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L- GUERRA .-Aviso de 2 de Janeiro de 1862.Declarando que a dospcza com os cartuxos, consumidos nos funeraos das pessoas condecoradas
com habitos ou quaesquer outras mercês, que
conferem honras militares, torre por conta
deste Ministerio.... •. . . . . . • . • • • . . . . . . • • . • .
2.-GUERRA.-Aviso de 3 do Janeiro de 1862.Declarando quo as arrematações do medicamentos para as enfermarias militares devem
ser feitas perante os respectivos Conselhos economicos..................................
3.- FAZENDA. -Em· 9 d~ Janeiro de 1862. ~dmissão o enme erp concurso para o provimento de empregos das Alrandegas.... • . • .
4.-IMPERIO.-Aviso de 10 de Janeiro de 1862.Ao Presidente da Província do Ceará communicando o que resolveu o Governo Imperial
sobre algumas Leis Provinciaes do anno de
1860 . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . • . • . . . . • . . • . • . • •
5.-IMPERIO.-Aviso de U de Janeiro de 1862.
Ao Presidente da Província do Jspirito Santo
approvando as decisões que deu áoorca do
juramento e posse de um Vereador que era
Delegado de Policia, e passou a vara ao substituto, sendo depois exonerado do cargo de
Delegado ...•.•....•.•....•.....•... ·'=',;•..
6.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBR~PU
BLICAS.-Aviso de 11 de Janeiro.dc:t~.
])eclara que a disposiçlio do art. 102 do 1\egulamento de 21 de Dezembro de 184-4. comprchcnde as cartas l'inais papeis contidos nas
malas, saccos ou massos do correio . . . . . . . •
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N. 7. -..tFAZE~DA .-Em 13 de Janeir~ de• U:!62. _.
1
·
;Sobre,,:p~~nçlio de direitOs' ~A eipedlenle é
.... armazenagens nos despachos hvres. • • • . . • . . .
, ri,._ .S.;'~hZEND~.-' Cfrcular em 13 de Janeir<t de
· >'.·1J!t$62.-Cómo se deve processa:r o despacho de
· ·· generos esttlingeil'(}s navegados por cabotagem.
N. 9.-FAZENDA.-Circular em 13 de Janeiro do
1862.-Manda que os oficios que se ff:)mettem
seguros pelo forrejo sejãó, fe~hados Mtiformc
f prescreve o art.· 16#àa~ ':Jptkr,cçftes de f 6 de
Dezembro de 1859 ... ;\;;.i -....... ~·......
N. 10.-IMPELUO.-Aviso do 13 de Janeiro de 1862 Ao Presidente da Província de Minas G<'raes
: coiJ}mUfticando a deliberação .do Governo sobm
varias Leis Provinciaes do anno de 1859. . . .
N. U ....,.IMPEL\10.-Aviso de 16 de Janeiro de 1862., Ao l'residC{lte da Provi~cia do: &pirito Santo
· áçei'ca. do Juiz do Paz que devia presidir a
Jqpta' de -Qualifícaç1io do votantes· da Parochia
#_, dO'· Santa Cruz , e dos Eleitores c supplentes
qú~ devillo organisar a mesma Junta ; so os
, do actual quatriennio, 011 _os do· .passado....
N. 12 . ....:..Y.A:ZENilA.-Em 17 de Janeiro ·de. 1862.-'Mânda cobrar na Alfandega da Córte os emolumentos que pertoncérão á Seoceta•·ia da Marinb~ . o. erão .cobr~s. na ~ria d_o
Ml;!!l~CIPJO ~ep01s 9.uc passárão a pertencer as
_,. rênitas. ~~tado- .••.••. h.-..; .. ~··•:•. •• •• •
N. ta:...::rfMPERIO.-Aviso de 18 de lawo d~J862..
Ao Inspector ger<~l da. lnstruoçae primnria e
secundaria decl~rando ~hque se deve enteuder
·i.tpof., ~olo, e collegio; para os.·,fins:·.de que
· tralão QS arts.. 100 o 102 do Itegulamento do
1'1. de· Fevereiro d'J t85•, c ta bel la annexa llo
Decreto n.o 1.600 de 10 de Maio de 1855..
N. u.._.FAZINDA.-~·.21 de Jaoeirq de· t862.-"Q1é: ·.Uma mqJta~. imposta ao Capitão de um
. n~Yi?j.-'-_,já .sabido. do; po~to, deve re_ oa. bir sobre
·
os.BIUf'rcgados q~JC ~rao-causa a ser,.:mesmo
·
D!ITÍQ .dcsembara~dó pela Alfa~·indepen•
dpntemente do term&- c~e· réspc)n~ade . . •
N. .15:-l<'AZENDA.-·Em .21 do Janeit·o de :1862.·-· "'4iç~~si~o do,
~&-ldQ! llot~to<lf,• 2.343
• d:(•~ .~. laneiro do ·1859 é· rela~v•·:Pómente
.
~
ptegados de Farenda.. 1 .. ~: .-:::": • •••••
N. 16.~FX.ZENDA. ~Em· 22 de .Jaoetro.tde.4iJ62.·.· ;'1:1\.fllnda publicar (Jela ~torie, Geral das Hendas Publicas as noticia~ê:le .interesse para a

em·
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importação e exportação inter~Ul_!)kJnae~.. que
ae neceberellloa&.tfbesouro • , •'• """• ~;,.• N. • • •
,iN.. t7 \"7 GUEU,UA.---:- Circular .de 22 de.Janeifcf de 1862.
:. ~~do .qoo .• :.IJ4~h~euto. ás •'tJ•e-

18

:. MJUrarils 4tt:r.zead1Hk~ todo e· qualquer :con·.:tract..-~ae ~"~ Wllta deste Ministerlo,

. . obris.lido; a ·pazao<IJ. a. pagameotn •. ~···.....
N. tS•....,GlJWSAA.~r deii deJanoiro. de t862.
· ""~audo q• ~ao Director Geral do
··"t.'4:ontabiHdade do' ThOSI)uro Nacional uma copia

c'Jo;·todo c qualquer···COf'!tracto, quo fizer~ por
conta ·doste Ministerio, obrigando a Fazenda
Nacipmll a pagamento.. . . . . • . • • . . . . . . . . . •
N. t9.-UIPERIO.-Aviso de 22 de Janeir~de 1862.Aoa. DircctoreA das Faculdades de ·Direito de"clatando que as .ferias dos Lentes terminÍo no
: 1•• dia-,~tll -de ~eftO, excepto para os que

· 'lverem·,de 1100vir

»

19 ·

e .examinadores nos exames

.•preparatori0$t ·.para. os quacs termina no dia
·3 4e;-FeYereieo, c .ordena que sejão d11signados
"no, .ftm , de eada ~nno Jectivo os que devem
. ~zer este-.:se;viço .•.•.•...••••.•..••......•

N. 20~1MPB&l0.-.A.~isodc 22 do Janeiro de 1862...Aos Dintelo~das J?aculdadcs de Direito c de
M~dH::iAa. je~JarandQ qlk' o .Gó~no não é obri-

.. \~=r:.~.:n~n':~-~~ .~~-~~~~~t~
0

N. 2l~~UBRB.A.1Aviso do 23 de Janeiro de 1862., ;Dt.GJara~. que. os volun~rios ou engajados, .
que. não preencherem oO tempo do seu con!lracto~,M,o tem .direito á parte do premio cor:
•respoadonte jO te~· não vencido, segundo
cltliQclct._, .ar~ 4.•; dG Regulamento ,do 18 de
rlliéYemlJro de 18~8 1 ~ceptuando-so., porém,
·.
. .... QS que se inulilisarem .em acçno de serviço..
N. 2i ..~.AZ~N~A •....,~m 2&- d0. Jancir.o df:}.,-..1862.!"'-t1~'91?•game;nte do dividu dJ} exercícios findos di.; ..., rtJGtam~tc ás praças de ·pllet· credo~as, 11u por
.. :,,j~IJW4io dos rcspactivoS> Quartci$';Mestres..

N.,.»•~l\IPlJ~TURA, .CQlUlKRCIO. ~ OJllUS PU.;,,,''*~lrcular e.m2a do Janeirq.:dc1862ú:Aus~eQf.@s

4as·.Provincia9' ·p81'4: que nos
;s-~•tori.,á.s..A~as..,PAOv~acs, jun-

;Mrru~tor~~f!,i4;~lle.lP.for~ que pute derem ,t'Qlh6fh&9~ ,-Bll .lia h i~ riOs.. e lagos
A~ps, Pro~ ~ BIJa- .. na~gac;llo ..... , .. , ..••
N. iii:...;.FAZENQ~ .. ~ ·if), .de- Janeiro de 1862., . Reprova.,,o GOStume de um estobelecimento
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N.

N.

N.

N.
N.

N.

N.

bancario assignar de chancella as verbas do
imposto do sello que arrecada por autorisação
concedida . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . • . . • • • . • . .
25.-FAZRNDA.. -Em 25 de Janeiro de 1862.Manda proceder a certas diligencias para poder
ter lugar o aforamento de uns mangues e
alagados . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • •
26.-FAZENDA.-Em 27 de Janeiro de 1862.Incumbencia da Capitania do Porto da C6rtc
e Província do Rio do Janeiro ácêrca dos terrenos formados sobre o fundo do mar c accrescidos aos de 1\larinhas.....................
27.-FAZENDA.-Em 27 de Janeiro de 1862.··Que a lllustrissima Camara Municipal da Côrte
não,.póde por si aforar terrenos artiftciaes sobre
as aguas do mm·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
28.-FAZENDA.- Circulm· em 27 de Janeiro de
18ti2. -Aforamento de aterros sobre o mar
accrescidos aos terrenos de marinhas . • . . . . .
29.- -GUEHRA.-Aviso de 27 de Janeiro de 1862.Determinando que nas fortalezas do município
da Côrte, pertencentes a este Minislerio, sejão
subslituldas as tigellinhas , que se usão nos
signaes nocturnos por fachos illuminativos fabricados no Iaboi·atorio do Campinho • . . . • . .
30.-GUERRA.-Aviso de27 de Janeiro de 1862.Declarando que o Soldado João Baptista de Mello
não tem direito ao resto do premio de engajamento, correspondente ao tempo· de<·servico,
que não preencher. . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . •
31-lMPERIO.-Aviso de 29 de Janeiro de 1862.Ao Presidente da Junta de qualificação da parochia de Irajá declarando: 1. 0 que os pedestres
de policia, que não \'encem sóldo , não estão
incluídos na disposição da Lei para deixarem
de ser qualificados: 2. que as queixas, reclamações.e denuncias contra as decisões da Junta
podem ser apresentadas pelo proprio queixoso,
reclamante ou denundante, ou por seu ll'gitimo procurador . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . .
32.-AGRICULTUHA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS. -A viso de 29 de Janeiro de 1862.Communicando haver sido a· Secçilo lJos NP-gocios do Imperio do Conselho de Estado de
parecer quo não podem ser approvadas as tabeiJas de fretes c pnssagens apresentadas· pela
Companhia Pernambucana ; e ordenando que
sej;io as mesmos tabellas npresentadas pela Com-
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panbia com antecedencla pelo menos de tres
, . mete~, sendo logo enviadas convenientemente
: Jnformadas • . . • • • • • • . • • . • • • • . . . • . . . . . • . . . .
N. ~""~AUJUCULTURA, COYMERCIO E OBRAS PU:"~BUC\5.-PortarJade 29 de Janeiro de 1862.Dá lnslrucçOes para distribuição do fardamento
ás praças do Corpo de Bombeiros . • • • . • . . . . . .
N. 34.-MAIUNHA.-.Aviliode29deJanciro de1862., .. lWabdece .regras para a admissAo de Pilotos
·; ao se"fço da Armada .... • . . . .. .. . . • . . . . . .
N. 35 •..;_MARINHA.-Aviso de 30 deJaneir,o de 1862.Estabelece regras a respeito das nomeações de
omciaes marinheiros cxtranumcrarios e dos vencimentos, que lhes competem, conforme os serviços, para qué forem designados •• : .•....•.
N. 36.-FAZEND.A.-Em 30 de Janeiro de 1862.:.:.Nas guias que ac001panbarem as entregas feitas
., por dillgcacias dus Empregados do Juizo dos
Feitos da Fazenda, se deve declarar se houvo
011 niio execução promovida no mesmo Juizo.
N. 37 .-FAZENDA.-Em 30 de Janeiro do 1862.Providencias sobre os terrenos accrescidos aos
de marinhas do coes da Gloria na Cõrte.....
N. 38.-FAZENDA~- Em 31 de ,Janeiro de 1862.Porcentagem pela arrecadação nas Alfandegas
• provelliente de djDbeirC)-de orpbãos , defuntos
. ~o ausentes~ :• de tenda de terras publicas . . •
N. 39~JUSTlÇA.-Aviso do f.• de Fevereiro de 1862 •
. ,,Ao Presidente do Tribunal do Commercio da
' COrtc.-Mantem os Agentes de leilões no direito
, . outorgado pelas disposições do Codigo o res- pçctivo UegulamenJo , para venderem os bens
_nellas mencionados • . • • • • • . • . • . • . • . . • • . . • .
N. 40 •.;-JUSTIÇA .-Aviso do 3 de Fevqreiro de1862.. -~Declara que os clarins , cornetas e tambores
~_.nos Corpos da Guarda Nacional, quando doentes,
-:~podem ser tratados- nos Hospitaes Militares . . . .
N. 4t ,..;...FAZENJ>A.-Em 3 de Fevereiro de 1862.0 Governo só póde conceder loterias para cons• , trucçlio c reparo de Igrejas matrizes, e em favor
_d§3 éstabelecimentos pios de utilidade geral . •
N. 42.~FAZENDA.-Circular em 5 de Fevereiro de
'-1862.-Pagamento de divida de exercício findo
proveniente de vencimento lançado em folha . .
N. 43.-FAZENDA.-Circulnr em 7 de Fevereiro de
1862.-.Nas guias que se dllo nos Empregadi>s
de Fazenda deve-se pOr a verba de ficarem
notadas na folha de pagamento ............ .

29

30
32

33
34.

35

36

•

37
38

-8PAGS.

N. U. -FAZENDA.-Cil·cular em 7 de Fevereiro de
1862.-Remessa mensal dos balancetes de dcspeza pertencente po Ministerio da Agricultura,
CommcrciO< e Obras Publicas .. ; •• ; • ; l .. •. .
N. 45.-F.ZBNDA.:-Em 7 do Feve•·eiro de t862.Sobre' loterias extrahidas em favor do, Montepio geral de economia dos Sorvidores do Estado.....................................
N. 46.-GUEHHA.-Aviso de 7 de Fevereiro de 1862.Deterrninando o modo, por que den ser escripturado o saldo existente na caixa da Enfermaria 1\Iilitar, quando fór accumulado do
exercícios antrriorcs, o quando pertencer á setncstro proxi rno. . . . . . • . . . . • . • . • . . . • . . • . . . •
N. 47.-FAZENDA.-Eni 8 de Fevereiro de.1862.Ceóstira á mal entendida bencvoleócla ·havida
em um concurso para provimento de lugares
de. Praticantes de uma Thesouraria..... . . . . .
N. 4S~.,....FAZENDA.-Em 10 de Fevereiro do 1862., 'Accumulilção de vondmenlos de um 'Commissario aposentado do numero de Náo' e de Adrninislrador do Correio em e1:ercicio.. . • . . . • •
N. 49.- E'iTltANGEIHOS.- Em 11 de Fevel'eiro de
1862.-Applica aos Empregados deste Ministeria as disposições da Provisão do 29 do Janeiro de 1812, que regula o nojo e gala que
devem ter os Officiacs do Fazenda •. ;.......
N. 50.-:-JUSfi~.-Aviso de 12 de Fevereiro.dc. 1862.
, 1\osolv~t- duvidas:~ r.~~Jto :do que, so ~eve fazer
para o juiS'Ilmento da sus~ição ·dos ltakes do
Direito •.••..•...•••.•.•.••.•.••.•.• •~....
N. 51.-JUSTIÇA .-Aviso de 12 de Fevereiro de J862.
Ao Presidente da Província do l'iauhy...:.. Rcsol~e duvida a respeito da prestaçllo de Dança.
N. 52.-FAZENDA.-Em 12 de Fevereiro de 1862.0s prazos marcados para satisfazer obrigações
contio-10 pela maneira estabelecida na Ord.
LiT. 3. • Tit;. 1.3 , .•...•.••.• ,. •• •..... . • . . .
N. 53.-FAZENDA.-Em 12 de Fevereiro de 1862.0s Guardas da Alfandrga nlio po[!e111 ·servir,
ainda em commisslio; os empregos· de Administroder e I~scrivão de 1\fcsas de Rétictas.. . .
N. 54.- F AiÊNDA. ·-Em 13 de Fevereiro de. 18tÍ2.. Os pontos· ~a dos nos exames para o provimento
. dos empregos de Fazenda devem ser laes que
por elles se possa aquilatar a aptidão dos exarninandos ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 55.- FAZENDA. -l~m 13 de Fevereiro de 18i2.Sello de requerimento, hcen~as e dispensas
.. tcmpor:arias dos Officiaes, inferiores e mais praças da Guarda Nacional ..•••... o • • • o • • • • • • •
N. 56.- FAZENDA.-Em j3 de Fevereiro de 1862.. Os •terremos de marinhas só se goncedem ás Cama'ras Municipaes para logradouros publicos .
N. 57.- FAZENDA.-Em 13 de Fevereiro do 1862.Deducção da porcentagem dos Empregados das
Alfaodcgas, 1\ecebedoria, c Juizo dos Feitos da
Corte que deixão de ter exercício durante o
mez ............•.........•.•.....•......
N. 58.- FAZENDA.- Em f4. de Fevereiro de 1862.D:sparidade encontrada entro as tres notas do
des~acho de mercadm·ias nas Alfandegas .....
N. 59.-..IMPEP.IO.-Aviso de 14 deFevereiro de1862.
Ao Presidente da Província de S. Pedro, communicando as observações da Secção dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado sobre
as Leis Provinciaes adoptadas na sessão de 1859.
N. 60.-IMPEIUO.-Aviso de 15deFevereiro de 1862.
Ao Arcebispo da Bahia communicando que o
Governo não está autorisado para conceder
jubilação a um lente do Seminario archicpiscopal ..•.•..... o • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •
N. 61.-FAZ.ENDA.-Em 15 deFevereiro de 1862.. .Assentamento dos fóros de terrenos de marinhas
.dado. o caso de divisão do aforamento ..... .
N. 62.-FAZENDA.-Circolar em 15 de Fevereiro do
1862.-Dos manifestos escriptos em portugQ~z
não ha que exigir a traducção ou copia fiéf .
N. 63 •....,-MARINHA.-Avisode 15doFevereiro de 1862.
Manda observar lnsttucções para o exame e
verificação das contas de despezas, a que se
· refêrern os §§ 5. • e 2. o dos arts. 5. o e 2. • do
Regulamento c Decreto n. • 1. 739 de 26 de
.Março de 1856 ........ · ..........•..•....
N. 64.-FAZENDA.-Circular de 17 de Fevereiro de
1862.- Cobrança de emolumentos das certi.dões passadas pelas Repartições de Fazenda ..
N. 65.-FAZJ~NDA.-Cireular de 17 de Fevereiro de
·18651.~ CÓmo devem ser contad"s os termos
assignados para a satisfação de obrigações impostas ..•. ; ..••.....•......•..•..........
N. 66.-FAZENDA.~Em 17 de Fevoreiro de 1862.~
Bandeira sob a qual devem ser navegadas as
mercadorias do porto do Pará para Loreto por
conta da Republica Peruana .............. .
I !'IDICF. DAS nr.CJSÚ[S,
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N. 67.-FAZENDA. -Em :l7 de Fevereiro de 1862.Apprehensão e julgamento de mercadorias sqbtrahidas ao pagamento dos direitos •..••. ~...
N. 68.-FAZENJ)A .-:-Em 17 de l?evereiro .de 1862.Não liC liquida a divida de exercício fim;lo proveniente de meio soldo cmquanto o pensionistu
n1io aprcsenlat· o titulo da pensão..........
N. 6!J.-FAZENnA.-Em 18 de Fevereiro de 1862.Sobre o pagamento do imposto de ancoragem.
N. 70.-MAIHNHA .-Aviso de 18 de Fevereiro de 18ü2.
Amplia o disposto no A viso de 26 de Novembro
de 1859, declarando não estar comprehendidas nas suas pres&ipções as contas dos Encarregados do Corpo de Fazt•nda, cujos inventa rios tenhão sido feitos dentro do ultimo trimestre do anuo financeiro: c bern assim as
dos Cirurgiões, Pharmaceulicos, Machinistas, c
Mestres dos Navios da Armada e Estabelecimenlos de ~Jarinha. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . .
N. 71.-l\'IARINIIA.-Aviso de 18 de Fevereiro de 1862.
Mapda observar lnstrucções para o serviço dos
Pharóes e Pharoletes do lmperio .......•.•.
N. 72 .-IMPERIO. -Aviso de 19 de Fevereiro de 18G2.
Ao :Presidente da Junta de Qualificação da Pa. rochia de Santa Anna desta cidade, declarando
que o membro da Junta substituído deve ser
admittido a reassumir o seu lugar Jogo que
se apresente. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . .
N. 73.-FAZENDA.-Em 19 de FMereiro de t862ó·I\eeip()rlaç11o e J$aldeação de mcr~àdorias. no
porto do Pará com destino á 1\epublica do
l'erú .............................•.......
N. 74.-FAZENDA.-Em 20 de Fevereiro de 1862.Nlio é licito ampliar ás irmãas dos Officiacs
da Armada quo se casão o Monte Pio ~ohcedido ás filhas dos mesmos Olliciaes... . . . . . .
N. 75.-IMPElUO.-Aviso de22deFevereirode1862.
Ao Presidente da Província de S. Paulo communjci}ndo a approvação das eleições de Vereadores o Juizes de Paz feitas nas parochias
de S. Bernardo e Santa lphigenia, do Município da Capital , e resolvendo duvidas sobre
a incompatibilidade do cargo de 1uiz ,de· ·.Paz
~om o de Thesoureiro de . Fazenda para a presidencia da mesa parochial. ....•. .,. . • . . . . • .
N. 76.-GUERRA.-Aviso de 22 de Fevereiro do 1862.
Determinando que seja inde(llnisada a caixa de
economiaslicitas da despeza · feita com o enter,..

56

57

58

59

63

6!~

65

-

t1 -PAGS.

N.

N.
N.

N.

N.

N.

,- N.

· "N.

ramcnh de uma pra{'a, recolhendo-se o que
. so apurar do sc,u espolio, como bens de defuntos
. ~·ausentes, aos cofres da Thosouraria de Fazenda
iá qual cumpre pagar à dcspeza legal de sc·pultora e cncommP.ndac;llo,-segundo a taxa cstabcloeida ·.pela ConstitUição do respectivo Bispado .••........... •. . . . . . . . . . . . . . . .....
77. -GUEUI\A. -Circular de 2~ de Fevereiro de
. t865a.~.-\'s Provindas onde ha Conselhos Ad'rninistraUvos. -Mandando restabelecer o uso
dos botocs lisos no fardamento dos corpos do
. Exe•·cilo em substituição aos de numeros ....
78.-FAZENDA.-Em 2~ de Fevereil·o de 1862.Scllo a que eslão sujeitas as dispensus (Ú)
preg!'io •..................................
79. -FAZENDA .-Circular de 25 de Fevereiro de
·
1862. -'-S~Jbre o lugar em quo se dcvfl pagar
a siza de bens de raiz transfcrid{)s em arrema_taçOes c outros aclos judiciars, &c .•........
80.-FAZENDA.-Em 26 de Feven·i•·o de 1862.·0bservnncia da marcha dos recursos das deci~cs das Alfandcgas c da ordem dos processos
qnc correm pelas mesmas Rrparti~ões ...... .
81.-GUEilltA.-Aviso de 26 de Fcvcreim de 1862.
Declarando qnc os ·voluntarios e engajados tem
'direito á meio soldo, {)U soldl) integral , cor''rélpondente á praça de soldado da arma, em
que se alistao ou en~a.ião .............•.....
82.--GCERHA.-Aviso 'le 26 de Fevereiro de 18G2.
Mandando nbonar ao Capitão Ajudunte do Director do· Laboratorio Pyrolechnieo do Caropinho o soldo e vantagens de Engenheii:o f'm
comtnissão activa, que perc1)bia anteriormente
·á publicoçllo do Hrgularncnto de 28 de Fevereiro de 1861, '\·isto haver ficado prrj!ldirado
com os vencimentos marcados por esse Regulamento .....•......•....................
83.-GUERRA·.'-Aviso de 27 de Fevereiro de 1862.
Mandando considerar permane'ntcs as disposiÇÕé$· do Aviso de 19 de Maio de 1859, concc·
deB(Jb vantagens de Estado Maio•· dé segunda
elasse ao oficial encanegado do expediente da
Foortaleza· de Santa Cruz, e a gtatifict:lção mensal de réis 12:tll000 ao inferior ou cadete que
servir de amanuense ...•........ ·.......... .
84.-PAZENDA.-Em 27 de Fevereiro de 1862.A restituiçilo do imposto do sellfl da transfereneia de um escravo tem lug~r depois de an-
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nullado pelo Poder J udiciario o tiulo da transferencia ...... , ....•....•.....•..•..•. , •..
85.-FAZENDA.-Circular de 28 de Fevereiro de
1862.-Pedindo informações sobre o imposto
de casas de leilão e modas .........• , ...•..
86. -GUERRA.-Aviso de ~8 de Fevereiro de 1862.Ao Ministro da .Justiça communicando a expedição do Aviso circular desta mesma data, no
qual se ordena ás Presidcncias das Províncias,
que sejlio recebidos nos hospitaes c enfermarias militares os cornetas, clarins c tambores
da Guarda Nacional , qne não tiverem meios
do tratar-se, quando doentes .............•.
87.-GUERH.\.- Circular de 28 de Fevereiro dn
1862.--Circular determinando que SPjilo recebidos nos hospitacs c enfermarias militares os
cornetas, clarins , e tambores da Guarda Nacional , que não tiverem meios de- tratar-se
quando doentes ..•.•...•.•.......•..•.....
88.-IMPERIO.-AviSQ do 1.• de Março de 1862.Ao ·Presidente de 'S. Paulo communicando a
Imperial Resolução de Consulta sobre os factos
que se derão na apuração geral dos votos para
membros da Assembléa Legislativa dá mesma
Província no 1.• e 2.• districto eleitoral·~ ....
89.-GUERRA.-Circular do t.• de Março dó f862.
Estabelecendo o modo de proceder-se a respeito
da ·abertura dos volumes, remettidQs de pmas
para outras Provirit<ias, com objm:itõs.' de f a rdamento ou de matel'ial de guérra:. ; • , .....
90.-GUERRA.-Avlso de 3 de Março de 1Sp2.Solicitando a expedição das necessarias -ordens
para que a Thesouraria de Fazenda da Província de Mato Grosso, de acct~rdo com a respectiva Prcsidencin, observe as lnslrucçõcs de
8 de Novembro de 1858, a fim de que s~jão
removidos os embaraços, que resultão do atrazo

~~p~~~a~~~~~s..á~. ~~~~a·s· ~~~s~~i·n·a·d·a~. ~~r~.?~
N. !lf .-IMPERIO.-Aviso do 3 de Março do 1862.Ao Juiz de Paz mais votado da parochía de
Guaratiba exigindo informaçio sobro o proposito que so lhe altribue de estorvar a eleiçi'io
de Juiz de Paz, e determinando o procedimento
que deve ter quando ellc c os seus immediatos
est~jão impedidos para fazer as convocações para
a dita eleiçiio ........................ , .. .
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N. 92.-FAZENDA.-Em 3 de Março de 1862. -As
notas para despachos de mercadorias devem
_conter todos os requisitos e solemnidades ex i- gidas ; ..• .: .•• , • . .• ~ .... • •.. -. • • . . • • . . . . . . .
N. 93.~1!AZENDA. -Em 3 de Março de 1862. _:Aeerca d6 constituciOnalidade do acto das AssembléU,d)ro•lnclaea lançando impostos sobre
• as Caixas .Filiaes do Banco do Brasil . . . . • . .
N. 94.-FAZKNDA.-Em 3de Março de 1862.-Compete ás Thesourarias arrendar os Proprios Na. cionaes existentes na Prüvincia c desuecessarios
ao serviÇo publico.........................
N. 95.-FAZENDA.- Em 5 de Março de 1862.-Sobre
a Dança que, na fórma do Regulamento, devem
prC'slar' os Empregados das Alfandcgas design~dos para Administrador e Escrivão das Mesas
wf'Rendn~ subordinndas ás Alfand••gns.......
N. 00.-AGRICULTUI\A, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.-Orcular de 5 de Março de 1862.lbnda que os officlos ao Governo que ncom_paobarcm-requerimentos de particulares, infor·mando-os,•srjão~viados ao Correio, onde os
. int-«'ressados irão pagar o respectivo porte. • .
F. 97 .-:-F.\ZEN DA..~ircular em 6 de Março de 1862.Th•iCOntos em certos casos nos venciaaentos dos
Eynprpgado~- do Ministerio da Marinha • . • . . •
N. 98.-FAZENDA.-Em 7 de Março de 1862.-Que
a :.obsertnçAo 2.• no art. 58, § t.•, d~> Regulatbento do -sello só manda dobrar a taxa de
cem réis e não tem applicação aos papeis a
que se refere a obsenação 2. • . . . . . . . . . . . • .
N. 99.-FÁZENDA.-Em 7 de Março de 1862.-0s
dinheiros -de Orphãos e os respectivos juros
pa&Slio para o cofre de bens de ausentes desde
o dia do fallecimento do orphilo . . . . . . . . . .
N-. 100.-FAZENDA.-Em 8 de Março de 1862.-Dn
óedsão do -Tribunnl do Thesouro só ha recurso
· 'pâíií o Conselho de Estado nos casos previstos
'rio <art. 28 do Decreto de 29 de Janeiro de
i859.. .. . • .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
lf. fOI.-IIWERIO.--Aviso de 10 de Março de 1862.·AO-' Ptesidente da Província de Sergipe appro. vAlido a sua decisão, de não poder fazer parte
da,turma- dos cidadãos votados para Juizes de
- Pái:; .cOnvocados na falta de eleitores pàra a organisaçilo da Mos11 Parechial, o individuo que
tivera votos para Juiz de Paz em tempo em
que estava pronunciado por crime de peculato,
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N. 10:!.-FAZENBA.- Em 11 de Março de 1"862. E' inconstitucional o imposto de impotlaçllo
do estrangeiro ou de outra Província, sendo
. lançado pelas Assembléas Provinciaes , • . ~ • . •
N. 103.-FAZENIH.-Em 11 de Ma•·ço de f862.-:....
Inconstitucionalidade da creaçllo do certos ·impostos sendo creados pelas Assembléàs Provinciaes ..•...........•...•.•.•• , . . • . . . . . . . . .
N. 101~.-FAZENDA.--'-- Circular em 1t de Março do
1862.-0ccasião em que devem ser sellados os
requerimentos, memorias e memoriaes •..•..
N. 105.,-FAZEt'iDA. -Circular em 12 de Março de
1862.-Hcmcssa ao Thesouro de relação dos
restos a pagar dos exercícios de 1859 a 1861.
N. 106. -11\lPEIUO.-.\viso de 13 dn Março de 1862.Ao Presidt•nte da Junta de QualillCllçilo da Parochia de Santa Anna, sobre a falta das declarações exigidas nas listas dos cidadllos novamente incluídos c exclui dos da qualificação de
votantes, c das remessas das listas parciaes dos
districtns c quarteirõe8 . • . . . • • . . . • • . . • . . . . •
N. 107.-GUERHA.-Aviso de13deMarçode1862.Marcando as vantagens, que competem :ao
A~cnte do Laboratorio do Campinho. .• . . • . .
N. 108.-FAZENDA .-Em 11~ de Março de 1862.Sobre impostos lançados pelas Assembléas Provinciaes sobre as Caixas Filiacs do Banco do
Brasif ...•...........•.......•....•....•..
N. 109.-FAZENDA.- Em 14 de Março da 1862.'0s terrenos á margem dos rios Bucaraim o
Caixoeira em Santa Catharina improplliamente
se podem denominar do marinhas •• d ,; ,;. • . . •
N. 110.-FAZENDA.- Em 15 de Março de 1862.Os objcctos importados pelo (;overno do Perú
nlio estão sujeitos á prestação de caução na
Alfandega do Pará . . ............... : . ...· .
N. 111.- FAZENDA.-Em 15 de Março de 1862.A taxa dos fundos publicos deve s01: calculada
pela cotação média do dia em que tive~·lugar
a transacção dclles ................ ; • ;.: ~:~:· . •
N. 112.-GUERBA.-Aviso de 15 de Marçode-1862.--A' Presidencia da· Provinda do Ceará, dtJclarando que sómento ao official , que se achar
com parte de doente, convenientemente attestada, serão fornecidos os mcdicamen\os, de qus
necessitar , á vista das receitas do Cirurgião
do Exercito que o estiver tratando •••... , • • .
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N: 113.,.......GUERHA.-Aviso de 17 do .Março de 1862.A' Presidcncia da Província da Parahyba, declarando que jámais devem SCI' votados para
Agentes dos Conselhos cconomicos os suballeroos, que eslivereru exercendo o cargo de
commandanlCll de companhias . . . • . . . . . . . . • .
,N. 114.-FAZ.ENDA;- Em 17 de Março de 1862.Sobre multa c apprí'hensão de objectos não incluídos no manifesto da carga do navio ou na
lista dos sobresalentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 115.-FAZENDA. -Em 18 de 1\Iarço de 186:!.A isenção de direitos de objeclos importados
para Companhias que gozão desse favor, só pódc
ter lugar por ordem do Ministerio da Fazenda.
N. 1!6.-MARINHA.- A viso de 18 de Março do 1862.Augmenla com vinte por cento as taxas, que
pelo serviço da Praticagrm percebem os Pralicos
.da J>arra e ballia de S. 1\lurcos, em virtude do
Av1so regulamentar de 19 de Dezembro de
1854 •.......................•.•..........
N. ff7.-AGUICULTURA, COMMERCJO E OBUAS PUBLlCAS.-Resolve.versas duvidas sobre a execução dos Estatutos da Companhia de Seguros
Fidelidade-, desta Côrte, e bem assim ácerca da
app!icaç!& .da Lei n.o 1.083 de 22 de Agosto
do.18&h e seus reg•Jiamentos ás Companhias
de semelhante natureza ......... :..........
N.US.-FAZENDA.-Em 2L de Março de 1862. -Os
Pra~cantes das Thesourarias podem ser admittidos a exame ainda que não tenhlio um
ao no de pratica. . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .
N. U9.-FAZENDA.• -Em :!1 de Março de 1862.-Quacs
os papeis sujeitos . uo sello fixo que o podem
pagar dPpois da informaçilo ou despacho que
não seja definitivo........................ .
N. t20.-FAZENDA.-Em 21 de l\Jarço de 1862.-Sello
dos requerimentos dos Officiaes c praças do
Exercito e Armada, de Corpos Policiaes c da
Guarda· Nacional destacada.................
N. 12L...,....GUERRA.-Circular de 22 de Março de 1862.Mandatldo fornecer aos recrutas, duraq.te o
ensiu« ·um bonet redondo singelo de panno
e sem.' pala, devendo tlio sómente, quando passarAm a promptos, receber o do Corpo a que
pertent:erem ..•.. ~-; ......................•
N. t22. - F AZEN DA. - Circular em 26 de Março de
1862.··-Quando ~tão sujeitos á raxa do sello os
. conhecimentos· de pagamento de impostos. . . .
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N. 123.- FAZENDA.- Em 26 de l\Iarço de 1862.As petições submettidas á despachos no Fôro
devem c em que época pagar ~em réis _dê ~li o
sendo escriptas em papel de dimensõd5 ordinarias. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .• . . . . . .
N. 12!~.- FAZENDA.- Circulai· em 28 do Março do
1862.-JJeclarações quo se devem fazer' nas ordens expedidas concedendo passagens de Estado c transporte de cargas por conta do Governo....................................
N. 125.-FAZENDA.-Ern 28 de Março de 1~62.- Nenhum pagamento se deve fazer a procurador
que não se apresente legalmente habilitado ..
N. 126.-FAZELXDA.-Em 29 de l\Jarço de 1862.-Casos
em que póde ter lugar o recurso das decisões
arbitraes nas AlfandPgas do lmperio.........
N. 127.-GUEUHA..-Aviso de 29 de Março de 1862.Solicitando providencias do Ministerio da Fazenda para que na Alfandega da Côrte sPjão
entregues, independentemente de novos ordens,
todos os volumes que de paizes eslrnngeiros
vierem com destino a este Ministerio .•......
N. 128.-IMPERIO,_:_Aviso dc-31 de Março de 1862.Ao Director da Faculdade de Direitd' do Recife, declarando o Decreto n.o 2.8'Uf dó 23 de
Janeiro ultimo, que estabelece a incompatibilidade dos Lentes parentes, nas votações sobre
uegecios particulares.......................
N. 129 . .;..:,.. AGRICULTUR.\, COMMERCIO E -OBRAS
· PUBLICAS. -Em 2 'de Abril de 1862.- Explica o espírito dos AvíSos expedid(Js sobr-e a
questão da tomada de contas da ·éJtrada de
ferro de Pernambuco.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 130. - AGHICULTURA, COMMEHCIO 'E OBHAS
PUBLICAS. - Em 2 de Abril de 1862.-Rccommenda que nenhum transporte gratuito se lilça
de objectos para uso particular dos empregados
da Companhia da estrada de ferro de Pernambuco, qualquer que seja O'!eu volume, sem o
co~petente -passe-, ou permissão por· escnp.to ........•........ , ......•...... -; ... .
N. 131.-AGIUCULTUHA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.-Em 3 de Abril de 1862.- Permitte
que se ponha em execução, até ultrrlor deliberaçlio, o regulamento e tarifas organisadas para
a estrada de ferro de Pernambuco pelo respectivo Engenheiro Fiscal ...........•. , . . . . . . .
N. 132.-GUEM\A.- Aviso de 3 de Abril de 1862.-
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Transl,:lrindo pa.rn o Agente de compras ultimameote nomeado para () Laboratorio do Campin.h~j($.>1Jbono.

da .coosign.aÇio ~ensal, que rece-

bJa. p resru•cijvo Almo_xarJfe..................
rt 133.-Uf~RÍO.-Avlso de 4 do Abril ile 1862. ,__
Ao Director da Faculdade de Direito de 8. Paulo
•PJJC9Yilndo a sua deciiiiO, (le nüo lhe competir
o l'oto do qualidade vas votações po.f escrutínio
secreto. . , . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 134-UIPRIUO. -Aviso de 4 de Ahril de f8li2.Ao Di1·ector da Faculdade de Direito de S. Paulo, apprpvand() a sua deliberação de mandar
. matricular um. estudante, que estava sujeito u
processo·academico, mos no qual cão haYia ain-

107

108

da senleqça. • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 135. --FAZE~U.\. -Circular em 4 de Abril de
1~.- Os Collectores c Adminj5trndorcs são
cornpe~ntes para deferir juramnntos aos res-

>>

pectivos E~crivih!s . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 136,-..At;RICULTURA, COMMEltCIO E OBRAS PUBLICAS.-Em 4 . , Abril de 1862.- Declara
que .para sér aberta ao traft•g() qualquer seeção

10!}

dl'! estradQ de ferro, deve a porção della feila

· te.r pelo. menos trcs lo~uas ôc 18 ao gráo . .
N. 137 . ..,...,-AGIUOULTUI\A, C.OM-MBnCIO E OBHAS PUBLIGAS.-Em 5 de Abril dtJ 1862. -Declara
q~ o Governo .estude os meios de em pregar·
.os p.pcrarios da estrada do ferro na abertura
de' estradas 'VicinaPs para communicar os centros ,pr·oductor·es de assucar com a via lf>rrea,
·e de formar· ao longo da estrada Cúlonias ngricoJas .de nacionacs e estrangeiros.. . . . . . . . . . .
N. 138.-JUSTIÇ.L -Aviso de 7 de Abril de 1862.Declara em que casos pôde ser de•novo nomeado Officiloll da Guarda Nacional o individuo
que teve baixa do posto, nos termos do art. 66
.da Lei .de 19 do Setembro de 1860 . . . . . . . . . . .
N. 139 .......JUSTJÇA. - A•iso de 7 ele Abril de 1862.Declara como -se davem .ctfectuar as passagens
(iiJ ·
.<tos: Offici<U.~s da Guarda Nacional, de urnas para
· ootras 'companhias, quando mudados de resi·dencia, ou a tiverem fóra do districto das respectivas companhias .......••.. ; . • . • • . . . . . .
.N. 1.40.-.-UfPERJO.-.-,\viso de 7 de Abr1l de 1862.Ao Presidente da Província de S. Pedro, appror.::
vando ns dccisües que deu á Camara l\lunicipal
da Cidade .d(,) ltio Grande ácerca dos votos dados
pnrn Membros da Assemblr'•a Legislali\'a Pro\'innnrcr. o.\s nE.c.
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cial por elcitor:'s ainda não approvados pela Camnra dos Deputados. . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . .
141.- IMPERIO.-Aviso de 7 de Abril de 1862.-Ao
Presidente da Província da Parahyba desapprovando a deeisi'io, pela qual declarou que um
viga rio, fóra do serviço do seu cargo por mo·
livo de molestia, podia exercer as funeções de
Ve1·eadoJ'..... .. . . . . .. . . . . .•. . . . . . .. . ... . .
11~2.-FAZENDA.- Em 8 de Abril de 1862. -Ao
Juiz de lJireito quando em exercício interino de
J)esembargador com!Jctc sómente o ordpnado
de seu lugar c a gratificação do que estiver
exercendo . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.13.-l<'AZENBA.-Em 8 de Abril de 1862.-Sobrc
importaçiio c tr.Jnsito de mercadorias pelas fronteiras da Província do Bio Grande do Sul.....
tV~.-FAZENDA.- Em 8 de Abril de 1862. -Sobre a incompetencia do Juizo Municipal pnra
expedir v.recatorio de levantamento de bens de
Jwranças jacentes, reconhecendo c firmando direitos e obrigaçnes pertencentes ás mesmas heranças . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tt.!S.-FAZEl\DA.-Em 8 do Abril de 1862.- Nas
letras de mor::tloria devem ser incluídas as dcspczas jucliciaes c os juros até linal pagamento .•
1ft.íJ.-FAZEi\DA. -Em 8 de Abril de 1862. -A
Jll. "'" Camara Municipal da Côrte só póde aforar terrenos propriamente de marinhas . . . . . .
14-7 .-AGRICULTUBA, COl\lMEHCIO E OBRAS PUIlLICAS.- Em 8 de Abril de 1862. -Declara
que ao Governo não as,;iste o direilo de autorisar, sem o con-;Pnso do Corpo Legislativo, o
Pmprrgo de qua!qunr quantia, que pódc ser
considcradn muito ordinnria ou extraorclinaria
da Companhia em beneficio do Monte l'io dos
empregados c opera1·ios da estrada de ferro de
Jl. Pedro 11......................... .. . . . .
1!~8. -fAZENDA.- Circular em 9 de Abril de
1862.-Cobrança dos impostos devidos pelas patentes dos militares reformados ...•....•... ~.
H9.-FAZENDA.-Em 11 de Abril de 1862.Sobre o pagamento de fóros de terrenos de
marinhas occupndos pela Fazenda Provincial e
Camaras Munidpaes.......................
t:jO.-BIPEHlO.-Aviso de 11 de Abril de 1862.Ao Presidente da l)rovincia do Espirito Santo,
communicando a deliberação que tomou o (iovcrno lmprrial i\c(•rea de algumas Leis dares-
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pccliva Assen1bléa Legislatil'a, que merecêrão
reparo da Secção dos Negocios do lmperio do
Conselho de Estado ....................... .
151.-IMPElHO. -Aviso de 11 de Abril de 1862 Ao Pt·csidcnlc da Província do Minas l;eraPs,
communicando a deliberação que tomou o Governo Imperial áccrca de algumas Leis da respectiva Assembléa Lngislativa que parecem exorbilantcs de suas attribuiçõcs ............... .
152.-JUSTIC:\. -A\iso de12 de Abril de 1862.Declara "que os I>rcsidcntes de Província n;lo
podem, nem interinamente, prover lugares,
que tcem substituto.> marcildos em Lei. ..... .
133.-AGHICULTUIL\, CO:\HIEHCIO E ODlUS PUHLICAS.-Em 12 de Abril de 1862.- Dcelara
que á Dlrectoria da Cornpanllia <la estrada de
fl'rro de Pel'llambuco compelú providenciar sobre o lcl:Jnt;uucnto dos fundos necessarios
para continuação da estrada além do termo das
p1·imeiras vinte leguas, e que o Governo não
se sobrecarregue ~m nova garantia de juros ..
151..- FAZENDA.- Em 14 de Abril de 1862.Caso de 11d missi'io de pessoas eslranlws êÍs Tlwsourarias de l'a.zenda nos concursos para o provirnento dos respectivos lugares superiores ...
155.- FAZENDA.- Circular em 15 de Abril de
1862.- Uanda cessar a pratica <la remPssa de
copias dos manifestos e despachos das embarcaç<Jcs aos Consul~s do lmperio nos portos estrangeiros ........... ~ .................... .
15!;.-BfPEIUO.-Aviso de 15 de Abril de 1862.Ao Uircctor da Faculdade de Direito de S. PuuIo, detenninando que s<~jiio cobrudos na I'<'Spectiva He[)arliçiio de Fazenda, c não na Secretaria da Faculdade, os emolumentos de que
lmta o art. 149 dos Estatutos .............. .
157.- JMPElUO.-Aviso de 16 de Abril de 1H62.Ao Presidente da Pmvincia das Alagôas, communicando a Resolução Imperial sobre as questões que se lhe oflerecem na verificação dos poderes dos l\lt~mbros da respectiva Asscrnbléa
Legislath'a, pelo facto de terem algumas Camaras l\J unicipaPs apurado votos de eleitores,
euja eleição foi posteriormente annullada pela
Camara dos Dt!lHIIndos •....................
158.-I;UEHHA.-Circular ús Prnsidcncias do l'aril,
Pernambuco, Bahia c l\lato Grosso em 1G do
Abril de 18G2.- Para que, em altcnç5o üs eir-
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eumslaneias do Tltesouro Nacional, inspcccionem pessoalmente os respectivos Arsenaes de
Guerra, lixando de accordo cctn os Directores
o nume•·o de operarios a que deve firar reduzida cada oficina, o qual niio poderá ser augmentatlo sem aulorisaçiio do liovrrno Imperial,
devendo mandar suspender q;JalqYer jornal
aos aprendizes, com exccpção dos dils ollicinas
de coronheiros, espingardciros c construcção de
reparos . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15!>.- GUEHI\A.-Aviso de 16 de Abril de 1862.Mandondo cessar, em presença dos npuros tio
Thesouro 1'\acional, a despeza com os aprendizes das o!lieinas, excrplunndo porém os das
de Espingardeiros, Coronltciros c Cnnslruc<;ào
de reparos, que podrrá incluir em folha com
pequenas rPlribuições, cumprindo-lhe, l!Uan!o
aos operarios em grral, restringir-se ao n:'lmcro designado nas ferias da 2. • quinzena do
nwz de Nm·embro do anno pas~ado, reduzindo
ainda a 10 ou menos o das ollicinas de pintores.
160.-liUERHA .-Aviso de 16 de Abril de 1862.0rdt•nando que informe sobre as dcspl'zas,
plantio c estado dos edificios do Estabelecimento a seu carp;o, c 4ue rcmclta no fim de
cada mez á Direcloria Geral de Contabilidade
deste l\linistcrio um rclutorio circumslanciado
dos trabalhos que forem executados no seu
decurso..................................
161.- FAZENIH. - }~m 16 ull Abril de 1862. ~IuHa por contra~enção dos'§~ 1.• e 6." do art.
H69 do Hcgularnento das All~tndcgas de 19 de
~etembro de 1860............... . .. .. .. ..
162.- FAZENDA. -Em 16 de Abril de 18ti2.- Os
Consules estrangeiros não gozão das regalias
concedidas pelo Jleglllamento das Alfandegas
aos Agentes Diplomatlcos .................. .
163.-AGHICULTUitA, COM~IEH.CIO E OBHAS PUBLIC.\S.-::Em 16 de Abril de 1862.-Hecommendo que na prisão dos lnachlnistas da Companhia da estr11da de ferro de Pernambuco se
proceda com a maior cirwmspcrção.........
16th~IMPEHIO. -Aviso de 2L de Abril de 1862.Ao Presidente da Provineia da Parah)'ba communicando a deliberação que tomou o Governo úcerca de algnrnús Leis da mesina Pr01 inélll promulgadas no anno passado...........
lHa.-liUEIU\A .-Aviso de 22 ele AIH·il de 1Rti2.-
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Declarando que os recrutadorcs, ainda nte!lmo
depois de lindo o prazo fixado para o preenchimento do numero de recrutas, tem direito
á gratifico<; fio marcada no D«~crelo n. • 2.8:!1,
de 21 de Agosto de 1801 crnquanto forem aprcscntllndo individuos para a praça. • . . .. . . . . . •
166.-GUEHHA.-:\\'iso de 22 de Abril de 1862.orden:mdo que os rccrutadorcs Provlnci:ws, nomeados anteriormente ao Decreto n.• 2 8:!1 do
12 de Agosto de 18tH, s«'jiio pag-os conlo1 n1c o
Regularn~ulo do t.• de l\Iaio de 1~;)8, cessando
u>go as. suas funcçõPs, para qun se cumprllo as
disposi<;õrs daquellc Uecrclo reitero das no A viso
Circular de 11 de Novembro do mesmo anuo .
161. ~ l;ÁZI<~NDA:-circular em 22 de Abril de
1862. -Scllo ·de inquirição de tcstemunlws c
de petições juntas nos rcs1:cctivos prorcsso:;. . .
168, ~I?AZENDA. -Em 22 de Abril de 186:.!.0s Agentes Consulares estnmgciros, na fórma
do § 8.• do a1·t. 512 do 1\egulamcnto de 1!J
de Sutembro àe,.J.860, não r;odem gozar de iscn~õos o regalias W:>mo Agentes Diplomuticos ....
HiO.- FAZENDA. -I~rn 23 de Abril de 1862.$obrQ intimação ás partes das decisões em materia das Alfandcgas,. o sobre pugamcnto de direitos. de m~t:cadpr~a d<:'spaclwdas quando se
.,:. executa noYa &a rifa • . • • • • • • • . • . . • . . . • . • . . . •
170., -GtJEIHtA.-Avi'io de 23 de Abril de 18ti~.
Mandando abonar ao Agente do Lai.Joratorio do
. Campinho a gratificação mensal de réis 20~000
marcad~ no art. 45 do llegulamento de 30 de
Janeiro do anno proxirno passado, por estar
exercendo tambcrn o lugar de Agente da Enfermaria.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i7t.-FAZENDA.- Em 2!~ de Abril de 1862. --A
cobrmÍç,a dos emolumentos de que ll'<lta o art. 1,'.f)
dos I.:Stntulos das li'aculdades de Direito pnssa a
\'erificar-se r:clas Hcparlições Fiscucs.........
172.- FAZE~DA.- Cin~ular l'm 2;) dt) Abril de
., 18 '2.-Hemessa ao Thesouro de rnlaçõrs scmcs' I racs dos Rrnpn!gados pngos pelas Thcsourat•it.lS .• ••••. , ~ • • • • . • . . • . .
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N. 173..:..:.- GUmtBA.- Circular de 25 de Abril de
1862."- _Dc!crminandn lJUC a calça de pan1w
tÍzul, que se fornece ús prnças dos Coqws montados do Exercito, tenha a duração de. seis ntczcs
em lugar de um anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. t7l.- FAZEND.\ .-E111 25 de Abril de 18!i2.- A

1:l!l

-22emancipação de africanos livres p01 tcnee ao l\linisterio da J usliça . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1i5.- F,\ZENDA.- Em 25 de Abril de 1862.- As
licenças concedidas 1elas Capitanias ~os Portos
na fórma do art. 76 do Regulamento de 1!J de
l\Jaio de 18~6 estão sujeitas ao sello fixo de
200 réis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·
N. 176.- FAZENDA.-- Em 26 de Abril de· 1862.Que niio se deve e.obrar dous sellos, um do requerimento c outro da certidão twlle passnda.
N. 1i7.- FAZENDA.- Ern 26 de ·Abril de 1862.Sobre pagamento de meia s.jza de escravos pPrtenecntcs a umil sociedade dissoll'iun c transferidos por urn sorio ao outro . . . . . . . . . . . . . .
N. 17:).·-Ii\IPEHIO.- Aviso de 26 de Abril de 1862.-·
Ao Vice-Presidente da Província de Pernambuco dcclt~raudo, quando tem lugar, c q11eut
deve dar instrucçõcs para boa execução das
I.cis ..•....................•.... · ... · · · · ·
N. li!J .-l\1:\HINHA.-Aviso de 26 de Abril dd862.-·Detcrrnina que na Pagadoria da l\Iarinha S"ji'io
compensados os alcances dos Cornmissarios c
Fieis do Corpo de Oíli.ciacs de Jcazcnda da Armada, com as quantias que os mesmos tiverem
na dita Repartiçuo, provenientes de caução ou
suspensão de vencimentos . . . . . . . . • . . . . . . . .
N. 180. -11\fPEIUO.-Aviso de 28 de Abril de 1862.Ao Dit·cctot' da Fnculdade de Medicina dn
Córtc approvando a sua dccisiio pela qual dispPnsou da frequencia das nulns de pharrnncia,
e do cxnme de suas matcrias a um alumno
que é phnrmaceutico, c da frcqucncia da aula
de physica c chimica mineral r. dous alumnos
que já forão npprovados nestas rnaterias no
f. o anno do curso de pharmaeia............
N. 181. -FAZENDA.- Circular em 28 de Abril de
1862.-Pcla cessão c traspasso de arrcndllmenlo
dos predios não se deve siza ................ .
N. 182.- FAZENDA. -Em 28 de Abril de 1862.As licenças concedidas pelas Capitanins dos
Portos na fórma do art. 76 do llegulamento
de l!J de l\laio de 18l~ü estão sujeitas ao scllo
lixo de 200 réis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 183. -FAZE~DA. -Em 28 de Abril de 1862.Pela cessão c trnspasso de arrendamentos de
bens de raiz nfio t'~ devido o imposto da siza ...
N. 18'•. -FAZENDA.- Em ':!!! de ALril de 1862.Sobre o não cumprimento de um prccalorio,

13!J

»

1W

Jl1

tt.2

U3

iH

-23PAGS.
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N.

N.

N.
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N.

N.

N.

N.

pan levantamento de uma herança jacente, por
irregularidades encontradas no processo de habilitação • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . • . • .
f85.-FAZENDA. -Em 29 de Abril de 1862.--D.t decisão arbitral não ha recurso, excepto o
do art. 764, § 2.• do Hcgulamenlo das Alfandcgas.....................................
186.-AüHICULTUHA, COMMEBCIO E OBBAS PUnUCAS.- Em :30 de Abril dn 1862. - Ikclara
que não pód1~ sPr levado a eiTeito a construcçllo do ramal projectado entre a estação da PStrada de !erro de D. Pedro li, no Campo de
Santa Anna c a Prainha •..................
187.-BJPEHIO. -Aviso do·t.• de .Maio de 1862.Ao Director da Faculdade de Medicina desta cidade declar·ando que os estudantrs das Fnculdarles do Medicina devem estudar e fazer exame naquella am que se tiverem rnatrieulado.
t88 -IMPEHIO. -Aviso de 2 de 1\Iaio de J8G2.Ao Presidente da Província do 1\lnrauhão, declarando que sãlt válidos os trabalhos da Junta
de QualiOcaçilo de \'otantes da parochia de Burity, feitos sob a presideneia de um Juiz de
Paz, cuja eleição foi annullada depois da conctusllo dcllcs..............................
139.-FAZEND.\.-Em 2 de l\laio de 1862.-Valor
sobre l:JUe se deve calcular· .-ttnportancia da tnxa
de legados deixados em usofructo ........... .
190.-AGIUCULTUIL\, CmBIEHCIO E OnllAS PlJBLICAS.-Portaria de .3 de Maio de 186:2.-Hecommenda á IIJ.ma Camara a observancia, pOI'
parte de seus Agentes, das posturas relativas á
limpeza da cidade.........................
19l.-ll\IPEIUO.- Aviso de 5 de Maio de 1862.-Ao
Presidente da Província do 1\ln ranh11o sobre a
continuaçiio do exercimo de Vereador c Juizes
de Pnz do qunlríennio findo; c validade dos actos
praticados p_elos novos funccionnrios tlllles de
constar a annullação de sua eleição. . . . . . • . • . •
192.-IMI'ERIO.- Aviso de 6 de 1\faio de 1862.-Ao Presidente da Província de Mato Grosso, communicando os reparos feitos pela Secção dos
Negocias do Impcrio do Conselho de Estado
sobre algumas Leis Provinciaes do anno passado,
c sua rmncssa 1Í Carnara dos Deputados.. . . . . .
193. -UJPEIUO.-Aviso de 6 de 1\laio de 11:162.-Ao
Presidente da Província do Piauhy approvando
a sua deliberação de mandar eliminar da lista
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dos Juizes de J>az d01 parochin de Pedro 11
a um cidadfio eleito para este cargo, por não
ler a ida.de exigida pd a Lei • . . . . . . . . . . . . . .
N. i!Jl~.-FAZENlH.~Em 6 de Maio dn 1862.-Ccl'tidües lavradas Prn autos que estilo sujeitos ao
sello ri as certidões em gera I. .... , . . • . . . . . . . .
N. Hl5 . ..,... FAZENDA. ~Em H de Maio ~c 1862. - As
Asscmbléas Prnvinciacs nfio podem crear im-

postos d(~ importação ...................... .
1\'. Hl6.-FAZENn \.-·Em 7 d(~ l\Juio de 1862.-Computaçiio do fundo disponivcl rJo flanco do Brllsil
em relação üs suas C:aixas liliaes............
N. 197.-!IL\BINH.\..-,\\iso de 7 de l\laio de 1862.Declara qnn súmPnte o Quartel Gene,.al, na
Cl)rle, (~o; CouHnaudmJlcs das Estaç-ões Nnnws,
nas províncias, siio compctl'nte;; para conceder
a s~us subordinados lieença afé quinzç dias,
afim ele se tratarem crn suas casas. . • . • . . . . .
N. J!)f!.-JUS1'1C:\.- Aviso de 8 de Maio de 18(12.Ao Presidente da Província do Hio de Janriro.])re.lara que ns As.;embléns Provinciacs niio
podem .croar officios de a-valiadores ... , ..... .
N. HI9.-JUST!CA.-Aviso de 10 de 1\faio de 1íili2.Ao l'rc;idnnte da Provinda de Sergipe.-Dcclara
que urna Cowarca só se considera installada
depois quo o .I uiz de Direito hr..uver prestado
juramento e entrfto no exorcieio áe ~uas funcçõrs, .c for rriar:caclo por Decr~to o ordenado
do Promotor Publico. . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . .
N. 200.-JUSTICA.-Aviso de 1:.! de Maio de 1862.-Ao
Presirlc.nte da Província do Crará.-Deelara quo
o llccreto de 5 de Nm·embro de f856 em nnda
alterou ns disp.osiçücs dos arts. 165 ~ 2. 0 do
Codigo do Processo, e 9~ da Lei de 3 de Dezembro de 18!~1 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . .
N. 201.-FAZENDA.-Em 13 de 1\laio de 1862.-r\s gra-
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tificações conccclid.tls por commissões tcmporarias nãQ suo sujeitas a dirritos de rinco por
cento .................................... .
N. 202.-F.AZENDA. -Em 13 de 1\fai.ode 18~.-Qunes
.as grati.licaçõPs por serviço p:ublieo qll.c er.tão
SIJjeitas ao imposto de cinco pM cento.......
N. 203.- FAZENDA.- Em U de 1\Jaio de 1862.-0s
provimentos interinos de Officiaes de Justiça estão sujeitos aos novos e relhos dirdlos pagos in-

tegralmente...............................
N. 20~.-AGIUCULTUHA, COMMEHCIO E OBHAS PURLICAS.-Aviso de 1/r. dr Maio de 1862.- IJe-

159

1GO

-25clarn que não é applicavel aos indhiduos, qtw
f<tzem P..scavações na praia- Piripiri c Engrnho
Lisboa- para tirar arêa, a disposição do art. 27
do Regulamento n.• 1.930 de 26 de Abril de
1857:........ .••.••. •.•••.•••. .• . .• . . . . . .
N. 205.-AGIUCULTURA,. COMMERCIO E (JHHAS PlJ. BLICAS ..-Aviso de 15 de Maio de 1862. -Declara que o f.ovcrno Imperial não aceita a ri<Hlsula proposta pelo Presidente da Companhia da
estrada do ferro da Bahia, para a nonwaçJo de
um arbitro pelo Presidente da Comp:wllia da
via ferrca de Oeste ou seu sucressor, antPs prrferc, em caso <le duvidas adhl'rir ü condição :ti
do Decreto n. • 1.299 de 1!.) <le Dezembro de
1853 • • • • . . • • . . . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . .
N. 206.-FAZENDA.-Em 15 de Maio de 18G2.-Aoslnspcctores de Alfandegas, e outros J~xactorcs da
Fazenda, quando, fóra da séde do Juizo dos Feitos, forem ás audiencias cíveis para promover os
interesses tiscaes, compete o lugar mnrcado aos
Advogados .• , .•.•.........................
N. 207.-FAZENDA ....;Bpl15 de Maio de 1t562.-l\'ão são
sujeitos ao sello de requerimentos aqudles em
que se pedirem certidões ou attestados. . . . . . . .
N. 208.-FAZENDA.-:-Em 15 de Maio de 1862.-0s requerimentos pedindo çertidões não estão sujeitos 110 pagamento prévio de sello ........... .
N. 209.~FAZE.NDA.-Em 15 de Maio de 1862.-Não incorre em multa o Emprigado que passar cnlidilo no requerimento não sellado em que roi ella
pedida...................................
N. 210.-GUERRA.-Aviso de 16 de J\laio de 18!32.-Dispondo que o pessoal das officinas deve limitar-se
aó que foi màrcado pór Aviso de 16 de Abril
findo, continuando a ser incluídos em feria, com
um jornal razoavel, como aprendizes mancebos
os que estiverem empregados nas officinas.....
N. 211.-FAZENDA.-Em 17 de Maio de 1862.-Hesolvcndo duvidas na cobrança do imposto de 2 o;.
da dizima de chancellaria em vista da Lei de 27
de Setembro de 1860 .......•......•........
N. 212.-IMPERIO.-Aviso de 19 de Maio de 1862.-Ao
·· '
Presidente da l'rovincia do Pará declarando que
o pagamento da congrua ao Vigario da extincta
Freguezia de Curuçá, de que trata o A viso de
4 de Junho do anno passado, deve ser feito até
que elle sejà collado em outra Igreja ou benelicio
ccclesiastico . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •
1'\'JIICF. 11.\S DF.CISÚES,
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N. 21:1.-.IPfHlf:.\.-AYiso ue 19 ue l\luio ue 18G2.-Ao

N.
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N.

N.

N.

N.

~-

N.

Presidel1te da l'rovincia do Paraná. -Vedara
que, segundo o Aviso de 20 de Agosto de 1851,
não compele a um Juiz de Direito annullar um
proeesso, sendo por meio de recurso, e instaurar novo pela razão de haver sido organisado por
Juiz incompetente, ..•.......•.....•......
21't.-GUEIUL\.-Aviso de Hl de 1\Jaio de 1862.-Dctcrminando que os vivos das fardas do Corpo
de .\rlilharia do Amazonas sejão d' ora em diante
de cu r carmesim, em vez de azul claro de que
usão .................................... .
215.-GUEHlU.-EmtO de Maio de18G2.-Dcclarando qne aos Facultativos encarregados das
enfermarias 111ililares compele a extrac~,ào de
dentes, das prar;as que necessitarem dessa operação . . . . . . . . .......................... .
2lô.-l•'AZEL\DA.-Em 20 de 1\laio de 1862.-A meia
siza da trans[en•ncia de escravos deve ser paga
na Estação do lugar onde fôr lavrada a respectiva cscriplura .........•............•.....
217.-FAZENDA.-Em 20 de Maio de 1862.-A meia
siza da transfcrencia de escravos a titulo oneroso deve ser paga na Estação Fiscal do lugar
em que se lunar a cscriptura ........•.....
218.-FAZENDA.-Em 21 de l\Jaio de 1S62.-Formalidade que se deve guardar nas desapropriações
por u tilidado publica .•....••.........•....
21!).-FAZENDA.-Circulnr em 21 de Maio de 1862 Descontos das gratificações n porcentagens do
exercicio efl'ectivo nos dias santos e feriados intercalad<.:s entre os dias de falta que o Empregado der .. , ................ , .........••..
220.-FAZENDA.-Em 21 de Maio de 1862.-A doutrina do Decreto de 31 de Março de 1860, com
referencia ao art. lt3 do Decreto de 29 de Janeiro
de 1859, não é applicavel ás gratificações dos
Empregados da Secção de Substituição da Caixa
da Amortização ...................•.......
221.-FAZENDA.-Em 23 de Maio de 1862.-Resolve
duvidas sobre a liquidação, reconhecimento c
inscripção de dividas passivas do Estado anteriores ao armo de 18.'!.7 .....•••..•.....•...
2:l2 ...:_1l\1PERIO.-Aviso de 27 de Maio de 1862.-Ao
Presidente da Jlrovincia de S. Paulo, approvando
a decisão que deu, de dever ser convocado para
o ConsPiho ~Tunieipal de RE>~.:urso da Limeira v
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Vereador immcdiato em votos ao Prcsitlentc da
Camara Municipal . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . . .
N. Si23.-GUELtRA . .,...-Aviso do 27 de Maio de 18ü2. Mandando entregar ao Agente de compras do
Arsenal de Guerra da Córte.,a importancia dos
descontos que ·se houverem de fazer nos jornaes dos Attifices destacados no Labomtorio do
Campinho ~ '! .-; •.•..... : . .......• , ........ .
N. 224..-GUERRA:-.\viso de 27 de Maio de 18G2.-Approvando o jornal, que propõe para os A prendizes, que passárão na qualidade de mancebos
das Companhias de menores para o Corpo d~
Artífices, cumprindo que se lhes dú a designação de mancebos Aprendizes . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 225.-FAZENDA.-Em 27 de l\laio de 18G2.-Não se
dá substituição entre os Officiacs e Amanncns~s
da Secretaria de uma Thesouraria de 1.• Ordem ..••.•..•....•.......•...............
N. 226.-FAZENDA.-Em 27 de Maio de 1t;G2. - Nào
são sujeitas a direitos de 5o/o as gratificações
tcmporarias por serviços extraordinarios. . . . . .
N. 2~7.-FAZENDA.-C~ular em 27 de Maio de 18G2.Empregos das Thesourarias nos quaes tem lugar a substituição do serventnario ciTectivo impedido ..••.••....•..•.........•.........
N. 228.-FAZE:.'IiDA.-Em 27 do Maio de 1862.-Que o
·
. Palrla de um escaler do serviço do Estado, em
tratamento na enfermaria militar, não lern direito a percepção dos seu§ vencimentos.......
N. 2-29.-FAZENDA. - l~m 28 de Maio de 18ti2. -As
obras que se fizerem nos proprios nacionaes correm por conta do l\linisterio que os tiver a seu
. . serviço... . •.....•.•.........•.•........•
N. 230.-FAZENDA.-Em 28 de Maio de 18G2.- As despezas com as obras de que precisarem os proprios nacionaes correm por conta do 1\linisterio
.a cujo serviço estiverem os ditos proprios. . . . . .
N. 231.-GUERRA.-Aviso de 28 de Maio de 1862.-Dcclarando quo bem procedeu a Thcsouraria da
·Fazebda em reduzir o vencimento do Artífice
Espíngardeiro do 1.• Regimento do Artilharia a
cavallo Luiz Pedro do Souza ao que dispõe a la·
•
beiJa de 28 de Março do 1825 ..•...•....•...
-N. 232.-GUEH.RA.-Aviso do 30 de Maio de 1862.-Approvando a providencia tomada pelo Thesouro
Nacional quanto a mandar abonar a dous re·
petidores da Escola Central, que regêrão uma
cadeira subdividida em duas lurmns, os vend-
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mentos de repetidores c uma gratificação igual
;í de lentl\ ficando esta medida estabelecida
como regra para casos identicos...... • • . • . . .
N. 233.-FAZENDA.-Em 31 de Maio de 1862.-Não são
sujeitos ao sello, para produzirem os seus e:lfeitos,
os passes de navios e bilhetes de pratiGagern dados pelns Capila!lias dos portos ..............•
N. 23'~.-FAZENDA.--Em 31 de Maio de 1802.--0s passes c bilhetes de praticagem, expedidos pelas
Capitanias dos portos não estão sujeitos a
scllo. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
N. 235.-FAZENDA.- Em 31 de Maio de 1862.-SPIIo
de requerimentos despachados pelos Juizes de
I'<u quando apresentados fóra do Juizo dessas
autoridades ............•..................
N. 23ô.-F:\ZENDA .-Em 31 de Maio de 1862.-lrnprassão de Leis que não prejudicão o pnvilegio da
Typographia Nacional . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . .
N. 237.-FAZENIH.-Em 31 de Maio de 1862.-Proe~~
dirnento que cabe a uma Thesouraria quando
lhe forem apresentadas guias de militares com
abonos indevidos ........•................•
~'- 238.-AGIUCULTURA, COMMEHCIO E OBRAS PUBLICAS.-Aviso de 31 de Maio de 1862.-l\fanda estabelecer mais duas paradas na estaçuo de
S. Francisco Xavier pelos trens de passageiros
n. o• 2 e 3 da estrada de ferro de D. Pedro 11...
N. 239.-GUEHHA.-Aviso de 2 deJunho de 1862.Providenciando quanto ã applicaçllo que deve
ter o producto do arrendamento de terràs pertcncent.:Js ao Presidio de Fernando de Noronha, autorisado por Aviso de :l5 de Dezembro
_
de 1859 . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . •
N. 2'~0.-JUSTIÇA. -Aviso de 3 de Junho de 1862.Ao Presidente da Província de Minas Geraes.J)cclara que o Juiz absolvido não necessita ver
decorridos os oito dias, que a parte accusadora
tem para appellar, a fim de que possa entrar
em cxercicio .•.......•......•.•..••..•....
N. 2H .-JUSTICA. -Aviso de 3 de Junho de 1862.Ao Presidente da Provincia do Ceará.-=-Dcclara
que ao Juiz Municipal. na revisão da pronuncia dos processos crimes, cumpre sótnente sanar
as faltas que induzem nullidades, e proceder
ás diligencias que forem precisas para esclarecimento da verdade c ratificação do processo...
N. 2'd.-JUSTIÇA.-Aviso do 3 de Junho de 1862.Ao PrcsiJente da Jlrovincia do Ceará. -Decide
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duvidas a respeito do Decreto n. • 1.090 do t. •
d~ Seh~mbro de 1860 ..........•............
N. 24.3.-JUSTIÇ..\. -Aviso de 3 de Junho de 1862.Ao Presidente da PI"Ovincia do Piauhy.-Declara
que um Juiz Municipal supplentc, que ú Ho
mesmo tempo Procurudor da Matriz e Administrador dos bens do Orago, nilo póde dat· decisão que diga res(l('ilo á mesma Matriz ou
bens do Oragu •...••...•..................
N. 2~~.-JUSTICA.-Aviso de !J de Junho de 181U.-Ao
Prcsidc·Í•te da Província de S. Paulo.-Hecide
que a suslJensão, adminislralivnnwnte imposli.l,
deve subsistir emquanto não findar, por scnll•nça passada em julgado, quahJuer proces~o
de responsabilidade ..........•.............
N. 2·t5.-JUSTIÇ1. -Aviso de!~ de Junho de 1862.Ao Prl'sidenlc da Província do Maranhiio.-Jhí
provilllmcias á respeito da eldç.ilo de Juizes de
fJm: das Freguczias de S .. José dos lndios e Nossi.l
Senhora da l.uz •......•...................
N. 246. -FAZENDA. - Circular em 4 de Junho de
. tg6.!.-Balancete trimensal da despeza do Minislcrio da Justira que as Tlwsourarias devem remellcr á r•.•spectiva Secretaria de Estado ..... .
N. 2n.- FAZENDA.- Circular em i de Juniw de
1862.-,-,As Tht'Sourarias devem demonstrar descnvolvidamentc a dl'spe7.8. cojo credito fôr
abe~o ~b responsabilidade do !'residente da
ProvtncJa .•.••••.•..•••...................
N. 248.-l<'AZENDA.-Em 5 de Junho de 1862.- As
contas correntes c certidões de divida contra os
deredorcs fiscaes só pagão o scUo de folha de
autos ••...••..•.••.•..•..••••.•••.•.•....
N. 24!1.-JUSTIÇA.- Aviso de 5 de Junho de 18ü2.Ao Presidente da Provlncia de Minas Gcraes.Decide que, em um mesmo processo de respon ·
Sanilidade, podem SCI' comprehendidos diversos
funccionarios publicos quando forem cú- rc'·os ...
N. 250.-JUSTICA.-Aviso de 5 de Junho de 1862.-Ao
PrestdeÍttc da Província de S. Paulo.- Decide
qtnr o·dcnuncianto póde accusar e usor dos recursos e direitos permittidos á parte queixosa;
c que os Promotores Publicos niío podem uccusar por conta da parte queixosa .......... .
N. 251.-JUSTICA.---Aviso de 6 de Junho de 1862.-Ao
Presidênte da Província de Santa Catharina.Dcclara que os Advogados não estão sujf'itos ;ís
correições dos Juizos de Direito ............. .
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N. 252.- FAZENDA. -Em G de Junho de 1862.Caso em que, em lugar de 30 •j., só se deve
cobrar 5 ·;. de direitos sobre a lotação dos beneficios de Parochos. . . . . . . . . . . • . . • . • • • • • . . . . .
N. 253.-IMPERIO.-Aviso de 7 de Junho de 1862.-Ao
Presidente dn Provincia de Peruarnbuco approvando a decisão que deu, de nlio poder exercer o cargo de Juiz do Paz do 2.• districto da
parochia de Santo Antonio um cidadão que não
fOra qualiflcado nclla, embora o tivesse sido
n'oulrn contigua . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . . .
N. 25-L-GUERIL\.-Aviso de 7 de Junho de 1862.Declarando que flca dependente de nova autorisaçiio em todos os exercieios o abono de
vantagens militares c de gratificações em gual
não comprehendidas em lei, feito por ordens
especiaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 25B.-GUEHRA .-Em 7 de Junho de 1862.-Consulta
do Conselho Supremo Militar declarando que é
desnecessario proceder-se pelo mesmo facto a
novo Conselho de Investigação, ainda mesmo
apparecendo novas provas..................
N. 2B6.-JUSTICA.- Em 7 de Janeiro de 186~.- De,
clara q·ue o Poder Judiciario é incompetente
para conhecer de materia pertencente ao contencioso administrativo.. . . . • . . . . • . . . . . . . . . .
N. 257.-GUERHA.-Aviso de 9 de Junho de 1862.Approvando a tabella dos preços da mão de
obnt das peças amarellas pertencentes ás diversas especies de armamento, propostAS pelo
mestre espingardeiro da Fabrica de Armas da
Conceição • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • • . . • •
'N. 258.- FAZENDA. -Em 9 de Junho de 1862. -0
sello das cartas de fretamento de navios deve
set· pago antes de obtido o despacho da sabida
do porto, p11na de revalidação ...• , , , . . • • . .
N. 2B9.-FAZENDA. -Circular em 9 de Junho do
1862.-Aos Empregados inactivos tambem se
deve dar guia, declarando até quando vão pagos de seus vencimentos ..•.••.••• , • . • • • • . .
N. 260.-FAZENDA.-Circular em 10 deJunhodc
1862.-Aceitação de documentos comprovando
despezas de excrcicio já encerrado...........
N. 261.-JUSTIÇA.-Aviso de 10 de Junho de 1862.Ao Presidente da Provincia do Paraná.-Declara
que os arts. 3!) ela Lei de 3 de Dezembro de
18H c 302 do Hrgulamento n.• 120 d_e 31 de Ja·
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nciro de 184-2 Stl referem sô aos crimes da
competenciu do Tribunal do Jury . . . . . . . . . . .
N. 26.2,--GUEUR.-\.-Aviso de 10 de Junho de 1862.Dcclara que, em virtude de disposições vigentes, é ':desnecessario mandar-se proceder pelo
mesmo facto a DO\'OS Conselhos de lnvcsligaçãa nas: hypetheses ahi figuradas..... . • . . . . .
N. 263.-JUSTIÇA.-AViso de 11 de Junho de 1862.Ao Presidente da Província do Piauhy.-Dceide
que 01 cargos de Juiz, Ycreador c Escrivão dos
. Feitos da Fazenda n1io são ineompati\'cis......
N. 264.-JUSTICA.-Aviso de 11 de Junho de 1862.Ao Presidente da Província do Maranhão.-Declara que os Presidentes das Relat;ães são competcnte3 para conceder licenças nos Juizes Municipaes até trinta dias . . . • . . • . . • . . . . . . • . . . .
N. 265.-FAZENDA.-Em 11 dll Junho de 1862.- A
meia siza de escravos deve ser arrecadada pela
Rer:tartiçao Fiscal do lugar onde se operar a
transfercncia • • , •.. , • • . . . . . . . . . . . • . . . . • . • •
N. 266.-I!'AZEND.A. -Em 12 de Junho de 1862.As ordens dos diversos Ministerios, sobre augmento, red\lcção ou distribuição de credilos
. sãu cumpridas· nas Thesourarias por intermedio
.
do Ministerio. da Fazenda ••....•••.•....•.•
N. 267 .-FAZENDA. -.Em 12 de Junho de 1862. Deelara a joteliigencia que deve ter o art. 58
do Regulamento do i1nposto do scllo de 26 de
Dezembro de 1860. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 268.-l<'AZENDA.-Em H de Junho de 1862.-Quc
a ~aixa Cornmercial da Bahia não póde compra•· c revender a11 proprias aet;õcs..........
N. 269.-GUERUA.-Circularde 12 de Junho de 1862.c
_\'s l'residencias.das Provindas do Pará, Pernam!Juco, Bahia, S. l'edro c 1\lato Grosso.-Heeommcndando a exacl.a observancia do preceito do
ltegulamcnto n. o 113 de 3 de Janeiro de 18lJ.:.l,
quanto ás despuas com a educação dos menores
dos Arsenaes de Guerra, de que devem ser indemnisados ·os corres publieos. . . . • . . . . . . . . . .
N. 270...._IMPEIUO. -Aviso de 13 de Junho de 1862..Ao Presidente da Protincia do Paraná declarando
que a concessão de iicença aos Vigarios Eneornmendados é da competencia do rcspecli\'o l'relado, e que tal licença deve ser dada se111 vcneimento de congrua ...................... .
N. 271.- 1.\li'ElUO.- Aviso de 13 de Junho de 18G2.Ao l'rcsidcnlc da Província da Bahia declarando
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qnn o empmgado publico, c.ujo vcndmrnto
consta unicamente de gratificação, tem direito a
esta quando licenciado......... .. . .. • .. . .. •
272.-JUSTIÇA.- Aviso de 13 de Junho de 1862..
Ao Presidente da Província de Sergipe. -Dá
providencias á respeito da substituição de Juizes
quando alguns delles forem suspeitos.........
273.- FAZENDA. -Em 13 de Junho de 1862.Não se leva em conta para aposentação o tempo de serviço prestado como serventuario vi tu licio de Officios de Justiça....................
271!-.- F,\ZENDA. -Em 14 de Junho de 18ü2.Solvendo algumas duvidas sobre a cobrança do
imposto do sello . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .
275.- FAZENDA. -Circular ('lll 14 de Junho de
1862.- Emolumentos pelos títulos de remoção
dos Juizes de Direito............ .. .. . .. .. .
276.-AGlllCULTUBA, COMMEHCIO E OBRAS PUBLICAS.- Aviso er.n 14 de Junho de 1862.Communica a resolução da Consulta da Secç1io
dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado
relativa ao pagamento integral do preço por
que foi contractada a. conservação da 1. • e 2. •
secções da estrada de Santa Cruz . • • • . . . . . . . . .
277.-GUERHA.-Aviso de16 deJunhode 1862.Declarando não ser possível deferir-se a pretenção do Ajudante interino do 12. • Batalhão de
lofantal'ia sem que o ell'ectivo indemnise os
.cofres publicos do que estiver devendo da con·
signaçflo, que recebeu para compra de cavallos
de pessoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278.-l?AZENDA. -Em 16 dA Junho de 1862.~o~rança do scllo dos processos criminaes e poIrmaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
279.- FAZF.NDA.-Circular em 16 de Junho de
1862. -Para liquidação do vencimento c seu
pagamento aos J~mprcgados aposentados de Fazenda, não é nccessaria ordem especial.......
280.- FAZENDA.- Circular em 17 de Junho de
. 1862.- Os Presidentes das Relações podem conceder licença aos Juizes Municipaes até 30
dias . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
281.-GUEIUL\.-Aviso de 17 de Junho de 1862.Provendo quanto ás dividas resultantes do adiantamento· do premio de cngnjamento a UIIHl
praça c do tratamento de alguns officiacs na
Enfermaria, bem como a respeito da falta de
indemnisaçüo da despcza feitll. com varias pra-
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da Armada nas m('SOHIS drcnmslanria~, ao
que se referem as "Contas do Cousdllo Eronomieo do 4. o Bat.alhílo de lnfantariu ..•..•.
lf.282.-1MPERIO.-CircuJar de '8de Junho de 1862.Aos Dtreoa.res d8!f FII'CnldO'd~s de Direito c de
''Medlci•a~ de.rando {I pr11cesso qrre se u{lve
le!JUir qâaodé á~ôm 11h1mn4J relfuerer para
&cr lllàtrirlllldc1 fót~t do tcrnpo marcado nos l':sla&lltoli •• ~ • • • • • • • • • • • • . • . • . • . • . • . . . • . . . . . .
N. 283. -FAZBIS.IM. -Em 18 de Junho d1~ 18H2.InslrucçOct para execução do l>caeto n." 2. !J~!G
desta dot&, l't'gulando o seniço da e~trnq·ão das
loterias da Cc)rlc. . . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . ..
N. .284.-FAUNDA.-Circular em 20dcJunho de 1862.PorCt>ntagem 80!1 Empregados do Juizo dos Fei,
tos pela cobrança da divida activ.1 .•..........
N. 285.-GUEitRA.-Aviso de 20 de Junho de tf:62.Dccluando que bem procmleu a Thesouraria de
Faze~ em suspender o nbo.no da gf'ntifiraçãn
addiclonal, que estava perocbcndo o Director do
Hospital Alilifal' .......................... .
N. 286.--GUEURA ........Atiso de 20 de JHnho de 1862.Approvando -é abono do premi<> á uma praça do
4.0 Jh•gimcnto de Cnvallaria, l'is!<J q{lc não se
trata de prestações men.'1aes que podem per.tcncer a um {lU outr(} éx~reicio ...........•.•.••
N. ~87.-GVEUftA.~Aviso d~21 de Junho de 1862Derlllrando que o pr<'CCif() do § 3. 0 do att. 5. 0
da Let ck\ 20 de Setembro de 186(} é applicavel
ao pl't'SO scflterreiado de que tr·ata o seu offieio
de 3 do cor•·entc, bem como a outro qualquer,
antes ou depois do t,o de Julho de 1861 .....
N. 288.-GUERHA.-Aviso de 21 de Junho de 1862.Determi-Mndo que os Escrivà!:'s do Almoxarifado declarem nos documentos comprobatorifls
de dispendio da consignac;ão, afmnada: mensalmenteM Agente de compras, se os objectúscompr.ados por este forão debilallos aos re~pectivos
Almoxariles, qtJe deveníõ ruhriénr n nota •..•.
N. 289;- FAZEN(')A.- Em 21 de Junho de 1862.ltesohe sobro um sequestro feito em terras consid'eradas com(} morgad(), sendo bens de Caprlla
cxtincta c compreJ1eudend{) terrenos de mari-
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N. 29t.-GUEilltA.-{:ircular de 23 de Junho de 1862.Estabelecendo o meio mais rrgular de proceder-s~
a cuntraclo para Jomecirncnto de remedins ús
Enfcrmarins 1\lilitàrcs ..................... .
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N. 201.- E'lTlL\NGEIROS.- Aviso de 2!l de Junho de
1862.-llcclara que não tem applicaçã6 aos Consulcs d~ Sua l\lagcstade Fidelíssima a Convenção celebrada com Sua l\Iagestadc o Imperador
dos Frano~zcs em 10 de Dt>zcmbro de 1860...
N. 202.-AGIUCULTUHA, COl\Il\lEllCIO E OBHAS PU1\LICAS.-Aviso de 23 de Junho de 1862. -Declarando quaes as embarcações que estão sujeitas ao pag:Hncnto de praticagem na barra do
JUo Grande do Norte. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
N. 293.-GUEIUU. -Circular de 25 de Junho de
1862.- Rccommcndando toda a economia nas
despczas deste l\1 inistcrio, não autorisrtndo qualquer que não cstrja rn~vista nas Leis ou Regulamentos l\lilitarc~, cr.ssando desde já as que
forem menos regu larns . . . . . ............. , .
N. 29'L -FAZENDA.- Ern 25 de Junho de 1862.Solcmnidadc com que se deve fazm· a queima
das notas inutilisadas do Banco da Bahia.....
N. 295.-FAZENDA.- Em 25 de Junho de 1862.Sobre o sello de dons ou mais actos escriptos
em uma mesma meia folha de pap('l, c como
deve se1· entendida a Ordem n. 337 de 2 de
Agosto do anno passndo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 296.-FAZENDA. -Em 26 dcJunho dc1862.Não são aceitnrcis as procurações dos Empregados Publicas para a cobrança de seus vencimentos correntes, se ncllas se declarar ter havido transacção sobre 'ÜS mesmos vencimentos. .
N. 297.-FAZENDA.-Em 26 de Junhode 1862.Como se opera o desconto, ou da gratificação
do exerci cio, ou da 5. • parte do vencimento
total, nos casos de substi luição. . . . . . . . • . . . . .
N. 2!)8.-AGHICULTIJIL\, COM:\lEHCIO E OJIRAS PUULICAS. -Aviso de 26 de Junho de 1862.Communica a resolução da Consulta da Secção
dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, relativa a dever ou não o Emprezario
das Obras do Passeio Publico aterrar as runs
interiores do respectivo jardim pelo systcma
de .Mac·Admn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 299.-GUEB.HA.-Circular de 27 de Junho de 1862.l\fandando adoptar os mappas das distancias
entre as Cidades, Villas c Freguezias pertcn·
contes as Províncias de Pernambuco c Sergipr,
a fim de que por clles se regulem os abonos
de ajuda.s de custo aos Offieiaes que viajarrrn
nessas Províncias... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 300.-UIPERIO.-Aviso do 1. 0 de Julho de 1862:Ao Presidente da Província de Pernambuco declarando que é justiflcavel a falta dada por
um empregado da Faculdade de Direito do Hecifo por causa do serviço da qualitlcação da
guarda nacional. . . . • . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . .
N. 301. -FAZENDA.- Em o t.• de Julho de 1862. Sobre pagamento nas Alfandegas de porccntagenr de dinheiros do emprestimo de orphãos e
de venda de terras publicas. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 302.- F,\ZENDA. -Em 3 de Julho de 18ü2.Pessoas. qttc devem assignar os termos de lianças flscacs • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 303.-IMPEI\10.-Aviso de 3 de Julho de 1862.Ao Presidente da Província do Rio Grande do
Norte rcsotvendo algumas duvidas relativas a
aUribuições dos lnspectores de Saude Publiea,
c mandando observar as inslrucções npprovadas por Aviso de ~5 de Agosto de 18M....
N. 33~.- FAZENDA. -Em 4 de Julho de 1862.E' incompatível o emprego de Secretario do
Governo da Província com o de Procurador
Fiscal da Thesouraria • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 305.-FAZENDA .-Circular em 4 de .Julho de 18ü2.Processo e pagamento de tilulos de divida que
abrangerem mais annos, conforme o Decreto de
26 de Fevereiro do corrente anno . . . . . . . . . . . .
N. 306.-GUERRA . ...:.;.Circulal' de '• de Julho de 1862.Provldenciando quanto ao abuso possível de engajarem-se praças das Colonias !llilitares, que
complctão seu tempo de serviço, para continuarem a pertencer ás mesmas Colonias. . . . .
N. 307.-IMPERIO -Aviso de 5 de Julho de 1862.· Ao Bispo da Diocese do Hio de Janeiro, para
reformai' a proposta para Vigario da lgrf'ja de
Nos~a Senhora da Penha do 1\lorro do Coco,
fazendo incluir nella outro Sncerdote <1ll-rn do
proposto, que tambem concorreu a clla c fui
approvac.lo. . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 308.-FAZENDA.- Em 5 de Julho de 1862.- Os
requerimentos em que se passárão certidões
só estão sujeitos ao sello destas . . . . . . . . . . . . .
N. 309.-IMPEIUO.-Aviso de 7 de Julho de 1862.. Ao Director da Faculdade do Medicina da Bahia
approvando a intelligencia que deu a congregação dos lcnt~s so~ro o Decreto n." 2.88:S do
1. • de Fevereiro deste anno na parte rl'IJ.lira
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-:w<t'JS pcnlus sobre que uerc versar a prova escripta nos corJcursos.. . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . .
~. 310.-FAZEl\D.\.-CiHnlar de 7 de Julho de 1862.Não são sujeitos oo sello os livros de tevmos
de juramento c posse dos ditrcrentes Juizos dG
rmpPrjo,, ........ ., ..... • ....... "........
~. 311.- FAZEl\\llA.- Em 7 de Julho de 180:i.-·Sobre a cohrnnça indPbila do sello de um contraclo calwlado sobre a importando de multas
previstas em uma das condições do mesmo contracto • . • . . • . . • . . • . . . . • . . • • . . . . . • • • . . . . . •
:N. 312.-F,\ZEl'W.\. -J<:m 9 de Julho de tl!l62.-0
sello fixo de cadu meia folha de papPI, srgundo
o se11 formato, não póde exceder de 200 réis.. •
1\'. 3!3.-GlJEHHJt .-A~·iso de 9 de Julho de 18(i2.·Detcrminllndo que st',jiio reqoisitftdos- otlicialnJCnte pela Pn•sidencia da Província os certidões
de idade dos voluntaríos, na hypotllrlio de não
podel1:'m csfcs cxhibi-las, em consequencia da
dístancia das parochias, ondo fvrão baptisndos • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • . . . • . .
N. 314'.-GLJEllHA. -J\yjso de 9 de Julho de 18611.Versando tiecrca dps prcmios de voluntarios ou
Pngajados das prp~·us, que, por cxlincç.ão das
Compnnh_ia_s de Pedtlstrus, passárão paro o Corpo
de guanurao ........ - ...........•.•.. · .. · ·
ll. 315.-(;UEUHA .-Circular do f1 de Julho de 1862, ;ís
Prcsidcncias do~s Prorineias, excepto a de S. Pe(.lro !lo Sul. -Declarando que não será levado
N~l conta qualquer uocumonlo comprobatm·io
de dt•spews feitas oom a lluarda Nacional des{(\eada .•...•...•....•.......•..•..••... ·•.
.N. 3tG.-GUE!HU.-AYiso ocH duJ.ulhode1862.Hccummcndando a waior pareimonia na ;mio·
risaç.'ío de despezas com o scnic;o da Gnarda
Naeiona I dcslat;ada ..•...•....••.••.• , • - ...•
I\'. 317.- GUEHIL\.- Em 12 de Julho de 1fl62.Jndicando o modo de evitar-se que se rcproduza o fado de assentarem pra~a, como vo·
ltml<\l'ios, nos Corl?os_d? f.uorniçllo na Provincia
de Pernambuco, Int.lmduos que são desertores
do .\rmada Nue1onal ................ , ..• , . .
1'1. 318.-l\lARlNHA.-Aviso de t2 de Julho dt•18ü2:l~stabclcce a m~neira por que dHo ser obscr~
vada a disposiçiio cio art. 39 ds Rcgulnmento
da Pratiragpm da harra da Jlrovincia do 1\io
1;randn do Sul, lll<lllci:Jdo cxreular por Avi8o de
!G de :'lt'\TIIIl•r•_· ele 1t.l:.i7 .•.••. \" ..... ·, ... •. .
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N. 319. -FAZENDA. -Em 12 de Julho de 1862.Cobrdnça de fóros de terrenos de 1\farinhas,
dadas certas bypotheses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 320.- FAZENDA.- Em f2 de Julho de 1862. . · n.:Jara, que os lnspectores das Alfandcgns deYem. decidir conformP- fôr de direito, as Qtl'!S"
t&ts du pnrtes, deixando a estas o recurso para
1 Am.ridade Superior; e bem assfm esclarece

.sobre outroe ponlo5 .•...••..••.••.•.•......
N. 321.-JMfERIO.-....Aviso de 14 do Julho de 1862.lao Diredor da Academia d:~s IWIIas Artes declarando o descooto que se deve fazer aos I,rofessores que tftltarem aos trabalhos da Acade-

2'.9

:;
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mia.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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-IOido de aeu pai ..... ·. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .

»

N. 322.-FAZEND.\.-Ern 14 de Julho de 1862.-Confirma un1a d«isilo indeferindo n pretcnt:1io de
uns Olhos naturaes para pc•·ccberem o meio

N. 323.-G(JHRRA.-Aviso de H de Julho de 18ô2.1Nclarando que o Mnjor reformado Frandsco
José do 1\osario tem direito ao abono de addicional e etapa durante o tempo, em que senio
em conselhos de Guerra...................

253

sello ex causa . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

»

N. 324.-F.-\ZENDA.-Em ·15 de Julho de 1862. -Devo
constar das prccatorias a nota de- valha sem
N. 3iã,-ESTRANGEIBOS.-Em t5deJillho de

1~62.

Ao Presidertte da Província do Rio r.rande do
que vigorando n respeito dos Con. sulct Portuguczes o J>ccreto n. • 855 de 8 de
Novembro de 1851, em virtude de accorclo espccinl, celebrado nesta Corte, nos termos do
art. 2~ do uwsmo Decreto, entre o Governo
Imperial e o do Sua 1\lngcstade Fidelíssima, não
lhes podem ser applica,·eis quaesquer outrns
disposições em co~trario . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3~.-lMPElUO.-Portaria de f6de Julho de 1862.A' Ill.ma Camara Municipal declarando o senSul.-~elara

N.

25'í-

tido das posturas deste Município sobm a coll«~ação

de lagedo na frente dos prcdios.. . . . .

255

ft. 3rf•..-FAZENDA. -Ein 16 de Jnlho de f862.- E'
:

ft.

incompalhcl o emprego de Solicitador dos Feitos da Fazenda com o drJ Promotor Publico...

256

lhose de um terceiro cómprar o direito do usofruclo ao usofrucl!Jario c a propriedade da leg;.Hlo ao legatnrio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

>)

328.-FAZÉ~D.A.-Ern 17 de Julho de f862.- Ex' tincçllo do usofruclo de um lcgndo na hypo-
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N. 32\J.-GUEitnA.- Aviso de 17 de Julho de 1862.Declarando que os Tenentes Luiz Vieira Ferreira c Julio Anacleto Falcão da Frota não teem
direito, como Lentes da Escola Militar Auxiliar,
ao vencimento de cavalgadUI'a, que compete
exclusivamente aos oillciaes montados........
N. 330.-GUEIUlA.-Circular ás Presidencias das Províncias, excl)pto á de S. Pedro do ~ui em 17 de Julho de 1862.- Determinando quo toda e qualquer despeza, quo se houver de fazer com movimento de for~as e destacamentos, que excedwr
á prevista nas Tabellas e Hegulamentos em vigor, corra por conta dos cofres provinciaes, conforme é de razão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 331.-GU.EHIL\.-Aviso de 17 de Julho de 1862.Autorisando as despezas com aluguuis de carretas para conuncção de mantimentos e barracas dos deslacumentos, uma vez que srji'ío indispensaveis, convindo porém que, não omtanto
haver sidu cxeeptuada a Provinda da determinaçfio constante da Circular expedida nesta data,
os cofres provinciacs concorrão paru o pagamento das despczas provenientes do movimento
de forças destinadas a serviço policial... . . . . .
N. 332.-GUERRA.-Aviso de 1!J de Julho de 1862.Removendo os embaraços que se tem suscitado
na execução do Aviso Circular de 8 de Março
de 1859, versando úeerca da liquidação das dividas antigas das praças de preL, independente
da sua baixa . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
N. 333.-FAZENDA.- Em t!J de Julho de 1862.SeiiÕ de requerimentos que por si só podem dar
pl'incipio a um processo....................
N. 334.-FAZK\'DA. --Em J9 de Julho de 18ü2.- 0:>
terr;)nos beira-rios não se concedem ás Caman1s
1\Tunicipaes como fonte de renda, nem delli.ls se
passão tilulos.............................
N. 3:Ji>.- FAZENDA. -Em 1!J de Julho de 1862.O Empregado de Fazenda cujo vencimento se
compõe sóawnle do gratificação tem direito a
cobrança integral della sendo absolvido em crime de responsabilidade ......•.•...........
N. 336. -FAZE~D.\.- Em 22 de Julh::> de 1862.Nas precatarias deve existir a verba de--.lValha
sem sello ex causa . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . .
N. 337.-FAZE~DA.-Ern 22 de Julho de 1862.-0-> conhecimentos f!)rnccidos aos Exactorcs para co..i
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-39brança de impostos devem ser imrrcssos c em
livro de talão .........•....•..........•...
N. 336.-GUERRA .-Aviso de 22 de Julho de 1862.Approvando a deliberação que tomou de mandar recolher á Thesouraria da Fazenda a importancin do saldo accumulado das sobras da diaria abooeda aos africanos livres ao serviço do
respectivo Arsenal de •iuerra, providencia esta,
que deve ser adoplada no fim de cada exercício,
escripturando-se a importancia como despeza a
annullar no paragrapho -Arsenal dP Gue1·ra ...
N. 339.-FAZENDA.- Em 23 de Julho de 1862.-Quando as provisões de Vigarios encommcndados est~o suje.itas ao scllo fixo c quando ao proporCIOnal .•.•...•••.........•...•............
N. 3\0.- FAZENDA.- Em 25 de Julho de 1862.-0s
· . requerimentos para dispensas matrimoniacs devem ser.sella.dos antes de irem a informar ..... .
N. 34.1.-MARINHA .-Ihiso de 25 de Julho de 1862.Declara que vencimentos se devem abonar aos
Officiaes da Armada, c das classes annexas, quer
do numero, quer cxtranumerarios, que, sendo
desligados do serviço dos navios dJ guerra, nellcs se conservao depositados •.••............
N. 3~2.-MARINHA.-Aviso de 25 de Julho de 1862.Declara que deve ser feita á custa dos Secretarios das· <:apitanias de Portos a despcza com a
impressilo de papeis, pelos quacs prrcebcm cllcs
emolumentos ••••...••...................
N. 343.-MARINHA.-Aviso de 26 de Julho de t862.DeClara que o premio de alistamento voluntario dos menores para as Companhias de Aprendizes Marinheiros é sómcnte devido aos pais, tutores ou quem suas vezes fizer. • . ....•.......
N. 3U.-FAZENDA.-Em 28 de Julho de 1862. -Para
inspeccionar .as Collcctorias devem s!'r commis- sionados Empregados de Fazenda c não Olliciacs
. do Corpo de Policia ..•.....................
N. 3\.5.-FAZENDA.-Circular em28dc Julho de 1862.Fornecimento de livros c outros objectos precisos para o expediente das Uepartições Fiscacs nas
llrovincias ••............. · ... · · · . · . · · · . · · ·
N. 346.-FAZENDA.-Circularcm28dcJulhodc 1862.1\Ianda abrir concurso para serem preenchidas as
vagas existentes nas Alfandegos ...........•..
N. 3\7 .-GUERRA.-Aviso de28 de Julho de 1862.-0rdenllndo que a Thesouraria da Fazenda pague a
dcspeza com o enterro da pra~a de que trat.:~ o
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omcio 11." GG8 de 5 d:> corrent•·, romo Stl este
fosse feito por conta da Casa da C:~ridade, ficando
cstab!'\tJeido como regra para casos serndhnnles.
N. 3118.-FAZENDA. -Em :lO de Julho de 1862.Os JuizPs tcrritoriaes não lt'!rn att•·ibuição para
se ingerirem em questões de lançamento, arrecadação tl rcst.ituiç~o de impostos; c nem podem se dirigi r aos Colleclores das rendas nacionaes por ruandado . . . . . . . • . . . . .. .-. . . . . . . . .
N. 3'~9.-L\IPELUO.-.\viso de 30 de Julho de 1862.-Ao
Dispo do Rio Grande do Sul declarando que os
Sacerdotes estrangeiros, na falta de nacionaes,
podem ser nomeados Vigarios Eneommendados,
licando as nomeaçües det'endcntcs de approvação do Gov•:rno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
N. 350.-GUEHIL\.-A\iso de 30 de Julho de 1862.Declnrando que a classe de Enfermeiros de num~ro foi abolid.t pelo Regulamento de 7 de
Março de 1857. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . .
N. 351.-GUElUU.-Aviso de 30 de Julho de 1862Designando quaes os vencimentos, a que teem
direito as praças das Colonias Militares, quando
destaclfdas. . . . . . • . . • • . . • • . . . • • • . • . • • . • • . •
N- 3:i2.-GUERRA.-Aviso de 30deJulho d~ 1862.Approvando o numero e us jornaes dos opera rios
do respectivo Arsenal de Guerra, arbitrados na
tabella annexa ao seu olHei o n." 665 de 5 do
corrente.. . • . . . • . . • • . • . . . • . . . • • . . • . • • • . • . .
N. 31>3.--GUElUl.A.-Aviso de 31 deJuiM de 1862.0rdenando que cesse, do 1. • do· corrente mcz
em diante, o abono da etapa dobrada aos officiaes empregados na Fabrica, bem como o da
djaria de 200 réis ás praças de pret...........
N. 354..-li\JPEIUO.-Aviso de 31 dcJulho de1862.-Ao
Director da Faculdade de Direito do Recife, declarando que as cartas de Bacharel devem ser
passadas segundo a formula dada pelos Estatutos. c a verdade <Ws factos. • . • . . • • . • • . • . . . • •
N. 355.-IMPElUO.-Aviso do 1." de Agosto de 1862.Ao Presidente da Província {)o S. Pedro resolvendo duvidas sobre a retirada do Escrivão da
Junta de Qual.ific<1ção pura fóra da parochia-antes
de findar o prazo para a intcrposi{'ão dos recursos . . . . . . . . . • . . . . . • . • . • . • . . . . .. • . . • . . • .
N. 356.-GUERIU.-Circulat· do 1. o de Agosto de 1862.Dcterminando que S(l execute littcralmente o disposto nos Avisos de 26 de Agosto e 27 de Dczemhrfll <lP f~!So!l quanto <Ís pPssnas, qur tem dit>l'tl
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:}.o Presidente da frovincia de Sergipc.-B.esolvc

.duvidas sobr~ a suqstituição de Juizes de Paz...
"· 358.-::'Jt.JSTIÇA.,-:--,Av~ dQ~ 4c Ago§lo ~e 1R62.-Ao
:Presideo~ da l~tovincia do Maranhao.-Ueclara
que uma rrt>guezia nllo póde ser. considerada mu.nicipio -emquanto nllo se installa a respectiva
(:amora .•••• ~·............ . . . . . . . . . . . . . .
N.
1\ZENDA.-Circularem 4. de Agosto de 1862.0s tltulos de terrenos de marinhas devem ser
Ormndos pela Autoridade competente para fazer
a concessão do aforamento. . . • . . . . . . .. . . . . . . .
N. 360.-:-FAZEND.\.- Em 4 de Mosto de 1862.-0s
.bachareis formados em Uireito, que prolcssarem
as letras de seu grilo academico, podem passar
procuração do proprio punho............. . . .
N. 361.--:-.FAZEND.\. -Em 4 de ~gosto de 1862.lscnção de sello das certidões de divida remettidas para o Juizo................... . . . . . . . .
N. 362.- FAZENDA. -Em 4. de Agosto dtl 18U2.A prisão administrativa imposta aos rrsponsaveis alcan~ados, e a relaxação dclla, é neto da
exclusiva attribuição da Autoridade administrativa ..••.. •..•. •.• • . • • • . • • . • . • . . . . • . . • . . . . . • . . .
N. 363.-FAZEND.\.- Em·6 de Agosto de 1B62.Notando as illegalidades prntiradas na arrecada. , ~llo -do espolio de um intrstado, c solvendo dovidas sobro casos de impedimento do Procurador
Fiscal dos Feitos . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
N. 364.-JUSTIÇA.- Aviso de 6 de Agosto de 1862. Ao t'rl'sidcntc da Província de Santa Catharina,
·declara que o Juiz de Direito nlio cxorbita do
suas altribuições, exigindo informações dos I>eleg11dos de Policia ....................•.. , .
N. 365 . .:..GUERRA.-:\viso de 6 de Agosto de 1862.Apprm·ando a medida, que propõe o Director
do Arsenal doGuerra da Oirte de converter em
empreiteiros os opera rios jornaleiros pPrlenccntes ús Qfficinas de Tanoeiros, Alfaial!'s, Funileiros, Pintores, Torneiros, Corrcciros e Latoeiros..
''N. :166.-GUERHA.-Aviso de 6 de Agosto de 1862.: Declarando que o _nbono das grntificnçiics, de
que trata o Aviso de 27 de Fevereiro de 1858,
llca desta data em diante dependente do arbítrio da hircctoria do' ArsPna I . . . . . . . . . . . . . . •
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N. 367.-GUERRA.--Aviso de 7 de Agosto de 1862.Declarundo que, por Aviso do 1. o de Agosto de
1860, forão estabelecidas 2 3/4 varas de fazenda
de algodão para manufactura de uma camisa..
N. 368.-IMPEHIO.-Aviso de 7 de Agosto de 1862.Ao Presidente da Provincia das Alagôas declu·
rando que os empregados, que vencem gratilicn.-:ões marcadas provisoriamente pelo Governo,
nfio as pnwbem quando não tcem exerci cio. . .
N. 369. -FAZENDA. -l~m 8 de Agosto do 1862.Compele ás Estações Fiscaes, e não ao Juiz da
causa, decidir se ó ou não exigivel a multa
substitutiva do imposto de 2 °/o sobre o valor
das co liSas dem<J mlatl,as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 370. -- FAZEN D<\. - Em 8 de ,\gosto de 1862,As guias pura cobrança de vencimentos não
estão sujeitas a sello ainda sendo juntadas a
requerimento com o fim para que forão passa-

das......................................
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N. 371.- FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 1862.Sello de processos criminaes e polieiaes c de
mandooos, eertidões, precniorias c outros papeis
ainda avulsos . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2!}0
N. 372.- FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 1862.Sello de urna prorogação de licença que já tinha
2!)2
começado a produzir os seus effeitos. . . . . . . . .
N. 373.·-GUEHRA.-Aviso de 8 de Agosto de 1862.l\landando observar, emquanto não se verifica
a reforma dos Arsenaes de Guerra, as disposições do H.egulamento, que baixou com o Decreto n.o 1t3 de 3 de Janeiro de 1842, e das
Instrucções de 11 <lo mesmo mez c anno, salvo
na parte, que importe dllspeza não autorisada
»
na Lei do Orçnmcnto vigente...............
N. :m•.. -GUEHRA.-Aviso de 8 deAgoslodc 18m~.
Mantlando observar, emquanto não se verilica a ·
reforma dos Arsenaes de Guerra, as disposições
do Regulamento, que baixou com o Decreto
n.• 113 de 3 de Janeiro de 1842 e das Instruc-·
çõcs de 11 do mesmo mez e anno, salvo na
J>arte, que importe despeza não autorisada na
293
Lei do Orçamento vigente. . . . • . • . . . . . . . • . . .
N. 375.-GUERRA. -Aviso de 8 de Agosto de 1862.-Mandando observar, emquanto não se verifica a
reforma dos Arsenacs de Guerra, as disposições
do Regulamento, que baixou com o Dccrrto
n.• 113 de 3 de Janeiro de 1842, e das Instrucções de 11 do mesmo rnez e anno, salvo na pnrte,

PM;S.

que importe despeza não autorisada na Lei do
•
Orçamento vigente • . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . .
N. 3'76.- FAZENDA.- Em 9 de Agosto de 1862.:__
As multas impostas aos Officiaes de Dcsearga
devem entrar na distribuição legal em favor
dos empregados da Airandega...............
N. 377.- FAZENDA.- Em 11 de Agosto de 1862.Arrecaclação dos bens de heranças jacentes, c
eiJeitos da appellaçllo no processo da habilitaçlo dos respectivos herdei ros. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 378.-FAZENDA. -Em 12dc Agosto de 1862.Incorporação de terras como -bens nacionaes- e não com a natureza de -proprio nacional . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 379.-GUERRA.-Aviso de 12 de Agosto de 1862.Reduzindo a 200~000 a consignação de 300l)000
men•aes, que vercebe o Agente do Laboratorio
do Campinho'.................... . . . . • . . . .
N. 380.-MAlHNHA.-Aviso de 12 de Agosto d~ 1862.Faz extensiva aos Officiaes do Corpo da Armada,
e das classes a elle anncxas, a Provisão do Conselho Supremo Militar de Justiça, de 15 rle Dezembro de 1856.......... . . . . . . . . . . . . .. . . .
N. 381.- FAZENDA.- Em 13 ue Agosto de 1862.l'lão são necessarias nas ferias as assignaluras
dos operarios e serventes Iivl'cs, o contrario porém se exige,1nas dos operarios e serventes escravos • . • . . • . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .
N. 382.-JUSTIÇA.-Aviso de 13 de Agosto ue 1862.Ao Presidente. da Helaçã0 de Pernamlmeo. -Declara que h a impedimento para ser Juiz no
feito o irmão do Juiz Relator, tanto nas causas civeis como crimes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'N. 383.-Ii\IPEHIO.-Aviso de 16 de Agosto de1862.-Ao Hin~ctor da Faculdade do M<~dicina da JJaltia
resolvendo algumas dm i<las sobre nslu<lantrs de
pharmacia......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 38L-UIPEIUO.-Aviso de 16 de Agosto de 1862.. Ao Presidente da Provinci!l das Alagôas comrnunicando a Imperial Hesolução de Consulta sobre
algumas Leis Provinciaes, promulga:ias no ar111o
passado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 385.- FAZENDA.- Em 16 de Agosto do 18ü2.·
Sello da publica fórrna de uma licença para o
traspasso de um terreno foreiro. . . . . . . . . . . . .
N. 386.-FAZENDA.-Em 17 de Agosto de 18fi~.Nos talões dos bilhetes das loterias da C<\rtc se
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deve mencionar o lilulo das Ioterius a que cites
pertencerem . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 387 .-FAZENDA. -Em 18 de Agosto de 1862.-Nas cartas de sentenças passadas em favor das
partes contra a Fazenda ~acionai não se deve
se~uir o formulario commurn...............
N. 388. -IMPEHIO.-Aviso de 18 de Agosto de 1862.Ao Presidente da Província do l\Iaranh<lo declarando que compele á Assembléa Legislativa Provincial tomar conhecimento das apurações que
se fizerão das a c tas da eleição do 2. • districto
para membros da dita Assembléa............
N. 389.-GUERlU.-Circular de 18deAgostode1862.0rdeuando que se declare nos conhecimentos,
que se expedirem para pagamento dos fornecedores, qual o destino dos objectos comprados, a fim de que a classificação da despeza
possa ser feita com a possível regularidade. . •
N . .390.-GUEHHA.- Em 18 de Agosto de 1862.Declara desnccessario o emprego de Ajudante da
Fortaleza de Tamandaré na Província de Pernambuco, c manda exonerar delle o Official
que o exercia.............................
N. 391. -l<'AZENlH.-Em 19 de Agosto de1SGJ.O monte-pio elas irmãas dos Officiaes da Armada
cessa qna ndo citas se casão. . . . . . • . . . • . . . . . •
N. 392.- FAZENDA.- Em 20 de Agosto de 1862.Sobre lanços a prazo na arrematação de bens
de qualquer valor de defuntos e ausentes, e
nomeação de curador á:; respectivas heranças; . .
N. 393. - GUEIUL\. -Em 20 de Agosto de 1862.lndicando o modo de evitar-se que nos Corpos
de Guarnição do Maranhão assentem praça,
como voluntarios indivíduos que scjão desertores da Armada Nacional . . . . . • . . . . . . . . . . .
N. 3[)~.- GUElUL\.- Em 20 de Agosto de 186:!.lndicando o modo de evitar-se que se rcproduza o facto de a5scntarcm praça nos Corpos
de Guarnição na Província da Bahia como voluntarios, indivíduos que são desertores da Armada Naeional............................
N. 395.-lMPERIO. -Aviso de 21 de Agosto de 1862.Ao Presidente da Província de Minas Gcracs dcelarando que os Prelados Diocesanos estão au·
lorisados para conct~der aos l'<H"ochos licença
ou dispensa de rcsidencia, mas que cllcs ilS devem apresentar ü autoridade civil, c carecem
de licenr:a (\l'sla para pcrcP(H:i:o da con<;rua. . .
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N. 396.-IMPElUO.-Aviso de 25 de Agosto de 1862.Ao Dircctor interino da Faculdade de Direito
do Recife resolvendo as duvidas que propõe sobre penas impostas a cstudantés. . . . • . . . . . . .
H· 397 .-FAZENDA.-Circular em 25 de Agosto de t 862.Com o tempo e prooislio devem as Thcsourarias
pedir &U8Dl8Dlo de credito pnra as verbas deficientes: da dcspeza • • • . • . • . . . . • . • . . . . . . . . •
N. 398.-GUERRA.-Aviso de 25 de Agosto de 1862.Mandando fazer carga ao Almoxarife do Arsenal de Guerra dos caixões que para clle fore111
remettidos com quaesquer objcctos . . . . . . . . .
N. 399.--:GUEIU\A. -Aviso de 26 de A~osto do 1862.Dispondo que os vencimentos de soldo c ctupe
das praças de pret tratadas nos Hospilaes scjão
tirados em prets especiacs, priW;ando·se o mesmo a respeito dos Officiacs rft!sas circumstancias. • . • • . • • . . • . • • . • . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . .
N. 400.-GUEUUA.-Circular em 26 de Agosto de 1862.Aos Presidentes das Províncias da Buhia, l'ernambuco c MatoGrosso.-Dispondo que os vencimentos de soldo e etape das praças de pret
tratadas nos Hospitaes srjão tirados em prcts
especiaes, praticando-se o mesmo a respeito dos
Olliciaes nessas circumstancias . • . • . . . • . . . . . . •
N. 401.- FAZEND.\.- Em 26 de Agosto de 1862.Sello de escripturas do sociedades commcrciacs
que não t~m tempo certo de duração...... .
N. 402.-JUSTIÇA.-Aviso de 26 de Agosto de 1862.Ao Presidente da Província do Espirilo Santo.Declara que os lnspectores de quarteirão si.ío
obrigados a servi. um anno, não se dando o
mesmo quanto aos Officiaes de Justiça.......
.
N. 403.- GUEIUL\.- Em 27 de Agosto de 1862.Dcclarando que não compete aos Commandanlcs das Armas determinarem a transfcrrneia de
praças dos Corpos do Exercito para as Companhias de invalidas ; dependendo essa transferencia de ordem do Governo Imporia l . . . . .
N. 404.-IMPElUO.-Miso de 28 de Agosto de 1862.Ao Vice-Director da Faculdade de Medicina da
Córta declarando que os exames de sufficirncia, requeridos por estrangeiros para 1-oderem
exercer no lmpcrio qualquer dos ramos da
arte de curar, pedem ser feitos em latim, rrancez, ou outra língua das mais \Ulgarisadas...
N. !,05-IMPEHIO. -Aviso de ~!J de Agosto de 18G2.Ao Vice-Presidente da Provinda de l\linas Ge-

309

31 O

n

31 t

312
313

"

31fl

315

-

!~6

PAGS.

raes rc,olvcndo a duvida proposta pela C:mwra
Municipal de Sabará sobre o tempo em que
deve ser feito o sorteio entre os cidadãos que
obtiverão igual numero de votos para membros
315
da Assembléa Legislativa Provincial. . . . . . . . . .
N. 406.-FAZEND.\. -Em 20 de Agosto de 1862.E' devida a siza dos bens de raiz adjudicados
a herdeiros com obrigação de reposição em di316
nheiro . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
N. 407.- FAZEND.\..- Em 29 de Agosto de 1862.Pagão siza os bens de raiz comprehendidos na
herança de uma filha com obrigação da mãi
herdeira pngar uma divida do casal da finnda...
317
N. !~08.-.TUSTif:A.-Circular de 29 de :\gosto de 1862..Declarà' que a disposiçiio do art. 88 do RPgulamento de 26- Dezembro de 1860 é applicavel
ao~ mandados,· certidões, precatorias e outros
papeis ainda avulsos, relativos á processos por
queixa ou denuncia particular . . . . . . . . . . . . . .
. »'
N. 400.- GUERRA.- Circular ás Presidencias de Província e á Pugadoria das Tropas da Côrte em 20
de Agosto de 1862.-Declamndo que os Olliciaes
reformados, na qualidade de recrutadores, devem
ser equiparados aos paisanos quanto aos vencimentos, a que tcem direito ................. • 318
N. 410.-GUERRA .-Aviso de 30 de Agosto de 1862.lsentando os recibos de consignações deixadas
para alimentos de família ou pagamento de credores do -visto- do Commandante das Armas
da Côrte............ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
N. 411.-GUERRA.-Em o 1. 0 de Setembro de 1862.Consulta do f:onselho Supremo Militar declarando como proceder-se no caso, em que se
achav:1 cumprindo sentença na qualidade de
praça do Corpo Policial, c com outro nome, um
Soldado desertor do Corpo de Guarnição da Província do Piauhy............. . . . . . . . . . . . .
3l!l
N. 412.-FAZENUA.--Em o 1. 0 de Setembro de 1862.Abono de vencimentos a Empregados da Repartição do Correio por occasião de substituição c
320
inturinidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 413.-IMPERIO.-Aviso de 2 de Setembro de 1862.Ao Vice-Presidente da Província dt~ l\Jinas Gcraes communicando a Imperial Resolução de
Consulta sobre algumas Leis da mesma Província do anno de 1859. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .
321
N. 4H.-MARINIIA.-Aviso de 3 de Setembro dc1862.Faz extensivas as disposições do Aviso de 26 de
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Abril do corrente anno a todos os responsaveis
da Armada, que estejão nas condições designadas no mesmo Aviso ....•.•.•••... ; . ·. . . . • .
N. 415.;.....JUSTICA.--Aviso de 4 dtl Setembro de 1862..
Ao Présidente da llrovincia do Piauhy .-Resolve
duvida o .respeito dos processos instaurados aos
condueto'r8'de recrutas, que facilitlio a fuga

destes......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 416.-F:\ZENDA.- Em 4 de Setembro de 1862.0s bens do raiz dados em fiança fiscal derem
IWf mostrados quites dos impostos a que estiverem sujeitos • . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
N. &.17.- FAZENUA.- Em 4 de Setembro de 1S6l.Os Porteiros e Contínuos das Thesourarias nomeados antes do Decreto de H de Março de
1860 só podem s~r demittidos,,llquelles por Decreto c estes }JOr Portaria do l\linistro. . . . . . . .
:'i. '; 18.- FAZENDA. -Em 4 de Setembro de 1862.~
Nfio se afóra a uma mesma pessoa grande extensão de terrenos de Marinhas. . . . . . . . . . . . . .
N. ~19.-ntPEH.IO.-Avisc- de6 de Setembro de 1862.Ao Presidente da Província de Pernambuco approvando a decisão que deu á Camara l\lunicipal da Cidade de Caruarú, de dever fazer nova
• apuração de votos para membros da Assembléa
4Provinciallogo que chegasse a acta do collegio
que ;altava • • • . . • . • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . •
N. &20.-IMPERIO.-Aviso de 9 de Setembro de 1862.Ao Presidente da P•·ovincia de S. Paulo communicando ter sido annullada a nova elei~ão de
Vereadores c Juizes de Paz da Parochia do Soecorro pela nollidadc com que foi organisada a
Mesa parochial. . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
N. 421.- FAZENDA.- Em 9 de Setembro de 186~.
Competencia das Pagadorias para examinar a
legalidade das procumçõcs c vcrificat· a identidade dos cobradores ou recebedores. . . ..• . . . .
N. 422.-FAZENDA.-Circular em 9 de Setembro de
1862.--Discriminação que devem as Thesourarias observar nos orçamentos parciaes da despeza com os Pensionistas c Aposentados.,....
N. 423.-IMPERIO.-Portaria de 10 de Setembro de
1862.-A' lll. "" Camara Municipal para substituir a postura que organisou para evitar os
despejos nas valas de esgoto desta cidade, de
modo que, sem impôr onus que excedão as necessidades do serviço, eslejão de i>Ccordo com
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o contracto celebrado pelo Governo para esgoto
das aguas pluviaes desta cidade.............
N. !~24.-IMPEBIO.-Aviso de 11 de Setembro de
1862. - Ao Vice-Presidente da Província do
Goyaz declarando o sentido em que devo ser
tomad'J o acto da Presidencia que adiou a sessão da Asscmbléa Legislativa Provincial . . . . . •
N. !,2:;.- FAZE~ lU.- f:irculat· em 11 do Setembro
de 1862.- DPspacho livre do direitos de expe~
dicnto por contractos com Companhias ante~
riormento ao Regulamento actual das Alfan~
drgas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . .
N. !,~6.-FAZENOA.- Circular em tl do Setembro de
18G2 -Exigindo informações sobre o movimento cornnwreial da cabotagem . . . . . . • • . . . . . . .
N. n7.- FAZEND \.-Em 12 de Sl'tembro de 1862.,\s crrli!hír's de intimações p.1ssadas nos autos
estão sujPitas ao scllo nntcs de lavrar-se qualquer outro aclo nos processos...............
N. 4~8.-FAZEND.\.- Circular em 12 de Setembro de
1862.-Casos em que não é exigível a habilita~
ção judicial dos herdeiros e cessionarios para
a cobrança das dividas passiYas da Fazenda Nacional....................................
N. 42!}.--FAZEND.\.-Em 12 de Setembro de 1862.-So- ·
bre incompetencia das Prcsid!'ncias de Prov:in~
cia para n~solvcr ncgocios fiscacs, c srllo de
cortidões do intima<;ão passadas em uuto5....
N. 430.-FAZE~DA .-Em 13 de Setembro de 1862.As Thesoumrias devem com a precisa antcccdcncia pedir no Thrsouro o augmento dos creditos
insutlldenlrs......... . • . . . • . . . . . . • . • . . . . •
N. i31. -l'AZENDA .-Circular rm 13 de Setembro de
• 1862.-Qunes as circumstanciasque autorisão o
recurso das Th!'sourarias aos Presidentes de Província para estes autorisarcm despezas........
N. 432. -IMPERIO.- 1\\iso de 13 de Setembro de
1862.-Ao Presidente Ga Provincia do Maranhão
communicando a ImpPrial Res9Iuçãp de Consulta
sobre as Leis da mesma Província, pr0mulgadas
no anno passado.. . . . . . . .. .. .. . . .. . • .. .. . .
N. !~33.-FAZE~DA .-Em 15 de Setembro de 1862.Quo os Tabelliães não tcem compcb'ncia para
certificarem qual o estado das Pensionistas nas
procurações que estas outorgarem. . . • . . . . . • . .
N. 43L - GUEHRA.- Aviso em 15 de Setembro de
1862.-Declnrando que é procedente a opinião
da Thesouraria <le Fazenda sobre a etape das
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praças de pret, que com dl'eilo llen~ kr UIH<t
só avaliação, embora outra cousa se possa dcprchendcr do Uegulamento das Enfermarias,
o que porém não deve influir no tratamento das
pnlças enfermas •.•..•..•..•.•.•........•..
435. - · GUEl\RA •..,....Cireular em l5 do Setembro de
1862•.:...Aboliilclo. n pratica até aqui tolerada de
refcrterem em beneficio dos Almoxarifes dos ArsenacsdeGucrra, Fieis dos Eslabclecimenlos 1\liJitares e Encarregados dos Armazcns Ul' Artigos
bellicos os caixões, capas c outros involucros n
amarmçües de fazendas e muniçücs, contra o disposto no Aviso n.• 315 de 30 de Ag-osto lle
1Mt, que deve ser restrictámente obsl'rvatio.
436. - GUERRA.-Em 15 de Setembro de 1Hü2. -. Determina qual o prooedimcnlo, que se derc tc·r
para com um soldado, que, sendo desertor do
Corpo de GUitrnição., se acha va-se com outro
nome cumprindo sentença como praça do Corpo
llolicial ...•..•..•........................
437. - GUERRA.-Aviso de 17 de Setembro de
2862.---,D~Iarando que a duvida, em que Jabora
o .Commandante do Corpo de Guarnic;ão a respeito do premio quo compete a um ''oluntario
quo assentou praça nas cxtinctas Companhi<IS de
~edestres, -está prevista no Aviso Cirwlar de
14- dc'Agosto" de 1861. ................... .
438. -~GUERRA;- A;iso de 17 de Setelllbro de
-1862.-Solveodo a duvida proposta pelo Commnndn~ato "do Corpo de Guarnic;ão quanto ;w
desconto dos premlos de 1.• praça e de engajamento .•........................•.......
439. - FAZENDA.-Em 17 de Setembro de 18U2.. . .,._ Abono de despezas reilas pelos Exactor<:s 11scn<'S
quando já encerrado o ex.erdcio; c pagamento
de porcentngell} na proporção da anccadac;ão ..
440. - FAZENDA.-Em 18 de Setembro ~1c 1()62.A's Prcsidencias de Provinciti sórnente compete a simples investigação ou inqucrito sobre
as Alfandegas c n:lo o conhecimento de recursos .....•...........................•.
I.U.- FAZENDA.-Ern 19dP,Setembro de 1862.O Despacho de fitas é por peso liquido .....
442•.- GUEltRA .-Circular tís Prcsidcncias e Pagadorias das Tropas da Côrte em 19 de Setcm1bro
de 1862.-l\landando cessar o abono da gratificação de 20:ff000 réis mensacs aos Agenll's
das l<:nfermarias.. . . . . . . . . . . ............ .
Der. dn Grn t:rno.
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N. 1,!~1.
N. 4!•4.

N. !,!•5.

N. H6.

N.

/~!,.7.

N. !,.48.

N. f4.49.

N. 450.

GUERHA.-Cil·cular de f!) de Setembro de
1862.-Providenciando quanto ás avaliações scmestraes das etapes das praças de pret •.....
- GUEHRA. -Aviso de 19 de Setembro de
1862.- Expedindo providencias em ordem a
conhecer-se com a maior exnctidi'lo no fim do
1. o setnestre de cada exerci cio o algarismo do
credito supplementar que por ventura seja necf'ssario abrir-se para occorrrr ao resto dos pagamentos, que lhe forem peculiares ....•.•..
- GUEHHA.- Aviso de 22 de Setembro de
1862.-Dispondo que os saldos existentes no
cofre dos menores do Arsenal de Guerra srjão
recolhidos no fim de cada semestre aos da Thcsouraria da Fazenda como dcspcza a annullar no
paragrapho Arsenaes de Guerra .......•.....
- li UERHA. -A viso de 22 de Setembro de
1862.-Provcndo a diversos quesitos, propostos
pelo Director do respectivo Arsenal de Guerm,
ácerca do modo por que tem sido executado o
Hegulamento de 3 de Janeiro de 1842, que deu
nova organisação ós Companhias de Aprendizes
menores de tacs estabelecimentos .••.•......
- ll\1PERIO.- Aviso de 23 de Setembro de
1862.-Ao Director da Faculdade de Medicina
da Bahin declarando que os Oppositores não
tem direito a retribuição pelo trabalho de assistirem á defesa das theses dos candidatos ao
grão de doutot·. . . • . . . . . . . • . . . . . . . ...... .
- IMPEHIO.-Aviso de 23 de ·setembro de
1862.-Ao llirector da Faculdade de Medicina
da Bahia declarando que o Aviso n. o 504 de 20
de Dezembro de 1861, relativo aos dias de nojo
e de gala de que gozão os Empregados da Secretaria do lmpcrio, é applicavel aos Lentes o
Empregados da mesma Faculdade, c dos demais
Estabelecimentos o Reparliçoes sujeitas ao Ministerio do lmperio; c que nos dias em que
faltarem ao serviço por taes motivos não percebem as suas gratificações .•...............
- FAZENDA.- Circular em 23 de Setembro
ds 1862.-As Repartições l<'iscaes nas Províncias
devem remetter á redacção do Diario Official os
actos que convenhão ser publicados na Côrtc ..
- F AZENDA.-Circular em 21. de Setembro
de 1862.-Exigc dos Presidentes de Província
informações a bem do commercio c navegação
de cabotagem ......•..................••..
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N. 451 .. ..;.... FAZENDA.-Circular em 25 de Setembro
de 1862.-Valor por que devem sc1· despachadas
as. velas fabricadas do carvão de pedra. . . . . .
N. !li~. - FAZENDA.-Em 25 deSelcmbrodc 186'2.•. Abono de catalgaduras ao Juiz e mais cmpre. ·gados do·Juizo dos Feilos em diligcncia fiscal
· fóra de soa séde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 453. :_ FAZENDA.-Em 25 de Setembro de 1862.. ·Interposição de recursos crn matcria do imposto
do sello.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 451. - f;UERIU. -Aviso de 25 de Setembro de
1862.-Approvando a deliberação, qnc tomou
de nt.>gar pagamento á Camara l\1 uuicipal da
Capital das sepulturas das praças do Exercito
fallccidas na Enfermaria 1\lilitar, visto que professando pobreza, deve-lhes vale1· a isl'nção da
~.

N.

N.
N.
N.

tti'.

Lei......................................
455. ·- GUEIUU.-Circular de 26 de ~etembro de
1862.-0rdcnando que não mande pag<H", por
conta deste Ministcrio, qualquer dcspcza que se
fizer com applicação de sangucsugas c ventosas,
bem como com cxtraccão de dentes c outros
serviços, que devem se,:cxccutados pelos En!crmcir.os c Officiaes do Corpo de Saude do Exercito......................................
456. - FAZENDA.-Em 26 de Setembro de 1862.. '·:Aos· processos de fianças fiscaes remetticlos ao
Tbesouro devem acompanhar os quadros do nr. bitramento c fixação das mesmas finnças.....
457. - FAZENDA.-Em 29 de Setembro de 1862.As Thesourarias não podem liquidar dividas qu~
não constem de sua escripturação. . . . . . . . . . .
458. - FAZENDA.-Em 29 de Setembro de 1862.As Thesourarias não podem dar certidões de
divida pa11siva do Estallo. . . . . • . . . . • . . . . . . . .
459.~- GUEHRA.-Aviso de 29 de Setembro de
· 1862.-Expondo que os Juizes !PtnHlos ou arlvot::ados, que servirem interinamente de audi·. tmes, tem direito em conformiJadc da lmperin I
nesolução de 31 de l\larço de 1860, á gratifica~oo correspondente em quanto durão os processos, salv;1s as suspensões dos trabalhos por
motivos alheios ao sru andamento ordinario.
460. -- ~'AZENDA.- Em 30 de Setembro de 181H.Sohre as licenças c modo porque se devem fuzt't'
as transfcrcncias de terrenos de marinhas, e
sohre os direitos ·a pagar dus IIH'S!llas transft're11rias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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F1\ZENDA.--Em :3de0uluhrodei86'2.Annulla o processo de jul€amenlo de uma upprchensão de mercadorias por certas irregularidades que se notão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hi2. - FAZENDA.-Circulur em 4 de Outubro de
1862.-J)ol'unwnlos que devem ser aprrsentados
pa 1n o pngnmcnlo das congruns dos Yigarios.
Mi3. -l\TAHil'1'JL\.-Aviso de G de Outubro de
1862.-Detennina .que aos Gum·das, Porteiros,
]~nferrnciros, Cozinheiros, Ajudantes dPsles e
Serventes das Companhias de aprendizes artifices
se abone uma ração diaria, igual á dos mesmos
aprendizes..................... . . • . . . . . . . .
t.G.i. - GUEHIL\.-A'viso de 8 de Oulub•o de 1862.
- Hesalvando o CITO typographico contido no
texto da Lei n." G31 de 18 de Setembro de
1851 art. 1. § 4."........................
l~G5. FAZENDA.-Em 8 de Outubro do 1862.0s pretendentes ao aforarne~:to de terrenos de
marinhas devem provar o seu direito para requerô-Io • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .
466. - GUERRA .-A viso de 9 de Outubro de 1862.
-Concedendo ao Agente do Laboratorio do
Campinho vencimentos de Estado l\Iaior de 2.•
Classe....................................
467. - FAZEL\'IU .-Em 10 de Outubro de 1862.A prova de nfio servirem os habililandos ao
·meio soldo empregos publicos, comprehendo
qualquer emprogo geral, .provincial ou 1\funicipi!l ' ........................... ;.......
M!S. - FAZENDA .-Circular em 11 de Outubro
de 1862.- Os .Magistrados de 1.• instancia
devem apresentar na Thesouraria as suas Cartas
de nomençi'ío, reconducção ou remoção.. . . . .
46!). - ll\IPEBIO .-Aviso de 11 de Outubro de
18G2 .-Ao Dircclor da Faculdade de Medicina
da Bahia decidindo as duvidas que lhe occorrem
na execução· dos arts. 32 c 33 do Regulamento
complementar dos Estatutos, quando ha falta
de radaveres para as provas praticas dos alumnos
do2."c 5." anno ........................
4.70. - GUEllHA .-Em 11 de Outubro de 1862.-Consnlta do Conselho Supremo Militar de Justi~a declarando que um OITicial, sentenciado á
pena de prisão menor de dous annos, lcm direito no respcelivo meio soldo, que lhe deve
sct· nbonado na conformidade das disposições
vigentes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- GU.EHIU .-Em 11 de Outubro de 18G2.. Consulta do Conselho Supremo Militar dccla., rando o caso, em que os Presidentes dos Conselhos de Investigação podem ser da mesma
patente do Official accusudo. . . . . . • . . • . . . . . .
t.72. ;_ MARI~HA.- Aviso de 13 de Outubro de
1862.-Declara os casos, em fJUC os navios
nacionacs sio obrigados a levar Piloto a bordo
. e quaes as habilitaçücs, que devem estes ter.
473,- ~'AZENOA.-L.ircularde 13 de Outubro de
1862.-Emqnanlo deve ser avaliada a oitava
do ouro não fundido na Casa da l\Iocda.. . .
474. ~ FAZENDA.-Em 14. de Outubro de 18G2.
-Os direitos da dispensa das Leis de amor. tizaçllo de\'em ser pagos intl•gralmcnte..... .
.\75. ,_ JUSTIÇA.-Aviso de 14 de Outubro de 18G2.
-Ao Presidente da Província do Piauhy. Decide que as Assembléas Provinciaes nilo podem impôr cargos aos Juizes de l>ireito....
476. - GUERHA.-Circular de f4. de Outubro de
1862.-Declarando que as despezas provenientes
·do transporte dos E!Ilpregados de Fazenda, que
· passiio mostra aos Corpos do Exercito, c dos
}'íeis incumbidos dos pagamentos aos Arsenacs
de Guerra, devem correr por conta do credito abm·to áquella Reparliçiio..... . . . . . . . . •
1.77.- GUERRA.--\viso de 15 de Outubro dt1
1862.-'-l\landnrHlo abonar mrio soldo ao Alferes Sebastiüo llaymumlo Ewerton, duranln
o tempo em que esteve cumprindo a pena de
um mt>z do prisão, que lhe foi imposta pelo
Juiz Municipal de ltapicurú-merim..........
478:--'- JUSTICA. -Aviso de 15 de Outubro de
1862.-AÕ Presidente da Provincia de S. Pau!o.
, -Explica a intell igcncia do art. 1." do Dc:creto n.• 83!t. do 2 de Outubro de J85f.....
479:·- FAZENDA.-Em 16 ele Outubro de 1862.-·
São isentas de scllo as autorisações dndas pelo
Chefe de Policia para receber quantias com
destino ao cofre policial....................
-iJSO, - FAZENDA.-Em 17 de Outubro de 1862.Sobre alforria de escravos de heranças jacentes
, pelo preço da avàliação ..... :. . . . . . . . . . . . . .
481. - FAZENDA.-Em 17 de Outubro de 1862.Substituição de Thesourciros de ThPsourarias
que não tem Fieis, vencimentos de lars su hslitnlos, e pagamento da gratilicnção para tjttebras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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~82.

- GUEilHA.-:\viso de 17 de Outubro de 1862.
-Declnrando que as praças dos Corpos do Exercito promovidas no posto de Sargento devem
desde logo ser abonadas de bandas de lã a vencer
na época designada na tabella em vigor.....
483. - GUEHHA.-Em 18 de Outubro de 1862.--Consulta do Conselho Supn·mo Militar dedurando que um individuo, que pretendia assentar
praça no Exercito, esta va em rircumstancias
de ser reconhecido Cadete de t.• CJusse, por ter
provado pertencerem seus avós paternos a uma
furnilia, á rtnal se havia concedido Brasão de nobreza, ueYerHJo se garantir os respectivos alimentos por rndo de escripturas publicas.....
484. - JUSTIÇA.- Aviso de 18 de Outubro de
1862.- i\o Presidente de Sergipe.- Hesolvc
duvida a respeito de um- visto- que o Juiz
de Direito da Comarca de l\Jaroim recusou-se
a pôr em uma provisão de Advogado.......
!~85. FAZENDA.-Em 18 de Outubro de 1862.Sobre nppellaçào ex-o!Jicio nas justificações de
meio soldo pcrunle o Juizo dos Feitos. . . . . . .
486. - FAZENDA.-Ern 20 de Outubro de 1862.Niío estiío sujeitas ao sei lo as Portarias ou Ordens
para admissfio de Addidos; e aos Chefes das
ltepart:çiies de arrecadação pertence impôr as
multas pela fulta de sello dos papeis........
487. - BlPEHIO.- Aviso de 20 de Outubro de
1862.-Ao Presidente da Província do ltio de
Janeiro, approvando a decisão que deu, para
que o Presidente da Junta de Qualificação da
P<~rochia de S. João du Harra se sujeitussc á
deliberação dn maioria da turma respectiva sobre
a norneaç;lo de um dos membros da Junta...
!s88. - L\ll'EHIO.- Aviso de 21 de Outubro de
18G2.-Ao Presidente da Província do Parumi,
communicando a Imperial Hesolução tomada
sobre parecer dn Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado a respeito das leis da
mesmn Prorincia promulgadns no anno passado.
48~. - GUEHIL\..- Aviso de 21 de Outubro de
f8G2.-Approvando a solução dada ácerca dos
vencimentos dos recrutas, que enlrão para a
1\nfermuria l\lilitar, c detcrrninmdo que se IIH'S
abone, emquanto nfio as.>então praça, urna
diuria igual á etapa de uma praça de prPt..
!~!JO.- 1\UHI~H.\.-Aviso de 21 de Outubro de
1862.-Dcelarn como dt:ve ser consid:·rado o
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. juizo proferido pelasjuntas medicas estabelecidas
- nas Províncias, ácerca do estado de saudc dos
Officiaes e praças da Armada ..•..•........
491.,.- FAZENDA.-Em 21 de Outubro de 1862.' 'Que as funcções de Escrivilo de Collector são
incompalbois-_com ,as de Secretario da Camara
Municipal ••.•••.•....•...•...............
492. - FAZBNDA.-Em 22 de Outubro de 1862.~ Caso em que nllo é devida porcentagem de
ditida acliva ao Juizo dos Feitos .......... .
493. ' - FAZENDA .-Em 23 de Outubro de 1862., Um officio nllo é meio legal para o Juizo requisitar a entrega de bens de defuntos c ausentes a credores e a ce:.sionarios de herdeiros.
49•. -,FAZEND.\.-Circular em 24- de Outubro
de 1862.-Condições do despacho de chitas,
morins o cassas cw retalhos ou resíduos. . ..
495. - FAZE~DA.-Em 24. de Outubro de 1862.Pagamento da pensão a uma Pensionista do Estado ind~pendenle da procuração do marido de lia.
496. - GUERRA.-Aviso de 24- de Outubro de
1862.-Declarando que a viuva do 2.• Tenente
reformado José do 1\ego Lima Barroso não tem
direito ao meio soldo de seu marido,. visto que
a Lei de 20, de Setembro de 1838, pela qual
obteve reforma • foi especial, e não ampliou'3<
-llquell~ )>egeficio, concedido pela de 6 de No~ vémbro. de 1827 ás viuvas e filhas dos Officiacs
reformados nos termos do Alvará de Hi de Dezembro de 1790 ..........•....•..........
~97.- GUERRA.-Circular de 24 de Outubro de
1862.- Dispondo qne a gratificação, a qnc os
recrutadores tem direito, é simplesmente a de
60~000 réis mensacs emquaoto se empregarem
no serviço activo do recrutamento na liírrw1
do Decreto n.• 2.82l de 21 de Agosto de 1861,
.~e não as vantagens marcadas no ort. 20 do
de n.• 2.171 do t.• de Maio de 1858, visto
que forão abolidas por nquelle Decreto ..... .

i9S.. 186~~IPEA~I~ire:~:.s~a d~a~~ld~~e og~u~~ei~~
· ., do Recife, resolvendo as questões suscitad~s
· ácerca do encerramento do prazo da inscripção
_ ,para os concursos dos lugares de Lente .....
,N. 499 .. - FAZENDA.-Em 27 de Outubro de 1862.- Sobre o meio competente pora se elfectuar a
cobrança das divi~as da Administração Provincial c l\lunicipal á Fazenda Nacional ....... .
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N. 502.

N. 503.
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At;HICULTUHA, CO:VJMEBCIO E OBHAS
PIJBLlCAS.- Circular em 27 c.lc Outubro c.le
1862. -Mandando fazer estudos topographicos
aos Engenheiros das diversas Províncias, a fim
de se poder levantar opportunamentc a Carla
Geral do lrnperio ......................•..
- FAZENDA.-Em 28 de Outubro de 1862.Scllo das folhas dos processos administrativos;
c sobre a cobrança c multa por infracçiio de
Ilegulamento do dito imposto ..•........•.
- FAZENDA.-Em 28 de Outubro de 1862.0 valor das quotas de porcentagem, para o pagamento dos dit•eitos do titulo de nomeação de
empregados, deve ser calculado sobre o termo
médio do rPndimento c.los tres exercícios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . .
- FAZENUA.-Ern 28 de Outubro de 1862.0s titnlos de ttomeação pagão o sello conlimnc
o vencimento do emprt·go, e não em rulaçüo
ao numero de folhas em que são cscriptos...
- FAZENDA .-Em 28 de Outubro de 1862.Estão sujeitos ao imposto do sdlo os inventarias
ex-officio do Juizo de Orphãos, c as certidões
apn$cntadas no mesmo Juizo...............
- FA~NDA.-Em 30 de Outubro de 1862.Nega n um Inspcctor de Alfundega participação
no valor de objeclos apprehcnc.lidos por contrabando ............•...•....• , . • . . . . • • . . . . . .
- FAZENDA.-Em 30 de Outubro de 1862.0s requerimentos que já pagárão o sello de cem
réis só devem satisfazer a diiTcrença do imposto
quando forem convertidos em documentos.. . .
- FAZE~ DA.-Em 31 de Outubro de 1862.Sobre arrematuç~o de dividas de dillicil cobrun<:a
pcrtenceni!~S a heranças jacentes............
- C~UEBlL\.-Circular em ti de Novembro de
1862.- Determinando que se archivern na 2.•
])ireptoria da Secretaria de Estado dos Negocios
da Guerra os processos de Conselhos de Direcçüo
c de Averiguação para reconhecimento de Cadetes e Soldados 1\uticulares, procedendo-se
para esse fim á reunião e classifica~ão dos que
se organisárão, c ti verüo decisão desde o pri ncipio do anno de 1857. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
- GIJEHHA.-Ettt 5 de Novembro de 1862.Consulta do Conselho Supremo ~iilitar, declarando corno se dcviu proceder a respeito de um
individuo, .que, tendo-sn aprrsentado como de-
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1lo Exr.rdlo, sP \('riftcou qnc l;nllbt•JII

t•ra tl••serlor da ,\rmaüu, onde assrnlúra prap
',OI
voluntariamente com outro nome .......... .
!f. 510.-GUERRA.-Em 5 de Novembro rlc t81i:!.Cohsultlí do Conselho Supremo 1\lililnr, declarando qO!l o procedimento, que se devia lrT
com um Soldado do Exercito, que desertou
, depois d& tP.r sido publicada em Ordem do
_Dia a sua baixa do serviço, c antes de se t,_.r
i t;
C'.Onhecimento da referida b:1ixa no respPrli rn
Batalhl!o ••••....•........................
~. Ml.-GUERR:\.-Em 5 de Novembro ele 18112.Consultn do Conselho Supremo l\lililar, declarando qual o Official, que, nas Companhias
, i50ladas, que fazem parte do quadro do Exer'd)'~
cito. devo exercer as funcçõcs de Secretario.
ri. 512.-JUSTIÇA .-Aviso dll 5 de Novembro de t8G2.
-Ao J•resldentc da Província de S. Pt•rlro do
Rio Grande do Sul.- Declúra que, no crin11•
do art. 2~2 do Codigo Criminal, a circumstancia do denorameuto deve ser considerada uma
:,o:;
das aggrav11ntcs do dclicto ................ .
~- 513.-JUSTIÇA.-Aviso de 5 de Novembro de 1862.
Ao Presidente .da Província do Paran;í. -Declara qne QS Procuradores das Camar<~s l\ln- .
.
nicipaes nlo necessitão de provisão...... . . . . • ))
M. 5f4.-'IIJSTIÇ,\ .-Aviso de 5 de Novembro de 18G2 .
._~,
-Ao·Presidcntcda Província do Parnná.-1\nsol\'e'" duvidas propostas pdo l'romotor Publico interino da Comarca de Paranagl!ií schn•
a fntell igcncia do Decreto n. • 502 de J8 de
Fevereiro de 1847, c Aviso de 15 de .Jan~·iro
de 1858 ......... ·........................ .
515.-FAZENDA.-Em 5 de Novembro de 1802.:' :·;. . As Thesourari;s devem pedir <'m telilpo_ os supprimentos de crcditos e dcmon~trar a sua IH'-

t'·
Jf

cessidade •................................

516.-FAZENDA.-Em 5 de ~ovcmbro de 1862.,;\,.
Sol>rc certidões pedidas prlus partes a respeilo
rde ohjcctos arrecadados na fôrma do art. :J:!K
~·· ·
do Regulamento das Alfdndrgas ~ ....••.....
517. - AGHICULTUUA, cmmEncio R Oi~rus
PUBLICAS.-Em r_; de Novembro de t8G2.-Inatrucçõt•s por que· se licve guiar o I>iredor
do Estabelecimento Na\'al do llapura na arlminislratiio dos Afriennos livres <~lli Pfllfll"t•-

I·

!!IJ.

gados ...... ·....... : ..................... .
ãi8.-JIJ~TIÇA.-:\\'iSf) clP fi rlr \orrrnhrl'l tlP !RI.'?.
Ih• r. do r;,,.f'/'1/ll.
::

))

-- S8-

N.

N

N.

N.

N.

N.

---.\o Prcsideulc da Província de S"l'rgipc. Declara que o Juiz de Direito, allegando impedimento para servir de Auditor em um Conselho de Guerra, não póde conservar-se no
exercício da \' arn . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . .
SHL-JUSTIÇA.-Aviso de (i de Novembro de 1862.
·-Ao l'n~sidcnlc da Província de Pinuhy Declara que o condemnado a mcz c meio fk
prisão, que interpüc rccur~o de Grnça, nlio goza
do indulto do art. 299 do ncgulamento 11."
120 de Hl de Janeiro de 1842.............
~}20:-Ii\IPEHIO.-A'I'iso de 7 de l'i'ovembro de 1862.
-Ao Presidente da Província de S. Paulo, dedaramlo que o l'rt>,idcnte da Canwra Municipal, que por lei é substituto do Juiz 1\lunicipal na falta dos de nomeação do Governo,
não póde escusar-se do exercício deste curgo
lJUando é a elle chamado, c conservilr-~c ao
mesmo tempo no exercício daquelle.. . . . . . . .
521.~GUEHHA.-Em 7 de Novembro de 18G2.Declarando que a tabella de 24 de Setembro
do 1828 não foi, nem podia ser abolida pelo
Decreto n." J. 6!~9 de 6 de Outubro de 1~5;;,
visto que o Governo não pódc revogar uma
lei sem o consenso do Corpo Legislativo. . . .
522.-IMPERIO.-Aviso de 8 de Novembro de 1862.
-Ao Presidente da Provi nela de S. Pedro ,
npprovnndo a decisão que deu ao Presidente da
Junta de Qualilicação da Parochia do lliratiny,
de não poder a mesma Junta deixar de dar
execução ás sentenças de recurso proferidas pelo
Conselho Municipal. . . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . .
52:3.-l~AZEND.\.-Em 8 de Novembro de 1862.Quc não é regular a designação feita por um
Presidente de Província, do Contador de uma
Thesouraria para servir interinan'ente o lugar
do respectivo Thesoureiro. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5:21. -I<'AZENDA.- Circular em 11 de Novembro
de 1862.-As diligencias dos Juizos dos Feitos
fóra dos Termos de suas sédes, mas dentro do

0

:f~:~~o;·i~ ~em~~~s d~r~~~J~~~s .~~v.~~..s~:· .~~a.N. 525. --FAZENDA .-Em 11 de Novembro de 1862.
- Os Agentes do Correio nno estão sujeitos
a fazer assentamento dos seus títulos de noIneação. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 526 .-FAZENDA.-Em 11 de Novembro lie 1862.
- As diligencias do Juiz dos FI' i tos da Ci\rte
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são executadas por via de mandados em todo
o territorio de sua.jurisdicção..............
527 •.-.\GRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
.PUBLICAS.-Em ft de Novembro de 1862.Nomeando a Godofredo Augusto Schmidit DircctQr do CeDtro Colonial de Cananéa, c dandolhe instrucções ..••••.•....•..........•.. •.
528,-FAZENDA.-Em 12 de Novembro de 186:!.. O tempo maximo de licença com o ordenado
por Inteiro aos Magistrados ê o dtJ seis meze:>
concedida pelo Governo Imperial sem levnr-se
.em conta a de tres mezes que os Prcsidcnws
de Províncias lambem pod<'m conceder......
529.-F.\ZENDA.-Em 12 de Novembro dn 1862.
' -Todos os 'responsaveis da Fazenda Nacional
devem prestar contas revestidas de todas as
formalidades Jegacs.................... .. . .
530.-FAZE~D4.-Circular em 12 de Novembro
de 1862 . .._ Drvem ser remettidos ao Thesouro
os recursos il)tcrpostos, pelos Procuradores Fiscaes, das decisões das Presidcncias de Provincias sobre despachos das Thesourarias. . . . .
53.l....,.. AGRICULTURA, CO~IMERCIO E OniUS
PUBLICAS.-Em 23 de Novembro de 1862.Crêa um centro colonial em Ribeirão das Lages,
, e dá instrucções ácerca do mesmo .. , . . . . . . .
532.-FAZE~DA.-Em 14 de Novembro de 1862.
-Sobre despacho livro de direitos de materiars
cslrangeiros comprados no podo, havendo IH!cessidadc de ordem ex pressa do Thcsouro par a
ter ellc lugar.... . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . .
533.-FAZENDA .-Em H de Novembro de 18G2.
Sobre a cobrança do imposto do sello de lic~~çns passadas pela lllustrissima Camara Municipal...................................
53~.-1.':\ZE~IlA.-Em 15 de Novembro de 1SG:L
-Os recursos interpostos pelas partes das de.... , cisões das Thcsourarias sobre nr~ocios per,, tcncentcs aos outros l\linisterios devem ser a
, clles rcmettidos dircclamente c não ao da Fa. zcnda ........ , ... , .... , . • • . . . . . . . . . . . . . .
53j).~FAZENDA .-Em 15 de Novembro de 18ti2.
·.~·--o lerreno arlilie'ial gnnho sobre o mar está
-:·· sojeito ao pagamento de foro. . . . . . . . . . . . . . .
5.'16.-FAZENDA.-Em 15 de Novembro de 1862 .
. Os .Com mandantes "das Companhias dos Guardas
,~; das AlfandPgas não tem direito a maior VPn
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ri1111:1tlo quundo St'I'\L'Ill ck .\juuaulcs du (;u<ll'tla-lllúr, 110 ÍlllpeÔÍIIICillO destes . • • . • . . • . • . •
-FAZEl\D.\. -Em 13 de 1\'o-vcmbro de 1~62.

SobrJ moratorias para o pHgamcnlo de akanees de rcsponsun·is da Fazenda Nacional, c suspensfm tlus exeeuções j mliclues pendentes. . . .
i\. G:J8.-F.\ZEl\D.\.--Em 15 de Nov<~mbro de 18(i2.
-Co111pdindo iiO l\Jinislcrio da Fazenda a IlO·
IIle;.t~·flo dos Con11nandantes c Officiaes da For<;a
l\larititua das Allandt>gas, só o mesmo l\linistt·rio pódc conceder a demissão que fôr pedida
filO I' aq uelles emtlrc~:Jdos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\. 0:.!:1.-(aJElOL\.-Em 15 de Novembro de l8U2.Consulla do Conselho Supremo.l\lilitur, dedarando que no Al!(·res .\nlonio ltnymun.Uo Ferreira Hubim se devia lenu· Clll conta no seu
k111po de scrvi~·o o período decorrido da d01La,
('11) que assenl:íra Jll'll{'U no Corpo de Artilharia de 1\Iurinlw, até o em que teve baixa do
serviço da Armada ....... ·. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 5\0.-FAZENDA-Ern 17 de Novembro de 1862.
-Sobre as Tllesourarias não precisarem da decisão do Thcsouro quando infligirem aos Collcctores c seus Eserivfles as penas prcsrriptas
nos Decrdos de 20 de Novembro de 1850 c
de 22 de Nmcmbro de 1851, ainda mesmo
sendo aqucllcs Agentes Fiseues da classe dos
cmpre~ados de Repartições exlinctas... . . . . . .
l\. 3'd .-FAZE\D.\..-Em 18 de Novembro de 1862.
-Assentamento de uma Provisão de Vigarifi
cncommendudo apresentada em cxtracto· por
ctJrti dão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
:\. 0'.:!.-J"AZENIH .-Em 1e de 1\'ovembro de 1862.
-Declarando uno caber nas atlrlbuiçücs das
l'rcsidcncias dus Províncias autorisar sobre sua
responsubiliuudc uma despeza com o concerto
de armamento da (;uGrd;~ Nacional........ .
N. ;}'t3.-FAZENDA.-Em 18 de Novembro de 1862Sobre pedidos de augmento de credito para desfW~as c autorisação do pagamento destas pelas
Prcsidenc:;ias de Províncias..................
N. :>v•. - J lJSTICA. -A Yiso de 18 de Novembi"<.) de
1862. -·Ao l\Jinistcrio do Tmpcrio.- Declara
que, á Yista dos princípios firmados no Aviso
n." 8!) de 4 de .Junho de 184.7, lia incornpalibilidade no exercício dos ellrgos de .Juiz de
Pilz e o d1~ Professor Puhlko. . . . . . . . . • . . .
\ ..-,',:}. -~;I._'EHH.\.
bu I !.I d·· ~'lH'Ilihl'<' ck 181:2.
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-- Cousulta tio Conselho Supremo Militar de·
darando o modo, por que dt:~·ern ser cuua. pridas as sentenc;as, proferidas contra réos
·militares, c eondcmnando-os á trabalhos de
fortillcoç(IOS..................... . . . . . . . . . .
546.""~'"'l,.AZESD.\.~Eru 19 de Novembro de 18ü2.
-I•r:~zo para· exccoc;ão dJs Leis depois de sua
JlUblil~ação.;: ............... :............
5,.7 ;-J<'AZEND,\. -Em 19 de Novembro de Jl:IG:!.
· SObre a cobrant:n do imposto de 2 "/ .• substi·
·lolivo da dízima de chancellaria restabelecido
Jlcla Lei de 2U de Setembro de 18GO ..• :...
:.i~!i.-FAZE:'IID.\ .-Em 1!) de Novembro de 186~.
-Cas3s em quo as Thesourarias de Fazenda
n1io devem cumprir ns ordens dos l'residenl<'s
de Província autoris:mdo despezali ainda mesmo
com a ·clausula de ser sob sua rcsponsabilí·dadl· .................................... :
aH} ....... BW.EH!O.-.\viso do :!.O de Norernbro de
186:!.- Ao Presidente da Província de S:wta
Catharinu communicando a Resolução que tomou Sua Magestade o Imperador sobre aisumas leis da mesma Província, promulgadas
no corrente anno . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550. -AGIUCULTURA, CO.\IMEHCIO E OBHAS
· · J•UIJLICAS.-Em 20 de Novembro de 1862.: Deliberando· niio vender terras publicas scniio
eis pessoas que por si ou por companhias ou
· cmpreza~ se acharem habilitadas para as cultivar. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
551.-IMllERlO.-Avi;o de 22 de Novembro de
186:!. -Ao Pn•sidenlc da Província do 1\lnrauhiio, para que expeça as ordens ncccssarias,
a fim de que produza os devidos rlfeitos a
Portaria da licen~a concedida a um Parocl1o,
• não obstante ter decorrido o pfllzo para a su:.~
apresentação . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
5:>2.-DIPERIO. -Aviso ue 22 de Novembro de
1862.- Ao Presidente da ProvinciJ da Bahia
declarando que o facto, de ter sido npprovnda
por governo estrangeiro uma sociedade estabelecida na mesma Província, não constitue a
dita- sociedade estrangeira, para quo necessite
da approva~ão do Governo Imperial, além uaqudla que já lhe linha dado o referido Presidl'uk antes da . appro~al_'flo de governo <'SI rau;.:ei r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:::>3. -F.\ZE~ll.\.- f:ir•·nlill' 1'111 ':.!', de NPYt:!l:lllt>
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de 1862.-Mandn abrir concurso para o preenchimento das vagas existentes nas Alfandegas....................................
fJ.40
N. 55l.-IMPERIO. -A viso de 26 de Novembro de
1862. -Ao Director da Faculdade de Direito do 1\ecifc declarando a providencia que
se devo tomar parn se fazer clfrctiva a pena
disciplinar imposta a um estudante do curso
de preparatorios, qunndo clle se tenha occullado
para não a solfrc~r .•........•.......... ·. •.
>>
N. 555.-FAZE~IH.. -Em 26 de Novembro do 1862.
-Mandando pagar a umn pensionista do Estado, ou a seu procurador, a respectiva pensão
indcpenrknte de autorisação de séu marido..
4'a 1
N. 5;)6.-FAZEND.\.-Cireular em 27 de Novembro
de 1862.-Exii-'e informações sobre o augmento
· .. ,... da produeção, m:u:cha da_ importação, & c...
n
N. 5 JJ. -11\JPEHIO. - Av1so de '1.7 de Novembro do
1862.-Ao Presidente da Junta Central de Hygiene Publicn, declarando que as disposiçües,
por que ella se rege, dão-lhe os meios precisos paro impedir que e):crção a medicina, c
pharmacia, ou vendão drogas c medicamentos
as pcssons que não estiv<1rem para isso autorisadas, competindo nos Dclrgadcs de Policia
tornai' r.on!Jecimento dos casos não previstos nas
mesmas disposições. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4~ 2
N. 558. - AGIUClTLTUHA, CO\IMERCIO E OBHAS
PUBLICAS.- Em 27 de Novembro de 1862.Declarando que a Circular de 12 de Novembro
de 1857, c os Avisos de 30 de Novembro de
1860 c de 26 de Junho do corrente anno resohcm as dnvi(las suscitadas pela Thesouraria
de Fazenda sobre o vencimento que compete
no Escrivão c Agrimensor do Engenheiro Theodoro OschzP. . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . •
r, '~3
N. 559.-Bl PEHIO. -A viso de 28 de Novembro de
1862.- Ao Dirretor da Fnculdadc de Direito
do Bccife, determinando que faça retirar do
ensino da aula de philosophia do curso de prcpamtorios da mesma }<'acuidade o compendio
nclla arloptado contra a prcscripção das disposiçõPS cnn \'igor . . . . . . . . • . ....•...•.... ·
lJ
N. 560.-l<'AZEN DA .-Em 2!} de Novembro de 1862.0s escravos residentes dentro dos limiteg de
uma Villa são ~ujeitos a lnxa, embora se oecupem ern scrvi(O de lavoura ........... ;...
.'tíí
\. 0G1 -D1PEHIO --.\1·i<;n ele 2:1 de Nr~Yembro de

-
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N.

N.

N.

N.

N.

'N.

N.

N.

N.

1862. - Ao Presidente da P rovineia de Pernambuco, npprovando a decisão da i'fesidrncia,
de haver Incompatibilidade na accumulaçiio das
fuocçocs de professor publico de primeiras Ietr.as. e Juiz .de Paz. . .•...................
SGi.~FAZBNDA.-Em·o-t.•dP. Dezembro de 1862.Aitera o na,nero das estampas das letras do
'Tbcsouro Nneional ••.......•..............
563.:-AGRICULTURA, CmlMEHCIO E OBHAS
·:PUBLICAS.-Emo t.• de Dezembro de 1862.. ·Aogmenta a Ycrba para os dcspczos de Cateehcso ....•.....•........................
~:-IMPEIUO.-Aviso do 1." de Dezembro de 18G2.
-Ao Bispo de Marionna, declarando os termos
em que devem ser feitas as propostas paro
apresentação de Parochos ................. .
565. -FAZENDA.- Em 4 de Dezembro de 1862.·Na proposta de l'ieis feitos pelos Thesoureiros
das Alfandcgas deve-se exigir a acquiescencia
dos fiadores dos mesmos Thcsoureiros se esta
clausula nllo foi comprchendida no termo de
fiança •••.....•.............•.•..........•
566.--"FAZENDA.-Ern 4 de Dezembro de 1862.''Sobrc a impostção de multas por differenças
verilieadas em um despacho e provenientes do
erro de traducçiio da fac tu r a ...........•...
567.--FAZENDA.-Urcular em 5 de Dezembro de
<i· f862.- Aos PresidentPs de Província ~obre o
autorisaçllo de supplernentos de crcditos insumeientes para as despezas dos serviços decretados ••.•.•..•.••...............•....•.
568.:..._1\IARINHA.- Aviso de 9 de Dezembro de
· 18M . ..:...Declara que não deve sustar-se o ex e. cuçllo dos castigos corrcccionaes, em que ti. verem incorrido praças, que, posteriormente,
comrnettão algum crimr, que as sujeite á jurisdicção dos Conselhos de Guerra ......... .
569~- AGRICULTUHA, CO~JMERCIO E OBHAS
PUBLICAS.-Em 10 de Dezembro de 1862.Dcclara qui', não tendo sido ainda appruvado
pP.lo J>odcr Legislativo o Contracto de 30 do
Ab1·il deste anno, celebrado com a Companhia
de illurninação o gaz da Côrte, deve-se con. siderar em vigor o de H de Março de 1851 ..
570.-FAZENDA.-En. t1 de Dezembro de 1862.Exige certas provas omissas em um proeesso
de habilitaç!io pnra a pcrcrp~lio de lll<'io solrlo.
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:i7l.-\L\Hl:-ill.\.-.\visn tlP 11 dP B,•z,•Juhro dt'
11-ift2. -::\Ianrla nhon;JJ' a quantia de rlPz mil
réis, como gratificação, pela captura de CiHia
praça desertada Jas Companhias de artificps
militares...... . . . .........•....• ' . . . • . . .
N. !i72.-1\IAIUNHA. -Aviso do H de Dezembro de
18G2.-Declara quando deYe ~er feito o desconto do tempo de l~·risf1o, a quP por senlenca
lür conrll'rnnado qualquer Official da Armada.
N. 573.-.HJSTIC:\.- Aviso de 12 de Dezembro uc
1862.-·Ao PrcsidPnte da Província do Amnzonas.-Dcclnra que nfio é neccssaria cspcci;d
nomeação c juramento ao Escrivão do Conteneioso, qnc, na falta do do .Juizo de Paz tem

N

N.

N.

N.

N.

N.

t\.

de servir nesl<~ .Juizo......................
!)H.-JU~TICA.-.\viso de 13 ue Dcí'embro de 1862.

-Ao P1~esidente ua Província de S. Pedro do
Hio Grande do Sul.- Hcsolve duvida a respeito da combinação dos arts. Gl c G2 do Codigo Criminal....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5í5.-FAZENDA.-Em 13 de Dezembro de 1862..Julga um processo de apprehensão de vinhos
~m que houve peita do contrabandista c simulução do Agentr~ Fiscal em aceitar a mesma
Jlcita para se dfectuar o contrabando.......
576.-DJP:EHIO.-Aviso de 15 de Dezembro de
1862.-Ao Governador do llispado de S. Paulo,
declarando que o principio de niio poder um
brncficiadl) ser nomeado temporariamente para
outro beneficio, não é applicavcl a um Concgo
da Capclla Imperial, que foi nomeado Vigflrio
Encommcndado, estando com licença c sem vrneimcnto do seu beneficio, mns que a sua nomraçiio de cncomnwndado s6 dc\'C Yigorar durante o tt~illpo elo licença. . . . . . . . . . . . . . . . . .
577.-IMPEHIO.-.\viso de 16 de Drzembro de
1862.-Ao Dircc!or da Faculdade de Direito de
S. Paulo, autorisando a prorogar até o primeiro dia ulil do mez de Abril, as mnl.riculns
nas aulas de preparnlorios, que não de são
línguas, para os estudantes que fizerem PX<lllJc
de outros prcparalorios no ultimo de 1\larço. ..
;ns. -FAZENDA.-Ern 16 de Dezembro de 1862.As Asscrnbléas Provincines não são competentes para legislar sobre materia de succrssõPs
de heranças qnc é da exclusiva cornpctrncia da
!Pgislaçiio ger;ll à o lrn pPrio . . . . . . . . . . . . . . . .
ü7!1.-FAZE;\D.\.--Enl 1G dl' J)l'z,n,hro rlr· H!;2.
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Declàrando em que atllgo da Tarifa das AJfand~s devem st:r cla~ifleádos ; .os canos de
feito 'da llfq~,Çào ~.' gaz; ·~ que l!S 'fhesouraiias n1o ~lll p~~iliéHr das ~ec~es por
~·w1&i: lo~~tor.el das Alfanélegas para
r
~· Cl.elil;etat aobr~: as mesmàs decisões ..
:•. 580.-BAZKN~A.~Jm. t,6 de. Deiembro ~e 1862..
o.•J~ das1heS<Juranas não podem de'
tennlnait1 aos das Alrandegas que propoohão a
demi55AO dos respectivos Guardas, só lhes compelindo levar á deliberação do Governo o que
julgarem contenienté ••..•....•...•.•.•.....
lf. 581.--GUERRA.-Em 16 de Dezembro de l862.Approvando a resoluçilo de mandar abonar
· etapa ás praças novamente alistadas ...•.. : . .
N. 582.-FAZENDA.-Em 17 de Dezembro de 1862.Reatltnições de sello, siza c de multa de 4 •;,
subttituitiva da dizima de chancellaria ......•
lf. 583.-FAZENDA.-Em 17 de Dezembro de 1862.Sobro o despacho de Fazendas a reta I h o ...•
ft. S84. -AGRICULTURA, COMMEHCIO E OBRAS
'
PUBLICAS.-Em 17 de Dezembro de 1862.Declara o modo por quo devem ser submettidas á approvaçllo do Governo as reformas
que se fbere.m nos Estatutos das Companhias
o 59eiedáde5 aoooymas, e ptohibe que os Gereotes de taes instituições votem sobre as contas
da sua gereocia ••.••..•....•...•.•. : ..... .
... :585.-GUBRRA.-Em 17 de Dezembro de 1862.,
Consulta do Conselho Supremo Militar declarando como devia ser conferido ao Bacharel
lleoriqne de Amorirn nezerra o gráo de dou. lor ·em matbematicas, que lhe competia na
;,:.
qualidade de lente da Escola 1\lilitar ....... .
tft. 186.-F~ZENDA.-Em t8·de Dezembro de 1862.Sobce escripturação das indemnisações ou rcstituiÇ4}es pertencentes a exercicios já encerrados ••••.......................•....•.....
fi~ 187.--GUERI\A.-Aviso de 19 de Dezembro de 186~.
-~Jarando que bem procedeu a Tbesourarta
de Fazenda em impugnar os vencimentos tirados pela Companhia de lnTalidos a um individuo que c11tivera encostado á mesma Companhia por suspeito de desertor, excepto a
etapa, por ser destinada á sua alimentação ..
li;:M.r-GUERRA. - A viso de 19 de Dezembro de
1862.-Declarando quo o Aviso Circulat· de
lO de Agosto de 1853 é extensivo ao julga-

Dtc. do GotJK11o.
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N.
N.

N.
N.

N.

N.
N.

N.

N.

N.

N.

mento dos objectos em máo estado á cargo das
enfermarias militares, não obstante o que dillpõe o. Regulamento especial das mesmas t-nfermarias do 30 de Janeiro de 1861..... . . • . . .
589 ......:FAZENDA.-Circular em 20 de D~em~ro de
1862. -As '1'hesourarias devem remetter em
cada mez o balanço do rnez anterior. • • • . . . .
590.-FAZENDA.--Em 20 de Dezembro de 1862.0 café transportado de umas para outras Pro•incias do Imperio nllo está sujeito ao imposto
de expediente. . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . .
591.-FAZENDA.-Em 20 de Dezembro do 1862.Sello dos processos administrativos organisados
nas Alfandegas............ . . . . . . . . . . . . . . .
59-2.-FAZEN DA.- Em 20 de Jlezembro de 1862.Su)eita a direitos de importação um piano que
o dono não trouxe comsigo, embora allegasse
ser elle de seu uso .... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
593.-FAZENDA.-I~m 20 de Dezembro de 1862.Apprehensão de generos que não havifio sido
despachados para exportação nem se achavfio
declarados no respectivo manifesto .. , ... , . . .
594.-FAZENDA.-Ern 22 de De~:embro de 1862.Sobre despachos de obras impressas obscenas
ou contrarias á Religião do Estado...... . . • .
593.-FAZENDA.- Circular em 23 de Dezembro
de 1862. -Que o café transportado de umas
para outras Províncias do Imperio não está
sujeito ào imposto de expediente............
596.- AGRICULTURA, COMMEHCIO E. OBRAS
PUBLICAS. -Em 23 de Dezembro do 1862.Dando instrucçõcs sobre a venda de terras na
Serra Negra, no Assunguy a Christiano Guilherme a fim de estabelecer nellas uma colonia agrícola . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . • . . • . . .
597. -AGRICULTURA , COMMERCIO E ORRAS
PUBLICAS.-Em 2~ de Dezembro de 1862.Declara que este Ministerio não tem autorisação para fazer despeza com a sustentação de
força armada . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • •
598.-FAZENDA.-Em 24. de Dezembro de 1862.Entrega do producto de loterias para realização do beneficio dos concessionarios, prestação
da respectiva fiança e das contas das despczas.
599.-FAZENDA.-Em 2l- de Dezembro de 1862.0s trapiches de arrecadaçllo c transito são isentos
~o Imposto sobre lojas, &r....... . . . . . . • . . .
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N. 600.-t"AZENDA.-Circular em 27 de Dezembro de
'1862.-0 mate para dourar ou gesso-mate está
·IOjeito aos dinJiiOS 4e 600 réis. por arroba e
"".~·
lll•- eot'•:.,;r
:.:....; AviSô de 'Z1 de Dezembro de
;-<:.,.
.
;~.
·
.
·
•t"iilbi~po'da
B4bta declarando que
4
·
os:~~ ~lnarios, grande, e pequeno, devem
.. ser côDiidenciOI como formando um só Semi·
*'narióArc!b(episcopal, sujeitos ás mesmas regras,
·'•mos com administrações e edificios a parte, denominando-se o 1. de Estudos Ecclesiaslicos,
·e o st.o de Estudos preparatorios ........... .
N. 102.-IMPERIO. -Aviso de 29 de Dezembro de
1862.-Ao Presidente da Província de S. Paulo
declarando o vencimento que compete ao Hedcl
.da Faebldado de Direito, quando substituir o
· Ollcfal da Secretat·ia ou o Secretario, c que o
mesmo Bedel não pódt: ao mesmo tempo substiCuir a ambos estes empregados ........... .
:S. 603.:....FAZENDA.-Em 30 de Dezembro de 1862.Sobre perem(IÇAo de recursos flscaes interpostos para a instancia superior .............. .
lf, 60~ -F.\ZE~DA.-'Em 31 de Dezembro de 1862., "Dás ·ucen~s concedidas pelos Presidentes de
,.Pr~"Yiocl~ f! c~didarpelas respectivas Secretal'ias óÂo se oobrao emolumentos para os cofres

, . .ntomi.r

J.lb..

. • • • • • • • • • • •.• . . . . . . . . . . . . . . . .
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0

-, Aêrae5.... ·.~ .. ·: '.......................... .

:,X. c;os,:..;..FAZENDA . ..-Em 31 de Dezembro de 1862..._ ·"
Os. soberanos inglezes devem continuar a ser
· réêebldos por ~fiO emquanto reger o Decreto
de 24- de. Outubro de 1857 ................ .
N. 606.-FAZENDA.-Circular em 31 de Dezembro de
· 1862.-NAq slkl sujeitas a sello nem a emolumentos as 'cet·tidões que os Empregados das
Alfandegas ilpresentlio para haverem a porccntag~'m da arrecadação ...............•..
N. 607 •-IMPERIO.- Aviso de 31 do Dezembl"o de
:t882.- Ao Director da Faculdade de Direito
de.. s~· Pauto sustentando as decisões do Aviso
de 3 de Agosto do anuo passado a respeito do
.p_r~:esso disciplinai' feito ao Bacharel Pedro
~as 1flarlins Pereira ...................... .
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X.
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f.-GUEllRA.-Avisodtd5 de l\lat·ço de 1861.Provfdenclando quanto aos suldos das Enf9rmarlas 1\lflitares. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
2.-GUERRA.-Aviso do t.•de Abril de 1861.Explicando que o Regulamento de 5 de Outubro
do 1855 nAo revogou os Avisos de 12 de Abril
e 29 de Setem~ro de 185~, que mandát'lio recolher bs Tbesourat·ias de Fazenda os saldos
dos Hospitaes e Eorermarias Militares.......
3.-GUHRRA.-Circular de6 de Abril de 1861.VellaA6e ker~ da classUJcaçio da despeza pertencente & este Ulnisterio, e determinando que
césse a dos decuriões das Escol11s dos Corpos.
4.-GUERRA .-Aviso de 23 de Maio de 1861.Dispoqdo que o papel e livros que forem ncccssarios para o expediente .e registro da Secretaria. do respectivo Commando das Armas
· sejllo, d'ora. em diante. fornecidos pelo Arsenal
do Guerra, correndo todas as outras· despezas
por conta da gratificaçllo de 4.()3000, marcada
na Tabella do L o de Maio de 1858 . . . . . . .
S.-GUERRA.- Aviso de 28 de Maio de 1861.Declarando que as obras e utensis da sala das
ordens, r.a qualidade de obras dos palacios são
alheias á Repartição da Guerra, devendo correr
as despezas de expediente pela Secretaria do
Governo, na fórma da _Circular de 22 de Janeiro do corrente anno.... . . . . . . . . . • . • . . . .
. 6.-GUERRA.-:-Aviso de 11 de Junho de 1861.Solvendo a duvida quanto. á legalidade da rubrica do Capitao, que servir. de fiscal no Conselho Economico, nos documentos da sua Comranbia................. . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7.-GU.ERlL\ .-Aviso de H de Junho de 1861.Declarando que os paisanos, quo asseutão praça
e as praças reconduzidas de deserção estão co.mprehendidos nas disposições do Aviso Circular
de :> de Junho de 1860, ~ respeito do abono
6
de etapa •............•.......... ·• ' : . ..•..
N. 8.- GUERRA.- Aviso de 18 de Junho de 1861.Declarando que o preceito do Aviso Circulai'
de 20 de Março ullimo importa unicamente a
reproducção do que está disposto nas Instrucções de 24. de Julho de 1857, a fim de que
não sc.ião privados das vantagens. a que ellas
d11o direito, os Officiaes, que tiverem de seguir
))
a seu destino ..............•............. ·
N.· 9.-GUERHA. -Circular de 5 de Julho de 1861.Regulando o syslemu, que se de1e 3Ôoptar para
fazer-se elfectiva a indemnisação de supprimentos feitos pelos Arsenaes de Guerra e armazens de artigos bellicos 5. estabelecimentos per7
tencentes á outros Ministcrios ..........•...
1'\. 10.-GUERRA.-Aviso de 12 de Julho de 1861.Explicando o modo por que deve ser abonada
nos t'espectivos mappas qualquet· peça de fardamento a vencer fomecida ás pt·aças recondu))
zidas da deserção. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
N. I t. -GUERRA.- Aviso de 16 de Julho de1861.Esclareccndo as duvidas suscitadas na intelligencia do Aviso de 25 de Abril ultimo, versando ficcrca dos vencimen{os que competem
em diversas hypotheses aos lentes; repetidores
.9
e professores da Escola Central. ........... .
~.
12.-GUERRA.-Aviso de 17 de Julho de1861.Dcclarando que, sendo o premio de engajamento destinado aos 'oldados, que não tem aspirações n accesso, n;lo póde ser concedido aos
lO
Cadetrs em geral. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .
N. 13.-GUERHA.-Aviso de~5 de Julho de 1861.•
neclarando que fi decisão da Thesouraria de
Fazenda, quanto aos vencimentos d0:1 réos militares, excluídos perpetua ou temporariamente
dos Corpos, t•stü em harmonia CO!ll o disposto
1l
na Circular de 22 de Maio de 1858 ....•....
X. t 4.- GUERRA.- Aviso de .25 de Julho de 1861.Solvendo a duvida que offcrcce sobre o modo
dtl tlll'ectuar-se a dcspeza eom as prat:as da companhia de menores em serviço nos corpos de
guarnição, quando são recolhidas á Enfermaria
das do Ar~f'nnl de ~~ncrra, para serem tratadas.
1l
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N:' '15.-GUF:RUA.-Aviso de 31

d~J Julho de !861.-

Hstnbelecendo, como regra, que todo o cartuxame
oo~limidó com as ,descargas das paradas nos
dias de fêstív14ade . nacional c com as salvas
d6a Forta~~ "'.«Jevê .Set. por conta deste 1\linis~o •• ,: . .~:..: ~

N.

~

_

S.

N.

N.

)1.

N.

.••• ........ · . • .............. .

16.-GUERRA.-Avisode t9deAgosfo de t86t.Coó0rmaodõ 11 soluçao dada á duvida da Tht•souraria de Fazenda quanto á continuaçllo do
abono da gratiflcliçlio de auditor Interino, durante o exercício dessas fnncçOes, indepenuento
de dêducção nos V<'ncimentos do eiTerti\'o •...
t7 .-GUERRA.- Avis,, de 31 de Agosto de 1861.Delerminando que ás praças de prPt que frequentão as Escolas Centro! c Militar SPjiio abonadas todas as peças de um fardamento fino,
a cujo pagamento licaníli obrigadas segundo os
preços por que for-em carrrgadas á rcspectira
I<:Scola ...••...............................
18. -GUERRA.-A' iso de 9 de Setembro de 1861.Declarando que aos Offidacs reformados ou dcmittidos se devem abona!' lodos os vencimento&,
a que tiverem direito nté a data da publicação
da reforma ou demissão no lugar, em que se
acharem •.......•......................•..
19.-GUERRA.-Cii·cular de 11 de Setembro de
1861.,- Determinando que os orçamentos de
qualquer obra, cuja execução tenha de ser levada a eiTeito, deveráõ ser acompanhados da
respectiva planta e de uma descripção minuciosa •..........•..•... ·.····-.···········
20.-GUERRA.-Aviso de 4 de Outubro de 1861.Declarando que as sentenças absolotorias, proferidas pelos Conselhos de Guerra, não estabelecem direito ao 11bono de meio soldo, nem
produzem outros quaesquer etreitos, visto quo
dependem de connrmação do Conselho Supremo
Militar, cujas sentenças unicas tem o caracler
de definitivas .....••................•.....
SU .-GUERRA. -Aviso de 11 de Outubro de 1861.Declarando que, gozando os parlicullll'es das
mesmas honras dos t.•• e 2.•• Cadetes~ nlio tem
igualmente direito ao premio de engajamento
coqcedido aos voluntarios do exercito ....... .
22.- GUERRA.- Circular de 16 de Outubro dA
1861.- Recommendando que não Sf'ja fornecido
aos Corpos do Exercito fardamento algum sArn
•rdl'm ~es~a Secretaria <;le Estado, por isso que
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us pedidos para 'todo o anno devmil ser remettidos no mez de Janoir·o ........•.•• , . . . . . .
2:1.-GUERRA.-Aviso de 17de0ulubro de 1861.Explicando os casos em que à~ ptaça~ ~e pret
sentencidas a trabalhos de fortificaçOés ou obras
publicas, por tempo menor de fl annos, tem 'dlrei to ao ·abono do respectivo vestuario. . . . . . .
2L-GUERRA.-Aviso de' 17 de Outubro de 1861.Mandando abonar etapa aos Alftll'es AI um nos da
Escola Central emquanta rrequt•ntarem os exercicios praticas na Fabrica de Polvora D em
outros lugares distantes...... . . . . . . . . . . . . • .
~5.- GUERRA.- Circular do 30 de Outnbro de
1861.-Mandando observar as Instrucções de
8 de Novembro. de 1858, na j)arte applicavel
ao pagamento dos destacamentos longe da Capital ............... , ......•......•. , . . . . •
26.-GUERRA.-Avisode31 deOutttbrode 1861.Declarando que nenhum objccto pertencente ao
material do Exercito, não obstante ter completado o tempo de sua duração, póde ser dado
em consumo sem que a respeito delle se proceda na fórma determinada no Aviso Circular
de 10 de Agosto de 1853 . . . • . • . . . . . . • • . . • .
27.-GUERRA.-Circular de 5 de Novembro de
18tH. -Explicando o ri10do de se proceder
ácerca dos abonos de fardamento que devem
ser feitos aos recrutas durante o ensino e quando
passarem a promptos ..... :'................
28.-GUERRA.-Aviso de 13 de Novembro de
1861.- Estabelecendo novas dimensões para os
estandartes c hastes que d'ora em diante tiver·em
de ser fornecidos pelo Arsenal de Guerra da
Córtc 11os Corpos de Cavallaria do Exereito..
~9.-GUEHHA.-Aviso de7 de Dezembro de 1861.Declarando que, comquanto as tabellas de fardamento não tratem das divisas dos Inferiores,
Cabos e Anspeçadas dos Corpos do Exercito,
devem estas todavia ser fornecidas sempre que
forem contempladas nas respectivas notas....
30.- GUERRA. -Aviso de 18 de Dezembro de
1861.- Determinando que césse o abuw de disLl'ahir-se da caixa do rancho para a de t1conomias licitas o agio pl'oveniente da moeda legal
reduzida á que corre no mercado, o qual deve
reverter a favor do rancho, cumpl'indo que em
geral os Conselhos Economicos scj1io mais cautelosos na ullimílçlio dos contractos para forne-
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dos soldados so deve attribuh· a essas causas, f!
nlo á insufficicncia das etapas fixadas ou á tabella de ~~ de Setembro de 1828 . • . . . . . . .
:u·.~GUEB.U.::-:-Em 28 do ~mbro de 1861.. ~areencJ.y,.Q .'l.f"nch~entQ. qq .Amanucnso do La-
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1.- AGRICULTURA, COl\1:\lERCIO E OBR.\S PUBLICAS.-Em 9 do Janeiro do 1862.- Dá
providencias sobro a abreviaçi!o do tempo para
a construcção da via fenea do S. Paulo .....
2.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS.-Aviso de 9 de Janeiro do 1862.Ao Presidente de S. Paulo, communicando a Resolução da Consulta da Secção do Conselho de
Estado relativa ao requerimento em quo os con- ·
tractadores da Estrada do ferro de Santos a Jundiahy pedem 50.000 l! do premio por cada anno
que diminuírem no prazo marc.ado para a promptificaçlio da mesma estrada ..........••....
3.-AúRICULTUR.A, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 11 do Janeiro de 1862.- Ao
Presidente da Província do Rio de Janeiro, para
que informo se nas duas Estradas de ferro de
l\Iault a Fribtirgo tem sido observado o Regulamento de 26 do Abril do 1857, e declara que
na conformidade delle compete á Presidencia
toda a fiscali!'ação para garantir as vidas dos
passageiros e valores transportados ..•.......
25
'•.-Ar.RICULTURA, COMMERCIO EOBRASPUBLICAS.-Em 14 de Janeiro de 1862.- Approva o··eontrri.cto com"1.tlterações feitas pelo Presidente de Pernambuco pâra transportes, entre a
Est3_Çllo das·'Cincó l'ontas c o Bairro do Recife,
dos genero;; conduzidos pela Estrada de ferro:
26
5.- AGRICULTURA, COl\IME~CIO E OBR';\S PUBLICAS . .;... ·Em 15 de Janeiro do'l862.;- Providencia sobre as obras particulares qtÍe se construirem ou eslejãõ a cohstruir-sc junto aó aqtH'duclo da Carioca ....................•.. ; ..
})
6.-AGRICULTURA, COl\1:\tERCIO E OBHAS PllDUCAS.-Em t8 de Janriro de 1862.--DoDPr.. do Gm:rrno.
1O

-S.. AioS •

N.

termina que os Africanos liHes empregados na
exploração do rio Jequitinhonha fiquem ao serviço de quaesquer obras publicas da J'rovincia.

7.- AGRICULTURA, C:Ol\IMEHCIO EOBR.<\S PU-

BLICAS.- Em 22 de Janeiro de 1862 ,..:... Pro''idencía sobre córtes nos montes encravados
nesta cidade, o bem assim para que se exerça
a mais rigorosa vistoria para conhecer-se o
estado dos ~dilicios c muros vizinhos no morro
do Castello .........•...•.................
N.
8.- AGRICULTURA. COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 26 de Janeiro de 1862.- Providencia sobrn a demarc;wão da Estrada de ferro
do D. Pedro 11 ..........••••...•..........
N.
9.-AGRICULTUfU, COJ\'H'JERCIO E O IlHAS PUBLICAS.-Em 28 de Janeiro de 1862.-Declara que mPreceu a approvação do Governo Imperial o procedimento do Engenheiro Fiscal da
Estrada de ferro, oppondo-se a uma decisão da
·companhia ...............•.......•........
N. 10. -GUERRA. -Aviso de r. de Fevereiro de 1862..Mandando adoptar a tabella das distancias dos
Municípios c Freguezias da Provincia do Rio
Grande do :_;;ui, para os nju~tes de contas ....
N. 11.-AGHICULTURA, COMMERCIO EOBHAS PUBLICAS. -Em 8 de Fevereiro do 1862.Manda quo a Directoria da Companhia da Es. tt·ada de ferro de ll. Pedro 11, organ}so uma
tàrifa que tenha por base. a legua do 3.000
braças ....•.•.••.............•...•..•......
N. 12.-AGRICULTUIU, CO~HIERCIO E OBEL\S PUBLICAS.- Em 11 de Fevereiro de 1862.-Deelal'a ao Presidente de Pernambuco que quanto
antes mande proceder á capitalisa~;ão do que
se houv~r dPspendido nas obras da 2. a sec~11o
da Estl'ada de ferro da dita Província ..••....
N. 13.-AGIUCULTUI\A, COMUERCIO E OBRAS PU:BLIC.AS.-Em 1l de Fevereiro de 1862.-D&clara ao Ministro Bmsileiro em Londres que foi
autorisado o V residente de Pernambuco a.mandar
pagar os juros de dons semestres que esUio vencidos sob t-e a 2. • Set:Çlio da Estrada de.fen·o da
referida Provi ncia ..•..•.... ·...•.•.••......
N. 14.-FAZEND.\.- Em 1t de Fevereiro de 1862.lnst~·ucç,ics sobro n restituição do imposto dn
scllo, substituição do papel sclludo e concessão
do ~PI!o em branco .•.........•......... , , .
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31
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Íii.-AüRlCULTURA, G0:\1\IERCIO E OUHAS Pll. BLICAS.- Em 14. de Fevm·eiro de 181>2. Declara ao Presidente da Província de Pcrnam·
.buoo que ~ Governo não eltá Jliliberado a con~er garantias a novas estradas ou á continu~~ das actuaes •• ; ••••• _. ••••••.••..••• ·· . · ·

Uj ...;...AGlUOQl.TUI\A, COMMEUGlO E OBRAS PU-

. BLiéAS •.-:.. Boi U. de Fevereiro de 1862.- Ao
,Presidente .da DirecLoria da Companhia da Esttada de rerro de O. p,,dro 11, sobre a recla. maçilo do pagamento dos juros de snldos constantes da~ contas ainda nilo liquidadas ...... .
17 ,.:_AGlHCULTUIL\, CO\IMimClO E OHRAS PUBLICAS.- Aviso du 18 de Fevereiro de 1862..Ao Ministro Btasileiroem L•Jndres, determinando
que não st~jão pagos pclo3 cofr<$ pn blicos os
Engenheiros Thomaz Hunt c Tho:n:~z GreP.ncr,
estabelecendo o direito que tem o Gon!rno Irn·pcrial de fazer inspeccionar o material das Companhiasde estradas de ferro su b1•encionadas pelos
corres publicos. • . • . .•....•.....•.........

.,....

N•. 18.-AGIHCULTUitA, cmntEHCIO E OBRAS PU:DLICAS.-Portaria de t9de Fevereiro de 1862.A' Camara Municipal da Córle, ordenando que
. providencie a fim de que se não fação córtes
em montes encravados, & c •....••..........

19 ..l-AGRICULTURA.

N.

SIO-."'-AGRICULTURA; CO~BIERCIO E OBRAS PUBLICAS.-Aviso do t.o de l\Iarço de 18ü2.-

N.

A' Camara l\Iunicipal da Côrte para que não
oonsin'a que novas obras ou reparos se façlio
nas montanhas vizinhas dos encanamentos ...
21,.- FAZENDA.- Em 3 de Marco de 18ti2.fnstrucÇõeS para OS COOCUI'SOS
que estão Slljeitos os empregos das Alfandcgas ...•....•..

t

E OBRAS PUde Fevereiro de 1862.-

' •BLICAS. -...;...Em 20
Detcrmina que as contas da Estrada de ferro
:de Pernambuco srjão sempre apresentadas pela
Companhia nas épocas marcadas .. , ••.......

a

rN. '"iiir-AGRICUbTURA, COMMEHCIO E OBH:\S PU~.N.

8UCAS.-Aviso. de. 7 de Março de 1862.t.Hxplicando o procedime11to que s~ teve com
alguns Dircctores da Estrada de ferro· da Provincia de Pern::tmbuco.. . • . . . . . • ......... .

23~r-'+AGRICULTUHA, COMUERCIO E OBR.\S PU.BLICAS.-Aviso de 7 do :M::~rço de 1862.-~o

38
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Presidente da Dircetoria da Companhia d11
E,trada dP l't'ITO d·· ll. Pt>dl\l 11, l'f'SOIYt'ndn
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40
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-8P.\Gi.

algumas du\ idas apresentadas pela mesma Directoria relativas ás lnslrucções approvadas pelo
Decreto n.• 2.882 B de 29 de Janeiro ultimo.
N. 24:.-AGRICULTURA; COMMERCIO EOBlL\S PUBLICAS.-Aviso de 8 de Março de 1862.Ao Presidente de I'crnarr buco, declarando 1}ue
ra~a constar a Henrique Augusto Milet que pela
Ucsoluçilo da Consulta sobre o requerimento de
Manoel Salgado At:cioli, c tuiza Franciscn Accioli
forão concedidos os terrenos de marinha para
cditicaçilo da nova Cidade, supprimindo-sc para
esse fim a exccpção, ou reserva da condição
21. a do çonlracto .............. : . . . . . . . • . . .
N. 2.!S.-J:\IPERIO.-Ern 12 de Março ele 1M62.Ao Ministcrio da Fazenda, igualando o vencimento dos Capellães do Imperial Collcgio de
Pedro H ao dos Professores de linguas do mesUlo Collrgio. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • • . .
N. :26.-AGRICULTUHA, COl\BlEHCIO E OBRAS PUBLICAS.-A,iso de 17 de l\Jarço de 1802.Ao Inspector Geral das Obras Publicas, declarando que os seus relatorios, como os dos seus
Ajudantes devem ser minuciosos, a fim de que
se faca juizo seguro a respeito dos trabalhos
u cargo da lnspccc<io ..........•....•... :_, . •
;\. 27.-JUSTICA.-.\\iso de 8 de Maio dc1~62.
Dcclara que a doutl'ina do A viso de 1ü de Fevereiro de 1854. não se ex tende á hypothese dos
arts. 118 do Codigo Criminal c 182 do Codigo
do Prnccssn.. . . . . . . • . . • • . . . . . • • . . . . . . . • . • .
~.
28. -A fi HICULTUHA, COMMERt:IO E OBRAS PUBLICAS.- Aviso de!) de Maio do i.Sü2; ~ Mandando observar as disposições do art. L• ~ 9. •
da Lei de 26 de Junho de 1852, e do art. 12 do
contracto de 10 de Maio de 185[) qUf. prohibo
o emprego de braços escravos na construcção
c conservação da Estrada de ferro de D. Pedro H.
N. 29.-AGIUCULTUHA, COMMEHCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 19 de Maio de 1862.- Mandct
extinguir aldeamentos, dando diversas providencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .•
l\. 30.-AGRICULTUHA, COMMEl\CIO EOBllAS PURLICAS,-.Em i!J de Julho de 1862.-Declaru
que não póde ter lugar a gratillcação ao Juiz
Commissario dos municípios de Campos e S .
.lolio dll Barra, n seu Agrimensor por não ter
ollc assento no Regulamento de 30 de Janeiro
de 185'~.................................
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31.-FAZENDA.-Em 23 de Julho de 1862.lostrue~ para execoção do Regulamento do
ft de Junbo do corrente ao no .que baixou com
!fi nec... n.• 2.941 da mrsma data para arremabiéao''·doi beus pertencentes ao extincto vin'élulo de Jasnára na Província· de.Minas G1·raes.
32>-0UERBA:.-Avisó de t8de Agosto de 1862.··t·Declarando que oito é admissivel o engajamento
' de praçd fnYalidos, do mesmo modo que ns dos
Corpos, que pretendem continuar no serviço.
33~-AliRICULTURA, COMl\IEHCIO E ORHAS PUBLICAS.-Em 19 de Agosto de 1862.- Declara que as terras, cuja venda foi a Presidencia do Amazonas autorisada a realizar, devem
ser medidas por conta de quem as comprar em
hasta publica .•....................•.......
~.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 21 de Agosto de 1862.- Para
providenciar que as terras do Estado não sejilo
invadidas por intruso ..•.•..•........•.....
35.-GUERRA. -Aviso de 15 de SehJmhro de
· 1862.-Declarando que silo desnecessarios titulos
de nomeação passados pela Secretaria de Estado
dos Ncgocios da Guerra para o cargo de recrutador..•................•.... : . ...•....
36.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Para os Dir-eclores das Colonias do
·Governo remetterem contas trimeslracs metho. dica mente classificadas, c inst1 uidas de documentos necessarios .•.....................•.
!f7 .---AGRICULTURA, CmiMERCIO E OBRAS PUBLICAS.-Em 22 de Outubro de 1862.- Dt~ndo
Jnstrucções por que se tem de dirigir a Com' missão encanegada dos melhoramentos e reparos d~ 'Estrada de Santa Clara para Philadelp_bja e dahi no Alto dos Bois ..........•...•
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DECISÕES DO GOVERN()
IH-:

t862.
N. 1.-<.:UElUtA.-Avlso de 2 de Janeiro de 18(H.
Declarando que a deapeza' com os cnrtuxos, consumidos nos funerncs das
". peuou c:oodec:orados com habitos ou quncsqucr outras mercês, que
. Qlllferem ~~. corre por conta dc8tc Miuistcrio.

3.• Directorla Geral.-3.• Secção.- Rio de Janeiro.=~-td«?~: l'!~oc~~.; .da Guerra, em 2 do Janeiro de

Sr. - .Declaro

a V. E~., em solução á
_pelo Alferes enearrrgado do Deposito do
~gos be11icos dessa Pro,incia, quE~ a despcza com os carlt_uxos. que forem consumidos nos funQraes das pessoas con·:deeoradas com babitos ou quaesquer outras ordens, que
Ullo honras militares, corre por conta deste Ministerio .
._, DeU$ Guarde a V. Ex.-Marqucz de Caxias. -Sr. Presiidllute ,da Proviqcia das Alagôas .
Jllm•. e Exm.

~Yida~a.,...ntada

• 2.-GUERRA.-Aviso de 3 de Janeiro de 1862.
~~[alado..

que

as arremntaçoes de medicamentos pnra as enfermarias
ser feitas perante os respectivos Conselhos economicos.

d~em

Dlrectoria Geral.- 3.• Secção.- Uio de Janeiro.dos Negocios da Guerra, em 3 de .Janeiro do

~i11islerio

e Exm. Sr. -Em solução á consulta, feita pelo
~do do Cirurgião-mór do Exercito nessa Provinda, em
~·mm.

Dtcisões do Governo.

1

...~:,t~

~meio por V. Ex. transmittido por copia com o seu n. o 3r,.o
de 6 de Dezembro ultimo, ácerca da compelllncia do Conselho economico na arrematação dos- medicamentos precisos
á enfermaria militar, declaro a V. Ex., a fim de o fazer
constar ao mencionado delegado, que taes arrematações devem
ser feitas perante o Conselho economico, como bem pondera o mesmo delegado, baseado no art. 64- do Regulamento das enfermarias de 30 de Janeiro do anno proximo
passado, de accordo com o art. 219 do Regulamento do
Corpo de saudc do Exercito de 7 de Março de 1857, alterado
pelo de 26 de Dezembro de 1860.
Deus Guarde a V. Ex.- Marque:: d1 CtU:ias .-Sr. Presidente da Provinda da Parahyba.

N. 3.- FAZEl'\ DA.-· Em 9 de Janeiro de

186~.

Admissão v exame em conrurw para o provimento do empregos da.
Alf~~egas.

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em
9 de Janeiro de 1862.
Josú Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, autorisa ao Sr. lnspector da Thesoura1·ia'
de Fazenda das Alagôas, em resposta ao seu officlo n. o 78
de 6 do mez passado, para abrir o concurso que se faz
necessario a fim de preencher-se a vaga existente de um'
lugar de 2. o Escripturario na respectiva Alfandega ; decla-·
rando-lhe ao mesmo tempo, quanto á duvida proposta no
dito officio -se aos concursos para provimento dus lugares.'
das Alfandegas, ad instar do que se pratica com os lugares
das Thesonrarias em virtude do art. 18 do Decreto de ·u'
de 1\iarço de 1860, podem ser admittirlos indivíduos estranhos ás Hepartições de Fazenda, quando os respectivos
Empregados de 1. • entrancia não queirão concorrer, ot(
quando concorrão em numero não superior ao das vagas-;que semelhante duvida está resolvida no art. 79 do Regulamento de 19 de Setembro do sobredito anno. Outrosim
que pôde o Sr. Inspector dispensar aos candidatos quo o
requererem, os exames não considerados de rigor; segundo
o art. 76 do citado Regulamento ; na lntelligencia de que ·
os candidatos já approvados em algumas materias nfio devem
passar por novos exames dn~ mesmas, mas sómente daquellas

em que lbcs faltar a approvaçiio, obtida nas Rcparlições
ele ·Fazt>oda, ou noi .Estabelecimentos de que trnla o art. 77.
José Maria da Silva Paranhos.

N. 4.-IMPERIO.- Aviso de 10 de Janeiro de 18132.
Ao Presidente da Provinda do Ceará communicando o que resolveu o Go'I'Crno Imperial sobre algumas L,ei_s l'rovinriacs do_ au uo de 1360.

3.• Secção. -Rio de Janeiro. - Minislerio dos Negocios do
lmperio em 10 de Janeiro de 1862.
111m. e Exm. Sa·. -Sobre as Leis dessa Província pro~
mulgadas no anno de 1860 foi ouvida a Secção dos Negocioil
o;...., lrnperio do Conselho de Estado, o de conformidade com
o seu parecer, exarado em Consulta de 27 de Junho do anno
proxlmo passado, declaro a V. Ex. o seguinte :
1.• Faltllo os Compromissos das Irmandades approvados pelas
Resoluções n ... 933, 986, 952, 961, 963, o 966.
2. 0 A Resolução n. 0 94&., que no art. t.• § 5. 0 estabelece
um . imposlo municipal de entrada e sabida, e no art. 2. •
decreta direitos do exportaçllo sobre o sal, está no mesmo caso
daqucllas ·a respeito das quaes a dita Secção tom feito sentir
a necessidade do uma Decisão do Poder Legislativo que ddina
a nalurrza de taes i!!Jpo~tps.
3. • Nlo se descobre qual a raz1io do disposto na Resolução
n.• 9•7, que declara válida uma nomeação feita pelo VicePr~idento da ProTincia, por ser conformo á Lei.
4.• O privilegio concedido pela Resolução n.• 9}8 ó exorbi~nte das altribuiçOes ~as Assembléas Provinciaes, como se
tem declarado por Tezes.
· 5.• Na Resolução n.•9!S3 (Posturas da Camara Municipal
d• Cidade da Granja) nota-se: 1. •, o art. 112, quo manda
ratear pelos presos pobres certa parte do producto da arremataÇio dos porcos que Tagarem pelas ruas. Isto ofJendo o direito
rde propriedade, porque esse producto, deduzidas as dcspezas e
ra.""mvlta, .deve ser entregue aos donos dos porcos; 2. o' o art.
iU6.. quo estabelece um imposto de importação no Município,
:disposição esta, que está na mesma razão do art. 1. • § 5. • da
~prncitada 1\esolução n. • 944-. Em easo identico se acha o
,..-&." .. 120; .a.•, os arts. 119 e 121, que contêm objcetos de
··L~i geral, em relação ao crime; r~. •, o art. 122, cuja disposiçio ~vai prejudicar os impostos geraes; 5. •, lillalmenle, o
llt. t 23, que offende o Tratado com a França.

6. • São menos regulares ns seguintes disposições da Resolução n. • 354 (Posturas da Camara Municipal de Santa Quiteria): t.•, o art. 30, quo impõe aos proprictarios de terras
a obrigação do abrir estradas, creando asiiim um onus pessoal que tem mcreci1lo o rqlllro da Sccçllo em casos Sl~mclhan
tes; 2. •, os arts. 32, 33 e 4li, quo rczão do objcctos regulados por Lei gorai, proprios dos Codigos; 3. o, o art. 46, ao
qual eabc uma censura igual a que se fez ao art. 112 da nosolução n. • 953.
7. o Na ltesolução n. o 964 (Posturas da Camara Municipal de
Quexeramobim) nota-so: 1. •, os arts. 11, 12 e 13, e 66 quanto a botica, que intromettcm-so na regulação do excrcicio
da medicina e pharmacia, que pertence á Lei geral, c está
providenciado pelo Decrelo de 29 do Setembro de 1851 ; 2. o,
os arts. 75, 76, 77, 78, 83, 101 e 109, quo achão-se nas
mesmas circumstancias dos art!.. 32, 33 c 45 da Resolução n.o
954, pois tratão de objectos sujeito& ás disposições dos Codigos
e reg1·as de Direito; 3. •, o art. 102, que o semelhante ao 30.•
da Resolução n. o 95.'1., e incorr8 em igual censura.
A' vista de taes considerações resolve o Governo Imperial
submcltcr á consideração da Assembléa Geral Legislativa os
mencionados netos, cumprindo quo V. Ex. rcmetta cópias
dos cinco Compromissos acima rdl'fidos.
Deus Guarde a V. Ex. -Jose llde(onso de Sou:a Ramos.
-Sr. Presidente da P mvinria do Ceará.

N. 5.- 1:\lPEIUO.-AYiso do .11 de Janeiro de

186~ .

..
Ao Presidente d.1 Provinda do Espirito Santo approvando as Decisões que
deu ncerra do junHncnto c poi·SC de um Vereador que eta Delegado do
Policia, c pasgou n vara ao sui.Jstituto, sendo depois esoner4do do car&o
de Dc!rgauo.

3.• Secção. -Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios do
Impcrio em 11 do Janeiro de 1862.
Illm. c Exrn. Sr.- ·Foi presente ao Governo Imperial o
oficio de V. Ex. n. • 29 de 7 de Dezembro do anno passado,
em que submeltc á sua approvaç!l.o as Decisões que profcrio
ücerca das duvidas suscitadas na Camara Municipal dessa capital, por occa~ião 1ln SC1 apresentar no dia t.o de Novembro
ullimo o cidadiío ~fanocl t;oulart do Souza, eleito Vereador,
para prestar o rcspcrlivo j~tramenlo c tornar ass11nto, o que
até alli niio tinha fl'ilo por ler c~tado servindo o cargo de Del''f:ad(\ dc l'oliria.

Expõe V. Ex. quo tendo compat'ecido á scssiio cxtmorclinaria do l'Cferido dia 1. o de Novembro oito Vercadores, c tratando-se da nomeação do Secretario da Camara, dividio-so
esta,. querendo quatro Vcreadorc3 qu~ a dita nomcaç.iio rccahisse em certo individuo c os outros quatro em diverso;
que, comparecendo nesta occasião o dito Goulart para prestar
jm·amcnto c entrat' em exercício, oppuzcrão-sc a isso quatt·o
daquellcs Vcrcadores, dando como razão da sua opposição o
ter o referido Goulart deixado apenas na vcspcm daquellc dia o
exercício de Delegado, passando-o ao seu substituto; c que, como
houvesse insistencia do outro lado, e o Yoto de qualidade do
Presidente, rctirárão-se os ditos quatro Vareados para não poder haver sessão, e por conseguinte deferir-se o juramento :
mas Que, não obstante, o Presidente, com o Secretario c os
lrcs Vereadores que ficnrão, juramt:ntou c deu posso ao cida·
dão Goulart.
Expõe mais V. Ex. quíl, nesta conjunctura, representandolhe os quatro Vereadores qtw se tinhão retirado, V. Ex. declarou incompatível a accumulação do exercício dos dous cargos de Vereador c Delegado de' Policia, na conformidade dos
Avisos do 26 de Abril e 16 de Junho do 18!~9, mas que tres
dias depois, removido o impedimento por ter o cidadão
Goulart alcançado demissão do cargo de Delegado de Policia,
s~scitou-sc na Camara a questão, se devia ellc prestar novo
juramento, por ser nullo o que anteriormente havia prestado,
decidindo V. Ex. quo nlío.
O Governo Imperial, conformando-se com o parecer do Conselheiro Consultor deste :\linisterio, approva as referidas decisões de V. Ex.: a primeira, por sc~r hast>ada nos .\visos acima
citados, que decidem não haver incompatibilidade na accumulação dos cargos de Vcrcador c de Delegado de Policia, mas
sóml~_nte no exercício cumulativo de ambos; c a segunda, porque, ainda mesmo que o cidadl\o de que se trata tivesse prestado juramento em tempo em qno estava no exercício de Delegado, o que ·.não succcdcu, pois que o fizera depois de passar a vara ao substituto, esse juramento er11 válido, porque
.. não importava exercício do cargo, c não devia ser repetido,
quer por esse motivo, quer pot' haver sido deferido sómcntc
pelo Presidente, Secretario e os trcs Vorca dores que se con~· scrvárão presentes, visto que, na impossibilidade de reunir; S(lnumcro legal de Vereadores, o juramento assim deferido
~-é v~Hdo;· conforme está decidido pelo Aviso, que V. Ex. cita
_na decisão que proferio, de 3l de Maio dc 1849. O que com' m_unico a V. Ex. para sua intelligcncia.
Deus Guarde a V. Ex.- José lldefonso de So";;a Ramos
-Sr. Presidente da Provincia do Espírito Santo.

N. 6.-AGRICULTUIL\, .Cmi:\IEltCIO E OllllAS PUBLICAS.
Aviso ue 11 de Janeiro de 18G2.
Declara que li disposição do art. 102 do Regulamento. de 21 de Dezembro·
de 184~ compr~hendo as cartas e mais papeis contidos nali malas, ~a eco>.
ou mnssos do C..?I!Cio.

4.• Dircdoria.- Rio de Janeiro.-Ministcrio dos Ncgocios da
Agricultura , Commercio c Obras Publicas em 11 de Janeiro
de 1862.
Declare V. S. aos Administradores do Correio que o art. 102
do Hegulamento de 21 de Dezembro 181ft. comprchcnde tambem as cartas c mais pn pcis que se contivPrenl nas malas ,
saccos ou massos, prcsurnindo·se por conscquencia que chcgão
em estado regular a.quellcs sobre que immediatamente se não
fizerem as devidas notas c exames, não só por ser esta intelligenda conforme a todos os pl'incipios de Direito, mas lambem
por estar evidentemente comprehendida naqucllc artigo, c no
art. ld do RPgulamcnto de 27 de Setembro de 1849.
Deus Guarde a V. S.-Jifanoel Felizardo de Souza e llfello.Sr. Director da 4.• Directoria.

N. 7.-FAZENDA.-Em 13 de Janeiro de 1862.
Subre a

i~!!.Ç_~ de

direitos de expediente e armazenagens nos
livres.

despat~hol

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em
13 de Janeiro de 1862.
111m. c Exm. Sr.-Como V. Ex. sabe é permittida, em virtude do art. 512, § 21, do Hegulamento publicado com o
Decreto n. • 2. 64.7 de 1!) de Setembro de 1860, a isenção d(}
direitos de consumo aos objcctos cujo despacho livre tiver,
sido, ou fôr concedido, nos contractos celebt·ados pelo Go...;
vemo Imperial com alguma pessoa, companhia, ou corporação nacional ou estrangeira.
O art. 625, porém, do mesmo Regulamento é applicavel
como se acha pela Circular do Thesouro de 31 de Outubro
de 1861, obriga os ditos objcctos ao pagamento de direitos
de expediente, que são uma modica e justa retribuição do
trabalho c tempo que se gasta nas Aifandt?gas com taes
clPspachos. Desta regra só podem apart:u·-se as Hrpartiçõ(~S
J<'iscat~s quando · se tratar de objcctos que por Lei s•·jão

i'cntos do todo e qualquer direito do entrada. Mas, niio
obstante a base de justiça em que assenta PSSc imposto,
susoitão-sc muitas vezes duvidas ao seu pngamcnto pl'la cxprcssllo gencrica-isenção de direitos da Alfand,•ga - , de
que quasi sempre se usa nos contractos, expressão na qual
ha quem tenha pensado, que se cornprehende tanto os direitos. de importação como os de expediente.
Para obviar estas duvidas, venho rogar a V. Ex. dignese fazer inserir nos contractos que por ventura se tenhão de
celebrar no l\iinisterio a seu cargo, com a clausula de despacho livre de direitos, a condição de que nestes não entrão
os de expediente, se em virtude de autorisaçiio legal nfío
houver sido concedida essa isenção nem lambem os de armazenagem, de que só são isentos os generos e mercadorias
de qúe tratão os§~ t.•, 2.•, 3.• c 4.• do art. 691 do
citado Regulamento n.• 2.647 de 19 de Setembro de 1860.
Deus Gua1·dc a V. Ex.-Jo!é Maria da Silt•a Paranho!.
- Sr. Marqucz de Caxias.
-

ldentico aos outros 1\linbtcrios.

N.

8.-FAZE~D.\.-Circular

Como se deve processar o

em 13 de Janeiro de 1862.

d!!!,!!a~J!O. ~e gcneros estrangeiro~
~b~tagem.

navegados por

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro om
13 de Janeiro de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, reconhccéndo, pelo que tem mostrado n
expcriencia, se1· p1·ejudicial aos interesses da Fazenda Nacional
c ao commercio licito, attentos os abusos a que dá lugar, a
pratica de não se abrirem no acto do respectivo despacho
os volumes de mercadorias estrangeiras já despachadas para
consumo, que vão ser transportadas com carta de guia para
~as Alfandogas de Umguayana c de Albuquerque, mediante
baldeação nos portos do Rio da Prata, conforme é permittido
"pelos arts. 491 e 493 do Regulamento n.• 2.6'•7 de tn de Setembro de 1860 ; c vendo, das informações que acompanhúrão
o officio da Inspcctoria da Alfandega da Córte n. • 50!) de 24
de Dezembro ultimo, que essa pratica deriva da disposic;ão uo
art. 629, § unico, n. o 2 do mesmo H.egularnento, a qual,
qnando muito, só deve ser applicada aos despachos llc mercadorias qtH' não tenhão de !oeur em porto e,;tran;;Piro:

rerommrmla aos Sr~. Inspcclores das Thrsourarias ue Fazenda
a expedição de suas ordens para que nas Alfand<'gas se observe
a doutrina do art. GV~ do citado llegulamento, que manda
seguir, no despacho dos generos estrangeiros .navegados por
cabotagem, o dispo~to nas St~cçües 6.•, 7.•, 12.•, 13.• c 14. •
do Cap. 3. • Tit. 5. o, cujo art. õ 1~7, podendo autorisar, ~~rn
casos muito ~spcciae~, a dispensa do exame das mercadorws
ante~ de calcularmn-so os re'ipeclivos dircito5, está subordi-nado á disposição do art. 5'1.5 todas as vezes que a conferencia interna Sl'ja nccnssaria para verificação da qualida~e
ou classe das mercadorias e decisão das duvidas que se possao
SU5cilM' no seu dPspaeho, enal'ornw já foi cxplicallo pela Cirt·ular n.• 47 de 18 de Julho dt' 1Hül.
O que tudo lw por muitD n•t'tHIIIIl<'tHlado aos mesmos Srs;
Inspeclorcs, para que o cumprüu c façãu curnprfl: immedia...:.
tameutc.

·

José JJfaria da Si/ta l'aranhos.

N. 9. -FAZENDA.-Circnlnr em 13 de Janeiro de 1862 .
.Mnndn que os nfficios qur 'r rrn1rttrm seguros pelo Correio srjno fechados
conforme prf'sl'rcrc o art. 1O :las li~>lrucçncs de 16 de Dezcmllro de 1859.

Ministerio dos Nrgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em

13 de Janeiro de 1862.
José 1\Iaria da Silva P<lranhos, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, sendo informado de que são muitas vezes
enviados ao Correio pelas Autoridades c H.cpartiçües Publicas
alguns oficios, para que srj1lo sc:.;uros, sem que estejlio fechados
conforme prescreve o art. 10 das Instrucções de 16 de Dezembro de 1859, não podendo o Correio assim aceita-los; _e
convindo evitar qualquer transtorno que da demora possa vir
ao serviço, ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias de
Fazenda, em conformidade do Aviso do Ministerio d'Agricultura, Commercio c Obras l'ublicas de 1 t do corrente, que
tenhfio em altenção aquelle dito artigo, c fação as necessarias
recornmendaçües ás Repnrlições pertencentes ao Ministel'io da
l~azcnda para a sua cxacta observancia.
·

José JJfaria da Silt•a Pamnhos.

N 10.-IMfERIO.- .\viso de U de Janeiro de 18G2.
Ao Prcsident11 da Província de Minas Geraes communicando a dcliberaçllo
do Governo sobre varius Leis Provinciaes do anuo de 1859.
·

3. • Secção.- Rio de Janeiro. - Ministerio dos Negocios do
lmperio em 13 de Janeiro de 1862.
Illm. c Exm. Sr.- Sobre os actos legislativos dessa Província promulgados no anno de 1859 foi ouvid11 a Secção dos
Negocios do Jmperio do Conselho de Estado, c de conformidade
com o seu parecer, na parte relativa ás materias da competencia deste Ministerio, exarado em consulta de 2 de Março
do corrente anno, de ordem do Governo Imperial communico
a V. Ex. que os ditos actos vão ser submettidos á consideração da Assernblúa Geral Legislativa, com uma copia da Consulta, na qual se fazem os seguintes reparos.
1. As Leis n.o• 985, 986, t.OU., 1.0.4.4, e 1.0-i7, que autorisão o Presidente da Provincja para aposentar certos e
determinados empregados publicos, são exorbitantes das attribuições das Asscmbléas Provinciacs, como tantas vezes se tem
declarado.
2. A Resolução n. 1.000 (Posturas da Camara Municipal
da . Villa do Ara xá ) no art. 6. o obriga o possuidnr de carros
a põt· nas ruas, que o Fiscal indicar, duas carradas de pedra.
A Camara l\funlcipal não pódo disp<lr assim da propriedade
alheia sem indemnisaçllo.
No art. 9. o prohibc-se fazer roça na sesmaria do Bebedouro
quem na mesma não tiver parte, ou mostrar consentimento de
alguns socios da dita sesmaria. Se a sesmaria é propriedade
particular, como parece, a primeira parte do ar~go é pelo
menos superflua, porque é regra geral de direito que ningucm
póde abrir trabalho em terra alheia, e a segundn parte não
so conforma com o direito comrnum dos socios: semelhante
disposição não é propria de Postura.
O art. 13 obriga os socios da referida sesmaria do Bebedouro
a apresentarem seus títulos ao Fiscal para poderem fazer pastos
oo qoaesquer tapumes. Nilo se póde descobrir a razão especial
desta disposição. Se o trabalho é em terras communs, aos outros
socios toca essa vigilancia : a autoridade publica nada tem que
ler neste negocio, e é exorbitante de Posturas esta disposição.
· Tambern não se póde descobrir o sentido do art. 20.- Se
o fazendeiro paga o imposto, não ha razão para o obrigar a
.. mandar o gado, e aproveitar-se do bebedouro.
No art. 2t se impõe uma multa de M~OüO pela primeira
vez ; mas a Lei do 1. o de Outubro de 1828 art. 72 quer quo
a multa excedente 1Í 30~000 sr, lenha lugar nas rcincid!'ncins -0
Decisões do Governo.
2
0

0

0

mesmo se nota a rr3pcito d:~ multa de Go·~~OOO imposta no
artigo unico da Lei n." 1.00:!.
3. o Sobre a Resolur:ão n. o 1. OO.l não pó de a Secção interpor
parecer, porque não veio acompanhada das Posturas da Camara
Municipal de Santa Luzia, a que so refere.
4.• A 1\csolução n.• 1.005 l Posturas da Camara l\luuici~Jal
da Cidade do Serro) no art. 1." §~ 1." e 2" impõo as multas
de G0;\\000 c ue !~00)000 pela contraven-:ão das disposições
desses paragrapllos; mas nem a primeira é regubr, porque
só nas rcincidcncias pútlc S('r applicada, como ó expr;~sso no
citado art. 72 da Lei do 1.• de Outubro de 18:28, nem a segunda é toleravel.
5. O art. 4.. •da Lei n." 1.00G, que prollihe cercare tomar
posse de qualquer lt•ITeno publico, sem pn'~via licença, e con~;cssão da CallliJI'a, ~·~ oltjt•t'lu de LPi geral.
G.• Na Lei n.• t .007 a di~posiçi"to do art. 3. exigindo deposito dos rnascales, pt'Hle cha:nar-se absurda, a~si:n como- a
do art. 2.7 da Lei n.• 1.0:W, que é identica.
7.• A Lei n." 1.00) no art. ~H restnb:)lece c c\evn um imposto com referen~.;ia aos mascates estrangeiros. Se rsse imposto
é maior do que o lançado sobre os uacionaes, semelhante disposição será otf0nsiva d0 Tratado com a Françn, c não poderá
t;Ustentar- se.
8.• O art. t.• in fnq <la Hc5CJlw;ão n. • t.o.u~. que approv,1
l1osturus rl.1 Canwr,t M<~nicipal da Cidade da Ct:n~)il!lha, di o
meio ex.ecutivo pura a co!.J!".lllça das u:ulta~, o que é cxor.hitanl:l das f':.lculditdt~.; d:t> C:.~mJras :\Iunicip.tc~ e Asst'mbléu
Pruvinc:iacs. A m~s;tu o!J;;~rvação cabe á respeito do art. 206
da H.esolução li. o 1. o:.n que tem igual disposição, tratJndo
das Posturas da Camara Municipal da Villa do Horn!im.
9. • A Resolução n. • 1. 025 ( Posturas da C:.lln:ua l\Iunieipal
d1 Cidade de Ubá J arl. L." obriga os dentistas 3 tirarem licença para cxerccn~m su:t JH'O!iss;io no nluniciplo, dJ qual não
precisão segllndo u Ht·;,:ularnt•nto n." 828 de 29 dll Setembl03 de
1851 autori:;ado pdo !J.·~rt~lo Legislativo n." 598 de 14 de Setembro de J 000.
Nessa mesma H.cso\u:;:to c;tá o art. 5." que obriga os cstmngeiros, que d~mtro do i.Iuaicipio tr,:balharem nos ollicios d0
caldeirdro, ou funileiro, a pngarem dn licença a quantia de
8i;i000, sujeita:1do-os á multa de iü:tíJOO c ao dobro na sua
reincidencia.- Se não !Ia igual onus para os nucionacs, esta,
disposição ofrt:nde o já citado Tratado com a l<'rança .
.10." A Hesuluçüo Il.'' 1.u2H ( Post~E<Js da Camara Municipal-da Vi!la Lcopolditu) ililplíc aos proprietarios uma conlribuiçüo
annual de lJll~u·t~llla rt'·is pur eada alqueire de terra de eultura
ou campl'.- E,ta co!d:·''~t:i<;üo nfío tem o e:u·J,;ter de munidpal para ~l'l' lkc; <'t:1th por uma l'oslura.
11." A He"olu<J:o n." J .•_>~lJ ( Pus,c~ras Ja C.\r::::t.ro. I\lun:::ipd
0

0

t1a Cidnde de Rnepondy) in!ligo em ecrto caso ( nrl. 25) o cas·
ligo de palmaloadas. 1\Ias a Lei não dú ás Camarns Municipacs
faculdade para outrns penas além da multa c prisiio.
Nos arts. :32 c 33 dll mesma Hcsolução decretão-sc impostos
-sobre Advogados c Procuradores, com o que se ingere na
administrnçiio dn jusliç,1, sobre a qual não se fazem [lpsturas.
Ain1la ha nesta Hesolnção o art. 35 que obriga os botica rios
á urna liccnç:-a, a que não devem estar sujeitos :í vista do Regulamento n." 828 de 29 de Setembro d(] 1fi?) I. acima citado.
12." A Hcsolução n." J .035 (Posturas 1h Cnmnra :\Innicipal
da Yilla d') Bomfim) define no art. 5 • o que SPja pena, cornprchcndcndo na d')finição a obri~a~ão d(] fnwr alguma cousa.
N!'sta doutrina, que se apartn dos criminalistas, pouco s1~ res-peitou a Lei do 1." de Outubro de 1828, qnc só concrde ús
Camaras a imposição de duas pPnas, ma~ta o prisiio.
O art. 7." contém preceito qií(~- às Cam:1ras !\Iunicipaes não
podem estabelecer. Não lhes é dauo sub:;Lituir por trnbalho
o muIta e a prisiio.
O art. 1~ que obriga os jornaleiros á trabalho' que lhes rorcm
dados pelo Subdclc~ado, sob pcn.ns de pri.;~o c lllUlta, r~ tam-bcm exorbitante dns faculdades eoncerlidas ;Ís Camaras Municipacs, c attcnt.orio ua liberdade inrlividual c ela propriedade,
para cuja resti'icç:1o no caso do artigo não Il:c dá poder a
Lei •
. O art. 2:1, rleclarJn<lo qnc as posturas ob•·igão a todos as
pessoas, qu:tcs:pJCr qnc scjilo os seus privilcgios, corporações,
ou associações, ou cstalwlccc doutrina nova, on rcpdc disposição de Lei existente. No primeiro caso falta autoridado na
Camara, e no s~·gantlo é ocio:;o. o arti30; (~ O'i ld; niio ckyern
ter nada de ocioso.
O art. 26. é de todo inmstcntavcl; as Colmara:. n:io lmn facul·
dadc para substituírem pela prisão as multas c wslas do
processo, nem para dcsignrrrem a quantia qllc d'·rc caber a
cada dia cio prisão.
O art. 35 só pod~rá sustentar-se comi!lerando os nove por
cento como imposição de multa nddicional, on a~l'rnvn{'iío do
multa; mas cnliio SPfá ncressario que o; uoye por cenlo rom a
multa primDnlial não excedão á alçada das 1:amaras ).lunicipacs.
Os arts. 84. c 86 a 92 estão nos casm das Hr~solueõcs n."
1.025 art. 1." c n.• 1.029 art. 35 acima rcferirl:ls. lÚ1tendrm
com o Regulamento da Ju.1ta de Hygienc de 20 cie Setembro
de 1851, prin:~ipr1lmcnte os arts. Sf~. 8G, 87, o 88, podPndo
'admittir-sc unicamente os arts. !JO, fll, c 92 cJmo ;:nxiliarcs
do dito nrgulamento.
O art. 9G § 3. o sti poderú ser tolerado se os v in ln por crnto
sobre o vulor dos objPdos rifados não rxr'r~!lNPm o m:~xirnn
da ,mult 1 r;;w as Camaras l\[unicip::ws pOU!'IIl !J,•crdar.
O art. 10!, qnc o.bri{:(a n traldho o.; :nclividtw• ltlaiores tk

15 annos, c manda dar curador ao maior de t!t- annos, c menor
de 21 contra quem se ~proceder pela infracção desta postura,
contém maleria da competcncia das leis e policia gerae3.
O art. 109 que dispõe sobre concertos e reedificação de
predios, autorisando os inquilinios a fazet·em estas obras á expensas dos proprictarios, contém disposições inteiramente alheias
das Posturas. O mesmo acontece com o art. 1l7, que obriga
o bebado a assignar lermo de abster-se do vicio.
O art. 13:5 estabelece que é contravenção furtar cousas
que não excedão o valor de dez tuil r{•is, sujeitaudo os con~
traventores á multa de 5 á 30~000 rs, c oito dias de prisão,
c do 20 á 60:'."000 rs. nas reincidencias. As Canwras l\1unici~
pacs não podl'm fazer esta distincç<io de valores para subordinar uma parte delles. Todos estes furtos estãu sujeitos no
codigo criminal.
O art. 14-2, que pune como contravenção ou infracção de
rostura varios crimes, contêm materia propria de Lei geral.
Merecem igual censura os arts. 155 e 156 no principio, que
rcgulão os direitos dos herdeiros ou socios de terras que estão em commum, bem como o art. 160, e todos os seus
paragraphos que manda d•Jbaixo dn certas regras fazer tapume~
ou cercas divisorias nos terrenos pelos momdorcs ou proIHietarios confinantes.
O art. 166 olfende o direito de propriedade. O remedio
contra a reluctancia dos donos das terras, pelas quaes con~
vérn que passem estradas, é a desapropriação, e não a pena
de multa imposta por este artigo.
Ao art. 170 cabe observação analoga. Não se póde impor
aos fazendeiros ou donos de terras obrigação tão pesada,
como a de fazerem á sua custa as pontes sobre todos os rios,
concgos, ou ribeirões, que não tiverem mais de quarenta palmos de largura. Para alguns esta obrigação poderá ser um
onus extremo.
Os arts. 178, 17!) c 180, que quali!1cão como contravenção de Postura certos factos, que ou são crimes, ou estão sujeitos á processo civil, não podem Sl!f objecto de Posturà,
mas do Lei geral.
·
A construcção do art. 207 é defeituosa. Diz que as Posturas obrigão desde •a sua data, quando approvadas pelo Presidente, dando-se-lhes assim força de obrigar antes de a terem.
A disposição do art. 209, que impõe multa aos que comprarem aguardente aos tropeiros, sem que estes mostrem o
conhecimento de terem pago o impo.sto municipal, faz uma
exigencia inexequivel, porque obflga- á -todos ã serem fiscacs
de tal imposto.
13. o A Resolução n. o 1.036 (Posturas da Camara Municipal
da Cidade da Concei~·ão do Serro\ está no caso da antecedente, quanto 110~ artigo> que cont[·m disposições idcnticas ou

analogas: c tacs são os arts. 5.•, 14, 24, 27,

3~,

39, 76,

· '18, 79, 80, 93, 100, 137, H1, 147, 155, 167, §§ 73 c 12,
· e art. 179.
· , 14.• .Tambem está no mesmo caso a Hcsolução n. • 1.037

c:f.:( PosLuras da Carnara Municip11l da Cidade de Passos ) nos
L arta. 5, 7, 17, 34, 38, 62, 73 in fine, 92 in fine, 96, 97,
99, 10'1-, c 105.
15.• ~ ainda em igual caso está a Resolução n.• 1.038 (Posturas da Carnara Municipal da Cidade de Pilangui) nos arts. 21,
• 13, 78, 80, 81, 96, 108, J21J., J3J, 134 ~§ 1 c 2, 148 á 154,
157, 158, 162, 168 c 187 §§ 5.• c H.
16.• A Lei n.• 1.0-1.2 que autorisa o Presidente a conecdcr
. carta de Pharmaceutico a um individuo, c a de n.o 1.043
que dispensa á outros da frequcncin da escola de phanna cia,
estão em opposição ao ltegulamcnto de Hygicnc já citado.·
Chamando a attenção de V. Ex. para o que fica exposto,
recomrncndo a remessa de uma copia das Posturas da Camara
}funicipal da Cidade de Santa Luzi.1, approvadas pela Hesoluçio n.• 1.004 de 30 de Junho. c outrosirn informação sobro
a natureza da sesmaria do Bebedouro, de que trata a Reso. Juçllo n.• 1.035, á respeito da qnal ha disposiçõe~ que dependem de explicações para serem bem comprehendidas.
Deus Guarde a V. Ex.- José lldefonso de Souza llamos.Sc. Presidente da Província de l\linas Geraes.

N. tl.-11\IPERIO.-,\viso de 16 de Janeiro de 1862.
Ao Presidente da ProYinria do Espirito Santo á cerca do .Juiz de Pal: que
devia presidir a Junta de Qualiliraçiln de votantes da Parochia de Santa
Cruz, e dos Eleitores e suppTerilcs que dcvino organisar a mesma Juuta,
1e os do actual quatriennio, ou os do passado.

a.• Secção.-1\io de Janeiro.- Ministerio dos Negocias do
lmperio em 16 de Janeiro de 1862.
Illm. e Exm. Sr -Tenho presente o offiicio de B de Agosto
do anno proximo findo, em que V. Ex. submelte á considei'açiio do Governo Imperial as decisões dadas ao 1.• Juiz de
.,_ do districto de Santa Cruz : 1. •, que não se tendo reuaide na época marcada pela lei a junta de qualificação de voilantes por acharem~se impedidos todos os Juizes de Paz do
4istricto, devião ter sido convocados os do districto mais viisiobo, segundo a expressa disposição do art. 17 das instrucções
;i';annexas ao Decrecto n. • 1.812 de 23 de Agosto de 1856, mas
1, I(Ue, achando-se elle jú em e\creieio, devia fazer a convoc<H:tlo

dos cl<:ito;·es c supplentes que tinhiio de concorrér <Í formação
da mencionada junta, guardados os prazos marcados no art. 4. •
da Lei de 19 de Agosto de 18f~G; 2.•, que até o dia 2 de 1\Iaio
daquelle anno devião f'unccionar na dita junta os eleitores da
passada legislatura, c do dia 3 em diante os da actual, por isso
que as funcções do eleitorado tcrminiio com a legislatura para
que fez-se a clPição, o que ó doutrina expressa nos Avisos
de 13 de Dezembro do 18'~7, 5 de 1\larço de 1848 § 4.•, o
15 de Março de 1848 %3. •
Em resposta declaro a V. Ex. que o Go\'erno Imperial
approva a primeira daquellns decisõl's, por ser conforme an
Decreto que V. Eli:. cita c ao art. 4.• d:~s ínstrucçõcs annexas
no Aviso n.• 11i8 de 28 de Junho de 18~9, e bem assim a
segunda: obsci'Tando, ponim quanto a esta, que, uma vez orga-:
nisada a junta rll' qnalifll'oçllo J•clos eleitores e supplentcs da
passada le~gislutura, por kr tido lngar essa organisaçfio antes
de haverem sido approvados pela Camara dos Deputados os da
aclunl, devia ella continuar em suas funcçõcs, na fórma da decisão dada em Avl~o de :JO de lkzernbro ultimo, expedido
ao• Presidente da Provincin de Sergipe, de conformidade com
o parecer da Sect;i\o dos NPgocios do lrnpcrlo do Conselho do
Estado exarndo em consulta de 2G de Nove111hro anl.Pcedente,
c publicado no J onwl tio Commrrcio de 2 do corrente.
Oeus (~uardc a V. Ex.- .Tos é llde(onso de Souza Ramos.Sr. Presidente da Província do Espírito Santo.

N. 12.-FAZENDA.-Em 17 de Janeiro de 1862.
J\landn cobrar na Alinndrga rla CMtc os emolumentos !JUC pertencêrilo
á ~!'CI'Ptaria da ~Iari11ha f' Pr.1o cobr~lflos na RPcPhedoria do ~lunidpio
drpois que pass:u·,;o a pl'rlcun•r ás rew.las do Estado .

.l\Iinisterio dos NPgocios da Faze;nda.- Rio de Junciro em 17
de Janeiro de 1SG~.
Tomando em consideração o que V. S. rrprescnta em
seu o!Ticio n. • 43;) de 2\i de Novembro llltimo, áccrca daconveniencia que haveria, para o cornmercio c para a celeridade do expediente dessa Hcparlição, em se Hrccadarem.
ahi, corno jcí o são, o imposto do scllo, o dos despachantes.;
c as mull::~s, os ernolum~ntos devidos pelo-Passe- concc- ·
dido aos navios nos despachos n;;Hilimos, c que continuiio a;
ser pagos na HccPbedoria da Côrte, em virlnde de disposiçües anteriores ao novíssimo Hegnlamento das Alfandegas,
uestle que todo~; os emolnnH~ntm que se cobr<~vão n:.1 Se-

crctaria da Marinha, pelos act.os que a esta compctião, forão
incluídos na receita geral do Imrwrio; c tenJo i~ualmcnto
em vista o que a c' se 1 espeito dispüem os arls. !~!)5 u 4!)8
do Uegulamcnto n. • 2. 6'•7 de 1!) de s~·tcmbro de 1860,
, oonfonne os quacs o serviço de que se trata c que outr'ora
·; &e achna á cargo daquclla Secreluria de Estado, foi incumbido á Alfandcga, onde é hoje iniciado c concluído:
declólro a V. S. que· a referida priltica, cuja alteração
propõe, ·11ão pl>de mais subJislir, porque é fóra de duvida
que os emolumentos em quc~lão achào-se comprchcndidos
nos de que trata o n. • 8." do art. 504 do citado ltegulamento, pela regra geral de que os impostes desta natureza
são pagos pro labore ás R<~partiçües sobre que pesa o scrvic;o, e só podião ser arrecadados pela Hecebedoria em quanto
fizessem parte da renda da Secretaria da l\Jarinha que passou
a ser· receita do Estado pelo art. 33 do Decreto n. • 2. 35!)
de 1!) de Fevereiro de 185\J.
Nestn sentido, pois, fa~o expedir as convenientes ordens
á sobredita Heceb~doria, cumprindo á V. S. providenciur
para que a cobrança do referido imposto sPja d'ora 1.)1!1
dianle feita na Hcpartição a seu çargo.
Deus Guardn a V. S.-José Maria da Silva Paranhos.Sr. Conselheiro lnspcctor d' All'and<·ga da Côrtc.
-

Communicou-sc á Recebe do ria da Côrtc.

N. 13.-IMPERIO.- Aviso de 18 de Janeiro de 18G2.
Ao Inspector grral da lnstruccão primaria
se deyc cuteatlcr por e:;rola·, c collcgio,
arts. 100 e 102 do Hêf'ula;iíêllto il~ ·17
annexa ao Decreto n.• l.GOO de 10 de

r secundaria declarando o que
para os li ns tle IJ!W tratão os
de Fc,·creim de lBõí, c ta!Jclla
Maio de IS:J;J.

4. • Secção .-Hío de Janeiro. -Ministcrio dos Nego cios do
lmperio em 18 de Janeiro de 186:!.

· 111m. e Exm.

Sr.-l~m

solução ao officio de V. Ex.

"fUrcade daJulhoantinomia
vroximo passado, em que não sú
que lhe parece /ex_ istir eutrc o

de

rc'pn~senta

102 do Regulamento de 17 de Fevereiro de
·marcao as idades que devem t<~l' os indivíduos que
abrir escolus c outros estabelecimentos

dt)

art. 100

1851~,

que

prl'l<~IH!cm

instrucçtw prim::t-

·tia e secundaria, c os <!Ue houv,~re;n de dirigir c3label<·cilllcntos
de instrucção, por exigir <HfiiPilc a de 21 unnos c <·.,te a <k
25; mas tarnbem pede qu~ s<.: tldinão, por nilu ser:.':>t bem

claros no citado regulamento, os termos-escola, collcgio, c
casa de instrucção ou de educação, -para remover as difficuldades c incertezas que apparecem, sempre que se tem de
executar a tabclla annexa ao Decreto n.• 1.UOO de 10 de
l\Iaio de 1855: declaro a V. Ex. de ordem de S. M. o
Imperador, que refPrindo-se necessariamente as idades exi·
gidas nos citados artigos á maior ou menor responsabilidade
que assumem os n'spt~divos instituidores, c consistindo esta
não só no ensino como lambem na cducução moral elos discipalos, deve-se entender por escola, sPja qual mr o nome
que se lhe dê, qualquer estabelecimento ~c primeirus letras,
ou de uma ou rnais ma terias de instrucção primaria e secundaria, em que haja sórnenlc alumnos externos c um só professor, que seja ao mcsmo tl~mpo o chere da casa ; em taes
circumslancias devPní te:· este a idade do 2l annos marcada
no art. 100 do Hegulamento, c lhe serri applicavcl a disposiçllo da tabdla que se refere á licença pura abertura de
escola, ou aula de instrucção primaria c secundaria.
O estabelecimento porém, em que se admittão alumnos
internos ou meio-pensionistas, ou de ambas as categorias, haja
nellc um só ou mais professores, seja qual fôr o numero e
espccie das matcrias do mhino, um tal cstabelecimcnt., deve-se
entender que é um collegio, embora seus donos lllcs deem
outro qualquer nome. Assim, pois, havendo Iaos nlurnnos,
deve-se considerar como collegio não sô o estabelecimento de
in~trucção em que lwja um dircclor com professores de varias
materias, como lambem as casas onde o ensino fôr feito por
um só professor de primeiras letras, ou de urna ou mais
materias da instrucção primaria e secundaria, c bem assim
aquellas onde se reccbão alumnos desta ordem sómente para
prepara-los para outros estabelecimentos de instrucção. E do
mesmo modo deve-se entender que é collegio o estabelecimento em que, havendo sómentc alumnos externos, o
pessoal do ensino consta de um dircctor coadjuvado por professores da instrucção primaria ou secundaria, ou juntaménte
de ambas.
Em todos estes casos é exigível a idade de 25 annos marcada no art. 102, c tem applicação a disposição da tabélla
relativa á licença p.1ra abrir collegio.
O que tudo eommunico a V. Ex. para seu conhecimento e
execução.
Deus Guarde a Y. Ex.-José Ildefonso de Souza Ramos.~
Sr. lnspector geral da lnstrucção Primaria e Secundaria do
Município da Côrte.

N. 14..- F.\ZE~D.\..-· Em 21 de Janeiro de 18G2 .
... e. uma multa imposta no Capitão ~~~ um navio, jú sahidu <lo porto, IIPYC
recahir Sõiii'e 08 Empregados que der~o causa a ser o mesmo navio desllrilbarai;ado pelll A!Candega iudepcmlentementc do termo tle rcspousubi.lidade.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 21
de Janeiro de 1862.
Communico a V. S. para seu conhccirnen!o c devidos eiTeitos,
que o 'fribunal do Thesouro indcrerio o re(:urso d1~ Costrt Pereira Paiva, & Comp. consignatarios do patachn hespanhol Lrmriano, interposto do despacho dessa lnspeduria que conlirmo11
11 apprehensão feita a bo,rdo do mesmo patacho de seis peças
de lona e cinco de cabo de linho, por não se acharem estes
objectos comprehendidos na lbta do sobrcsalenú-s e impôz ao
Capitão do patacho a multa de dous terços do valor da apprcbensão; devendo, todavia, ser esla multa exigida dos Emprega_dos que derão causa a se1· o patacho desembaraçado, independentemente do termo do rcspo1.1$ahilidadc, ficando-lhes
o direito salvo !le promoverem a sua indemnisação como lhes
oonvier.
· J)eus Guarde n V. S.-José Maria da Silva Paranhos.$r. ·Conselheiro Inspoctor da Alfandcga da Côrle.

N. t!S.- FAZENDA.- Em 21 de Janeiro de 1EG2.
A disposiçllo do art. 36 do Decreto n." ~.343 <lc ~9 <Ir> .Jonciro de l85H
é relativa súmcutc uo:; Empregados de l'azcuda.

· Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
SU de Janélro do 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo em vista o ollicio da Thesouraria
de Fazenda _M Província do Pará de n do Dezembro proximo
passado, ca-Ksultando sobro a accumulação dos ,.éncimcnlos de
Administrador do Correio aos dó Commissario de numero de
náo da Armada aposentado, declara ao Sr. Inspcctor da mesma
Tbesouraria, para sua inlclligencia c devidos ciTei los: 1." que
a disposição do art. 36 do Decreto n. 0 2.343 do 29 de Janeiro de 1859 sómenle é ·relativa aos Empregados do Vazcnda,
e nllo pôde, portanto, regular para os outros 1\Iinislcrios, que
não a tiverem adoptado; 2." que ora se ollicia ao Ministerio
da Agricultura, Commercio c Obras llublicas para qne sirva-

Decisões ao c.ioverno.

a

se resolver a dita duvida: e por ~sta occasião rccomrnenda oo
mesmo Sr. Inspcctor a obscrvancia do que dispõe o art. 23
do citado Decreto, o qual marca o procedimento que de,-em
ter as Thesourarias em casos semelhantes ao de. que se trata.

José Maria da Silva Paranho1.

Pt tB.- FAZENDA.- Em 2:! do Janeiro de 1862.
1\landa publicar pela Dircctoria Geral das Rendas Publicas as noticiai da_
interesse para a importaçilo e e1portaçllo intcrnacionnes, que se receberem
no Thcsouro.

1\linlsterio dos Ncgocios da Fazenda. -llio do J anoiro em
22 do Janeiro de 1862.
Convindo dar conheéimento ao commereio das noti&ias de
Interesse para a importação c exportação internaciona()s, qu~
se receberem no Tiiesouro, dircctamente communicadas pela~
Legações e Consulados Brasileiros nos Paizes Estrangeiros, od
pelo intermedio da Secretaria de Estado dos Negocios Estrangcil"OJ
rcmetto a V. S. o Aviso junto a que acompanha copia de unt
Decreto promulgado pelo Governo da l\epublica da Venezuela,
permittindo a importação de assucar estrangeiro em Bolivia sob
certas condições, a fim de que V. S. faça publicar em resumo
o que consta do mesmo Decreto; devendo d'ora em diante
assim praticar, independentemente do nova autorisação deste Ministerio, com quacsquer outros documentos de igual natureza
que sejão remettidos a essa Directoria, e cuja publicação pa~
reça a V. S. conveniente.
Deus Guarde a V. S.-Jo.çé Maria da Sílva Paranhos ..:....Sr.
Dircctor Geral interino das Ucndas Publicas.

N. 17.- GUERRA.- Circular de 2.2 de Janctro do 1862.
Ordenando que se dê conhecimento ãs Tbcsournrias de Fazenda de todo 'I
quaiq11er contrncto, que se fizer piW wnta deite Mi11isterio, obrigando •
J:'azenda a·-pãgiimcnto.
·

4.• Dircctoria Gcral.-2. • Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Guerra, em 22 de Janeiro de 1862.
lllm. o Exm. Sr.- I~xpcça V. Ex. ordem, para qoc de todo
n qualquer contracto, que tenha de fazei-se por conta deste

J.linislerio, qttc obrigue a Fazenda Publica a pagamento, iiO
.a.\ conhecimento á Thcsouraria da Fazenda dessa Província, para
.. ~calisaçio, quo lho compete.
DellS G~audc a V. Ex.- Marque~ de Caxias.-Sr. Prosi44R&ct ela Província de ...•

!f. 18.-GUERRA.-Circular do 2:! de Janeiro de

l8G~.

·~enando

que remetta no Director Geral de contabilidade do Thcsouro
!!acionai uma copia de todo c qualquer contracto, que fizer, por
conta deste Minislerio, obrigando 11 ~·azenda Nacional a pagamento.

~-· Directoria Geral.- 2.• Secçi'io.- Rio de Janeiro.- 1\11alstcrio dos Negocios da Guerra, em 22 de Janeiro do 1862.

Fique V. S. 11a intelligoncia do que devo remclter no
•Dircetor Geral de Contabilidade do Thesouro Nacional, uma
copia do todo e qualquer contracto, que fizer por conta deste
M.inisterio, quo obrigue a Fazenda Publica a pagamento ; não
lcando, porém, dispensado de dar conhecimento desses contractos ás Estações da Repartiç1i.o da Guerra, a que competir
a sua fiscalisaç.ão.
Deus Guarde a V. S.-Marquez de Caxias.- Sr. Diredor do Arsenal de Guerra.

-De igual thcor ao Conselho Administrativo, Obras Militares
e Hospital Militar.

N. 19.-IMPERIO.-A'dso do 29 de Janeiro do 1862.
408 Directores.,1.'t'S Faculdades de Direito declarando que as {crias_"o.s Lcnt~s
&erminllo wr·t.o dia util de Março, excepto para os que tiverem de servir
"de tmuplnadores nos exames prepara to rios, para os quacs termina no dia
.t'llle Fevereiro, e ardena que sejno designados no f1m de cada anno loo~liTo os que devem fazer este serviço.

· 4.• Secção.-.Rio de Janciro.-1\Iinisterio dos Ncgocios do
lraperio em 22 de Janeiro de 1862.
Tendo sido presente a Sua Magestade o Imperador o oficio

do V. S. com data do 18 de Dezembro ultimo, ao qual acom-

panlwu o parecer da Cornmissão de Lentes nomeada pela Con~
grrgação dessa i<aculdade para representar ao Governo Imperial
sobro a disposição do Aviso deste Ministerio de 5. de Abril de
1859, pelo qunl foi declarado que as ferias dos Lentes das Fa-:culdadcs de direito tcrminno no dia 3 do Frvereiro de- cada ann~
cumpre-me, em resposta, comrnunicar a V. S., para seu eo.:.
nhecirncnto e cxccnçfio, que o mesmo Augusto Senhor, attcndendo
;í mr'IH'.ionada represnnLu;iío, Honvc por bom modificar a doutrina do supprneitatln .\ vi:;o, tklerminando que as ferias terminem
no primeiro dia uli! de .l\larço, conforme o disposto no art. 68
dos Estatutos, c~xcPpto para os Lentes que forem nomeados pelo
Presidente da J>rovit:cia c pelos Directores das Faculdades parn
se occuparPm nos t'x:mws preparatorios, os quars deveráõ apresentar-se para lHJnr·lle llm no rlia 3 dc1 Fevereiro, conformo o
disposto 110 ;11·t. ~i1 dos Estatutos.
As refcrid<1s nomcnriles dr·ver::íõ ser feitas com a nccessaria
antcccdencia, no llm ·do cada armo l@ctivo, pelo Presidtmlc da
Provinda c pdos Dircclnres, designando estes dous Lentes para
os mencionados trabalilos, e dous outros para substitui-los em
seus impedimentos.
Deus Guarde a V. S.-Jose lldefonso dé Souza Ramo1.Sr. Dirce to r da Faculdade rlc Direito de S. l'aulo.

-No mesmo sentido ao Director da Faculdade de Direito da;
Recife c aos Presidentes das duas l'rovineias.

N. 20.-DIPERIO.-Avíso de 22 de Jaudro de 186:1.:
Ao;; Dircctorrs 1hs Facnldadrs de Direito c de 1\IPdicina declarando que o GC)verno não é ohri;<adu a fazer nomea~ao de Lente sobre proposta que nllo
conl!·nha Ires nomes.
~-~... ___ . --~··

4-. • Sccçtío.-Rio de Janeiro. -Ministcrio dos Ncgocios do·
Imperio em 22 de Janeiro de 1862.
·
lllm. e Exm. Sr.-Sendo ouvida a Secção dos Negocios do·
Irnperio do Couselho do Estado sobre a seguinte questão: se,
á vista elo Estatutos c do ltegulamento compleJDcntat· das Fa"
culdades de Direito, é o (;ovcrno ·obrigado a pF!Jencher qual-.
quer vaga de Lente substituto que se der nas mesmas Faculdades, quando ns propostas das respectivas Congregaçõesnlio.
contiverem tres nomes, foi de parecer que, á vista do dispost(j
nos arts. lt3 n 1!5 dns mesmos Estatutos, o Governo pódc, se
assim o entt>nder, nomear Lentes, sobre propostas que con-.
1enhão men01l de trcs nomes; mas llUC níío é obrigado a fazê- I~

quando lhe parecer conycnicntc ·nfío aceitar uma proposta incompleta, c que neste caso deve mandar proceder a novo conCUfiO': ecc.rescentando outrosim a mesma Secção que essa dou,trioa 'é 'extensiva· ás Faculdades de Medicina, cnjos Estatutos
;,tqttém ·as mesmas disposições dos dus Faculdades de Direito.
:r~rido-•m · confÓrmado Sua 1\fagestadc o Imperador com o
mencionado parecer por sua i mmmliata resolução de 18 do corrente mcz, assim o comrnunico a V. Ex. p<~ra sua int!'lli~cncia,
e para que o faça constar á Congn~gaç;1o dos Lentes dessa Faeuldadc.
Deus Gu3rde a V. E·c-Jusé lldt'{nn.•o de Sou.~a Ramos.St;, Director da Faculdade de Direito do n~~cire.

-Do mPsmo thPor ao Dircctor da de S. Jlaulo, c aos das faculdades de Medicina.

N. 21.-GUEilllA.-Aviso em 23 de Janeiro de 1862.
D,etlaragdo qnc os ~<!ll!nJa.rl<1_s .2!!. Y:~"'aia_<lns, IJ!lC nfi'l p~rrndtrrrm o
lempri do ~eu enntrarto, nnn trm <lirfill<í h parte rlo JlrcmuJ t•orrespon. dente ao tempo n3o vcur.ido, segundo dispüe o nrt. 4. 0 do HegulamPntn
ele 18 de Novembro de J 818, cxccptuando-se, porérn, os que se iuutilisarcm
!!DI acçno de srniço.

4. • Direcloria Geral.- Rio de Janeiro.- 1\Jinisterlo · dos
Negocios da Guerrn, em 23 de Janeiro de 1862.
í.

nlm.'c Exm. Sr.-Com quanto os Uc~ulamcntos dr H de Dezembro de 1852 c l de Maio de 1833 fossem omissos a respeito do premio dos voluntarios ou engnjados, que não preencherem o tempo do seu contracto, por se haverem tornado incapazes do serviço, é obvio que não podem ter direito á parte do
premio correspondente ao tempo niio vencido. Assim estava dctcnninado no nrt. 4.• do Ile~nlarncnto de 18 de Novembro
de 1848, que deve ser considerado em vigor nesta parte.
Desta disposição P.Xccptuão-se os que se inulilisarem por ferimento ou al'?Jjão recebido em acto de serviço, dependendo,
pefénti· o .amcnto de approvação desta Secretaria de Eslado.
0-~IJfPtudo communico a v.. Ex. para seu governo, c em res. posta ao ·seu officio, n. • 156, de 22 de Novembro do a uno pro-

. Dmo passado.
· ·;{Mos Gtrardé a V. Ex.- Márquez de Caxia1 .-Sr. Presi:-Aiatle·:~a Provincia do Piauhy.

N. 2:2.- F.AZRNDA.-Em 23 de Janeiro de 186íl.
( ~amcn~o de divio.lns de. etrrcici?s lindos dirt;rtamcn~e ~' pmç_a_ut~l!~·
,
-et'edoras, ou por mtcrHtedto dos respcctnos Quartel&- Mestre•.
.

Minlsterlo dos Ncgocios da Fazenda. Rio do Janeiro em 23,
de Janeiro de 1862.
111m. c E:(m. Sr.-Communico a V. Ex. parao devido CO·
nhccimcnto, que, ~m conformidade do Aviso que V. I~x. me
dirigio em 23 de Dezembro proximo passado, mandei pngar
ao soldado do segundo regimento de Cavall:lria Ligeira, addido
ao 1. o da mesma arma, Bonifacio Antonio llorba, a quantia
do 36~63, proveniente das pt·cstaçõcs mcnsaes do premio de
voluntario, que deixou de receber no exerci cio findo de 1859-60,
não obstante as ordens do Thesouro com as quaes tem concordado o ~linisterin a seu cargo, dispondo que ás praças do
pret se não paguem tacs dividas dirPctamcntc, mas sim por
intcrmcdio dos respectivos Quarleis-l\lcstrcs, em altcnçl!o a
que aqucltc soldado se aprescntára no Thesouro para receber
semelhante quantia declarando que muito precisava della por
,
estar de partida para o Rio Grande do Sul.
Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhol.-'
Sr. !\larquez do Caxias.

N. 23..---AGIUCUI.TUlU, COMMERCIO E OBI\AS PUDLICAS.
Circular de 23 de Janeiro de 1862.
Aos Presidentes das l'rovinciu para que nos seus relatorios h Assem-•
bléas Provinciaes, juntem a maior c6pin de inr'ÕrÕiãÇões, que· puderem colher, sobre as bahias, rios, c lagos das Provindas e sua n~v~~_ç5.o.

4. • Dircctoria.- Rio de 1aneiro.-rtlinisterio dos Negocio~ "a
Agricultura , Gommcrcio e Obras Publicas em 23 de Janeiro
·
do 18G2.

lllm. o Exm. Sr.- Sendo a na,egaç1io Interior um dos gran- dos elementos da riqueza publica, pois que serve a facilitar.
pelo meio mais economico o transporte das mercadorias, e.,
outras relações, convém que essa Prcsidcncia nos relatorios, ·
que houver de apresentar á Assembtca Legislativa dessa Província, inclua a maior cópia de informações e esclarecimentos,
quo pudor colher, não só a respeito das bahias, rios, ou lagos,
quo scjlio, ou para o futuro possão ser navegados, como tam-·
bem da navegação já e!Tccliva, c usos em que é empregada;

a Om de QUC possno taes informaç.ões c esclarecimentos ficar
archilados em uma obra facil de consultar, c aproveitados,
quer pelo Governo Geral, ou Provincial, quer mesmo pelos
· partlcúlares, que assim poderáõ s& animados a em prezas, do
que resultem Tantagcns para clles, c para o paiz: e como
nós relatorios dessa Prcsidencia, que existem no 1\linisterio
nenhumas informações se encontrem a tal respeito , queira
V. E1: com urgencia communicar-mc o que souber em reJafio a tão importante objecto.
•
·
.
Deus Guarde a V. Ex.-Manoel Felizardo de Souza 1 Mello.. Sr. Presidente da Província de ...

N. !\..-F.\ZENDA.-Em 25 de Janeiro de f862.
lepron o costume de um estabelecimento banca rio ll~>signnr de thanrcllll
as Ter-bas do imposto do sello que arrecada por autorisaçAo concedida.

Ministcrio dos NcgociQs da Fazenda .-Rio de Janeiro em 25

ele Jaaeiro do 1862.

Communico ao Sr. Administrador da Rcccbcdoria da C6rte,
para o devido conhecimento, que o Tribunal do 'fhesouro
approvou a restituição, que mandou fazer a Mauá Mac-Gr<'gor
. & Comp. da quantia de 6:3tAA/1400, importancia do sello do
letras que Ocárão sem eiTeito.
E porque conste da informafão do Recebedor e"larada no
requeri meu to dos mesmos Mauá .Mac-Gregor & Cornp. que esto
estabelecimento costuma assignar por meio de ch;mcella a~
•erbas do mesmo scUo, que anecada, c sendo essa pratica
manifestamente contraria á fiscalisafãO deste imposto, cumpra
que o Sr. Administrador ass.im lhes faça Eonstar, declarando-lhes que lhes não será clla altendida para a irresponsabilidade do eslabeletimeniQ, nos sellos que arrecadarem do
seguinte mez de Fevereiro em diante.-/osé Maria da Sil-.a

,_,.MAH.,

N.

25.-F.\ZE~IH.-

Em 25 de Janeiro de 18G2.

lolanda proceder a certas diligrncias pnra poder ter lugar o aforamrnto
uns uwngucs c alagatlOô.

Ministerio dos Ne::-ocios da Fazenda.- Rio
2!S de Janeiro do 1SG2.

-r.-··

•·

~
,

de Janeiro eiÍI .

·

111m. e Exfl!. Sr.-Hc.volvo n V. Ex. o incluso rP-queri·
mento do Coronel Manoel José Teixeira Barboza, pedindo o
aforamento dos mangues e alagados fronteiros ás suas FaZL"tldas ·
-Santa Luzia, Paramerim c Cação-nessa PI'Ovincia, acompanhado do officio da respectiva Carnara Municipal, transmit·
tido com o seu officio de 21 do Dezembro ultimo, a fim de
quo V. Ex. nos termos da ordem n. o 533 de 2!} de Novembro do anno passado, comprovado com o art. 5l § 14. da
Lei de 13 de Novembro de 1831, resolva corno fôr de direito,
exigindo do Supplicante a prova de lho pertencerem, ou ·
mandando annunciar o pedido do aforamento, convidando a .
quem se achm· com direito a esses mangues c alagados para
os requerer em um prazo que deve para isso marcar, findo
o qual fará a concessão requerida, se della não rcsultal' inconveniente á publica servidão ; devendo V. Ex. remetter por
copia ao Tlwsouro o oflicio da Cilmara Municipal do 7 de
.Março do anuo proximamente findo.
Deus Guarde a V. Ex. -José JJ.laria da Silva Paranhos.Sr. Presidente da Província da Bahia.

N. 26.-FAZENDA.-Em 27 de Janeiro do 1862.
Incumbcncia da Capitania do Porto da C<'>rtc c Provinr.ia do nio de' Ja.:
nciro li cerca dos terrenos formados sobre o fundo do mar c accrcsCÍ•;
dos aos de Marinhas.
·

1\linistcrio dos Ncgocios da Fazcnda.-llio de Janeiro çm·
27 de Janeiro de 1862.
lllm. c Exm. Sr.-A concessão feita á lllrn.a Camara.J
:Municipal da Cdrte, pela Lei de 3 de Outubro de 1834,:
art. 37, § 2. 0 , sú cornprehcnde as 15 braças de beira'
mar contadas do lugar onde chegão as marés médias.
Todo c qualquer tcrn~no que accresccr <ÍS sobreditas quinze.:
braças, casual ou arlifidalmcnlc formado sobre o fundo do.:
mar, pertence ao ôominio nacional, como o declarou a i
Ordem n." 42 de 3 de Fevereiro de 1852. A consequencia

d~tes- principio~

é que a sobredita Camara l\Tunidpal não
póde conceder licença para se fazerem aterros sobre o
mar. -_Este direito só compete ao Governo, bem como o de
·afOrar os ditos terrenos accrescidos aos de marinhas, em
··ronnidade da Lei n. o 1.1 l!J. de 27 de Setembro de 1860,
~·nos termos da Circular n.• 533 de 2\l de Novembro do
mesmo anno.
Rogo, portanto, a V. Ex. que se digne chamar a aHen~lo do Capitão do Porto da Curte e Proyincia do Rio de
Janeiro para a citada legislação em ''igor, e recornrnendarlbe que por sua parte a observe c faça obsennr rigorosamente, nos actos que a esse rcspPilo lhe incumbe o H('gulamcoto n. o 4.~7 do 19 de Maio de 18'&6.
'Deus Guarde a V. Ex .-Jose Marin drt Silva Patanhos.
:Sr.~ Joaquim José Jgnacio.

N, 27.- FAZENDA.-Em 27 de Janeiro de 1SG2.
"Qae 1 111m.• Camara Municipal dn C•\rte não pú1le pnr si arornr ter.
reoos artificiacs soiJre as aguas do mar.
'..;;

•.

'

Uinisterio dos Negocios da
!1 de Janeiro do 1862.

.

Fa~cnda

.-Rio de Janeiro em

José !\faria da Silva· Paranhos, PI'Csidentc do Tribunal do
Thesouro Nacional,, commnnica ;í lllm. • Camara :\lunicipal
da Córtc, qun como foi declarndo na Orrlcm de :1 d~ Fevereiro de 1852 tomadn sobre Hcsnluçiio de Consulta da
Secção de Fnzcnda do Conselho de Estntfu de 31 de Jnneiro do mesmo armo ns permissõe3 para atnrar o mar
'sómcnte podem ser concedidns pelo l\linistcrio da Fuzendn,
cóm audiencia prévia .da mesmn Camara c da Cnpilania do
•Polto, e quo os terrc_I!OS, que nssim arlificialrncnte accres·eercm ,ao domínio nacional estão comprchcndidos na classe
dos dCvolutos de que trata a Lei n. • 1 .11!~ de 27 de Sc:-(emb..-ao-1860, art. 11, § 7 .•, srndo portanto, conces·siveis pelo Governo, a titulo de aforamento, nos termos
da Circula~; .t'iÍ· • 533 de 2\l de Novembro do di lo armo:
-oatiosim pfêvine á mesma lllm. • Camnra Municipal de que,
·no sentido tias referidas disposições lcgaes, para sua rigorosa
'observancia se tem expedido por este 1\Iihisterio as neces...rias instrucções ás autoridades competentes.

José llfaria da Silva Paranhos.
Decisüfs do Gorerno.

N. 28.- FAZENDA. -Circular em 27 de Janeiro de 1862.
Aforamruto tk aterros sobre o mar accrescidos aos lerrenos de marinhai •
.;r
- ...

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 27 de

JaMh·o de 1862.
José 1\faria da Silva Pnranhos, Presidente do Tribunal do
do 1hesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Tlte·
sourarias de Fazenda que, st:ndo do domínio do Estado todos
os atcn·os sobre o mar, que accrcscerem aos terrenos de marinhas, quer pelo esforço humano, quer pda ac(,'iiO da nntureza, na f6rma da ordem n.• ld de 3 de Fevrreiro de 1852
cApedida de conformidade com a Imperial Resoluçi'io de Consulta
da S;·q·fio de Fazenda do Conselho de Estado de 31 de Janeiro do
mcsm.J a uno, achiio-sc cornprch•~rHlidos nn classe dos terrenos dc''olutos, dn que trata a Lei n.• 1.114 de 1 t de Setembro de 1f61)
no art. 11 ~ 7.•, c, portanto, nos termos de serem concedidoll
pelo Governo em aforamento, observando-se na concessão as Leis,
Uegulamcntos, Instrucç.õcs c Ordens do Thcsouro roncernenles
aos terrenos de marinhas, como j<Í foi prescripto pda Circular
tl. • 53:~ de 29 de Novcmbm de 1860: c assim de novo o expressa
e recommcnda aos mesmos Srs. Inspectores para que tenltilo
muito em vista a observancia e fiel cumprimento daquellas dispo,;içrJcs legnes, pondo termo aos abusos que se notüo a esse
respeito, e prevenindo a sua rcpcliçno.

JMé Jfaria da Silt'a Para nhos.

N. ::!D.--GL:'UL\.- ,\riso de 27 de Janeiro de 1862.
D(•t,•rminando que r.as fortalezas do m•midpio d.1 Côrte, pertencentr,a.aJ
{'SI<' .\linistcrio, sl'j~o substituídas as tigellinhas, que se usa o uos signa~sr
ll'H'tl'rli·Js por f.:chos illuminati\os fabricados no lnhoratorio do C81it',
piH!J!l.

te~•

3.' D>·ctoria Geral.- 3. • Secção.- Rio clc Janeiro.- Minisi o dcs Negocias Ól Guerra, em 27 de Janeiro de 18ti2.

Convindo que nr~s fortalezas do município da Côrlr, pcrtencent··::; a este ~linisterio, Sl'jfw ns tigellinhas que se usão nos
signacs nocturnos, substituídas por fachos illuminativos, que
iiét'âo fabricados no Jaboratorio pyrotechnico do Cnmpinho,
assim o (:eclaro a V. S. para seu conhecimento c e"\ccuçiio
11:1 pnrte que lhe !oca. Por r~ta on·n~ii\o ctnio a Y. S. us

inslrucc,;ões, apresentadas pelo Capitão direclot· do rdcrido laboratorio, nas qnacs st~ aeha ~~x pu~ ta a maneira de fazer applicação e uso de tacs fachos.
Deus Guarde a V. S.-hlarq11,e: de Caxias.-Sr. Coro~l
pi,reçtQt do Arsenal de Guerra da Côrte.

N. 30.- GL'EHHA.-Avisn

110

27 de Janeiro de 1862. ·

Declarando que o Soldado .lo11o naptista de Mello não tem direito no
· reato do premio de en;;ajamenl.u, correspondente ao tempo de serviço,
que nao preencher. - - ·

4.• Directoria Geral.- Tlio de Janeiro. -1\linisterio dos Nepeios ·da Guerra, em 27 de Janeiro do 1862.
111m. e Exm. Sr.-Tt·nho prrsento o seu officio, n. o 88, de
'1 de Dezembro ultimo, que t•·ata do premio de voluntario,
relativo ao tempo do engajamento, que não pôde preencher
o soldado João Baptista dó 1\fello, que, ern virtude de suas
contihuadas molestias, está no caso de set' inspcccionado para
ter baixa do serviço; e em resposta declaro a V. Ex. que
menos rcgularJoi a informação da Thesouraria, para que se
lhe abonasse o resto do premio, a que não póde ter direito,
pela simples razão de que os contractos deixão de obrigar urna
parte, desde que u outra não cumpre o o nus que aceitou.
Um individuo contractou-se para servir seis annos mediante
um premio, e, se por qualquer circumstancia, deixa de preencher o tempo do ..;ontracto, é claro que não tem direito
ao premio total. Nos casos de ferimento grave, ou a!Pijão
recebido em acto de serviço, outra doutrina deverá prevalecer,
.. mas com conhecimento, e por ordem desta Secretaria de Estado.
• Deus Guarde a V. Ex.- Marque;;. de Caxias.~ Sr. Prcsi·:Jtpte .élá. Província de Sergipe.

N. :H.-IMPEHIU.-.-\viso de 29 de Janeiro de 1862.
Ao Presidente da J~nta de qnaliflcação da parochia de Irajá declaraode
' 1.• que QS pedcsir!;·s !lil policia, que não vencem soldo, nao estão incluídos na dísfiõsição da Lei para tleixarem de ser qualificados; 2.• que'
as qneixàs, reclamaçõPs c druuneias contra as decisões da Junta podem,
ser upt·csentadas pl'lo proprio queixoso, reclamante ou denunciante, ou
por seu kt;itimo procurador.

3. • Secção.-- Hio tk Janeiro.-1\Iinisterio dos Negocias do
Imperio crn 2U de Janeiro de 1862.
·
Tenho pres0nte o orTicio de 23 do corrente mez, em qua
Vm. consulta:- 1.•, se devem ou não ser incluídos na qualificação de Yotantcs nessa freguezia os pedestres dé policia que
não rt'C!!bclll sol,l<l, (! os q1w são nomeados pelo Subdelegado'
de policia para o s1~rri•;o da freguezia, os quaes se achão nas ·
mesmas circums!aneias; ~-·, se as reclamações, que por ventura.
Lenhão de ser di rígidas á Junta de qualilicação, devem ser feitas
em petição assiguada por cada um dos reclamautes, c revestidas dos documentos neccssarios, ou se qualquer individuo póda
reclamar em nome de muitos outros, em um só requerimento,
sem assignatura o expressa autori~ação destes.
Em resposta cumpre-me declarar-lhe, para sua intelligenc.ia
e execução, quanto ú t.a duvida, que sendo excluidas da qualificação pelo~ 6.• do art. 18 da lei n.• 387 de 19 de Agosto
de 18W sômenle its pt"<l•:as de prel do exercito e armada, o
da força policial paga, e os marinheiros dos navios de guerra,·
em nenhuma de>tas classes se achão comprehendidos os pedestres de policia sem soldo, os quaes devem portanto ser qua-.
lificados, uma vez que reunão as outras qualidades exigidas por
lei, como s1•jão a idade, a renda, & c, visto como não é licito·
ampliar os termos da lei, especialmente para restringir direitos tão importantes como os de que se trata.
Quanto !inalmentc, á sc;;unda duvid·a, tenho de declarar7lho
que, em virtude do disposto no art. 22 da lei supracitada,
qualquer cidadão póde fazer queixas, reclamações ou denun-,
das áccrca das faltas ou illegalidades com que as juntas ten~u'io
Jlroc?dido, ou' seja em rcla\·ão ao queixoso, reclamante ou de~:
nuncwnte, ou em relação a qualquer outro cidadão, devendo
tacs queixas, reclamações ou denuncias ser assignadas pelo
proprio queixoso, reclamante ou denunciante, ou pot· seu legitimo procurador, cqrno jú foi explicado pelo Aviso deste Ministerio n. • 35 de 8 de l\larço de 18't-7 § 2. •
Deus (~uarde a Vm.- José Ildefonso de Souza Ramos.Sr. Juiz de Paz Presidente da Junta de qualificação de Irajá.

J!f.;~GlUCULTUIL\,

Cü:\1.\JERCIO EOBIL\S PUBLICAS.

Aviso de 29 de Janeiro do 1862.
,..:-.mmaoicando haycr sido a Srcçno dos NPgocios do lmpcrio do Con-

lf':".U.o de Estado de parecer que não podem ser appro1·adas as tabcllas

rt•

fretes !._passagens aprPscntdas p~la C.ompanhia Pcrnaml!nl·ana ; . o
•.;t-.Mdiiiãiilto qúc s~jão as mesmas tabcllas apresentadas pela Companhia
•- com .ant.ecedcnria pelo meu os de trcs mczes, sendo logo cnliadas con·
; _nnientl'meute informadas.

l.• Directoria.-Hio de Janf'ir·o.-)linisterio dos Negocias da
'Agricultura, Commercio c Obras Publicas em 29 de Janeiro

~-.·~-

'·111m. c Exm. Sr.- Havell'fo Sua l\lagcshHlc o Imprrador
ordPnado, que a Secçiío dos Negoeios do lmpcrio do Conselho
de Estado consultaSS!) ácerca das tabellas de fre!Ps (' pas'ial-(cns,
quo_' em execução da condição S.a do coutr<u~lo approrado
Jl'!~O Decreto n.• 1 .113 de 31 de .Janeiro de 18:)3 o!l'ereceu em
.i6 de Junho de 1860 a Companhia ele navel-(ação por Yapor
:Pernambucana, para servirem no período, que decorreu do
,f.• de Julho daquelle anno até 30 de Junho do anno seguinte:
consultou a Secção, que as referidas tabl'llas não estão nos
termos. daquclla condição 8.•, e portanto no caso de poderem
ser approvadas: accrescentando porém, que esta providencia
é já lardía por haver expirado até o prazo, em que as mesmas devião deixar de vigorar, o que proveio de não haverem
ellas sido oiTerecidas com a nccessaria antccedencia. I~ como
10 dignasse o !Uesmo Augusto Senhor por Sua lmmrdiata He, polução de .11 do corrente Conformar-se com esta consulta
: lssim 'o communicó a V. Ex. para SI'U conhecimento c exe~euçao, e para que o faça constar~ rererida Companhia, prerenindo-o de que deve ordenar a esta, que d' ora em diante para evitar
fguaes inconvenientes, apresentará as tabellas, a que é obrigada
'com· tr~s. mezes pelo menos de antecedencia do dia, em que
de•em começar a vigorar, fazendo essa Presidenda que st'jão
lozo- remellidas a este Ministerio com as nl~cessarias informa~. ·.sendo previamente enviadas á Presidencia de qualquer
,outra Pro\'incia, a que por ventura digão respeito para lambem &Obre ellas oiTerecer os convenienles esclarecinwntos.
. DeusGuardq,>$i V. Ex.-Manoel Felizardo de Souza c JJfello.,jr. Prc&ideot.i' da Província de Pernambuco.

N. 33.-AGRII.UJ.TUHA, Co:\BJEHCIO E OBRAS PUBLICAS.
Portaria de 29 de Janeiro de 1862.
Di lnstrucçoes para distribuiçiio do fardamento ás praças do C.2.T.?
Dombcirus.

-~e

Sua 1\fagrstade o Imperador lia por bem que, na dislt'ibuição do fardamento ás praças do Corpo de nombeiros, so
observem as seguintes lnstrncções:
Art. 1. • Cada praça vencerá annualmente uma fardda e
uma calça de panno azul, duas fardctas e tres calças de brim,
tres camisas de algodão, tres pares de sapatos, um bonete, e
uma gravata de couro «mvt~rnizado. O tempo de dmação para
cada uma destas peças será o mareado da tabella A, anucxa
ao Decreto n.•2.882-A de 29 de Janeiro do corrente anno.
Art. 2. 0 A distribuição das diiTercntes peças de f::~rdamcnto
de que trata o artigo antecedente será gemi para todas as.
praças, e feita trcs vezes ao anno nos mezes, e pela fórrna
seguinte:
A t.• em Janeiro constará de nma fardcta e uma calça de
brim, uma camisa de algodão, e um par de sapatos;
A 2.• em Maio constará de uma fardeta e uma calça de
panno azul, uma dita de brim, uma camisa de algodão c um.
par de sapatos;
A 3. • em Setembro constará de uma calça e uma fardeta
.
de brim, uma camisf\ de algodão e um par de sapatos.
Art. 3. • Na 2 • di~lribui~·ão de eada quutriennio a praça receberá mais um capote: o tempo de duração desta peça. ser~
o fixado na tabella A, juuta ao Decreto n.• 2.882-A de 29
de Janeiro do corrente anno.
.
Art. 4.• O prazo do vencimento de fardamento será contado para cada praça do dia 1 do mez em que tiver lugar a
primeira distribuiçno depois do seu engajamento.
Art. 5.• Ao individuo que se engajar abonar-se-ha, des~
Jogo, e sem prejuízo das peças que lhe forem competinda
nas distribuições geraes, um fardamento completo, constandq
de uma furdcta e uma ealça de panno azul, uma fardeta q
uma calça de bnrn, uma camisa de algodão, um par de sa-.
patos, um bonete, uma gravata de couro envernizado, e m~t:
capote.
í
Art. 6." No aclo do engajamento seni. entregue á praça urna
cademcta , na qual se notará as peças de fardamentO' que
então se lhe abonarem. Esta caderneta ficará em poder ~:
praça, e por clla será apresentada, sempre que tiver de ree&t'
ber soldo ou fardamento, a fim de que sejão lançadas as com-.
pet«mtes notas.
Art. 7.• Haverá em cada secção um livro especial de es-_
rri)1luração d~ fardamento das respectivas pra~as.

Art. 8.• A praça, qua obliVIll' baixa do serviço, não lt'rá
direito de n•clarnar as peças de fardamento que não tiver
rect'bido em tempo competente.
Art. 9.• As peras de fardamento abonadas no aclo do enpjamento srrão restituídas pela praça' nns hypothcses () pela
fôrma seguinte: t.• Se 11 praçn obtiver baixa ante~ de ler
servido um anno, restituirá todo o fardamento, excepto a calça de brim, a camisa c o l>ar de sapatos. 2.• Se tiver scr'ido mais de um anno, e menos de trPs restituirá só o capote.
Art. 10. Em caso nenhum se arrecadará o fardamento da
pnça que fallecer.
· Art. tt. As fli:'Ças de fardamento, que forem restituídas nos
termos do art. 9.•, entraráü para a arrecndação da secção respectiva, e dellas se tomaráõ not.-.s em livro tambem especial.
Art. 12. A praça que inutilbar alguma das peças do seu
fardamento em incendio, ou em qualqw•r serviço cxtraordinario, receberá outra semelhante em substiluiçilo dn ínutilisada.
E.-.tc fornecimento será feito com as p<•ças arrccadaóas na
fôrma do art. 9.•: se taes peças ni'lo existirem, entiio se darão
nons: não ficando porém em caso algum prrjudicado o quo
lhe compelir nas distribniçõrs geraes.
Al'l. 1:.J. A praça que inutilisar antrs do termo do vencimento qualquer peça do fardamento, pagará o seu valor, deduzindo-se a depreciação, a qual será calculada em relação ao
talor da peça ao tempo de duração marcados na tabflla A,
annexa ao Decreto ·n.• 2.882....;.A 'de 29 do Janeiro do corrente
anno, e ao tempo que tiver de uso. Se porém a peça perdich ou inutilisada fô1· tal que não possa a p1·aça deixar de
a possuir, então receberá outra semelhante, a qual será tirada
das de que trata o art. 9.•, c, quando isso nilo sPja possível, receberá outra nova: em ambos os casos pagnrá o valor da peça
que receber.
Art. t4. Os pagnmentos, de que trnta o artigo nnterPdente,
·serAo feitos pelo desconto dn quinto parte do respectivo soldo.
Art~ 15. A praça que, nas épocas marcadas para as distri.hoições, não reclamar as peçns que lhe compelirem, e r.tlo lhe
'llouYérem sido entregues, perderá o direito ao recebimento.
·:Art. 16. O armamento e equipamento distribuídos ás praças
i-terao o valor e duraçllo marcados na tabella B, annexa ao
Decreto n.• 2.882-A de 2g de Janeiro do corrente anno. Com~
:tudo as respectivas peças poderão ser substituídas quando se
rtuutilisarem no serviço; ficando porém a praça obrigada a
;indemnisar, na fórma do artigo 13, as que por nPgligencia ou
~ncionadamente inutilisar ou perder.
11'~. Art. 17. As presentes )nstrucçõcs começaníõ a yigorar
!:'desde já.
:: Palacio do Rio de Janeii'O em 29 df) Jnnciro de 1862.;Jianoel Felisardo de Sou:a e Mello.

N. 3~.-)IARL'UL\.- Aviso de 2() de Janeiro de 1802.
Estabelece rrgras para a atlmissJo de Pilotos ao seniço da Armada.

t.• Secção.- Hio de JanPiro.- Ministerio dos Negocios da
1\larinha em 2() de Janeiro de 1802.
I IIm. c Exm. Sr.- Sna l\lagcstadc o Imperador Determina
que d'ora crn diante não se admiltão mais, como Pilotos, pura
o serviço d'Arrnada Nacional c lrnpcrial, indivíduos, que não.
tiverem, pelo menos, cinco annos de eft"<'ctivo ernb11rque, e boas
informações de sua intl'iligencia c comportamento civil, dadas
pelos Officiaes dos N<Jvios mercantes, ou de guerra, com quemJtouvPrern servido; exePptuando-St', poróm, quanto á parte de intelligcncia, os que tivPrt)tll seguido os estudos da Escola de Marinha, e por suas habilitaçl1es merecido a competente Carta, na
conformidade do art. 11,.0 do Hegulamcnto, mandado observar
pelo Decreto n.o 2. HJ3, do t.o de 1\laio de 1858. O que communico a V. Ex., para seu conlieeimcnto c execução.
Deus Guarde a V. Ex.-.loaquim José lgnacio.-Sr. Chefodo Divisão 'Encarregado do Quartel General da l\larinha.

N. 35.-)IAHI.\IL\ .-.\viso de 30 de Janeiro do 18G2.
Estabelece regras a respeito das nomeações de Offidl!eS ~nrinheiros extra·"
numcrnrios, e dos vencimentos, que lhes compcténí, cou(ói"Iíle os scrvitos,
' para que forem dc,iguados.
-'

t.• Secção. -Rio de Janeiro. -1\Jinisterio dos Negocios da:
:Marinha em 30 de Janeiro do 1862.
lllm. c Exm. Sr. -Sua !\Iagrstade o Imperador, Att.enàendo á necessidade de estabelecer regras a respeito, uão só
das nomeações dos Oillciacs Marinheiros extranumerarios, para
servirem de l\lnstres, quer SPji1o tirados do Corpo de Impc-,
,Jians Marinheiros, quer das praças de marinhagem, cón:JQ',
tambem dos vencimentos, que por taes serviços devem elles:
perceber, Ha por bem Determinar que d'ora em diante se;
observe o s~guinte:
1 ;~
1.• Os Guardii1es exlnnumerarios d'Armada, estando em~j
pregados, teem direito aos vencimentos c gratilicações, que com·-~
pelem aos do numero de igual denominação, conforme a ta-i
bella annexa ao Decreto n." 2.10!), de 20 de Fev()reiro de~

1858.

]

2. o Fica V. Ex. autorisado, para chamar ao serviço Mari-'j
nheiros intelligenlcs, como taes já reconhecidos, quando, na i

fJita ab;oluta d~ praças lwbilitadas do Corpo de Irnperlac~;
Marinheiros (o fJUJ lhe devn ser informado peló (luartel General), ou de OJiciacs Marir.ilCiros extranurnerarios da Armada,
torne-se esta providencia indispensavel , quer para preencher
"as vagas existentes nos nariõs d' Armada, quer mesmo nas
·Companhias de Aprendizes.
3.• Os Oillciaes 1\larinheii'Os, assim admiUidos, terão sempre
-a nomcaçiio de Guardião com vencimento lgual aos de numem ~a mesma elassn. Se; porém, fór preciso dar-se a qualfiUCr d'elle5 o exercício de l\lestre, scr-lhcs-ha abonada a gratillcaç;lo da classe immcdiatarnente superior, na fórma da 2."
obscrvaçllo da 'ta beiJa citada no art. 1. o
4.• Dando-se o· caso de ser por V. Ex. nomeada alguma
praça engajada, para servir de Oficial 1\larinheiro extranumefólrio, terá ella direito aos vencimentos dos de numero desde
a. data da nomeação; ficando por isso considerado nullo o contracto anterior, obrigada com tudo a dita praça a permanecer
no serviço até completar o prazo estipulado no contraclo. O
que communico a V. E'í., para seu conhecimento e execução.
D~us Guarde a V. Ex. -Joaquim José lgnacio.-Sr. Chet1'
de Esquadra Inspector do Arsenal de Marinha da Córte.

N. 36.-FAZENDA. -Em 30 de Janeiro de f8G2.
:Nas ~s que acomp~nh11rcm as cntrcgns fcilns por diligrndas dos Empregados do Juizo dos Feitos da I'nzcnda, se dHC dcclarnr se houve ou nllo
execuç.'lo promovida no mesmo Juizo.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em

30 de Janeiro de 1862.

Communico ao Sr. Administrador da Recebedoria fil;:t C<Jrtc;
em resposta ao seu officio n. • 208 do 1. o de Uezembro
protimo passado~ que ficilo cxpedidns as necessarias ordens
para que nas guias, que acompanharem as entregas feitas JlMl'
diligencias dos· Empr·egados do Juizo dos Feitos pela cobrançâ do imposto sobre seges, se declare se houve ou nll'o
elecução promovida no mesmo Juizo, a fim de poder ser
deduzida, no aaso affir·mativo, a commissãõ que compete
áqoelles Empregados; convindo observar ao Sr·. Adminis'trador que, á vista do disposto na decisão do Thesouro
n. • 71 de 26 de Agosto de 1844, e do que foi determinado tanto á Thcsouraria da Província de S. Pedro pela
ordem de 17 de Outubro tle 1851, junta por copia, como
Decisões do Governo,
5

á de S. Paulo pela de 5 de Julho de 1860, tambem junta 1
não pódo prevalecer a ordem de 2 de Jolho de 1851, que
r.ita no seu referido officio.

Jose Mc.ria áa Silva Paf'anhos.

N. 37.- FAZENDA.- Em 30 de Janeiro de 1SGJ.
Providencias sohre os terrenos accresrirlos no! de marinhas
do cacs
Gloria ua Côrte,
-

uã

l\Iinistet·io dos Negocios da Fazenda,....;.. Rio do Janeiro em
30 de Janeiro de 1862.

lll.mo Sr. -Sendo urgente resguardar os direitos da Fazenda Nacional 1 c cumprir o preceito do art. 11 § 7. 0 da
Lei de 27 de Setembro de 1860, a respeito dos accrcscidos
aos terrenos de marinhas do caes da Gloria, cumpre que pela
Directoria Geral do Contencioso se dêem, sem perda de tempo,
as seguintes providencias :
1. 0 o Engenheiro Charlcs Neato com o da m.ma Camara
Municipal, ouvindo os proprietarios, e tendo presente os títulos de aforamento que estes exhibirem, deverá discriminar
na planta do novo caes, por elle levantllda, o terrwo que
pertence . aos particulares do que accresceu ao Estado pelai
obras do contracto do 23 de Dezemhfo de 1857, a que so
refere o Decreto n.• 2.062 da mesma data.
Esta discriminação deverá ser authenticada na referida planta
pelos dous Engenheiros acima nomeados.
2. o O Procurador dos Feitos fará medir, deman:ar e a~a
liar os terrenos uccreseidos, na fórma dos ltegulamentos de
marinhas, para serem al'orados como o autorisa a Lei n. o 1.114
de 27 de Setembro de 1860, ne art. 11, § 7. o
Do mesmo modo fará avaliar os aterros feitos em terrenos
• particulares por conta do Estado, dos quaes os ditos proprietarios devem indernnisação em virtude do que dispô~ o
Decreto n.• 2.062 de 23 de Dezembro de 1857.
.
Convirá que o Engenheiro Charles Neate, que foi o Fiscal
das obras do novo caes seja emprcg.1do nas sobreditas medi-·
ções e avaliações.
3." Concluídas as diligencins de que tratão os numeros an•
tecedentes, devcni a Directoria Cera! do Contencioso, de ac~~ordo com a das Hcndas l'ublicas, promover a cobrànça da
imlemtüsJçil.o devida pulos aterros feitos á custa dos cofres

publicos am propriedades particulares; c pela 2. • das ditas
ú qual serão immediatamentc remettidos todos os
esclarecimentos precisos, se procederá, nos tci·mos das Jnstrucções c Ordens em vigor relativas aos ten·cnos de marinhas,
ao aforamento dos accrcscidos pertencentes ao Estado, e que
niio são ncccssarios a servidão publica.
Dircctoria~.

Deus Guarde a V. S.- JMé lJlaria dfl, Silva Paranhos.
- 81·. Dr. Procurador Fiscal interino do Thcsouro Nacional.

N. 38.- FAZE:'W.\.- Em 31 de Janeiro de 1862.

"'

Porccnta_ge;r pela Hrrccada«;:lo nas Alfandegas proveniente de dinheiro do
- - ~rp aos, defuntos
ausentes, C de Venda de t~ffi)S publicas.

e

1\linisterio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeirb em 31
de Janeiro de 1862.
José Maria d:i Silvn Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo em vista o oficio do Sr. lnspcctor
da Thesouraria da Província do Espirit.o Santo sob n. o 44 de
9 de Agosto do anno passado, ácerca da duvida em que labora se os Empregados da Alfandega da Victoria nessa Província teem direito a perceber porcentagem pela arrecadação proveniente de bens de orphãos, de defuntos c ausentes, e do
producto da venda de terras publicas; declara ao Sr. Inspector da ·referida Thesouraria, que os Emprngados do que
trata o art. 730 do Regulamento do 19 de Setembro de 1860
não podem perceber porcentagem dos dinheiros do orphãos,
defuntos e ausentes, na fórma do disposto no att. 4. • § 3. u
do Regulamento n. • 2. 551 de 17 de Março de 1860; sendo
certo tambem que os Collectores não a percebem pelos ditos
depositas, na fórma da Ordem n. 0 13'~ de 16 do Abril do 1858,
apenas alterada na parte relativa aos bens de defuntos e ousentes pela ordem Circular n. o 65 do 1. o do Abril de 1859. E
pelo que respeita ao producto da venda das terras publicas,
que, sendo como é descripta como do interior, deve-se della
deduzir porceptagem para os Empregados da dita Alfandcga nos
termos do citado art. 4. 0 do Regulamento de 17 de Março
de 1860, uma vez que é arrecadada por essa Estação e não
está comprehendida nas exccpções do art. 106 do Regulamento de 19 de Setembro do anuo passado, como foi resol. Tido por ordem de 22 de Agosto do anno findo dirigida á
referida Thesouraria.
·
José JJfaria da Silvá I'aranhos.

N. 3!:1.-JUSTIÇA.-.\viso do 1.• de Fcvcrcirodc 1862.
Ao I' residente do Tribunal do Comm&cio da Cõrte. -Mantem os Agentes de
laiiQ.ç_s no direito outorgado pelas disposiçlles do.Codigo e rcspecti\'o 1\cSiílamento, pnrn venderem os bens u ellas menciOnados.

2.a Sccção.-1\llniF-tcrio dos Ncgocios da Justiça.-Rio do Jánelro, 1.• do Fcvct·ciro de 1862.
Foi presente á S. l\1. o Imperador a representação que Lhe
dirigirão os Agentes de leilões da l 1 raça desta Côrtc, pedindo
<(Uc Faça cessar o abuso que, em prejuízo dos supplícantcs, se
tem dado constantemente no Juízo Commcrcial de serem vendidos pelo Porteiro dos Auditorias, contra as disposições dos
arts. 70 c 862 do Codigo Commcrciul c 358 do respectivo
Regulamento, os bens, fazendas c outros elfcitos, pertencentes
á massas fallidas, sendo-o sórncnta pelos ~upplicantcs quando
a~ partes positivamente o requerem. Fui tombem presente ao
1\Iesmo Augusto Senhor a outra representação do Porteiro dos
Auditorios, José Rodrigues de Almeida Corvalho, contra a pratica admittida pelo Juiz Comm&rcial da t.• Yara, de encarregar áquclles Agentes a venda de taes bens, quando pelo art.
358 do Hegulamento citado, só lhes compele essa altribuição
no caso especial de serem de facil deterioração, ou de estarem avariados os objcctos sujeitos á venda, c para os quaes
a demora se torna prejudicial.
E Sua Magcstadc o Imperador, r.onformando-sc com o parecer do Conselheiro Procurador da Corôo, Soberania c Fazenda Nacional, Houve por bem, lndefarindo esta ultima representação. Ordenar que sejão mantidos os Agentes de lt:ilões
no direito outorgado pelas disposições do Codigo e U.ogimcnto
citados para venderem os bens nellas mencionados. O que
tudo comrnunico a V. S. para sua intelligcncia e para o fa;ter
constar aos interessados.
Deus Guardo a V. S.-Francisco de Paula de Ne9reir~
Sayão Lobato.- Sr. Manoel de Jesus Valdetaro.

N. r.O.-JUSTIÇA.- Aviso de 3 de FevereirQ de 1862. ·
Dllelara que os clarins, cornetas c tambores dos -Corpos dn Gnn•·dn .Naeio~al, quando doentes, podem ser tratndos nos Hospitncs ~Iilffiffes: ~"

Ministerio dos Nrgocios da Justiça.-Rio de Janeiro em 3 de-Fevereiro de 1862.

m.mo e ]~x.m• Sr.- HI~Spondendo ao ollkio dn V. Ex. datado de 23 de Julho de f8GO, acompanhando o do Bril,(mll'iro

ComnHIIH.lanle Superior lia Guarda Nacional lia Capital dessa
Província, relativamente aos Clarins, Cornetas c Tambon~s dos
Corpos da mesma Guarda, que se acharem doentes, tenho a
declarar-lhe para seu conhecimento que os referidos Clurins,
f:ornetas c Tambores, quando doentes, podem ser tratados nos
Hospitaes l\Iilitares, revertendo em favor dos cofres lia Hepartiç~o da t;ucrra os vencimentos que clles perceberem por
l'Stc 1\linistcrio.
Deus Üuardc a V. J~x. -Francisco de Paullt de Negreiros
.Soyiio Lobalo.- Sr.Jlresitlenlc da Pro~incia do Pará.

N. 41.-FAZE:\'D.\..-Em 3 de Fevereiro de 18(;2.
O Govcr·no só pódc ronccclcr loterias pai' a rons• rue<; no c rrpnro r! c Igl'rjas
><r motrizes, e em fayor de ésfál'iêlêcimentos pios r.Je utilidade geral.

1\finf'ltcrio dos Ncgocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em

3 de Fevereiro de H!G2.
lll.m• c Ex.mo Sr.-A pretenç.ão de nernardo José de Mello
constante do requerimento, que Y. Ex. n·m!'lteu-mc com o
seu Aviso de 29 do Novembro ultimo, pedindo uma loteria
nesta Córte em bt!neficio da €apel!a de S. Bernardo, na 11rovincia do Ceará, n:lo póde ser attrmlida á vista da LPi
n.• 1.099 do 18 de Scternkn de JSCO c do Decreto n.o 2.87r..
.de '31 de Dezembro de 1861.
Na fó1·ma do art. 2.• daquella Lei, não pódc o Governo
(l()OCedcl· loterias emquanto se não extrahircrn todas as que
se achão concedidas pelo Poder Legislati<\'O, c só ns deverü
~onceder em favor de estabelecimcnlos ,pios de utilidnde geral,
e 'para construcção e reparo de lgrrjas matrizes. Ora, além
de existirem ainda por extmhir tantas loterias que nem em
tres annos ficará esgotada a lista respectiva, accrcscc que o
petieiónario niio requer o beneficio legal para obra de alguma
Igreja matriz ou de estabelecimento pio de utilidade gemi.
-' Deur Guardo a V. Ex.-J os é .!Jfaria da Silva Paranlws.!Jr!'~'~n~is,ço da Paula de Negreiros Sayão Lobato.

N. 42.- FAZENDA.- Circular em 5 de Fevereiro de 1862.
Pagamento de d;vida de exercicio findo proveniente de vencimento
lançado em folha.

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
t; do Fevereiro de 1862.

José 1\Iaria da Silva raranhos, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, dcclar:l aos Srs. lnspectores das Thesourarias de Fazenda, para a devida intclligrncia c fins convenientes, que, quando alguma divida do ultimo exercício findo
provier de vencimento lanç.HJo em folha, c a parte tenha requerido o seu pagamento dcnlro desse mesmo exercício, é claro quo
niio se dá prescripçiio, e, neste caso, dcsneccssario se torna o requeri111ento de que tratão as lnstrucções de 6 de Agosto do
1847: deve, portanto, proferir-se o despacho de pagamento,
determinando-se ncllc expressamente que seja paga, pela folha
do exercício aberto, a parte da divida que a este pertencer,
c pela folha especial de exercícios findos, se houver credito ·
dessa natureza, a outra parte da mesma divida relativa ao
exercício que acabar de encerrar-se.

1 osé Ma ria da Silva Paranhos •

•

N. ~3.-FAZENDA.-Circular em 7 de Fevereiro de 1862.~
Nas gJJias que se dão aos Empregados d_.e_ ~azenda 'deve-se pôr a nrb&l
de licarçrn notadas na folha áe pagamento.
:

·,.

1\finisterio dos Nrgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
de Fevereiro de 1862.

1~

José Maria da Silva Paranhos. Presidente do Tribunal do .
Thesouro Nacional, tendo observado que as Thesourari!ls d~;;
Fazenda não cumprem o disposto no final da Circular n.o 134J.'
de 21 de Março 1860, expondo assim os empregados, a que.Qt~
dão guia, a deixarem do receber seus vencimentos nas Repar~-'~~
tições em que as apresentão, recommenda aos Srs. Inspectores.~
das Thesourarias o mais cxacto cumprimento da referidaj
Circular.
·"

José .llaria da Silt•a Paranhos.

N. 44.- FAZENDA.- Circular em 7 de Fevereiro de 1862.
Bemeasa mensal dos balancetes de despcza pertencente ao l\linistcrio da
Agriculnifli, "l:onímercio e Obras l'ubl,icas.

lfinistario dos Negocios da Fazenda.-Rio Janeiro em 7 de
lnerelro de 1862.
losé ·Maria da Silva Paranhos, Presidente do 'l'ribilnal dó
Tbesoúró Nacional, tendo sido informado de que algumas Thesourarias de Fatcnda leerri deixado de remeller mensalmente,
eomo devem, ao Ministerio dos Ncgocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas os balametes das dcspezas realizaoas
nas Provindas por conta das verbas que dizem respeito ás
quatro Direclorias da Sect'elaria de Estudo do mesmo Minis~rio, e relativas ao act.ual exercício, ordena aos Srs. Inspectorei das mesmas Thesourarias , em conformidade do Aviso
daquclle Ministerio de 3l de Janeiro proximo passado, quo
nlo só enviem os balancetes pertencentes ao dito exercício,
eomo tambem d'ora em diante fação taes remessas regularmeote,.$odos os mezes.
José llfaria da Silva Paranhos.

N. 45.-FAZENDA.-Em 7 do Fevereiro de 18G2.
Sobre loteriu utrabidu em favor do Monte-pio geral de economia
· ·· · -

St<ryid_ores do Estado.

do~

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em

IS de Fevereiro do 1862.

lll.m•. e Ex.m• Sr.-Communico a V. I~x., para que se digno
de fazer constar á Directoria do l\lonte-pio geral de Economia
dos Servidores do Estado, que não póde ser attendida a reclamação constante , do seu ollicio de 24. de Outubro ultimo,
para que se restabeleça no Thesouro a antiga pratica do
prestar o 'fhesoureiro das loterias as contas das concedidas a
·favor· desse Estabelecimento, apresentando unicamente o recibo
da entrega ao mesmo estabelecimento do beneficio liquido do
cada uma dellas; e bem assim de serrm pot· elle entregues
directamente ao Monte Pio os prernios não reclamados nas
épocas marcadas no respectivo Hegulamento para o recolhimento delles aos cofrfls do Thesouro, v.isto que semelhante
pratica é contraria ás disposições claras da Lei n. 0 1.0U9 do

13 de Selewbro de tSGO, e do Decreto n." 2.8i4 de 3l do
Ht•zt•mbro ullimo, em cuja conronnidadc deveri1 proceder-se
Jlào só a respeito do hencl1cio liquido e do remanescente dos
bilhetes não reei a ma dos, os quacs serão entregues no ThesoUJ"o
do Mon!e Pio Geral, logo que o requerer, mas tambem sobro·
a tomada das contas.
O pagamento do remanescente dos prcmios de cada loteria
será l"eilo pelo Tliesouro aos portadores dos bilhetes, quando
(•slcs o reclamarem ; hrncndo o mesmo Thcsouro a devida
indcmnisaçào dPIIe por encontro na entrega do liquido da
loteria scguinll', ou antes, se assim se reconhecer mais con''enienle.
Deus Guarde a V. Ex.-J osé Maria da Silva Paranlws.St·. Joaquim JosA l~nado, Presidente do 1\Io\}lC Pio Geral do,
Economia dos Senidurcs do Estado.
·

'
N. !&- GUEIUL\.- AYiso de 7 de Fevereiro
de "f8G2.
])etrrmimnHio o morTo, por que clcl'c ser cscriptura•lo o saldo rxistcntc nn ,
raixa da Enfrrm;:ria ~lililar, quando fOr nccumulado de ·exercidos antcJ iores, c quanuo pPrl('nrer il scmcolrc proximoit

!L • Directoria Geral.- Hio de Janeiro.- l\Jinistcrio dos Negocias da Guerra em 7 de Fevereiro de 1SÚ2.

Ill. mo e Ex. mo Sr.- Tenho presente o officio dessa Prcsidcncia, sob n. • H2, de 7 de l"ovemLro do anno findo, em quo
dá conta de havei· sido reco-lhida aos corres da respectiva Thesom·aria de Fazen(Ll n quantia de Hs. 2:604:ti!003, provenioote
do saldo existente na Cuixa da Enrcrmaria Militar· até o fim
de Setembro ankrior, e em rPsposla declaro a V. Ex. quo
quando o saldo f<lr, como o dn que se trata, accumulado do
exercícios anteriores, deve ser eseripturado como re<.eita eventual- lndemnisações-, cumprindo que seja considerada como.
dcspeza a annullar· quando pertencer a semestre proximo, hypothese aquella, porém, inteiramente inadmissivel, uma vez
que se observe littcralrnente o preceito da circular de 12 do"
Abril de 185i~, c do Aviso de 15 de .Março do anuo próximó;'
passado.
J>eus Gunrde a V. Ex.- Marqucz "de tlaxia1.- Sr. Presidente da Província de (ioyaz.

N. H.-F.\ZE~D.\..- Em 8 de Fcyereiro de f8G2.
cntt·n~lida hene1·oJcnci~ h:nida em um roqcnrso (l3!"il provimento de lugares d_c_ Pratu;autcs de uma Thrsour<u'i:J.

Censura a mal

:Ministerio dos Ne~ocios da Fa:~:cnda.-Hio de Janeiro em 8

de Fevereiro de 18G2.
José Mal'ia da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo visto dos documentos quo aco•npanhárào o omcio do Sr. Iaspeetor da Thesouraria do P.1riÍ,
n.• 18!} de i de Dcz~mbro ultimo, relativos ao c:on~urso a
que na tNesma Thcsouraria se procedeu para prm i mcnto do~
lu~arcs vagos de l' ralicantes, que falloli a formaliuacl1~ essencial da prova cssriptll no CXiliiiC de analyse grammal.iral; ~~
:.inda mais, que alguns dos respectivos examinadon•' u:10 Sl~
houverllo regularmente ; ordena por isso ao dito Sr. I nspccior
que, annullado o de que se trata, abra novo concurso para o
·prl'enchimcnto dos referidos lugares, providenciando para quu
Sl'jllo ~bservadas todas as disposiçiies ern vi;wr a la! rr::>peito:
c oulrosim que advirta os empregado5 da Thesountria quu
scnírllo de examinadores pelo stm Lã o censura vc! proceditnento, se
eltes eabe a censura; e quanto aos externos, para
prevenir a repetição do abusn, convém que, por occilsião do
novo concurso manifeste opportunamente o que constou ao
Governo e ora so lhe recommenda a respeito da mal entetldida benevolencia tiavida nos exames do que se trata.

a

J;;sí .Uaria da Silva Pamnhos.

N. IJ-8.- FAZE:\D.\..·- Em
A«:umula~ao

to de Fevereiro de 1B<i2.

de vencimentos de um Commissario aposentado do numer:J d!!
c de .\dministrador do Correio em exercido.

_....____.--.. mo

'&linistcrio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em

1() de Fevereiro de 1862.
José l\laria da Silva Parunho~, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em soluçao ao ollicio n." 191 de O dn llemmbro ultimo, no qnal u Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda do Pará consulta si () actual Administrador do Correio
da mesma Província, qu~ é CJmmissario do nnrnero dn i'\;i"
aposentado, póde, á vista do art. :JG do Dccrdo n." 2. :~r,;3 d1~
2!) de Janeiro de 18:)!), Onlcu1 n." tG') de t; de Jui!H; du n!•~:'nw
Decisões do Gorcnw.
{j

..~.42

~

anno, c (ircular n.• 37 de 22 de Maio do anuo passado,
aecumular o vencimento de aposentado ao de Administrador
do Correio; declara ao mesmo Sr. lnspector, de conformidade
com o Aviso do Ministerio dos Ncgocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas de 31 do mcz proximo findo, que,
nos casos como o de que se trata, deve seguir-se o disposto
no nrt. 7. 0 do Decreto n." 1.995 de 1/J. de Outubro de 1857;
o qual manda abonar, tanto aos Empregados de Fazenda aposentados quo forem serYir rm outras llcpartiçõcs, !'Omo aos quo
vierem dessas servir nas do Fazenda, não só o vencimento quo
lhes competir pela aposentadoria, mas tambem o do empn'go
que vão servir: doutrina esta que tem sido adoplada pelos mais
1\linisterios, c é inteiramente conforme á razão, visto que os dous
\Cncimentos tem origem muito diversa.

José .Maria da Silt•a Paranhos.

N.

1~9.-ESTRANGEIROS.-Em

11 de Fevereiro de 1862.

Applica aos Empregados !leste Ministrrio as disposições da Provisão de
29 de Janeiro de 1812, que •·egula o nojo e gala que dc\'CO\ ter os
OITitiaes de Fazc11da.

111. mo e Ex. mo Sr. -Accuso recebido o Aviso que V. Ex.
servio-se dirigir-me em 26 do mez proximo passado, manifestando-me o desejo d!l saber qual a disposição que regula
o nojo dos Empregados do 1\linisterio a m~u cargo, visto
corno a Provisão de 2\J de Janeiro de 1812 só está em
vigor para o l\linisterio da Fazenda, em virtude da Ordem
n. o 438 de 31 de Hezcmbro 1856.
Na Ordenação L. 3.•, tit. 9. 0 §§ 8. 0 e 9.• achão-se_
marcados os dias não sú do nojo por fallecimento de parentes, como de gala por casamento, em rclaçuo aos actos · judiciaes.
Tendo porém a Provisão de 29 de Janeiro de 1812 § 15
regulado, para as Repartições Fiscaes, os dias por que seus
empregados são dispen;;a,los do srrviço por aquelles motivos, como foi declarado pela Ordem n. • 98 de 21 de Abril
de 181.9, a mesma disposição é applicavel aos empregados
dependentes do ~Iinisterio a meu cargo. Convém, porém,
declarar que o nojo marcado por morte dos ascendentes devo
ser por igualdade de razão, guardado por morte dos des·
ccndentes puberes, assim como que por sogro e genro, ou nora
deye-se obsenar o mrsmo nojo estabelecido por morte do
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irmãos c cunhados, o que eslú de conformidade n:lo só
com o disposto na Ordenação ~~itada, mas tambem com o
disposto no Cap. 17 da Pr·agmatica de 21- de 1\Jaio de 1i!~9.
Respondendo por esta fórrna ao AYiso de V. Ex., aproveito a occasião para reiterar-lhe as seguranças de minha
perfeita estima e distincta consideração.- Betwerwto A uyustr1
de hf.agalhães Taques.-A' S. Ex. o Sr. J,osé l\laria dil
Silva Paranhos.

N. 50.- JUSTIÇA.-.\viso de 12 de Fe\ereiro de 185:!.
Resolve duvidas á respeito do que se deve fazrr para o julgamento da
suspeição dns Juizes de Vit·cito.

2.• Secção.- Ministerio dos Nl'gocios da Jusliça.-llio de
J,meiro em 12 de Fevereiro de 18tH.

lll.m• e Ex.m• Sr.- Forão presentes ú Sua l\la~eslade o Imperador as seguintes duvidas dessa Prcsidcncia: 1." Se se dl'\'11
convocar um Jury ext.raordinario, para, na fórrna do art. 253
do ltegulamento n.• 120 de 31 de Janeiro do 18!d, julg-ar a
suspeição visto corno este artigo suppõe o Jury reumdo; 2." I\; o
caso affirrnativo, qual o Juiz competente para convocar o Jury- o Juiz de Direito ou o seu imrnediato, que, em virtude
do artigo citado, deve presidir; 3.• s~ devem s~r guardadas
as mesmas regras, estabelecidas na Lei para a convocação das
sessões ordinarias do Jury; !~.· Se deve o julganwnto s1~r fdlo
por todos os Jurados presentes ou sómentc por !low sorlPados, c, neste caso se podem recusar Jurados, lanlo a parte,
como o Juiz recusado; 5. • .Finalmente, se o Presidente du
Tribunal deve propôr ao conselho os qu~'sitos, que constarem
dos artigos da suspeição, podendo preceder debate sobre a
prova dos mesmos artigos. E o 1\Iesrno Augusto Senhor, Conformando-Se com o parecer do Const~lheiro Consultor dos Negocias da Justiç.a, Houve por bem Decidir que as referidas
duvidas estão todas resolvidas pelo Aviso de 2:) de Julho de
t86l, as tt·es primeiras expressamente no Aviso c no art. 255
do Uegulamenlo n.• 120, e as outras tacitanwnte; por isso
que a Legislação do llrocesso Criminal, nada tendo disposto de
t'Special á respeito da forrnaç.ão c marcha do Jury quanto ao
julgamento da suspeição, é claro que se devem guardar as regras presc•·i ptas.
•
Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros
S;~yio Lobato. - Sr. Presidente da ProYincia do CcJrj.

i\. iH.- JUSTIÇA.- Aviso de H de Fevereiro de f8G2
Ao Prc,idente da ProYincia do Piouhy.- Resoh·e duvida a respeito
da prcstoçno de ~a.

2. • Secç11o.-Ministerio- das 1'\cgocios da Jusliça.-Rio d<J Ja-4
11eiro em_12 de Fevereiro de. 186~.
·
IJJ.mo c Ex.mo· Sr.-··rcndo essa Presidcncia respondido á
consulta feita pelo Juiz Municipal supplentc do Termo
do l'rincipe Imperial que sempre que um réo tenha prrstado fiança, por um facto, á que se tiver dado indevida classiliençiio, não deve ser obrigado a nova fiança, qu,wdo por
qualquer motivo se instàurP,, pelo mesmo facto, novo summario, uma vez que srja identica a pena e a mesma a natureza
do crimr, visto corno não pôde ser imputnTol ao réo o rrro
elo processo, c, no caso apontado pelo n•fctrido Juiz, não fôra
ainda tal fiança levantada; cumprindo que, orn tal circurnstancia, se junte aos aulos a certidão da fiança nos termos do
art. 103 do Codigo do Processo, ou se apponse o proecsso, em
que ella foi prestadil, salvo o arbitrio, concedido no art. 110
do cit<Jdo Codigo, se ao Juiz parecer quo deve ser ella reforÇf1(la: Houve por bem Sua Ma~estade o Imperador, á QuPm
tive a honm de apresentar o oiTi::io de V. Ex. n.• 55 de 2
dn Oi!lubro de 18GO, Mandar approvar, de conformidade com o
JFll'i~CP!' do Conselheiro Consultor rbs Negocias da Justiça, a·
d(~cisão dada por 1•ssa Prcsidencia.
Deus Guarde a V. Ex.- Francisc~> de P<wla .iP- Nrgre1r01
Sayiio Lobato.- Sr. Presidente da Província do Jliauhy.
lllll:l

:r-;.

~2.-FAZEL\DA.-Em

12 de Fcrcreiro d( iSG2.

Os prazos m::rcatlos P!!.ra satisfazer obri;:açiirs ronlfio-sc prla maneiro esta·
bclecidu ua Ord. LiY. 3. 0 Tit. 13.

Ministerio dos NPgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro cin 12
de }'crerei r o de 1862.
José 1'-llaria da Silva Paranhos, Prrsidcnle do Tribunal do·''
Thesouro Nac~nnl, comrnunica no Sr. lnspector da Tlwsou- j,
rnria de Fazenda dils Alagoas. para sua intelligcncia e devidos-,~
dT::ito~, qnc o mnsmo Tribunal, a qném foi presente o rernrsol
dP .loiio Dingo rle Mello, fiador do rnrstrc da harraça Doll- \
rrr•liniw. inl<'rpos(o da d1•cis;io da Thi'SOlll';l!'ia cnllHrmatoria
<h de~ .\!Llclll<'i;a r:•sJH'I'Lr:t, irn:•f':HLl ao dito me.;trt; n llJlllli.l

de tt9~l0 por nüo ter apresentado no prazo de lrinla'dia:<
'que lhe marcára o ccrtilicado de descarga passado pela l\lesa
fe''Reftdas da Cidade do Penedo, para onde despachou a rell!í'tda:barcaça, prestando fiança em 4 de Dezembro de 18GO,
!J:eaolveo dar provimento ao rncncion:tdo recurso ; porquanto,
,tendo ft -supplicantc requerido prorogação de }Hazo em :3 de
·Janeiro seguinte, o fez dentro dos trinta dias, visto como, em
lilce da Ord. Liv. 3.• Tit. 13, não se 'conta o dd assignação
dos termos; sendo que isto mesmo já declarou, a resp1!ito do
~j:llo, a Ordem n. • 79 de U de Setembro de 18VL
Jo.~é llf m·ia da. Silva l'aran h•JS.

N.

53.-FAZE~W.\..-

Em 12 de Fevereiro de 1862.

Pf:Guardas. da Alfandcga nllo por! em s<'nir nin•ln em commis"ío os emprcgo!i
· ., ---(!e Adníhiistrador e Escri,·üo tlus Mesas tle Hendas.

)finisterio dos Nl'gocios da Fazcnda.-1\iodc Janeiro em 12
de Fevereiro de 18G2.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Tht>souro Nacional, tendo·presente o officio do Sr. lnspector da
Thc-;ouraria de Fazenda de S. Pedro do Rio Gmnde do Sul
de 20de _Julho ultimo, sob n.• 146, ~partieipnndo o' fado de
terem sido de:>ignados dous r.u:mlas da All'andt·ga dt~ Urngunyana para servirem os lugan·s de Administrador c E~eriviío
da Mesa de Hendas de ltaqui; declara ao mesmo Sr. lnspcdor
que faça obsenar pela dita Alf,mdega a disposiçiío do art. 1\l
§ 2. do Hcgulamcnto de 19 de Setembro de 18GO, devendo
aquellcs guardas ser retirados da cornmissão em que se nch<io
incon ~.:etcntemente, e substiluidos- por cmprcgndos dafmesma
:Airandcga, os quacs prestaráõ fiança antes UI) entrarem no
exercício da dita commissno. Se em consequencia da retirada
.;.tos dous empregados, de que se trata, da Alfandega de Uru'guayana~ para a Mesa de !tendas de ltaqui, resultar inconveniente ao regular expediente da .\lfandega pot·, falta de pessoal
.,..wllicicnte ao Sr. Inspector incumbe pro~edct· nos lermos. do
,$ .. 1.~ do .art. 22 do cilado H.cgulamento.
0

Ju$é Maria da Silva .flamnltos.

N.

5'~.-

FAZEND.\..·-Em 13 de Fevereiro de 18~2.
{f)> (11

1

c

Os pontos dados nos exames para o provimento dos empregos dll_Fazcoda
devem ser taes que por ellcs se possa aquilatar a aptidão aos êiãmt:-.
nandus.

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.- lHo de Janch~o em 13
de Fevereiro de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, P1·esidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, com quanto approvas~e, á vista das informações lio Sr. Inspector da Thesoural'ia de Fazenda do Maranhão annexas ao seu officio de 15 de Novembro ultimo, o
conctlrso a que se procedeu na dita Thesouraria para preenchimento das vagas de 11 raticantes, nomeando os tres candidatos
que vierão classificados em primeiro lugar; todavia julga conveniente observar ao mesmo Sr. Inspector, que os pontos dados
para os exames devem ser taes, que por elles se pos>a aquilatar
a aptidão dos examinandos; pois notou que, contra á pratica
da Thesoural'ia, as questões formuladas ~o referido concurso
são das mais faceis, e com outros candidatos tornarião esse
acto uma vã formalidade.

I os é Maria da Silva Par anhos.

N. 55.- FAZENDA.-Em 13 de Fevereiro de 1862.
Scllo de

rcquerim~nto,

licenças e dispensas tempo1·arias dos Officiaes, infc·
riores e mais praças da Guarda Nacional.

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou.rnria
da Província do Paraná, em resposta ao seu ollldo 1r.• 124
de 4 de Novembro do anuo passado que os requerimentos
dos Officiaes, Officiaes inferiores e mais praças da Guarda
Nacional, dirigidos na fórma do art. 122 do llecreto de 6
de Abri! de 18:J4, estão sujeitos ao sello de 100 réis por
cada meia folha de papel que não exceder nas suas dimensões 12 pollegadas de comprido e 8 de largo, e se a meia
folha exceder ás referidas dimensões pagadõ o dobro, na fórma
da observação l.• ~ 1.• do art. 5S do Regulamento de 26
de Dezembro de 18GO, c Ci1·cular de 23 de ~'cvereiro e Ordem
de tt~ de Novembro do anno passado; e que, quanto ás lier~nças c dispensas temporarias da Guarda Nacienal, para as
1J uacs se nilo ex pedir lilui•J, s:lo isentas de sello nos termos

do art. 80 do citado Rcp;ulamcnto de 2G de Drzembro do
·1860; declara· outt·osim ao mesmo Sr. lnspcctor que qualquer
Jleliberaçilo quo a referida 'fhcsouraria tomar a semelhante
.mpeito será attendida por este 1\linistorio.

José ;lfaria da Silva Paranlws.

I

N. 56.- FAZEND,\ .-Em 13 de Fcvcr&iro de t8G2.
O. terrenos de marinhas só se cenc~dem á~ Camaras Municipaes para logra~

· ···

... ··

douros publicos.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 13
de Fevereiro de 1862.

111.••

c Ex.m• St·.-Communico á V. Ex. que, altendendo
que reprcsentárão os Drs. José Martins Rocha o João José Pi·
mentel relativamente aos terrenos do marinha fronteiros á
chacara do Vallonguinho c Cabacciros n.•• 65 c 66, cujo domínio util lhes ó contestado pP.Ia Camara Municipal de Nicthcroy, por entender esta que devem fazer parte da chacara
que comprou a Antonio J.oaquim Brum e mais interessados,
foi por despacho de 10 do corrente resolvido que deve subsistir
o titulo de aforamento quf' em 27 de Novembro do anno passado o Thesouro concedeu aos ditos Doutores; cumprindo por isso
que V. Ex., pelos meios competentes, faça respeitar o referido
titulo tiio inteiramente como nelle se contém ; por quanto
provado está que as marinhas questionadas niío cntrárão no
ajuste da compra da chacara por parte da Camara, e que
dellas estiverão sempre de posse Antonio Joaquim Brum e
seus herdeiros pagando na Collectoria respectiva os fóros vencidos desses terrenos até que, com licença do Thesouro, os
derão aos mencionados Doutores , sem que esses actos de posse e
legitimo gozo fossem regularmente obstados ou contestados
pela mesma Camara; além de que segundo a lcgislaçllo vigente( Lei de 15 de Novembro de 1831 art. 5l § 14, Ordem
de 18 dó Oulubro de 1838, Aviso de 5 de Novembro de
1846) os terrenos de marinhas só se concedem ás Camaras
Municipaes para logradouros publicos, e nunca como fonte do
renda (Ordens de 7 de Outubro de 1833 e 23 de Agosto de
1853) como pretendia a Camara Municipal de Niclheroy fazendo-os arrematar para afora-los a quem melhores vantagens
ollerecesse.
Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.Sr. Presidente da l1 rovincia áo Rio de Janeiro.
l•l

N.

5í.-FAZE~DA.-Ern

13 de Fevereiro

uc

1862.

Dcdurcão da porrenta~em dos Emprrgados dns Alfandegns, Recebedoria,
c Juizo dos Féitós ua Curte IJUC dcixão de ter cxercicio durante o mcz.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 13
de Fevereiro de HHi~ .
.Josó Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. In.~peclor da Ttwsouraria
de Fazenda de Sergipe, em respostJ ao seu officio n." 63 de
20 de Junho ultimo, que não foi approvada a decisão, de que
dá conta no dito officio, mandando deduzir a porcentagem do
Ajudante do lnspcctor da respectiva Alfandega sórncnte da
renda arrecadada alt'~ o dia em que ellc entrou no gozo da
licença que lhe fóra conccdiLia pela Presidcncia da Província;
por quanto, a pratica seguida pelo Thesouro no calculo da
porcentagem dos Empregados da Alfandcga, Hecebcdorla o
Juizo dos Feitos da COrte, que deixüo de ter exercício du-·
rante o mez, c estão sujeitos ao desconto desse vencimento na
fórma ~as disposi~iões em vigor, tem sido sempre dividir-se a
}lorcentagem de todo mez pelos dias do mesmo, c multiplicar o quociente por tantos dias quantos leve o Empregado
de exercício. Cumpre pois que o dito Sr. lnspector providencie·
para que SPja ahi observada esta pratica, que está de accordo
com os Regulamentos, visto como não mandão elles abonat'
porcentagens diarias, mas sim annuaes, pagas mensalmente,
reformando a suJ supracituda decisão.
José Jfaria da Silva P<tranlws.

N. 58.- FAZE:\'0.\.-Em H de Fevereiro de 1862.
Disparidade encontrada entre as trl's notas do despacho de mercadorias
nas Alfandcgas.

·

·-

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Uio de Janeiro em 14.
de Fevereiro de 18G2.
Josó Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, eommunica ao Sr. lnspPctor da Thesouraria
ue Fazenda de l'Prnambuco, que o mesmo Tribunal, a quem
foi presente o seu ollkio n." 6:! de g de 1\Iarço do nono pus~:
sado e documentos annc:'l.os, relativos á decisão da dita Thcsourélria coulirnwtoria da d:t-Alfandt>ga respectiva, quP julgou não

ser o despachante do 209 duzias de pares de chinellas cte lã
pertencentes a Joaquim Pereira Arantes incorrido na multa
dó: art. 553 do Regulamento das Alfandegns pela omissão
da -palavra- pares- em duas das notas do despacho; considerando que das tres notas aprAsentadas uma estava exacta,
c como exige o art. 544 § 1. o n. o 6, isto é, com a declaração da
unidade adoptada por base na Tarifa para o pagamento dos
direitos, sendo as outras omissas nessa parte; que pela falta
do identidade entre as tres notas não houve, llem podia haver
prejuízo contra a Fazenda, visto como em utna dellas existia
a .declaração positiva da quantidade; considerando lambem que
. ao empregado que distribui o as ditas notas assim discrep;mtes foi
devida principalmente a omissão, que o processo ulterior do
despacho corrigio, posto que de um modo irregular, preenchendo a lacuna das duas; resolveu confirmar a supracitada decisão pelas razões expostas: não podendo ser applicavel ao caso
a disposição do art. 553 em que se baseou a Alfandega, por
1e não dar excesso além da declaração das notas; sendo digno
do reparo que o Conferente do despacho, reconhecendo a
discordancia alludida entre as mesmas, não exigisse desde
logo do despachante a reforma dellas nos termos do art. 545,
participando-o immediatarnente ao chefe da Repartição, e não
~mo praticou depois d& sabida da mercadoria.

José Maria da Silr:a Paranhos.

N. 59.-BIPERIO.-Aliso de 14 de Fevereiro do 1862.
Ao Presidente da Provincia de S. {'edro communicando as observncoes dn
Secçao do~ Negocios do lmpcrio do Conselho de Estndo sobre as Leis
--·
PruYinciaes adoptadas na sessão de t8J9.

;I'··'
3.• Secção.-Rio de Janeiro.-:\linisterio dos Negocios do
lmperio em 14 de Fevereiro de 18~2.
-:-*

UI.•• e Ex. mo Sr. -Sobre as Leis dessa Província, adaptadas pela Assembléa Legislativa Provincial na sessão ordinaria d~ 1859, foi ouvida a Secção dos Negocios do lmperio do
Conselho de Estado, e em Consulta de 31 de Dezembro ultiJDO observou o seguinte:
t.• No art. 2. 0 §§ 1. 0 , 2. 0 , 6.•, 9. 0 e 15. 0 da Lei n.• 446
de 4 de Janeiro de 1860 se decretão impostos deexportaçil.o, sobre
os quaes ha necessidade de dcclaràçãõ do Poder Legislativo
Geral, como em casos semelhantes se tem observado.

Decisões do Gorerno.
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2. • Nessa mesma Lei ltu o art. 3. o que dispõe que a Fazenda Provincial não acrita nem reconhese outra moeda que
não seja a do cunho Nac:onal, ou as notas bancarias que legalmente como tJCs são consideradas. Se esta disposição l'Stabelece doutrina, é ineonslitucional, porquc.as Assembléas Pro~in('iacs 'nilo podem legislar sobre moeda; se porém ella apenas ulfirma a cxistcncia de um fnelli, ou faz dcdaração do
modo como deve haver-se a FnzPnda Provincial em suas
transacções, nfío é objPelo de L~i, ou é superllua.
3.• Não é constitucional a disposição do art. 30 desta mesmll
tei, que releva o cx-Colll!clor da úlla de Passo-I<undo da
II!!:!.J.!.a quo lhe foi impos!a pela Dircctoria Geral da Fazenda
Provincial, quer sPja considerada como rcmisião da rena,
qner como rnerce pPcuniaria. Em ambos os caso:§ usurpa a
Assernbléa Provincial allribtticões do Poder Executivo ou do
1\Iodr·rador.
!,.• o No mes!no caso rsLí o § 18 do arl. 36, que autorisa
o Presidente da Prcnincia n matular restituir a Sirnuo Stelita
da Cunlra n quantia dn !100", impor!ancia da multa que lhe
foi imposta como arrematante da illuminac;fío publica da ci•
dadc de Pelotas.
5.• A pena de açonlrs, imposta pelo art. 27 dag Posturas
da Camara Municipal da villa de Passo-Fundo, approvada
pela Lei n. o !1!>'~ de H r~~~ Janeiro de 1860, é exorbitante das
faruldadr:s d;ts Cuuaras Munir-!pat•s, que sô podem infligir as
de prisiío c multa na liírnn do seu l"l'~imcDlo.
G.o A obrigação imposta pelo art. 28, aos medicos, cirurgiões
c boticarios, de registrarem seus títulos na Cnmara é contraria ao Hegulanwnlo da Junta de hygienc publica. O art. 30, § t.o,
é ainda mais exlraordinario; dando á Carnara o direito· de conceder licenças para o exerdcio daquellus prolissües. Semelhante disposiciío é destruidora de tudo quanto a tal respeito ha
determinado a Lei Geral.
7. o As Posturas da Cnmnra ~Inncipal da cidnde de Alrgrete,
approvadas lambem pf'la rrf"t~rida Lei n. o 4;;r.. de !t. de Janoiro
de 18GO, impüem do rursmo modo, no art. 2:15 pena de açoutes, a qual, como se tem observado, é rxorbitante da faculdade que a Lei do 1. o de Outubro de 1828 deu ás Cama tas
1\Junicipaes sobre est~ olJjcclo, nfío srndo applicavel no caso
uas Po!turas o art. 60 do Co(Jigo Criminal, como se pretende, porque a Lei la'iativamer1te declara quncs são as...,penai·
(jllt1 as Camaras podem impÔ!.
•
8.• Na Lei n. 0 456 (Orçamento Municipal) notuo-se os §§
23, 27, 28 c 2!) do art. 2.•, que lratão de impostos de importaç:'io c exportação llltlilkipal. A Psle respeito já por veLos so
lern observado que (: indi:•!H'I1SGHI uma rcsoluçiío legislativa
tflle dcnna a nGlure;~J dcslJs imposiN~'5.
.
fi." ~'flhre o art. ::::t, qnr nnnl:\ vigor.lr :1s dio;posi\Õrs prrmancn~

te» da Lei anterior noluo-sc as dos arts. 27 e 28, que concedem o meio executivo para cobrança das rendas das Camaras :Municipacs, ou po1· arreruataçilo, ou por administração, o
qile. as Assem bléas Pmvinciaes não podem fazL'r.
·to. No art. 2 i desta mesma Lei se promette um privilegio
á''qticm se crfcarregar de construir um ou dous matad<1mos,
consistindo o dito privilegio, como diz o artigo, niCprõ1íl6i~1io
de talhar-se o gndo em outros lugares. Se o talhar ó sómente matar c es~Juartcjar o gado, isto já está detérminado
pela· Lei do 1. • de Outubro de 1H:!8; lll:JS /;c por esse vocabiJió' se entPildiJ tambcm a venda por miut\o, tal privilegio
illlo pódc concetlcr-sc, como contrario á mcsm:1 Lei, que deixa
fiyre a qualquer a venda onde bem lhe parecer.
" E1n vista destas observuções as referid11s Leis lãO ser submctlldás ao exame da Asst~tnbléa (~era\ Legislativa. O que commQnico a V. Ex. parJ sua intclligencia.
Deu.s Guarde a V. Ex.- J o.< é Jldcfonso de Souza Ramos.~~. Presd:mtll da Província de S. Pedro.

N. 60.-BIPEIUO.-· ATiso de 15 de Fevercit·o de 18{3:!.
ÁÓ Arcebispo da nahia communiem<lo qae o Governo nao c.,tit nutorbnd<J
para t:onccder j':bilaçã_o a um lente do Scminarit> archiepiscopal.

6.• Secçâo.-Rio de Janei.-o.-Ministerfo dos
lmperio em 15 de Fevereiro de 1tG2.

~rgocios

do

:~<:x:.mo e Rcv.m• Sr.-Levei UJ alto conhecimento de Sua
Magcstade o Imperador o requerimento em que o Padre Francisco Hayrnundo Nonato da \\ladre de Deus Pontes, Lente da
e11deira de thcologia moral do grande Seminario dessa diocese,
pede ser jubilado na mesma· cadeira, não só por contar mais
da 20 annos de magislerio c impossibilidade do continuar a
t.ervir, por isso que sofTI·e da vista, mas tambcm por não
poder o· seu convento subministrar-lhe, por sua pobreza, todos
os meios de subsistencia; e o mesmo Augusto Senhor, Tendo oulido a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado,' lia por bem l\Iandar declarar que, nuo havendo Lei
qoe regule a aposentadoria de taes empt·egados, não cabanas
attrib~ições do Governo deferir ao supplicante, que poderá recorrer. ao Poder Legislativo.
' 'O .que communic:o a V. Ex. nev. m•- para seu conhecimento e devidos eiTeitos.
Deus Guarde a V. Ex. fie v. ma- José lldefonso de Souza
Bamos.- Sr. A-rcebispo da Dai1ia.

N. 61.- FAZENDA.-Ern 15 de Fevereiro de 1862.
Auentamento dos fúros de terrenos de marinhas dado o caso de
divisao ilo àforamélítõ;

Ministerio dos Nc~ocio da Fazenda.- Rio de Janeiro em 15
do Fevereiro do 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo em consideração o julgamento do
Juizo dos Feitos da Fazenda da Província de Santa Catharina
de 10 de Fevereiro de 1860, na execução movida pda Fazenda Nacional contra os herdeiros de Francisco Caetano Soares
para cobrança de fóms de terrenos de marinhas, do qual deu
parte a Procuradoria Fiscal da mesma Provinda â Directoria
Geral do Contencioso em oficio n. •63 de 19 de Março do dito anno:
ordena ao Sr. lnspector da sobredita Thesouraria que, para
a bua fiscalisação dos fóros e laudemios de taes terrenos, observe
a pratica seguida. nó ThPsouró, dado o caso de divisão do
prazo por successão, fazendo, em vista dos respectivos forrnaus
de partilha o assentamento dos lotes de terrenos de marinhas
que forem lançados em partilha aos herdeiros, e exigindo quo
estes so rnosiJ"em quites dos fôros alrazados para poderem entrar
na posse dos respectivos lotes, procedendo na fónna da Lei
contra os que não se habilitarem por esse modo.
José Maria da Silva Paranho1.
N. 62.-FAZENDA.-Circular em 15 de Fevereiro de 1862.
Dos manifestos escriptos em portuguez nllo ba que exigir a trnducçllo
ou copia fiel.
- -

Minisferio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio do Janeiro em
15 de Fnvereiro de t862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, om conformidade da decisão dada nesta
data á Alfandega da Côrte, comrnnnit:a aos Srs. Inspectores.
das Thesourarias de Fazenda, para que o fação constar aos
Inspectores das Alfandegas das Províncias, que não deve exigir-se, por inutil e escusada, a traducção ou copia fiol em
'YUlgar, de que trata o art. 372 do 1\egulamento das Alfan-.
degas, dos manifestos escriptos em portuguez, e authenticados
na fórma do art. 400 do masmo Regulamento.
José lJfaria da Silva Paranho!.
-No mesmo sentido expeclio-so ordem á Alfandegada Côrte.

N. 63. -1\JARINHA.-Aviso de 15 de Fevereiro de 1862.
Manda observar Instrucções para o cume e ,·erificaçno das contas de dl'spezns, a que se referem os §)\\ 5. 0 c ~-· dos nrL~. 2.• e :>Yõo Regula·
mento e Decreto n.• 1. 739 de 26 tlc Março de 18á6.

2.• Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da
rinha em 15 de Fevereiro de 1862.

~~a

Sua Magestadc o Imperador lia por b(~m ordenar que, na
execução do disposto nos §§ 5.• c 2." dos arts. 2." e 5.• do
Regulamento c Uccrcto n." 1.73\:l de 26 de i\larço de 1856,
St'jão observarias as lnstrucções que a este acompanhfio, n•gulando o exame c verificação das dPspezas realizadas, il conta
do 1\Jinistcrio da Marinha, pelas Tlwsourarias de l'azenda e
Divisücs Na va<'s em pot·tos <'strangt'iros.
Ucus Guardo a V. S.-J oaquitn Jus é lgnacio.-Sr. Contador da Marinha.
lnfllt•ucções a que 11e refe•·e o .ti viso tlesla
,,.,,,, p~u·a o e.rRute e verifle~•ç~io tlfls tles•
pe~RS reali<:~atltlfl pela11 Tltefi~Pflrarit~s tle .E'R•
eentla tltrs P.roa•inciiía; e Divisões 1\'al.iaes ena
porto• estrangeiros.

Art. 1.• No exame da dcspeza do Ministerio da 1\larinha,
que se realizar pelas Thcsourarias de Fazenda das Províncias
e Divisões Navacs em portos estrangeiros, procurar-sc-ha conhecer:
§ t.• Se as despezas forão devidamente feitas, c dentro dos
limites da distribuição dos creditas c das autorisações concedidas posteriormente pelo Governo imperial.
§ 2. • Se crão nccessarias, ou pelo menos se consta terem
sido justificadas le~almcnlc.
§ 3.• Se forão devidamente clussiOcudas, segundo as verbas
do orçamento; c se o abono de vencimentos ao pcssoul empregado nos est<:belecimentos marilimos e nos navios da Forta
Naval foi feito de conformidade com as respectivas tabellas e
ordens do Governo.
§ ~-· Se as demonstrações das quantias arrecadadas para o
Asylo de Invalidos, em virtude do art. 24 da Lei n.• 514 de
28 de Outubro de 1848, coincidem com os descontos feitos
aos vencimentos das diiTerentes praças que são obrigadas a
contribuir para o mesmo Asylo.
§ 5.• Se os documentos probatorios das despezas achão-so
revestidos das formalidades precisas e estabelecidas nos respectivos Regulamentos; c se os calculos das q•tantias pagas estao cxactos.

Art. 2.• O exame será feito á medidJ que forem cltcgnndo
as demonstrações c rloeumer1tos, dcYcndo o Empn•gado revisol' apresentar o resultado de snas investigações no fim de
1mda trimestre, acompanhatlo de um rclatorio circumstanciado
do que tiver encontrado, c de uma recnpitulação da dc~pcza
classificada em 1. •• c 2 ... vias.
Art. 3.• No fim do exerci<:io organisaní o Empregado compct<~nte uma reeapitnlaç;io ger.~l de lotla a pt~spPza tlo excrcicio, devidamente cla.;si!lcada pelas vrrbas do orçamento.
Art. 4.• A distribniçJo do trabalho sení fnila pelo Contador, devendo n·cahir JHH Empr,·gados mais habilitados.
Art. 5.• O Chefe d11 2." Secção dirigirá todo o servit;o do
que forem incumbidos os divt~rsns Emprt!gados, reeebend:1 delles os relalorios c mai.; papt~is de qtw lraliío estas Instrucções, a lim de aprc;entctl-os ao Cont-tdor, com a~ observações
quo julgar convcaiente I'Jzer, a bem do mesmo trabalho, o
da fi3calisaçJo Cln geral.
Art. ü. o As dt'JWln il rat:-õrJs rem eU idas pPlas Thesourarias das
Provincias e as 2."' Yias das rPelpitulaç(it~s da dcspcza da>sificada, de quo trJla o art 2.• dPstas Jnstrurções, S<ll'ào entregues á 1 • Sccç;io da Contadoria, parJ altendú-las na cscriptu•·ação dos cred itos.
Art. 7.• O llli'Srno Chefe da 2.• Sr•rção na entrega dos docu rnen tos c mais papeis aos Em pregados que forem designa·
dos para pl\)Ccdcr nós rlxnmr~s marcados nestas Jm;trucrõcs fará
observar o que se aclra rl:sposto no art. 13 do Aviso Hcgulamcntar de 2 de Abril de 18:56.
Art. g_o O Contador organisará os modelos que forPm nccessarios p1ra regularidade do trab,tlho, c pror·orá ao ~~overno M
providencias que a cxpcriencia fôr demonstrando sPrem precisas para cabal de~empr•nho das presenltlS Instrnrçõés.
Hio de Janeiro em 15 de Fevereiro de 1862.-Joaquim Jos6
Jynacio.

N. 64.-FAZENDA.-Circular de 17 de Fevereiro de 1862.
Cobrança de cmolnmcntos das ~ettidOcs passadas pelas Rcparti~Oes
de fazenda.
1\linis~rio
d~ F~vcreiro

dos Ncgocios da Fazonda.-Rio de Janeiro em 17
de 1862.

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, tendo notado grande irregularidade na to·
branr;a dos emolurncmlos das certidões rassadas pela!! Rcpar-

li~i'íes de Fazenda, recommcmla aos Srs. lnspcclores das Thesourarias, que tenhão muito Pm vi5ta na referida cobrança as
disposiçOe:> da Ordem de 22 Novembro de Hl:i7, segundo a
qual urna certi(l11o que se refere a livros dislinclos, como
folhas de pagatuento, registros on assPnlaii•Pnlos, llP;e pagar
09 emolumentos de duas ou mais huse:1s; prcvid1 ncianllo
para que nas Estaç.ü•~s que lhPs são subordinadas se execute
pontualmente a mesnta Ordem.

J'J8é Jl[aria da Silva Paran!tns.

N. G:l.- FAZE~DA.- Circular de 17 de Fevereiro de 1HG2.
Como devem ser contados os trrmos ~ssi:mndos para a sntisração de
ohrigaçDCS Ílllpostas.

1\linisterio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 11
de Fevereiro de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em conforrn idade de decisão dada nesta
data á Thesouraria da Província das AlagOas, declara aos Srs.
lnspectores das Thcsourarias de Fazenda, para sua intelligencia
c pam que o fação constar aos das Alfandegas resp<>elivas,
que os termos assignados, para a satisfação de quaesr1ucr ohri(pç•ies impostas, devem ser coutados pela maneira estabelecida na Ord. liv. 3. 0 tit. 13, como a respeito do sello explicou
a Ordem n." 7\.l de H de Setembro de 18/d..
J usé Ma ria da Silva Paranhos.

N. 66.;_ F,\ZE~DA.- Em 17 de Fevereiro de 1862.
llamlcirn sou a qual !levrm ser nawgndns ns mcrcadorins do porto
- - · da Pará para Loreto por conta da RepuiJiica Peruana.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 17
de Fevereiro de i8G2.
José J\Iaria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Th·•so!u·o NtH'.innnl, attcn(IPIHln no qnc snlirítn a LPgaç·ão Pc-

ruana nesta Côrte em sua nota dirigida ao 1\finisterio dos Estrangeirm;, e por c:>te transrnittida ao da 1•\•zenda com Aviso
rle 9 do mez pas,;ado, ordena ao Si'. lnspector da Thesomaria
da Província do P.u·á qu~ ex prça as provirlencias nccessarias
a fim de que a rPspncliva Atrandllga, consideJ".lnrlo como mercadorias de transito algumas rn<~chinas, c as peças de um dique
ftuctuante de ferro c de !lous pelJlll'nos vapores, quil em meados
do corrente anno ltlm de vir de f;~gl<~terra para Lor·eto po1·
conta ua ltepuhlica Peruana, permitta, nos termos dos arts.
622 c 62~ do Hegulamento das All'and«'gao, que laes objeclos
snjão baldeados no porto da mesma l' rovincia com a rnaiot·
presteza c cuidado para navio exclusivamente brasileiro ou
peruano que os tiver do conduzir ao seu destino: na inlclligencia de que, n<io ó pllrmitlido lllllll pela Lrgislaçiío particular do lmperio, nem pela Convenção de 22 de Outubro
de 1858, celebrada entre o Brasil c a dita Rtlpublica, quo
taes mercadorias scjão navngadas com aquelle destino, sob
outra bandeira que n<lo a do Bra:>il ou a do Perú.

José Maria da Silva Pvranhos.
- Communicou-se na mesma dala ao l\Iinisterio de Estrangeiros.

N. 67.- FAZENDA.- Em 17 de Fevereiro de 1862.
Apprehensllo c julgamento de

me~ca~oriu
d~reatos.

&ubtrnhidns no pagamento dos

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio do Janeiro om
17 de Fevereiro de 18G2.
Communico a V. S. quo o Tribunal do Thesouro, tomando
conhecimento dos recursos interpostos por Fiorilo & Tavolara das decisões proferidas por essa lnspectoria em dous processos de contrabando, o 1. • de sete volumes sabidos fraudulentamente, ãêobertai:los com palha secca, do armazem n.• 15 dessa
Alfandega, no dia 27 de Agosto ultimo, o o 2.• de quatro
volumes, tarnbem sahidos do mesmo modo do mencionado
armazem, seguidos em acto continuo e apprehendidos na rua
das Violas no dia 29 do citado mez: resolveu dar provimento,
nos mesmos recursos, pnra o fim de annullar, como os an-.
nullou, os respectivos processos, nquelle pela imcompetencia
da autoridade administrativo para instaura-lo c julga-lo em
face do art. 17, ~ 1.• da Lei de 3 de Dezembro de 184-1, e

art. 7~~ § 3.• do Hegulam•:nto de 19 de Setembro de 18@,
e este por se não have1· marcado :ís partes o prazo de 15 dias
para sua defcza, omittindo-se nssim urna das solcmnidade~ I'Xpressamente rccornmendadas nos arts. 744. §3. 0 , 7/15 c 746 do
citado Hegulamer~to, c declarada substancial pela lmpmial Hcsoln~ao de consulta de 10 de Abril do anno passado.
Devolro, pois, a V. S. os papeis rcspectilos, p<na que f<lÇa
instaurar novo )H'ocesso pela apprehcnsão dos quatro 1olurnes,
do qual lhe compde conhecer, mandando proC('/11'1' <Í inquiri~l!o do Administrador das Capatazias, do Fiel dtJ arn1azcm
0
11. 15, e do arrumador Espírito Santo, llcando por este modo
sanadaJtas irregularidades que se ucrão no J.o pro~P:;so; cumprindo que observe as prcscripçues do Capitulo 2." Titulo H."
do mencionado Hegulamenlo, relativamente ás apprchensôPs
em flagrante. E quanto ao contrabando consumado em 27 dn
Agosto, mande V. S. proceder as diligencias tendentes ao dc"cohrimenlo da verdade, fazendo remessa ao Juiz :\Junicipal das
inforrnnçõcs que puder colher, com copia nuthculica da participação dada por Joaquim Jo só Tcxcira Bastos c João Ferreira Guimarães, rcrncltcndo lambem, se jú o não tiYer feito,
ao Juizo competente, para os efft~ilos lngacs, a carta e outras
peças comprobatorias da coneurrcncia que no referido contrabando livcrão o Ajud;mle das Capatazias Fernando Pinto de
Almeida, o arrumador Bandeira c o Despachante Geral Faria.
Deus Guarde a V. S.- José Maria da Siit'a Paranhos.Sr. Conselheiro Inspector dn Alfandcga da Corte.

N. 68.- FAZENDA.- Em 17

Fevereiro de

18!1.:! .

.Nao se liquida a diviol:t dr exercido findo provrni~ntc de meio soldo rmquanto

a

peu,ioi1istá não aprcscnt;tr o titulo da l'P'J"1o.

Ministerio dos ~cgocios dil Fazenda.-- Rio de Janeiro em 17

4e Fevereiro de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, ~residente do Tribunal do
Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Thcsouraria de
Farenda do Minas ncracs, ern resposta ao seu otncio n. o ü!l
de 26 de Junho ultimo, qnc il'l'i'gnl<mncntc furão li<tuidadas
pela mesma Tlwsouraria as dividi!S de exercidos findos, ('.i1jos
processos ora lhe silo derol\'idos, de IJ. 1\lnrianna A11gnsta
Borta de Araujo, riu va do Car·iliio Hemardo Jos(~ 1!n Araujo,
e de D. Anna Ther"za Adelaide 1\dlinres, fllha !lo T•·~:enle
Coronel Joilu de Souza Silveifl1 Pnlh<tn•s: r!stn l)W' <ls pdirion:trias
DPf'iújr•.< rln (;ol'frn o.
S

~Thesouro

rr1io tínltão ainda solicitado os respectivos tilulos, c por isso
{) Thesouro as eliminára na rclac;ão das allernções do assentamento remeltida pela Thcsouraria; cumprindo que o Sr.
Inspector faça observar em semelhantes casos, as disposiçõrs
das ordens do 11 de Fe,ereiro e 3 de Dezembro de 1853, 25
de Junho de 185G c 31 de ~Jarço de 1857.

José JJiaria da Silta Paranlws .

•
N. 69.- FAZE~D.\.- Em 18 de ·Fevereiro de 1862.
Sui.Jrc o P"f"Hnento do imposto de ancoragPm.

Ministrrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em .

18 de Fevereiro de do 1862.
José 1\laria da Silva Parnnhos, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em solução ao officio n.o 2'~ de 18 de Fevereiro do anno passado, no qual o Sr. Inspcclor da Thrsouraria
de Fazenda do Paraná dando conta de ter a Alfandcga respectiva
sujeitado o brigue nacional Dvt.s Amigos, que havendo descarregado alli mercadorias remetlidas desle porto, carreg<Íra
herva mate para as Bepublicas do Prata, ao pagamento dG anco-'
ragcm na razão de 300 réis por tonelada de sua arqueação;
consulta se um nayio nas circumstancias expostas deve ser,
como opina o Procurador Fiscal da .Thcsouraria, isento do referido imposto, ou ~ómente obrigado á metade delle, como pensa_,
o Sr. lnspector, sob fundamento de que um tal navio não pódo
ser considerado de cabotagem ; lhe declara, para sua in telligencia
o devidos clfcilos, que as embarcações no caso da de que se
trata, silo isentas do imposto da ancoragem em vista do art.
Gü:l do Regulamento das Alfandegas; o qual só manda cobrar
o imposto das cmbarcaçües procedentes de portos estrangeiros,
que por qualquer motiv0 derem entrada nos do lmpcrio, salvas
as exccpções dos seus paragraphos. Outrosim que á Alfandega
~umpria, como por vezes se tem declarado, decidir a reclamação:
que a tal respeito fizerão o Despachante c o Com mandante do
mencionado brigue, como entendesse de justiça, deixando-lhes
o direito salvo de recorrerem da sua decisão para as AutoridadeJ
corõpelentcs.

Jos8 Maria da Silta Paranhos.

N. 70.-:\L\RlNIL\.-Aviso de 18 de Fevereiro de 1862.
Amplia o disposto no Aviso de 'G de Nowmhro de 1859, declarando n~o
estan•m comprehrndidas nas suas prcscripçües as contas dos Encarregados do Corpo <lc Falenda, cujos il11entnrios tcnh3o-Sitlõ ft•itos dentro do
ultimo trimestre do a uno llnanceiro; c bem assim as dos Cirurgiões,
l'harmacc\_\ticos, l\lachinistas, e Mestres dos ~aYios da Armada c Estabclcrimcntos de 1\larinha.

2.• Secção.- Rio de Janeiro.-1\tinisterio dos Ncgocios da
l\Iatinha em 18 de Fevereiro de 1862.
Tendo em vista obviar aos inconvenientes qur, sem vanlngem
da n:~ealisação c dos vcrdatieiros interesses da FazeiHia l'uhlica, resultão na pratica da grneralidade com que é entendido
o Aviso du 2G de Novembro de 1859, applicando-se imlistinctamentc a sua doutrina, não só IÍ~ contas de todos os responsavcis do Corpo de Fnzcnd:1, qualquer que seja o tPmpo da
sua gestão, mas ainda ás dos Cirurgiões, l'hannaceuticos, 1\lachinistas e l\lestres dos Navios da Armada c Estabelecimentos
de Marinha, apezar de não estarem estes comprehendidos na
disposição do art. 15 do cap. 5. • do plano que baixou com o
DcCI'elo n. o 1 . 94 O de 30 de Junho de t857, Sua l\lagcstade
O Imperador, Attcndendo ao que V. Ex. repres·'ntára por
Oficio n.o 851 de 26 de Junho do anuo passado, Hn por bem
Ordenar:
1. o Que sejão exceptuadas do encerramento prescripto no Aviso
de 2G de Novembro de 185!} <1S contas dôs Encarregados do
Corpo de Fazenda, cujos inventarias tenhão sido feitos dentro
do ultimo trimestre do anno fill'mcciro.
2. o <)ne scjão, outrosim, dispt~nsallas da ciln!la forma lidado
as conbs dos Cirurgiões, Pharmaceulicos, l\laehinistas e Mestres, procedendo-se unicatttcntc aos respectivos inventarios,
quando tacs responsavcis tenhão de desembarcar, ou os interesses da liscalisnç.ão o exigirem.
Deus Guarde a V. S.-Joaquim José Ignacio.-Sr. Contador da Marinha.

N. 71.-:\L\RINHA.-Aviso de 18 de Fevereiro de 1862.
1\Ianda observar Instrncçõcs para o scniço dos Pharúcs c
-···
l'haroletcs <lo Impcrio.

2.• Seccão.-1\io de Janeiro.-l\linistcrio dos Negocios da
Marinha, êm 18 de Fevereiro de Hl62.
Sua l\lagcstade O Irnprrador Ha por bem que se exccnlPm
as inclusas lnstrucções c tabellct rt>guhmdo o seniço dos l'ha-

1oes e Pharoiet<•s du lmjwrio, assim como o numrro e rclrílmiçüo do rcspcctho pr:i.'ual: o q;w conlmUilieo n V. S. para
~ua inlclligcncia o cumprimento na pnrlc que lhe toca.
lkus (;uardc a Y. S.-.Jonquim José Ignacio.-Sr. Contador
da .Marinha.

W!iD.'i;~ ··~!'!"'i~~~·.»
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fi.Z>íJ~--~,,~;,{'à<L~'~ ~5o f!~cH•·~"1'ilo;;- •n~.:~u~E~:!6~~~s 0~)§<."1:'' lU'
"t>m:· i~··ü>jq,' c~~~h~ -ç~-;~ ~-n .•

.\rt. 1." O ~~·rvi<::o dos Pliarórs c Pharoleks será dPsempcnhado por 1."', 2."' e :J.•·• l'haroleiros, que p<'recbeníõ o estipcndio llxado nn falwlla <l!l!H'\il.
~ L" Os 1."' e 2."' l'hnroleiros st•rvir;Í(í nos PharôPs, c os
:l. o• nos Pha,·oldt•s. '(':~11ndo a dhlril!iliçiio feita na mesma
tubclla.
Art. 2." S;1o o1Jrig;w(H'.' l:tJ 1 ." Pltiirokiro:
~ I." Fazer aecnfkr' o l'l:nrol ao pi\r do Sol, f' apóigal-o <JO
nascer, tendo o maior ruicln!lo Pm qne a luz seja con,ervada
com a mesma inlensidarb e brilho durante toda a noitr.
§ 2." Cuidar na limpeza e conscrvnçiio do npparelho dr luz,
torre c suas dept'tHient:ias, requisitando da respectiva Capitania do Porto o que para rsse fim fôr nrressnrio.
.
§ 3." Conscrvi.lr sob sua guarda e responsabilidade todo o
materínl do Pllarol, de qw· pn·stará nnnualmrmte contas, na
Clirtc á Contadoria da .Uarinha, e nns Provincins, ;ís Tlwsouraríns de l<'azcnda .'
~ 4." Não consentir nas vizinl:anças do Pharr,J nrvorPs crescidas, ou outros obstaculos de i;.;u:ll natureza, quo lhe interceptem a luz.
~ 5." Requisitar opporlnn<•lnPnle ao Capitão do Porto o material neccssario ao consumo do Plwrol em tres mezcs, nprc·
sentando n'essa oecnsiiio um;1 nota do existente.'
§ 6. Zelar pda eonsfTr:H;~o das hoias c balizas qur Pstivcl'Pm á vista do Pharol, falt':Hio-as snsp<'tHll'l', e rxaminar ns
n•s:H•ctiras :Hll<1!Ta~·(ic~;, ,-;;•;nprn qw' o cslndo do ntnr o pí'rmillir.
Art. :to Os de.-cres prrscriptos no precedente arligo ao L"
Pharoleiro serão desewpcnhatlos nos Pharolell's pnlo Pl:aroJdro mais antigo.
Art. !~.o Siio obri;~nçiiP,; dos 2."' c 3."' Pharoleiros:
Coadjuvnr o primeiro, c desempenhar qu;mto por clle SPja
determinado no interesse do serviço, substituindo-o pcln ordí'JH de antig-uidade nas suas faltas e impl'dir•,erdos.
Art. 5. o 0.; Pharolt~iros St'l'ilo nomeados, na Clirl<', pelo l\linislro da 1\Jarinhil, <~ nas Prorinci:ts, p·los respectivos Pn•sirlcntcs, >obre propn~ía dn t:apiWo do Porto, P ennsen11do~
l'lllf(lli1rl(O hf'!ll '>C I'\ Íi'l'tl!.
0

Art. 6. Scrfío respon;arcis pela
0

darnnificn~;iio

dos objeclos

a seu cargo, c obrigados a indemnisar os prrjuizos provenientes de seu ddeixo ou imp<·ricia.
Art. 7." O l' lw rolPiro qtw, Pslando de srnir:o, dPixnr n r agM-se o l'harol, será pela primdra vez multado na importnnr.ia de um Hlel do rcspGdivo salnrio, e na reincillt•neia drsprdido.
Art. 8." O JH'ssoal dos PlwníPs será mntricnlado nas Capitanias dos Portos, e como lal Líe1ilo do n·crulaHH'nlo forçado,
c sPrviço da (;uarda Nacional.
Art 9.° Far-se-ha uso JltJS Phanírs do :1zoitc d.\c() 011 de
naho, e 11os do rio Amazonas do de andiroha, emqtwnto outra con'i<l nfío fôr determinada.
A(t. 10. A limpl'za dos Plwróes c Pharolrlrs dere ostar
ronrluida todos os dias ás 11 horas da manhii, ficando promplos
do necessario para o seniço ria noilc•. As \idnH;as seriio
!aradas com agua quente, cinza pcneirnrla, sal ou sauiío, c os
globos, ou tubos dP vidro, limpos com toalha P pú d(~ tijolo.
Art. 1 t. A cseripluraçfío da receita c drsprz:1 do ma!Prial
á cargo dos Pharoleiros será reita nas Capitanias do.> Portos de
que dependerem.
Art. 12. Nos Pharórs, cuja dirccçiio flir confiada a Officincs
da Armada, far-se-hão por intrrmedio rl'csles todos os pedidos
c reclamações que tiverem de ser dirigidos ás Capitanias.
Art. 1:~. Todo o m<1tcrial ncccssario será supprido pelos Almoxarifados e Arsenaes de Marinha onde os tionrer, c, na
fillta do taes estabelecimentos, comprado pelos C<q'il;ics dos
Portos mediante as forrnalidarlf's da LPi.
Rio de .Janeiro em 18 de
lgnario.

Fcv,~reiro

de 1862.-Joaquim José

Tabella fb:and.o o numero e estipcn•Uo do!il huUvhhaos etnpa•e•
gados nos Ph:uúcs c Phat•olctes tlo lmpcrio.
PESSO.\L.

DENil\llNA<,:ÕES.

·--------·
1'11.\1\0LETES.

PROH~CIAS.

~

;o SEI\\ I

~:0 HAS
·:UHAIH'.\~~1-lES.

-'--

o

"'

PII.\1\0LETES.

PIL\1\ÚES.

Rio.dc Ja- { Cabo-Frio .•.....••...•..•.....
netro.. .
Ilha R<IS<L ................... .
S. Paulo .•.• Ilha da :\!ol'la ................. .

sdoP~ f~.~

: ";": """"::::::: .

13

4
3
3

~·~) ~~}·

2

, .. ... .. .. .. .. .. .
\Estt·eito.
Santa Catharina ••• Naufragados ..•. • •. • •••..•.•...
1
Abrolhos •.••... · · · • • · • · • · • · • · • . I
narra ..••..............•..•... 1
Bahia ••••
Morro de S. l'aulo ............. ..
,\tala ia da har·
1
Sergipe.... • • . • • • .. .. .. .. .. .
r a _da Co tin1
I gntba .......... .
Pernambuco Da Barra...................... I
Alagôas... . Maceió... . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . 1
Ceará ...................... ;',lucnripc ........ .
~ Itacolomi....... . • .. . . .. . . .. • ..
1
) Santa ,\una..... . .. • .. .. .. .. .. . 1
l\I;1ranMo ( ................ S. Man·os .... .
• • . . . • . • . . . . . . . . \!cantara •....
. • • . • . . . . . . . . . . . Barra ....• · . •. • · · ·
Salinas........................ 1
na~
qu('nl ..
Parú..... . •••••..•..•..... S ; :\l:trian"f$.
~
ua .....

~

.. .. .. .. .. .... ..

I

. \Para

1.......· .· . . . . .. . .. .. .: : 3 (
··

2
2
2
2

3
3
2

2
3

2

2
3

2
3

4
2

2

t
2

2
2
;;

2

2

~

2

2
2

2
2

~

.lat"hy ...

Grati!lcaçl'lo mensal parn cada urn .......... 50H

4

2
2

(;oiahal..

13

3

;{

2
2

30
\O~

28

:;os :;ou

8

80

2\~

OBSEilL\ÇÜES.
1. Os Offiriac<; da Arm11h qn." f•)rf'm incnmllitio-. da tlirerç,'io de PlJ,'\fÓE'~ percehcrán por ~emelh;mll

f'nrar~o o~ respectivo<; venriHH'Itln.., mi\it,1rr-;, 011 ;\..; g-ratilil'al;'i)C~ nrhitrar\aq no-. Aviso-. tle nnmr.IÇã'l.

2. 11m •los rcmatlnrt·'l d:~\aud,,J 1\1' S1H'f'1lrro 1\p Cthll Frio stTI iri't. t.nnln·m de gn.1nb do ral's ai\ i t•xhtrnte.
:l :"'o<; r."-llpenflin.., lh:ulns na prl'-;Pnh· \,1\•dlo1. \<1<1 ind'li1IH an rac;1'1eg ou comedori.t.s 11Ue actualmeute
pcrrPIH'lll .1h!;un" l'harol\olf(l" f' fllliJO'>.
!" tH .Jctuwo..; rmpn·g-.1rlqc. 1\n l'h1rq\ 1\1 lnrr.1 f1,, nio í.r.1nd•~ do ~ul rnntinn.1flil"' a prrcühf'f o~ 'fen·
1
t llll '111n~ qqe .11" agn~ot lh1:c. f•>l "'' ·ll•0111d"'· (h ol" l'ha1 ,J rln-. Ahrnlho<~ 1rrllo, nlrm rl11<~ gr.'llif\r,,tllt'~ marea.dl!!
Jlr<;\.t I 1bl'll.1, tl"l flll!~ forem ;n\•ilrMIH pf'\O G·IHrn", a\tf'Ut,\" dto:;\ancJa em lfUC ~c arha o Jftt'!mo Phar<'l,
.t _nattllf'/a _d,, !tf'fli<;<"'~ 1"1'1'' 111 r~l/i"
J\l'l r\Ç> Jo~nt;l[f' ('fn o;; r!v r1 \~r' Ir'' ''" :~ t -·J(Ir.r;i/Hf1 ./f'~.: T!/llflnr ..

N. 72.-niPERIO.-Aviso de Hl de Fevereiro de 186~.

dr

Ao Presidente da Junta de Qualifica~iio da Pawrhia
Santa Anna desta
ddadc, dcclaraniJõ que o iiil•liJhrii ila Junta substituido (lcYe ser admittido a reassumir o seu lug:lf logo ((UC se apresente.

3. • Secção. - Rio de Jnneiro.- Ministerio dos Negocios do
Irnpcrio em 1!} de Fevereiro de 18ü2.
Em seu officio datado de hontcm participa \'m. que, tendo
comparecido c tomado parte nos trabalhos da primeira sessão
da Junta de qualificação dessa parochia o respectivo membro
Honorio Francisco Caldas, deixou este d() coneorrer ás seguintes
sessões, sendo por isso chamado outro cidJdão para substitui-lo, na fórma da Lei ; c que, aprcscntando·se hontcm para
reassumir o seu lugar na Mesa, enttmdcu Vm. não dever admil_. ti-lo, fundado nas disposições dos Avisos de 22 de Abril de
1847 § 2. o e 8 de Fevereiro de 18 1~9 § 6. o
E em resposta cumpre-me declarar a Vm., para seu conhecimento e execução, qur. em conformidade do disposto nos Avisos
por Vm. citados, e nos de 25 c 2ü de Fevereiro de 1847 sob
n.o• 21 e 25, sempre que deixa de comparecer algum membro
da junta e é substituido, deve o substituto ceder o lugar logo
que, tendo cessado o impedimento do membro substituído, se
apresente este para tomar parte nos trabalhos.
Cumpre, portanto, quo a junta de qualilicação dessa freguezia prosiga e conclua os seus trabalhos, sendo a elles adrnittido o cidadão Honorw Francisco Caldas, uma vez que tem
cessado o seu impedirner:to.
Deus Guarde a Vm. -Josá llde(onso de Sonza Ramos.- Sr.
Juiz de Paz, Presidente da Junta de qualificação da Parochia do
Santa Anna.

N. 73.- FAZENDA.-Em

i() <lr1

Fevereiro de 1862.

Reexportação e baldeação de mercadorias no porto do Pará com destino á
--- --Hcpublica do Pcrú •

.

1\linisterio dos Negocios da Fazcnda.-llio do Janeiro em 19
de Fevereiro de 1862.
Josó Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em resposta ao officio n.• 20 L de 16 de Dezembro ultimo, no qual o Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda
do Parti dá conta da sua decisão, approvanrlu a da Alfanrkga
re~pectiva, quo sujeitou ao despaeho do consumo divcrs/IH

m,·rradorias im[Hl!'tadas na dita Provincia pelo patacho inglez
Flurest t:om dt•slino ú Hepublica do Perú, declara ao
nwsmo Sr. Inspedor que tal decisfio não foi . regular, visto
IJUP, não se achando ainrla creado Entreposto na Provirrcia,
e niío podl'ndo portanto lt)l" nella efT,•ctividado as disposições
relativas, não cstaviio ns rel'i~ridas mercadorias tora das condiçiies gcral's da irnportat;fio que pnrmittem em todo caso a
rec.\porlar;ão on baldca~·;Jo das mercadorias na fórma do
llegulamenlo.

José Ma ria da Silva ParanhfJ.,.

N.

7!L-F.\ZE~DA.- Em 20 de Fevereiro de 1862.

Não é licito ampliar ás inn5as •los Officiaes da Armada que se cas.'ll1 o
Monte Pio concedido ás filhas dos mesmos Officiaes.

Ministcrio dJs Negocios do Fazenda .-Rio de Janeiro em
20 do Fevereiro de 18G2 .
.José ~Jaria da Silva P,1ranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, sab()!ldo qnc na Provincia da Bahia existem
duas pensionistas do Est::Hlo, cujo l\Ioptc-pio provém de seu ,
irmão o fallecido 2. • Ten!mle da Armada Pedro José Batalha, julga
conveniente prevenir o Sr. lnspector da Thesouraria da dita Província, \isto como as mesmas pensionistas podem achar-se
em circumstancia de casar, dn que pela lmpcrial ltesolução de
Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado de 2 de
Outubm do armo findo, foi deelarado, que a respeito das irmüas
dos Officiacs da Arrnatla nilo ú lieito urnpliar a disposição do
nrt. H. • do Plano do ~~onle-pio da Marinha com o que
preceitua o seu art. r~. o <prauto ás li lhas dos ditos officiacs ;
até qun o Corpo Legislativo, a quem vai ser alfecta a questão.,
a resolva de!inilivamente.

José Ma ria da Silva Paranhos.
-Na mesma data expedio-se ordem á Thesouraria do Pará
ern igual sentido; mutah.~ mutandis.

N. 75.-UIPERIO.-Aviso de 22 de Fevereiro de 18ü2.
Ao Presidente da ProYincia de S. Panlo comm1mirando a approração tlas
~es de Ycrcadores e Juizes de Paz f<'itas nas parod1ias tfe t'. Beriiãi'iTO"c Santa lphigenia, do Mnnicipio tla Capital, c r~sn\1 e ntln thn:idas
sobre n incompatibilitfadc do car~o~o de .Juiz de Paz com o tl<', The;uureiro de Fazenda para a prcsideuria da -~gã jiãfochial.
,

3.• Seeçã0.-Rio de Janeiro.-l\Jinisterio dos Negocios do
lmpcrio, em 22 d~.Fc\e:ciro de 18ü2.
Ill.mo c E~. mo SI' .-Forão presentes á Sua Mn~cstnde o Imperadoi' os officios dessa presidencia de H de .lanciro e 13 de
Julho do anno proximo passado, remettendo por cnpia uma
representação da Camara l\Iunicipal dessa cnpital contra a validade das eleições de Vereadores c Juizes de Paz a que se procedeu
n!$parochias de S. Bernardo e Santa lphigenia em Setembro
de 1860, c informando sobre este objecto.
Expõe a dita Camara na referida representação, a respeito da
eleição da freguezia . de S. llernat d.>, que forão recebidas 63
cedulas para Vereadores, c 61 sómente para .Juizes de Paz,
c a respeito da de Santa lphigenia, que a Mesa parochial
foi presidida incompetentemente por um Juiz de Paz supplente,
achando-se presente e fazendo parte de !la o pr!meiro Juiz,
coronel Joaquim Floriano de Tolcdo.
O antecessor de V. Ex. julgou válida a elciç.ão de S. Bernardo, e irregular a de Santa lphigenia, mandando eliminar
da apuração geral para Vereadores os votos desta parochia,
o continuar o exercício dos Juizes de Paz, do quatriennio
findo até deliberação do Governo Imperial.
O mesmo Augusto Senhor, conformando-se, por sua immediata Resolução de 8 do corrente, com o parecer da Secção
dos Negocios do lmpcrio do Conselho de Estado exarado em
consulta de 16 de Nóvembro ultimo, houve .por bem approvar ambas a3 eleições pelos seguintes mo ti vos :
Quanto a el!•iç<io de S. Bem;udo, porque a dilftJrcnça quCl
se allega ter havido de duas redulas entre as qnc fnrão recebidas para Vereado1·es, c as qnc o forão p:1ra .lui7cs de Paz
não póde influir no resultado da eleição.
Quanto á eleição da puochia de Santn lphigenia, porque
não são procedentes as razCes em que a referida Carnara funda
a incompetencia do Juiz de Paz que a presidio.
Consta dos documentos, qnc acompanhárão os officios acima
citados, quo o coronel Joaquim Floriano de Toledo, com quanto
prestasse juramento de Jui:t de Paz da dita parochia, nunca
entrou no exercício do cargo, porque entendeu que o cargo
de Juiz de Paz era incompatível com o seu ,ernprf'g-o de Thesoureiro de l<'azcnda, c por este motivo S!JrYio de l." .Juiz de
Paz em todo esse tempo o seu immcdiato em yotos, sem quo

IJeclsões ao Governo.

'J

,
tla p:Hte da Camara Municipal, ou de qualqucr ontr::t nttlo·
lidado, fosse o referido Tolcdo obrigado J m•sumir a jurisdicçiío,
c sem que j;ímais honvc:N1 reelamaçfio, contt"'í as qualificações
que dcixárão de ser prcsid idas por rllc; c que debaixo do
llJe~mo fundanH'nlo recusou o dito Corond pn~sidir a .1\Jesa
parochial na cleh:;io <k qne sP lr;\l;J, servindo de mcmhm
della como S(~a :;t•cn·l a rio, e sendo a ;"·esidencia exercida pelo
Juiz de Paz inl!ncdiato.
Hefll'clindo-se que o emprego de TIH1SOUI't'iro de Fazrnda
exige diaria assbtL:nr·ia na repartição c a hOras certas, c altendcndo-sc á rrgra fundamental .cstabrlccida no A vi'so de I~ de
Junho de 1847 n." 89, de que são incornpalivcis os empregos
qnc não podem ser bmu de,;mnpeullado ..; scmultancamcnlc, não so
}Júdc duvidar da incontpd<'ncia do exercido do dito cmprrgo
de The~oureiro com o de Juiz de Paz; a escusa portanto quo
o Coronel Toledo diz ter pr•dido eslava no caso do ilrt: 4'.•
da Lei de 15 de Outubro de B~7, c devia ser aceita pela
Camara l\lunieip;1l, o que Y. Ex. lhe fará sentir.
Seja, porém, qual fôr a solução da questão da incompnHbilidade, não procede a arguição feita pela Camara Municipal
para se annullar a eleição sob fundamento de ter sido ella
presidida por Juiz incompdr~ntc; porquanto, todas asv<'zcs que
!'alta o Juiz de Paz mais votado, pnr qualquer motivo quo
:>Pja, eomo sn cxpr<'ssa o arl. 4. dns instrucçõcs annexas· ao
Aviso n. o 1ü8 de 23 drJ J nu h o dn 184\:J, a prcsidcncia dos
trabalhos clcitoracs se deYohc ao S<'U imnwdiato em votos, pois
do contrario deixaria de haver rleição lodns as vezes que o
Juiz de Paz mais volauo, recciando a derrota da sua pal'cialidade, se negasse a prrsidir a cldção, sob qualquer prele:\to.
O que comrnunico a V. Ex. para sua inlclligcncia, cumprindo
que mande reunir nos votos para Vereadores do município os
da parochia de Santa Iphi~;cnia.
Deus Guarde a V. Ex. -José Ildefonso ác Sou.~a Ramos.Sr. 11 rcsillcntc da Provineia uc S. Paulo.
0

N. 76.- GUERR_\ .-Aviso de 21 de Fmcrciru de 1861.
Dctcrminnndo (jUC s!'ja indem!Jisnrla n cnila de economia,; lit·i·as r!a úcs. peza feita eom o ('!lt"rramPnto de uma jirnça, recolhPnilu-sr o qtH' se
npurar do seu r,~pDlio, cotno hPJS de dt_•futltos c ause:ll<'~, ap-.. eorrt''i da
Thr,;ouraria de F;~.'P!Hla, á wwl cumpre pagar a rlespt•za i<'tral rle scpnlt.ura c r·ncnnl!lH'adação, Sl'guuúo a taxa estabelecida pela Cunslilui,~o do
respectivo Bbpado.

4.• Dirrr,~.oria Geral.- nio de Janeiro.- Minislt•rio dos Negocias da Guerrcl, em 22. d•) Fevereiro de 186:],
lllm. c Exm. Sr.- Tr:msmilto a Y. Ex. o H!'! a lo rio j11n!
to, por copin, sobre as contas do Cousrlbo Econmuicn rlo Cor·
po de Guarniç~o des:;a l\·ovi 1u:ia, i·Clutlvas· iío primC'iro semestre do anno pro:drno passado, para que ordene ao n•ft.:rido
Conselho que faça as altr)raçõc~, e preste os eseli1reeimcnlo:>
ahi inrlicarlos, observando outrosirn qu:~ devo inrlcmnisar a
c!L-;ª .cl<L,ÇCQTIQ!l}_!jls licitas da q!lantia de Bs. 2:J;;>Oô0, despendida com o entcrrarnrnto da praça Ladislúo .lo•: ·. \'ic~r;~, recolhendo; a de lt5. 23:f)00't, on a qu~ se a pura r do smt rspolio,
aos cofres da 'l'llcsonraria de 1<\tZ!'nda, eorno bens tk dc!'untos
c auscnt1~S, pagando csla a despcza lr•ga\ dt) sqntlltHJ c cncommendar:.fío, segundo a taxa cstabdecida pela Con:;tituiçuo do
respccli vo Bis p3do.
Deus Guarde a V. E'L- Marqttcz de Caxias.- Sr. Prllsi:
dente da Provincia do Paraná.

· N. 71.- C UERHA . - Circul:w de 2!~ de Fcverr.iro de 18G2.
A's Provindas on<le hn Conselhos ,\rlminisfrntiros.-Man<!an,fo rl'stahr!ercl'
o uso dos hotiiPs li,os liofai'uiiinc;;io dos roqJos <lo Ev·rcito em su!Jstituiçao aos llc 'iilííliCros.
- - · · -·

3.• Directoria Geral.- 3." 5ccçfío.- Rio de J,mciro.- :\Iínerio dos Ncgocios da Guerra, em 2~ de Fevereiro de t8GJ .

. 111m. c Exm. St· . - Cnnvindo que os botões do fa nhHll!'nto
dos Corpos do Exercito tleix··m d·~ St)i' llillllt)rado,;, niio só pam
mclher uniformitLldP, CDI11') p.•la diffie~lldade, qu:) lta em t•ncontrar-se no mercado hnlõns com num:~ros, qnu ficão s·_·mprc
pelo triplo do prí)t_:o <lo; li>o;: uo ordem d11 S. 1\L o Imperador u:;sim o düdaro a V. Ex., a ll:n <I e qw) d1' :~:; pi'()l':s:ls
ordens, para (Jll') d'n:·a · ::1 diaille sú :;:) comprt'lll j),[,-,,.., li;os
que s:!rão tlc ru!lal bronze,Hlll par<t o.; corpo~ 1L• Ci:.:-t•lorc:;,

c amnrello pnra os de Infantaria, Cnall;n'i3, e Arlilharin, d'cver.dJ os dt s~a~ ultima arnu trazer lão súmente a respectiva
bomba.
·Deus Guurde a V. I~x.- JJ!arquez de Caxias.- Sr. PresidcntcJ:d.l l1 rovitc'a de ...•..

N. 78.-FAZE~D.\.-Em 21-deFeverciro de 18G2.

~linisterio 1 dos ~~·g-ndo~

na Fazenda. -IUo de Janeiro em 2}

de Fevereiro de 1SG2.
Josti l\Iaria <la Silva Parnnhos, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thcsouraria de l~a
zcnda de Santa C.athari na, em resposta ao seu officio n. • 11 O de
20 de Dezembro ultimo, no qual consulta se DS dispensas de
pregão estão sujeitas ao sPIIo lixo de dez mil réis ou ao de
duzentos réis, que o art. 77 do R"gulamento n.• 2.713 de
2G de Dezembro do 18ü0 resolve claramente a duvida suscitada, pois é nelle cxprl~S>O que está sujeito ao sollo de dez
mil réis, toda dispensa de pregão qne não seja para casamento
do consciencia; e quanto a estas ullimas, que, não havendo ·
taxa estabelecida para cllas, achão-sc nos casos das denunciações relativas a taes casamentos, c portanto, isentas do impo'>to do sello, sendo que a parte final do citado art. 77 só
tem por fim declarar que o sello de que se trata, é devido,
S{'ja qual fôr a autoridade ecclcsiastica que fizer a concessão.

José .Maria da Silva Paranlws.

N. 7\:l.-FAZEND.\.-Circular de 25 de Fevereiro de 1862.
Sobre o lugar em que se deve pngar a siza de bens de raiz transferidos
em arrcmat111;ül's e outros ãêtõs judiciacs, &c.

Ministerio dos Negocios da Fazonda.-Rio de Janeiro em

25 de Fevereiro de 1862.
José Maria da Sih'a Parnnhos, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional 1 nlleudendo it necessidade de fixar a vel'-;

datl!!il'a intelligencia da Ordem n. 0 219 de 2G ele A~osto de
1H:.>l, declara aos Srs. lnspedorcs das Thesourarias de Fazenda,
que a nicncionada Ordem, delcr111inando que o pagamento
da siza se c!Tcctuc na Estação Fiscal tlo tlistrido, em que se
acharem os bens, c prrmittindo-o no da celebrat;iio dos conlt'aclos súmcnte quando nenhum dos conlrahentes residir no
lu;;ar da situação dJ. cousa, não cornprehcnde as arrcmata~õ,•s c outros acto; juuiciaes, nem mesmo a compra de direito
c acção sobt'tl hcranç.:l'l, na hypothcse de qu;) trata o Aviso
n.o 1'!.8 de 5 de i\íaio <hqnt~l!e anuo; pois que, em taes c:.~sos,
cumpre obsarvar a Orucm de 23 di) Mar~·o de u;:J:J., c lnstrucçt'ie.> do 1. 0 de Sdemhro dD 1irlG, arts. 2." e :l.", l'P<IIizatHio-se o pagamento do impo:;to n 1 distrielo em que livPrPm
lu;;.1r ai at'I'PIIIalações, adjudicaçõl'S c invcntarios, ou na<(lll'llc
c:n q:Je existirem os immovei,;, segundo convier a11s interessados na expedição dos competentes lilulos de dominio.

·José Maria da Sill:a Paranhos.

N. 80.-FAZE~DA.-Em 26 de Fevereiro de 18li2.
Oliscrrancia ua marcha dos ~~as_ficcisões da~_ Alfamlrgas e ua ordem dos processos que correm pelas nicsmas llrparlii;ücs.

1\linisterio dos Negocios da Fuzcnua.-Rio de Janeiro em 2G
de Fevereiro de tl'\62.
José ;Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em r~sposta ao o!Ticio n.o 35 de 25 de
Fevereiro do anno pllssado, com o qual o Sr. I nspcclor da
Thcsouraria de Fazenda do Pará transmillio os papeis relativos a representação apresentada á l'residencia da l'rovinda,
por inlermcdio do Cunsul de S. M. Fidclissimll, pelo subdilo
portnguez José Antonio Dias da Costa, caixeiro despachante
de Francis 1\loran, sobre a facto de ter-lhe a All'andega negado, a vista do § 2. 0 11. 0 7 e ~ 3. 0 do art. Ml. do llegulamento de 19 de Setembro de 1860, a faculdade de assignar
os despachos e mais papeis da respectiva casa Commercial;
declara ao mesmo Sr. Inspector, que, estando dclPrminada no
citado Regulamento, especialmente nos arts. 12G ~ 37 c til. 9. o
arts. 760 c seguintes, a marcha dos recursos interpostos das
decisões dos Chefes das Alfandrgas, hem como a ordem dos
processos que correm por l~s-m~parli\'Õcs, irregular foi, c contra o expresso no art. 770, tomor a Thcsouraria conheci-

nnlfo da lkci:;<io prof~·riila pela Alfan<lega por meio ele of'Cclalllação diri;drla pl'la parte ao srn Consul, c por !'Ste encaminhada á l'r\'.>idl'ncia, com prnlcrÍ\'ão manifesta aus formulas eslabrlet;idas nns Ll'is c Hcgnlamenlos fiscacs, como
já se rtrclarou :í TIH'sonraria de S. l'edm na ordem n.o lü:J
de t,. do Non:mhro de lS:io,' rnja doutrina deve ser observada pnra a boa administra~·ão tiseal. E porque cumprP, quanto no caso sujeilo, !JIW se proePda do intdra conformidade
com as dhposi(:õcs citadas, devolve ao Sr. lnspector, para tal

fim, os supramcncionados papeis.

J o.çé Maria da Silra Paranltos.

N. 81.-GUEniU.-Aviso de 2G de FeYcrcirodcJSG2.
Drciaranrlo fjltr o> ':clnntarios. c <'ngajn<los trm direito ft meio sol <lo, ou sol r! o
intc;:;rat, rurrespuudcííie á pra~ii de ·soldado da arma, em que se ali>tào
ou cngajüo.

!~.· D!rrctoria G~ral.- Rio de Janriro.- 1\linistcrio doi
N"gocios da Guerra em 23 de Fevereiro de 1861.

Rrspon<lrnrlo ao sru offirio, n. o J 4, de 20 dcs!r mez, propondo a duvida, que se o!TI·rece ácerca da; gralifieaçflo, que
se den~ abonar ils praças qtH', trndo servido em uma arma,
se~cn,!.(<~jfio em outr<J; lenho de si~nirfcar-lhe que a palavra
- primdra prnça - dn que se srrve a Lei, quer dizer a de
soldado, prirnrira na escala .militar a>cen<lcnto, c qur, por
consrquenda, m volunt1rios c engr~jr~dos toem direito a meio
soldo, ou soldo inll'ifiJ correspont!Pnte á praça de soldado da
arma, Prn CJUC sr~ alistrto ou cng;1j;in.
H1'1JS (~uarde a Y lll. -- M arqne:; de Caxias.- Sr. Luiz Ccsar
Alitj de.

uo

N. 8:!. -GUERiL\. -_\.viso de 2G de Fevereiro de 18G:!.
Dir~rtor do I..,v..lul.mt2.!:0 Pyrotrrhnico do Carnpi!lho u soldo e nulagrns rle Euf\rniH•iro rrn rornmi,·sJo
actna, qÍ1P JH'rcd1ia nntf•riorrncntP ú puU!ira(flO do Hcgularnrnlo de '28
dr Feverl'iro rlL' !Scil, vist., haver licado prejudicado com os vcncirn(ntos
marcados por rssc i\cguiarncnto •

1\lanrlnnrlo abonar no Capitiío Ajudante do

.J.• J)irrctoria Geral.- Rio ele Janeiro.-1\linisterio dos Negocias da Guerra, em 2J ele Ferereiro de 1SG2.
H:'fl'rindo Sua ~fage,lnrll' o TmpPradnr a snpplira do i-;npit;'io
dv C<Jrpo de Engrnheiros Firmino Hercula~:o de Moraes Ancora,

Ajudanlr- do Direclor do Laboratorio Pyrolcciinico do Cnmpinho,
Ha por Lem Determinar que, do 1. dt·stc mcz em diante,
se lhe abonem soldo c vantagt~ns de Engenheiro em Commissão aelinf, que antes peécebin, em lugar do ordcnndo
marcado na liiLPIIa annexa ao Rt•,:.mlamento de 28 de l 1cvrreiro
de 18til, que está pcn:Pbcndn, visto ter sido prPjudicado nas
alterações, que se fizerão nos V{'n~irncnlos dos Empn•gndos daquellc estabelecimento, ficando desde já entendido que não tem
direito á ajuste de contas pdn dilfercnça dt~ vencimentos alrazados, o que tudo communico a Ym. para sua execução.
Deus t~unrde a Vm.- .Marque;. de Caxias.-~r. Luiz Cesar
de At~de.
0

N. 83.-GUEllRA.-Aviso de 27 de Fevereiro de 18G2.
l\lantlnnrlo ronsitlrrar rrrnwnentrs as di.spn!<i~nrs elo Aüso clr 19 de Maio
de Js:,n, collcedrlldo \anta;:ens de btado Maior dr :--<'gulldn Classe ao
official t•ncarTrgado rio t•xpPdi<•ntc da Forlah•7a de Sa11ta Cruz, e a gratifil'aç;)o urcusal úe réis 12"000 ao iufeflor ou callcle, qutl'scnir úe .\ura.-

nucnsc.
!~.· Dirc'ctoria· GeraL-Rio de Janeiro.-1\Jinistcrio dos NQgocios da Guerra, em 27 de Fevereiro de 18(i2.

Fique Ym. na intelligcncia de que drve considera.r permanentes as disposi~õcs do Aviso de 19 de Maio de 185!), que
mandou abonar vantagens de Estado Maior de 2. • Classe ao
· oillcial encarregado do expediente do Forte de ~anta Cruz, e
a gratificação mensal de doze mil réis ao inferior ou cadetr,
que lhe servir de Amnnuense; devendo por conseqncncia rnnndar
abonar laes vencimentos aos nomeados, logo qu.~ pela Segunda Directoria desta Secretaria de Estado se lhe der conhecimento
de novas nomenções.
Deus Guarde a Vm.-lJfarqucz de Caxias.-Sr. Luiz Ccsar
de Atayde.

N.

sr~.

-FAZENDA. -Em 27 de Fevereiro de 1862.

fl.9 imposto do srllo da transfcrrnria de um rscraYo tem lud< Jiõls ilc ariuullado pdo l'oôcr J ud1ciario o titulo da transfercncia.

A rrstiluiçfio

gar

Mini~lcrio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
27 de Fevereiro de 18G2.

José 1\laria da Siha Ptiranhos, Presidente do Tribunal do
Thewuro I'\ acionai, em rc:;pcsta ao tJ!Ticio n." J 3G de 2 de

Julho ullimo, com o qual o Sr. Inspector da Thcsouraria de Fa·
zenda de Pernambuco lransmittio o recurso de Francisco ~la·
thias Pereira da Costa, como procurador de. Francisco de Barros Vellozo da Sílveim, interposto da decisão da Thesouraria
quo lhe negou a reslituição ~se \lo pago na Recebedoria da
dita Província pela compra de um pardinho de nome Romuuldo, que, por ter sido posteriormente reconhecido livre,
fui recolhido em deposito ao Arsenal de Guerra ; declara ao.
mesmo Sr. lnspector, para sua intelligencia c fins convenientes, que em quanto pelo Poder competente, o J udiciario, não
fôr annullado o titulo de venda do dito pardinho, não pódo
ter lugar, do conformidade com o disposto no art. 11 do
1\egulamenlo do sello, a supracitada restituição.

José lJlaria da Silra Par ::nl;os.

.

.

N. 85.- F'AZENDA.- Circular em 28 de Fevereiro de t8G2.

..

Pedindo informações sobre o

~o~~.?.•..® . ç_~as

de leilão c de modas •

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 28 ·
de J.<'everciro de 1862.
...
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do ,fi
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesou- ~
rarias. de.Fa~enda -que informem com urgencia como so tem1
procedido nas Províncias á arrecadação do imposto sobre casaSf;~
de leilão e de modas nos seguintes periodos: de 1835-36 até.~
184.4.-45, de 18t5-IJ.6 até 1857-58, e no exercício de 1858-59 ;1
isto é, se tqpl sido cobrado para a renda geral, ou se para·.
a provincial; quaes as razões em que se tem fundado um 011}~
outro procedimento, vistas as disposições do art. 51, § 12 d~,
Lei de 15 de Novembro de 1831, art. 30 da Lei de 8 de Ou~~
tubrõ de 1833, art. 12 da Lei de 31 de Oqtubro de. J.835,.;
Regulamento n.o 361 de 15 de Junho de 1844., c Decreto d~
10 de Abril do 1858, n. 0 2.145; e, finalmente, na prirneir~
hrpothese, sob que titulo foi c continúa a set' cscripturado ·~!
dito imposto.

lo•é Maria da Silva Paranho1,

N. -86.-GUERRA.-Aviso de 28 de Fevereiro de

18~2.

Ji#. Mioiatro da Justiça commuuieando a ,e:tpediçllo do Aviso circular desta
:._me&ma dat!J, no qual se 9rdcna ás Presidencias das Províncias, que sejllo
i.~neebido.( nos hospit4es e enfermarias militares os cornetas, 'clarins e tam,3~:Jtores da Guard!wlllcional, qulf DA.tiverem meios de tratar-se, quande
_;i-doentes. ...,~...,..,......,
:rt2.'i.Diractoria Gcrat.-t.• Secção.-. Rio de Janeiro.- Minis·
&çrio dos Ncgocios da Guerra, em 28 do Fevereiro de 1862.
"''Jllm. e Exm. Sr.-Conforme V. Ex. requisitou em seu Aviso
do corrente, nesta data se expede ordem em Aviso circúlar deste l\linisterio ás Presidencias das Províncias, para quo
lc>jão recebidos nos bospitaes e enfermarias militares os cornetas, clarins c tambores da Guarda !\'acionai, que não tivereQ) ·meios pa1·a trata1·-se, quando doentes , revertendo em
favor desta Jtepartição os vencimentos, que as referidas praça~
\\Verem pelo Ministerio á cargo de V. Ex.
Deus Guarde a V. Ex.-Marque.z de Caxias.- Sr. Francisco
4~'Paqla de Negreiros Sayão Lobato,

cJ,e ·3

N. 87.-GUERRA.-Ch·cular de 28 de Fevereiro de 1862•
. Circular determinado que sejlló recebidos nos hospitaes e enfermarias militares os cometas, cla•·ms, e tambores da Guarda Nacional, que nB.o tiverem
-meios de tratar,.se quando doentes. · --- ---- · ·

~ ~-;t. Directoala Geral.-1.• Secção.- Rio de Janeiro.- MinisJtario dos Negocios da Guerra, em 28 de Fevereiro de 1862.

111m. e Exm. Sr.- Determinando S. M. o Imperador que
militar~ os cornetas,
r,cl11rins e tambores da Guarda Nacional, que nlo bferem meios
para \rntar-se, quando doentes, revertendo em favor dos cofres
ida · Repartição da Guerra os vencimentos que perceberem
; aqu~Jlas praças pelo Minlsterio da J usliça, como foi requisitfJcJ$),~m Aviso do mesmo Ministerio de 3 do corrente mez;
íUSim o communico a V. Ex. -para seu conhecimerto e exe1QIÇlO ;.convindo que V. Ex. informe á esta Secretaria de
~do- &9bre o methor modo de fazer-se etfectiva aquella infdmuni~~t~o das despezas feitas com o tratamento das referidas

(sejAo recebidos nos bospilaes e enfermarias

~praça$·'

~ -De11s Gum·de a V.
~dA:Jrovincia de •••

.

Ex.-Marque.: de Caxia•.-Sr. Presidente

Decisões do Governo.

10

N. 88.-I!'\IPERIO.- Aviso do t.• de M.u·ço de 1865l.
Ao Presideute de S. Paulo communicando a Imperial Resoluçllo de Con• suJta Sobre OS factos QUO se derilo na '!.m!f!!il'%\;f"Cl'ill ~S para
. membros da Assembhia Legislativa da mesma .r ucia no 1.0 e ~. 0 dis~
tricLo eleitoral.
4i
,, ·

3.• Seccão.-Ministerio dos Negocios do lmperio.-Rio de
Janeiro eni o t.o de Março de 1862.
lllm. e Exm. Sr.- Foi presente á Sua ~Iages!ade o Imperador o officio de 26 de Dezembro ultimo, em que V. Ex.
submette á decisão do Governo Imperial vndas duvidas que
occorre1·ão no Processo da apuração de voto~ para Membros
da Assembléa Legislativa dessa Provincia pelo I." c 2. o distl'icto.
Do oficio supracitado consta, pelo quo diz respeito ao 1.•
districto, que a Çamara l\Iunicipal da Capital dessa Província
r-c sol ver a :
1. o Não accumular aos mesmos ind:viduos os votos dados com
troca, suppressão ou augmento de sobrenome ou appellido, to·
mando-se em separado, em conformidade de varias decisões do
Governo.
2." Não incluir na apuração, mas tl•mar em separado, os votos
constantes da copia da acta do Collegio de ltú, por não estar
conferida e concertada pelo Secretario da Camara Municipal
ou pelo Tabellião de notas na falta daquelle, segundo determina o art. 7!) da Lei de t!J de Agosto de 1846.
Quanto ao 2. o districto, que a Camara Munieipal da cidade
de Taubaté resolvêra:
·
1. o Accumular ao Viga rio Jacintho Gonçalves de Andrade,
30 votos que os Collegios de S. Luiz e J acm·chy tinhli.o tomado
em separado.
t
2. o Tomar em separado os votos que nos Collegios de Jacarehy, Pindamonhang-ai.Ja, Bananal e Ubatnba havião sido dados
a l\lanoel Eufrazio de Toledo e Dr. Antonio (o~aetano de Oliveira Carvalho, que então ~xercião os cargos de Juizes Muni-·
cipaes, tendo aliás esses votos sido contemplados na apuraçno:
pelos respectivos Collegios.
Essa Presitlencia, reprovando o arbítrio da Camam de Taubaté, julgou todavia mais prudente não mandai' proceder contra~
ella e aguartlar a decisão do Governo Imperial.
O Mesmo Augusto Senhor, Tf;ndo ouvido o Parecer do Con-:
selho de ]~stado sobro a consulta da Secção dos Negocios doi
lmperlo do mesmo Conselho, com o qual Houve por bem':
Conformar-se, l\Ianda declarar que mereceu a approvação do:
Governo Imperial o rroeedirnento de V. Ex. em relação áCamara Municipal de Taubat(~; porquanto, ainda que não sejaregular u delii.Jeração por ella tomada em a:Hbas aqucllas bypotlleses, púrlc-se, sem iuc:onveniente, nguardar a e2se respeito

o Resolução da Assembléa Provincial, á qual compete a decisão
final dessas questões, quando proceder á verificação dos po·
deres de seus membros.
:- Pelo que respdta á Camara Municipal da Capital, a primeira
·.das delibera~es acima expostfs é conforme á Lei e decisões
.do Governo, segundo as quaes não competia á Camara accu_J»ular os votos de nomes trocados, mas sómenle á autoridade a
quem pertence julgar definitivamente da validade da eleição.
A segunda, porém, das mencionadas deliberações não está
no mesmo caso, porquanto sem desatlendcr aos motivos pelos
quacs duvidou aquclla Camara apurar os votos constantes da
acta de Itú, por falta dn confcrcneia c concerto, não púdc o
Governo Imperial deixar de reconhecer que procedeu menos
curialmente a mesma Camara tomando o arbítrio de exclui-los
da apuração; pois que cumpria-lhe antes promover o supprimento daquellas faltas, de sua nalurcza sanaveis, requisitando
uma authentica mvcstida das solcmnidadcs Jegaes, ainda que
para esse fim <kvesse demorar a npuraç,ão pelo tempo que
fosse indispen~avel.
Nem a isso podia ob;tar a disposição legal que marco o
telflpo dentro do qual deve ser feita a npuração, porquanto
se deve entender que a fixação desse prazo tem antes por fim
vedar quo se faça a apuração sem que haja decorrido o tempo
preciso para o recebimento de todas as actas, do que prohibir
a promgação do mesmo prazo quando dentro dello não se
puder obler a r<'união das mesmas actas.
- Tal é a doutrina exp1·cssa do Aviso de 9 de Fevereiro de
1848, confirmada ainda hn pouco pela Camara dos Dcputndos
quando approvou, sem impugoar;ão, a eleição da Província
,de Goyaz, cuja apuração fóra arliadn por aquelle motivo, em
virtude de deliberação da respectiva presidencin.
Desde, porém, que assim não havia procedido a Camara apuradora, cumpria-lhe ter feito uma nova apmação para incluir
os votos do Collegio do ltú, logo que lhe foi presente uma autbentica revestida das solernnidades lcgaes, visto como não se
,podia conside1·ar complclanwnte terminada a apuração com
exclusão dos votos de um Collegio, a respeito de cuja eleição
nenhuma outra duvida houve além da falta de uma formali.dade que não era insupprivel, e que sendo estabelecida pela
Lei para maior garantia da legitimidade das eleições, não deve
, ter por etreito projudicar aquella, contra cuja regularidade nada
,se allegou .
.:. Nem a este procedimento se oppõem os Avisos deste 1\Iinisterio de 26 de l"evereiro c 31 de Dezembro do anno pro.xJmo passado, os quaes, versando sobre hypotheses diiTerentes,
,nenhuma applicação podem ter ao caso de que se trata.
Tendo pois a Camara Municipal da Capital dessa Província
_con~ultado a V. Ex. sohre o pro<:cdirm'nlo qnt) dev~' lPr rP!a-

livamenle á proposta de um de scns l\Iembros, que requereu
se procedesse a nova apuração, apresentando para esse fim
unia acta devidamente conferida c concertada, cumpre que V.
Ex. lhe responda fazendo-lhe sentir que a resolução por ella
adoptada, na hypothese de quO>.sc traiu, embora se posso fundur
na disposição litteral da Lei, não se conforma com o espírito
c razão da mesma Lei, a qual, tendo sempre muito em vistas
rodear do todas as garantias o direito politico do voto dos cidadãos, não póde permittir que se nulli!iquc a eleição regularmente feito em um Collegio só por fulta de formulidades na
extracçã(l das copias da acta respectivo; cumprindo-lhc, portonto, proceder á nova apuraçlio, visto não se achar ainda
reunida a Assembléa Legislativa Provincial, á qual compete
decidir definitivamente as questõe3 relativas á eleição de seus
mernbms.
Este procedimento, alúm de ser inteiramente razoavel c conforme com a Lei, torna-se ainda mais justificado attcndcndo-se
aos graves inconvenientes que resnltarião se, subsistindo a apu•
ração incompletamente feita pela Camara, tivessem de indevidamente tomar assento como membros da Assembléa Provincial
pessoas que não forão eleitas, e cuja intervenção nas deliberações da mesma Assembléa, durante as sessões prcparatorias,
poderia dar lugar a que ella se constituísse illegitimamentc,,
e portanto sem a força e autoridade precisa para desempenhar.
as importantes attribuiçõcs que lhe forão conferidas pelo acto
addicional.
Deus Guarde a V. Ex.-José lltlefonso de Sou;a Ramo•.-Presidente da Província de S. Paulo.

5•··

N. 8!J. -

GUERRA. -

Circular do 1.• de Março de 186:1.

l':stabclccendo o modo de procedrt·-se a respeito, da abertura dos yolumes, ·
remettidos de umas para outru Provincias, -com objcctos de fardameuto.
ou de ~_ri ai ~e _guerra.
.,

3. • Directoria Geral. - 3. a Secção. -Secretaria de Estad•
dos Negocios da Guerra, em o t.• do l\fal'ço de 1862.
111m. c Exm. Sr. -Tendo-se tornado frequentes as reprc-1
sentações por faltas encontradas nos caixões com objectos para'
uso do exercito, que dos Arsenacs de Guerra do Iniperio são re;;.:
mettidos para as diversas Províncias, sem que se possa averi-'
guar se tacs faltas provém de enganos na contagem nos proprio~"'
Arsenaes, ou se procedem de extravios posteriores ao encaixotamento: de ordem de S. M. o Imperador declaro a V. J~x. qué-1

d'ora em diante nenhum volume, que se t'emetter para essa llro\'incia, será aberto, sem que urna eornmissilo, composta de tres
mcmbr"s, por V. Ex. nomeada, ex~mine em primeiro lugar se
os volumes levão signal de terem sido abertos, procmlendo- so
depois a contagem e exame do estado dos objectos nelles contidos, de que se luvrará um termo, no qual se farão todas as
4eclara~ões precisas.
Deus Guarde a V. Ex.- Marque:z de Caxias. - Sr. Presidente da Província do .•..
N. 90. -

GUERRA.- Aviso de 3 de Março de 18G2.

Solicitando 11 exprdição dns nerrs~a1·ias ordens, para que a Thesouraria de
Faz(mda da Pro1·iucia de Mato Grosso, de accordo com a respcctil'a Prcsidencia, observe as Iustruct:ücs ..:,~ 8 de Novembro de 1858, a fim de que
a~jllo remo1·idos os embaraços, que rcsultão do atrazo de pagamentos ás
~as disseminadas fóra da Capital.
-·-----·--

4.• Dirt>ctoria Geral. - Hio de Janeiro. Nrgocios da Guerra, em 3 de l\lurço de 1862.

1\Jinisterio dos

111m. e l~xm. Sr. - Não obstante as providencias cladas
para que os corpos de Guarnição da Província de 1\Jato r.rosso
estojão pagos em dia, ainda se conservão em grande atrazo, o
muito prejuízo Vt'm dahi ao serviço, disciplina e economia dos
mesmos corpos, porque ct·escem as difficuldades de se preencherem os seus quadros, afrouxão-se as medidas do salutar rigorismo, indlspensavel para a obediencia passiva, c augmentão-so
os embaraços para a boa e regular administração das caixas
do rancho. A Thesouraria da Fazcnrla daquella Província, cflicazmento auxiliada pelo Thesouro Nacional, não pódc achar-se
em peiores condições do que a de Goyaz, e me parece que,
adoptando-se alli as Instrucções expedidas em 8 de Novembro
de 1858, impressas na collecçlio dos actos do Governo, para
occorrer-se ao pagamento dos destacamentos desta ultima
Província, se terá proTidcnciado rcgulnnncntc, c nessa persuasão expedio-so a Circular de 30 d1~ Outubro do anno proximo passado, rccommendando a todas as Províncias que, no
caso de embaraço para pagamento de qualquer destacamento
ou praça existente longe da Capital, se adoplassem as regras
alli prescriptas, conforme as circumst11ncias. Conviria, pois, que
V. Ex., por sua parte, ordenasse á Thesouraria da Fazenda
de _Mato Grosso, que, de accordo com o Presidente da Província, as executasse, conforme fôr mais conducente aos fins
desejados, porque ncllas se estabelecem differentes meios de
execução.
Deus Guarde a V. Ex.- 11-larque:r. de Caxias.- Sr. Dr. José
Maria da Silva Paranhos.

N. 91.-IMPElUO.- Aviso de 3 de Março de 1862.
Ao Juiz de Paz mais votado da parochia de Guaratiba exigindo informaçllo
sollrêÕjirÕposito que se lhe attribuc tle estorvar 11 cleiçilo de. Juiz de
Páz, e determinando o procedimento que deve tet quando ell~ e os .seus
immediat9s l'.stejllo impedidos para fazer as convocaçües para a drta elet.;no.

3.• Secç1io.-Rio de Janciro.-1\linisterio dos Nrgocios do
Imperio em 3 de Março de 1862.
·
Cumpre que Vm. informe com brevidade sobre o objccto
da inclusa representação, que ao Governo Imperial acabão de
dirigir diversos cldadlí.os residentes nessa freguezia, na qual
se queixão do proposito, em que dizem estar Vm. e o seu
immediato supplcnte, do obstarem a que se proceda á eleição
de Juizes de Paz dos districtos ahi novamente creados, deixando
para esse fim de proceder á convocação sob falsos pretextos.
Por esta occasião julgo conveniente declarat· a Vm. para
seu conhecimento c governo, que os motivos de impedimento,
que por ventura possão priva-lo e aos seus immediatos de fazerem aquella convocação, devem ser justi!icados, cumprindo
ao juiz impedido passar a vara com a JH'ccisa antecedencia ao
seu immediato, e üa falta de todos ao Juiz de Paz do districto
mais vizinho, a fim de que não fique prejudicado o cumprimento daquelle importante dever, cuja preterição, não justificada, é sujeita á pena estabelecida pelo art. 126 da Lei de
19 de Agosto de 1816.
Deus Guarde a Ym.-José lldefonso de Souza Ramos.-Sr.
Juiz de Paz mais votado da Parochia da Guaraliba.
·

N. 92.-FAZENDA.-Em 3 de .1\fal'ço de 1862.
As notas para ~pachos__de m~cndorins drvam conter todos os rrquisitOI

-,- c

~olcmiilillules

exigidas.

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 3 de:
Março _de 1862.
· ···
José Maria da Silva Paranhos, Pt·esidente do Tribunal d~:
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda de Pernambueo, rJite o mesmo Tribunal a quem foi·
presente o offillio n. • WO de 5 de Agosto ullimo e papeis ann~;
xos, no qual o di lo Sr. Inspcctor dü conta de sua decisão relevando Isaac Esmaty da multa que lhe impôz a respectiva Alfandega, pelo accrescit11o de JH'ças de renda encontrad;~s e._

uma caixa por elle submettida a despacho ; resolveu connrmar
a referida decisão, não só pelos seus fund'amentos, attento o
disposto no art. 545 § 2. 0 , 2. • parte do Regulamento de J9 de
Setembro de 1860, e Uin dos trechos da ordem dirigida á
mesma Thesouraria em 14 do mez passado sob n. • 35 ; mas
tambern porque, para o calculo dos direitos da mercadoria de
que se trata, devia a Alfandega, apczar da declaração irregular da nota, recorrer á base adoptada pela Tarifa, fazendo
pesar a mercadoria, e não proceder inutilmente a contagem
das peç<fs. E por esta occasião julga conveniente recommendar
ao mesmo Sr. Inspcctor que chame a altenção do daquella Repartição para o disposto no art. 5~5, lugar citado, a fim du
não dar-se, como deu-se no caso vertente, toda a facilidade
na admissão de notas para despachos que não contenhão os
requisitos e solemnidades exigidas.

José Maria da Silva Paranhos.

N. 93.- FAZENDA.- Em 3 de Março de 1862.
1cerca
;··

da~nstitudonalidade

da acto daS' Assem!J[éas Provincraes Jantando
impostos sobrll as Caixas Filiaes do Banco do Biãril.:-

· - . fl.r;·i-· ...~ ( .. ftc.'
1

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 3 da
~arço de · 1862.
lllm. e Exm. Sr.- Communico tÍ V. Ex., para seu conhecimento, que, de conformidade com a Imperial Resolução do
t.• do corrente, tomada sobre parecer da Secção de Fazenda
do Conselho de Estado, vai ser submeUida á decisão da Assembl-'a ~Geral Legislativa, por ser de sua compctencia, a consulta
feita pelo Presidente do Banco do llrasil, em officio de 26 do
Abril de 1858 c 22 de Agosto de 1861, sobre deverem ou não
as Caixas l<'iliaes do mesmo Uanco estabelecidas nessa Provincia e na dn Pernambuco, estai' ·sujeitas ao imposto do um
conto de réis. annuaes- lançado pelas respectivas Assembléas
Provinciaes ás casas de operações bancarias com emissão e
qplros privilegios.
;O Governo Imperial entende que o dito Banco e suas Caixas
Filiaes, CI·eados por Lei geral c destinados aos interesses commerciaes do Impcrio, e não sómeuto do lugar ou Província
onde se ~ITecluão suas operações, não podem ser compreben~os em tacs imposições drcretadas pelas Assembléus Proviu-

ciae:>, e, que, portanto, o aclo da Assembléa ProYincial ú inconstitucional.
Deus Guarde a V. Ex. - José Ma ria da Sil~a Paranho,1.
-Sr. Presidente da Província da llahia.
- ldentico ao Presidente da de Pernambuco.
- Cornmunicou-se na mesma data ao Banco dO Brasil.

N. 9~.- FAZENDA.- Em 3 de Março de 1862.
Compete ás Thesourarias arrendar os Pr~rios Nacionar.s existentes na Pro·
yincia e desucressarios no sffitçOpüíilico.

1\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 3 de
l\Iarço de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, tendo em vista providenciar sobre o facto de
haver a Alfandega de Paranaguá arrendado, por seu proprio
arbítrio, um armazern da mesma Alfandcga, pela razão de ser
desnecessario ao serviço respectivo e ficar elle independente
da parte do edificio occupado pela Alfandega, declara ao Sr. Inspector da Thcsouraria de Fazenda do Paraná, que, pertencendo
ás Thesourarias nas Províncias a administração dos Proprios
Nacionaes, que por Lei ou ordem do Thesouro não estiverem
a cargo de outro Miilisterio, compete exclusivamente a essa
Thesouraria por força do disposto uo § 13 do art. 1. o do Decreto n. o 870 de 22 de Novembro de 1851, proceder ao arrendamento dos Proprios Nacionaes exislenles na Província, quo
forem desnecessarios ao serviço.

J o1é Maria da Silva Paranhos.

N. 9t>.-FAZENDA.-Em 5 de Março de 1862.
Sobre a fiança que, na fórma do Regulamento, devem prestar os Empr~ 1
. gados d'âs 1\lfandegas designados para Admistrador e Escrivao das Mlllil.
de Rendas subordinadas ás Alfandegas.
·

M:inisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 5 .de
Março de 1862.
·
· .
José 1\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, lendo conhecimento de que nem todos os·

F..mprcgados rla Alfandrga da Cidade do Rio Gr:mdr, na P•·o·
vincia de S. }lrdro, nchão-sc no caso dr prestnr a finnçn exi-

gida pelo art. 121 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860,
quando nomcndos pnra exercerem os lugnres de Administrador
ou de Escrivão nas Mesas de Rendas sujeitas á jurisdicçüo da dita
Alfandega, dPclara ao Sr. lnspector da Thcsourarin de Fazenda
da mesma Província, que para estes lugares devrníõ ser preferidos os Empregados de qualquer classe da Alfall(ll•gn, qnP,
além da nccessaria idoneidade, (~slcjüo em circumsfancias d1~
!!atisfazcr aquella condição, podendo srr conscrvntl(.]s no exercício da mencionada conllnissllo emquanto bem scnirrm, so
não houver quem os substitua prcslamlo a clila g:Dranlia, á
qual deverá ser subordinada a pratica do rcvPzamcnlo de serviço de seis em seis mrzcs, rccornrncndarla pela onkm n.• 151
de f'~ de Novembro do anno passado. Quando se torne nccess:uia a substituição d() qualqtwr Administrador 011 Escrivão
d11s sobreditas Estaçi\cs c não haja na A I fandPga Empregado
algum para cssc- fim com a habilililçiío d:1 fi:1nça, l'ar-sc-lw,
não obst:wl,•, a nnmenção do que mais nws circumslancias se
achar de bem preencher a commissão, n dar-se-ha parte no
'f besouro para uclihrrar como julgar ron \'c·nient('.

José !Jiarirr da Silra T'oranhos.

N. 9G.-AGIUCULTUfi.\, CO:\DIEI:\~10 E OBII.\:í Pl:BLIC:AS.
Circular de G de ;\larço de J~(i2.

l\lantla que os officios ao GoYcmo qnc acomp:mharrm r~rimJ~li!QS tlc
partirulnrcs, informantlo-os, srjilo em ia dos ao Cnrreio, o lide os Íntcrcssados irão pagar o respeetiyo porte.

4. a Directoria.- Rio de Janrim.- :\finistPrio dos i\"rgocios
da Agicultura, Commcrcio c Obras rui_.ticas em 5 de Março
de 1862.
lllm. c Exm. Sr.- Ordenando o art. f!)í do Regulamento
de 21 de Dezembro de "18~!,., que de uns para outros lngarrs.
em que houver Correios rrgularrncntc estabelecidos se não
possão mandnr caiiãSpõr conductorPs ou r,xpressos, sem que
1
dellas tenha sido prcviamcníc pago o devido porte por meio
de selln, c o art. 209 do OIPSmo He~rulamrnto, que nos officios, que os Pn~ ..;idcnlc~ dirigirem lis Sccrdad,as de Estado
acompanhando reqtwrimcntos de partes infon;wdos ~e cscrcvrrú--lntcrcsse P,ntirul:1r-. t' n::io srriío expedidos nos CorflPcisvr~ rln r;nrrrnn.
11

rcios respectivos sem que as partes interessadas, ou seus
procuradores tenhão pago o porte competente por mei~ de
scllos: e convindo fiscalisar quanto srja possível esta parto da
receita publica, ordenará V. .Ex:. que todos os officios nas
circums\ancias acima sejão enviados ao Correio, onde as partes·
interessadas irão pagar o respt;ctivo porte, sendo-lhes nessa
occasião postos os competentes sellos, sem os quaes já devidamente inutilisados, não poderão seguir na fúrma do art.
1!)3 do referido Hrgulamento.
Deus Guarde a V. Ex.-Manoel Z.'elizardo de Souza e iUello.
-Sr. Presidente da l 1 rovincia de ...•..

N. 97.- F.\ZEND.\.- Circular em G de Março de 1862.
Drsrontos em rrrtos rasos nos

wnrimrnlo~
~Iadnha.

dos Empregados tio

~linistcrio

úa

l\Jinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em G
de .Março de 1862.
José !\Ia ria da Silv:t Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Thesourarias de Fazenda, em eonformidadc do A viso do l\linisterio
da 1\farinha de 9 de Janeiro proxirno passado, que todos os
Empregados das Bepartiçõcs sujeitas ao mesmo 1\linisterio tem
direito aos scns mpPc!ivos vencimentos, salvos os quo são
subordinados a H.egulnrn<·utos expressos a respeito dos descontos quo devem so!frcr crn certos casos; c que em p:eral ·
todas as pessoas sujeitas a ponto, que pereebem gratífieaçõcs
concec.lidns por Avisos do (~overno, devem lambem so!Trer desconto n'ellas, todas as \·ezr•s que deixarem de comparecer aO'
exercício de suas funeç.õe,; por motivos não juslilicac.los.

José lU a ria da Silm Paranhos.

N.

93.-FAZE~DA.-Ern

7 de l\Jarço de 1862.

Qne n obscnaç.1o 2." ao art. ;,8, ~ 1.~, do nrgnlamcnto do scllo sú mnntTII
dobrar n taxa d<• cem n•1s l' nãÚ l<'m ap[Jlicação aos papei sãqne serefere a obscnaçJo 2."

de

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro ctn 7
1\Iar~o de 1EG2.

José ;\Ia ria da Silva Par<mhos, Presiclenlc do Tribunal do Thedeclara an Sr. ln~pednr d::1 Thesournria de Fazen-·

~ouro Nneion::~l,

da da Pmvincia de S. Pedro do UioGrandcdo Sul, em resposta
a~ seu officio n. • 197 de 30 de Setembro ultimo, sobre a
execuçilo do art. 58, § f.", observação 2. •, do Regulamento
do. sello de -:26 de nczembro de 1860, que a dita observação
só manda dobrar a taxa do sello de cem réis, vis lo como ella
não tem applicação aos requerimentos, mcmorias, memoriacs,
&c., a que se refere a observação f.•, os quacs devem pagar cem réis, se forem feitos em papel de formato ordinario,
e duzentos réis se o papel exceder de doze pollrgadas de comprimento c oito de largura, nos termos da ordem expedida á
Thesouraria do Paraná em 5 de Dezembro ullilllo.

José lllaria da Silva Paranhos.

N. !)!L- FAZEND.\. -Em 7 de 1\Iarço de
Os diuhciros de Orph<ios

e

o~

n•spect.i\'os jurns

p~ss~o

18li~.

para o cofre tle

-·-nMs ilê ausclitcs desde o dia do fallccimento do orphão.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-llio de Janeiro, 7 de
Março de 1862.
Illm. c Exm. Sr.-Communico á V. Ex., em resposta ao
seu olllcio de 21 de Fevereiro proximo passado, que ficão dadas
as nccessarias ordens pal'a que passem para o cofre dos bens
de defuntos e ausentes os dinheiros, de que traia a relação
que acompanhou o mN>mo officio, na importancia de 43:126:til008,
visto ter fallecido a menor a quem pertcncião, c que os respectivos juros devem ser contados até o dia 11 de Junho de 1851,
data do fallecimento da mesma.
Deus Guarde a V. Ex.- José Maria da Silva Paranhos. Sr. Dr. Juiz de Orphãos c Ausentes da Côrte.

N. 100.-FAZEND.\. -Em 8 de Março de 1862.
Da decisã9 do Tribunal do Thesouro só ha 1ecurso para o Conselho rle Estado
nos casos previSfõs

no àrt. ~g

do Dccrero-ae· 211 de Janeiro de 1859.

,.Miaisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em

8 de .Março de 1862.
lllm. Exm. Sr. -Em resposta ao A viso que V. Ex. me
dirigio a 19 de Fevereiro proxirno passado , relativamente á

reclanwção do EncatTl'g<Hlo de Nq.(ocios de S. l\1. llrilanica
~obre a multa imposta JWia .\lfandl'ga da Cürte a Richard
C. Je!Tare~, Ca pilão da Barca lngleza Contest passo ás mãos

de V. Ex. o ollirio indnso, por eopia, do lnspector da mesma
Alfandegn sohrc o fado que motiHnl a imposição da referida,
multa, que t('\'e !u;.wr t~lll virtnd(\ tk despacho de 25 de h1lho
do <lnuo pa:;:;ado, da qual recoiTP!Ido o mesmo Capitão para
o Tribunal do Thc:;ouro, foi indd'erido em 19 de Se~mbro
do mesmo at\110. S1:ndo continuada d decisfio recorrida, por conseqnencia a multa por ella imposta ; cumprindo-me ponderar
á V. Ex. que, na !úrma do 11 rt. 28 do Decreto de 2!) de Janeiro de 185J, da senknt;a assim proferida por aqu1•lle Tribunal sú hil recur~o para o Conselho de Estado, nos casos
previstos no llll'SIIIO artigo, e qnando interposto em tPmpo,
niío sendo por isso possiYd illt<~nder-se ú n~damação daquelle
I~ncarre;;ado de 1'\e;;ocio~, ainda quando não fosse clla autorisada a respeito do facto e circumslancias que sonstituem o
seu objedo, [;elo processo da (lpprehcnsão e informação da
.\ll"andega.
Deus tluarde a Y. Ex.-José .~faria da Silva Paranhos.-~
br. Bcnvcunlo Augusto de l\lagalhães Taques.

N. 101.-lMPEHlO. -Aviso de 10 de Março de 1862. ~
Jt.o Presidente da Província de Sergipe approvando a sua decislio, de nAo
poder fazor parte do tann;; dos cidadãos votados para Juizes de l'az, con·
,·o•·ados na falta de !•leitores para a organi•aça.o da 1\leza Parochial, o
individuo que tivrra ,·otns para Juiz de l'az em tcmpóêli'i""qúe'"tstava
prouuncia<lu por rrinJc de peculato.

:J." Scc•;•io.-lUo de Janeiro.- :Hinislerio dos Negocios do
lllllll'!'io em 10 de .'\lart,:o de 18ü2.
lllm. e Exm. Sr. -TPnho presente o ofiido de V. :Ex. n.•
101 de 4 de Novembro dn anno passado sul.Jiueltendo á appro-

vação do

(~overno

Imperial a decisão, pela qual

decl~rou

ao-

3.• Juiz de Paz <la Vtlla do Itabaiana que, ú vista do § 3.•
do Aviso n.• 20 de 1!) de .Janeiro de 184.9, e do de n.•·

38 de 4 de Fevereiro de 1853, tornava-se evidente que so o
cidadão José Antonio :Dias Soares reccbêra votação para o cargo
de Juiz de PJz quando so achava pronunciado em crimeda
peculato, não podia !"azcr parte da turma composta dos cN-·
dad;los \'o lados para Juizes de l 1az que, na falta do eleitores,;'
tinha de votar 1•ara a formação da Mesa parochial, visto ~
1·cr-se considerilr t.l.e nenhum ctl'eito aquellu votação.
· ··

Em resposta declaro a V. Ex. qne o Governo Imperial, alttHl.dl'ndo ao di~posto no art. 9'~ § 3. o da Constituição, e no art.
'99 da L~i de 19 de Agosto de 184-6, e á doutrina dos Avisos
1fUpracitados, approva a rererida decisão.
;;:,Deus Gu:trde a V. Ex.-Jo.~é lldefon.•o de Sou;;a Ramos.•Sr. J> rc~idente da Província de Scrgtpt!.

N. 102.-FAZEl'\DA.-Em 11 de l\Iarço de 18ti2.
E' iucoustitucioual o imposto . de importaçllo do estrangeiro ou de outra
·

l'ro1incia, sc1iilÕTaüçadli ·pelas Xsscmuléas Pruliuciaes.

Ministerio dos Negocios da FazC'nda.-ltio de Janeiro
,de Março de Hl62.

c1~1

11

lllm. e Exm. Sr.-A Lt>i n." 11 da Asscmbléa Provincial
dessa Província de 3 d1~ Julho de 1861, art. 2. ", § 26, estabeleceu o imposto de 2:1fi00 sobre cada garrafão de a~uardcnte
()u qualquer outra vasilha correspondente que entrar para
vender-se na \'illa de Santa Anna do Parahyba e seu Município. Na mesma Lei não se declara que o gcnero taxado seja
producção ou manufactura do Paiz, como expressamente o faz
no § 27 do citado artigo, quando menciona o imposto de mil
réis sob~:e cada at·roba de fumo, que entrar na mesma Vill::~
.c seu 1\'lunicipio para vender-se. Assim quP, póde entender-se
que o referido imposto cle 2~500 comprehPnde lambem a aguardente importada do estrangeiro c das outras Províncias, contra
a expressa disp11siçüo do art. 12 do Acto Addicional ; por isso
haja V. l~x. de informar como se entende e se trm executado o
art. 2. 0 § 26 da Lei em questão, licando V. Ex. desde já ao
facto du quo semelhante imposto é inconstitucional, conforme
foi declarado pela Resolução de Consulta da Secção de FazemJa
do Conselho de Estado do 1. 0 do corrente, caso elle recaia
em genero importadn do estrangeiro ou de outra Província.
·. Deus Guarde á V. F.x..-José Maria da Silva Paranhos.''Sr. Presidente da Província de Mato Grosso.

N. 103.-FAZENDA. -Em 11 de 1\larço de 1862.
Inconstitucionalidade da creação de certos i~postos sendo crcados pelaJ,
Asscmbléas Província s.
,

Ministerio dos Nego cios da Fazenda.- Rio de Janeiro
de 1\Iarço do 1862.
·

em.: U

111m. c Exm. Sr.- Hesultando do exame feito pela -8ecçlio
de Fazenda do Conselho dn Estado, sobre a collecção dos actos
legislativos da Assemblt~a Provincial dessa Província, promul-.
gados na sessão do anno passado, o conhecimento de quo a
mesma Assombléa continú 1 a erea r impostos dt~ exportação;
e de ha\'er tambem, no § 2:> d11 art. 111 da Lei do Orçamento Provincial, estabelecido imposto sobre cl1arutos e rapé,
cobrado na occasiào do despacho , mas podendo sc•r o des-.
pacho para exportação ou para import.1<;ão ; é c'idenle que
o dilo imposto, sendo contrario j;í ao ~ 5. 0 do art. 10, já
ao art. 12 do Aclo Addicional, que prohibe exprrssamcnte a
crcação de impostos de importação pelas Assembléas Provinciaes;
não pódo deixar de srr declarado anti-constitucional, conforme
a Hesolução de Consulla do 1. • do corrente, tomada sobro
parecer da dita Secção de F<1zenda, no cas1 de ser tambem cobrado na importação: por isso haja V. Ex. de dar a este l\línislerio precisas informaçües âccrca da intelligencia e execu~~ão que se tnm dado ao arli~o em quesl<io.
Pelo que diz re.;pdlo aos impostos de exportação será a rQ- ·
ferida cullecção prest•ute á Assembléa Geral Lt•gislativa na
proxirna futura sessão.
Deus Guarde a V. Ex.-1 osé Maria da Sü·a Partmhos.Sr. Presidente da l'ruvi11cia da l'arahlha.

N. 10'~.- FAZE\'W.\.- Circular em 11 de l\Iarço de 1862.
Occasião em que devem ser scllados os requerimentos, memorias
e mcmoriacs.

l\Iinisterio dós Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

11 de 1\Iarço de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, attendcndo á duvida que se tem suscitado sobre a occasião em quo devem ser sellados os requerimentos, mcmorias c mcmoriaes especificados na 1.• observação
ao art. 58,~ t.o, do Uegulamenlo de 2G de Dezembro de 1S60,

e á conveniencia de uniformar a pralic:1 das nl)parliçõcs Pu·
blicas a este respeito; declara ao• Srs. I nspectores das Thesourarias de Fazenda, para que observem e fação observar :
1. •, que o Regulamento de 26 de Dezembro de 18GO, no S<'ll
c:llfldo art. 58, ~ t.•, fixou o limite maximo do prazo dentro do
. qúal podem ser pagas as taxas do scllo a que Pstão sujeitos
os autos de qualquer natureza, não permitliudo que o srjão
depois da conclusão para sentença final; 2. que os requerimentos, memorias e memoriaes, que a 1. • obsrrvação do citado § t.o do art. 58 declara comprehcndidos na imposiçfio
relativa aos autos em geral, trunbem estão sujeitos úquella
clausula de serem sellados antes da decisão final; 3. qne corno
esta segunda classe de papeis não está, quanto ao modo da
arrecadação do imposto, nas mesmas condições dos processos
jodiciaes, mas pelo contrario segue tramites por sua natureza
e cffeitos muito distinctos, cumpre qnc o seu rospcctivo sello
seja pago antes da apresentação ás Autoridades ou Heparlições
Administralivas para informação ou despacho; !L o, que dcvc-so
exceptuar desta regra, podendo scllar-stl depois da apresentaçlio e antes da decisão final, ou de produzir esta seus elfeitos,
os requerimentos dos Officiaes c Praças do E~c• cito c da Armada, de Corpos Policiaes e (~um·da Nacionnl destacada, que
se acharem em serviço lora do Município da Corte c das Capitaes das Provindas; bem como aquellcs em que se pedit·crn
cerdidões, attcstados ou documentos de qualquer natureza,
porque tacs requerimentos deverltõ ser sellados quando se
ajuntarem a autos e petições, na fórma do art. 59, § 3. o, do
Rrgulamcnto.
José lllaria da Silva Paranhus.
0

,

0

,

N. 105.- FAZE~W.L- Circular em 12 de Março de 1SG2.
Remessa ao Thcsouro de relaçiio dos restos a pagar dos cxcrrici~s
de 1S59 a 1861.
-- --

1\finisterio dos Negocios da Fazenda.-Uio de J anciro, 12
;de Março de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
· Thesouro Nacional , ordena aos Srs. Inspectores das Thcsourarias de Fazenda que, na fórrna do modelo junto, remcttão
com urgencia ao Thesouro a rPiação dos restos a pagar dos
exercícios de 1859-GO c 1860-61, em execução do art. t.o
do Decreto n.o 2.897 de 26 de FPverriro deste anno, que se

lhe enviou em Circulnr n. • 15 de G do corrrntc; cumprindo
qu11 na dita relação não ven hi\ o conlt~mpladas quantias reclamadas e já processadas corno chvidas de exercícios findos, a lim
de evitar duplicatas de pagamento.
José llfm·ia da Silva Paranlws.
Relaçao tios 1·estos a pagar pela The.~ow·aria de Fa::.rnda da
Provincia .. .. pertencentes ao exerci cio proximamente rncrrrado de 1860-1861, tanto de t'encimwtos t·onstanll'.~ das
Folhas, como de contas de fornecimrntos, ou de didda de
outro qualquer t•tulo, na fórma do o~·creto n.• 2.987 de
26 de Fevereiro de 1862, addicionado.~ do~ rr.Mos ainda flàO
pago.~, pertwcente.~ ao exercício de 1859-1860 c lambem lal\"
çados em Folhas.
Excrclcio tlc t SGO-t SGt.
l\linistcrio do lmperio 1\i 26. 0 Mano.cl.Joa'luim d~ Aguiar, seu ordenado de 1\lmo e .Junho de 1861, como ThcsourPiro !lo CorrPio... . • . • • • ••••••••.•••
» da Justita § 5. 0 Dr·. Joaquim da ~ih·a Santos, proveniente da exlmmaç;lo d!> nm catlnvcr; dcsprza autorisada por Avi>o de ............. .
» da :\farinha Si 22 • .Joaquim do Sobral Pcreirn, provenientr. de 1O peças de lona para scn iço da
Armada autorisada por Aviso de .•.••••.••••
» da Guerra S\1'.1. Capit3o Joaquim da Costa Miranda,
importancia da !(ratiliração vencida no mrz
de .Junho de tR6t, como Almoxarife do Presídio ..•. antorisada por Aliso de .......... .

sonooo;

5006000;

:llinistcrio da Fazenda~ 11. José Joaquim Pereira, ordenado, gra·
tilkação c porcentagem como 1.• Esuipturario da Alfandega relativamente ao mez de
Junho de IBliO ...... · ................... .

Obscrvnçõcs.

Nestas relações não scriio romprrhendidas quantias de meios soldos de
aposentados, jnbil~dos c reformados, pertcnccnlrs a exercício er.cl'rr~do •..
sem que aos agyacrados lenha sido ronfcrido o Titulo ou resprctin Pateu~,·
po~qtH', siÍ á v1sta rlc lacs diplomas lknrfl conhecido o verdadeiro qulat.i:-.
tatn·o da pensão e a clirta de que dr\c romrçar o papamrnto. ·
I
Quando a desprza f,\ r da~ comprehe111lidas nas ordens geraes de rndn eier.:
cicio, e não teuha sido objrcto de ordr•m especial, dcw citar-se nquellallll.
corpo da Rrlação.
·

N. JQG.- L\IPERIO.- Aviso de t:l tle

?ILlrÇtl

(l•'

IRti~.

Ao Prrsidcntc rln .Junta~~tÇ,,.Q\tai[Jl.SqQ" da Par~ellia rir Salll:t .\nna, Sl~hr,!
a falta das rlcclaraÇ'iiêi cx1gtif:iS nas hstas dos ctdadãos no\allll'fllr. 11tl'lnt<lns
e tnclnirlos da qnalilicaç.1o de yutantc;;, c das rcmt•;sas das lisla' par,.iaes
dos districtos e quartt»rocs.

3.• Sgcção.- Rio de Janeiro. -Ministcrio dos
lmperio em 13 de Março de 1862.

~r;;ocios

do

Fico inteirallo, pelo 5eu officio dn 7 do corrcntr n.rz, dn
haver Vm. assumido a presillcncia da junta tle qualiHcação
dessa parochia no impellimcnto do Juiz de Paz Leonardo Antonio Pinheiro, cabendo-lhe por isso rcspol!dcr ao Aviso dest(l
Ministcrio com a data de 28 de Fevereiro ultimo, cuja determinação declara Vm. achar-se na impossibilidade de satisfazer,
attenta a irregularidade com que farão feitos os trabalhos da
revisão por aqucllll Juiz de Paz c pelos membros que compunhão a maioria da Mesa, os quacs dnixárão lambem de cmnparecet· aos respectivos traballws, sendo por isso suhstiluidos na
fórma da Lei.
Uefere Vm. que, não tenllo sido presentes ôÍ Junta as listas
dos lnspectOI'cs de quarteirão do 1." c 2." disiriclos lkssa
,r.·cguczia, nem a do Juiz de Paz do 1. • districlo, c que não
contendo a do Juiz de Paz do 2.• districto as declarações exigidas no Decreto n.• 2.865 de 7 de Dezembro do anno proximo passado, não puderão ser organisadas pela Junta as listas
da qualificação na fórrna p1 escripta no mesmo Decreto, tornando-se po1· isso impossível a satisfação do que foi detrmninat!o
no Aviso supracitado.
Em resposta tcn ho de declarar-lhe qne, não dPYPIHlo snl1·
sistir os defeitos com que Vm. informa lwver sido feila a revisão, cumpre que sejão corrigidos na se~nnda reunião da
Junta, quando tiver clla de resolver sobre ns reclamações dos
interessados, sendo nessa occasi<1o formula:las as listas, de que
lrata o art. 2'~ da Lei 11. 0 3:31 de 1\J tle Agosto dr~ 18'~6,
com as declarações exigidas no Decreto de 7 do Dezembro ultimo.
Por esta occasião devo outrosim declarar-lhe, para conhrdmento da Junta de qualifica~ão, que não devia clla lc1· encetado
os seus tmbalhos, sem que lhe fossem presentes as listas que
o art. 19 da Lei de eleií;õcs encarrega aos J nizcs de Paz de
enviar-lhe para servirem de base aos mesmos trabalhos, as quaescumpria que ella houvesse exigido, impondo ao mesmo tcmpn
aos· Juizes que não cumprírão aquelle dever a multa de que
.trata o art. 126 § G.• da mesma Lei.
· Inclusas devolvo a Vm. as listas que acompanhárão o seu
officio supracitado.
Deus Guarde a Vm .-José Ilde(onso de Sou:a Ramos.-Sr.
Joilo Vaz Guedes, Juiz de Paz da l'arochia de Santa Anna.

Decisões rlrJ GorernfJ.
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N. 107.- GUERRA.- Aviso de 13 de Mnrço de 1862.
Marcando as vanta_scns, que eompetem ao Agente do Laboratorio do
~o.

4. • Dircctoria GeraL - Rio de Janeiro ........ Ministerio dos
Negocias da l..iuerra, em 13 de Março de 1862.
·
Ao Tenente reformado Francisco José · de Paiva, nomeado
Agente do Laboratorio Py:·otechnico do Campinho, mandar'á
Vrn. abonar as vantagens geraes, add-icional e etapa, desde o
dia em que entrar em exercício, continuando a perceber o
soldo de sua reforma pelo Thesouro Nacional.
Deus Guarde a Vm..- Marquez de Caxias . ....:.... Sr. Luiz Cezar
de Atayde.
·

N. 108.-l<'AZENDA.- Em 14 de .Má:rço de 1862.
·s-:. '1..(~~~:~.-!t;.; ~~--=

Sobre impostos lançados. pelas A.ssem.bléas Proviociaes sobre . as Caixas
Filiaes do. Banco do. Brasil.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-- Rio de Janeiro em
H de Março de 1862.
·
Illm. e Exm. Sr.- A fim de ser submettida á decisão da
Assembléa Geral Legislativa, passo ás mãos de V. Ex. a ÜlcJ.usa copia· da Resolução de Consulta da· Secção de Faz-enda
do Conselho de Estado do 1. 0 do COJ'rente ácerca dos omcios
do Banco do Brasil n. 0 146 de 26 de Abril de 1858 e n.o .107
de 22 de Agosb de 1861, tratando do imposto de um conlo
de réis annuaes lançado pelas Assembléas Provinciaes da Bahia
e Pernambuco sobre as casil"s de operações hancat~ias com
cnüssão c outros privilegias estabelecidas nas ditas Províncias;
parecendo ao Governo Imperial que as disposições das Leis
Provinciaes, que creárão tal imposto, não podem ser applicadas
ao Banco do Brasil c suas Caixas Filiaes, por serem estabelecimentos creados por Lei geral e destinados aos interesses commer.ciacs do Imperio, e n~o sómente. do lugar ou ProYin.cia
onde se e!Tectuão suas operações.
.
· Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.- Sr.
1.0 Secretario da Camara dos Srs. Deputados,

N. iO!.l.- F.\ZE:IDA.- Em 1'~ de :\Iarc;o de 18ü2.
Ü:i

terrenos á mar~1·m dos rios Burarnin c Caxocira em Santa Cathariua
-- ·- impropriamente se podem denominar de marinhas.

'!llinistcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Lmciro em
H de .Março de 1862.

111m. c Exm. Sr.- Em soluçiío iÍ questão apn'sentadJ ;í
presidencia dl'ssa Província por E. Mathorcl, prowrador d1~
Suas Altezas lrnpClÍilS c ncacs os Senhores Príncipe c Prineeza
d(~ Joinville na Colonia de H. Francisca, propriedade de Seus
Augustos Conslilnintcs, sobre o facto de ter-se um dos res;pect iros Colonm, l·'!~rnando Lcwenhngen, recusado pagar a rcnlla
de um terreno perlPncmlte a mesma Colonia, sob o pretexto de
quo o mesmo tcn·t·no, aclwndtl-se á margem do rio Cilxocira,
era de marinhas c por is.;o do durniuio do Estado: declaro á
V. Ex., para os flns convcnirntcs, c em rt~'posta ao seu oficio
n.o 2 de 2! de Novembro ultimo, que nas terras uoadas por
Lei para o pntrilllonio lhqucllrs Augustos Senhores e nas quacs
se fundou a Co!onia-D. Francisca-, não se fez exccpcão das
marinhas, se c! las comprehcndem terrenos desta natureza, c que,
]JOrtanto a propriedade das mesmas terras é plena c identica em
tocla a extensão dellas, salvas as rcstricções expressas na mesma
Lei; accrescendo que impropriamente se podem denominarmarinhas- os terrenos que licão á marg.cm dos rios Bucarain
c Caxoeira, da connuencia para as respectivas nascentes : sendo
qne por taes razões é sem fundamento a pretenr;ão do Colono
l<cmando Lewcnhagen.
Deus Guarde a Y. Ex.- José lJJaria da Silva Paranhos.Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.

N. 11,0.- FAZE:IDA.- Em 15 de l\Iarc;o de 1862.
Os objcctos importados pelo Governo tio Pcrú não cst:lo sujeitos
prc:;toç:l.o de cauçilo

u~

{L

Alfandcga tio Pará.

Ministerio tlos Negócios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
15 de l\larço de 1862.
Jose l\laria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, de conformidade com o Aviso do Ministerio
dos Negocias Estrangeiros de 5 ·do corrente, declara ao Sr.
lnspcctor da Thcsouraria de Fazenda do Pará, em addiiamcnto á ordem 11. 0 11 de 17 ~1~, l'eYI.'r\'iro proximo pLISStHlo, 'l~"ll

sr·ndu os objcdos, d,• que trata a mcsnJa ordem, importados
pdo (;oycrno do l'cn·,, não IJa lugar a prestação da caução,
110s lermos do urt. ü!3, § 4." do RcgulanJCnto de 19 de Setembro de 18ü0; cumprindo, entrctando, que por occasião do
transito dos ditos objedos se tomem as ncccssarius cautelas a
.Lem da liculi~tu;lio.

.lu.H; Maria da Silm Paranhus.

;\. 111·I

l:l\n

F.~d.\ll.\.-Ern

1:> de l\Ian;o de 1862.

d'" fnnd<J' pul<lim> """' Sl!l' •·;tknlada pela mtacilo média do
<11ã ~1u tjllt' lilt'l' lugar a lrau;ac~ilo ddlcs.

)linislerio dos I\c;,(ocios rla Fazenda.- Uío de Janeiro em
!5 de )\Iarço de 1862.
Sendo JH'Pscntc no Tribnllttl do Thcsouro o reourso interJwslo por João José da Custa do d•~spacho da HeeebedMia da
Corte, que lhe nL"gou a n~slitui~·üo da quantia de 77:t11000, que,
em qunlídade de tutor dos menores João c 1\Ianocl, tilhos do
li nado Lourenço José t:onçaln~s Guirnnrãcs, fôra obrigado
a pngar de mais pela t~:ta htlrl'ditnria de sete apolices em
que havia sido suiJrogada urna casa' de q~te erão legatarios
os ditos mcuores, calculando-se pela cotação das apolices na
occasião da .permuta, c não como havia sido pela do dia do
pagamento da dita taxa: resolveu o Tribunal indeferir o mencionado recurso, tendo por muito applicavel ao caso vertente
a doutrina do art. 20 do Hegulamento de 15 de Dezembro
de 18ü0, que manda calculm· a taxa dos fundos publicos pela
cotação média do dia do fallccimenlo do testado!", por ser a
esse tempo que a posse civil dos bens se transmitte ao Jegatario, visto como desde a época da permuta é que ficárão as
apólices em questão pertencendo em nua propriedade aos ~utel
lados do recorrente. O que communico ao Sr. Administrador
da Ulcsma Hcccbcdoria para ~cu conhecimento.

J usé Maria da Silva Paranltos.

N. 112. - GUEltltA.- Aviso de 15 de Março de 1862.
A' Presi!lencia da Pt·ovincia do Ceará,
que se achar com parte de doente,
fornecidos os medicamentos, de que
Cirurgião do Exerctto, qüe o esthcr

declarando que sómente ao official,
convenientemente attestada, serno
necessitar, á yista dus receitas do
tratando.

2. • Directoria Geral. - 1.• Secção. - Uio de Janeiro. Minislorio dos Negot:ios da Guerra, em 15 de l\Iarço de 1862.
111m. c Exrn. Sr.- Em solução á duYida proposta pelo Tenente Coronel Commaudunte do Corpo dt) ti uarn it;ito dessa
)' rovincia, sobre o fornecimento gmtuilo de medicanH·nlos aos
Officiacs do Exercito, c que V. Ex. subrnetteu ú considera~~ão
do Governo lmperiul, em seu oficio, n.o 24.!~, de 30 de Novembro do anno proximo passado, devo declarar a V. Ex.,
para seu conhecimento c governo, que sómenlc ao official, que
se achar com parte db doente, convenientemente attcstada,
serão fornecidos os medi cu mentos, de que necessitar, á vista
das receitas do Cirurgião do Exercito, que o estiver tratando.
Hcus Guarde a V. Ex.- Marque:r. de Caxias. -Sr. Presidente da Pro~incia do Ceará.

N. 113. -

GUElutA.- Aviso do 17 de Março de 1862.

A' Presidencin da Provincia da Parahyha, declarando que Hunais devem s~r
votados para Agentes dos C<Jnscllws CCOllO!lli~os os subalternos, que cs\1vercm exercendo o cargo de conunandaute~ de cotupauhias.

2.a Directoria. -t.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio
dos Negocios da Guerra, em 17 de Março de 1862.
Illm. e Exm. Sr. -Tendo presente o officio de V. Ex., n. • 2,
de 4 de Janeiro do corrente anno, ao qual acompanhou copia
do que lhe dirigio o Coronel Cornrnandante do Corpo de Guarnição dessa Jlrovincia, relativamente á nomeação do Tenente
1\lanocl Joaquim Hibeiro para Agente do respectivo Conselho
economico, em substituição do Alferes, que exercia esse cargo,
nomeação com a qual não concordoLI o mesmo Commandante,
contra a opinião dos membros do Conselho economico, sendo
em consequencia submettido o seu parecer á decisão do Governo
Imperial, cumpre-me declarar á V. Ex., de ordem de S. l\1. o
Imperador, que jürnais devem ser yotados para Agentes dos
Conselhos economicos os snbullcmos, tlllC csli\'erem cxcreendo

o cargo de commandaulc de cowpaullia:;, por c1uanlo estes sú

pndcm ser nonH•auos vog-<~cs ou lhc.;;ourciros dos mosmos con~
sPihos: pelo que, se no Tenr-nlc ccima rneneionmlo compele,
no impedimento do rcspecli\'o Capitão, continu.u no com mando,
que deixou, quando foi ciPilo Agente, deve-se proceder á nova
cleiçáo; o que se praticará d'ora em diante em casos idenlicos.
Heus Guarde a V. Ex. - Marqw·z de Caxias.- Sr. Presidente da l 1 ro\'incia da Para h) hu.

N. 114.- FAZE'\])_\.- Em 17 de Março de 1862.
Sobre multa e npprrhrn"1" <Ir ohjrrtos nno indni<los no mnnifcsto da
curga tlu na1 i o ou na lista dos so!Jresalctltcs.

1\finisterio dos Nl'tWcios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

17 de .Março de 1862.
Communico á V. S. que o Trihunal do Tlwsouro indcfcrio
o recurso interposto p•r Jl:1je & Pinckernelle, consignatarios
do brigue Lubeckmse-Na~ttilius, do despacho dessa Alfandega,
que julgou pro,:cd<•ntc a appn~heusi\o de alguns objectos, que
não se acha vão contem piados no manifesto, nem na lista dos
sobresalentes do uu•smo bri,é~UP. Como, porém, na multa com~
minada no art. 7:51 do BPgulanwnto das Alfandegas, em quo
se baseou o despacho recorrido, com referencia ao art. 7 42,
só pareção estar comprchendidas as seis duzias de camisas para
homem, 93 latas do conservas e oito peças de cambraia,
attento o disposto na 2. • parte do § 1.• .do art. 421 ; e 8S
outras mercadorias e objectos sejão passíveis de penas com minadas
no art. 422, conforme o disposlc na ultima parte do citado ~
t.o do art. 421, por se não dar a seu respeito occultação dolosa,
prevista e punida na 2.• parte deste paragrapho, cumpre
que neste sentido V. S. reforme o despacho recorrido; tendolhe outrosim por muito recommendado o preenchimento das
form::~lidades, estatuídas no referido § 1. 0 do art. 7U, a respeito dns apprehensões, as quaes no primeiro caso não forão
religiosamente observadas, como V. S. mesmo notou ; e já '
não podia evitm· no estado em que achou o referido processo.
Deus Guarde a V. S.- José J:laria da Silva Paranhos.Sr. Conselheiro, Inspcctor da Alfandllga da Côrte.

N. ttã.-FAZE"DA.-Em 18 de Março de 1862.
A isençlio d~J!i.rcitos ele objectos imp•Jrtado~ para Companhias que gosi!o
«Thslir faYor, só pó de ter lugar por ordem do Ministerio da Fazenda.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio do Janeiro, 18
de Março de 1862.
lllm. c Exm. Sr.- Tendo nesta data declarado á Thesouraria de Fazenda dessa Provincio, em additamcnlo <i ordem
n.• 142 de 12 de Setembro ullimo, que os materiaes c mais
objcctos importados com declino á obra da ponte de ferro do
rio Capiberibe são isentos de direitos mesmo de cxpedir~nte,
em face das disposiçõPs dos ~§ 22 e 23 do ar L. 5l2, c ~ 3. •
excepção 6.• do art. 625 do Hegulamento das Alfandegas, assim
o communico á V. Ex. para seu conhecimento, c em resposta
no seu officio de 15 de Fevereiro proximo passado, sob n. 0 14.
Nesta occasião cumpre-mc observar <Í. V. E.c que as concessues de isenção de direitos em casos taes só podem tct·
lugar por In''io de ordem do l\lini:itnrio da Fazell(la, não só
p'Jrque assim o determina expres.,amente o art. 513 do Hcsulamenlo das Alfandegas, como porque não se aehão comprehendidas nas litculdadcs concedidas ás Prcsidcncias pelos
Decretos de 7 de Maio de 184.2 e n.• 2.88} do t.o do citado
mez de Fevereiro.
Deus Guarde a V. Ex.- José JJ!aría da Silva Paranhos.St·. llrosidente da Provincia de Pernambuco.
·

· N. 116.-)IARINHA.-.hiso de 18 de :.\larço de 18G2.
Augmcnta com vinte por cento as tans, qnc pelo serviço da Praticagem
percebem os Praticos da barra c hnhia de S. Marcos, em virtutlc''õoltVtro
rrgulnmcutar de 19 de Dezembro de 1H5i.

2.• Secção. -Rio de Janeiro. - Ministcrio dos Negoeios da
Marinha em 18 de Março de 18G2.
111m. e Exm. Sr.- Sua Mag-csladc O lmperatlor, Altcndendo
ao que Lhe representárão os Praticos da barra c ballia de S.
Marcos n'essa Província, c Conformando-Se com o parecer manifestado pelo Conselho Naval em Consulta n.• 55'~. de 4 de Fevereit·o ultimo, lia por bem Determimr, que as quantias fixadas no Aviso de 19 de Dezembro de 18tH, com rderencia aos
arts. 15 c 16 do Regularnento provisorio de 22 de St:tembro
de 1852, srjüo augmeutadas com vinte por cento c<VIa uma;

C(:mtinuando porém a ser rrg-ulada, srgundo a lnbl'lla nctnalmente em vigor, a retribuição dos senit;os prestados pelos referidos Pralicos ás embarcações de cabotagem.
Deus Guarde a V. Ex. - Joaqtlim Josú Jgnacio.- S1·. Presidente da Jlrovincia do 1\laranhão.

N. 117.-AGHICULTDrL\, CO~BIERCIO E OnRAS PllP.LICAS.
Resolvo diYcrsns dnYida~ ~ohrc a cxl'rn~ão tios Estatutos da Companhi,1 dP,
ScgllfOS ~·i•lclicladt~, tlr.sta Cr\rte, e brm nssim áef'I'Ca da a(l]lttr.T(;<iõ. da
I.ci ri.•• 1.0~:l de ~2 ele A~osto de 1860 c s.~u; regulamentos ás Companhias de se mel h ante natureza.

Directoria Central.-1." Secçiío.-N. 2.-Rio de Janeiro.-1\Jinisterio dos Ncgocios da Ag-ricultuPa, Commercio e Obras Publicas em 19 de 1\larço de Hl62.
Em officio de Hi de Janeiro ultimo, Vm., na qualidade
de Presidente da Companhia de SPgUI'os Fidelidade, expondo
as difficuldadcs com que ddJaldo tem lutado para, nos t<'rmos
do art. 24 dos Estatutos da mesma Companhia, reunir a assembléa gernl dos aceionistas, a lim de se proceder á eleição
de nova Directoria, solicitou a solução das seguintes duvidas:
1.• Convocada no\·amcntc a asscmbléa geral da Companhia
para a eleição da Diroctoria, e reconhecida a falta do numero de accionistns exigido pelo citado artigo, qual deverá
ser o procedimento da mesa'!
2. • De conformidade com o dispt~sto no art. 1O dos mesmos Estatutos, será pcrmittido aos accionistas nusentes ou impedidos votar por procura•Jio na eleição para Dircetores?
3. • Púde a Direcloriu admittir n transferenda de ncçõcs,
não obstante a doutrina do ~ 5.• art. 2.• da Lei n.• 1.08:1
de 22 de Agosto de 18ü0, quo parece não ser npplicavcl ás
Companhias de Seguros ?
E em resposta cabe-me declarar a Vm., para sua intelligencia e execução :
t.• Que a Dircctoria da Companhia de Seguros Fidelidade
deve empregnr todos os meios a seu alcance para que os respectivos Estatutos tcnhão plena e inteira execução ; e, portanto, convocar a assembléa geral tantas vezes quantns forem necessarias pnra que se reuna o numero de accionistas
quo requerem os Estatutos.
E nem póde servir do base pnra procedimento diverso a
difficuldade allegada de se reuni1· o numero do acci'onistas
preciso par~ a assombl•;<l grral, por quanto ossu dilliculdado
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póde S()r vencida, c, dc~pois de conseguido este p::ísso, incumbe á Directoria prevenir os inconvenientes que a tal respeito
se podem reproduzir.
2.• Que o art. 19 dos rn~ncionados Estatutos, que permiltia
nos accionbtas votarem por prorurador pnra a nomeação da
J)ircctoria, caducou PIII face do qun a tal respeito muito positiva c claramente c\isp(\z o art. 27 do Decreto n.• 2.7l1 de
19 de Dezembro de 18HO, que cxtendeu ús Companhias c
Sociedades anonymas a disposição do § 12 do art. 2.• da
Lei n.• 1.083 rle 2~ de A::;osto do mesmo :lllno.
3.• Qnr a disposição do art. 10 do ncc.reto n.• 2.7:33 de
23 de .Janl'iro do anno p;~ssn<lo, qnc n'gnlou as elos §§
5.• c 2'~ do artigo da citada L<'i, e que foi ultimamente
explicada pelo Aviso do i\Iinisterio da Justiça clr 1G de Sctrmbro do dito nnno, comprchcndc lambem as Companhias
de S()guros, c qnP, por consPqnrneia, não se devem admitlir
as l.ransferendas dfl ac\ÕI'S, realizada a hypolhese do ~ 5.•
do art. 20 da ref1~rida LPi.
Entretanto, competindo ao 1\Iinistcrio da Justiça tomar conhecimento de,.;tes neg-ocios c attcndcr ús reclamações que
forem razoavcis, ao dito l\lini,terio deve Vrn. dirigir qualquer
representação no tocante a este ponto, conforme já foi por
mim decidido em Aviso de 22 de Novembro do anno passado.
Deus Guarde a Vm.-.illanoel Felizardo de Souza e Mello.Sr. Presidente da Companhia de Seguros Fidelidade.

N. 118.-FAZENDA.-Em21 de 1\Iarço de 1862.
Os Praticantes das Thcsourarias porl<>m Acr atlmittidos a exame ainda
que não twhão um anuo de pratica.

l\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda.-lUo de Janci•o, 21
de 1\larço d.e 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Nacional, tendo em vista o requerimento do Praticante da Thesouraria da Província do Paraná, Julio lndio do
Brasil Moraes, transmitlido com o oficio do Sr. Inspector da
l'hesouraria da Província do Paraná, n. • tG de 13 do mcz passado, no qual pede ser admittido a exame das matcrias exigidas no art. 6. o § 2. • do Decreto de 14- de .Março de 1860,
não obstante faltarem-lhe dous mczcs para completar um anno
de pratica do lugat· que exerce, autorisa o mesmo Sr. lnspector para admiltir não só o supplicantc, romo seus comDecisões do Governo.
13
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panlu'liros de classe que se julguem igualmente habilitados,
ao concurso neccssario para o accesso aos lugares immodiatamente superiores, visto que para isso o referido Decreto não
exige o anno de pratica, como pensa o Supplicante. Cumpre,
porém, que o Sr. lnspector seja o mais escrupuloso possível
no dito concurso, já porque o citado Decreto do J!~ de Março
assim o recommcndn, já em attenção ao pouco tempo de tirocínio do Supplicante e dos que poueráõ concorrer.
José Maria da Silva Paranhos.

N. 119.- FAZENDA.- Em 21 de Março de 1862.
Quars os papeis sujeitos ao sello nxo que o podem p~g_a~ depois da informação ou despacho que não seja dcfimtiYO.

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 21
de Março de 1862.
111.m• c Ex.m• Sr.-Em resposta ao officio n.•15 dessa Presidencia de 15 do Julho ultimo, sobre o facto de ter-se a Thesouraria de
Fazenda dessa Província eximido de informar o requerimento do
Tenente Coronel Theodoro José da Silva Santos por não estar
sellado, entendendo essa Presidencia que podia ser prestada a informação, pagando-se depois o sello do requerimento, antes, porém, de lançar-se a despacho definitivo: declaro á V. Ex. quo
dos requerimentos, memorias, memoriaes e mais papeis sujeitos ao sello fixo, na fórma da observação 1. • ao art. 58 do
Regulamento de 26 <kl Dezembro de 1860, se deverá pagar
o referido imposto antes da apresentação de taes papeis ás Autoridades e Repartições administrativas para informação ou despacho; excepto : 1. o, os quo pertencerem a Officiaes c praças
de pt·ct do Exercito e da Armada, do Corpos Policiaes o tiuarda Nacional destacada, que se acharem em serviço fóra do
Município da Côrte c d;ls Capitaes das Provi ncias dos quaes
so poderá pagar o sello depois da apt·csentação c antes da decisão final ou de produzit• esta os seus cffeitos ; 2. o, os quo .
versarem sobre pedidos de certidões, attcstados ou documentos de qualquer natureza, os quacs dcveráõ ser sellados, quando
se juntarem a autos e petições na fórma do art. 59 § 3.0 do su~
pracitado Regulamento.
Deus Guarde a V. Ex.-José .!Jfaria da Silva Paranhos.Sr. Presidente da Província da Bahia.

N. 120.-FAZENDA.- Ern 21 de Março de 1862.
Sello dos requerimentos dos Offiriaes e praças do Exercito e Armada,
--Corpos Pohciaes e da Guarda Nacional destacada.

tll.l

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 21
de Março de 1862.
lll.m• c Ex.m•Sr.- Tenho a honra de declarar á V. Ex.,
em resposta aos seus Avisos de 23 de l\larço e 3 de Outubro
do anno passado, sobre o pagamento do imposto do sello de
requerimentos das praças dt~ marinhagnm [Jerlencenles á Divisão Naval do lmperio no Hio da Prata, que por Circular de
11 do conente, constante dos exemplares inclusos, foi explicado que dos requerimentos dos Officiaes c praças do Exc•·cito e da A•·mada, de Corpos Policiaes e Guarda Nacional
destacada, que se acharem em serviço fóra do Município da
Córtc e das Capitaes das Províncias, se poderá pagar o sello,
a que forem sujeitos, depois de sua apresentação ás Autoridades, que dos mr-smos tiverem de tomar conhecimtmto, mas
antes da decisão final ou de produzir esta seus eiieitos. Quanto
aos requerimentos que não se acharem no caso de que se
trata, e forem sujeitos ao sello, na fórma da observação 1. • ao
art. 58 do Regulamento de 26 de Dezembro de 1860, devo
o imposto ser pago antes da apresentação de taes papeis ás
Autoridades c Repartições administrativas para informação ou
despacho.
Deus Guarde a V. Et .-Jose Jlaria da Silva Paranhos.Sr. Joaquim José lgnacio.

N. 121.-GUERRA. -Circular de 22 de Março de 1862.
}landando fornecer aos recrut~ts, durante o ensino, um bonet redondo singelo de panno e sem pala, devendo tno sómente, quando passarem a
promptos, receber o do Corpo a que pertencerem.

Ill.m• c Ex.m• Sr.-Tendo a expei'iencia mostrado que os
bonets do uniforme que se distribuem aos recrutas que assentão
praça, achão-se estragados quando estes passão a prom ptos,
formando assim um contraste com a sobrecasaca e calça da
panno azul que então recebem, l\landa Sua Magr.stade o Imperador que d'om em diante se lhes forneça, durante o ensino,
um bonet redondo singelo de panno c sem pala, devendo, tão
sómentc quando passarem a promptos, receber o do Corpo
a que pertencerem.
Uma vez concluído o ensino no decurso do 1. 0 semestre
do anno, tccm os recrutas direito, no !lrn dcllc, t\s peças de

fardamento do -uniforme designadas na 1. a observação da ta~
bella dr. 23 de Junho de 18GO, prevalecendo para os que o
conclui rem no 2." semestre a disposição da 5. a observação da
referida tabella, conforme se acha pn~scripto no Avtso Cir~
cular de 5 de NtlVcmbro do anuo passado, publicado em ortlem
do dia do Exercito n.o 2!J.l.
Deus Guarde a V. Ex.-llfarqttez de Caxias.-Sr. Presidente
dn Provincin de ....

N. 122.-l<AZE:\DA.-Cirwlar em
Quando são sujeitos

;i

t:na do

~~llo

2~

de l\larç.odc 18G2.

o' ronheeimentos de pagamento

d<~ ifll[JUS(,JS.

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 26
de Março de 1SG2.
José Maria da Silva Parnnhos, Jlrt'sidcnlc do Tribunal do
Thcsouro Nncional, deelara aos Srs. lnspPctores das Thcsourarias de Fazenda, para sua inldligPm:ia e exectH;iío, que os
conhecimentos de pagamento dP impostos, passados pl'las Hepartições de arrecada~fio, estão sujdlos ao sello lixo de duzentos
réis, quando forem como doeurnenlos juntados n n·querimentos,
memoriaes, &c., e nprcs1~nlados pPias partes para seu inlrr1~sse
particular; visto como outra nfio póde snr a intdligencia grammatical do art. 85, § 20 do HPgulamento de 26 de Dezembro
de 1860, combinado com o art. ~~H, %8. do mesmo H+·gula~
mento; da qual não resulta antinomia ou absurdo, porque a
isenção do sello proporcional, quando o docnmento é passado
ou recebido, t1ão importa necessariamente a isenção do scllo
fixo em facto casual, tfllal o previsto no citado art. 85, § .20 .
0

.J usé Maria da Silva Paranhos.

N.

123.-FAZE~D.\.~Em

26 de 1\Jarço de 1862.

As petições submettidas a despachos no Fôt·o devem e em que epoca
pagar cem réis de sello sendo cscriptas em papel de dimensões ordiuarias.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 26
de l\larço do 1862.
III.mo c Ex.'"o Sr.-Jl1)claro a Y. Ex., ém resposta ao seu
officio n. • 91 de 1!} de SetcmlJro ullimo, que bem respondeu
ao Juiz :Municipal supplenle do nio :Formoso, dizendo-lhe

que as petições submettidas a despacho no Fôro devem p<1gar
o sello de cem réis, e não de duzentos réis, sendo cscriptas
em papel de dimensões ordinarias.
Quanto á úpoca do pagamento do dito imposto, acha-se
providenciado na Circular de 11 do corrente, expedida ris
Thesourarias de Fazenda, c constantes dos exemplares inelusos.
Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.Sr. Presidento da Pmvincia de Pernambuco.

N. 124.-F AZENDA.-Circular em 28 de Março de 18G2.
Declaracoes que se devem fazet· nas onlens expc•lidas roncP•Ieiiilo pns·
sagens de Estado e transporte de cargas pur conta do Gu1 cruu. •

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 28
de Março de 1862.

lll. mo e Ex. mo Sr.-Não convindo qnc nas orrl••ns que por
essa Presidencia se expedirem, concPtlendo passa;.;ens <IP Estado e transporte dl.l carga á bordo dos l'aqueks a '"por
pertencentes á companhias que tenhão contractos com o tiovemo, nenhuma outra declaração se faça além da do l\Iinislerio
por conta do qual mr a despeza autorisada; assim o declaro
á V. Ex. par·a seu conhecimento e execução, c a lim do
quo neste sentido se sirva expedir as nccessarias ord•~ns lÍs
autoridades subalternas, c que tecm compctcncia para autorisarem despezas desta natnn•za; cumprindo oulrusim, que
recommcnde ás ditas companhias que apresentem, pelo menos
trimensalmente, as contas desta proccdencia, para que possüo
ser pagas como dcspczas do exercício corrente.
Deus Guarde a V. Ex..- José Maria da Silva J>aranhos.Sr. Presidente da Província de .....

N. 125.- FAZENDA.- Em 28 de Março

d1~ 1SG~.

Nenhum pagamento se deve fazc1· a P!:O,t;.!!r'!!!or que nrro se aprl"scnte

legalmente llalnhtauo.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -lHo de Janeiro em
28 de Março de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tl"ibnnal do
Thesouro Nacional, em conformidade do Aviso do l\linistcrio
da Guerra de 12 do mez passado, declara ao Sr. I nsprctor da
Thesouraria do Fazenda de Pernambuco, para sua inlclligencià

e devidos eiTeitos, que é procedente a duvida proposta, pelo
Procurador Fiscal da mesmu Thesouraria em seu oficio n. • 4.3
de 29 de Outubro ultimo, ácerca do pagamento ordenado a
favor de Venancia do Valle e suas irrnãas; visto como nenhum
pagamento deve ser leito a procurador ·que não se ap1·esent•
legalmente habilitado.

José Maria da Silva Paranhos.

N.

126.-FAZE~DA.-Em

29 de Março de 1862.

Casos em que pódc ter lugar o J·ecnrso dns decisões nrbitracli nas
Alfandrgas do lmpcriu.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.·- Rio de Janeiro em 29
de 1\Iarço de 1862.
Communico á V. S., para seu conhecimento c devidos ciTeitos
que o Tribunal do Thesouro indeferio o recurso de Domingos,
José Gomes Brandão do despacho .dessa Inspecloria mandando
cumprir a decisão arbitral contra o mesmo pmferida em uma
questão de qualificação de papel pardo; porquanto, á vista do
disposto no n. • 2 do art. 764 do Uegulamcnto das Alfan.:legas,.
o recurso de semelhante decisão deve fundar-se em razões de
incompetencia, excesso de poder, e violação de Lei ou de for~·~
mulas essenciaes, casos que se não derão no respectivo pro~.~
cesso.
.
Deus Guarde a V. S.-José Maria da Silva Paranhos.~ Sr.
Conselheiro lnspector da Alfandega da Côrte.

N. 127.-GUERRA.-Aviso de 29 de Março de 1862.
Solicitando providencias do l\linistcrio da Fazenda para que na Alfnndrga da
Córte sejãu entregues, independentemente de novas ordens, todos os vu·
lumes que de Paizcs Estrangeiros vierem com destino a este 1\Iinisterio.

llJ.m• e Ex.m• Sr.-Por conta deste l\linisterio chegão frequentemente de diversos portos de paizcs estrangeiros volumes:
com objectos que são encommendados para uso do Exercito, os
quaes demorando-se na Alfandega m3is do que o tempo preciso,
por falta de ordens que nem sempre podem ser requisitadai
de momento, tem resultí.ldo inconvenientes e mesmo prejuizos
provenientes de deterioração em alguns artigos. A firp de
obviar quanto possível esse mal, solicíto de V. Ex. as precisas
providencius para que na <lila Alfandcga scjão entregues in-

dependentcmcntc de novas ordens, todos os volumes com drstino
a este 1\Jinisterio, uma vez que para recrbe los se npresento
pessoa compctc~ntement~ autorisada pelo Chefe da Hepartição
.Militar a que forem destinados. convindo ao mesmo tempo qui}
a.referidn .\lfandega faça as precisas communicaçõ<'s, sempre
que alli houver volumes com endereço á este l\linisterio.
Deus Guarde a V. Ex. -Marquez de Caxias.- Sr. Conselheiro José Maria da Silva l'aranhos.

N. 128.-BIPEIUO.-Aviso de 31 de Março de 1862.
Ao Director da Faculdade de Dirl'ito do Recife, declarando o Decreto n. 0 '.!.R7g
· de !3 de Janeiro ultimo, que rstabclccc a iucornpatibilidadc dos Lentes
. parentes, nas votaçocs sobre ucgocios particulni'és.

4.• Secção.-Rio de Janciro.-Ministcrio dos Negocios do
'"'perio em 31 de Março de 1862.
'. 111. mo e Ex. mo Sr.- Foi presente á Sua Mngestade o Imperador o oficio de 12 deste mez, em que V. Ex. subrnette
á decisão do lioverno a duvida suscitada perante a congre.g&çllo dessa Faculdade sobre a intelligencia do Decreto n. • 2. 879
cde 23 de Janeiro ultimo, que estabelece a incompatibilidade
1dos Lentes parentes, nas votações sobre negocias particulares.
~ Expõe V. Ex. que, tendo a mesma congregação do resol:ler sobre o parecer lia commissão encarregada de examinar
orna nova edição do compendio do Dr·. Vilclla Tavares, forão
dv opinião algum Lentes que não linha applicação ao caso a
,disposição do referido Decreto, e que a questão submellida
; ao conhecimento da congregação em de interesse publico, pa:reccndo mesmo dispostos a sustentar que não envolvem inte. ressc particular, nem estão conseguintemcntc sujeitos ás dis; posiÇões do suprncitado Decreto as propostas dos eandidatos
ás cadeiras de Lentes.
Consulta, portanto, V. Ex. sobre este objecto, visto como
acha provavel que se rcproduza semelhante opinião quando
ífm Julho se houver· de tratar da proposta para preenchimento
;das cadeiras vagas, parecendo a V. Ex. que em taes negocios
1110 devem votar simultaneamente os Lentes que tiverem im'pedimento de parentesco.
~ Consulta tambem V. Ex. so quando so houver de fazer
sorteio devem entra1· na urna os nomes do todos os Lentes,
.ou ser della excluídos os daquelles qllo forem incompatíveis
nas questões de interesso particula1·.

Em resposta cumpre-me declarar a V. Ex., de ordem do
nH~smo

Augusto Senhor:

"

1. o Que não se pódo deixar de conside-rar comprehendidas
na disposiç.ão do Decreto n. o 2. 879 de 23 de Janeiro ultimo
as hypothescs a q uc V. Ex. se refere, porque, embora todas
cllas encerrem um intcn)sso publico, envolvem tambem por
outro lado interesse particular, c é exactarnente para que sobre este prevaleção sempre as considt)rações do interesse publico que o Decreto cxeluio de taes decisües os votos dos Lentes
suspeitos, por serem pan~ntes ató o segundo gráo.
2. o Que não sendo previamente conhecidos os Lentes que
devão ser excluidos, visto como a incompatibilidade só se verifica em virtude do sorteio, cumpre que sejão incluídos na
urna os norn!'s de todos, e que quando forem sirnultaneanwnte sorteados, nos casos de que St\ trata, Lentes entre os
qu;ws se dt\ o rrwncionarlo impedimento, só seja reputada
válida a dcsign;u;üo do primeiro sorteado, embora seja menos·
antigo, visto corno a regra estabelecida no arl. 3. o do supracitado Decreto tem applicação aos casos em que a nomeação.
é feita por escrutínio e não por meio de sorteio.
O que communico a V. Ex. para sua intelligcncia e exe-w~.

-

Deus Guarde a V. Ex .-José llde{onso de Sow:a Ramos,·
.:..._Sr. Director da Faculdade de Direito do Recife.

N. 129.-AGRICULTUil.A, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.:;
Em 2 de Abril de 1862.
Explica o espirito rios .\Yisos cxprdidos sobre a questno da tomada de con..,
tas da r>l r a da de ferro de l'crnarnbuco.
·
·· '

Dircctoria das Obras Public<1s c Navegação.- 2.• Secção.- 1
N." 29.-Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocias da Agricul-1
tura, Commercio e Obras Publicas em 2 de Abril de 1862):
Pelo oficio de V. Ex. de 7 do mcz passado me foi enviadO->
o relatorio, que sobre as contas da receita e despcza do cus.o1
teio da estrada de ferro dessa Província, pertencentes ao se-!
mestre decorrido de Agosto proximo findo á Janeiro deste anno,~
apresentou á V. Ex. a respectiva Comrnissão. Com o AvisO::
deste l\linisterio, dirigido á V. Ex. em 7 de Março rlltimo/
c que já lhe deve ter ehrgado ás mãos, fica respondido o seu(
mencionado oficio não só na parte que diz respeito á appro-'
vação do systema adoptado pela Commissão no dcscmpenho 1

de suas funcçõ1.1s, como lambem no topico que se refere :1
remessa directa para Londres dos relatorios por clla entregues
a V. Ex. Deduzindo-se da leitura dos ultimos trabalhos dtt
i:ommissão, que me teern sido rcmetlidos por V. Ex., que
ainda não foi bem cornprehen<lido o espirito de alguns Avisos
4lXpedidos por esta Secretaria de Estado, e que tratão da questão
da tomada de contas da estrada de ferro de l)ernarnbuco,
cumpre que sejão ellcs cxpli<:ados, a fim de que se lhes dij
a devida intelligencia. Os Comrnissarios, nomeados po1· Aviso
de 13 de Dezembro de 18(H, tcem tres encargos divrrsos :t
desempenhar: 1. • exame c tornada das contas da rerPila c
despcza do custeio da estrada; 2. o exame c verificação docapital despendido nas ditTercnles secções da estrada, quando Pm
sua construcção se tenha empregado o accreseimo de 324.8í7 f.
garantido pelo Decreto n. o 1. 629 de 1t de Agosto de 1855;
3. • verificação do emprcf(o da som ma de 875.12:3 _f. p;arantida pelo Decreto n. • L 2115 de 13 de Outubro de 181)3.
Os dous primeiros encargos pertencem á uma Commissiio,
composta dos Commissarios designados pelo Gorerno Imperial
e dos Delegados da Companhia: o terceiro compele a uma
outra Commissão de que são membros sórnentc os mesmos
Commissarios do Governo, coadjuvados porém pelos Delegados
da Compaphia sempre que for neccssario que estes prestem
informaçõçs á cerca dos pontos que precisarem ser esclarecidos.
A primeira Commissão, rcl{tlindo todos os documentos comprobatorios, tratará de examinar ns contas do custeio da estrada, de modo que até o dia 10 de cada mrz es!cjiío Pm
poder de V. Ex. o relatorio e balancete, por clla organisados
,da receita e despeza do mez antecedente, a fim de srorf'm por
V. Ex. enviados ao nosso Ministro em Londres no primeir0
'paquete que para Inglaterra passar por essa Província dcpcis
do referido dia 10. Além desses tmbalhos a Cornmissão con. feccionará no fim de .todos os semestres um relatorio geral c
balanço demonstrativo da receita e dcspeza do custeio da estrada; estes documentos tambem serão entregues a V. Ex.
para na primeira or.portunidadc serem rcrnetlitlos ao dito l\finistro em Londres. A mesma Commissão darú scmestralrnenle
á V. Ex. em relatorio conta do que houver encontrado sobre
·O emprego do accrcscimo do capital garantido pelo citado
Decreto de H de Agosto de 1855, c despendido na construc~o da via ferrea. Este relatorio, hem como as copias auttcnlicas dos relativos ás contas de custeio, serão por V. Ex.
jlransmittidos a esta Secretaria de Est<ldo. Quanto <Í sPguuda
[r..ommissão, eomo pela natureza de seu encargo tenl1a de profeedm· a severo c atumdo exume, e careça para c:;s(~ 11m do
'nrn período de tempo di!Iicil de fix~r-sti prcviaiiH'IliP, Y. E\.
lhe dcterminaril que apenas concluídos os S!'llS !r;•hallins. inlorrn9 eircumstanciadamenle a cstn ~~ ::1isl''ri1J fl•···:·l':1 !lo re-

Decisõe!f do Goremo.

I).

sultado que houver conseguido. Convém que V. Ex. rccom·
mcndc a esta Commissão que procure reconhecer o 'Verdadeiro valor elas obras feitas, e que faça a comparação entre
cllo c o que constar ter-se despendido; Os embaraços que se
cncontra,'ão quando a tornada das contas tinha lúgar em Lonurcs, oppõem-so agora a que de lá se remcttão os documentos
comprobatorios para serem examinados em Pernambuco; é
portanto necessario que V. Ex. declare á Commissão encarregada de verificar as contas do custeio da estrada do ferro,
que de Londres só poderá vir um balanço demonstrativo se·
melhantc aos que de Pemambuco devem ser para alli enviados, c não os documentos comprobatorios ou suas copias; e
é isto o que se teve em vista determinando-se que as contas
fossem tomndus nos lugares em que as despezas se cffcctuárão.
])cus Guarde a V. Ex. -lllanoel Felizardo de Souza c Mello.
-Sr. Vice-Presidente da Provincia do Pernambuco.
N. 130.-AGRICULTURA, COl\ll\fERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 2 de Abril de 1862.
Recommenda que nenhum transporte gratuito se faça d11 objectos para uso
particular dos empregados da Companhia da estra'!!,l,l,e_J~f!O ~.e ~!:m!!Jil•
buco, qualquer que srja o seu Yülume, sem o col'lijíc{entc -passe.-:~ ou peJ'o
missilo por escriJllo.
--

Dirccloria das Obras Publicas c Navegação. - 2. • Secção. -:
N. 30.-Hio de Janeiro.- Ministerio dos Ncgocios da Agl'icult
tura, Commercio c Obras Publicas em 2 de Abril de 1862.
·
Jll.m• o Ex.m• Sr.- Com o officio de V. Ex. de 7 de 1\farço
findo foi-me presente o que a V. Ex. endereçou o Engenheiro
Fiscal da estrada de ferro dessa província em ii do referido mez,
representando contra os nbusos, que se tem praticado relativamente ao transporte gratuito de objectos para uso particular dos
empregados da Companhia, qualquer '{UC SPja o ''olume o o
peso dos mesmos objcctos. E em resposta declaro a V. Ex. que,
sendo justas e attcndivcis as observações pelo dito Engenheiro
onunciadas no seu officio sobre semelhante pratica, que nenhuma disposição de lei, ou de contracto celebradas com a
Companhia, autorisa, deve V. Ex. adopta-las, o determinar
que nenhum transporte se faça da especie de que se trata, sem
que seja acompanhado do competente -passe- ou permissão pot
cscripto, visto como tal medida é indispen~avel á organisaçllo
da estatística da linha, c só por meio della se poderá obviar:
aos abusos que se tcern dado.
,
Deus Guarde a V. Ex.- Jffanoel Felizardo de Sou::a e Mello.
- Sr. Presidente da I' rorincia de Pernambuco. .

N. 131.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS l'UBLICAS.
Em 3 de Abril de 1862.
Ptrmitte que se ponha em cxecuç11o, até ulterior dclibernção, o regulamento e tarifas organisadas para a estrada de ferro de Pernambuco pelo
respectivo Engenheiro Fiscal.
-··· ··

Directoria das Obt·as Publicas e Navegação. - 2. • Secção. N. 31.-Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocies da Agricultura, Commercio c Obras Publicas em 3 de Abril de 1862.

IJJ.m• o Ex.m• Sr. -Pelo officio do V. Ex. do 19 de 1\Iarço
findo fiquei inteirad~ de que, achando-se em estado de ser entregue ao transito a 3. • secção da estrada do ferro dessa província, á vista do exame c cxperiencias, a que procedêra o respectivo Engenheiro Fiscal, como lhe foi pot· elle communicado,
concedêt·a V. Ex. a nccessaria autorisação para set· aberta no
dia 25 daquello w.ez, sob as condições determinadas no meu
Aviso de 10 de Outubro do anno passado; o bem assim de quo
por essa occasião permittíra V. Ex. que se puzessem em vigor,
até ulterior deliberação do Governo Imperial o regulamento o
tarifas que o mesmo Engenheiro Fiscal organisou por ordem
do Ministerio a meu cargo.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de Souza e .Helio.
-Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco.

N. 132.-GUERRA.-Aviso do 3 de Abril de 1862.
Transferindo para o Agente de compras ultimamente nomeado para o La·
boratorio do __Campinho o abono da consignação meusal , que recebia o
respectivó · Ãimõffiire;

4. • Direcloria Geral.-2. • Socção.-Rio de Janciro.-1\Iinis'terio dos Nogocios da Guerra em 3 do Abril do 1862.
1\lande Vm. tmnsferir para o Agente do compras ultimamente nomeado para o Laboratorio do Campinho, á contar
do corrente moz em diante, o abono da consignação mensal
de 300~000, que, em virtude do Aviso de 9 de Dezembro
do anno findo, recebia o respectivo Almoxarife, a quem ajus;tará contas definitivamente até o fim de Março proximo passado.
Deus Guarde a Vm.-Marquez de Caxias.-Sr. Inspcctor da
Pagadoria das Tropas da Côrte.

N. 13!.-UlP.ElUO. -Aviso de r.. de Abril de tSG:!.
,\o Dircctor da Faculdade de Direito de S. Paulo approvando a sua tl!·cisão, de nfio lhe competir o \l)lo ~IJ..<J;Ua!idade nas Yota~oe:. por es~rutiniil'
secreto.

&. • Secção.- Ri. o de Jancim.- Ministério dos Negocias do
lmpcrio em ,\. de Abril de 186:1.
Foi presente a S. 1\I. o Imperador o officio de 19 do m~r.
proximo passado, em que V. S. consulta se nas votações por
escrutínio secreto teem os Dircctores das Faculdades o voto
de qualidade que lhes dá o art. 18 dos Estatutos vigentes.
J~xpõe V. S. que, sendo submetlido á decisão da congregação o requerimento de um dos lentes exigindo diversas
providencia.~ para a continuação do processo a que se acha
sujnito o estudante l<"raneisco de Carvalho Prates, deu-se rmpate na votação, c que, susdtando-!'C a questão se ao J>irectol'
eompelia nessa hypothese o voto de qualidade de quo trata
o artigo supracitado, houvera tambem empate de votos, resolvendo V. S. pelo de qualidade que nessa e semelhantes hypo·
theses não tem o Director tal voto.
En1 resposta cumpre-me declarar-IIJe, de ordem do mesm()
Augusto Senhor, que bem decidio V. S., porque sendo secreto
o escrutínio nas votações de fJllC se trata, perderia elle essa quali-dade pela manifestação do voto do Direclor.
Tratando-se além disso de uma questão criminal, deve ter
applicação o principio consignado na legislação commum, segundo o qual, no caso de empate nos julgamentos, prevalece
a opinião mnis fnvoravel ao accusado.
Deus Guarde a V. S.-José lldef'onso de Souza RatmJs,Sr. Dircctor da Faculdade de Direito de 8. Pauto.

N. 13rt.-ll\IPERIO.-Aviso de 4 de Abril de 1862.
Ao- Dircctor da Faculdade de Direito de S. Paulo, approvando a sua deliberação, de mandar matricular um estudante, que estava sujeito a PfO-~,
cesso acadewico, mas no qual uão lJayia ainda sentença.
-

4.• Secção.- Rio de Janciro.-Ministerio dos Negocias do_
lmperio em l~ de Abril do 1862.
Tenho presente o Officio de 1!J do mcz proximo passado,
em que V. S. participa haver resolvido mandar admittir á
malricula do 3." armo ckssa faculdade o estudante Jlrancisco

de CtW'valho Prates, que se acha processado, ficando essa deliberação deprndentc de approvação do Governo Imperial.
Em resposta cumpro-me declarar a V. S. para sua intclligencia, que mereceu a approvação do Governo aquelle procedimento, por isso que não tendo até hoje havido sentença que
condemnasse o referido estudante, segundo V. S. informa,
nenhuma razão havia para que deixasse elle de ser admiltido
á matricula, cuja privação, constituindo uma das penas mais
graves dos Estatutos, não póde ser imposta senão em virtude
de sentença,_ como prescrevem os mesmos Estatutos.
Deus Guarde a V. S.-José Ildefonso de Souza Ramos.Sr. l>irector da Faculdade de Direito de S. Paulo.

N. 135.-FAZENDA.-Circular em t~ de Abril de 18G2.
O~ Collcclorcs c Administradores são compctl'ntcs para deferir juramentos

···· ··· · · ·

·

aos •·cspectilos Escrivães.

· 1\línistl'rio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
4_ de Abril de 18G2.
José Maria da Silva Par·anhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspeetores das Thesourarias de Fazenda que os CollcctrJres e Administradores das
1\lcsas de Rcndas·são os competentes para deferir juramento e
dar posse aos respectivos Escrivães.

José Maria da Silva Paranlws.

N. 13G.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 4 de Abril de 1862.
·Declara que para ser aberta no lJ1Lf~go qualquer secção qc c_~r_11d:u.Je ferro,
deve a porção della feita ter pelo menos trcs lcguas iJCIS ao gráo.

- Directoria das Obras Publicas c Navegação. - 2. • Secção. --

N. 22.-Hio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocias da Agricul.Lur:l, Commercio c Obras Publicas em 4 de Abril de 1862.

lll.m• e Ex.m• Sr.- Com o officio de V. Ex. do 7 do Fevereiro ultimo foi-me igualmente presente o que a V. Ex. dirigi()

o Superintendente da estrada do ferro dessa Província, propondo
a abertura do trafego de uma parto da 4.• Secção; bem como a
informação, quo sobre este objecto prestou o respectivo Enge~
nheiro Fiscal. Em resposta declaro a V. Ex. que, determinando a condição 19.• do Jlecreto n.• 1.299 de 19 de Dezembro do
1853 quo, para ser aberta ao trafego qualquer secção, deve a
porção de estrada feita ter pelo menos tres leguas de 18 ao
gráo e não excedendo do seis a sete milhas inglezas a parte da
4.• Secção, a que se refere a proposta do Superintendente, com()
elle proprio e o Engenheiro Fiscal reconhecem, não póde por
isso ser atlendida a referida proposta, tanto mais quo, não tendo sido revogada, nem modificada, no sentido das reflexões
constantes do Aviso deste Ministerio de 30 do Outubro do anuo
passado, a condição 5. • prescripta por essa Presidencia por occasião da abcrtunt das outras secções, nos termos da qual nenhuma mais, além das que entrassem em serviço em 10 de Setembro do mesmo anuo, se abriria, sem que fossem observadas
as condições antecedentes, a concessão, ora pedida, iria contrariar a doutrina da citada condição 5.', ha tão poucos mezes imposta, visto informar o Engenheiro Fiscal que ainda não estão
concluídas algumas das obras exigidas pela presidencia, quo
aliás não são de mera conservação ou aperfeiçoamento, mas sim
de segurança para a estrada.
Deus Guarde a V. Ex. -1lfanoel Felizardo de Souza e Mello.
- Sr. Presidente da Província da Bahia.

N. 137.-AGRICULTURA, Co:\fMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 5 do Abril de 1862.
Declara que o Governo estude os meios de empregar os operarios da estrada
de ferro na abertura de estradas viciuaes para communicar os centrQS productores de nssucar com a via fcrrea, e de formar ao lougo da estrada colonias agricolas de nacionacs c estrangeiros.
-

Directoria das Obras Publicas e Navegação. - 2.• Secção. ~
N.• 16.-Rio do- Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 5 de Abril de 1862.

llt.m• c Ex.m• Sr.- Pelo meu Aviso datado de 13 de 1\farço
lindo jã dei conhecimento a V. Ex. da recornmendaçi'io que fiz
ao..Presidente da Província da Bahia para informar com urgen.;,
cia qual a manr.ira mais conveniente de estabelecer no serviço
da lavoura os tres mil operarios, que actualmente se achão ocnos trabalhos da estrada de ferro da referida Província,
~··-••i.l:r..,_,da muior importancia que se lhes assegure emprego

.

antes de dar-se o caso de serem despedidos quando so conclui·
rem as obras. Agora cabe-me accrescentar, em resposta ao seu
officio de 30 de Janeiro deste anno, que o Governo Imperial
estuda os meios de empregar aquelles operarios na abertura· de
estradas vicinaes para communicar os centros productores do
.alisuear ('Om a via ferrea por emprezas particulares, b~~~ como
do formar ao longo da estrada colonias agrícolas COJ,llpóstas de
nacionaes e estrangeiros.
Deus Guarde a V. Ex. -Manoel Felizardo de Souza e Mello.
- Sr. Enviado Extraordinario e :Ministro Plenipotenciario do
llrasil em Londres.

N. 138.-JUSTIÇA.- Aviso de 7 de Abril de 1862.
Declara em que casos póde ser de no,·o nomeado official da Guarda Nacioc
nal o indhiduo que teve bain do postq, nos termos do art. 66 da Lei
de 19 de Setembro de 1860.

Ministerio dos Negocios da Justiça. Rio de Janeiro em 7
Abril de 1862.

~e

111m. e Exm. Sr.- Sendo presente a S. 1\J. O Imperador
o officio de V. E~. datado de 2 de Fevereiro ultimo, em quo
consulta: se o individuo que tem baixa do posto de oficial
da Guarda Nacional, por algum dos casos de que trata o
art. 66 da Lei de 19 de Setembro de 1850, póde de novo
ser proposto e nomeado: :Manda o Mesmo Augusto Senhor,
Conformando-se com o parecer do Conselheiro Consultor dos
Negocios da Justiça, Declarar a V. Ex. que·o oficial demittido do posto, nos termos do artigo acima citado, nilo deve
do novo ser nomeado em quanto não fizer constar a sua emenda, o quo pódo mostrar pelos lugares de eleição popular quo
exercer, ou pela consideração que dclle fizer o respoettvo
Com mandante Superior incluindo-o em proposta. (l.que com:
munico a V. Ex. para seu conhecimento, c em resposta ao
&cu citado officio.
Deus Guardo a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros
SfJMão Lobato.- Sr. Presidente da frovincia de Goyaz.

N. 139.- JU5TIÇA.- Ayiso do 7 de Abril de 186.2.
Declara como se devem cffectnar as passagens dos Offidaes dn Guarda Na•
cionnl, de umas para outras companhias, quando mudados dê'fêsiacii~
êilt,· ·ou a tiverem fóra do districto das re-spectivos compauhias.

Ministerio dos Nrgocios da Justiçà. Rio 'de Janeiro em 7 de
Abril de 1862.
lllm. e Exm. Sr.- Respondendo ao seu officio, datado
de 25 de Fevereiro ultimo, em que consulta: se á requisição
dos Command:mtes superiores, c independente de requeri~
mento para a troca, de que trata a 2. • parte do art. 5'~ da
Lei de 19 de Setembro de 1850, póde ol·dcnar as passagens
de Officiaes da Guarda Nacional de umas para outras companhias, quando mudados de rcsidencia, ou a tiverem em rlis~
tricto diverso do da companhia; tenho a declarar a V. Ex.,
para seu conhecimento, que as referidas passagens são sempre
por convcnicncia dos proprios oillciacs, ou do serviço publico : no primeiro caso do vc preceder requerimento dos interessados, e informações dos seus superiores, na conformidade
do art. 54. da Lei de iH de Setembro de 1850, e no segundo, proposta do Cornmandante do Corpo, convenientemente informada pelo respectivo Commandante supcriot·.
Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros
Sayão Lobato.- Sr. Presidente da Província do Paraná.

N. 140.-IMPERIO.-Aviso de 7 de Abril de 1862.
Ao Presidente da Provineia de S. Pedro, approvando os decisões que deu
á Camara Municipal da Cidade do Rio Grande ácerca dos votos dados
para 1\lerubros dn Asscmhléa LegislatiYa Proyiucial por eleitores ainda
nao appro,·ados pela Camara dos Deputados.
.

3. • Secção.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocios do
Imperio ~m 7 de Abril de 1862.
Illm. e Exm. Sr.-Tenho presente oofficiodeV. Ex. n.• 9
de 28 de Fevereiro ultimo, stJbmettendo á approvação do Gover-~
no Imperial as decisões por V. Ex. dadas ás seguintes duvidas
propostas pela Carnara l\Iunicipal da Cid,ade do Rio Grande:
1. • Se á vista do disposto h o art. 121 da Lei de 1!) de Agosto
de 18i6, e Avisos n. 0 ' /fl!) c 422 de 23 de Novembro do 4857,
devia ella, por occbsião da apuração dos votos para membros
da Asscmbléa Provineial, attcnder aos votos dados pelos novos
deitares das Parochias de Mostardas, Tahim c Sant-<1 Yictoria

do P<~lrnar, os quaes havião sido tomados em separado pelo
collegio ciPitonll da referida cidade, por não estarem ainda
appi'O\'ados pela Carnara dos Deputados os mesmos eleitores?
2.• No caso de decisão affirmativa, e de o resultado de taes
votos ser favoravel a outrerr. que não seria eleito se elles nlio
fossem contados, a quem deveria expedir diploma, a esse, ou
. nquellc cuja elci~ão fosse favorecida pela exclusão dos mesmos
votos?
Jtespondeu V. Ex. quanto ao 1. • quesito, que a Carnara
devia contar em separado os votos dos referidos eleitores, de
conformidade com o procedimento do respectivo collegio eleitoral; e quanto ao 2.• que, concluída a apura\~ào geral de~ia
11 Carnara expedir diplomas aos que tivessem obtido a maioria
dos votos dJdos pelos eleitores já approvados pela Camara dos
Deputados.
E em resposta declaro a V. Ex. que o Governo Imperial
approva as duas referidas decisões, pois que, determinando o
Aviso n.• 20 de 9 de Fevereiro de 1848 que as Carnaras Municipaes respeitem religiosamente as decisões dos collegios eleitoracs, contando sórnente os votos, a que elles atlcndêr·ão, e
mencionando os que elles separárão, cingindo-se inteiramente
lls actas, é evidente que a referida Camara devia expedir diploma aos que l.ivessern obtido a maioria dos votos dados pelos
eleitores já reconhecidos pela Cama r-a dos Deputados, visto terem
sido esses os attendidos pelo collegio eleitoral.
Deus Guardo a \'. EL-Jo.~é lldefonso de Souza Ramos.Sr. Presidente da Província do Ri o Grande do Sul .

N. 141.-DfPElUO.- Aviso de 7 de Abril de 1862.
l.o Presidente da Provinda da Parahyba de8npprovnndo a decis.'lo, pela
qual declarou que um vigario, fóra do &erviço do seu cnrgo por molho
de molestid, podia exercer as funcçllcs de Vereador.

3.• Secção. - nio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios
lrnperio em 7 de Abril de 1862.

~

Illrn. e Exm. Sr.- Tenho presente o offieio do V. Ex.
;D. f8 de 25 de Fevereiro ultimo, submettendo á considera-

'tAo do Governo Imperial a delibera~ão que tornára de declarar á Camara Municipal da villa de Catolé do Hocha, que,
eom quanto, á vista do Aviso n.• 74 de 9deJunhodo 1850
'o padre Bernardino José da Hocha Formiga não pudesse
accurnular o exercício das funr~ões de Parocho ás de Vertador, todavia, achando-se dlc fóra do exercido daquellas
Decisõe• do Got:erno.
15
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llr.

~~ ...

runcções, por estar doente, não podia ser-lhe vedado o do
cargo de Vereador.
Em resposta declam-lhe que o Governo Imperial não pódo
approvat· semelhante decisão, por ser ella opposta á Loi e
contradicloria ; porquanto, tendo V. Ex. rPeonhecido que oexercício das funcções parochiaes não deve ser accumulado
ao de Vereador, não podia o dito Parocho, pelo facto do
estar impedido por moleslias pnra ns fumçiies parochiaes,
dar· se por desimpedido para as de Ycreador.
·
A dispensa de residencia dos parochos não póde ser concedida, segundo os canoncs da Igreja, se não por molestia, quo impossibilite absolutamente ; c portanto logo que o referido Parocho se deu por habilitado para func~·õcs civis, devia ser
chamado aos seus primeiros <kveres, que são os da sua Igreja.
Deus Guarde a Y. Ex. -José 1/defonso de Sou%a Ramos.Sr. Presidente da Província da Parahyba.

N.

14-2.-FAZEND.\.-I~rn

8 de Abt•il de 1862.

Áo Juiz de Direito quando em exrrcicio interino de D.fscmbar_&.ador compete
sómentc o ordenado de s~n lugar e a gmtificaçao ·-:(J(}qúe estiver e1er·
erudo.

l\Iinisterio dos Negorios da Fazenda .-Rio de Jan-eiro em; 8
ue Ahril de 1862.
José Maria da Silva Pilranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em solução ao ollicio do Sr. Inspector da
Thesouraria do Maranhão n.• 79 de 23 de Julho de 1860, com•
municando ter mandado pngar ao Bacharel Francisco da Serra.
Carneiro, Juiz de IJirciio da Comarca de Vianna, durante o,
tempo em que Si'fvio na Hel:-~çiio do districto todos os venci-'
mento:l daquclle lug:-~1· e mais a gratificação de Desembarga-.
dor; declara ao Ill!'smo Sr. lnspcctor, de conformiddde com o.
Aviso do Ministerio da Justiça de 31 de Janeiro ultimo, qne,
comquanto sejão applicaveis nos 1\lagistr!!d.Q_S as disposições do
Decreto n. 2.53l de 18 de Fevereiro do supracitado anno, foi
menos regular o seu procedirn1mto abonando os referidos vencimentos, porque assim deu lugar a que houvesse accurnulação
de gralilicaçõe~, quando sóme11te competia ao dito Bacharel o
ordenado de Juiz de Direito c a gratificação do lugar que elle
interinamente oxcrcin.
Jo.~é

lllaria da Silra Paranfws.

N. 143.-FAZENDA.-Em 8 de Abril de 1862.
i4!bre importaçao e transito de mercadorias pelas fronteiras da Prorincia
- · · doGraride do Sul.

filo

Ministerio dos Nrgocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 8

éle Abril de 1862.

Ill.m• e Ex.m• Sr. -Declaro a V. Ex., em resposta 30 seu
officio n." 8 de 3 de l\13rço proximo findo, que approvo o seu
neto, respondendo ao Gener3l Commandantc das Armns d3 Província que não era admissivrl a proposta 1o Brigadeiro Command3nle da fronteira do Quar3im, pnra 3 imporl3ção e
transito de tropas de gado e carretas que tivessem de entrar
no territorio brasileiro ~la estrada gernl do Estado Oriental;
porquanto á vista do disposto no %26 do art. 512 do HeguJamento das A1f3ndegas, e nrt. 21 do Decreto a que elle se
refere, n. 2.486 de 2!) de Setembro de 185!), só póde ter lugar
a isenção de direitos, por parte do Imperio, a respeito dos
geõrfõSe rríerêãilóri3s mencionad3s no art. :i2l do dito Hegulamento, e na tabella n.• 1 annexa ao citado Decreto, que
forem transportados em carretas e outros vehiculos de conducção dos Estados limitrophes p3ra essa Província pelos lugares ou passos designados pela respectiva Presidencia; e nenhum dos ditos lugares ou passos é a estrada do Arroio da
. Invernada á Santa Anna do Livmmento, a que allude o Commandante da fronteira do Quaraim, visto como, segundo o
ut. 1.• das lnstrucções expedidas por essa Presidencia em 23
de Fevereiro de 1860, forão habilitados sómente para o so. bredito transito: t.~, o passo do Chny; 2.0, o do Cacique ao
Sul da bana do Têlho; 3.0, o do Centurião; 4.", o ponto em
que a estrada que vem do Serro Largo, na dirccção de Bagé,
atravessa o serro de Aceguá, despontando o Arroio da l\Iina;
5.0, o- passo de S. Diogo; e 6.", o do Pai-passo na barra do
Quaraim.
Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranhos.ir. Presidente da Província de S. Pedro.

N. 144 .-FAZE~DA.-Ern 8 de Abril de 1862.
Sobre a incompetcncin do Juizo Municipal para e1pedir precatorio de le·
va!llnmeuto .de bens de h,!lJ:!!nJ.aS ii!~~te~. reconhecendo e lirmando di·
rmtos e obngaçôes pertencentes lis mesmas heranças.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 8.
de Abril de 1862.
Cornrnunieo a Vm., para sua intelligcncia c devidos eiTeitos,
que não póde SPr cumprido o precatorio que Vm. dirigio an
Thesouro passado á requerimento de Oliveira & Bocha:
1.• Porque, contra o disposto na Ordem n.• 30 de 24. de Feve~
reiro de 1848, mandada observar pela de n.• 214 do 24. de
Agosto de 1859, não se transcreveu no dito Precalorio o theor
da sentença que julgou o reconhecimento da divida, e con~
demnou o devedor a paga-la aos mesmos Oliveira & Hocha.
2. • Por incompetencia de Juizo.
O Juizo Municipal, se bem que competente para decretar
embargos em quantias pertencentes a heranças jacentes, não
o é todavia para exercer actos tendentes a reconhecer e firmar
direitos e obrigações ás ditas heranças arrecadadas, nem para
regular a transmissão das mesmas a quem de direito fôr. Devia,
pois o levantamento ser deprecado pelo Juizo de Orphãos, tanto
mais quanto, sendo elle o que lança na precatoria de vonia,
que lhe dirige o Juiz Municipal, o -cumpra-se-, que deve
~receder á execução da sentença ou levantamento do dinheiro.'
" claro que tal execução só pó1le ser cfTectuada por autorisação;
daquelle Juizo.
Deus Guarde a V1n.-José Maria da Silva Paranhos.-Sr-.
Juiz Municipal da 3.• vara da Çórto.

N. H!>.- FAZENDA.- Em 8 de Abril de 1862.
Nas letras de moratoria devem ser incluiuas as despezns judiciaes e ot ·
·
juros até final pagamento.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 8
de Abril de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsonraria
de Fazenda da lli1hia, em resposta ao seu omcio 11. 0 39ft. de
21 de Outubro ultimo, que o mesmo Tribunal não deu provi~
mento ao recurso interposto da dceisrio dessa Thesouraria, que

mandou incluir nas novas letras da moratoria concedida a Augusto Silvestre de Faria, em substituição das que não furão
pagas no devido tempo, não só as despczas judiciaes, como os
juros vencidos c a vencer durante o prazo da dita rnoratoria
até a data em qu~ se deve verificar o pagamento das r~feridas
novas letras; porquanto é esta a regra sempre seguida em tacs
casos, e funda-se ella na obvia e incontcstavel consideraçilo de
"que as letras vencidas e não pagas conslituem, em todos os
seus encargos Jt>gaes, nova divida de que é exigível a solução
lmmediala, e que portant~, se acha nas condições da obrigação
originaria.

Jo,çs Maria da Silva Paranho1.

N. 146.-FAZENDA.-Em 8 de Abril de 18G2.
:, A lll.m• Camara 1\lunicipal da Côr:c só pódc aforar terrenos propriamente
'

de marinhlls.

-

·-·

!Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

8 de Abril de 1862.
Não scnrlo de Marinhas propriamente ditas o terreno na
,praia do Lazareto da Gambí!a, cujo nforamrnto pede Honorato
:Rfldrigurs de Farilt, mas dos accrcscidos ao domínio nacional,
:c como tal comprehendido na classe dos devolntos, de que
;lrata o art. 1 J, § 7. o, da Lei n. • 1.114 de '21 r! e Srt(~mbro
do 1860, srgundo consta da inrorrnaçr.o elo Iuspt'ctor das i\larinhas, que acompanhou o onlcio da 111.m• Camara 1\Iunicipal
da Córle de 8 de 1\far\·o proxirno pa~sado, só por Pslc 1\liuislerio pódc ter lugar a conct.'ssão requrrida, c a titulo de aforamento na fórma da Ordem Circular n. • 53:J de 20 de Nõ:.
Yeumrõ do mesmo anno c Portaria de 27 de Janriro do corrcutc
anno. O que comrnunico â referida Camara para sua intelli,encia e devidos effeitos.

Jo8i Maria da Silva Paranho1.

N. 147.-AGRICULTURA COl\IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 8 de Abril de 1862.
Declara que ao Governo uilo assiste o llinito de autorisar, srm o consenso
do Corpo Le~islaliYo, o emprego de qualquer quantiu, que pót.le ser con·
siderada mmlo ordinaria ou extrnordinnrin da Companbiu em beneficio do
Monte Pio dos empregados c operarios da estrada de ~rro de D. Pedro 11.

- Directoria das Obras Publicas c Navegação.- !!.• Secção.N.• 2t.-Hio de Janeiro.-Ministcrio dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas em 8 de Abril 1862.
Com o officio de V. S. de 2l de l<'evereiro ultimo foi-me
presente a representaçi.'lo, em que a Dircctoria do Monte Pio
dos empregados c operarios da Companhia da estrada de ferro
de D. Pedro ll, pede qur• lhe scjão entn•gues as quantias provenientes de salari0s de trabalhadores que deixárão de ser pagas
por falta de comparecimento, bem como as que forem de ora
em diante arrecadadas da mesma procedencia, ou, quando isto
não possa ser, que se lhe conceda como au,xilio o juro que
renderem taes quantias drpositadas nos cofres da Companhia.
E em resposta declaro a V. S., a fim de que o faça constar
á referida Directoria, que, com quanto não desconheça a utilidade da instituição do Monte Pio de que se trata, ao Governo
com tudo não assiste o direito de autorisa1·, sem o conseos~
do Corpo Legislativo, o emprego de qualquer quantia, que póde
ser considerada receita ordinaria ou cxtraordinaria da Companhia, em beneficio da mesma instituição, e que não perteo·
cendo os juros, que tacs quantias vencem, aos que deixaráõ ~i
recebê-las em tempo, quando ven hão por dias, por isso q~~
esses juros entrão na re11ra geral doa bens sem dono, deve ·a'
importancia delles, por pPquena que Sl'ja, ser entregue ao The-:
souro Nacional para allivia-lo do o nus da garantia, a que,.;
acha sujeito, c nem outro destino é licito ao Governo dar-lhe1 ;
posto que digno de attenção Sl'ja realmente o indicado pelt
lJirnctoria, sem quo para isso o autorise o Poder Lcgislaliw.:
Deus Guarde a V. S.-Mano~l Felizardo de Souza e btello-.
Sr. Presidente da Companhia da estrada de ferro de D. Pedro..IL;
11\it,lJ

,_
.
.,/" t
N. 148.-FAZENDA.-Circular em 9 de Abril de 1862.;:
Cobrança dos il?postos dc~idos pelas patentes dos . militares reformadOrl~

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de JantJiro
de Abril de 1862.

eiD:,.t
'

.Tosé Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, atlendcndo a que algumas Thesourarill

não procedem regularmente á cobrança dos impostos devidos
pelas patentes dos militares reformado~, declara aos Srs. lnspcclorcs das mesmas llcpartições, que os emolumentos de quo
esses títulos se achão isentos, em virtude do art. 3.• do Decreto
n. • 977 de 11 de Setembro de 1858, são os do fdlio dclles
na Secretaria do Conselho Supremo l\lilitar de Justiça, ou os
que_ esta ultima Estação percebia quando taes imposições ni'io
faziilo parte da renda do Estado, c não os cstabelccit.Jos na
tabella aiuda em vigor, annexa ao Deercto n.• 350 de 20 do
Abril de 1844, a saber: Ollidaes de 1.• linha, meio por cento
do soldo de um anno correspomlente aos postos em que forem
r<'formados, por terem sido supprirnidos os de registro das
patentes pelo Decreto n.• 786 de 6 de l\Iarço de 1857; Olll_cia<'s de 2. • linha, trcs por cento tambern do porcentagem,
conforme o posto, e mais metade desta porcentagem pelo registro das patentes.
Outrosim ordena que os Srs. Inspectores, mandando examinar os competentes assentamentos, exijão o pagamento de
semelhantes contribuições daquclles Olllciacs, que forão reformados depois que passou para o Estado a eobrança dellas, so
por ventura já não o fizcrão.

José Jlaria da Silva Paranhos.

N. 149.- FAZENDA.- Em H de Abril de 1862.
~bre o pagamento de fóros de terr!J!l()ª_dc marinhas occupados prla Fa-

"'"

zenda Provincial e Camaras Municipaes.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
U de Abril de 1862.

111. mo c Ex.m• Sr.- Transmitto a V. Ex. a inclusa conta na
lmportancia do 406~375 proveniente de fóros de terrenos do
marinhas oecupados por essa Província o pelas Camaras 1\funicipaes de Cabo-Frio, Maeahé e Nictheroy, vencidos até 1859-60,
a fim de que V. Ex. dê providencias para que a dita divida
seja paga sem mais demora ordenando ás Camans no que a
.estas toca, quo incluãe no seu orçamento de despeza essa verba,
se nilo tiverem ercdito para satisfazê-la immediatamentc, corno
'{, de mistcrJa bem dos interesses geraes, que serão prejudicados, se taes faltas se repelirem, pelo erro que dahi resulta
:oo orçamento das rendas do lmperio.
Deus Guarde a V. l~x.-José ~Maria da Silva Paranhos.:sr. Prcsiucntc da Província <lo Hio de Janeiro.

N. 150.-UIPEIUO.-Aviso de fl de Abril de lSCSI.
Ao Presidente da Provinda <lo Esp1rito Santo, communicando 11 deliberaç~o
que tomou o Governo Imperial ácerca lle algumas Leis lia respectiva
Assembléa Legislativa, que merecê-rllo reparo da Secçilo lfõS Negocios do
Imperio do Conselho de Estado.

3. • Secção.- Hio d~ Janeiro.- :Ministe~·io dos Negocias do
lmperio em ll de Abril de 1862.
I li. mo c Ex. mo Sr. - S<H>re as Leis dt~ssa Província promulgadas no anno passado foi ouvida a Secção dos Nt•gocios do
Imperio do Conselho de E.;tado, cujo parecer, exarado em consulta dé 2:! de Março proximo findo, contém as sPguintes
observaç.õrs :
t.• Os§~ t.•,2.oefO.•doart. t.•doD~creton.•402,que
orça a receita c fixa a despeza do anuo, tratão de impostos
menos constitucionaes por oiTenderern a renda geral. ·-·· ···2.• O Decreto n. • ~03 trata de aposentadorias de certa e
determinada pessoa, o que varias vezes
sido considerado
pela mesma Secção como exorbitante das faculdades conferidas ás Assembléas Provinci<Jes pelo acto addicional.
3.• No Decreto n. !~07 qne approva ns Posturas da Camara :Municipal da villa da Barra de S. Matheus, ha os arts.·
3.• e 19.•, que se devem entender não excedendo as l)lUI~as
ás quantias que as Camaras podem impõr pela primeira vez·
Ha lambem o art. 2:> que applica à Camara l\Iunicipal o produeto da venda dos porcos que vagão sem dono, quando esse>
producto, deduzida a multa, deve considcra1·-se como bens do,
evento. Os arts. 45, '•7 c 48 d0 mesmo Decreto tem o do-,
feito, muitas vezes notado pela Secção, de exigir serviços pessoaes na limpeza dos rios, estradas c pontes.
4.• O art. 2.• nos§§ 5.
G.•, 7.•, 9.•10.•e11.•doD~.
ereto n. 409 olfendc o Tratado com a França pela desigual- .
da de do imposto, que é maior para os l~strangciros.
5.• Na mesma ecnsura incorre o Uccreto n. 411, que no
art. 19 impõe ao Estr:mgeiro maior multa do que ao Nacional.
A' vista pois de taes observações, o Governo Imperial sub-~
mettc os referidos actos á consideração da Assembléa Geral.
Ueus Guarde a V. Ex. -J"sé lldefonso de Sou~a Ramos.-:
Sr. Presidente da Província do Espírito Santo.

tem·

0

,
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N. 151.-IMPERIO.-Aviso de 11 do Abril de 1862.
Ao Presidente da Província de Minas Geraes, commuoicando a deliberatio
.. que tomou .o Governo Jmpt'rial ácerca de algumils ~ da respccth·a
I·Assembléa Legislativa que parecém exorbitantes de suas attribuiçües.

•3.• Secção. -Rio de Janeiro . ..;_1\JinisleriQ dos Negocios
do Imperio em t l de Abril do 1862.
lllm. e Exm. Sr. -Sobre as J.eis dessa Prm·ineia promulli<tdas no anno do 1860 foi ouvida a Secção dos i'legocios do
Imperio do Conselho de Estado, cujo parecer, ~~xarado em
Consulta de 26 de Março proximo findo, contém a'i scgnintl's
observações:
1. • A Lei n. t. 062 que autorisou a Presidcncia para coneeder carta de pharmaceutico a 'Varios indivíduos oppõc-se ao
R•·gulamenlo de hygi!'né.
2:• Na Lei n. 1.065 se faz menção de uma classe de Pmpregados quo ahi se denominão agraciados. Posto que á Se•~
çlio. parPÇ8 ·que esta QUalificaçilo- se J;Í,WI'C aos reformar!os c
nposentados, todavia torna-se nccessaria alguma explicação;
devendo-se notar que, se a Assembléa Provincial considera
mercê ou. graça as aposentadorias, fi cão por elia mesma rondem nados os seus actos que as decretão, não tendo a altribuição de agraciar.
·
A' vista de tacs ob3ervaçõPS, o Governo Imperial suhmPite
os referidos aclos á .considcrac;ilo da Assembléa Geral •
. Deus Guarde a V. Ex.-José llde(omo de Souza l/amos.
-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.

N. 152.-JUSTIÇ.\.-.\viso de 12

dt~

Abril de 1RIH.

Declara qne os Prtsidl'ntes de Província ulio podem, nem interinnmtntl',
prover lu'lfai'R-;<jiie(rem··suhstitutos mareados em Lei.
Secção.~---: Ministerio dos Negocios da Justiçn.- Rio de
Janeiro,. em 12 de Abril de 1862.

, 2.•

lllm. e Exm. Sr.- Foi pr~sentc a S. M. o lmperadot· o
dessa J> residcncia sob n. • 29 e data de 6 do Fevereiro
luttimo, em que V. Ex. communicou a este Miuisterio quP,
-achando-se vago o Termo de Villa Viçosa, nessa Provincia,
é sendo de summa convcnicncia para a administração da Justiça a presença ahi de uma autoridade estranha ús intrigas
loeaes, nomeúra, firmado no § 6. • do art. 5. • da. LPi do~ 3
Decisões do Governo.
1b
t

~eflicio

de Outubro de 183!~, o Racharei Emygdio Marqurs Sanlhtgo
para interinamente cxercrr as funcções de Juiz .Municipal e
de 01·phãos do referido Tel'lno; e o Mesmo Augusto Senhor,
ouvido o Conselheiro Consultor dos Ncgocios da Justiça, com
1·.ujo plll'eeer se Conformou, Mandn resp~11der a V. Ex. qu~
n;1o pódo ser admitlido este sou acto, ja pelo art. 19 da ~e!
1ln 3 de Dezembro uc 1841, já porque o § 6. o do art. 5.
da Lti de 3 de Outubro de 1834, em que se Lascou semelhante nomeação, não deve ser Pntendido da fórma por que o
foi por V. Ex., em vista da Circular de 25 de Junho du
1842, c Aviso n." ü:i de 1!~ de Sl'tcmbro de 1843 e n. o 65
de 18 de Junho de 18.~5. que firmárão a doutrina de quo os
Presidentes de Provincia nflll podem, nem interinamente; prover lugares que tccn• substitutos marcados em Lei.
Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Pltula de NegrtiroJ
Sayào Loba to.- Sr. l 1n•sidenlc rla Província do Ccar-.í.

N. t:S3.-AGRICULTUHA,

COM~IEUCIO l~

OBRAS PUBLICAS.

Ern H de Abril de 1862.
Dcdara que á Dirertoria d:t Companhia da t~tradl} d_e_ ferro de P.rrnambutc~
rompele prol ith~n•·iar ~o!Jrc o lcYantanH•nto dos fundos nccessarios para con~
tinuacao da estrada al~m do lt•nuo das I>rimeiras ,·intc leguas, e que -~
(;oHmo niio se so!Jrerarrrgne rom 1101 u gamntia de juros.
, ·

- IJircctoria das Obras Publicas c Navegação.- 2. • Sccçlio.N.o 19.-Hio de Janeiro.-Minisll•rio dos Nrgocios da Agriculturn, Cornmercio c Obrns Publicas em H de Abril de 1862.
IIJ.mo c Ex.m• -Sr. Em refcrencia ao objecto da entrrvista,
que com V. Ex. ti verão nes>a Lrgação o S1·. John Samuel
l'rcsidenle, n Mr. YignollPs EngenhPiro em Chl'fe da Companhia
da Pslrada de ferro da Provincia da Bahia, c na qual se tratou,
sem caracter otncial, dos exnmes prdiminarcs, feitos ha tempos
sob a dirocção do dito EngPnheiro. nas terras t'nlre Alagoinhas r o
Hio de S. l•'rancisco, para o prolongamento <la via fcrn•a até este
Hio, cumpre qne V. Ex. signifique it Dircctoria da Compnnhia,
IJUe a ella compele providenciar sobre o modo por que hão dt!
ser levantados os fundos nccPssarios para a continuação da estradl\
além do termo das primeiras ''in te leguas; podendo V. Ex.'accrcsccntar que o Governo Imperial não se sobrecarregará cnrn.
nova garantia de juro, visto não lh'o permitlirem as circ~umslan_·
cias actuncs do paiz. O que declaro a V. Ex. c•n resposta aót
seu otncio de /~ de Janeiro deste nnno.
..,.
Drus Guarde a V. Ex.-JIIan()e/ Felizardo de Souza e Mello.Sr. Enviado Extraordinnrio c Ministro Plcnipotenciario do HrasiJ
em Londn·s,

N. 1:5~.- F.\ZENDA.-:Em 11~ de Abril de 1862.
Ca~o de admissllo de prssoas estranhas ás Thesourarías _ de Fazrnda nos
· - C?__Df_U!~OS pari!, o provimento dos respccthos lugares superiores.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- 1\io de Janeiro em

tft. de Abril de 1862.
José !\faria da Silva Panmhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, sendo-lhe presrnle () omcio do Sr. lnspudor da Thesouraria da Província de S. Paulo n." 17 de
20 de I•'evereiro ultimo, em que participa não ter compart·cido concorrente algum para os lugare~ vagos de Praticante
da mesma Hepartiç11o, c nem se haver inscripto o unico pratirante que existe para os concursos annunciados para o preenchimento dos lugares superiores, declara no Sr. Jnspcclor
que nestas circumslancias derc proceder nos termos do art.
18 do Dccrdo de H de 1\larço de J8GO, n.• 2. 49, aúmittindo ao coucurso para os lqrarcs supPriorcs pessoas «•slranhas
á IIPparlic;ão, que lenhão as habililac;Õ1'S cxi):(idas uo art. :L"
Outrosirn communica ao Sr. Jnspeelor que .i<í euJ 16 de Novembro de 18GO se concrdeu a dl'missào pedida pelo Pralic;mte Uoymundo Pereira Sanches Coqueiro, conforme consta
do Aviso dirigido á Presidencia naquclla data, junto por

cor•ia.
J u.~é Maria da Silva Paranlws.

N. 11>5.-FAZEi\DA.-Circular em J:i de Abril de 18ti2.
Manda

cc&SIII' a Jtratíca ela remessa de C011ias dos mnnífcstos e d"sparl)oS
das cmbarcucoes acs Cons~les do lmperio nos portos 6li'arlgi-ltos:

· Minislerio dos Nc~~:ocios da Fazenda.- 1\io de Janeiro em
Jl;
do Abril
de 1862.
4·
.
José Maria da SiiYa Paranhos, Presidente do Trihunal do
Thcsouro Nacional, sendo informado de que por algumas das
Atr.mdcgas dns Províncias são remeltidas aos Agentes Consularc;; do lmperio copias dos despachos c manifestos de carrega, mentos das embarcações que se dcstinão aos portos estrangci·-ros; c consideraudo que semelhante remessa é innlil par a a
·nscalisnçi'io das rendas do Jmperio, visto que ficao satisl"eitos
-iotegralmeute os direilos de exportação, e caucionados os de
reexportação; ordena aos Srs. Jnsprctorcs das Tlw~ourari;~s de

Fazenda que recommendern aos das Alfandegas a cessação de
semelhante praticJ, da qual só provêm prejuízo áquellcs Agentes,
que são obrigados a J1aga1-, em pura p.!ll'da, aos córre\Q.!! estt·angeircs o avultado porte de taes documentos. ·

J v.•é Maria da Silv~- ParanhQI,

N.156.-Il\IPEHlO.-- Aviso de 15 de Abril de 1862.
Ao Dircctor da facnldatlc de Direito de S. Paulo, determinando que sejllo
cobrarlos na respcrtiya RcparliçJo <te Fazcn1la, e nllo na Sceretarin da Ficuhlade, os cmolnrncntos de <JIIC trata o art. 1Hl dos Estatutos.
· ·

.1.• Sceção.-llio de Janeit'o.-~Jinisterio dos Negocios do lm·
pcrio, rm 15 de Abril de 1862.
Tendo o l\linist•·rio da Fazenda concordado, conforme V. S.
propoz em seu officio dn 19 de Fevet·ciro ultime, em que os
emolumentos de que trata o art. H9 dos Estatutos porque se
rege essa· F acu Idade, em vez de serem cobrados na Secretaria
da Faculdade, o podem ser, e:Hn mais vantagem para o scrvi90
publico, pela 1\epartição Fiscal onde se cobra o sello, por isso
que, além do mais simplicidade na cobrança, pelo facto de ficar
toda incumbida a um só individuo, lic<io muis garantidos os
dinheiros publicos sob a responsabilidade de um exactor afian·.
çado; assim o cornmunico a V. S. , para seu conhecimento,
cumprinclo-lhe providenciar de modo que na Secretaria dessa
Faculdade deiXPIIJ de ser cobrados os referidos emolumentos.
Nesta data dirijo Avbo ao 1\Iinisterio da Fazenda, solicitandoa CX[H~diç;io das ordens precisas para que a R1~partição Fiscal
dessa Capital IJI'O!~~~da ú dila cobrança, como lhe cumpt·e. --{
Deus Guarde a V. S.- José Jldefunso de Souza Ramos .......
Sr. Dircctor da Faculdade de Direito de S. llaulo.

-·

-No mesmo sentido ao Director da Faculdade do Dircittl40
Recife.

N. 157.-IMPEI\10.-Avisa de 16 de Abril de 1862 .

.

Ao Presidente da Provincia da• Alagóas, conlmunicando a Re~olnçllo Im•· perial sobre os questiles que se lhe offere1·em ua vcrilicaçao dos poderes
4os Membros da respectiva Assembléa Legislativa, )!Ció ?actõ -de -terem
algumas Camaras Municipaes apurado votos de elettores, cuja eleiçllo foi
~ po~terlotmente annullado pela Caniora dos Deputados.

3.• Secção.- Hio de Janeiro.- Ministcrio dos !1\egocios do
Imperio, em 16 de Abril de 1862.
111m. c Exm. Sr.- Em seu officio de 10 de Outubro do
anho proximo passado ext:õJ V. Ex. ao Governo Imperial
que, tendo-se procedido nessa Província á eleiç<lo dos membros
da re3pecUva Assembca V·sgislativa antes que fossem approvados os eleitores peln Carnara dos DPputudos, a Camara
.Municipal dPssa capital c as duas Camar;ls qne funccionárão
ua Cidade do Penedo, usando da faculdade <JUC eonferem a
essas corporações os arts. 8i da Ld n. 38i de 1!.1 de Agosto
de 1g~6, e 25 das instrucçtics que baixiÍrão com o Decreto n.
2.621 de 22 de Agosto de 1860, de preferir as netas quo
.lhes parecerem m<~is ll'gitirnas nos collcgios em que houverem
duplicatas de eleição, declarárão Deputados Provineiaes pelos
>(ious districtos dessa província, c ex pedirão os competentes
diplomas aos cidadãos eleitos pdas turmas de eleitores quo
'lhes parecêrão válidos.
Pl'Ocedendo posterio•·mente a_ Camara dos Deputudos á verificação dos poderes de seus membros c ao julgamento dus
. rllspoctivas elciçnes, reconht•ceu como validos os t•ldtorcs das
tUI'm:l'l cujos votos as rcft~ridas Camaras havião ddxarlo do
apurar, c annullou aqucllcs que a5 mesmas Camar:~s havHlo
considerado legitimos, c em virtude de cuja votação havião
sido expedidos os mencionados diplomas.
Apezar, porém, da manifesta divcrgencia rm que se acha ·
a apuraeão feita por uquellas Cumm·us com as decisões da
Camara dos Deputados, que é o poder competente para conhecer da validade dos eleitores, receia V. Ex. que os inte·resses de uma das parcíaHi:iãiies empenhadas nessa questão
cprevaleção a ponto de n~'S se.;sõcs prepal'atorias da A~sembléa
· Provincial, serem reconher:idos como legitimam,,nto eleitos
os portadóres dos diplomas expedidos em virtude daquella
, apuração.
. Informa, outl'Osim, V. Ex. que a Assembléa Legislativa
dessa PI'Ovinda, em sua ultima reunião, desejando srm duvida obviar o ab•1so que se receia, pi'Cvaleccn-sc da disposição
do art. 6.• do acto addicional, pat·a promulga•· uma reforma
do seu regimento, dec1·etando que nas sessões prcpnralorias
a chamada dos memb1·os da mesma Assembléa seja feita por
uma relação organisada peh prcsidencia da provincia, contendo

os nomes dos membros eleitos pelos eleit<Wes. r1uc no.mcáriio
os neputados já rcconher.idos pela Assembléa Geral Legislativa.
Consulta, portanto, V. Ex. :
,
1. o Se deve-se deixa•· que a Assembléa Pt·ovincial, composta
dos cidadãos a quem for;lo cxpcdid<)s_os_ôíploirtas pelas Cumuras 1\Iunicipaes. veriliquc livremente IJS seus respectivos
poderes, com o risco de ser abertamente violada a dispo~içllo
do art. 4. o do acto addicional;
2. • Se, em face não só dos princípios do systema político
que nos rege mas da disposiçilo expressa dos arts. 8(i da supracitada H de 19 de Agosto de JSl-6 e 26 uas instrUCÇÕPS annexas ao Decreto n. 2 6:!1, que conferem ;ís ditas Carnaras
1\lunicipaell, e não aos Presidentes de Província, o direito d<'
apurar as eiPiçües e dn expedir diplomas aos membros das
Assembléas provinciars, e ninda mais da que se contém
no art. 13 do neto addic10nal, que torna indcpPndente da
sanrçi\o da Presidcncia a promulgaç;io dos rt•gimenlos internos
das mesmas Asscrnblt;as, póde essa Pn•sidencia ser obrigada
a cumpl'ir o preceito imposto por aquella reforma reginwntal,.
ou s•·, prevalecendo-se da doutrina consagrada no Aviso de l7
de Janeiro de 1840, de1·e deixar d1\ mandar publicar c do
dar execução ao mencionado artigo dn regimento, como aclo
illegal c originariamente vieiado, posto que emanado de.
autoridade legal.
E, tendo sido presente a S. 1\1. o Imperador o supracitado
oficio de V. Ex. o l\lesmo Augusto Senhor, depois ele ouvit'
sobn• a consulta da St•cção dos NPgocios do lmpcrio do Conselho
de I<:stado de 10 de Novt•mbro de 186l o parec·~r do mesmo
Conselho de Estado, com cuja maioria houve por bem con·
formar-se por sua irnmediata resolução de 1~ do corrente IIII'Z,
manda declarar a Y. E"., em resposta <Ís llll'tH:ionadas consultas:
1 ." Que, sendo pnranll'nle pro1•isorio c depcntiPnte de d('cisão
ullerior do poder competente o arbítrio concedido üs Camar.ts
apuradoras p1~los arls. 87 da Lei de 19 de Agosto de 1846 o
2:> das lnstrucções de 22 de Agosto, de 1860 de apurar, no caso de
duplicatas, ali actas das eleições que lhes parecerem mais legitimas, é forçoso concluir que, proferida a decisão do poder,;
competente, cessão todos os eiTeilos daquelle arbítrio.
Tendo, pois, as Camaras apuradot·as, no caso de qne se.
trata, preferido para a pura\·iio ns actas das eleições que
forão depois annulladas pela Camara dos Deputados, excluindo
as que clla declarou legitimas, mio existe hoje r<•alrneu,te uma
apuraçiío: cumprindo entretanto que a c lias so proceda. i11~
dispensavelmente, não só para cxecuç.iío do que terminantemente dispõe o art. '"· • do a do addicional, e para que lenha
os devidos eiTeitos a decisão da C'tmara dos D·~pulados, que
é pelo art. 12l da citada lei de 19 de Agosto de 18i6 o.

poder· competente para julgar da legitirnidadP. dm eleitores,
mas lambem para que sn evitem os graves inconvr.nicnles ponderados em aviso dPstc l\linisterio dil'igido ao Jlrpsidente da
Pmvincia de I S. Paulo em data do L • de t\larço proxirno
passJdu, e que ainda em maior gráo rcsultarião, rwsta hy polhe.>e, se, mn falta de apuração, prevaleccs,;c aqudle arhitrio
adoptado pelas Carnaras apuradoras, c já prcjudicndo por der.isão do pod1~r competente, vindo assim a reunir-se c funccionar
como membros da ,\s;;emhl{~a Provineiotl pessoas que não forão
oluiLls competentemente, e a IJUCrn fallão por isso os pod1~res
t~ autoridade para como laes se corulituircm ;
2.• Que, rc;pondida ne;tes termos a primeira parte Ja consulta,
licJ prtljudicada a ~wgunda quest;io, visto como, procedendo
as referidas Carnaras .Municipacs à apuração, como é do seu
dever, nos termos da legislação acima exposta, cessa a applicaç;1o
c1ue poderia ter i1 hypothese de que se trata a disposição da
refhrma regirn1~ntal, a que V. J~x. se refere.
f.umprc-:nt•. cnlrc!anto declarar-lhe qu1>, decretando-a, cxcPdeu
a Assembléa LPgislativa Provincial ris attribuiçües ttue lhe compelem p,.Jo acto addieional.
A apuração dos voto; é parte c complern1mto essnncial do
pl'o.:c.;st> d,H eleições; regula•· o nrolo da apuração c o modo
de altestar os setB resultados são neto; que se não podem
separar; a autoridad~ competente para regular este ullimo
é, c não pôde deixar de ser, competente para J't•gulur· aquPIIcs,
e, sendo isto objcclo de legislação geral, não cabe nas ultrilmiçües das Assemblúas Provinciaes.
Tendendo, pois, aquclla disposição a nullificar a allribuição,
quo pertence as Carnaras, de apurar as eleições, lransl'erintlo-a
para o Presidente da Província, olfcndc a legislação geral em
vigor o a propria Constituição, que não deu ás Asse111bléas
Provinci<1e.> compctencia para lrgislar sobre eleições.
Em conclusão, convém que V. Ex. de conhecimento ás ref,lridas Camaras apuradoras das d1~cisões proferidas 1:ela r.arnara
das Deputados sobre a legitimidade das el1:içõcs dessa provind11,
a Um de que ellas, como lhe; cumpre, proccdão, de conformidade com taes decisões, á apumção dos votos para membros
da Asiemb!éa L1•gislaliva Provincial.
Deus Guarde a V. Ex.- Jl)sé Jldrfonso de Sou::a Ramos •
.....Sr. Presrdentc da Província das Alagóas. -
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N. 158.- GUERRA.-Circular ás Presidencias do .Par~ Pernambuco, Bahia c Mato Grosso em 16 de Abril de :f862.
Para que, em ntteaQão M circumstancias do Thcsouro. Nacional, inspccciooem
pessoalmente os respectivo~ ~!:!I!Ulles, de .Guerra, Osa.ndo de a.ccor•lo co1u
os Dircctores o numer.• de opcrarws a que deve ficnr reduzida rad;a
officinn, o qur.l nllo poderá s~r·-nifgrncutnllo SC!J1 autorisa~no do. Governo
Imperial, clcvcndo mandar suspender qualquer JOrnal aos aprcnd•zes, com
exc,•p ;11o dos das officinas de curonheiros, espingarrleiros e construcça11
de rrparos.

4. • Dircctoria Geral.- 2. • Secção. -Ui o de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Guerr,, em 16 de Abril de 1862.

In. mo c Ex.m" S:·. -Sendo de urgente ncccs3idade reduzir as
despczas da Hepartiç:io a meu cargo, até onde f<it• J.lflmpativeJ
com as necessidade,; dn serviço [Ublico, c, parcccril:to que rios
Arsenaes de f.uerra ain·la st~ pndern fazer algumas economia;,
cumpre que V. Ex , inspeccion:.llldo pes;oalrnente o des>a Província, Ww, OU\indo o respectivo Dircctor, o numero .do
operarios, que deva continuar em cada oficina c lJIIC Ó:lo
poderá ser alterado para mais sem autorisação do GovcrÍld
Impet·ial. Aos aprendizes das oficinas, com cxccpção das
de coronhl•iros, espingardeiros e de construc{·iio de re'paros',
mandará V. Ex. suspende!' immcdiatamcnle qualqtll'r jornttt'
que áctualmrntc S!) lhes abone, c exigindo a relação numerica
dos opera rios que assim licar.~m servindo em ·ca'la officina, ·
com dedaraçllo dos n•spcctivos jornaes, rcmetterá uma copia
á 'f !tesouraria da 'Fazenda para seu governo no processo: 'c'
pagamento das ferias.
Deus (]uarde a V. Ex.- Marque~ de Caxias. -Sr, Presi~
dente da Província de ....

N. 159.-·GUEHRA.---Aviso de tG de Abl'il de 18Gil.·
:Mandnndo cessar, rm prrsrnça dos apnros do Thesouro Nacional, a desp~Z&
eom os aprendizes das onirinos, nreptuando porém os das de Esping~r..:
deiros, Coronheiros e Construrçno de reparo,, l(lll' poderá incluir entroh••
roan pequenas retribuições, cumprindo-lhe, quanto aos ~rios em gel,al,
restringir-se ao numero designado nas ferias da 2.• <(UIIIZNiã-do mez ·de
No,·embro do nnno passado, reduzindo ainda a 10 ou menos o dall!lffieúlft
de pintores.
·
~

.

4.• Dircctoria Geral. - 2.• Secção.- Itin de Janeiro.- Mi•
nisterio dos Negocios da Guerra em 16 de AtJril de J862.
Em presença dos apuros do lhesouro, não ha dcspeza, t}Ue
deva 11er considerad" insigniflcanle. A que se <>stá fazendo com

aprendizes das Officinas do Arsenal <le Guerra, consentida de
longa data, deve cessar, porque nem é regular, nPm necessaria: póde V. S. continuat· a admitti-Jos, mas sem retribuição, como acontece nas officinas particulares; cxceptuando ,
porém os das Ollcinas de Espingardeiros, Coronhciros c de
Construcção de reparos, os quaes póde V. S. incluir em feria
com pequenas retribuições segundo seu merecimento. Pelo
que toca aos opera rios em geral, cumpre que V. S. se restrinja ao numero contido nas ferias da 2.• quinzena de Novembro proximo passado, que scrvir;;.õ de base ao Orçamento
da Repartição, reduzindo ainda a 10, ou menos, se ftir possível o numero dos officiaes de pintores. O que V. S. haverá
por muito recommendado, c cumprirá muito restrictamenlc.
Deus Guarde a V. S.-Marquez de Caxias.-Sr. Director
do Arseql de Guerra da COrte.

N. 160.-GUEHRA.-·Aviso de 16 de Abril de 1862.
Ordenando que informe sobre as desp~zas, plantio e estado dos edilicios d()
E<tabelecimento a seu cargo, e que rcnwtta no fim de cada mez á Dircctoria
Geral de Contabilidade deste Ministerio um relatorio circumstanciado dos
trabalhos que forem executados no seu decurso.

4.• Directoria Geral.-2.• Sccção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Guerra em 16 de Abril de 1862.
Informe Vm. com urgencia, em que estado se acha o
Estabelecimento a seu cargo: 1.•, quanto recebe da Thesouraria da Fazenda mensalmente; 2.•, qua~>s são essas despezas;
3. •, que pessoal existe na fabrica e em que se em prega ;
4. •, que porção tem de gado e para que serviço, 5. •, quo
adiantamento tem tido o plantio de arvores, e de que qualidade; 6.•, em que estado estão os edificios da fabrica.
A tudo isto accrescentará Vm. as noticias, que entender,
que devão ser trazidas ao conhecimento do Governo. Outrosim fique Vm. na intelligencia de que deverá remetter mensalmente ao Conselheiro Director Geral da Contabilidade deste
)linisterio um relatorio dos trabalhos executados durante o mcz,
mencionando nelle especialmente o numero de arvores beneficiadas e plantadas de novo.
Deus Guarde a Vm.-Marquez de Caxias-Sr. Encarregado
da Filbrica de Ferro de S. Jollo de lpanema.

Decisões do Governo.

N. 161.-FAZENDA.- Em 16 de Abril ue 1862.
Multa por contraYenção dos ~!li 1. 0 e G.o do art. ~6!1 do Regulamento dai
Alfandcgas de 1\J de Setembro de 1860.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em·
16 de Abril de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, llresidcnlc do Tribunal do
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da Thesouraria de Fazenda da Bahia que o mesmo Tribunal, tomou conhecimento do oficio n. o 28 de 24. de Janeiro ultimo, em que
a mesma Thesouraria deu conta da multa em que incorrêrão,
por cnntraventores da ultima parto do art. 3G\l, § (i. 0 , do
Hcgulamcnto de 19 de Setembro, l\lanoel dos Passos Pereira,
caixeiro da easa cornmercia I de Rostron & C. a, c os remndorcs
José Clemente c Maximiauo !tosa, c que lhes f01 imposta pela
respectiva Alfandega, com perda do saveiro que atracou ao
brigue inglcz Beaury dnpois de feila a competente visita para
a sahida do porto, deixando de ser multado o Capitão por
não se achar elle a bordo do bri~uc naquclla occasião; e por
sua decisão de :::4. c\1' Fcver:>iro ullimo rc~olveu o mesmo Tribunal confirmar a decis~o da Alfandega e não quanto á aprc 7
ciação do que se n;lo aelw comprel10ndido no referido % 6.•
do art. 369, que tr<.lla de outra hypothese, não verificada no
processo, mas sim no § t.o do sobredito artigo: por quanto,
ainda que os referidos paragraphos versem sobre a mesma especie,
os seus c !feitos varião conforme as suas hypotheses: o § 1. ~
veda toda a comrnunicação de terra com UH embarcações antes
da visita de entrada c depois da de sahida, mas presupõe, e
até admilte, a não parlicipaç;io do Cnpitão ou :\lcstre do navio
na infracc;ão rrgulamcntar, srndo que o não cornprchendc1las
penas alti decretauas aos infractorcs; c o § 6. ", pelo contra tio,
é especial para o caso em que por p3rle do Capitão tenha
ltavido consentimento na cornmunicação vedada.

José Maria da Silva Paranhos.
N.

162.-FAZE~DA.-Em

16 de Abril de 1862.

Os Consoles estrangeiros n>lo gozno das regalias concedida~ pelo Regulamento
-das Alfandrg<~s aos Agentes Diplomaticos.

1\Iinislerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janéiro em
·tu de Abril ue 1SG.!.
Josó Maria da ~iiha l'ill·anhos, Prrsiuenlc do Tribunal do
NacioPétl, I'~'.'P'.lilden<lo uo oficio n. 0 21 de 13 de

Thl~sourQ

Março ultimo do Sr. lnspcclor da Tilcsouraria de F"azcnda de
Santa Catharina ticC"rca da occurrencia havida entre o Inspector
da Alfandega e o Consnl Americano Benjamim Lindsy, por
occasião do despacho de nove caixas com ch.iectos do uso
domestico do mesmo Consul reexportadas do 1\io de Janeiro
no patacho naeional Julia; declara, que nppr0von o procedimento do mesmo lnspector de exigir ns notas para odespacho c a verificação dos ohjectos contidos nas caixas, ú yista
das disposições dos arts. '•G3 c sct-(uintcs do Hegularllf~nto de
t!) de Setembro de 1860, c de cuja ti eI exl'cuçi"\u nfio por!Pr·ia
prescindir em favor do dito Consul que, na qualidau1~ de
simples Agente Conlluereial, não f.\OZa das regalias dos Agentes
Diplomalicos na lórma dos §:\i 7. c 8. do art. 1)U.
0

0

José Ma ria da Si h a Paranhos.

N. 163.-AGRICUL'fUHA, COJ\I~JEHCIO E OBRAS PUilLICAS.
Em 16 do Abril de 1862.
·Recommenda que na pl'isão dos machinistas da Companhia da estrada de
fcl'ro de Pernambuco se proceda com a maior circumspccÇão. ·

-Dircctoria dns Obras Publicas c Navcgaç.ão.-2."Sccção.N.• il6. -Hio de Jant:iro.-l\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicus em 16 de Abril de 1~62.
llt.mo e Ex. mo Sr.-Cumpre que V. I~x. rrcommcnde :ís autoridades policincs quf!, quando ti verem de proceder :í prisão dos
rhachinistns empregndos nn Companhia da cstradn de f•·rro drssa
Província por occasião de orcurrencins de que resultem mortes,
ferimentos, c outros accidcntes sujeitos ú sancção penal, se hajão
sempre com a m<1ior cireumsprcçiio, sem quebra todavia da Lei,
e da protecção que se deve á segurançn c vida das pessoas que
~ransitão pela referida cstrnda.
Deus Guarde a V. Ex.-lllanoel Felizardo de Souza e llfello.~r. Preside h te da Provincia de Pernambuco.

N. fG{j..-11\'IPEIUO.-Aviso de 21 de Abril de 1862.
Ao Presidente da Provincia da Parahyba commnnicando a deliberaçllo
que tomou o Governo áccrca de algumas Leis da mesma Provinda.
·
promulgadas no anuo páiísado.

3.• Secçl!o.-Ministcrio dos Ncgocios do Imperio em 21 dt:
Abril de 1862.
Ill. mo e Ex. mo Sr .-Sobreas Leis dessa Pmvincia prpmulgadas
no anno passado, foi ouvida a Secção dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado, cujo parecer, exarado em consulta
de 13 de Março proximo findo, contém as seguintes observações:
1. a As Leis ns. 29 c 30 de 21 de Setembro, que tratão de
aposentadorias de certas o determinadas pessoas são exorbitantes das faculdades conferidas ás Assembléas Provinciaes pelo
aeto addicional.
2. a A Lei n. o 40 do 1. o de Outubro (Posturas da Camara
:Municipal do Cuité, art. 12, que determina que o producto
da venda dos porcos que vagarem pelas ruas reverta em beneficio da Camara, deve entender-se unicamente quanto á importancia da multa, deduzida a qual, o excedente desse producto
pertencerá ao dono dos porcos, logo que se apresente.
3. a O art. 25 da mesma lei, obrigando a servicos pessoaes;
é exorbitante das attribuiç.ões das Camaras Municipaes. No
mesmo caso está o art. 38, relativo á conservação e reparo
das estradas e pontes.
4. • Nas Posturas da Camara do Catolé do Rocha approvadas pela Lei n. o 41 de 2 de Outubro, estabelece-se pelo
art. 1. o o tempo de 18 mezes e de tres annos para abertura das S-llJl_ulturas. Se a força consumidora do terreno não
é cxtraordmaria, parece mui curto o espaço de tempo designado. ·
5. • Na censura feita ao art. 12 das Posturas da Camara.
1\J unicipal do Cuité incorre o art. 1 . o da referida Lei n. o 41,
porque a sua disposição é idcntica a respeito do animaes qua
nndão vagando pelas ruas.
,
6. • E'· attentatoria do direito de propriedade a doutrina
do art. 28 que permitte ás pessoas miseraveis criar certo
gado em terras alheias.
7. • O art. 3!}, estabelecendo ao cordead<>r o salario de
mais de 5:tP000 por cada legua fóra da villa, implica com a
Lei a respeito das medições.
8. a A pena de palwatoadas imposta aos escravos no art. 45,
não é reconhecida pela Lei do 1. o de Outubro de 1828 que
trata só de multas e prisões.
Cumpre que V. Ex. informe se o compromisso da Irmandade do Santíssimo Sacramento da frcguezia de Santa:
Anna da Alug·}G-Nova, de que trata a Lei n. 0 fa.5, foi appro-

vado pelo P1·clado diocesano na parte religiosa, o que não ronsla
da mesma Lei.
Outro sim communico a V .. Ex. que, na fórrna da conelusfio
do parecer da referida Secção, nPsta data são submetlidas á
consideração da Assernbléa Geral Lrgislativa as observações acima
expostas.
Deus Guarde a V. Ex.-José lld~fomo de Souza Ramos.Sr. Presidente da Província da Parahy ba.

N. 1G5.-GUERRA .-A\iso de 22 de Abril de 18C2.
Declarando que os ,ecrutadprcs, ainda mesmo drpois de findo o pram lhatlo
para o preenchimento do numero de recruta~, tem direito {t grati!iraç~"
marc~da no Decreto n.• ~ 821, de 21 de Agosto de 1861 em quanto furem
apresentando iudividnos para a praça.

4.• Dirf'ctoria Geral.-2.• Sec<;ão.-Rio de Janeiro.-1\fínislcrio dos Negoeios da Guerra em 22 de Abril de 18ti2.
Ill. mo e Ex. mo Sr.-Respondendo ao seu officio n. • 28 de t !J
de 1\larço proximo passado, propondo a duvida, em que labora
ácerca do direito, que tenha o recrutador á percepção da gratificação marcada no necreto n.o 2.821 de 12 de Agosto do
anno de 186 l, logn que finda o prazo fixado para a apresentação do numero de recrutas designado a essa Província ;
declaro a V. Ex. que succP.dendo a este serviço o do engajamento de voluntarios, compete ao encarregado do recrutamento
o abono da gratificação em quanto fôr apresentando indivíduos
para a praça.
Deus Guarde a V. Ex.-.lllarquez de Çaxias.-Sr. Presidente
da Província das Alagôas.

N. 166.-GUERRA.-Aviso de 22 de Abril de 1862.
Ordenando que os recrutadorcs Provinciacs, nomeados antcriormrntc ao
Decreto n." 2.821 de i2 dé Agosto de 18ll1, sejao pagos conforme o Regulamento do 1.• de Maio de 1858, cessando logo as suas funcçoes, para
· que se curr.prilo as disposições daquelle Decreto reiteradas no Aviso Cir. cular de 11 de Novembro do mesmo anuo.

&..• Directoria Geral.- 2. • Secção.- Rio de Janeiro.- 1\HQisterio dos Negocios da Guerra em 22 de Abril de 1862.

Ul.mo c Ex.mo St·.-Em solução ao officio dessa Presidcnda
n. • 192 de 31 de Março proxirno passado, a respeito dos rccrutadores rrovinciacs, nomeados anteriormente t:o Decreto n."

2.821 de H de Agosto do anno findo, declaro a V. Ex. qua
os que tiverem apresentado recrutas ou voluntarios, devem ser
pagos de accordo com o Regulamento do 1. • de l\f aio de 1858,
cessando logo suas funcções, a· fim de se cumprirem litteralmente ns disposições daqud !e Decreto, reiteradas no Aviso
Circular de 11 dP Novembro do mesmo anno.
·
Deus Guarde a V. Ex..-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente
da Província da llahia.

N. 167.- FAZEND"\.-Circular em 22 de Abril de 1862.
Scllo de inqniri(ío

d~

IP>trnnlllhns c de

pcti~nes

juntas aos respectilos

procrs~os.

Minislerio dos Ncgocios da Füzenda.- Rio de Janeiro em :!2
de Abril de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, tendo visto da habilitaçi'ío, que correu pela
Thesouraria de Fazenda de Pernambuco, de ]). Antonia .Maria
Jczuina de Jesus, pnra haver o meio soldo de seu finado marido, que o Escrivão <lo Juizo dos Feitos da referida Província
considerou as inquirições das le:;temunhas, ou as petições juntas
ao respectivo processo obrigadas ao sello de 200 réis; declara
aos Srs. lnspectores das Thesourarias de Fazenda, para sua
intelligencia e devido!'. cfi'eitos, que as inquiric;ões de testemunhas
lavradas em qualquer processo não pagão sello diverso daquelle
a que estão sujeitns as folhns do mesmo processo: e bem assim
que as petições só pagão o sello dn 200 réis sendo apresentadas
como documentos, e não quando são juntas aos autos para que.
possa ser cumprido o despacho nellas proferido, dando-se anda·

mcnto a causa.

José Maria da Silva Par anhos.

N. 163.- FAZENIU.- Em 22 de Abril de 1862.
Os Agentes Consulares estrangeiros, na fôrma do S) 8.• do art •. á\2 <lo
Regulamento de 19 de Setembro de 1860, não podem gozar de JseuçQ_cs
c regalias como Agentes Diplomaticos.
- -

1\tinistereio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro ém'

22 de Abril de 1862.
lll.mo c Ex.mo Sr.-Tendo l\laxwell Writh & Comp. reex-portado desta Côrlc para a rrovincia ele Santa Catharina, no

palaeho Julia, com menção no respectivo manifesto, nom
caixas com eiTeitos e objcctos de uso domestico para o Consul
dos Estados-Unidos naquella Província, foi pelo lnspcctor da
respectiva Alfandcga mandado intimar o dito Consul para
que apresentasse triplicadamente, na fúrma do art 5/~'t do
Regulamento de 19 de Setembro de 1860, a nota do despaclw,
a fim de ter lugar a abertura e exnme dns referidas caixas,
c todo o mais processo estabelecido a respeito das mercadorias
ou cll"eitos sujeitos a direitos de consumo. O Consul recusou-se
a satisfazer esta exigencia, pretendendo não scí que twnhurna
relação e exame se li..:csse, como que sem m~is formali<ladcs
lhe fossem entregues as caixas, soccorrendo-sc á privilcgios
que julga ter como Agente Consular ; o lnspeetor, porém,
sustentou o seu a cto. Submettida a questão ao Thcsou r o, foi
approvado o procedimento do lnspcctor, altentas as disposições
do Regulamento das Alfandcgas em que se fundou, c de cuja
fiel execução não é possível prescindir em favor do dito Consul,
que na qualidade de simples Agente cornmercial não püde gozar
das mesmas isençücs e rega lias dos Agentrs Diplornalicos, em
conformidade do ~ 8." do art. 512 daquelle Hegul~mcnto. O
qutJ julguei conveniente levar ao conhecimento de V. Ex.
Deus Gu11rde a V. Ex.- José lllaria da Silva l'aranhús.A S. Ex. o Sr. Benvenuto Augusto de l\Jagnlhàes Taques.

N. 169.- FAZENDA.- Em 23 de Abril de l8G2.
Sobre intimação ás partes das decis,;es em materia das Alfandcgas, r sobre
pagamento de direitos de mcr cadonas despachadas quando se executa
oo1a tarifa.

Ministerio dos N<>gocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
23 de Abril de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Ntlcional, communica ao Sr. lnspector da Thesouraria de :Fazenda de Pernambuco, para seu conhecimento o
devidos eiTeitos, que o mesmo Tribunal, a quem foi presente
a petição, inforrn11da pela Presidenci11 da Província com ollicio
n.• 81 de 22 de Agosto ultimo, do negociante Augusto Cesar
de Abrêo, queixando-se : t. ", da falta de intimação, por parte
da Thesouraria, da decisão que indeforio um requerimento
dclle supplicante n<J qual reclamava a restituição de direitos
que entendia não terem sido legalmente cobrados na Alfandega da dita Província; 2.o, da imposição dc~ses direitos, na

conformidade da nova Tarifa, sobre mcrc:tdurias que puzera
em despacho no dia 8 de Fevereiro de 186L; resolveu indeferir a mencionada petição, por não procederem as razões em
quo ella se funda: quanto á t.• parto porque as disposições, invocadas pelo supplicante em seu apoio, dos arts. 749,
753, 754-, c 756 do llegulamenlo de 19 de Setembro de 1860,
do Decreto de 18 de Janeiro de 18!~2, da Ordem n.• 38 de
14 de Fev•~rciro de 18'~9 c outras, não versão sobre a cspccic
de que se trata, mas sim sobre apprchensõcs c multas, em
que é indispensavcl intimação da Alfandcga; sendo que no
caso de simpl!ls despachos em pctiç.ões, embora concernentes a
direitos, nem só não so dá necessidadade de intimação, qu6
aliás nenhurr.a disposição regulamentar, ou de Ordem do Thcsouro positivamente determina, se não que, ·em relação a esses
casos, a praxe das Thesourarias c Alfandcgas, firmada na
legislação vigente c na pratica do mesmo Thesouro, é contraria
ao suplicante; quanto á 2.• porque achando-se as referidas
mercadorias ainda a bordo orn 9 de Fevereiro, quando em
Pernambuco commcçou a execução da nova Tarifa, não constando, nem se allegando que fossem ellas de natureza das
que tem despacho sobre agua, ou mesmo a bordo, bem procedeu
a Alfandega sujeitando-as aos direitos da citada Tarifa, e assim
lambem a Thesouraria, confirmando esse acto, em face do
que dispõe o art. 169, § t.•, do Rugulamcnto supramencionado;
por quanto, para que pudessem taes mercadorias ser despachadas pela Tarifa anterior, não bastava a circumstancia do
terem sido submettidas a despacho antes da execução da nova,
indispensavel era que estivessem nas condições do dito§ t.•;
isto é, depositadas em quaesquer armazens ou depositos, o
que quer dizer descarregadas, porque só nestes termos seria
possível o seu despacho eiTectivo.

José llfaria da Silva Paranhos.

N. 170. -GUERRA.-Aviso de 23 de Abril de 1862.
Mandando abonar ao Agente do Laboratorio do C:ampinbo a gralificaç.IG
mensal de réis 20$000 marcada no art. 45 do Regulamento de 30 de
Janeiro do anuo proximo passado, por estar exercendo tambem o lugar
de Agente da Enfermaria.

4. • Directoria Geral. -2. • Seccão.- Rio de Janeiro.;._ Mi..
nisterio dos Negocios da Guerra· em 23 de Abril de 1862.
Achando-se o Tenente reformado F•·ancisco José de Paiva,
Agenle do Laboratorio do Campinho, exerclndo tambem o eqa.

prt>go de ,\g~nt<> d<l Enfermaria daqnclle Estabelecimento, m:tnde
Vm. abonar-lhe a gralificaçiio mt~n~al de 20i"i1000, marcada no
art. 45 do Hrgulamcnto do 30 de Janeiro de 11-)üi.
Deus Guarde a Vm. -Marquez de Caxias.-Sr. lnspector
da Pagadoria das Tropas da Corte.

N. 171.- FAZEND\.- Em 2l de Abril de 1862.
A cobrnllça tios emolumentos de que trata o art. 149 dns Estatudo5 'd~s
Faculdades de Direito passa a vt•riflcar-se pelas [lrpartiçocs Fiscaes.

"Ministcrio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro~ em

!!i. de Abril de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente· do" Tribunal; do
Thesonro ~acionai, ordena ao Sr. lnspector da Thesourarin
de Fazenda de Pornamhuco, que ex1wça as ordens necessarias
a fim de que a cobrança dos emolumentos de que trata c> art.
149 dos E~tatulos das Faculdades de D:rcito, anuexos ao Deereto n. 0 1.886 de 28 de Abril de 185l, pnsse a verificar-se
]>ela Repartição competente da mesma l'rovmcia; visto ter o
Ministerio do Importo providenciado, srgundo o seu Aviso de
15 do corrente, para qne as Secretarias das ditas Faculdades
não J'eccbao tnais esses emolumentos .

.Tos e lJl a ria da Silra · Poranltos.
- -

ldentica á Thesouraria de S. Paulo.

N. 172.-FAZEND.\.-Circular cm_2:i dc:Abril de 1862.
Remessa ao Thesouro tlc rclaçõr• scmestraes dos; Empregados psgoli pelas
Thesourarias .
-

• _Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio: de Janeiro em 2!1
de Abril de 1862 _
José l\laria da Silva I>aranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lns,.ectores das ThesouraTias de Fazenda, que, a bem da rcgnlnridndc da escripturaçilo,
remPttão ao mesmo ThPsonro, logo que tiver terminado o
presente semestre, uma rdaçiio dos empt'l'f.mdos que pelas dita!!
Thesourarias s;io pagos, na fórma do modl'!o juuto, comprdtendendo os que Pxistin·m até :w dn Junho proxiuw futuw; deycndo
D•ei~ões do Gorsrno.
1~

os Srs. Inspcclorcs continuar a rcmeHer, em todos os semestre!'.
mna copia das alterações que forem occorrendo, nos termos
tias Instrucções de 2'~ de Julho de 1854.

José Maria da Silva Paranhos.
JI.ELAÇÃ(J DOS EJIIPREGA DOS Ql'E RECEBEM SEUS YENCil\IEC'iT05
!'ELA THESOURARIA DE FAZENIJA J)A I'JtOYJNCIA llE •••• EXTR\HIIIA nos ASSENT.\~IENTOS EXISTENTES JlM 30 DE JUNHO
J)E 18()2, C<nl DECLAlL\Ç:\0 nOS RESI'ECTIVOS EMPHEGOS, nATAS
DAS NOUE\ÇÕES, POSSES E I'AC.AME:HOS DOS ll\IPOSTO!il DEYII)OS.

Presidencia da P1·ovináa.
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E nesta conformidade todos os mais 1\linisterios, d~vendo rcmettcr relações espcciaes quanto aos aposentados, pensioniitaa
do Estado e reform1dos.

N. li3. -GUEH!L\.-Circular de 25 do Abril (!e

1~62.

Determinando que a talçn de panno a.ml, <rue se fornece ;ís prat;<Js do'
Corpos montados do Exercito, teu!Ja a tluração tle seis lli''Z''' eu1 lugar de
um auno.

111. mo e Ex. mo ~r.-· Não srndo snfficiente a distrihuit;fío de
urna calça de panno awl pOI' anno aos Corpo~ montados do
:Exercito, l\landa Sua l\lagcstade o Imperador que do proxirno
futuro mcz de .Julho em diante se lhes fornera uma de sds
ilm seis mezes, ficando nrsta parto alterada a· tabella d1) 23
dl~ Junho do anno de 1860.
Deus (; um·de a V. Ex. -11-1 arquez de Caxias.-Sr. Prc~!rlent<J
da Provinca de . . . .
·
N.• lil.-FAZENDA.-Ern 25 de Abril dn ISü:L
A emancipação de africnnos liHcs pcrtwce ao :\Iinistcrio da Jnsii•;a.

Ministerio dos Nrgocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 25

do Abril de 1862.

111. mo e Ex. mo Sr.-Pertencendo ao Ministerio da Justiça os
negocios e providencias relativas a africanos lirres, na fúrma
d11s lnstrucções de ~9 de Outubro de 1834, 19 do Novernbm
de 1835 c 8 de Julho de 1840, e Decreto n.• 1.:303 de 28 de
Dezembro de 1853, passo ás mãos de V. Ex., pnra que se sirva
tomar na consideraçiio de que julgai' digno, o reqnerinwnto
incluso, acompanhado do officio da l'rcsidencia dt~ l'ernamhucn
de ü de Sntembro do anno p:.~ssado, que nw foi remeltido
pelo l\Jinisterio da Marinha em Aviso de 15 de I\larço proximo
findo, no qual o africano livre de nome Henrique, cmprrgadn
no serviço do Arsenal de l\Iarinha daquella l'rovincia, pedu
carta de ernancipaçiio.
Deus Guarde a V. EK.-Jo,çé llfaria da Silva Paranhos.Sr--. Francisco de Paula de Negreiros Sayão Loba lo.
N.• 175.-F.\ZEl\ll>.\.-Em 25 de Abril de 1862.
As Iiccn~as eoncrdidns prlas Capitanias dos T'ortos na fúrnw do art. i6 d<l
Rrgularnento de 19 de Maio de J81ü <'stilo sujeitas ao scllo fixG de 200 n'is.

Minislerio dos J\egocios cl<t Fazcnda.-Hio de .J;JIII'iro em 25
de Abril de 18G2.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do Tllr·;ouro NaeitHLtl, dcd<u·e~ at> Sr. I nspcclor da Th'"inurari<~ d~

F<Jzcnda de ScrgipP, Pm soluçi'io á consulta constante do seu
OlfiCiO 0. 25 de 1\) do llll'Z passado, que á Vista da dispOSÍ~àO
clara e tcrminantP dos arts. 78 e 80 do Begulamt>nto de 2ü
de Dezembro de 1860, as \ic<'nras concC'didas pPl<lS C:apitnnias
dos Portos na fórtna do art. 7G.do RPgulampnto de Hl de Maio
de 1846, estão sujeitas ao sello lixo de ~00 réis.
0

José J!aria da Silva Paranho8.

N.• 176.-F.\ZE\IH.- Em :26 de Abril de 186'2.
Que nno se uc\c cobrar duns sd'os, um do rrqncrioncnto c outro dn certiuJo nellc passada.

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.-Hio de li!neiro em 26
de Abril de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribnnal do Thesouro Nacional, cornrnunicando ao Sr. lnspeo-tor da Tlwsouraria
de Fazenda do Pad, que foi aceita pt>lo mesmo Tribunal a
fiança de José do O' do Almdda, reforçada com a hypotheca
dos dous predios que elle possue na rua Longa da C<~pital da
Província, devolve ao dito Sr. lnspe.:tor os respPCti\'OS autos,
a fim de que faça revalidar o scllo das certidõ1~s a 11. 2 e 10 quo
não pagárão 3. di!Te1·cnça entre tàxa de 100 réis indevidamente
cobrada, e a de 200 réis a que erão realmente sujeitas: e o
adverte da irregularidade que se praticou de cobrar 200 réis
pelas certidões a 11. 6 verso, além dos 100 réis cobl'i•dos pelo
requerimento; quando o que cumpria era exigir a ditTerença
entre 100 e 200 réis, antes de se continuar a escrPver nessas
folhas quaesquow outros actos, sPrn o que não poderia sPr apresentada a juslifiça•:ão para produzir os eiTI~itos que com ella
se tinha em vista. Outrosim recommenda-lhe qu~" mande restituir á parte, se o requerer, o excesso do que pagou pelo referido imposto.

a

J o.• é Jl ariã da Silt:a Paranhos.

N.o 177.-F.\ZE:\DA.-Ern 2G de Abril de 18ô2.
Sobre pagamento de meia siza de rscravos pertrncentrs a uma sociedade
dissohida e trãiisferidos por um socio ao outrú.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 26
de Abril de 1862.
Communico ao Sr. Administrarlor da Rcccbt~dnria da C<klc,
para sua intelligencia e devidos elfl'itos, que o Tribunal do Thcsouro indeferio o n•curso dl~ Julio Ernesto de Castro c Souza
do despacho da mesma 1\t~CPbPdor a, qun lhe P:..igio o pa;:amenlo da nwi\,1 siza dos Pseravn~, qnP pPia e~criplura de dissolução da soeicdade, quP tinha com Luiz Caetano PPrdra Guimarães, lhe forão por Pste transferidos a titulo de venda ~
cessão; porquanto, além de constar da escriptura da soeiedade
que o recorrente enlrára apenas para clla eom a sua industria
c gerenda, vê-se da escriplura de dissolução o soeio capilalista
declarar que fazia venda e ccssiio ao recorrente dos fundos c
mlerPsses, que lhe perlcn;:!ão naqw·lla qu .. lidadt1, uos quaes,
sem duvida, se incluem os escravos com quP cntr;íra o mesmo
socio, e con~tão dP uma e ou Ira das referidas rscri11turas. Se,
pois dissolwndo-se a sol·kdude passou ao recorrcnl<• o dorninio
e posse dos ditos escravos, e dPssa tronsferenda é devida a meia
siza, é obvio que tem a clla direito a Fuzenda Nacional.

José Maria da Silw Paranhos.

N. 178.- ntPElUO.-Aviso de :!6 de Abril de 186:!.
Ao Vice-Presidente da Provincia de Prrnambuco dcrlarando, f(tWndo trm
lugar, e quem de1·e dar instrucçõcs para boa cxecU<;ilo das ~eis.

3.• Secção.-Rio de Janeiro.-l\linisterio dos Negocias do
Jmperio em 26 de Abril de 1862.
111. mo e Ex .u.o Sr.-Foi ouvida a Secção dos Negocias do
lmperio do Conselho de Estado sobre o nfficio n. o 140 de 11
'de J)ezembro do anno passado, rm que essa Presidencia submettc á approvação do Governo Imperial as instrucções
por ella dadas á (amara l\1unicipal. da villa de Caruarú em
deferimento á petição do Bacharel Antonio "'ilruvio Pinto
Bandeira Accioli de Vasconcellos, que solicitava fossrm expedidas providencias para que a mesma Camara procedesse com
toda a regularidade á apuração dos votos da rleiçào de Deputados á Assexnbléa Legi.~latiYa dessa Proy!ncia pelo '•· o districto
eleitoral.

E de confonuiuade com o parecer da referida Secção, exarado em consulta de 5 de Março proxirno llndo, o Governo
Imperial declara a V. Ex. que, com quanto aquellas instrucçõrs não scjüo mais do qml as di~posições da lei c decisõei
do mesmo Governo, todavia, não lPndo a mencionada Camara
mostrudo duvid•1 nem pedido cxplieaç;io da lei, escusadas erão
ellas, embora solicitadas por um interessado na eleição. O arLi! rio de dar instrurçiks niío púde n·cahir senão sobre objcclos que niio csliio exprrssos na lei, mas dclla se deduzem, ou
ainda sobre pontos duvidosos, que Pstl'j;io na alçada do Governo.
Nestes casos porém, c pr ncipalmPnte em matl.'rias de cleções, ao Governo Imperial, e não aos Pnlsidtm les de Província perlcnee a !lXpediçüo d<l I<H'S instruc<;õrs.
Deus Guarde a V. Ec-José lldrfonso de Souza Ramos.Sr. Yicc-Prcsideute da l'rovincia de Pemambuco.

N. 179.-:\IAilli\'IU.-Aviso de 26 de Abril do 1862.
I>rtermina que na P;~gatlurin <1<1 ~l<1rinhn srjiio romprns<Hios os n_!cance& dos
Commissarios c Fil'is do Corpo tlc Ulliciill'S de Fazenda da Armada, com
as quantias !JIIC os llH'SIIIos til!•rt•m na dita Hcparti~ao, provenientes llw
caução ou suspens;1o rle \ellrimcntus.

2.• Screiío.- Hio dP J;,neiro.-1\linisterio dos Nc~ocios da
l\Jarinha ê~rn 2G (k Abril de 1862.
Sua Mngcstade o ImpPrador nltendendo ao que cxpcndcu o
Conselho Naval ern Consulta de 7 de l\Jarro ultimo, sob n.• 5()7,.
e e'sa Contldori,, por OOieio n. • 72, dé 25 de NovcmQro do
anno passado, c Comiderando na necessidade de adaptar pro- •
videncias qun, no mesmo tempo quo protejão aos interesses da.
Fazenda, facilit''lll aos n~sponsavei~ d'ell:~ os ligilímos meios de
n·mirem seus nleances; Hn por bem Determinar que, rcstahdceendo-sc o pro!'t~sso alli sPguido anteriorrnenl!l á cxpcdiçtio
do Aviso de 7 de Novembro de 18GO. os alcances de contas
uos Com missa rios c Fieis do Corpo de· O:riciacs d,~ Fazenda da
Armada S<'j<io encon tmdos na Pagadoria dn Marinha nas quantias retidas aos rderidos funeeionarios já eorno caução das ditas
corJtas, ja pela de suo;p!'nsão de vencimentos; revogada para
cst~ ciTei to a pari e do citado Aviso de 7 de Novembro de 1860,
que rrHJ.nda recolher ao Thcsouro tJcs alcances: o quo communico a V. S. pora sr~u eonhecimenh c devida observnncia,_
Deus Guarde n V. S.--Joaquim José Ignacw.-AoSr. Cón-- ·
Llllor de Marinha.

N. 180.-11\IPERIO.-Aviso de 28 de Abril d<~ 1802.
Au Director da Faruldadc de ~Icdicina da Côrtc approYando a sua dcd~;ro
pela qual di~pensou da frequcncia das aulas de pharmari:t, e do rxamc
de suas ma terias a um a lumno que é pharmaccutico, e da frrqueuci11
da aula de physi~:a e chirnira mineral a dous alumnos que jit l'ot'ilu appruvados nestas materias no 1. 0 anuo do cur~o de pbanuacia.

4.• Secção.-Ri.o de Janeiro.-1\linisterio dos Nrgocios do
lmperio em 28 de Abril de 1862.
lll. mo e Ex. mo Sr. -Fica approvada a decisflo da congrcg:tç.ão dessa Faculdade, que disp('nsou não só da frequerH~ia da
nula do p!:larmacia o alumno do 6. arl!lo Antonio Hamos da
Costa, c da de physica e chirnica mineral os alumnos do 1. o
anno medico Porlirio Dias dos Santos Junior c AntonioJuaqnlm do Carmo c Souza, corno tambcm de novo <·xarnc dns
referidas matcrias, o primeiro por s<~r j;í pharrn<H'Puliro por
essa faculdade, e o~ dons ultirnos por tcr·em já sid<• approlados plenamente nnquellas ma terias em o 1. o nnno pharmaceutico ; o que commnnico a Y. Ex. em respo,;la ao seu ofllcio do 1l do corrente mcz.
Deus Guarde a V. Ex. -1 o sé lldefonso de Souz'! Ramos.Sr. Dircctor da Faculdade de Medicina da Côrte.
0

N. 181.-FAZENDA.-Circular em 28 de Abril de 18G2.
Péla crss3o c traspasso de arrendamento dos prl'dios na o >e •kve

sjz~.

Ministerio dos NPg-ocios da Fazcndn.- lHo de Janeiro, em

!8 de Abril de 1862.
José Maria da Silv:t Panmhn~. Prcsi<lt'nlc do Tribunnl do
Thesouro Nacional, declara, de conformidade com a Imperial
Resolu~·ao de 13 de Julho de 18tH, tornada sobro consulta
da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, aos Srs. lnspeGtores das Thesourarias de Fazenda, para a devida intelligencia
e execução, que pela cessão e traspnsso de arrendamento dos
predios não é devida a siza, mas tão ~ó:nente dos contraclos
em que se transfere á titulo o:1croso domínio pleno, direclo
ou util, de bens de raiz, como os de compra e venda, arrematação, troca e dação in solutum, expressamente dndarados
no Alvará de 3 dr. Junho de 1809 c Resolução de tG d! Fevereiro de 1818.

José Jlfaria da Silt"a Panmhos.

N.• 182.-FAZE~D.\.-Em 28 de Abril de 18G2.
As licenças concedidas pelas C!JI)itanias dos portos na fvrma do att. 76 do,
Regulamento de 19 de Maio de 11:ll6 estilo suJeitas ao sello fixo de 200 réis.

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio do Janeil·o em 28
de Abril de 1862.
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thesouraria
de Fazenda do Espírito ~anto, para seu conhecimento c devidos eiTtJitos, que o dito Tribunal, a quem foriio pre,;entcs
os olficios do Sr. lnspector, n,'" G c 7 dt~ 22 c 26 de Fevereiro ultimo, no primeiro dos quacs dü conta de haver decidido, em St'SSiio da respectiva Junta, niio só ma01dar restituir
a João Chrisosto 110 de Carvalho a dilferf'nça entre a taxa do
200 réis, quo devia kr pago e a de 2~00U que se lhe exigio,
c elltJ pagou, na Alfandctja da rPferida Província pelo sdlo do
nma licença ao mesmo concedida pda Capitania do Porto p~rl\
ter canôa no serviço que lhe conviesse; mas tambcm de conformirladc com o art. 112 do Hngnlamcnto do 26 de Dezembro
de 1860, multar em 51:\()0U cada urn, o lnspcclor e Escripturario
da Alfandcga que intervil'rào na arrecadação do dito sello; transmittindo, com o Sl'gundo ollicio o recurso daquclle lnspcctor,:·
intr.rposto da referida multa; rt·solrcu: quanto ;í ta~a do selln, _
confirmar a decisão da Tlwsouraria. porque, nos termos do~ ·
arts. 78 c 80 do citado Hcgularnento, as licenças concedidas';··
pelas Capitanias dos Portos, na fôrma do art. 76 do de 19 do;:
.Maio de t8ft6, estão sujt~itas uo sdlo fixo de 200 réis; c quank»<i
i\ multa, deferir ao mencionado recurso, porque, em face do~··
disposto no art. 121 do mesmo H"gulamcnto de 2G de De-;;;
zembro, irregularmente se houve a Thcsouraria proccssando~1
e julgando-a.

José ]J[)ria da Silr:a Pamnho.ç.

N. 183.- FAZEND.\.- Em 28 de Abril de 1862.
Pela ccss5o c traspasso de arr.endamcntos ~c bens de raiz não é devido,._~ ·
tmposto tia ~~z.a.
.

'·:·i,

•

.

tl

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro c~ !~;
·de Abril de 1862.
~ , ,~~
Communico ao Sr. Administrador (la Hrccbcdoria da Côrtc,'t:~
para sua intellig~ncia e devidos cfTl·itos qu~ o Tri~twal ~o The--:~
souro deu provuncnto ao recurso de lnneo Evangehsta d«J ..
~oma & C., interposto da drcisno <la mrsma Hecebedoria, qil~~
' . '~J.

os sujeitou ao pagamento uo imposto da siza pela cessão e traspasso uo ntTendamento da casa n.• 185 da rua da Quitandn,
propriedade do Mosteiro de S. Bento, que lhes fóra feito pelo
Commcndador João Augusto Ferreira de Almeida, nos termos
da Imperial Hesoluçiio de 13 de Julho de 1861, tomada sobre
Consulta da S!'cçiio de Fazenda do Conselho de Estndo; visto
como a siza só é devida dos contractos com que se transfere
a titulo oneroso domínio pleno, directo ou ulil, de bens d~
raiz, como os de compra c venda, arrrmalat;iio, tror;1 c dação
in solutum, expressamente declarados no Alvar;í de 3 de Junho
de 1809 e ltesoluçiío de 16 de l<'cvcreiro de 1818 .
.José Maria da Silt•a Paranlws.

N. 184.-FAZENDA.-Em 29 de Abril do 1862.
Sobre o nilo cumprimento de um preratorio, para levantamPnlo ~~~ urna
herança jacente, por irrcgularidadrs encontradas no pror<·sso de hahiliJâÇno. · ·

1\Iinbterio dos Negoeios da Fazenda.-Hio de .Janeiro em 29

de Abril de 1862.
Communico a Vm., que não póde ser· cumprido o prrcatorio
que dirigio no Thrsouro em 26 de Novembt'o do nnr.o pnssado,
a favor de João l\Iarinho Coelho de Rarros, ou no SI'U procuradot·
nesta Córte, como hPrdeiro ces>ionario do fallrcido llcmardo José
da Silveira, pelas seguintes irregularidades que se notão no n•s' pectivo processo de habilitação que acompanhou o referido pre' eatorio: t.•, não ler sido inlet·posta a uppellaçào nx-o!Jicio, como
o preceitua o art. 46 do Hegulamento de 15 de .Junho de 1~5g,
:sempre que a quantia, sobn~ qur. versa a sentença, excede a alçada, eorno no ca>o presnntl~, ('111 qnP al{lm dos dons her<l<'iros
cedentes habililárão-sn mais 10, subindo a muito mais de 2:000~
os quinhões dos tres n cujo favor se c-..:pedirflo preeatorios, e CJLW
portanto pucce que forão comprehendidos na sentença, c.o1no
•os outros, cuja cxistencia foi provada no processo; 2.", ter-se
prescindido da prova testemunhal, solemnidade essencial do
processo, c nflo constnt' da justillcaçflo produzida e julgada em
tPortugnl que SPjão fallccidos os avós paternos c matl'rnos c a
~mãi do intestado Bernardo José da Silveira, aos quaes se dewria
1devolvcr a succcssão no caso de estarem vivos; 3. •, nfio se l<'t'
'transcripto na !'seripturu, como manda a Lei, o conhecimento
~de verbo ad verlm:n do pagamento da siza c do sei In proporcional
dos bens de rait., que existião no espolio, c devião fazn partn da
cessão, não bustando a declaração do Juiz para provnr que taes
:irnpostos forilo pugos; conYindo, portnnto, que os crdentrs sn
,
Decisões do Got·erno.
1!1

llilbilitrm novpmentc, ou em separado ou conjunctamcnle -con1
os outr.QS herdeiros, sanando-se OS Vicio~ (jllC SC dcrãQ no.pri,ll!!il'O ,
pi'Ot_:.ç,ssq .do habilitiiçi'io.
·
D~u.s (Ju!\rdo a V m. -José Ma.r,ia. da $'lv,a}:1pialfl~os.-, &r.
Juiz .de .Orphãos .substituto de Hczcnde.

N.

185.-FAZE~DA.

-Em 2!J de Abril de 1862.

Dn decisllo nrllitr.11 niío ha recurso, exrrpto o do art, 7ill, ~ 2. 0 do Rrgn~

lamento das All'audPgns.

:!\linislerio dos Nra;ocins da Fazenda.- Hio

ch~

.lanriro rm 29

dn Abril 1le 1862. ·
Jost~ Maria da Silva l\1rnnhos, Presidente do Tribunal do Thc_..
souro Nncional, cornmunica no Sr. Inspeclot· da Thcsouraria de
l•'nzenda do P<Jd, para sua inlelligencia c fins conv~nicntcs, que
o mesmo Tribunal nfto tomou conhecimento do rrcurso interposto pelo negociante Hicardo José da Cruz, da decisão. proferida em Juizo arbitral da Alfandcga da dita Província, ácerca
da qualificação das mrrcadorias que suhmett~ra a despacho em
:H de Janeiro ultimo; porquanto, sendo o ohjecto do recurso,,
uma simples questão de qunli!icaçf10 de franjt~s de algodão ou
lã, c ehapéos de pell•l de lrbre finos, Pntrelinos ou ordinarios,
foi a mes111a, a requerilllento do propt·io recorrente, decididar,
por urbilros; e, na fórma do disposto no art 579 do ReguJa,...
ment.o das Alfandegas, não ha recurso de uma tal decisão;;"
excepto. o do art. 7M, § 2. •

José Mana da Silva Paranlws •. ·

N. 18G.-AGUICI1LTUHA, cmniEHClO E OBHAS PUBLICAS.
En. :JO de Abril de 1862.
'·'
Declura que nll.o p6de ser levado a rfl'eito a constl'uccno elo ramal projectadll-"
entre? estnçllo da esll'ada <l_e ferro de D.·Pedro 11, no Cam(JQ. tlc Sanla~.:;
e a I rmuha.
·:;ii'c \

Dircctorin dns Obrus Publi~1s c Ncvegação. -2.• Src~~ ...:_'~
N. 22.-Hi,) de Janeiro.-Ministerio dos Nrgocios da Agi1c!Jt-:;:
tnra, Commcrcio e Obras Publicas em 30 de Abril de 18G'i.,i
Foi-me presente o o!Ticio dat;1do de 31 de .Julho do auno pas·f
sado, no qual, por parte da Direcloria da Companhia da estrada.:
de ferro de D. Pt>dro li, representa Y. S. sobre a necessidade;

de tomar-se urna decisão definitiva a respeito da construcção
do ramal projPctado entre a estação do Campo de Santa Anna
c a Pr·oinha, por isso que, no caso de sc.r abandonada semelhante idêa, cumprirá investigar o melhor 'rnt'io c occasião de~
aliPnnt· as propriedades adquiridas, para o fim de nlliviat' o
Tlwsouro Nncional do o nus que sobre ellc pesa, e quando
hajiio de completar-se as desilpropriaçõcs, maiores saerilicios
poderáõ rrsultar de qualqtJer demora com os novos inlen•ssr·s
que lcr;io <In surgir. E CI!l rr~posta, cabe-me declarar a V. S.

que, niío comportando as rircumstancias aeiuaes do paiz n da
Col!lpanhia que semelhante rülnal srja ll'vado a l'lf·ilo, <Í D\rc·etoria fica livre dispôr das prop1·iorlades des:1propriadas coato
mais convPninnte lhn parecer.
Dens liuarde a V. S.-1lfanoel Felizardo de Sow:.rt e Mello.Sr. Presidente da Dirccloria da Companhia da Pstrada de ferro de
]) Pedro 11.

N. 187.-Hll'ElliO.-Aviso rio L" de :\!aio de 186:!.
Ao Director da Faculdade de 1\ledicina desta ci•la<lc deelarando que os
r>tudantes da' Faculdades de Mt'dicina derem estudar c fazer eurne
, IHI<JUCIIa em CJIIC-·sê' ti terem matriculado.

4. 3 . - Secção -lHo de Juneiro.- l\linistcrio dos Negocio~
do Impcrio em o 1." de ~I aio de 1861.
li L. mo e Ex. mo Sr.- Foi prrsenle a Sua ?tiagcsla<le o I mp<!rador
o offido de 17 de i\Jarço ultilllo, em CJU!) V. Ex. consulta se
é regular a pr:lliea aló hoje seguida, de ;;dmiltir-se á l'reqnencia
d<ts aulas dt·ssa F!lculdade, c nos rr>pcclivos exallles esludanlf':;
matriculado; na F<íCUidade da Ih h ia, rpw nqui Sl) apre>t)iJIÜo para
·nqur)llc fim, traZt)lltlo guia dt)sla Faruldad() t) <'t~rtid;io da f<)>pectiva matricula; c em re-;posla cult!Jll't!·llte deelar<tl'_ a \'.
,EI., de nrdP:n do mesmo Aug.usto Senhor, que a pratica por
V. Ex. ref•.'J'irla não se conforma com a uisposi<:iio do art.
,1JG dos estatutos combinada com a p:Hte linal do art: Sü,
tSltgUndo a qual dtwem os estudantes a prender as malcnas c
Jazer os respectivos exames na l<'aculclat.le e111 <JUC se lwu verern
mnlricul ado.
•
":: Deus t:uarde a V. Ex.- .José Jlde{vnso de Son::;a líamos."'Sí·: Üircdor tia Facnltlade de Medicina da CArt,~.

- Itlenlico ú da ll:1hia.

N. 188.-HIPEIUO.- Aviso de 2 de .Maio de 1862.
Ao Presidrnte da Província do 1\laranhiío, declarando que silo válidos IIS trabalhos da Junta de Qualificaçllo de votantes da parochia de Burity, feitos
sob a Prestàenciá de tim .Juiz de Paz, cuja eleiçllo fui annullada depois da
concluslio dclles.

3." Seccão.- Hio de Janeiro.-1\linislcrio dos Negocios do
2 de ~laio de 1862.
Irnpcrio

em

111.mo c Ex.mo Sr.- Em resposta ao officio ck Y. Ex. n.•
19 de 17 de Março ultimo, declaro-lhe, de accordo com
a doutrina do Aviso de 4. de Outubro do anno passad•>, qutl
niio ha razno para serem considerados nullos os trabalhos
ela Junta ele Qualilieaçno da paroehia de Santa Anna de Burily
feitos sob a Pi'esidencia do l." Juiz de Paz da mesma paroehia,
deito em 1860, quando nhi se proeedcu a Pleição d1J Vercndorcs
<' J oizcs de l'a1., pDr qun11tn embora essn t:leir;ão fosse nnnullada
pelo A viso rio 2'~ ele Dez,JIIlbro do unno passatlo, devem ser
julgados válidos os ac tos praticados pPlo dito Juiz de Paz no
<Jxereicio das suas funcçõos, em· razno de terem sido em boa
l't'J na supposição da validade da referida eleição, visto que,
sP~undo V. Ex. informa, do citado Aviso ainda niio se tinha
t:onh•.•cinwnlo naquella parochia quando a junta celebrou os.
seus Lra ba Ihos.
Deus l;uunlc a V. Ex. -José lldr{o11so de Suu:r1 Ranws.- Sr. Presidente da Provinda elo Maranhão.

N. 189.- FAZENlH.- Em 2 de Maio de 186:.!.
Valor sobre que se clnc eakular a irnpnrt:mcia da ta:;a tlc le!atlos deisa-·
dos em usufrueto.
'
·

l\Iinisterio dos Ncgocios da Fawnda.-Rio de Janeiro em~:
de .\Iaio de 1862.
··
Communico ao SI'. Administrador da Heccbedol'ia da Córt~;
para o devido conhPcirnento, que o Tribunal do Thcso;Jro indc~1
!\~rio o reeurso de n. 1\laria Antunes da Conceição, do dcspa"".}
cho em que se lhe exigio a taxa do usofructo que houvr, Q6y
seu marido Franciseo José de Souza Vianna, calculado sÔhre 1'
os rendimento,;, a contar do dia do fallecinwnto dnstc até Ó~
l'ln que realizaSSlJ O ra;..i<liiWnto da llWSlllil laxn, deduzida da;
metade do valor dos b1)ns: visto como o legado em usof'ructo ·
passa para o IPgatario desde n rnorle do testador, como o n:~~

conhecem os arts. 2:! e 23 do ltegnlamcnto de 15 de Dezembro
de 1860 nas palavras-depois do falleeimento dos tcstatos ou
intcstados- do.srle a morte do testado ou infestado até a {•poca
do pagamento do imposto-comparados com o art. 36 nas palavras-não dl:vendo porém levar-se-lhes em conta o imposto em
divida.

José Maria da Silra l'aranlws.

N. 190.-AGIUCULTUHA, CO:\IMEilClü E OBIL\S PUBLICAS.
Portaria de 3 de Maio rle 1862.
Rccommcn!la á 111. 11" Camara a ohservancia, por parte de sea., .\gcntP,, da>
postmas relativas ú lilllpcza da cidade.

Hirectoria das Obras Publicas e Navr•gação.- f." Se<'{'iio.N." 43. -lHo de Janeiro.-Ministcrio dos NPgorios da ..\griwltur·a, Cummercio c Obras Pliblit~as c111 3 de Maio dr• 1861.
Sua :\IagcsUHh o lmpt~rador Ha por bem <JIW se declare
mara Municipal, Clll resposta ao seu oflicio datado
de J5 do mez passado, que, se pelo ~linistcrio da ,\!!ricultura,
Commereio c Obras Publicas tem sido chamada a altenção da
mnsrna IJI.m• Camara para o estado das valias c rios, todo
o fundamcnt> houve para isso: por quanto, S<~ ~~ ftira <k duvida que açudes lt•m sido feitos, como ainda ha pouco se
verilicou em alguns rios, e qtw as valias servem de dPJwsilo
de tndo quanto ndlas s,~ d.·~~H~ja par.t desembaraçar us easils,
por cujos quinlars passüo, rerto ó lambem que ;í IJI.m" Camara corTe a obrigação dt: pmmover a puniç:io de tacs aelos
em Yirtudc da poslura do ~ 5o rio Titulo 7." da ·Secção 1.•
c dds de 11 de Junho de Jt·J5:J, e 11 de l\Iarço de 1856, e
rlc obstar por es~c meio ú sna rcproducçiio; que, aiurla arlmiltida a 111:1ior acliviJ,11le e c.;l'm?u ela parte dos emprezarios
d11 limpeza publica, pouco ou nenhum voveito se obteria, sendo
a ncção dclles contrariada eonstanlerncntc pela omissão das autoridades rnunidp:~es na obsen·ancià dos deveres que lhes intl!mbcm rptanto ao regi·ncn dos rios c valias: <~ que linalmcnlc, se ordens lern a Ill.m" Camara rxpedidtl p:tra o fim de
evitar IB obstrucçõcs intenciun:ws dos rios c valias, c inl'Piizmcntc cllas não tem tido execução, ú 111.'"• Camara cumpre
r!!.ipons<~bilisar SPIIS Ag<mtl's, sem o que não dPixará de compartilhar a responsabilidade, que sobre os ditos ,\gPntes st'lltll'llte deve rccahi r.
I~ por esla oeensiiio Manda outr11~im o Mesmo Au~;usto
Senhor rceom11wndar ;Í lli."" C:un:11·a a fiel <'Xcrlf~.iio ela:; pos-

á 111. m•

c.•

turus elos ~§ 4. o e 5. o do Titulo 3. da Scc•;-iío t. •, das dos
t.o, 2. e 3." do Titulo 3. da Secçilo 2.•, c da do§ 3."
do Titulo 5. • da Secção 2. •, na parte em qucr não cstivt~rcm
alteradas.
0

§.~

0

0

Manoel Feliz a rdu de Souza e Jllcllo.

N. 19L-I;\li'EIUO.-Aviso de 5 do 1\Iaio de 1862.
Ao l'rP,idcntc t!a Proviuria do ~lnt•anllão sol>!'<' a contiuunçfio do cxcrcirio
de Vereador c Juizes de l'a7 do quatl'icuuio lindo, c Vt~lidatl!• tios aclos
pratirados pelos noyo, funccionarios antes de constar a a:mullucão de sua
clei•; 1il.

3.• Seccão.-Rio de Jan<:iro.-1\linistcrio dos l\'egncios do
Imperio ém 5 de l\Joio de 18ü2.
llJ.mo c Ex.mo Sr.-Tenho presente o officio de V. Ex:·
n. 20 de 22 de Murço ultimo, submetlendo <Í decisão do (;o,;;
verno Imperial os s<'guintt•s quesitos: 1.", s:~ é n•gulur a ·de•
libcraç:1o por V. Ex. tomada, de ord:•n:H' que reassumisse o
cxcrcieio das suas l'uncçõrs a Camara _1\]unicipal da narra da·,
Corda, do qnatricnnio passado, por isso que fôra nn~ltllladâ;:
por .\riso deste l\linist.erio do L" daquelle nwz a eleJçliolM' •
Vereadores c .JuiZ\)S de Puz ~·ita na pnrochia do nu~nio norntY"
em Setembro de 1860; ~.·, se devem seJ' julgados válidos ns; ·
aclos praticados por estes Vereadores c Juizes de Paz.
·
E!íl l'esposta declaro a V R~. o seguinte:
l.• Que o Governo Inqwri<il approva a dclil!!•rayio de V;<
Ex., visto qur, srgundo a cloutrin:1 do Aviso n." ;/tO dn. 19.~.
de Novemb!'o do anno passado, devem os Vereadorf'S c Jmze~
de Pnz, cuja elt•i\·ão ó unnullada depois de jú terem cntt·ad~
no ex(•rcicio dos St)l!S cargos, ceder o lugar aos ~lo quat•:•ennlô _
findo, que continuão t•m cx<'rcicio ernqunoto não SéiO subst1LuhJ~.
pelos da nova eleição a C!UC se j)I'OCedcJ'.
.
'lo Q
d
.
•
... !\'
. ~.
11c cvern ser julgados validos os nclos pi'nlit~;ldOii P@Wi'!.
'.crcadore.s c Juizes de Pn, euja cleiçiio roi aannilada .-'pclft,
Citado A VI.sc: de Mar~ o ultimo, visto que o foriio em bo~
na suppostçao da val!(ladc da mesma eleit:<io, c assim aéaba."
de s.~r. decidido em Avi~o dirigido a V. Ex. em dula.,dlk.,%~
~o .cOI.rcntP~ tlc confnmlldarlc com o que foi expedido ao 1)!!11!.~
s,dc~tc_ d: (,oyaz nm '~.de Outubro r.lo anno passado.
';!:t
, llc~1~ <.•uardc a V. kx.-- .Josil 1/tlcfunso de Souza R,ama:t,-

rc,j

Sr. I n•s1dtmte (Ll ProvincLt d<J ~laranliiío.

N. 192.- L\lPERIO. -A-viso de G de Maio de 1862.
A.o Presidente tla Província de !\lato Grosso, commuuicando os rrparos: feitos
pela Secção dos Nrgocios do Jmpcrio do Conselho de Estado s. IJre nlgumas Leis Provinci<lt'S do auno passado, c sua remessa ú Camara dos
Oeputados.
·

:1.• Sccçiio.- Hio de Janeiro.- \linisterio dos !\'cgocios do
Impcrio em (i de Maio de 1862.
IIJ.mo e Ex. mo Sr.-Sobre n~ Ld'i drssa Província prornulg3clas
no anuo passado foi ouvida a Sec<;flo dos NPgocios do lmperio do Conselho de Estado, cujo parecer, cxamdo em consulta
de t:l de l\larço ultimo, conl!;m ns seguintes observações:
t.• A Lei n. 7 de 20 de Junho ( Postur11s da Carn11ra Municipal de Parnahyb;J ), nos arts. :1.•, 4. e 6. est<.~bcleceu certos
impostos que u Secção tem por mal eabidos Plll sem!'lhante qualidade de Leis, posto que os considere dentro das fnculdades
das Asscmbléas Prorinciaes.
E' notarei o art. 5. d<t mesru;l Lei, que impõe pena ao
negociante ou la\·crneiro que arrematar eertos generos, e niio
mostrar que o vendedor tenha pago as licençus e impostmrelativos
u tacs gz~ncros, pois que na verdade ó cre~u· muitos liscacs.
2." Na Lei 11." fl), do 1.• de Julho ( Posturas da Camara
de Cuyabá ). cumpre notar o art. 3.•, que, pe:a generalidade
em que é concebido i.l respeito do aterro de pantanos, pó:Je
dar lugar a injustiças e pt•rsPguiçõe3, c igunlmcntc o art. 23,
que é muito irn•gnlar. Autoris:.1 aos flscacs pnr·a mandarem pôr
em cuslorlia, á su11 ordem, ató satisfação dns multas, os infractorcs de posturas que f,H·n:n de.;;conhecidos ou es!·ra1o.•, c
solta-los qunndo no artigo violado nU o haja pena dn prisão. Nem
as. CaruJI'as, nem as Assembléas Provinciacs tem faculdade para
tanto. E' objecto de Lei geral, materia proprin do Codigo do
Proeesso. O art. 2'J. deve entender-se de al'oi'arncnlo de terrenos
pt~rlencootes á rnunicipalit!nde ; e o art. 4-U de terrf'nos aforados
pela Camara.
Ess:J me3ma Lei onlenJ nn art. G1 que o produdo da \'!'nda
dos porcos qlle vagarem reverta em bcncllcio do cofre d1' municipalidade. Isto porém deve entender-se até a somma corresponüento ú multa. O mais deve cntrégar-se ao dono logo
cq~(f•apparcp. A m:wdra por· que se legisla nesse artigo sobre
"eâbras,- porcos c outro~ a ni macs soltos c sem dono conhecido,
ré irregular, e seria,rnais COnfornw á Jegisluçilo fC1'1ll regular esta
IÍ!alel'ia pelo proeosso, c pcrant1! ás autoridades a que estfio sujeitos os bens do eveJltO, em cuja classe podem entrar esses
,animues sem do!lo, qualrrucr qu1~ srja a sua esp!'ci!~.
_, 05 art..;. 'i I e 72 da d1la Lei diio lugar á mesu1a observação
feita pela See~~iio ús posturas de outras Camaras MunieipaPs de
divcr5as Província~, c particulannente á,; da Carnara de Miranda
0

0

0

0
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drssa Província, no parecei' sobre as Leis de Ü~60. Obrigar os
proprietarios de terras, por onde passiio estradas, á conservaçao
dellas c das ponll's que alú devem lltzcr· nos ribeiros que alli'
correm, é suscitar antigas obrigações impostas aos sesmeiros,
que, por vexatorias e pL·sadas, C<lhiriio em desuso, nlém de,
equivnlcrem a um Lri_lnrto consistente em serviço pessoal, quu
uiio está nas f;H:uldalles das Cnmaras l\Iunicipnns drcrdar.
A Lei n.o 11 d(~ 2 de .Julho ( Or~·arnento Munieipal) merece
reparo no art. 2." §~ 20, 2í, 26 P 27, 1;ue traliio de impostos
de iHJportaçãoc exporta<;iio municipal, a cujo respeito a Secção
tem IIHJltãs v(~Ús invocado a interYençãn do poder JcgbJatiVO,
geral; os §~ 25, 31 e 02, que lratiio dt~ aforamentos, derem'
entendPr-sc de terTPnns pt'rtenccntes ;í Camura Municipal.
Allendenrlo a ta•·s ou.;rn·at;ües o t:overno Imporia I resolveu
suhmetlt~r os referidos netos ;í considrr,1eiio da Assembl~··a Geral..
lleus GuardP. a ,-. Ex.-.Jo.~é 1/dl'{on.~Ô de Souza llamos.-Sr.
Presidente da Provinria de Maio Grosso.

N. 193.-BIPEIUO.-Aviso de G de l\Juio de 1862.
An Prrsidcnte <la ProYincia d•J Pianhy npp~ov.wdo a sua deliberação de'
mandar ('liminar da lista dos J11izc,; de l';tz da p:1rochia dtl Pedro li a um,;
ddadao rleito pura r,;t·~ c11rgn, por n•1il l<~r a idade cxigio:Ja prla Lei •.

:J• Secç:iio.- Hio ch~ Janeiro.- ;\[inistcrio dos Negocíos 'do'
Imperio em 6 de l\fui•> de 18~ 2.
IJJ.m• e Ex.mo Sr.-Tenho presente o officio de V. Ex. n.•
79 de 12 de "arço ullimo, submettenrlo ü approvaçfío do Govcfllo Imperial a delibcraç;jo qur tornou de expedir Ol'dern para
l(tl!~ fos>e eliminado da lista dfls Juiws dt~ Paz da paroc!Jia de
p,~dro IJ o cidadiin J<~:Hplim Mendes da Roc:ra, por isso que,
lendo nlle aptmas 22 anrw:;, c sendo soltt'iro, rliin podia srr
f'lcitu para arJueiJ,1 cargo.
Em re3posta dedHro-!h{~ que o Governo Jmpct·ial, altrndendn
no disposto no art. !)!) da Lei de 19 de Agosto de 18'~6, Ptll
Yirtudc do qual só podem set· Juizes de Paz os que podem ser .. ·
r-li•itores, coudiçüo !~sta que se não vt~rifica nnquelle cidadão/).
visto qu,~, S<~gllildo o art. iH § J.o da citada Lei, elle não ·
póde vol<ll' nas Assemhléas Paro~hiaes, approva o nclo de V!
J~x. no prcsnpposlo dP que C55e cidad<io não se acha comprc:}w.l
hcnditlo em nenhuma d.u execp;;õ•s do r~fcrido J>ar<tgrapho!''Y-'
Deus Guarde a Y. Ex. -José 1/rlefonso de Souza Ramo$;•t~
-Sr. l'resideute da Provinda do Piauhy.
· ·"

~
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N. 19!,..-. FAZENDA.- Em 6 de Maio de 1862.
Ce•-tidces Jayra,das rm autos que estll<> sujeitos r o s?ll? das certidões em geral.

M.inisterlo dos Negocios da Far.enda.- Rio de Janeiro em
de l\Iaio de 1862.

6

José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, devolve ao Sr. Inspector da Thesouraria
da Província do Pará os autos inclusos, que com outros documentos concernentes a habilitação de D. Isabel Luiza Chaves
para perceber o meio soldo do seu finado marido, acompanhilrão o officio dirigido pelo mesmo Sr. Inspector á Directoria Geral de Contabilidade em 2 de Janeiro ultimo, sob n.• 1,
a fim de quq faça revalidar o sello das certidões a fls. 3 c 8
dos ditos autos, pelos quaes cobrou-se taxa inferior á devida.
E por esta occasião recornmenda-lhe, quo chame a attenção
da respectiva Estação Fiscal para o facto de não exigir o Escriviio do Juizo dos Feitos da Fazenda da referida l'rovincia
o sello competente das certidões que lavra nos autos para terem andamento, ou em execução de despachos, considerando-as sujeitas ao dàs folhas de processos, segundo se ha observado nos que tem vindo ao. Thcsouro; não obstante estar
declar;~do, não só antes do Hcgularnento de 26 de Dczcf!Jbro.
de 1860, como no mesmo Regulamento, e muito expressamente HO § 3. • do art. !)9, que os a!Jtos dessa espccie pagão
'a ,taxa imposta ás ccrti~õcs em geral.

José Maria áa Silva Para.·1hos.

N. 195.-FAZEl'iDA.-Em G de Maio tle 1862.
As Assembléas Proyin.ciaes ullo pcde.n cre :r irnrostos de

imror~açã

'•

. Afinistcrio dos Negocie& da Fazcmla.- Rio de Janeiro em G
~• .Maio de

1862;

111. mo c Ex. mo Sr.- Alguns negociantes da Bahia, que recebem
carregamento de sabão fabricado na Província do Rio de Janeiro, rccorrllrão ao Presidente daquella Província, por int<~r
medio da Junta Directora da respectiva Associação Comrncrcial,
representando contra a disposição do art. 2. o, ~ 44, da Lei n. •
8i9 do Orçamento Provincial de 23 de Dezembro do anno passnln, no qual foi estabelecido o imposto de cincocnta uoil r(•i;
Dccisõ~s do Governo.
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sobre casa quú vcndet' sabão não fabricado na Próvincia, e pedindo que a mesma disr:osição não fosse executada.
Os recorrentes, entre outras razõe•, allegárão que recebem
em consignação do Hio de Janeiro cincoenta a s·~ssenta mil caixas
de sabão por anuo, c, não as vendendo direr,tamentc aos consumidores, as relalllão por innumeros armazcns e pessoas; que
não só os remrrentes pagúrão o imposto de 1:0#, mas tambem
cada uma das tavernas e todas as pessoas que revenderem o sabão; c que, portanto, a imposição de 50~, não por uma só vez c
por uma só porção, mas recahindo sobre todas ns casas que liverem aquelle gencro exposto á venda, fará subir o seu preço ao
ponto de s•Jt' excluido do mercado o sabão procedente de outra!i
Províncias por não poder competir com o fabricado na propria Província da Bahia.
.
OperadJ a exclusão, as tres fabricas da Bahia, que aliás não
produzem tanto ·quanto é precis<J para o consumo, elevárão
por força do monopolio o preço do sabão em proveito proprio e com gravame dos consumidores; e logo apparccerá 11
concurrenl'ia do sablío estrangeiro, caso eu1 que a Lei Provincial ou lançará os mesmos direitos que aetuulmente onerão o sabão do l\ io de Jonei ro, sobre o gcnero similar estrangeiro, crcando a:;sim taxas alldicionaps aos direitos geraes
de importação no lmpcrio ou se absterá deste excesso, sem
todavia dt·ixar de ferir g1·avemente a urna industria do paiz.
O Pl'esidcn te da Província da llahia não deferi o á p1·eten- ·
ção dos recorrcntPs, entendendo que as Pn•sidencias de Províncias n:io se achfio aulorisndas para suspender nenhuma dis•
posição contida nas Leis dos Orçamentos provinciaes; e, por
isso os mesmos recorrentes dirigirão ao Governo Imperial a
inclusa representação, que passo ás mãos de V. Ex. pai'U ser
presente ú Camara dos Deputados.
A Secção de Fazenda do Conselho de Estado foi de parecer, --~
nas Resoluções de Consulta de 21 de Fevereiro de 1857, 15.
de Abril e 2!J de Setembro de 185!) e do 13 de Julho de 1861,
sobre identico imposto lançado pelas Assembléas Provinciaes ,:
de Pernambuco c do Ceará, que semelhante contribuição era
um verdadeiro direito de importação, c como tal oiTensivo
do art. 12 do Acto Addicional, que expressamente nega ás
Assembléas Provinciaes a faculdade de legislar sobre impostos
de importaçi!o, quer em relação :.1 gencros procadentes dli nações estrangeiras, quer a produclos nacionaes.
Deus Guarde a V, Ec-José Maria da Silva Para~hds.-.
Sr. 1. • Secretario da Camara dos Deputados.
·,
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N. 196.-FAZENDA.-Em 7 de Maio de 1862.
fi:ompotaçllo do fundo disponivel do Banco do Brasil em rrlaçllo ás suas
.
Caixas liliiu'is·:· - "

. Minislcrio dos :'lcgocios da Fazcnda.-Itio de Janeiro em 7 de
Maio de 1862.

, llt.mo c Ex.mo Sr.-A prcsidencia do Banco do Brasil, por
oficio n.• 469 de 23 de Agosto do anno pnssado, pcdio explicações a respeito do modo por que se dc\'c computar o
fundo disponível do mesmo Banco, a vista do art. 3. o do
Decreto n. o 2. 685 d" 10 de Novembro de 1860, que manda
deduzir do capital realizado as quantias pelo Banco distribuídas
ás suas Caixas filiaes como cnpital, ou por crnprcstimo em
conta corrente simples ou com juros, e das disposições correlativas dos estatutos das mesmas Caixas, em virtude das quacs
sómentc póde servir-lhes de base para a emissão o capital quo
llws fôr marcado pda Dirccloria do Banco.
. Em n·sposta ao supracitado oficio, cabe-me declarar a
V. Ex. quo S. M. o lmperndor, depois de ouvir a Secção
de Fazenda do Conselho de Estado Houve por bem Decidir
por Sua Immediata o Imperial Resolução de 28 de Dezembro
ultimo:
Que, sendo o fim das disp:Jsições do citado art. 3. • do
J)ecrefo n.• 2.685 obstar a que urna mesma quantia possa
servir de base ou garantia a duas cmis'ities, os cmprestimos
feitos ás Caixas filiacs pela Caixa matriz, c vice-versa, não
devem ser deduzidos dos respectivos fundos disponíveis senão
quando efTeclivamente tenhão lugar a custa do capital realizado do Banco.
Todas as vezes que a Caixa matriz, ou as filiaes, por e!T!~ito
de suas opcraçõe~, ou para servir ao commercio no movi,mento de fundos de uma para outr11s Praças, fizerem os seus
~saquvs ou emprestirnos rrciprocos, não a custa do seu fundo
: disponi,vel propriàmcntc dilo, mas com os dinheiros que ti' verem em Caixa por cmprcstimo, ou rm contas correntes, não
·se verifi<la o caso da deducção que prescreve o sobredito De,_creto; porque não sn dá a hypolhe~c de desfalc;;~r-sc o ca.'pital de uma Caixa para augmcntar o de outra, que poderia
'emittir o dobro àeste augmento. O que communico a V. Ex.
para seu conhrcimento e devida execução.
Deus Guarde a V. Ex .-José Maria da Silva Paranhos.Sr. Presidente do Banco do Brasil.

N. 197.- MARINHA.- Aviso de 7 de Maio de 1862.
Declara que sómente o Quartel General, na Cõrte, e os Commandantes ,das
· Estaçoes Navaes, nas províncias, silo cómpetentes para conceder 11 se_us
subordinados li~~nça até quinze dias, a fim de se tratarem em suas ca1as.

t.• Secção.- Rio de Janeiro. 1\linisterio d6s Negocios dá
Marinha em 7 de Maio de 1862.
Sua Magestade o Imperador, a Quem foi presente o officio
desse Quartel General n. 0 529, de 11 do mez passado, informando sobre o requerimento, em que José Henrique Giraud,
ajudante machinista de 2.• Classe, embarcado no vapor Magé,
pcdo o abono dos vencimentos desde 21 de Outubro até 17
de Novembro do anno proxirno preterito, em que, por haver
adoecido em sua casa, alli se conservára em trntamento com
permissão do respectivo Commandante, Manda declarat· a
V. S. que não póde ser deferida a pretenção do supplicante, por haver sido a licenç~ concedida por autoridade in...
competente: outrosim que, sem prejuízo dos preceitos estabelecidos nos Avisos de 22 de Novembro de 1834, e 16 de- Agosto
de 1856, e no Decreto o. o 370, de 3 de Julho de 184~, a
eito de tacs concessões pela Secretaria de Estado, sómente ,.,
tartcl General, na Côrtc, c os Com mandantes das Estaçõe& :
,es, nas províncias, tccm a faculdade de conceder licenças ;
ils subordinad(ls até quinze dias, para se tratarem em su~·~:
;, O que communico a V. S. para sua intclligcneia e exe.. .::i
o, na parte que lhe toca.
'·
ms Guarde a V. ~.-Joaquim José lgnacio.- Sr. Capitão 1
'rogata encarregado interinamente do Quartel Gcnerid .da· t
nha.
-·

· N. 198.-JUSTIÇA.-Aviso de 8 de Maio de 1862.
residente da Província do Rio de Janeiro.-Dec.lara qne as Assembléas
Provinciacs não podem crear officios de avl!liadores. · · ... ,

' Secçllo.-Ministerio dos Negocios da Justiça.-lUo de Ja..!r-~
8 de Maio de 1862.
·

l,

• mo c Ex. mo Sr.- A' S. M. o Imperador foi presente o
o de 22 de Outubro do anno passado, em que V. Ex.
Jlla á quem compete a nomeação para os dous lugares de
adores crcados pela lei da Asscrnbléa Legislativa dessa Proa de 17 daquclle mcz; c o Mesmo Augusto Senhor, Conando-se com o parccl'f da Secção de Justiça do Conselho

de Estado, Houve por bem Decidir por Sua Imperial Resolução
de 5 de Abril ullimo que-- não devem ser providos os dous
Iógares de avafiadores, visto que a Assernbléa Provincial exorbitou creando officio que não está estabelecido por lei geral.
Deus Guarde a V. Ex. -Francisco de Paula de Negreiro$
S~yão f.oboJo.'-Sr. Presidente da Província do Rio de.Janeiro.

N. 109.-JUSTIÇA.-Aviso de 10 de Maio de 1862.
Ao Presidente da Provinda de Scrgipr. -Declara que uma Comarca só se
considera installada depois que o Juiz de Direito houver prc•stado juramento e entrado no e~ercicio de suas fnncções, e fôr marcado por Decreto
o ordenado do Promotor Publico.

2.a Secção.-1\linisterio dos Negoeios da Justiça.-Hio de Jaheiro, 10 de Maio de 1862.
lll.mo c Ex.mo Sr.-Foi presente a Sua Magestade o Imperador o officio dessa Presidencia, datado de 12 de Outubro
do. anno proximo passado, em que submette á consideração do
Governo Imperial uma Consulta do Juiz de Direito da Comarea de Maroim, nessa Província, à respeito da jurisdicção,
que deveria, ou não, conlinm:lr á execer nos Termos da mfctida Comarca, que passáriio para a da Capella, ultimamente
creada; c bem assim a resposta, que dera V. Ex., de que,
emquanto para essa nova Comarca não fôr nomeado Juiz de
Direito, não tiver este prestado juramento e entrado no exercício de suas funcçõc;;, c não fôr marcado por Decreto o ordenado do Promotor Publico, entende que se não póde considerar
ella devidamente installada; devendo, portanto, o referido Juiz
continuar a excrtJer jurisdicção em todos os Termos, até que
se realizem as condições mencionadas, que julga indispensavcis.
E o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Mandar approvat·
a referida decisão. O que lhe communico para sua intelliJJencia.
Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros
Sovilv Lobato.-Sr. Presidente da Província de Sergipe.

N. 200.-JUSTIÇA.-Aviso de 12 de Maio 1862.
Ao Presidente da Província do Ceará.-Declara que o Decreto de 5 de No-vembro de 1856 em nada alterou as disposições dos arts. 161> § ~. 0 .do
Codigo do Processo, c 9l da tei de 3 de Dezembro de 1811.

2.• Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça. -ltio d·e
Janeiro em 12 de Março de 1862.
Ill.mo e Ex:. mo Sr.- Sua Magcstade o Imperador, a Quem
foi prcsPntc o officio de V. Ex. datado de 30 de Novembro
do anno passado, depois de Ouvir o Conselheiro Consultor dos
'Negocios da Justiça, Houve por bem Approvar a decisão dada
por V. Ex. á duvida proposta pelo Juiz Municipal do Termo
de Barbalha, quando consultou - se achando ·se condcmnado
por crime de r~sponsabilidadc o Subdelegado de Policia daquello
districto, que da senlcnça condcmnatoria interpuzera appcllação,
devia ou não passar-lhe em s11us impedimentos o cxpcdicnlP.
do cargo de Juiz Municipal, dn que é 3. o supplenle, visto como
nos termos do Decreto n. • 1. 835 de 5 de Novembro de 1856
a suspensão Imposta ao Empregado Publico por crime de responsabilidade não deve ser cumprida senão depois que a sentença
do Juiz de Direito, da qua.l se appellou, é confirmada· pelo
Tribunal Superior-: por isso que, como o declarou V. E1.,
o Decreto dn 5 de Novembro de 1856 em nada allerou as
disposições dos arts. 165 § 2. do Codigo do Processo, o'9&.da Lei de 3 de Dezembro de 184-1, sustentadas pelós Avisos
de 8 de Agosto de t8'a6 n.• 79, c 3 de Novembro de 18M
n. o 201.
· Deus Guarde a V. Ex. -Francisco de Paula de Negrritor
Sayão Lobato.-Sr. Presidente da Província do Ceará.
0

N. 201.-FAZENOA.-Em 13 de Maio de 1862.
As gr~tlºs_ações concedidas por com missões tcmporarias não
·
a •!.\!:~~tos de cinco por cento.

são · snje)tll;
.• ..~H

.,,

Ministerio dos Negocius da Fazcnda.-Rio de Jancirooíem··
13 de Maio de 1862.
· •d
Tendo sido ouvida n ~ccçiio de Fazenda do Conselho' d&
Estado sobro o requerimento do Bacharel Sebastião Machado
Nunes, que pedia niío ser obrigado a pagar direitos de cinoo
por cento da gratilieação tnensal de 31i6:t11666 que lhe foi toacedida pelo ~I inistcrio do lmperio durante o tempo em.:que

esteve em commiss1io na Província de S. Paulo; e tendo à
mesma Secção consultado com o seu parcce1· de 28 de Março
ultimo no sentido do favoravel deferimento do requerimento
do supplicante, pelas razões que produziu em outro p::~recer
de Consulta da mesma data sobre questão analoga ; Houve
.por.bem Sua l\lagestade o Imperador, por Sua Imperial c Immediata Hesolução de 26 de Abril proximo lindo, ConformarSe com o dito parecer. O que communico a V. S. para os·
fins <.onvenientes.
Deus Guarde a V. S.-José Maria da Silva Paranhos.Sr. Di redor Geral interino da Contabilidade.

N.

202.-FAZE~DA.-Em

13 de l\laio de 1862.

Quaes as gratificações por sen iço publico que estão sujritas ao impos.tll
de cinco por cento.
-·--

,_ .1\finisterio dos Negocio3 tia Fazelllla. -Rio de Janeiro em
.:-ci,3. du l\laio de 1862.
Coinmunico a V. S. para sua inlellig<'ncia c execução,
que Sua Magestade o lmpel·adol', Conformando-Se com o parecer da S~>c~ao de Fazenda do Conselho de Estado de 28 do
l\Iar~o ultimo, sobre l.l doutrina das Ordens n." 122 de 29
do Outubro de 1846, e n. • UO dc 7 do Abril de 1856 a
respeito dos direitos a que estão sujeitns a~ graliOcações concedidas temporariamente a indivíduos nomeados pam com~
missões, qne não tem o caracter d(J empregos publicos, e
as que percebem os nomeados interinamente para qualquer
emprego, não sendo substitutos natos, bom como, se em
face da tabolla annexa <1 Lei de 30 dtl Novembro de 18~1,
ha necessidndc dn revogarem-se as solll'l'ditas ordens: Houve
por bem, pela Sua Imperial e lmmediat:J l\csolução de 26 de
Abril proxirno findo, determinar quo a disposiç<io do § 4. o
,da supracitada tabella, na parte concernente ás gratiOcações,
1
rcfm·e-so unicamente ás concedidas aos individuos encarregados de serviços designadamente- creados por Lei, o cujo
~~desempenho se acha a cargo dos empregados especiaes, creados
lambem pm· Lei ; mas que não abrange as gratificações concedidas a individuos nomeados pal'a commissõcs, que não
; tenhão o camcte1· de cmpn•gos publicos.
1;· · Eslabeleeida esta int<'lligencia, que salva a antinomia, que
,~,ae outro modo se daria entre a tlouh·ina do ~ /~." c a pri'·meira adve1tcncia da citada tabella, estão suj•~itas ao imposto
':de cinco por cPnto, as gratilicaçiirs que 1wrcPberem os que

~

l60

:';~

forem nomeados interinamente para servir qualquet· emprego
publico, nlí.o sendo substitutos natos, sendo que com esta
intelligencia está em harmonia a referida Ol'dem de 7 do
Abril de 1856, bem que o não esteja a do 29 de Qutubro

de 184-6.
Deu; Guarde a V. S.-José Maria da Silva Paranhos.Sr. Director Geral interino da Contabilidade.

N. 203.-FAZENDA.-Em

1/~

de Maio de 1862.

Os proYimentos interinos de Offieiaes de Justiça estilo sujeitos nos uo\·os
c nlhos direito; pagos integralmente.

Ministerio do~ Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
tft. ·de Maio de 1862.

em

Tendo presente o officio que em 19 de 1\iJrço ultfmo (lirigio a V. S. o Collcctor das H.cndas Geracs do Município d~
Mal'icá consultando se os officiaes de Justiça que são nomea~
dos pelos respectivos Juizes Municipacs por Provimento ·.:_de
sClis mezes ou um anuo estão ou não sujeitos ao imposto de
dez por cento, além dos novos c velhos direitos, e sobre·o
wodo por que se deve proceder á cobrança, communlco a·v:.S. para que haja de declarar ao mesmo Co\lector: que os
provimentos interinos de officiaes de justiça conferidos. pelas
autorid!ldes competentes na fórma das Leis e Rcgulame!ltós
~espectivos, estão sujeitos aos novos e velhos direitos, e quç .
~cvem ser pagos integralmente e sempre que se. verifiçarern,
taes provimentos, na fôrma das ordens n. 0 3 de 5 de Janeiro
de 1848, n. o 316 de 20 de Outubro de 1855, e n.o .19 do J~
de Fevereiro de 1859, c outras decisões do Thec;ouro.
. ,.,
Deus Guarde a V. S.-José Maria da Silva P(tranh()l~~
Sr. Dircctor Geral interino das Rendas Publicas.
,

N. 201-.-AGniCULTUfl.\, CO\IMERCIO E ORR\S PtllUC:AS.
Aviso de H de 1\Jaio de f 862.
~clara que não é applicanl aos indiYiduos, qu~. fazem ~s~avn<;llr• n3 UÍiliJ..
,. -Piripiri e Engenho Lisboa- para Liru arc11 , a dispoFiçilo úy .art. ".17
do Regulamento n.• 1.9:30 de 2H <le Abril de Uá7.

Direcloria das Obras Puhlicas e XavcgaçJío.-2. • ~eeÇiío.
N. 31.-H.io de JanPiro.- l\linisterio dos :\egodos da Agrir.ultura, Commcrcio e Obras Publicas em 11~ de ~Loio de t862.

l1J.m• e Ex.m• Sr.-A' S. :H. o Impcrmlor lt•vci ;J rrprPscnlaçilo do Superintendente da cst rada de ferro dessa Provinda
contra alguns indivíduos, que se tem empregado ern fazer
escavações de ar~a entre a praia Piripiri c o Engenho Lisboa
com prt>juizo consideravel das propl·iedaclcs da Cornpnnhia naquelles lugares,. bem corno o officio. em qn<' ,-. Ex. pnrticipa que aos ditos indivíduos fizr·ra npplicar 3s dispol'içües elo
nrt. 27 do Regulamento 11." t.!l3l) de 26 de Abril ele 185i,
visto terem causado, ainda que indirectamrntr, dcslruiç1io ri
referida estrada. E o Mos mo Augusto Senhor, Tendo omido
o Consultor dos Negocios do lrnprrio, Houve por bem ~l3ndar
declarar a V. Ex. que não podendo ter applicaç1ío para a
especie, de quQ se trata, as penas do artigo citado, com minadás ·aos ·que desttuirem qualquer obra pertencente a estrada
de rerro, por isso que nilo é ailmissi\·el a intcrprct<lção· extensiva em materia criminal, e osta disposição claramente so
tefcre aos indi'l'iduns; qlte causão estragos dH·ectamentc indo
ou mandando destrui•· as obras, ou iiHlirt~ctamentt~, mJs con1
intenção c proposito de fazer damno, o que di!TI)I'C da hypotbese em que, p01• terem frito escaviJÇiíi'S de an'a para qualtjllel'
uso, fóra dns circumstancias, em que são prohibidas pelo Regulamento., dcrão occasiilo a que da acçào (l.o mar resultasse
prejuízo ás obras; deve essa Presidcncin tomnr outras providencias
\lCautelando o mal mediante os meios <Juxiliares que cnbcm nl).
esphera da policia municipal, c para os quacs km o Go\'t•rno
acçilo, já por si, di:igindo-se ri respectiva Camara Municipal,
já por int~rmcdio do Clwfe de Policia.
: ].)eus Guarde a V. Ex -,lfanoel f'elizanlo de Sou:;a e Jfello:Sr. Presidente da Proyincia da Rthia.

--·-
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~05.-AGRICULlTIL\, COM~IERCIO

E OBRAS PüBLIC.\S.
Aviso do 15 de Maio de 1862,

teelara ..qne o Governo Imperial nao acrita a clausula pr.•posta Jlelo Pre~
sidente da Companhia da cs_tmda. de _ferro da Bahia , para a nom~atao
de um ariJitro pelo Presidente da Con•panhia da via fo rroa de. Opsto ou
seu successor, nntr~ prefere, rm caso de duvidas adhcrir á condiçao 38
uo Deereto n.• J.:nw de lD de Drzrtrbro de 1853.

Dircctoria das ObrDs Publicas c Navrgaçiio.- 2. • Srcçiio.N. 25.- Ministerio das Negocios da Agricullur a, Commcrcio
c Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 15 de Maio de 1862.
"'
Ill."'• e Ex.m• Sr.-Com omeio de V. Ex. datado de 8 do
mcz passado sob n. • 27 foi prcsrntc a copia da resposta qú~
o Presidente da Companhia da estrada de ferro da Bahia, John
Samuel, deu á carta que V. Ex. lhe dirigio em 31 de Março
ultimo, communicando-lhe, em observDncia do meu Aviso reservado de 24 de Fevcn•iro deste anno, que o Governo Imperial
n3o aceita a clausula por elle proposta para a nomeação dfl •
um arbitro pelo Presidente da Companhia da, via ferrea dQ
Oeste ou seu succcssor, em caso de duvidas que tenhão de
ser rc&olvidas em Londres por desaccordo dos Comm.issarios
do Governo e da Dircctoria; antes prefere quantlo tacs duvida~
se suscitarem, adhcrir á condiçiío 38 do Decreto n.• 1.~99
de 19 de Dezembro de 1853.
Deus Guarde a V. Ex.-Manoel Felizardo de Souza e Mello.Sr. Enviado Extraordinario c Ministro Plenipotenciario QQ Jl"r~il
em Londres.
··

N.

206.-FAZE~DA.-Em

15 de l\la.io de t862.

Aos lus!Jcctorcs de ~lfandcgas, c outros Exactorcs da Fazenda, q11ando, f6ra
tln séile do Juizo ilos Feitos, forem ás audiencias civeis para promover os
inleresses liscacs, compete o lugar nurcado aos ~dv_?gados.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
15 de Maio de 1862.
Declaro a V. S. para responder o officio n. 0 40 de 24 dll
Fevereiro ultimo que lhe dirigio o Administrador da Mesa
de Rendas da Cidade de Angra dos lteis , que , exercendo os
I nspectores das Alfandcgas, Collectores e Administradores das
l\lesas de Rt!ndas, quando fúra da séde do Juizo dos Feitos;
as funcçõcs de l1 rocuradores dos Feitos da Fazenda Nacional,
devem ser considerados legítimos advogados da mesma Fazenda, c por isso n:ts audiencias do Juizo C\vel, onde forem

pera promo\'er os interosses do :Fisco e dar andamento á~
suos causas, lhes compete o lugar marcado no art. 19& do
Regulameulo n.• 120 de 3l de Janeiro do 1~42 oos Advogados e Bachareis que frequentão as audicncias.
Heus Guarde o V. S.-José Maria da Silva Paranhos.ir. Director Geral interino dos Hcndas Publicas.

N. 207.- FAZENDA.- Em 15 de 1\laio de tHlU.
Nio tllo .sujeitos ao seno. ele tcquerimcntos aquclles em que se pedirem cer~-

tidoes ou attestados.

Minislerio dos Ne~ocios da Fazenda • ..::_ 1\io de Janeiro em
de Maio de 1862.

15

José l\Iaria da Silva Paranhos, Presidente dh Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Tltcsouraria de Fazenda do Paraná, em soluçao a materia de seu offieio n.• t45 de
22 de Novembro ultimo, que os requerimentos pedindo ccrtidõe:; ou attc>tados não estão sujeitos ao pagamento do sello,
mas sirh á taxa que lhes competir quando tiverem de produzir
eiTeito corno documentos juntados a i.tutos, pdiçtícs, &c., nos
termos do art. 1>9 § 3 .. • do Regulamento de 26 de Dezembro
de 18li0, c conforme já foi explicado pela Circular de 11 de
Marqo tdtihw, ·

José Maria da Silt·a Paranhos.

-N. 208.-.FAZENDA.-Em 15 de Maio de 1862.
os·rcqtH'rimentos pedindo certidões não estão sujoitos no pagamcnt·J préYio
de scllo.

• Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de laneiro em
~5 de Maio de 1862.

:, lll.mo e Ex.mo Sr.-Communico a V. Ex., em resposta ao
seu officio n.• 35 de 5 de Outubró ultimo, que a Tribunnl
do Thrsouro, tendo tomado conhecimento da matcria da rcpreseutaçi\o dirigida a essa Prrsidcueia pelo Bachárcl Lui:r.
l<'rancisco da Camal'il Lral, na <ptal se rJucix<na contra o pro-

t'hlill'len to do Coikdnr das ltendus gera e:; da Capital dml!ll
l'ruVineía, exigindo da &upplicantl' que fossem sellados ct:Jom
revalidação dous requerimentos, ~dindo crrt.idões, ante~; do·
despacho que as mandára passar; reso!Yeu que os di~os requ6'~imcntos não estão sujdtos ao pagamento prévio do ii·spPctivo
sello, mas sim á taxa que lhes competi•· qu.ando ~iverem de
produzir ciTL'ito como documentos .i untados a autos e petições,
nos lermos do nrt. 5!!, ~ il." do Ht•gulamento de 26 de De-·
zembro de 1860, e t.:onfunne já fc•i explicado na Circular dt:
11 de l\larço u!limo.
E como o recurso do supplicanle foi interposto com ma-.
nifestn preterição dns- pr<'scripções leguf'S do processo estabelc-·
cido no citndo Hq;ululllento, pre\iiJO V. Ex., para evitar que.
~. repila facló identico, que o supplicante de,·ót·a tm· nwor~
rido do ado da Collectoria para a 'ftH'souraria de t'azenda,.
e d<~ decisão desta para o Tribunal do Tlwsouro.
J.)eus (~uan:Je a V. Ex.-José Maria da Si/ta Paranltos~~
::;r. Pre~itkule da Pro\ iucia do Paraná.
·

N. 20!J.-F.I.ZE~D.\.-Ern 15 ddlaio de 1862.
:flão incorre t'il"r. ll)tJHn o Emprrgndo qu~ {l'assar crrtidão no requerimeofó
·
· uao sclludo em que fui- eLa fleilh.li;
~linisterio dos [\Ít'~Ocios da Fazenda.
:(;.) de Maio de 18ü2.

-mo

de Janeiro CDl

Jost~ 1\lnría da Silva Paranhos, Presidente· do Tribunal do
'l'h•J!'ouro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Thcsouraria
de Fazenda da Província 4a Bahi:~, em resposta ao s•m officio,
11." :.u~ de 22 de A;..(osto do anno passado, que o mesmo Tribunal rcsolvea deferir, por equidade, o recurso intet·posto pelo
Officiaf maior da respectiva S<'cretaria dá dec:is!lo do Sr
.
..
lnspector, na parte em que multou o recorrente pelo facto,
rl'o dar andamento e infotm •Çõe.;; a n·ql}f.~rirncnlos, que ntiJ.'
tin hão pr.Jviamcntc pago o ~Llo devido, não sendo applicnvçií~ .
nenhuma pena ao dito recorrente pela.; cc1·tidõPs passadas an.tt1$.
de pago o respeefivo sc!lo, visto eonro os rcquel'fmentos e!Ji,':
que se pedem cel'tidües só estão sujeitos a sello quariad:í
as mesmas ccrti1úes são jU\ttas a nulos pata pruduzircm seor
e1'llitos, como t~m sido c:t;J!icado por diversas ordens do ThQ: ·
. '.~
··~

Jose Maria da Silta Paranhos.

. N. 210 ....... GUERRA.-Avíso de t6 de Maio de 1862.·
. Di9pondo que o p~ssoal das . officinn5 deve .limitar-se ao qu~ foi marcadít
por Aviso .de 16 de Abril findo, ('Outiuuando a ser iuduidos em rena,
roni um jornal rnzonn~l. como apreudFies manceb11s os que e»tiverew
~ · · ··
emprrgudos m1s orllduas,

4.• Dircctoria Gcral.-2.• Secção.- Rio de Janeiro,...,.J\Il~
nislctio doS Negocios da Guel'ra em 16 de .Maio de 1862.
Em resposta ao oficio dessa Directoria n ." 69 de 25 de Abril
proximo passado, a respeito do movimento do pessoal das ofOcinas, declai'O a V. S. que deve ater-se aos litnites marcados
no A \'iso de 16 daquelle mez, porque assim comém, reclamando autorisn~ão para quallJUer augmento temporario, quo
as etigenctas do scrtiço possao motivar.
Quanto aos aprendizes, que pert,•ncerem ao Corpo de Artífices, empregados nas officinas em que se prohibe a admissão
daqu,•lla classe com rclribuiçliO, póde V. S. continuar a inclui-los em leria com um jornal razoavd, rnandando porém
desilo(na-los como aprendizes mancebos, para não serem confundidos com os cJlcrnos.
Dt•us Guarde a V. S.- .lfi a rquez de Caxias.- Sr. Directar
do .-\rsenal de Guerra da Corte.

N.

211.-FAZE~DA.-

Em 17 de l\Iaio de

f8G~.

1\esoh'endo duvidas na cobrança do imposto de 2 •;. da dizima de chnBcellaria em yista da Lei de 21 de &letübro de 1860.

1\linistorio dos Nt>gocios da F;ncnda. - 1\io de Janeiro ent
Maio de 1862.

1'1' de

Ern solução á r.on!YtJlt<l que faz em seu offieio de f 3 de Setembro ultimo o Administrador da 1\IPsa de Rendas de Cabo Frio
se é ou nilo devido o imposto sub:;lilulivo da dizima da Chan~
cellaria, que se acha averbado em uma causa, na qual uma
das partl~s appellou , mas não fez seguir a arpcllação, c no
caso de rwgativa, qual deva ser o seu procedimento em reJ~tção á cscripturaçilo de tacs causas nos livros respectivos :
haja V. S. de declarar ao referido Administrador o SCI{Uinte:
· ·.se: a. ta usa roi intentada e a sontPnça proferida antes do
estar em cxccuçilo a Lei n.• 1.114. d~ 27 de Setembro de 1860,
é obvio que deve ser pago o imposto, e na razilo 'de 2 •;.,
porque houve sentença que passou em julg<ldo, nrí::> sPpuindo
t appt>llaçtto.

Se, po1·ém, o. causa foi intentada depois da exectl~iio da dita
Lei não é devida a multa substitutiva, porque não teve etTeito
a · a:ppellação interposta , sobro a qu!ll sómonto as5enla essé
impusto.
'
·· Qunrrto 6 escriptm•ação n11ste ultimo caso, hasta que nos
respectivos livros seja notada a data do despacho que julgoa
_perempto o recurso.
Deus Guarde a V. S. - José Maria da Silwa Paranhos . ..._
Sr. Dircctor Geral interino das Heudas.

:N. 2l2.-I~IPJmiO.-

Aviso de 19 de Maio de 186:2.

Ao Presidente do ProYincia do Pará declarando que o pagament.ó da
cong~nn ao Vi.gario !b cxtiwta Frrguezia de C:uruçã; de que t•·o~ b
ÃYISo de ! de Junho do anno passado, deve ser feito até qu~ elle .aejl
collado em outpa Igreja ou beneficio etclo&iasüco.
·c.,.,·. •
~

•

6. • Secção.- Rio de lllnciro.- 1\tinisterio .dos
lmpel'i~ .~ 19 de Maio de 1801.

. '"""'. 1

N~:gotioa~M
<: .. :

111.mo c Ex. mo Sr.- Accuso rrcebido o officio de V. Ex:. d.e
5 de Fevereiro ultimo ao qual acompanhárão copias dos papeis
relativos ao pagamento das congruas do Padre l<'eli:x: Vicente
d;~ Leão, Vigario collado da Frcgu~zia de Curuçá, ex:tinctá
po1· acto da Assemblóa V)gislativa dessa Província, maBda,das
abonar po1' Aviso deste l\Iinislerio de t. de Junho do an:wpassado,
tt ultimamente ·remHHHlas pela Thesouraria de Fazenda .sob .a
iundamento de que, temlo esse p,.dre iido nomeado Paroc~
cncomrnendadü da Frcguczia do Capim, da qual pedira exoneração, não linh>t mais direito ás mesn1as oongrllaSl por isso .quo
aqucllc Avi.;;o as mandtJU abonar ató quo elle oblivosse óutt'l
Paroellia ou benelici<l ceclesiaslieo.
·
Ern resposta cabe-me dcclurar a V. Ex. que o referido Parocho tem direito ás suas coagl'tlas emquanto nno fór collad~.
em ?utra Igreja ou beneficio ecclesiastico, pois que é este o
st~nt1do da deei5ão do citado Avis'l, a qual erradamlmlc appliCOG
a Tttesourari:l á com missão qut) clle renunciou, aliás pot moti"OI
pon~erosos, c com o propostto de brevemente concorrer a, uma
~grt)Ja qtí~i já St) acha vaga, segundo ctpõe ó Bispo d•occàaflo Dà
:~nformaçao qne d!~U a V. Ex.
.
Deus· Guarde a V. Ex.- José I!defonllo de Sotna l(r.a~~;Sr. Presidente da Provincia do PJt'á.
·

---

N. 213.-JUS.TIÇA.-A..-iso de 19 de Maio de 1862.
J.o Presidente da Pro,·iocia do Paraoá.-trrlara qnl', S!'gnodo o Aviso de ~o·
de Agosto de 1851, não compele a um Juiz de Direito annullar um .11!:9.·
_ ~.sendo por meio de recurso, c instaurar novó pela raziio de hllYer'iiif()
· erganisado por Juiz incompetente.
•

2.• Seeção.-Ministcrio dos Nr~ocios da Jusliça.-Rio de Janeiro, em 19 de l\laio de ·1862.

IIJ.m• c Ex.'"" Sr.-Levei á Alta Presença de Sua Magcs[auc
o Imperador o officio dessa PrcsidenciiJ, datado dP 3 de Janeiro
ultimo, em que V. Ex. expõe que, tendo em 1852 o Subdelcgndo de Policia de Guarapuwa Autonio de Sil Camargo despa·
chado uns autos crimes, em que era réo de homicídio José do
tal, para que fossem remettidos ao Juiz Municipal, visto ter
.$ido a dclicto comrnettido em lugar pertencente então ao Tnrmo
de Castr6, que se oonsidorava Município fronteiro, coosultára_
a \'. Ei _ o referido Sá Camargo, que Ullirnamente me rei a o
carso interino de Juiz de Direito, e á quem forlio t•cmettidos
o processo e o rÍ'o, qur. tinha sido ca1.turatlo; t.• Se ~'&lava:
legalmente formado o dito processo, c, nostft caso, se tal crime
podia ser julgodo por cllc, não obstanto o despacho que pro~
ferira· coma Subdelegado; 2.• Se. defeituoso todo o processo,.
dilvia arde.n.a r que, fo..ssç outrG começado de novo.
.
E o Mesmo Augusto Senhor, c,mformando-se com o Parece~
do CQni-6lhciro Consqltor do~·Ncgooios da Justiça, Hou'e por
bem nt'cidir que acorladamente l'cspondeu v. E,x. á refcrid~
cons~lta, declarando q~e deveria, ape~ar do despacho, que o
- meiu:ionado Camargo proferira no processo, julga~lq como en·
t-.n<JeS$e dq direito,. facultando ás partes os recursos, que cou·
bessem para. os. Tribunaos Superiores~ nos l<'rmos do Aviso do
'1 de Fevereiro de 1806, vis,to não competir-lhe , sogundo Q
Av.ise .te 20. de Agost(> de 1851, aonullar o Pfocesso, nfio sendo
por meio de recurso, e instaurar novo pc,la raüío do haver ~ido
organisado por Juiz incompetente.
Deus Gu1u·de a V. Ex. -Francisco de Paula de Negl'eiros
Sà_vão Lobato.- Sr. l'resitletlte da Província do Paraná.

-'N~ 2H··;-·GUERnA. -Aviso
n~te.rmionnclo

f" zonas-

•t'.ill&

de 19 de Maio de 1562.

que O$. 'Vivos. das ftM'das do Corpo de Mtilbo,ria. do Amn·
d'brâ tm diante de· ctlr earrnesim, cn, TeZ d~ azut ctaro c.tl'

que usno.

tii.IDI\ e. fu.tn• Sr,- Conv.inào hartnonisar os uniftlnn1lS:. do
Corpo de Artilh.aria tlt'Stiu Provinda com os dos: mais CQrpos

da mesma arma, de ordem de Sua l\Iagc&tadc o lmpchHlor
declaro a V. Ex. que os vivos das fardas desse Corpo, que
stio de côr azul claro, devem d'ora em diante ser de carmesim·.
Deus Guarde a V. Ex.-ilfm·qruz de Caxias.-Sr. Pr<lsid~nte da Província do Amawnas.

N. 215.- GUERHA .-Em 19 de llaio de 1862.
n.clarando que aos facultativos encarregados d11s C!lfermu_i.ls _militam
compete a e1traccno de dentes, das praças que necessitarem dessa operacao.

2.• Dircetoria Geral. -1. 4 Secçl'io.-Rio de Janciro.-Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 19 de Maio de t862.

·

111.•• e Ex. mo Sr.-Tendo-se declarado por Aviso deste Minis·
terio, d!1igide á Prcstdencia da Província do Pitmhy; em data
de 20 de Agosto do anl\fl proximo passado, para conhecimentó
do Conselho cconomico do Corpo de Guarni~ão daquella Província, que a despcza com barbeiros para a enfermaria militar,
só deve ser admittida em casos mui raros, visto que as operaçõel
tirurgicas, e as mais ordinarias, devem ser praticadas pelos Fa.•
eultativos e enrcrmeiros; claro fica que a extraeç-ao de dentei
das praças quo nece.;sitarem d•·ssa OJ•era«:ão, compde aos FaC1f1;.;
tativos encarregados das mesma~ enf~rmarias: o qu•l declaro á
V. El. em resposta ao seu officio n• 52 de 28 de Fevnreiro ulitimo, a fim de o fazer consta1· ao Commandanle do Corpo de
Guarnição dessa Província, cuja representação sobre esse objeeto
acompanhou o mencionado offido dessa Presidenei11.
'
Deus Guarde a V. Ex. -lllarquez de Caxias.-Sr. Presidente
d.a Provinda do .Ceará.
.
'

'N. 216.-FAZEND-A.-Em -20 de 1\laio de 1862.
A mekl

~iza

,

ria transfereftCia de escr.a\'os de!e ser ~ga na
lugar ende fôr lavrada a respectna escnptura.

Es~lo. d~J

'· ·.

Mioisterio dos Negocios da Fazomla.- Rio de Janeiro !é.Ó
20 de Maio de 1862.
i ~.n
.f...ommunico ao Sr. Administrador da Roccbodoria do
nicipiD da Cór!c que o Tribunal do Tbesouro indeferio

Mo~

o: rel.
·~t

çm·so de José Pereira de Faro, visto que a meia siza dos
duzentos o vinte nove escravos que forão transferidos ao
recorrente por escriptura publica lavrada .nesta COrte, deve
ser paga nessa llecebedoria, r.m face da disposição do art.
6.• do Decreto de 28 de Novembro de 1860, c não na Co~~
lectoria Provincial em Valença, Município da Província do Uio
de Janeiro, sem embargo de pertencerem os ditos escravos
a uma Fazenda situada no referido :Uunicipio de Yalença.José illan·a da Silva Paranltos.

N. 217 -FAZENDA.--Em 20 de Maio de J8t32.
A meia siza da transferenria de escravos a titulo oneroso olerc ~er pag11.
na Estação Fiscal do lugar em que se Jayrar a cscriptura.

:. Mjnistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
20 de Maio de 18G2.
IH.moeEx.mosr.-Rogoa V. Ex. se sirva declarar ao
Tabelliãó interino de Notas desta Córtc Carlos Frederico 1\farq_ues Perdigão, que, em face da disposição terminante do
Decreto do 28 do Novembro de 1860, a meia siza proveniente da transferencia de escravos a titulo oneroso deve ser
paga na Estação Fiscal do lugar em que se llomcr celebrado
a .e~criptura do respectivo contraclo; vi5to como o sobredito
Tabellião entende que o dilo imposto póde ser pago em qualquer Eslação Fiscal, não obstante o disposto no art. 6 .• do
citado Decreto.
Deus Guarde a V. Ex.-José Maria da Silva Paranlws.Sr. Francisco de Paula da Negreiros Say!lo Lobalo.

N. 218.-FAZENDA.-Etn 21 de Maio de 1862.

'tgr~'aii<Íadc q~e se

deve guardar nas desapropriações por utilidade pni.Jiira.

r.Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de
de Maio de 1862.

Janci~o

em 21

lll. mo c Ex. mo Sr.- Em resposta ao Aviso desse 1\finistcrio
de.18 do Dezembro do 1860 declaro a V. Ex., <tue o meio
de promover a acquisição do predio em qull se n<:taa rstabe~
IJccisücs do Governo.
22
<

Iecido o Iulernalo <lo Imperial Collegio de Pedro Segundo,
sobre o qual pende litígio, é a dcsapropria<;ão judi@iat
depositando-se a respectiva imporlancia na fórma da Ord. ·
L. l~.o, Tit. 6. 0 princ. e § 1.o para ser levantada por quenr
ue direito l'ôr. Não havendo, porém, disposição especial qu~r
autoris-e essa medida, convém, para que se observe a Lei
n. 0 353 de 12 de Julho de 18'~5, art. 11, que por meio de
um Decreto, se declare de utilidade publica a desapropriação
<lo dito prcdio.
Deus Guarde a V. Ex.-J ooé Maria da Silva Paratzhos ......
Sr. José lldefonso de :::.ouza Ramos.

N. 219.- FAZE\' O.\.- Circul::lr em 21 de l\laio de 1862.
D~~eontos da~

grat.iflcaç.irs c porcentagens de c•ercicio e,ITrctivo nos dill
· santos c fcnados mtcrcaladus entre os dws de falta que o Empregado der.

Minislerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
21 de Maio de 1862.
·
José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
TIJCsouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Thesourarias de Fazenda, para seu conhecimento c devida execução,'
que não se deve contar, para o desconto das gratificações ou
}Jorccntagcns de eff0ctivo exercício, os dias santos ou feriados
que se seguirem aos dias em que os Empregados faltarem ás
Uepartições por motivo justificado, salvo se aquclles, em que
não ha obrigação de comparecer ao trabalho, se acharem in-:
tercalados entre os dias de falta, porque então vigora a dolJo!tíl
teina da Circular n. o 26 de U. de Janeiro de 1860, quo 'fieí •
assim modificada .

José Maria da Silva Paranllos.

N. 210.-FAZENDA.-Em 21 de Maio de 1862.
A doutrina do Decreto de 31 de Março de 1860, com rcferencia ao art••-13
· do Decreto de 29 de Janeiro de 1859 , não é applicavel ás gratiilc3$i!!el

dos Empregados da Secção de Sults1ituiçao da Ca1xa da Amor!iznçlio:'
. :r,

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em
21 de 1\laio de 1862.
Communico a V. S., para sua intelligencia c execução, quo
Sua 1\lagcstade o Imperador, Conformando-Se com o pareeft'

de Consulta da S:)ceão do Fazenda do Conselho do E-;larlo
de 31 de Mnrço ultiÍno, tomado sobre o requerirncnt.1 de An
• tonio José Bordini, trocador da Secção de Substituição de notas
,.da Caixa da Amortização: Houve por bem, por Sua Imperial
e Immediata llesolução de 26 do Abril proximo findo, Declarar que a doutrina do Decreto n.• 2.567 do 3l de 1\Iarço
de 1860 com rcfcrencia ao art. 43 do de 29 de Janeiro de 185!.1,
n. • 2. 31.3, não é applicavcl ris gratificações dos Empregados
da dita Secção de Subslitniç.ão, salvos os casos de impedimento
não jus!ificGvcl; porque, sendo os vencimentos dos Empregados da mesma Sccçiio concedidos sob o titulo de gratilicaçües, c dispondo o citado Decreto n.• 2.567 qne as gratificações c porcentagens dos Empregados das llepartiçõcs de
l<'azcnda só são devidas pt'lo cO'cctivo exercício, salvos os casos
de impedimento por scrviç.o gratuito, a que os mesmos Sl~jão
ohrigndos por Lei ou por ordem superior; ficarião os referidos
Empregados assim reduzidos á condição de meros jornaleiros,
o que nem se casa com a importancia ~responsabilidade das
funcçõcs que exercem, nr~m com o espírito dos Decretos qnc
aposent<írão o t.o Escripturario daquella Rcparti.;:ão, João Josú
da Costa c o Ajudante do Thcsoureiro João Salerno Toscnno
de Almeida.
Deus Guarde a V. S.-José llfaria áa Silva Paranlws..Sr. Dircctor Geral intcrinv da Contabilidade.
4

N.

221.-FAZE~DA.

-Em 23 de Maio de 18G2.

Resolve duvidas sobre a liquidação, reconhecimento c inscripç.1o de dhidas
pa_§sivas do Estado antcriorrs ao anuo de 1317.
·····

Ministerio dos Ncgocios da Fazcnda.-llio de Janeiro em
23 de Maio de 1862.
Tendo Sua 1\Inge.stade o Imperador Mandado ouvir a Secçrío
do J?azenda do Conselho de Estado sobre duvidas suscitadas

no Thcsouro Nacional áccrca do reconhecimento de algumas
dividas da Província de Mato Grosso, anteriores ao anno de
~1827, foi-lhe para esse fim expedido o Aviso de 6 de No"vQrríbro do anno passado, em que se consultou espcciulmcnte
á S(lcção:
, · 1. o Se o Thcsouro tem direito de liquidar a divida j;í imcripta nas Thesourarias de Fazenda á vista dos arts .• 5.", 6.",
7.•, 13 c U, c sobretudo dos arts. 15 c 38 da Lf'i de Vi dp
··Novembro de 1827, nfio obstante o art. 21 da Lei n." G2J
·de 17 de Setembro de 18;)1.

2.o Se as dividas menores do &OO:tPOOO quo algumas Thesoa..,·
rarias, e principalmente a do Muto Grosso, cntcndêrão não·
poder inscrever, mas de que passárão conhecimento em resu~'"
tudo da liquidação a que procedêrão, podem soffrer no 'fbo."'
sou r o nova liquidaç.ão.
3.• Se liquidada, reconhecida e inscripta uma divida na·
fórma da Lei de 15 do Novembro do 1827, e feita a emissão·
do apoliccs, será a inda licito ao TIH•souro instituir qualquerexame sobre sua legalidade, ou só lhe ficará o direito regressivo contra os Empregados quo a liquidárão, reconhecêrão,
inscrevi)rão c cmittírão apoliccs em seu pagamento, no caso
de mal haverem procedido.
f~.· Se será nccessario pedir ao Poder Legislativo a allernçllo
do ~ 15 do art. H dil Lei n. • 1.1 U de 27 de Setembro
de 1860, o em qno sentido, ou se a disposição desse paragrapho é suficiente para que o Thesouro reconheça c pague,
nos termos nclle prescriplos, as dividas passivas anteriores a:
1827, cujo pagamento se reclama.
5.• Se está revogado o art. 212 do Regimento de Fazenda
de 17 de Outubro de 11HG, que prohibio a expediçã'o das
certidões de dividas pelo Hegimcnto dos contos de 3 de Se..:
lembro de 1627, art. 71, e Rcsoluçlio de 23 de Fevereiro

de 1671.
Quanto ao 1. o quesito, foi a Secção de opinião quo, exa~·
minados os arts. 5. G.•, 7.•, 13, 1f~. 15 c 38 da Lei de 1~
de Novembro de 1827, delles não se póde dcàuzir disposiçã(}
tão expressa que autorisc a reconhecer nas casas de Fazenda
das Províncias a faculdade exclusiva de liquidarem c lega lisa•
Tem suas dividas cspeciacs anteriores a 1827, independentemente da liquidação e lcgalisação feita no Thesouro Nacional;
antes parece á mesma Secção quo a mente do legislador roi
deixar sempre ao Thesouro a Jegalisação final de tacs dividas; sendo que, a entender-se de modo contrario, podcr-sellia crer que a citada Lei de 1~27 nltcrou a tcrminanlissima
disposição do art. 170 da Consliluição, que deu ao Tribunal
do Thesouro exclusivamente a administração, arrecadação e
contnbilidadc da receita e dcspeza d,a Fazenda Nacional, em
reciproca correspondcncia com as Thesourarias e autoridades
das Províncias do Impcrio.
Quanto ao 2. • quesito, que, respondido affirmativamente o
1. 0 , a mesma rcspost:1 cabe dar ao 2.•, salvo o recurso para
o Podei' Legislativo.
Quanto ao 3. quesito, que a conversão da divida exigível
em renda de apolices, sendo uma novaçlio imposta pela Lei,
extingue a obrigação primitiva c importa pagamento. Que,
suppondo o pagamento uma obrigação real, sem o que é elle
nullo c de nenhum ciTei to, tem neste caso o devedor, que
pagou, direito in<Jncslionavcl de repetir, assim como o credor
0

0

,

que rccel)CU a obrigação de restituir; e, que portanto, pagando o .EsL1do por erro, ou uma obrigação que não existia,
ou á pessoa a quem não se devia, ha lugar a conditio indc1ili, a repetição do que se pagou iudevidnmcntc.
Quanto ao 4.• quesito, que é clle suficiente para habilitar
o Poder Exeeulivo a proceder ex anuo ct bono em todas a,;
questões relativas ás dividas de que se trata, não sendo nc'!:essario pedir ao Poder Legislativo a alteração do disposto
no ~ 15 do art. 11 da Lei n.• J.ur~ de 27 de Setembro
de 1860.
Quanto, finalmente, ao 5. • quesito: 1.•, que u Constituição
deu nova organisação ao modo por q Ui1 a receita e despeza do
I~statlo deve ser administrada no lmpcrio; 2.•, qu~ o Thesoum
Nacional roi altl~!·ado pl'!a Ld em sua orgar}isa(:ão, c nem
existem hoje as di!n•n·nlPs e;taçües a qut) se rerere este quesi to, sendo out rosim in lei r a mente di 11\mm tes as c ir cu mstan c ias
financeiras, em que se achou o Thcsouro Nacional, quando
foi promulgada a Lei de HH7, que decretou a liquidnçüo da
divida Nacional; 3.•, que í• do mais impericso dever do legislador
ncaut~lar os dinheiros puhlicos, c tomar todas as medidas in·
dispen•aveis p:lra evitar a fraude c abusos que so~m praticarse em prcjnizo do mesmo Thcsouro, como são previstos no
A vis~' de 2o de Janeiro de 13:52; que, portanto, deve-se considerar revogado o cap. 71 do flcgiml)nto dos Contos e a HeS:)IU :.ão de :!3 de Fevereiro de 16í 1, que o confirmou, c preYalecrw a que determina o citado Aviso de 2G do Flwcreiro
de 18;)2, que recommendou a e}(ccu.:ão do eap. 212 do lleginwnto de Fazenda de 17 de Outubro de 1:516.
E Havendo Sua 1\lagestadc o Imperador, por Stw. lmmcdiala
J\esolução de 7 do correntP, Conformado-Se com este parecer
da Secção, assim o communico a V. S., prevenindo-o rle que
o Governo Imperial deliberou nomear uma Commissão composta do Conselheiro Luiz Antonio de Sampaio Vianna, Director
.Geral da Tornada de Contas, como Presidente, do Conselheiro
Antonio Josú do Bem, Contador da 2.• C(lnladoria da Dircctoria de Contabilidade, c do lk João Cardozo de 1\Ienezes
e Souza, Procurador Fiscal interino do Thesouro, para, nos
termos do parecer que fica acima resumido, examinar os rcspeclilOS processos, e ouvindo ás partes interessadas, se assim for
. preciso, propót· o quantitntivo que se deva pagar a cada re,,clamante, procedendo a uma avaliação ex cequo et bono com~
indica a Secção, nos cas(}s em que não seja possivel uma
,'rigorosa apreciação dos títulos originarias, nem razoavel a
c:x.igencia de formalidades, que deixassem de ser precnchidar;.
peloi primeiros possuidores de taes tilulos.
Deus Guarde a V. S.-Josí Maria da Silra Paranhos.Sr. Director Geral interino da Contabilidade.

N. 2:n.- D1PElUO.- Aviso de 27 de Maio dtJ 1862.
Ao Presidente da PrO\ incia de S. Paulo, ap;~rovanrlo a decisao que d~u;
de dever ser connwado para o Conselho Municip3l tle Recurso da Limeira
o Vereador immcdiato em \otos ao l'rcsitlcnle da Camara Municipal.

3. • Secçllo.- Rio de Janeiro -l\'Iinistcrio dos Negocias do
Impcrio em 27 de 1\Jaio de 1862.
]Jl.mo e Ex."'• Sr.- Em resposla ao oficio de V. Ex., n.• 21
de 9 do c.orrente mcz, declaro que mereceu a approvaç.ão do
Governo Imperial, por ser conforme ao A"fiso n • 57 de 22
de Marçn de 1847 § 1.•, c a varias outras dccisücs do mesmo
Governo, a resposta por V. Ex. (Ltua ao Juiz Municipal Presidente do Comclho de llecurso da Villa da Limeira, approvando a dclibera::ão que ellc tomára de convocar para fazer
parte do mesmo t>mselho o Vercndor irnmcdiato em votos ao
Presidente dn Camnra Munieipnl em lugar do Presidente, visto
que este, sendo o .Juiz de Paz muis votado, não podia fazer
parte do referido Conselho, embora tivesse deixado de presidir
á Junta de qualifieaçiío de votantes.
Deus Guarde a V. Ex.-Zacarius de Gú~s e Vasconcellos.Sr. ]lresidcntc da Província de S. Paulo.

N. 223.- GUEIUL\.-Aviso de 27 do Maio de 1862.
Mandando entregar ao Agente de compras do Arsenal de Guerra da Córte
a importancia dos descontos que se houverem de fazer nos jornacs doe
Arl!ficcs destacados no Laboratorío do Campinho.

4." Dircctoria GPral.-2. a Secção.-Rio de Janeiro.-1\linis,
tcrio dos Negocias da Guerra em 27 de Maio de 1862.
Fique Y m. na intelli~cncia de qne a irnportancia dos descontos, que se houvcr~'m de fazer nos jornacs dos Artifict.>s
destncados no Laboralorio Pyrotechnico do Campinho, em virtude do art. 12 do Hegularncnto n.• 113 de 3 de Janeiro de
18'd, segundo a relação que no t.• de cada mcz lhe remct':_
terá o l)irector do referido Eslnbelccirncnto , deverá ser entregue por essa Rcporlição no Agente do Arsenal de Guerra
da Cürte, na fórma das ordens, que nesta data são cxpedid~s
ao rcspelivo Direclor.
'·
Deus Guarde a Vm. -llaruo de Porto A.legre.-Sr. Inspeclor
da P<tgadoria das Tropas da Ctlrlc.

---

N. 224..- GUERRA.-Aviso de 21

~e

Maio de 1862.

Approvando o jornal, que propõe para os AJ>_renil!!es, que passárão nn qualidade de mancebos das Companhias de menores para a Corpo de Arti!iccs,
cumprindo que se lhes dê a designação de mancebos Aprendizes.

lJ.• Directoria Geral.-2. • Sccção.-Rio de Janciro.-Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 27 de l\Iaio de 1862.
Em solução ao oficio dessa Directoria n.o 76 de 2 do corrente, vropondo o jornal que se deve abonar aos Aprendizes,
que das Companhias de menores passárão na qualidade de
mancebos para o Corpo de Artífices na fôrma do art. 12 do
Regulamento n.o 113 de 3 de Janeiro de t842, fique V. S. na
intelligeneia de que, á vista do que dispõe o art. 12 do citado
Regulamento, approvo a referida proposta, cumprindo que se lhes
dê a designação de mancebos nprendizcs, para haver assim harmonia com as disposições do Aviso de 16 do corrente.
Deus Guarde a V. S.-Barão de Po1·to A.legre.-Sr. Dircclor
do Arsenal de Guerra da Côrte.

N. 225.-FAZENDA.-Em 27 de Maio do 1862.
Não se dá substituicão entre os Officiaes e Amanuenses da Secretaria de
~
·uma Thcsouraria de 1. 0 Ordem.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -lHo de J anciro em
27 de Maio de 1862.
José Pedro Dias de Carvalho, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da Thesouraria de Fazenda de S. Pedro do Hio Grande do Sul, que foi
indeferido o requerimento do Amanuense da mesma Thesouraria, Cyriaco Antonio dos Santos c Silva, pedindo os vencimentos da substituição do emprego de Oficial da respectiva
Secretaria, que allega exercêra durante o impedimento do
serventuario e!Tectivo, por quanto pertencendo o supplirante
a uma Thesouraria de 1. • Ordem, c não se dando substituição
entre os Officiaes c Amanuenses da Secretaria, por constituírem
uma mesma elassc 1 nenhum fundamento tem a prclenção do
supplicante,

José Peàro Dias de Carvalho,

N. 2:W.- f_\ZENDA.- Em 27 de Maio de J862.
Não são sujeitas a direitos de 5 °/o as gratificações tcmporarias por scrvi~os
extraordiuarios.

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em 27
de Maio de 1862.
Comrnunico ao Sr. Administrador da Hccrbedoria da Rio de
Janeiro, que o Tribunal do Thcsouro approvou o seu acto mandando restituir ao Bacharel Sebastião Machado Nunes a quantia
de 61:t!IL10 réis dos direitos de 5 •;" que pagou pela grntificação
temporaria que lhe fura concedida para examinar as Colonlas
da Província de S. Paulo: \'isto corno das gratificações de tars
com missões não são devidos os referidos direit(}s, conforme rstá
declarado p:)la Hesoln~uo de Consulta de 26 de Abril proximo
findo c A viso de 13 do corrente mcz.

José Pedro Dias de Carvalho.

~-

227.- FAZE\DA.- Circular em 27 de Maio de 1862.

Emprrgos das Thcsourari:1s nos qnacs tem lugar a substituição tio sencntnario cll'cctiyu impedido.-- --- -

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 21
de Maio de 1862.
José Pedro Dias de Carvalho, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspcctores das Thesourarias
de Fazenda, que os empregos da Secretaria e Contadoria, nos
quaes tem lugar a subslitui~ão do servcntuario ell'ectivo irnpc~
dido, pelo Empregado da respectiva Bcpart.ição de categoria
immcdiatamcnte inrcrior, são os seguintes: nas Thesourarias
de J .• Ordem o de Inspcctor que é substituído pelo Contador\
o de Contador pelo Chefe de Secção e o d_cste pelo 1. • ES;
cripturario, e o de Official ~faior pelo Official da Secretaria.;'
formando os de Escripturarios da Contadoria, os de Officiatli
c Arnanuenscs da Secrr.taria e os de Praticantes uma só classt{
na qual não se dá substituição para o cffeito da percepção':~~
maior vencimento: e nas Thesourarias de 2.• Ordem o dé Ips,'
pector que é substituído pelo Chefe de Secção, e o deste péto;
1.• Escripturario, c o de Official da Secretaria, qua a rege sqJi,
a direcção do Inspector, pelo Amanucnse.
_.,.

José Pedro Dias de Can•alho.

N. 223. -

FAZEND.\.- Erl) 27 de l\Iaio de 18G2 .

.Que o Patrão de um escaler do serviço do Estado, t>m tratamento na enfermaria militar, não tem direito a percepção dos seus vencimentos.

l\Jinisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 27
de :\laio de 1862.
José Pedt·o Dias de Car·valho, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de Faznntla de S. Pedro, em resposta ao seu offido n.• 237 de 27 de
Novembt·o ultimo, c de conformidade com o Aviso do l\liniskrio da Gucl'!'a de 1O de Janeiro do corrente nnno, que bem duvidou a mesma Thcsoul'Uria dJ. legalidade da deliberação da
respectiva Pt·csidencia em mandar pagar ao Patrão de um cscalet· a quantia de 8~~00 proveniente dos vcncirncntos cMrcspondcntcs a sete dias em que esteve doente na Enfermaria 1\lililar
da Cidade do llio Gl'andc, por niío ter cllc direito a uma retribuição sem trabalho, c nem podct' ficar de melhor partido do
que as praças do exercito que perdem soldo c etapn quandu
doentes nos Hospitaes c Enfermarias Militares, em virtude do
que o mesmo Ministerio resolveu mandar indemnisar os cofres
publicos da dita quantia, indevidamente paga.

Jose Pedro Dias de Carvalho.
N. 229.- FAZEND.\.- Em 28 de ~Iaio de 18G::!.
As~s que se fizerem n.os proprio~ nacionaes c~rrcm pu r r ou ta tio Wnis
·
terw que os tncr à seu SCl"\1(0.

l\linisterio dos Negocios da. Fazcnda.-Rio de Janeiro em 28 de
~ilio de 1862.

José Pedro Dias de Cat·valho, Pt·esidente do Tribunal do Thclouro Nacional, declara ao Sr. lnspectot· da Thesnuraria de
Fazenda do llio Grande do Sul, em resposta ao seu o!llcio n.• 53
de 10 de Março proxirno passado, que o credito pedido para HS
despezas da construcção do rnum que deve fechar o terreno pt·r.tencent~ ao Estado, entre o Palacio da Prcsidcnl'ia c a casa tia
Assembléa Legislativa dessa l1 rovincia, deve sct· autorisado pelo
llinisterlo do lmperio, por quem semelhante de3prza foi autoritlllda, e a cujo seniço está o proprio nacional que seno de Pa ·
.lado da Presideucia, do qual o mrsmo terreno é dPprndcncia.

José Pedro Dias ele Can·al/to.
Decisões do Gorerno.

N. 230.
As

-FAZE~D,\.-

Em 18 de 1\Jaio de 18G2.

tlc~pczas

rom as obras dr que prccisarrm os proprios nadonacs correm por
conta do ~linistcrio a< ujo ~cni<;o estiverem os ditos proprios.

Minis!l'rio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 28
de ~Juio de 18G2.

Ill. mo c Ex. mo Sr.-Tendo o I nspcctor da Thrsouraria de Fazenda
!lcssJ Província, em conscttnenda do ollicio de V. Ex. de 18 de
Fevereiro do corrcnt.~ anoo, pedido a este :\Jinistcrio em oficio de
10 de l\Jarço ultimo o cre1lilo de 1 :26V:~>:JJ2 réis, sob a rubrica
-Obras do 1\linistt~rio da Fazenda-, para a continuação de um
muro que deve fechar o terreno pertencente ao Palacio dessa
Prcsidcncia, c que) fica entre o rrH·smo Palacio c a casa da As·
scmhléa Provincial: declnro a V. Ex. que a autorisac;ão do dito
credito compete ao Ministerio (]o lmpcrio, por cnja conta deve
correr a dita despeza, 11ão só porque foi cstn por clle autorisaLia, como porque, estundo o Palacio ao serviço daqucllc Ministcrio, pertence-lhe qualquer dcspeza que se lenha
fazer,
nos termos do art. 12, §!L o da Lei n. 1 .11/t. de 27 de Setembro

uc

UD 1860.
Deus Guarde a V. Ex.- José Pedro Dias de Carralho.Presidente da Provincia de S. {lcdro.

Sr.

N. 23J.- (~ U EiUL\.- A viso de 28 de Maio de 18G2.
!lrd:trando cruc h~m Jtrorrclen a Thcsouraria <la fazenda em reduzir o yen-rimcnto <),, Attilicc E'pin~Car<l<'iro <lo 1. 0 Hc;!imcnto de Artilharia a cavallo Luiz l'c<lro <I<' Souza ao <fHC di,põc a taltclla de ~8 de l\lnrço de
1,;2:;.
!~.' Dircctoriu Geral.- 2.a Seccão.- Rio de Janeiro.- Minis.
trrio dos Ncgocios da Gucrru em 28 de Maio de 1862.

111. mo c Ex. mo Sr. -Havendo V. Ex. submctlido ao conhc.o
rimcnto do liovrrno, com oflldo n o 146 de 2'~ de Abril nl..
timo, a rcpresc1~ta<,Jo do. Commandanle do 1. 0 Rrgimcnt~· de
Artilharia a cavallo, rcl<\tiva aos vencimentos do Artífice El;..
pingardeiro do mesmo Corpo tuiz Pedro de So111a, convém quo
V. Ex. ftH;a constar no referido Com mandante que os vencimentos das prn•;ns do Exercito sô podtlm ser alterados por léi;
c qnc por bso brm procedeu a Thcsouraria, reduzindo o soldo
do sobredito rspinp-ardeiro ao qnc dispõe a tabclla de 28 dft
)brçu de 182;5, lHllliJritHlnr,or(·m qneY. Ex. rccommcn4e

á Thcsouraria que não exija a restituição do excesso que ~n
d~vidamente se pagou pelo haver aquclfa praça recebido em
boa fé.
Deus Guarde a V. Ex.- Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordüo.-Sr. Prc5idcntc da Província de S. Pedro do Sul.

N. 231.-

GUEilR.~.-Aviso

de 30 de l\Iaio de 1SG1.

Approvando a providencia tomada pelo Thrsouro Nacional qunn to a man. llar abonar a dous rcpcti!Jores da Escola Cl•ntral, que rrgerrtü uma cadeira subdividida em duas turmas, os vencimentos de reJH'tidorrs c unu\
gratificação igual á de ll'fltr, ficando esta medida estabclecid<l como re;;ra
para casos idcnticos.

4. • Direrloria Geral. -2.• Secção.-Hio de Janeiro.-l\linisterio dos Negocios da Guerra em 30 de Maio de 1862.
IIJ.m• c Ex. mo Sr.-Em solução ao Aviso desse l\Iinislcrio de
20 do corrente, relativamente aos vencimentos dos dous Hcpc~
tidorcs da Escola Central, que rcgôrão uma cadeira, que se
achava subdividida em duas tul'lnas, accurnulando tamllem o
exercício da repetição, cumpre-me significar a V. Ex.• que
me conformo com a resolução, qun o Thesouro Nacional tomou
de lhes mnndar abona1· os seus respectivos vencimentos de He~
petidorcs c uma grntificaçiio igunl á de lente, !icun!lo essa me~
dida estabelecida como regra pnra cnsos i<lenticos.
Deus Gn,1rde a V. Ex.-l'ol!Jdoro rla J<onscca Quintanilha
Jordão.-Sr. Visconde de Albuquerque.

N. 233. -

F.\ZEND.\.- Em 31 de Mt1io

de~

186:2.

Não são sujrilos ao sello, para proclnzir<'m os scns e!feitos, os pa,ses tlc na1 i os
c bilhetes <le!Jraticagcm dados !Jelas Capitanias dos íiüí·to~.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. -lHo de Janeiro em 3t.

de Maio de 1Sü2.
: , O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thc·
souro Nacional, dcclnra no Sr. Inspcctor da Thesomnria de Fazenda do l\1r,má, em deferimento a prctençiio de varios pro~
priotarjos c consignatarios de na"ios da Cidade de l'nrannguá,

'iUe os passes dados aos mnios dcspnchados c

o~

hilhelcs de

~180~

praticagem expedidos pela Capitania do Porto não estão SUJeitos
ao imposto do sello para poderem produzir o seu e!Teilo, porque
são os ditos papeis do expediente das Capitanias dos Portos e
indispensaveis para o desembaraço c sabida das embarcações.

l'iscon de

~e

A.lbuqucrque.

N. 234.- FAZEND.\.-Em 31 de Maio de 1662.
Os p;lsses c !Jiibcles de praticagem, c~pcdidos pelas Capitanias dos portos
não estão sujeitos a sello.

1\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 31
de .Maio de 1862.

In.m• e Ex. mo Sr.- Communico a V. Ex. para os fins convenientes, que deferindo o requerimento, que acompanhou o officio de V. Ex. n.• {3 de 28 de Março ultimo, de varios proprietarios c consignalarios de navios, declaro nesta data á Thcsouraria de Fazenda dessa Província, que os passes e os bilhetes de
praticagem expedidos pela Capitania do Porto não estão sujeitos
a.1 imposto do scllo para poderem produzir o seu e!Teito, por serem papeis do expediente das Capitanias, e indispensaveis para
o desembaraço c sahida das embarcações.
Deus Guarde a V. Ex. -Visconde de Albuquerque. - St.
Presidente da PI'Ovincia do Parauá.

N. S!:35.-FAZENDA.-Em 31 de 1\Iaio de 1862.
Scllo de requerimentos despachados pelos Juizes de Paz quando apresentados fóra do Juiw dessas autoridades.
.

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 31
de Maio de 1862.
O Visconde de Albuquerque, llrcsidente do Tribunal do !besouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thcsonraria 'do
l<'azcnda do Paraná, em resposta ao seu officio n.• 142 de~2l
de Dezembro nllimo, que approva a sua decisão de que os
requerimentos despachados pelos Juizes de Paz, isentos de
sello na fórma do ~ 14 do urt. 85 do Hegulamcnto de 2G

do Dezembro de 1860, devem ser Rellados, quando as partes
tiverem de usar delles juntando-os a outros requerimentos
para qualquer fim fóra do Juizo de Paz, devendo o scllo se1·
pago antes da juntada, conforme o di'lposto no art. 59, 5 3.•
do citado Regulam'ento.

Visconde de Albuquerque.

N. 23G . - FAZEND.\ .-Em 31 de 1\laio de 18ü:!.
Impressão de Leis que não prejudicflo o {lril'ilrgio da Typographia Nacional.

1\linistr.rio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
3 L de 1\laio de 1862.

111."'• e Ex.m• Sr.-Communico a V. Ex., para fnzcrconstar ao Bacharel Vicente J<'erreira Gomes, Juiz de l)ircito du
Comarca do Aracaty, quo foi por este Ministerio defcrid6 o
rertuerimento do supplicantc, que acompanhou o Aviso do
l\linisterio da Justiça de 7 do corrente, no qual pedia permissão pa1·a mandar imprimir c publicar um repertorio contendo a parte da legislação, cuja execução incumbe aos Juizes
l\lun cipacs c Orphãos, Promotores. l'ublicos, Delegados c ~uh
delegados de Policia; visto como a impressão que o supplicante pretende fazer, achando-se cumprehcndida na disposição
do art. 1. •, paragrapho uni cu do Decreto n. • 2.4\.!1 de 30 de Setemhm de 1859, não prejudica o exclusivo da Typogruphia Nacional.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Albuquerque.- Sr.
Presidente da Provincia do Ceará.

N.

~37.-

FAZEN UA. -l~m 31 de l\laio

dt~

18tH.

Procedimento que cabe a uma Thesouraria quando lhe forem apresentadas
guias de militarcscom ~~u<Js )!!devidos.

1\linistet·io dos Negocios da Fazenda.-l\io de Janeiro em 31
de Maio de 1862.
lll.m• e Ex.m• Sr.-Por officio de 1l de Junho do anno proximo .passado submctteu V. Ex:. á decisão deste J\Iinisterio a
seguinte occurrcncia:
.Abonára a Thesouraria de Santa Catharina ao Tenente do
Batalhão de Caçadores de Goyaz, João Damasceno Albuqucrque, ao purlir para o seu posto, além dll lljuda de custo, ;_,

quantia de 72~, a titulo de forragens da sua montada c da
uma besta de. bagagem. Hcconhecendo essa l'rcsidencia, do
accordo com a informação da respectiva Thesouraria, não .ser
regular a concessão de forragens para animaes de bagagem'
ordenára que se descontasse ao di lo omcial pela ü. a parte do
seu soldo a importancia que de mais houvesse recebido. Ao
que oppôz a dita repartição n sua incompetencia para revo"
gar os aclos de outra Thesouraria.
Cabe-me responder a V. Ex., d~ conformidade com o Aviso
do 1\linistcrio da Guerra de 28 de Setembro ultimo, que bem
procedeu a di la Thcsouraria expondo a V. Ex. nquclla duvida, pois que Stlria inconveniente estabelecer como regra que
as Thesourarias tem direito de impugnar reciprocamente os
seus aclos; devendo, cntrclnnto, deseontar-se ao referido omcial pela fórrna indicada a imporlancia da forragem indevidamente abonada.
E como importa remediar em tempo a taos enganos, cumpro
que a Thesouraria dC immeuiatamenle conhecinwnto á Dircctoria Geral de Contabilidade daqucllc Ministerio dos que fo·
rem encontrados nas Guias que lhe apresentarem, para se pro··
videnciar como convier.
·
Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Albuqtterque.--Sr.
Presidente da Província de Goyaz.

N. 238.-AGRICULTUHA, CO)f)JERCIO E OBRAS PUBLICA~.
Aviso de 31 de Maio de 1862.
:Manda estabelecer mais duas paradas na estação de S. Franrico Xavirr pelos
trens de passageiros n. 0 ' 2 c 3 da es~!J de _ferro de ll. Pcdw 11.

Directoria das Obms Publicas c Navegaçli:l.- 2. • Secção.N. 30.-~Iinisterio dos Negocios da Agricultura, Commcrci()
c Ou r as PuiJlicas.- 1\io de Janeiro em 31 de Maio de 1862.

A visla da informaç-ão que prestou o Engenheiro Fiscal do
Governo na estrada de ferro de D. Pedro 11 em ofiicio da-,
tado de 6 do corrente, snbre o requerimento em que os·
moradores do S. Francisco Xavier c seus arredores pOO.cm qtte
lodos os trens de passageiros parem na estação deste nome·,.
sirva-se V. S. de dar as providencias precisas para que n~:
dita estação se cstabeleção mais duas paradas pelos trens n/"'
2 e 3. além das dnas que ora fazem os trens n o• 5 e 6. · . ·
Heus Guarde a V. S.- Joüo Lins Vieira Cansanstio de Si-.
nimlní.- Sr. Prcsiuente da Directoria da Companhia dn estrada
de ferro de D. Pedro H.

N. 2:!9.- GUEIUU.-Aviso de 2 de Juullo de 1862.
Providenciando quanto á applicaçiío que deve ter o produf'to do arrenda1
lfll)nto de terras pertencentes ao Pr~~_idio dq Fernando d~ Noronha, auto·
tisado por Aviso de lá de Dezembro de lS!>\J. -- - -

4.• Dircctoria Gcral.-2.• Sccc;ão.-Hio de Janeiro.-"inisterio do:> Negocias da Guerra em 2 de Junho de 1802.
llt.mo c Ex.m• St·.-Por informação do Comrnandantc do Presidia de Fernando de Noronha consta que o prodUI'to de arn·ndamcnto de terras, nutorisado por A viso de 1:S de lkzembro
fie 1859, tem sido ulilisado para dcspczas do mesmo l'residio.
Não é isso regular, porque nenhum ramo de receita róuc ser
npplicado para esta ou aquella despeza, c tem de entrar nos
corres publicas, ou no paragrapho competente, ou como renda
extraordinaria. Cumpre, pois, que V. Ex. • expeça ordem a
Thesouraria da Fnzenda para que tome conheciutento disto
mesmo, c regule a maneira por que deve ser arrecadado o
escripturado aquellc produclo, embora fique á disposição do
Comrnandantc do Presídio, mas corno supprimento ou movimento de fundas, c não como dcspeza a annullar, para que
nos balanços annuaes appareça aquella verba de receita integralmente.
Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fon.<eca Quintanilha
J ordão.-Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N.

2'~0.-JUSTIÇ.\.-Aviso

de 3 de Junho de 18G2.

Ao Presidente dn Ptovincia de l\linas Geraes.-Declara que o Juiz ahsohido
n~o ar!'cssita ver decorridos os oito dias, ltue n parte ac-rusãéJora tem
para n ppcllar, a fim de que possa entra•· em excrcicio.

2.• Secção.-Ministerio dos Negocias dil lustiça.-IUo de
Janeiro em a de Junho de 1862.

lll.m• c Ex."• Sr.-Foi presente ao Alto conhecimento de Sua
:Magestade o lmpemdor o officio em que essa l:)residencia expõe
que, tendo o Rtcharel Custodio B.odrigues de l\loura, p('r motivos
ponderosos, requerido a responsahilid<tde do Juiz Munidpal c de
Orphãos do Termo do Mar de Hespanha, Haeharel Zcferino de
Almeida Pinto, pelo que foi pronunciado este como incurso nas
penas dos arts. 13J, 151. c ViU do 'Codigo Criminal, sendo depois
absolvido pelo Juiz de J)ireilo interino o Juiz ~lunicipnl da
Pondn sem a\lençfi:1 ;ís proras <JIIC l'xi:;tiiio, pas<u·a o I'I'I'Prido

Juiz ~funicipal do Mar de Hespanha, logo depois de absoh'ido,
a cxcrcet· as funcções de Juiz de Direito, e posteriormente as
do seu cargo, o que pa1·eceu ao mencionado Bacharel MoUI';l
contrario á Lei, em vista dus disposições do art. 1'14- d.() Codigt>
do Processo e Avisos de 11 de Julho de 1842 e 5 de Março
de 1849, que suppõe a absolvição passada em julgado. ~ P
Mesmo Augusto Senhor Houve por bem, Conformando-se ~om
o Parecer do Conselheiro Consultor do~ Nt>gocios da Just1ça,
necidir que, segundo o art. 174 do Codigo do Processo, combinado com os arts. sr~ da Lei de 3 de Dezembro, c 450
3. 0 c 459 do Hegulame-nto n.o 120, o Juiz absohido nilo
necessita ver decorridos os oito dias, que a parte accusadora
tem para appellar, a fim de que possa entrar em exercic~o,
porque, quando se der a appellação, ella não lraz o clfetto
suspensivo; nenhuma applicação tendo á cspeci~ pro.posta os
Avisos de 11 de Julho 18'~2 e 5 de Março de 1849, que se
referem ao caso de suspensão anterior ao processo, a qual
só cessa por virtude da sentença passada em julgado. O. qu~
communico á V. Ex. par.1 seu conhecimento.
•
Deus Gua.rde .a V. Ex. -João Lins Vieira Cansansãa ~á4Si.nimilt,i.~s~~., Vresidente da Província de .Minas Geraes.:.:-

s;

N. 2U.- JUSTIÇA.-Aviso de 3 de Junho de 1862.
Ao Presidente da Pro\'incia do Ceará.- Declara que ao J!lli; Municipal, na . revisao da pronuncia dos processos cr·imes, cumpre sóméute sanar as Cal~
que induzem uullidades, e pr·oceder ás diligencias que forem precisas· pa~
esclarecimento da verdade e ratiflcacao do processo.
'J,

--

....

2.• Secção.-1\Jinisterio dos Ncgocios da Justiça.-Rio do·'
Janriro, 3 de Junho de 1862.
..,,_
ltl.mo e Ex.mo Sr.-Sua Uagestade o Imperador, a Quem
foi presente o officio de 15 de Setembro do anno passado, em
que V. Ex. deu conta da representação que 'lhe dirigio Joll,ó':
do Rego Almeida contra o 3. o supplente do Juiz Munit:ipal'
do Termo de Maranguape, Estevão José de Almeida, pelo~titli,
de haver declarado nullo, no acto de rever a pronuncia P.~:
1twid11 paio Subdelf.'gad_o de Policia, u~ summario crime' 1 ~~~:
o fundamento de ter stdo dada a qumxa, que o provocou, ·pof;
falso procurador n não haver precedido a licença recornmen.;.
dada pelo art. 92 da Lei de 3 de Dezembro de 1841 .:
Manda declarar que bem resolveu V. Ex., decidindo-quQ
o procedimento do reft!t'ido Juiz era irregular c contra a Lei,
que não pcrmiltc por taes fundamentos a nullidudc do pro...

cesso na revisão da pronuncia pelo Juiz Municipal, cumpriudo.Jhe sómente sanar as faltas que induzem nullidades e proceder
A: qua,esquer diligencias que forem precisas para esclarecime Rio da verdade e ratificação do processo.
Deus Guarde a V. Ex.- J não Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú.- Sr. Presidente da Província do Ceará.

N. 242 -JUSTIÇA.. - Aviso de 3 de Junho de 1862.
Ao Presidente dii Provincia db Ceará.- Decide duvidas á r<>speito do Decret11
n.• 1.090 do 1. 0 de Setembro de 1860.

2.• Secção. -l\linisterio dos Ncgocios da Justiça.- Rio de
Janeiro em 3 de Junho de 1862.

lll.mo e Ex.m• Sr.-Tendo o Delegado de Policia de Baturité
consultado a essa Presidencia se devia, ou não, á vista do
Decreto n.• 1.090 do 1.• de Setembro de 1860, ser julgado
improcedente um summario instaurado ex-oflicio por crime do
fcrim_ent~~J~yes não tendo o delinquente sido preso em flagrante; ao que respondera V. Ex., ct>mo o communicou em
officio de 29 de Julho do anno passadll, que a razão de se
não admittir hoje por taes crimes o procedimento official &
fundamento plausível para se julgar por tal motivo improcedente o summario instaurado segundo a legislação anterior,
salvo se o criminoso fôr preso em flagrante, ou o oiTendido
pessoa miseravel- casos em que, nos termos dos arts. 73 e
74, § 6.• do Codigo do Processo, que não forão alterados pela
nova Lei, é .fundada a competencia da Justiça publica para
proceder naquclles crimes em que em regra sómente se admitte a acção particular do oiTendido; Houve por bem Sua
Magestade o Imperado•· Mandur approvar a mencionada decis!io, dada por V. Ex., convindo accrescentar que. depois
~o Decreto citado, o procedimento oillcial pelo crime de feri111entos l~ves continúa a te1· lugar quando o oiTendido fôr
empregado publico, conforme o disposto uo art. 2.•, § 3.•
do Decreto em que~tãn .
.· Deus Guarde a V. Ex. -João Lins Yieira Can&an5ão de
~.inim.bú.-Sr. Presidente da Província do Ceará.

Decisões do G01:erno.

N. 243.-JUSTIÇA.-Aviso d~ 3 de Junho de 1862.
Ao Prcsi<lcnte da Proyinrio do. Piauhy.- Declar:t que um Juiz Municil'8'1
supplcntc, que é no mesmo tempo Procurar! o r da Matfíz e AdmiUJs-1
· tnulor dos !Jens llo Orago, nno JiÓde dar dccisllo que diga respeitõ á
tricsm:t !\!atriz ou bens do Orago.

2." Secção.- Minislcrio dos NPgocios da Justiça.- Rio d0
J:nriro em 3 de Junho de 1862.
111."' 0 c Ex. mo Sr.- A' Sua Magcstade o Imperador foi presente o oillcio dessa Prcsidencia de 14 de Junho do anno passado, comrríunicanrlo que o Vigario da Freguezia de Pedro
Segundo consull:íra:- Se são incompatíveis os cargos de Juiz
Municipal supplcntc, sempre em ciTcctividade, c de Procurador
da !\f atriz c Administradór do5 bens do Orago-; c o Mcs mo
Augusto Srnhor l\!olnda declarar que beni resolveu V. Et.
respondendo qne-com quanto não haja disposição especial
que decl:lfe · incompativds esses cargos, em vista do Aviso de
4 de Junho de t847 não póde esse Juiz dar decisão que·diga.
respritQ 'á ~lalr:z OQ bens do Orago, devendo em ·~.ai cas".
jolgcu--se impedido por suspeito, c passar o exercício ao suu
immcdiato.
·
·
Deus Guarde a V. Ex. - Jorio Ltns Vieira Cansansllo:' df.
Sinimbú.- Sr. Preside141te da Provincia do·Pia uhy •

.

.. ,N. .244..:--:.JUSTICA.-A..viso de 4 de Junho
de1862. ·tr•-r.'
Ao Presidente da l'roYincia de S. Paulo.- Decide que a suspensão, adminístrntivamentciimposta, tleve suh-istir err. quanto não findar, por seD~!iÇ&
passada em ,iul:;ado, 11Ualqurr processo de responsabilidade.
' ;,
--------

•

..1·· •

2.• Sl)cção.-Ministcrio dos Negocil'S da Justiça.- Rio de
4 de Junho de 1862. ·
·:

lanci~·o em

UI; mo c . Ex, mo Sr. -Tendo es;a Presidencía, em otlici()!!_ dQci
.1~

de Junho do anno findo, c.onsultado se a suspensão, administrativamente imposta á um funcclonario. publico ent''-~}
tude de factos, que, sendo submettidos á processo, ·são pelo
Juizo competente julgados improcedentPs, é consi(ierada ~x~
por esta decisão, ou sn ·pó:le continuar a subsistir até qif(~
mesma decisão s1ja coufimwda pela Helaç.ão do Districlo, 1(
qual deve ser cx-of1lcio levado o processo, on ainda além,da.
decisão. d,·ssc Tribunal ; Houve Sua 1\lagcstadc o lmpcradQJ"·:
por bem Mandnr declarar a V. l~x. que semelhante que~{lo,
e:-\:1 rcolvidn 1wln:; Avisns 11." 7ü de 11 de Julho· Ue 18~8

n.• 59 de a de Março de 131-9, que decidírão que a suspensão••
administrativamente imposta, aclo á ·que é estranho o Juí~.
processante, deve subsistir em quanto não linda r, por sentença
passada em jui!Ji}do, o prc,cesso do responsabilidade.
, Deus Gtmrdc .a V Ex.-João Uns Vieira Cansansão d~
Sinimbú. -Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

N. 2'•5.-JUSTIÇA.-Aviso de '• de Junho de 186:!.
Ao Presidente da Província do Maranhão.- Dá providencias á rrspcito lia
eleição de Juizes de Paz d.:~s Frcguezias de S. José dus ludios c Nossa

Senhor• da ~-

.

, 2.a Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- 1\io de
Janeiro em 4- de Junho de 1862 .

. 111. mo e Ex. mo St· .-Sua Magestade o imrcrador, Conformando-se com o parecer da Secção dos Ncgocios do lrnperio
do Conselho de Estado, que foi ouvida sobre os offieios dessa
Presidencia, n.•• 14!) c 177 de 21 de Setembro c 10 de Dezembro de 1860, relativos ao facto de constituírem um só
districto de Paz as duas parochias de S. José dos Indios ll
Nossa Senhora da Luz, estando ambas canonicanientc pro.vidas,-Houve por bem Decidir por Sua Imperial ResoluÇão
de 24 de Julbo do anno passado que esse facto é illegal, por
isso que está em manifesta opposição com o que prescrevem
as Leis de 15 de Outubro d~ 1827 c 19 de Agosto de 1846; o
Manda que se proceda á eleição para Juizes de Paz de cada
uma das Freguezias, considerando sem vigor a que se fez para
ambas. O que commanico a V. Ex. para seu conhecimenh>
'é devida execução.
t Deus Guarde a V. Ex. -João Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú. -Sr. Presidente da Província do Maranhão.

u N. 246.- FAZENDA.- Circular em 4 de Junho de 1862.
DJiancete trime;asa\ da lkspeza do Min~terio da J u~tiça que as Thesourarias
· · de\"em remetter a respecttVI). Sccretana de Estado.

(Ql .

,~.; Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 4
·

'Jle
Junho de 1862.
I·
1
. :. 9 Visconde de

Albuquerque , Presidente do Tribunal do
.Tnesou'ro Nacional, de conformidade com o Aviso do Minis~
~erio da Justiça d•19 d~, mcz passado, ordena aos Srs. lns-

~188~

péctores das Thesourarias de Fazenda que remetlão á Secretaria·
do dito Ministerlo, logo· que termine cada um trimestre, o
balancete das. despezas etTectuadas com os respectivos serviçes.

Visconde de Albuquerque. '

N. 247.-FAZENDA.-Circular em 4 de Junho de 1E62.
As Thesourarias devem demonstrar dcsenvolvidamrnte a despeza cujo credito fôr aberto sob responsabilidade da Presidencia da l'ro~ncia.-

Ministorio dos Negocios da Fazenda.

Rio de Janeiro em

i de Junho de 1862.

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesquro Nacional, declara aos Srs. lnspectorcs das Thcsourárlas de Fazenda, para sua intelligencia c execução, que
quando officiarem ao Thcsouro communicando a abertura de
creditos, sob responsabilidade das Prcsidcm·ias, nos lermos·
do art. 5.• do Decreto n.• 2.884 do 1.• de Fevereiro do
corrente anno, tanto por parte deste como dos· mais 1\linis-'
terios, devem fazer acompanhar os seus oficios de uma demonstração desenvolvida da despeza aillorisada por conta de
cíadà ru~rica, de modo que se possa avaliar cada \)IDa ílas
addições formadoras do credito total, e a natureza da desp~;;
fiséonde
de Albuquerque.·
.
·;
.
'

N~

248.-FAZENDA.-Em 5 de Junho de 1862.

At ebntas correntes e certid()es de divida contra os devedores fiscaes 86 p•glc..
o sello de folha de autos.

·

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro. 6oJ~
de Junho do 1862.
. .. ·

.

'

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do ~.:..
souro Nacional, declara ao S1·. Inspector da Thesouraria de Jfat:enda de Santa Catharina em resposta ao sou oficio n.• 231fe
26 de Março, que as contas correntes e certidões de dívida ex·
tra.hidas nas Repartições genles e PrCivincia!B para a cobrança

judicial contra os rco;ponsaveis por dividas provenientes de alcanct•s, impostos ou de outra qualqut•r origem, não estão sujeitas ao sello proporcional nem ao fixo de documento, ma~ devem
pagar o sello de cem réis de folha de autos, nverbando-sc o sello
nessas peç.:1s quando o!Tcrecidas pelo ministcrio publico para ser
_pago opportunamente pela parte demandada se fór condemnada ;
visto como dando-se identidade de disposição entre os nrts. 36
do Regulamento de tO de Julho de 1850 c 60 do de 26 de Dezembro de 1860, ora em vigor, deve ser observado o disposto na
qrdem do Thesouro n." 58 de 10 de Fevereiro de 1853.

Yisconde de Albuquerque.

N. 249.- JUSTIÇA.-Aviso de 5 de Junho de 18' 2.
Ao Presidente da Província de Minas G<•raes. -Decide que, em um mr~
mo processo de f.J!lli9!l!la.bjlidade, {:Odcm ser comprehendidos dh ersos
funccionarios publicos quando forem có-réos.

2.• Secção. -1\Iinisterio dos Negocios da Justiça. -Rio de
Janeiro, em 5 de Junho de 1S62.
lll. mo e Ex.mo S1·.-Foi presente á Sua Magestade o Imperador o o!Iicio datado de 19 de Julho ullimo, em que essa Presidencia submette á consideração do Governo Imperial a seguinte Consulta do Juiz de Direitn da Comarca do lHo Pardo,
n'essa Província:- Se, nos processos de responsabilidade em
que forem comprometlidos um Juiz e seu EscriYão, é permittido, segundo a natureza c qualidade dos factos criminosos,
em sua maior parte annexos, englobar os delinquentes como
nos processos communs, visto que o Regulamento n. 0 120 ,de
31 de Janeiro de 1842 é omisso a semelhante respeito. -E
C? l\Iesf!1o Augusto Se!lhor Houve po~ b~m. mandar declarar
a V. Ex. que o Cod1go do Prneésso Cnmmal e o Hegulamento n. 0 120, quando tratão dos crimes de responsabilidade
dos empregados ,publicos e fórma do respectivo processo, nada
~dispondo, quanto á questão proposta, em contrario ao que se
' acha estabelecido ácet·ca dos processos por crimes comrnuns ,
.. é claro que se deve seguir a regra, que se observa para estes
;>rocessos e crimes; convindo, portanto, que em um mesmo
processo de responsabilidade, srjão comprchendidos os funcDionarios publicos, que como autores ou complices, tiverem
parte no crime, que der lugar ao mesmo processo.
neus Guarde a V. Ex. -Joélo Lins Vieira Cansansão d11
Sinimhti.-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.

N. 250.-JUSTIÇA.-Aviso de 5 de Junho de 1862.
Ao Presidente da Provinci~t de S. Paulo.- Decide que o denunciante pódtr
accusar e usar dos recursos e direitos permittidos a parte queixosa; e.
que os Promotores Publicos não podem accusar por conta da parte
queixosa.

2.• Secção. -Ministerio dos Negocias da Justiça.-Rio de
.Janeiro em 5 de Junho de 1802.
111.mo é Ex.m• Sr.-Em resposta ao ollicio dessa Presidencia,
datado dll 10 de Maio do armo passado, em que V. Ex.
sujeita á Consideração do Governo Imperial as seguintes questões
apresentadas pelo Juiz de Direito da Comarca de ltapetininga:
1. • se o denunciante póde accusar e usar dos recursos e mais
direitos pcrmittidos á parte queixosa; 2.• se o Promotor Publico póde accusar por eonta da parte queixosa, constituindo-se
seu advogado ou procurador ; cabe-me wmmunicar a V.
Ex. que Sua l\Iagestndc o Imperador, á cuja presença levei
o referido ollicio, Houve por bem Decidir, quanto á 1.•, que,
pelo Aviso de 10 de Julho de 183!~, foi expressamente declarado
que a todos aquell•~s a quem é incumbido ou permittido denunciar os deliclos tambem é imposta a obrigação ou dada a
faculdade de pro111ovcr a aceusnção c os mais termos do processo criminal : e quanto ú 2. •, que os Avisos de 21 de
Novembro de 1835 e n." 330 de 31 de Outubro de 185!) resolvem
perfeitamente a consul!a.
.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lin.~ Vieira Cansansão ~
Sinim~ú.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

N. 251. -

JUSTIÇA.-Aviso O de Junho de 18G2.

Ao Presidente da Província de Santa Catharina.-Deelara que os Advog4!dos nao est1lo sujeitos ás correições dos Juizes de Direito. __.. ,

2.• Sccçi'ío.- Minlsterio dos Negocias da Justiça. -Rio 'd~
Jaf!ciro, 6 de Junho de 1862.
~
·'
111. mo e Ex. mo Sr. -Levei á Augusta presença de Sua M:a.l
gestadc o Imperador o officio dessa Presidencia, datado de·
11 de Julho do ar1no passado, em que V. Ex. comrnunic~
uo Governo Imperial que, tendo sido multado em 20:t;300 Pq~
Jidoro do Amaral c Silva pelo Juiz de Direito da Comarca'
dessa Capital, em correição, com o fundamento de que, ·sendô
Advogado, não comparecera ú audiencia da abertura, nem
apresentá !'a escusa legal; recorrera cllc á essa Presidencia da
um despacho, no qual o referido Juiz de Direito, indeferin-

do-lhe um requerimento, impuzara-lhe a obrigação de, sob
multa de 100;;1000, mostrar em J uizu a sua provisão. E o
Mesmo Augusto Senhor Houve por b.em decidir que pela letra dos arts. 8. ", 9. o 25 do l\cgulamento de 2 de Outubro
tlc 1851, não estão os Advogàtlos sujeitos ás correições dos
JuizPs tle Direito; e outro.>im que o Governo Imperial nenhuma providencia póde tomar , quer quanto á pena disciplinar; imposta em correição ao mencionado Amaral, quer
quanlo ao processo tle responsabilidade, que lhe foi instaurado.
Deus Guarde a V. Ex:. - J uão Lins Vieira Cansansão de

e

Sinimbú.

N. 252.-FAZENDA.-Ern 6 de Junho de 1862.
Caso em que, em lugar de 30 o f 0 , só se deve cobrar 5 e:o de direitos sobre a
lotação dos IJcnclicios de Parochos.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 6 do
Junho de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do The~
souro Nbcional, communica ao S1·. lnspector da TtJCsouraria de
Fazenda de Minas, em resposta ao seu oficio n." 8 de 19 de Fevereiro ultimo, transmittindo o recurso do Parocho collado da
Freguezia do Claudio, João l'cixeira Pinto, para não ser obrigado
a pagar os dirritos da lotação do seu beneficio na razão de 30 por
cento, mas sim ntt de cinco ; que o mesmo Tribunal, atlendendo
que a pratica s1~gnida e confirmada pela ordem n ." 2'~0 de 2 de
Novembro de 18'1.9 de cobrar dos l'arochos collados os direitos
de cinco por cento, porque ~c consideravão excluidos do disposto
no § 3." da tabella annexa á Lei de 30 de Novembro de 18H,
deixou de subsistir pela Lei n. o 1.114- de 27 de Setembro
de 1860, art. 12, ~ 5.", que determinou que pagassem os direitos do ~ 3. o da referida tabella, isto é, trinta por cento; e 'tonsiderando mais que as leis sobre inàpostos não devem ser ampliadas, mas entendidas em seu senti o rcstriclo, dcventlo por isso a
disposição do citado art. 12, § 5.", da Lei n." 1.11.1 ser applicavel unicamente aos Parochos, cujas apresentações nos seus beneficios tiverem lugar da data da mesma Lei em diante: resolveu neste sentido deferir o recurso tlo supplicante, que, segundo
as informações dessa Thcsouraria, obteve a carta de apresentação na J>arochia do Claudio em 10 de Agosto de 18GO c entrou
em .~ercicio a 16 de Setembro seguinte.

Yisconde de A lllllqlterque.

N. 233.-IMPEIUO.-Aviso dr 7 de Junho de 1862.
Ao Presidente da Pro\incia rlc r.·rnn;nhnco a:1iJI'tl\UildO a decisão que deu,
de não poder exercer o cargo d:' Juil de Pnz do ':/.o districto da parocbia
de Santo Antonio urn cidadno l[lle uão r.lra qualificado nclla, embora o
ti\cssc siúo n'outra co11ti;,;na.

3.• Secção.-Hio de .lnnniro.-l\linisterio dos
Imperio em 7 de Junho de 1862.

N~gocios

do

111. mo e Ex. mo Sr.- Em respost<l no officio de V. Ex. n. 6cí.
de 28 de Maio proximo lindo declaro-lhe que o Governo Imperial approva, por ser conforme aos Avisos n.• 97 de 20 de
Abril de J8!~9 § 7. e n.o Hit de l~ de Abril de 1860, por
Y. Ex. citados no n·fPrido Olnl'io, a dPcisão que V. Ex. deu
;í Camnra Munidp;li dPs:.;:l Cidade, dt•elarando que o cidadão
Jo~é Firmo Xavier, 2." Juiz de Paz do 2. districto da Parochia de Santo Antonio, não podia continuar no exercício desse
cargo, visto que não se adtava qualificado votante da mesma
Parochia quando para elle fôra eleito, não podendo de modo
algum prevalecer a razão allegada pelo dilo cidadão de ter
sido qualificado n'outra Parochia embora contígua áquella.
Deus Guarde a V. Ex.-lllarquez de Olinda.-Sr. Presi•
dente da Província de Pernambuco.
0

,

0

N. 254.-GUERnA .-Aviso de 7 de Junho de 1862.
Declarando que fica dependente de nova autorisacão em todos os exercícios
o abono de vantagens militares c de gratificações em geral não compre;
hendidas em lei, feito por urúeus cspeciaes.

4. 3 Directoria Geral.- 2.• Sccção.-nio de Janeiro.-1\lini&'
tcrio dos Negocios da Guerra em 7 de Junh0 de 1862.
Fique Vm. na intclligencia de que todas as gratificações e'.
vantagens militares e gratificações civis, que são abonadas por.
essa Pagadoria, por ordens espcci:~es, c que não estão com:-,
prehendidas em disposições de Lei ou Begulamentos ficão .de;.;
pendcntPs de novas autorisações em todos os exercícios.
~
Deus Guarde a Vrn . - l'olydoro da Fonseca Quintanillu&~
Jordão.- Sr. Inspector da Pagadoria das Tropas da Côrt~.,·~

N. 255.- tiUEIUU.-l~m "7 de Junho de 18G2.
Ctmsulta do Conselho Supremo Militar declarando que é desnecessario pro. cedes·-sc prlo mesmo facto a novo Conselho de lnvettigaçao, ainda mesmo
appareceudo novas provas.
---

Senhor.-l\landou Vossa Magcstade Imperial, por Portaria
expedida pela 2. • Directoria Geral da Secretaria de Estado
dos Negocios da (iuerra, em d:Jta de 21 de Abril do corrente
anno, rcmettcr ao Conselho Supremo l\lililar de Justiça, para
consultar o officio incluso, n.• 172, deU de Deze:nbro do armo
proxirno passado, do Presidente da Jlrovincia do Piauhy, e mais
papeis annex.os, em que se consulta, se, a despeito da Provisão
de 25 de Janeiro de 1844, se póde mandar proceder pelo mesmo
facto a novo Conselho de Investigação, quando o primeiro não
pronuncia, quer quando se obtenhão novas pro,·as, quer quando
o parecer do primeiro Conselho não esteja de accordo com as
provas dos autos, ou emfim quando, por qualquer motivo, não
se conforme com elle a autoridade, que o mandou instaurar,
como julga o dito Presidente ser de pratica, fundado na disposição da Provisão de 14 de Março de 1838 e doutrina do
art. 155 § 3. o combinados com os arts. 149 o 327 do Codigo
do Processo, e Avisos de 27 de Dezembro de 18a5 e 30 de
Janeiro de 1836.
Forão ouvidos sobro este assump:o o Auditor das Tmpas, o
Chefe de Secção da 2. • Directoria da Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra interino, os quaes der1io os pamcercs, que
vão juntos, opinando o 1. o - quH se póde mandar proceder
pelo mesmo facto a novo Conselho de Investigação quando o
primeiro não pronuncia; o 2. 0 - CJUC a pratica, em casos taes,
cí submetter-se á decisão do Governo Imperial os processos
. dos Conselhos de Investigação, quando a autoridade, que manda
convocar o Conselho, assim o julga necessario; c o 3.
qne não são permittidos novos Conselhos de Investigação sobre
0 mesmo facto. O que tudo visto e examinado:-Parecc aó Conselho, que, em qualquer das hypothescs llg.uradas pelo Presidente da Província do Piauhy, ainda mesmo apparecendo
novas provas (porque estas deveráõ ser remeltidas ao Conselho
de Guerra) é desnccessario novo Çonsclho de lnvcstigaç1io, em
face das ResolUções de Consulta de 28 de Maio e !,. de Junho
de 1845, pelas quaes Vossa Magestade Imperial Hou'{e por
bem Decidir, que os Conselhos de Investigação sejão sempre
submettidos á decisão dos Conselhos de Guerra, não só porqae o art. 155 § 3. 0 do Codigo do Processo Criminal não fez
dependente a juris~icção c competenci~ do~ Conselhos de Guerra
do juizo affirmallvo dos de Invest1gaçao, como porque, a
admittir-se a intelligencia contraria, virião os Conselhos de
Investigação a decidir por si só o (}UP deve sPr conjunctaDecisúrs do Gorernn.
S!S
0

-

mente pelos Conselhos de Guerra e por esle Tribunal, e até
usurpar attribuíçõcs, que só competem ao Poder Moderador.Vossa Magcstade Imperial porém Mandará o que fôt· servido.
Rio do Janeiro, 28 do Maio do 1862.- Alvim.- Barreto.-

Visconde de Cabo Frio.-Barão de Tamandaré.-Bitancourt.Cabral.- Bellegarde.- Pimentel.- Antonio Rodrig11es Fernandes Braga.- D. José de Assis JJfascarenhas.-José Maltoso de Andrade Camam.
Como Parece.

Paço em 7 do !unho de 1862.

Com a Rubrica do Sua Magestade o Imperador.

Polydoro da Fonseca Quintanillta Jordão.

N. 256.-JUSTIÇA.-Em 7 de Janeiro de 1862.
·Declara que o Poder Juuiciario é incompetente para conhecer uc materia
pertencente ao contencioso auministratíYo.

Ministerio dos Negocias da Justiça. -Rio do Janeiro em 7
de Junho do 1862.
lll.mo Ex. mo Sr.- Por Aviso do 1\linisterio da Fazenda de 13
de Agosto do anno passndo tive conhecimento do conllicto de
jusrisdicção quo se den entre o Juiz dos Feitos da Fnzenda c o
Procurador Fiscal da Thcsonraria dessa Província, na acção executiva movida contra a massa fallida d0 Manoel João Ferreira
Bayão, da Laguna, pelo imposto do lojas, cujo lançamento fÕt'a
liquidado pela Thesouraria no exercício de 1859-60. E como
dos papeis quo acompanhárão o officio dessa Prcsidencia de 10
de Julho do mesmo anno áquelle Ministerio, se vê quo o antecessor de V. Ex., não obstante a reclamação do Procurador
Fiscal, não pOz opportunmonto termo ao conllicto, como lho era ordenado no art. 2'~ do Regulamento provisorio do Conselho
do Estado, convém quo V. E1. não só tenha em lembrança
aquella disposição para que se não roproduzão questões da mesma
especie, por Lei resguardadas, mas tambem faça sentir ao Juiz
dos Feitos de Fazenda que em vista do Decreto n. o 2.3!~3 do 29
do Janeiro do 1859, explicado por Aviso n.• 268 de 6 do Outubro do mesmo anno, é o Poder Judiciario incompetente para
conhecer do matoria pertencente ao contencioso administrativo,
qual é incontestavelmente a de lançamento do impostos.
Deus Guardo a V. Ex.- Joao Lins Vieira Cansansão de Si.;
nimbú.- Sr. Presidente da Província do Santa Catharina.

N. 257.- GUERRA.- Aviso de 9 de Jusho de 1862.
Approvando n tabelln dos preços da mlio de obra das peças amarellas pertencentes ás diversas espe<:ies de armamen,o, proposta pelo mestre cs ·
piogardeiro dn .Fabrica de Armas da C<Jnceiçllo.

4.• Directoria Geral.- 2.• Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 9 de Junho de 1862.
A' vista do que V. S. ponderou n:> seu officio sob n. • 170
de 6 do corrente, fica approvada a tabe\la dos preços da mão
de obra para as peças amarellas pertencentes ás diversas espccies de armamento, proposta pelo mestre espingardciro da
Fabrica de armas da Conceição.
Deus Guarde a V. S.- Polydoro da Fonseca Quintanilha.
Jordão.- Sr. Dircctor do Arsenal de Guerra da Córte.

'l'nbf!lla do11 JH'et;oll dn tllilo d'obra para n11 pet;n• nlllnt~lln•
J•ertellcettlell Á8 diflet•&ns e&pecle• de arnta111e01to •
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IChapas de coice fundidas ..........
Guarda-matos idem ...•............

11!

~
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Oil

Oil

100

tOO 100 100 100

40

100 100 100

80

.... .... .... ....

20

20

30

100 100

Canudos atrombetados idem ........

30

Ditos de mola idem ................

30

Ditos do meio idem ...............

20

Contra-chapa idem ...............•

30

~o

Chapinha de boca itlcm ............

20

:LO

Ditas de desarmado r idem .........

30

Braçadeiras de bocal idem .........

100

Dita de baixo idem ................

40

Dita do meio idem ..•..•..•...••••

40

Punhos p.• bayonetas e espadas idem.

200

Presilhas para azelha itlcm ..••.....

400

Diversas peças da machina, &c., &c.,
it libra idem ....................

l=.

11!

11!

20

20

.... .... ....

20

30 100

!!O

30 100

i

40 100 100 100
40

40

'•0

40

40

.... ....
.... ....

200
40

.... .... .... . ... .... ....

O Dircctor Geral

.T usé Antonio de Calasans Rodrigues.
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N. 258.-FAZENDA.-Em 9 de Junho de 1862.
O sello das cartas de fretamento de navios deve ser pago antes de obtido
o despacho da sabida do porto, pena de revalidação.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio dr. Janeiro em 9 de
Junho de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspcdor da Thesouraria de Fazenda da Bahia, ern resposta ao seu ()Oieio n. o 38 do 1. o de Fevereiro ultimo, que o d.to Tribunal resolveu reformar a decisão
da mesma Thesouraria, que reduzio a 5 °/o a revalidação do
sello da carta de fretamento da Polaca Sarda Inchinosa, de que
são consignatarios Fratelli Sechino, c confirmar a da Alfandega,
em virtude da qual foi a referida revalidaçiío taxada em 10 o;.,
na fórma do art. 51 do Regulamento de 2() de Dezembro de
t860; visto que o sello em questão foi pngo depois de ter a Polaca sahido do porto, c, portanto, depois de ser obtido o cornpetetcnte despacho de sahida, contra o di~posto no art. 20 do citado Regulamento, que manda pagar o sello antes que as Alfandegas e Mesas de Rendas, ou seus Agentes, cxpeção o despacho
da embarcação para sahir do porto onde taes cartas são passadas.
lteleva, outrosim, observar: 1. o, que os artigos do Co digo Commercial, invocados pelo Procurador Fiscal da Thesouraria em
seu parecer ácerca deste negocio, versão sobre os requesitos que
.devem conter as cartas partidas, e regulão as obrigações entre o
fretador e afretador, e nada tem com a época do pagamento do
.seUo destes contractos; 2. •, que não devendo as ltepartições
Fiscaes, incumbidas de dar os despachos de sabida ás embarcações, expedi-las sem verificarem primeiro se o sello dos respectivos contractos de fretarnento_foi ou não pago, não pôde haver
receio de quo seja illudida a cobrança do imposto quando se dê
para isso accordo entre o consignatario e o fretador.

Visconde de Albuquerque.

N. 259.-FAZENDA.-Circular em 9 de Junho de 1862.
Aos Empregados inactivos tambem se deve d~r guiá, ·declarando até quando
vão pagos de seus vencimentos.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 9 de
Junho do 1862.
O Visconde de Albuquerque, l1 residente do Tribunal do Thesouro Naeional, ordena aos Srs. Inspectorcs das T1.19SOUrarias de

.Fazenda, que d'ora em diante observem tambem com os Em ..
pregados inaetivos, o que aos mesmos Srs. lnspectores foi recornmendado pela Circular n. • 105 de G de M11io de 1859.:

J' isconde de Albuquerque.

N.

260.-F,\ZE~DA.

-Circular em 10 de Junho de

Aceitação de documentos comprorando despezas de

e~~icio

1862~

já encerrado.

1\finisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 10
de Junho de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouró Nacional, declart~ aos Srs. Inspectores das Thesourarias
de Fazenda, para os fins convenientns1 que d'ora em diante
o~ documentos apresentados pelos Thesourei1·os, Pagadores,
Exactores ou Agentes de Fazenda comprovando despezas au-'
torisadas de um exercício já encerrado, se forem considerados
legues c verdadeiros, serão aceitos em conta dos saldos dos
mesmos funccionarios, e lançada a sua imporlancia na verba
-Exercícios findos-, dando as Thesourarias conta circumstan~
ciada do seu procedimento ao Thesouro para a devida escriptu:.
ração.

J'isconde de Albuquer;IJue.

N. 261.-JUSTIÇA.-Aviso de 10 de Junho de 1862.
Ao Presidente da Provincia do Paraná.-Declara que os arts. 39 da Lef"
de 3 de Dezembro de 1841 e 302 do Regulamento n. 0 120 de 31 de Janeir9l
de 1842 se referem só aos crimes da competencia do Tribunal do Jurr •'

2.a Secção.-Ministerio dos Negocios da 'Justiça.-Rio dá
Janeiro em 10 do Junho de 1862.
III. mo e Ex. mo Sr. -Foi presente a Sua Magestade o Imperador;
o otficio dessa Presidencia, datado de 6 de Julho do annO"
passado, em que V. Ex. communica ao Governo Imperial
que, tendo o Juiz de Direito da Comarca de Castro, nessa Pro~
vincia, ent~ndido que os arts. 39 da Lei de 3 de Dezembro.~
de 18~1 e 302 do Regulamento n. o 120 de 31 de Janeiro d...
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1842, impondo aos réos afiançados a obrigação de assignarem
termo de comparecimento perante o Jury, se referem sô aos
crimes da competencia desse Tribunal, parecendo-lhe que,
nos da competencia do Juiz de Direito, ou de outra qualquer
autoridade, que tambem tenha a jurisdicção de julgar definitivamente, esse termo deve ser assignado nas audicncias dos
respectivos Juizes; resolvêra esse Magistrado alterar neste sentido a praxe seguida no Fôro da sua Comarca, submettendo
á approvação de V. Ex. a mencionada interpretação. E o Mesmo
Augusto Senhor Houve por bem l\landar declarar a V. Ex. quo
bem respondeu ao Juiz de Direito confirmando a interpretação
dada.
· Deus Guardo a V. Ex.-João Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú. -Sr. Presidente da Província do Paraná.

N. 2G2.-GUERRA .-Aviso de 10 de Junho de 18G2.
Declara que, em l'irtullc tle disposições Yigcntcs, é tlcsncccssario mandar-se
proceder pelo mesmo facto a novos Conselhos tle ln\'istigação nas hypo, thcses abi liguralla>.

1. • Directoria .. Geral.- Rio de. Janeiro.- Ministerio dos
Negocios da Guerra, em 10 de Junho de 1862.
111. mo e Ex. mo Sr.-Foi presente a Sua Magestade o Imperador
o officio~e V. Ex., n. 0 172, de 14- de Dezembro do anno passado, em que consulta ao Governo Imperial se, a despeito da
Provisão de 25 do Janeiro de 184f~o ( comquanto p:1rcça ser
só no caso de já ha,ver pronuncia ) se pôde mandar proceder
pelo mesmo facto a novos Conselhos de Investigação, quando
o primeiro nao pronuncia, quer quando se obtenhiio novas
provas, quer quando o parecer do 1. o Conselho não esteja de
accordo com as pt·ovas dos autos, ou emfim quando por qualquer
motivo nao so conforme com ellc a autoridade, que o mandou
in~taumr, como julga V. Ex. ser do pratica, fundada na disposição da Provisão de U de Março de 1838, e doutrina do
art. 155 § 3.• combinado com os arts. 1fl.9, e 327 do Codigo do
l'roccsso, e Avisos de 27 de Dezembro de 1855, e 30 de Janeiro
de 185ü: c o Mesmo Augusto Senhor, Tendo-se Conformado com
o parecer do Conselho Supremo Militar de Justiça, exarado em
Cortsulta de 28 de Maio findo, Houve por bem por Sua Im~
mediata e Imperial Resolução de 7 do presente mez. Mandar
declarar que em qualquer das hypotheses figuradas por V. Ex.,
ainda mesmo apparecendo novas provas ( porque estas deveráõ
ser remettidas ao Consetho de Guerra), é desneccssario novo

Conselho de Investigação em face das Resoluçócs de 28 de
Maio c 4- de Junho de 18~5, as quacs decidirão, que os Conselhos de Investigação. sejão sempre subrfleltidos á decisão dos
Conselhos de Guerra, não só porque o art. 155 § 3. 0 do Codigo do Proecsso criminal não fez dependente a jurisdicçlio e
compctcncia dos Conselhos de Guerra do juizo aillrmalivo dos
de Invesligação, como porque a adrniLtir-so a intelligencia
contraria, virião os Conselhos de Investigação a decidir por
si só o que deve ser conjunctamcnte pelos Conselhos de Guerra,
c pelo Tribunal do Conselho Supremo Militar de Justiça, e
até usurpar attribuições, que só competem ao Poder Moderador.
O que communico a V. Ex. em resposta ao citado oillcio.
Deus Guarde a V. Ex .-Polydoro da Fonseca Quinta·nilha
J01·dão. -Sr. Presidente da l'rovincia do Piauhy.

N. 263.-JUSTIÇA .-Aviso de 11 de Junho de 1862.
Ao Presidente da l'rovincia do Piauhy·.- Decide que os cargos de Juiz
Vereador e Escrivão dos Feitos da Fazenda não sao incompativeis.
'

2.a Sccção.-1\linistcrio dos Negocias da Justiça.-JUo do
Janeiro, 11 de Junho de 1862.
111.m• c Ex.m• Sr.-Tendo o Escrivão do crime c civel dessa
Capital, Herculano de Souza Monteiro, consultado á;cssa Pre•
sidencia se havia incompatibilidade entre os cargos de Juiz,
Vereador e Escrivão dos Feitos da Fazenda, por isso que lhe
forão entregues uns autos, em que havião funccionado muitos
Juizes, por parte do Vereador Supplente da Camara .Munici-.
pai Antonio José da Silva Rocha, Escrivão dos Feitos da Fazenda, o não poder ser .Juiz conforme a disposição dos Alvará&
de 8 de Janeiro de 18:!7 c de 26 de Outubro de 164!J., corroborada com o argumento da Ord. Li v. 1. • Tit. 24. § 5. •; respondeu V. Ex. que não h a incompatibilidade entre os meneio..:
nados cargos, á vista da disposição dos Avisos de 19 de Agosto
de 184.9 e 28 de Maio de 18ü0, sendo inaccumulaveis os exerci.;_
cios simultaneos de Juiz c Escrivão c tambem de Escrivão de
Orphãos e Vereador, quando tão sómcnte é aqucllc o unico nJ
Município; e que, quando mesmo os cargos acima referidos
fossem incompatíveis, não podia o Escrivão, e muito menos
pela força dos arts. 1ft.2 c 16:! do Codigo Criminal, que não tem
applicação alguma ao caso, deixar de cumprir um despacho
do Juiz por semelhante motivo; cabendo unicamente ás partes
o direito de lan~arcm m::to dos dircit~s, f(llll pelas Leis lhes são

facultados. E Sua Ma!:!:rstadc o Imperador, ;í cujo All>o Conhecimrnlo subrncltcu V. Ex. a sua dccisiio em officio de 13
oc JunhJ do anno pas3ado, Houve por bem, conformando-se
com o Parecer do ~onselheiro Procurador da Corô<l, Fazenda
c Soberania Nacional, Mandar approvar a rcspostu, que dera
V. Ex., declarando que ao E'crivão não competia averiguar
a IPgulidade com que ,·icra a figurar, corno Juiz, o Escrivão
dos Feitos da l<'az1~nda na qualidad<l de Y creador supplenle,
-questão que só podia ser suscitada pelas parlrs litigantes,
interessadas no pleito. O que communico a V. J~x. para sun
intelligcncia.
Deus Guarde a V. J(x.-Juào Lins Vieira Crmsrwsiio de Siniml,it.- Sr. Presidente da Provinein do Piauhy.

N. 2() 1, .-.JUSTIÇA .-.\viso tk 11 d(' .Junho <k 1Hii2.
,\o Prcsitlrntc <la Pro\incia cto J\luranh3o.-Drdara que os P•·rsidrntrs das
Rrlaçllcs sno competentes para concrdrr lieenças ao> .Juizc·s ~lunidpaes
até trinta dias.

2.' Srcção.-l\Iinisl<·rio dos Negocios da Justiça.-Hio de
Janeiro em 11 de Junho de 1862.
111. mo e Ex. mo Sr. -Sua l\Iagcstade o Imperador, á Qucrn
foi presente o offlcio dessa Prcsidcneia, dillado de 8 de l\laio
do anno. passado, submdtcndo <i Sua Imperial d<'cisão uma
duvida suscitada pela Thcsouraria de Fazenda dessa Província,
que, não julgando os Juizes l\lunicipacs comprchrndidos no
§ 3. o do art. 7." do Hcgnlamcnto de 3 de Janeiro d<) 1833,
contestou o direi to de dar o Presidente da Hclação desse Districto liecn~as á estes emprcgados ; Houve por brm, Conformando-se com o parecer da 8cqão de J usliça do Cons(')ho de
Estado, Decidir, por Sua Imperial c Irnmcdiata Hesolução dn
28 de Dezembro ultimo, que, em conformidade dn LPi de 2'!
de Setembro de 1828, compete aos Presidentes das Hclnçõcs
conceder licenças aos Juizes l\1unicipacs até trinta dias, convindb
que, da concessão de todas aq ucllas, que, sQgu n~o essa L ri,
lhes competP, dccm conhecimento ás rcsrcctivas Thesourarias
pelo modo que o Governo determinar. O que cornmunico para
sua intelligencia.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lin.~ Vidra Cansansão de
Sirtimbú.-Sr. PrcsidcntP da Província do M<~rnnhfio.

f~.

2G5.-FAZEND,\.-Em 1J de Junho de 1862.

A meia si:ca lle c•crayos dcYc ser arrecad.1da pela Rcpartiçfio fiscal d'l lugar
-onde se operar a transfcrcul'ia.

Ministcrio dos Negocins dn Fazenda.- lHo de Janeiro em H
de Junho de 18G2.
111.mo c Ex. mo Sr. -Participo a V. Ex. em resposta ao seu
officio de 4 de ,\hril ultimo, (•m que pede que SPja restituída aos
cofres provinciaes a quantia de t.: 183~449, proveniente da meia
siza, paga na lkcobedoria da Côrte pelo Cornmcndador 1\fathias
Gonçalves de Oliveira Hoxo, como cessionario de D. AIda l\Iaria
Nogueira, a cujo invl'ntario se procedeu nesta CôrtP, que semelhanto restiluiçi1o não púdo ter lugar, crn vista da disposição do
art. 6. do Decreto de 28 de Novembro de 1860, que diz que a
arrecadação da meia siza será feita pela referida Repartição de
todos os contractos de compra e venda, troca, adjudicação, arrematação, dação in solutnm, e alienação em virtude de renuncia ou de qualquer outra transacção equivalente a compra e
venda, que se celebrarem ou tiverem lugni' no mesmo município.
Deus Guarde a V. Ex. - Visconrle de'Alhuq~tcrque. -Sr.
Jlr,•sidente da Provinei11 do IUo de Janeiro.
0

N. 266.- FAZENDA.- Em 12 do Junho de 1862.
As ordens dos diversos Ministerios, sobre angmento, rcllncção ou distribuição de credi!.os süo cumpridas nas Thesourarias por intermcdio do Ministcrio da Fazenda.

1\linisterio dos Nrgocios da Fazenda.- lHo de Janeiro em 12
·
de Junho de 1862.

Ill.m• e Ex.m• Sr.- A' vista do que a este Ministerio comnmnicou em Aviso de 2~ de Abril ultimo o Ministerio a cargo
de V. Ex. sobro o Pastor protestante Wagner, empregado
pelo Governo Imperial na colonia Theresopolis da Província
de Santa Catharina, reiterei á Thesouraria de Fazenda desta
Província as necessarias ordens para o pagamento dos venCimentos do mesmo Pastor, conforme se lhe havia dderminado
em ordem de 4 de Fevereiro ullimo c se communicou ao
1\Iinisterio a seu cargo em Aviso da mesma data, autorisando-á,
outrosim, a efTcctuar o pagamento da subvenção destinada á
compra de urna cavalg<~dura, curnprindo-mP, entretanto, pon-

deràr a V. E·c que a este respeito nenhuma ordem havia,
porque nem nos Avisos do Miinislerio a seu cargo de 12 de
Novt·mbro do anuo passado, nem ainda no posterior do 16 de
Janeiro ultimo se mencionou semelhante autorisaç.ão, que o
mesmo 'Iinislcrio ordenasse directamentc esta dcspeza, como
sem duvida al~uma o pôde fazer, mas se a Thesouraria, em
tal caso, não cumprio as suas ordens, procl'deu de conformidade com a disposição exvressa do art. 53 do Decreto de 22
de Novembro de 1850 n.• 870; por quanto ao Thesouro incumbe prover as Thesourarias dos nec•:ssarios fundos para oc-corrcr ao pagamento das despezas ordenadas pelos diversos
:Ministerios, o que sem duvida não poderá fazer ignorando
quaes as despezas por elles autorisadas : pelo que rogo a V.
Ex. que todas as vezes que as ordens, que expedir áquellas
Repartições importem augmento, reducção, ou distribuição de
creditos, se sirva communica-las ao ThesoGro para os fins convenientl's nos termos do mencionado DJcrclo.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de .4/buquerqtte.- Sr.
)oãa Lins Vieira Cansanslio de Siniinbú.

N. 267.-FAZENDA.- Em 12 de Junho de 18G2.
Declara a intelligencia que deve ter o art. 58 do Regulamento do imposto do s~o de 26 de Dezembro de 1860.

1\linistel'io dos Negocios da Fazenda- Rio de .laneiro em

12 de Junho de 1862.
llt.m• c Ex.m" Sr.- Communico a V. Ex. para os devidos
eiTeitos, que sendo presentes ·á Secção de Fazenda do Conselho de Estado os autos dé recurso interposto pelo Juizo Municipal e do Commercio, 3. • substituto do Termo da Capital
dessa Província, João Pinto da Luz, dos quacs consta quo
essa Presidencia impuzêra ao recorrente a multa de 20~000
por infracçl'ío do art. 58 do Regulamento de 26 de Dezembro
de 1860, que manda que o sello dos papeis forenses seja pago
antes da conclusão para sentença final, e npreciadas as razões
do recorrente que se defendeu allegando :
.t. o Que não proferio sentença definitiva, mas sim Despacho
inlcrlocutorio com força de definitiva, assim considerada em
direito. qual é o que despreza in limine os embargos de 3."
embargante.
2." Que contra este despacho foi intentado o n·curso do
aggravo, na fórma do art. 6UU § 11 do eitado l\l'glllamcnto,

recurso '(Uc não caberia se a sentença fosse definitiva na fórrna
do disposto no art. 646 do rneamo lt('gulamento.
3 ." Que interposto o referido recurso de aggravo foi o seu
Despacho reformado, c a execução seguiu seus termos.
Entendeu a maioria da mesma Secção de Fazenda, em seu
pttrccer de 2 do Abril ultimo, que bem imposta foi a multa
por infl:acção do citado art. 58 do Regulamento de 26 do Dezembro de 1860:
1." Porque sendo a sentença definitiva em Direito a que dceide a questão principal da causa Ord., Li v. t,o, Li v. 4.", § G.";
D. de re _judie.; c sentença interloGutoria com força de scnlcnç:.J definitiva a que põe fim a causa Ord. Liv. 3.•, Tits. 39
D. de appeltat. recip., Liv. 9.•;
e G9; D. de minar., Li~. 2.
D. qui satis dare cogant, os e!Teitos de uma e outr:l são 'Os
mesmos.
2." Porque assim como das sentenças definitivas, das interlocutorias com força de delinitiva se dá o mesmo recurso do
appellação, como é da praxe forense, e o dispõe o mesmo art.
G'~6 citado pelo proprio Hecorrente, ibi: « ou tiver fon.:a de definitiva.»
3." Porque o dar-se o recurso de aggravo no caso de quo
se trata não importa alteração do Direito, mas apenas dar ao·
processo uma fôrma mais summaria ou summarissima em at-.
tenção a natureza da causa, na qual o Regulamento teve em ·
vista evitar todo genero de cavillação e conluio com o fim
de demorar o processo de execução, que em materias commcrciaes deve ser promplarnente decidido pelos males que soem ..
seguir-se da demora.
..
ft.. o Porque se não deve confundir <I sentença definitiva >> com.,
a que passou em julgado, ou Decreto Judiciario, do qual não:
s~ dá mais recurso nlgum; entretanto que das sentenças de-'
llnitivas dão-se os recursos que a Lei prescreve; sem que·
por isso se altere a natureza da sentença, ou despacho.
ti.n Porrj'tn o H1·gulamento de 26 d_e Dezembro de 1860 ni'ío
se rel'erio aos Decreto:; JudiGiarios, c sim ás sentenças que de- .
cidern a questão principnl da causa, ou põe fim a clla, o que ,
realmente teve lugar desprezados in limine os embargos de ·
terceiro ce>rno confessa o recorrente, embora de seu despacho que.
assim decidio, houvesse recurso, fosse elle interposto, e ref0r~ ·
mado continuando os seus tcru1o3 o proc<'sso de execução. . .
6." Finalmente, porque se não fOra reformado o despach()
do recorrente, ou se entre si ajustassem as partes, perdia o
Thesouro o sello, com infracção da Lei ~~ Hegulamentos em ·
vigor.
E Conform<Hluo-Se Sue~ :\lagestade o I mpcrador com este
parecer de Consulta, lloun· por bem por Sua lmmediata c
Jmperial liesolução de ;JU de Abril u!lilllo Determinar que
fosse assim entendida it dispn~if)H' do ~npraei!ado ur!. 58 do
0

;

Ht•gulamento n o 2. 713 de :26 de Dezembro de l8UO; sendo
porém o recornmlc relevado no caso em questão da multa
que lhe foi imposta.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Albuquerque.- Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.

N. 268.-FAZEL\DA.-Ern 12 de Junho de 1862.
Que a Caixa Commercial tia Bahia não púl!e comprar e reverulcr as
proprias acçucs.

l\linisterio dos :\'egocios da Fazenda. -lHo de Janeiro em 12
de Junho de 1862.
Itl.mo e Ex. mo Sr.- Communico a V. Ex., para seu conhecimento, e para que o faça constar á Direcçfio da Caixa Commercial da Bahia, que Sua l\lagcstade o Imperador,. Tendo
Mandado que a Secção de fazenda do Conselho de Estado consultasse sobre o requerimento, que acompanhou o ollicio de V.
Ex. n. 0 41 de 5 de Setembro ultimo, da Dirccção do dito Estabeleci~ento, em o qual a mesma Direcção, no intuito de obstar
ao depreciamcnto ern que tem cahido as acções da Caixa, pedia
novamente a aulorisação, que lhe foi dcm·gada em virtude ria
Imperial HcsolUI;ão de Consulla de 15 de l\Iaio do anno p:1ssado,
para compra-las por conta da socicdadP, deduzindo do t:êlpitul
dc•sta o valor nominal das act;ões que adquerissc c lPV<HHlo acredito no fundo de reserva o lucro proveniente do desconto com
que fossem compradas, até qm', ciH'gando ao pnr, fossem lo;:.;o
revendidas para completar-se de novo o capital fixado: Houve
por bem o Mesmo Au;~usto Senhor por Sua lmmcdiata c Imperial Hcsoluçuo de 11 do corrente mcz, Coul'ormantln-Sc com o
parecer de consulla da dita Secção de fnzcndu do Conselho de
Estado, Determinar o indeferimento da dita pretenção, visto
como as razões em que sb funda a Direccão da Caixa Commrrcial para insistir no que lhe foi dcuc~ado pela citada Hcsoluçiío
de 15 de Maio, conforme se avisou a V. Ex. em 7 de Junho do
anno passado, são as mesmns que então nllegára.
Deus Guarde a V. Ex.- ViscfJnd~ de Albnqucrqne.- Sr. Presidente da Provi ncia da Bahia.

N. 269.-GUElUtA.- Circular de 12 de Junho de 1862.-A''d
Presidencias das Províncias do Paní, Pernambuco, llahia, S.
Pedro c l\Iato Grosso.
Recommendando n exnrtn obsenancia do preceito do Rrgulamrnto n.• 113 rlc
3 de Janeiro de 1842, quanto ús despezas com a rduraçllo dos menores dos
Arseuacs de Guerra, de que tlcyem ser indcmnisndos os cofres publicos.

4.a Dircctoria Gt·ral.-2.• Secçiio.-Itio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Guerra em 12 de Junho de 1862.
111. 111 " l\ Ex.rn• Sr.- Srgundo informaçõns, que tem chrgado
ao conhecimento do Gorerno lmprrial, se conclue que o preceito do Hegulamento n. • IJ :3 de 3 de Janeiro de 1842, não
tem sido cumprido em todas as suas partes com grave darnno
dos cofres publicos, que devem ser indcmnisados das dcspezas
feitas com a educação dos mrnores dos Arsenaes de Guerra:
cumpre, portanto, que V. Ex. entre no conhecimento do que
ahi se tem praticado a este respeitc, ordenando immediatamente,
se com effeito tiver lnn ido omissão na obst~rvancia do referido
Regulamento, que se proceda sem a menor demora ou tergiversação á liquidação dos descontos, que tiverem soffrido os
Artífices, que passárão das Companhias de menores, recolhendo-se á Thcsouraria da Fazenda a parte que corresponder á
indernnisação, c ao estabelecimento de credito de melhor nota,
que houver nessa capital a que pertencer ás economias dos
mesmos Artífices, guardando-se todas as disposições do precitado
Regulamento e Instrucçõcs nnncxas. O que V. Ex. haverá
por muito recornmendado.
Deus Guarde a V. Ex.-l'olydoro da Fonseca Quintanilha
Jordào.-Sr. Prcsiucnlc da Província de ..•

N. 270. -ll\IPELUO .-Aviso de 13 de Junho do 1862.
Ao Presidente da Provincia 1h Paraná declamndo que a concessão de Jt:
cl'nça nos \'i!(nrios Encommcndados é da compctencia do respectivo PreTa<rõ; c que tal licençn de1c ~er datla sem vencimento de congrua.

6. • Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da
Imperio em 13 de Junho de 1862.
Ill."' 0 c Ex. mo Sr.-Tendo o Padre Antonio Braga de Araujo,
Vigario Encornmcndado da frt'guezia de Guarapuava, nessa
Província, requerido ao Govemo Imperial prorogação da licença
que lhe foi concedirla pelo Yi~ariu Capitular dessa Diocesr, c approYJda por V. Ex. em 7 de J .mciro ultimo, cumpre-me

declarar a V. Ex., para que communique ao mesmo Vi!!ario,
que ao respectivo Prelado compete resolver sobre o exercício
dos Parochos Encommendados, aos quaes não compete a congrua, nem ai111da na terça parte, quando estiverem licenciados.
Deus Guarde a V. Ex.- Marque.: de Oi inda.- Sr. Presidente da Província do Paraná.

N. 271.- 1:\JPERIO.- Aviso do 13 de Junho de 18G2.
da Prtllincia d~ Bahia drrlarand? que o cmprc!!ad_o publico,
vcnctmento consta umcamcme de gratt!icacão, tem dtrctto a esta
quando licenciado.

Ao

~rcsiden~c

CUJO

4.• Secção.- Rio de Janeiro.-1\linisferio dos Nrgocios do
Imperio em 13 de Junho de 1SG2.

lll."' 0 e Ex.mo Sr.- Em solução ao oficio de 30 de Maio
ultimo, em que V. Ex. cornmunica ter representado Manoel
Rodrigues da Silva contra a duvida posta pela Thesouraria
de Fazenda dessa Província ao pagamento da gratificação que
ello percebo na qualidade dü collaborador dos lrübalhos chimicos o pharmnceuticos, c conservador da respectiva officina
na I<aculdadc do Medicina, durante o temp<1 em que estiver
no gozo da licença que por essa Prcsidcncia lhe foi concedida,
declaro a V. Ex., para fazer constar á mesma Th~souraria,
que aquelle empregado tem direito <Í sua gratificaçfio durante
o tempo da !ícença, porque a disposição do Aviso deste Ministerio de 2~ de Outubro de 1855 só tem applicação aos
empregados cujo vencimento consta de ordenado e gratificação
ligada ao cffectivo exercício do lugar, c não aos que tem unicamente gratificação, como rnuilo bem entendeu V. Ex.
Deus Guarde a V. Ex.- Marqucz de Olindu.- Sr. Presidente da Província da Bahia.

N. 272.-JUSTIÇ.\.-Aviso de 13 de Junho de 1862.
Ao Pre>idente da Província de Sergipe.- Dá providencias á respeito da
substituição de J_!li_zes quando alguns delles forem s':lspritos.

2.a Secção.-Ministcrio dos Negocios da Justiça.-Rio do
Janeiro em 13 do Junho de 1862.
111. mo e Ex. mo Sr.-Tendo o Promotor Publico de Itabayana
nessa Província, recorrido de um despacho de pronuncia pro:

fcriuo prlo Juiz l\lunieipll em um proc'sso imlaurado por
causa de uns tiros dados sobre tH jancllas da casa do Juiz de
])ircilo da Comarca, c sendo este parte o!Tendida, c os seus
supplentcs, um testemunha no processo, além de parcnlc em gráo
vrohibido uc urn dos pronunciados, c outros, ou inoigilados
110 mesmo processo, ou par<~nles proximos c inimigos ligadacs;
consultou <Í e,;sa Presi<l<•rrcia se rra preciso que, depois do despacho do Juiz á quo m:1ndasse o Eseri1f10 os autos ú cada
um desses supplenlcs de per si, ou logo os fizesse conclusos
úquclle dos supplentes, quf~ fosse noloriclmente insuspeito: e
tendo V. ]~x. respon:lido, como o communicou em olllcio
!le 21 de :Maio do anno passado, qne, co:r1o os supplentes erão
impedidos c não su>peilos, visto que aqudles que podiilo ser
considerados suspeito., por pare;r[Psco e inimizade crão impedidos, um como tcslemunha e outro como implicado no processo, o recurso devia subir á conclusão do que estivesse
lcgalnwnfe desimpedido: H'Jll\-e por bem Sua Magestadn o
Imperador ~I andar declat"ctr a V. Ex. que deverião os autos
ser conclusos ao Juiz a quem compelisse o exame do feito,
c, na falta deste, á seus subslilulo3, segundo a ordem designada nos arts. 17 §§ 1." c 19 da Lei de 3 da ])ezembro de
18H; não convindo de mane;ra algnrna que se conceda aos
Escrivftes a faculdade de deixar de enviar os autos aos Juizes,
qne entenderem terem contra si algum motivo de suspeiÇão.
J)eus Guarde a V. Ex.- J oâ'J Lins Yieira Cansansão de
SinimM.-Sr. Presidt~nlc da Província de Sergipe.

N. 273.-FAZE\"D.\.- l~m 13 de Junho de 1862.
N;1o se Ic\ a em <'Onla para

~po<n.llação

o tempo dr serviço prcs_tado como

;;rncr,tuario úlalicio <lc Oilieios de Justiça.

l\liniSlerio dos Negocias da Fazenda.- Hlo de Janeiro em
13 de Junho de 1862.
Communico a V. S., para os fins convenientes, que pela
Imperial Resolução de 21 de l\laio proximo findo tomada sobro
parecer da Secção de Fazenda do Conselho de J<:stado, foi indeferido o recurso de Polydoro do Amaral e Silva, Procurador
Fiscal da Thesouraria de Fazenda de S.mta Catharina, interposto par:1 o ConsP!ho de Estado do despacho do l\linisterio
da Fazenda, que tlf'gou ao recorrente a gratificação autorisada
no art. 42 do n2creto n. o 2 343 de 29 de Janeiro de 1859
para os Empregados de Fnzcnda que, completando trinta annos
de scniço, não estivcren1 par a ellc in habilita dos.

· O recurso do supplicanl~, srgundo os fLllHLilllelllos do dito
parecP.r de Consulta da Secção de Fazenda, foi recebido, ullo
llorque a questão da simples denegação da gratificação de 'JU!'
se trata seja da alçada do conteneioso administrativo, visto como
pela doutrina do citado art. lt-2 não está o Governo obrigado ·
a conceder a mencionada gratificação a todos os Empregados
que se acharem nas condições no me~mo artigo designadas,
quando pelo contrario tem elle a faculdade discricionaria de
conceder ou deixar de concetlcr a gratificação, conforme lh'o
indicarem as convcnicncias do scrvi1;o publico; mas ponpw o
despacho de que o supplicante recorreu determina que niio sn
{'onte ao mesmo supplicante, como tempo de serviço, rem uni'·
•·a-vPl para aposentação os annos em que exereen as fune~iíes
de Escrivão da Ouvidoria e dos Ausentes, c dos Fl'ilos da Corôa
e da Fazenda Nacional em Sanla Calharitw.
Tomado o recurso sob es~e ponto de \"ista em que a qu<'sHio
dá lugar a recurso e decisão contenciosa, fni l'lle indeferido;
porquanto os set·ventuarios vitalícios de OIIieios de Justit;il,
que aliás não são pagos pelos corres nacionaes, recebr~m. no
caso de inhabtlitação para o exercício do oficio, urna tcr.;a
parte do rendimento do mesmo, a cargo do serventuurio seu
successor, na fórma da tei de 11 de Outubro [de 1827, e se
o rcnuncião, com{) fez o recorrente, ficão sem direito a qualquer remuneração, ainda mesmo a de contar-se-lhes como tempo
de serviço para aposentação em outros empregos para os quacs
sPjão despachados.
Deus Guarde a V. S.- Visconde de Albuquerqne.- Sr. Dircclor Geral interitw da Contabilid:vlr~.

N.

27/h-FAZE~DA.-l~m

H de Junlw dr• JSG1 .

. Solv~ndo algumas r.ltn-idas snhr<' a rohrança <lo imt""'" do sl'!lo.

Ministerio dos Nt•gocios da Fazenda.-IUo dr~ Jan!'iro

1'111

1 't.

de Junho de 1862.
Sirva-se V. S. declarar ao Colledor r.las ltrmlas CrraPs da
Cidade de Nicthcroy, em solução ás duvidas constantes de sru
officio n.• 10 de 29 de Março do corrente anno:
1. • Que os fCl]Ucrimcntos que annualmente se f.tzem á Catnara :Municipal, pedindo licença para conlinuat· com as casas
·de negocios, ou para abri-las, são sujeitos ao scllo, na fórma
do art. 58, ~ t.•, obs. 1.• c 2.•, do HPgulamento de ~G de De.:.
zcmbro de 1860, o qual deverá ser pago antes de serem submr'ltid6ls a despacho, segundo foi r~-.:plicado por Aviso n.'' 18
D~cistlr.~ c[() G01·erno.
:.!:i

tle 1l dr 1\larço u•l corrente anno; c a Cumara l\lunícípaln1lo
pódl' deixar de achar-se incursa e solfrcr· as pr>nas do art. 113,
§ '•· •, do citado Regulamento, sempre que deferir requerimentos
que não estiverem competentemente scllados.
2. 0 Que os contractos de crnpreitadus de obras feitas pela
mesma Carnarn rstào sujl'itos ao referido imposto, em virtude
t!a disposi~·ào ôo art. G.", ~ 12, do mesmo Hcgulamcnto.
:1.• IJue os conhceimcn!.os passados pelas EstaçõL'S fiscacs,
gerai'S, prol'inch:cs e rnuuicipaes ôc quitaçi'ío de imposto; c
quacsquer outras quitações do sornmas pagas ao Estado; recibos
ti<~ ordcnadós c outro:; vencimentos, estando isentos do sello
))I'Oporcional pelo art. 38, ~ 8.• do Hcgularnento de 26 de Dez(~mbro, sú ficiio sujeitos ;1o sPllo dr documentoF, quando tiH~n·m de ser juntos, para instruir e fundamentar, ás petições,
ou u nulos, na fôrma do art. !.i!l, ~ :J.o, do me~mo Rrgulamento
•·~ Circular n." 2l de 211 de ~lal't;o deste auno.
Deus Guarde a Y. S.- Vúconde de Atúaquerque.-Sr. Director
f;,~ral interino das Hcndas Publicas.

N. 275.- F.\.ZENDA.-Ci,·culat· em 1!1- de Junho de 1862.
Emolnme!lfos

pP!q~ tifnlo~ d<~ rernoç~!O

dos Juiz_es de Direito.

!\Iinistcrio <los Nr'~ocios da fazenua.-Rio de Janeiro em 1.\
de Junho de 1862.
O Visconde de Ai~mquerque, Presidente do Tribunal do
Thcso11ro Nacional, declarn, <~rn conformidade do Aviso do
1\linistcrio da Justiça de !I de Dezcrnlno do anno passado,
aos 3rs. Inspectorcs elas Thco.onrarias de Fazcndn, para os Iins
•~nnvcni(•nfps, qne S11;1 :1\Ta!.r('~Lade o lmprrachr, Confornmntlo-~e com o parecer da ~L'cr;iio de hbtiça do Consr.lho de Esta!ln, Houve por hc:n deeidir, por Sua Imperial Hesolução
tlt~ 4 do rll'~smo rn,)z, que, crnquanlo ;.ão fc~r competentemente
n!tc '.H la 'l !abril a nnnc1a ao D<'crPto n." 2. 3!~!) de 5 de Fc\'Prciro de 1809, dcn~-se contiauar a cobrar os emolumentos
de 20~000 pelos Titulos de rcmor;ão dos Juizes do Direito de
umas para outras co~nnrcas: C011Vinrlo, port:JillO, qne os S!'S.
lnspectores faç<io exigir dos JuizPs de Direito removidos posteriornwulc ao citado D'"crelo a referida taxa, se a não pa~'
gürão, compr~hendendo·sc outro~im em semelhante disposiçãó,'
para a cobnmça drslc i1uposto, os Juizes de Direito avulso~.
t) os que acabão
de servir de Chefes fie Policia, salvo, tão·
súmf'nk, quanto a ,...,,,~.,, IJ caso !le voltarem para as mesma!t
C(>HJ;H·<·ns ('fll (jliP anf•Tinrm,.nl!' servln'in.

r i . ·con J,!

de A lbuqltn-qur.

N. 276.-.\GIUCULTURA, C<Hll\IERClU E OHlL\S. PUJILIC.\S.
Aviso de H de Junho de 1862.
Commuo;ca a rcsolu~ão da Consulta da Secção dos Nrgocios do lmprrio
do Conselho de Estildo relativa ao pa~?amento integral do prrçn p.or
que re>i contractada a consen·acno da 1." c ~.a secçocs da estrada ik
Santa Crul.

Dircctoria das Obras Publicas c Nal'egar;.üo. -1.• Sec\ãO.N. 25'.. -lHo de Janeiro. -:\finisterio dos Negocios da Agricultura, Commet·cio e Obras Publicas em 14. de Junho de 1862.
lll.mo c Ex. mo Sr.- Tendo Sua Mageslade o lmprrador deter·
minado que a Sec\ão dos Nr•gocios do lmpet·io do ConsPlho de
Estado consultasse sobre os requerimentos, ern que Ykpn\Jl
José de Castro e :iouza, c .\gostinlw Pereira da Cunha p1)dir:Jo
que se lhes pagasse integralmente na fónna de seu conlracto
para a conservação da 1. • c 2. • s:Jcç.ões da estrada de Santa
Cruz, embora se houvesse l"econhecido pela medição ulterior
feit.1 pela Inspecção Gflrul das Obras Publicas, que é de dez
mil braças correntes cada uma das referidas sec<;iíes o não do
doze mil braças, como se dec!arára naquelle contracto; foi a
me:>ma Sec~ão de parecer, com o qual Sua Magestadc o [mper<~dor Houve l).or bem conform1r-se por S.1a Imperial c Immediata Resolução d1~ 7 do corrente, exarada em consulta de 16
do rncz passado, q1tc posto em rigor de direito se devesse não
só reduzir a quantia que os arrematantes tem de receber em
("üda trimestre, mas tambem obriga-los a restituir a correspondente ao excesso de braças, que se conheceu existir sobm
o numero calculado para o lvtal daqndlas, cuja conservação
fôra ajustada; todo.~via não podião deixar neste caso de ter
muita força as razõe3 de cquidade, c por esta crão até certo
ponto protegidos os arrematantes, por isso que, tendo os conl!'aclos sido feitos quanto ao numrro total de braças, tomando-se por base um numero fixo c positivo, expressamente declarado, deviiio ellcs ter essa base pOl' legitima, sendo que nenhuma razão havia para presumirem que não fossr~ a cxacta; c
tfUC pois. se por um lado devcr~sc-hia clfectlHII' o p<~garnento mi
razão do numero real das bt·aças conservauas, certo ú por
outro lado que se lhes assegurou o numero !lxo destas, e
iniquo parece fazer com- que sobre clles recaia a differença
que se achou, c para a qual não tinhão cooperado. O quo
tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Ex.
Deus G.uardn n V. Ex.- J oiio Lins Vieira Cmzsamüo de
SinN.nhú.- Sr. Yiscondc de Albnqucrque.

N. 277.-GlJERRA.-Aviso de 1G de Junho de 1862.
Declarando nllo ser possível deferir-se a pretentDo do Ajudante intrrino do
12.• Bat.nlbllo de Infantaria sem que o elfecti\'11 indemnise- os corres publicos do que rstiver devendo da con&ignaçllo, que recebeu para compra
de cavallos de pessoa.
,

4.• Directoria Grral.- 2.' Secção .-l\io de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Guerra em 16 de Junho de 1862.

m.n.o e Ex."'• Sr. -Não é possível deferir o requerimento
do Alferes Ajudante interino do 12. • Batalhão de Infantaria
José Norberto de Carvalho, sem que o Ajudantl.' clfeclivo indcmnise previamente os cofres publicos do que estiver devendo
da consignação que recebcn para compra de cavallos de pessol. !\Ias, como é provavel que este não possa satisfazer do
prompto, V. Ex. ordenará á Thcsouraria da Fazenda, no
caso de que elle não lenha ainda regressado ao seu corpo,
que lhe faça carga do que estiver devendo da referida con:;ignação c a abone ao supplicante por inteiro, procedendo
semelhantemente a respeito de ambos, quando o Ajudante
clfectivo voltar ao seu cxereicio.
Deus Guarde a V. l~x. - Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordão.-Sr. llrrsidcnte da Prov:ncia de S. Pedro do Stll.

N. 278.-l!'AZEl\D.\.-Em 16 de Junho de 1862.
Cobrança do sello dos processos crirninaes e policiaes.

1\linistcrio dos Negocias da J<'azenda.-Rio de Janeiro em 16
de Junho de 1862.
])cterminando clara c terminantemente o art. 88 do Itegu.
lamento de 26 de Dezembro de 1860, que não será retardada
a exped;ção e julgamento dos processos criminaes e policiaes
em qualquer instancia por falta de pagamento, do seno, o qual
se cffectuará depois do dito julgamento, na fórma do art. 470
do Hrgulamento de 31 de Janeiro de 184-2, ou pela parte interessada no andamento dos ulteriores termos do processo, salvo
sendo esta pobre, não póde ser approvado o procedimento que
teve o Administrador da l\lcsa de Hendas de S. João da Barra
de cobrar revalidação, na fórma dos arts. 58 e 90 do P.egulamt~nto de 2ü de lkzem bm, de uns autos de queixa que deu
Manoel José .Mach:tdo !' assarinho contra lgnacio l~rancisro do
8uuz.a, em que havif\o 'lualro folhas não scllada~, de multar c

Escrivão rcspccli\'O, e de pedir conl ra clle a applieaçào dos
arts. 153 c 15/t. do Codigo Criminal por tt·r feito conclusos os
mesmos autos antes do pagamento do scllo. O que communic~ a V. S. para o devido conhecimento, c a fim de que o
faça constar áquella Administração em resposta ao seu olllcio
de 23 de Maio do anno passado.
Deus Guarde a V. S.-Vúconde de Alfmquorquc. -Sr. Dircclor
Geral interino das nendas Publicas.

N. 279. -FAZEl'iDA.-Circular em 16 de .Junho de 18G2.Pnrn

liquida~ão

!lo YCncimento e sru pagamento aos Emprramlos apo,cutados de Fazenda, oiio é nccessaria ordem especial.

Ministerio dos Negocios da Y.'azenda.-ltio de Janeiro em 16
de Junho de 1862.

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thcsourarias
de J-'azenda, para sua intdligt'ncia c devidos clft~itos, ljUe para
a liquidação provisoria dos serviços dos aposentados deste
Ministerio, fixação de vencimentos, c sua inclusão em folha, nos
termos do art. 21, § 5.•, do Decreto n.• 2.3 1~:J de 2!) de Janeiro
de 185!), não é necessaria a expedição de ordem especial quo
assim o determine, bastando que conste ollicialmente a concessão da aposentadoria : ficando portanto alterada nesta parte
a circular n.• 141 de 16 de Março do anno passado.
Visconde de Alhrtquerque.

N. 280.- FAZENDA.- Circular em 17 de Junho de 1862.
{}; Presidentes das Relações podem conceder licença aos .Juizes Municipacs
até 30 diJs.
-

Minislerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
,i7 de Junho de 1862.

O Visconde de Albuqucrqut', Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, communica aos Srs. Jnspt•clorJs das Thcsourarias
de Fazen(la, para sua intelligcnL·i<~ c Iins cnuwnirn!c~, flllt)

>~'~

2H

:i-<l~

Jml' Imperial Resolução de Consulta da Secção de Jus~iça do ,
Conselho de Estado, de :28 de Dezembro ultimo, cooforme consta-:
do Aviso do res}X'ctivo Ministerio de H do tnel cor:rei'W'r. fot
decidido que, á vista da Lei .00 i2· de &lt~mb'fu·. dê 1~;
compete. aos Presidentes das Rebu;õt-!t ~M' ltcença,s:~s;
Juizes l\1unlcipacs até trinta dias, com• indo que,· da contêSsiO;
do todas aquciJ~s, que segundo essa lei lhts c:ompetei ~ce~
conhecimento ús respectivas Thcsourarias' pelo modo . que ó
(;orerno determinar.
·

Yisconde de Albuqurrqut.

'

N. 281.-GUEIHL\.--:\viso do 17 de Junho de J862.
rr.ncntlo quanto ás tlhidas resul!antes do adiantamento dQ premiQ de
engajamento 11 nma pra~a e tlo tratamento de al~uns officiaes na En~
fermaria, bem como a respeito da falta de indemmsação da despeta feita
coiri vilr'as pratas da Armada nas. mesmas circumstancias, ao. que 11e -re~
ferem as contas do Conselho Ecoaomico do 4. 0 Batalltãú . de lnfàotarilj~
.•;
"
'
~r;

4.• Directoria Geral.-2. • Sccção.-Rio de Janeiro.-l\1i 1
nisterio dos' Ncgocios da Guerra em 17 de Junho do 1862.
-i·
•
"fi::-

111. m~ e Ex . mo Sr.- Observando-se das contas do ConsclbQ ?~·
Rconomico do &..• Batalhão de Infantaria do 1.• semestre dtt':'
1861 que existem dividas, ptovenicntes do adiantamento do"
premio .. de ~engajamento a. uma praça, do que ficá rã o devendó~~1
alguns oflicíaes que forão tratados na Enfermária, e tambcri.;'-:'
da falta de indemnisação da dcspeza feita com varias praças~:'
da Armada ·rias mesmas circurnstancias, por não haver crediio~r;
na Thesouraria, segundo declara o Conselho, cumpre que V . 1c,,.
Ex. expeça ordem á mesma Thesoutaria de Fazenda pata que:·':
trate quanto antes de remediar esse estado de cousas, iudem..: -~
nisando o Conselho da divida proveniente do tratamento dos·'·;f'
ofliciaes, aos quaes fará carga, para que paguem aos. cofres");~
publicas, pela metade do seu soldo, e indicando ao Commati-'""0 ::
dante do Batalhão como deve pmeeder para cobrar as outr!l$;';';-í•
dividas, que parece haverem cahido em exercícios findos. Por-;ff'.1
esta o~c~s~~o _V. Ex. fará saber á Thesourar!a ~e f.azer_íd~ ,·
que as diVIíias provenientes de tratamento dé offietaé!J nllo sâo !lO
admissíveis; porque, quando ellcs são tratados nos Hospital!~,
,
só pe~cebem meio soldo c o Estado corre com toda.n d~s-:;- .. IJ
peza do tt·atamento, e quando tratados nas Enfermartas, da li':'~
mesma maneira só d11vem ter meio soldo, entrando diroota• .t: '7
mente ·dos cofres publicos para a caixa de administraçno da&

mestuas Eurcrmàrias, outro meio soldo e a elopa, e poi· isso
alli recebet'áõ todo o trntamento de que carecerem. Semelhante:·
11\~te q~ancto nos Hospitaes e Enfermarias ~Jilitarcs forem
tratadas praças da ..\rmada, não ha necessidade de fazer contas
á;, parte, e er;n tudo se deve procedet· como se fossem praças
dó· Exercito; e por isso mesmo nesta data se requisitão do
St·. Ministro da .t\lat·iuha as convenientes ordens para que os
vencimentos de taes praÇas sejllo levados a credito do Mí-nisterio a meu cargo ou entregues aos Conselhos das Enfermarias,
conforme o estabelecimento em que forem tratadas.
Deus Gtiarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordão. -Sr. Presidente da Província do S. Pedro do Sul.

N. 282.-IMPERIO.-Circular de 18 de Junho de 1862.
Aos Directores das Faculdades de Direito e de Medicina, declarando o pro·
cesso que ·se de,·e ·seguir quando algum alumno requerer para ser mlltnculado .fóra do tempo marcado nos estatutos.

4.• Seéçlio.- Rio de Janeiro.-1\linisterio dos Negocios do
lmperio em 1:8 de Junho de 1862.
Determinando o art. 1. o do Dect·eto n. o 1. 073 de 8 de Agosto
1860 que, emquanto não for·em deOnitivamente approvados os
estatutos das Faculdades de Direito e de Medicina, póde o Governo,
ouvidas as. Congregaçlks respectivas, mandar matriculai' os altim·
nos que por motivos jusLiOcados perante as mesmas Congregações
não tiverem comparccitlo no prazo fixado para as matriculas,
com tanto que não tenha decorrido o tempo necessario para
constituir faltas que fação perder o anno, cumpre que, qnandu
algum alumno dessa Faculdade requerer ao Governo Imperial
dispensa do .lapso de tempo para se poder matricular, (o que
sempre se deverá fazm· por intermedio dessa Directoria[, srj'l
6 seu ·requerimento submettidu a Congregação dos Lentes, para
que esta tome conhecimento não só dos motivos pelos quars
não se elfectuou a matricula no devido tempo, mus tarnbem
do nurnet'O de fáltas que houver dado o supplicante, e depois
reme.~t,c;lo a este Ministm·io com informação do que houver verifie<.ldo a rcfel'lda Congregação.
' Déns Guardea·.V. s.- Marquez de Olinda.-:- Sr. Director
da f~cul~adc de Direito de S. Paulo.
d~

-Na mcs_m~ data e ~onformidade á Directoria da Faculdade
de Direito do .Recife, e ri~ das Facnl.lades de l\fedi~ina ela Cl\tt~
e da Bahia.
·
'

N. 283.-FAZENDA.-Em 18 de Junho de 1862.
tnsLruc.ç\Jes para e~ecuçao do Decreto .n.• ,.936. d!llta daCa. ngu~~- o
serviço da c1tracçao das loterias da Córte.
.
--~ ·

--

·-·.~

Ministerio dos Ne~ocios da Fazenda.- Rio de bnéiro ent
18 de Junho de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, ordena que, para execução do Decreto n. • '2.936
de 16 do corrente, se observem as seguintes instr!Jcçi)es:
Art. 1.• O Fiscal das Loterias da Córte é o Delegado do Go"erno, sob cuja vigilancia deve ser feito o serviço· da ex~rac
çlio das mesmas.
Art. 2.• Compete ao mesmo Fiscal :
~ t.• Estudat· todos os melhoramentos admissíveis neste sct·-viço, e propó-los ao Governo para que sejão adaptados.
~ 2.• Tomar júramento, e dar posse ao 'fhesoureiro nomeada pelo Governo para a venda, cxtracção c pagamento
dos premios das Loterias da Côrte.
·
S 3.• Crear um livro de assentamento das Loterias, á visla
do qual se conheça com toda a· exactidão o numero de con~
cessões feitas pelos Poderes Legislativo e Executivo, e to<las
as outras circumstancias que forem necessarias- ·para esclarecimento do Governo.
.
§ 4.. • F isca lisa r o processo das Loterias, para o qu.a pode.rá
éxaminar se os talücs contém o numero de bilhetes .mal'l<il-c
~os no respectivo plano, c se no dia da exLrãcÇão 'são executadas as disposições do Regulamento de 27 de Abril de 18U~
· § 5.u Fazer no fim de. cada ànno, á vista do livro- ~e as~
sentamento das Loterias, o projecto de distribuição das que.
devcráõ ser extrahidas no anno .seguinte, e apresenta-lo ao Ministro da Fazenda, para que este, se o approvar, o convet·ta
em Decreto.
§ 6.• Indagar se ainda se reproduz o facto que algumas vezes
se tem dado nesta ÇOrte da existencia de casas encarregadas, .
da venda do rifas ou de loterias pertencentes ás Província~
do lmperio, e mesmo a Paizes Estt·angeiros, para que Se tomem as providencias que forem nccessarias em ordem a fa~
*er cessar a inft·acção do que a este respeito dispõe .o.;Q_ccre..;.
to n.o 2.874. de 31 do Dczeml,ro de 1861. .
.
. ' '"' ·
. § 7 .• Dar seu pat·ecer sobre os reque~imentos exigid\ls· .no
art. 3. • do mesmo Decreto, que tem de ser dirigidos, ~.Go
verno pelos Estabelecimentos, Irmandades e CorporaÇôes' :il quo
se tem concedido loterias, para que o mesmo :Ooy~rno póssa
resolver, nos termos do art. 2. • § t.• da Lei n.• 1.099 de.
JS de Setembro de 1860, se tem lugar a reducção do numero
das ditas loterias, anrntlla\'<10 das concessões, ou modHkn~ilo
de littas cl:w~>nlas.
·

§ 8." Examinar e dar parecer sobre os rrquerimrnlo~
das atlministrações dos .Estabelecimentos c Igrejas que se acharein nas condições do art. 5. • do referido J)ccreLo, Yindo os
rcqnerlmcntos por intermedio do Ministerio do lmpcrio, c
instruidos com documentos authe'ltiC:)s que próvem as circumst.mcias dos ditos Estabclecimcnlos, ou das obras; caso ern
que serão acompanhados dos olanos das mesmas obras e dos
orçnmcntos do seu custo.
· ~ 9. • Tomar conhf'cirnento do estado em que se a chão os
negocios, tanto das Lotel'ias que conôrfio sob a responsabilidade do fallecido Thcsoureiro, como das qnc fori'ío distribuidas pnra correr no presente anno.
~ 10. Fazer inventario e tet· dcb:~ixo de s11a guarda qna~g
(JUCI' papeis pertencentes a negocias de L<)lcrias, recebidos do
linndo Thesourciro dellus.
§ 11. Mandat· encadcmar no fim ele cada anno as ordens, Avisos c quacsquer communicações recebidas do Ministerio da Fazend<t, relativamente a Loterias, e bem assim todos os om. cios que pelo· respcclivo Thesoureiro lhe li>rem dirigidos.
%12. Creat· um registro o::dc serão lançadas por cx!cnso
ns minu!as de seus officios c rcpresnnlaçücs dirigidas ao Governo, c hem assim as communicaç.iics c ordens que por mandado do Governo tiver de expedir ao Thcsoureiro das Loterias.
§ 13 Dar sua opinião sobre todos os negocios conccrnen·
tes ao serviço das LQterias, de maneira qne sobre ella poss:t
o· "Ministro da Fazenda· resrllver com . perfeito conhecirm~nto.
dd enu~a todás a! tíucsrM~ pemtenti'S.
j

~

'

'··

'

•

~

J'isci)Jlde de AlfnquPrque.

N. 28~.- FAZE~D.\.-C.ircular ~~m 'Jíl tL~ J11alw 1l1' 1Hfl2.
Porcentagem aos Emprrgat1.1s •lo Juizo dJs F<'ito~ pr.la roll.awa da
dirida nctira.
· '"'·-

l\linistcrio dos Nl'gor,ios da Fazcnda.-Rio de .Janeiro em 20
de Junho de 1862 ..
O Visconde de Alhuqncrquc, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, tendo em consideraçli.o a necessidade de obviar
as . duvidas que se tem suscilado no pagamento da porcentaiem
:,\OS Emprc;pdos do Juizo dos Feitos da Fazenda Nacional pela
~obrança da divida activa do Estado; drclara aos Sr,;. lnspcctorrs das Thesourarias dr Fazr>nda , quCJ sendo, nos termos
D,cÍSU'~ do t;nrrrnt.
;:!3

da Lei n.• 24-2 de 2!) àc Novembro de 184-J, dt·vida aqucllJ
porcentagem sómcntc quando as dividas for·em cobradas por
diligen~.:ia dos dilos Emprcgadvs, não póde haver·, da parte destes,
dlrcilo áo rcéebimento da rltcsmà porcentag~UJ ~ma condição
do trdb'alho; c que portanto não basta a simples remessa das
con ali &u cérlidõCS de ditida pnr·a Juizo dós "b'citos pa1•a
dar a:os respectivos Empregados direito ú porcentagem,
111as é indispensaYd que, antPs do paganwnto da divida cf~
fcctuado pelos devedor <'S o\! seus procurador~s, se tenhão expcdi.do t;ll'cclivamente os nwndados ou precatorios c sido os
rllcsmos devcdo:·es dtatlos ou intimados para solfcrem os St'llil
(]('b i tos.

o

Yisconde de A.lbuquerqut.

~-

:285.-Cl'ElliL\.-.\\isu de 2J de Junho de 1862.

11rdar:mdo que bem prol·rdt•u a Thrsouraria de Fazcnrln ·em suspender 11
atlcnio) da·llratJtii·l.~llu addieional, qu·c csta1·o pcl'cttbcndo o Dirécto1· do
Hi.!>llilal Mtlilur.

!L• IJirec!oria G(!l"al. -:!'a Sccráo.- Rio de Janeiro.-Mihisterío dos :Srgocios da (iue•ra 'em :10 de Junho do 1862 •.
. lll. "'•. c Ex."'" Sr.~,Juilo bem procedeu a Thesouraria da
Fazc4Hla dess:J l'ru\'incia, lllclndando suspender a gratificação:'
uddiciun:d, que eslava percebendo o Dircctor do Hospital l\HIitar José Lucas Soares Uaroso da Carnar<J, c exigindo a rc• 1
}wsil:uo da que já tinha recl!'bido, por não se poder allega~
ígnoraucia do \enci mento correspondente áquellu cxercicio,
ít ,·ista da tabclla annexa ao Hrgulamcnlo de 7 de !\1arço du
1857, !]IIC l'Pgula a lllotPrla.
•
Dt•us I ;uanl(~ a V. l~x.- Pui!Jdum da Fonseca Quintanilhll
JvrJüo.~Sr. l'l"csidclltc da Prmincia de lJernambuco.
.

-·--N. :!86.-- GU~RRA._:_ .\,lw de

::o

de Junho d'e f8G2.
'

.. l

Ati!JI'ol'a_ndb ~ abono do jH"cmio á uma prata do 4.•;.R,.gimcQt~ :dll c;:a..-·
'allarlá, nsto que uão se tmla tlc prcstaçocs 1ueusaes q11e podeJJl;PI!;...
t~un:r a um ou entro Clcrcido.
·

fJ .• • Din·rtoria Grral. --2.a .Secção.-Hio de Jarwiro.-:-Mi
nistcriJ U6s N'rgodos da Guerra em 20 de Juuho de 1862."·:'
4

Apprum a ddibera~;1n de V. S., de que dá conta em seu
offi<rto '11." f8 de 26 d(' ":1'0 proXÍI!lO paSSl\dll, sobrr O abOI\U.

.di~

21:l

.

,'):.~._

rlo pre;nio il praça do ~.n Rt•gimenl{) dt! Ca\·ali;IIÜ .Tu:ilino DQJI'tte
da Si!\·a, at1) porqut>. nill sendo actualmcntll as prr$1aÇiít!s.
mcnsaPs, não se póJc ri,;orC)spmcntc dizer qno esla ou outra
pr(lstaçiio pca·tenc.c. a· c~ocrCicio nntcr!pr, emquapt{) a pr\l.Ça cstli
em c!Tecli\'o sc,niço, A '111Lima parlc dn otncio citado scní
opporlunamenté tpmad~ "Clm cnn.5ideraçãn.
l>eus Guard•l n V. S.- Polytnm da f'onsr.r.a Q1rinlrmil1•a
J nnlão - Sa·.Inspector da Tlle~ouraria d<l l'azenda de S. Pedru
do Sul.

N. 28í.-Gt;ERiL\. -A\iso de 21 de Junlw de 18\i:!.Dc;:larnnllo que o prccf'ito do § !!. 0 do art. r.. o da T.ri ~~~ :o tlc Set;•mhro
rfc 1860 é applicaYcl ao preso srntrnriado t1c qtw trata o ~ru oflkío
de 3 d.o correntl', bem como a outro qualquer, antes ou dt'IJOio tio I."
de Julho de 18G I.

ft..• Direcloria Gt~ral.- 2." Secç.iio, -l~i:J de Jan•·iro.--~li
nislcrio dos Ne;;ocios da Guerra e:n 21 de Junho de 18G2.

111.m• é Ex.mo f}r . - Rr.spondPndo ao oflicio de Y. E~. n.• 5!i
de 3 do correntt>, sou a dizer que não tem funrl;HlHmlo a du\;itla propos\Q. áccrca ~as gratifit:at;õcs e premio O\l on~ajamenln
do preso sentenciado José dos Sar.ttos Pereira, pois quo o preceito do § 3." do nrt. 5.• da Lt>i n." 1.101 de 20 <Je SetcmJH·o
do 186Q, é-lhe applicavel, como a qnalf!uer on.tro scntl'nciado
nntes ou depois do t.• de Julho de 18ül, data em que começou a vigorar a Lei .
. Deus G,uarde a V. Ex.- Polydn~-n da FmJscca Quilllani/lu~:
Jordão.-Sr. Presidente da Província de .Minas Geraes.

-N. 288:-GUERRA.-Aviso de 21 de Junho de t8G2.
Determinando que os Escriviies do Almoxnrifado declarem nos documentos
' comprobatori.ós de dispendio da êolisígni!"Ç'Ió, abonada me!lsnlmcnte ao
· Agente de compras, se os ebjectos comprados por. este Corao debitados
aos respectivos AlmoxariCes, que dneráõ ru!Jrícar· a nota.

4.• Directoria <:;eríll.-2. 8 Sccção.-lHo de Janciro.-Mi-nisterlo dos Negoéios da Guerra e·m 21 de Junho de 1862.

· Expeça V. ·s. ordem aos Escrivães .dos Almoxnrifados dcss~
Arsenal, para que nos documentos qne verificlin o rlispcndio

rla consigna~;ão Htcns.d, auonadnno Thesouro Nacional ao Agc·nfl}
àe compras, declarem se os objectos por clle comprndos forão
debitados aos Almoxaril'es, segundo a classe a que pertencer,
rubricando estes a re.;pecliva nola, visto declarar o mesmo
.\gente quo assim se procede no lilll de cada mez, pois é esse
o meio de reconhecer-SI~ quaes os olijrctos, que nno l'orão curregados em n·ccita, deixando por essa forma do haver· uur
rcsponsavel, o que se verificará pelo exame do:> doeurucmlo:;
comprobatorios das despczas miudas a seu caq;o, para poder
rcceb.·r a con signac;;io do mcz seguinte.
Deus Guarde a V. S.- /lolyrtoro da Foru;Pctt Quinlanilha
Jordão.- Sr. Director do Arsenal de Guerra da Corte.

N. :28\.1.-.F.\ZE\D.\..-En. :!! de Junho de

IMi:~.

R,.gohe sobre u1n ~~~~~~1_!·n fPito f'lli t~"rra~ f''liL~id:•nJdas romu ll!~~I'_Eílllo,
scnJo bens de CJ~IIii C\li!lt'lit e tu:n,,rcl;c·ndeudu terrcaos dc_n)a.rLJha·s. .
~Iinislerio dos Negorios da Fazctdn.-Itio de Janeiro em 2l
de Junho de 18ü2.

O Visconde do Albwpwrqut~, Pn·si!len!P do Tribunal do Tire~'·
souro Nacional, tendo prcsc·nte o o!licio n.• 7 de 23 d,~ Janeiro
de 1858, c nwis papeis a cllc anrwxos, no t(Ual a Thesouraria
de Fazenda de Sergipe, dando conta da represenlac:ão que ltw
dirigíra, em 2 de l\Iaio do anuo .~nterior, o Administrador da
Mesa de Hendas da Cidc~tln d:1 ]~stancia concernente a umas'
terras doadas em 1632 por Pedro Homem da Costa e sua mulhet·
para a fundação da C<lpclla de Nossa SPnhora de Guadelupc:
da dita Cidade, bem como a outras contiguas e mesmo separadas, que pertencenllo outr'ora aos mencionados fundadores
da Capclla, se achtlo hoje occupadas por pessoas que nüo tem
a cllas din~ito; ao mesmo tempo communica a decisão tomada.
a tal respeito em ses~üo da respectiva junta, pela qual forãó.
as referidas terras postas em sequestro, para segurança da Fazenda Nacional, até definitivo despacho do Thesouro; sob fundamento de se dever considera~· antes um morgadô a im.lituição
de Pedro Homem; de tratar-se de bens com encargo pio pos-;
suidos por u111a Igreja sem o beneplacito regio, e por isso
considcmdos dcvolutos á l;azcnda; e não poder aproveitar a
licença, quando a houvesse, no todo d:.~ concc5são, por comprehendur esta 500 bracas de uuu·inhas, que são do domínio
do Estado; declara ao Sr. lrr>pedor dil referida Thcsouraria,
para sua intelligencia 11 devidos elfeitos, que semelhante decisão
não foi c.:urial; por1{11auto, Ycrilkamlo·sc pda cscriplura de

doação du 19 de Janeiro do ritado anno de 163:2, quo Pedro
Homem da Costa c sua mulher, l\lteia Cardoso, estabelccênio
um vinculo, cujos n·ndimentos devf'l'iiio ser applicudos á edificação, ornamen!os e o .. mais. que nrcessario fosse a uma Capella, que pretcndião fundar, e de facto fundárão derois soh
a supramcncionada Íll\Otat,:ão cc Nt'ssa SPnhora de Guadelupt·,
confirmando o doador a fundaçao em Vt rba testamentaria; u
S!'ndo fora de duYida que r~sa instituição reurte h>dos os elementos constituti\'os de urna \CI<ladeira ÜJ}Jella, et:u:o ~t·jiio
princi, almeute trr o insliluillor em mer;te o llt·m do seniçu
de Deus, a nomearão de Administrador, e designação de certa
quota para este, dÍ~pensada a licença re~ia por SPr an!Prior ;Í
Lei de \J de Setembro de 176~; ao CJlW accresee a eircum:,.tcmcia
de haver já sido a exbtcnc'a do viuculo n:conht:cida por s:-tftença da l'rovedoria de 2 t de Novembro de J 82d, ~e bem quo
sot:Jre o caracter de morgado, c a de ler estado sempre a adnlini~lração dos bens vinculados a cargo de pessoas do sangue do
instituidor até a ultima administradora O. l\Jaria da S<Jude,
por cuja morte extin).!u:o-se o vinculo, e p~1ssár:ío o:; bens ao..;
.seus snccessores legítimos, na fórma da Lei de 6 de Uuluro
de 18::!1); como tudo eonsla !!os divPrsos documentos trazidos
ao conheeimento do Thesouro; é manifL·sto que não se deH•t'ia
ter procediuo ao Set(Ut·stro pn~ventivo d;,s terras d<t extincto
vinculo; c nem mt>smo pelo .Juizo dos Feito,;, como se prol'edcu, qu;:nto iÍs tao:; contiguas ou separadas do que trata o AdrninHrador da l\Iesa de Rendas da Estaucia, visto nlio st>r esse Juizo
o com peten le.
Como porém, é certo fJlW rstas n1timas possuídas h"je por
indi\'Íduos extr:mhos, que nenhum tituU:t exhibem p:tra legitimar a sua posst), se ach;io na'l condiçõ:·s do art. 3.", ~ 2.'' da
Lei n.• 601 de 18 de Setembro de 1850, cumpre que a seu
respcito subsista o sequestro, a fim de proceder-se nos termos
do art. 2.• d:t dita Lei; devendo o Sr. Inspector provideuciur
para que sej:l ellc levantado dtH lt~rras propriamenlll do cxtincto
linculo, e pnra que se obst:rvem, quanto as ;j()O braças au
longo do salgado, as disposiçt1es da<; Circulares de 20 de Agosto
de 18:15, ~ t.•, 30 de Jáneiro de 1836, ~ 5.•, Porlnria de JO de
Setembro ·do mesmo anno, Ordens de 6 de Março do 1837, §
~-··, 6 de Junho de 18'1.7, 15 de Setembro do 1852, 12 de ~o
vernbro do 1856, § 3.'', Aviso de 20 de Julho de t860, c lllJis
Lcgisla~ão conccmcntc aos terrenos de marinhas.

J'isconde de Albuquerque.

N. :2!JJ.- (;tj E~~iL\.- Circular de 23 de Junho do 1S6:?.
Estabclrccmlo o mrio mnis r:-gulnr de prorctlcr-sr a conlracto para rornc •
cimento de rrrucdios ils EnfcrgJUrias }~![litareo.

!,.. • D:rPrloria Geral.-2." SPcçfJo.-Hío de Jnnciro.-Ministerio dos 1'\egocios da Cucrra em 23 de Junho de 1862.

IJJ.m" c Ex. mo Sr.-Tcnrlo-:.e suscitado duvidas sobrP n mnneira mais rP;;ular d•) proccdl•r-sn n cont.raetn pnra forncdmcnlo de remedios ;ís EnfPrmarias 1\Tililares, porque de um
lado fJillio aos membros dos Conselhos Economices conhecimentos espcci<ws para avaliarem a melhol' qualidade c rnodPraç.ão dos pri'ÇO' rios rnedic:rrnenlos, c por outro lado tem
dlcs rlireito a Sl'l' o:11·idos, visto como l'stá a seu rari-(O a
adminblraçiio desses EsfahdPeillH'n!o~. lktcrrnina Sua l\lagcsLlde o Imp1•r:Hlor rpw, qu:uHlo ns Enfl'rmarias rstiverem estalwlr•cidas nas capifal'S, lars ('O!IIrados SC'jiio celPbr/ldos IHH
T!wsourarias da FazPurla, na prPs:•nça e com vot,, do J)p)p;<ado
Cirurgião-mói' do Ex1•rciln P do Corn!ll<ltHJante do Corpo, a
que pertencer a E!lf,•rmaria, SCilllO a n:nll subrrwttidns á ap ..
prol'açfio da Prcsidrnl'ia ; P qun coutinucrrr a ser celebrados
pelos Ülll'il'lhos Eeonomi1·os, com andiPncia e \'olo do Oflicial
do Corpo de~ Saude, rpw tirer n SI'!! r·argo a Enft·:·maria, quando
esta Pslivl'l' dislnntP ou fúrn ria Cnpilnl.
_
Deus f.nanlP a Y. Ex.-Polydoro do Fonseca Quintanillta
Jordâo .-Sr. J'r,·silkn!e da Provinda de •.••

..

N. 2!ll.- ESTR.\:'\GEIHOS.-Aviso de 23 de Junho de 1862 .
Declara qnr nno trm npplica ~ão nos Consulrs ,Jc Sua l\lagrstadc Fidrlissima "
ConYeneuo ct>lehrada com Sua ~la~i'Sfaiico Imperador dos Francczes em H\.
dt> Drzelllhro de 18fiU.

2." SecçiíG.- 'Jinis!Prio dl}s N~~goeios E'i!rangriros.- Hio de
.Janeiro cm23 de Junho de 1862.

111."' 0 c Ex.mo Sr. - TPnhn prc>entc o officio de 31 do 1\Jalo
findo, sob 11. ~J, que V. Ex. dil'igio a este Ministerio, acompa-.
nltando copias dos que a rssa prcsidencia escreveu o Consul de
l'ortugal, reclam/lndo contra o cstylo alti se~uido, depoi> que ao'
mesmo Consal ó confiaria a administração c liquidação dos bens!
perlenccnt·~~ á' hcranç1s dos subdito• de sua nação, de se lhenão permillir qm• praiiquc, indcpcndrmtemente do Juizo dós
Orphão> os netos prorrios da posição que nessas eircumstancias
a~ume.
·
Em n~'iprr;ta, 1:ahe-mc diznr a V. Ex. que carece de fundamento
n rrcla!llal:<io rio Consul I'orlllf!llr,z 1111ando deixa de pa rlc o fipgu-

lamento de 8 de Novembr.e-1le 1851, <{Ue, em virtude do fJU<' fvl
ncwrdado ent1·c os IJoús Governos pelas nG~as rcvcrs;H?S de 18 de
i\o,cmbro c dc-g de Dezembro do mesmo anuo, rc;;c a rnalcria
d1~ que SI~ trata, para invocar o art. 5," do Tratado de 20 d1~
Agosto <Ü: 132:) c prctunder que, p:>r C1l'cilo de.ise ar. i.~ o, gozem
os Cousulcs de Sua M a:.;c ..;tadc Fadclissima de todas as atlribuiçõcs c prerogati vas conferidas aos Consulc:o. de Fra1u:a pela Convcnçüo de 10 de Dezembro de 1860.
Carece :!e l'unrLun(mto a I' c da :n.a:;:1o. n,1·1 s:·, p m1uc o artigo
invo;;ado nüo subsiste, ma> portfUC, aimla que e~tivesse em vigor,
u;io poderia autorisar a preL~n ::i o de q \W l'os;,~ applicada a l'ortugal u:na ConvcrH;iio especial, celebrada pelo lmpcrio com outra
potencia sobre bases lambem cspedaes, que comprehcndcm !~1\'0-_
res reciprocam ~~nte ou torg.ados.
Que não está em vigor o artigo alludidn, sob:~janwnte o demonstra a nota que o G<.Jver·no lnqu~riJI passou ao Encarrc:.~ado de 1'\egodosde Sua ~Iagestadc Fiddíssim:J. concernente á subsistcncia
do dito artigo.
Nessa nota, que se acha public.1dn no rclalorio dt~s~e :\lini~lPrio
r~~~t::)'~8a pa;;. IJ.:~, c paraa qual ciiJinoaallc:u;ão dt~ V. Ex., o
{~uvemo lm perial w ui lo ex pms:;a e term i nantcmcn te declarou
que, aicm das disposiçÕl!i relativas ao recon!wcimento da lndependcncia c ás indernnisaç<lcs dm rc.>pcJliVO:i subdito.;, nenhuma
oulrJ continha o Tratado de 2!) A_;uslo de HU5 <JUC obrigasse
perpetuamente as duas altas partes conlractantcs.
I~ provou o Governo lmper·ial o dil'cito em que firmava a sua dcc:laraç.ão, não só com a doutrinl c.HHlJatcmt~nlc s••guicla arespeito d,t lenninaç:io do.> Tratado.>Sf'ill tl~mpo li:nitado, sPnão tam})em com o proprio CX(~Illplo de Porlu.(al, que f<li o primeiro
a proc,~t.ler de conform:dade com e.isJ rbutritn ác;;rca do art. 10
do Tratado em questão.
NJo poJeria, parém, s:)r invo~:do o art. 5.•, ain la qu:)
subsistente fosse, porque, p;al'il que pr,~valecess:) a dau,;t!la de
naçfío m::is i'avon:cit.la, em casos co ;no o de IJII:.) se trata Sl'l'ia tw ·
cessa rio qae J.H'CI ia mente se estabelcc1:ssen• as caudições cspcciaes
reciprot:as que der<io lugar ao litvor prdenliidll .
.\ssim que, é claro que as estipulações da Convcnçiío consular
ec)Jcbraqa com a França não são aplicilVcis aos Consules de Portugal, nem aos de qualquer outra naçüo, que não tenha, corno
aquclla, celebrado Convcnç.ão especial com o lmperio; devendo,
portanto, as autorit.lades brasileiras, f6ra dessas hypothescs, continu:u· a procedm· como até aqui nas succe.;sõt!S jacente.; de lJUC
:;ejün os C:.msules representantes.
O qu" commanico a V. Ex pal'<l seu coBlwcimento e ~overno,
apmveitando a opportunidade para reiterar-lh1~ as se.~uranças
de minha perfeita estima e dislinda cousit.leraçiio.- Jlarqm~
de .•Hrantes.- A' S. Ex. o Sr. l\lanuel Fra::ciseo Con·(·a.

r\. :291.-AGRlCL"LTL"ll.\, r.mniEBCIO E OBRAS PUllLlCAS.
Aviso de 23 de .lu n h o de 1862.
D~darando

quars as f'lllharrncnrs qur. rstiio st.lj\'itas _no pagamento de.
ua barra tio l\10 Grande do NtJrtt•.

p~~ragcm

!L• Dirretorin.- Hin rlP .Tnnriro.-1\linis!~rio dos Nrgocios
i1a .\gricnllnrn, CornnH'rrio e Obras l'ublicns t•rn 2:1 de Junho
1IP

1HG:!.

lll.mo c Ex.mo Sr.- HavPndo o Pratico rla h:~rr:~ da Capital
rlcssn Provinein, ígnaeio Firmo da Trintlarle, n·prcscntndo contra
a prdençüo das Compilnhias rk navrga<;iio por vapor, Brasileira
de Paqurles c Pt•rnatnbnc:ana, de st~mrn isentas do imposto
tle pralica;.jt'lll, a que sp r•·<·n-;;tv;io eom o fund:~nwnto de se
não ulilisnrem dos st•nit;os do ntr•smo Pratico : Houve Sua
1\fa~~rstadc o lrnpPratlor por bt~!ll ~Lmdat' que n tal rrspeito
•·.onsultasse a St•c~ão dos Negoc,ins rio lmprrio do ConsPiho dn
Estado; c á vista da n·spl'ctiva Consulta Foi Servido, por Sna
ncsolução de 18 do corrcnk, Declarar que a praticagem da
barra do Rio Grande do Norte ú intPiramente applicavel n Ucsolução da Consulta de 2G de Outubro do anno passado, decisão
n.• 1, na parte que eorncça nas palavras :-Que na entrada
c snhida deste porto-, c por p,;s:~ razão Ordena que os navios
que, estando nas condiçües do Hegularnento de 28 de Févereiro
de 1854, forem rebocados por vapores das Companhias, fiquem
isentos do pagamento da mdadc das taxas da praticagem,
umn V<'Z que o vapor rebocado!' seja eommandado por Pratico
da barra: ficando sujdtos ao pa~amcnto da quántia tolitl
aquelles que se não acharem ('nl tacs condições. O que tudo
cornmnnico a
Ex. para srn eonhecimento c execução.
.
Deus Guarcfc a V. J~x.- Joâo Uns Vieit·a Cansansão rle
Sinimbú .-Sr. 1' rrsidl'n!e lia Provinda do Rio Grande do Norte.

:v.

N. 2D3.-GUERHA.-~Circular de 25 de Junho de'1862.
nccommcndando toda a economia nas dewzas deste 1\linisterio, não alllot'i~antlo qualquer que não estt~ja prevista nas Leis !l\1 Regulnnieiito§
Mihtan•s, cessando tlcstlc já as qnt: forem m~nos regulares.
·

4. • Oircctorin Geral.- 2." Secção. - Hio de .Janeiro. - 1\lini-;terio dos Nngocios da Cucrra em 25 da Junho de 186'l.
111.m• o Ex.m• f-'1· .-·Em pros~uça da ckfieiencia do orçamento
dJ 1\Ppartiç:lo tb (~u ·rr.1 r th tl•';l'j•1 fJill' tt~rn o G1\'l'l'nO J:n-

pcrial de não recorrer a crcditos supplementarcs, l\Iauda Sua
.Magestade o Imperador rccommendar a V. Ex. toda a economia nas despezas deste Ministerio, não autorisanrlo nenhuma
que nilo esteja prevista nas Leis c Regulamentos l\Iilitarcs.
E, como a distribuição de credito ás Thesourarias da Fazenda
por Aviso de 22 do Mat·ço ultimo, para o ex.crcicio de 1862
-1863, é provisoria c provavelmente terá de ser reduzida ás
proporções do credito geral que ror concedido pelo Corpo Legislativo, cumpre que V. Ex. tenha muito em vista isto mesmo,
para mandar cessat· desde já qualquer despeza menos regular.
Deus Guarde a V. Ex.- Polydoro da Fonseca Quintanillta
Jard(lo.- Sr. Presidente da Província de ....

N. 29-l.-FAZENDA.-Em 25 de Junho de 1862.
Solemnidadc com que se deve fazer a queima das no:as inutili;adas d1;
Banco da Bahia.
-

Ministcrio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 25

de Junho de 1862.
Dedaro a Vm. em resposta ao seu officio de 12 do corrente,
que as notas menores de 50~000 quo o Banco da Babia recolhesse, em virtude da Lei de 22 do Agosto de 1860, da sua
emissão-"' se achão sem valor, devem ser queimadas, revestindo-se "'''f acto da queima da necessaria solernnidade, assistindo a elle a Directoria do Banco c o Fiscal do Governo
c lavrando-se termo circurnstandado do mesmo acto, para qtto
nao !iÓ liqne ellc constando dos livros do Estabelecimento, como
tambcm sirva de norma em outros casos idcnticos.
Deus Guarde a Vm.-Visconde de Albuquerque.-Sr. Fiscal
do Banco da Bahia.

N. 2.95.- FAZENDA.- Em 25 de Junho de 1862.
Sobre o sello de dons eu mais actos escriJltns em uma mesma meia folha de
papel, ccomo deve ser entendida a Ordem n.• 337 de 2 de Agosto do
auno passaoo.

1\Iinisterio dos Ncgocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 25
de Junho de 1862.
Haja v~ S. de declarar a Hecebcdoria do Rio de Janeiro
em resposta no officio n.• 180, qnc foi dit'igido pela mesm<t
Deri.çi'ics do Gorern!!.
:!!l

1\rpartiçfto a essa Dircctoria Geral em 14 de Outubro ultimo;
que se em uma meia folha de papel forem escl'iptos dous ou
mais actos sem serem os de que trata o art. 86, para,uaphu
unico, do Regulamento de 26 de Dezembro de 1860, de cada
nrn delles se deve pagar o se !lo devido, como se fossem passados em outras tantas meias folhas de rapei, entendendo-se
por sdlo devido aquellc a que o citado 1:\egularncnto sujeita
hoje o neto ou o papel em que elle é escripto no caso de ter
de servir rumo documento; c que portanto é nestes termos
que deve ser entendida a ordem n. o 337 de 2 de Agosto no
armo passado.
.
Deus Guurde a V. S.- ris conde de Alhuqucrque.-Sr. Dircctor CPral interino das Hcndas Publicas.

N. 296.-FAZEiiiDA.-Em 26 de Junho de 1862.
Nno s11o aceitaveis as procuraçoes dos Empregados Publico; para a cobranca
de seus vencimentos coi·rentes, se nellas se declarar ter hn,·ido transacçao
sobre os mesmos vencimento>.

:\linistcrio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro em 26
(Jc Junho de 1862.
O Visconde de Albuqucrqne, Presidente do Tribunal do The~
souro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de
I<azenda do l\Iaranhão, em resposta ao seu offido tfll' 116 do
24- d~ Novembro de 1860, que não são aceitaveis as procurações
do funccionario~-publicos de qualquer classe ou hyerarchia para
a cobrança de seus vencimentos correntes, uma vez que nellas
os constituintes declarem ter recebido os mesmos vencimentos
antecipa <lamente por flll~io de qualquer transacção que srja;
porque comlituin,lo os ditos vencimentos alimentos quotidianos
e indispensaveis para a subsistcncia dos empregados, não é
admissivel que com elles se transija em or<lem a illudir a intenção da Lei, que os concedeu, e a desvia-los do fim a que
são destinados em contravenção do prinl'ipio da conveniencia
publica consagrado no Hegimento da Fazenda, cap. 219, par! e
final, Alvará de 17 de Janeiro de 1766, Lei de 21. de Julho do
1773 e DUlras muitas disposições em vigor, com cxccpção unicamente do disposto na ordem n.o 234 de 23 de Setembro de
18ã1 para o caso especial a que ella se refere em virtude da
Imperial l\esolução de Consulta de 23 de Agosto do mesmo
anno.

Visconde de Albuquerque.

N. 297.-FAZENDA.-Em 26 de Junlw de1862.
Como se opera o
~o

f;!,e~_conto,

ou da gratificação lio excrcici?, ou da 5.• parte
yeocimento ,total, nos casos de substitUição.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
26 de Junho de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tnbunal do
'l'hesouro Nacional, tendo presente o omcio n.• 30 de 20 de
Junho do anno passado, do Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda de Mato Grosso, no qual informa que, achando-se o
respectivo Porteiro Cartorario com parte de doente, foi-lhe
descontada a 5.• parte do vencimento depois de sessenta dias,
nos termos do art. 3.•, § 2.• do Decreto n.• 1.995 de 14 de
Outubro de 1857, e consulta se havendo o mesmo Empregado obtido quarenta dias de licença para tratar de sua sauda
fóra da Càpital, quando já estava sujeito ao desconto da 5. •
parte do vencimento, procedeu bem em considera-lo com direito ao vencimento integral (isto é ao ordenado por inteiro),
conforme o art. 35 do Decreto n. • 2.343 de 29 de Janeiro de
1859: declara que acertadamente não se descontou a 5. • parlc
do ordenado do dito Empregado durante a licença que l11e
foi concedida por molestia, mas que foi menos regular o
desconto que mandou fazer sobre o vencimento total antes
do gozo da licença e depois de passarem os sessenta dias,
contados da data em que deu parte de doente, se o seu substituto nilo J_"equereu o pagamento da 5.• parte do vencimento
integral do substituído e preferia antes a gratificação de exercício, conforme as Ordens n.• 25 de 19 de Fevereiro e n.•
183 de 25 de Julho de 1859; sendo que tanto no período do
impedimento por molestia, como uo da licença, devia ella
perder a mtificação do emprego, ainda na bypothcse di soffrer
l[lalquel"econto no ordenado.

Viscond6 de Albuquerque.

N. 298.-- A6RICULTUHA. COMMERCIO E OBR-'S PUBLICAS.
A viso de 26 de Junho de 18G2.
.,.

Communicn a resoluçilo da Consulto da Sectllo dos Negoflos do Imperio
do Conselho de Estado, relnti~a a dever ou nllo o Emprezario das obras
do Passeio Publico aterrar as nu1s interiores do respectiTo jardim pelo
systêiua de Mac-Adnm.

Directoria das Obras Publicas c Navegação. -1. • Secção.-:N. 248.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Agncultura, Commercio c Obras Publicas em 26 de Junho de
1862.
Sendo ouvida a Secção dos Negocios do lmperio do Conselho
de Estado sobr·~ a seguinte questão:-Sc nos termos do contracto celebrado com Francisco José Fialbo em o 1. 0 de Dezembro de 1860, é o Emprezario obrig11do a aterrar pelo
systema de 1\fac-Adam as ruas interiores do Passeio fubllco:
Houve Sua Magestade o Imperador por bem por Sua ltrtiQediata
Resolução de 21 do Ccorrente onformar-se com o J'arééer da
dita Secção, exarado em Consulta de 1'7 de Maio ultimo, concebida nos seguintes termos: Que em artigo algum do contracto
se acha expressa a clausula de ser o Emprezario obrigado
á aquelle aterro; que no§ 7.• da demonstração dos trabalhos
á que o Emprezario ficava obrigado acbão-se as palavrasmacadamísamento das ruas- mas es!le paragrapbo conrr~ntado
com o§ 2. • põe duvidoso o verdadeirtJ sentido do contra-eto; que
essa duvida se augmenta attendendo-se a quantidade dps materiaes de que faz menção o calculo relativo ao § 7. •, • do· numero
e qualidade dos operarios que devem ser empregados no trabalho; que para o maoadamisamento são poucos os materiaes.
pou~os e improprios os jardineiros; e finalmenta quo o mat:a~
dam1samento não sendo usado em jardins e não querendo,
Governo macadamisar as ruas interiores do Passtla,.Publiet,
em seu arbítrio está não exigir o cumprimento de"'fia claUIIUla
quando a considere incluida no contracto. O que communico
a Vm. para seu conhecimento.
Deus Guarde a Vm.-João Lins Vieira Cansansflo d1 Si·
nimbú.-Sr. InspcctorGeral das Obras Publicas.

·tif

ltlnniclpios da
,eiros Francisco

'ú,

tes.

~

ltlaptta tlemonsh•ath·o da dishtneiu de caminho <la Cithulc de Aa·acajú ás Cidatles e ''illas dos dlft'crentes Municlpios da
J•a'tn·incia de Sergitu•, e de cada unut dellas a todas as outras, organisado pelo Capitão de l'ngenheiros l~rancisl'o
I•ea•eira da Sih·a, JIOI' ordem tio Prcsitlentll lUanoel tla Cunha Gah·ão.
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N. 299.- GUERRA.- Circular de 27 de Junho de 1862.
Mandando adoptar os llJappas das distancias entre as Cidades, Villas e
Freguezias pertencentes ás Províncias de Pernambuco e Sergipe, a fim
de que por elles se regulem os abonos de ajudas de custo aos Officiaes
que ,·iajarem nessas Províncias •

. 4.• Directoria Geral.-2.• Secção.- Rio de Janciro.-Ministerio dos Negocios da Guerra em 27 de Junho de 1862 .
. Remetto a V. S. os mappas juntos das distancias entre as
Ctdades, Villas e Freguezias pertencentes ás Províncias de Pernambuco e Sergipe, a fim de que sejão adoptados /ara .regularem os ajustes de contas de ajudas de custo ao Olllctacs
que viajarem nessás P rovincias.
Deus Guarde a V. S.- Po/ydoro da Fonseca Quintanilha
1 ordão -Sr. lnspector da Theosouraria da Fazenda da Província dç ....

-------~-~

N. 300.-IMPERIO.-Aviso dot.• deJulhode 1862.
Ao Presidente da Província .de Pernambuco declarando que é justificavel
a Ji!lta dada por um empregado da FaculdadP: de Direito do Recife por
rausa do scrv1ço da qualifica~.ãn da guarda nacional.

4.. • Secção.- Rio de Janeiro.-l\linisterio dos Negoeio.; do
Imperio em o t.• de Julho de 1862..
IIJ.mo eEx.m• Sr.-Em solução ao oficio de V. Ex. de :lO de
Maio ultimo, dr.claro a V. E·c que póde mandar abonar as faltas
dadas pelo major João Baptista da Silva Manguinho ·no cxcrcicio do lugar de Continuo das aulas prcparatorias annexas á
Falcudade de Direito dessa Provincia, durante o tempo que servio como presidente do conselho de qualificação da guarda
nacional, por ser este serviço gratuito e obrigatorio por lei,
c por isso applicnvel a e !I e a uI ti ma parte do Aviso citado por
V. Ex~ de 19 de Julho de 18ü0.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Presidente
da Província de Pernambuco.

N. 301.-FAZENDA. -Em o t.• de Julho de 1862.
Sobre pagamento nas Alfandegas de porcc11tagem de dinheiros de cmprcstimo dJL_()rph~os c de ve11da de terras publicas.

J\'linisterio dos Negocios da Fazenpa.-Rio de Janeiro em o t.•
de Julho de 1b62.

0 Visconde de Albuquerque, PrPsidcnte do Trihunal do Thcsouro Nacional, dPclara ao Sr. Jnspedor da Thesouraria de Fawnda do Espiritn Santo, em respnsta ao seu ollicio n.• 15 do
14. de Abril ultimo transmittill(lo o reqw~rimento dos Empregados da Alfandega da mesma Provincia:
1. • Que os ditos Empregados tem direito a porcentagem da
renda arr!'cadada nos mezes de Agosto a Dezembro de 1860 proveniente da venda de terr<1s publicas, conforme as ordens de 22
de 1\gosto de 1861 c de 3L de Janeiro do corrente anno;
2. • Que para o calculo da dita porcentagem deve-se previamente dt>duzir a importancia da despeza de cada braça corrente
da medição de cada lote das tl'rras vendidas, avista dos respectivos memoriaes, paga aos Engenheiros c Agrimensores incumbidos dessa operação, tanto por conlracto como por administração,
na fôrma do Hegulamento de 8 de Maio de 1854. :
3. • QuP Ofi mesmos Empn•gados r.ão tem direito a prrrrbrr

porcentagem dos dinheiros an·ecadados na Alfandega pQr empresUmo do cofre de Orphãos, como já foi resolvido na citada
~ordem de 31 de Janeiro proximo findo.

J' isconde de Albuquerque.

N. S02.-FAZENDA.-Em 3 de Julho de 1862.
P~ssoas que dcnm assignar os termos de fian~a& fiscacs.

)linistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio do Janeiro em 3 de
Julho de 1862.
O Visconde do Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspeetor da Thesourarln da
Província da Bahia em resposta ao seu officio n. • 161 de 23 de
Maio ultimo, que o mesmo Tribunal resolveu approvar a fiança
de oito contos de réis prestada por Pedro Raslelli para exercm· o,
lugar de Almoxarife do Arsenal do Guerra da mesma Província;
recommenda porém ao Sr. lnspector que semelhantes fianças
devem ser assignadas pelo fiador e pelo Procurador Fiscal, o
não pelo afiançado, como se nota do termo de fiança, que acom•
panhou por copia o I'especlivo processo, que ora devolve.

Visconde de Albuquerque.

N. 303.-IMPEIHO.-Aviso de 3 de Julho do 1862 •.
Ao Prrsidcnte da Província do Rio Grande do Norte rPsol'fendo algumlll
duyidas relativas n att•·ibuiçn~s dos lnspectori'S de Snudc P\lbliCll, e~.;
dando observar os instrucçucs appro,~adas por Avi~ dé 25 de Aglllto
de 1854.

õ.• Secção.-Rio de Janeiro.-llinisterio dos Ncgocios 44lmperio em 3 de de Julho de 1862.
··~ ~.

do

m.m• eEx.m• Sr.-Foi ouvida a Secção dos Nerocios fmperio do Conselho de Estado sobre o officio n.• 61 de 4 de Oo·
tubro do anno passado, no qual V. Ex., representando qllt'l. o
lnspector dfl Saude dessa Província, talvez fundado na dispo~
sição do art. 60 do regulamento n•. 828 do 29 de Setembro. de
1851, que aliás só trata de subslancias c drogas modicifllles't
trttHc julgado autorisado, nos visitas sanitarias, a manda~ ·-P<t

remptoriámcnte intltilisar os generos que a seu juizo são jul·
gados deteriorados, sem deixar nenhum recurso ás partes, o que
tem excitado queixas, consulta: J.•, se é curial a pratica seguida pelo mesmo Inspector, ou se é applicavel aos gcneros alimentícios a disposição do art. 61 do regulamento, podendo os
interessados requerer novo exame, c neste caso a quem compete a nomeação dos peritos; 2.•, se a lnspcctoria do Saudo
é competente para ordenar a inulilisação dos gencros, tornando-se assim executora de suas proprias deliberações, ou se deve
recorrer á policia; e, neste caso, se esta deve, antes de qualquer
processo, fazer executar as decisões da Inspecloria, ou se devo
preceder o processo de que trata o art. 65.
E S. 1\f. o Imperador. Conformando-se, por Sua immediata
resolução de 19 do mez passado, com o parecer da dita Secção,
exarado em consulta de 27 de 1\laio deste anno, manda declarar a V. Ex o seguinte:
t.• Que o art. 60 do regulamento annexo ao Decreto n•. 828
de 29 de Setembro de 1851 comprchendc crn sua disposição os
generos alimentícios, como é manifesto pelas palavras-algumas
substancias eslão falsificadas, corrompidas ou alteradas~, e
Cóm esses generos se deve proceder da mesma maneira pm· que
se procede com os medicamentos e dmgas de que falta o mesmo artigo;
2.• Que aos ditos generos alimentícios é applicavcl, em toda
a sua éxtensllo, o disposto no art. 61 do mesmo regulamento ;
3. •, que a nomeação dos novos peritos, de que trata o citado art. 61, devo ser feita pela autoridade sanitaria, da mesma maneira por que o fôra a dos primeiros peritos para execução da disposição do art. 60;
4. • Que na execução das medidas que se houverem de tomar para o cumprimento das deliberações da autoridade sanita ria
devem observar-se as disposições dos arts. 62, 63 c 65, dando-se
ás pártes os recursos estabelecidos no regulamento, c lavrandose os termos necessarios pelos modelos anncxos ás instrucções
approvadai pelo Aviso de 25 de Agosto de 185~.
- Deus (iuarde a V. Ex. -Marquez ·de4Jlinda. -Sr. J> residente
da Provincla do Rio Grande do Norte .

.·

Aviso de :lã de Agosto tle :18&.:1, a que se refere o Aviso acima e lnstrueções annexas.
2. • S.ecçilo.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Nrgocios do
lmperio em 25 de Agosto de 1854-.
- Sua Magl'stade o Imperador, a quem forão presentes as
lnstrueçõcs, modelos e normas para a escripturação das Commissões do hygiene c Provedorias de Sande das Províncias do

Decisões do Governo.
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Imperio, ot'gànisadas por essa junta central, na conformidade
do que determina o art. 83 do Regulamento que baixou com
o Decret:J n. 0 828 de 29 de Setembro de 1851, Houve por bem
Approvar as referidas lnstrucções, modelos e normas. O quo
communico a Vm. para conhecimento da mesma Junta.
Deus Guarde a Vm.- Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.Sr. Presidente interino da Junta Central de hygiene publica.
lnstrur.ções pam a e.~cripturação de cada uma das Commi~sões e Provedorias de Saude Publica em t~bservancia do
art. 83 do Regulamento n. o 828 de 29 de Setembro de 1851.

Art. 1. • A cscripturação de cada uma das Com missões e Provedorias de Saude Publica, creadas pelo art. 2. 0 do Regulamento n.• 828 de 29 de Setembro do 1851, constará dos
seguintes livros:
§ 1. 0 Um para registro dos seus omcios dirigidos ao Governo
Provincial respectivo.
§ 2. o Um para registro dos que houverem de ser dirigidos á
Junta Central.
§ 3. o Um para registro dos que semelhantemente forem dirigidos ás autoridades e corporações, &c.
·
§ 4. o Um para registro dos que forem dirigidos .aos Delegados de Saude, quando os houver.
§ 5. 0 Um para registro dos termos que se lavrarem durante
1\S visitas sanitari11s.
§ 6. o Um para assentamento das casas a que forem fazer aS'
visitas sanitarias.
§ 7.• Um para matricula dos medicos, cirurgiiícs, boticarios,
parteiras, e dentistas.
As Commissõcs terão, além destes, mais um livro para l'e-<
gistro das actas de suas sessões.
'
Art. 2. Todos os livros de que trata o artigo antecedente
serão escripturados pela maneira seguinte :
O registro dos officios, termos e actas, se fará transcreveu-•
do·os textualrmnte srm ebrcvinturas, c seguidamente um após
outro, por ordem ehronologica; e as ultimas folhas de cada
livro conteráõ um índice das respectivas materias nelle tratadM,
com designação das datas e paginas, conforme o modelo n.•t,
sendo que o índice das actas constará de um sumrnario dell.s':
o dos officios de um resumo ou breve noticia de sua mateÃa;
c o dos termos dos nomes dos indivíduos autoados, e especie
da casa de ne~ocio ou natureza do seu estabelecimento, conro·rtne
o modelo n. o 2. A norma dos termos é indicada no modelo n.~
O livro destinado ao assentamento das casas visitadas shá
escripturado, lançando-se nelle: J .•, a data do dia da visfta;
2. 0 , a rua o o numero da casa; 3. 0 , o nome do estabeletimcnto ou rasa de ncp:nc.in; 4 •, o noml' do elo no; 5. •,; as
0

a:

obset·vações concernentes ao resultado da visita ; tudo con(orme
o modelo n.o 4
Far-se-ha a escripturação do livro da matricula dos medicos,
cimrgiões, &c.,· lançando á margem esquerda a data da matricula, seu gráo academico e profissões, a Faculdade que conferia ou verificou o diploma, e a data em que foi conferido
ou verificado. Quando, porém, a matricula tiver lugar por
ter sido o diploma registrado em alguma Camara 1\Iunicipal,
na conformidade do art. 33 do citado Regulamento n.• 828,
dcclarar-se-ha lambem o nome da Camara onde foi registrado
·o diploma; tudo conforme o modelo n." 5.
Este livro de matricula terá um outro com abccedario, que
lhe servirá de índice, e no qual se lance alphabeticamente
os nomes dos matriculados, suas profissões e a pagina do livro
onde se acharem suas respectivas matriculas.
Art. 3. o Serão riscados á direita c á esquerda de cada pagina,
com um simples traço, os livros de registro.> do~ ofiicios, termos
e actas; os outros livros e as folhas daqucllcs destinados para
o índice o serão conforme os modelos respectiyos.
Art. 4. o Todos os livros serão numerados e rubricados pelo
Presidente da Commissão ou pelo Provedor de Saude Publica.
Conteráõ 200 folhas de papel pautado, sendo de hollanda
grande o de matricula dos medicos, e de hollanda meião todos
os outros.
Rio d6" Janeiro em 20 de Julho de 18a~.- Dr. Antonio Felix
Martins, Presidente interino.

N. t.-:llodelo do indiec do t•cgisb•o dos oDit•ios.
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N. 3.- ~ot•ma dos tet•anos que se houverem.
de lavrar durante as visitas sanitarlas nos'
casos de infraeciio do He~ulamento da
Jgnt.-. Central de ·uy~lene Publica de ~9 de.
Seteml)ro de :tSõ:l.
Termo de violação do artigo .... do Regulamento da Junta
Central de Hygiene Publica de 29 de Setembro de 1851 contra·
F: ... morador na tua de .... n.• ....
Anno do Nascismento de Nosso Senhor Jesus Christo de 18 .••
aos ... dias do mez de .... do dito anno, na rua de ..• ,
casa n.• .... onde se achava urna taverna (fabrica, botica,
& c. ) pertencente a i< • . • . achando-se presentes os Drs.
:F ..•. c F ... como membros da Com missão de Hnciene Publica
(ou F .•.. como Provedor de Saude Publica, ou F .... como
Delegado da Commissiio ou do Provedor), comigo Secretario
(ou Fiscal da freguezia de tal), afim de se proceder ao exame
dos generos (medicamentos, substancias, & c.) expostos á venda
na referida casa, nhi, depois de feitas as diligencias necessarias pela mesma Commissão (Provedor ou Delegado), foi de--,.
clarado(segue aqui a exposição do que occorrer, designando-se o
nome c a quantidade dos objectos deteriorados ou falsificados, & c.)
c por isso foi pela mesma Commissão (Provedor ou Delegado)
decidido que fossem os referidos objectos immediatamente destruidos (ou o destino que se julgar dever dar), sendo condemnado o seu dono na pena de .... tudo na conformidade
do art. 60 do ltcgulamento de 29 de Setembro de 1851. Do

~237~

que para constar lavrei o presente lel'mo, perante as testemunhas F •.. e F ... que, com a referida Com missão tProvedor
ou Delegado) e comigo, assignáriio, Jicando de tudo sciente o
dono da sobredita casa (n"a sua falta, quem o representar, designando-se o sim nome), o qual se conformou com a referida
decisão, sendo logo inutilisados os objectos damnificados, que
acima forão mencionados.
· (Seguem as assignatut'as.)
N. B. Quando os donos dos objectos não se conformarem
com a decisão, proceder-se-Ita como recommenda o art. 61
do Regulamento, e então no termo que se fizer, onde diz:tudo na confOJ'midade do art. 60 do Hegulamento de 29 de
Setembro de 1851, continuar-se-ha do modo seguinte: - c não
se conformando o referido F .... ( dono da casa ou quem o
r~presentar) com esta decisão, exigio a nomeação de novos
peritos na conformidade do art. 61 do mesmo ltegulamento,
e. for!lo por mim Fiscal notificados F .... e F .... (Expõr-se-ha
finalmente aqui com toda a clareza tudo quando occorrer, e
depois então continuar-se-Ita). Do que para constar lavrei o
presente termo, &c. tantos de tal mez e anno F ..•. e F .•.•

l'W. .1.-Hodelo Jtara o assentamento das casas
em q~ae se fizerem as "isitas sonitarias .

.:
s"

..

1854.
Me:les. .~
~

-- -

Ruas.

.g

Estabelecimentos •

Nomes dos
donos .

Observações.

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

Jan .• 11 Rua do Princtpe •.••.• o\ O Casa de pasto. Jolio Luiz ••.•• Em bom estado.
{ Foi autoado por
infracçfio do
))
11 Direita ••••• 30 Botica ...... Manoel Duarte.
art. 6i do Re. gulamento.
')) lO Rosario ••••. 25 Armazem de
~Forno inutilisadas 6 arrobas
mantimenI>
'
tos ••••..•• Silva & Pinto,. ~ de carne sccca
por estar dam. nificada.

N. &. - .llodelo t•a••a as matricula•
medicos, boticaa•ios, d:c.

181>4

))

"

d~

Janeiro.

15

Março •.

3

José Ahes, Dr. em medicina pela Faculdade de
Paris, apresentou titulo de verilicação de diploma
passado pela Escola da Bahia em 15 de Janeiro.

Junho .•

-i

Francisco Antonio, Pharmnceutico pela Physicatura·
mó r do Reino, registrou o seu diploma na Cama r a
Municipal de .... passado em tantos de ....

~-~

------·-

Jon9.uim de Souza Dias, D1·. em medicina pela
I· acuidade do !li o de Janeiro, apresentou ·o seu
diploma em 15 d~J Janeiro.

N. B. Os espaços deixados entre cada mah·icula silo reservados para
algumas notas futuras que tcuhão de fazer-se relativamente ao matriculado;
e quando. o espaço estiver cheio c fôr necessario lançar ainda al~tuma
observaçllo levar-se-ha' o nome do matriculado á: outra folha, para nella se
continuarem as notas.

N. 304..-FAZENIH.-Em

!~de

Julho de 1862.

E' incompativel o emprego de Secretario do Governo da Província com 11
de Procurador Fiscal da Thesouraria.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 4. de
Julho de 1862.

'

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, em resposta ao oficio n.• 23 de 23 de Março do
annÇI proximo passado, no qual o Sr. lnspeclor da Thesouraria
de Fazenda do Rio Grande do Norte, participando a nomeação
do Bacharel Adelino Antonio de Luna Freire, Secretario do Go•
verno da Província para servir o cargo de Procurador Fiscal da
mesma Thesouraria durante o impedimento do proprietarioconsulla se o referi~Jo Secretario pôde accumular aquellas fttnc ..
c;ões e seus competentes vencimentos; declara ao mesmo Sr.
Inspector que. attenta a manifesta impossibilidade de serertl as.
funcções de taes cargos desempenhadas cumulativamente sém
prejuízo do serviço publico, é incompatível o cxcrcicio delle& por
uma só pessoa.
·
·

Visconde de Albuquerque. ·

·N. 305.-FAZENDA.-Urcular em 4 de Julho de 1862.
Processo e pagamento de títulos de divj!!_a que abrangerem mais aonos,
conforme o Decreto de 26 de 'Fevereiro do corrente anno.

'Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 4
de Julho de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectorcs das Thesourarias
de Fazenda, que, quando os documentos ou titulas de dividas,
cuja liquidação c pagamento se requerer, abrangerem mais
annos ou exercidos do que os mandados pagar nas mesmas
Thcsourarias por virtude do disposto no art. 4. 0 do Decreto
n. o 2.837 de 26 de Fr,vcreiro do corrente nnno, deveráõ procede!' á liquidação de toda a divida constante dos mesmos
títulos ou documentos, fazendo-se no5 processos e nos despachos definitivos, pelos quaes forem as dividas reconhecidas,
declaraçilo expressa da parto pagavcl nos termos do citadu artigo; e que depois de assim organisados e julgados os processos com as formalidades prcscriptas nas lnstrucções de 6
de Agosto de 18i7, serão logo autorisad,>s os pagamentos por
ordens P-speciaes dos lnspcctores das Thesourarias com referencia aos mesmos procsssos, c nelles postas com a necessaria
clareza e individuação ns verbas da elfectiva realizaçüo dos pagamentos, depois do que serão remettidos aos Ministerios á
quem competir deliberar sobre a parte não paga, fazendo-se
nos oficios de remessa especial menção dos pagamentos feitos.

Yiscondc de Albuqllcrqne.

N. 0 306.-GUERRA.-Circular de 4 do Julho do 1862.
Providenciando quanto ao abuso possivel de engajarem-se pra ;as das C.QJQ..
· pias M.ilitare5, que completao s~u tempo de serviço, para continuarem
a: p~t~ficer ás mesmas Colonias.

, .4.a Directoria Geral.-2.• Sr.cção.-Rio de Janeiro.-Minis. terio dos Nrgocios da Guerra em 4 do Julho de 1862.

'
Ill. mo o Ex. mo Sr.-Podendo ter-se dado o nbuso de se engajarem praças das Colonias Militares, que complelão seu tempo
de serviço, para continuarem a pertencer ás mesmas Colonias
quando o espírito da Lei só permilte taes engajamentos par~
o snrviço artivo do Exrrcito, Drtermina ~ua 1\lngP!'l ad4l o I rnpe-

mdor que as praças assim engajadas sejão immcdialamcntc in·
corporadas ao Batalhão, que tiver a sua parada mais _proxima
das respectivas Colonias, salvo se preferirem desistir aas vantagens de engajamento, para continuarem a fruir as de colonos,
na fórma de seus Itcgularnentos. E porque semelhante pratica
não deva continuar, 1\fanda o Mesmo Augusto Senhor, pelo
modo mais positivo, declarar a V. Ex. que não se fação mais
contractos de engajamentos de praças, que se acabarem naquellas
condições, sob pena de não se attender a qualquer despeza,
a que esses engajamentos derem lugar.
Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordão.-Sr. Presidente da Província de .•.•

N. 307.-IMPERIO. -Aviso de 5 de Julho de 1862.
Ao Dispo da Diocese do Hio de Janeiro para reformar a proposta para
~ da Igreja de Nossa Senhora da Penha do Morro do Coco.
fazendo incluir nclla outro Sacerdote além !lo proposto, que tambem
concorreu a ella e foi approvado.

6.• Secção.- Rio de Janciro.-Ministerio dos Ncgocios
lmpcrio em 5 de Julho de 1862.

d~

· Ex. mo c Rcv. mo Sr. -Foi ouvida a Secção dos Negocios
do Impcrio do Conselho de Estado sobre os offlcio'l de 16.;
de·lunho. ultimo, em que o Hcv. Provisor Geral deste Bispado propõe, em nome de V. Ex. Hev. ma, o padre Fran-.
cisco Cardoso de Mello para vigario da freguezia de S. ·
Seb11stião de Itabapoann, c o padre José Guedes Machado~
para a de Nossa Senhora da Penha do Morro do Coco,;;
amb~s no município de Campos, da Província do Rio do
Janeiro, entendendo o referido Rev. Provisor Geral não._
dever incluir na segunda proposta o nome do primeiro dos~,.
mencionados sacerdotes, não obstante ter na mesma occasião,'
concorrido á Igreja sobre que elia versa, c de haver sido,.
tambem npproYado.
· ,_,
E Sua Magestade o Imperador, Conformando-s~ por Sua~,
immediata resolução de 2 do corrente mez com o parecer:
da referida Secção, exarado em consulta de 26 do mez .
passado, Ha por bem l\Iandar declarar a V. Ex. Rev.- ,
que !lca mantido o concurso p::tra o provimento da pt·imeira,
daquellas Igrejas, Ordenando que seja devolvida a V. Ex .• ,
Hev.m•, para :et rcrormada, a proposta que se refere ao,
provimento da frrgw•zia do ~forro do Coco, pelos ronda..:

mentos do citado pnrecPr, de que junto nma cópia par;t
seu conhecimento e go\el'no.
Deus Guarde a V. Ex. Uev.m•-Marquez de Oiinda.- Sr.
Bispo Conde Capellão-rnór.
CONSULTA A QUE SE REFERE O AVISO ACil\U.

Senhor! Houve por bem Vossa Magestade Imperial o,._
dcnar, pot· A\·lso de 23 do c01·rente, que a Secçiio dos N<'gocios do Imperio do Conselho de Estado consultasse com
seu parecer sobre as inclusas propostas para provimento
das Igrejas parochiaes de S. Scbagtiào de ltabapoana, c d1!
Nossa Senhora da Penha do Morro do C•>Co, ambas no
l\Iunicipio da Cidade de Campos, c bispado do Hio de Janeiro. A Secção tem a honra de executai' a ordem dn
Vossa Magestade Imperial.
Postas em concurso as Igrejas mencionadas, compat·eccu
para a de S. Sebastião de ltabapoana um sú oppositor, o
padre Francisco Cardoso de Mello, e pal'a a de Nossa Senhora da Penha do Morro do Coco se apresentárão dous
oppositores, o mesmo padre Cardoso e o padre José Guedes
Machado.
No concurso foi o padre Cardoso approvado com dez
pontos e meio, . e o padre Guedes com seis pontos; aquclh'
em ambos os exames, e este no unico a que se propuzcra.
O concurso foi revestido de todas as formalidades lcgaes;
mas uma das propostas ni'io foi regular. Para a Igreja de
ltabapoana propôz o Uev. Pro viso r, em nome do Hev. m"
Bispo diocesano, como cumpria, o unico opposilor della o
padre Cardoso: a para a Igreja de Nossa Senhora da Penha
do Morro do Coco propôz o padre Guedes súmentc, quando a esta Igreja tambem se havia opposto o padre Cardoso,
que até obteve no exame nota superior á do seu competidor. Do assim haver procedido dá o Hev. Provisor por
motivo o ter proposto pam a Igreja de llabapoam o pad rc
Cardoso, unico que a clla se oppuzcra, c que já alli servia
como cncommendado.
Comquanto a Secção tenha para si que o fim do Rcv.m•
proponente fôra prover ambas as Igrejas com os concurrentes que apparecêri'io, pondo n'uma o unico oppositOI'
dclla, o na outra o concorrente que ficára só pela retinida
do companheiro, todavia este arbitrio n!ío lho era permitli •
do, embora fossem boas as suas intenções. A disposiç.iío
da Lei que regula as propostas não autorisa semdhantl~
a cto.
O Alvará de 14 de Abril de 1i8f, chamado das faculdades, determina que dos concurrenles scjão propostos tres
que mais dignos forem. Este prereilo suppõe a exislencia
D(cisões do Goremo.
31

(k maior numero de opposilores, o que nem sempre aconleer,
corno na hypolhese presente, onde p11·a uma Igreja so
<!p:esentórão dous, c para outra um sómente. Por isso a
Jll'alica tem ndmiUido, c a ProvisãG de 3ll do Agosto de
1827 autorisado, que as propostas possão conter menos de
t.n~s nomes, para que as I:.;Tejas não fii(Ucm sem pastor.
Não ha porém pratica nem disposição nenhuma que permitta prctcrir;ão de um nome, quando concorrêrão tres ou
nwnos de lres. Neste caso deYcm ser todos incluídos, fazendo
n proponente as obscn·ações que julgar nooessarias ou convenientes.
Na hypotbcse presente a proposta de um com preLerição
de outro, que lambem concorreu, (•quivale a uma apresentação, que é da privativa altrilmiç;lo de Vossa l\bgestadc
Imperial, como Padroeiro c Chefe do Poder Executivo (art.
102, § 2. • da Constituição).
NãQ obsta a quo sPja induido na proposta da lgrcjn do
· :\1orm. do Coco o padro Cardoso o ter sido proposto para
a de ltabapoann, como cumpriu, po1· ser o unico oppositor a
csla: as propostas devem ser o resultado o a cxprossllo
cxacta do concurso; c ent;'lo Vossa l\fagestaoo .Imperial· Hesolverá como o pedir o bem publico c da Igreja. Não
tornpetc ao prelado proponente a apreciação destas cireumstaneias ( Alvnrá do H de Abril de 1781 acima citado).
Só lhe é dado fazer observações.
'
Portanto é a· Secção de parecer que, mantido o concurso
regularmente ,feito, srja devolvida ao Rev.m• Bis~o diocesano,
ou a q uom suas vet.cs fizer, a pmposla relativa á lgrrja
de Nossa Senhora da Penha do Morro do Coco, para rcdu:t.i-la aos termos da Lei, incluindo os dous oppositores,
a fim de que \'ossa 1\Jagestade Imperial Delibere como fór
justo, á vista desta c da proposta da Igreja de S. Se·
bastião de llabapoana, que está regular.
Vossa lUagcslade Imperial porém Resolverá como Houver
pot' bem.
Sala dás conf<Jrcneias da Secção dos Negocios do Jtn•
- perio do Conselho de Estado em 26 de Juuho oo 1~~
Visconde dtJ Sapucahy.- Bernardo de Souza· Fra1tNf;,-,

Manoel Feli::.ardo de Souza e Mello.
Cgmo parece.- Paço de S. ChJ'istovão ew ;]. de JulbOc de
1862.- Cóm a rubrica de Sua, '1\lagestade; o 10\pe~a~;......,
Marq1ce;; de ()linda.
·

N. 308.-F.\ZE:'\D.\ .-Em 5 ue Julho t1·
Os. t·cquerimentos

-

.~m

lfG~.

que se passi\r;io certidões só estão sujeitos an
sellv destas.

-

1\Iinistcrio dos: Ncgocios da Fazcnda.-lUo de Janeiro em 5 ue
l ui h o de 1862.
O Visconde do Albuquerque, Presidente do Trihttnnl do Tlwsouro Nacional, tendo em vi,ta os rrqucrirnenlos do 2. 0 Eseriplurario da All'andcga da Provinda da Bahia Josó Fdiciano flp
Castilho, transmittidos com os ollicios da rcspediva Presid<·neia
<le 26 de Outubro do anno passado e 5 de l\laio ullimn, p<~rlin
do a grali:ficação de rtue trata o art. 103 do HNwlamento de UI
de Setembro de 186lJ, ordena an Sr. Inspector da Thesourari:t
da dita Província que exija da referida Alfundcga, c rcrnella :w
Thcsouro as informações que exigem ns Circnlan~s de 2 d<~
1\larço c 10 de Outubro do referido anno; c por l'Sta oc<'asi:io
declara ao mesmo St·. lnspector qun mal e indevidrlm<mte l'orfu,
revalidados os rncneionados requerimentos em que 1\H·ãn pelo
"Upplieantc pedidas c passadas duas certidões, yislo qne os mrsnos requerimentos não criio sujeitos a scllo, c quando o rossem,
1 havia sido paga a taxa devida das certidões, unica a que ta11~
locurnentos crão sujeitos, c não havião portanto incorrido na
1Cna de revalidação; cumprindo qno a referida Thcsouraria
1ça restituir a irnportancia de taes revalidaçürs no caso 1pto o
upplicantc rcclâtnc contra tal cobrança por indeviua.

Visconde de .-ll!mqucrqur.

N. 309.-l'IPEIHO.-Aviso de 7 de Julho dP 1862.
lo Dirrctor da Faculdade de l\Jcdicina tia D;1hia <Jilflrornnrl" .1 intl•lli;:;en•·ia
l]lle deu n congrega;ão dos lentes sohre o Derreto IL" 2.8~f, .lo I de Fl·\creil·o deste. anno na ·pnrlc rcl;1tiva alls pontos sobrr que deyc Ycrsar
11 pro1·a cscl'ipla nos coE_c_ursos.
J.
•. 1

4.• Secção.- Rio do Janciro.-l\iinisLcrio dos Negocias do
lmperio em 7 de Julho de 1862.
Em soluç1'ío ao oillcio de !) do mcz passauo, em fJU~' V. S.
Dornmunica que, embora I) Decreto n". 2.885 do i. o tln Feve:·eiro ultimo, relativo ás regras d~ concurso para n prmimenlo
:los lugares <lt~ il'ntes das F;:caltlades do mt'didna, niio lr;ll<~
l'osilivamente da prova <' Tripln, lt'LI<Ivia a <"t'll;~rt·::;~t;fw 1k~·:;,

Fdculdi.lde, por tkdue~·fío lo3ica, accordou unanimemente em que
os pontos para clla devem exclusivamente versar sobre o objccto da cadeira em concurso; declaro a V. S. que a duvida está
resolvida pelo mesmo Decreto, como opina a congregação, e
que portanto s~ deve entender que o disposto para a prova oral
e pratica é extensivo á escripta.
Deus Guarde a V.S.-JJJarquez de Olináa.-St·. Director da
11 aculdada de Medicina da Bahia.

N. 310.-FAZEL'\DA .-Circular em 7 de Julho de 1862.
N;1o são sujeitos no seno os liHos de termos de juramento e posse dos
diiTcrcnles Juizos do Imperio.

:Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 7
de Julho de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do TheNacional, declara aos Srs. lnspectorcs das Thesourarias
(!c F<.JZenda, que us livros de termos de juramento o possr, existentes nos diversos juizos do lmpcrio, não são sujeitos a sello.
~ouro

Visconde de Albuquerque

~.

311.- FAZENDA.- Em 7 de Julho de 1862.

c~lrulndo sobre a
i111portaneia de multas prc,istas em uma das condições do mesmo contralto.
··

f'ohrL' a !'ohran•:a indchita do scllo de um contraeto

Ministcrio dos
Julho de 1862.

~cgocios

da Fazenda.- Rio de Janeiro em 7 de .

O Visconde de Albuquerque, Presidcn!o do Tribunal d() '·
TIH'souro Nacional, em solução ao officio n.• 122 de 17'
de Selcmbro do anno proximo passado, no qual o Sr. lns~ij
fH'dor da Thesouraria de Fazenda do Cearâ dá conta de haver
deliberado de accordo com o parecer do t·cspectivo Procurador
l 1 iscal, c para que tivesse ohservancia o art. 13 do lh·gulamento rh~ 2G de Dezembro de 1860, que ao capital de 30:00U~
do C(ln\rado cl'lcbrado pt'la l'rcsidcndu ela Proviur:ia com J<'ran-

cisco José de M<.~tlos para o estabelecimento de uma fazenda
normal, se addicionasse para a cobrança do sello proporcional
a unidade da multa de õOO:tj)OOO, prevista em uma das condições do mesmo contracto, por cada mez de excesso do prazo
marcado par'l seu inteiro cuwprimento, vista a impossibilidade
de definir-se o numero das multas, a que a parte teria de ser
sujeita, declara ao mesmo Sr. lnspector que deve restituir ao
cmprezario o solto proporcional correspondente á mulla indicada, por ser a decisão de que se trata manifestamente
contraria ao disposto no supracitado artigo; porquanto, não
podia semelhante multa ser considerada uma obrigação correlativa do contracto nos lermos do dito art. 13, a llm de pagar
sello proporcional, mas sim uma pena tão sómentc estabelecida
para o caso da não observancia do dilo contraeto; e seria
menos justo cobn1r sello proporcional de uma quantia que o
cmprezario, bem longe de receber, teria de pagar, quando
inconessc em falta, podendo o mesmo acontccm· que nlío se
achasse a ella obrigado em tempo algum, pelo fac.to de havc1·
terminado a sua empreza no prazo estipulado.

Visconde de Albuquerque.

N. 313.-FAZENDA.-Ern 9 de Julho de 1862.
O sçllo fixo de cada meia folha de papl'l, srgundo o seu formato, n5o púdc
exceder de 200 réis

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
9 de Julho de 1862.

O Viseondc de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria da
J>rovincia do Paraná, rm resposta ao seu officio n.• 134 do
25 de Novembro de 1861, que, como já foi declarado pela
Ordem n.• 58 de 5 do Dezembro do referido anno expedida
á mesma Thesouraria, o sello fixo de cada meia folha de
papel, segundo o seu formato, na conformidade da disposição
2.• do art. 11, § t.• da Lei n.• 1.11'. de 27 de Setembro de
18CO, não pódc exceder de 200 réis.

Visconde de Afbuqucrque.

N.•

31~.-GUEIUlA

.-A\'iso de !J de Jullio de

186~.

DcleWJinanrlo que sejão rrquisiLauas officialmcnte pelá I'rrsidenda da l'rovincia as certidões de idade dos volutltarios,. na hypo.t,hcse de não 1'0·
dereln estes rxhibi-las, em conscqüeõcla da distància dás parochias, onde
forno baptisados.

!~.· Dircctoria Geral.-2.• Sccção.-Uio de Janeiro.-l\linisterio dos ~egocios da Guerra em 9 de Julho de 1862.

Ill.m• c Ex.m• Sr.-Accmo recebido o officio de V. Ex. n.•
174 de 5 de Junho proximo passado, apresentando a duvida,
que se olferecc sobre a impossibilidade, em muitos casos, de
se verillcar a idade dos voluntarios para o abono ào competente premio, c em resposta sou a dizer a V. Ex. que, na
hypolhcse figurada de não poder o individuo exhibir sua certidão de idade pela distancia da parochia onde foi baptisado,
deverá o Commandanle do Corpo assim o participar á Prcsidcncia, para que esta exija officialmcnic do rospcetiva paroclw
a conveniente dcclaraçno.
Deus Guarde a V. Ex .-,-Polydoro dfl Fonseca Quintanilha
.I orddo. -Sr. l'resiL\enle da llrovincia da l'arahyiJa.

~-- 31~.-GUEIUL\.-Aviso

de!) de Julho de 1SG2.

Versando ácerca dos premios de ':.OJJmlarios ou rngajados das pra~as, quP,
por extinc~ão das Compauhias de PCJC;lres, passárão para o C·H·po de Lluarnição.

4. • Dirccloria Geral.-2. • Sccçlío.-Rio de Janeiro.-1\linislerio dos Negocios da Guerra em 9 de Julho de !862.

IIJ.mo c Ex.m• Sr.-Respondendo :lo S('U officio n.' G3 do 2S
fle Junho findo a respeito dos premios de tolunlarios ou en·
gnjados, das praças, que, por cxtincção das Companhias do
l)edestrcs, passárüo para o Corpo de Guarnição, tenho de signi·
ficar a V. J~x. que por Aviso de 13 de Agosto do anno proximo passado, se declarou que esses prctníos não podiiiO'ter
alteração, qu:mto ao passado, mas (Jile; no caso de tacs praç.as.
eoncluirem o seu tempo de serviço c se engajarem de novo,
laiio direilo ao mesmo premio, que se abona nos Corpos mo:
\Pis.

Ueus Guarde a V. I~x. -Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordrio.-':!or. Presitlculc da Província de l\Jinas Gerncs.

N. 3l5.·- GUERR.\.- Circular de 1l ddulho de 1862, cís
Presidehcias das Províncias , excepto a de S. Pedro do Sul.
Declarando qlte não será levado em conta qualquer documento rornprobalorio de tl(!l!pezas feitas com a G!tarda ~_acionai destacada.

4.• Dircctoria Geral.-2.• Secçlio.-Rio de Janeiro -1\linislerio dos Ncgocios da Guerra em 1t de Julho de 1862.
lll.m• o Ex.m• Sr.- No exercício, que comrçou este mcz,
não tem ·o l\'linislcrio a meu cargo credito para a retribuição
da Guarda Nacional destacado, porque, contando-se apenas com
quatorze mil praças de pret, numero que ni'io póde deixar de
estar sempre preenchido, não ficão sobras, com que se possa
oúcorrcr áquclla despeza. Fique, pois, V. ·Ex. na inlclligcneia
de que pela Repartiç!i.o da Guerra não será levado em conta
qualquer documento· do' dcspeza de semelhante natureza.
Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanill!a
Jorddo.~Sr. Presidente da Província de .....

N. 016.-GUERRA. -Aviso de 1l de Julho de 1862.
Rccomrnendando a maior parcimonia na autorisação de
o serviço da Gua!da Nacioual dcstaeada.

•lrsp~zas

com

4. • Dir~ctoria Gernt.-2.• Seeção.-Uio de Jnneiro.-:\Iinis~
.terio dos Nrgocios da "Guerra em 11 de Julho de 1862.
ll\ ..m• c Ex. m• Sr.- Em Aviso circular desta data se declarou
ás Provindas que este Ministerio não levaria em conta, por
falla de credito, qualquer despeza, que se Ozet' com o ser. viço da Guarda Nacional. As circumstancias especiaes da de
8. Pedro do l\io Grande, aconsélhárão exceplua-la desta medida;
·mns a prodcncia de V. Ex. limitará o numero de destacamentos da Guarda Nacional, bem como o de guardas de cada
um ao quo fôr absolutamente lndispensitvel: o que haverá por
mui~o recommendado.
. l>ous Guarde~ V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordão.-Sr. Presidente da Pnnincia do lHo Grande do Sal.

N. 317.-GUERRA.-Ern 12 de Julho de 1862.
Indicando o modo de evitar-se que se rcproduza o faüo âe assl'nta:rem
pra-;,a, como voluntarios, nos Corpos de Guaroiç_ilo. na Província de ·Pérnnmbuco, individuGs que silo d~!_l~res da A_rmada N11ciou:tl.

2.• Directoria Geral. - 1.• Scc~rto. - nio de Janeiro.- Mi~
nisterio dos Negocias da Guerra em 12 Julho de 1862.
IJI.mo e Exmo Sr. - Tendo--se repetidas vezes alistado como
voluntarios nos Corpos do Exer.cito pertencentes á Guarnição
dessa Província, indivíduos que são dcscttorcs da Estação Naval
da mesma Província, segundo communicou o respectivo Commandante; c solicitando o Sr. Ministro da Marinha providencias para que se nno repilão taes alistamentos, dos quaes pôde
resultar, além d<J outros inconvenientes, prejuízo á l<'azenda Publica, expeça V. Ex. ordem para quo d'ora em diante nenhum
voluntario assente praça sem quo haja certeza de que cllc não
pertence á Armada Nacional, sen_do em caso de duvida mandado
apresentar á Autoridade competente da mesma Armada, para
que se proceda às nccossarias averiguações.
Deus G11ardc a V. Ex. - Polydoro da Fqnseca Quintanillta ·
Jor·dão.- Sr. Presidente da Província do Pernambuco.

N. 318.-:-l\IARINHA.- Aviso de 12 de Julho de 1862.
Estabelece a maneira por que deYc ser observada a disposiçllo do artigó 39' ·'
do Regulamento da f!aticag<'~n ~a barra da Província do Rio Grande,.'
do Sul, mandado executar por Av1so de 16 de Novembro de 1857.
- -,':
•

v

•

~

'

•

2.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios d;J_.
:Marinha em 12 de Julho de 1862.
c~;.
III.m• c Ex.m• Sr.- Sua Magcstade o lmperddOJ", Confor~:;.~.
mando-Se com o parecer ex;:>endido pelo Consolho -Naval N\Jt;•
Consulta n.• 614, de 17 de Junlio ultimo, ácer~;a da represeq;:,~
tação do Administrador da Praticagem da barra dess.a Provinqi~,n
que por copia acompauhára o oficio de V. Ex. n.• 55, d~~
13 de Maio do corrente, relativamente ao disposto no art. 39-.:J•·
do Regulamento do serviço da mesma Praticagam, manáaq~~
observa•· por Aviso de 16 de Novembro de 1857, lia por be~
Determinar que na execuçfio do dito artigo se proceda, corno aló_'-:';~
agora, enviando-se, segundo está prcscripto, para bordo dos
navios, que sahirern sem ser rebocados, os Pralicos disponíveis ; drvrndo, porrm, fJU'llHlo o numPro de taes navios exce-

der ao de~scs Pralicos, ir os mesmos ou alguns nas embat·cações da vanguarda, seguindo as demais nas suas aguas,
visto a natureuf da utencionada barra eY~:igir que todas aproveitem o eruPjo da sahida: o qoo oommunico a V. Ex. para
sua intelligencJà c devida execução; declarando, finalmcntf',
que dest'artc desapparece, tanto a necessidade de augmcntar-se
o numero de 2 ... e 3!" llratico~, aclualmcnle ahi existente,
como a Mnveniencia de restabck~er-sc a nntiga conlriuui<:au
de 1~200 réis, proposta pelo supradlado Administrador.
Deus Guarde a V. Et.-Joaquim Raimundo de l.amm·e.Ao Sr. Presidente da Pro\'incia de S. Pedro do Hio (~rnnde

do Sol.

N.

3f9.~FAZENDA.-Ern

Cubl·an(a de

fú1'()~

de

tl'~renos

12 de Julho de f8G2.

dl> l\brinhas, d<Jtlas certas

~~~ pothes'-'•·

1\Jinisterio dos Negocios da Faleoda.-IUo de J;meiro em

12 de Julho de 1862.
Tendo em vista o officio do Collector do município de S.
João da Barra na Província do Rio de Janeiro, ilcerca da
irregularidade da cobrança dos fóros de terrenos de marinhas
do dito município; cumpre que V. S. determine o seguinte:
quanto aos foreiros já fallecidos, que proceda as convenientes
diligen.eias para sabl'r se dcixár!o ou uüo herdeiros que srgunoo as forças do espolio pap:uem os f(lros vencidos, e por
sua propria conta. os que se forem vencendo. Se porém não
houverem herdeiros e os tertenos por ahando141dos tiverem
ficado devolutos, isso mesmo lhe cumpre declarar ao 'fhesouro;
quanto aos que se mudárão para pontos incertos e inteiramente
desconhecidos, que oa deverá convocar pelos meios de publicidade ao seu aiC~ance n que cornpareçiio para que f<l4,'ão as
pree.isas declarnt:ões, sob pellll de serem considerados abandonados 011 terrenos e aforados pela autoridade competente a
quem os requerer; quanto finalmente aos que, residindo no
munreipie, negarem possuir a quantidade do terreno Ct.Jjo mro
lhes fôr exigido, que use dos recursos legaes para obriga-los aos
pagamentos oovidos1 llOlicitando do Thesouro as providencias
qll8 excedã\l a sua alçada, a fim de que o mesmo 1hesouro
tome aqueUas que no c:aso couberem •
.&>eas Guarde a V. S.- Visconde de Alhuqurrq11e.- Sr. Director G.er.al interino Wls Rendas Publicns.
Decúü~:s

do Gorernn.

N. 320.- VAZE\It\.-Em 1:2 <111 Julho

ue 1862.

Declara, que os Inspcctorrs tias Alfandegas elevem decidir conforme fôr ele
rlireito, as questões das partes; deixândo á estas o rrcersJ para a Autoriúar.le Superior; c hr•m üSoim rsclür~cc soLr~ outros pontos.

~linislrrio (los l'i<>~ocios ria Fazenda.-Rio de Janeiro em 12
de Julho de J8G:2. ~

Foi presente ao Tribunal do Tl:rsouro o oíTicio d!:SSll Inspectoria n." 831 de 28 dr~ Abril ullimo, consultando qual deva
sr:r o sen pro;:cdim•~nlo nm rr:la(,'ão ao aclo criminn,o da falsific;,çiío prnlic;1da pelo caiHiro despachante da casa comwarcial
desta flfaça llar•nihr & Cotnp. t!a verba da distribuição ao
conferente de sahirla 11:1 nota de dc:ipnchõ pnra consumo de
Yarins.mercndorins, na rlmidn em que se acha, se deve ou não considerar eivado de falsificar;iio todo o despacho c instaurar o
pr. c ~sso de apprehcnsão nos lrrmos do Hr•gnlamcnto das Al~
fand •gas, relendo todos os volumes constantes do despacho,
OI', paga a di!f,~rcnt:n de rpalidarh~ encontrada, limitar-se a
fazer lanar nulo pela falsiíicação havida, c rernellô-lo ;í aü-,
torirbde poiicial COIIliPtr~ute, cntrrganrlo. á parte os volumés!Pgalmentc <kspnchados; c o mesmo Tribunal resolveu dcclnrar:
1. o Que mal cabida foi semcllwntc eonsulta, a vista da clara.
e positiva disposiçfío do art. 71\.J do Hcgulnmcuto já curial-:
mente entendida c excculada por essa Alfandcga no enso se.;
melhante do rk:;pachanle Josó Carlos 1\Llrinho, que folsilleúra·
uma guia de 200 bnrris com ~inho, despachado por Aranaga
& Filho, bem como em face do que ao lnspector prescrevo'
o § 37 do art. 126 do Rr~gulam<mto, c do que detcrminão ·as·
Ordens n. 0 120 de .15 de Setembro de 1847 e n.o 196 de 2S·,
de Julho de 18;)2; devendo a lnspcctoria em casos como ~i
da Con~ulta dcdr.lir conforme julg-ar de direito c justiça, ·dei-';
xando ú parte o rcemso para o Thcsouro, quando entendei'
f[UC lhe foi hravosa a deeisão, c recorrendo cx-oflicio, na fórth~'
!.lo~ I. o do art. 763 do mesmo Rr'gulamento.
. .
2. o Que, vendo-se, <>nlrctanto dos p<lpeis rcmcltidos, qnlf·
sobre a qucstiio ineidenle da qualilicação das cassns de sàl.::
pico, não recorreu cx-oHieio a lnspt-etoria da sua decisão ta:.:·
voravcl á parte c de valor excedente a sua alçada, corno é
expresso que o deve fazer no citado ~ 1. o do art. 763 ~:
cumpre que a lnspecloria observe cxactamente o disposto no'
mesmo artigo; e tomando conhceinwnto da dccisl'io, cni ·vir~·
tnde da suprema administração que sob1·c os Nrgocios da Frt~i
zenda lhe conferem a Constituição e r~s V'i~, confi>rmrJ jâ" 'foi
declarado na Ord••m de 2l de Fcvcrr'ii"O de 18:J:J, • rrforma~ ai
dita decisão, que houve por ordin;lJ'i;Js da Allemanha ns ca~sas
de salpico em qnrstão, ronforn:antl" ~sP com o voto da Com-

missão da Tarifa qua as (!LHllilh:ára á imitação Llas fra nc(•zas,
de conformidade com o art. 597 da Tarifa, cuja intelligcmcia
ferdadeira se ni'io eompadece com a deeisão reformada. l'orqmmtó, para que bem imposta seja a taxa de 120 réis por
vara quadrada ás cassas, como as da questão, não hasta que
éllas sejão procedentes da Allemanha, mas que lambem Sl'jão
ordinarias, e não á imitat_:ão das francozas; sendo que a designaçiio da 2.• parte d,o dilo art. 597 da Tarifa-de qualquer
outra qualidade, francczas ou á sua imitar:rto-comprchcnde na
1." hypothese as cassas entrefinas c finas, bem como na ultiml! todas quaesquer, sem embargo (l\) procedcncia, que fo1·cm
á imitacão dns frunceZ\lS.
3. • Qtie, provada, como se acha. a falsidade r! a !liôtrih~tic:ão cto
despacho c da assignatura do Ajud:tntc int,!rino da !llspedoria
pelo caixeiro dcs1hchunte José Domingucs do,; Santoo, niio
devia a lnspectoriu hesitar na applicac;ào do art. 719, e>pt·r·iiil
para o caso; não sendo proct>dentcs ns duvidas expostas de
ler o despucho passado por todos ns tr<Jmites ll'VaPs, c só na
verba final do ln,;p:•ctor achar-se falsifl!:arln; porquanto, para
que deva ser con:iidcrado f~lso ou falsificado Ul!l documento,
segundo o art. 1ú7 do Codigo Cri111inal, não ú mist<'r que
todo clle se ache.contrafdto, bastando ({Uc~ em pnrte o esteja,
mormente quando, como no caso se dl'l"ll, a fal5idade mra
praticada sobre um dos principacs tramites ror que passão
os despachos, o da conferencia da s:1hida das mercadorias,
ycrsando além disso sobre um acto da ad:ninislra~·iío superior
da Alfandega, cuja rubrica fora contrafeita.
4. o Finalmente, que o pror:Nlimrnto que dcYP <1 Inspcctoria
ter no c1s:1 sobre que consultou fica truça•lo nos p:.tr<~?r:Jpl!os
antecedentes, de conformidade com o disposto no a:'!. 71U <lo
Hegulamonto, cuja obseryancia muito eonvé111 ao'i int.~rrsrs
da Fuzenda que srja rigorosamente mantida; Cél!nprindo que
a respeito do c:.~ixeiro tlespaehante José Dor~ingur's do,; Santos
proceda ti11ubem nos termos do art. G:58 do mesmo llL·gul<lmento.
O que éommunieo a V. S. para sua intelligenci:l e deyidu
execução.
· Deus Guarde n Y. S.-riscontle de Alfmquerrznc-Sr. Conselheiro lnspector da Alfandrga da Corte.

N. 321.- BII)ERIO.-Aviso de 1ft. de .Julho de 1862 •
•o\0' Dirert01' da

.\t~cfemin

das Udlas _:',rt~s rte\·laranclo o r!llJCOOto '\llll s1J
(jlÜl
aos tra!Jallro>- da""'Xéã<<emta.

deve fazer aos l''rttfcswres

ran.wem

4. • Scc~ão .-Rio de Janeiro.-- Ministm·io doo · Nogomos dó
lmpcrio em U de Julho dO' 1862.
Em soJu~ão no o!l}cio do f8 do mcz passado, em que V. S.
representa sobre o disposto rros arts. 92, 93 o 109 do~estatutos
por que se· rege essa ,\eadcmia, relati1amellte á multa imposta
aos Pmfcssorcs qnc dcixão de comparecer aos seus trabalhos,
por serem lloje obsoletas tacs disposições, visto cotno fortlo
decretadas quando o vcncimcoto daquelle~ empregados constava apenas de ordenado, e nctualmenle campõe-se de ordenado
c gratitica~ão, em virtude do disposto no art. 21 da tei n.o 93!)
de 26 de Se tem bm de f 8:57, declaro a V. S. que aquelles artigos
devem ser entendidos do mouo seguinte, conforme as disposições que reB"Cm as Faculdades de MHdicina e de Direito: os
Pmfessoms perdertí;i todo o ordenado e gratiücação quando faltarem ~m motivo justificado aos trabalhos assim das aulas romo
das congreg-ações, c de quaesquer actos e foncções a que são obrigados, e sómerJte a gratificação, quando justificarem a falta;
scnilo-lhcs o ordenado abonado po1· duas faltas qoo derem em
cada mPz, iadependentement•) de ju!>tificação, conforme dispõo
o art. 10!J dos referidos estatutos. ·
,,
Deus Guarde a V. S.- Marquez de Olinda •.....,Sr. Director:dll
Academia das Dcllas Arlt's.
· ··

N. :J:!.:L-

•

F.\ZE~H.\.-

.

Em H de Julho de 1862. :' .

Confirma nma llrcisJo int!Pferinclo a.prctençiio de nAS ,l!i.!!CI&._9~Ur~JII'I
vercebcn•m o meto soltlo de seu pat.
·
,, ,

1\linisterio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em H
de Julho d<.! i8ü2.
O Visronde de i\lbuqu()rqrm, Presidc11te do Tribunal do The!louro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Tttesouraria de
Fazenda do Pará, que roi confirmada a deci§OO que tomou
em sessão da respectiva Junta, pela qualr á vista da dout.dna
da Ordem n.:" 48 de '• de Novembro de 18.;8, sancciO{là!J;I
pela 1\esolu~aü de Consulta da Secção de Fazenda do Conselho
de Estado de 17 de l\Iarço de 1849, indeferio, como consta
~c seu officio n.o 3 de ':!de Janeiro do corrente anno, o Pf9'"

casso de habilitação intentado prlm orphi'ios filhos naturae9
do llnad@ Tenente ref11rmado do Exercito João Antonio Ezequiel
para perceberem o meio soldo deste. Outroslm que o dito Sr.
Jnspédor, a quem nesta occasião dnvolve o referido processo,
deve fazet· revalidar o se!Jo das certidões a ns. 3 e 30 no caso
de IIOJicitarem os ditos orphãos o seguimento dclle por qualquer modo que srja.

J'isconde de .Albuquerque.

N. 323.-GUERRA.-Aviso de 14 Julho de 1862.
Declarando que o Major reformado Francisco José do Fosario tem dirl.'ito
ao aboilo de addicioual e etapa durante o tempo, em que servio em cou·
Belhos de Guerra.

4. a Directoria Geral.-2. a Secção.-Rio de Janeiro -1\linisterio dos Negocios da Guerra em 4 de Julho de 1862.
JJI.m• e E'C.mo Sr.-Em solução ao oficio n.• '178 de 10 do
Junho findo, corn o qual essa Presidencia submette ao conhecimento do GMerno Imperial o indeferimento, que dera á pretelçilo do Majot· reformado do Exercito Francisco José do Rosario.
·dedaro a V. Ex. que o direito do supplicante ao abono de
addicional e etapa, pelo facto de achar-s(' presidindo a Consellro de Guerra, apola-se no AYiio de 13 de Agosto de 1R55,
publicado no Jnrnal do Commucio n.• 226 de 17 do mesmo
rnez, bem como nos de 21 de Julho c 2l de D~zernbro do
1860, expedido aquelle ao ln>pcctor da Pagadoria das Tropasda Côrte, e esle ao Presidente do Maranhão.
Com quanto, pois, seja Iouvavel o cscrupulo da Thesouraria
da Far.enda, v. Ex. dert~rirá ao supplicante,. mandando abonarlhe as vantagens de addicional e etapa, durante o tempo do
Consel bo de Guerra, de que foi Presidente.
· Deus ·Gurde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jorddo.-Sr. Presidente da Proyincia da Parab)·ba.

N. 32~.-FAZE~DA.-Em 15-de Julho de 1862.
Deve coDstar das precatorias a ·nota de-valha sem sello ex causa.

, Miniitcrio dos Negocios da Fazendói.-Rio de Janeiro em 15

-de Julho de 1862.
Communico a Vm. pal'a os devidos cfTdtos, que não pôde
ser rumprida no '!'besouro Nacional a (lrccàtoriét expedida p!J'f

l!ssr- Juizo em 15 de Ab1 i! ultimo para ser José Joaquim de
Oliveira c Silva pago da quantia de 1:5'1-7~13 pela herança
tle Candido José da Silvrira; porque não consta da mesma
prrcatoria a nota dc-ra"ll1a sem se/lo ex cauoo-que nos
Juizos fóra da sé de da ltelac:ilo suppre a do transito pela Chancella ria.
lkus Guarde a Vm.- l'isconde de Albuquerque.-Sr. Juiz
Municipal do Termo de ltagcHJtJy.

N. 3~5.- ESTlt.\:'iGEIHOS. -Em f;) de Julho de 1862.
Ao Presidente lia Provint'i;t do Hio Grande llo Sul.- Declara que vigorando
" u rcsjJcito elos Consules l'ortu:.(twzes o Decreto n. 0 855 de 8 de Novembro
de ~~~I , rm vÍrÚHÍc de accordo especial, celebrado nesta Côrte, nos termos do art. 'l4 do mesmo Decreto, entre o Governo Imperial e o ~Je
S. M. Fidelíssima, não lhes p~d·~m ser applicaveis quacsqucr outras dtsposltocs em contrario.

2. a Sccção.-l\Iinistf'rio dos NPgocios Estrangeiros.-Rio de
Janeiro em 15 de Julho de 18ü2.
li!. mo c Ex. mo Sr.- PP!o sru officio n.• 19 de 11 de Junho
findo, que accuso recebido, comrnunica V. Ex. ao Govern()!
Imperial a dccisiío que proferio no rrcurso que para essa Presidcncia interpôz Francisco José de Macedo da decisão dada
pelo Juiz de Urphãos sobre o requerimento· em que pedi-a~
aulorisa~ão para que· do producto da herança do subdito poN
\ugucz "Antonio Domingos Harboza lhe fosse paga a quantia
de ·2:363~652, importancia de :uma divida a"que estava snjcit;ú
<L mesma herança.
" - "
" · >: ~
Declarando que o Dccrdo de 8 de Novembro de l851 nã<r'
{oi revogado ou alterado pelo de 15 de Julho de 1859 na questiío'
vertente, c .que portanto o referido Juiz podia ·ter ordchad~
o pagamento, com audicncia prévia do Agente Consular, de":"
vendo em todo o caso a parte interessada recorrer ao superior:.
competente, bem e regularmente procedeu V. Ex.
.
,
A obs<lrvancia do Regulamento de 8 de Novembro, qtte teve·
por_ objecto estabelecer o modo pratico da arrecadação do es~r•
poho dos subditos estrangeiros fallecidos no lmperio ab inles.-.•
tados foi garantida a todas as potencias que nos o!ferecessc,fn;
a rc~·iprocidade por sua pC~rte. E, pois, desde que pelos m~if!~;
om?1aes c solemnes de cstylo fosse mutuamente anançada ~
r~cipro.cidade, é cbro que o dito Hegulamcnto torno•1-se l,Hn;
aJuste. Internacional, cujas disposições só por outro ajuste in-.
tl.:rnacwnal p(ldem srr r•·,ngadas ou modilicadas, e nunea por,

qnncsqner Leis ou Rr•gulamcntos concernentes no seniço interno
do Paiz.
Ora, ten(Jo sido Portugal uma das potencias que aceit<irilo·
a rec.iprocidade olfcrecida, como consta do accordo celebrado
nesta Córtn pelas notas reversacs de 18 de de Novembro c!} de
D1J1.ümbro de t851, c mandndo executar pelo IJecrc·to n ." 882
desta ultima data, já se ve que está comprchcndida no principio que fica exposto. c por conseguinte que niio podem ser
invocadas as disposições do Rcl'ulamento de 15 de .Junho de
18i:i!J, nem de outra qualquer, que contrariem as do de 8 de
Novembro de 1851.
Uespondendo assim ao officio de Y. Ex. tenlao por conveniente rccommendar-Ihe que neste sentido instrua ao Juiz de
Orphãos dessa Capital.
Beitero a V. Ex. as scgurançns de minha perfeita estima e
distincta mnsideraçiio.- Marqurz de Afn·antes.- A' S. Ex. o
Sr. Francilico de Assis .. Pereira Hocha.

N. 326.-BfPERJO,-.,;Portaria de 16 de Julho de I8G2.
A' IIL'P~.- Çàínfra -~ntdpal declarnnrlo o s2nLil!o das postur.1s deste l\Iunicipio sobt;c a collocaç:ío de lagerlo ua frente dos prcrlios.
.

.

.

.

·'
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1.•, . . - -

3! Secção.- Rio de ia.neiro. :...:_1Úinistcrio dos Negocias do
Impcrio em 16 de Julho c:Jc 1flH.
0

Em resposta ao officio de 5 do corrrnte mrz, em qne a
Ilf.m• Camara Municipal pcc:Je a expedição de orc:Jem pnra que
se cOII6qUern nas frentes do cdiflcio da Srcrctaria do ln'iperio
e da 'fypographia Nacional os lngcdos que faltão, l\Ianda Sua
Magestade o Imperador c:Jeclarar á mesma Camara que n obri-·
gação dm proprietarios -dos predios de collocarem lagcdo derivando-se do § 12 tit. t.o Secção 2.• do Codigo de postura!i,
com a !!Iteração, quanto a largura, da postura de 1~ de Abril
de 1852, não comprehcnde a substituiçilo dos mesmos lngedos
quando destruidos por mão estranha: c sendo as falias dos qué
existem nas frentes daqucllcs edificios provenientes <11 destruição
que se_ fez dos que existião quando se procedeu ultimamente ao.
calçanít!nto da ma da Guarda-V (Ilha, esperava o Gover.no quo
ó EII'Iprezario do mesmo Cl1!_Çil!ll~n_l_9 os fizesse substituir á sua.
expensa, como era, e ainda é de seu dever, e por isso não se.
officiou á 111. ma Camara, logo que forüo notadas as faltas dos
lagedos; . cumprindo que a lll. ma · Camara providencie convenientemente sobre os . reparos de que trata. -;l/arque;; de
0/iridd.
.

N. 327 .-1<.\ZENDA. -Em 16 de Julho de 1862.
E' incompatível o emprego de Solicitador dos Feitos da Faze~ ~OQl o de
Promotor Publico.
. _

Miuistcrio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 16
de Julho de 186.2.
O Visconde de Albuqucrqnc, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspect{!r da Thesouraria da Província do Paraná, em resposta ao seú olficfo n. o 55 de 30 de Maio
ultimo, que é incompatível o lugar de Solicitador dos Feitos da
Fazenda com o de Promotor Publico, visto como, tendo sido
considerado incompathel pelo Aviso de 14 de Fevereiro de 1855
o lugar de l'romolot· com o de Procurador Fiscal, que não tem
obriga<:ão de comparecer diariamente na Thesouraria, c só raras
,·czes precisará assistir pessoalmente á actos e diligencias judiciaes, é com maioria de mzão incompatível com o exercício de
Solicitador, que tem de promover o andamento das causas e processos da Fazenda, c residir nas audiencias, e ajudar ao Procurador l;iscal em trabalhos diarios e Imprescindíveis.

Yisconde de Albuquerque.
-Na mesma data communicou-se ao Presidente da Provinda.

N. 328.-FAZENDA.-Em 17 de Julho de 186!.
Edineçlio do usofrueto de um le~do na bypothese de um terceiro comprat
e dil'~ito do ufiofrücto oo usofrueLuar.io e a propriedade do l•ílo ao Je~
gatano.
:•

Ministerio dos Negocios da F-azenda.-llio de Janeiro em ti;
de Julho de 186.2.
.:. ·~
CommunicG ao Sr. Adm;nistrador da Recebedoria do Rio.d~·t
Janeiro que foi d~ferido pelo Tribunal .do Thesouro o re04lrsa<l*'
Major José Joaqaim Ferreira, pedindo~ que tendo vendido a Fre-;·1
deri~o Rodolpllo Lahameyer o u.sofructo, e sua filha D. loaqttiD&ú
Amalia da Cunha Ferreira a pmpriedade das casas n.o• 9 e ft,!Ííl
praia dos Lazaros, e sendo jtllgado por sentença extlncto o dita;·;.
usofrueto; depois de paga a decima dellt~ se a'\'er:be no comp$h
tente liuo o dito pagam~nto para não continuar a ser-lhe eôoo1
gido; por quanto .sendo a consolidação ou confusão do usofl'nct8·.•'
c propriedade em urna mesma pessoa por qualquer titulo,

••·i
'

•j

dos modos por quo em direito se extingue o mesmo usofrocto,
deve ser encerrada a conta abçrta ao recorrente nessa Repartição
para o pagamento do imposto respectivo, considerando-se exti~cto o .usofructo já assim declarado por sentença do poder judiciario; cumprindo observar que a verba testamentaria estabelece simplesmente que a propriedade dai ditas casas não passe
á filha do rccot·rente sem que cesse o usofructo pelo fullecimento
do mesmo recorrente, mas desde que ambos vendêrão, um o
usofructo e a outra a propriedade que lhes mra deixada, passa
para o comprador o domínio pleno da propriednde, acaba-so
portanto o usofructo e nüo é licito fazê-lo reviver, sem embargo
de haver. declarado na escriptura de venda, - que o preço dl'sta
seda émprcgado mais productivamente pat·a o recorrente usofruc;tuario continuar a desf..ucta,lo até que por sua morte passe
ó me,smo~ preço á sua filha. ·

J'isconde de Albuquerque.

N. 3:!9 . ...:...GUEilnA.-Aviso de 17 de Julho de 1862.
Declarando que os Tenentes Luiz Vieira Ferreira e Julio Anacleto Falcão
da Frota nao teem direito, como. Lentes da Escola Militar Auxiliar, ao
vencimento de cavalgadura , que compete exclusivamente aos olliciaes
montados.

4.• Dh·ectoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janciro.-Ministerio dqt)~egocios da Guerra em 17 de Julho de 1862.

(
"
.,
,

IJJ.m•_ e Ex.m• Sr.-Em so!uçilo ao officio n.• 203 de 30 de.
Maio finde, com o qual essa Prcsidencia submettc á deliberação do Governo Imperial os requerimentos, em que osTcnt.mtes do Estado Maior do 1. • Classe Luiz Vieira Ferreira !l
Julio Anacleto Falcão da Frota recorrem da impugnação da
respectiva Thesouraria da Fazenda ao abono de quantitativo
para compra de cavallos , a que se julgão com direito como
Lentes· repetidores da Escola Militar auxiliar dessa Província; .
commun1co a. V: Ex. que o facto de ser assemelhado o exercício! em'questilo llo de Estado Maior de 1.• Classe, nem est:Jbelece a iloutrina de que seja emprego proprio dessa arrnu,
nem 'tão pouco que' compita aos supplicantes o vencimento do
cavalgadura; a que exclusivamente tccm c!ireitó os officiacs
monta-dos, ni'ió lhes podendo de mais nproveitar a 6. • oi.Jserva~ão da Tabélla do t. • de Mnio de 18:S8, visto qnc, segundo
as- aisposiçõés em vigor, nenhum direito dão os exercícios interinos; como os do que se trata, ao abono de ravalf!adurns :
é, pois, fundnmet1tada a impugna:;;lo da Thrsourari<~ de FaDrcisõrs do Gnrrrnu.
:.;;]

_w,~
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tenda; e inadmissível a prelencão dos supplicant.es, éomo
Ex. lhes fará constar.
·
,
Deus Guardo a V. Ex.- Polydoro da Fonseca. Qui~ttinilhfl
Jordão.-Sr. Presidente da Província de S. Pedro d$),SUl:

N. 330.- GUERI\A.- Circular ás Presidcncias das Províncias,
excepto á de S. Pedro do Sul em 17 de Julho de 1862.
Determinando que toda e qualquer despeza, que se houver de fazer com
movimento de forças e destacamcntoJ, que exeeder & previs\a nas Tabellas e Regulamentos em vigor, corra por conta dos cófres pr~nclaes,..
conforme é de razão.
'

4.• Directoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de Janeiro.- Mi..:
nisterio dos Negocios da GuerrJ em 17 do Julho de 1862. ·

In.m• e Ex.= Sr.- Em attencão á circumstancias e'ltraor..
dinarias, que se tem dado em ditTcrentes épocas, o Governo
Imperial consentia que muitas despezas que devêrão ser pagas
pelos cofres provinciaes, o fossem pclõS geracs, tl quasi sempre
por conta do 1\'Iinisterio da Guerra. Nem as circumstancias;
que autorisárão semt•lhante procedimento, se dão hoje, nem
o Governo Imperial póde continuar a supportar taes encargos.
em vista das restricções do credito concedido pelo Corpo Lo..
gislativo. Cumpre, portanto, que V. Ex:. tome a& medidas nc·
cessarias para que toda e qualquer despeza, que haja de ser
feita com movimento de forças c destacamentos, quo exceder
á prevista nas TabeHas e Regulamentos em vigor, corra :;pot
conta dos cofres dessa Província, como é de razão. O, que
communico a V. Ex. para seu conhecimento e governo.
Deus Guarde a V. Ex.- Pof.IJdoro da· Fonseca, ~iatartil/Ui
lordão.- Sr. Presidente da I>rovincia de. . . •
. - ,,,,~
'

.q~

N. 331.-GUERRA. -Aviso de 17 de Julho de 1~!)'
.

~.!f

Autorisando as lo!%SJ!CZas com alu;;uels de carretas para condue.çiio[ft·,·
. mantim~ntos e . arraéà~ dos destacamentos, uma vez . que s~jio ):
:
pensavets, convmdo porém que, nllo obstante haver srdo elccptúiJO<
,
Provinda da determina ',"fio constante da Circular etpedida' M&&a'lWiaj-~
cofres prolinciaes concorr.io para o pagamento das despezas li'OV~·
do movimento tle forç~s destinadas a servi;,;o policial.
''":.;t,~

4. • Directoria Geral.- 2. a Secção.·- lHo de Janeiro.:J~
nisterio dos Negoeios da Guerra em 17 de Jalho de ~86~\)i/
m.m" e Ex.m• Sr.-Accuso recebido o officio de V. Ex. n/!fá
de 28 de Junho ultimo sobre o aluguel de carretas para~·

duc~~ão de mantimentos e barracas dos destacamentos. Todo
o escrupulo das Tbesourarias da Fazenda em aceitar quaesquer
~ospezas imprevistas nos Regulamentos e ordens do Go,e;·no
lmpe1'iál é muito Iouvavel ; mas as razõQS produzidas pelo
OJmmandante das Armas tambcm são altendiveis, e assim ó
-conseqmmte que taes despezas sejão levadas em conta sempre
que se verifi1ue que erão índispcnsaveis. Para semelhantes
serviços cumpre que sejão aproveit<tdas as carretas da Companhia de transportes quanto fôt• possivel, e sobretudo quo
não se introduzão novos abusos, que vão inutilisar os esforços
da Thesouraria de Fazenda na fiscalisação dos dinheiros publicas. Nesta data se expede Circular a todas as Províncias;
declarando que nenhuma despeza com movimento de forças e
destaeamentos, que excede1· á prevista dos Regulamentos Militares, será levada em conta pelo Ministerio a meu cargo, por
dever recàhir nos cofres provinciaes; e, com quanto a que V. Ex.
~dministra fosse exceptoada desta determinação, seria para desejar que, sempre que taes movimentos ou destacamentos tenhão
por fim algum serviço pfilicial, os cofres da Província os auxiliem, pagando as des(Jezas que elles occasionarem .
. Deus Guarde a V. Ex.-Polyloro da Fonseca Quintanilhs
lordão.- Sr. Presidente da Provinda de S. Pedro do Sul.

·,N. 332,-GUERRA.-Aviso de Hl de JulhJ de 1362.
aemovllll~ os. embaraços que se tem suscitado na excc.uc!ío do Aviso Cir-

.. dllár de_ tr,de Marçó" de 185!1, versando á cerca da liquidaçno das di vidas
·

anti~

das

pra~as. de__ pret,

independente da sua baixa.

4;• Dtreetbriu Get·al.-2.• Secção.- Rio de Janeiro. -Ministcrio dos Negocios da Guerra em 19 de Julho de 1862.

Jll. IBO c Ex. mo Sr. - Tenho presente o officio do Tenente
General Graduado Commandante das Armas dessa Província,
n.• 1.35-i. de 29 de Junho findo, pedindo providencias para
que- eessem,,Qs embaraQOs, que se tem dado para á execução do
'A'vJs~ J!ireun_lr. de 8 do Março de 1859, _que ~ndou liquidar
.as dmdas antigas das praças de pret mdcp 1dente de sua
·baixa. Não está alli claramente declarado q ai o obice, que
tem difficultado o andamento dos processos <~Fssas dividas; mas,
so provém de exigir a Tbesouraria da Fazenda que os rcque'rimentos sejão dirigidos ao IHspector, está em seu direito, porquo assim o dcterminão as Instmcções do Thesouro Nacional;
:mas, se a duvida provém do querer a mesma Thesouraria que
_t&es réquerimentos lhe scjão entregues directamcntc pelos in-

teressados, commclte um erro, porque, nem as praças de pret
podem sahir de sob a lu tela de seus Chefes, nem transportarem-se de todos os pontos da Província para a Capital, pará
ahi requererem. i.m consequencia, expeça V. Ex. ordem á
Thesouraria da Fazenda para que, por sua parte, obvie as duvidas que se tem suscitado, dirigindo áquelle Tenente General·
um resumo das disposições, que regem a materia, a lim de
que clle instrua os Commandaotes dos Corpos da maneira,
por que devem proceder quando hnja dividas de exercícios findos
para liquidar; ·a fim de que cada um se conforme por sua
parte. com a praxe estabelecida, que não póde ser alterada por
mal entendidas .questões de amor proprio, em prejuizó detercciro e tambcm do serviço publico.
Deus Gu~rde a V. Ex.- Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordào.-Sr. Presidc:1le da Província de S. Pedro do Sul.

N. 333.-FAZENDA.. -Em 1!) de Julho de 1862.
Sello de requerimentos que por si só podem dar principio a um processo.

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 19 de
Julho de 1862.
·

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, em resposta ao oillcio n o 9 de 8 de Fevereiro
do corrente anno no qual o Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda do Amazonas consulta sobre o sello que deve pagar cada
meia folha de papel dos requerimentos, que por si só podem dar
principio a um processo ; parecendo-lhe estarem elles de alguma
mrma comprehendidos na disposição 2.• do§ 9. 0 do art. 11 da
Lei n. o 1.114. de 27 de Setembro de 1860, não obstante deprehendcr-se o contrario da observação 1. • do § L o do art. 58 do
Regulamento de 27 de Dezembro seguinte, e da Circular n.• 17
de 25 de Fevereiro de 1861: declara ao dito Sr. lnspector que
os requerimentos citados estão sujeitos á taxa de 100 réis mencionada na sobredita observação, não excedendo ~ém suas di- •
r~e~sões a _H ,rgJleg~.?as de comprido c 8 do largo,, e, qngn~W
excedem, a de _()o reis.
. _
_;,-<,

f isconde de

·

_t).[buqueflJ~TI<

,.., '
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N. 334.-FAZENDA.-Em 19 de Julho de 1862.
Os. terrenos beira-rios nllo se concedem ás Camaras Municipaes como fonte'
-----l-i- · de renda, nem delles se passao titulos •

. ·.. Minisletio dos Ncgocios da Fazenda.--Rio de Janeiro em 19
i.le Julho de 1862.
Ill. mo e Ex. mo Sr.- Tendo em vista o oficio de V. Ex. de 27
dt Novembro do anno passado, sob n. o 45, relativamente á concessão feita á Camara M :Jilicipal de Porto Alegre nessa Província para logradouro publico, dos terrenos beira-rio no caminho
novo que havião sido pedidos pelos pt·oprietarios dos predios
fronteiros; tenho a dizer a V. Ex. que approvo a referida concessão a fim de que a dita Camara leve a effeito o seu projccto de
cmbellezamento da mt~sma Cidade; devendo porém V. Ex. prevenir-lhes que não póde ella conve1·tcr e~se tcneno em fonte do
rendas, não o podendo arrendar, ou fazer-se por qualquer modo
que seja pngar do uso qUI~ o publico tirar da servidão ddlc. E
como dos logt·adouros publicos se não passão titulos ás Camaras, convém, para que a tod\l tempo conste qual é a extensão c
configuração dos mencionados terrenos, que a planta delles S!'ja
archivada tanto na Thes~:uraria de Fazenda dessa Província
como na Secretaria da respectiva Carnara Munidpal, sendo a
da Thesouraria rubricada pelo Presiticnte da Camara, e a deste
pelo lnspector da Thesouraria. E por esta occasião recommcndo
a V. Ex., que deve mandar fazer não só o ass<•ntamento dos
terrenos concedidos para logradouros publicos corno de outros
quaesquer, especificando-se as dimensões, confrontações, c cxtensão.e a dala da concessão.
-Deus Guarde a V. Ex.- Viscoude de Albuquerque.-Sr. Presidente da Província de S. Pedro.

N.

·o

335.-FAZEND.\.-l~m

19 de Julho de 1862.

Empregado de Fazenda cujo ven.!<i!Jiento 1 se compÕe sómcntc de gr:; tificação tem direito a cobrança Tritl'gral dclla sendo absolvido em crime
de responsabilidade.
...--....
~

____

l\Hnisterio dos N<•gocioii da Fazenda .-Rio de Janeiro em
19 de Julho de l8G2.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thcsom·o Nacional, dnferindo ao requerimento, transmittido pelo
Sr. Inspedor dê\ Thcsourarb de Fazenda da Parnhyba com seu

officio .n." 10 de 3 de Fevereiro ultimo, no qual o ex-Fiel do
Thesoureiro da respectiva Alfandega Manoel José de Castro,
pede se lhe mande pagar o vencimento que naquella qualidade,
percebia, correspondente ao tempo decorrido de 22 do Agoslo.
de 1861, dia seguinte ao em quD rôm suspenso pela Presidencia,
da P1·ovincia para ser submetticlo a processo, a~é 28 de De.,.
zembro do mesmo anno em que pedira c obtivera demissão
do referido emprego, sob fundamento de tet' sido absolvido em
tal processo; declara ao dito Sr. lnspcclor, para sua intel-_
ligencia e devidos eiTeitos que o Supplicante, na fórma da legisla~,;ão em vigor, teria direito de receber o ordenado integral;_
c como o seu vencimento se compõe sómente de gratilicação.
deve ·eue ser pago da mesma por inteiro em virtude da lm-_
pcrial Resolução de Consulta de 26 de Abril do corrente,
anno.
Yi~cohde

de Albúqu•·rque.

N. 336.-FAZENDA.-Em 22 de Julho de 1862.
Nas

p~~~o-~ias

deyc existir a verba de -valha sem sello ex causa.

Ministc~rio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em
22 de Julho de 1862.

Não podendo ser cumprida a pt·ecatoria expedida p)r esse
Juizo ao Thesouro Nacional em 12 de Abril ultimo em favor-.
de Feliciano Porlirio Bastos corno exequente da herança de
Candido José da Silveh·a, porque falta na mesma precàtorla
a nota substitutiva do transito na Chanccllaria- valha sem
sello e:c causa-; assim o communico a Vm. para os fins
convenientes.
:
Deus Guarde a Vrn.-Visconde de Albuquerque.-Sr. Jà!zi
Municipal do Termo de ltaguahy.

N. 337 .-FAZENDA.-Em 22 de Julho de 1862.
Os conhecimentos fornecidos aos Exnctorl's para 1:obrauça de imJ!!lslos dcv-.
ser impressos e em liuo de talno.
, . c.i

Ministerio dos Ncgocios da
22 de Julho de 1862.

Fazenda~-Rio

•

.

de

"·

.;'!

Janeiro,~;

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do The·:.;
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da. Thesourar~J

~263~

de Fazenda de Pernambuco, para sua intelligencia c devidos
cffcilos, que o mesmo Tribmul, á vista dos fundamentos da
dêcislio da Thesouraria, que julgou o Bacharel Gervasio Gonçalves
da Silva, na qualidade de herdeim e representante do fallecido
Francisco da Silva S. Thiago, fiador que foi do ex-Collectot·
de Hendas do Hio Formoso, Manoel Marccílino Paes Barreto,
rcsponsavel para com a Fazenda Naeional pela quantia de
755:1)897, importancia do alcance em que se acha ainda o mencionado ex-Collector, além dos juros de 9 •j. na fórma do art.
43 da Lei n.• 514 de 28 de Outubro de 18í8, resolveu indeferit• o recurso que o dito Bacharel interpOz de tal decisão.
E por esta occasião ordena ao mesmo Sr. Inspector que faça
cessar a pratica em que está a Repartição a seu cargo de fornecer
conhecimentos avulsos, bem qne impressos, ás collectorias e
l\lesas de Rendas para a cobrança da divida activa; substituindo-os
por um livro de talão, como os das demais rendas, o qual deverá
ser recolhido á Thesouraria annualmente com os outros livros
dessas Estações.

Visconde de Albuquerque.

N. 338.- GUEURA.-Aviso de 22 de Julho de 1862.
Approvan!lo a delibcra<:llo que tomou de mandar recolher á ThPsour.1ria da
l'azcnrla a importaucia do saldo aceumulado das sohrns da diaria ahouadn
aos africanos livres ao serl"ii;o do respectivo Ar;cnal de Guerra, pro\idcncia
csta;!fueoêfê-8er adoptada no fim de cada cxcrcicio, rseripturando-se a
lmportnucia como despcza a annullar no (Jaragrapho- Arsenal tle Gucn·a.

r...• Dircctoria Geral.--2.• Sccção.-nio de Janeiro.-M:inistctio dos Ncgocios da Guerra em 22 de Julho de 1862.
In.m• c Ex.m• St·.-Accuso recebido o officio de V. Ex. n.•
669 de 5 deste mez, participando a deliberação que tomou, de
accordo com o Coronel Director do Arsenal de Guerra, de mandar recolher á Thesouraria de Fazenda a quantia de 4:698i\I058,
de saldo accumulado desde 1856, das sobras da diaria abonada
aos africanos livres ao serviço do m~;~smo Arsennl. E' muito
louvavel o accordo nlludido, e muito convém que fique em rrgra
recolherem-se no fim de cada exercicio á Thesouraria de Fazenda
as sobrns, que se tenhão renlizado nesse ramo de dcspeza, cuja
importancia devc.rá ulli ser escripturada como despcza a annullar
no parngrapho-.\rsenacs de Gucrra.-No caso de que se trata,
sendo aquclla qunnlia proveniente de sobras de varios exercicios, cumpre que n parte correspondente ao de 1861-1862

seja cscripturada da mesma maneira, c a que cot'rcspondcr aos
anteriores, como renda extraordinaria.
.
Deus Guarde a V. Ex. - Polydoro da Fonseca Quíntan'i/~4
Jordão.-Sr. Presidente da Provincia de Pernambuêo. ,. ···

N. 339.-FAZE~D.\.- Em 23 de Julho de 18G2 •..
Quando as prGTisões de Vla!!rios encommcndarlos estilo sujeitu ao s.!!!!!i
. fixo ·c quando ao proporcional.
, .,; '

1\linistcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
23 de Julho de 18G2.
Declaro ao Sr. Administrador da Recebcdoria do Rio de
Janeiro que á vista da doutrina do art. 59, § 4 •, do Hegnlamrnto
de 26 do Dezembro do 18GO, as Provisões de Vigarios cncommendados estão sujeitas ao scllo fixo de 200 réis quando tenhão
de seryir por menos de um anno, c ao sello proporcional
quando são passadas para durar por um anno ou por mais deste
tempo; devendo portanto aquellas das ditas Provisões expedidas, quando já existia em execuçfío o citado Hegulamento,
c que estando sujeitas ao seBo proporcional, só pagá rã o o fixo,
satisfaze•· agora a diffcrença da taxa, sem revalidação porém ;
porque a irregularidade de semelhante cobrança foi motivada
pela intelligencia, embora menos accr~ada, quo derão á re's-·'
pectiva legislação as Ucpartiçõcs encarregadas de fis~aJiSllrr_ a
arreead1Ção do que se trata.
J'isconde de Albuquerque.

N. 3t..O.- FAZEND.\.- Em 25 de Julho de 18C2. ,;
Os requerimentos pnrn dispensas matrimoniaes devem ser sellado~
antes de iri;ii:t a informar.
·
,
·•

1\finisterio dos Nrgocíos da Fazenda.- Rio de Janeiro·ecríh.
25 de Julho de 18G2.
O Visconde de Albt](Jilerquc, Presidente do Tribunal .doií
Thesouro. Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria1
de Fazenda da Scrgipr, qu•l bm1 resolveu a questõo, deq~e,'dif.r

conta em seu ullicio n.o 15 de tt~ do m:·z passado, suscitad,J
entre o Vigario da freguezia do Lagarto c o Collcclor das Rendas
gcracs do respectivo Município; isto é, .que os requerimentos
feitos ao Diocesano ou Viga rio geral sobre dispensas mutrimoniacs
devem ser sellados antes da apresentação ao Vigario da freguczia
para informar; por quanto foi a resolução dada de conformidade com a Circulai' n. 0 18, de 11 de Março deste anuo, que
determina que sejão scllados antes da apresentação para inform~çiio ou despacho todos os requerimentos, com excepção
umcamente dos de Oillciaes c Praças do Exercito c da Armada,
de Corpos Policiacs c Guarda Nacional destacada, que se acharem
em serviço fóra do Município da Côrte c das Capitaes das Províncias ; bem como aquclles em que se pedirem certidões,
atlestados ou documentos de qualquer natureza, porque taes
documentos deveráõ ser sellados quando se juntarem· a autos
e petições, na fórma do art. 59 ~ 3. 0 do ltegularnento de 26
de IJczernbro de 1€00.

Visconde de Albuqucrq1,e.

N. 34.1 .-1\URIJ'\HA.--Aviso de 25 de Julho de 1862.
Deelara que vencimentos se devem abonar aos Offieiaes da Armada, c das
. classes annciãs;· qiic.r do numero, quer extranumcrarios, que, sendo dPs·
· ·ligados do serviço dos· nayios de guerra, ncllrs se conscnão depositados.

3.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Neguei os da
Marinha em 25 de Julho do 1862.
Convindo cst.abcleccr uma regra áccrca dos Officiaes do Corpo
da Armada, c das classes anncxas, quer do numero, quer ex·
tranumcrarios, que, sendo desligados do serviço dos nados
de guerra, nelles se conservão depositados, Manda S. l\l. O
Imperador declarar que os ditos Olnciaes, no caso de que se trata,
devem ser considerados como effectivamente embarcados , c
addidos ás guarnit,:õ.cs dos navios onde se acharem, percebendo os respectivos vencimentos e vantagens, urna vez que a
demora em regressarem á Côrtc ·, ou seguirem para as Províncias, a que se destinarem , nao provenha de falta de diligencia de sua parte; devendo mencionur-se esta circumstancia nas guias de desembarque, que se lhes der, c ser ernpre-'
gados no serviço dos mesmos navios, quando não haja nisso
inconveniente, á vista de suas palcnlc3, ou graduações, de conformidade com o que dispõe a Hcsolução de Consulla de 23
de: Maio de 1837, rclalivam~'ule aos Officines, que são trans-

Decisues rio Got·crno.
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pertudos da Côrlo para ns Provinci,IS: o que communico a
V. S. para seu conhecimento, c expedição das neccssarias ordens
a semelhante rcsprito.
Deus Guarde a V. S.-Joaquim Raimundo de ~amare.-Sr.
Capitão de l;ragata encarregado interinamente do Quartel General da Marinha.

,
N. 31•2.-l\IARINIL\.- Aviso de 25 deJulho de l862.
Declara que deve ser feita á custa dos Secrctarios das Capitanias __ de Portos
a despeza com a imprcssnu de llapcis, pelos quaes percebem elles emolumentos.

2.• Secção.- Rio de Janeiro. Marinha em 25 de Julbo de 1802.

1\Iinisterio dos Negocios da

Sendo contrario aos interesses da Fazenda que se fação á custa
dos cofres publicos dcspezas com impressões de papeis, pelos
quac3, em virtude de tarifas approv.1das pelo Governo, cobrão
emolumentos os Secretarias das Capitanias de Portos, Determina Sua 1\Iagestade O Imperador que taes impressões, que
só tem por fim reduzit· ou simpiHlcar o trabalho material dos
referidos Secretarias, sejão pagas pelos mesmos funccionarios:
o que communico a V. S. para seu conhecimento c execução
na parte que lhe toca.
Deus Guarde a V. S.-Joaquim Raimundo de Lamare. -Ao
Sr. Contador da Marinha.

N. 3lt3.-:\1ARTNHA.--Aviso de 26 de Julho de 1862.
Declara que o premio de alistamento voluntario dos menores para as Com·
panhias de ~jl_r_ç_ndize~ Marinheiros é sómcnte devido aos pais, tutores oa
quem suas ,·ezes fizer.

1. • Secção.- Rio de Janeiro. -l\linistcrio dos Ncgocios da
Marinha em 26 de Julho de 1862.
·

m.m• e Ex.m• Sr.-Em solução á duvida apresentadà pela
Thrsouraria de Fazenda dessa Província, e por V. Ex. traosmittida ao meu conhecimento em officio n.• 51 de 3 do corrente,_
áccrca do abono da gratificação de 100~000 aos menores, que
se alistão voluntariamente na Companhia de Aprendizes MaJi··
nheiros, tenho a dcelarar a V. Ex., para seu conhecimento,;e_'

fazer scicn.le á mesma Thcsouraria, que bem pensada é a opiniJu
por ella sustentada de que sómentc aos pais, tutores ou quem
suas vezes fizer é devido o premio do alistamento dos menores;
cumprindo que nesta intelligencia, que é a da Lei, se proceda
d'aqui em diante; devendo V. Ex. providenciar, para que a Fazenda Nacional seja indemnisada dos premios, que tem ~Sido
entregues a outras pessoas quaesquer, que não scjão as acima
indicadas.
Deus Guarde a V. Ex.-Joaquim Rtâmundo de Lamare.Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.

N.

3'~4.- FAZE~DA.-

Em 28 de Julho de 18132.

l'ara inspcccionar 8!i C Jllcctorias devem srr comrnissiona•los Enlpn•gado~
de Fa:.:eu!lâ-ê não Officiaes do Corpo de l'ulicia.

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de J:meiro em 28
de Julho de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspectol' da Thesouraria
de Fazenda da Província de Minas Geraes, em resposta ao seu
oficio n.o 45 de 11 de Abril do anno passado, informando
qual a razão por que mandou inspeccionar as respectivas Collectorias por Officiaes do Corpo Policial, que as inspecções
de que trata o art. 31 § 9. 0 do Decreto n. 0 870 de 2:! de
Noyembto de 1851 só podem ser encarregadas a Empregados
de Fazenda.

Visconde de Albuquerque.

N.

3'1.~.-,FAZENDA.-C:rcnlar

em 28 de Julho dlil1862.

I<"ornecimento de livros e outros ohjectos prccis•1s para o expcdicnt6
das Hepartiçies Fiscaes nas Pn,yincias.

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeif(} em
28 de Julho de 1862.
O Visconde dP- Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesauro Naeienal, notando quy a maior parte das Tlwsourarias de

Fazenda c AHandegas, depois dns Circulares de 13 de Fevereiro
c 5 de Março do nnno passado, tem recorrido ao mercado
desta Ctn·te, a fim de obterem os livros de que necessitão para
o seu expediente, quando tnl\'cz com vantagem da Fazenda, ou
ainda por igual preço pudesse cada uma das mencionadas Repartições fomecer-se de livros c dos mais objectos precisos na
respectiva Provinda, ou nos mercndos mais proximos ; declara
aos Srs. Inspectores das mesmas Thesourarias, para sua intf'lligencia c para o recommendarem aos das Alfandl'gas, que esse
fornecimento deve ser conlractado pelos meios competentes nas
Províncias, como mais conveniente fOr, c ~ó no caso de falta,
ou de maior vantagem, na Côrle; dando parte ao Thesouro do
que a tal respeito fizerem.

Visconde de Alóuqllcrque.

N.

3'~6 . -

J<'AZEND.\ .-Circular em 28 de Julho de 1862.

lllanda abrir connU:;o 11ara srrrm prrrnchidas as vagas existentes
nas Alfandegas.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
28 de Julho de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Prcsidmtc do Tribunal de Tlw·
souro Nacional, ordena aos Srs. lnspectores das Thcsourarias.
de ·Fazenda que abrão concurso nas mesmas Thesourarias pará
o pr~enchimcnto de todas as vagas existentes nas respectivas
Alfandcgas, que dependerem dessa formalidade; observando-se
a taJ respeito as disposições em vigor.

Visconde de Albuqucrqu11.

N. 347.-GUEI:UL\.-.\viso de 28 de Julho de 1862.
Orrlcnando que a Thcsouraria d.1 Fazenda pague a despcza ~om o rnterrlf
~ ~a praça' de. que trata o seu ~)flicio n. 0 668 de 5 do corrente' como"16
I'Ste fosse fetto por conta da Casa da Caridade, ficando estabelecido come'·! .:·'
regra para casos semelhantes.

rh• Dircctoria GPral.-2.• Secção.- Hio de JanPiro.-Mí·
nistcrio dos Ncgocios da Guerra em 28. de Julho de 1862. ·'.·
111."'" c Ex. mo Sr.- Devolvo a V. Ex. n conta, que a('om~ .
panhou o seu <Jfficio n." GG8 de fj do eorrenle, da llespcl8'

feita eom o enterramcnlo de umn praça, para que ordene á
Thcsouraria da Fazenda que pague a importancia do enterro
como se fosso feito por conta da Casa da Caridade, conforme
a autorisação dada pelo Urigadeiro Commandante das Armas,
segundo consta das informaçücs a que V. Ex. se referia; ficando isto em regra para casos semelhantes, e outrosim determine V. Ex. á Thesouraria de Fazenda que rcmclta á Directoria Geral de Contabilidndc deste 1\Iinisterio uma nota das
<ksrwzas de taes enterros, a fim de servir de base para uma
disposição geral a rste nspeito.
})cus Guarde a V. Ex.-l'olydo1·o da Fonseca Quintanilha
Jordão. -Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

---1

N. 348.- FAZEND.\.-

I~m

2l de Julho de

JSG~.

fls .T uizrs tcr_ritoriacs não têcm attrihuiçilo para se iugcrircm em questtiPs
de lançamento, arrecadação c rrstituiç;1o de \mposJos; c nem potlrm 'e
dit·igir aos Collcctorcs das rendas uacionacs por mandado.

1\Iinisterio dos Negocias da Fazenda. -lHo de Janeiro em 2!J
de Julho de 1862.

Ilimo. c E'lm•. Sr.- O Juiz Municipal da .Cidade c Termo
<lo Pelropolis expedia em 22 de Ago;to de 1861 um man<lado ao Collector das Hcndas Gerars da dita Citlade ordenando-lhe que restituísse a quantia de 1!Jl:t)612 a Manoel Alves
de· Azevedo proveniente de impostos que este pagára de mais
pela arrematação judicial de urna propric<lade por via de
C\ecução que a l•'azcnd:J Nacional moveu a Luiz José da
Victoria.
O Collector respondeu ao dito mandado que niío podia satisfazer o seu conteudo não- s!Í porque já havia rernellido o
producto da referida arrematação para o T!lesouro, como lambem porque não se achava competentemente autorisado para
fazer a restituição ordenada.
O Juiz em vista da resposta do Collector c em consequencia
de. requerimento da parte, endereçou em t 3 de Setembro do
mesmo anno de 18(i1 uma precataria ao Thcsouro Nacional
. deprecando a mencionada restituição.
Estes actos do Juiz Municipal de Pctropolis imporliio violação
das disposições vigentes entre as quacs está o Aviso n. 0 268
de 3 de Outubro· de 185!) que declarou não ter o poder judiciario atlribuição pura ingerir-se em questões da alçada privativa da Administração como são as de lançnmento, arrecadação e rcs!iluil:ão de impostos, as CJU<H'S dt'Y<'IIl pl'!as partes

ser levadas á decisão da autoridade administrativa competente.
E' ainda notavel ter o Juiz de que se trata se dirigido ao
Collector por um mandado, não sendo esse Agente Fiscal em~
pregado &ubalterno do Juizo, mas da jurisdicçllo administra~
tiva, desempenhando no Município da Collectoria as funcções
de procuradores natos da Fazenda Nacional.
Convindo, pois, que não se rcpitão factos semelhantes em
detrimento do serviço publico e dLlS direitos dos .cidadãos a
quem interessa allega-los competentemente para poderem obter
a justiça devida; rogo a V. Ex. que se digne tornar as pro·
videncias quo neste sentido julgar convenientes.
.,
Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Albuquerque.-Sr. Ministro e Secretario de Estado dós 1'\egocios da Justiça.

N. 34.9.- IMPEIUO.-Aviso de 30 de Julho do 1862.
Ao Bispo do Rio Grande do Sul declarando que os Sacerdotes estrangeiros,
na falta de nacionaés, podem ser nomeados Vigarios Encommendados,
ficando as nomea~õcs dependentes de npprm·a~t!O -lfrj Governo.

6.a Socção.-1\io do Janeiro.-i\Iinisterio dos Ncgocios do
Imperio em 30 de Jui'ho de 1862.
Ex.m• e Rev.m• Sr.-Sua l\Iagestadc O lrnpcradoi', Tendo
Ouvido o Conselho de I~stado pleno sobre a Consulta de •12
Outubro do anno passado da Secção dos Ncgocios do Imperio
do mesmo Conselho de Estado, relativa ao officio em que V.
Ex. Hev. ma pergunta, se existindo nessa Diocese muitas freguczias pobrissimas, que por concurso não tem podido ser providas, o havendo além disso falta de clero nacional para em~
pregar como Parochos Encommendados, podia V. Ex. Hev ....
nomear para estes cargos Sacerdotes eslwngeiros, percebendo
clles a mesma congrua que os nacionacs, isto no intuito de
acudi-r aos reclamos de seus Diocesanos, que não cessão de
solicitar Vigarios, Houve por bem Declarar por sua immcdiata
ll.esolução de 22 do corrente rncz, tomada sobre Consolta de
~ de Maio ultimo, que os Sacerdotes estrangeiros, na falta de
nacionaes, poderáõ ser nomeados Viga rios Eneommcndados ;
ficando as nomeações dependentes de approva~ão do Govemo
c outrosim que os nomeados podeníõ entrar logo em exercício,
mas não poderáõ perceber as respectivas congruas sem que
o Governo, recebendo dos prelados a particifiação das nomca~
ções que fizerem, autorise o pagamento das Inesm;,s congruu.

O quo communico a V. Ex. Rev.m• para seu conhecimento
c execução.
Deus Guarde a V. ~x. Rev.m•.-Marquez de Olinda.-Sr.
Dispo do Hio prandc do Sul.
-:-Na mesma conformidade aos Prelados das outras Dioceses.

N. 350.-GUEltH.\.-Aviso de 30 de Julho de 1862.
Declarando quo a classe de Enrermeiros de numero foi abolida pele Regulamento de 7 de l\Jarço de 1857.

4. • Directoria Geral.-2. • Secção.-Rio de Janeiro .-1\finisterio dos Negocios da Guerra, em 30 de Julho de 1862.
I~m resposta ao seu oficio n." 223 de 24 deste rnez, propondo a duvida, que se olfercce á respeito das vantagens dos
Enfermeiros de numero, declaro a V. S. que, desde a publicação do Regulamento de 7 de Março de 1857, não póde existir
mais tal classe, havendó por consequencia hoje Enfermeirosmóres, Enfermeiroli e Ajudantes, que só teem direito á gratificação, quando em exercício; que, quando o serviço diminuir
nas Enfermarias, devem regressar á Companhia os que excederem ás suas necessidades, assim como deve-se augmcntar o
numero delles, todas as vezes, que houver mais aflluencia de
doentes. E, eomo do enunciado do referido seu oficio se presume que· cxistão no Hospital outros Enfermeiros além dos
destacados da Companhia respectiva, informe V. S. quantos
existem, c que vantawms percJbem.
Deus Guarde a V. S.- Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordão.-Sr. Director do Hospital Militar da Côrtc.

N. 351.-GUERRA.-Aviso de 30 de Julho de 186.2.
Designando quacs os rencimcntos, á que tcem direito as praças das Colonia!
Mil!}!!rcs, quando·dcstacadas.
'

4.• Dil•ectoria Geral.-2.• Secçi'ío.-Rio de Janeil'0.-1\Iinisterio dos Ncgocios da Guerra em 30 de Julho de 1862.
Accuso recebido o seu oficio de 18 deste mez, propondo
as duvidas, que se lhe olferrccm á respeito das praças das Co-

lonias Militares, c, em resposta, declaro a V. S. para seu governo, que as referillas pr,1ças, estando destacadas, teem direito
a todos os vencimento,;, que pPt'CPberião se estivessem no Corpo,
não os accumulando todavia â qualquet' VtJnlagcm, que possão
perceber pela Colonia. Se tues praças concluem o seu tempo,
e se quPrcm de novo engajar, só o podeníõ ruzer pnra servir
no Exercito, c não pura continuar na Colonia ; mas , não se
engajando, nem tendo baixa, devem perceber os vencimentõs
militan~s, em quanto não entrarem no gozo dos que lhes competirem corno Colonos.
Deus Guarde a V. S. - Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordão.-Sr. Inspector da Thesouraria de Fuzenda da Província
de Santa Catharina.

N. 35~.-GUERIL\..- Aviso de 30 de Julho de 1862.
Approvamlo o numero c os jornars dos opcrarios do respectivo Arsenal de
Uuerra, arbitrados na tabl'lla anm·xa ao seu officio n.• 6ü5 de ·~·ao· cór-

I'Cnle.

.

4.• Dircctoria Geral.- 2.• Secção.·- Rio de Janciro.-:\Iinistcrio dos Negocias da Guerra em 30 de Julho de 1862.
lll. mo e Ex. mo Sr.- Tenho presente o oficio n. o 6G5 de 5
do corrente, com o qual essa Prcsidencia submettcu á deliberação do Governo Imperial a tubclla do numero c jornal
dos operarias do respectivo Arsenal de Guerra, c em resposta declaro a V. Ex. que approvo a fixação alli cstabclelccida, na fórma do Aviso Circular de 16 de Abril anterior.
Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quinlanilha
Jordão.-Sr. Presidente da Provinda de Pernambuco. •
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!L • Dircctoria Geral da Sccretn ria de E-;tado dos Nego cios
da Guerra em 30 de Julho de 1862. -Conforme.-José Antonio de Calazans Rodrigues.

N. 353. -GUERRA. -A viso de 31 de Julho de 1862.
Ordenando que cesse, do !.• do corrente mez em dianle, o abono· da etap1r
dobrada aos omciacs ernprrgados na Fabrica , bem como o da diaria de'.?00 réis ás praças de pret.

4.• Directoria Geral.-2. • Secção.- Rio de Janeiro.-Minis.terio dos Negocios da Guerra em :H de Julho de 1862.
Fique Vm. na intelligencia de qne, a contar do 1.• deste,
mez, cessa o abono da etapa dobrada aos officincs em pregadosnessa Fabrica, bem como a diaria dt1 200 réis tis praças de
prct, porque nada justifica a continuação de semelhante auxilio,
que melhor caberia aos 1\Iilitares destacados pelas Fronteims
do Imperio, se as Leis ,·igcntes consentiss()m tal abono.
.
Deus Guarde a Vm. - Polydo1·o .da llonseca Quintanilha
Jordão.-Sr. Dircctor interino da Fabrica da Polvora. .

N. 354..-11\:IPER!O.- Aviso de 31 deJulho de 1862.
,;

Ao Director da Faculdade de Direito do Recife, declarando ·que ·as ·catli!,~·
\k..1!At.IJ.arPI de1em ser passadas segundo a formula dada (!elos Estatuto~
e a ,·enfade dos factos.
·~

4.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocios di.J"
Imperio em 31 de Julho de 1862.
h
Em solução ao oficio de V. S. de 18 do corrente mez"~
declaro-lbc que com razão escrupulisou V. S. em mandar:
-passar a carta de Racharei a Antonio Moniz SudJ:é ·de Ar~

i:Om a data do dia em que deveria ler tomado o grilo, se
pela decisão da Congregação, a qual o Governo julgou nulla,
uão fosse impedido de o receber, conforme ellc o requerôra,
visto corno não é permittido, corno V. S. com razrto entende,
nem alterai' a verdade dos factos, nem a formula legal estabelecida para as cartas de Bacharel.
Deus Guarde a V.S.-Marquez de Olinda.-Sr. Uireclor
interino da Faculdade do Direito do Recife.

N. 355.-IMPEHIO.-Aviso do l." de Agosto de J8G2.
Ao Presidente da Província de S. Pedro resolvendo duvidas r-obre a retirada
do Escrivllo ~a ~unt~ rlc_Qualifica~ilo para fóra da ,.arochia antes de findar o
prazo p;~ra a mtcrpostção dos recursos.

3.• Secção.- Rio de J anciro. -l\linistcrio dos Negocias d0
Irnperio, 1." do Agosto de 18ü2.

IIJ.m• e Ex.m• Sr.-Tenho prcsrnle o officio de V. Ex. n. 0
22 de 31 de Maio ullimo, submettendo á approvação do Governo Imperial a decisão pela qual declarou ao Juiz de I)uz
Presidente da Junta Qualificadora da parochia de Piratiny
que, devcnd~ ser lavrado pelo Escrivão do Juizo de Paz o
termo de recurso intcrpn:;to das d!~eis0es das Juntas de Qualificação para os Consdhos Mnnicipaes, não devêra o mesmo
Escrivão ter-se ausentado da rcf1:rida paroehia enH1uanto durasse e prato eoncedido ús part~~-' para a interposição desses n~
cursos; e que, portanto, cumpria qun elle fosse advertido, a
fim de não se reproduzir seml'lhanle f111la.
No mesmo officio pergunta V. Ex. se, no caso de que se
trata, póde a parte interpôr o seu !'<'curso, sendo o respectivo
termo lavrado por quai!Jtier outro Escrivão ou empregado.
llrn resposta, declaro a V. Ex., quanto ao primeiro ponto,
que o Governo Imperial apprcrva aquclla decisão por estar aceordc
com o que determina o art. 3. 0 do Decreto n.• 571 de 18 de
Março de 18'1-7; cumprindo que, nos casos de impedimento ou
falta, o Escrivão o communique irnmcdiamente ao Juiz ele Paz
pam providenciar.
E quanto á duvida proposta por V. Ex., tenho de tlr.clarar
{jUe, no impedimento ou falta dn Escrivão do Juizo de Paz,
deve ser chamado, a fim do lavrar o referido termo, c preencher
as outras formalidades prcscriplas prlo citado DPcreto para a
interposição· dos recursos, o da Subdelegacia, ou, no caso dr1
achar-se tarnbcm este impedido, urnu pessoa a quem o Presidente da Junta juramenlará, visto que assim esllÍ providcn-

dado no nrt. 30 da Lei de 19 de Agosto de 18'~6. c lct·ccir()
das Instrucções annexas ao Decreto n.• 2.621 de 22 de Agosto
de 1856, cujas disposições comprchendem todos os trabalhos
elcitorac~, nos quacs está incluído aquelle.
Deus Guarde a V. Ex.-Marqucz de Olinda.-Sr. Presidente
da Província de S. Pedro do llio Grande do Sul.

N. 356.-GUERRA.-Circular do 1. 0 de Agosto do 1862.
Determinando que ~c execute littrrnlmC'ntc o dispm;to nos Avisos de ~6 de
A!!osto c '27 de Dezembro de ts:,!J fJtmnto às pessoas, que tem direito a
tr~tamcnto por conta da Fazenda Nacional.

4.a Dirtctoria Gcral.-2.• Seccão.- Rio de Janeiro.-1\finisterio dos Negocios da Guerra em 1 de Agosto de 1862.
111. mo c Ex. mo Sr.- O augrnenlo das dcspczas, que tem
havido com medicamentos, proVL'm em grande parte da distribuição, autorisada p!'lo Governo Imperial, aos officiaes que
são tratados fóra dt'ls Hospitars c Enfermarias c fts suas fa- h,
milias; mas é fóra de duvida que muitos abuso!' se tem introduzido em someihante fornecimento, dando se-lhe latitude
quanto ás pcssoos favorecidas c quanto ás cousas fornecidas,
algumns da; quaes não podem sct· consideradas corno medicamentos.
Expeça V. Ex., por&tlnto, as mais terminantes <,?rdens para
que se execute litteralrncnte o disposto nos Avisos de 26 do
Agosto o 27 de Dezembro de 185!), que rcgulão a materia;
bem entendido qur>, além dos olficiaes alli indicados, suas
mulherrs c filhos, nrmhum,1 outra pessoa deve ser contemplada
com semelhante ravor senão as que por Lei expressa tenhl'íO
direito a tratamento gratuito, como se declara no final do
primeiro Aviso citado, e que o fornecimento se deve limitar
ao que propriamente se chama rcmcdios, com exclusão de utensis
de qualquer nat•Heza.
.
Deus GuardB a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanilha.
J ordão. -Sr. Presidente da Provincia de ..•...
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N. 357.- JUSTIÇA.- Aviso de 2 d>J Agosto de 18G2.
Ao Presidente da Provincia de Sergipe.- Resolve dmidas sobre a
substituição de J_l!iZ.l)S .de_ Paz.

Ministerio dos Ncgocios da Justiça.- Rio de 1aneirg em 2
de Agosto de 1862.

Ill.m• c Ex.m" Sr.- A' Sua 1\fngestade o Imperador foi presente o oficio, em que V. Ex. communicou ter respondido
á consulta do t.• Juiz de Jlaz da parochia de Itabaianna,
declarando: 1. •, que compelia ao 1.• Juiz de Paz do quatriennio anterior entrar no exercício da vara no dia 7 de
Janeiro do anno passado por ter sido julgada nulla a eleição
de 7 de Setembro de 1860; 2.•, que quanto á substituição,
em vista do Aviso n.• 38 de 13 de Julho de 181t-3, é o Juiz
de Paz do segundo anno supplcnte do do primeiro, o do terceiro
supplente do do segundo, o do quarto su1 plentc do do terceiro, e
o do primeiro supplcntc do do quarto, seguindo-se no impedimento de qualquer o imrnediato em votos até esgotar-se
a lista dos quatro. E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se
com o parecer da Secção de Justiça do Conselho de Estado,
Houve por bt'm Approvar a decisão de V. Ex baseada na
doutrina dos Avisos n.• 38 de 13 de Julho de 1843, e n.•• 8
c 11t-1 de 11 de Janeiro e 24 de Maio de 1849.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieira Cansansão de
s,:nimbú.-Sr. Presidente da Província de Sergipe .

•
N. 358.- JUSTIÇA.- Aviso de ft. de Agosto de 1862.
Ao Presidente da Provinda do Maranhão.- Declara que uma fl'rgttrzia
nllo póde ser considerada municipio em quanto não se installa a rcrpcctiva Camara.
··- · ·

Ministrrio dos Ncgocios da Justiça.- Rio de Janeiro em 4
de Agosto de 1862.
lll.m• e Ex.m• Sr.- A' Sua Magcstade o Imperodor foi presente o oficio em que V. l~x. comrnunicon que, \l'ndo sido
a freguezia de S. Bernardo elevada á categoria de municipio
pela Lei Provincial de 30 de Julho de 185!.1, c tendo sido
expedida pelo antecessor de V. Ex.. uma portaria em 15 de
Janeiro do corrente anno, creando fôro civil na dita fregnezia
onles de constar officialrnente a installação da Camara 1\lunicipal, rcsolvêra suspcndN não só esta portaria como ns outras

que se lhe segUirao nomeando substitutos do Juiz l\lunicipal
e creando Delegacia de Policia e lugares de Escrivães e Tabelliães, por entender que a freguczia não podia ser considerada
município em quanto não se achasse installada a respectiva
Camara, c que as portarias não estavão conformes á I~ei, a
qual para fóro civil p1·esuppõo a cxislencia do município. E o
.Mesmo Augusto Senhor Conformando-Se com o parrcer do
Conselheiro Consultor dos Negocias da Justiça, Houve por
bem Approvar a Resolução, pela qual V. Ex. suspendeu as
portarias que o seu antecessor expedio untes da installação da
Villa. O ·que communico a V. Ex. para seu conhecimento.
Deus Guarde a V. Ex.-J oão Lins Vieira Cansansao de
Sinimbit.- Sr. Presidente da Província do .Maranhão.

N.

359.~FAZEND.\.-Clrcular

em 4 de Agosto de 1862.

Os titulos de terrenos de marinhas devem ser firmados pela Autoridade
comp<'t~ntc para fazer a concessão do aforamento.

Ministerio dos Ncgoeios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 4
de .<\gosto de J8ü2.
O ViscondrJ de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, de conformidade com a solução dada ao o!licio
da Presideneia da Província do S. Pedro, n. o 30, de 28 de
:Maio do anno passado, declara aos Srs. lnspectores das Thesourarias de Fazenda, para S\)U conhecimento e devidos elft~itos,
que os títulos de aforamento de terrenos de marinhas devem
ser firmados pelas autoridJdes, que têm, por lei, a faculdade de fazer as concessões; sendo na Província do Rio de
Janeiro expedidos pela Sendaria do Estado dos Negocios da
Fazenda e assignados pelo Ministro, e nas Províncias expedidos pelas ditas Thes0urarias e assiguados pelos respectivos
Presidentes.
Visconde de Alhuqu•rque.

N. 360.-FAZENDA. -Em 4 de Agosto de H'62.
·os Dachareis fm·mados em Direito, que professarem as letras de seu 'g""'
acadernico, podem passar procuração do prop!io; pul]ho.
. . •fll
-;;· .-

1\iinisterio dos Negocios da Fazenda.:_ Rio.& Janeiro:
de Agosto de 1862.

01n'.: ..',
'

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal ~~
Thesouro Nacional, deferindo o recurso do Bacharel Joaquj~

Throtonio Soares de Avellar, Juiz Municipal do Termo do
Cimbres da Província de Pernambuco, que acompanhou o Offi·
cio n." 55 da Presiuenciu dessa Província, e no qual o reconente se queixa de ter o Sr. lnspcctor da Thcsouraria de
Fazenda de Pernambuco recusado aceitar as procurações por
olle cscriptas c assignadas para o recebimento de seus vencimentos; declara ao mcsnw Sr. lnspeetor que não podia re·
cusar taes procuraçõ<'S, porquanto ncha-se em vigor n Ordem
de 14 de Fevereiro de· 1855, visto lerem os Avisos de 14 de
Novembro de 1855 c tr~ de Janeiro de 1858 disposto para
caso di !Te rente: sendo que já anlcs da citada Ordem existia
a Circular de 29 de .Janeiro de 181t.4 qtw, npezar de conter
disposição identica á dos referidos Avisos, não causou duvida
na expedição daquella Ordem de 14 de Fevereiro.
E por esta occasião declara outrosim ao Sr. lnspector que
os Bachareis formados em Direito que professarem as letras
de seu gráo acadernico, quer ensinando, quer advogando,
julgando ou exercendo qualquer minislerio publico para o
qual se exija a formatura em Direito, podem passar procurações escriptas e assignadas pelo proprio punho, por serem
tnes procurações admiltidas com a mesma força de autenticidade das que são passadas por Tabellião Publico.

Visconde de 4lhuquerque.

N, 361.-FAZENDA. -Em
Iscn~iiodc ~ello

r~

de Agosto de 1862.

das certidões de divida remettidas para o Juizo.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em i
de Agosto de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Prcsid1•nte do Tribunal do
1'hesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thr.souraria da
Província de Santa Catharina em resposta ao seu oficio n. 0 103
do 23 de Novembro do anno passado, que o art. 85, § 20,
do Regulamento. de 26 de Dezembro de 1860 nada tem, o
menos revoga o Aviso n. 0 58 de 19 de Fevereiro ele 1853,
parte .ultima, que declarou isentas do sello as certidões de
dividas extrahidas pela Contadoria, porquanto, devendo-se
estas considerar papeis de expediente da Repartição, como
expressamente o determina o citado A viso, a chão-se comprehendidás na isenção do § 7. o do citado art. 85 do R e~
gulamento em vigor; outrosim declara ao Sr. luspcctor quc 1

na fórma da Circular da Dircctoria Geral do Contencioso n.•210
de 27 de Abril de 1857, o seiio, a que estão sujeitas as referidas certid1Jes, é o de folha de autos, pago como é de estylo.

Visconde de Albuquerque.

N. 362.-FAZENIH.-Em 4 de Agosto de 1862.
A prisão administrativa imposta aos Responsaveis alcançados, e a- relaxaçlio
~'l!"ã'Ctlí

da exclusiva attribuição da Autoridade administrdtiva.

Ministerio dos Ncgocios da Fazcnda.-Bio de Janeiro em 4 de
Agosto de 1862.

Ill.mo e Ex.m• Sr.- Em officio n.• 79 de 15 de Abril de 1859
relata essa Prcsidcncia ao Govcmo Imperial:· 1.• que o ex-Thesoureiro da Repartição das Obras Publicas Provinciaes, José
l\IarcclJino Alves da f'onseca, ficára alcançado no cofre a seu
cargo; 2. • que reconhecendo-se sei' o dito alcance consequencia
do extravio dos dinheiros publicos por meio de falsificação de
alguns documentos de dcspcza, mandou essa Presidencia responsabilisar aquelle Empregado, que foi pronunciado pelo Juiz
de Direito da 1.•. vara nos arts. 129 § 8.• c 170 do Codigo Criminal; 3.• que o mesmo Empregado intcrpoz recurso de sentença de pronuncia para a Relação do Districto e obteve provimento; 4.• que, havendo-se nesse ínterim liquidado o alcance
na importancia de 14: 065~599, o Inspector da Fazenda Provin·
cial, nos termos do art. 5.• do Decreto n.• 657 de 5 de Dezembro.
de 1849 (adoptado para a Administração Provincial pelo Regu~.
lamento de 3 de Agosto de :1852), marcou ao alcançado o prazo
de quinze dias para recolher aos cofres a importancia do referido alcance, e requisitou ao Chefe de l'olicia a prisão adminis-,
trativa do mesmo alcançado; 5.• que, etTectuada a prisão, opaciente recorreu a essa Prcsidencia, que, ouvindo o parecer doi
Couselheiro Presidente da Relação do Districto, de conform.tdadl\,
com o mesmo parecer mandou relaxar o recorrente da prisão;.'
;>
6.• que o parecer do Presidente da Helação, com o qual se~.
formou, fundára-sc em que o provimento que aquellc Trib~~~
dera ao recurso do ex-Thesoureiro, em virtude do qual fleó~;
sem etreito a pronuncia contra ello decretada, importava liqa'1(·
mento, segundo a doutrina do Aviso n.• 41 de 17 do JulhdCJ~·
1843, c portanto que não só á vista da disposição do art. 6.• do.
citado Decreto de 5 de Dezembro, mas tambern em face da ge-i
nerlca disposição do art. 327 do Codigo do Processo Criminal~.··
do art. 179 § 12 da Constituição Polilica do lmperio, nlio PPj',f

dia ter lugar a segunua prisJo pelo mesmo facto; 7.• finalmen•
ta, que convindo firmat· urna regra áccrca deste objcclo consulta
a este 1\IinistcriO- para dar a sua decisão sobre ellc.
Posto que o negocio de que se trata seja Provincial, c pertença á Assernbléa Legislativa dessa Província approvnr ou Cllesapprovar o aclo dessa Presidcncia, c estatuir o que lhe parecer
justo sobre o assumplo, guardadas as limitaçüe,; prcscriptas
no acto addicional; todav~a para evitar que o facto de que se
trata acontecido em relação á Fazenda Provincial se rcproduza
com relação á Fazenda Nacional, cujos interesses ficarião por este
modo compromcttidos; declaro a V. Ex. que são insubsistentes os fundamentos do citado parecer com o qual essa Presidencia se conformou para mandar relaxar da prisão administrativa
o Thesoureiro alcançado nos dinheiros a seu cargo.
Primeiramente a prisão administrativ:1 imposta aos responsaveis como meio coercitivo para os obrigar a indcrnnisarcm mais
promptamentc á Fazenda Publica dos valores confiados á sua
guarda, não tem caracter algum judicial, c é um acto puramente administrativo, competindo por isso sómcntc á Autoridade que a requisitar, a attribuição de manda-la ecssar ou por
achar-se paga a Fazcn:la ou por qLtalquct· outro motivo que a
torne desnecessaria (Aviso n.• 301 de :2!) de Dezembro de 18:51)~
Essa Presidencia, pois, não devêra determinar a soltura do
ex-Thesoorciro alcançado, salvo se na qualidade de suprema
Autoridade na Província entendesse, em vista de provas produzidas pelo detento, c depois de ouvido o lnspector da Thesouraria quo este obJ:ára irregular c abusivamente.
Isto porém não se deu.
A despronuncia em razão de recmso n:ío importa decisão
ácct·ca do facto crirnino;o i!nputadu ao pronunciado, c da qual
resulte ficat· ellc innoccntado, assim como tambcm a mera pwnuncia não importa declaração do ser elle o vct·dadeiro criminoso : urna ou outt"<l cousa só faz a sentença final em processo
ctmvenientemcnte discutido, em que as provas de innoccncia Oll
criminalidadc são dcvida~nente pesadas.
A sentença da despronuncia, portanto, quer proferida no
Juizo formador da culpa, quer no Juizo supcriOI", importa só~
mente declaração de insulliciencia da prova até alli existente.
fazendo retirar de sobre o aceusado as suspeitas de crirninalidado
qoé" eontra ellc existião.
·fsto porém de nenhum modo veda ao Juiz de tornar conhccimepto de quaesquer provas, que de novo se lhe ollcrcção, c.
no taso de serem sufficientcs, lavrar nova sentença de pronuncia
contra o accusado já urna vez dcspronunciado, c podcnd.:> essas
provas ser tão procedentes que possão dar lugar á condcmnaçào.
Estes princípios, apoiados na mais sãa jurisprudencia, estão consignados nas dispositJ>Ps do <.rt. 14!1 do Codigo do Processo eornbinado com os arts. tr.r~, 1'-5 c 32!l, conforme ('Xplicon o AYiso

JJecisvcs do Gol'erno.

:w

de 9 ôe FcV'l~reiro de 1833, c n." 396 de 27 de DczcmLro
de 1855.
Assim pois é inconlcstavel que, quando mesmo a prisão ad
ministrativa importasse novo procedimento criminal contra o
'fhcsourciro, nada obstava a que ella fosse dfecluada, porquanto,
n!i.o havendo ~ido absolvido c súmcnlc dcspronunciado, IJOderia
ter lugar novo procedimento.
O art. 1í9 ~ 12 da Conslitui(;iío c r. art. 327 do l.o1ligo Criminal referem-se a processos lindos c sobre que tenha havido
sentença definitiva passada lrgitimamcnte em julgado, c sempre
tem siQ.o esta a intclligcncia dada a lues dispo>iÇõPS.
O fund:uncnto que se prormou deduzir do art. 6. o do Drcrcto
de 5 de Dezembro de 181!), ~~ d•) tOllo insubsistente, póis que,
dispondo este artigo a contrario sensu, q1tc a prisão cessará no
caso de não haver pronnnci<J, era preciso que a detenção administrativa se houvesse d;>·,i '• que o processo tivcsso sido conscquencia dessa detenção para que a falta de pronuncia pudesse
operar a ccssaç:io de que trata o dito artigo.
Não se derão porÓH< essas circumstancias, não procede porJ
tanto o argumento; porqur.: não é licito antepor o clfcito á
causa.
Ainda quando a despronuncia no c11so em questão importasse
absolvição, c que por isso estivesse julgado dcfir)itivamente lJUe
o Thesourciro não commetlêra o crime de prevaricação ou dcr
peculato previsto no art. 12!), § 8.", c art. 170 do Codigo Criminal, a consequencia seria que cl!e não podia ser novamente
processado por esse crime em relação ao facto da falsificação do~
documentos, que servio de base úquclle primeiro procedimento;
mas isto não destroe por nenhum modo o facto material da
cxistencia do alcance, não absolve o Thcsoureiro da responsabilidade que lhe resulta deste facto, niio obsta'por forma alguma
que o Inspector da Thesouraria dê execução ás disposições do
Decreto n. o ü:J7 de 5 de Dezembro de 181-9, c que, verificada a
hypothcse dos arts. 5." c G." desse Decreto, seja o mesmo Tlwsoureiro procc.;sadn pelos crimes em que houver incorrido pel~
facto de não entregar no prazo marcado a imporlancia do alcance
liquidado .
. Deus Guarde a V. Ex.- Yisconde de Albuquerque.-Sr. Presidente da Província de Pernambuco.
·
·
J
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N. 363.- FAZENDA.- Em G de Agosto de

1SG~.

Notando as Hlc;;nlülades pnticadas na arrecadação do c§llolio •lc um inlcs~ado, c solvem! o duvidas sobre casos de impedimento· do Procurador Fiscal
dos Feitos.

_ Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, em

6 de Agosto de

1~62.

O Visconde de Albuqncrquc, Presidente do Tribunal dn
Thmonro Nncio:Jal, em resposta ao offieio do Sr. lnspcclor
de~ Ti~esouraria de Fazenda de GJya·, n.• 31, de 3 de Abril de
1850 em que participa que de accordo com o parecer do Procurador Fiscal, isentou da multa do art. 71 do Bc~ulamcnlo
dll 15 dll Junho dtl 18J9 o Juiz de ansllntGs substituto arrecadador do espolio do intcstado Mnnolll do Nascimento Bueno
c o Esct·ivão do processo pelos fundamentos constantes d@s
p1peis quo remcttcu, declara ao mesmo Sr. Inspcctor que o
scn acto não pódc merecer approvação; porquanto:
Pelo que respeita ao Juiz:
1.• Não jmUfica o procedimento deste o precedente invoc11do
de ter o curador da herança de Canuto Luiz da Fonseca obtido
aulo-risnção para vrnder bens, pois, além de que um abuso
·não ju~tifica outro, accrcsce que o facto alludido limilou-so a
ter o curador requerido a venda particular de alguns bens
insignificantes pertrncentes á mesma herança ao que dcferio
o Juiz, mandando ju11tar aos autos o requerimento para ser
altcndido na occJsião da prestação de contas, para a qnal já
havia sido notifw;ado o curador. Na hypolhQse sujeita o .Juiz,
antes dt~ mandar lavrar cditaes convidando os interessados a
SJ habilitarem, concedeu licença ao curador parJ vender particularmente bens da herança sob o fundamento da dificuldade de transporta-los do lugar em que estavão, para a Capital.
2. • O fac. to <le mnndar-se lavrat· os editaes convidando os
herJcims para se habilitarem, c notificar ao mesmo tempo
o curador para trazer os bens á praça, verificnndo-se esta
antes de decorrido o prazo para aqnclla formalidade não póda
ser justificado, como pretende o Juiz, pelo requerimento do
Procu1·ador Fiacal, fundado no art. 29 do Regulamento de 9
de Maio de 18í2, e pelo não app.lt'ecimento de herdeiro algum
a se habilitar, não obstant" faltar pouco tempo pam se completarem os seis mezcs depois da conehtsão do inventario,
findos os quaes, nenhuma hcranç3 deve ser conservada crn
poder dos curaJores; porquanto dos documgntos junlos pdo
pmprio Juiz se ve que entre a arrecadaç-ão c o despr~eho que
mandou passar os cditaes de praça c convidar os lwniPirns a
so habilitarem dccorrôriio apenas quarenta dias, cntrdantn qur
m primeira~ arremataçiks se cm~ctnáriiu em menos de quatro
mezt)S dl~pois do começu da inventario._ A aulorisação dacla ao

curador para a venda não foi limitada a bens de pequeno valor,
pois os mesmos documentos mostrão que o Juiz dera autorisação
para a venda dos bens constantes da relação dada pelo curadO!'
e de outros mencionados no auto de arrecadação, orçando o
importe da venda em quantia um pouco avultada.
3.• Consta da certidão do Escrivão nilo ter assistido este á
avaliação de um objecto que foi arrematado, nada aprovei-tando,
por sua futilidade, a allegação do Juiz de que fôra feita a a\'11liação, em presença do mesmo Escrivão não se toendo lavrado
termo por haver assumido logo a jurisdicção o Jui:~: de ausentes
ciTectivo Dr. Curado Fleury, sendo em todo caso manifesta a
irregularidade do procedimento do Juiz supplente.
4.• O silencio do Juiz quanto á arguição de haver omiltido
n publicação dos cditaes de convocação dos interessados para o
Jim de se habilitarem, nüo pôde encontrar justificação no far.to
de constar dos autos a fk 61 a carta de editos e a certidão
de sua publicação, porquanto pela certidão n. • 19 que acompnnhou o. officio da Prcsidencia da Província de 12 de Abril
de 1860 se prova que essa folha fôra intercalada nos ditos autos
JlOsteriormente á sentença proferida pelo Juiz proprietario.
5.• Não colhe o argumento de defesa que o Juiz deriva do
documento com que pretende mostrar que se fez a conta das
porcentagens indevidamente pagas aos empregados que interviérão na arrecadação, porque pela mesma certidão n.• 19 citada no numero antccedentr) se vê que essa conta, aliás não
rubricada pelo referido Juiz, tumbem foi enxertada nos autos de-'JlOis da sentença, o que mais evidente se torna pela Gmenda na.
uumeração das folhas.
6. • Finalmente prova-se da mesma certidão que varios ti tu los
de divida activa da herança fkárão em poder do Juiz supplente·
até 2i de Fevereiro de 186Q entregando-as depois ao curador
a requerimento deste, c por ordem do Juiz proprictario som
que ntlha a negativa c co;.rdnda do mesmo Juiz supplente,
de que apenas devia responder pelo dinheiro c o ouro em pô·
c lavrado, c traites de prata, que, por não lhe merecer con-·
fiança o curador (por elle mesmo nomeado) guardára em seu.'
Jlüder.
Não havendo pois o referido Juiz supplente produzido em'
sua defesa muteria alguma relevante, nem tão pouco o Escrivão,
que tambem foi ouvido, nüo podião ser isentos da multa do
art. 71 do Regulamento de 15 de Junho de 1859, a qual
cumpre que o Sr. Inspector da Thesouraria, lhes imponha,
proseguindo nos termos ulteriores do Jl)esmo Regulamento
flcando assim reformada a sul decisão pela irregularidade do
seu procedimento.
Cumpre tambem que por parte deste l\Jinisferio advirta o
Procurador Fiscal, que intt)rveio no processo do arrecadação,
o r1ual, longe de cumprir as obriga~ües que lhe impõe oRe-

gulamenf.o, opinou, com prr,juizo d.1 FJzcnda Nacional, c em
oiTcrHa fla Lei, no sentido da decisão prOferida.
Oulrosim, sendo rcalizavcl à hyputhesc de impedimento do
Fiscal só para as funcçõcs :Jdministralivas, e não p:1ra as judiciarias, ou vice-versa, pois que são distinclos os cargos de
Procurador Fiscal do de Procurador dos Feitos, posto que P'\S
Províncias scji'io ambos exercidos pela mesma pesson, nn fôrma
dn L~i de 2!) dl~ ·N :wem bro de t8l. I, o Sr. Inspcctor, toda \'CZ
qu~ isso se der, corno já se tem dado, por suspeição, ou por·
oatro qualquer motivo legitimo, deve requisitar ao Presidente
da Província a nomeação de um Procura•IOJ' Fiscal arl hoc quo
funccionc no aclo, para que o ctTectivo estiver impedido, na
conformidade d1 O:·dcm n.o 2'l!) dn 5 de O,rtubm de 1852,
sem que por isso se de o faclo da cxislcncia legal de dous
scrvcntum·ios diiTeren tes.
O pensamento da Ordem de 22 de Outubro de 18l8 sob
n.o 11~8 é qne não se separe nas Pr·ovincias o cxcrcic:o do
cargo de Procurador Fisc,ll do de l'rocumdor dos Feitos, nomeando-se originariamente dous indivíduos diiTcrcnlcs para
exercerem separadamente as func~õcs dos dous cargos, como
fez então essa Thesouraria, que con,iderando·sc competentemente
autorisada, nomeou dons indivíduos para servirem scpar·adamcntc esses lugares a pretexto de que o nomeado Procurador
dos Feitos não podia exercer o cargo de Procurador Fiscal por
não ter· prntica do contencioso. E pois, tendo-se averbado de
suspeito o Procurador Fi5cal para dizer sobre as respostas do
Juiz c Escrivão na questão da herança jacente de 1\lanocl do
Nascimento Bueno, não devia o Sr. lnspector remeltcr os papeis
ao Cidadão no~ado pela Prcsideneia para srrvir unicamente
de Procurador iilterino dos Feitos, mas requisitar á Jlresidcncia
outm nomeação ad hoc, podendo esta recahir sobre o mesmo
individuo já nomeado interinamente Procurador dos Feitos.
Convém finalmente que o Sr. Inspcctor fique na intelligencia
de que nesta, c em outras semelhantes hypothcscs, o que lho
cumpria fazer era representar sobre o acto da Prcsidencia, so
o julgasse illegal, e nunca ir de encontro ás ordens emanadas
de Autoridade competente sob fundamento de que se achão
em opposição ás disposições de direito.- Visconde de Albuquerque.
· o~-Officiou-se na mesma data ao Presidente da Província.

N. 3G4.-JUSTIÇ\.-AvisodeGdeAgosto dl! 1862.
Ao Presidente da Prolinria de Sanfa Catharina, declara que o Juiz _d!) Oireito não exorhita de suas attrihui~ões, exigindo informações dos Dele•
gàdos de Policia.

2.• Secção.- Ministcrio dos NPgocios da Justiça.- Rio de
Janeiro em G de Agosto de 1862.
·
111. mo c Ex. mo Sr.- A' Sua l\Jag-estadc o Imperador foi presente o oillcio de V. Ex., acompanhado do qu!! lhe dirigio o
Juiz de Direito da Comarca de Nossa Senhora da Graça, referindo o procedimento do Dele~ndo de Policia do Termo de
S. Francisco, Bacharel Tcrtuli:mo Teixeira de Freitas, por occasião das inform:Jç<ics que pedíra o mesmo Juiz de Direito sobre
um assassinato pet·pctrado naqucllc Termo. E o l\Jesmo A ugusto Senhor, Conformando-Se com o parecer do Conselheiro
Consultor dos Ncgocios da Justiça,- c Considerando que os Delegados de Policia, como autoridades criminacs, estão snbMdinados aos Juizes de Direito (art. 210 d:J Hcgulamcnlo n. 0 120
de 31 de Janeiro de 18'd ), l\Ianda declarar a V. Ec que o
Juiz de Direito da Comarea de l'\o~sa Senhora da Graça não
exorbitou quando cxigio informaçõ·-~s do Delegado de Policia
do Termo de S. Franciseo, que não devia responder do modo
por· que o fez. O que eommunico a V. Ex. para seu conhccimcnlo.
Deus Guarde a V. Ex. -Jolio Lins Vieira Ca~z.~an.~iTn de Sinimbú.- Sr. Pr~sidcntc da Província de Santa Ciltharina.

N. 335.-GUEIUL\.-.\viso de G de Agosto de 1862.
Approvantlo a medida, que pro[Jú~ o Direcf.or do Arsenal de Guerra da Côrte
ti~ converter em em[JI·citPiros os .()r.era_rios jMnaleiros pertencentes ás
Officinas de Tano@iros, Alraiatcs, Fumlciros, l.'iutores, Torneiros, Corridros
c La toei ros.

A.• Directoria Geral.-2.• Sccção.-Rio de Ianciro.-~Ji
nislcrio dos Negocias da Guerra em 6 dl:l Agosto de 1862.
Em solução ao seu offido n.o 170 de 30 de Julho proximo
pnssado, declaro a V. S. quB merece o meu inteiro a~>sen
timcnlo a medida, que a.lli propõe, de c mvertcr em cmprl'ileiros
us operarios jornaldros, qtw ainda existem nas Oillcinas de Tanoeiros, AlfaiHtes, Fnnildros, Pinton~s, Torneiros, Corrieiros e
l.alG~iro;; pertencentes a esse Eslnbclecimcnto, ficando V. S.,

portanto nutorisado a pô-la em execução mediante as cautelas,
que n pratica da administração lhe suggerir.
Deus Guarde a V. S. -l'olydoro da Fonseca Quintauilha
J urdão.-51'. Dirccto1· do Arsenal de Guel'l'a da Côrte.

N. 363.-GUERRA.-Aviso de 6 de Agosto de 1862.
Dedurando .que o abono rlas gr.1tificaçfles, de que trata o A\·iso de '.?7 de
Fnerriro de JS;,s, lica desta dJta em diante dependente du ar!Jitrio da
Dircctoria do Ar. cnal.

4.• Dircctoria Geral.-2." Secção.-Rio de Janeiro.-l\Iinisterio dos Negocias da Guerra em 6 de Agosto de 1862.
Communico a V. S., em resposta ao seu officio n.• 168 do
29 de Julho findo, que o abono das gratificaç<1es, a quo so
rcrere o Aviso do 27 de Fevereiro de 183~. fica d'ora em diante
dependente de seu arbitrio, dentro do prazo alli eslatuido, quer
em relação aos serventes de escripla, quer aos braçaes, por
ser de razão qu!?, taes gratificações acompanhem, não isola !lamento
o tempo do serviço, mas sim conjuuctamentc o prcstimo c
comportamento individual.
Deus Guarde a V. S.- Polydoro da Fonseca Quintanilha
J 07'dilo.-Sr. Direclor do Arsenal de Guerra da Côrte .

•
N. 367.-GUERRA.-Aviso de .7 de Agosto de 18G2.
Declarando que, p()r Aviso d 1 t.• de Agosto de 1860, foriio estabelecidas 2
varas de fazenda de algodão para mannfactura de uma camisa~

~~.

Ill.m• e Ex.mo Sr.-Com seu officio n.• 356 de 13 do mcz
de Junho ultimo crniou V. Ex:. uma copia da acta n.• 607 do
Conselho administrativo dessa Provincia, da qual consta que o
arrematante de costuras .Manoel José Antunes allegou que com
2 1/2 varas do fazenda de algodão não se podem manufacturar camisas com as dimensões das que desta Côrle forão para ahi remeltidas; c em respo5ta declaro a V. Ex, a fim d1.w fazer constar áq uelle
Conselho, que por Aviso do 1. • de Agosto de 1860 forão esta·
belecidas 2 3/~ varas de fazenda de algodão para cada uma
camisa, por se ter conhecido não serem sufficicntes as 2 1/'1.
varas até então marcadas.
Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanilha
J or dão. -Sr. Presidente da Provincia do Maranhão.

--

N. 368.-L\JPElUO. -Aviso de 7 de Agosto de 1SG2.
Ao Presidente da Provincia das Alagoas declarando que os empregados, que
vencem gratificaç.ics marcadas IJrovisoriamcntc pelo Governo, não as pcrcc!Jcm quanllo mro tem exerci cio.

7.• Secção.- Rio do Janeiro.- Ministerio dos Negocws do
Imperio em 7 de Agosto de 1862.

IJJ.mo c Ex. mo Sr.-Em solução ao oficio n. 0 3 de 7 dH Julho
proximo findo, no qual o Inspector da Thesouraria d~ Fazenda
dessa Provinda requisita um augrnento dr 50~000 na verbuHygiene Publica-do exercieio de 1861-186~, a fim de occoJTet·
á despcza com a gratificação cpw percebeu o substituto do I nspector de Saude Publica, durante tres mezes em que o clfectivo
teve licença com vencimento: tleelaro a \r. Ex. que os empregados, a quem se ahoniio gratilic:Jções marcadas provisoriamente pelo Governo, não têm direito de percebê-Ias quando
estão fóra de exercício, quer por licença, ou outro qualquer
motivo; n11o podendo portanto o lnspector de Saude ter direito á g'ratificação do seu emprego, a qual deve ser abonada
a quem o substituio.
Deus Guarde a V. Ex.-Jlarqucz de Olinda.-Sr. Presidente
d~ Província das Alagoas.

N. 36!9.- FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 1862.
Compete ás Estações Fiscaes, c não ao Juiz da causa, decidir se é ou não
eXIgivel a ~.l!_lta substituti\'a do imposto de 2 °/ 0 su!Jre o valor das cousas
demandadas.
l\lini~terio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 8
de Agosto de 1862.

IIJ.mo e Ex. mo S1·.- Em solução ás questões que V. Ex. expõe em seu officio n. o 118 de 5 de Julho proximo findo, asaber:
t.• Se, tendo o Juiz de uma causa appellada julgado provada qualquer das isenções designadas uo art. 3. • do Decreto;-,
n.• 2.74.3 do 13 de Fevereiro de 1861, póde o Collector ou
Agente Fiscal encarregado da cobrança da multa substitutiva'
do imposto de 2 °/o sobre o valor das cousas demandadas
oppôr-se por embargos, ou qualquer recurso legal á execução
do despacho do Juiz, que mandou averbar a multa;
2.• Se no caso do Collcctor, recusando cumprir o despacho
do Juiz, recorrer ou appellar do Jncsmo dcspacbo, deve ficar

wspenso o andamento da appcllação na ca11sa principal a~
que se decida o recurso do Collector, ou qual seja o procedimento que compete ao Juiz para tornar eiTectiva a averbação do imposto para o regular seguimento da causa: declaro
a V. Ex. que as Repartições arrecadadoras dos impostos são
as unicas competentes para julgar dos casos da isenção dcllcs;
chegando, pois, o processo aos termos de ser paga ou averbada
a multa creada pelo Regulamento de 13 de Fevereiro de 1861,
a Estação á que esta· deva ser recolhida decidirá se é O!l não
pagavel (Portaria de 13 de Setembro de '1861) ; tenha ou
n~a parte pretendido préviamentc mostrar em Juizo a sua
isenção; haja ou não o Juiz resolvido incompclcntcmcntc a
tal respeito, como no caso da Consulta de V. Ex.
A pratica é os Juizes rcmcttcrem os processos á Estação
Fiscal, que decide se o imposto é ou não exigível, cabendo
de tal decisão recurso para a Autoridade supmior administrativa, que é o Thesouro no Município neutro e Província d'o
Rio de Janeiro, e as Thcsourarias nas demais Províncias do
lmperio.
Quando constar aos Chefes das Repartições Fiscaes respectivas que o Juiz tem proferido decisão sobre pagamento de
impostos, devem aquelles levar o facto ao conhecimento do
Thesouro, ou Thesourarias de Fazenda, e nunca se opporem
á dita decisão com embargos, ou por outro qualquer meio
judicial.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Ãlbuquerque.- Sr.
Presidente da Província do Rio de Janeiro •

•

N. 370.-FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 1862.
As guias para cobrança de vencimentos não estão sujeitas a ~!llló ainda
sendo juntadas a requerinícnfó com o fim para que forilo passadas.

Ministerio dos Negooias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
8 de Agosto de 1862.
Tendo presente o officio n.• 98 do Sr. Administrador da Re·
cebedoria do Rio de Janeiro dirigido á Dircctoria Geral de
Contabilidade do Thesonro em 5 de Setembro de 1861 ; lhe
declaro que a guia passada pela Pagadoria das Tropas, que D.
Thereza Leopoldina Nabuco juntou ao seu requerimento para
I'eceber os soldos ven.cidos de seu marido, o fallecido Capitão
reformado João Carlos Centreiras de Figueirôa Nabuco de Araujo,
está isenta do sello fixo, por força da disposição do art. 85,
§ 7.•, do Regulamento de ~G de Dezembro de 1860.

Decisões do Governo.
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O fiu;t() de ser o p::~gamcnto solicitado pela viuva do credor
não desnatura o titulo, nem muda a face drrs cousas. O fim
ua apresentação da referida guia é sempre o mesmo, isto é,
a cobrança do vencimento para que ella lbi passada. Não lendo
sido, pois, a mesma guia cxhibida no interesse da parte para
en·cito diverso daquPlle para que clla se passou, bem opinou
o Sr. Administrador no srmtido de não ser fundada a Cl'igencia do scllo feita nJquP!Ia Directoria Geral.
Ainda mesmo qne a guia questionada estivesse sujeita no
sello não havi<l lugar a sua revalidação nos termos uo art.
90 do citado Hegulamento pelo simplt·s faclo de ter sido recebida no Thesouro e alfecta ao exame da Directoria Geral de
Contabilidade; porquanto scmpro /se ha entendido que um
pe~pcl não incorre 1111 n•v<Jlidaçãü do sei lo nntcs de ser alteodido
oillcialmcnle, c a attcnç5o ollicial não começa no acto do lan·
çamento em protocolo e distribuição feita pela Secretaria á
lleparlição eompetenle do Thesouro, mas sim desde que ncllo
é escripta qualquer informaç.ão ou despacho pela Directoria cncarrrgada do seu exame.
.
Era esta a doutrina contida implicitamente na Ordem n. o 2S
do 7 de .Março de 1850, em virludé da qual a Autoridade
<~dministraliva ou judiciaria lançava, antes de tudo, sobre o
requerimento instruillo de documentos para scllar, que lho
era apr~sentado, o drspacho -- selle os documentos.
Fica portanto o Sr. Administrador autorisado a restituir.
quando a p11rte requerer, a importancia da revalida~ão do sello
indevidamente cobrada na guia de que se trata.

Visconde de Albuquerque.

N.

311.-FAZE~D.\.-Em

8 de

1l~nsto

de 1862.

Scllo de processos criminacs c policiacs c de mandados, certidões, precato"~
rias e outros papeis niuda avul~os.
"

1\iinistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
·
· .

8 do Agosto de 1862.

Declaro a V. S., a fim de que di! conhecimento ao Collec ..
tor da Mesa de Rendas da cidade de S. João da narra, om
1·csposta ao Officio que dirigio a essa mrectoria em 13 de Novembro do anno passado, que foi approvado o seu acto de
sujeitar á revalidaçüo do sello a precaloria apresentada para
ser sellada na referida cstaç.üo por Antonio Florindo do Souza,
nssignada pelo Juiz Municipal do respectivo Termo; porquanto~

estando estabelecido pelo ltcgulamcnto do scllo de 2ü de Dt'l<'ll1bro de 1860, com refcrcncia ao art. 470 do ltrgulamento dn
· 3t de Janeiro de 1842, que não deve ser retardada a expedição c julgamento dos processos criminacs c policiacs <'m qualquer instancia por falta do pagamento do scllo, c tcmlo o mesmo
H1'gulamento de 1L60 providenciado no art. 85 § 1. <tuanlo
aos processos intentados ex-offido; aquclla disposiç;1o rl'fer e-sc
ao proccdimcnlr> por queixa ou denuncia particular, toda a
vez que o pagaménto do scllo trouxer prejuízo á adminis! ração
da Justiç·a com a demora na cxpcdiçiio ou julgamento do processo• Já organisado, c portanto não se refere a mandados,
certidões c outros papeis ainda avulsos, relativos a processos
daquclla naturczn, como a precataria de que se trata, 11uc sendo
passada para prisão de indivíduos já pronunciados em summario crime JlOr queixa particular, c nenhum inconveniente lhe
trazendo a pequena demora com o prévio pagamento do sello.;
acha-se clla cornprchendida no numero dos papeis que estão
sujeitos ao imposto antes da assignatura do Juiz, na conformidade do art. 58 .{lo cilado Regulamento de 1860.
Não tendo pois a mesma precataria satisfeito este i~posto •
estava no caso de ser revalidada, nos termos do art. 90 do cil11do
Rrgulamento; e tendo tanto o referido Juiz que a assignou,
corno o Chefe de Policia da Província do Hio de Janeiro que
a attendeu incorrido nas multas do art. 113 § 4.•, c art. :t22
do dito Regulamento, nesta data se rernetteu os documentos
da infrac~ão ao Presidente da Província, a quem compete conhecer das multas em que incorrem as autoridades judiciaes na.
fórma do art. 118 do supramencionado Hegulamento.
Podendo porém acontecer que mesmo nos referidos pnpcis,
que tem de juntar-se a processos crimct por queixa ou denuncia particular seja prejudicial á prompta administrat;uo da
justiça qualquer demora ainda a ncccssaria para pagar o sello;
nesta data tambem se requisita do l\linistcrio da Justiça para
que haja de providenciar a respeito delles, de modo que os
Escrivães na conformidade do art. 60 do dito Rcgulaménto,
na occasião de os passar , proccdão a averbamcnto do sello para
ser pago depois, considerando applicavel aos mesmos pnpcis
o que di~põe sobre os processos crimes c políciacs o art. 8S
deste Regula monto, cujo espírito é, qQe por causa do scllo
uão soffra de modo algum a administração .da justiça.
Deus Guarde a V. S.- Visconde de Albuquerque.- Sr. Director interino das llcndas Publicas.
0

- Officiou-sc ao Ministerio da Justiça na mesma data.

N. 312.- FAZEND.\.- Em 8 de Agosto de 1862.
seno de uma prorogaçno de lic~nça que já tinha começado a produzir
·
os seus elfeitos.

MTnisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
8 de Agosto de 1862.
Provendo sobre a duvida suscitada na 3.• Contadoria da
Directoria Geral de Conlabilidade do Thesouro, relali vamente
á revalidação do sello da licença concedida ao 1. • Olfic,ial da
Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros, João Belisario
Soares de Souza; declaro ao Sr. Administrador da Uecebedoria do Rio de Janeiro, que tendo sido a Portaria da dita licença apresentada nessa Heparlição, para ser sellada, antes de
haver nella a Autoridade competente lançado o despacho de
cumpra-se e registre-se, bem procedeu exigindo sómente o sello
simples e não a importancia de sua re~alidação, sem embargo
de designar aq~ella Portaria o dia em que a licença devia começar a ter vigor, e de ha ver ido ao sello em data rilllito posterior ao dito dia; porquanto o art. 81 do Regulamento de
26 de Dezembro de 1860 não tem applicação ás licenças como
a de que se trata, a qual além de, pela circumstancia especial que nella se nota, não depender, por essa mesma circumstaneia, do cwnpra.-se e registre-se, para produzir o seu
elfeito; póde ser sellada com a taxa simples antes do àssentamanto ou lançamento em folha, conforme o art. 89 do citado Regulamento de 26 de Dezembro de 1860.

Visconde de Albuqu!Jrque_

-·--!li. 373.---GUERRA.-Aviso de 8 de Agosto de 186:2 .
.Mandando observar, emquanto nilo se verifica a reforma dos Ars_en;tes de
Guerra, as disposições do Regulameneo, t{UC baixou com o Decreto n.o
113 de 3 de Janeiro de 1842, e das Instrucções de 11 do mesmo mei: e
anuo, salvo na parte, que importe despeza uno autorisada na Lei dó
Or~aml'nto. -figente.
·

4.a Directoria Geral. -2.a Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Guerra em 8 de Agosto de 1862.
lll.m•· e l<:x.m• Sr.-Convindo que em todos os Arscnaes de
Guerra, emquanto não se verifica a sua reforma, se oijservem a&
disposições do Regulamento, qLw baixou com o Decreto n.•
113 de 3 de Janeiro de 18't2, c das lnslrucçücs de 11 do

mesmo mez e anno, expeça V. Ex. ordem para que no dessa
Província se ponha immediatadamente em execução o referido
Regulamento, salvo na parte, que importe despeza não au·
torisada na Lei do Orçamento vigente.
E, como nessa Província, exista de ha muito uma Companhia
de Artífices, nella devem assentar praça os Mancebos, como
dispõe o art. 10 daquelle Uegulamen to.
Dnus Guarde a V. Ex .-Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jardão.-Sr: Presidente da Província de Mato Grosso.

N. 374.-GUERB.A.-Aliso de 8 de Agosto de 1862.
Ma11dondo observar, emquonto nliu se verifico a reformo dos Arsenncs de
Guerra, as disposições do Hcgulamcnto, que baixou com o Dctl'cto n.•
113 de 3 de Janeiro de 1842 e das instrucçõcs de 11 do mesmo mrz e
anuo, salvo na parte, que importe dcspcza não autorisada na Lei do Orçamenlo vigente.

4.a Diredoria Geral.-2.a Secção.- Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negqcios da Guerra em 8 de Agosto de 1862.

111. mo e Ex. mo Sr. -Convindo que em todos os Arsenaes de
Guerra, emquanto não se verifica a sua reforma, se observem.
as disposições do Reg!Jlamento, que baixou com o Decreto n.•
113 de 3 de Janeiro de 1842, e das lnstrucções de 11 do
mesmo mez e anno, expeça V. Ex. ordem para que no dessa
Província se ponha immediatarnente em execução o referido
Regulamento, salvo na parte, que importe despeza não aut
to risada na Lei do Orçamento vigente.
E, como nessa Província não haja Corpo de Artífices , a
praça de que trata o art. 10 será \'erificada no Regimento de
Artilharia a cavallo, ficando os Mancebos addidos ao Corpo,
que estiver de Guarnição nessa Capital.
Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordao. -Sr. Presidente da Província 11-e S. Pedro do Sul.

N. 375.-GUEP,RA.-Aviso de 8 de Agosto de 1862.
l\Iandándo observar, cmqnanto nfio se verifica a reforma dos Arsenacs de
Guerra, as disposições do Hegulamento, que baixou com o Decreto n ,o
11~ de 3 de .Janeiro de 1H12, c das lnsl.l·uc~õcs de 11 do mesmo mez c
anuo, salvo na parte, que importe despeza uno nutorisada na Lei do
Orçamcuto vigente .

. ~.· Direcloria Gcral.-:1.• Sccção.-Rio de Jnnciro.-1\Jinislerio_ dos Negocios da Guerra em 8 de Agosto de 1862.

Ex.

Ill. mo c
mo Sr.-Convindo qtHl em todos os Arsl!nars de
Guerra, cmquanto não se verifica a sua reforma, se observem
as disposições do Jt,•gulamcnlo, que baixou com o Decreto
n.• 113 de 3 de Janeiro de 18'~~. c das Instruccões de 11
do mesmo mcz e anno, ex peça V. Ex. Ol'dcm pâra qu~ no
dessa Província se ponha irnrnedialamentc em execução o referido Regulamento, salvo na partr, que importe despoza não
autorillada na Lei do Orçamento vigente.
' E;· cotnlf nessa Província não haja Corpo de Artífices, a
praça de que trata o art. 10 será verificada no Corpo do
Artilharia existente na Capital da Província .
. Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordão. -Sr. Presidente da Província do Pará.

N. 376. -·FAZENDA.- Em 9 de Agosto de 18G2.
As muJ,tns impostas aos Officiaes de Descarga devem entrar ná distribuiçtto.·
legal em ruvor dos empregados da ~lrandega.

1\linistcrio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em
9 de Agosto de 1862.
Tendo am vista o oficio dessa Repartição n.• 698 de 23 de
Março de 1861, em que consulta se os empregados da Alfandcga toem direito ao producto das multas impostas aos Officiae!Jdc Descarga ou se a sua importancia deve unicamente reverter
em beneficio da Fazenda Nacional, e pede que se lhe indique
qual a verdad~ira intelligencia do Regulamento de 19 de Setembro de 1860 nessa parte, comparando-se o drt. 442 § 6. 0 .
com os arts. 120 e 480; declaro a V. S. que, determinando
o art. 120 que os empregados, qualquct· que seja a sua classe,
toem dit'cito a duas terças partes das multas que forem impostas
om virtude de participação ou diligencia sua, re~olvc a duvida
dessa Repartiçao, c bem assim o art. 480 que manda dividir
duas terças partes entre os empregados que verificarem ou

descobrirem a dilfercnça; c não cxccptuando as multas commi
nadas no art. 4~.2, § 6.•, aos Otnciacs de Descarga é obvio,
que estão elias comprchehdidas nas disposições daquellcs artigos;
c como tacs devem eutrar na distribuição em favor dos eru
prega (los.
Deus Guarde a V. S.- Visconde de Albuquerque._.._ Sr. Con
sclhciro Inspcclor da Alfandega da C:órlc.
~
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N. 377.-FAZFNDA.-Em 1l de Agostode 1862.
Arrccadaçlio dos hcos de herao~acentcs, c clfcitos da appellação no
processo da habihtaçãó dus respectivos herdeiros.

Miuislcrio dos N11~ocios da F11zenda.- Rio de Janeiro em
11 de Agosto de 1862.
Haja V. S. de declarar ao Collcctor dns Rendas Gcraes do
Piauhy, em solução ás duvidas suscitadas em seus officios de
10, 19 c 21 de l\laio ultimo:
J. • Que se estão na terra os Collatcraes dentro do segundo
gráo por Direito Canonico, e são notoriamente conhecidos,
não ha lugar a arrecadação dos b'ens, e esta deve cessar se
foi feita (art. 3.•, § 1.•, do RegulamPnto de 15 de Junho de
18()9}. Se não são porém notoriamente conhecidos, ainda que
estejão presentes, póde o Juiz admitti-los em termo breve
a justificar sua qualidade hercditaria ( Hegulamento citado, art.
4.•) ; se a justificação não lor concludente, deverá exigir que
se habilitem.
2. • Que, quanto á providencia de admittir-sc na arrematação de escravos de herança.<; jacenh•s a disposição do art.
93 do Uegulamcnto de 15 de Junho de 1859 sobre os l>ens
do evento, para preferir-se no cnso do ser para alforria do
escravo, qualquer lanço que cubra a avaliação com exclusão
do oulro, ·ainda que seja superior; vái ser ouvida a Scssüo
de Fazenda do. Conselho de Estado.
3.• Finalmente quo a appellação não suspende os elfei!os da
decisão do Juiz de Orphãos, que mandou entregar os bens da
instestada D. I"rancis11a Luiza de Assis ao pretenso herdeiro,
o que já se eiTectuon,;
Hcus Guarde a V. S.- Visconde de Albuquerque.- Sr. Dircctor Geral interino das Uendas Publicas.

~
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N. 378.-FAZEI'iDA.-Em 12 de Agosto de 1862.
Incorppraç1io de terras como -bens nacionacs-e nlio com a natureza de ·
proprio nacional.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
12 de Agosto do 18(2.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria
de Fazenda do Ceará, para sua intelligencia c devidos eiTeitos,
que, não obstante as considerações apresentadas á PresidP-ncia
da mesma Província, em seu oficio de 18 de Julho do anno
passado, junto por copia ao que o Sr. lnspector dirigio a este
l\Iinisterio em 14 de Agosto do dito armo, n.• 112, não procede a duvida que suscitára sobre a incompetencia do Minis.terio da A!{ricullura, Commercio c Obras Publicas para determinaç como determinou por Aviso de 22 de Junho, a venda
das terras da extincta villa de Arronches e do edi!Cr.io queahi servia de Paço da Camara Municipal: porquanto, embora
em virtude de accordão da Helação, confirmando a sentença
pela qual forão essas terras julgadas devolutas, se expediSsem
ordens para a sua incorporação, não podia esta circumstancia
dar-lhes a natureza de-proprio nacional-, mas sómente a
de-bens nacionaes-, aprovcitaveis na fórma da Lei n.• 60t
de 18 de Setembro de 1850; tanto mais quando nas ditas
ordens forão as referidas terras consideradas como devolutas.
Accresce que, quando mesmo pelo facto da incorporação tomassem ellas aquelle caracter e natureza, podia ainda assim
o supradito Ministerio dar a ordem que deu, visto como foi
a venda requisitada pelo da Fazenda para facilitar a do edificio que servio de paço da Camara; o qual ninguem se propunha a comprar sem o terreno. Cumpre, pois, que o Sr.
lnspector dê prompta execução ao que lhe foi determinado
pelo citado Aviso de 22 de Junho do anno findo, ptmdo em
praça as terras de que se trata.

Visconde de Alhuquerqu11.
N. 379.-GUERRA.-Aviso de 12 de Agosto de 1862.
Reduzindo a 200SOOO a consignação de 3003000 mensacs, que percebe ()
Agente do Laboratorio do Campinho.
'

4.a Direttoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janciro.-Ministerio dos Negocios da Guerra em 12 de Agosto de 1862. ·
Ficando reduzida a 200~000 a consignação de 300$000 mensacs, abonada ao Agente do Láboratorio do Campinho, assim

o communico a Vm. para aue considere esta medida em vigoi'
do t.• do corrente mez em diante.
Deus Guarde a V m. - Polydoro da Fonseca Quintanillttt
)ordão.- Sr. Inspcctot· da Pagadoria das Tropas da Corte .

....
N. 380.-MAIUNHA.--Aviso de 12 de Agosto de iSG2.
Faz extcnsin aos Onlciacs do Cotpo da Armada·, e das classes a elle an~
nelas, a Prorisllo do Conselho Suprema Militar de Justi~a, de 15 dé
Dezembro de 1856.

3.• Secção.-Rio de Jancito.-1\finistério dos Ncgocios dà
Marinha em 12 de Agosto de 1862.
Sua Magestade o Imperador Ha por bem Fazer extensiva aos
Officiaes do Corpo da Armada, c das classes a elle annexas, a
Jlrovisi'io do Conselho Supremo l\filitar de Justiça, de 15 de
Dezembro de 1856, pela qual determinou-se que o d~sconto
do meio soldQ dos Officiaes do Exercito, que forem presos,
para serem sentenciados, sómente se faça desde a data da
nomeaçi'io do Conselho de Guerra: o qúc communico a V. S.,
para sua intelligcncia e execução.
Deus Guarde a V. S.-Joaquim Ràimundo de Lamare.Sr. Contador da Marinha •

.
N. 381.-FAZENDA.-Em 13 de Agosto de

1862.

Nllo s11o necessnrias nas ferias as assignaturas dos operarios e senentcs
livres1 o contrario porém-se exige nas dos operill'iõs 'ir sencntes escravos.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio do Janeiro erri
13 de Agosto de 1862.

m,m• e Ex.m• Sr.-"Tenho presente o officio de V. Ex.,
datado de 29 de Abril proxiino passado, incluindo outro da
Thesouraria de Fazenda de 5!6 do mesmo mez; no qual me
communica havet; mandado 1 na conformidade das ordens de
V. Ex., eiTectuar o pagamento das despezas feitas no extincto
Aldeamento do Chagú, não obstante a falta de algumas formalidades, qúe aquella Estação fiscal notárn nas respectivas
contas.
Decisões do Governo.
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Approvando o acto de V. Ex., á vista da!Y ra.lões cam que
o fundamenta, julgo opportuno ponderar-lhe que a Thc~ou~
raria bem procede exigindo que as ferias e contas sejão or~anisadas segundo prescrevem os Hcgulamcnl()S fiscaes, c com
especialidade a Circular n. • 281 de 10 de Dezembro de 1851.
Vendo-se, por~m, do referido oficio da Thesoururia que
clla entende s0r neccssaria nas feria• dos operarios c serventes
livres a assignatura do\los, nesta data se lhe expede ordem declarando que é isto contrario ao disposto na citc.da Circular,
o no rhodclo á mesma anncxo sob n.• t. C011formc exemrlifica esse modelo, verificados que srjão os pagamentos, são cites
averbados ao lado da feria pelo Escri.v~o ou pelo empregado
que assiste ao acto com o pagador, sendo dispensada a assignatura de cada um dos indivíduos contemplados na feria; o
quo não acontece quanto aos operarias e serventes escravos,
porque as ferias, que lhes concernem, são organisadas com os
claroa suficientes para assignarcm os respectivos senhores no
acto do pagamento, como tambem se acha exemplificado no
modelo n. • 2, c está em pratica nesta COrte.
llecommcndo, portanto, a V. Ex. que faça obscrYar pela>
pessoas encarregadas dos pagamentos das dcspezas dos Aldeamentos dessa Província, as regt·as acima indicadas, pois que
para esses pagamentos adianta a ifhesomaria as quantias nocessarias; de modo que as contas, quando forem apresentadas,
.
se achem revestidas das formalidades lcgnes.
Assim, finalmente, ficão resolvidas as duvidas que se tem
suscitado, c removidos os embaraços qúe motivão a demora
dos pagamentos.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Albuque1·que.-Sr. Presidente da Província do Paraná.
•
-- Communicou- se na mesma data

{l

Thcsouraria.

N. 382.-JUSTIÇA.-Aviso de 13 de Agosto de 1862.
Ào Pres~dente .da R~laçao de P~rnambuco.-Dcclara que ba impedimento para
ser Jmz no fClto o mnào do J mz relator, tanto nas causas ciYcis como crimes.

2. • Secção ..-:.Ministcrlo dos N'egocios da Jusliça.-lUo de Janeiro em 13 de Agosto de 1862.
A' Sua Magestadc o !mpcrador foi presente o oficio em que
V. S., expondo a duvtda que se suscitou nesse Tribunal por
occasin.o de ser sorteado o Desembargador Louren-;o 'José da Silva
Santiago, para o julgamento de um recurso crime em quo

relator seu irmão o Desembargador Caetano José da SilvaSantiago, consultou se ha o impedimento allegado por aquelle~
Desembargador. E o Mesmo· ~ugusto Senhor Houve por bem Decidir que ha impedimento p~ ser Juiz no feito o irmão do
Juiz relator, por isso que no processo criminal, comquanto orelator não tenha voto, como no civel, tem tão grande parte
no julg<llnento do recurso, que se deve reputar Juiz, e procedem
as razões da Lei quando não quiz que doús irmãos fossem
J uir.es na mesma causa. O que communico a V. S. para se li
conhecimento.
Deus Guarde a V. S.-João Lins Vieira Cansansclo de Sinimbú.
-Sr. Agostinho Ermclino ü-c Leão.

<{J:fJ

N. 383.-IMPERIO.-Aviso de 1G de Agosto de 18G2.
!o Director da Faculdade de Medicina da Bahia rcsoll'endo algumas duvidas
sobre estudantes .!e phannacia.

4.• Sccção.-Rio de Janeiro. -l\Iinisterio dos Ncgocios do
lmperio em 16 de Agosto de 18G2.
Foi presente á Sua Magcstade o Imperador o oficio de 6 de
1\laio ultimo, em que V. S. consulta ao Governo Imperial sobre
as seguintes questões: 1.•, se os estudantes que concluirão o
curso pharmaceutico nessa Faculdade, seja qual fôr o tempo
em que ncllc Sl'l tenhão matriculado, devem ser dispensados
dos exames de fmncez c geometria, quando queirão seguir o
curso m~dico; 2.•, se aos que se matriculárão em pharmacia,
antes de regularem os estatutos vigentes, aproveita ainda a disposição do Decreto n. o 8 '~9 de 31 de Maio de 185G, ou acha-se
esta revogada pela disposição do de n." 2.590 de 9 de Maio
ele 18GO, c pelo Aviso de 20 de Abril do anno passado.
E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua immediata resolução de 8 do correnté mez com o parect)l' da Secção
dos Ncgocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em
consulta de 29 de Julho ultimo, Ha por bem mandar declarar
que a 1.• questão decidida no Aviso, junto por copia, de 28
de Abril deste anno, dirigido ao Director da Faculdade de Medicina da COrte, não comporta outra solução senão a que
foi dada em senlido afirmativo neste Aviso, pela razão de que
a repetição dos exames só é exigida dos estudantes que se tem
ele matricular no 1." anno da Faculdade, c não daquclles que
approvadus em algum dos annos, passão para os immrdiatos
na ordem dos estudos ; c que, quanto á 2. • questão, aos estudantes, que se matriculárão em pharmacia antes da pro-

mulgação dos cstalutos em vigor, aproveita para poderem passai'
para o 2. o anno medico a disposição do Decreto n. o 849 de 31
de Maio de 1856, o qual, sendo acto do Poder Legislativo, não
so póde julgar revogado pelo Devréto do Go~erno, n. • 2.590 de
9. de Maio de 1860.
O que communico a V. S. para seu conhecimento c execução.
Dcui Guarde a V. S.-Marquez dt Olinda·.-Sr. Ditcctor da.
Faculdade de Medicina. da llabia.

N. 381-.-HlPFJUO.-Aviso de Hi de Agosto de tSG2.
Ao Presidente da Pro\incia das Alagôas communicando a Imperial Rrsoluçtlo.
de Consulta sobre algumas Leis Prol'inciacs, promulgadas no anno pas- ,
sado.
··

3.• Secção -Rio de Janeiro. -1\linistcrio dos Ncgocios do,
lmperio em 16 de Agosto de 18G2.
Ill. mo c Ex. mo Sr. -Sobre os ac tos Legislativos dessa Província,
promulgados no anno passado, foi ouvida a Secção dos Nego~
cios do lmperio do Conselho de Estado;. e Sua Magestade o.
Imperador, tendo-se Conformado por Sua immcdiata resolução.
de·29 de Julho proximo findo com o parecer da mesma Secção,
exarado em consulta de 15 do referido mez, l\Ianda declarar
a V. Ex .. o seguinte:·
1. 0 A ltesolução n.o 373 de 5 de Julho (Postura da Camara.
1\lunicipal da villa do Porto da Folha ) determina nos arts.
1.o e 2. o que na viU a e povoações. do município estejllo fechadas.
nos domingos e dias santos as oficinas e as casas de negocio.
em que se venderem generos que não forem alimentícios. Esta
disposição é exorbitante das faculdades das Camara Municipaes~
e impropl'ia de Posturas, sendo o seu objeclo privativo do poder
ecclesiastico e do Governo Geral, quando. admitte no lmperio.
os Decretos, da Igreja.
A mesma obsernção- é applicavel ao art. 6. 0 da nesolução.
n, • 381 de 27 de Julho, que prohibc pesar c ensaccar algodão
nos domingos e· dias. santos.
2.• A disposição da Resolução n.• 379 de 23 de Julho, no.
art. 3.• ~ q,ue impõe uma multa ao Procurador da Camara Municipal da -villa da Mata Grande pela demora na cobrança das.
_ITI.l!!Jas por infracção de Posturas, parece estar fóra das Faculdades das Camaras Municipacs c das Asscmbléas Provinciacs,
sendo o Procurador das Camaras um empregado creado por Lei
geral, tendo suas obrigações e penas marcadas na mesma Lei..

,

3." A Resolução n. o 381. de 5 de Agosto, no art. 2. o, dispondo qne a ele~âo dos membros da Assembléa Proyincial .
nunca terá lngãf-- juntamente com a dos Deputados Gerac:;, o
sómentc depois do reconlwcimcnto dPstes, é exorbitante das
faculdades da mesma Asscmbléa, a qu:•l nüo póde IPgislar sobro
mntcria geral, c sobre a exPcu~ão de Leis ~cn1cs.
Este acto não devia ser sa.nccionado, embora fosse conveniente c facilitasse as apurações de votos, c as verificações de
podere?, como pondera V. Ex. em seu olficio de 7 de l\laio do
corrente anno.
!~.o Na Resolução n. o 386 de 8 de Agosto ( Posturas da Camnra Municipal da cidade de l\Jaeei{J) ach:l-St) imposta pelo
art. 12 a pena de palmatoadas, c pelo art. 1:l a da perda dos
porcos que se conservarem dentro de certos linailes da cidade.
Além de serem estas penas desconhecidas pela Lei do t.• de
Outubro de f828; que só autorim a rnnlla c a prisão, a perda
dos porcos implica lesão do direito de propriedade, que não
pódc ser limitnclo senão na fórma da CáiJstitulçiÍiJ.
O que communico a V. E'(. para SPU conhecimento, bem
como que os actos apontados vão ser_ mbmcttidos a Assembléa
Grral LP~islntiva. .
l).ms Guarde a V. Ex.-Jlfarquez de f).linda.-Sr. Presidente
da Província das Alagôas.

N. 385.-FAZENDA.-Em fG de Agosto de 1862.
<

Sello da publica fórma. de uma \ir.cnça para o traspasso de mn
-tcrrcuo foreiro.

l\linisterio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro ern
:tG de Agosto de 1862.
O VisC'Jndc de Albuquerque, Presidente do Tribunal d(}
Thesouro Nacional, em solu.c;ão ao officio n. • 36 de 25 de Fevereiro do anno passado, no qual o Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda do Pará expõe· a consulta que lhe fizera o
Collector da Capital ela Província, sobre o modo por que deveria
proceder a respeito do sello da publica fónna de uma licença
passada, em 25 de Outubro de 1855, pela respectiva Camara
.Municipal a Matheus Valente do Couto c Pinho para traspassar
a outro um terreno foreiro á dita Camara, visto que essa publica fórrr.a fDra presente á Collcctoria para ser sellada em
Janeiro de 1861, isto é, quando já a titulo original havia incorrido em revalidação, que o interessado recu!'ára satisfazer;
1wmmunicando ao mesmo tempo ter resolvido, em sc,sii.o da

Junta, que o referido documento ou antes o lilulo original
estava sujdto á revalidação nos termos do Hegulamcnlo de
1O de J u'tho de 185() c do disposto no § 1. o art. 14 da V• i
n. 0 317 de 21 de Outubro de 184.:3; d1~elar;t ao l'llencionado Sr.
InspcctOl', para sua intelligcmcia e devidos em~itos, que acertada fl}i a sua decisão na parte ern que considerou a licença
de que sn trata obrigada á revalidaçiio; mas quP csla deve snr,
nfio a do sello vinte vezes maior CJUe o marcado con!iJrme as
ciladas disposi(ões, e sim a elo sello clcz vez,~,; maior segundo
a Lei n.o 1.114 de 27 de Setembro de 1860, art. Jl, § !l.o,
observaç.ão 3.", attento o principio de direito que manda appliear a Lei posterior em materia de penalidade, quando a.
sua disposição é mais benigna.
,
J'isconde de Albuquerque.

N. 386.-FAZENDA.-l\m 17 du Agosto de 1862.
Nos talões dos bilhetes das loterias da Cõrte se deve mcucionar o tifA.IIo·
das loterias a que elles pet tenccrcm.

:\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda.-Rio d-e Janeiro em
17 de Agosto de 1862.

A' vi;;ta do que V. S. pondera em seu officio de 16 do
corrente, pú:lc V. S. dar as nccessarias pmvidcncias para que
nos talões dos bilhetes das loterias da Cor h~ se mencion~ d' ora
em diante o titulo das loterias a que elles pertencerem, afim
de que não se dê a confusão dos mesmos talões, corno ha já
acontecido no Ttwsouro, quando venha. a perder-se a capa em
cujo dorso súrnent11 consta o mesmo titulo.
Dem Guarde a V. S. -Visconde de Albuquerque. -Sr. Con,
selheiro Fiscal das loterias da Côrle.

N. 387.-FAZEND.\.. -Em 18 de Agosto de 1862.
Nas cartas de sentenças passadas rm favor das partrs contra a Fazenda
-·-·Nãéiõôal nao su deve seguir o formulario commum.

1\Jinisterio dos Ncgot,ios da Fazcnda.-Rio de Janeiro cio
18 de Agosto de 1862.
1\l. mo o E". mo Sr. -Notando a in consideração c irregularidade ccm que em algumas oortas de sentença, passadas em
di lferentes Juizos c instancias cíveis do Imperio a favor das
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partes contra a Fazenda Nacional, se manda que srja requc ..
rida a mesma Fazenda para o pagamento da contlernnação,
não pagando, nem nomeando bens que cheguem para a solut_:ão,
se faça penhora em tantos dos bens proprios nacionacs quantos
b:1stern c cheguem para o pagamento, e se prosiga nos mnis
lermos da nvaliação e arrecadação delles; rogo a V. Ex:. quo
S() sirva dar as convenientt~s providencias para que nas ditas
cart;~s de sentença, proferidas entre os litigantes particulares
c administração publica, não se siga o forrnulario comrnum,
c cesse a continuação do absurdo notado, que, firmado pelas
assignatnras até dos membros d<PS Relações, induzirá em t>n·o
a.> partes e os executores, c poderá dar motivo a srqucstros
c controvcr.;ias com grave rwrlurbação da ordem, visto com<J
por acto do Poder Judiciario não 'l'l possível despojar a Fazenda Nacional de seus bens, cuja alienação só póde ser decretada pela Assembléa Geral Legislativa.
Heus Guarde a V. Ec-Visconde deAlbuquerque.-Sr. Ministro ,c Secretario do Estado dos Ncgocios da Justiça.

N. 388.- 1.:\JPERIO.- Aviso de 18 de Agosto de 1862.
Ao Prcsiúcnt.c da Provincia tio Maranhão declarando que compet!• li A'Srmbléa Legislativa Provincial tomar conhecimento das apuraçOcs ttuc se
1izerilo das actas da elciçllo do 2. 0 districto para mcaubros <la dita Asscmbléa.

3.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Nrgocios do
Imperio em 18 de Agosto de 1862.
Ill. mo c Ex. mo Sr.- Levei á presença de Sua 1\Iagcstade o
Imperador o officio de 11 de Abril ultimo, em que V. EL
expõe as occurrencias havidas na eleição dos membros da Assembléa dessa Província pelo 2.• districto, das quaes resulta
apresentarem-se com diplomas duas turmas dos ditos membros,
uma proveniente da apuração de uma acta falsa do Collegio
de S. Bernardo. do Brejo, feita pela Camara legitima, e outra
resultante da apuração da acla verdadeira do dito Collegio,
feita porém por uma Camara irregular, propondo V. Ex. quo
o Governo Imperial mande proceder á nova apuração.
E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua immediata resolução de 8 do corrente mez com o parecer da
Secção dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado exarado em consulta de 31 de Maio ultimo, Ha por bem mandar
dcclarur a V. Ex. que a decisão desta questão não pertence

no Governo, mas á Assembléa Legislativa PI·ovincíal quando
verilicar os poderes dos seus membros. O que communico a
V. Ex. para seu conhecimento e governo.
Deus Guarde a V. Ex. -.IJ'Iarquez de O/inda.- Sr. Presidente da Província do Maranhão.

N.

389.-GUELUU.-Circt~ar

de 18 de Agosto de 1862.

Ordenando que se declare nos conhecimentos, que se expedirem pnra paga~
mcnto dos romccedorcs, qual o tlc.;tino dos objeeto~ comprad!.ls, a fim de
qu~ a classilicaç3o da drspcza po;sa ser feita com a possivcl regularidade,
th• Directoria Gerr~.I.-2• Sacção.-Hio de Janeiro.-l\linisterio dos Negocios da Guerra em 18 de Agosto de 18U2.

Para que a classificação da d"speza possa ser feita com a
p:l3Sivel regularid,Jde, cotl\'cm que, nos conhecimentos que se
dão ao> fornecedores para haverem seu pagamento, se declare
qual o destino dos objectos comprados, isto é se são simplestnt'nte para provimento dos armazens, ou para satisfazer a
pedidos ou requiskões c quaes, a fim de nas Hepartições fiscacs se poder saber a que paragrapho da Lei do Orçamento
deve ser levada a despeza correspondente. O que communico
a V. . • . . para seu conhacimento e execução.
lleus Guarde a V ...•. -Polydoro da Fonseca Quintanilha
J or dão.- Sr. Dil'Cctor do Arsenal de Guerra da Província
de ...•.

N. 390.-GUEHIU.-Em 18 de Agosto de 1862.
Declara desnecessnrio o emprego de Ajudante da Fortaleza de Tamandnré
na l'l'ovincia de Pernambuco, e manda exonerar dcllc o Otlicial que o exercia.

2.• Dircctoria G~Wal. ~ 1. • Secção. - Rio de Janeiro.- 1\Iinisterió dos Negocios da Guerra em 18 de Agosto de 1862.
lll.m• e Ex.m• Sr.- Não julgando este 1\finisterio necessario o
emprego de Ajudante da Fortaleza de Tamandaré para o qual
fôra nomeado interinamente o Tenente reformado Joaquim
José de Souza, pelo Command ante das Armas dessa Província,
sendo essa nomeação app1·ovada por V. Ex. , segundo communicou em seu oficio n.• 698, de ia do Julho proximo

flndo: assim o declaro a V. Ex. para seu conhecimento, c firzer
exonernr do dito empr·ego de Ajudante o Official que o exerce.
Dous Guarde a V. Ex.- Polydoro da Fonseca Quintanil!ta
Jordão.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 391.-FAZENDA.-Em 19 de Agosto"dc 1SG2.
O monte-pio das irmãas dos

Offkiac~

-~--~~

da Armntln cessa quantlo rllas

se casão.

1\linislerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 19
de Agosto de 1862.
O Visconde de Albuquet'fJII(', Prcsidrnte do Tribunal do Til c·
souro Nacional, ordena ao Sr. lnspeetor da Thcsouraria de
Fazenda de Pernambuco, em dcrcrimcnto á petição de D.
Constança Perpetua de LJcerda Machado, que pague á snpplicante residente na mesma Província o monte-pio que lhe
e')mpcte corno irmã a do 1. • Tenente rerorrnado, João Cnrlos
dl) Souza Machado,
na razão de tresentos quarenta e oito
mil róis annuaes (348~000) c a contar do 1.• de Julho ultimo;
certo de que este pagamento, na rúrma da Imperial Resolução
de Consulta de 2 do Outubro do armo passado só poderá verificar-se crnquanlo u supplicantc se conservar solteira.

Visconde de Albuquerque.

N. 3!H.-FAZEND,\.-Em 20 de Agosto de 18G2.
Sobre

lan~os ~

prazo nn arrcmatnç5o de brns de qualquer \'alor t!q

~t!~(U:n(O!

c ausentes, e uomeacllo de curaúof ás respectivas heranças.
-----·----

:l

1\línisterio dos Ncgocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em
20 de Agosto de 1862.

lll.mo e Ex.m• Sr.-Com o Aviso do 1\Jinisterio da Justi«:a do
18 de Agosto de 1859 foi-me pres(~nle o oillcio u.• 28 de 27
de Junho do dito anuo, que a Pr·csidcncia dessa Província
dirigio ao mesmo Ministcrio, versnndo sobro as seguintes duvidas do Juiz de Orphãos substituto da respectiva Capital:
1. • Se os lanços a prazo, na falta de lançadores á vista,
devem ser admittidos em geral pelo Juizo que delerruina a
J.asla publica, quer a anernatação 5eja de bens dt~ raiz dtl
ausentes, anecadados a requerimento de testamenteiro devidamente instituído, dentro <.lo tempo da contu, qtwr ex-ollicio

JJecisões do Governo.
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com audlenc!a do curador rcsp<'clivo, confo•·mc se depr<'h<'·n~.le
da cpigraplw do DPcrelo u." 510 de 13 de Março do 1ti4i.
2.• Se, não lPndo os herdeiros por qualtJUer motivo enlrndo
110 posse da herança, passado o tempo da conta, embora haja
uo lugaJ' testamenteiro <lo defunto, derc o Juilo, na conformidade do art. 2." do Hegulamt•nto n." 422 de 27 de .Junho
de 18!J5, nomear um cmador para cuidar do procPsso di• inveutario c da•partilha, e qne aJTec;J{Ic c administre os bt•ns
dcs herdeiros, nuo sendo mais ouvido o testamenteiro que
c..!ent ro do dito IH azo da wuta nu o cumprio seu dever por
lJIIalqut?r moti\o.
3. • Finalmente se as palavras do citado D~rrcto r,1·dinariamente
quando FàO de gJ'U1!de t•a/or podem pn•judicar a razllo ranitaJ,
tJUC aconselhou a sua promulgat:ão, e, no caso umrmutivu,
atú que quaulia dc\·e-se considerar !J1'i.111df! valor.
Cabendo ao Ministerio a meu cargo dar soluçllo ús duvidas
Pxposlas, declaro a V. Ex., para seu conhecimento c fins con·
\enicoles:
Quanto a 1. •: que os lanços a prazos nos bens de raiz
ndmitlidos pelo art. 63 do Ht•gulanwnto de 15 de Junho de
2859, se referem aos bens que !'~tiverem arrecadados judi·
clalmcnte, circnmslancia estn incompatível com a prescn\·a do
tPstamcnlciro devidamente instiluido, que figma o Juiz con·
~>ullanh•, vblo como, quando ha h~stamenteii'O que esll"ja pro·
sente e aceite n testamenlaria, não ha arrtcildiJ('ÜO.
Quanto á 2 .• : que sempre que hnja herdeiros ausente.~, ainda
quando não se teuha fl'ito a arrecadação, pOI" não ser caso
desta, deve-se nonH'aJ' curador, que assista ao pi'Ocesso. do
inveulario c pnrtilhas.
Havendo te~tamenlo, c findo o tempo da cont~ da testa·
nwntaria, cslPja ou não a mesma conta prestnda, ou a pai'•
lilha julgadn, o eurador passará a al'rccadat· e adiJJinisll'ar os
}JI'us, se os ht•rdeiros não tivt·rem entrado na posse da heranp
por qualqueJ' motivo : art. 9." do Hegularnento.
~esta hypothese, so tiver luga1· alguma arrcrnatac;ão de bens
de raiz, vigora a disposição do art. 63 do Regulamento, o
nada mais tem que ver o testamenteiro, qu1•, ~c não houvm·
l•l'estado contas, sel'iÍ a isso chamado pelo Juizo compl'tente.
E quanto á ultima: que seja qual rôr a irnportancia dos bens
de raiz, podem os mcsnws ser arremnlados a priiZOS; sendo a,;
palavras-ordihariamente de grande \'Olor-empregadas pi'IO
dtudo Decreto de 13 de Mul'ço, meramente a razão cnpital de
sua promulgaçllo, c não uma dclerminaç;io de v<~lor, quanto aos
L1•ns que houverem de ir á pra~~a, come evidculcmentc se võ
do contexto do HH'smo Decreto.
Deus GuaJ•dc a V. Ex. -Visconde de .4/buqucrqw. -St·. Pl'C•
sldcnlc du Pro\·iuciu do l\Jarauhuo.

N. 333.-GUERR.\.-Em 20 de Agosto de 18G2.
lndican!lo o moclo de e1 itar-sc qu~ no> Corpos rir, Guorni~iio do MarnnMo
111 ;ent~m pr~ça, como H>lll_utar_ios indil itluos IJUC s~jao desertores tia
,\rmnda N<~cwnal.
·

2.• Dii'C~doria Grral.-! .• Seec:iio.-1\io de Janr'ro.-.1\linis•
krio dos Negocios ôa Guerra em 20 de Agosto de 18H:!.

)JJ.m• e E:·cm• St·.-l.on,·intlo cvitnr-sc que n'srnlcm p1·ac:a
no E~ct'eilo, na quali1lallll dn volunlarios, indiyiduns q111l são
rl1•scrlorcs da ,\ rmatla N:tcionnl, como .h tnm smcrclidn, n~ pPt:a
\'. Ex. as nccrssnrias ordPns para que anlPs de se alistan·m
nos Corpos desse~ l;narniçào os qun pn•tcntli'I'Plll servir no
E~l't'eito, srJão rnnnrlarlos aprrs1'11lar éÍ autorirladtl compf'lt•nltl

ela Esla~·ão Naval, pam se v•:rillcar se pertenccnt á Armada,
no ca~o de n;io haYer ccrlczn do contrario.
Beas I ;uanltl a V. 1~~. -l'olydoro dn Ponscra Quintan i /I: a
J urdâo-'Sr. Presidente dn Província do 1\laranhào.

N. 301.-GUERI\.\.-Em 20 de Agosto de 18112.
lüdirnnrlo e modo de nitnr-s•• qnc se r~prollnza o fneto olr nssrnlarrm
pra·1~ nns Coqms rir r;unrniçno 1111 l'•·o,·indn da llnhin ~olHO wlunturio~,
lli!IIVItluos que sao de rrtorl's da Armada !'r.rtoiHII.

2.• Dirrctoria GPt'al.-l • Sccl;~O.-Hio ele Janciro.-:\linls·
terio dos NPgocios da Guerra em 20 do Agosto de 186:!.

111m• o Ex.m• St·.-\.nnvindo cvi!at·-sc qne nssrntcm prnc:n
no Exercito, na qu.Jlidatle de voluntarios, indivíduos que siio

r!t•serlorcs da .\rmada Nacional, como j;í tt~:n succcdillo, Pxprt;a
Y. E~. as necess,uias ordens para que antes dr~ St\ alislart~lll
nos Cot'pos dnssa fiuarni~ão os que prell'tHh~n·m servir no Exrrcilo, sl'j<~o mandanos apresentar á auloridadn cornpf'lt•nlll da
Esta(,'iíO Naval, para se verificar sn pertencem á Armada, no
c.tso de ni\o haver ccrt<•za tio contrario.

nt'IIS Guardt• a v. E~.-l'nlftdurn d:t Fomeca Quintonil!ta
Jordão.-Sr. Prcsit.lentc t.la Prm·incia da llahia.

--
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N. 3!'11),.....;1:\JPElUO.-- Aviso de 21 do Agosto de 1862.
Ao Presidente da Provincia de Minas Gcraes declarando que os rrclados
Diocesanos cstao autorisados para cunced('r aos Parochos licença ou dis·
pensa de rcsidcnria, mas qtu• ellrs llS de,rm apresentar á autoridade
dril, e carecem de licença desta para perrcpçilu da cougruu.

ü.a Secção.- Rio de Janciro.-Minislerio dos Negocias do
lmperio em 21 de Agosto de 1EG2.
lll. mo e Ex. mo SI'.- Levei ao conhecimento de Sua l\Jagcsladn
o lmperadoL" o ofilcio n.' 32 de 30 de Abril ultimo, em que
essa Prcsidencia não só expõe que tendo--se ausentado de sua
frcguezia por 28 dias sem pnrticipaçflo ou licença dessa Presidcncia o Vigario J:lc Piranga, cntcndêra a· Thesouraria do
l•'azenda quo elle devia re:;Lituir a congi'Ua que recebeu durante
;~quclla auscncia, sendo porém de opinião contmria o Hcv."'"
llispo Diocesano, mas tambcm consulta ao Governo Imperial {!cerca desta questão, por não se conrormnr com o parecm· do mesmo Bispo, attcntas as disposições dos Avisos n.•
lt-15 de 2:3 do Dezembro de 1859, c 4 de .Junho de 1833.
E o l\lesmo Augusto Senhor, c:onrormando-Se por Sua Jmmediata Rcsoluçflo de 13 do corrente mez com o p~rccct' da
Secção dos Negocws do lmpcrio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 7 do mcz passado, Ha por bem mandar
declarar a V. Ex. que, segundo a disposição da ordem do
Thcsouro n.• Hi1 de 19 de .Junho de 18~.!). com referencia ao
Aviso n.• 30 de 18 de Abril do 18a, nenhuma Lei veda aos
Bispos a concessão de licença ou dispensa de residencia nos
l)nrochos por tempo limitado, corno cxplicão tambcm os Avisos
n.• !.15 de 23 do Dezembro de 185!) c n.• 427 de 28 de
Setembro de 1861. Para que porém pcrccbão os seus vencimentos, dcclarrto os Avisos citados, c os de 17 de Janeiro de
1851 c 23 de Sctrmbro de 1853, ser nceessaría licen~.a da
autoridade civil, exigindo além disso que a licença do Ordinnrio
seja apresentada á mesma autoridnde, sem o quo incorrem
os conccssionarios em responsabilidade, que o mesmo Governo
tem por vezes ordenado se llws faça cm~cliva.
Tratando-se portanto unicamente da applicaçl'ío dus Leis c
decisões existentes ao facto em questão, deve o Vigario de
])iranga, conforme entendeu a Thesouraria de Fazenda, restituir a congrua do tempo em que esteve ausente de seu beneficio. O que commnnico a V. Ex. para seu conhecimento o
execução, fazendo-o assim constar ao Bcv.'"" Bispo.
Deus Guarde a V. Ex.- Marque: de Otinda.- Sr. Yicel)rcsidcnte da Província de 1\liuas· Gcraes.
-

Communicou-sc aos Presidentes das demnis Provincins.

N. 3!)6.~DJPEl\IO.- Aviso de 2'l de Agosto de 18(i2.
Ao Dircctor interino da Faculdade de Direito do Uccifc re~ohendo as d\1•
vidas que propõe sobre p~s impostas u c~tnduutr~.

r... • Secção.-- I\ io do J <melro.- Minislerio dos Ncgocios do
lmperio em 25 de .Agosto de 1862.
Foi presente á Sua l\Jages~ade o Imperador o officio de Hl do
Novembro do anno passado, em que a Hirecloria dessa Faculdade, tratando dos processos instaurados perante a respl'etiva Congre~nc;uo contra os eslw.l.mtes que tomúrão parte nos
disturhios que se dcrão no cdificio da mesma l 1aculrJaclc nos
dias 10, c 15 de Julho do mesmo anno, c contra o estudante
Antonio Pinto Nogucil'n Accioli, por desconhecer a autoridade
do Director, recorreu para o Governo l111pcrial por disconlat'
da deeisão relativa ao referido estudante, perlinclo solut;fw üs
seguintes duvida.s: 1.• se tendo o Direct.or entendido que qualq•ICr dos <Ididos marcados nos arts. 115, c 118 merece mais
seria punição do que a do art. 116, 1 ode a Congrc~at;1ío resolver que o não merece; 2. •, se resolvendo pela ali i rmat iYn,
deve o Direclor impôt' ao estudante as penas do art. 116,
rlepois da deci_são da Congregação, não o tendo feito logo quo
teVtl conhecimento do facto.
E o Mesmo Augusto Senhot·, Conformando-se pot· Sua im·
mcdiata resolução de 8 elo corrente mcz <'om o parecer da
S1~cção dos Nef.(ocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em consulta de 21 de Julho ul!illlo, Ha por hem mandar
dedarar: 1.• que tendo o Direl'lot· da l'aculJade ndmittido
votação simultanea sobre ambos os processos, era consequcncia
natural qut~ uma c a mrsma pena fosse imposta nos envol,·idos nos dous, não ob:;tantc sPr o delicio , praticado p!'lo
Pstudante sujeito a proct'sso e~pecial, uma aggravaçi'io elo outro;
2.•, qtHl desde que o Dircctor, prescindindo da allribuie;ão quo
lhe confere o art. 116 dos estatutos approvados pelo Decreto
n.• 1.386 de 28 de Ahril de 185'•, snjl'itou o conhccimrnlo
do detido á Congrcgar;ão na fórma do art. 12'•, a decisfio devolvida a esta não póde deixar do set· por t~lle executada, o
nem pó de conleslnr-se á mesma Congregação o di rei to de graduar a pena dentro dos Jirnitcs do mesmo artigo, qne marcando o maximo de 40 dias, deixa o rninimo ao Juizo da Congrcgi.l\ão~

O que communico a V. S. para seu conhecimento e exc-

Cll('ào.

Úens Cnartln a V. S.-Marqnez de Olinda.--Sr. Director
interino da Facultlude tle Direito do HPdl'e.

N. 3!)7.- FAZE NO.\.- Circular em 25 de ,\gosto de 18G2.
Com o tempo c prcrisi!o dcn•m as Thrsonra rias pedir au~:nwnto do
credito para ns ''crbas deficientes da dcspezo.
Ministcrio dos Nrgocios da Fazenda. de Agosto de 1802.

Uio de Janeii'O o:n 2:S

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, tendo observado que muitas Thesoúrarias de Fazenda costumão demorar os pedidos fie credito para as despezas
das di\'ersas ''erbas, niío d:mdo noticia da drlieicncia das consignaçtiPs scniío qnasi no fim dos excreicios, c algumas sem OI'Senvolvcrrm precisamente os se!JS prdidns: ordena ans Srs. lnsprelnres dns mesmas Tlwsntll'Jrias que l'l'lllctlão ao Thcsouro as
dcmonstra~õt~s d<r dcfici,~ncia das wrb:1s comprclwndidas no:;
cretlitos que llws forem distribuídos logo depois do quarln rue;~
do cxcrcicio, esrrcilicando cirrumslanciadanarnle todas as desJwzas provareis das rnt•sutas wrbas, de modo f)IIP se pos•a pro\'idcneiar com toda a antPcPdmcia para que nüo litllem os nwio;;
de oeenrrer prornptamente üs t!espezas, e nem ellas se dcmon•Ht
por ddiciencia das consir:-nnt;õ~s; ;ulvertindo, porém, qtfll ilt~
VPr;Í(i repmsPnlar crn qnnlquer tempo, e mesmo antes dos qnatrn
primeiros nu•zes do exercício sobre as dcspezas não prevista.; nas
distribuiçii(•s feitas pelos divers.os Minislcr;os. O que lhesletn por
utuilo rccommcndado ~ob sua responsabilidadt•.

Visconde de Albuquerque.

N. 398.-GUEHIL\.-,\viso de 2:$ de .\gosto de 1862.
1\lantlando fazer rargn ao Almo,nt•if~ t!o Arsrnal tlc Guerra dos caixões quo
para ellc forem rcmettidos com qnacsquer o!Jjcttus.

IJI.m• c Ex.m• St·.-Declaro a V. Ex. que o..; cah(ks com
fardamento ou !Jll<lPStpwr oulros ohjrclos que fol'!:rn re111eltidos
com ucstiuo ao Arsenal dcl ((uerra dessa Provincia den·niõ "er
c<~rrc~ados ao respectho AlnwxarifP, a fim de st·r·cm approvl'itados para outros eneaixotarncntes sem ser preciso co111prar
novos.
Deus Guarde n V. Ex.- flolyrlorn da Fonser~a -Qttintanilha
.I ordãu.-Sr, l' residente da l'l'llYiuria do Parú.
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N. 39J.-GUERRA.- Aviso de 26 de Agosto de 1862.
Dispondo que os vencimentos de soldo c rtapa das praças de prrt -trotadas
nos Hospitars sl'jão tirad 'S em prcls espPciac~, prnticando-sc o mesmo a
rc~pcilo dos om~iacs nessas cir~umstancias.
!~.· Directoria Geral.- 2.• Secçao.- Hio de Janeir·o.- Miuislerio dos Nc.,;ocios da Guerra em 26 de ,\goslo de 1Sü2.

p,ll'a dur a possível regularidade ás despezas do 1\linislcrio
n meu cargo, convém que os vencimentos das praças, que siio
tratadas nos -lli.wlJlae~ .Mili_tarcs, depois de devidamente lan·
çados em despPza nO§ 7." -Exercito-, S!'jào no•mesmo neto eseripturados em rcrmta, como intlcrnnisação ao~ ü.• -Corpn
ch~ Sande c Hospilacs - : para este lirn l'ormar-sc-hüo prcls eS·
pPci:ws para as praças tratndas no Hospital, da mesma mandr;r,
fJliO so pratica com os tratados nas Enfermarias l\lilitan•s.
J~, como a rPSpL"ilo dos Olllcia«!S, (!tw estiverem lliHJUellas
circurnstancias, su deva proceder da mesma maneira, junto.;
achará Vm. os modelos do reeibo c guia, que Piles devem
passar para sen·ir·cm, um de documenlo de despeza c outro
de J't)Ceita, na fórma acima prescripta para as pra~·ns de prrt.
Esl;~s disposições devem ser· executadas a eontar do 1." do
Julho proximo passado, para o que se organisaráõ os pr·l'fs
especiacs, que tecm de se•· cscripturados corno fica ordenado.
Deus Guarde a Vrn.- l'olytloro dct Funseca Quintanillla
Jordào.-51'. lnspcctot· da Pagadoria das Tropas da Curte.
MODELOS.

Recebi do Sr·. r ....... ' ..
Pagador da .•..•.•.... a
quantia de sessenta c sPle mil reis, importancia do soldo e
f'taptl qufl venci no mez dtl Julho lindo, como Alfer·es do 1."
]Lttalhüo de lnfanlari,t, doente c em tratamento no Hospital
tal.
Província d ••..•....•.... em o t." de Agosto de t8G2.
I

Rs. Gi::'OOO.

i •• '

(Assignatura.)

Entrego na P,rgadoria das Tropas da Côrtc, por indcmnisar;1io,
n quantia de quarenta c nove mil rf!is, imporlancia do meio

soldo e Ptnpe pertt~ncente..; no rner. dtl Julho Hndo, que nJct•bl
eomo Alferes do 1." Bnlalhiio de Infantaria, doente no Hospital, com que contr·iL>uo para o meu tratamento.
Hio de Janeiro, em o t.• de Agosto de 1862.
(Assi~natura.)

N. 400.-GUERRA.-Circular de 26 de Agosto do 1802.
AM Presidentes das Províncias da Dahin, Pernambuco c Mato Grosso.• -Dís·

pondo que os v~ncif!!Cntos de soltlo c cta~e das pr~ças de prct tratadas
nos Hospita~s srJilo ttrados em 11rrts rspectars, praticando-se o mesmo a
respeito dos Officiacs nessas circnmstaneias.

4.a Dircctoria GeraL -2." Secção. -Rio de Janeit·o em 2G
de Agosto de 1862.

L\."' 0 e E"Lmo Sr.-Não lwvcndo razão sufficientc para qnc
n n~spcito das praç:1s tratadas nos Hospitncs se proceda di lfel"ilntmllcntc do que se pralica com as trnta<las nas Enfermarias Militares, expc~~a V. Ex. ordem para que os vencimentos
de so!d() c etapa dns quil estiverem no primeiro caso SPjão
tirados em prds espcciaes, qno a Thesouraria da Fazenda lançariÍ em despeza no§ 7.•-Exercilo-, e em receita como d!'S·
peza a annullar no§ 6.•-Corpo de Saadc é' Hospilaes-; praticando-se assim mesmo a respeito dos OI,Tieiat~s, que csti verem
em iguacs circumstancias, fazendo-se a despcza c receita dos
seus vencimentos de soldo e etapa conforme os modelos juntos.
J~stas disposições teriio execução a contar do 1.• de Julho
proximo passado em diantP, para o que V. Ex. expedirá as
ordens necessarias.
Duns Guardo a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Qt1intanilha
Jordào.-Sr. Presidente da Província de ..•••
1\IODELOS.

ni)Cebi do St•. F ..... ' Pagadot" da ...... 1\ quantia de SPS•
senta c sete mil róis, importancia do soldo c etapa, que venci
no mt•z de Julho findo, como Alferes do 1.• Batalhão de In·
fantaria, dornte c em tratamento no Hospital de .....
I'rovincia de •.•••..• em o 1.• de Ag~Jsto de 1862.
lls. 6i"OOO.

(Assignatura.)

Entt·cgo na 1'1H'SOUI'aria da Fazenda da Província de ..••• ,
por indemnisação, a quantia de quarentà e nove mil réis,
importancia do meio soldo c et~pa pertencentes ao rnez de·
Julho llndo, que rccnbi corno Alferes do 1." Batalhão de Infantaria, doente no Hospital, com que contribuo para o meu
tratamento.
Província de .•••..•• em o 1. • de Agosto de 1862.

1\s.

49~000.

( Assígnatura.)
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N. 401.-FAZEND.\.-Em 2G de Agosto de 1862.
Sello de I'.SCfi~t.uras de sociedades rommercíaes q•e n11o têm tempo certo
---de duração.

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
2G de Agosto de 18lH.
O Visconde de AlbuqnerfJUe, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, responde ao officio do Sr. lnspcctor da
Thesouraria de Fazenda do Pará, de 25 do mez passa<ht, n.o
135, qnc bem decidio a consulta do Collector da Capital da
dita Província, rcl11tiva ao sello das cscriptura!t de sociedades
eornmerciacs que não lcrn tempo certo de duração, declarando-lhe que o sello a cobrar de tacs cscripturas é o da tabella
dos tits. de 3.• classe, art. 1.•, do Hcgulamcnlo de !6 de Dezembro de l8GO; salva a disposição da observação 2. •, que
se lhe segue, quando :1 sociedade vnnha a exceder aos cinco
annos, em que o pagamento é cotado na razão de t{ 20 de 1 •;.,
porque então terá de repetir o pagamento na mesma propor~ão.

J'isconde de Albuquerque.

N.

!~02. -JUSTIÇA.- Aviso

de 2G de Agosto de 1862.

Ao Presidente da Província do Espírito Santo. Declara que os lnspcctorrs
de quarteir~o &fio obrigados a scnir um anuo, não se dand:J o mrsrno
quanto nos Officiaes de Justiça.

2.• Sccção.-1\Iínistcrio dos Neg-ocios da Jusliça.-Hio de
Janeiro em 2G de Agosto de 1862.

JIJ.mo c Ex. mo S1·.- Foi prt_lSente a Sua Magesladc o Imperador o otficio de>sa Prcsidencia, datado de 6 de Dezembro de
:1858, acompanhando outro do Chefe de Policia dessa Província,
no qual communicava havc•· respondido affirmativamente á seguinte consulta, feita pelo Delegado de Policia do Termo de
S. Matheus,-se os individos nomeados luspectores de quarteirão
c Officiacs de Justiça podem ser compcllidos á servir tacs lugares. O Mesmo Augusto Senhor, Tendo Ouvido o Conselheiro
Procurador da Corôa, Soberania c Fazenda Nacional, c a Secção
de Justiça do Conselho de Estado, Houve por bem Decidir, por
s~w Imperial c lrnmediata. llesoluçfio de 20 do corrente IJIPZ,
que dos arts. 17 do Codigo do Processo Criminal, e tl!);J do
Hegulamento n.o 120 dn Jl de J::lneiro de 1842 deve conduir-sP
evidentemente que os Inspectores de quarteirão são ubri;;.uiu:;
Decisõrs do Gorerno.
· !lO

a srnir um anno; não se dando o mesmo quanto aos Officiars
de Juslic;:a, cargo sem duvida especial e de occupac;:ão por ventura continua, c sobre o qual não existe disposição obrigatoria.
O que participo a V. Ex. para que faça as neccssarias cornmunicac;:õrs.
l>cus <inarde a V. Ex. -João Lins J'i6ra (;ansan.ção d~ Sitlim/ní.-Sr. Presidente da Pro\'inda do Espírito ~hnto.

N. ~(}3.-GUEH.tt\.-~m 27 de Agosto de 1862.
Drdor:mdo que nllo compete ~~s Commandantrs d:1s Armas d!'t~rminarrm
a transferencia de praças dos Corpos do l~nl'citfl para 116 Com(Jallhia~
de invalidQS ;- d"11end~ndo rs5a tlamfcrcucia de onlrw do Gowruo Imper~.
·. -

2.a Dil·edoria Geral.-f.• Secção.-nio de Janciro.-Minísterlo dos NPgocios da Guerra trn :27 de Agosto de 1862.
111.~~~'• e Ex.'"" S1·.- Devendo entPndcr-se que a nntovisa~ão
concedida aos Comrnandantrs das Armas pelo art. tCS do 1\egulamento approvado pelo Hecn~to n. • 2. 677 de 27 de Outubro
de 1860, para transferirem prac;:as de pret, de uns para outros
Corpos da mesma tiuarnição, não se refne á transfercncia para
as companhias de imalídos, das praças que em inspecção de
~aude forem julgadas incapazPs de serviço activo, o quq só póde
ter lugar por ordem deste Ministerio: assim o drclaro a V.
Ex., a lím de o fazer constar ao Com mandante das Armas des~a
Província, mandando ficur sem effeito a transferencia das 32
praças constanles da relação que acompanhou o officio dessa
l'rcsidcncia de 11 de Julho pro~imo passado • sob n. 0 371 ,
ordenada pelo mesmo Cornmaudunte dus Armas, baseando-se
na disposiçãs do art. 2. o uns instrucçücs do :l. o de Maio de
1S5S, quo não confere a e,sa autoridade tal prcrogaliva.
Deus Guarde a V. Ex.-Polydo1·o da Fonseca Qttintanil!tt~
JBrdão,-Sr. Pres-idente da PL'ol'incia da Bahia.

N. 40í .-DIPEIUO.-.\viso de 23 de Agosto de ISta
Ao Vicc-DirN'tor da l'awldndc de Mcrlidna da Ct\rte dcclnranrlo que os ÇJ;!m:cs
de suf!lcicncia. requerillos por estrangeiros para p!lderelll ex~rcer no tmp~rií)'qiíà17j{icr dos ramo:; da arte de cnrilr, potlc1u ser fcitus em latim,
franc(!z, ou outra liugua das mais vulg:1risadas.

4.• Scc:iío.- 1\io de Janriro. -1\finisteri(} dos Negodos do
lmpcrio ém 28 de AgllS!-o de 18G2.
Foi presente a S. 1\1. o Imperador o officio de 31 de 1\hi<Y
deste anno, em que V. S. pede st•ja approvada a deliberação
tomada em Congn·gar,iio, para que os exames de sufficicncia dos
estrangcims, que se qttiz,~rPm habilitar para exercerem no lmperio qunlqucr dos rai11os da arte de curar, só possl'ío. ser
feitos na lingua pO!tugueta, tnformnndo qnc a mesma dclibe-'
ração é mui conveniente, e alé ncr.cssnria em beneficio da 5aude
publica, e há() •tem c11ntrJ si disposição algnma nem nos estatutos por que se rege essa Faculdade, nem no Regulamento
complementar.
E o Mé;;mo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua im-'
mcdiata resoluçiio de 13 do corrente com o parece1· da Secção
dos Negocios do lmperio do Conselho de E~tado, exarado em
Commlta de 6, Ih por bem mandar declarar que, não havendo nos estatutos dns Faculdades de ~lcdicin:t, e no Hegulamento complementar dispasição alguma sobre a língua om que
devem ser reilos os exames de sumciencia, deve observl:'lr-se a
este respeito a pratica até hoje seguida, du admittirem-sc nas
Jinguas latina c franceza, ou mesmo em outra qualquer dali
mais vulgarisadas.
, O qup C01Umunico a V. S. para ~u conhecimento c cxc-.
cuc,:iio.
Deu~ Guarde a V. S.-.llfnrqnez de Olinda.-Sr. Vicc-Director da Faclildadc de 'Medicina da Córte.

N.,~Oã.-UIPERIO.-Aviso

de 29 de Agosto de tSG:!.

A. o Vice-Presidente da Provinda de Minas Geraes rcsoiYendo n dmida proposta pela Camara Municipal de Sabará sobre o tempo em que deve ser
fl'ito o sorteio entre o!> cidndilos que obtiverão igual nmuero de votos para
membros da Assemtrléa Legisiativa PrMincia1.

3. a Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Nc-gocios dó
lmperio em 29 de Agosto de 1862.

In. mo c Ex. mo Sr.- Foi presente a S. l\1. o Imperador o officio
dtlssa Presidcncia de 15 de Março ultimo, submetlendo ao f.overno Imperial a duvida proposta pela Camar:t Municipal di:\

cidade de Sabará, a sabJr: se o sorteio entre os cidadãos que
obtiverão igual numero do votos pam mcmb_ros da Asscmbléa
Legislativa Provincial deve ser feito em acto succcssivo á apuraçllo, como entendeu c rralicou a mesma Camara a respeito
dos cidadl!os Dr. l<'rancisco Vicente Gonçalves Pcnna e Antonio
Nunrs Galvão, á vista da 2.• parlc do art. 26 das lnslrucçõcs
de 22 de Agosto do 1860, que pnrccc dispensar as solemnidados d\l art. 115 da Lei do 19 de Agosto do 1S4.6, ou se em
tal sorteio devem ser observadas as prcscripçücs deste unico
m-Cigo.
E o Ml>smo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua immediata resolução de 22 do corrc11to com o parecer da Secçilo
dos Negocios do Imperio do Conslllho de Estado, exarado em
consulta de 6 do mesmo rncz, manda declarar a V. Ex. , para
o fazer constar á referida Camara, que é sclJI duvida que uo
sorteio de que se trata devem ser observadas as solcrnnidadcs
do citado art. 115 da Lei n.• 387 de 19 de Agosto de 18!~6,
que nilo foi revogado pela legislação posterior; porém que uma,
vez decidida n questão como o foi pela Camara Munil:ipal da
cidade. de Sabará~· á Asscmbléa Legislativa Provincial compele
tomar conhecimento dclla, c resolvê-la dcfinitivamcnle quando
verificar os poderas dos seus membros.
Deus Guarde a V. Ex.- Marquez de Olinda.- Sr. Vice-Presidenta da Provincia de l\linas Geracs.

· N.

406.-FAZE~DA.-Em

2!3 de Agosto de 1862.

E' devida a siza dos bens de raiz adjudicados a herdeiros com obrigàção
-·de rcposiçrro em dinheiro.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro. em
29 de Agosto de 1862.
Haja V. S. de decl;~rar· ao Collcctor das Rendas Gcraes de
Vassourss, em resposta ao seu officio de 8 do corrente, que
é devido a siza dos bens de raiz que forem adjudicados .a
berdeirbs com a· obrigação de reporem a outros ós respectivos
valores em dinheiro, desde que, como na bypothcse figurada
por aquelle Collcctor, o objeclo é partível, ·mas por a(icotdo
não se parte, c fica inteiro para um dellcs, fazendo este aos
outros uma torna em dinheiro, por ser isto uma perfeita V(lnda
na fórma do Capitulo 6. dos artigos das sizas, ~ 4.
Deus Guarde a V. S.-Visconde de A lbuquerque.-·'Sr. Direêtor
Geral interino das Hcndas.
0

0

.,

•

N.
Pag<io siza

407.-1<'.\ZE~D.\.-Em
o~

:n

de

.\go~to

de 1SG2.

bt•ns de raiz comprl'hcndidos na herança de uma filha com

obtÍgaç~u da mãi herdeira pagar uma dhhla do casal da liuada.

Minislerio dos Nef:(ocios da Fazenlla .-Rio de Janeiro em
de Agosto de 18l2.

~!)

Sirva-se V. S. declarar ao Collee!OI' das Rendas Grraes de
Vassout·as, em resposta ao seu olfido do t "do corrente, qu<',
uos termos do Aviso de 17 d•J Sctcmhm dt> anno passado,
devem pag:~r o respectivo imposto os bt)IIS d11 raiz cornprchendidos nos que forão lançado3 a l>. Maria Jo:~quina Vieira
1\Ianso, além dos que lhe coubcrão na hcran~a de Sti<l filha,
com a obl'igat,:ão de pagar uma divida do casal, na conformidade do cottlt·acto cfT,•ctuado corn seu gcnt·o, o Dr. Jcronimo
l\lacat·io Figueira dn Mello.
Deus· fiuarde a V. 8. --Vi.•conde de 1ilbuqucrque.- Sr. Dircclor Geral interino das Ucndas.

N. 408.-JL'STIÇA.-Circular de 2!) de Agosto de 1862.
Dcdara que a disposição do art. S8 do Regulamento de 26 de Dezembro
de 181i0 é applicaycl aos mandadus, certidOl's, precalorias e outros paJlCÍs ainda avulsos, rclatiyos á processos por IJUeila ou dcnunria particular.
·

2.• Secção . ..:_ Circular.- Ministcrio dos NcgGcios da Justiça.
-lHo de Janeiro em 2!) de Agosto de UiG:!.
IIJ.mo c Ex. mo Sr.- Em virtude de requisição do l\linisterio da
Fazenda, Manda Sua l\lagcsladc o Imperador que V. Ex. fa~a
constar nos Escrivães dessa llrovincia que, quando passarem
mandados, certidões, precatorins c outros papeis avulsos,. relalívos· a processos por queixa ou denuncia particular, dc\'elll
de conformidade. com o art. 60 "do Hegulamenlo de 26 de Dezeml:>ro de 1860 proceder ao nverbamcnto do sello para ser
Pi'go. depois, consideratulo-sc applicavel aos mcSmõs papeis o
que dispõe· o art. 88 do citado Hegulamcnto, cujo espírito é
que, por falta do sello, não so!Tra de modo algum a administração. d.a Justiça.
l>cus Guardo a V. Ex.-João Lins Vieira Cansansão de
Sinimbtí.-Sr. llrcsidentc da Proviocia de .•.•

~

N. !,O!)- GUEB H\.- Circular ás PresiciPnci:ls de Província
c á Pu~adoria das Tropas da Curte em 2!) de Agosto de 186J.
Dcclnrantlo que. os Offidn~s r9rormndM, nn qualid~d.c de rccrutl!~lor!~•
llc\CP.I ser equiparados aos paiS<tllOS quanto nos YCIICHncutos,ã"que lêem

direito.

4..• Dirccloria ~~~~ral.-'!.• Secçi<l- Rio d,~ Janeiro.- 1\Iinistcrio dos Negocio.; da Gttcrra cnt 2!J de Agosto tle 1862.

lll.m• c Ex.m·• Sr.-O De;:reto n." 2.8:H de 21 de Agoo;to
do anno proximo p:tssado m Ifco:J atu r•)crutatlorcs a gratificaçiío mensal de sessenta mil róis, acn·scentando que os
que forem Officiaes do Exercito p)rccbcníü, al(·rn disso, as
vantagens ge~·aes correspondentes ao seu p:)slo. D'tmlrc us recrntatlores nomeados em rirturlt• daqucllc Dce~·eto, alguns são
officincs reformntlos, c como púdc ter-su daclo o caso de que.
,, c5lc5 se tcnhlln abonadn tat·s vantagens, previno a V. Ex.
do que n!íQ>- é; isso regulai', porque pot' oillciaos do exercito.
entendem-se· os' quo pcrlcncem ao seu qnadro, e o pcnsameh!o
do Governo é o de conservar a estes as vantagens, qu" já
pcrcebião. Os officiacs relbrmados, quando silo charnudos a
s:Jrviço militar em substituição ou na falta de o!I1ciae~tivos,
tem direito ás m:)smas vantagen~, que este> pcrccb.; mas~
no CJSO vertentr>, de COlll!llissãO qne não é militar, e em QÜC
são cmprPgados indistinelamcnle militares c pai~anos, estão ó:;
reformados na condi~:ão dos ultirnos. O que communico a
V. Ex. para seu governo, I) para que assim o faça constar 'á
Thesourariri da Fazenda;
·
Deus Guarde a V. Ex.- T'olydoro da Fonseca Quintanilha
Jordao;~·sr. 'Pl'csidl)nle da Provincia d.,
·

N. 4.10.-GUERRA.-Aviso de 30 de Agosto de 1862.
Isentando os recibos de i:Onsignnçõcs dehadas para alimentos dé' famllia
ou pagamento de ercdores do -~i~to-- do Commandant.e ·da··ArllÍàt'da
Côrte.

4. • Directoria Gcral.-2. •

Secção.-:-IU.o.d.e JàMiro.- Mini&.

te rio dos Negocios da Guerra· em 30· de ·Agosto de-,1862. _·'

Emquanto não fôr alterado o Regulamento n.o ft9 de 29
de Janeiro de 18í2, que rege a PJ!&ª\lc;>.r:!a_dil.~ T~QPas, cumpre
observar o disposto nos arts. 12 c 13 a rcspefto do-vistodo Commandante das Armas da Côrte, nas folhas e recibos
dos ·officiacs do Exc.rcito, ficando unicamente exceptuados os

de consignaç.ão para alimentos ue famili<l, ou rara p~gnmct'r(o!<
do 'credores. que 9i'io estão rigorosamente comprehendidos no
JlfCceito dos mcnQionudos artigos. O que communico a Vm.
para seu goYcrno.
'
Deus Guarde a Ym.- Polydoro da f.'nnscra Quintanilna
Jurdão.- Sr. lospector da Pagaduria das Tropas da C(;rlc.

N. !dl.-GUERR.\.-Em o 1." de Setembro de ISG2.
Consulta do ü:morllw Supremo ·Militar drt'lararuln romo prorrdr.l'-&e nliJ

caso, em que se achaTa cumprindo senten~a na qunlitlat!P de prnç! do Coq1o
l'nlicial, c wm outro nome, um Soldado dcser~or do Corpo de Guarnição

da Pro'lin"cia flo Pinuhy.

-

·

Senhor.- l'tlàndoll Vossa :Mages(adc Imperial, por Jlortaria
Cllpl·dida pela 2.• Dirl·ctoria da Secret<~ria de Estado dos Nrgocios da Guerra, em data de 2i de Julho do corrcnt,•, remctter
ao Conselho Supremo !\lilitar, o offieio incluso sob n." 295 de
16 de- Maio do dito anno, em que a l'residencia da Província do
Piauhy submellc .-í consideração do Governo lmpetial a decisão,·
que deu a Consulta do Coronel Commandante do Corpo de
Guamição da mesma Província, ácct·ca do Soldado desertor do
dito Corpo, Silvestre -da Hocha e Souza, qut• com outro nome, c
na· qualidade de pmça do Corpo Policial, se achava na cadeia
da Capital daqoella ProYincia cumprindo quatro annos de prisão; acompanhando o dito otllcio, alóm das copia~ citadas, o
parecer da 2.• Director!:J Geral ; a fim de que o mesmo Conselho Supremo 1\Iilitat· consulte sobre o objccto do offil'io supracitado.- << A Presidencia da Província do Pinuhy, no omt;;o referido, declarou ao Coronel Commandante do Corpo de Guarnição
da mesma Província, que, segundo o disposto no art. 31 uo Hegulamento Provincial n." 10 de 22 de Abril de 18:>2, combinado com a Provisão de 29 de Fevereiro de 18'~4. em que sobresalta a doutrina de ser rtlcolhida ás cadeias publicas, e á disposição. dos Magistrados civis, toda a praça de prct, que não fôl·
condemnada por Tribunal militar, até cumprir a pena, sem direito a percepção de qualquer vencimento militar durante o
tempo da r.ondemnação, depois do que voltará ao respccliyo
Çorpo para alli completar o seu tempo de serviço (á menos que
a condemnação seja de seis annos pará mais porque então terá
baixa) deveria remettcr ao respectivo Juiz Municipal para serrecolhido á cadeia publica o Soldado desertor, Silvestre da Rocha
c Souza, que, com o nome de Antonio Pereira Harboza, c na
qualidade de praça do Cot·po de Policia, alli se achava cunrprindo a pena de quutro annos de prisão, continuando o processo
militar, n que esllÍ suj1•it.o o mesmo soldado pPia dcsen;iio. ))

O Tencnfe Gcnrral, Ajudante Ccneral cJ,> E\:rrcilo, informa
que não cs:ü hnbilitaclo n emitlir a sua opini;io sobre a intcrpetração dada pela Prcsidcneia á Provisão citada, porque não tem
conhecimento do Hcgnlarr.cnto Provincial nlludido,- mas que
é certo refl.lrir-se n Provisão a crimes civis comrncttidos por
praças de pret, qun forem eonde1!1nad 1s no .Jury ü penas tPmporarias menor de S!'Í5 annos: qtw, n:> caso vertl'nte, o eritn1~
1i militar, p:ll' ser fuga de pm;o, se.·-iunuo n legislaç;1o militat·
em vigor, c recontw;·cu-s,1, dqJOis do !lous anno;, que o delinqacnte era des[1rtor do Exereito, JH~Io que aeha qn:1 cllc deveria ser recolhido á prisão cornpl'l1~nle, p:1ra cumprir o resto da
pena, c proceder-se na fórma d.t L~~i pdo crime de deserção.
Q:lll, todavia, lhe parece indispcnsavcl sub:nctter-se no Conselho Supremo Militm· a duvida snscitada, a fim de resolve!' a
rc:'peilo, c estabdecerern-se então re6filS -fixas c invariavcis-,
de m:>dn a evitar· duvidas idcalicas, tanto rn li ..; quanto não parece
curial a confrontação de disposiçCirls g1)racs co:n mgulamcFttos
p~culiarcs das (lrovincia~. sem prévio c explicito consenso do
(~overno Imperial, para a decis<1o de questues de scrnelhanto
naturczn, que aiTeclão sem duvida a disciplina do E-.ercilo.
Parece ao Conselho, conformando-se em parte com a informação do Tenente General, Ajudante General do Exercito, que o
Soldado desertor do Corpo da Gulr'niç:io da Província de Piauhy
Silvestre da Bocha c Souza, deve acabar de cumprir a penn, quo
lhe !ora imposta, como praça do Corpo Pblicial da mesma Província, sendo dt•pois remettido ao Corpo, em que é desertor, para
:;er processado na conformidndc da Lei. Hio do Janeiro 1.• de
Setembro de 18132.-Aldm.·-Ilarreto.-Barão de Tamandaré.

-

Carvalho.~Ca?ral.

-Bellegarde.-Pimentel.-Fonscca.

Como parece. Paço em 7 de Junho de i8G2.
Com a Rubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordilo.

N. 412.- FAZENDA.- Em o 1.• de Setembro de 1862.
Abono de vencimentos a Emprp,gados da Rcp:trtição do Correio por occa- - . . sião de substituiç;lo c interinidade.

J\lin!slcrio dos Ne;rocios da Fuzenda. -Rio de Janeiro em o
1." de Setembro de J8ü:!.
O Visconde dn Alhnqnerqnr, Presidente do Tribunal do TheNucit1naJ, communieando ao Sr. luspPetor da Thesoura-

S'llli"O

ria de lla1tenda do lHo Grande dQ Norlr, que roi approvado
pelo l\linistrrio da Ag1·icultura, Commercio 6 Obras l'ublicas,
sE-gundo o seu Aviso de 8 de Julho proximo pretcrito, o pro·
cedimcnto ,do mesmo Sr. ln:;pcctor relativo ao abono de vencimi!~tos ·aos I<:mpregados do Correio da dita Província por
occasilio da substiluil;ão do respectivo Ajudante do Contador,
bem que esse pmcedimento não estivesse inteiramente de accordo com as regras seguidas nas Repartições de Fàzen!la em
casos taes, ma> por ter sido o abono feito de conformidade com
o que antes se praticava no di tu Correio; declara-lhe ao mesmo
tempo, que d'ora em diante cumpre que sejão observadas invariavelmente a respeito dos referidos Empregados as disposições dos Dscretos de 14. de Outubro de 1857, c 29 de Janeito
de 18~9 e Ordens que lhes são relativas nos casos de SUQStituiçúcs e .interinidades de exercícios: na intelligencia de quo
deverá recorrer das suas decisões para a Presidenciia d11 Província, quando se tratar de vencimentos dellcs, ou de outros
que não pertenção ao l\linisterio da Fazenda, na fórma do
art. 23 do citado Dew~to do 29 de Janeiro, visto que á Presidcncia oompeto deliberar provisot·iamcntc sobre o assumpto,
até que baixe definitiva decisão do Gove1·no Imperial.
·
· E. porque assim ni!.o procedeu o Sr. InspcctM, decidindo
por si só a q~estão que so suscitára ácrwca do supramcncio•
nado abot)o,· CO!Jio co~ .~e ou~o ~ vi8o...t!~ mesmo Minlsterio de
do,,q,utul;lro ~lf.tt!l~1 o ad,~r:~;-por ~c01elhante irrcgulartdadc.
· ,_ · ·

J3

Vi$COilde de Albuquerque.

N. 413.-IMPERIO. -Aviso de 2 de Setembro de 1862.
Ao Vice-Presidente da l'ro~incia .ds ~li nas Ger.aes communicando a 1111pcrial Resoluça? de Consulta sobre al~umas ~s da mesma Prorioda ,
do liDM de t8a9,,
·

3. ~ Sdcçno . .;_Rio de Janóiro,;_ 1\liniiterio t!o.i Ncgociios <Jó
lmperio,-,er.n 2 de Setembro de t862.
··
m.mo c Ex.mo Sr. -Foi ouvida a Secçio' dos Negocios do
lmpcrio do Conselho de Estado sobre as posturas da Camara
Municipal da Cidade do Sunla Luzia, approvadas pela He~
soluçllo n.o 1.004. do 30 de Junho de 1859, c as informnç~11es
prestadas a essa Presidcncia pela Camara Municipal da l'iila
do Arax;í :ícerca da sesmaria do Bebedouro, do qnc trata a
1\Psoluçfio da mesma data n. o 1. 000: c S. !\1. o Imperador
Deci~Üt'$ do Gorerno.
U

conformando-se po1· sua immediata Resolução de 8 do corrente mez com o parecer da Secçllo do3 Negocios do lmpetio
do Conselho de Estado exarado em consulta -de 2-l. de Maio
ultimo, Houve- po1· bem mandar submetter as postu1·as· da
Camara l\Junicipal .da Cidade de Santa Luzia ao conhecimento
da Assembléa Geral Legislativa, e declarar a V. Ex. o seguinte:
1. o Quanto ús posturas da Camara Municipal da Cidade de
~anta Luzia.
O art. 5.• define o que srja 12f!la, r.omprehendendo na deflniçiio a obrigação de fazer alguma cousa. Nesta doutrina, em
que se aparta dos criminalistas, pouco respeitou o. referido
artigo a Lei do 1.• de Outubro de 1828, que só eoncPde ús
C111naras_~fun~es a imposi~ão de duas penas-multa c prisllo.
O art. f5 obrigando 05 jornaleiros a trabalharem nos serlÍÇos ou obras, determinadas nas posturas, me.diante o jornal
que costumao ganhar no districto, é rxorbitante das faculdades das Camaras Municipaes, e atlentatorio da H~[rs!~~
i_r}qivi!Jual o da propriedade, para cuja restricçllo não es 3á
poder a Lei.
O art. 24. diz: <<estas posturas obrigão a todas as pessoas,
quaesquer que scjão os seus privilcgios corporaes ou sociaes. ~
Ou este artigo estabelece doutrina novn, ou repete dis 1.osição
de lei preexistente. No primeiro caso falla para isso autoridade á Camara Municipal ; e no segundo é ocioso o artigo:
as leis nada devem ter do superlluo.
O art. 27, que manda substituir a multa em que tiver
inconido o contraventOI' insoluvel, pela prisfio cornmutandose esta em 1~000 por cada dia, é exorbitante das faculdades das
Camaras Municipaes, as quacs não tem poder para substituir
pela prislio as multas e custas do processo, nem pura designar
u quantia que deve caber a cada- dia de prisão.
O art. 36 diz o srguinte: << Scmprn que para cob1·ança dos
impostos, licenças ou emolumentos dn que truta o lit. 7.•,
cap. f.•, arts. 206 c srguintes, fôr necessario o emprego dos
meios judiciaes, o elfectuando·sr. a penhora, o executado é
obrigado a pagar mais 25 '/o sobre a quantia pela qual solft·er a
execução.» &ta disposiçfio s6 poderá sustentar-se, considerando
os 25
(apczar de sua enormidade) como imposição de multa
addicional; mas então será for~oso que os 25•/. com a multa
primordial nfio excedl!o a ~Içada lPgal das Camarns Municipaes.
O art. 86 na parte em que faz dependente de licença da
Camara Municipal o exercício M profissão de curar; o art. 88
que permitte a venda de drogas em casas de negocio com
licença da Camara; e o art. 8!) qne prohibc a abertura de
botica sem licença della, não se conforrnão com as leis geraes
c regulamentos relativos á hygienc publica, segundo. os quaes
nem o exrrcicio da medicina r phnrrnacla dcpPnde de l:cença

•;o

das Cumaras Munh.:ipa<'s, nem a estas compete aulorisJr a
venda do drogas em casas de negocio.
A' cerca do § 3. • do art. 97 que prohibe rifas, cumpre
observar que ellas forão probibidas lambem por lei geral
posterior a esta postura.
'
O art. 102 diz o seguinte: «E' prohibido ao maior de 15
nnnos viver sem alguma occupação ulil e honesta, quando
não tem meios de subsisten:;ia. O contravenlor das disposições acima será obrigado a assignar termo de se mostrar oGeupado dentro de eerto prazo sob pena de ser entregue em
qualquer oficina, fazenda de cultura ou criação, por tempo
de um anno, com direito ao sustento, vcstuario e metade do
salario que se costuma dar no lugar a qualquer lrabalhadpr
sem oficio especial. No caso dc fuga proceder-sc-ha como a
respeito dos engajados para o serviço nos lermos da lei sobre
locação de serviços dentro do lmperio. Quando se procoder
contra o maior de 15 annos, ou menor de 21; o Subdelegado
lhe nomeará c j urJmentará curador que o defenda. >> Este
arligó contém matcria da competencia d11s leis e policia gcraes: não póde admittir-se na esphera das posturas c policia
municipal.
E' igualmente alheio de posturils o objeclo do art. 11 O.
Ahi se diz que ao proprielario dos cdiflcios ou a seus procuradores loca a obrigpção dr desfazê-los e reedificn-los nos
casos dos artigos antecedentes; mas que os inquilinos, querendo tomar a si esta obrigação, ficão autorisados para se
pagarem da despeza pelos alugucis, quando os proprictarios
não quizcrem satisfazê-la.
A mesma observação cabe a respeito do art. 118, que obriga
o bebado a assignar termo de abster-se do vicio.
O art. 136 estabelece que é contravenção furtar cousas que
não P-xcedão o valor de 10~. As Camaras l\Iunicipacs não
podem fazer esta distincção de valores para subordinar uma
parte dclles. E' ma teria do codigo criminal; bem como a
disposiçã(} do art. H3, o qual em diiTcrenlcs paragraphos
define outras contravenções.
Os arts. 158 e 159, emquanto se intromettem a regular direitos dos socios de terras, contém doutrina só propria de lei geral.
Igual censura merece o art. 163 em todos os seus paragraphos, os quaes tratão de tapumes de cercas entre vizinhos.
O art. 168, estabelecendo que os proprietarios não possâo
impedir que nas suas terras se fação estradas do comprimento o largura que fM nccessario, olfendc o direito de propriedade. O rcmedio conka a reluctancia do dono da6 terras
é a desapropriaçno.
Ao art. 172 cabe observação analoga. · Este artigo impõe
aos donos de terras a obrigação de fazerem pontes sobre lodos
os rios, ribeirões ou eorr<'gos, que não ti\'crcm mois de 70

palmos de largura no lugar ou immediaçõcs das estralas ou
caminhos. Para alguns fazendeiros esta obrigação poderá ser
um onus extremo.
O nrt. 179 dispõe o seguinte: (( Ningucm será obrigado a
vender suas cousas a certa c determinada pessoa ou corpornção qualque•· que srja. O que constranger a algucm a
vender-lhes suas cousas ou parte dclla!r, por pequena que
seja, será multado em 20~ c no duplo nas reincidencias. ,,
lslo não é objccto de postura.
No mesmo caso estão os arts. 183, 184- c 185 que qualificão
certos actos de contraTcnção.
Não se póde cotnprch~ndCI' o sentido do art. 209 em que
parece haver e1·ro de' copia : seja porém qual fôr o p•·eceito
desse artigo, cumpre obsc•·var que a multa que nhi se estabelece com relação aos vnlorcs vendidos pcla!J pessons multadas, nunca deverá exceder a alçada das Camaras Municipãcs.
O meio executivo, que o art. 2l4- estabelece pam cobrança
do3 impostos municip:ms, nio·póde ser decretado em posturas.
A r~ducçao do art. 216 é defeituosa : ahi se diz que as
posturas obrigao desde a sua data, quando approvadas pelo
Presidente; vindo aisim a obrigar antes de temm fo~a para
isso, força que só lhes vem daquella approvação.
2. • Quanto a sesmaria do Bebedouro, de quo tratão. as posturas da Camara l\lunicipal do Arnxá, approvadas pela reso-lução n.• 1.000 de 30 de Julho.
No art. 9 ....,. destas posturas prohibc-se fa~:er r~. na ,referida sesmaria quem na mesma não tive•· parte ou mostrar
consentimento dado por alguns socios dclla·. Sendo a·sesmnria
do Bebedouro de propriedade particular, segundo a infor-·
mação da Camara :Municipal da Villa do Araxá, a primeira
parte· do artigo e pelo menos superllúa; é régra geral de direito que ninguem pódc abrir trabalho em terr:1 alheia; c
•1 2. • .parto não se casa com o direito commum dos socios;
semelhante disposição não é propria de posturas.
O art. 13 diz: ((E' prohibido a todos os socios da sesmaria do Bebedouro fazerem na mesma pastos ou quaesquer
tapumes, sem que primeiramente apresentem seus títulos ao
FiS<r<~l para ·serem examinados e calculodo tr numero de alqueires que podem tapar, mulla de 20~. » A este nrligo cabe
a mesma censura feita·n primeira parte do antecedente. A disJlosiçào é superftua. Se o trJbalho é em terra!f cbrnmuns, aos
outros socios toca essa vigilancia: A autoridade pnbliça não
tem nada <toe Yer neste negocio. . ·
··
Deus <luarde a V. Ex.- Marqué:& de Olinda;'-Sr~ Viccrresidenté da Provincia de Minas Geraes. .
'· ' ·

N. 4.14.- MA Rll'IHA. -Aviso de 3 de Setembro de 1862.
l'az extensinu os disposições do Aviso de !6 de Abril do corrente anne o
lodos os resp_onsa,·eia lllla Armada, que estt>jllo nas condições designadas
ne mesmo Avaso.
.'

1.• Secção.- Rio de Janeiro.-1\linislerio dos Ncgocios da
Marinha em 3 de Setembro de 1862.
Tendo-se resolvido, por Aviso de 2G de Abril proximo pasquo os alcances das contas dos Commissarios e Fieis do
Corpo de omeiiiCS de Fazenda da Armada Sl·jao cncontJ"ados
na Pagadoria da l\larinha nas quantias retidas nos referidos
funccionarios, já como cau<.;ão das ditas contas, e já pela suspensão de vencimentos; Sua Ma gesto de o Imperador H a por
bem Determinar que &emelbantemento se proceda a respeiiQ
dos alcances do. quaesquer outros responsav~is, pertencentP.s á
~rmada Nacional e Imperial, quo estcjão nas condições' deSignadas no sobredito AvisQ: o que communico a V. S. para
sua intelligencia e devida execução.
Deus Guarde a V. S.-Joaquim Raimundo de Lamare. Sr. Conta(lor da Marinha.
~ndo,

•

N. 4-lS.-,JUSTIÇA-;-Avisodo fa. de Sehtmbro do 1862.
Ao Presidente da Pro:vincia do Piauby.- Resolve duvida á respeito dos pro·
ccssos instaurados aos conductores de r~~s, que facilitao 11 fuga destes.

2.• Secção.-Ministerio dos Negocios da Justic;a.- Rio de
Janeiro em 4 de Setembro de 1862.
lll. mo e Ex. mo Sr.- Tendo sido ouvida a Secção de Justiça do
Conselho de Estado a respeito da st>guinte Consulta do Juiz Municipal supplente do Termo de Cabaceiras, na Província da Parahyba~ Be os conductores dos recrutas, que facililâo a fuga destes
devem ser pronunciados como incursos no art. U5 do Codigo
Criminal, ou no a1·t. U. das lnstrucções, mandados observar pelo
Decreto n.• '13 de 6 de Abril de 1841; Hou.ve Sua 1\lagestade
o Imperador por bem decidir, por Sua Imperial e lmmediata
Resolução de 27 do mez proximo Ondo, tomada sobre Consulta
da menciont1da Secção do Conselho de Estado, que semelhante
assumpto foi liquidado pela Imperial 1\esolução de 14- de Novembro de 1855, a qual se refere o Aviso n.• 360 de 20 de Novembro
do mesmo anno. Fica, portanto, assim respondido o officio de
V. Ex., datado de 26 de Setembro do anno passado, em que e~sa
l)rL'sidencia pede que o Governo Imperial lhe declare á quem

cabe a competencia de formar processos e impôr penas aos crimes
de que trata o citado art. 14 das Instrucçóes, por isso que, do
Aviso de 15 de Junho de 1861, não se póde concluir se ás autoridades civis, se ás administratiHJS.
Deus Guardo a V. Ex.-Jodo l.ins Vieira Cansansão de
SinimM.- Sr. Presidente da Província do Piauhy.

N. ld6.-FAZEi'iD.\.- Em 4 de Setembro de 1862.
Os bens de raiz dados em fiun_t\1_ fiscal dnem ser mostrados quites
dos impostos ãquc êsti1crem sujeitos. .

l'tJinisterio dos Negocios da Fazenda.-Uio de lílneiro em
de Setembro de 1862.

~

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da 'Jhesouraria da
l'rovincia da Bo.~hia, que o mesmo Tribunal resolveu approvar
a fiança prestada pelo Escrivão da Mesa de rendas geracs da
Cidade de Valença, 1\Ianocl dos Santos Luz, cujo processo,
transmittido com o seu officio de 19 de Agosto ultimo, sob
J:J." 272, ora devoivc; c J'Or esta occasião recommenda ao dito
Sr. lnspector que, todas as vezes que as fianças forem constituídas em bens de raiz sujeitos a impostos, faça juntar os
conhecimentos do pagamentp dos mesmos impostos.

J' isconde de Albuquerque.

N. /j-17.-FAZENDA .-Em tj. de Setembro de 1M2.
Os Porteiros e Contínuos das Thesourarias. nomeados antes dq Decreto de a
de Março de 1860 só podem ser demittidos, aquelles por l)eereto e estes
por Portaria do Ministro.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
de Setembro de 1862.

~

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Tlw·
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsourarla da
Provin11ia de S. Pedro, em resposta ao seu officio n.• 179 de
H do mcz passado, que os Porteiros di!s Thcsourarias de Fa-

zenda nomeado:; por Decreto Imperial, e os Contínuos nomeados por Portaria deste Ministerio, não podem hoje ser dcmittidos pelos lnspeetores das Thesom·arias, aos quaes só compete a demissão daquelles que nomear depois da execução do
Decreto n.• 2.549 de U de 1\larço de 1860, e na fórma do
art. 2.• § unico delle.

J'isconde de Albuquerque.

N. 4l8.-FAZENDA.-Em 4 de Setembro de 1862.
Não se afóra :a ·uma mesma pessoa grande extenslio tlc

t~~«!~ <.!s.lt!!trin~as.

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-l\io de Janeiro em 4
de Setembro de 1862.

Ilt.m• e Ex.m• Sr.-Em solução acJ officio de V. Ex. n.o 30
25 de Junho ultimo, informando o requerimento documentado
em que o Barão de ltaporanga pede que lhe sejão concedidas, livres
de fóros, as marinh;ts adjacentes á sua fazenda denominada Tijupeba, cabe--me declarar a V. Ex., para seu conhecimento c fins
convenientes, que não póde ter lugar semelhante pretenção,
á vista do que tão terminantemente dispõe as ordens de 13
de Março do 1846 c de 10 de Jul.ho de 1857.
Consta mesmo dos documentos que instruem o citado requerimento, que as marinhas de que se trata cxteudPm-se por
tres legoas do littoral, c as ordens de 20 de Outubro de 1832
c 20 de Agosto de 1835, entre outras, recommcndão que não
se afore a uma só pessoa grande extensão de terrenos de nwrinha.
Entretanto, attenta a diuturna posse do peticionario sobre
tacs marinhas c a circumstancia do não serem dias necessarias para logradouros publicos, S('gundo as inrormaçõcs das
respectivas municipalidades resoheu o Governo Imperial, por
cquidade, conceder-lhe as marinhas por afornmeuto; devendo-se para esse fim proceder na fórma das respectivas disposições.
Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Albuquerque.-Sr. Presidente da Província de Sergipe.

do~
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N. 419.-IMPERIO.- Aviso de 6 de Setembro de 1862.
Ao PresidenLc da Provinda de Pernambuco approvando a decislo ·que deu
á Camara Municipal da Cidade de Caruarú, de dever fazer non~puraç:lo
de voto~ para membros da Assernbléa Pro,·ioclal logo quo chegasse a acta
do collcgio que fnltan.

3.• Serção.-Rio de Janciro.-~finistcrio dos Negocio!! do
lmperio. em 6 de Setembro de 1862.

m.m• e Ex.m• 5r.-Foi presente a Smt Magestade o Imperador o oficio do V. Ex. do 4 do Jnnho ultimo, eu'í que
submette á npprovação do Governo Imperial a decisão pela
qual declarou á Camara Municipal da Cidade de Caruarú qm·,
á vista da doutrina do Aviso do 1. • de Março do corrente anno,
dirigido ao Presidente da Província de S. l'aulo, devia a mesma
Cnmara fazer nova apuração dos votos dados na eleição de um
membro da A.sscmblea Legislativa Provincial, logo que chegasse
a acta quo faltava do collegio de S. Bento, expedindo então
o diploma a quem competisse. E o :Mesmo Augusto Senhor,
Conformando-se por Sua lmmcdiata Resolução de 30 de Agosto
proximo findo com o parecer da Secção dos Negociosdo lrnperio
do Conselho de E~tado, exarad&em consulta de 13 do referido
mez, Houve por bem approvar a decisão de V. Ex. por set·
conforme ao espírito do Aviso citado; convindo porétn observar
que set·ia mais acertado, e menos sujeito a inconvenientes o
pmcedimento daquella Camnra so, em \'ez: de apurar as at t1s
recebidas apezat· de faltat• urna, adias!ie a apuração_ até o recebimento della, de conformidade com a doutrina do Aviso
n.• 20 de 9 de Fevereiro de 1848.
O que communico a V. Ex:. para seu conhecimento, e para
o faz:er constar á dita Carnara Municipal.
J>eus Guarde a V. Ex.-Marqw.'.z de Olinda.-Sr. Presidente
'
da Pro\·incia de Pernambuco

N. 420.-IMPERIO.-.\viso de 9 de Setembro de 1862.
Ao Presidente da Província de S. Pauto communicnndo ter sido unonllada
11 nova elekl9...JI.e Vereadores e Juizes de Pa:r; da part~ehia do Soccorro
tJda nullíiJãiie· couliJtre'Toi organisada a J.!e_s_a_ll,~chinl.

3.• Seeção.-Rio de Janciro.-Ministcrio dos Negocios do
Impcrio em 9 de Setembro de 1862.

111. mo c Ex. mo Sr.- Levei ao alto conhecimento de Sua 1\fa·
:.:P,;IatlD o Imperador a I'P[ll'csenta~ão do Cidadão l'irmino Pe·

reiTa de Araujo contra a nova elcil;ão de Juil.cs 1le Paz, a qn~
se procedeu na parochia do Socorro dessa l 1 rovincia em 1S de
Dezembro do anno passado, c o oficio de V. Ex. de 5 dtl
Maio ultimo, informando sobre a dita representação. E o l\lesmo
Augusto Senhor, Conformando-se por Sua lmmediata Resolução
de 2'~ de Agosto proximo findo, com o parecer da Secção dos
Negocios do Império do Conselho de Estado, exarado em consulta de 3L de Maio passado, Houve por bem annullar a referida eleição, em razão da nullidadc insanavcl na formação
da !\lesa' a qual foi organisada pela disposi<;ão da 2. a parlt~
do art. 4. das instrucçõcs anncxas ao Decreto n.o 2 .G:! L do
22 de Agosto de 1860, que nenhuma ::lpplicação tem ao caso.
devendo sê-lo pela prescrip<;ão do art. 10 do Decreto de 2:1
de Agosto de 185ü.
A Lei quer que nas Mesas parochiaes Sl'ja representad8 o
pensamento da maioria e da minoria dos votantes, para o llrn
de garantir a fidelidade nos trabalhos elcitoraes. A prett~rição
das formalidades, que clla estabelece para a formação das Mesas,
é pois ins:mavel c bastante para determinar a nullidadc da
eleição, como tem sempre resolvido o Governo imperial.
O que cemmunico a V. Ex. para seu conhecimento, c a llm
de que expeça as ordens neccssarias para se proceder a outra
Cleição; contando o Goveroo Imperial que V. Ex. empregará
o seu reconhecido zelo em providenciar de modo que a nova
eleição se faça sem perturbação da ordem publica.
Deus Guarde a V. Ex.-Marque:: de Olinda.-Sr. Presidente
da Provincia de S. Paulo.
0

N. 421.-FAZEND.\.-Em 9 de Setembro de 1Sü2.
Compctcncia das Pagadorias para examinar a lr::;alidadc das procurDcücs
,·crificar a identidade dos cobradores ou recebedores-:--

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.-Hio de Janeiro em
de Setembro de 1862.

I)

!)

111. mo e Ex. mo Sr.-Vista a representação feita em 18 do corrente pela 2. • Pagador ia do Thesouro á essa l>ire("toria Geral,
na qual diz o respectivo P:.~gador que, competindo ás Pagadoria.-;,
na fórmo do art. 27 do Regulamento de 27 de Abril de. 185!1,
o exame das procura~õ~·~ relativas aos pagamentos que por essn
meio tenhão de effcctuar-se ; entra em duvida se ne.;;la regra
Pstão tambem comprclwndicl;Js as procuraçõ1~s que se :~chiío appcnsas a processos de d.ividas de exercícios lindos, jú lirJuidada:;
pela t.• Contadoria dessa Dirct:loria, n·rrrlf•rid <ts l'nt uc:nc de
Decisões do Gorcnw.
'd

pmcuradorcs c definilivamcntc julgadas pelo 1\Iinistcrio da Fazenda : haja V. Ex. de declarar ao sobredito jlagador, que,
sendo da obrigação das Paf!adorias examinar a legalidade das
procurações com que alguem se apresentar para receber por
seu constituinte quacsquer quantias a que este tenha direito,
c lambem verificar a identidade das pessoas, nos termos do
citado art. 27 do Hegulamcnto especial das Pagadorias do Thesouro c das lnstrucções de 30 de Março de 184.9, pertencelhe esse exame sem exceptuar as pmcurações anncxas a processos de exerci cios findos já liquidados pela 1. • Contadoria ,
on a processos de diversa natureza que tenhão corrido por
quaesquer outras Reparliçõcs dG Thesouro, uma vez que versem
sobre pagamentos que tenhão de sct· ctr~_,-ctuados pela referida
Pagadoria.
Os defeitos, vícios e illegalirlades que tiverem as procurações
juntas a prooossos já examinados c decididos, ainda que tacs
faltas tenhão sido toleradas pelas Hepartições liquidadoras, não
resalvão a rcspQnsabilidade das Pagadorias, ás quaes principalmente pertence o exame das procurações, com excepçlio porém
dos casos que pot' ordem superior se tiver expressamente mandado aceitar as procurações, porque então fica salV'tl a responsabilidade do Pagador.
,
Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Alhuquerque.-Sr. Conselheiro Director Geral de Contabilidade.

N. 4.22.-FAZENDA.-Circular em 9 de Setembro de 1862.
1Hscriminaçiio que devem a8 Thcsourarias observar nos orçamentos parciaes
da despcza com os Pe~si.?nislas e Aposentados.

Rio de Janeiro.-:\Iinisterio dos Nrgocios da Fazenda em 9 de
Setembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, de conformidade com a deliberação tornada
ultimamente ácerca do orçamento da receita e drspeza do Imperio, declara aos Srs. lnspectores das Thesourarias de Fazenda,
p<1ra sua intclligencia e execução, que nos orçamentos parciaes,
que as mesmas Thesourarias organisão, devem ser contemplados,
discriminadamente d'o1·a em diante, começando pelo do exercício de 186í-18G5, não só os Pensionistas e Aposentados a
quem o Thesouro já tiver expedido títulos declaratorios dos
vencimentos que hão de perceber, mas tambem aquelles a quem
as Thesourarias já tenhão marcado vencimentos provisorios.

Yisconde de Albuquerque.
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N. 423.- ll\IPEIUO. -Portaria de 10 de Setembro de 1862.
A'

mm•. Camara Municipal para substituir a postura que org:misou para
evitar os despejos nas valas de esgoto desta cidade, de modo que, sem
impõr onus que excedão as necessidades do serviço, estejão de accordo
com o cootracto s:clebrado pelo Governo para esgoto das aguas pluviacs
desta cidade.
~ ·

3. • Secção.-- H. i o de Janeiro.- Ministerio dos Negocios do
lmperio em 10 de Setembro de 1862.
Foi presente a Sua Magestaue o Imperador o officio da
lll.m• Camara Municipal de 19 de Março de 18(H, com o
qual submetteu a approvação do Governo Imperial a postura
que organisou para evitar que se fação despejos nas valias de
esgoto desta cidade i e sendo ouvida a Secção dos Negocios
do lmperio do Conselho de Estado sobre a dita postm~.
Sua Magestade o Imperador, por Sua lmmediata Hesolução de
30 do mez passado, Houve por bem conformar-se com o parecer da mesma Secção, exarado em consulta de 16 do referido mez.
A Secção: 1. 0 , reconhecendo que as Camaras Munieipaes
tem a competcncia para proverem por meio de posturas ~obre
as valias e esgotos publicns dos respectivos municípios, com
dependencia porém da approvação, nas Províncias, das respectivas Assembléas Legislativas Provinciaes, na fórma do § 4. •
do art. 10 do Acto Addicional á Constituição do lmpcrio, c
na Côrle, do Governo Imperial, c conscguintemcnte que lhes
assiste a attribuição de impôr condições de construcção c conservação de vallas aos donos dos terrenos por onde passão,
c a que aprovei tão; attribui'ção esta que por sua natureza
é limitada pelas circumstancias da localidade c importancia
dos onus impostos, e pelo respeito aos direitos adquiridos
pela prescripç;io em Cavor dos esgotos tolerados pelos annos,
assim como pelas necessidades do asseio e salubridade das
povoações, que não devem ser ctcedidas; firma tambem o
principio de que ãs A.ssembléas Provinciacs, c ao Governo na
COrto cabe impedir que estas providencias excedão ás obrigações dos proprietarios e imponhão onus gravosós, que no interesse de todos os municipes devem rccahia· lambem sobre
todos ; 2 •, ponderando que, com refcrcncia á postura de que
se trata, está regulado o serviço do esgoto das aguas pluviaes
desta cidade pela Lei n.• 719 de 28 de Setembro de 1853,
art. 11 § 3.• n.• 1; observa que em virtude desta lei foi
contractado aquclle serviço pelo contracto approvado pelo Decreto n.• 1.929 de 26 de Abril de 1857, altcrado pelo de
n.• 2.835 de U de Outubro de 1861, para abertura e consci'vação das valias c canos nccessarios aos esgotos.
Por todas estas razões o l\Iesmo Augusto Senhor m:u1Lla de-

darar ;í ill."'" Camar:1 l\Iunicipal que deve sllh:;lituír a referida
postura por outra que, sem impôr onus que exccdão ús nccessidattes do serviço, cstrjüo em harmoni:I com a disposiçãodaquellcs Decretos.
ll!arque::; de Olinda.

N. 1~24 .-L\lPEIUO. -Aviso de 1t de Setembro de 1862.
Ao Vice-Presidente da Prorincia de Goyaz declarando o sentido em qtH!
dcYc ser tomado o actn da Presidcncia !JUC adiou a scssfio da Asscmllléa Lrgislatira rrorinrial.
--·

:1.• Secção.- Hio de Janeiro.- 1\Jinístcrio dos Ncgocios do

Jm per i o em 11 de Setembro de 1862.
IIJ.mo c Ex.mo Sr.- Sua 1\Ja~cstade o Imperador, em deferimento da rrprcsentação que ao Governo Imperial dirigirão
alguns membros da As,crnbléa Legislativa dessa Província sobre
o acto dcssn prcsidcncia qne adiou aqnella Assembléa, manda
declarar a Y. Ex., de conformidade com a sua immcdiata resolução de 10 do corrente rncz, tomada sohrc parecer da Sccc:ão dos Ncgocios do Impcrio do Conselho de Estado, exarado
em consulta da mesma data, da qual envio urna cópia a
V. Ex., que o dito adiamento deve ser entendido nos termos
do art. 2!~ § 2. do Acto Addicional, isto é, que os trabalhos da
Asscmbléa lkírão suspensos para continuarem no t.o de Novembro proximo futuro, c tccm se durar dahi em diante por
tanto tempo quanto fôr ncecssario para preencher-se o prazo
marcado no art. 7. 0 do citado acto addicional, c pela fôrma
;thi decretada. O que Y. Ex. fará constar aos rcprcsentant"s.
neus gu::mk a V. Ex.- Marque:;; de O/inda.- Sr. Viccrresidcntc da Província de Goyaz.
0

Con.mlta áa Secçii:o dos Negocias do lmpcrio do Conselho de
Estado, a que se refrc o Aviso de 11 de Setembro de 1862.
Scn hor t -Manda Vossa 1\lagcstadc Imperial, por Aviso datado de hontcm, qnc a Secção dos Negocias do lmpcrio do
Consc~lho de Estado consulte com sen parece•· sobre a inclusa
reprcs<mtação dos membros da Assembléa Provincial de Goyaz,
na parte relativa ao acto de adiamento da mesma asscrnbléa;
•~ a Sl~eçiio vni respeilosamrmte rxncutar a ordem Imperial.
Consta dos rloGUill<'lll.o-; jnnlo:> ;í n·prc'innlação que a scssiio
!la niJl'riULl <lu j\;;:;emlJI•'•ét f•'>r<t •·l'ldJrada no 1. 0 de Junho

deslc ann.o com a assistcncia do Presidente da Província, que
lhe dirigira a sua falia na fórma do art. 8. o do Acto Addicional, e que achando-se ella no exercício de suas funcçõcs,
o actual Presidente, Dr. Caetano A lvcs de Souza Filguciras,
pouco depois de tomar posse da administr3ção da província,
expcdio o scguint•J neto de adiamento:

N. o 117 .-Acto de 30 de Junlw de 1862, adiando a As.(embléa legislatú:a prot.incial pam o dia 1.• de Novembro deste anno.
Altcndcndo a não se ter verificado, por falta de numero
precis(J de Deputados, c por isso de todos os tramites legaes
que lhe são subordinados, a installação da Assembléa pro''incial no dia marcado pela lei, não se devendo considerar
como tal as reuniões ccremoniacs, que por ordem da Presidencia indevidamente se procedeu na vespera c manhã do
referido dia, por serem estas cxtemporancas, insufficicnles c
manifestamente contrarias ao espírito c terminantes disposições do Acto Addicional c da Lei regimental do 1.• de Setembro de 1836; o Presidente da Província, usando da altri}JUição que lhe confere o § 2. • do art. 24. do mesmo A c to
Addicional, resolve adiar a abertura da 1.• sessão da !L• legislatura para o dia t.• de Novembro do corrente anno. Fação-se a5 nccessarias communicações. Palacio do Governo de
Goyaz, 30 de Junho de 1862.-Caetano Alves de Souza Filguciras.
Sobre este acto exige V vs~a 1\Jagestadc Imperial taxativamente o parecer da Secção do Conselho de l~stado dos Negocios do lrnperio, a qual, enxergando equivoco e falla da
neccssaria clareza em tal acto, tem para si que o seu parecer
deverá limitar-se á declara.çuo do modo como 11oderá cntender-6e aquclle acto. Neste presnpposlo, a Secção, confrontando as attribuições das Assembléas Provinciaes com as que
o Aclo Addicionnl c a Lfli de 3 de Outubro de 1834 conferem aos Presidentes das l 1 rovincias, c recordando quo a abertura da Assembléa de Goyaz fôra já realizada no dia competente, não pódc deixar de pensar que o adiamento deve ser
entendido na conformidade do art. 24 ~ 2.• do citado Aclo
Addicional, isto é, que os trabalhos da Assembléa ficárão suspensos para continuarem no 1. • de Novembro, c teem de
durar dahi em diante por tanto tempo quanto fôr ncccssario para preencher-se o prazo marcado no art. 7. o do mesmo
Acto Addicional, c pela fórma ahi decretada. Outro sentido
que se dê á resolução do Presidente, torna-la-ha, no conceito da Secção, inconstitucional, por exorbitante das facul<ladcs outorgadas aos Presidentes das Províncias. Este é o
pareeer da Secção. Vossa l\Jagcstadn Imperial em sua sabedoria
resolverá l'omo houver por lwm. Sala das ~.:onfL·n·neias dL~

Secção dos Negocias do lmperio do Conselho de Estado, em
W de.Setembi'O de 1862.- Visconde de Sapucah~. -Manoel
Felizardo de Souza e Mello. -Bernardo de Souza Franco.
Como parece. Paço de S. Christovão, 10 de Setembro de
1862. - Com a Hubrica de Sua J\iagestdde o lmperadpr. Marque:: de Olinda.

N. 425.-FAZENDA .-Circular em 11 de Setembro de 1862.
Despacho livre de direL~os de expediente por contractos com Companhias
anterioriíiCíite ao Hegulameuto actual das Alfandegas.

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Uio de Janeiro em 11
de Setembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Jnspectores das Thesourarias de
Fazenda, para a devida intelligencia e execução, que as Companhias que por· conlractos com o Governo, anteriores á execução do Regulamento de 19 de Setembro de 1860, linhão jus ao
despacho livre de direitos de expediente dos objectos importados para as suas re3pectivas empre1.as, continuão a gozar da
mesma isenção emquanto durarem seus contractos, ou até que
por mutuo. accordo sejllo nessa parte alterados.

Visconde áe Albuquerque.

N. 426.-FAZENDA.-Circular em 11 de Setembro de 1862.
Exigindo informações sobre o movimento commcrcial da

cab~~~m.

1\Iinisterio ltos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro eni
11 de Setembro de t862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, para satisfazer a uma requisição que lhe fez
o Senado por officio do 1. o do corrente, ordena aos SJ:S. Inspectores das ThesourJrias de Fazenda que, com urgencia, remellão ao Thesouro os esclarecimentos c trabalhos seguintes:
1.", quantas embarcações se construirão nas respectivas Provindas, ern quanto vigorou o art. 3G da Lei de Orçamento

n.• 369 de 18 de Setembro de 18~5, c dessas quantas pcdírão o
beneficio della sujeitando-.'io ás suas determinações; 2. •, quantas
tem sido construídas depois da revogação do dito artigo; 3. 0 ,
qual a somma total da despeza feita em virtude dessa disposição, em quanto e \la perdmou; 4. •, um quadro do movimento
de cabotagem de cada um dos respectivos portos que tem Alfandegas para outros q_ue tambem as tem, no ultimo anno financeiro; 5.•, um quadro semelhante do movimento de cabotagem
dos portos que tem Alfandegas para outros que não as tem,
e vice-versa, assim como dos que não as tem, entre si; G.•,
que numero ·de embarcações brasileiras se empregou no commercio de cabotagem no dito anno; 7 .•, finalmente, um quadro,
ao menos approximativo, dos fretes de cabotagem em relação ao
mesmo tempo.

Visconde 4e Albuquerque.

N. 427.-FAZENDA.-Em 12 de Setembro de 1862.
As certidões de intimações passadas nos autos estilo sujeitas ao sello antes
de lavrar-se qualquer outro neto nos processos. ~-

l\iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio do Janeiro em 12
de Setembro de t862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província de Santa Catharina, que não foi approvado o acto da P•·esidencia, de que dá conta em seu officio
n.• 109 de 20 de Dezembro de 1860, não só pela incompctencia
da mesma Presidencia para decidir nego,cios relativos á administraçi'io da Fazenda, segundo tem sido por differentes vezes
declarado, como por ser aquella decis~o contraria á doutrina
do Hegulamento de 10 de Julho de 1850 explicado pela ordem
do Thesouro n. 464 de 16 do Dczembm de 1857; ficando o
Sr. Inspector na intelligencia de que as certidões de intimaçi'io
passadas nos autos estilo actualmenlo sujeitas ao sello do art.
59 § 3.• do Regulamento de 26 de Dezembro do 1860, isto
é, antes de lavrar-se qualquer outro acto nos processos.
l\las tendo-se dado anteriormente a esse Regulamento o facto,
a que se refere o Sr. lnspectm, deve ser resolvido na fórma
do de 10 de Julho do 1850, em cujos termos, bem como nos
da ordem de 1857, já citada, convirá proceder-se relativamente
á multa, do cuja imposição recorresse a parte, confirmando-a
o Sr. Ins'pector, ou relevando della o infractor, conforme as
·circumstancias, que tiverem occorrido.
0

Visconde de Albuqnerque.

--~

N. 428.-FAZENDA.-Circular em 12 de SetQmlJro de 18G2.
Casos em que não é exigivel a habilitação judicial dos herdeiros e cessionario.~ para a cobrança dus '!~~tias passivas da faze.!!9a Naciona!.

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 12
de Setembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, reconhecendo a necessidade de harmonisar a
pratica das Thcsourarias de Fazenda com a do TIH~souro nos
casos de reclamações de dividas por que seja rcsponsavel o E3tado, não requerendo pagamento os proprios credores, c sim
seus herdeiros ou cessionarios, a qual tem a dupla vantagem
de poupar dispcndios ás partes, e simplificar o expediente dos
ncgocios, sem que dispense as garantias prCL:isas para a legalidado do mesmo pagamento, declara aos Srs. lnspectorcs das
ditas Thesourarias, em additamcnto ás ordens de 29 de Junho
c 1G de Setembro de 1856, 20 de Novembro de 1857, e 20 de
Fevereiro de 1858:
1. o Que, seja qual fôr a irnportancia das dividas, poderáli
ser pagas no inventariante dos bens do originario credor, á
vista da competente dcscripçào em inventario, se não tiverem
sido ainda partilhadas, e aos herdeiros, se o tiverem sido,
apresentando elles os formacs da parlilha, dispensada a habilitação formal exigida pelo Alvará de 28 de Junho de 1808
c Lei de 4 de Outubt'O de 1831 art. G.o, §§ 8. 0 e 9."
2. 0 Que do mesmo modo poderáõ ser satisfeitas aos ccssionarios as que tiverem sido transreridas por meio de cscriptura publica, sendo apresentado o traslado oucópia desta.
3." Que todas as dividas excedentes á alçada das Thcsourarias, designadas nas sobreditas ordens, c cujos reclamantes
não puderem exhibir os documentos que ficão indicados, ou
por não ter-se feito inventario dos bens do credor primitivo,
ou por constar a cessão de cscripto particular, só dcveráõ sm·
pagas, habilitando-se os referidos reclamantes na fôrma da Lei.
4.° Finalmente, que, na hypothe~c de serem inferiores á alçada, será licito ás Thcsourarias dispensar as habilila<;ões, se
por ventura fôr possível vcri!iear-se administrativamente a lc •
gilimidade dos herdeiros ou ccssionarios que requererem o
pagamento.

Yisconde de Albuquerque.

N. ~29.~FAZENDA.-Em 12 de Setembro de 1862.
Sobre in.compet~ncia das Presidencias de Província para resolver nl'gocio5
fiscaes, c scllo de ccrbdors õe'iü1iiúãi;llo· ·passadas em autos.

l\linislerio dns Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 12 d9
s_._tembro de 1262.
III.m• e Ex.m• Sr.-Constando pelo officio n.• 109 de 20 de
Dezembro ultimo, da Thesouraria de Fazenda dc.;sa Província
que essa Presidencia declarára ao Juiz l\lunicipal do termo de
S. José que o § 3.• do art. 35 do Ht'gulamento de 10 de
Julho de 1850 não comprehrnde as intimações das sentenças
intcrlocutorias ou definitivas lavradas nos autos, c sim aquellas
que forem feitas em execução do mandados, ou de despachos
scpamdos dos autos, que tem depois de se lhes juntar, como
se deduz, no pcnsat· dessa Presidcncia, do ~ 3 • n. o o J. • e 2. •
e da regra final-Paga antes &c.-, devendo as ditas intimações p:1gar como folhas de autos na occasião do sello geral
destes; cumpre-me dizer a V. Ex. que semelhante decisão onão
pó de ser approvada, já pela in com pelencia dessa Pn'Sidencia
para resolver os negocias relativos a Administração da Fazenda
geral, conforme tem sido por differenles vezes declarado, já
por ser a decisão de que se trata contraria á dontt·ina do Itegulamento de 10 de Julho de 1850 que então regia a materia.
segundo foi explicndo pela ordem do Thcsouro n. • .-4.6!~ de 16
de IJnzcmbro de 18::i7, convindo po;1dcrar que as certidões de
intimações passadns nos autos pagão aclualmentc o scllo na
confonnidade do art. 59 ~ 3." do Hrgularncnto de 26 de Dezembro de 1860, isto é, antes de lavrar-se qualquer outro aclo
nos processos.
Deus Guarde a V. Ex.-Yisconde de Albuquerq11c.-Sr. Pre~
sidente da Prorincia de Santa Cntharina.

N. 430.-FAZENOA.-Em 13 de Setembro de t8G2.
As Thesourarias devem wm a precisa antecedcncia pedir ao Thcsouro o aug~
'

menta dos crcdit<Js insufficicntcs.

Ministcrlo dos Nrgoclos da Fazcnda.-Rio de Janeiro 11m 13
de Setembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro 1\aeional, declara ao Sr. Inspcclor da Thesouroria de Fazenda (lo Ceará, 1m rr!'posta no s~u V:Hdo n.• 95 de 7 de Ju'ho
Decitücs do Gc rn no.
!~3

ultimo, que foi approvada a deliberação tomada pela Presidencia da mesma Província de autorisar, sob sua responsabilidade, o augmento do credito de 1:545~603 para a verba-Pensionistas e Aposentados-do exercício de 1861-1862; obsena-lhe,
porém, que no caso presente não foi cumprido fiel e exactamente o disposto no Decreto n. • 2. 88l. do t.• de Fevereiro
deste anno: porquanto, determinando o respectivo art. 2.• que
os Inspectores das Thesourarias representem ao Governo Imperial com a necessaria antecedencia quando se der insuffidencia. de credito para as despezas a fazer pelas ditrcrenles
verbas, sómente em 3 do citado mez de Julho cumprio o Sr.
Inspector essa disposição, communicando no seu supramcncionado officio de 7 a :mtorisação concedida pela Presidr.ncia no
dia 5. Deixa isto ver que as representações a semelhante respeito á Prcsidencia c ao Thcsouro forão feitas ao mesmo tempo,
e quando já era urgente uma providencia da primeira autoridade da Província para que não soiTrcsse o serviço; o que é
it-regular e inadmissível, pois que o citado Decreto não teve por
fim constituir os Presidentes de Província os ordenadores de
despezas sob sua responsabilidade ; mas unicamente dar-lhes u
faculdade de autorisarem o pagamento das de que elle trata,
no caso de demorar-se, em prejuízo do serviço, a solução das
representações dirigidas ao Governo Imperial.

Visconde de Albuquerque.

N. 431.-FAZENDA.-Circular em 13 de Setembro de 1862.
Quaes as circumstancias que autoris:io o recurso das Thesourarias aos Presidentes de Pro1 iucia para estes autorisarem despezas.

'Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em
13 de Setembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, julgando neccssario c conveniente explicar aos
Srs. lnspectorcs d~1s T~Q!!farta!' de Fazenda o modo por que
d~vem executar d ora em diante o Decreto n. 0 2.884. do 1. 0 de
Fevc.reiro des.te anuo, na parte relativa ás despezas contempladas c previstas nas ordens de crcditos annuaes satisfazendo
á condição impost~ no respectivo art. 2. o, de r~prcscntarcm
ao Governo lmpenal- com a precisa anteccdencia -· dcclnra
ao& ditos. Srs. lnspectore~ que sómente lhes cumpre 'recorrer
aos Presidentes das Provmcias para autorisarcm o pagamento

de taes de-spezas, c especialmente das de venciment0s correntes
de que trata o§ 7.•, art. 5.• do citado Decreto, quando, havendo
representado ao Governo sobre a insufficiencia das consignações,
C!lm a antecedencia de cinco mezes nas Províncias de l\lato Grosso
e Goyaz, e de tres mezes nas outras, não tenhão sido ainda dcci~
didas as representações pelo mesmo Governo. Outrosim que os
Srs. Inspectorcs não podem allcrar esta regra, sob pena de responsabilidade, ainda mesmo quando lhes pareça que da demora das decisões possa resultar desscrviço publico; porquanto
aos Presidentes das Províncias compete reconhecer c apreciar
os casos urgentes e extraordinarios em que lhes cumpre providenciar sob sua responsabilidade áccrca da prompta rc;~liza
ção dessas e outras despezas nos rcstrictos c limitados termos
do supramencionado Decreto, dando immediatamcntc conta ao
Governo Imperial das razões do seu procedimento, e fazendo
a elle encaminhar as communicaçõcs dos Srs. Inspcctorcs sobro
as despezas assim ordenadas, para se resolver a respeito dellas
como convier aos interesses do serviço.

Visconde de Albuquerque.

N. 4-32.-HIPERIO.-Aviso de 13 de Setembro de l862.
Ao Presidente da Provincia do Maranhão commuoicando a Imperial Resoluçno de Consulta sobre as Leis da mesma Proyincia, promulgadas uo
auno passado.

3.• Secção.- Rio de Janeiro.-l\linistcrio dos Ncgocios do
Impcrio em 13 de Setembro de 1862.

III.m• c Ex.m• Sr.-Sobre as Lci3 dessa Província, promulgadas no anno passado, foi ouvida a Secção dos Ncgocios do
Jmperio do Conselho de Estado; c Sua l\lagestadc o Imperador,
Cvnformando-se, pot· Sua lmmediata Resolução de 13 de Agosto
proximo passado, com o parecer da referida Secção exarado
em consulta de 22 de Abril ultimo, Houve por bem mandar
submetler as referidas Leis á Assembléa Geral, e declarar a
V. Ex. o seguinte:
1.• Ha impropriedade nos termos-julgar com toda a justiça
c imparcialidade as faltas c delictos dos irmãos- de que se
usa no~ 8.• do art. 7. 0 da Lei n.• 587 (compromisso da irmandado do Santíssimo Sact·amento da fl'eguczia de Nossa
Scnhot·a da Vicloria ), porque a mesa não pódc julgar dclictos.
2.• A Lei n.• 593 diz: «Fica dcsanncxado c cxtincto o lugar
dll Esci"ivão do Cível e Crime do de Tabellião do l,ublic'l, Ju-

dicial e Notas, que aclualmente exerce o Tenente Co1·onel Josv
Nunes de Souza Belfort. ll Se esta Lei quizessc só a desanncxação,
seria a sua doutrina conforme ao Aviso circular de 30 d<'
Janeiro de 181>7; mas se quer tambem a cxtincção, corno de
suas palavras se manifesta, é contraria ao dito Aviso, porque
as l~~eiTIIJléas Prqvinciacs não podem supprimir attribuiçües,
o que resulta da súppressão absoluta, ou extincção do ofllcio.
:to A distribnição do produclo das loterias, segundo os princípios de administração, devia ser leila pelo Presidente, c não
pela Assembléa, corno dispõe a Lei n. o 601.
!h• A Lei n.• 608, approvando o compromisso da irmandade
de Santa .l\Iaria do Soccorro, erecta na Igreja do convento das
Mercês da Cidade de S. Luiz, supprime o art. 10, que prohibe assisti r aos trabalhtB da mesa quem a e lia não pertença ;
ao passo que a Lei n.o 5S7 deixou em pé o art. 9.• do comrromisso da irmandade do Santíssimo Sacramento da freguczia da Vicloria que tem a mesma disposiç3o na sua parto
primeira.
5. o O art. 31 da Lei n. o G09 'Orc:mlCnto Provincial) contém
o perdão de uma multa imposta rio contracto da companhia
Anil ; o que não 'pollia fazer a Asscmblea, por ser a multa
uma pena, c nã() ter clla a altribuit;ão de agraciar, que só
compete ao Poder Moderador.
6. A disposição do art. t,o ria L~i n.o Gl4, que obriga a
vender-se a carne em certo e determinado lugar, é contraria
<i Lei do 1. o de Outubro de 1828, que pc1·mitte i·ssa venda
em qualquer parte que mais convenha aos Yendedores.
7." O art. 22 das posturas da Camara Municipal do Codú,
npprovadas pela Lei 1!. 0 618, manda dar aos presos a carne
dos porcos que vagarem sem dono. Taes porcos c outros ani ·
ú1acs vagos devem seguir a sorte dos bens do evento a quo
prrtcncem. O art. 2G, fazendo dependente de uma condicilo
nova o exercício da Medicina c Pharmacia, é contraria á Lei
geral quêlem nx.ado as regras para aquelle exercício.
8. 0 O compmmisso da irmandade do Senhor Bom Jesus dos
NnvPgantes, approvado pela Lei n.o 621, estabelece no art. 3.o,
entre as condições da admissão dos irmãos, que sejão do
sangue limpo. Esta expressão, além de não definida, é antichrislãa c inconstitucional.
9.• A Lri n.• 628(posturas daCJmara Municipal da Cidade de
Vianna) pwscrevo no art. 6.• regras c condições para e embarque de assucar. Isto é alheio inteir·amente das funcções
e attribuições l\Junicipaes; não é objccto de postura.
10. O art. 18 das posturas da Camura Municipal da Cidade
de Alcantara, approvadas pela Lei n.o 62!), que impõe o onus
do reparo das estradas aos particulares, faz reviver um imposto du scn:klL_p_e~§..oal, que pela sua uberraç1io dos pl'incipios
d<l scicncia ccono;nict\ catüv em tk:uso: 0s arts. 28, 29, 31) c
0

40, que triltil.o de aforamentos de terras da Camara a prssons
ociosas, c de nrgocios dolosos com escravos, são menos pro·
prios de posturas; e o art. 59, que prohibe a venda da Çii!!!O
verde fóm dos talhos publicos, é contrario á Lei do t.• de
OUtubro de 1828, pela qual é livre a venda em qualquer
lugar que mais convenha ao vendedor.
11. A pena de palmatoadas, imposta pelos arts. 76, 77, 78
e 80, é desconhecida pela Lei do 1. • de Outubro de 1828,
que creou para as posturas as penas só mente de prisão c multa.
12. Tambcm é notavel quo no art. 86 se deixe a arbítrio
das autoridades policiaes a pena do cst.:ravo que apagar algum
lampe1io.
.
13. O art. 103, que obriga o dono de um c~~ravo, lançndo
fóra de cas3 por n1\o poder mais pl"•!star sei"Viços, a Jl&gar á
pessoa que o recolher o tratamento que lhe houver dado, não
é ohjPclo de postura.
H. Os arts. 107, 109, 110 c tlt cnll'n'lrm com o exercido da Medicina o Pltarmacia, que está l"Pgulado por Lei gNal.
OPus Guarde a V. Ex.- Marque;: de 0/inda.-Sr. Presidente
da Província do Maranhão.

N. IJ33.-FAZENDA Em 15 de Setembro de 1862.
Que os

J;~.!l.l:l!.ijJ!Ii:p~o teem competencia para certificnrem qual o estado drs
·· · -~II~IOU..I.St~s nas procurações que estas outorgarem.

~linislerio dos Negocios da Fazenda.-lUo de Janeiro em 15 de
Setembro de 1862.

v.

m.m• c Ex.mo Sr.-Declarou
Ex., em soiU!;ãOá duvida
que fez objecto da representaç1\o da t.• Pagadoria do Thesouro
ll essa Directoria Geral em 2 do corrente, que as certidões de
estado, que as Pensionistas aprt'Sent1\o no principio de cada
exercício, devem ser pass:.:das pelos Parochos ou pelas autoridades igualmente competentes para darem taPs durulllrnlos;
fl que por conseguinte não s1\o udmissiveis, corno sub~tiluli1·as
daquell~ meio de prova, ns dedarações do estado das mesmn3
Pensionistas feitas pelos Tabelliãcs nas procurações por cllas
outorgadas; visto como não teem estes Funccionarios competcncia para dar semelhantes attcstados ou certificado~.
D0us Guarde a V. Ex.-Visconde de Albuquurque.-Sr. Çonsclheiro Dircctor Geral da Contabiliuudc.

N. 434.-GUERHA.-Aviso em 15 de Selembro de 1862.
Declarando que é procedeu te a opini1io da Thesouraria de Fazenda sobre o
etapa das praças de pret, que com eiTcito de1·e ter uma só avaliaçllo,
mnõõra outra I'OUSa se possa d~prehender do Regulamento das Enfermarias, o que porém nio deve influir no tratamento das praças enfermm;.
fJ.• Directoria Geral. -2.• Secç.ão .-Hio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Guerra em 15 de Setembro de 18132.

lll. mo e Ex. mo Sr. - E' procedente a opinião da Thesouraria
da Fazenda dessa Província, a que V. Ex. se refere no seu
oficio n.• 34 de 2!) de Agosto proximo passado sobre a etapa
da3 praças de prct, que com ciTeito deve ter urna só avaliação,
embora do Rcgularn,!nto das Enfermarias outra c:lusa se possa
dcprehender. Isso não deve influir no tratamento das praças
enfermas, porque os seus vencimentos entrão corno um meio
de acudir ás dcspezas ; ma~ o Governo paga o excedente dessas
despezas quando ha deficit, assim como arrecada as sobras, se
as ha.
D~ns Guarde a V. Ex:. - Polydoro dfJ Fonseca Quintanilha
Jordclo.-Sr. Presidente da Província de Sergipe.

N. 433.-GUERRA.-Circular em 15 de Setembro de 1862.
Abolindo n pratica até aqui tolerada de reverterem em beneficio dos Almoxarifes dos Arscnaes de Guerra, Fieis dos Estabelecimentos Militares c
Encarregados dos Armazens de Artigos bellicos os caixões, capas e outros
iovolucros e amatraÇóes de fazendas e muni ·ões, contra e disposto no
Aviso n.o 31á de 30 de Agosto de 1811, que d~ve ser restrictamente obscnado.

4.• Directoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janeiro.- Ministerio da Guerra em 15 de Setembro de 1862.
Ill. mo e Ex:. mo Sr. -Sendo manifestamente contraria aos interesses da Fazenda Nacional a pratica até aqui tolerada dos Almoxarifes e Fieis dos Estabelecimentos Militares e Encarregados
de Armazens de artigos bellicos aproveitarem os caixões, capas
c outros quaesquer involucros !l suas amarraç<ics das fazendas,
munições e mais objectos que entrlio nos arrnazens de taes estabelecimentos, e convindo não só que o Aviso n.o 315 de 30 do
Agosto d!l 18H seja extensivo a todos os ditos estabelecimentos
e armazens, c"tmo que suas disposições tenhão rcstricla observancia, cumpre que V. Ex:. lhe faea dar devida execução, or"..
denando além disso que daqucllcs Õbjcclos os que nos ditOi Estabelecimentos não possão ter applicação, de trcs em tres mezes

srjiío postof; em hasta publica com as formalidades da lei, recolhendo-se a sua importancia á respectiva Thesouraria da Fazenda, onde deverá ser escripturada corno receita eventual, com
declaração da sua proccdcncia.
Deus Guarde a V. Ex.- Polydoro da Fonseca Quintanilha
J ordão. -Sr. Presidente da l1 rovincia de ....
- No mesmo sentido ao Dircctor do Arsenal de Guerra da
Côrte, ao da Fabrica de Polvora c ao do Laboratorio Pyrotcchnico do Carnpinho.

N. 436.-GUERRA.-Em 15 de Setembro de 1862.
Determina qual o procedimento, que se deve ter para com um soldado, que,
sendo desertor do Corpo de Guarnição, se achava com outro nome cumprindo sêiíi'êriça como praça do Corpo Policial.

1. • Dirl'ctoria Geral da Secretaria de Estado dos Negocias da
Guerra em 15 de Setembro de 1862.

llt.m• c Ex.m• Sr. - A' Sua Magestade o Imperador foi
presente o officio de V. Ex. de 16 de Maio do CUITente anno,
sob n.• 295, submettendo á consideração do Governo Imperial
a decit~ão, que déra á consulta do Coronel Commandante do Corpo de Guarnição dessa Província ácerca do Soldado desertor
do mesmo Corpo Silvestre da Rocha Souza, que com outro
nome, e na qualidade de praça do Corpo Policial, se acha na
Cadêa cumprindo quatro annos de prisão: E o Mesmo Augusto
Senhor, Conformando-se com o parecet· do Conselho Supremo
l\Iilitar, exarado en• Consulta do 1. • do corrente mez, Houve por
bem, por Sua lmmediata e Imperial Resolução de 13 deste rncz,
Determinar que o mencionado Soldado deve acabar de cumprit·
a pena, que lhe fôra imposta como praça do Corpo Policial,
sendo depois remettido ao Corpo, em que é desertor·, para ser
processado na conformidade da Lei: o que communico a V.
Ex. para seu· conhecimento, e em resposta ao seu citado officio .
. Deus. Guarde a V. Ex. - Polydoro da Fonseca Quintanilha
Jordào. -Sr. Presidente da Província do Piauhy.

N. 43'7.-GUER.RA.-Aviso de 17 de Setembro de 1862.
Declarando que a duvida, em que l~bora o Commandante do Corpo de Guarni·
ção n rcsprito do prrmio que comp~te n um ''Ol!J.!!~.'!rio que ~SS{'n.tou pra• a
nas ex ti netas Companhias de Pedestres, está prevrsla uo Avrso Crrcular de
11 de Agosto de J 8ül.

!L• Directoria Geral.-2.• Seccl'lo.- llio de Janeiro.- Ministcrio dos Ncgocios da G ucrru ém 17 de Setembro de 1862.

e Ex. mo Sr.- Dcprchcndendo-so da representação do
Coronel Commandanle do Corpo de Guarnição d.·ssa
l'rovincia quo eile duvida do qual o premio que compita a um
volunlario qut) assentou praça nas cxtinctas Companhias do
Pedestres, faça-lhe V. Ex. saber qnc a duvida está solvida
pelo Aviso Circular de H de Agosto de 186l, que deve existir
na Secrdaria do GovPrno, e se acha impresso no boletim dos
aclos offic.'aes daquelle rncz e na Collecção dos actos do Governo de 1861, embora o volunt<~rio em quesll'lo completasse
posteriormente a idade de 18 annos, pois que o prêmio não
pó!lc ser mais que o que lhe foi promctlido no acto de assentar praç1. Se a duvida fôr outr·a, V. Ex. a trará novamente
ao conhedmcnto do Governo Imperial.
Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da FonsPca Quintanilha
J ordão. -Sr. Presidente da Província do Maranhão.
Ill.mo

Tenen!~

N. 438.-GUERRA.-Aviso de 17 de Setembro de 1862.
Soh·endo a duvida proposta pelo Commandante do Corpo de Guuniçlo
quanto ao d~o dos premi os de 1.• praça e de engajamento.

4.• Dirr.ctoria Geral.-2.• Secção.-Rio do Janeiro.-1\linisterio dos Negocios da Guerra em 17 de Setembro de 1862.
IIJ.mo o Ex. mo S1·. -A quesliio proposta pelo Commandante
do Corpo de t}uarnição na representação quo acompanhou o
oficio de V. Ex. n. o 493 de 23 de Agosto ultimo, está decidida pda Imperial Resolução do 30 de Outubro de 1859;
isto é, os premios de 1. • praça e os de engajamento não
csllio sujeitos a desconto ; mas as gratificações, quer de voluntario, que•· de engajado devem entrar para as caixas das
Enfermari:.~s, ou ficar nos cofres publicos quando os voluntarios
ou engajados estiverem em !ratnrnenlo, porquecssas gratificações
são consideradas como angmcnlo de soldo. O que communico
a V. J~x. para seu conhecimento c execução.
Deus Guarde a V. Ex .-Polydoro da Fonseca Quintanillta
J.ordcio. -Sr. Presidente da Província do l\Iuranhlio.
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N. 439.~FAZE~DA.-Em 17 de Setembro <lr. 18G2.
Abono de dcsprz:ts frit:tS pelOs· E~.1!:_lQ!:CS f~r~rs qnantlo jú cncrna<lo n exercício; e pagamento de porccnt:tgcm na propllrção da arrcc:uhtç~o.

Ministerio dos Nrgocios da l~azenua.- Rio de Janeiro em

17 de Setembro do 1862.
O Visconde de Albuquerque, Prcsiclrnto do Tribunal do Thrsouro Nacional, communiea ao Sr. Inspector da Thrsouraria
de Fazenda do Rio Grande do Sul que o mesmo Tribunal
resolveu deferir o recurso interposto pelo ex-Administrador da
Mesa de Rendas de ltaqui, Eslacio da Cunha llitlcncourt, que
acompanhou o officio n.• 179 dessa Thcsourari<~ de 11 de Setembro do anno passado; pelo modo se'guint•·:
t.• Que o recorrente seja relevado não só da perda da porcentagem dos saldos da dita Mesa de Rendas de l\laio a Junho
de 1860, exercício de 1859-1860. na importancia d!1 dmcntos
setenta e um mil novecentos e cincocnta rúis (271 :;;.U30), como
lambem da perda da porcentagem c multas relativas ao saldo
do trimestre seguinte de Julho a SctPmbro, na irnpnrlnncia clc
cento dezaseis mil seiscentos sessenta c dons r(~is ( 11<i~GG2 ).
2 • Que sejão abonadas na conta do rccorrentc, l~;:;o que
ellc apresente o.> competentes recibos das partes, tanto a quantia
de cincoent'l c nove mil cento sessenta c oito r(:is ( 5r.J;,1G8)
vencimento abonado ao Guarda João Carlos Outeiro em l\laio
do dito anno, que dcixoa de <~ssignar a r(llh<1 rk pn.~::mcnlo,
como a de dous mil cento c vintc róis (~:f>l20) da cornmissfíll
paga ao Agente do Co;·reio pela arrccadaçãn do nl"snw m:~r.
de Maio, cujo recibo não apparcccn; visto como n;tn se <lan:lo
suspeita sobro a clfectividadc do dispendio dPst;;s duas qnanlia.:;,
mas sómcntc falta essencial na sua lcgalisação, uma \CZ qUl\
o responsavr.l cxhiba docn:nentos anthcnticos q1w comprovem
a dcspeza, deve e\la ser-'hc abonada, sendo qne a scmrlhanl.!\
abono não obsta o encerramento do cxcrcieio a qun ella pertence, por quanto esta circnmstancia niío nulli!ica a expressa
disposição do art. 29 do Hccrclo de 10 de l\Iarço de 1860.
quando pcrmittc a cxhibição dc novos documentos em matPria
de tomada de contas, em recurso de drcisúcs mesmo <ldinitivas, o qual só é limitado, quanto ao prazo, p0lo art. 1." ,~
seguintes do Decreto n. • 851 de 1.2 dc Novembro ele 1S:i1 ,
a que se refere_ o § 1. o do citado :nt. 20 do Jlecreto <k 1.8UO.
3. • Finalmente que~ o recorrente não deve s:~r cons!dcrarlo
na oh:·igação de repor a porcentagem que dcduzio para os J~m- ·
preg<~dos da :\lesa, em Maio e .Junho de 18fi0, no valor (]p
quatrocento;; sessenta o oito mil setecentos cineoenla e nore
réis ( 4-68tlí59\, porque a intPlligrncia dn onkm tlo Thcsouro
n.• 240 de i,dc .Julho de 185G ó qm• dos pri:nei:·us 2:\;D0:;\000

IJcci:;tics do Gorenw.

'1'1

da renda mensal tem os Empregados direito á porcentagem
do 25 •;., do excedente até 3:000~000, 20 "1., e por ultimo
15 •;. da arrecadação além do 3:000~000.

Visconde de Albuquerq1te.

N. 440.-FAZENDA.-Em 18 de Setembro de teG2.
A·~

Presidencias de Pro\ inria sómrntc rnmpetc a simples investigacilo ou inqiii:-l'illi iõlíi·c às Alfandegas, c não o conhecimento de rccÜrsos.

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
18 de Setembro de 1862.

IIJ.m• c Ex."'" Sr.-Commnnico a V. Ex., em resposta ao
seu officio do 3 de Junho ultimo, sob n.• 21, que o Tribunal
do Thesonro Nacional resolveu não tomar conhecimento do
recurso interposto pelo vigia da AlfandPga de Porto Alcgt·e,
Alexandre José Leal, da decisão da Thcsonraria de Fazenda
dessa Província para essa Presidencia por tê-lo julgado sem
direito á respectiva gratificação pelos dias durante os quae§
faltou á Repartição por motivo de molestia; visto como o art.
769 paragrapho unico do Regulamento das Alfanrlegas de 19 do
Setembro de t8GO estabelece que das decisões da Thcsouraria ha
recurso voluntario para o Thesonro, e não para as Presidencias,
c o art. 170 do mesmo Hegulamento declara que em nenhuma
instancia se póde tomar conhecimento de recurso, senão guardadas as formalidade5 dos artigos antecedentes; competindo
sómente ris Presidencias, pelo art. 9.• do referido Hcgulamcnto,
a simples invcsligaçiio ou inqucrito sobre as Alfandegns.
Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Albuquerquc.-Sr. Presidente da Província de S. Pedro.

N.

441.-FAZE~D.\..-Em

tn de Setembro de 1862.

O Despacho de tltas é por peso liquido.

1\-Iinisterio dos Ncgocios da Fazenda. - Hio de Janeiro em
19 de Setembro de 1862.
Communieo a V. S., para sua inlelligrncia c devidos eiTeilos,
o Tribunal do Theso11ro inc!PfPrio o rccmso de Kock &

flUO

uo

Lovcrd tla deciiião dessa Inspeeloria que, á vista
disposto
no art. 887 e nota n.• 120 da Tarifa, mandou incluir na verificação· do peso ~iquido das fitas de veludo, que submettêrão
a despacho os cartões em que vierão acondicionadas; cumprindo declarar a V. S. que a distineção que nessa Repartição
se tem feito da ditrcrença do pl'so quando proveniente da mercadoria em si, ou quando resultado da accumulação dos cnvoltorios, sujeitando-se no primeiro casn a direitos dobrados,
c em S11guudo aos direitos simplesmente da ditrercnc:;a, está em
manifest'l opposição, na materia sujeita, assim no citado art.
887 da Tarifa, segundo o qnal o despacho das fitas ó por peso
liquido, e a referida nota n.• 120, em cuja conformidade o
peso dos cartões, em que vein enroladas as fitas, se inclue no
peso liquido, como lambem ao art. 553 do Jtegulamento da~
Alfandegas que mui explicitamente fixa a regra a guardar na
arrecadação dos direitos e multas, a que ticão sujeitos os despachos processados diversamente do disposto no sobredito Hegulamento e Tarifa.
D~us Guarde a V. S.-Visconde de Albuqnerquc.-Sr. Conselheiro lnspector da Alfandega da Côrtc.

N. H'2.-GUERlU.-Circular ;ís Presideneias e l'agadoria das
Tropas da Córtc em 1U de Seletubro de 18li2.
Mandando cessar o abono tia ~ratificação de 20SOOO rt'is mcnsars aos
· das Enfermarias.

,\g~ntrs

4.• Direcloriá Geral.--2.• Secção.-Hio de Janeiro.-:\Jinisterio dos Negocios da t;uerra em 19 de Setembro de 1862.
111. mo e Ex.m• Sr.-Reconsiderando-se a ma leria do art. .15 !lo
l{egulamento especial para o serviço das E!_!fermarins Militares
de 30 de Janeiro de 1861, publicado na ordem dõ ôiã--n.•
258 de 16 de .Maio do mesmo anno, e reconhecendo-se que
não é regulat· pot· estabelecer uma vantagem que' não está
cowprchendida na tabella annexa ao Hcgulamcnto de 7 de
Março de 1857, expeça Y. Ex. ordem á ThL~souraria de Fazenda para que não continue a abonar a gratificação de 20;1>000
mensaes aos Agentes das Enfermarias, se acaso tal abono li\'cr
sido realizado.
Deus Guarde a V. Ex..-Polydoro da Fonseca Quintanillta
J or dão.-Sr, Presidente da l'rovincia de ....

~- 44:3. -<mEIUU.--Circu!ar de 1!) de Setembro de 1862.
l'ruYiJruciando quanto ás ayaliaçücs sc:ncstracs das ~~~s das praças de pre!,

4." DirecLoria Gorul.-2.• Sr~cçiío.- Rio de Janciro.-Ministerio do:> Nl'gocios da Guerra em j!) de Setembro de 1862.

111."' 0 c Ex.'"" Sr.-Cor..vindo CJile as avaliações scrncsLraPs
das etapas das pr:ar;ils de pret sejiío feitas com a neccssaria
antocf'dencia, r~rn termos que o Governo lmpcriill po,sa dar ou
negar-lhc3 approvaçiío no correr dos rnezcs de Junho e Dcwmbro de cada ahno, cumpre que V. Ex. llltll'rJUC prazos á
Tllesouraria da Fuzenda dPssa Província para a organisaçào
d<:s compct(mtes tabellas, de aecordo com a disposição acima
exprc;; ..;ada. E, como os CollllllillH.Ianks dos Corpos nem sempre
se t.:nnformem co:n as avaliaçücs das Thesourarias e rnuitns vezes
produzào razões valiosas para demonstrar a insu '.licienda do
v;.~lor orçado, embora recou!lnr;iio sna cxactidào, fique V. Ex.
na intelli;.;encia de que nfío deve nestn caso estipular para as
etapas preço maior do rpw o do sem·~stre anterior, ainda mesmo
provisoriarncntr~, referindo-so a esLt Secreturia de Estado para
~e providenciar como convier.
Dt•us r; nardn a V. Ex.- Pnlyd oro da Fvn.~eca Quin tanilha
lunlilu.-~\r. Presidente da Proviuda de ....

~-

4-í'L-GUElUL\.-.\.viso de !!) de Setembro de 1862 .

.Exppdindo prm idcnrias em ordem a t~ünhrcer-sc com a maior exactidi!o no
Om do '·" srmestrc de cada cxerdeio u algarismo do C!,e.~~H.2..~1l.Pl1.1_emeotar
q11e pPr \t·•Hura ~".Í•' Eret•ssnrio abrir· se Jlara occorrcr ao resto 'dos pllgnra;__·nlv.:', <l;:e lhe fure:n pct'uliüres.

':.." Hircetoria Geral. -2." Secção.- Rio de Janeiro.
Jiiiuhtt·rio dos Ncgocios da Guerra em 19 do Setembro de
13G:..!.
Continuando em vigor no cxerclt:JO corrente a Lei n.• 1.114
ck '21 de Setembro de ISüO, dcnwn~lrado está que em alguns
paragrapho:> do art. U." nccessariamentu ha de haver dcficit,
;1ssim como rm outros tem de lnver sobras, c não pequenas.
I~ isto devido no primeiro caso as lr;Jnsforrnaçõcs por que tem
pass:1do algumas Hepartic;ões deste l\linisterio, e no segundo,
ú severa economia, que se tem procurado estabelecer nas suas
úesnezas.
l~econhecida, pois, a ncce3sid;Hle de um credito supplcmcnlar,
knl:o mnil'.l a pdlo rpre o seu ulz~•rismo Sl'ja reduzido á menor

expressão possível, c para esse fim é indispcnsavcl que V. S.,
calculando, pelas dcspczas feitas até Dezembro deste anno, as
que tiverem dlj c!Tectuar-se até Junho de 1863, me rcmetta no
correr do mez de Janeirll impreterivelmente uma demonstração,
a mais cxacta que fór possível , do estado do credito aberto a
essa Thcsouraria da Fuzcnda, em que declare a dcspeza e!Tcctuada
no semestre deconido, a etrectuar no semestre seguinte, c as
sobras c faltas de cada paragrapho.
Na m~sma occasião acompanhará uma demonstração definitiva
do estado, em que ficou o credito do exercício anterior, em que
se mencione tambem a despcza, que ficou por pagar. Isto não
é trabalho novo, que não cslr~ja re..:ommendado; mas como nem
sempre venha em tempo, nem seja confeccionado com a desejada
cxactidão, por isso o exijo novamente c muito o recommcndo
á solicitude de V. S. , ficando estabelecido o preceito para os
aunos futuros.
Deus GuarJc á V. S. - Polydoro da Fonseea Quíntanilha
J or dão. - Sr. lnspector da Thcsouraria da Fazenda de .....

.

N. 44!'5.-GUElUL\.-Aviso de 22 de Setembro de 1862 .
Dis111Hldo que os saldos existentes no cofre dos méuorcs do Arschal de
<incrro sejão rc•·olhidQs no fim de rada st•nwstre aos da TuPsouraria da
FalCtHla eomo despt•za a annullar no para:;rapho .\rscaacs de Guerra.

4. 0 Directoria Geral.-2.• Sccçiio.-Hio do Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Guerra em :!2 de Setembro de 1862.
Ill. mo e Ex. mo Sr. --Tenho presente o offirio de V. Ex. n.o
de 13 de Agosto proximo passado, com copia dos papeis
relativos a entrega na Thesouraria de Fazenda dos saldos existentes no corre dos menores do Arsenal de Guerra; e em resposta, sou a dizer a V. Ex:. que bre,·emente serão publicadas
as convenientes Instrucções para regular esta materia: ficando,
porém desdo já na intelligencia de que taes saldos devem set•
recolhidos no fim de cada semestre á Th~souraria da Fazenda,
c alli recebidos como de~peza a annullar no paragrapho correspondente a Arsenaes de Guerra, e que as sobras já recolhidas
deveráõ ser consideradas como-receita extraordinaria,-na parte
que pertencerem a descontos cll'ectuados em exercícios anteriores, .encerrando-se no Arsenal a conta dos que fallecêrão,
com a entrega na Tll()souraria de 567~83!) réis, ::1 que se rererem
os mesmos papeis.
Deus Guarde a V. Ex.-Polyrloro da l<'onseca Quintanilha
Jordilo. -Sr. Presidente da Província de Pernambuco.
78~

N. 41.6.-GUERRA.·- Aviso de 22 de Setembro de 1862.
Provendo a diversos quesitos, propostos pelo Director do respectivo Arsenal
de Guerra, ácerca do modo por qufl tem sido executado o Rt>gúlamento
de 3 de Janeiro de 1842, que deu nova organisa(no ils Companhias de
Aprendizes menores de toes estabelecimentos.

4.• Directoria Gcral.-2.• Secção.- Rio de Janeiro.-Miuisterio dos Negocios da Guerra em 22 de Setembro de 1862.
I 11. mo e Ex.... Sr.- Accuso recebido o oiTicio de V. Ex.
n. • 38L de 21 d!J Julho ultimo, com o do Director do krsenal
de Guerra, informando a maneira como tem sido alli executàdó o He~ularnento de 3 de Janeiro de 1842. Brevemente
se providenciará a respeito de alguma cousa, qnc a cxperiencia tem aconselhado depoii da publicação daquelle Regulamento e das instrucções de 11 do mesmo mez e anno: entretanto é mister que o Director cumpra fielmente o que alli
está prescripto, sem fazer cabedal da reluctancia dos Arlifices
para o trabalho das oficinas pelo motivo de se capitalisar o
saldo, que lhes pertence do respectivo jornal; porque o fim
desta medida loÍ livrar da devassidão os tutelados da Nação c
acostuma-los a serem laboriosos e economicoi , proporcionando-lhes meios. de estabelecimento quando concluírem seu
tempo de serviço. A má vontada, d!J que se queixa o Director do Arsenal, provém da falta de zelo, que despcndêrão na
educ<Jção desses Artilices, quando menores, o Pedagogo e o
Capellfío, o, mais que todos, os Direclores, que se descuidárão de chamar esses empregados ao cumprimento de seus
deveres. Cumpre advertir que os vencimentos militares dos
Artífices não devem ser comprehcndidos nos descontos, c que
as quantias, que lêem de ser convertidas em peculio, são os
saldos dos descontos feitos para indemnisação das despezas do
Estado , e dos soldos da praça , que tiverem na Companhia, podendo ainda desse saldo consignar urna parte á sua
família, nos termos do art. 12 do Regulamento de 1849, disposição que se póde fazer extensiva ás mulheres dos que forem casados.
Oeu5 Guarde a V. Et.- Polytloro da ft'onseca Quintanilha
Jordtto.- Sr. Prasidcnte da Província da Bahia.

N. 447.- HIPERIO.- Aviso de 23 de Setembro de 1862.
Ao Director (la ~:1\c!!l~a.~<d«;UV!ed~cina da Bahia declarando que os Oppositores nllo tem (hrmto a rrtr1billçilo pelo trabalho de assistirem á dt>feza
das thescs dos candidatos ao gráo de doutor.

4. • Sccçao.- Rio de .Janeiro.- Ministerio dos l'iegocios do
lmpcrio em 23 de Setembro tle 18ü2.
Accuso a rrcept;<io do officio de V. S. de 5 do corrente
rnez, em que comrnunicando-me que alguns Opposit;)res dessa
Faculdade, que sn adr;lo dcsoccupados tem de assistir ;í def(lza
das thcses dos candidatos ao gráo de doutor no fim do presente anno lcetivo, pede que se lhes mnrquc a retribuição que
devem per·ccbcr por este trabalho, visto não t'star ella designada nem nos estatutos das Faculdades de Medicina, nem no
respectivo Hegularnento complementar.
Ern resposta tenho de declarar a V. S. que, n:io se tPrrclo rntendido até o presente como autorisada a despeza com aquelln
serviço, seria actualmente a sua autorisaçiio um arbítrio qnc
nilo se poderia justificar, c quo só poderá ser tornado quando
se tratar da reforma da Lcg,slação em vigor.
Deus Guarde a V. S.-Marquez de Olinàa.-Sr. Dircclor
da }<'acuidade de :Medicina da Bahia.

N.

M~S.-BJPEIUO.-

:\ l'iso de 23 de Setembro tle 1862.

Ao Dir<'clf·r da Faculdade de Medicina da Bahia declarando qne o Aviso
n.• MH de l?O de IJezcmbro de 1861, relativo aos dias de rJoJo __ e de
gal,a de que gozao os Ernpre:;ado> da Secrctari11 do lmpc~io, c applíl'avel aos
T,cntes e Empregados da mesma Faculdade, e dos dcma1s Estabelecimentos
c Repartições sujeitas ao Ministcrio do lmpcrio; e que nos dias em que
faltarem ao serviço por taes motivos na o percebem as suas gr:ttillcaçOci.

4.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocias do
Jmpcrio em 23 de Setembro de 18~2.
F.m solução ao officio de V. S. de !J do corrente mez, declaro-lhe quo é applicavel aos Lentes e Empregados tlcssa Faculdade, assim como aos dos demais Estabelecimentos c Repartições
subordinadas a este i\Iinisterio, o Avi8o n.• 594 de 20 dollezcmbro
de 1861, que declara os dias de nojo c de gala do que gozão
os Empregados da Secretaria de Estado dos Nrgocios do Imperio; c que, não porccbendo estes a gratificaçào daquellcs
dias, por·que ns gratificnçõcs concedidas aos Empregntlos Publicm, nlém dos orderDdos, s6 silo devidas quando Piles rslfl')

reft~

em clkclivo serviç:), tambcm não a lkvem petcebcr os.
ridos Lentes c Emprc:;nrlos qu::~ndo nf10 comparccmn por
motivos de nojo ou p;ala, servindo este~ motivos unicamente para
justificar as suas fn\tas, c pode• rem cobrar os seus ordenados.
Deus Guarde a V. S.- M arqnc::; de O/inda.- Sr. Dircclor
da Faculdade de Medicina da Bahia.

-N. 4.4.9 .-FAZEl"'DA .-Circular em 2J de Setembro de 1862.
As Rcpratiçurs Fisrnrs nas Pnninrias cle.Wtn rrtnrlter ll rcdncrão tlo Diario
O!Jicial os actos t[UC convenhão ser publicados na C.ôrtc.
-·

Ministrrio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de J,mPiro em

23 de Setembro de 18G2.
O Visconde de AlburpH~rqnc, Prrsidcntc do Tribuna\ do
Thesouro Nacion<~l, communica aos Srs. Inspeclorcs das Thcsourarias de Fazenda, qnc no 1." de Outubro prnximo futurn
deve comcç<~r a ser publicado o Diarin Official, cessando no
ultimo do corrente mcz todas as
do Jornal do
Commcrcin que a Administraçiio Publica tem a1·tualnwhtc;
c bem assim que os Boletins nwn,;acs do expctlit~ntt~ do t;o-

<~ssignaturas

verno serão publicados súmcntc ató o mez de .\gMto proximo
findo. Outrosim previne os tnt~smos Srs. lnspcclof!~S· de qne
devem rcmetLPr á rcd<wJío llo sobredito Diana, na Typographia \'iacional, os netos o!Ticiacs que convcnhão ser publicados
na Côrlc

N.

l'isconde de Albuquerque.

~;)O.- F AZE~DA.- Circular em 21~

de Setembro de 1862.

Exi;;c dos l'rrsitlentcs de T'nninc·ia infonnaçõrs a brtn tio commcrcio c
-uavPgação de ~-~~{.l_tagrtn.

Minislcrio dos Negocios da Fa2cn1la.- Rio de Janeiro em 24 de
Setembro de 18u2.
1\l.mo c Ex. mo Sr.-Para qnP. poS'P- o (;overno Imperial tomar
os mctlil\as que rorem convPnit•nl!'S a bem <la nn"l'f.(ação de ca·
lJolagem, e ter completo conhrciml'nto liO Psl<Jdo 'm que presentemente se nrha essa intluslria, preci;a que Y. Ex. , ouvllldo

<Ís Estarfít•s fiscaes cornpel!'nt<•s c ás pessoas mais hahilifadas
dessa Província, preste com toda a urgencia, e com o maior dPsenvolvimcnto possível, esclarecimentos sobre os seguintes pontos:
J .0 Qual o numero de embarcações que se empregão na cabotagem na costa ou nos rios dessa Província, com indicação de
sua denominaoão, llmprego, lotação, valor approximado de se11
custo de constr·uc\~iio e apparclho, o numero de sua tripolação,
se livrn ou escrava, e os salarios que ordinariamente percebe.
~-o Qual .o numero de estaleiros existentes, se prosperão ou se
estão estacionarios ou decadentes, e os motivos que para isso tem
innuido.
3. • Quaes as embarcações do trafico da mesma cabotagem que
tem sido construídas nú estrangeiro, e seu custo.
4. 0 Se as construccões de embarcacões tem encarecido ou barateado, e as causas tÍesses resultados; e bem assim a especificação tiio exacta quanto seja possível do preço de cada tonelada
de construcçllo comparado com os preços de estaleiros estrangeiros dos portos para onde Stl fação nessa Província maiores encommcndas, ou que com ella tenhão mais frequentes c importantes relações cornmerciaes.
5. o Quantas embarcações se em pregão na pequena pescaria c
na de barra fóra, o estado em que se acha essa industria e as medidas que srjão ruputadas mais convenientes para anima-Ia.
6. o Quantas embarcações forão construi das durante o regimen
da Lei n.o 369 de 18 de Setembro de 181.5; quantas se construirão depois de sua rcvoga~ão.
7 .'. Quaes as vantngens que resultarão dessa lei, e que providencias serião provcito~as para torna-las mais efficazcs, se fosse
restabelccida a sua disposição.
8.• A indicnçlio do juizo das pessoas mais esclarecidas dessa
Província r. das E-;taçoes tiscaes a respeito dos meios praticos que
cumpre adoptar para executar-se com prudencia e acerto a autorisação concedida ao Governo pelo art. 2~, §§ t~, 5 e 6 da Lei do
orçamento n.o 1.177 de 9 de Setembro do corrente anno, quo
acaba de ser publicada e se acha concebida nos seguintes termos:
« ~ &..• Para alterar as disposições vigentes ácerca da navegação de cabotagem, permittindo ás embarcações estrangeiras fazer
{) serviço de transporte costeiro entre os portos do lmperio em
que houver Alfandegas, e prorogaudo por mais tempo os favoreJ
<Ulteriormente ooncedidos.
<1. § 5.• Vara dispensat· ás embarcações brasileiras do limite
prescripto para o numero de estrangeiros que podem pertencer á
tripolação e da exigencia relativa á nacionalidade dos Capitães o
Mestres.
<< § 6. • Para adoptar as providencias regulamentares que forem compatíveis com as circumstancias actuaes em relação ao
objecto dos dous paragraphos antecedentes.»
llor occasião de rcmctter estes ('Sclarecimcntos espera o GoDecisües do Governo.
ft5

vcrno Imperial que V. Ex. os fará acompanhar de quaosqucr
observações que o estudo deste importantíssimo assumplo e as
informações particulares lhe suggerirem.
Ligando o Governo o maior apreço ao conhecimento circumstanciado de um objecto de tilo transcendente interesse parn o
lmperio, descansa no zelo de V. Ex. pelo serviço publico c con·
fia que suas vistas serão comprehendidas e secundadas.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Albuquerque.- Sr. Presidente da Província de .....

N. &51.-FAZENDA.-Circular em 25 de Setembro de 1862.
V alo r por que devem ser de~pnchadas as

~~as

fabricadas do carvllo de pedra.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 25
de Setembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque•, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, de conformidade com a decislio do mesmo
Tribunal sobre o officio da Thesouraria de Pernambuco n.• 63
de la. de Abril ultimo, relativo a umas velas ahi submettidas a
despacho, as quaes, segundo o parecer da Commissão da Tarifa
da Alfandega da COrte são um producto novo do carvão de
pedra e não se achão classificadas na Tarifa; declara aos Srs.
lnspectores das Thesourarias de Fazenda, para sua intelligencia
e devidos eiTeitos, que as referidas velas devem ser despachadas
ad vaiarem na razão de 30 "/., como so pratica na dita Alfandega, onde para o valor se toma por base o das de espermacetc com mais 20 "/•.

Visconde de Albuquerque.

N. 452.-FAZEND.\..-Em 25 de Setembro de 1862.
Abono de cavalgaduras ao Juiz e mais empregados do Juizo dos Feitos em
. ·-~-- ···•· diligencia fiscal fóra de sua séd~.

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 25 de
Setembro ue 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesoaro Nacional, attenuendo ao que pondera o Sr. lnspector da

Thcsouraria do Fazenda do Pernambuco em seu officio n.• 176
de 30 do mez passado, declara-lhe: quanto á 1." das consultas
constnntes do mesmo oillcio que póde fazer t•·ansportar do exercicio de 1861 - 62 para o actual de 1862 - 63 o credito de seis
contos de réis abl~rto á dita Thesouraria para as despezas com a
nova avaliação dos bens pertencentes ao extincto encapellado
de-Harnbé-; quanto lí 2.• que o respectivo Procurador Fiscal
póde delegar em pessoa idonea os poderes necessarios para o
caso especial de assistir á referida avaliação na conformidade do
art. 16 § 2.• da Lei n.• 2.í2 de 20 de Novembro de 18~1, segundo já o declarou a DirectOI'ia Geral de Contencioso ao nH•smo
Prucurad,,r Fiscal por officio n. • 379 de 23 do corrente; c quanto
á 3.• que deve mandar abonar cavalgaduras ao Juiz e mais empregados dos Feitos para se transportarem aos lugares em que
tem de razer a avaliação ad instar do que para os Officiaes do
Justiça dispoz a ordem n.• 43 de 13 do Jnnho de 1855; tanto
mais quanto as diarias lhes devem ser contadas pela metade, nos
termos das Instrucções de 28 de Abril de 185i, art. 1.•, parte
2.•, e ordem n.• 210 de 15 de Novembro de 185~.

Visconde de Albuquerque.

N. 453.-FAZENDA.-Em 25 de Setembro de 1862.
Interposição de recursos em materia do imposto <'.• scllo.
'

--

1\Iinisterio dos Negocios da Fawnda .-lHo de Janeiro em 25
Setembro de 1862.

d!~

llt.m• c Ex.mo Sr.-Communico a V. Ex., em resposta ao seu
officio de 30 do mez passadu, que o mesmo Tribuual resolveu
nuo tomar conhecimento do requerimento de A. C. Dick, suporintendcnte da estrada de ferro dessa Província, solicitando
dispensa da revalidação do scllo das ultimas chamadas dos accionistas da respectiva Companhia, visto como não houve o recurso da Recebedoria de rendas para a Thesouraria, e desta para
o Thesouro, como determina o art. 125 do Hegulamento do
sello, não tendo sido além disto cumprido o art. 130 do dito llcgulamento, que determina que os recursos devem subir ao Thesouro por inlermedio do Chefe da Repartição, que tiver decidido
a questão, ou confirmado a decisão recorrida, e com prestação
de df>posito, ou flança idonea, correspondente á importancia do
sello, revalidação ou multa na fórrna do art. 131 do mesmo Hegulamento.
Deus Guarde a V. Ex .-Visconde de A lbuqucrque. -Sr. PreSidente da Província da Bahia.

N. t.51..- GUEBHA .-Aviso de 25 de Sdrmbro de 186:2 .
.~pprovando a deliberação, que t· mou, de nrgar pap;amento á \.amara Municipal da Capital das sepulturas das praças rlo Exercito fallecidas na
Enfermaria )lili ar, visto que, professando pobreza, deve-lhes valer a
isenção da Lei.

4.• Directoria Geral.- 2.• Secçiio.- Uio de.Janeiro.-1\linisterio dos Negocios da Guerra em 25 de Setembro de 1862.

IJJ.m• c Ex.m• Sr.- Accusando recebido o officio de v·. Ex.
n. o 93 de 19 de Setembro corrente, lenho de approvar a sua
deliberação de negar pagamento á Camara 1\Junicip:d da Capital das sepulturas das praças do Exercito, que fallecern na
Enrermaria'Militar~ pois, se a Lt·i isenta os pobres, que morn~m em taés Enfermarias, ningll<'lll pro\'arú que os soldado~
sejão ricos, c como taes não comprehendidos na isenção.
Deus Guarde a V . .Ex.- Polydoro da Fonsr.ca Quintanilha
Joi'dào.- Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.

N. t.55.-GUERRA.-Circular de :ZG de Setembro de 1RG:?.
Ordenando que nij,o mande pa~ar, por tonta drslc 1\linistcrio, qnaiiJnrr
dPspcza que se fizer com applicação 1k sanguPSIIf':IS c wntos<ls, brm coruo
com extracçã.• de dentes e outros sen iços, que d~\cm ser cxcnllados pelos
Enfermeiros c Officiacs do Corpo de f'audc do Exercito.

4.• Directoria Geral.-2.• Secçilo.-Rio de Jnneiro.-"llinisterio dos Ncgocios da Guerra ern 2ü de Selem bro de 18ü::2.
nevenclo todns ns opera.;ôcs de cirurgia ser feitas pelos om"
ciaes do Cürpo de Saude, c correndo a estes o dever tle amestrar
os Enfermeiros na applicação de sangnesugas, ventosas c outros
serviços, que costuma vão s.;r feifõS por barbeiros, fique V. S.
na intelliBencia de que não deve mandar pngar, por conta deste
1\linisterio, qualquer documento que represente retribuição de
serviço de semelhante naturezn, ainda mesmo o llc exlracçfio
de d.cntcs, que é uma operação importante, que não pódc nem
deve ser praticada por barbeiros ignorantes, como já tem sido
declnrado em va rios Avisos.
Deus Guardo a V. S.- Polydoro da F011.~eca Quintanillla
Jordão.-Sr. lnspector da Thesouraria de Fuzenda de ..

N. 456. -FAZE~ DA .-Em 26 de Setembro de 1862.
Aos proêrssos de fiad~as ~tcaes remrttidos ao Thesouro drvem acompanhar os
quadros o ar iiFiimento c fi xaçao das mesmas fianças.

Minislerio dos Negocias da Fazenda.-1\io de Janeiro em 26
de Setembro do 1862. ·
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, communicaudo ao Sr. lnsppctor da Thcsouraria
de Fazenda do Ceará a approvução pelo dito Tribunal dos processos que acompanháriio o seu offieio n.'' 110 de 2!} de Julho
proximo passado, e que com a presente lhe são devolvidos,
das fianças prestadas pelos Collrctores de S. 1\Jath~>us, Augusto
Hodrigues Pinlo, c de Canindé, José Cordeiro da Cruz, pelo
Escrivão da Mesa de !tendas de Aracaty, R,1ymundo de Castro
e Silva, c pelo Ajntlanle de Contudor do Correio, llrrmclino
Sobral Macahiba, visto terem cumprido as cxigcncius da ordem
n.• 70 rlc26 de Dezembro do anno findo, a qual tarnbcm comprchcndia o Collector do Saboeiro, José Alves Teixeira, qne
fallcccu, segundo participa o Sr. lnspcclor no citado otncio,
e o do Pereiro, Joaquim Manoel de Miranda Franco; recornrncnda ao mesmo Sr. Inspector que providencie não só para
que Psk ultimo satisfaça quanto antes á exigencia relativa do
seu fiador, mas tarnbern para que d'ora em diante acompanhem
aos promssos desta natureza os quadros demonstrativos do arbitrameuto c fixação das fian~as; cessando a pratica irregular
de apenas mencionar-se o quantum dellas nos termos lavrados
na Secção do Contencioso.
·

Visconde de Albuquerque.

N. 457 .--FAZEND.\ .-Em 20 de Setembro de

.

186~ .

A:; Thcsournri3s nao podem liquidar dividas que nao constem de sua
1
rscripturaçao.

l\Jinisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 29
de Setembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Tltcsouro Nacional, ordena ao Sr. Inspecto•· da Thesouraria de
Fazenda do PiQuhy, que, pelo crcrlilo do art. 1.", ~ 2." da
Lei n .• 1 .1.19 de 21 de Setembro do anno passado, pnguc ao
Bacharel Felippe Alves de Carvalho a divida de cxercicie~

findos que reclama, na importancia de 3-V.;'IIOS:.J, proveniente
do seu ordenado como Juiz de Direito da Comarca de Solimões
na Provinr.ia do Amazonas, do 1. • de Novembro de 1858 a
18 de Janeiro de 1859, no caso de já ter o mesmo satisfeito,
em virtude de requisição da Thesouraria daqui'! la Província ou
de precatorio judicial expedido pelo respectivo Juizo dos Feitos,
os 200~000 que ainda devia ao Estado pelos direitos de 30 "/.
sobre a gratificação do referido emprego. No caso contrario,
porém, o Sr. I nspeclor, figurando o pagamento pela importancia
integral da divida reclamada ( 3.í4:tll085), entregará sómente ao
dito Bacharel a quantia de l4A~085, liquida da que elle deve,
a qual será levada á competente verba de receita ; na inlelligencia de que lhe cumpre dar conta ao Thesouro da execução
da presente ordem, e ainda de que não compete á Thcsouraria
liquidar divida alguma que nllo ronste da sua rscripturaç·ão, e
menos servindo de titulo uma certidão, contra o que P.Xpressamente determina a orrlcm ll. 27 d1~ 26 de Janeiro de 1852,
vigorada pela doutrina da 1\esolução de Consulta da Secção de
Fazenda de 7 do Maio deste anno.
0

risco'Tide de A.lbuqucrque.

N. 458.-FAZENDA. -Em 29 de Setrmbro de 1862.
As Thesourarias ufio podem dar ccrtitlücs de ~~!v~da _pa~iva do Estado.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 29
de Setembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de
Fazenda do Amazonas que ucsta data se expede ordem á do
Piauhy para pagar ao Bacharel Felippe Alvns de Carvalho a
divida de exercícios findos qnc reclamou, na importctncia de
3-'t-4~085, proveniente de seus ordenados como Juiz de Direito
da Comarca de Solimõcs cobrando-lhe na mesma occasião, se
por ventura não estiver ainda paga, a quantia de 200~000 que
o reclamante ficou devendo ao Estado de direitos de 30 •;. sobre
a gratificação do mencionado emprego; e outrosim que o Sr.
Inspector, a quem opportunamente se communicará como foi
tal ordem executada, a fim de poder regular-se q•Janto á conta
ahi aberta ao dito reclamante pelos direitos supracitados, deve
fazct' ces5ar a pratica abusiva, adrnillida por um de seus antecessores, de dar a Thesouraria certidões de divida contra a

expr•essn disposic;ão da ordem n.o 27 de 26 de Janeiro de 1852,
vigorada pela doutrina da l\esolução d6 Consulta da Secçllo
de Fatonda de 7 de Maio do corrente anno.
Visconde de Albuquerque.

N. 459.-GUEHRA.-Aviso de 29 de Setembro de 1862.
Expondo que os Juizes letrados ou ad1·op:ados, que servirem interinamente
· de auditores, trm direito, em conformidade da Imperial Hesoiução de 31
de 1\farço ãe 1860, á gratillcaç;lo correspondente em quanto durno os processos, salvas as suspeaslles dos trabalhos por motho> alheios ao seu andamento ordinario.

4.• Directoria Geral.-2.• Secci"io.-Hio de Jaru~iro.-Minis
terio dos Negocios da Guerra ein 29 de Setembro de 18L2.
A duvida proposta por V. S. em seu officio de 16 deste
mcz está solvida pela Imperial Hcsoluçilo de 31 de Março,
publicada em A-viso de 2 de Abril de 1860 ao Presidente da
Província de Minas Ger·aes, q~,;e vem substanciado no boletim
do expediente do Governo, isto é: os Juizes letrados ou advogados, que servem interinamente de Auditores, tem direito
a gratificação conespondente em quanto durão os processos,
salvas as suspensões dos trabalhos por motivos alheios ao andamento ordinario dos mesmos processos.
Deus Guarde a V. S. -;: Polydoro da Fonseca Quintanilha
J ordào.-Sr. · Inspector da Thesouraria de Fazenda do Santa
Catharina.

N. 460. -FAZENDA.-Em 30 de Setembro de 1862.
Sobre as licenças e modo por que se devem fazer as transferencias de
terrenos de marinhas, e sobre os direitos a pagar das mesmas transferenculs.
-

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
30 de Setembro de 1862.
O Visconde de Albuquerquo, Presidente "do Tribunal do
Thesooro Nacional, declara ao Sr. lnspectot· da Thesouraria
de Fazenda de Santa Calharina, em resposta ao seu offit:io n. o
24. de 26 de Março ultimo: 1. • que as transfercncias do do-

.-q,(":
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mmw uli\ de terrenos de marinhas, ou de outm qua)qucr
cspecie, devem ser feitas do mesmo modo por que se fazem
as dos bens de raiz em geral, e são sujeitas ao pagam~nto
do imposto da siza; pelo que as escripturas ou escriptos, medhnti) os q uaes se ver i fi cão as ditas transfet'encias, eslão is,~ntos
do imposto do scllo na fórma do art. 38 ~ 4.. • do Regulamento
de 26 de Dezembro de H!tiO: 2.• lJUtl ás licenças para venda
ou escambo do domínio util de Lenenos de marinhas, e de
outros pertencentes ao Estudo, deve preceder o pagamento dos
fóros venci(los c bem assim. satisfazer-se o laudemio correspondente e o sello fixo da mesma licença: 3.• que, neste caso,
eara ~e lavrarlifl tt·rmo de aforamento em virtude do qual se
deve passar titulo ao novo foreiro, deve este pagar o sello
proporcional regulado pelo fôro correspondente a vintea~nos,
na fórma do art. 7.• ~ t.• do citado Hegulamento. Este sello
é pagavel todas as vezes que tem lugar qualquer transfcrencia,
por que de cada uma deve-se passar titulo á pessoa que adquire o domínio util, exceptuado o caso de herança, no·qual
os herdeiros não precisão de outro titulo além do l'ormal ou
cet•tidão da partilha em que a propriedade foreira lhe coube
em quinhão, sendo que a vista de semelhante titulo se averba
nu assentamento a transferencia pat·a o herdeiro, pagos os fóros
até então vencidos.
Visconde de Albuquerque.

~~ .. ~~1;-J[~ZENOA.-Em

3 de Outubro de 1862.

Annulla o processo de julgamento -de uma apprehensao de mercadorias- por
certas irregularidades que se notao.
"'------

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 3
de Outubro de 1862.
. Tendo o Tribunal do Thesouro reconhecido que irregularmente se procedera na apprehensão que faz objecto do re!Curso de Manoel José de Brito da multa que lhe foi imposta
'por ter conduzido em sua canoa, sem o competente despacho,
'11m barril Ue peixe salgado, de bordo do brigue nacional Guilhermina, procedente do Hio Grande do Sul.
t.• Por se ter ,déixado de fazer as averiguações ou pesquizas
necessarias a respeito de semelhante facto, a fim de serem impostas ao commandante ou mestre do dito brigue as 'multas
t~nvenientes, e ao official ou pessoa da equipagem d~lle, que
d1spóz e fez descarregar irregularmente como seu o dito barril.

~361~

as prmns em que tivesse inconido; 2.•, porque, contra o qU!3
cxpressamnnlc dispõe o§ 5.• do art. 74.'~ do Hcgulamento das _A!:
fimdegas, foi a avaliaçlio da canoa feita posteriormente á decisão
déssa lnspectoria, c esta dl!!ixou de declarar explicitamente a importancia da multa em réis, a que fica sujeito o conductor;
a.·, porque, tendo-se podido supprir, deutro dos 15 dias para
a defesa, a falta, que se deu no principio do procllsso, das
averiguaçõns ou pesquizas sobre o facto, satisfazendo-se assim
as disposições do art. 746 do Hegulamento, nenhuma diligencia se fez para QUtl se pudesse conhecer lodos os cornpliccs no
clxtravio: resolveu o referido Tt•ibunJI que fosse reformado o
dito processo, procedendo-se a outro com ob:;ervancia e guarda
das di;;poslções regulamentarl's.
Deus íiuarde a V. S.-Visconde de Albuquerque.-Sr. lonselh~ro IJ)Spcctor ela Alfandega da Córte.

N. 462.-FAZENDA.-Circular em 4. de Outubro de 1862.
Documentos que ·de1·cm ser apresentados para o pagamento das congruas
dos Vigarios.
-- --

Ministerio dos :'<legocios da Fazenda. de Outubro de 186t .

Rio de Janeiro em 4

•

O Viscondo de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em conformidade dos Avisos do l\linisterio do
Jmperio de 21 de Junho e 25 de Agoslo ulli111os, declara aos
Srs. lnspectores das Thesourarias de_ Fazenda, para a devida
inlellig~;ncia, e para que o fação constar nas C:olleclorias, que
não devom ser pagas aos Vigarios as respectivas congruas, sem
que t>lles se mostrem lict)nciados pelo Governo lmpel'ial ou
pelas Pt·esidencias, ou apresentem attcstado de freq uencia, na
fOrma das ordens em vigor.

Visconde áe Albuquerque.

]),·cisões do Gorerno.

N. T.G3.-MARI1\"HA.-Aviso de G de Outubro de 1862.
l>~termiha t'JUC

aos Gu3rda~. Portriros, Enfrrmriros, Cozinheiros, .ljudantrs
. destes e Sene.ntl's das Companhias de ~~_rrn~~C.'!.. arti_H~s ~e abone uma
. ra:;ilo diaria, tgual á dos nu:•smO$ apren 1zrs.
:
.· , , . . •

3.• Sccc:ão.- Rio de Janeiro -1\linbtCJrio dns Nl"gbcios da
l\larinha em 6 de Outubro de t8üil.

III.m• e Ex.mo Sr.---Sua Magrst•de O Irnpernrlnr, Attcndcndo
a que os Guardas, Porteiros, .Enf"Prm1:iros, Cozinheiros,· Ajuilantcs drstt)S c Scrwntt•s das Companhias de àprendizÍJ!i at tilices, dJ que tmta o Hegulamento annexo no Decreto n ..• 2.615,
de 21 de Julho de tSt30, suo obrigados a residir nos réspectivos
•lnartl'is, Ha por bPm qut• se lhes nbonc uma raçllo diatla,
Jgual á dos mesmos aprendiZl'S, como tinhãn, em virtude da
tabcHa, que acompanhou o .\viso rPgulamentnr de 2tl de SetiHnbro de 1857: o que communico a V. Ex., para sru copheeinll'nto, ll execuçã", na P••rte qné lhe toe a.
l>nts Guardn a \'. F.x.-Joa'lm'm Raimundo de Lamm·e.:::.r. Chefe de Esquadra, luspedor do Arsenal de l\1ar:nlta da
Uirh•.

N.

Mil~.

Ht~salmndo

- GUEIUU.- Aviso de 8 de Outul,lro de 1862.

o erro

typographi~o
ScLcm~ro

contido

1111

texto da l.ci n. 0 631 de lS de

de 18&1 art. 1. 0 S) 4. 0

3.• Dh~cioria Gi~tnl..:_3.• Secção.- Rio de Janeiro.-1\linisterio dos Nego(lios da Guerra em 8 de Outubro do 1862. · ·
111.'" e Ex
Sr.- Em Aviso de 22 do mcz de -Setembro
nltimo !'Xpõc V. Ex. que o Juiz de Hireito da Capital da ProTincia da Pamhyba consultou se ha erro typographico no texto
da Lei 11. 0 631 de 18 de ~etembro du 1851 art. 1. 0 § 4.•, e
Ptn resposta declaro a V. Ex. que ha com efl't~ito erro na palavra llrmamentn repelida rm lugar de fardamento. E outrosim que Ol'a ficão as providencias tomadas para que tal erro
~rja ratificado em ordem do dia do Exercito.
Bens Guarde a V. Ex.~Pnlydoro da Fonseca Quintahil/{a
J orrlà '·-Sr. Consl'lhei10João Lins Vieira Cansans11o de Sinin~bú.
0

mO

N. 4-G:> .-F.\ZENDA.-Ern 8 de Oul,.b:·o de 1SU2.
Os pretendentes ao aforamc.oto de ~!!2!.-!IJ' .m.il.r.)L'lPS dc1cm pro1nr u

seu direito para rcqucrel-os.

1\linislerio dos Negocios. da Fazcnda.-llio de Jancit·o em 8
de Outubro de 1862.
Para qne se possa resolvei' sobre o aforamento feito pela 111."'"
.\lunicipal da Côrte a José Joilquim Ferreir·a de Lima
e 8Jiva de vario3 terrenos de marinhas na praia J<ormosn,
do quo tralão os papc,j-; que aeompanhárfio os seus ollicios de
29 de. Outubro dH 1857 o 5 de Setembro proximo passado,
convém qu.c tr dito Lima c Silva prove que esses lcrreno5 lhe
p•!r'tent:ern c dê a razão por que outros t•stão na posse dellcs.
O qua · Wfl1J~Il,~tico á mc3ma Carnara para sua irtldligencia e
deviúo3 clfeitos ; cumprindo ouLro~irn ob.;crvar-lhe que, quando
quizor attcndcr ao:> pretendente:> de terrenos, s1~ deve convencer
por documentos do direitu elas pcs~oas que os requererem,
fazendo annuneiar, f!llanilo houl'cr duvida sobre esse direito, o
pcr!ido antc5 de deliberar a tal respeito, a fim de que os interessados possão fazer as reclamaçõl.'s n que se jul~an~m com
direito, para que não se resolva em fJvor de uns e com prc·
juizo d& outros;
V isccnd1 d1 Albuquerque.
f.am<~ra

.

N. 400. ~'GUERRA.- Aviso de 9 de Outubro de 186.:!.
'

Concedet:Ji~Q

·ao Agente do

Lab~ratorio

do Campinbo vencimentos de Estad9
Maior de 2.• Classe.

4.~ .Dlrét;tQria Geral.- 2.• Secção.- Rio do Janeiro.-1\finisterio ,'dos
Negoeios
da Guer'l'a•em 9 de OutUbro de 1862.
I
..
.
~ ~

Fique Vm. na intelligencia de que~ d•vc mandar abonar ao
Tenente ref<Jrmado Franciscv José de Paiva, Agente do Laboratorio do Carnpinho, vencimentos de E;tado .Maior de 2. • Classe,
a contar do 1. • d1 correntll mRz, ern substituição dos que llw
forão designad:Js por AvisJs do 13 de Março e 23 de Abril
ultimos.
Deus Guarde a Vm.- Polydoro da Fonseca Quintauillta
Jordão.-Sr. lnspector da Pagaqoria das Tropas da Côrtc.

N. 467 .-FAZENDA .-Em 10 de Outubro de IE62.
A prova de nAo senil-em os habililandos ao mrio soldo Pmpreges JIUblicos,
cpmprehende qualquer emp• rgo geral, pro,lndnT ou muuidjla •

.Ministcrio· dos Nc~ocios da Fazendn.-'lUo de Jandro· em
10 de Outubro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do ·nwsouro Nacional, devolve ao Sr. lnspeclor da Thesonraria do
Fazenda de Pernambuco o inclnso procésso dt~ justilicaçiío produzida por D. Paulina Honoria da Silveira Scrpa para haver
o meio soldo do 15~00, como viuva do l\lájor reformado do
Exercito. Manoel José Serpa, a fim de que o mesmo Sr. Jns·
pcctor exija da habililanda, nos termos das lnstrucções du 12
de Maio de 1859, a prova, que deixou de nprcs~n•ar, de nilo
possuir emprego que lhe rentla tanto ou mais que o pretendido meio soldo ; porquanto , tendo sido a nH'nle da Lei de
6 de Novembro de 1827 , como se manifesta da sua h·tra ,
vedar a accumulação de vencimentos ; não excluindo a expressão do art. 5.. • della-ou outro titulo do Estado-os titu los
passados pelas administrações Provineiacs; nem cslundo os cofres
dessas administrações (cuja contabilidade na época em qult
foi promulgada a Lei não linha sido ainda separ;1da da gerul)
fóra da designação generica de-Naciona!'s-, de que se serve o
art. 4.•, o qual exclue do beneficio do meio soldo, entre outros,
aos que tiverem a propriedade ou serventia vita licia de algum
officio, &c., quando é sabido que nuios officios de justiça então
de propriedade particular, ou serventia vilalicin, não erão pugos
peloi cofres nacionaes, e sim por emolumentos ou de outw modo
a expensas das partes; é evidente que não podem as vi uvas,
filhas o filhos menores de 18 annos ~os militares ser dispelisados
da prova que ora se .,xigc da habilitanda, visto como, pela
doutrina da citada Lei, perdem o direito ao abono do meio soldo
desde que tem algum emprego, quer SPja csle geral, .quer provincial, OU JllPSmO municipal, se der-se O CUSO : DãO prcjúdicandO o impedimento de qualqu~r herdeiro o direito dó outro
q,ue se acha no caso. de merecer o favor da mesma Lei.

Visconde de

Alb~tquc1;~u.é.

N. 468.- FAZE:" O.\.- Circular em l1 de Outubro do 1862.
Os Magistrados de 1.• i11staocia devem apresentar na Thrsournria as suas

t:artas .de

nonteaç~o;

Ministerio dos ~egocios

..recondueçlo ou remo\ ao.

da Fazenda.,- Rio de Janeiro em

H de Outubro de 186J.
O Visconde de All>uquerqt!c, PrPsiciPntn do Tribunal do
Thesouro N.•cional, em conl'ormidade do :\viso do .Ministl'rio
Justiça de 4. do mez .pa-;sado, ortlena aos Srs. lnspPctnres
das Thesourarias de l<'azenda q uc não a hon"m aos Milgistrados
de •t.• lnstancia os vencimentos que lhPs compl·lem, snn quo
cxhiblio, dentro do prazo aos uwsmos marcado pelas l'l'spn•·tivas
Jlresidencias, .as sua& cattaa do .nom~ç;lo, .r0 couducçilo ou remoção

da

p;~ra · os

oft'oitos -11-gacr.

·

l'isronde de Albuquerque .

---

••

N. 469.~1.\lPIH\10. ---Aviso de 11 de Outubro de 18'2.
Ao Dirr.rtor da Faculdu<le de 1\lr(lit·ina ti:• Bahia th'l'itlindo ns dtHidas (111e
lhe occorrem ua etccnçlo.~ dos arL1. 32 c :n do l~:·;.;ulamento comvlcn•enlnr
dos Estatutos, qu'ln,tlo ha falta de éaúa\'crcs (lata ns pr;nas pratiras du~
alumuos do 2. 0 e 1>. 0 anuo,
- .. ----·

4.• Secção • ...;.; Hio de Janeiro.~ Mini~terio dos Negocios do
lmpetio e:n tl 'de Outubro de 1;62.
Foi ouvida a Secção do~ N<'gocios do Imr()rio do Conselho de
Estado subre as duvidas aprcsent nJas por V. 8. em oficio dtl
t~ do'Novembro d.l 1859 a rPspL•ito das disposições dos arts. 32
c 33 do Regulamento complementai' das l<J!~Ill<;la!l~~_!l.e _,Mcdicilia, que· olft·reccm difficuldadc em sua execução, quand•J
liã}a falta d~ cadavcres parJ as provas prat:cas, que são obrigados a exhibir, logo depoi~ da5 thcoricas, os estudantes de
anatomia descriptiva, c medicina opcratoria, do srgnndo c quinto
anuo.; disposiçtics estas que, a serem observadas littPralmcnte,
obrigaráõ o cstudaLtc a tirar novo ponto para a prova tlicoric<J,
pm· nno havct' cudavt'l' em que faça a prova pratica, perdendo
assim o estudo quo fez do primeiro ponto, c tempo, sem
culpa sua.
V. S., cxpon(lo o que occorreu nos dons ullimos annos, o
damlo·.eonla da deliberação que tomou no 1.", a qual foi appro'adu pela CoU3regaçuo no 2.•, d~ adiar a provJ pr<•lica para

quando houve_:;se cadavcr, volnndo os exarninadoJ'es no fim destr,
sobre o merecimento de ambas, pond;~ra o inconveniente ele
poder algum dos examinadores, ou fallccnr no tempo intcrmedio
entro urna e outra prova, ou auscnbr-sp,, adocc~r, ou po1· outro
qualquer motivo ficar irnpPdido de assistir á prova pratica,. Jornando-sc assim de nenhum elfeito a theorica, c obrig-,ülo Q
estudante a exhibi-la de novo : e conclue consultando' o 'Go~
veJ'Ilo, de conformidade com o que resolveu a Congl'<'ga~;no,
si se deve obse•·var á risca o que dispõe os citados artigos, 'ou
so deve adoptar-sc o arbítrio posto em p•·atica por V. S.
E Sua· 1\lagestade o Imperador, Conftlrmando•sw· por 'Sua
Imrnediata Rosoluçilo de 17 de Março de 1860 'cóni õ'-parcccr
da~'réfel'ida secção, exaÍ'itdo ·em Consulta de 2Fo~ F\iveteiro
do mesmo anno; c ávista do que posteriormente, é de nccordo
com o que propôz a dita secção; roi informadó por V: S. ê pólo
J)irector da Faculdade de MPdicina desta cidade, acerca da
providencia que convinha adoplar-se para que nunca faltassem
c:tdaveres para· as provas· praticas: lia por bem Mandar· declarar a V. S.
·
t.e Que o e - e theorico dt've ser feito impreterivelmente
no dia proprio, e no mesmo dia se deve fazer o Jlratico, se
para clle houver cadaver.
2.• Que para não haver falta de cadaveres, devem rreparar-se
os que forem necessarios por meio de injecções, e segundo o
processo que fór menos dispendioso; proporcionàndo-so assiRl
um ou mais càdavercs, quando um só não seja bástante para
as provas praticas de ca,da dia.
·" · ·
3. • Que, na falta absoluta de cadavrr, deve 8 prova pratica
ficar adiada para quando o houve•·; c neste caso deve haver
duas votações djstioctas' uma depois da prova lhcoric8, e o.litl'a
d>e(l9is lia pratica, 4e cad4 urna das qu:ws se·lavrarà um termo~
ficando porém entendido que o estudante, que fôr reprovado
em utoa dellas, fica reprov:jdo em ambas, e qu~ a reprnvllção ·
na primeira prova torna dcsneeessaria 8 srgtlnda.
·
O que communicü a V. S. para seu conhucimt,'lÚO c:e"eéúçlio.
Deus Guarde a V. S. -Marque: de Abrantes.-Sr. Dlrcçtor
da Faculdildt> de Medicina da Bahia.
·

N. 470.-GUERRA.-Ern 11 de Outubro de 1862 •.
Consulta do Conselho Supremo Militar de Justiça declarando que um OITÍcial, sentenciado á pena de prisilo menor de dons annos, tem direit& ao
rcspceth·o meio soldo, que lhe dere ser aboaado na conformidade du
di,;posi<;õcs r•gcutcs.

Scnhor.-.Mandou Vossa 1\Jagestade Imperial, pela 4.• Direc-

toria Geral da Secretnria do Eslatlo dos Negocios da Guerra,

rl'meUer aó Conselho Supremo Militar de Justiç.a, em 1 f de
.Junho deste anuo, o rl"querimenlo do Alferrs do t.• llatalhão
de Infantaria, Sebastião Haimuodo Ewcrton, pedindo re3lituição
dos vencimentos, que lhe descontou a Thesouraria da Fazenda
do Maranhllo, rrlativos ao tempo, que esteve pn•so por sentenç_a do .Juiz Municipal de I tapicurú-merim; a firn de que
o m1~smo Conselho consulte com effeito o que parecer a <'Sio
rrspeito em termos a fixar rt~gra plll'a ca~o.; senwlhantes. O
Conselho Supremo 1\lililar de .lu5liça examinou com a devida
attenção os papeis, que lhe forilo presentes: ouYio o Conselhriro Procurador_ da Coróa, Soberania e Fazenda Nacional~
cujo parecer submette _á Vossa· MagPstade Imperial, c conheceu
que o <\lftJres Ewerlon fóra condemnado a nm mez de pri~.
t' mui~ ~orres.po~lente -li metade dn tempo, pt~lo Juiz Municipal de l~picuní-merirn, que, por ord"m do Presidente do
Maranhão, Jhe forão dosco1:1 1ados na respectiva Thrsouraria os
vencimentos, que percebera duraotc a prisao, c que Vossa 1\Iagestade Imperial, Pm Aviso de 10 de Março do corrente, mandára trancar, e ficar do nenhum effr•ito a nota daquella sentença
condemnatoria. Scnhot·, {) Alferes Ewerton no requerimento,
que dirigio a Vossa i\lagestade Imperial, soccorre-se ao A viso
de 10 de Março.do cononte, mas Mte Aviso mandou unicaménte_"q.qq.I'Ôna ~.,-dff;~fficio do mesmo Alféres; se francasse,
fica,ndQ portanto sem effeito algum, a nota de um mPz de
prisno com mnlla .correspondente á !Jlelade do tempo, a quo
lôra condemnado; nada diz áccrcJ dos vencimentos do dito
Alferes, nem tal so póde deduzir da lclra, ou do Pspirito da ...
quella ordem. Tambcm não devia o supplicante ficar SPm Vf'ncimento algum durante o mcz de prisão, pi-que o crime, de
fJne fôra ac•)~do, ·não é de responsabilidade previsto uo art.
165, § 4. • do Codigo do Pt·ocesso Criminal. Sl'ndo portanto
senteneJ,ado á pen~ de prisão menor de dous nonos, está comprehendido nas Instrucçõcs de tO de Janeiro de 18í3, mandadas 91:ls,ervar pelo_ Decreto n.• 233 da mesma data § t2,
Alvará' tlc 23 de Abril de 1i90. Em conformidade c obscrvancia ·destas disposições tão claras e terminantes, é o Conselho
de parecm· que se lhe deve abonar meio soldo, a que tem todo
o direito.-Uio de Janeiro em 10 de Setembro de 1862.-Alvim.

Barreto.-. Visconde de Cabo Frio.- Barão de Tamandaré.Carvalho -:-Cabrai.-Bellegarde .-Fonseca .-Antonio Rodri!Jlles Fernandes Bra,qa.-D. José de Assis Ma~carenltas.-Jusá
Afattoso _de Andrade Cumar·a.
·
Como parece. Paço em 1l de Outubro de 1862.
Com a Hubrica de Sua Magcslade o Imperador.

Polyl'loro da Fonseca Quintanilha J01·ddo

N. C.71.-GUER1l.\- Em 11 de Oulubro de 186:!.
Con&ulta do Conselho Supremo Militar derlarando o caso, ~m ll'lf' o~ Prrsi~
d<•ntes dos Conselhos de lnyest[gaçllo podem ser da mesma patente do
Offirial accuSõíiõ:--------·····-· ·
·

Senhor.- Mandou Vossa ~hgestade lmpr•rial, por Portoria
f'Xpcdida pela t. • J)iredoriJ {;,~ral da Secreta ri;! de Estado dos
Negocios da l~uerra, em d<~ln de 29 de Ago~to do corrente anno,
(JUil o Conselho Supremo Militar de sen parecPr a respeito do
que cumpre seguir-se quando na impossiuilidade de nomear-se
para Prl~sidente de algum Conselho de lnvesli~açiío, Officinl de
patente superior á do Oficial accusJdo, occornn· qu1f todos os
dt'l' mesmo posto dcstB sejão mais modernos dn que elle nesse
posto, visto ser de praxH s•·guida, e tat:ltamenle sonceionada pela
J>rovisão de 24. drl Abril de J8V~, expedida em virtude da Imperial Resolução de 20 drl Março do dito anno, tornada sobre
Consulta do mesmo Conselho Supremo l\filitar, que o:; Presidcn·
tes dos refl'ridos Conselhos de (nvesligaçno Sl•jão de p!ltenté" supe·
tior, ou igual á do Oficial accusado.
Parece ao C•mselho que a superior:dadl', que a Provisão d~ 2'•
de Abril de 18í~ tem estabelecido, cslh b•~rn definida na prioridarlc, que dá a antiguidade entm os Offieiaes do rnegmo posto, e
que deste modo os Presidentes dos Conselhos de Investigação
J)odem ser da mesma patente do Official aceusado sómcnte no
caso de existir a prioridade entre aquelle e este.
Uio de Janeiro, 6 de Outubro de 186:!.-Alvim.-Barreto.-

M arque,; de Caxias.- Visconde de Cabo Frio.- Barão de Suruhy.-Carvalho .-Cabral.-Bcllegarde .-Fonseca.
-Gomo pafeco. -Paço em fl de Outubro de tSG-2.
Com a 1\ubrica de Sua 1\lagcstadc o Imperador.

Polydoro da Fonseca Quinlanilh<J hrtlão, .,

N. 4.72.- MARINHA . ..:... Aviso de t:J de Outubro de 1862.
Declara os cnsos, ~m llllC os nnYio.; nncionaes silo obrigados n 1~\·nr Piloto
n bord<), c quncs ns hnbilitaÇMs, que devem estes ter.
--

2.• Secção.- Rio de Janciro.-1\Iinistcrio dos l'íegocios da
1\brinha em 13 de Outubro de 1862.
I

Sua Magcslauc O ImperadO!', Attcndrndo ;ís reiteradas rcpre·
srntaçõcs, que 01 proprict01rios r, eonsignatmios de navios de

varias praças do ·Imperio tem feito subir á Sua Imperial Prcsnnça, sobrelevando as dificuldades e embamços, que acarrt~la ao commereio marítimo a intellígehcia restricliva, dada
por algumas Capitanias dn Portos ao art. 538, tit. 1~.· parte 2.•
do Codigo Comrnercinl, Ha pur bem Ordenar :
~
1.• Serão obrigados a levar Piloto a bordo unicamente os
navios nacionaes, que :~e fiPstinarcm a viagens de longo cu mo.
2. o As Capitanias de· Portos considcraráõ a pios, para semelhantes viagens, c como tacs admissíveis á rnatl"icula, os t.·• Pilotos, legalmente habilitados pela exlincta Academia, actual
Escola de 1\larinha, e aulas de pilotn~cm, estabelecidas, em virtude do disposto no art. 142 do Itegulamento c Decreto n.•
2.163 do t.o de Maio de 1858. Os sola-pilotos, sem limites,
nas mt>.smu C@Odiçõ0s. Os indivíduos, que, por documentos
authrnticos,_ dernónstrarcm ter dirigido navios, como Capitães
ou PiletQs, para os portos da Europa e Asia, antes da promulgação do Codigo do Commercio.
3.• Finalmente, poderáõ matricular-se, como Pilotos dns cmbarcaçüi!S, que seguirem para portos do Rio da Prata, além
dos enumerados no prCCede\}tc paragrapho, os indivíduos, cuja
perícia c longa pratica dessa nan•gaçiio seja garantida por
llttestados dos Directorcs de Companhias de seguros marítimos, e proprietarios ou consignntarios de navios mercantes.
Deus Guarde a V. S.- Joaquim Raimundo de Lamare.Sr. Capitão do Porto do Hio de Janeiro.

N. 473.- FAZENDA.-Circular em 13 de Outubro-de 1862.
Emqunnto dc'l'll ser a1·aliada a oitnra do Q_uro nllo rundido na Casa da l\loeda •

.Minlst~rio dos Negocios da Fazenda . ....:.m<V de Janeiro em
13 de Outubro de 1862.
-

O Viscoiu~e da Albuquerque, Presidente do Tribunnl do Thcsotiro Nacional,· déclm•a · aós Srs. lnspectores das Thcsourarias
dc'·Fàicnd!l, para a devida intelligencia e .exécuçilO, c em conformidade da decisão desta data cornrnunicada ã Alfandcga da
Córte,· que deve sér nvitliado em 3~600 n oitlivn, pnra o pngumento de 2 por cento de exportação, o otlro não fundido nas
cnsas d~ fundição e da Moeda do lrnpcrio, em conformidade
dn Pórtaria n. o 213 de 3l de Agosto de 18'J.!), que está em seu
i nleiro vigor.
·
·
Visronde de Albuq11erque.
Decisões do G urrnw.

N. 474.--FAZENDA.-Em 14 de Outubro de 1862.
Os direitos da dispensa das Leis de omortiz.llio devem ser pagos integral;m~

. Minislerio dos NegoQtos da Fazenda.-1\io de .Janef(O e~ t4
de Outubro de 1862.
·•
"'
'
m.mo c Ex.mo Sr.-Devolvendo á V. Ex. o requerimento in~
cluso em que a Ordem 3.• do S. Francisco da Cidade de S.
Paulo reclama contra a exigeucia do pagamento da totalidade
dos direitos de 2 o/o sobre os bens que lhe é permittido possuir, tenho de declarar á V. Ex. em resposta ao seu Aviso
de 11 de Setembro proximo passado, que, á vista do disposto
no necreto de 8 de Março de 1779 c art. 7. o das lnstrucções
de l.<'azenda de 25 de Janeiro de 1832, não póde ser dpferida
semelhante pretenção. Segundo a advertcncia 2. • da Tabella
annexa á Lei de 30 de Novembi"O de 184-1 só aos que pcl'cebem vencimentos pelos cofres publicos é permittido o pagamento por prestações mensaes, c pm· meio de descontos
nos respectivos ordenados ou gratificações; mas neste. caso não
se acha por certo a referida Ordem 3. a
.
·
Ueus Guarde a V. Ex.- l'isconde de Albuq~terque. -Sr.
Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do linperio.

N. 475.-JUSTIÇA.-Aviso de 14 de Outubro de 1862.
Ao Presidente da Província do Piauby.-Decide que aq Assembléas ProYiociaes n1i.o podem impôr cargos aos ~jz~~-<Je__D~ito.

2. a Secção.-Ministerio dos Negocios da Jnstiça.-Rio de •Ja~
neiro em H de Outubro de 1862.
lll.mo e Ex.mo 81·.-Foi presente á Sua Mageslade o Imperador
o officio dessa Presidencia, datado de 2 de Novembro do anuo
findo, em que o antecessor de V. Ex. communica que, tendo
uma Lei da Assembléa Legislativa Pmvincial creado commissõcs
de instrucção publica nas cidades da Província, dando a presidencia dellas aos respectivos Juizes de Direito, não qili:& o da
Comarca da Parnahyba aceitar essa attl'ibuição, conf~ida pela
mencionada Assembléa, por julgar esta incompetente, fundando-se no Aviso de 30 de Janeiro de 1857, que d~clarou que
taes Assembléas não podem augrnentar num diminuir as attribuições dos Juizes de Direito. E o Mesmo Augusto Senhor, a
Quem tive a honr:~ de r~pr!'scntnr o supradilo officlo, li•JilYe

por bom, do conformidade com a Sua Imperial c lmmediala
!tcsolução de 11 do corrente, tomada sobre Consulta da Secção de Justiça do Conselho de E~tado, Decidir qua o Juiz do
Direito da Comat'ca da Parnahyba procedeu regularmente, recusando aceita1· um cargo inteiramente alheio ao seu oficio d"
1\lagistrado, e que a Assembléa Provincial lhe não podia impór, visto como nem o Acto Addicional, nem outra alguma Lei
collocou os empregados, creados por Leis geraes para fins gcracs1 debaix.o da acção dessas Assembléas.
Deus.Guarde a V. Ex. -João Lins Vieira Cansansão deSinimbú,-Sr. Presidente da Província do Piauby.

N. 4.76.- GUERRA.- Circular de U de Outubro de 1862.
Declarando que as dcspezas provenientes do transporte dos Empregados de
Fazenda, que passao mostra aos Corpos do Exercito, e dos Fieis incumbidos dos, pagamentos aos- Arsenaes de Guena, derem correr por conla
do credito aberto áquelht. Repnrtiçllo.
;

4.. • Directoria Geral.- 2. • Secção.- Rio de Janeiro.-- Ministerio dos Negocias da Guerra em 14- de Outubro de 1862.
Das contas de algumas Thesourarias de Fazenda vê-se que
a despeza com o transporte dos Empregados, que passão mostra
aos·Corpos, bem como a dos Fieis, que fazem pagamentos nos
Arsenaes, tem sido carregadas ao 1\linisterio da Guerra, o que
de certo não é regular. O Thesouro Nacional e as 'l'hesourarias de Fazenda fazem pagamentos por conta de todos os
Ministerios; e, a prevalecer a idéa de cada um concorrer cúm
as dospezas do seu serviço, deverião os Empregados de Fazenda ser pagos proporcionahneuto pelo crP-dito ~berto pela
Loi do Orçamento ú cada um do~ 1\finisterios. Seria isto um
absurdo: os 'impregados do Fazenda silo pagos pelo credito
aberto á sua Repartição, e as despezas de expediente e quaesquer,
que eventualmente tenhão de fazer no desempenho de suas
funcções, devem t1mbem correr pelo mesmo credito. Declaro
portanto, muito positivamente a V. S. que qualquer despeza de
semelhante natureza não será levada em conta pelo Ministerio
a meu cargo.
Deus ·Guarde a V. S.- Polydoro da Fonseca Quintam·lha
Jordão.-Sr. Inspector da Thcsouraria de Fazenda da Provincia de •...

N. 477.-GUEHHA.-Aviso de 13 de Outubro de 1862.
Mandando abonar meio soltlo ao Alferes Scbastino Raymnndo Ewerteu, ótrante o teml)O em que cste1·e cumprindo a pena de um mez de p~isao,
que lhe foi imposta pelo Juiz l\Iunicipal úc ltal'icurít-mcrim.

4.• Dircctoria Gera1.-2.•1 Sccçã0.-Rio de Janeir~·- Minislcrio dos Nt•gocios da Guerra em 15 de Outubro de 1862.
Em deferimento á representação do Alferes do 1. 0 Batalhão
de Infantaria Sebastião Haymundo Ewerton, Houve Sua l\lagestadc o In.pcrador por bem, por sua Immediata e Imperial
Ucsolução de 11 do corrente, l\Iandar que ao supplicantc se
aoonc meio soldo, durante o tempo em que esteve cumprindo
a pena de um mez de prisão, que lhe foi imposta pelo Juiz
1\lunicipal de ltapicurú-mcrirn: porque, nem o Aviso de 10
de l\Ian;o deste anno, que lhe mandou trancar ,a nota, importa concess9o de vencimentos durante esse tempo, nem ellc
devera ficar totalmente sem recursos para sua subsistencia
naqudlc prazo, nos termos do art. 12 das lnstrucçõcs de 10
de Janeiro de 1843.
Deus Guarde a Vm.- Polydot·o da Fonseca Quintani/ha
Jordão.- Sr. Inspector da I>agadoria das Tropas du Côrte.

N. 478. -JUSTIÇA. -Aviso de 15 de Outubro de

186~.

Ao Prcsitlcntc da Pro' incia de S. Paulo.-Explicn a intclligrncia d11 art. !."'
do Decreto n.• 834 tlc 2 tlc Outubro de 18á1.

2. • Se~ç~o. -1\Iinistcrio dos Ncgocios da
Janeiro ·e In 15 de Outubro de 18H2.

Jusli~.a.

-:-Rio üe

III. mo c Ex. mo Sr.- Sua l\Ingestadc o Imperador,- a quem
foi presente o olllcio de~sa Presidencia de 17 de 1\laio do
corrrentc arino, Houve por bl'lll approvar u dl'cisão que deu
o antecessor de V. Ex. á duvida proposta pelo Juiz de Direito
substituto da comarca de .Mogymirim sobre a intelligcncin do
urt. 1.• do Decr2to n. 0 83'~ de 2 de Outubro de 1851, ,dcclaramlo, de accordo com o parecer do Procuro~dor }'isC!Jl da 'fhesouraria de Fuzenda dessa Provinda, que- sempre que bliocstejrt o Juiz de Direito em cxcrcicio na comarca por mais
d1J dous annos, seja qual lôr o motivo dessa falta, de.v11 Q Juiz
l\Iunicipnl que o substituir fazer !:.9J:l'Ck!!E·-:O qu~ comn:,uuic.o
a V. Ex. para seu conhecimento c execução.
_, ·
Deus Guarde a V. l~x. -João Lins Vieira Car1sansãd de
~inimbú. -Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

N. 479.-FAZENDA.-Em 1G de Outubro de 1862.
Slh:r isçntas de sello as antorisações dadas pelo Chefe de. Policia pnrn rece·
. .
ver quantins com destino ao cofre policial. .

Ministerio dos Ne!locios da Fazenda. -lHo de Janeiro em

16 de Outubro de'

1862~

IJJ.m• c Ex. mo Sr. -Faça V. Ex. constar ás Pagador ias do
Thesouro Nacional que devem ser considerados papeis do expediente do serviço publico, e como taes isentos do impost?
do sello, as autorisações que o Cherc de Policia da Côrte da
ao respectivo Thesoureiro para este poder receber das rercridas
Pagadorias quantias que tem de entrar para o corre da Hcparlição
da Policia.
DCUSGuat·do a V. Et .-Yiscondede Albuquerque.-Sr. Conselheiro• Director Geral da Contabilidade.

N.

!~80.-FAZEND.A.-Em

17 de Outubro de 1862.

Sobre !ill_o~r._i~ ~e_es~:r_avos de heranças jacentes pelo preço da nYaliaçfio.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em
17 de Outubro de 18G:l.
Em additamcntq ao Aviso deste l\linisterio expedido á essa
Directoria em U de Agosto ultimo declaro a V. S., que, tendo
Sua Magestade O Imperador ~!andado que a Secção de Fazenda
do Conselho de Estado consultasse com o seu parecer sobre a
questão: se os escravos de uma herança jacente, depois de
avaliados, podem ser libertados pelo Juiz da arrccad~.~çao, uma
VCl que ap.-escutem a irnportancia da avaliação; ou, so negada esta ·faculdade ao Juiz c indo os escravos á praça, deve
prcrerir nesta () lanço para a liberdade dcllcs á qualquer ou·
tro, ainda que superiot• seja, desde que cubra a avaliaçllo,
applicando-se assim aos bens de deruntos e ausentes a disposição do art., 93 do Ucgularncnto n. 0 2 . .í33 de 15 de Junho
de 1859 ácerca dos bciis do evento, não ob>tantc o Aviso 11."
388 de 21 de ()ezcmb::o de 1855: Houve por bem o l\lesmo Augusto .Senhor Conformando-Se com o parecei' de consulta da maiot·io da dita Secção de Fazenda, Determinar pm·
Sua Imperial c lmrncdiatu Ucsuluçüo de 11 do corrente, que
a disposição do citado art. !)3 do Hegulamento de 15 de Junho de 1:-15!) é líinitada aos bPns do evento, isto i•, ao caso
em que não se sabe a que senhor ou a !JUC hcrun<;il pertence

o escravo, e não cabe nas attribuições do Poder Execu li vo
ampliar a mesma diSíJOsição nos bens de defuntos e ausentes,
mas sim pertence á Asscmbléa Geral Legislaliva determinai'
os casos t: a fórmà por que os senhores serão obrigadils a conceder lib-erdade a seus escravos, e o modo de regular as respectivas indemnisações, sendo que, emquanto a questão vct·lente, que é de direito civil, não fôr convenientemente resolvida [Jelo Poder Legislativo,. incumbe ao Poder Judiciârio
applicar as leis existentes aos casos especiaes que elle tiver
de julgar.
Deus Guarde a V. S.-Visconde de Albuquerque.-Sr. Conselheiro Director Geral das Rendas Publicas.
Senhor.-Mandou Vossa l\Iagcstade Imperial que a Secção
de Fazenda do Conselho de Estado consulte com o seu parece•· sobre a questão suscitada no officio de 10 de Maio ultimo do Collcctor das !tendas Geraes do Município de Pirahy,
Província do Hio de Janeiro :-se os escravos de uma herança jacente, depois de avaliados, podem ser libertados pelo
Juiz da arrecadação, uma vez que apresentem a importancia
da avaliação; ou se, negada esta faculdade ao Juiz c indo os
csct·avos á. praça, deve preferir nesta o lanço para a liberdade
delles a qualquer outro ainda que superior seja, desde quo
cubra a avaliação, applicando-se nssirn aos bens de defuntos
c ausentes a disposição do art. 93 do Uegulamento n.• 2.43:1
de 15 do Junho do 1859, ácct·ca dos bens do evento, não
obstante o Aviso n:' 388 de 21 de Dezembro de 1855.
O Aviso n.• 388 de 2L de D,•zcmbro de 1855, fundando-se
na Resolução de Consulta de 18 de Março de 1851. estabclr.ce:
1.•, que não é licilo ao Juiz da partilha aceitar o preço da
avaliação ·para conrerir ·Iiberdad,.e a um escravo do 'casal inventariado no caso do opposição'do um ou mais herdeiros; 2.•
que a impossibilidade de algum d9s herdeiros reclamar, por
ser menor, c a transigir por ellr~ o seu tulor,•ímporta o mesmo que a opposição desse herdeiro.
Ora, na arrematação das heranças jacentes lambem o herdeiro ou herdeiros se achão, por ausentes, impossibilitados de
reclamar, lambem o curador nllo póde transigir por elles, e
esta impossibilidade deve, por igualdade de razões, importat
? mesmo quo a opposição. O herdeiro da herança jflc(l(lte nio
e menos representante daquclle a quem succede, do'ique o
das outras: a lei deve set: igual para todos.
As antigas provisões da extincta l\Iesa da Consciencia· e Or•
dons, ás quaes se refere o Desembargador Procurador da Coróa no parecer transcripto na supracitada consulta, estabelece em verdade doutrina diffcrente, mas nem as pro\isõcs dos
Tribunaes regios, que sômenlc pro~idcnciárno para casos especiacs, potlião revogar as leis então existentes, nem ainda

que assim fosse, seria permittido considera-las em vigor á visla
do § 22, art. 179 da Constituição, que garante o direito de
propriedade em toda a. sua plenitude, salvo nos casos e pelo
modo ahi apontados.
O Director Geral do Contencioso do Thesouro entende quo
1>or equidade e em favor da li~erdade póde conceder-se a alforria a escravos de hetanças jacentes {1uando forem levados
á praça, preferindo o lanço para ella a qualquer outro, ainda
que superior seja, com tanto que cubra a avaliação, á semelhança do que dispõe, para o caso dos bens do evento, o art.
93 do Regulamento de 15 de 11\ovembro do 1859 e acrescenta quo tal é o espírito do mesmo Regulamento c o de nossas
leis, costumes o pratica de julgar.
Que o espírito de nossas leis favorece a liberdade dos escravos, ninguem o nrga, mas que o faça ferindo o direito
do propriedade quo ellus mesmas, e mais expressa e terminantemente do quo ellas a Lei fundamental do Estado, garantem em toda sua plenitude, é o que não roi nem crjj a
maioria da Secção que possa ser demonstrado.
A disposição do Hegulamento a que se soccorrc aquellc Funccionario, é limitada aos bens do evento, isto é, ao caso em
que não se sabe a que senhor ou a quo herança pertence o
escravo. Amplia-la aos bens de defuntos c ausentes não cabe,
no pãrecer da mesma maioria, nas attr·ibuições do Poder :Executivo. Sómente á Assembléa Geral legislativa pertencu dct('r·
rrtinar os casos c a fórma por que os senhores serão obrigados
a conceder liberdade a seus escravos, c o modo de regular as
iHdcmnisações.
Demais, a questão de que se trata é uc direito civil: a outro Poder compete applicar as lciti existentes aos casos espcciacs, que elle tiver do julgar, e não parncc á maioria da Secçllo, pois, acertado quo o Governo expeça a tal respeito Ordens
ou 1\egularnontos, que possão achar-se em oppo.siçllo com a
pr·11tíca e doutrina dos Tríbunae.> de Justiça.
O Conselheiro Visconde de Jequitinhonha, persuadido de que
ha inteira· analogia cnta·e o caso de bens do cvt•nto, e o de
béns de. itusentes, ,seria de opinião que se applicasse á estes o
que determ~nou•sc .a r<1speito daquelles no art. 93 do Uegulamooto de 15 de Junh.o de 1859, mns concordando com o
final• do parecer da. maioria da Secção, isto é, que a questão
é de-direHo civil: que a outro Poder compete applicar as leis
existentes aos casos especiaes, c por isso seria inconveniente
a elpediçio de 9r·dens, ou Hegulamentos, que possão achar-se
em o&lposiçio com a pratica e doutrinas dos Tribunaes; entende que ó assumplo deve ser levado á Assembléa Geral
pal'll resolver, visto como tambem entendo que este assumpto não deve Ocaa· se:n regra certa que o rrgule; c tanto mais
que aindiJ não ccssárão os Jurisconsultos de duvidar, se o di-

reilo, ou domínio que tem o senhor sob:'e o escravo é da
mesmo natureza e tão extensivo como o direito de propriedadé adquirido sobre os demais ohjectos inanimados, ou nlio;
do que verdadeiramente resulta gt·ando dificuldade quando se
trata de applicnr aos escravos a disposição consliluêlonal do•
§ 22 do art. 179 da Lei fundamental do Estado.
Vossa l\Iagestade Imperial, porém, Hesolverá comú melhor
entender. Sala das Conferencias, em 2!J de Setembro de 1862.Visconde de /tabora.~y.-Candido Baptista de 0/iveira.-Hsconde de Jequiti~honha.
RESOLUÇÃO.

Como parece.

Paço em 11 de Outubro de 1862.

Com a Rubrica de Sua :\lngcstade o Imperador.
l'ücond11 de<

lilbuquef'qtte~

N. 481.- Fl\ZENDA .-Em ti de Outubro de 1862.
Substituição de Thcsoureiros de ~-ur_.1rias que não te!)JII Fil)is, vcncimen.,.,
tós de taes substitutos, e pagamento Ira gratificação para ~uebras.
·

l\tinisterio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 'em
17 de Outubro de 1862.

O Visoonde de 'Albuquerque, Presidente do·: Tt•ibúhal do
Thesouro Nacional, tendo presente o oíiicio n. • 56 de 12 de
Julho ultimo no qual o St·. lnspector da Thesouraria de _Fazenda do Rio Grande do Nor'e, commnnicando achar-se o
respectivo Thesoureiro impedido com licença por -motivo de
molestia, consulta sobre os vencimentos que em tal caso competem ao mesmo Empregado, c ao substitutG que
lhe no.
meou. visto como no quadro do pessoal da Thesourilria nlio
ha o lugar ileFicl: declara ao dito Sr. lnspector: t.• que no
referido Tlresoureiro se de'e abonar o seu ordenado por in.:.
teiro, pois que a licença foi concedida por dons mezes na
fôrma do·art. 35 do Decreto n.• 2.3i3 de 20 de Janeiro de
1859,_ u bem assim a gratificáçito para quebt:as, a qual ' nlio
perde~ quando imp~dido, porquanto quer exerça quer nllo pessoalmente as respeclivas funeçües responde sempre· pelos cofres
a seu cargo, por si c seus fiadon's: 2. • qnc a pessoa nomeada
para suh.;titui-lf1 deve ser gratific:ula a custa do mesmo Ttwsourciro, perceb('n!lo al{•m disto a gr<ll iticação de exercício qu~ a

se

~
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este se não paga, a qual ser-lhe-ha abonada pela Thesouraria;
3. o que a nomeação desse substituto compete e é da livre escolha do Thesoureiro, com audiencia e consentimento dos
fiadores, nos termos do art. 68 go Decreto n. o 736 de 20 de
Novembro de 1850, precedendo approvação do St·. Inspector,
4.• finalmente,. que ao dito substituto é permittido exercer as
funcçõas de Thesoureiro assignando os livros e papeis do
expediente do mesmo modo que o pratica o Thesoureiró
elfeclivo.
Visconde de Albuquerque.

N. 482.-GUERRA.-Aviso de 17 de Outubro de 1862.
Declarando que as praças dos Corpos do exercito promolidas ao posto de
ful.!:K~t() \devem desde logo ser abonadas de bandas de la a reucer na
época designada na tabella em ,·igor.

:l.• Directoria Geral.-3.• Secr.ão.- Rio de Janeiro.- Mi~
nisterio dos Negocios da Guerra em 17 de Outubro de 1862.

111.m• e Ex.m• Sr.-Declaro a V. E"·• em solução a duvida
pt·oposta pelo Cot"Onel Commandantc do corpo de guarnição
dessa província, em oficio de 17 de Setembro ultimo, transmittido por copia com o de V. Ex. n. o 82 de 18 do mesmo
mez, que as praças dos Corpos do Exercito promovidas ao
posto de Sargento devem desde logo ser abonadas de bandas
de lã a vencer na época designada na tabella em vigor.
Deus Guarde a V. Ex .-Polydoro da Fonseca Qztintanilha
Jordão.-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.

N. 483.-GUERRA.-Em 18 de Outubro de 1862.
Consulta do Conselho Supremo Militar dedarando que um individuo, que
pretendia assentar praça no Exercito, estava em circumstancias de ser
reconhecido Cadete de 1. 1 Classe, por ter provado pertencerem seuaavós
paternos á uma família, á qual se havia concedido Brasao de nobreza
tl!weudo se. garantir os respectivos alimentos por meio de escripturas publicas.

Senhor.-Mandou Vossa Magestade Imperial, por Portaria expedida pela 2. • Directoria Geral da Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra, em data de 21 de Agosto proximo preterito, remetter ao Conselho Supremo Militar o incluso p1·ocesso
de Conselho de direcção, a que se mandou proceder para
conhecer das provas de nobreza, apresentadas por José l\faria
de Azevedo Carvalho, que pretende assentar praça no Exercito,
sendo recebido na categoria de 1. o Cadete ; a fim do que
Decisacs do Gorerno.
48

o mesmo Conselho Supremo Militar consulte sobre ó parecer
ao mencionado processo, emittido pelo Ajudante Genea·al, relativamentl'l ao rcconhecim~nto do justiflcante; tendo
em Yistu, parã ft~ar-se regra a esse respeito, as observa~,-õesi
que contém o dit{) parecer, quanto ú distincçlio de nobreza n~t~is
{)U menos· remot11, e ;í obrigação de alimentos.
03 Membros do Conselho de dircccão no pro('esso supra mrmcionado são du parecer que o justificantt~ so acha no caso do
l'el' reconhecido Cadde tlu l. • Clilsse, visto ter provadn nobrt>Za
de seus quatro avós paternos, ainda que do descendencia remota.
O Auditor de Guerra, em sua informaç.ão, é de opinião que não
existll impedimento pa1·a o reconhecimento do .iusti!icante, porque a Lei não faz distincção de nobreza maio; ou nu•nos remotn, mas quo não aclla conforme a direito a escdplnr:a de
alimentos, a qual ó pitssada pelo pai du dito justifieante, QUI}
se obriga a prestar· lhe mensalmente 12~000, para o que ob:1ga
seus bens.
E o Tenente General Ajudante General do Exercito. em seu
citado parecer, concorda com a opini;lo 1to Conselho dt} Direcçi\o,
visto provar o justilicante que L>. Jolio lll déra Brasão de armas
do nobreza a Jono de Cal'valho, e para todos aquelles que delle
descendessem, comtudo julga conveniente consultar se não
fazendo a 'Lei di~linc~ão diJ nobreza mais ou menos remota,
póde o jllstificante ser rccoahecido Cadr.te por sua nobreza, proveniente de avós em gráo mui antigo, o que o favoreee. Que
sobre a escriptura de alimentos, de quo Taz menção o Auditor,
deve dizer que a obrígaçãó apresentada pelo justificante tem
sido sempre tomada em consideração em casos identicós, ·quando
é pàs~ada por pcs~oa convenientemente habilitada, como o é
'a d~ qUê 'Se ·t.·atn.
·
Parece nó' Con.sêlho, que o Paisàno José 1\Tal'ia de Azevedo
Carvalho, que pretende assentar praça no Exercito, está em
circumstancias de ser reconhPcido Cadete de Primei.ra Classe,
visto que se acha provado pelos documentos, com qur. instruio
a sua pretenção, que .seus a\'Ús paternos se achão entroneados
h os .~vós !}lalernós a quem o Sr. D. João 111 de Portugal
Concedera Brasão. de armas de nobreza para os indivíduos de
ambos os sexos dessa farnilia; c que, quanto aos alimentos,
estes devem se1· garantidos ao peticionario por meio de cscriptura publica, na fórm:1 da Lei. lHo de Janeiro em 6 de Outubro. d~ )862.:-Alvim.-Jlm.,.eto.-M argue.z de Cax1'as.~ Vüéonde (le Cabo Frio.-Barào de Suruhy.-CarvalhrJ.-Cahral.
- Bellegarde.-Fonseca.
'
Como parece. Paço em 18 de Outubro de 1862.
:mne~o

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador.

Pol"d()ro drt Fonseca Qttintanillta Ji>rdão.

_,.~
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48~.- JUSTIÇA.- Aviso de

18 de Outubro de 1862.

Ao Presidente de Sergipe.- Resohe duvida a respeito de um -visto.,..
~ue o Jui' de Direito da. Comaroa de Maroim recuou-se a pôr em un:aa
1 ro'l'isao de Advogado.
·
·

2.• Secção. - Ministerio dos Ncgocios da Justiça.- Rio de
Joueiro em 18 de Outubro de 1862.
111. mo c Ex. mo SI'.- Tendo essa Presidencia tmnsmitlido a este
J\Jinistcrio, em olficio de IG de Abril do anno passado, um rc-'
querimento em que o Cidadão João Baptista Monteiro se queixa
do então Juiz de Direito da Coma refi dn Muroim, dessa I' ro-vincia, Bacharel Joaquim Tiburcio Ferreira Gomes, por ter recusado pô1· o - vjsto- n'uma Provisão de Advogado que lhe
tlpresentrira, passada por essa Prcsidencia no anno de 1843 cru
virtude de uma Lei Provincial, promulgada em 1836, com as
ruesmas regalias que uma carta de nacharel, porque foi concedida com a clausula de advoga•· vitaliciamente; Houve por
bem Sua Magestade o Imperador, depois de tPr ouvido o Consclheim Proeur·ador· da Corôa, SobPrania e }cazenda Nacional
e a Secção de Justiça do Conselho de Estado, Dccidil' por Sua
Imperial e lmmediata Rt>solução de 13 de Setembro ultimo,
tornada sobre Consulta dti rúencionada Sec{'lio, que devêra o
Juiz de Direito ter feito cumprir a Provisão, embora passada
~m conscquencia dJ uma Lei exorbitante, por isso que o pro,·imcnto de semelhantes omcios e ainda de out1·os, que por virtude de Leis Provinciaes anterioresá Lei da interpretação do
Acto Addicianal forão conferidos, tem sido respeitados constantemente.
Deus Guarde a V. Ex.'-João Lins Vieim Cansansao de Sinimbú. -'-Sr. Presidente da Provincia de Sergipe.

N.

~85 ..-.F AZENOA.- Etn

18 de Outubt'o do 1862.

Sobre appellaçao cx-·otficio mis justific~oes de meio_ so!!f_o perante o Juizo
·
i
dos Feitos.
- ··
-

·Ministerio. dos Nt>gocios da Jo'azenda.- lHo de Janeiro em 18
de Outubro de 1862.
O Visconrl1~ de Alhuquerqur, Presidente do Tribunal do
Tlwsouro Nacional, d1wolvc ao Sr. lnspcctor da ThPsouraria
de Fawndr~ do Maranhi\o, a ultima justificação pro 'um'a por
Pedro da Cunha Pavolid de Menezes, para com sua irmãa .U.

Anna Raymunda Lucia de Menezes, haver o meio soldo de súu
fallecido pai, o Alferes José da Cunha Pavolid de Menezes, a
fim de que o inesmo Sr. Inspector faça revalidar o sello das
certidões de fls.- 12 v., 14. v. e 17 v. da referida justificação
que pagárllo taxa menor que a devida; e intimar os habllitandos, na conformidade das Instrucções de 12 de Maio de
1859, para provarem evidentemente quantos filhos existião do
mencionado Alferes na data de seu fallccimento, quer do primeiro, quer do segundo malrimonio, a idade c o estado de
t:ada um; porquanto, constando da habilitação primitiva a cxistencia de Joaquim 'Francisco do Carvalho, filho do primeiro
matrimonio, jurão agora as testemunhas apresentadas para a
supracitada justificação, que o dito Alferes só tivera dos seus
matrimonios os habilitandos.
E po•·que notasse que o Juizo dos Feitos da Província appellára ex-oficio da sentença proferida na justificação de que
se t•·ata, ordena ao mesmo Sr. lnspector que •·ecommende ao
dito Juizo a observancia da Ordem n.o 273 de 5 de Junho
de 1837.

Visconde_ de Albuquerque.

N. !f-86.-F\ZENDA.-Em 20 de Outubro de 1862.
Nilo estao sujeitas ao seno as Portadas ou Ordens para a admissilo de
AddidOJ; e_ aos Ch1,1resoas Repartições de arrecadaça.o pertence impór as
multas ·pela falta de sello dos papeis.
c

'~

~;. '

Ministerio ·dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
20 de Ou\ubro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tl'ibuna\ do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Provincia da Parahyba, em resposta ao seu
oficio· n~ .. 55 de 18 Julho proximo passado, que uão foi re~ular o pagamento do sello que exigio de Balduino José Meira
Junior, considerando sujeita a esse imposto a Port~ria doste
l\finisterio n. o 268 de 10 de Outubro do ànno passado,. que
o mandou addit· a Alfandega da Córte, como Praticante' extranumeraria sem vencimento, pois que ao dito imposto, na fórma
do Regulamento de 26 de Dezembro de 1860, sómente estão
sujeitos os títulos de nomeação para exercício dos t'espectivos
luga1·es; e taes se não podem considerar nem a Portaria cilada de 10 de Outubl'o, nem a de H de Dezembro ultimo
n _o :\39 mandando abonar-lhe urna gratificaçiio correspondente
rto veneimento de Praticante eiTeetivo, as quaes são apenas

poças officiaes, pct·tence~tes á Repartição a qúe silo expedidas,
e não devem ficar em pode•· das partes; portanto cumpre que
o Sr. lnspcclor f!lça restituir ao dito Meira, quando este o
reclamar, o sello que lhe foi indevidamente cobrado.
Quanto, porém, á multa em quo o Sr. lnspcctor entendeu
haverem incorrido os empregados que cumprirão as ditas Portarias, releva declarar que a faculdade de imp~-la ~ó é dada
aos Chefes das Estações Fiscacs que arrccadão o imposto conforme detcrminão os arts. 121, 123, 125 c 126 do citado
Hegulamcnto, sendo ainda para notar que, tratando-se da intelligcncia duvidosa de uma disposição regulamentar, não fosse
ouvido o Dr. Procul'ador Fiscal como cumpria.

Visconde de Albuquerque.

N. 487.-Il\IPERIO.-Aviso de 20 do Outubro de 1862.
Ao Preiitlcnte da Prol'incia do Rio de Janeiro, approvando a dN~~s:lo f!t~c
deu, para (JU'l o Pt·esidente da JJ!_r!!a de Qualificacilo da ParochJa de. S ·
João da Barra se sujeitasse á deliberaçaollã iiiãlórlâ- da turma rcspectJ\'8
sobre a nomeação de um dos membros da Junta.

3.• Secção.- Rio do Janeiro.- Minislerio dos Negocios do
lmperio em 20 de Outubro de 1862.

lll.m• c Ex. mo Sr.-Sua Magcstade o Imperador, Tendo Ouvido a Secção dos Negocios do lmperio do Conselho do Estado sobro
o objccto do officio de V. Ex. de 18 de Março do corrente anno n. •
24, c Conformando-se por sua immcdiata resolução de 13 do corrente mez com o parecer da mesma Secção, exarado em consulta
de 22 de Setembro proximo passado, Houve por bem approvar a
decisão, pela qual V. Ex., não obstante o Aviso n.• 364 de5 de Se~
tembro de 1860, tleclarou ao Juiz de Paz Presidente da Junta do
qualiHcaÇão da parochia de S. João da Barra que, á vista da terminante disposição do art. 12 das Instmcções, que acompanhárão
o Dt~creto n.• 1.812 de 23 de Agosto de 1856, todas as questões
sobre a elegibilidade de qualquer cidadão para membro da mesma
Junta dcvião ser decididas pela pluralidade dos votos da turma,
que hou'vcsse concorrido para a sua eleiçãn, cumprindo portanto
que o refm·ido Juiz de Paz se sujeitasse á vontade c decisão da
maioria da turma, que persistio em não eleger outro Cidadão
para substituir a um quo era residente fóra da parochia.
Deus Guarde a V. E·<.-Marquez de Abrantes.-Sr. Prcsidrmte da Província do Rio de Janeiro.

N. 488.--. UJPF..R.IO.-Aviso de 21 do Outubro de·~86:! .

.l.o Presiclente

da Prqviucil!. do Paraná rommunicando a Io•peri!ll.Resoloçlio
tomnda sullre pa~eeer da Secçao dos Nrgocios. do lmperio do Conselho de
EstadQ n ~tspeito das leis da mesma ProYincia promulgadhs no anno

pesando,
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3. • Secção.- Hio de Janeiro. - l\Iinistcrio dos Negncios do
lmperio <.:m 21 de Outubro de 1862.

111 .... e Ex.mo St'.- Sobre as Lris dPssa Pt'Ovincia, promulgadas no anno passado, foi Ollvida a Secç.lo dos Negodos do
Irnperio do Con~elho de Estado: c Snn M<~gcstudc\ o ImperaUO!', Confot·mand·1-se por S!Hl lmmt'lliata H.esnlução de 13 do eorI'Pnte nwz com o parecer rla mesma Secção, exarado em Consulta
de 22 '1ie Srtcmbro proximo findo, lia por bem 1\landnr Declarar a V. Ex. o srgninle :
1. • O at·t. 6. • da Lei n. • 68 de 23 de Maio é pelo menos supPrfluo. Para que os Preside•ltp:; expeçrío rr.gulamentos para a
cxrcuçao da'> Lris Provi.1ciaes não é ncccssaria autorisaçao dus
Asst•mbléas Provinciacs; <i Liso uma atlribuição conferida aos
PrPsirlcntrs pclaConslituiçl!o (art. 2í, § 4.. • do Ac to addicional ).
2.• A Lei n.• 75 de 28 de Junho, art. 2.•, §§ 1.• c 6.", tt·atnnrlo da receita municipal, faz menção de um novo imposto,
cuJa natureza se não declara, cumprindo portanto que V. Ex.
dê ~'Xplicações sobre elle.
·
3.• No mesmo artigo mct'<'cem, repuo os§~ 2 ..•, 7.•, 8.• c
10., que estabnlecnm. imrostos milnicipae!i de1importação, a cujo
TP-spcito a r<>fc•rida Secçiiõ tem muitas vrzt\S invocado a lntPrvenção
do: Porlcr Lnl.l'lslatlvo para {lxilr a Vl'rd;trldra natureza de taes
impostos. No mesmo caso sn achãn iguaes disposições que se
cncontrllo na Lei n.• 79 de 11 dP Julho.
4.• Os arts. 1.• da Lei n.• 77, de 2 de Julho, o 123 da de:
n,• 79, de 11 desse mez, pelos qnars se impõe multa 11os que
rf'cnsarem trabalhar no concerto das rstradas, dão lugar á mesma
observação feitn pela Secçi'ío a t•espr•ito de dispusições id•~nticas,
cxnral'las nas L11is de outra' Pt·ovincias, pois qne obrigar os propriet;írios· de terra~, por onde p11ssão ~~t_,:ada:>, á( consrrvação
dellas, é suscitar antigas obt·i~ar.ões lmpo-tas aos ses·neiros, quP,
por vcxatorias e pesad·1s, cahir:iu em d1~su•o. além de eqnivaJeretn a um tributo ct•nsistente rm serviço pe,.,oal, que não está
nas f;wnldades d ts Camaras l\Iunicipàes decrrt tr.
5.• 0.; arts. 2.•. 3.", 4.•, 5.• e 6.• da citltda Lei n.• 79,
(!Ue prohibém o edificar dontt·o do~ limitr1s da deeirna urbano,
S•~m quf) se tenha obtido da Camara Municipal carh de data,
devP-m enlfmder-sc na bypothesc de serem os terrenos do patrimonio da mesma Camara.
6.• A applicaçiío que o art. 35 da rcfct·ida Lri faz do produ~to
1la venda dos porcos c Cilhras que vagarem nas ruas da cidade,

orJcnal'ldo quo cllc ~eja dividido em d•Ins part·'S igúae9, das
quaPs uma ficará p••rtencendo á Camara, e outra ao fiscal, niio
póde ti>t lugar. De tal pmducto 5Ó se poderátirar o Pquivalcnte á
multa, o resto pt>ttPnco no dono dos animaes, lo)(o que apparPça.
A maneira por que se legisla nesse a1 tigo sobre cabras, porcos,
c outros an11uaes soltos, e sem dono conhecid '• é irregular·, o
seria mais conforme á legislação ger·al rrgular esta rrwteria pt>lo
processo e perante as autoridudcs, a que t•stão suje1to~ os bens
do evento, em cuja classe pod••rn entrar· esses animaes sc•m dono
conhef'ido, qualquer que sc>ja a sua especie.
7.• O art. 64 da mesma Ld, no qual se impõe a multa do
20~000 réis a toda e qualqu•·r pessoa qufl comprar objectos
que se jullll•rem rurlados, d.·ve ser •mtPndido srm pn•juizo da
acçao de fU1·to, o da pena d·• art. 257 du Cotligo Criminal,
8. • O art. 75 da rd••rid' L"i, disponrlu qne ningullln p ·~sa
ex~rcet• n rnt•dicina, ou a pharmacia, s••m que so mostro habilitado pt~rilntt' a Camara Municipal, aparta-se da Lei gt•ral,
e Regulamenlo de Hygiene, que tern estabelecido as regras para
tal exercício.
9.• A proa de prisão imposta por tempo mal drfinido nog
arts. 83 c 57 da mesma Lei; do3 quat•s o prime ro trata da pessoa
que em lugH· publicn injuriar a outrem c o srgnndn dos
mascates que forem encontrados a vend1~1· obj••ctos de ill'lllar·inho,
joias, l'\cc., semlicPnça da Camara \Iuniripal, n;1o PStá uos termos
da Lt>i do L• dn Outubro dn 1828, qne tamb··m nãn conhece a
pena de palmatoadas decretada nos arts. 88 c 204 conlra 0
escravo que andilr pelas ruas d••pois do t•Httte de recolher sem
billwte de sru senhor, e o que infringir as Posturas ~lunicipars.
10. Contém materia estranha á Posturas municipaes e pr·opria
dos Codigos os arts. 93 e 126 na ultima par·te, 184., 195, 199 e
:!01, dos qunes o prirneit·o trata dos scnltore~ que abandonarem
os sens escravos, o segundo da n•stituição das esmtJias tiradas
pelos escravos para a sua liberdade, quando esta se não vcrillque no tempo designado, ou se verifique pot· qw.llquer· outro
meio ; o terceiro, da pessoa que se nPgar n ser testemunha nos
pr·ocessos por infracção de Posturns~ e quarto, do inrractor quo
se achat• ausente; o quinto, das penas irnp •stas á pessoa que
insultar, ou menoscabaro Fiscal noexrrcicio do seu ompn•go;
o sexto, do que desobedecer ao mesmo Fiscal, ou outro quulquer
empregado da (:amara, om negocio da ~ua junsd;cçãu.
11._ Os arts. 146, 147 e 148 que impõe pend aos que, em
occasião de carislia, se negarem a venda a qualqu•·r do povo
algum objPclo do primeird necessidadtl, ou "xporlarem esses
generos para fóra da Província, ou do 1\lunicipi.,, dtlVem eutendm·-se em termos habeis, isto é. se os generos não forem neces~
snrios para uso proprio de. dono.
12. O art. 150, impondo nos lavradores, que conduzirem
ao mercado e-eneros nlimenticios dr primeira necessidade, i\

~384~

obrigação de conserva-los nas casinhas por espaço de quatro dias,
e vende-los pot· miudo ao publico, sob pena d~ 20~000 a
30~000; é de algum modo oiTensivo do§ t.• do art. 66 da.c:itada
Lei do t.• lle Outubro de 1828, que deixa aos donos-'008 mantimentos ampla liberdade na sua venda.
· ·
13. O art. 18ü, que ordena que sejão commutadas em prisão
as mult ts por infracção de posturas, impostas á pessoas que não
tiverem meios de satisfazê-las, deve entender-se com a seguinte
clausula: -se maior não fór o salario ou ganho do infractorpara pôr-se mta disposição em harmonia com as Leis g(•raes.
Attendendo ao exposto, o Governo Imperial resolve, na fórma
do Acto Addicional, submetter as citadas Leis á considcraç11o
da Assembléa Geral.
Dllll~ Guarde a V. Ex.-hfarquez de Abrantes. -Sr. Presidente da Provincia do l1 aran~.

N. 4.89.-GUERRA.-AvistJ de 21 de Outubro de 1862.
Appro\'~ndo

a solução dada ácerca dos ,·encimcntos do3 recrutas, que entr1io
para a Enfermaria Militar, e determinando que se JlicsabOn.e, emquanto
n1io assent1io praça, uma diaria i[i;ua\ á etapa de uma praça de prct.

4. a Directoria Get·al.- 2. a Secção.- Rio de Janeiro.- Mi- ·
nisterio dos Negocios da Guerra em 21 de Outubro de 1862.
Muito bem resolveu V. Ex. a questão proposta pelo Commábdante dó Corpo de (iuarnição ácerca dos vencimentos dos
recrutas, que entrão para a Enfermaria :Militar, de que dá
r.ontn em seu oficio n.• 178 de 7 do corrente; nem rigorosamente ha necessidade de providenciar, visto como o Governo
suppre o deficit das administrações de tacs Estabelecimentos.
Todavia, para adoptar-se ahi o que já está em pratica em outras
Províncias, determine V. Ex. que d'ora em diante se abone
aos recrutas, cmquanto, não assentão praça, uma diaria igual
á etapa de uma praça de prct.
Deus Guarde a V. Ex.- Polydoro da Fonseca Quintanilha
J oràão.- Sr. Presidente da Provincin do Espirito Santo.

N. 400.-M.\Rl~IIA.-Aúo du21 <!-o Outubro de tsn~~
D~l"lara

romo denl sf't' cnns·wr~do o juizo profuido pclu jnutu mtdil'ld
eslallelecidas na~ Pt'9\inciae, árerra do e«tai.'U:-dll s•ude dos OfUeia\'s 6
vraças da Armada.
-

3. • _Secção.-, 1\io de Jonrirf',- l\f:uisterio d.()S Nego~io-s ~;i
1\Jarinha em :!l de Cutubro dll 1!:16.:!.
:
111."'• e Ex."" Sr.-~u:~ :\l;~ge~bdll O lmpnrador, ;i visla c}t)
IHJr••ccr, que o Ct nwlho Nit'val e~q Clldt·n em Con·.ul!a 11.• G3:i,
de 29 d•~ Jullw ultiliiO, liandu (!cclarar· a V. Ex., para sru
conhetimcnb, c cxrtução na parte! qüe lhe toca, que o )uizo
pmferido pelas juntas 111edicas l'~t 1belccidas nas Pro'l'incias.
ácerca do esl<~d" lltt saud~ dos Olnciaes e pra~us da A rmad<i~
sú ptid•l ser considcn1do ro111pdentc c cap• z dl' produzir todos
os ciTei to~ h'J.(UI'S, para aq1;~· l•·s uctos, lfUe dPpt'lltktcm de
deliberaçfio do• CU11lllillllknt s das Eslól•;ôes ou luspl'Ciü\'cs do~
Arscnóle.>, coui(Jrulc é cxprt•sso no art. I J do Ht•gulamcrJt,,
provi~orio· de 21 de Julho tl•\ 1858, 1\ nfio rara a concessil<•
de rcfnrnlas c outms da exclusiva ;Jiçada do GovtTM Itnpcriill;
devendo pothlllt J_ rccollwr-se a c_ b Cõrtc os OIUcial'!'i c mai.~
praças da ArrnàdJ, qtJc sôlicilarem t 1es f<~Vores, para aqot
~crcm ih~peecinnildOs pH<~ juutt presididil pol' V. Ex., md
t ~r mos do ~ 15 do a1 t. 7. • do Hcgulauu•ntó ahnPxo ao lJc-'
ereto n. 0 2.53ii, de 2õ de Fevcreito de 18UU, com exccp~ãd
porém daqudles casos, em qut•; por ju~los motivns, o mesmo
Governo entenda cunv•~niclllll delrgor c:'lprc,sJurl'nt;; scmclbantú
attribuição ás referidas jul!t:Js.
Deru Guarde a V. Ex.-Joa.quit•t lltinwndo de Lámllre.--"
Sr. Ché-fo de Divi&llo lincnrrcgatlo d:) Qa:utel Geuel'al da !\la·
rinha,

N. 491.- FAZE~ DA.--=- Em 21 de Ou!ubro de

H~Gl.

Qu11 as func:;ões de EscriviÍo tfa Collcctor s~o iÍironlr.'atiieís wut as
ereta rio da -cãílíàra Municipa •

'de

Se•

~iinistcrio dos Negocio:J da FazerHa.-'-Rio de Jartt!ird érn2i
de Outubro de 18ü2.

ÍIJ.m• e Ex.m• St.-Aceuso rect~bido o dfficio n.• 43 de 26
dll Agosto ultimo, no qual V. Ex. commnnica-me o que oo~
corre rclativarrrcntc ao cniprt'!to dé Escrivilo da Mesa de Henda:c
da Est.rnciól ne;;sa l'wvinciil; e em re.'iflll>ila c;tbe-lltll declann'
a \', Ex. r(llll sub.'iist<~ t! d<·v·~ s~'r eumprit!rt " nnrtwat:ào fdtJ
Df< ·sJrs riu (iorl'rno.

~li

pelo Governo Imperial de Francisco P11chcco. d' A vila para o
dito crúprego; mas, sendo incomíJatiyel com o de Secretario
da Camara Municipal que o nomeado exerce, do que só agora
teYe o Governo conhecimento; deve-se exigir do mesmo que
faça opção, preferindo dos dous lugares aquelle que mais yantagens lhe oiTereça.
· Deus Guarde a V. Ex:.-Visconde de Albuquerque. -Sr.
:Presidente da l 1 rovincia de Sergipu.

N. ~92.- FAZEl'iJU.- Em 22 de Outubro de 1862.
taso em que não é de~ ida porcen!agem de di1idn acti1a no Juizo dos l'<>itos ..

Minislerio dos Negocias da Fazenda.-Hio de Janeiro em 22

d.o Outubro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Prcsiden:e do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria
ele Fazenda do S. Pedro, em resposta ao seu offici,l n.• 18ldê 21 de Agosto ultimo, que o caso em que é devida a porcentagem da cobrança da divida acliva d<1 Fazenda aos em.
pregados do Juizo dos Feitos estti determinado nu Circular de
20 dq Junho do corrente anno; c que portanto não ha lugat·
o pagamento de porcentagem aos empregados do. Juizo dos
Feitos dessa Pt•ovincia pelo recolhimento uos cofres da quanlia
de \2:160~240 pt·ovcnientc do alcance do ex-Thesourciro da
.Aifundega do Rio Grande, José Joaquim da 1\ocha c Silva,
~~ oomo Sl.lmclhante recolhimento foi feito crn vit·tude de
irittmação administt·ativa nos termos do art. 23, § 3. n.• 2.
do Decreto n.• 2.5'18 de 10 de l\larço de 1860.
0

,

J'isconde de Albuqrw·qur.

N. 493.-FAZEND.\.- Em 23 de Outubro de 1862.
Um officio nilo é meio legal para o Juizo rrqui~itar a entrega de bens de
·
defuntos c ausentes a credores c a ccssiooarios de hcrdciros:--·~ ··

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em
de Outubro de 1862.

~

Tendo presente o officio de Vm. de 26 de Agosto proximo
findo, requisitando a entn•ga da quantia de .1 :956~4.01•, proveniente de bens de ddunto., e <HlSI'ntrs no l\lnjor Dionísio José

dos Santos, na qualidade de herdeiro de D. Olympia Maria da
Silva Pa5sos, como cesssionario de Francisco lgnacio da Silm
c João Leite Guimarães, e finalmente corno credor de Adriano
José Teixeira, avô da dita D. Olympia; declaro a Vm. que,
á vista dos arts. 53 c 61 do Hegulamento de 15 de Junho de
1839 c da Circular do 24 de Agosto do mesmo anno, não pódc
ter lugar a entrega da referida quantia, não só porque o meio
<le ollicio, empregado por Ym. não é admissivel no caso de
que se trata de levantamento de dinheiros de ausentes a favor
de um ccssionario de herdeiros e credor ao mesmo tPmpo, corno
porque não se aprcscntão as Ct'ssrJes, nem a habilitação dos
herdeir·os de modo a poder-se conhecer se forão ou não pagos
os impostos a que a herança é sujeita .
.D,nB Guarde a Vm.- Visconde. de Alhitquerque.- Sr.. Juiz
de Üi'j>hãos do termo de l\Iangaraliba.

N. 494..-FAZE~DA.-Circular em 24 de Outubm de 1862.
Condições do' despacho de chitas, mo rins c ell.ssns em retalhos ou rÍ!sidoos.

...
1\Jinistet·io dos Negocios
21~ de Outubro de 18. 2.
-~··-~

oa

Fazenda. ~Rio de Janch·o cin
,

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro; Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Thesoururias
de Fazenda, a fim de que o fação constar aos das Alfandl>gas,
pam a devida intelligenda e execução, que o despacho pm·
peso, de que tratão os arts. 597 e 608 da Tarifa das Alfandegas, só deve ser concedido a retalhos otr rcsiduos de chitas,
morins e cassas, q)1c, além da condição de nl!o l<'rem mais
de tres varas correntes ou singelas, \ierem inteiramente soltos e destacPdos uns dos outros, e niío preparados rm peças, ou·
formando córtcs, os <JUacs serlio sujeitos aos direitos da mesma
Tarifa como se estivessem em peças inteiras.

l'isconde de

.4/burjt{fi"IJII~,

N, .laol>5.-f.\ZE:'\DA.

-I~rn

9i ele QJtuLro

dl)

t8Gél. ·

fMAmewo.. ~a pemp.o &lll\lll..reus..ionista.•lo Es'a<lo, iadepell,!len!f !la.pro,.
,

.

~

, nm,~IIQ do m~~or.do della,.

Mit\l~t,~rio rlos Nt>gocins da Fazenda ,-Rio de Ja.nefto ~ro ~,..
de Outubro de 1862,

O Visconde d.11 A.lb:Jqnrr{tlll', Presidrn•e fro Tril.ntnal do Thr!)nuro 'N.H'iÓt\af, ordrn,a ao Sr. lnspPctct· d.a '['hr•souraria de FnlPnda dt) Srrgtpe, cm dPferlnwntn á pr)ti~.:~o de }.J. DPIIina
l\laria d.1 rJasc~mcnto, infilrrnad'a pnla Jl•resiU>t•nC'ia da tnPSttHl
J•rovin~ia t!om ·ofllcio n.• 13 de.~ de !\~Jrço !lo a.nno pl1ssado,
•tue continue a pAg;tr á Su.pfll~cantr•, cas~tda ém 54.•gunda.'l nupcin~
rom JoMlUim Al~·s d· .s UPis, a !)1'11S<1o anQ.mll dtl 300~00()
•Jue lhe fôm ~~oncedida. qnanrln vir;,·a do t. • TPnt•ntP rla ArmacllT
Anlo1io UiitS. dos Santos llellicn, por Henf'lo dn t3 de Abril
elo f 840, t} issn inde,,endcnlc de procuraçi\o de 54.'11 a!'lual
marido: porqnanlo, achando-se l'rta, como prnyou c~m dornmetJtos, ubandonadn ele r tdo pelo IIIPsmo que ausentou-se rla
J•cotincia ha clous annos. rlPi.xamlo-n e. R sttas lllhn,s mP,nor&s, sem meios de snbsislencia, e assim na impos~ibidmle
•l.e apres1~nlar· tal J.li'OCtll'(!.çi'lo ;. nfio lhe p<)rlc SPr inl.Piramrnt~
í'lpplicavc•l a ot'dmn n. 0 4ti3 de fG de D:•zembro rfc 1857, citach
lJ.elo Sr. lospector. a fJUal re.f,•re-se a UIIHI fl~·nsionista quo
rla p.arlc de seq marido e>ncontrou oppo>i ;iio par:t. cobrar "
CJUe reclaríMva; caso c•m que não se acha à Snpplicante qtw,
~!.lm cont«-stacno., t:ercbeu se~pre por si a rcusào de ·qué se

\fatu..

·

n.,·co.IJr/t t{e

A.lll!qupj·~t(e..,_

N. 4.96 . .:.... G(Etm.\.-.\.\iso dll 2i de Oulubro de f8G':!.
f)r.clnrahdo qué a 'itl'l'a. do 2.<• 1'cnrntc rrrormadu José do Rego Uma
Barroso n.lln trm direito no W!.\iO ~olt11> dt• sr• marklo, yisllo que a. Lei
tle ~O de Setembro de 18~8. pMa ·qüal obteve rrfnrma, foi especial, e
uno Olll(lliou nq~ellc beot'HI'io, c!}nccdido pela de 6 de Non•mbro de 1~27,
á~ •iu,·.u e- filhas dus Oflll:iaes n!formados uos termos t.lo Alv,nrá de flS.
de Dezrmbro de 17\10. ·

4.• Direc\oria f.eral.- ~· Se€ção.- Hlo de 1aneir~- Mi ...
nisterio d0s Nt•gocios da CJucrra em 24 de Outubro do 1862~
111. mo e Ex. mo Sr.- Tendo sido presente á Sua 1\Jagcstadc o
Imperador o requerimento ele n. Rita 1\faciel FI'30Ç:t de Lima.
'i.~~n1 do 2. • Tcneuh~ reformado Jo~r do I: ego Lima Il~t.ITOM'~

prdin lo o m:!ieí solctl cl11 s~u n~arido, a q:w se juÍga com din•ito: If,IUV<! o Me•smo Augu•to SPnhor por bem, por ImRli•dinta c lrnpf'riat lbsohtç<ln dt•18 dn CiiiTI'Iile, tornada sobre
Consulta do Consdho· Suprc•mo 1\lilitar, l\1 •ndar dc•c·larar que
11 supphrantr• nã'' t'SIIÍ nn eilSO de sr•r rll'fi·ritla 1'01110 n•quPr,
'ist 11 etilO 11 Lc•i n. o 4 t de :!0 de~ SI'IPIIIbro de H~38, r.rn \'irfndP ela q:vcl ohlr.vf' rc•f,•rrnn nqn••llr• Offi:;ial, lhi t·~pr.cial, o
llnicanH•nlv t ·aton d,~ r·pforrna~, sr•m ampliar o lJI'nPfieio rla Lf'i
1{ ~ li !Ir~ Nuv••rnbro de• i S27 á~ viuva~ c lilhas dos Officiaes
rd~•rrnndJS nas circuínslaltcias do Ah'ará de 16 de DczembrQ
de (7!)0.

n.•ns tiU'Ifdc' ·a v. Ex- Poryrlaro dI FtlnS"rtl Quintanillu&
lardàa.-Sr. ~l'esi_tleut~ da Prüvinc;ia dJs Al.a,gOas.

N. ~97.- GUEHR.\.- Circular de 2l. de Outubro de 1EG2.
Ili:•Jl1ntlo, quP a. !("ntinca(no, 6 quo os rfcrt1\.1rf<m:s lc•cn dir;-ito, 'é simpll's, nll'nt~ n d~ tl!'&O •o rc'is ocrnsnrs RAI•JWirifo -~se· rmJirl'gllrrm no •erviço
u•·tim dt) rt'l'rll111mf'nto: nn fúrma rl11 ().'cn•to n.• 1.~'' de :1 d11 Agosto
.

de! llltit, . f' nl\0. 11~ \8nliii(PHS mpre·afl,,s no art. 20 do tlr. n." 2.171 do
.\ta i o de 18:'8, vi.>tJ tJU·~ fo~l 1 uo Jlahs por UCIU!'IIe Decreto.

J ,o.

~e

'~- • l)ircctoria Gural.- 2. • St·c~ão..- flio ele J:mriro.-1\Jinlstcrió dos Negocio dJ Gu:~rra Clll 2'~ de Outubro de 186:1.

lli."'" c Et."'" Sr,~O Dccr·c:o·n.• 2.821 ele 21 de A~tosto
rle 1861, que al(cr·o!l o> arts. 2.• <' 2') do de 1 de 1\lah~
tl-c f!f\8 n. o 2.171' r.~ i puhlic.Hlo no n tlctim do GO\'Crno c
nr1 Ordem dn n:a n. • 273 de :n rlacpdlc mcz, <', n11o obstante,
;tin::la em algwn:~s l'rovindas c:Jiltinuão-sc a paf!;ar aos recrul.ado··cs as g··alific;u,:ões de 10!;;00') c 20;5'}00 abolida~ rl"'o prcdtado DJcrcto, que cstabclc~r.u uma unica il11 60~000 mr-mai'S
Jllra tal serviço. J~m co:-~scqaencia, c:<pcça V. Ex. terminante
qrdcm á Tllcsourarja dJ F rtZÇ!lda para q'Hl cumpra litlcralmente o preceito do n.:creto de 21 de Agosto de 1861 a J'CS·
peito da retribuição dos rccr'utadorcs, na intel!igcncia de que
elles só tem dircit 1 á gr;~tificação emquanto activamente se
cmpreg,trem no recrutamento, c que não podem accumular á
~ratificação espncial a addicional c etapa, se não forem Officiaes
do Exercito em dl'.~ctivo serviço.
Hmi Guarde a V. Ex- Poly·loro da Fons~ca Qaint,mil!ta
Jo.rdão.- Sr. flrc.>idcnle da Província de •..•

N. 498.-=-BlPIÜUO.-Aviso de 23 de Outubro de 1862 .
.!·1 Director da

Faculdad~ de Dirrito do R~cifc, rcsolvcn<lo as .questúrs
suscitadas ácrrca do encerramento do prazo da inscrip;;ão para os concursos dos lugarrs de Lcutr.
-

---

-----

...

!~.· Scc~ão -Rio do Janeiro.-l\finisteriJ do3 Nrgocios do
Imperio em 25 de Outubro de 1862.

lll.m• e Ex. mo Sr.-Dando solu~iío no omcio drssa 11irectoria
de 12 de Setembro passado, em que eonsulta sobre as duvidas
que lhe occorrPm a rc~rll'ib do <mecrranvnt_o do prazo di!
fn;rripção marcado para o rrmr.urso, a que tem de pro0Pd!~r-sc
Jmra o precnellimcnto de urna Yaga de Lente substituto dessa"
Fuculdiirle, dc.:lnro o SPguintr•:
1. o Qae o encerramento do prazo dil inscripção não depende
ria reunião. da Congregação; mas deve ser li~ilo, nos Lennos da·
2.• parte do art. 120 dtJ RP~ulam·<~nto complementar dos Est:ltutos, pelo Secretario d1 Faeuldadc, Ioga que st•ja findo. o
prazo, marcado de conformidade com o art. 36 dos Estatutos,
c 112 do Hcgulamcnto.
2. o Que a rPun:ão da Congregação é ~orncntn necessnria para
se deeidir se os candidatos ao concurso estilo no caso do art. 37
dos t•statutos. Se pois essa reuni:io não puder ter lugar em qualq uc1· déls hypotheses ligura!la~ no citado oflicio, de nã:> compan~cer
numero sufficiente de Lentes, ou de não n~star num<·ro legal
dci!Ps para form:'rem Congrc;,ta<:iío, pOr<fiiC do; prcsrmtes algurl'i
não pos>ão votar pM causa do pan•ntt•sco em gráo prohibido
eom algum dos candidatos, deve a Congregação ser convocada
pat·a. outra época, proced,mdo-sc nos t~t·mos do art. 102 do
1\Pgi.llamento ..
3.• Que, lindo· o prazo da inscripção, nPnhum candidato será
ma i~ ndmitlido, como é cxpre.;so no art. I :H do HPgulamPnto;
e por cons1·qucncia procedert lcgulrnente essa Oircctoria, quando
indef<•rio o reqwrimento do Dr. Francisco l'into Pe,;soa, que
pcdio ser inscripto para aqu!•llc concurso depois de expirado
o prazo que foi mm·cado para a inscripção.
Deus Gúardll a V. E'i..-Marque::; de Abran'es -Sr. Dircctor ·
da Faculdade de l)ireito do 1\çcifc.
·
·

r-.'.

'•~9.

-FAZENDA .-Em 2i de Oulubro de 18G2.•.

Sobre o 111eio competente para se ciTrrtuar ' a r..,brança dos dividas da Ad•
ministraç<lo l'roliucial e .Municipal á Fazenda Nacional.

Minisferio dos Negorios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
27 de Outubro de 1862 .
. 111. mo c Ex. mo Sr.-Achando-se a F<lZcnda Provincinl dessii
Província em debito par·a com a G1~rnl da quantia de 155:7Q!J~3í3~
importancia das sornmas despcudidas em Londrl's pelo Governo
Impcriul com os jums de 2 "/o garantidos pela Administração
Provinciul á Companhia da estrada de ferro dessa Província ,
conforme c-:onsta da demonstração junta, sirva·se V. Ex. de
fuzer peremptoriamente promover· a indernnisação dos Cofres
fier;~es nos termos do Avi,;o por cópii1, que a cst1~ acompanha,
dirigido á Presidencia do Hio de Janeiro, em 28 de Junho de
1860 (•), como lhe cumpre em sua qualidade de 1Jclt>gado do
Governo Imperial.; solicitando, oulrosim da As~cmbléa Provincial d'ora em di 1nle a consignação de fundos, todos os
annos, nas l~eis do Or·çamcnto, para o pagamento desta dcs~
prza, quc·tão infundudamentc tem pesado e continúa a pesar
sobre os corres f{er·acs.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Albuqúerquf!._:_St." Prc-,
sidente da Ptovincia da Bahia.

-lr:Iondica ao Presidcnle de Pernambuco sendo o debito de
~13:69h839.

, (•) Miáistetio dJs Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em
de 1860.
·

~8

de Junho

IJJ.mo c Ex.mo Sr.- O facto de t11r-sc cxpedi<lo pelo Juizo dos Feitos da
Fazenda mandado executil"o contra rssa Provincio pela di1·ida de fóros de
marinhas relativa ao exercício de 1855-56, contra o qoe V. Ex. representa
em seu oOHo n.• 118 de 11 do conentc, pl'dindo ao mesmo tempo prol'idencias para que tal procedimento não se rrpita, e a restituição da
IJUantia paga; foi molhado por um simples engano.
..
Extrahida a certid~u da di1•ida na Directoria Geral de Contab1hdade a
transmittida de envolta com grande numero de outras á do Contencioso,
esta, conforme o estylo, lavrou na l'l'presentaçilo que as costuma ncompa•
nhar o despacho de remessa para o .luizo, sem que pela amuenda do ser~
vico fizesse reparo da de·. que se trata.
. .
.
Accrcsce que das informações offi:iaes presentes a este Mm•steno consta
que o ümdal de Justiça, encanegado da intimação, dehára .o manda~!()
em confiao~n na Dirrctoria da Fazenda Provincial, e que, i nsistmdo dPpms,
em consrqowncia das duvidas olli suscitndas, prla rrst.itui~llo, fóra-lhe respondido que o dito mondado se achava em puder de V. Ex para representar sobre o caso.
. Vc pois V. Ex. qnc nilo houve, como suppüe, proposito de desairar r~sa
Pr(lvincia ; a isso talvez induzido pelas informações inexactas da rcfrrula
Directoria, relathamente á asserção de que os devedores do. Thrsomo
:Nacional, uma wz conhecidos c s~ h idas as suas moradas, sno ay1sados, poY

N'. 500.-AG 1\lC[tT([U, COl\DIEHCIO E OlllUS FUUllCAS.
Circula.r em 27 de Outubro de 1b62.
Mandando fnJer I'SUIIIM t&J)flgrn!)hiros aoA Engrnheiros ·das. !liv4'rsá~ Pro\'incia~, a lbn de se poder lc1autar opporluunmcule a G.!!.t.~~~a_l_ do

1m perto~

..
lli. m> o Ex: .... ~k.- n,·s:·janrlo collwr llrsrln já esclareci mrntns
c dados cxaclos soore a topu~ormphia do Paiz, que faeilitt•m
pàra o ruturo li lemntamento de IIIIIU Carla Gt•ral do lmpt~rit•,
é ctucrendo ao me.;mo tllmpo dar oet·asiiio a que os nosso:i
~ngenhciro.> I;O.hão mu.;ta·aa· as hahilitações «ruu po~sUt~m d 1
nobre .e util· proU.s&ãu a IJUe st~ lh•die;Írllo, sirva·stl V. Ex:. do
expedir as convetait•nte.> orJt~ns aos Engenlwiros cmpre~ados
no scrvicà dessa Província, recomrn<'ndan1o-lhes que procurem
cumprir: quanto lhe;; 1\Jr possivd, as lnslrucçõc::s que acompanhllo o prcscule A l'bo.
Deus Gaarde a V. l~x.- Joria Uns Vieira c~.uuan1cla de Sinim6ú.-Sr. Prcsidcnlc da l'ruvinc1a ue .•.•
~--

lnstró~Õe:.. que. aeompan)Jiío a éircm1at' ele ~"7 de Outubro de
4SiJ1t dirigida ás l"••csitlencias de l"rndncialll•

0.; Engenheiros cmpre.;ad.ls no St>rviço lias l,rovincias do fmicrão incumbillu.> pdo; a'espm.:tivos Presiucnlo.; do ex.••cutar
os traballw:1 alHixo cspe~i!lc:ulu:>, lanlo quanto lh:!s pcrmitta o
p~l'io

rarlas, dos debito> qac tem de solver ; porquanto rssa pratica por drsiguai
c abusiva cessou tlc ha muito, e foi substituída JWIHs annunrios 3 IJUe se
refere o nrl. 1! do Hegulamento dt~ 1;; de hvereiro tl\} anno passado:
scado· ajuda para notar· n lnconn•uiém;ia das infurmaçllr~ t.lluUidas · qu:mto
no modo por que SI" exprhncm a rrspcito do Thcsonrll.
A ex<JeuçB•l odmi.tistrAtiva das dh·itlas co<Jtra as munidpa!hladcs, ns Pro·
vincias e mesmo l'ontra o Esta,Jo, uilw se ácha l'lpr~ssomentc regulada pm·.
lei: tanto assira que por mandado do Podl>r Juditial tem-se peohorado
bens municipa!'s e até rendimentos do Estudo para pagamento de divida>
na!JUelle caso a parthJiares, o tJUC s~ deu ua Cllrtt•, e nrstc á l,.olenda
4
l'rovincial, como acoutcct•u na llnhia.
l'or certo que estes Cll'llllllos nfio podt•m jmtifirar semelhontrs netos:
orquc se n mat~ria, como dissl', nno se á< h a Cli prr~sameute rrgulada por
l'i, cll!'a -.e. impliciLammLe o l'lltá nos nns>ns leis modernas e PIH fórma túl'
que os condemnilo:. e é-justamente o Th1•souro qu~ n este rl'speito telll
adoptado os tloutrinas ·mais sãas, em tlilfercntts ordens, entre outras ntl
de .13 de Agosto de 18á6, pre~t·nintlo exccuçCles toutra a 111. 111 • Camua Mu•
uicipal, que aliás já as solfreu de JJarticulurcs.
Entretanto certifico. a V. Et. 11uc o simples engano que deu lugar ao·
facLo em questao, n:lo se ha de repetir. Para isso nesta mesma daln de•
claro á Estaç;lo compcLenLe, que emboi'O uao h••ia lei expressa qne Í'rjlole
a uecuça9 administrativa d;:s del"Í>Ors profl'ridas qurr pela» JUrisdit·~r.i
administratiYos I(Ucr pelas jutltciaes sobrtJ di\'idas dos Municir.ios e IltoYill•
"ias, c contra clle•·; totla\la dos nrls. 6.", 10, § 5.", 11, ~ 3." e 4.• do.
Acto Addieioual, e do art. 23 da Lei de ~6 de .Maio de 1!140 át·crca da contabilidade pr·olincial e municip;~l, n•sulta qne a \ia executiva liOr senti',JÇII,
~rja ttual h)i· a .\utoridatdt• qw~ a pr,,f,•rir, •' iaeon1parin~l com o procedi.

r.

doscmpenhq_ das commissões, de que se acharem encarregados
nas ditas ProvinciaiJ.
1. • Deterrninaráõ a posição geographica das povoações ern qnt\
estacionarem temporaria, ou permanentemente, por meio das
observações astronomicas conducentes ao conhecimento da lati ..
tudo e longitude tcrre,tre3, reportadas á estação do observador:
devendo tornar-se corno primeiro m~ridiano, á que serão referidas as• longitudes determinadás, aquello que passa pelo ponto
culminante da montmha denominada-Pão d' Assucar-, si-'tnada na entrada da bahia que fórma o porto do ltio de Janeiro.
Em cada rima dessas determinações ficará sempre a estaçã()
do ob5ervador orientada por dous rumos diiTerentcs) indicados
pela Bussola, em relaç1Io a dou~ pontos invariavels e distinctos,
no horizonte do Jugar: a fim de que possa aquella estação sé r
achada a todo o tempo, óu para verificar as observações ahi
feitas, ou para liga-ta a outros pontos cuja posição se houvct
de deterrnin:tr p::!sleriorrnente: sendo p1r esh occasião observada
tambcrn a variação da agulha magnetica, em declinação, relativamente ao meridiano verdadeiro (a~tronomico) do lugar, em~
pregando-s6 para e3Se fim a Bussolá usada nas operações topographicas.
Um Thcodolito Repetidor o tlm bo:n Chronomctro de a!gi•
boir:i, bastatáõ para fazer com a Mccssaria éxácçilo ll! obser•
mento administrativo consagrado pelas citadas Leis, visto que este cxclu~
nquclla : que o pagamento de tacs dividas, qualquer <JUC seja a natúrez11
do titulo que provar a sua legitimidade, nau wíde realitar-sc senão mediante
os. t~ami~es .marcados nas leis e regulamentos coill:erncntcs ao systoma da
contabilidaúe provincial c municipal, as qnacs tacitamente derogárão quacsquer disposições que autorisãssem a fôrma da exo.ccuo jutlicial; c sem que
por conseguinte, mediante reclamacllo ás Autoridades competentes, sejao
as dividas incluidas nos orçamentos; cabendo das decisues que negarem
essa. inclmão os recursos legaes para os snp~riores Jegitimos, ou para as
corpora;ões respectivas; e fiÚalmentc que, attcnta a impossibilidade legal
do pagamento das dividas de um modo distincto do que fica indicado, a
applicacllo da via executiva importll conscquentcmcnte uma injustiça, umzt
illcgalidalie, e uotoria e •insanavel nuHidadc.
E releva observar que os. principios expostos llrixllo em pé, pois que depende de medida Jegislativjlo, a questão da competencia para declarar devedor o Estado, as ProvínCias, ou 03 Municipios, a qual se continuará a
regular conforme o te1to preciso das dispQsiçõCs figentes, mantida a distincçao entre n declaração 4o credito e a creacão do titulo, e a sua verifi~
caçllo ou liquidação admmistrativa; sendo que, por outro lado, dada uma
preterição das mencionadas disposições, prevenido se acba np art. 7.•, S) 4.o
da Lei de 23 de Novembro de 18!1, e art. 24 e seguintes do Regimento
de 5 de Fevermro de 1842 o meio legnl do. conOicto de jurisdicçao pará
reivindicar em taes casos a competencia da Autoridade administratin.
Pelo que respeita. ã restituiçào dos fóros pagos, qoe V. Et. por ultimo
solicita no officio a !(lle respondo, vau mandar fazer as !Weri~uações nc·
cessarias, a fim de que tenha lugar, se por ventnra indevida ttVer sido a
exigencia.
Deus Guarde a V. Ex. -Angelo Moni,:; ela Silva Ferra:::.-Sr. Presidente
da ProYincia do Rio de Janeiro.

/)ecisões do Governo.

;)()

vações a;!ronomicas, uma vez que os elementos, qUe se procurão determinar por estas observações, sejãodeduzidos de series
em que cllas guardem a prc:Jisa regularidade.
2.• Igual determinação se fará de quacsquer pontos que forctrt
apropriados para assignalar a posição dos portos no litoral, o
curso dos rios, a dirccção das estradas, ou a posição de mon·
bnhas c serras nolavcis, cujas altmas nos pontos culminantes
sPrão tambem determinadas por operaçiíes lrigonometncas, •m
por observações barometricas simultanras.
3. 0 Nos luga•·cs em que se acharem os ditos Engl'nheiros farão
clles, com a possível regularidade, obscrvaçiícs nieteorologicas,
relativas á temperatura, pressão e hurnidado atrnospherieas o
fi quantidade da agua das chuvas, medida em altura, servindo-se
para este fim do Thcrmometro, llarometi'O, e Ptuviometro,
graduados pela escala mctrica do llygrometro.
Estas cbserva~õcs serão feitas diariamente ás 9 horas. da
manhã, ao meio dia, e ás 3 horas da tardo, ,pelo que respeita
á temperatura c á pressão atmosphcricas; sendo o pluviornetro
observado uma só vez por dia, c a uma hora qualquer fixada:
advertindo que, no que respeita especialmente ás indicações
thermómetricas (á sombra), a das 9 horas da manhl1 representa
muito proximamente a temperaturn média do dia,. e a das 3
horas da tarde a maxirna temperatura.
4. 0 Os Engenheiros, que percorrerem div~rsos pontos da
Província, aproveitaráü a opportunidc~dn para medir as distancias
itinernrias que scparão os lugares povoa1los entre si, ou e:;te~
Capital da Provincia; por meio da mart.Jba regular do caval!o,
em eaminho de terrn, ou d:~ em barcaç<1o navegando .c (ri ri i>;
sendo tacs distancias avaliadas em Kilometros, na confortriidadc
do systema mett·ico adoptado por L!'i.
·
OutrO!~im obsel'varáõ os mesmos Engenheiros n natureza das
terras, por onde t•·wsitn•·em, em relação á cultura para que
são apropriadas, indicando se ellas sã.o coi'Oaveis de productos
de exportação, ou dos qne são de consumo local; e bem assim
os terrenos qu3 aprescntm·em indicios do jazisos mincrt~es do
qualqüm· cspecie, a saber: meta~H, sal gema, canão de pedra,

da

&c., &.c.

.

.

,

,

5. • Os'referidos Engenheiros recebcráõ do Minislerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, á requisição dos respectivos Presidentes, os instrumentos de que necessitarem parà
o deSempenho dos trabalhos acima especificados: ficando ellc~
obrigados a "ternettCI·, no principio de cada anno, por intermedio
dos GoVCl'ilOS PI'Ovinciae5, á Repartição do rererido Ministerlo,
um relatorio circumslant:iado, encl·rrando com a devida clarem
c precisão a exposição do<> trabalhos que houverem executado
no decurso do anno findo.
NrssJ relatorio niio so cmrrcganí outra nomenclatura de pesos
e medidas, diiTerPnt(' da lllH' e consagrada no systema melrieo,

a não ser nos casos que exigirem a aprecia-.ãv comparativa entre
as ttn'idades de diversos systemas.
1\JinistHrio da Ap;ricultura, Commetcio c Obras Publicas, 27
de Outubro' de 1862.
·
João Lins J'ieira Cansansão de Sinimbú.

N. 501.-FAZENIJA.-Em 28 d11 Outubro de 1862.
Sello das folhas A.o~ processo~ administratii"O< ; e so~rc a cobrança e multa·
--- - · · ·
por mfracÇlio ile B.egulameot() do dtto uuposto.

Ministcrio dos No~ocios da Faze• . -Rio de Janeiro em 28
de Outubm de 1862.
O Vü;çondc de Albuquet·que, Presidente do Tribunal do Thesouro NaCional, declara ao Sr. l nspector da Thcsouraria de
Fazenda de Santa Catbarina., em resposta ao seu oficio n.• 80
de 11 de Dezembro de 1860, que.o art. 702, ~7.", do Rrgul;unento. das Alfandegas de 19 de Sctembt•o de 1860, se deve
hoje entender modificado, como foi, pela 1. • observação annexa
ao art. 53 do Regulamento do scllo de 26 de Dezembro de
186J, segundo o qual pagão sómenle sello, não todas as folhas
dos processos administrativos, mas sómcnle as que consistirem
nos papeis quo· enumera a dita observação 1. ", cessando por
conseguinte a duvida que suscita-se sobre quem deve, no pro~
cpsso de 'revalidação e multa por ínfracção do scllo, pagar o
importe das folhas. dos ditos processos, se a parte, ou se o funccionario que inccorreu na multa .
. Por esta oecasião previne a<>St·. Inspector de que o sello c a
r~validação só se podam exigir executivamente, e portanto não
só ,da pmpria parte onde quer que se ache, como tambem
de seus herdeiros e successores, nos casos dos arts. 32 c 119
do Regulamento de 26 de Dezembro de 1860, olfercccndo o
C;lp. 6. 0 , arts. 121
1:22, SUfficiente gatantia para. a percepção
da rcvalidaçãg nos demais casos: que finalmente nenhuma
duvidiJ<SC póde suscitat• sobre quem deve satisfazer a multa,
quando tiver fallecido o Juiz, Empregado, & c., ou quando se
aclte elle, ausente, ou fóra do exercicio, porque a este respeito,
além dos priucipios gcraes o espcciacs de Direito, é claro o
rut. 119, L• parte, do uUirno dos citados llcgulamcntos.

e

Viscónde de .1lburp1crque.

N. 502.-FAZEND.\.-Em 28 de Outubro de 1862.
6 ·valor das quotas de porcentllgem, para o pagnmeot~ ·doi direitos do
-itulo de. nomcsç.'lo de cmprl'gados, deve ser calculado sobl0õ-íerm()
médio ilÕ reííilíríiêlilo dos tres ClCrtÍciQS anteriores.

1\linistcrio dos Nrgocio5 da Fazcncn.- Rio de Janeiro em
28 de Outubro de 1862.

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, commnnica ao Sr. lnspcctor da Thesouraria
de Fazenda do Mato Gmsso, para os devidos c!Teilos, quo o
mesmo Tribunal resolveu deferir o recurso do 2.• Conferente
ela Alfandega do Albuquerque Domingos Facundo de Castro
l\Ienezes, transmillido com o seu oficio n. • 77 de 11 de Novembro de 18li1, mandando que seja restituidd ao recorrente
a quantia qoo demais pag• de sello, emolume11tos c direitos
de cinco por cento pelo titulo de sua nomoaçno ; por isso que,
devendo a cobrança dos referidos impostos, relativamente ás
quotus da porcontagem, ser feita sobre o termo médio do
rendimento da Hepartição nos tres L"Xercicios anteriores á data
da nomeação do empregado, conformo prescreve a Circular dl:'
19 de Dezembro do 1863; foi, pelo contrario, a mesma cobrança
~perada, considerando-se carla quota no valor de cem mil réis,
na fÓI'ma das Ordens n.• 118 de 26 de Outubro de 18~6, n."
177 de 28 de Maio de 185), c n.• 120 de 19 de :Maio de
1859, as quaes, aliás; estllo revogadas pela citada Circular de
19 de Dezembro.
A rázão cin que se fundoa a decisão recorrida, da falta do.
tempo precisado na citada Circular (por ter a Alfandega de
Albuquerque começado a funccionar sómente em Maio de 1861),
pal'll. a valiar cada quota da porcentagem em cem mi.l réis;
não é procedente, porque, sendo a Mesa. de Rendas de Corumbá,
crcada por Decreto de 11 de Abril de 1853, convertida hoj.e
na Alfandcga de Albuquerque, e exercendo desde a sua crcaçlio,
além dás funcções propriils, as que competem ás Alfandegas.
e extinctas Mesas de Consulados, era justo regular-se o vaiOJi
das· (tttotas da porcentagem pelo termo médio da arrecadação
4.aquella extincta Mesa de Rendas nos tres ultimos exerclclos •.

V iM:onde de Albuquerqíce•.

N. 503.-FAZENDA.-Em 28 de Outubro de 1862.
,

Os titulos(de no~açl~fP~~ião o scllo conforme o-vencimento do emprego,
e n1Ío ell:i relaçllo ao numérÕde folhas em que. silo cscriptos.

Ministerio dos Negocias da Fazenua.-Rio de Janeiro em

28 de Outubro de 1862.
O Visconde de Albuquerqu<', Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara no Sr lnspoctor da Thesouraria
de :Faz,mda de Santa Calharina, em resposta ao seu officio 11. 0
81 de 18 de Dezembro de 1UG!I, que um titulo de nomeação,
tendo pago o sello proporcional respectivo ao vencimento do
l'mprcgo, não está sujeito a pagar o scllo fixo da segunda meia
folha do mesmo titu\6 só pelo simples facto de nella se terem
lanÇado duas verbas; porquanto, não só os títulos de nomea~ão de empregados ra!lãO o sello proporcional sem relaçlio
no numero de rolhas do papel em que sl'io escriptos, mas sim
n:. raz1\o do vencimento annua\ do empr<'go; como tambem
porque ns verbas que se lélnção nos ditos títulos, de terem
sido re~~;istrarlns, estar aberto o assentamento, c haver o ·nomeado
prestado o jnramctlto legal, e, se considerão declarações officiaes
de etpccliento neccssario para que os títulos possão produzir
o sco ciTcito; ce1·Lificando achar-se o nomeado habilitado para
ox.ercor' o· seu emprego.
·

Visconde de Albuquerque•..

. · ·N, 504.- FAZENDA.-Em 28 de Outubro de 1862.
&.1110 '·sn~tos ao Imposto do ~Lq os invcntarios ex-o (fiei o do Juizo de
· • ·
Orphaos, .c as certidões apresentadas no mesmo Juizo.

.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
de Outubw do 1862.

.28

O Visconde de Albuquerqw'l, Presidente do Tribunal do Thcsouro Na.eional, declara ao Sr. lnspcctor da Thesouraria de
l''uzenda de Santa Catharina, em resposta ao seu offirio n. o
52 de r~ de Julho proxirno findo, que o § t.o do art. 85 do
Hegulamcnto do sello de 26 de Dezembro de 1860, não obstante ser mais minucioso, contém a mesma disposição do.
~ t.o do art. 52 do Regulamento de 10 de Julho de 1850
pelo que as explicações, dadas pelas Ordens n." '•G7 de 19 de
l)ezembro dP 1tl)7~ t> n." 117 de 8 d1• Abril de JR;)s, não rorUo.

nllcradas pelo citad~! llegulurnento de 26 ue Dezembro, c pm·
cons•·guíntc, niio estando os inventarius ex-officio do Juizo de
Orphãos iscnlos do imposto do sello, não são admissíveis nelle
certidões sem que lcnhlio estas sido devida c opportunamén~o
sclladas.
·

Visconde de Albuquerque.

N. !W>.-FAZENDA.-Em 30 de Outubro de 18G2.
Nega a um Inspcctor tle Alf.1ndrga pnrticipnçao no lnlor tlc objcctos nppre.
hcudidos por cuutrubaudo.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.-Rio do Janeiro em
30 de Outubro do 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, deelara ao Sr. lnspecto•· da Thesouraria
da Pro\·íncia de l\Into Grosso, em resposta ao seu officío
n.• G3 de 25 de Junho proxirrw passado, que o mesmo Tribunal resolveu indeferir o recurso interposto por Candido
1\lartins dos Santos Vianna, t•x 1." Escripturario da Alfandega
de Albuquerque nessa }lroviucia, da decisão da mesma Thesouraria quo lhe negou participação no valor dos objectos
npprehendido'S em acto de visita ao vapor M arquez de Olinda;
visto como, exercendo o recorrente uessa occasião as funcçõcs
de Inspector, por elle, ou por insinuação sua, foi fdta n apprchensão, não_ fazendo mais do que cumprir as dbposições do
nrt. 126 do Hegulamento das Alfandegas, e portanto, seg~ndo
n ordem do Thesouro de 4 de Setembro de 1855, IM· não
pódc pertencer o producto da dita apprehensão. · · :

Visconde de Albuqucl'quc.

N. 506.-FAZENDA.-Em 30 de Outubro de

186~.

Os requerimentos que já pagárão o sello de cem réis só devem satisfazer'
a dilferença do imposto qua~do l'õrem convertidos em documeutos.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em
30 de Outubro de 1862.
O Visconde i:le Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Jnspeclor da Thc.-;ou·

taria de Fazenda da Buhia, que o mesmo Tribunal deu provimento ao recurso, transmiltido com o seu officio n.o 299 de
13 de Setemb.-o ultimo, de Bernardo Rodrigues, interposto da
ll1~eisão dessa Thesourm·ia, que, approvando a da Hecebedoria,
denegou ao recorrente a restituiçãn de cem réis do. sello em
(] iiTcrcntcs petições, as q uaes, t(~ndn a ntrs pago :1quella tA lia,
pa;;âr'ão depois mais duzentos reis, por virem a ser juntas como
docurncnlos, resultando de scmnlhante acto ter ficado cada
meia folha de c:.rda uma dus referidas pctiçiirs sujeita ao sello
de trcsentos réis.
E previne ao Sr. Inspector de que, a vista do disposto na
Circular de tI, c nas Ordens de 21 c Hi de Março c 2G do
Abril do cor·r·ente anno, cumpre-lhe fazer cessar essa pratica
illegul introduzida na Recebedoria dl'ssa Província, que dcvêra
cobmr dos documentos de que se trata sórnente a diiTercnça
do cem réis entre os cem réis já pagos, corno simples petições, c os duzentos réis a que ficürão sujeit::rs, sendo pela
parte convertidas em documentos; e nestes termos o Sr. Inspector· mandará restituir ao recorrente o GUe demais se lho
cobrou.·
•

Visconde d1 Albuquerque.
N. 507.-FAZENDA.-Em 31 de Outubro de 1862.
Sobre arrematações de dividas de difficil cobrança pcrtenc.cntcs a heranca.s
~ ·-·
ja_cc~ltcs.
·

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 31
de Outubro d& 1862.
lll . .n" e Ex. mo Sr.- Communico <í V. Ex., para sua inlc!Hgencia c devidos elfeitos, que foi concedida á D. Hosa Miquelirra
da Cunha Pinto Botelho c outros ·herdeiros habilitados do finado
Antonio Joaquim Pinto Botelho pelas razões constantes do parecer, junto por copia, da Dircctoria Geral do Contencioso, a nccessar·ia autorisação para pôrom ern praça as dividas activas do
difficil cobrança pertencentes áquellc espolio, entregando-se ao
arrematante os litulos, e cobrando-se dellc o competente imposto, segundo o preço da arrematação feita com as formalidades
Jegues; ficando V. Ex., na intelligencia de quo· as concessões
para a an·ematação das dividl's do difficil cobrança, antes de ser
a herança devoluta ao Estado poderá ser d'ora em diante deter:.
minada por· esse Juizo nos termos do art. 55 do 1\egulamcnto do
15 de Junho do 1859, a requerimento do Procurador da Far.cnda,
do Cui'Udor da herança, c quaesquer outn}S interessados com acqniescencia de todos.
·
Deus Guarde a V. Ex. -Visconde de .4lhuquerque.-Sr. Juiz.
de Or·phãos c Ausentes da C<irte.

N.

~OS . ..:.._ GUERRA. -Circular em 4 de Novémbro de 1862.

Determinando que se archivem na 2. • · Directoria do Secretaria de Estado
dos Negocios da Guerra os processos de Conselhos de Direcção e de Ave~
tiguaçno para teeonhecimcut!l de Cadetes c Soldados Particulares, pm~
cedendo·sa p:ua esse fim á rcuniilo eriiiSSiTICãÇnõ ·rros quê se organisárilo,
e tiver:l.o decisão desde o principio do anno de 1857.

2.• Dit'ectoria GeraL-f.• Sccç:io.-Rio de Janciro.-1\Iiiiistcrio dos Negocio> da Guerra em r~ de Novcmbro do 1862.
lll.m• c Ex."'• Sr.-Convindo que fiquem archivados na 2.•
Dircctoria desta Secretaria de Estado os pr<.Jccssos de Conselhos
de dirccção, e de averiguação, para reconhecimento de 1. ••
t) 2. •• Cadetes c de Soldados Particularrs, a fim de evitar-se
que se accumulem nas Secretarias dos corpos do Exercito taes
processos, muitas vezes relativos a indivíduos, qu<', l1~ndo sido
reconhecidos nessils categorias em uns corpos, pass;ít·i'io a per~
tencer a outros , ignorando-se aonde existem as provas do
pobreza que aprcsentál'ão, c quo si'ío documentos que devem
ficar na Repartição d'onde partio n decisão profl~rida sobre cllcs,
a qual, nos te~· mos do art. 14. do ltrgulamcnto approvado por
Decreto n.• 1.881 de 31 de Jnnciro de t857, c nos do art. 53
§ 8.• do Regulamento approvado por Decreto n.o 2.677 de 27
de Outubro de 18GO, fui cornmcltida ao Ajudante General;
cumpre que V. Ex. mande reunir lodos os processos dessa natureza que cxi~tirem nos corpos ahi estacionados, c nos quacs
se tornão cllcs dcsncccssarios par isso quo a publicação do
seu rcsultadó nas Ordens do Dia antotisa o lançamento das
competentes notas nos respectivos livros mestres; e bem assim
os que estiverem archivados em quaesqucr E>tações publicas o
·que tenhão sido organisados desde o principio do anno de 1857,
em que foi instituída a Repartição do Ajudante General; classificando-os por ordem chronologica, c relacionando os nomes
dos indivíduos a quem pertencerem, com declaração das decisões proferidas sobre os ditos processos, c suas datas, aguardando as ulteriores ordens para a remessa dclles a esta Secretaria de Estado, á qual V. Ex. enviará cntretanlo a relação que deve sct· feita á vista dos mesmos processos, como
acima fica determinado, logo que esteja concluída.
Deus Guarde a V. Ex. - Polydoro do Fonseca Quintanillia
Jordãa.- Sr. Presidente da Província de .••••

N. 509.- GUEHlL\ .-Em 5 de Novembro de 1862.
Consulta do Conselho Supremo Militar, declarando como se devia proceder
a respeito de um individud, que, tendo-se apresentado como desertor do
Exercito, se verificou que tombem era. dcserti>r da Arruada, aõuüe assen.
tára praça voluntariamente com outro nome.

Senhor.- Mandou Vossa Magestade Imperial, por Portaria
expedida pela 2. • Dirccto1·ia Geral da Secretaria de Estado dos
Ncgocios da Guerra, em data de 11 de Setembro do corrente
anno, remetter ao Conselho Supremo Militar a inclusa informação da dita Directoria, e mais papeis annexos ácerca do
individuo de nome Salustiano José dos Passos, que se apresentou como desertor do Exercito, tendo-se verificado que·
tambem é desertor da Armada, aonde assentára praça voluntariamente com outro nome ; a fim de que o mesmo Conselho
Supremo consulte sobre a maneira, por que se deve proceder
relativamente ao mencionado individuo, em vista das circumstancias, em que elle se acha.
« O Tenente General, Ajudante General do Exercito, na supracitada informação, diz qut>, a 25 de Julho ultimo, apresentou-se no Quartel. General Salustiano José dos Passos, declarando ser praça do t.o Regimento de Artilharia a cavallo,
do qual desertára em 1857, achando-se destacado na Cidade
do Jaguarão, e que, sob o nome de Salustiano José dos Santos,
se havia alistado na Armada a bordo do brigue Maranhão,
de onde desertára tambem ; que o Quartel General da Marinha,
a quem se pedi o esclarecimentos a respeito, informa ser exacto terse alistado, como voluntario, Salustiano José dos Santos, e remetteu, para melhor' verificação da identidade de pessoa, a certidão dos assentamentos, pedindo se lhe declare a data, em que
o dito Salustiano assentou praça no Exercito, a fim de, no caso
de prioridade de praça, providenciar sobre a sua eliminação
da Armada, e indemnisação á Fa~enda Nacional, a quem está ·
elle ainda sujeito; que dos assentamentos da Armada se ·vê
que nella se alistou voluntariamente, em o 1. o de Julho de
1860, Salustiano José dos Santos, filho de Octaviano dos Santos,
natural da Parahyba, de 35 annos de idade, c dos assentamentos·
do t. • Batalhão de Artilharia a pé, a que pertenceu, se deprehendo
que SalustianoJosé dos Passos, filho de José Maria da Trindade,
natural da Parahyba, nascido em 1829, assentára praça voluntar-ia na Companhia fixa de Caçadores da dita Pro\'incia,
no 1. • de Fevereiro de 18~5, e, depois de ter pertencido ao
Deposito em 1849, passára para o dito Batalhão, e deste para
o t.o Regimento da mesma arma a cavallo em 1852. Que a
dilfcrença entre os appellidos e o nome do pai· é provenient(~
de querer elle por esta fórma illudir, c livrar-se de ser reconhecido, segundo sua propria confissão, e que, á \'isla do expendidl), lhe parece que o referido soldado deve SP!' remctDecisões do Gorcruo.
iil

lítio ao citado Rrgimrnto, onde lrm de responder pelo crime
de descr.çüo, pol' isso que n sua praça na Armada é nulla,
por tê-la vel'ificado sendo soldado daquelle Hegirnento, o que
será conveniente communicar ao Quartel General da Marinha,
pedindo-se uma nota do que elle deve á Fazenda Nacional para
indemnisar-se. l>
Parece ao Conselho, conformando-se com a informação do
Tenente General, Ajudante General do Exercito, que, verificada
préviamente a identidade de pessoa do individuo de nome Salustiano José dos Passos, sPja clle rcmcltido ao Corpo, em que
primeiramente assentou praça, para responder pela dcsf•rção
ahi feita, ·e ser compellido a indemnisar a Fazenda Nacional
elo que indevidamente rrceheu corno marinheiro.
Uio de Janeiro, em 20 de Outubro de 1862.-Marqliez de
Ca:rias.- Visconde de Cabo Frio.- Barão de Suruhy.- Barão

tle 1'amandaré.- Cana lho. -!Jcllcganie.- Fonseca.
Como pai'ece.- Paço, em 5 de Novembro de 1862.
Com a Rubrica de Sun Magcstade o Imper-ador.

l'olydoro da Fonseca Quintanilha Jordão.

N.

atO.- GUERHA.- Em 5 de Novembro de 18&2..

Consulta do Conselho Supremo Militar, dctlarnndo qual o procedimento, que
se devia ler com um Soldado rio Exercito, que desertou depois de trr
Rido publicada em Ordem fio Dia a sua baixa do serviço, e anles ilc se
ter ronhecimtnlo da referida baixa no r~spectivo. Balalhão.

Senhor.- Mandou Yoss;t l\lagcstndc Imperial, por Portaria
PXpedida pela 2.• Dircctoria Geral da Secretaria de Estado dos
Negocios da Gucna, em data de 4 de Setembro do corrente.
anno, l'')mettcr ao Conselho Supremo Militar, com o parecer
incluso do Ajudante General, o ofiicio n. 0 1.~65 de 31 de
Julho ultimo, do Commandante das Armas da Província ·do
Rio Grande do Sul, dirigido ao mesmo Ajudante General, e no
qual pede que se declare se o soldado do 3.0 Batalhão de
lnfantaria, Thiago José de Santa Anna, que desrrtou derois de
publicada em Ordem do Dia nesta Côrte a bnixn do serviço
militar, que lhe foi concedida, c antes de se ter conhecimento
da r«>fPrida baixa na!]uelle Batalhão, deve nclle ser consider:.ulo como uesPrlor, ou como rscuso tlo serviço, a fim de que
o mesmo Consl'lho Supremo Militar consulte sobre o ohjrcto
Jo mencionado ofiido.

(( O Cornmandante das Armas da Província do Itio G rando
do Sul, em o mencionado oficio, diz que o Comma11dante do
3:• Batalhão de Infantaria deixára de fazer eiTecliva a escusa dó
soldado Thiago José do Santa Anna, por havrr elle desertado
tto dia 7 do Julho findo, quando já então se achava com baixa,
por isso que a Ordem do Dia n.• 318, que concedeu a mesma
baix<~, é datada do 2L de Junho, c foi recebida na dita Província a 30 desse mesmo mer., c que, portanto, lhtf parece
dever o Batalhão considerar o Soldado, de que se trata, como
escuso do serviço, e ttão como desertor. >•
« E o Tenente General do Exercito, em seu citado p<1recer,
declara quo não concorda cJm a opinião supra, porque n<lo
é permittido a qualquet· militar deixar a sou tubitrio o posto
ou praça, que tivm· no Exercito, antes de lhe ser isso competentemente ordenado; que o Soldado em questão tinha sidu
comprehendido na relação dos quo devião ter baixa, ella porém
nfio tinha-se realizado quando se deu a deserç;1o, c tnnto q no
o mesmo Commandante do Batalhão o participa, denominando-o
soldaclo-dcsertor, como era de facto, porque ausentou-se
na qualidade de soldado, tendo como tal seus vencimentos;
que, a respeito da eiTectividadc das baixas publicadas em OrJeill
do Dia tem o Governo dado disposições, que fazem suspender
a execução em determinados casos, c não devem os contempiados ser os Juizes dessas circumstancias, pois a passar tal
precedente as consequcncias podem ter longo alcance; que
é, portanto, de parecer que se mande sobrestar na exenH;ào
da baixa, c que responda o soldado a Conselho de GtteiT<l,
quando se I"l!colhcr da de.>erção ; c que assim terá o Con~dho
:Supremo de interpôr o seu parecer, que poderá servir de nor111a
em semelhantes casos futuros; sendo talvez mais convcniento
ouvir já esse Tribunal a respeito. »
Parece ao Conselho, conformando-se com a informação elo
Tenente General, Ajudante General do Exercito, que, sobrestando-se na execução da baixa, mandada dar ao Soldado do 3. •
.Batalhão. de Infantaria, Thiago Jo~é de Santa Anna, responda
á Conselho de Guena quando se recolher da deserção.
Rio de Janeiro em 20 de Outubro de 1862.- lllarquez de
·Caxias.- Visconde de Cabo Frio.~ Barão de Surulty.-Barà('
·d~

·1'amandaré.- Carvalho.- Bellcgarde. -Fonseca.
-·

Como parece . ....,-Paço em 5 de Novembro de 1862.
Com a Rubrica de Sua Magcstadc o· Imperador.

l'olydoro da Fonseca Quintanilha Jordáo.

N. 511. -GUERRA.- Em 5 de Nonl'ubw de 18G2.
Consulta do Conselho Supremo 1\lilil.ar, declnrando qual o Official, que, nu
Çow.P!!IlbilllJ§QI_II<Ias.;. que fazem parte do quadro do Exercito, deve exer·
cer as fuocçocs de :secretario.
·

Senhor.- Mandou Vossa Mngcstade Imperial, por Portaria
expedida pela 2. • Direcloria Geral da Secretaria de Estado dos
Negocias da Guerra, em data de 10 de Setembro do corrente
anno, remetter ao Conselho Supremo Militar a inclusa Fé de
Officio do Tenente do nono Batalhão de Infantaria, addido á
Companhia de Caçadores da Província do Rio Grande do Norte,
Thomaz Pompeo Theodoro de Souza, acompanhada das considerações, que a mencionada Dircctoria Geral julgou conveniente
submetter á consideração do Governo Imperial, em consequencia
de achar-se a dita Fé de Officio escripta e subscripta por um
Ollicial Inferior, servindo de Secretario daquella Companhia; n
fim de que o mesmo Conselho Supremo l\1ilitar.consulte ácerca
da pessoa que, nas Companhias isoladas, que fazem parte do
quad1·o do Exercito, deve exercer as funcções de ·secretario.
A supraeitada Fé de Offieio datada de 17 de Março deste
anno, está escripta e subscripta pelo 1. o Sargento Francisco de
]'aula Darros, servindo de Secretario.
« O Tenente General, Ajudante General do Exercito, sobre materia sujeita diz que, segundo o Plano da organisação dos corpos
de Guarnição do Exercito, que baixou com o Decreto o. o 2. 662 de
6 de Outubro de 1860, as Companhias isoladas não tem Secretario, sendo portanto o facto acima uma irregularidade; que,
mesmo quando o dito Plano marcasse Secretario para essas
Companhias, estes devião ser Officiaes, porque a Provisão de
5 de Outubro de 1852 declara que as praças de pret não podem
servir de Secretario dos Corpos, e que, ainda é esse facto
uma irregularidade em presença de tal Provisão, accrescendo mais
que, não podendo os inferiores, por Lei, fazer serviço de Official,
é, por infracção, que esse Sargento se acha no exercício de Secretario, que pela mencionada provisão compete sómente a Officiaes.
Parece no Conselho que, nas Companhias isoladas, que fazem
parte do Quadro do E"ercito, deve exercer as funcções de Se- .
cretario o Offieial mais moderno da Companhia ; e, quando por
sircumstancias nella não exista senão o Commandante, a esse
toca exercer as funcçõcs acima mencionadas.
Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 1862.- Marque.z de CaxtBS.- Visconde de Cabo Frio.- Barão de Suruhy.- Barão·
de Tamamdaré.- Carvalho.- Bellegarde.-Fonseca.
'
Como parece.- Paço em 5 de Novembro de 1862.
Com a Rubrica de Sua Magestadc _o Imperador.

Pofydoro da Fonseca Quintànilhà Jorddo.

N. 512.-JUSTIÇ.\:-Aviso de 5 de Novembro de 1862.
Ao Presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul.- Declara
que, no crime do art. 2U do Colligo Criminal, .a circumstancia do deOora.!l!~~to deve ser considerada uma das aggrava ntes do delicto.
- ·

2.• Secç11o.-Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rio de Jaem 5 de Novembro de 1862.

m~iro

IIJ.m• e Ex.m• Sr.-A' Sua Magestado o Imperador foi presente o officio n.• 60 de 23 de Abril deste anno, em que V.
Ex. pede solução á seguinte duvida:
Sendo a mulher violada virgem c menor d~ 17 annos, deve
o réo responder não só pelo crime do art. 222 como tambem
pelo do art. 219 do Codigo Criminal?
.
E o Mesmo Augusto Senhor, Com:ordando com a opinião de
V. Ex., Manda declarar que a circumstencia do defloramento
deve ser considerada uma das aggravantes do delicto, na fórma
do art. 17 do Codigo Cl'iminal, devendo o crime em tal caso
ser punido com as penas do gri1o maximo do art. 222.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul.

N. 513.-JUSTIÇA.- Aviso de 5 de Novembro de 1862.
Ao Presidente da Província do Paraná.-Declara que os procurador~s. das
C!!!ll_!!.llª..1l!!!li~ijlll.CS nao necessilão de provislfõ.
--

2.a .Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rlo do Janeiro em 5 de Novembro do 1862.
Ill.m• e Ex.m• Sr.-A' Sua Magestade o Imperador foi presente ó officio n. • 60 de 28 do Abril deste anno, em que V. Ex.
consultou: «Se os procuradores das Camaras Municipaes, para
defenderem os direitos das respectivas Camaras ante as Justiças
ordinarias, precisão de provisão como os solicitadores communs. »
· E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-Se com a resposta
·quo V. Ex .• de accordo com o par~>cer do Procurador Fiscal
da Thesouraria de Fazenda dessa Pl'Ovincia, deu ao Juiz de
Direito interino da Comarca de Paranaguá, Manda declarar que
·-os procuradores das Cama r as Municipaes, para defenderem os
direitos· das respectivas Camaras ante as Justiças ordinar~as,
não necessitão de provisão como os solicitadores communs, nslo
como tem o caracter de procuradores publicos, e exercem o
mandato em virtude de lei.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins J'ieira CanEanuio de
Sinimbú.-Sr. Presidente da Província do Paraná.

N. 514.-JUSTlÇ:\.-Aviso de5 deNovembrode 1862.
A.o Presidente da Pro~iucia do Paraná. - Resolve duvidas pr()post~s pc!()
Promotor Publico iuterinQ da Comarca de P~V"anaguá sobrll. a iutelhgllDCIIl
do Decreto n. 0 502 de 18 de Fevereiro de 1847, c Aviso de lb de Ja~
neiro de 1858.

2.• Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro em 5 de Novembro de 186.!.

IJJ.m• c Ex.m• Sr.--Sua Magestadc o Imperador, a Quem
foi presente o oficio de V. Ex. de 30 de Setembro ultimo, Houve
por bem Approvar a solução que deu V. Ex. ás duas duvidas
prop~stas pelo Prº.l!l.Q~pr_Publico interino da Comarca d~ Paranagua, declarando: -1. • que a disposiçao do ])ecreto n. 502 do
18 de Fevereiro de 1847 comprehende não só os Promotores
clfeelivos como tambem os· interinos, que portanto ha incomp:ltibilidade entre os cargos do Vercatlor c Promotot' Publico,
o.quc ó consultante não pcrdêu aquelle por aceitação in~e
VIda deste;. 2. 0 que, á vista da terminante disposição do Av1so
de 15 de Janeiro de 1858, é l'óra de conlc3tação que o Juiz de
Orphilos, tendo de nomear Curador nos lugares em que não
existem esses Olficios creados por Lei ou provitlos vilaliciamentc,
deve fazer recahir a nomeat;iio no Promotor, o qual só pódo
s~r dispensado quando allegar e provar impedimento legitimo ..
D~us Guarde a Y. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de Stnimbú.- Sr. Presidente da Província do Paraná.

N. 515.-FAZENHA.-Em 5 de Novembro de 186:!.

·'suppri~entos

As Thcsourarias tlc\"cm pedir em tempo os
demonstrar a sua uccc5sidndc. · ·

ác~itos

·dJ·
c
· ___ ., ·

:Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Ui o de Janeiro em ã
de Novembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria ·
de Fazeqda do Ceará, que procedeu irregularmente quanto
aos pedi(los de augmento dos creditos a que se referem 'ás
seus officios n.o• 94, 122, c 130 de 7 de Julho, 29 de Agosto,
e 22 de Setembro ultimo, visto que tanto o de 19:131~82(
para a verba -Exercito-, já concedido pelo respectivo ~H
nisterio, como o de 489:jj)584 para a de -Corpo de Saude e
Uospitacs -, c de 1 :53i:i1WJ5, a indu para a primei r à das dit-as

verbas, todas do exercício de J8Gl a 18G2, a julgar pelas
datas em que forão feitos, de cerro que não passiío de méra
formalidade ; relativamente áquelle, porque no dia 1. • de Julho
já esta vão vencidos os pagamentos respectivos, dando-se o facto
bem significativo de poucos dias depois recorrer o Sr. Inspector á Presidencia a fim de autorisar, sob sua responsabilidade
esse acrescimo de despeza ; e em relação aos outros, constantes do officio n. 130, porque pedio em 22 de Setembro
supplemento para despezas de pessoal de um exercício quasi
a encerrar-se, como no caso vertente, é concorrer para que caia
o pagamento dcllas em exercicios findos, attcnta a pouca
probabilidade de chegar a concessão á Provincia autes do encerramento; a menos que ao solicitar-se o augmcnto se conte
logo com o recurso á Presidencia.
Pelo que respeita ao credito de 37:07G:t11881 para a Yerba
-Soccorros Publicos-, sobre que versa o officio n.• 122, n5o
den o Sr. lnspcctor ao Thcsouro os esclarecimentos nccessarios. cumprindo-lhe, portanto, que com uq;encia rcmetta uma
demonstração das dalns em que foi autorisada cada uma das
dcspczas parciaes, cuja som ma importa na referida quantia;
informando ao- mesmo tempo se todos os scniços de que proveio a divida p~ga forão prestados até ao ultimo de Junho
ou dentro uo exercicio do 1861 a 18G2, embora o pngnnH:nto
se effectuasse no rnez de Julho.
E porque do exposto se evidencia, que os salutares prcci'itos
dos arts. 2." do Decreto do t.• do Fevereiro deste nnno, c 8. •
<la Ordem geral da distribuição de creditos deixürão de ser
observados, adverte ao Sr. Inspector por rssa faltn, recommendando-lhe o pontual cumprimento dos mesmos, c das Circulares n.•• 45 e 50 de 25 de Agosto c 13 de Setembro proximo passado, cnja transgressão, sobre difficultar a rPgnlaridado da escripturação central, póde acarretar os mais serios
embaraços ao Thnsouro, não sendo o menor o completo transtorno dos seus calculos c previsões. Facil é de comprehender em que apuro se veria elle, recebendo quasi á ultima hora
de todas as Thcsourarias de Fazenda pedidos de supplernenlo
de creditos, quando, levado a suppôr que os votados tinhão
sido sufficientes com fundada razão, por falta de reclamações
até Abril ou Maio, o mais tardar, houvesse dado destino bs
sobras existentes em seus cofres.
Accrcsce que, havendo deficiencia de creditos, se fôr caso
de pcdit·-se ás Camara> o correspondente augmento, tem o
Thesom·o absoluta necessidade de conhecê-lo com anticipaçuo,
attentas as noYissimas disposições dos arts. 12, 13 c H da
Lei n." 1.177 de 9 de Setembro ultimo: e certamente que
o não poderá conseguir, continuando a dar-se ao Decreto do
1. o de FoYereiro a in<i execução que tem tido, origem das
demoras notadn~. que pOI' outro lado conrorrpm para tornai'

as Presidcncias Ol'dcnadoras de despezas em larga escala, .
contra a doutrina da Lei de l~ de Outubro de 1831, art. 48,.
o dos Decrotos de 7 de Maio de 1842, 20 de NovembrQ de
1850, art. 70, e do supracitado do 1. o de Fevereiro, o qual,
sendo,. como é, um recurso extraordinario de prover as ur,,
geocias do serviço publico, só autorisado por circum.~tancias.
ponderosas, lambem só deve ser applicado em casos extremos,
c depois de esgotados os meios ordinlll'ios.
Outrosim declara, em resposta ao offlcio n. o 114. de 2 de
Agosto, ácerca da verba -Commissões militares- do actual
cxercicio, que já foi aberto á ThesJuraria o solicitado cret:Jito.
de 2:621~00, e que· neste caso cumprio o Sr. Inspector o
seu devc1·.

Visconde de Albuquerque.
-Na mesma data expedirão-se ordens em idcntico sentido,

nwtatis mutandis ás Tlwsourarias do Maranhão, Piauhy, lHo
Grande do Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagôas e Sergipe;
em 19 á Tbesouraria de Santa Catharina, em 25 á da Bahia
c em 27 á de S. Pedro.

N. 516. -FAZENDA-Em 5 de Novembro de 1t:G2.
Sobre certidões pedidas pelas partes a respeito de objecto8 arrerndadti~·
na fórma do art. 338 do Hegulamento das ~~~s. .,,. "

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 5
de Novembro de t862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal doThc-· ·
souro Nacional, tendo presente a Portaria expedida em 29 de
Abril ultimo â Alfandega da eidade do Rio Grande pelo Sr.
lnspector da Thesournria de J?azenda de S. Pedro, a qual
acompanhou, por cópia, o seu oficio de 29 do citado íncz,
e vendo que na mesma Portaria se diz - que, . devcnd.l
ser considerados como bens vagos, nos t<'rmos do 'art. ·u,
§ 5. do Regulamento de 15 de Junho de 1859, tOdos· ós
objectos cuja an•ecadação é feita na conformidade do árt.
338 do Regulamento das Mfanàegas de 19 rle Setembro de
1860; cumpre que á cerca das certidões pedidas pelas partes
sobre taes objectos se obsene a Circular do :Ministeri!}
Fazenda de 27 de Dezembro de 1855-: declara ao mesmo·Sr.
lnspeetor quo a. Circulat· invocada nilo póde ter a appliéa~ão'
que lhe deu, r·m face do art. 3:36, § 7. o do citado ltrgula 7
0

,

·:aa'

m!!nto tlc t!) ue Setembro, qur tna111la dar os rsdarrc:imeÍitos
que os interessados pedirem, c do urt. :138 do mesmo H.e-·
gulan'lento que manda inventariar com minuciosa especifica-i
ção ós objectos encontrados nuctuando no mar ou nm quacs-.
quer aguas do interior do lmperio ou arrojados ás praias,
&c. ; sendo que os signnes da ('Specificação rccommcndada tem
por fim fazer patente a proprit~dade dos salvados quando haja·
reclamação de pessoa interessada, entretanto que a Circular
de 27 de Dezembro de 1855 se refere aos papeis concernentes
a bens de defuntos c ausentes, não perrnitlindo DS certidões
f{Ue forem requeridas da escripturação c documentos respectivos; porque desta prohibição não resulta prejuízo algum ás
partes, que podem haver dos cartorios as mesmas certidões.
Desapprovada, portanto, a Portaria em questão, expedida pelo
S1·. Inspccto•· á Alfandega do Uio Grande, cumpre-lhe fazer
observar os citados arts. 336 c 338 do Hegulamento das Alf'andrgas.

V isr:fjnrle de A!lmrzucrqnc.

cmnnmciO E O!li~AS P[BLJCAS.
Em 5 de l\'ovcmlJro tle H!G2.

N. iH7.-.\GRICULTUfL\,

Jno;;t.J•ucc:ões IIOI' que se tleve gui:w o Oire('tOJ' <lu lic'9t.ahei.el'i~
•nenw. Naval do Uajpn.t:n na ndmin!-.h·:u•à•.t <!o" ,\fa·ic·nuo~

u.Wrês ãili

émprégad'o~.

·

·

Art. 1.• Os Africanos livres cxislPnles.no Estabeleeimcnlo Naval do ltapura serão arregimrntados com o titulo de « Companhia dos Trabalhadores do ltapura. "
Art. 2.• A organisação desta Compan1Jia, a ordem, dirl'rção
c economia dos se•·viços, Prn que mr Plllpn•ga(I:J, na diseiplina &c. terão, quanto l'Ur possi\'el, carncter militar.
Art. 3.• A Comp;1nhia se empregará na abertura c limpPza
das estradas e caminhos, no serviço de cunslrucção c de roças,
e em quaesquer outros peculiares ao estabelecimento na\'al,
e que forem pelo JJirector designados.
Art. 4.• A cada um dos trabalhadores, alóm do 'csluario
e ctapc quo está marcada, abonar-se·ha a gratiíicação de 100
réis diarios, sendo homem adulto, c a diaria de 50 rt'·is, sendo
mulhel' ou criança monor de doze annos.
,
. Art. 5." Os Trabalhadon~s terão direito a um loto de !erra
das demarcadas no .K;tabelccimento N;1val do llapura; ua proporção c pela fúrma por que o R<·gulamcnto da Colonia os conc-ede atts colonos di3 3.• cl:n;;r.
Derisr/pg do Gm·n 111.

At·t. G. • Os trabalhadores ter1io folga de dous dias em- cada
para occuparem-se de serviços do seu particula~
Jntet·esse; sendo da competencia do DireGtor a designação desies
dias, para que nno so!Trilo os trabalhos do Estabelecimento
em sua marcha regular.
·
Art. 7.• Os AfFicnnos matriculados na Companhia dos Tra•
balhadores, que antes de receberem carta de emnncip&ção abandonarem a Calonia, serão punidos wmenientemcnt.e pelo modo
fJUe ao Directm· pnrecer mnis ellleaz.
At·t. 8.• Depois de seis annos de bons serviço~, os Arl'icnno~
que tiverem dado provas de regular t~omportamento entrll!át).
no gozo completo de sua emancipação 1 recebendo 1\ carta ·à
tJUA .iá tem dil·cito.
Valacio do 1\io de Janeiro em 5 de Novembro do 18&-2.
~emana,

Jl)llo Lins J'ieira

Can~ansiTo

de Siminbli.

~. 518.-JUSTIÇ,\.-Aviso tle G de Novembro de 1862.

Ao Presidente da. Pro,·incia de Sergipe.- Declara que o -!ui.L.•lc. Direito,
allcgando impedimento para servil' de Auditor em um Coo&elho de
Guerra, nlio póde conservar-se no eurt'itio da Var01.

2.• Secção. -Mi-nisterio dos Negocios da Justic;a. -Rio do
Janeiro. em G de Novembro de 1862.
Ill.mo e

Ex. mo Sr.-A' Soa Magestade o Imperador foi presente-

o oficio do Juiz.de Direito da Comarca da Capital dessa Pro\'incia, consultando:- se, impedido um Juiz de Direito de
servir de Secretario em um Conselho de Gufrra por suspeição
ou impedimento physico, mas não impedido de despachar ClJ!
sua casa e dar expediente ás partes, deve prr aquelle impedimento deixar o exercício da Vara-; e bem assim o oficio
n.• 62 de 20 de-Março deste anno, em que V. Ex. communicoll
haver respondido ao mesmo Juiz de Direito que, em vista do
Aviso n.o 191 de 30 de Julho ile 1859, não podia admitfir que
c~tivcssc impedido para exercer as funeções de Auditor de
Guerra, continuando ao mesmo tempo no exercício da vara
de DireitJ. O Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Appro·
var a decisão de V. 1\x., por ser conforme não ro. ao direito
escripto como á pralicJ ; .o que communico á V, Ex.; pllfa~Setr
eonhecimento, c para o fazer cúnstar no referido lllii'dtHHratto~
D2us Guarde a V. Ex.- .loiio Lins Viúra Canitmlâb ddlSf-·
nimbú.-Sr. Presi(lrnte \la Provinria tle' Sergipe. · · · ·

N. 519.-JUSTlÇ.\.-.\viso de ti de l'\ovcmbro de 1562 •
.lo Presidente da Prúvincia de l'iauby.-Deelara que o condemnado a me.z P.
•meio de ptisllo, que interpoe rer_ursq. de Graça, nau goza rlo indulto dé
ar:. 29~ do Regulamento n.• H()lC 31 de Janeiro de 181.~.

2.• Sccção.-1.\Iínisterio dos Negocios da Justip.- l\i() dt'l
.Janeiro em 6 de Novembro de 1862.
IJJ.mo c Ex."'" Sr.-A' Su'l l\IJgestade o lrnperador roi presente o olficio n.• 179 do ~:! de Abril deslc anno, em que
o antecessor de V. Ex. communicou que, tendo o Delegadf'
do 'Policia do Termo da l'arnahyba consultado: - se o condemnado a mez c meio de prisão, que intcrpõz recurso de
Graça, goza do· .indulto do art. 299 do Regulamento n.• 120
de 31 de Janeit·o de 181.2, para o e!Tt~ito de não ser pres()
antes da dem~gação do perdão-, respond~ra que- não-,
visto qtw a fiança é eoncedida para que o rl·o não seja encarcerado antes de julgado definitivamente, e não quando já
condentnado, e o recurso de Graça só é suspensivo no caso
de pena ultima, como cstatuem o art. t.• da Lei de 11 de~
Setembro de 1826 e Aviso de 17 de Feveroiro de 1842, expedido pelo Minsterio da 1\larinha. ú Mesmo Augusto Senhor
Houve por bem Approvar estll deci~iío do antecessor de V. Ex.,
o que lho communico para seu conhecimento.
Deus Guarde a V. l~x. - João Lins Vieira Cansansão ie
Sinim!ní.-Sr1 Presidente da l'n~vincia do Piauhy.

N. 520.-HIPERIO.-Aviso de 7dc Novembro de 18ti2•
.\o Presidente da I'nwinda dP ~. I'aulo, declaí·ando que o Presidente ria
Gamara Mnumipal, que DOr lei é substituto do .f.!tiz Municipal na fnltn
do! do. n6meaçno tio GoVerno, nno póde escusar-se ilõ-excrcil:io deste t'argfl
quando é a olle chamado, e couscnar ao mesmo tempo o exercício daquellr.

3.• Secção.- Rio de Janeiro.- :Minislcrio dos Negocios d!1
lmpcrio em 7 de Novembro de 1862.

lll.me e Ex:.m• Sr.-Foi presente à Sua Magcstadc o lmpcradot·
-o .ofilcio dessa Prcsidencia n.• 8~ de 7 de Outubro do anno
passado, sujeitando á decisi'ío do Governo Imperial a cousull;t
que á mesma Presidcncia dirigio o 2.• Supplenle do Juiz l\Iunicipal do Termo de Pintlamonhangaba, a fina de sa her se, no
de todos o~; Supplentes do mesmo Juiw, podi,t o
Camara :\Iunicipal f'St~usar-sc de cxrrct·r as rnnrt;õcs
4e Juiz .:,Juni~.:ipctl Supph:nl", sem rscusc11-se ao !ltC5!li'J lr!lllHJ
~mpedim~nto
!'residente ~a

ri c exercer as de r ereador: e o MesttlfJ Au~tbb Senhor, Con·
I<Jrntando-Se por Sua Jmrnediata Rcsoluçã'J de 24 de Outubro
proximo fiudo, com o parecer da Secção dos Negocios do lm~
perio do Conselho de Estado, exarado em Consulta dP. 30 de
Setembro antecedente, Hu por bem Mandar declarar á v; Ex.
o seguinte:
Que um dos encargos eonferido.; pela Lei ao Vereador, que
esliver servindo de Presidente da Cantara l\Iunicipal, é o de
suusliluir ao Juiz Muoidpal nn h~ pothesfl prevista pela mesma
J,ci. Deste encargo não se pôde o Vcrcadar eximir, porque a
Lei nao llt'o permitte, cslaudo no exercício das funcções de
Vereador. Para escusar-se da substituição é necessario estar fúra
rlcssc excrcicio.-:-'Wo pôde o runcciorwrio, cumo acf'rludamcntc
Jl'Hdcrou P:;sa l'rcsidcnc:;, 1111 ~lljlr:tril.ado ollicio, separar funcçôcs
IJIIe a Lei n~unio.
Deu:; (;uanlt~ a ,-. Ex.-Marquc= de Aúranfcs.-Sr. Prcsídcnle da Provinda de S. Paul''·

:\', :.>21.-GUEIUL\.-Em 7 de i\uvembro de 18(i2.
ll<'clarautlo que 11 tahclla de 21 u:' Setcmllro de lS:/8 não fei, IWil! podia
H'r nholida pelo D~crcto 11. 0 l.ú't'J tk t; de Ontuhro de 18&5, listo Qllfl
o GovPnw não púdc r~1ogar unn Lt•i sem o consenso do Corpo trgis~
!atiro.

fL" Diredol"in Geral.-\!." tieec;1n.--Uio de Janciro.-'Ministerio dos ~C3'<Jcios da (jucrra c,tl. 7 de Novembro de 186it

lll."'• c Ex.mo Sr.-Tenho prcscr:le o officio do V. Ex. n.•
de !) de Outubro proxi111o passado, que acompanhou o
elo Comm<lnt!aute das Armas de 8 rio mesm•> mez, ;)cerca da
atlministraçiío interna dJs Corp'ls da lfnarnição dessa Provincia,
110 qual cllc supptie que a Tahelh de 2'~ de Setembro de
1828 foi abolida pelo ])ecreto n." 1.Gí!) de() dt~ Outubro de 1855.
lia manift•sto engano, porque, llf)lll alli se declara tal cousa,
nem podia declarar-se, visto cmno nflo póde o Govrmo revogai· urna Lei sem o consc1tso do Corpo Lrgislativo.
Pelo mntrario, no mt. H~ do precitado Decreto se cstatuo
que os conselhos economicos regularáõ o numero e qualidade
<lc .comidas pelo preço das ctape..;, qua não podem ser arbitradas senão nos termos daquella Tabclla; pot·que as 'l'hesourarias da Fazenda nüo lcut outra báso Ioga! pnra· ·esse Om.
O que V. Ex. fará saber ao Marechal do Campo Corrimandante das Armas desS<l Província.
· '
Hcas Guarde a V. Ex. -Pol!fdoro da Fonseca Quintânilfta
.Tnrr/ào.-~r. Pn•sidcnle da Prorineia do P;mí.
·

:n2

· N. !>22.--IMl'ElUO. -Aviso de 8 de 1'\ovembro de 1862.
Aó PresidJ>nte da Pro1 inda de S. Pedro, approvando a dcdsiio que deu ao
·!Presidente da Ju,nta de Qul)]ifici!Xllo da Parochia de Piratiny, de nao poder
,a. mesQ1a Juntã"lJ'effif-deõarexeêuçao ás sentenças de recurso proferidas
pelo Conselhb Municipal.

3.• Secção. -Rio de Janeiro. - Ministerio dos Negocias do
lmperio em 8 de Novembro de 1862.
fllm• c Ex.m• Sr.-Foi presente ao Governo Imperial o oficio
de V. Ex. n.• 40 de 9 de Outubro proximo Iludo, em que
V. Ex. participa que, tendo o Juiz de Paz Presidente da Junta

de Qualificação de votantes da Parochia de Piratiny, duvidado mandar incluir na lista fwral 183 nomes, e excluir della
!l7 em cumprimento da deliberaçilo do Conselho ~lunicipal de
Hccurso, po1· lhe constar com C1~rteza que nenhum recurso fóra
interposto, rcsoh·eu V. Ex. que a referida Junta não podia
deixar de executar aquella ddibernção, devendo fazer na lista
geral a deelart~ção da falta de recurso, para ser tomada .em
consideração pelo poder competente.
Em resposta drclaro-lhc que mereceu a approvação do me-imo Governo a decisão de V. I~x .. _ pnrqne a lei regulamentar
das eleições n.• 387 de 1~ de Agosto de 1846 niio dá ás Juntas
de Qualificação o dirPito de snsrcndet· a cxecllçiio dos provimentos do Conselho l\lunicipal de Recurso, podrmdo os interessados sómente usm· dn oppt>lla~·i:io para 11 Hl·lação do Districto na conformidade do 11rt. 83 da rt'ferida lei, corno já foi
Tcsolvido em Avi~os n. 0 13!1 de 2 de Outubro de 181~7 e 11. 0
230 de 5 de Julho de 1860. O que communic(' a V. }~·"'
para seu conhecimPnto.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de AIJrantcs. -Sr. Presidente da Província de S. Pedro do Hio Grande do Sul.

N .. 5:!3.-FAZENDA.--Em 8 de Novembro de 1862.
Que não é regular 11 dcsignaçilo, feita por um Presidente de ProYinria, do
.,, 'Contador de· uma Th~rarnrpara srrv ir interinamente o lugar •lo respccth o
"·Th-esimretl'o,,;· ..,;'~··· · · ·

, 1\Iinislerio dos Negocias da Fazenda. -Uio de Janeiro em 8
tlo Novembro de 1832.
111. mo c Ex. mo Sr. - Comquanto não srja regular que o
Contador de uma Tlte3ouraria de Fazenda exerça o lugar de
Tllrsonrdru <klla, ~Fii) !<'r o pri111l'iro funtTionaril) c\1: li~cu-

lisar os actos uo segundo ; todavia, attentos os motivos ponderosos constantes do oficio de V. Ex., n.o 57, de 12 do
mez proximo findo, fica approvada a delibe•·ação que tomo11
de nomear o Contador da Thesonraria dessa Província , para
SllrVir interinamente de Thesoureiro. Sendo, porém, convenien.te
que o n11meado ultimamente pdo (loverno entro quanto antes
~~~~ exerci cio, rcconnue11do á r. Ex. a expedição de providencias neste sentido.
·
Deus Guarde a V. lh. - Visconde de .4lbuqucrqtle. -Sr.
Presidente da l)rovincia do l\Iaranhào.

N.

52'~. -FAZE~DA.-Circular

em 11 de Novembro de 1862.

As diligencias dos Juizos dos Jo'eitos fóra dos Termos de suas sédcs, mas
dentro do territorlo de SllliS juridicçOes. de,·em ser praticadas por meio .de
IUaodados.
•

• 1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro. em 11
de Novembro de 1862
O Visconde de Albuquerque, Presidl'nle do Tribunal do Thesonro Nacional, tendo por fim rernedia•· os inconvenien~
tes que resultao da pratica actnal de serem as diligencias
do ~uizo dos ·Feitos da Fazenda, fóra dos Termos das Capitacs
nas quães
rriesrríos
íem a sua s&lc, executadas por meio
de prc ~atorias expedidas aos J uizt:'s tcrriloriaes dos dilfercntes
Termos da Província, não obstante ter o Juiz dos Feitos juris~
dicção em toda ella pará as causas da Fazenda Nacional; incon:
venientes esses que não só prejudicao os inbresses do Estado
na prompta cobrança de sua divida activa por ser avultado. o.
numero das precatorias que para esse fim se expedem, c que
sobrccanegão os cofres nacionaes com o adiantamento da im- ·
portancia da '•· a parte do feitio das mesmas precatorias, c.
outras despczas a que estão sujeitas, corno lambem aggrav~o a i
condição das proprias partes devedoras, já exigindo-se-lhes o.
pagamento da divida em uma época remota, o que poderá difficultar o direito da defcza, e já augmentando-se as custas da
{;Obr,mça do debito com as despezas daquellas preqatorias: ordena aos Srs. I nspectores das Thesou rarias de Fazenda que recommcndem aos respectivos Procuradores Fiscaes e dos Feitos:
1. • que, no caso de residirem os devedores da Fazenda Nácio.,.
nal na mesma Província da jurisdicção do Juizo dos ·Feitos, requeirão, perante este, que, em lugar das precatorias ora usadas,
se expeção mandados, corno se pratica quando a diligeucia se
!la do fazer no Termo da sé de do Jui:w d'JS Feitos; 2. • qtw, p:~s-

ós

Juízos

!lados os· ditos mandados, os remettão aos ditos Agentes Fíg..
caes do Município do domicilio do devedor, devendo aquelles
Agentes apresentar os mencionados mandados ao Juiz territl>rial para· lhes pôr o - cumpra-se-, formalidade que, na
especie sujeita, só tem por fim apoiar a diligencia do Juizo dos
Feitos, aliás com jurl~dicção em toda a Província , :mthenticar
o acto, e permittir que os seus Officiaes o executem; e 3.• quo
deveráõ sómente requerer a expedição de precatorias quando a
diligencia tiver de ser praticada em outra Província, isto é, fóra
tlo territorio da jurisdicção do Juizo dos Feitos deprecante.

Yisconde de Allmquerque.

N. 525.-FAZENDA.-Em 11 de Novembro <le 1862.
Os ( Age~tes
'

dOl

Correio. não estão sujeitos a fazer assrntamento dog
· •· seus titulos de nomeação.
..

l'tlinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 11
rle' Novembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, responde ao Sr. Jnspector da Thesouraria
de Fazenda do Pará qur, não se dando antirnonia entre o
préceito ·da Ordem n. • 335 de 15 de Outubro de 1856 e do
art. 25, § r.. •, da Lei de 26 de Setembro ele 1837, continúa
n dita ordem a ser executada visto estar em seu inteiro
vigor: e portanto que acertada foi a resolução de quo dá
conta o mesmo St·. lnspcclor em seu oficio n. • 87 de 2 do
Setembro ~ltimo, tomada em sessão da respectiva Junta, em
virtudé da qual mandou declarar á Collectoria da Capital da
Provinci:J, · que o~ Agentes do Correio não estão sujeitos ao
assentamento.
·

11isconde de Albuquerque.

N. 52G.-FAZE~DA .-Em 1l ue N'ovcmbro de 1862.
As lliligencias tio Juiz tios Feitos lia Côrte suo executadas, por yia de man.·
dallos em todo o tet-ritorio lle sua jurisdicçno.

Ministerio dos Nr.gocios uã Fazenda.- Rio de Janeiro
de N'ovcmbro de 1862.

em H

Póde V. S. responder ao Procurador dos Feitos da Fazenda
da Córte que fica approvado o ai vitre por-elle prOposto no officio que dirigio á essa Uirectoria em 22 de Setembro ultimo
sob n. • 417, de serem as diligencias do Juizo dos Feitos da
Côrt.e, que tem de ser feitas em qualquer lugar do tenitorio
de sua jurisdicção, executadas por rnaudados em vez de precatorias, as quat•s contimwráõ ~ómente a ser usadas quando
a diligencia ueva ser praticada fúra do territorio da jurisdicção
do referido Juizo.
E, como por Circular desta data ás Thrsourarias de Fazenda,
faço a mesma providencia extensiva ás Províncias, haja V. S.
de cornmunica-la aos Procuradores }<'iscaes das ditas Thesourarias para os flns conyenientes.
Deus Guarde a V. S.-J'isconde de Albuquerqtu.-Sr. D1'.
Procurador Fiscal interino do Thesouro Nacional.
-

Na mesma dat.1 commnnicou-se ao l\linisterio da Justiça.

N.

5~7.-AGRICULTURA,

Cü:\II\IEHCIO E OBRAS PUCLICAS.

Em 11 de Novembro de 1862.
Nomc.111llo a f.o1lofrcdo Augusto Srhmi1lt Director do Centro Colonial 1lli
Cauauca, e dauii•J-Ihr iustrnrçücs.

Directoria das Terras Publicas c Colonisnrão. - Rio de
Janeiro.- Ministcrio dos Negocios da ÀgtTéullu'rii-. Commercio
e Obras Publicas em 11 de No\cmbro de 1862.
Nesta data tenho nomeado a Y m. para servir de Direclor do
Centro Colonial de Cananéa, bem como para concluir os trabalhos de construcção da cslrada que do litoral de Cananéa se
dirige ao rlito nuclco, na Província S. Paulo. E, srndo urgente que Vm. vá quanto antes desempenhar essas commissucs,
cumpre que parla pelo vapor da linha inlPrmcdiaria, que segue
viagem amanhã, para cujo fim lhe mando dar urna passagem.
Logo que Vm. chrgar a f:anan0a, devcni informar-se se ahi
o;;c acha Julio Grotlw, a qu1•rn yai substituir em ambas as mrn-

cionadas comnnssucs, e entrar sem demora· no excrcJCIO das
respectivas funcçOes, recebendo delle todos os livros, papeis,
plantas e esclarecimentos concernentes ás mesmàs. Se o dito
Julio Grotho não se achar naquello porto seguirá, Ym. sem
demora para o uucleo Colonial; c, tomandQ conta do sua
administração, examinará o estado, em que se achão o
estabelecimento e seus habitantes, c de tudo que achar dará·
circumstauciada informacão a este Ministeri\l. Aos Colonos
Suissos, que alli se achão, mandou o Governo Imperial entregar, a titulo de venda, a cada família um lote de terras
de 62.500 braças quadradas, sendo o preço de meio real a
braça pago em cinco prestações annuacs a contar do fim du
segundo anuo do seu estabelecimento; c bem assim os supprimentos de. alimentos durante os tres primeiros mczes, extendcndo este benefido pelo tempo, que ainda fór indispcnsavel
para que se possão sustentar até a primeira colheita áquclles, que
não tiverem quacsquer meios proprios a dispensarem tacs adiantamentos. A utes de sua partida desta Côrtc convém que V m. se
entenda com o Consul da Suissa Emilio Ra!Tard á cerca da maneira,
por que deverá haver-se com os referidos colonos; c opportunarnente lhe serão enviadas inslrucções mais circumstanciadas.
Pelo exercício das funcções, que lhe ficão confiadas perceberá
Vm. uma gratificação fixa de duzentos mil réis mensaes. O que
tudo lhe communico para sua intelligencia e execução.
Deus Guarde a Vm. -João Lins Vieira Cansans!To de Si~
nim~ú. -Sr. Godofredo Augusto Schmidt.

N.

528.-FAZE~DA.-Em

12 de Novembro de 1862.

O tempo maximo o:le licenÇ_ll_ com o ordenade por intriro _aos Ma,::istrndos
é o de seis mezesconcedida pelo Governo Imperial sem levar-se em
conta a de tres mezes que os Presidentes de Pro,·incias lambem podcnt
conceder.

Ministerio do!l Negocias da Fazenda. -IUo de Janeiro em
12 de Novembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thesouraria
de Fazenda do Piauhy, para os devidos cfl"citos, que foi reformada a sua decisão, constante do seu officio n.• 13 de 15 do
Fevereiro ultimo, pela qual negou ao Bacharel Antonio Borges Leal Castcllo Branco, Juiz de Direito da Comarca de Oeiras,
o pagamento de metade do respectivo ordenado no~ mczcs do
Fevereiro c l\Iarço de 1860 1 fundando-se em que, teu do o dito
1Jec1sves du Gurerno.
ti:J

Juiz de Direito obtido da Presidenda da Província uma licença
de Lres mezes com todo ordenado, a qual começou a gozar em
28 de Julho de 1859, c do Governo Imperial mais outra de
seis mezcs, gozando esta segunda licença em continuação da
primeira até 30 do referido mcz de Março ; entendia que o
mesmo Juiz, em vista das Decisões n.•• 58, 63 e 110 de o c 8
de l\larço c 26 de Abril de 18!,9, niio podia ler licença com
ordenado por intr-iro, mesmo por molcstia, por mais de seis
mezes, incluindo os tres da Iicença .•dada pela rrcsidencia.
Estando, porém, declarado na Ordem do Thesouro n.• 23
de 28 de Janeiro de 1854, expedida de conformidade cem o
Aviso do Ministerio da Justiça de 12 do mesmo mcz,
que o tempo maximo de licença com ordenado por inteiro,
refere-se unicamente ao de seis mczes pelo qual o Governo
póde dar licença com aquellc vencimento, nos termos do art.
93 da Lei de 24- de Outubro de 1832, c não as de tres mczrs,
porque os Presidentes de Províncias as podem tambem conceder
com aquclle ordenado, como lhrs permiltem o Décreto n.• 247 de
15 de Novembro do 1842 c a Lei de 3 de Outubro de 1R34,
art. 5. •, § 14.; não póde preyaJccer o despacho do Sr. lns~
pector fundado nas ciladas Decisões , hoje invigoradas pela
ordem já referida n.• 23 de 28 de Janeiro de 1854, que é a
ultima disposição sobre a maleria em qupstão.
E, como a petição inclusa, que acompanhou o citado officio
'do Sr. Inspector, não rslá sclladn, lhe ordena que a fa\'a agora
sellar com revalidaçiio, sendo de esperar que não so rcproduza
semelhante falta em outros casos futuros.

l"isconde de Albuquerque.
-Communicou-se na mesma data ao 1\Iinisterio da Justita.

N. 529. -FAZENDA.- Em 12 de Novembro de 1862.
Todos os

rcsponsavei~

dn Fazenda :-lacional devem prestar contas revestidas
de todas as formalidades \cgaes.

,,•Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 12
de Novembro de 186.2.

1•

111. mo c Ex. mo Sr.-Em resposta ao A viso do l\finisterio a cargo
de V. Ex. de 28 de l\laio tt I ti mo, relativamente ao pagamento
de despc~as com os serviços de Colonisação e catechese na
Proyinci::~ do Paraná, p(l.sso 6s muos de V. Ex., inclusa por

copia, a informação da 1. • Secção da Thcsouraria da mrsma Província que pela mesma Thesouraria me roi transrniltida em
officio de 13 de Outubro proxirno passado; ao que acreseentat·ei
que o Thesouro não póde, sem preterição da legislação fiscal I
adoptar providencia alguma n0 sentido de alliviar os responsaveis da Fazenda Nacional da prestação das respectivas contas,
revestidas de todas as rormalida des legaes, e que antes e um pro
a estes responsaveis, de qualquer natureza que srjão, sujeitarem-se ao preenchimento dos requisitos exigidos pelas Estações
Fiscaes para a legalidt.~de dos documentos da despeza que razcm
por conta dos corres publicos, do que esquivarem-se ao cumprimento desse dever, imaginando pretextos, quasi sempre infundados, com os quacs unicamente conseguem razer pairat•
sobre sua probidade mais de u~a justificada suspeita.
Deus Gu&rde a V. Ex.-Visconde de Albuquerque.-Sr. João
Lins Vieira Cansansão de Sinimbu.

N. 530.-FAZENDA.-Circular em J2 de Novembro de 1862.
Devem ser rcmP,llidos ao Thesouro os !:!!Cursos interpostos, pelos Procuradores
Fiscacs, das dccisocs das Presidencias de l'royincias sobre dcspaehus das
1'1iêsoitrarias.

l\Jinisterio dos Negocios da Fazenda. 12 de Novembro de 1862.

Rio de Janeiro em

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de
Fazenda, para os fins convenientes, que devem ser remettidos
ao Thrsouro os recursos interpostos para o Govemo Imperial,
pelos Procuradores Fiscaes das mesmas Thesourarias, das decisões das Presidencias de Províncias proreridas sobre despachos das
Thesourarias de Fazenda, que devão ser subrnettidos á deliberação das mesmas Presidencias, nos termos do art. 23 do
Decreto n.• 2.31l3 de 29 de Janeiro e Decisões n.•• 149, 160 e
203 de 21 de Junho, 5 de Julho e 9 de Agosto de 1859, o
n.• 389 de 3 de Julho de 1861.

Visconde de Albuquerque.

N. 531. -AGRICULTURA, Cüi\JMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 13 de Novembro de 1862.
Crêa um centro colonial em R:bcirão das Lages, e dá imtrucções ácerca
do mesmo.

Directoria das Terras Publicas c Colonisarão.- Rio de Janeiro.-·1\Iinisterio dos Ncgocios da Ãgricultura, Commercio c
Obras Publicas em 13 de Novembro de 1862.
Convencido o Governo Imperial de que o meio de conseguir
para as colonias do Mncury o desenvolvimento, de que são
susceptíveis, consiste em attrahir ao centro das mesmas, maior
numero de população, c desejoso ao mesmo tempo de fazer
extensivas aos nacionaes as mesmas vantagens, que tem sido
con~edidas aos colonos europcos, resolveu crear um novo centro colonial no Ribeirão das Lages, na estrada, que vai de Santa
Clara a Philadelphia, no qual serão estabelecidos os naturacs
do paiz, que ahi se qucirão fixar, destinando-se á profissão
agrícola. Para desempenho desta commissão observará Vm.
as Instrucçõ!;)s, que vão annexas aG presente Aviso, esperando-se,
do seu zelo que empregará os esforços necessarios pnra que
os deseJos do Govcr1o1o sejão fielmente satisfeitos, promovendose assim a prosperidade dessas colonias confiadas á sua dil·ecção.
Deus Guarde a Vm. - Jo(io Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú.-Sr. Director das Colonias do Mucury.
Instrocc;Hies por que se deve dir•igir o Direetor das Colonias do
Mueury encarregado da fundação de um novo centro colonial
no Ribeirão das Lages.

Art. 1. o O Direclor da Colonia do Mucury fica autorisado a
crcar no Ribeirão dàs Lages um novo centro colonial, que
será composto de nacionacs ou estrangeiros, que ahi se quizerem estabelecer.
Art. 2. o O territorio da nova colonia começará das cabeceiras do morro do Capum até o limite da Colonia militar do
Urucú.
Art. 3. • Cada prazo colonial será de cem mil braças quadradas, tendo de frente na margem do Ribeirão duzentas c cincoenta bra,as.
Arl. 4. • Os prazos, depois de medidos, demarcados e numerados, serão vendidos aos colonos, que os pretenderem, aos quaes
se dará o compet1mto titulo, logo que estiverem na respectiva
posse.
Art. 5. o O preço desses prazos será de meio renl a brnça
quadrada para o colono, qnc queira pagar o ímporlc ri visla,

c de um real p.1ra os qnc preft~rirem pagar em cinco prestações annuaes a contar do segundo anno. Um c outro pagaráõ além do custo da 'terra a importancia da medição, que
nunca excederá de trinta réis por braça corrente.
Art. ü. • Estes prazos , bem como quarsquer bemfcitori;1<::,
que nclles forem feitas , ficão hh)Üthccados ao pagamento da
divida do colono, e não poderáõ ser transferidos antes de
eiTectuado este, sem prévia informação do Director e approvação do Governo Imperial, c mediante a clausula expressa do
que o comprador ou cessionario ficaráõ obrigados aos mesmos
onus da hypothcca c real embolso.
Art. 7. • O colono, que, rlnpois de empossado, abandonar e>
seu prazo colonial, perderá depois de sds mezcs o direito a
ellc, que no entretanto poderá ser vendido a outro qualquer,
que o prctendrr.
Art. 8. • Cada colono, que durante esse período se fôr alli
estabelecer, perceberá durante os seis primeiros mt•ws, a titulo
de subsidio de primeiro estabdecin'lcnto, uma dinria de quatrocentos réis por cada pessoa adulta maior de dez annos,
c de duzentos réis se fôr menor de drz.
Art. 9.• Se os colonos preferirem rrcl'ber a diaria em gcneros, poderá o Director concedê-Ia, c neste caso se regulará
na sna distribuição pela tabella da colonia de Philadclphia.
Art. 10. No caso de que os colonos, uma vez cstabckcictos
c arr,1nchados, se qucirão empregar nos trabalhos do drsrortinamcnlo, limpeza, c conservação da rstr:1da de Sanl!l Cbra
no Alto dos Bois, o Direclor o podt•râ pcrmittir, mediante as
condicões estipuladas com a commissão encarregada desses
scrviç'os.
·
Art. 11. O Dircctor mandará levantar a planta da nova coIonia para srr enviada á S.~crctaria de Estado dos l'lcgocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Art. 12. Terá o Director um livro especialmente destinado
á matricula dos colonos a qual será feita pela ordem numarica dos prazos, qne forem distribu idos.
Art. 13. Par11 que o Governo Imperial possa formnr idéa
do augmento gradual, que fôr tendo a colonia, o I>ircclor
rcmctterá trimestralmente um mappa estatístico da população
nacional, que fôr para elle aflluindo com determinação de sexos
c idades.
Art. H. O Dircctor, Barão O'Byrn, escolherá um lugar apropriado para sédo da futura administração colonial, fPscrvando
terrenos para edificação da Igreja, escola, prcsbytcrio, prisão,
quartel e cemiterio.
Ministcrio da Agricultura, Commercio c Ohras Publicas
em 13 de Novembro de 1862.- João Lins Vieira Cansansão

de Sinimbú.

·

N. 532.-FAZEND.\.-Em 14 de Novembro de 1862,
Sobre despacho livre de direitos de matcria~s -cstranl(ciros comprados no
porto, havendo necessidade de ordem expressa do Thesouro para ter clle
lugar.

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro em 14
do Novembro de 1862.
Commu nico a V. S., ·para seu conheci rncnto c devidos eiTI'itos,
que fica approvada a deliberação, que tornou, de conceder despacho livre de direitos aos rnateriaes necessarios para as obras
da Companhia-Rio City lmprovernents-, que fossem comprados neste porto, considerando-os como se importados fossem
do exterior para a mesma Companhia, conforme V. S. parLicipou em seu oficio n. • 2í3 de 25 de Setembro ultimo;
ficando, porém, V. S. na intclligcncia de que para semelhantes
despachos faz-se misltw ordem expt·essa do Thesouro, nos termos
do art. 512, § ·· 21 do Uegulamento de 19 de Setembro de

1860.
Deus Guarde a V. S.-Visconde de Alhuquerque.-Sr. Con'
selheiro Inspector da Alfandcga da Côrte.

N. 533.-FAZENDA.-Ern 14 de Novembro do 1862.
Sobre a cobnm(a do imposto do scllo de licenças passadas pela lllnstrissima
Camara Municipal.

1\Iinisterio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 14
de Novembro de 1862.
Communico á lll. ma C01mara l\Iunicipal da Côrte, em resposta
ao seu oficio de 22 de Outubro proximo passado, que, á vista
do que pondera o Contador da mesma Camara na representação que acompanhou aquellc oficio, ficão sem e!Teito as exi~
gencias, constantes da Portaria de 29 de Sctembt·o ultimo,
relativamente á cobrança do scllo das licenças, devendo subsistir
a este respeito a antiga pratiea de conformidade com o disposto
no art. 23 do Uegulamento dà Contadoria da referi'da, Ca-;
mara.

risconde de Albuquel'qua.

--

N. 53!L- FAZENDA. -l<:m 15 de Novembro de 1862.
Os fC.Çt!_r~()S interpostos pelas partes elas decisões das Thesourarias sobre negucios pertencentes aos outros Ministcrios dc1·cm ser a clles r,mcttidos
directamente c não ao da Fazenda.

:\'Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
15 de Novembro de 18G2.
O Viscon.dc de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thcsouraria
de Fazenda da Província de Sergipe que, pertencendo ao Mi·
nisterio da Guerra o conhecimento e solução do recurso do
Dr. Guilherme Pereira Rebcllo, interposto da multa, que lhe
foi imposta corno empreiteiro da obra do Quartel da Companhia de Caçadores da dita Província, a que se refere o oficio
da mesma Thesouraria de 14 de Agosto de 1860, áqucllo
Ministerio c não ao Thesouro devia ser dirigido o rt~ferido
recurso, nos termos do que diGpõe a resolução de consulta do
22 de Outubro do 1856 e art. 23 do Decreto de 29 do
Junho de 1859, cuja fiel observancia lhe tem por muito
recommendado.
Visconde de Albuquerque.

.

N. 535.-FAZENDA.. -Em 15 de Novembro de 1862 •
O terreno

~lidai

ganho solHe o mar está sujeito ao pagamento de fôro.

1\Jinisterio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
15 de Novembro de 1862.
Sirva-se V. S. declarar ao Director das Obras Publicas c
Navegação do Ministerio da Agricultura, Commercio c Obras
Publicas, em resposta ao seu oficio de 30 do Outubro proxirno
passado, que, na fórmil das disposições fiscaes em vigor, o ter~
reno artificial sobre o mar quo pela Companhia -City Improvements- fôr feito, junto ao mercado da Gloria, para ahi
edificar a casa de rnachinas e apparelhos necessarios á mesma
Companh,ia, está sujeito ao pagamento de fôro, depois de medido o demarcado ; para o que se deverá recommendar á
dita RPpartição que mande proceder á devida demarcação e
avaliação pelos seus agentes de accordo com o respectivo
Lançador da Recebcdoria.
Deus Guarde a V. S.- Visconde de Allmquerque.-Sr. Dr.
Procurador Fiscul interino do Thesouro Nacional.

N. 5:16.--F.\ZE~D.\.-Em 1:> de Noven.Lro de JSG:!.
Os Commandantrs das Companhias dos Gn1!_rdas das A!JI!!I!lrgas não t~m
direito a maior vrncimcnto quando serrem de Ajudantes do Guarda·mor,
no impedimento destes.
·

1\linisterio dos Negoeios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
15 de Novembro de 18G2.
O Visconde de Allmtjucrquc, Presidente do Tribunal rlo
Thesouro Nacional, communicu ao Sr. Iuspcctor da Thesouraria de Fazenda de S. Pedro, que foi indeferido o requerimento, qne acompanhou o seu o111cio n ." 221 de 7 de Outubro proximo findo, no qual o Comrnandantc da Companhia
dos Guardas da Alfandega da Cidade do lHo Grande, Joaquim
Francisco da Cunha Sá c ~lenczes, pedia se lhe rnaudassc pngat·
a gratificação de dous mil réis diarios, do tempo em que esteve
destacndo nu barra da Província, por impedimento do Ajudante
do Guarda-mór; porquanto aos Com mandantes c Officiacs da
força dos Guardas incumb(', na fôrma do art. H!J, ~ 2.•, do·
Ue;;ulamcnto das Alliwc..leg<.~s, coadjuvar o serviço a cargo do
Guarda-mÓI' c seus .\judantcs, c .corn estes revezar no de rondas, patrullws, visitas c de commando dos registros on ancoradouros; c pot· conseguinte o SUf1plicantc suls::tu·o regular e
naturalmente no destacamento da barra da Província o Ajudante
do Guarda- mó r pam os fins do art. 35'1. do citado Regulamento, P, tendo percebido na qualidade de Commantlantc dos
Guardas, além do soldo, urna gratificação c etapa, não se lhe
pôde conceder mais uma outra gratificação addicional, qual a
que requereu, pelo mesmo serviço; e menos ainda segunda
etapa, ou aquelle vencimento dia rio de dous mil réis, tanto
mais sendo a etapa tambem diaria c comprehensiva portanto
das differentl's condições em que relativamente á sna alimentação pôde achar-se o Cornmandanle da Companhia dos Guardas.

Visconde de A lbuqucrque.

N. !>37.-FAZENDA.-Em 1!> de Novembro de 1862.
Sobre morato.rias para o pngamen to de ~tlc-1!.!!~~ de respon?av_~is qa.J::azenda
Nacwnal, c suspemao das execuções JUdiciaes pendentes.

l\linisterio dos Negocies da Fazenda.-Hio de Janeiro em 15
de Novembro de 1SG2 .

. III.m• e Ex.m• Sr.-Communico a V. Ex., para seu conheClmen!o e fins convenientes, que o Tribunal doThcsouroNncionul

indeferiu a supplica do Coronel José Francisco de l\Jiranda
Ozorio, constante do memorial que dirigiu a este l\Iinistcrio,
relativamente nllo só á moratoria de dez- annos para solver o
alcance do seu finado sogro, o t:::oronel Manoel Antonio da
Silva Hcnriques, como Thesoureiro dos dízimos c subsídios da
cidade da Parahyba , mas tambcm ü suspensão da execução
contra os herdeiros deste; porquanto não se pódc mandar
sustar execuções pendentes contra os dcvcdoros da Fazenda
senão depois de passadas as letras que devem ser aceitas na
rórma da lei, e nem conceder moratorias, cmquanto não é
conhecida a importancia dos alcances.
A respeito do de que se trata ainda a Thcsouraria d0ssa Província não satisfez ao que lhe foi determinado pela Ordem n. •
36 de 23 de Setembro ultimo, e o Thesouro ignora portanto
qual o resultado da respectiva liquidaçflo.
Deus Guarde a V. Ex.- Visc:mde de Albuquerque . .....:.. Sr.
Presidente da Provincia do Piauhy.

N. 538.-FAZE~DA.-Em 15 de Novembro de 18()2.
Competindo no 1\linistcrio da Fazenda a nom~ação dos Commandantcs e
Offieiaes da Força Marítima das Jlifandcgas, sú o mesmo 1\Iinistcrio póde
' conceder a demissao que fôr pedida por <Hiucllcs empregados.

Ministerio-dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 15
·de Novembro dc.1862.
·
111."'" e Ex."'" Sr.-Transmitto a V. Ex., em resposta ao seu
oficio n.• 61 de 30 de Setembro dcslc anno, o titulo incluso
pelo qual José Thomaz do Couto fui confirmado no lugar de
Fiel do hiate de ronda ü vela da Alfundega dessa Provincin,
para que tinha sido nomeado interinamente por V. Ex. ; c
por esta occasião devo declarar a V. Ex. que, competindo a
este Ministerio, de conformidade com o art. 66 do Uegularncnto
das Alfandcgas, a nomeação dos Com mandantes c Officiacs dn
Força Maritima das Alfandcgas do Imperio, não podia ser
concedida a demissão daquellc lugar pedida p<•r l"irmino
Hm·culano da Silva, senão pelo mesmo Minislcrio.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Albuquerque. -Sr.
Presidente 'da Província do i)ará.

Decisões do Governo.

N. !>39.-GUERRA.-Em 15 de Novembro de 1862.
Consulta do Conselho Supremo Militar, declarando que ao Alferes Antonio
Ray"lundo Ferre_ira Rubim se devia levar em conta no seu ~m~o dç ser~~
o pertodo decorndo da data, em que as~entárn praça no Corpo e ..\ttilh r &
'de Marinha, até o em que teve baixa do seni~11 da Armada.
,
, ·

Senhor.- Mandau Vossa Magrslade Imperial, por Portaria
expedida pela 2. a Directoria Geral da Secretaria de Estado dos
Ntlgocios da Guerra, em data do 1. • de Agosto do corrente anno,
remetter ao Conselho Supremo Militar, para consultar, a inclusa
informação da mesma Directoria sobre o memorial, em que o
Alferes do 5.• Batalhão de Infantaria, Antonio Raymundo Ferreira Rubim, pede o deferimento da supplica, que dirigio ao
mesmo Augusto Senhor, para obter indrmnisação da preterição,
que alleg 1 ler soiTrido em dous de Dezembro do a uno proximo
passado. Allega o pP-ticionario que requerêra em 20 de Dezembro ultimo indemnisação da preterição, que sotfrera a 2 do Hc·
zembro do dito anno, c, como não tenha até o presento_obtido
deferimento, pede, portanto, lhe seja concedida. a Graça, que
solicitou. O Tenente General, Ajudante General do Exercito,
em sua informação, declara que o requerimento do supplicanle
já fôra informado, e em 16 deste anno enviado ao ConseiJlO Supremo MHitar, d'onde ainda não ,·oltou; que nessa informação
não se julgava o supplicante preterido, porque, posto que con.,.
tasse, em virtude da Resolução de 27 de Abril do- anno proximQ
passado, mais tempo de serviço do que os dous Officiaes, de cuja
promoção se queixava, comt?do era elle mais moderno no as•
sentamcnto de praça, o qual e o que vale para as promoções se•
gundo o 'Aviso de 6 do Agosto de 1855; que, posteriormente a
essa informação, e quando se confeccionava o olmanak do corrente anno, obteve um Official, como se vê da Ordem do Dia
n.'• 310, que se lhe computasse na antiguidade relativa entre
seus camaradas o tempo de serviço prestado como Aspirante a
Guarda Marinha, o que parece confirmar o principio ·de que
o tempo do serviço nnterior á praça, quando é mandado contar.
por ter o individuo servido antes nos Corpos da Armada,- dolo
ser computado nas antiguidades relativas dos Officiaes·; e final~
mente que o tempo, que o supplicanto obteve contar p<?la llellO"
lu~~ão de 27 de Abril do anno findo, foi por t01· sido do Corpo
Artilharia de Marinha, portanto, ávista do que fica dito lhe
parece dever-se-lhe tambc-rn computar hoje osso tempo na sua
antiguidade relativa, c nesse caso se acha actuahncnte preterido
}Jclos dous Officiacs de que trata em seu rcqurrimento, uão na
época da promoção, por então ainda não se achar decidido que io
tempo, que se lhe contou, era daqucllcs, que devia influir na sua
I'OIIocação no almanak. Parece ao Conselho que o Alfe;cs do
5.• Batalhão de Infantaria, Antonio Raymundo Ferreira Rubim-,
esM no caso dP- srr beni!jtwmrnte nl!endido, Yislo qttc rnílitlío

de

as razões, que lcvúriío este Tl'ibunal, por occasiãtl !la prctcnçií()
inicial do pelicionario, a submeltcr á apreciação de Vossa Magestade Imperial· a Consulta de 31 de Março deste anno, a qual,
J>Or copia, tem a honra de oiTerecer á Vossa Magcstade Imperial.
Rio de Janeiro, 15 de Setembro de 1862. - /Jarão de Suruhy.

-Barão de Tamandaré.-Carvalho.-Bellegarde.-Fonseca.
Como

parecc.~Paço

em 15 de Novembro de 18G2.

Com a Rubrica de Sua Magestaile o Imperador.

Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão.
Senhor.-Mandou V. M. Jrnperiol, p0r Portaria expedida pela

2.• Directoria Geral dn·Sccrctaria de Estado dos Ncgocios da
Guerra, em dttta de 16 de Janeiro do corrente· anno, rcmclt~r
ao Consdho Supremo Militar, para Consultar, o incluso requerimento, em que o Alferes do 5. 0 Datalhão de Infantaria,
Autonio Raymundo Ferreira Ilubim, podo indcmnisação do
pretiração. Allega o peticionario que, na promoção de 2 do
Dezembro ultimo, fôra preterido pelos .Alferes Jo11o Gonsalvcs
Pimenta~· e Carlos Magno da Silva, promovidos a Tenentes,
por estudos, sendo mais modernos que o Supplicante, que
tamhem tem o curso d'arma, e que, em virtude da, Imperial
ResoluçãQ do 27 de Abril de 1861, conta antiguidade de praça de 16 de Abril de 18t.6· a r. de Ikzembro do 18'.8, pede.
portanto, ser promovido •Tenente com antiguidade de 2 de •
Dezembro. do anuo findo, segundo o disposto no art. 31 do
Regulamento de 31 de Março de 1851. Da Fé do Olficio junta consta que o Supplicante nascêra em 1831, assontára praça voluntaria a 8 de Nov.embro de 1851, sendo reconhecido t.o
Cadete em 14- do dito rnez, passou a 2.• Sargento a 26 de liaio
do ·1s55; ·promovido a 2. • T•mcnte para a arma de Artilharia
por Decreto de 2 de Dezembro de 1856, c transferido para a
de Infantaria em 10 de Setembro de 1859, por se achar comprehendido na 2. • parte do art. 25 do Regulamento, que baixou com o Decreto de 31: de Março de 1851 ; que obtivera
tres mezes de licença, que t~m sido elogiadJ> por vezes; o
que, pela Imperial Resolução de 27 de Abril de 1861, tomada
sobre Coosulla, do. Conselho Supremo Militar, se mandou contar ao Supplicante o tempo, decorrido de 16 de Abril de 1846
a 4 de Dezembro d'C 1848, em que scrvio no Corpo de Artí-.
lharia de Marinha.
·
·O Brigadeiro Ajudante General interino do Exercito informa qne, entende não poder ser attendida a prctenção do Supplicante, por não ter ello sido preterido, como suppõc, porquanto sendo os referidos Tenentes Alferes da mr.sma data,

que o Supplicanl<', é P~:tc mais rnod~>rno do que elles no assentamento de praçn, o art. 8. da I.ei n.• 585 de 6 de Setembro de 1850 mui expressamente estatuc que a antiguidade
Jlara o acccsso srj.t contnda da data do Decreto, que conferio
o posto; em igualdade desta, da do posto anterior, e, quando
ainda seja igual da rio a'senlnrnento de praça, caso em que se
nch11o os dous Tenentes promovidos, que sendo mais antigos no
assentamento de prnça do que o Snpplicante não foi este preterido; que a Hcsolução de 2í de Abril ultimo concede no Supplicnnlc nntiguidadc de serviço c não de praça, o que é muito differentP, c nem declara em conformidade de que Lei foi
ella concedidn. Que, finnlrnenlr, lembra que, quando se fizessem tacs concessões aos O!TiciaPs, seria conyenicnte explicar-se
quando cllas tlcvião innuir pnra o Habito de Aviz c reforma,
ou tambem para n promoção, afirn de evitar-se reclamações,
sendo quo isto é tanto mais necessario quanto convem, por
notas uniformes, determinar no Almanak militar as anl igui~
dadcs dos Officiacs, c scns direitos á contagem do tempo de serviço para os diversos misteres, que a Lei distingue.»
Parece ao Conselho que o Alferes do 5. 0 Batalhão de Infantaria, Antonio Hnyrnuntlo Ferreira Rubim, está no cnso de obter
a indernnisação requerida, visto que a Imperial Uesolução de
Consulta deste Tribunal de 27 de Abril do anno proxirno passado o collocou nas circumslaneias de ser comprd1cndido nas disposições do art. 3L do RPgulamento de 31 de Março de 1851.
- 0 Conselheiro de Guerra, Antonio Pedro de Carvalho, não se
.conformando com o voto da maioria do Conselho, e sim inteiramente com o que cxpcndcu o Ajudante General interino em
sua informação, seu voto é que sPja indeferida a pretenção do
Supplicante, pelas mesmas razões dadas pelo mencionado Ajudante General.
Rio de Janeiro, 31 de l\Iarço de 1862.-Barreto.-Visconde de
0

Cabo Frio.-Rarão de Surnhy.-Carralho.-Cabral.-Morae.;.Ancora.- Bcllegarde.-Conrormc.-João Alves Xavier de Mello,
Official 1\laior graduado.
Scnhor.-,1andoüV. l\I. Imperial, por Portnria expedida pela
Secretaria de Estado dos ~egocios da Guerra, em data de 'i
do Março proximo prctcrilo, remetter ao Conselho Supremo
Militar o requerimento incluso, em que o Alferes do 5.• Batalhão de Infantaria, Antonio Raymundo Ferreira Rubim, pcde quo se lhe mande addicil)nar ao tempo, que conta do
scrvir;.o no Exercito, o que senio na qualidade de Aspirante .a
Guanla Marinha, afim de qnc o mesmo Conselho dê seu parecer sobre semelhante pretcnçiio.
Allcga o supplicnntc que assent;írn praça Yoluntario no Corpo
de Artilharia de l\Iarinlla, atú que foi escuso do scniço, pede,

portanto, qur. se lhe m::mde adtlicion:u no tempo, que tem do·
serviço no Exercito, aquclle em quo scrvio na 1\Iarinhn.
Instruo o supplicante a sua pretenção com os documentos
seguintes: uma certidão passada pela Secretaria da Academia
do Marinha em 1852, na qual se declara que por Aviso de
2 do Março de 184-i passára do Corpo de Artilharia de Marinha para Aspirante a Guarda l\t.1rinha, tendo alli assentado
praça voluntariamente em 16 de 1\ b:·il do 18!~6, confor·me a
guia quo apresentára; qcw se malrieulára logo no 1.• anno
d;:, curso respectivo da mesma Aca1lt~mia, c q1w, po!' Aviso de
4 d~ DozemlJro dn 1~í8, se lhe Hnrdon d.11· bai:u. E o Titulo
da admissiio de Aspirante a Guarda l\1 lfinha d.llnLio de 3 de
1\Iarço de 18'~7.
« O Chefe d:1 respectiva s~cçiio da 2. • Dircctoria Geral da
Secretaria do E;tado dos Nc;.\'ocios da Guerra informa, dizendo,
qne lhe parece, qüe o supp:kante está no caso de contar o
tempo, que scrv io na Armada. »
P.treee ao Conselho, conformJn.lo-se com a informação do
l\Iarechal de C<~mpo, Ajudante G:.mtwal do Exercito, que o AIfores do 5.• llat~lMo Antonio llaymundn Ferreira Hnbim, está
no caso de se lhe lev.tr em conta no tempo, que tem de serviço, o periodo decorrido de 16 de Abril de 18í.6, em que assenlfím praça no Corpo de Artilharia de MJrinha, até 4 de Dezembro do 18!~8, em que teve baixa do serviço da Armada.
Rio de Janeiro 22 de Abril de 18Gt.-Alvim.-Barreto.-

Barão de Suruhy.-Carval!:'J.-Bitancourt.-Cabral.-Bellegarde.- Momes Ancora.
Como parece.- Paço, em 27 de Abril de 1861.
Com a Itubrica de Sua Magestade o lmpcr<Jdor.

Marquez de Caxias • .

N. 5W.-FAZENDA-Em t1 de No vem bro de 1862.
Sobre as Tbcsourarias não precisarem da d~cisiio do Thesouro quando
infligirem aos Colleetorcs c seus Escrivà!'S as penas pr!'scriptas nos
Decretos de 20 ãc Novembro de !H 50 c de 22 de Novembro de 18f>l,
ainda mesmo sendo aqncllcs Agcates Fiscacs da cbsse dos empregados
de Repartições cxtinctas.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -H io de Janeiro em
17 de l'\ovrmbro de 1862.

111. mo c Ex. mo Sr .-Accuso recrbido o officio I'CSI~I'V<HIO qne
V. Ex. • dirigi o-me em 2'•· de Setembro ullimo, ruhrimlo o

do lnspector da Thesouraria de Fazenda do dia 19, c papeis
annexos, tudo ácerca da falta quo commettêrão o Collector e
Escrivão da Collectoria da Capital dessa Província, deixando
de abrir de novo a Repartição a S'lU cargo, como lhes fóra
ordenado, a fim de cobrat·-se o sello do um passaporte expedido nesse dia : c em resposta cabe-me declarar a V. Ex.
que, para a pnniç;io d,>s referidos empregados, não carecia a
Thcsouraria da decisão que solicita do Thesouro a semelhante
respeito, vi,to cornl) pelo art. 61 do Decreto n. • 736 de 20
de Novembro de 1830, c art. 3l, ~ 5. • do de 22 de Novembro de 1851, n.• 870, acha-se ella investida de autoridade
pat·a in!ligir-lhes algumas das penas ahi prescriptas, segundo o
gráo em que n•pular essa falta.
Pelo art. 5.•, § 8.• da Lei n.• :38 de 8 de Otttubro de
18%, e confMmc o dispmto n1 Ordem n." 75 de 14. do
Outubro de 18J.'J, e.>tava tamb:)rn V. E~. autoris·tdo para resolver sobro o caso vcrtcnt~, sem qne servisse de embaraço,.
pelo facto de serem 03 refl)rido<; empregado<; da extincta 1\ecebedoria da dita Província, a Ordem n. • 227 de 4 de Outubro de 1852, qu:mio a pena a a;Jplicar fosse a de de-.
missão; po~que l)Sia Ordem, com 1nanto firmasse o dh·eito que
tem os cmpn•gados das extinctas Rect)btldorias do 1\iaranhao,
Pará e Rio Grande do Sul a ser mantidos no gozo dos respectivos vencimentos, nem por isso inhibe o Governo de dar-lhes,
o destino que julgar mais conveniente, e de demitti-los quando
commettão alguma falta tão grave qne reclame esta pena, ou
ainda de pô -los em disponibilidade; caso em que só deveráõ
os de que se trata c os mais em identicas circumstancias
perceber a parte do vencimento correspondente ao ordenado
fixo do emprego que exercião nas Reccbedorias, por não poder
aproveitai'-lhes, quando dispensados das commissõ('s em que se
achão, a deliberação contida na 2. a parte da citada Ordem n.•
227, visto restringir-se a mesma deliberaç!'ío aos empregadas
não encartado5 nos lugares das Collectorias então creados
para substituírem aquellas Hepartições.
Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Albuquerque.- Sr.
Presidente da Província do Pará.
-No mesmo sentido cxpcdio-se em igual da la Ordcm·á-The- f
souraria do Fazenda.

~431~

N. 541.-FAZE:\DA.-Em 18 de Novembro de 1862.
_Ajsentamenlo de uma Provisão de Vigario cncommcndado ap esc 1lada em
extra c to por certidllo.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio do Janeiro em 18
de Novembro de 1862.
O Visconde dr- Albuquerque, Pt·esidenle do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspeclOI" da T!.:esou ·aria
de Fazenda do l\linas, que foi deferido o recurso, que acompanhou o seu otficio n.• 75 de 26 de Setembro ultimo, int!Jrpo3lo pelo Padre Bernardo Leite Ferreira da decisão da
mnsma Tlwsouraria, que reeusou fazer o assentamento da Provisão da recorrente como Vigario encommendado da Freguezia
da llorda da 1\Iatta, pelo fundamento de que, tendo-se extraviado a dita Provisão, fôra, crn lugar desta, aprescutadn, n1io
uma certidão do lheor da mesma Provisão, mas sim outra extrahida do registt'O nos livros da Camara Ecclesiastica do llispldo de S. P.1t1lo, 03 quae3 nlo contém a peça regis~rada em
toda a sua integra, mas só.n,mte em extracto : porquanto, estando perdido o original da Provisão, não sendo de estylo
ficat' na Camara Ecclesiastica copia integral das Provisões, não
póde o recorrente ser privado da congrua que venceu legitimamente o em virtude de nomeação legal, como f!Jz certo
lÍelo:i documel'ltos que exhibio.

J'isconcle de Albuquerque.

N.

5~2.~FAZEND_\..-Em

18 de Novembro de 18G2.

Declarando n1lo caber nas attribuiçõcs das Presidcncias dns Pro,·incias outorisar sob sua responsabilidade uma despcza com o concerto de armamento da Guarda Nacional.

Minislerio dos Ne~oclos da Fazenda.-Rio de Janeiro em tS
de Novembro do 1862.
llJ.m• e Ex.m• Sr.-Segundo consta do ollicio dirigido acste
:Ministerio em 12 de Agosto ullimo, n.• 63, pela Thesouwria
de Fazenda dessa Província, pa~ou a dita Hepartição ao Commandante Superior du Guarda Nacional do 1\Junicipio da Diamantina, pela despeza pro\'eniente do concerto do respectivo
armamento, a quantia de '•90~000, excedendo em 201J)000, por
ordem e s Jb a n·~.ponsabilidade da Pr<'sidencia, o erndito .da

verba competente do exercido de JSH-1862: c como, nos
termos do Decreto do 1 . o de l<'evcrciro do corrente nnno, IJüo
cabia nas attribuições da mesma Prcsidencia aulorisar por tal
modo semelhante pagamento, julgo acertado assim o ,declarar
a V. Ex. embora nl'io s1~ia uvnltadu c quantia cxc.cdent<', a
respeito da qual nesta data o!Tido ao Ministerio da Justiça.
Deus Guarde a V. Ex.- Yiscondc de Albuqucrqu_e.- Sr.
Presidente da Provincia de Minas Gcracs.

N.

5'.3.-FAZE~DA.-Em

18 de Novembro de 1862.

Sobre pedidos de Caugmcnto de·~ !'fC!I_i_tQ~ para. dcsprzas c _au.toris.:l~ ··~a·
·
gamento destas pclasÍ'resJdcncrus de Pronnc1a.
.

Ministerio dos NPgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro.em.18
de Novembro de· 1862.
·· ·
O Visconde de Albuqucrqu~. Prc3idente do Tribunal do Thcsom·o Nacional, tendo presente os oficios do Sr. In~pcctór da
'fhesouraria de Fazenda de Mato Grosso 11. 0 7&. de H de Julho ultimo sobre o augmcnto de credito de f :0.)8~3&.0 para
desp~zas da verba-Fabricas do l\linisterio da Guerra-'-, cxercicio de 1861-62 (a cujo respé)ito se ofiiciou ao dito 1\Iini~
terio ) e n. o 76 de 7 de Agosto acerca da deliber~ção que
tomou a Presidencia da Provincia ·de autorisa1·, sob'sna responsabilidade, no actual exercício, o pagamento das despezas
a cargo dá referida 'Thesouraria, visto que até então não havia
chegado á Provincia a ordem da distribuição dos creditos, declara ao mesmo Sr. lnspcetor: quanto a cste.assurnpto, que
foi approvado o ac:o da Presidencia; c quanto ao do oficio n. •
74, quo ol'io procedeu rc:;ularm:mte; não s:S por ter havido
demora no pedido, tanto mais notavcl se, como deve concluirse, a despeza para que ped0 o supplemento é de material, quo
não póde ser autorisada pela Prcsidencia sob sua responsabilidade, mas tampem porque não rcm~tteu a demonstração de
tal s'uppl~mentó.'. E porque assim deixou o Sr. lris(lootor de
observar os arts. 2.• do Decreto de 1. • do 'Fevereiro ilesle anilo,
e 8.• da ordem de 17 de .Junho de 1861, recommenda-lhc
·muito o fiel cumprimento das disposições n'cllcs contida~_,'bc~
como o que se acha pre>cripto nJs circular~s n~~~· .~5· e·QO,
ue 25 de Agosto e 11 de Setembro ultimos.
.

ltsccndc de Albuquerque:

N. 5H.- JUSTIÇA.- Aviso

de 18 de Novembro de 1862.

Ao Ministerio do Imperio.-'- Declara que, á vista dos princípios firmados no
Aviso n.• 89 de ~ de Junho de 18<\7, ha incompatibilidade no exercício
dos cargos de ~-~~az e de Professor Publico.

2.• Secçlio.-Ministerio dos Negocios da Jusliça.-Rio de Janeiro em 18 de Novcnlbro de 1862.

lll.m• c Ex.m• Sr.-Tendo José lsidoro dos Santos, Professor
publico de primeiras letras da Cidade de Caruarú, na Província
de Pernambuco, apresentado uma queixa á respectiva Presidencia contra a Camara Municipal da mencionada Cidade por
não ter querido dar-lhe posse dú cargo de Juiz de Paz, por
julgar o exercício deste incompatível com o daquelle emprego;
entendeu o antecessor de V. Ex. quo devia ouvir o parecer
deste Minislcrio, por isso quo nllo se tratava do exercício do
cargo de Juiz de Paz unicamente quanto ás funcç{5es eleitoraos,
especificadas na ~ei do 19 de Agosto de f8q6, caso em que
a decisão seria da exclusiva competencia do Ministerio do Imperio, e sim do exercício das funcções judiciarias inhcrentes ao
dito cargo: cabe-me, portanto, responder a V. Ex. que Sua
Magestade o Imperador, a Quem tive a honra do apresentar
a duvida proposta, Houve por bem Decidir que, a vista dos
princípios firmados no Aviso n.• 89 de 4 do Junho do 1847,
ha incompatibilidade no exercício das funcções referidas, por- ·
quanto ha impossibilidade de ser qualquer dos dous cargos servido e desempenhado satisfactoriamente.
Prevaleço-me da occasião para renovar os meus protestos do
estima e de consideração a V. Ex. a quem Deus Guardo.João Lins Vieira Cansansão de SinimM.- Sr. Marqucz de
Olinda.

N. 545.-GUERRA.-Em 19 de Novembro de 1862.
Consulta. do Conselho Supremo Militar declarando o modo, por que devem ser
cumJiridaa,as filgt"ã1~· proferidas contra réos militares, e condemnando~ós 4' ti'atial os e ortifiêaçóes. -

Senhor.-Mandou Vossa Magestade Imperial, por Portaria
expedida pela 2. • Directoria Geral da Secretaria de Estado dos
Negocios da Guerra, em data de 8 de Outubro do corrent6
anuo, remetter ao Conselho Supremo Militar, o officio incluso
sob n.• 228 d6 18 de Agosto do dito anno, em que a Presidencia da Província da Parahyba submette a deliberação do
Governo Imperial a duvida, proposta á mesma Presidencia pelo
Decisiies do Governo.
·
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Coronel Commandantc do Corpo de Guarnição daquclla Provincia, áccrca do modo por que deve dar execução ás sente_nças,
pelas quaes forão condemnados dous Soldados do dito Corpo
a dous annos de prisão com trabalhos de fortificação, visto
não se poder alli fazer effectivos semclhuntes trabalhos: a fim
de que o mesmo Conselho Supremo Militar consulte -sobro
esse objecto, para estabelecer-se regra. em referencia ás Províncias, aonde não possão haver semelhantes trabalhos, principalmente quando, por muito longiquas, fôr difficil c dispendiosa a con~ucção para outras dos sentenciados a elles; dando-se, além desses hlconvenienles, o demais possibilidade de
fuga dos réos, e o de serem distrahidas por muito tempo de
serviço de 'seus corpos as praças empregadas nas escoltas, que
tiverem de acompanha-los.
«O Presidente da Província da Parahyba, em seu supracitado
officio, diz que, consultando o Coronel Commandante do Corpo
de Guarnição da mesma Província, como dar integral cumprimento á sentença do Conselho Supremo Militar de Justiça,
condemnando á dous annos de prisão com trabalhos de fortificações os Soldados Aniceto José Ahes e Eduardo Antunes.
\Íisto que alli não existem semelhantes trabalhos, submette á
decisão ao Governo Imperial a mencionada consulta.»
« O Tenente General, Ajudante General do Exercito, informando sobre a matcria sujeita, declara que, na dita Província,
existe a Fortaleza do Cabcdcllo, de 2. a ordem, que tem uma
guarnição de 6 praças inclusive o Commandante, e que, não
tendo ella, porém, a segurança neccssaria para prisão de sentenciados, lhe parece conveniente, que os referidos Soldados
sejão remettidos para a Fortaleza de Santa Cruz, a fim de cumprirem ahi as sentenças, a que forão condemnados.>>
Parece ao Conselho, que as sentenças proferidas contm os
réos Aniceto José Alves, e Eduardo Antunes; bem como as que
forem proferidas contra indivíduos em identicas circumstancias,
serão convenientemente cumpridas, sendD os réos empregados
em trabalhos de fortificações nas Províncias, em que se acharem; e, na falta desses, em quaesquer outros trabalhos mi·
Jitares.
Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 1862.- Alvim.- Bar·

reto.- Marquez de Ca:cias.- Visconde de Cabo Frio.- Barã&
àe Suruhy.- Bat·ão de 1'amandaré.- Carvalho .....;.. Bellegarde.
-Fonseca.
•como parece.- Paço em 19 de Novembro do -1862,
Com a Uubrica de Sua Magestadc o Imperador.

Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão.

N." B!~G.-FAZE~DA.-Em 1!) de No\·embro de 1862;
Prazo para(exc~uçilo d~s Leis depois de sua publicação.

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-IUo de Janeiro em 19
de Novembro da 1862.
Declaro ao Sr, Administrador da Recebedoria da Côrte, em
solução á consulta feita em seu officio de 15 de Outubro pro:ximo passado n.• 162, que, mandando a Ordenação, Livro 1. 0 ,
Titulo 2. •, § 10, que as leis tenhão execução na Côrtc 8 dias
depois de sua publicação, disposição determinada pela Ordem
n.• 273 de 21 de Setembro de 1858, bem entendeu o Sr.
Administradm· que das appellações interpostas até o dia 23 de
Setembro, ullimo, por ter sido officialmente publicada a Lei
n.• 1.177 de 15 deste mez, se devia pagar a multa do Decreto de 13 de Fevereiro de 1861 , não sendo devida taxa
alguma dos processos , cujas sent~nças da 1.a instancia tiverem sido dadas á execução no referido tempo, salvo se houver
embargos de tm·ceiro's ou artigos de pmfcrcncia, sujeitos á dizima, na. fôrma do art. 2.• § 3.• do "Hegulamento de 9 de Abril
de 1862.
.

Visconde de Albuquerque.

N• 5~7.-FAZENDA. -Em 19 de Novembro de 1862.
Sobre a cobrança do ~osio_ de !! •/o substitutivo da dizima de chanc.:lla.
·
ria restabeleci o pela Lei de 29 de Setembro de 1860.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
19 de Novembro de 1862.
Sirva-se V. S. declarar ao Administrador da Mesa de Rendas de Mangaratiba, em resolução á consulta constante do seu
officio de 7 de Outubro proximo passado, que nas causas processadas durante o regimen do Decreto de 13 do Fevereiro
de 1861, e pendentes de execução quando foi publicada a
Lei de 19 de Setembro deste anno, o imposto de 2 o/. substitutivo da dizima da Chancellaria, restabelecido por esta
Lei, deve ser cobrado antes da execução da sentença, nos termos do Regulamento n. 413 de 1O de J nnho de 184-5, art. 1. G
Deus Guarde a V. S.- Visconde de .ilhuquerque.-St·. Conselheiro Director Geral das llcndas Publicas.

N. MS.-FAZEND.\.. -Em 19 de Novembro de 1862.
Casos em que as Thesourarias de F;11enda alio devem cumprir as ordens
dos Presidentes de Província autorisando des~as ainda mesmo com a
elausula de ser soti sua responsabilidade.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro ll'in
19 de Novembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo em vista o officio da 'fhesouraria
de Fazenda da Província de Santa Cathnrina n. 55 de 9 de
julho ultimo, em que lhe communicou a despeza da quantia
de 7:000~00, que, pola verba-Obras Publicas Geracs e auxilio ás Provinciacs -do exrrcicio corrente ftz.era, por ordem
e sob a responsabilidade da Prcsidencia da mesma l'rovlncia,
cot~ o pagamento a Francisco 1\ibeiro .Martins, de, serviços
feitos na estrada de Lages, declara ao 81·. lnspector da mesma Thesouraria- que, não se achando a ordem da P1·esidencia,
que autort!lou aquella despeza, comprehendida nos termos·
do Decreto de 7 de Maio de 1842, nem no do 1. ~ de Feve-'
reiro do corrente anno, que o additou, irregular foi' o sou
procedimento em cumpri-la, preterindo de mais as formatidades legaes, isto é, deixando de ouvir sobre a matcria o
Procurador Fiscal, e não exigindo da Presidencia a sua expressa responsabilidade, na referida ordem, como determina\
a parte final do art. 8. • do citado Decreto do 1. • do Feve- ,.
reiro; cumprindo ainda observar ao Sr. Inspector quo sem a
a autorisação do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas, transmittida pelo da Fazenda nos termos do art.
53 do Decreto d.e 22 de Novembro de 1851, não poderá ser
excedido o credito de 15:000~000, reduzido já a 8:000~00,:..
concedido para obras geraes e auxilio ás provinciaes pela o1·dem:
do 18 de Junho do corrente anno n. 28, nem uinda sobresponsabilidade da Presidencia, sob pena de pro~f:eontra:
essa Inspectoria como fôr de direito.

Visconde de

Albuq~rqllr.:
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..-omciou-se na mesma data ao Presidente da Provineia.

N. M-9.-I:\IPERIO.-Aviso de 20 de Novembro de 18G2.
Ao Presidente da Província de Santa Catbarina communicando a Rcsoluçllo
qne tomou S. M..o Imperador sob~e algumas leis da mesma Provincia,1 .
promulgadas no corrente anuo.
·
-- · --

3.• Seeção.-Rio de Janeiro.-:Ministerio dos Negocios do
Imperio em 20 de Novembro de 18G2.
IJI.m• o· Ex.m• Sr.-Sobre as Leis dessa Provinci'a promulgadas no.,c01·rente anno rui ouvida e Secção dos Negocios do
Imperio do Conselho da Estado; c Sua 1\lagestade o Imperador, Conformando-se por sua lrnmediata Hesolução de 15 do
corrente mez com o Parecer da referida Secção, exarado em
Consulta ·do 22 de Outubro proximo pas3ado, 1\landa submetter as ditas Leis ao conhecimento da Assombléa Geral Legislativa, c declararca V..Ex. o srguinte:
1.• Na Lei n.• 520 do 2 do Maio (Posturas da Camara :Municipal da cidade de Lages) são dignos de reparo os §§ 2.•,
3.•, 4.•, 10, 12, 13 e 14,_osquaes, sendo relativos ao exercício
da Medicina e Pharmacia, c á policia sanitaria, contém matoria acautelada por Lei e Regulamento geraes (Does. n.• 520 do
U. de Setembro do 1850, c n.• 828 de 29 de Setembro de 1851).
O art. 21 dessa mesma Lei diz: « Ningucm poderá lançar ou
consentir que se lancem aguas infectadas ou outras immundicias
nas ruas, quintaes, pateos, e canos de casas. ll Esta disposição
será origem de desavenças c rixas se fôr executada, por não se
achar definido até que ponto se pódo entender o consentimento.
Os arts. 44 e 45, prohibindo que se corra a cavallo nas
ruas da cidade e freguezias, e que nesses lugares se domem
aoimaes, impõe uma pena exorbitante, além da prisão e multa:
é a venda do. anjmaL Para tanto não estão as Camaras 1\Iunipaes autorisadas pelo seu Regulamento.
O art. 54, dando providencias sobre incendios, e encarregando ao Fiscal de applicar meios para extinguil~os, concluo
assim: « Aquelle que se negar ás requisições do Fiscal para
tal fim será multado em 4~000, ou soiTrerá a pena de 24 horas
de prisão não tendo com que pagat· a multa. ll Esta disposição
por sua 'generalidade póde dar azo a abusos dos Fiscaes.
No art. 57 autorisa-se a colheita da herva mate nos matos das
terras devolutas, precedendo licença do Presidente da Província. Mas nem as Camaras Municipaes, e nem as Assembléas Provinciaes podem dispór da propriedade Nacional. Não
podem tão pouco regular a fiscalisação dos hervaes existentes
em taes terras, como se faz no art. 60.
• Os arts. [85, 86, 9!) e 100, que obrigão o povo ao concerto
das estradas, oiTendem a liberdade individual, c irnportão uma
especic de imposto ou onus pessoal, para o qual as Camaras
não tem faculdade.

O art. 107 na parte qne manda arrcrnalar os animacs, que
forem encontrados vagando pelas ruas á noite, excedo os
limites de uma postura. Nem os bens chamado• do -Evcnt~
são postos em hasta publica tão pcrcmptori:unentc.
- 2. 0 O art. 3. 0 dos approvados pela Lei n. o 52'~ (Posturas da Camara Municipal da Cidade da Laguna) manda qun sejilo apprehcndidos pelo Fiscal e arrematados em hasta publica os animacs,
que forem encontrados vagando pelas ruas da Cidade, c que
se não col1tlcça a quem pmtcnccm, se dentro de 48 horas não
forem reclamados por seu~ donos, revertendo o produ~o liquido .
da arrematação em favor do cofre da Carnara. Esta disposição não
póde ·subsistir. Esses animacs tem a natureza dos bens chamados
do-Evento-, c é-lhes applicavcl o q·w esl<i disposto pelas Leis
ácorca dos bens vagos. Além disso em nenhum caso. deveria
todo o producto da arrcrnata~<ã" pertencer á Camara, mas tão sómente aquelle correspondente á multa; o mais cumpria quo
ficasse em deposito para a todo tempo se1· cntl·egue ao dono,
qunndo apparecesse, salva a prc5r.ripção.
O que CQmmunico a V. Ex. para seu conhecimento.
Deus Guarde a V. Ex.-lltarquez de Olinda.'-Sr. Presidente
da Província de Santa Calharina.

N. 550.-AGRICULTURA, CO:\IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 20 de Novembro de 1862: · · " ·
·
Deliberando não nnder terras publicas senil o ás pessoas que por si ou 'por·
companhias oo empresas se aclíarem habilitadas pura as cultivar ..

3. • Directoria das, Terras Publicas c ColoQisação. ,.-Rio -de
Janeiro-Ministerio dos Negocios da 4\,gricultura, Commcrcio
e Obras Publicas em 20 de Novembro de..186:lil . ·. ;; ' '
Tendo o Governo Imperial deliberado não autorisar a eonccssão de terras a titulo de venda senão ás pessoas, que as queirão effectivamente cultivar e na extensão proporcionada ás forÇas
de que disponhilo, convém que V. Ex., quando houver de in.;.
formar sobre pedidos dessa natureza, declare ao mesmo tempo
se os pretendentes são na r~alidade levados pelo indicado proposito e se possuem meios para e!Tectuar a cultura por .si ou·
mediante qualquer Companhia ou em preza. Carecendo, portanto,
este Ministerio de informações desta ordem, não póde attender
ao que V. Ex., relativamente aos requerimentos de João Themotco Rodrigues e José Marlinho Hodrigues, expõe em seu officio de 30 do mez proximo passado, que assim fica respondido.· .
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins fieira Cansansão de Sinimbú.-51'. Presidente da Província do Paraná.

N. 551.- HIPERIO.-Aviso de 22 de Novembro de 18G2.
Ao Presidente da Provinda do l\Iarauhao, para que P.Xpe(a as ordens nect>s5arias, n fim de que produza os devidos eO'eitos a Portaria da l~1!
concedida a uw l'arocho, urro obstante ter decorrido o prazo parnsüã
apresentaçno.

O.• Secção. -Rio de Janeiro.~ Minislcrio dos Negocias do
Imperio em 22 de Novembro de 1802.

IIJ.m• e Ex.m• Sr.-Tendo em consideração o que expõe o
Padre Mauricio Fernandes Aires, Vigario .collado da freguezia
de s~ Joaquim do Bacanga, no requerimento transmiltido com
o officio de V. Ex. de 22 do mez findo, haja V. Ex. de expedir
as suas ordens, para que produza todos os seus eiTeitos a Portaria de 21 de Março ultimo, que concedeu ao dito Vigario
um onno de licença com o vencimento da respectiva congrua,
visto nilo resulta•· do omissão sua a demora que houve na
apresentação da referida Portaria, que devolvo.
Deus Guat·de a V. Ex. -Ma,.quez de Olinda. -Sr. Presi·
d·~ntc da Província do Maranhão.

N. 552.-IMPERIO.-Aviso de22 de Novembro dd802.
Ao Preslllente da Província da Bahia declarando que o racto, de ter sido appro·
vada por governo estrangeiro uma sociedade estabelecida na mesma Província, na:o constitue a dita sociedade estrangeira, para que necessite da
approvaçno do Governo Imperial, além daquella que já lhe tinha dado o
·referido PN'Sidente antes da npllrornÇilo do governo estrangeiro.

5.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios do
Imperio ern 22 de Novembro de 1862.
.
III.m•.e Ex.m•sr.-Em solução ao officio de V. Ex., datado
de 3 de Setembro ultimo, communico a V. Ex. que o Governo Imperial, conformando-se com o parecer da Secção 'dos Negocios
do lmperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de 16
do mesmo mez, Houve por bem resolver que o facto de terem
sido approvados· pelo Governo Federal da Suissa os Estatut6s
da Sociedade. Suissa de Beneficencia, estabelecida nessa capital,
não constitue estrangeira a mesma Sociedade, a qual portanto
não carece de approvaçll.o do Governo Imperial, bastando para
seus fins a que lhe •fui c.OIJCedida por essa Prasidencia em Junho
de 1861.
.
Deus guarde a V.Ex. -Marquez de 0/inda.-Sr. Presidente
da Província da Bahia.

N. 553.-FAZENDA. -Circular em

2/~

de Novembro de 1862.

Manda abrir concurso para o preenchimento das vagas existentes
fandcgas.
·
·- ,

pa~

Jl·
-·

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 24
de Novembro de 1862.
O Viswnde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias
de Fazenda que abrlio concurso para o preenchimento das vagas
que existirem nas mspeclivas Alfandl'gas, dependentes desta
formalidade, observrindo-se a semelhante respeito as disposições
em vijlor, conforme lhes foi determinado pela Circular n.~ 42
de 28 de Julho do corrente anno; devendo, no caso de quo
não appareção concurrenles, assim o participar ao Thcsouro,
pal'a que se possão tomar as medidas que forem convenientes.

Visconde de Albúquerque.

N. 554.- ll\IPEHIO.- Aviso de 26 de Novembro de 1862.
Ao Director da faculdade de Direito do Recife declarando a providencia quP. se
deve tomar para se fazer elfectiva a pena di~_çiplin(lr imposta a um estudante
do curso de prepdratori•>s, quando eltêSeterilía occultado para nao a solfrer.

4.a Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocies do
perio em 26 do Novembro do 1862.

Im~

m.m• c Ex:.m• Sr.- Accuso a recepção do. officio dessa Directoria de '12 de Setembro ultimo, em que pergunta qual deve
ser o procedimento da mesma Directoria, qu_ando o estudante matriculado no curso de preparalorios, tendo feito distorbios, e sido
condemnado á pena corrcccional de oito dias de prisão, deixar
de comparecer nas respectivas aulas para eximir-se da pena, c
apresentar:..se n'uma das época11 marcadas para os exames, requerendo faz~-los.
•
·
Em resposta declaro a V. Ex. que a pena de prislio imposta áo
estudante de preparatorios, que não tenha sido execúUI.da' por
elle se ter occultado, deve-o ser em qualquer parte, e em ctualqu~r
occasião, etn que. fôr encontrado , dentro , ou fóra do etlificio da
Faculdade, requisitando-se da autoridade policial o auxilio qne
para este fim fõr necessario, de conformidade com o que determina
o art. 130 dôs Estatutos das Faculdades de Direito, appllcafel aõs
estudantes do curso de prcparatorios pelo art. 18 do l\egolá~
mento expedido com . a Portaria de 5 de Maio de 1856.
Deus Guarde a V. Ex. -Marque::; de Olinda.--Sr. Director
da Faculdade de Direito do Uecife.

N. 555.-FAZENDA.-Em 2ü de Novembro de 18U2.
Mandando pagar a uma pensionista do Estado, ou a seu procurador, a respectiva P!JISi!o independente de antorisaçJo de seu marido.

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 26
de Novembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em deferimento ao requerimento do Bacharel
l\fanoel dos Passos e Figueirôa, pedindo, como cabeça de casal,
que se mande pagar na Província de S. Pedro á sua mulher n.
Dalbina Benigna Nepornuceno da Silva o respectivo meio soldo,
que lhe compete como filha do Coronel João Nepomuceno da Silva, correspondente a cem mil réis annuacs (1OO:tl\000) e igualmente
a pensão de duzentos mil réis lambem annuaes (200~000), concedida por Decreto de 13 de Agosto de 1850; ordena ao Sr. Inspcctor da mesma Thesouraria que mande abonar á referida Ualbina, ou ao seu Procurador nessa Província, não só o respectivo
meio soldo de que trata a ordem IÍ. o 196 de r~ Outubro ultimo,
como tambem a mencionada pensao, devendo prescindir da exi"C"
gencia de autorisação de seu marido, visto ter sido elle quem
requereu semelhante transferencia.
Vi~conde

de iilburzucrque.

N. !>56.-l<'AZENDA.- Circular em 27 de Novembro de 1862.
Exige informações sobre o augmento da producção, n::archa da importaç11o,

~'ilc.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -lHo de Janeiro em
27 de Novembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectores das Thesourarias
. de Fazenda que, ouvindo os das Alfandcgas que lhes são subordinadas, informem impreterivelmente até o lim de Janeiro
, de 1863, cada um em relação á Província em que se acha:
1. • Se a producção tem augmentado, comparado o exercício
de 1861-62, nesta parte, com os cinco anteriores;
2.• .Qual a marcha que a. importação tem seguido, tomando-se·· por base os cinco ultimos annos;
3.• Se das reducções de direitos, feitas pela Tarifa em
vigor, tem resultado maior consumo dos generos favorecidos o
modificação de seus preços no mercado, ou se o beneficio
llproveitou sómente aos respectivos importadores.

Visconde de .4lbuquerque.
Decisões do Got•erno.

N. 55'1.-IMPERIO.-Aviso lle 27 lle Novembro de 1862.
Ao Presidente· da Junta Central de Hygiene Publica, declarando que as disposições, por que ella se rege, dao-ll•c os meios p1·ecisos para impedir
que exerçao n medicina, e pharmaeia, ou vcndno drogas e medicamentos
as pessoas que uno eslivorem para isso autorisadas, competindo o.os Delegados de Policia tomar conhecimento dos casos não previstos nas
mesmas disposições.

5. • Secção.-Rio de Janeiro.- 1\Iinisterio dos Negoc'os do
Imperio em 27 de Novembro de 1862.
lll_mo e Ex.mo Sr.- Foi presente a Sua l\lagestadc O Imperador uma representação da lmprrial Arademia de Medicina,
na qual expõe que, tendo chegado ao seu conhecimento, por
communicaçõcs de seus membros, diversos factos de individuas,
que, intitulando-se 1\ledicos, Pharmaccuticos, ou apresentando-se
como possuidores de elixires infallivcis contra toda a sorte de
molcstias, procurão locupletar-se á custa dos doentes incautos,
pondo muitas vezes em risco a vida destes, solicitou da Junta
Central de llygienc Publica qnc, como autoridade sanitaria,
concorresse com os meios que lho faculla o seu Regulamento
para exlincção de taes abusos, c que a referida Junta lhe respondeu por oficio de 17 de Abril que, comquanto reconhecesse a veracidade de todas as proposições emittidas pela Academia, todavia nada podia fazer, entre outras razões, porqu(}
a Lei de sua creaçiío não lhe dava direito para perseguir o charlatanismo, tendo dado a outras autoridades os poderes para
esse fim.
E o mesmo Augusto Senhor, tendo-se conrormado por sua
lmmediata Resolução de 22 do corrente mcz com o parecer
da Secção dos Negocios do Impcrio do Conselho de Estado,
exarado em Consulta de 20 de Outubro proximo passado, do
que transmitto cópia a V. Ex., Houve por. bem Mandar declarar á Junta Cenlml de lly~ione Publica que os arts. 4.• o
5. 0 da Llli n.o 598 de U de Setembro de 1850, r. o Regulamento n.• 828 de 29 de Setembro de 1851, cujas disposições
lhe recommendo que ·cumpra fielmente, conferírão á mesma
Junta os meios neccssarios para occorrer aos casos de que se trata.
E porque os crimes, previstos no Hegulamcnto n.o 828 de 29
de Setembro de 1851, são publicas, dos que tem accusação
ex-oflicio por parte da justiça, e seu julgamento compete aos
Delegados na fórma do art. '11, nesta data solicito do Ministeria da Justiça, que recomm~nde ás autoridades policiaes· a
execução do mesmo Regulamento.
.
Deus Guard_e a V. Ex.-Marquez de Oh"nda. -Sr. Presidente da Junta Central de Hygicne Publica.

N. 558.-At;RICULTUIU, C0:\1.\IERClO E OIH\AS PUBLICAS.
Em 27 de Novembro de 1862.
I)Úiarando que a Circular de 1? de Novembro de 1857, c os Avisos de 30
de Novembro de 1860 e de 26 de Junho do corrente anuo resolvem as
duvidas suscitadas pela Thesouraria da Fazenda sobre o vencimento que
compete ao Escrivllo e Agrimensor do Engenheiro Theodoro o~chz.

Directoria das Terras Publicas c Colonisaç11o- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocias da Agricultura, C::>mmercio
e Obras Publicas ern 27 de Novembro de 1862.
Havendo rcpt·esentado o Engenheiro Theodoro Oschz relativamente ás duvidas suscitadas pela Thesouraria da Far.enda
dessa Provincia a respeito dos vencimentos do Escrivão c Agrimensores, que ~:om ellc tem trabalhado nas medições a seu
cargo, como Inspeclor Geral e corno Juiz Commissario, declaro á V. Ex. que semelhantes duvidas não procedem por estarem já resolvidas na Circular de 12 de Novembro de 1857,
e nos Avisos de 30 de Novembro de,1860 e o de 26 de Junho
do corrente anuo.
Deus Guarde a V. Ex. -João Lins Vieira Can~nsão de
Sinimbtí.- Sr. Presidente da Província do Paraná.

N. 5ii9. -IMPERIO. -Aviso de 28 de Novembro de 1862.
Ao Dirrctor da Faculdade de Direito do Recife, determinando que fa~a rc·
tirar do ensino da aula de philosophia do curso de preparatorios da
mesma Faculdade o compendio nella adoptado contra a prescripçlio das
. disposições em vigor.

, 4. • Secção.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocios do
Imperio em 28 de Novembro de 1862.
IJl.mo e Ex. mo Sr.-Determinando o art. 7. 0 do Regulamento
do 5 de Maio de 1856 que os compendias e livt:QS us.1dos nas
aulas· preparatorias sejão os mesmos que tiverem sido, ou forem
ado~dos pelo Governo pam a instrucção secundaria do J\Iunicipi<{oâ Cóête;· conforme se declarou a V. Ex. em Aviso de
!) de Outubro ultimo; e, não achando-se naquellas circumstancias o compendio de Charmá adaptado na aula de philosophia dessa Faculdade, e para esse fim traduzido pelo respectivo
Professor o Bacharel Antonio Herculano de Souza Bandeira:
o mesmo Govocno n11o póde por semelhante motivo consentir
na adopção do dito compendio, que cumpre seja retirado da

referida aula, c substituído pelo curso elementar de phílosophia de Barbe que sene no ensino secundaria deste Município,
como deve constar a essa Directoria por communicação que
lhe fez ó Inspeclor Ge~'al da lnstrucção Publica; observando
que a razão de nilo haver exemplares desta obra no mercado
dessa Cidade nilo justifica a falta de cumprimento daquelle preceito.
O que tudo commuuico a V. Ex. em solução aos oficios
dessa Directoria de 11 de Junho do anno passado, e de 6 do
corrente mez.
Dem; Guarde a V. Ex.-JJfarquez de 0/inda.-Sr.l}ircctor
da Faculdade de Direito do Heeife.

N. 560_.- FAZENDA.- Em 29 de Novembro de

.

186~ .

0,; e>cravos rcoidcntes dentro dos limites rle uma Villa são sujeitos a taxa,
embora se oeeupem em srni•:o de laroura.

l\Iinislerio dos Negocios da Fazenda.- Uio de Janeiro em 2\J
de Novembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, communiGa ao Sr. lnspector da Thcsouraria do
Fazenda de Minas Geracs, em resposta ao seu oficio n .• 78 de 2
de Outubro ultimo, que o mesmo Tribunal resolveu indeferir o
recurso, interposto por José Antonio Tavares, da decisão da mesma Thesouraria que sujeitou o recorrente ao pagamento da taxa
de seis escravos occupados em serviço de lavoura ; visto como, residindo os dilos escravos dentro dos limites da Villa de Tamanduá, nessa Jlrovincia, não pódc o dito recorrente, em vista da ordem n.• 479 de 29 de Dezembro de 1857, do art. 5.• do Decreto
n. • 4l1 de 4 de Junho de 18"-5, e da Circular de 15 de Janeiro
de 1835, ~ximir-sc do pagamento da respectiva taxa.

Visconde de Albuquerque.

N. o61.-UIPERIO.- A viso de 2!) de ~o,·enlbro de 1862:
Ao Presidente da Província dl'. Pl'rnamhuco, approvnndo a drdsno d.a Prc·
sidencia, de haver incompatibilidade na necumulação das fuucçücii de professor publico de primRiras letras e Juiz de Paz.
- ·· ·

3.• Secção.-Hio de Janeiro.-l\Jinislcrio dos Nrgocios do
Impcrio em 29 de Novembro de 1862.
111. mo c Ex. mo Sr.- Tenho presente o oficio dessa l'residcncia n. o f 5, de 12 de feverd r o ulli mo, remetlt'ndo uma
representação que lho dirigio José Isidoro do:; Santos, Professor Publico do Inslrucção prim:1ria da Cidade de Caruarú
contra a decisão, pela qual a mesma Prcsidencia dedarou
que ellc não podia accumular as funcções daquclle cargo com
as de Juiz de Paz.
Em resposb comrnuniw a Y. Ex. que por Aviso do J\1inisterio da Justiça de 18 do 1\'o,·emlm:> proximo lindo, foi
decidido que, á vista dos principios firmados no Aviso n.o 89
de !• de Janeiro de 18!~7, ha incompatibilidade no exercício
elas funcções daquellcs dous cargos, devendo, portanto, ser mantida a referida decisão dessa Presidcncia.
Deus Guarde a V. Ex. -Jlarquez de O/inda.- Sr. Presidente da. Província de Pernambuco.

N. 562. -FAZENDA. -Em o 1. 0 de Dezembro de 1862.
Altera o numero das estampas das letras do Thesouro Nacionnl.

l\finisterio dos Negocios da Fazenda.- Ilio de Janeiro em

1. de Dezembro de 18G2.
0

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacio:-~al, ordena que d'ora em diante o numero
d<ts estampas das letras do Thesouro, de que trata o art. 2. 0
das Instrucções de 30 de Junho de 1851, fique reduzido, em
um exercício, a 100 as dos valores de 500~000 até 10: OOO:t;l;
a 150 as de 20: 000~000; e a 240 ás de 50: 000~000 ; ficando por esta fórma alterado o referido art. 2.
0

•

Visconde de Albuq,tcrquc.

N. 563.-AGRICULTURA, Cü:\li\IERClO E OBRA.S l'UBLIGAS.
Em o 1. o de Dezetubro de 1862.
Augmentn a Yerba para despezas de

f<!~~eltese.

Dircctoria das Tnras l'ublicas c ColonisJção.-Hio dJ J<~
nciro. -1\linistcrio dos Negocios da Agricultura, Commerllio
c Obras Publicas em o t.o de D~zembru de 1t::.62.
Ill. mo c Ex.. mo Sr .-Hcprescntamlo a Thcsouraria de Fazenda
dessa Província, em otncio datudo de 15 do proximo passado
mcz, áccrca da insullidcncia do credito distribuído pela vc;·ba
catechcsc c conta do exercicio de 1Hü L-1862, nesta data solicito
do Ministerio da Fazenda a expedição das nccl'ssarias ordens
a fim de que seja augmenlado com a quantia de dous contos
duzentos c dezoito mil quinhentos c dl'zoilo réis, devendo V.
Ex.. fazer sentir á referida Thcsouraria que os pedidos de
augmento de credito devem ser fcilos com a necessaria anteccdcncia e sempre acompanhados de demonstrações minuciosas
para bem se reconhecer a necessidade dcllcs, sendo para estranhar que assim se não tenha praticado não obstante as ordens
anteriormente expedidas a tal respeito.
Deus Guarde a V. Ex. -João Lins V~ira Cansansão de
Sinimbú.-Sr. Presidente da Província do Paraná.

N.

564..-ll\IPERIO.-Aviso do 1. de D~·zcmbro de 1862.
0

Ao Bispo de Marianna, declarando os termos em que devem ser feitas a
propostas para apresrntaçno de l~a~o~_l!os.

6.• Sccção.-Rio de Janeiro. -l\Iinisterio dos Negecios do
Imperio em o 1. 0 de Dezembro de 1862.
Ex. mo e Rev. mo Sr.-Em officio reservado de 31 de Outubro
ultimo V. Ex.. llev.m•, respondendo ao Aviso que lhe dir·igi em
21 de Agosto antecedente, representa que nem sempre será
possível que nas propostas para Parochos sejão contemplados
trcs, ou dous oppositores, porque de ordinario nem sequer
um se apresenta, sem que para isso V. Ex. Rev.m• peça e faça
instancias; e que, havendo um só oppositor, parece que não
tem lugar o indicur os pontos que cllc fez, c nem de taes pontos
falia o Alvará das Faculdades de 14 du Abril ne 1781; o que
aliás teria cobimcnto se fossem mais os oppositores.

Em resposta lenho de pondrrar a V. Ex. Rcv. ma o scguinlr,
em additamento ao citado Aviso.
t.• Que nel\e não se exige que sempre sejão propostos h·cs,
ou dom; oppositores; antes se diz muito expressamente quo
pôde ser proposto um só, como é patente das suas palavras
-salvo o caso de não haver aquellc numero (tres) d'cntro os
repu ta dos dignos, quo então poderáõ formar-se as propostas
com dous, e até com um sú nome-. Isto mesmo já tinha sido
determinado no Aviso de 5 de Junho deste anno expedido ao
Reverendo Bispo Conde Capclliio-Mór para cxccuçiio da Imperial llesoluçiio de Consulta do 2 do mesmo mez, da qual dei
conhemento a V. Ex. Hev.m• em Circui:Jr de 31; consulta esta,
cuja doutrina é fundamentad<~ no Alvará citado, e na Provisão
de 30 de Agosto de 1827. O Governo Imperial insiste, portanto,
na ordem expedida pelo referido A viso de 21 Agosto, com a
declaração nelle expressada, de serem as propostas acompa~
nhndas de informa~iio do numero dos oppositores approvndos,
d'entrn os que conoorrêrão, para que- Sua l\Iagesladc o Imperador possa livremente, e com conhecimento de causa, excr~
c~r o direito de aprscntnção que 1tw compete.
2.• Que as propostas só devem recahir sobre os opposilores
approvados nos excames, e ser bnseadas nestes, conforme determina o Alvará das Faculdades, o o Decreto de 16 de Agosto do
1817; e em refercncia a esses exames, dos quaes não se deve
jámais prescindir, ainda mesmo que seja só um o oppositor,
foi que no sobredito Aviso de 21 de Agosto se exigio a declarnção
dos pontos que fizer cada um dos oppositores, pois que á vista
dellos é que .se póde conhecer da capacidade dos propostos.
E', pois, indispensavel que seja cumprido este preceito, no qual
tambem insiste o Governo Imperial, sem dispensar a informação, que com muita particularidade exige o citado Decreto,
ácerca do comportamento, costumes c moral dos propostos.
Deus Guarde a V. Ex:. Rev.m•-Marque.z de Olinda.-Sr.
Bispo da Diocese do 1\larianna.

N. 565. -FAZENDA. -Em 4 de Dezembro de 1862.
Na proposta de E!Jis feitos pelas Tlwsoureiros" das Alfandegas deve-se ex'gir
a acquiescencii dos fiadores dos mesmos Thesoureiros se t•sta clausula
não foi comprehcndida no termo da fiança.

1\linisterio dos Negocios da Fazendn.- Rio de Jnneiro em
4 de Dezembro de 1862.
Communico a V. S. para seu conhecimento c devidos clTcitos
que fica approvada a p1·opo~ta do Thesourciro dessa Alfan-

déga, que acompanhou o seu oficio n.• 408 <lc 26 de Novembro proximo passado, de Damasú José Teixt:'ira o Manoel
José Rodrigues Pereira fJara os lugares de Fieis do mesmo
Thesoureiro; devendo V. S. exigir a acquiescencta dos fiadores do mesmo Thcsourciro, se no respectivo termo do
fian~;a não foi comprehendida esta clausula; e no caso negativo baslnl'ií que o mesmo l'iudor assigne a proposta do
seu afiancado com a declaracão de com ella concordar.
Heus Guarde a V. S.-Vi~conde de Albuquerque;-Sr. Conselheiro Inspeetor da Alfundcga da Côrte.

N. 566.-FAZEND.\.-Em 4 de Dezembro de 1862.
Sobre n imposiçno de multas por di!Tercnças verilicadas em um d~spacho e
·
·
provenientes de erro de traducção da·facLurl!•
.........,__.
*""'

Ministerio dos Ne~rocios
4 de Dezembro dJ 1E62.

I'• · · ; •

d~ Fazenda.~Rio

'./•:·

do Janeiro em

...

O Visconde de Albuqut>rqnc, Prc,iucnte do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da Thcsouraria de
l<'azenda da llahia, qun o mesmo Tribunal, tendo presente
o seu officio n.• 220 de 12 Julho ultimo, a que acompanhou
o recm·so interposto por Kurnmler & Comp., da dccisao
do Sr. lnspcctor, confirrnatoria da da respectiva Alfandega
que os multou nas penas da 1.• parte do art . ...556 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860 por occasião do etTectuarcm
o despacho -de 4.0 duzias do camisas, quando pela nota que
havião apresentado constava ser 40 duzias do peitos de camisas, resolveu dar provimento ao referido recurso, visto ter
se verificado que semelhante ditrerença foi devidu a erro ou
engano na traducçào da factura entre os termos- devants de
chemises e chemises de devants-, o não á fraude, como reconheceu a dita Alfandega, cumprindo, portanto, que applique ao
caso, de que se trata, a disposição do art. 545, § 2.•, 2.a
parte, que sujeita á multa de 1 1/2 •;. do valor das mercadorias,
quando as declarações da nota são vagas e incertas. E por esta
oc~:asião observa ao Sr ... Inspector que, pelo exame do supr!lcitado art. 556, 1.• parte, vê-se que são condições essenciaes
da especie nelle tratada: 1. • serem as mercadorias encontradas
da mesma classificação gencriLa, ou especie, das declaradas na
nota; 2. •, que entre cllas se encontrem algumas da mesma
especie, mas de qualidade consideravelmente superior.

Visconde de Albuquerque.

N. 5ü7.~F;~ZENDA.-Circular e!n 5 de Dc;:e:nbro do 1862.

.....,.,_.....,..,

Aos Presidentes de Provincia robre a autorisação de supplementos de cte·
·
dito-s ia~,[JCienteB' para u lfflspêzas dos servi~os decretados.
-

,

.

~

'

·.

' :\linistcrioo dos· Negocios da Fuzcnda . ..:...._ llio de Janeiro em
5 de Dczt>tllb!O.,• de 1662.
·
. ' ·
lli.m• .e Ih.m• Sr . ..;_Corno V. Ex. deve ter visto das publicações officlans, tem este l\linisterio ultimamente estranhado
a quasi todas as Thrsourarias de Fazenda a •maneira pOI' que
derfio cllas nxectH;uo ú doutrina dos arts. 2.• do Decreto
de f. • de Fevereiro t:.leste anno, e 8. • da Ordem geral da dis,
tribuiçllo dos crcditos, nlio obstante as constantes recommendaNc,s qu~ a este . respeito lhes hão sido feitas a bem da regulandade do serviço.
Não me parecendo, p(Jrém, aint:.la snfficientes as novas recornmendaçõcs, e mesmo censuras dirigidas ú maior parte dos respectivos Jns~cctcres, com o fim de evitarem-se os graves crnbnraço3
que podem provir da erronca pratica por ellcs adoptadn de recorrerem ás Prcsidencias. para a obtenção de supplementos de
creditos, muitas. vezes untes de solicita-los do Thcsouro, ou nas
mesmas datas em que os:solicilão, ou ainda antes de passar-se
o tempo preciso· para a solução de seus pedidos; e considerando por outro lado que das P1·csirlencias de Províncias muito
depC'n!lc a· boa cxecutão do Decreto citado no tocante aos deveres das Thesoul'arias; tomo por isso n deliberação de diàrnar
a attenção de V.· Ex. para tal assumpto, que muito lhe rccommendo, lrátlsrnittilldO ao QlCSU)O tempo a v. Ex. os cxemplareJ
juntos das Circulares n:... 45 e 50 de 25 de Agosto e 13 de
Setembro prmdmo P••ssado, . para qne, haja, IJOr sua parte, de
observa-las escrupul osam cn te.
·
· Deus Guarde a V. Ex.- Vi~conde de Albuquerque.

Presidente da.

de.-.

P~ovtncj~

<

-Sr.

·~·.

•

•

•

·t

···~·~

N. 568.- MARINHA.- Aviso de 9 de Dezembro de 1862.
DoclarJI: que nio deve susta.r-se a ClecuçM dos castigos çorrecciona!'s, em

,,·qjl_e tivllrent l!l(:OÍT'i<fo pracu, qut>, post.ériormente, ro~~tmet,llo algum crime,
.~íre

.

as sQjeite ·6 turisdicçlío dos Conse1hos de Guetni.
'.

.

:

'

'

.

·

.

. t.• Secc;M.~ Rio d~ Janeii'0.---'1\finistcrio dos
Màrin11a, clr) 9 de Dezembro dé 1862.

Ne~ocios

da

111."'" c Et.m• Sr.- Sua l\Iagestade O Imperador, Conformando-Se com o pan~crr expendido pelo Const'lho Nuval !'IM con-

Decisües do Gorerno.

57

sulla n." 672, de i de i'iovembro nll.imo, <Íe~rra do oficio,
que V. Ex: dirigio-me, sob n. o 1.376, em 18 do Outubro
proximo preterito, consultando o que se deve praticar, quando
alguma praça, que tenha de ser castigada correecionalmentc,
commetta crime, por que deva responder a Conselho de Guerra,
conforme acunlccúra com o Imperial Marinheiro Joaquim da
Silva, que, na occasião de ser ê~llamado, para so!TJ·er castigo
daquella ·natureza, ferira urn de Sl'US camaradas, Ha por bem
Determinar, que, em easos taes, não deve sustar-se a execução do sobredito castigo, não obstante qualquer procedimento,
que possa ter lugar pelo novo crime.
O que communico a V. Ex. para StHI inlelligencin c devida
rxecnçfio.
Bons Guorde a V. Ex. -Joaquim Raimundo dt Lamare.Sr. Chefe <lo Uiyisi'io Ent>arrn~~nrlo do ()uarlt•l Gcnnral da l\[arinha.

N. 569.-AGHICULTURA, COi\1:\íERCIO E OBRAS PUBUCAS.
J~m 10 de J)czcrnbro de 1862.
Declura que, nfio tendo sido ainda approvado pelo Poder Legislativo o
Contracto de 30 dfl Abril deste anno, celebrado com a Companhia de
illuminl!tliJL_I!.. gaz lia Córte, dc\'c-se considerar em 'il\or o de 1 I de
~Iar~o de 1851.
·

Directoria Central.- 2.• Secção.- Ministerio dos Negocios
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 10 de Dezembro de 1862.
A' S. l\L o Imperador foi presente o requerimento em que o
Presidente da Companhia da illuminação a ~~;az, da Côrte, pedio
ou que o contracto do 11 de Março do 1851 fosse de novo
executado, conforme a pratica seguida desde 25 de Março de
1854, em que começou a ter exewção, ou que á mesma
empreza fosse assegurada de uma maneira formal por parte
do Governo Imperial completa indernnisação, na hypothese
de não ser definitivamente approvado pela ,\sscmbléa Geral
Legislativa o contracto de 30 de Abril do corrente anno.
E, sendo o.uvida sobro esta pretençãu a Secção dos Nego-.
çios do Imperio do Conselho de Estado, o Mesmo Augusto
Senhor, por Sua lmmediata Resolução de 26 do mez findo,
Houve por bem declarar, de conformidade com o parecer da
referida Secção, que, não tendo sido aiuda approvado o con-,
tracto de 30 de Abril deste anno, deve-se considerar em vigot·
o de H de Março de J85t, embora se deixe de auferir as
nntagelíls que
Governo Imperial leve em vista quando ce-

lohrou o ultimo dos referidos contraclu3, por não ser accitavel
o segundo arbitrio proposto, visto que o mesmo Governo
nilo pódo comprometter-se por um facto dependente exclu-'
sivamentc da Asscmbléa Geral Legislativa.
O que comrnunico a V. S. para seu conllecimenlu c execução, c para que fa~a constar ao Presidente da mencionada
f;ornpanhia, que deverá providenciar de modo que o scrviç()
da illuminação publica comeec a ser feito conforme o nntigo
eontracto do t. • de Janeiro proximo futuro em diante.
Deus Guarde a V. S.-João Lins Vieira Cansan.~do de Sinimbtí.-Sr. Chefe de Policia da Côrte.

N. 570.-FAZENDA.-Em 11 de Dezembro de 1862.
E'igl' r r rias proYas omissas em um processo dr habilita(;l\o !'ara a pcr .. rp .A"
d~ meio soldo.

1\Iinislcl"io dos Negocios da Fazenda -Rio de Janeiro em U
de Dezembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Vrcsidcnle do Tribunal do Tllesouro Nacional, devolve ao Sr. lnspector da Thesouraria da
Prov,ncia de S. Paulo o incluso processo de habilitação de D.
Anna Joaquina Galvão de Oliveira Lacerda, D. Joanna Baptista
tialvão c D. Escolastica Galvão, filhas do Brigadeiro reformado
José Pedro Galvão de Moura, n fim de que satisfação as seguintes exigencias: 1. • mencionar a historia de sua vida militar, de maneira que se possa saber se houve ou não interrupção no seu exercício, visto como a fé de officio annexa ao
referido processo de habilitação é incompleta, pois trata apenas
da data em que assentou praça o dito Brigadeiro, e da em que
fôra reformado; 2.• provar que erão as unicas nlhas solteiras qur
exislião na data da publicação da Lei de 6 do Novembro de
1827 ,_urna vez que seu pai morreu anteriormente e que nií.o
tinhão irmãos menores de 18 annos; 3." produzir prova testemunhal de que não pussúem emprego ou officio vitalício; 4."
exhibir, corno determina a Lei, certidões de seus baplisrnos e do
casamento de seus pais; devendo o Sr. Jnspector suspender
logo o pagamento da pensão até que as habilitandas satisfação
as mencionadas cxigencias da Lei , e apresentem o respectivo
titulo passado pelo Thcsouro; on continuar o mesmo pagamento prestando as referidas habilitandas fiança c da qual
não serão exoneradas sem que se verifiquem os requisitos
acima mencionados.

i\". 571.-1\L\!Ui'W.\. -Aviso de 11 de Dezembro de 18G2.
Mínida abonar a quantia de dez mil réi,, como grnti.ficação, pela captura
de cada praça desertada das Companhias de arl!ficcs nnhtares .

. 3.• Secção.- Rio de Janriro.- Ministerio dos Negocios da
:Marinha em 11 de Ikzembro de 186:?.

Sna ~Iagrstadc O Imperador Determina qtw, todas as Tezes que
alguma {Jraça das Companhias tle nrlil1ccs rnilitnrcs fúr capturada de dcscrçào qualiticacb, S() pa~ne ao apprchensor, como
gratil1cação, a quantia de dez mil róis, qllt) deverá ser abonada
pela Pagado ria da l\larinlw, c dcscontuda dus vencimentos da
dita pr;1çn, de conformidado) eo:n o disposto no Aviso regulamentar dt) 3 de Fncrciro de 13:)7, r!'laliramcnlc á~ da Armaria
e Corpos de J\larinlla em caso irlcntíco: o qne communico a V.
S. para sua intdiigcncia c cxccuc;üo, 11:1 parti) que lhe toca .
. nciJS Gua.nlo a V. S.- Joaquim Raimundo de Lamatc.__.
Sr. Contador da 1\Jarinha.

N. !ji~.-1\IARií'I'HA.-A\iso de 11 df' Dezembro t!c 18G:.!.
Jlcclara r;uando deve ser fpilo o desconto cio trmro de prisno, a que p<lf
[Cnlrnçu f(\r COlll'•'nt:l:ldo cr:~ 1 1}\1Cf 011icial da Armadü.

3." Secção. -Hio de J;.;nciro. -Miniolerio do N<·gocios
:Marinha em J1 de Dezembro de 186'2.

Ú<l

lll.mo c Ex.mo Sr. -Sua 1\Iagrstade O Imperador, á ;isla <lo
parPccr cx1 cndido pelo Conselho NaYa! Plll Consulta n." 682,
c:c :8 de Nowrnbro proxirno prclerilo, Ha pol' bem l)cclnrar,
ro:no cxplknç:io do disposto no~ 3. 0 da Pro,·isão de 11 de Janeiro
cle 181if, que o desrnnlo do tempo de prisfio, a que por seutc·n~a fôr condemnado qualtjtlCr Ollicial da Armada, deve ser
feito por esse Qunrtcl General no acto de lavrar-se no proc.esso
o lermo de havtr sido clla cumprida, publicaudn-se dt•pois em
Ordem Gcrnl, para conhrcimrnlo da mesma Armada, e dv.n<Jo-sn
1;ciencia áqul'lle Conselho p0ra os devidos c·ITeitos: o qne
c:ommuniro a V. I~x. parn sna intrlliv,cnria c execuç:io, ficàNln
as~im respondido o o!Tieio n .o 1.r~7n, que V. Ex. me dirigio
0
em 13 do dito mcz de i'ÜJYemuro úccrca do 2. Tenente Frederico GuiÍlwrmc de Lorcna, qnc está cumPfindo u p_c1~a do
um anno de prisão, imposta por srnten~a do Conselho ~nprcmo
l\lililar de .luslit;a, lk 7 de Outubro do anuo pnssndo.
]}cus Guarde a Y. Ex.-Jortquim Raimundo de Lamare. ~r. Chdi· 111' Hivi"ilo Em<nT• ;:;11!" tlo t~llil!'kllicncral dn Marinha.

N. 573.-JUSTIÇA.-Aviso de 12 de Dezembro de 186:2.
Ao Presidente da Provincin do Amazonas.- Declara que não é ncrcssari~
rspecial nomcaçno c juramento ao Escrivão do ·contrnrioso, que, na fdta do do Juizo de Paz, tem de scnir nesse Juizo.

2.' Scqão.- Ministerio dos Ncgocios da Justiça.- Rio dtJ
Janeiro em 1:! de Dezembro de 1862.

IIJ.m• e Ex.m• Sr.- Tendo o PromotOI' Publico da Comarca da
Cnpital dessa l'rovincia consnltarlo a V. Ex.. se é neeessaria cspceial nonwação e juramento ao Escrivão do contcncioso, qur, na
falta do do Juizo de Pn, l<'Hl t1e SPrvir neste Juizo, segundo o disposto no Aviso n." 180 de 1G de Outubro de 1854., e se siío nu !los
os netos por clle praticados, faltando estes dons requisitos; c havendo CSSil Prcsidencia, fundada na expressão de que se sorve o
A viso- mandar-se que sirva-, decidido que não é nrccssnria
~ov.r nomeação c juramento ao I~s~rivfJO de qualquer .Juizo, que
e designado para servir no de Paz, na ralta ou impetlimenlo tio
respectivo Esc.rivão, por isso que entra logo em exrrcicio com autorisação propria de seu oficio, c nem se p~de furtar a esse trabalho, que se torna obrigatorio: Manda Sua 1\rngestade o Imperador declarar a V. Ex. que bem resolveu a qucslão proposta.
'Fica, portanto, assim rcspo:1dido o ttfficio d<·ss:t Presidenciu de
24 de Fevereiro uitimo.
·
·
Deus (;uardc a V. .Ex.- João Uns Vieira Cansanscio dtJ
Sinitnbú. __,.. Sr. Presidente du ProYincia do ,\ mazonas.

N.

51-".-JUSTIÇA.~

A\'iso de 13 de Dezembro de 18G2.

J..o Presidente da Pt·ovincia de S. Pedro do 1\io Grande do Snl.-1\csohc
davida a rPSJWilo da comhinaç;lo dos arl>. 61 c 6~ do Cudigo Criminal.

2.• Secção.-1\Jinistcrio dos Ncgocios da Justil:a.--Rio de
nciro em 13 de Dezer11bro de 18ü2.

Ja~

UI.,. c Ex. m• Sr.-Foi prr.:icnte u Sna l\i ag<'stadc O I mprrador
o officio n.• 178 de G de Outubro ultimo, crn que essa Presidcncia, expõe qur., lendo o Juiz de Direito ua Com;n·cu de
Bagé de julgar pelo crime fie homici lio do Argentino .loflo de
la Creu, o soldado do 5. • Hegirncnto de Cnallaria Bo~ilio da
r.ama (que acaba de ser condemnado em grúo ele app:·llaç1ío,
pelo Conselho Supremo Mililar, a QQ.na de galés perpetuas.
como assassino de um sen cnmarnda), c podendo l\t:ontewr qtw,
pelas ciseumstnncias a;.rg:r.1Y<I1lll's r!P que l'oi revestido o s<·r~undu

crime, Vmha de julgar o n~o mcurso no grilo maximo do àrt.
192 do Codigo Criminal, cntrára rrn duvida o. mesmo Juiz su
devia impOr a pena de morte na fórum do final do tlrt. 61
do mencionndo Codigo, ou se sómcnte a de galés perpelu?s,
\·isto que o art. 62 determina que ao delinqucnte, quo tiver· !licorrido em mais de uma pena, que se não possa impór uma
depois da outra, se appllcará a pena do crime maior nilo
sendo a dtJ morte, pois que nrss<) caso se lhe imporá a do
g<Jiés perpetuas:-ao que V. Ex. respondeu que o art. 61 combibinado com o art. 62 nilo ofTerece duvida para o caso de que se
trata visto como, estabr•lcccndo o art. 61 que, sendo o réo convcn·
cido de rn<Jis de um delicio, impôr-sc·lh•~s-hào as penas dccretad<~s para c<Jda um dellcs, excepto o caso de ter incorrido
na pena de morte, no qual nehurna outra se lhe imporá, é
claro que o art. 62 exclue o caso de ter sido o réo condemnado a pen<J de morte, c refere-se c\"identemcnte ás outr·as penas
corporacs. E o mesmo Augusto Senhor Houve por bem .Mtrhdar·
approvar a decisão dada por V. Ex.
_
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.- Sr. Presidente da Prorincia do S. Pedro do Uio
Grande do Sul.

N. 575.-FA.ZENDA.-Em 13

uc

Hezerubro do 186:1.

Julga um pt·ocesso de apprehensilo de Yiultos em que houve peita do coutrabandista e simula~ao do Agente Fiscal em aceitar a mesma peita para
se ctrectu<1r o contrabando.

--- ---·--.-

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em 13
de Dezembro de 1862.
Foi presente ao Triburwl do Thcsouro o recurso de José
Romaguera & Comp. em liquidação da decisiio dessa Inspectoria, pela qual:
1. o Julgou procedente a apprehensfío in fla.qrante feita pelo
Chefe de Secção Antonio Jose de C<Jstro em 95 pipas de vinho
tinto, conduzidas em duas catraia~, sob a Guard<J do ex-omcial.
de Descarga Francisco Ferreira dos Santos Varginha, que, dizendo-se peitado por José de Bittencourt Amarante, caixeiro·
dos recorrentes, pretendia introduzi1· no consumo do paiz, por~
meio de uma sirnulaJa reexportação, a rnft~rida mercadoria,
desembarcando-a fr<Jndulent<Jmcntc no trapiche de .Joaquim da
Mota Bastos á rua da Saude n. o lOG, pelo que foi aos r~
correntes imposta a multa de '/:>. rlrJ valor do g~o~nrro' iipp!;c-'
hrndido.
· ·

2. • Oruinou ao apprehensor que no Juizo eompeteute promoves>e f} assistisse nps termos do processo, que, na fórrna da
L!Jgislaçllo em vigor, tinha de sc1· instaurado contra José de
Uittencourt Amarante pela peita exercida sobre o ex-oficial de
Dascarga Santos Varginha, e contra os reccorrcntes pela restante porção de vinho não appn,hcndida em flagrante c depositada no trapiche da Ilha das Cobrus, á que se reservava o
mesmo d~tino que ao apprehendido, por estar dcllnitivamento
conclui do o respectivo despacho, não fultundo para complemento
da fraude senllo a retirada material dclle, que não podia ser
obstada desde que para 11 conducção da totalidade do referido
vinho SL' obtivera a competente guia e ·n nomeação do Agente
Fiscal pnra esse fim anteriormente peitndo.
3, lldevou o dono das calraias de qualquer culpa ou pena,
mandando-se dar baixa no respectivo termo por julgar que neuhuma responsabilidade podia sobro aquelle individuo pesai'
por ser nellas conduzido o genero apprehendido, não sô por
não haver concorrido dircctamente parn a pcrpet ração do crime,
como porque a presença do agente fiscal cxcluia toda a suspcit~ de fraude, não se tornando por isso o llC tfpraticudo sen~o
o licito exercício de uma industria habitual.
E .l. 0 l<'inalmente, julgando-se incompetente para conhecen.l.l
procedimento que tivcrão o Chefe de Secção e o ex-Ollicial de
Descarga, por caber exclusivamente semelhante apreciação ao Governo Imperial, mandou rclaxnr da detenção o ex-oficial de Descarga.
E o mesmo Tribunal, tomando conhecimento do referido recurso resolve11 :
1. • Confirmar a decisão recorrida na parte relalha :í apprehensilo das 95 pipas com vinho; adjudicado á Fazenda Publica
n producto liquido da appr•!hensão, visto não se trr dado denuncia e apprehcnsão no sentido llscal destes termos.
2. • Que se laça sentir a essa Jnspecloria que cxhorbitou,
julgando por equidade contra o expresso no Hegulamrnlo, mandundo entregar as cu traias que CO!iduzillo o contrabando apprehendido, excluindo-as da appreh<'nsão, e conseguinlemente da
multa o seu valor, contra o preceito do art. 751; ordenando-se-lhe
que fuça computai' na multa imposta pelo contrabando apprehendido das 95 pipas os !/3 do valor das ditas calraias.
3. • Que se faça tambem sentir â essa lnspectoria que, decidindo a favor da parte a rcclamaçao contra .a apprehensão
das duas catraias, cujo \alor de 2:600~000, como se ,.ê da competente avaliação, excede a sua alçada, devia ter recorrido
cx-officio desta decisão, como é expresso no art. 763 § 1. •
4. Ueformar a decisao recorrida, na parte relativa aos volumes t.lcspachados e existentes no trapiche da Ilha das Cobras,
mandando-se que se passe nova g:..~ia para reexportação, ou sejão
l!c''~'Oê!Jadas pura conc;umo, nos tf'rmos da 2. • parti' do <~rt.
0

0

G:lO qual prefet ir o tLno dos mesmos vinhos; porquanto a in·
tençilo de fraude supposta, por mais fundada que fosse, não
jusltficava a apprehensão de mercadOI'ias regularmente despachadas para rocxportar,:iío, ai uda sob a gUilrda unica dos prepostos da .\lfar.dc1ga, c a rPspeito d~s quues nenhum principio
ile execução se dera, que eon,;tiluisse' a tentativa de fraudr,
punida no Hrgulamento éorn a pena de apprchenslio o multa,
como acontecera co tu as !.15 pipüs.
5.• Que, visto ter a lnspcctoria sobrncttido á Instancia superior o conhecimento c apn·ciac;iio do procedimento que tiverão o Chefe d ~ Secção ,\ n tonio Josó de Castro c o cx-Oíllcial de
Descarga Santos Var;.dnlw, sn repruve, ttos termos mais percrnptorios c cnPrgicos, como o(f,·n:iivo dc1 moral publica e indil!llO clt! funeeionario,; puhliro:; a quem a LPi illcumbo da
prevenc;iio c repressão do wnlndJatHlo, o procedimcutu daquelles
c•rnpreg,rdos, sirr.nlando o segundo de aecordo com o primeiro
ler aCI'ilado a peita, p11ra 111ais cerla 11car a apprehunsão em
favot· de ambos: isto sem pn·juizo de quJiquer procedimento
criminal qun n•J caso caiba.
(j,• Que se mande instaur,ar procrsso <;e responsabilidade no~
Escripturarios L~~opoldino dth Santos Pereira e Carlos Cezar
Cardozo pelo sPu pJ<H:edinwnln irregule~r a n·spcilo da letra
de e:ll!ção dos vi,uhos ree:'ípodados.
7. • Finnlrnen.lr, que se remelliio <Í Promotoria Puhliea os
documentos necessnrios pnra ithlanração do proce;so, de ,perjurio contra Josti de H:tteneomt Aruaranle pelos dous depoimentos
jurados, constantes do procPcso.
O que communieo a V. S. para seu conheciinento e devida
exeeução.
Deus Guarde a V. S-- Visconde de Albuquerque. -Sr. Con~
sl'lheiro In;;pcc!ot· dt Alfandega da Corle.

N. 576.-JMPERIO.-Aviso

d(l

15 de DezcmhrJ de 1862.

Ao Governador do lli8pado de s_ Paulo, declarando que o principio de não
poder um beneficiado ser nomcatlo tempor·ariamcn~e pura outro beneficio, nao é applicavcl a um Conrgo da Capella Imperial, que foi, nomeado Vigario Encommendado, estando com licença, e sem vencimento
do seu beneficio, mas que a sua nomeação de eucommendado ·só de1·e
'igorar durante o tempo de liccn~a.

6.• Secção.-Hio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocios _do

~mperio em 15 de Dezembro de 1862.

Rcspondenda no omcio de 2 de Julho ultimo, na parte em
que Ym. se refere ri nwneariiu <lo Conego da Capl'lla lmperia'l

João de Santa Candida, que se acha licenciado, p<lra Yiga·rio
encommendado da freguezia de 8. João do Hio Claro, o qual
reclamou o. pagamento da respectiva congrua, tenho a dizer-lhe
que, comquanto Sf'ja certo que os beneficiados não podem· ser
nomeados pelos Ordinarios, ainda cor~• titulo lemporario, para
outro beneficio, pois que isso seria dcrogar o provimento vi•
talicio feito pelo PPder EKecutivo, como é expresso no Avis()
n.• 321 de 27 de Outubro de 1859; todavia este principio nãQ
tem applicação ao refertdo Conego, á respeito do qual vcrificão-se duas circumstancias que o favorecem, a saber, achar-sé
com liccnca do Govemo, c ser esta sem vencimento.
Em revêrencia, porém, ao principio exarado no citado Aviso, a
nomeação do mesmo Conrgo para Vigario encommrudado nu(}
pódc vigorar senão dentro do prazo da licença, flndo o qual
não deverá clle continuar. em exercicio; o que nesta data
communico ao Ministerio da Fazenda, para que fuça cessar o
pagamento da respectiva congrua dPpois daquclle prazo.
E porque no mencionado oficio Vm. participa que aquelle
Conego tratava de renunciar o bene!lcio que tem na Capelln.
Imperial, para poder ser nomeado Vigario cncommendado, convém que Vrn. o intime para que quanto antes apresente a rc-,
nuncia, fazendo Vm. cumprir as ordens que para isso ficou
de expedir, como tarnbem declara no dito oficio.
Deus Guarde a Vm.-.IJlarq,tez de Olinda.--Sr. GoYcrnador
do Bispado de S. Paulo.

N. 577.-IMPEHIO.-Aviso de 16 de Dezembro de 18()2.
Ao Dirrctor da Facu!tlatlc de Direito dr ~. Paulo autoris:tntlo a prorogar
até o primeiro dia util do mez de Abril, as m~trirulas nas aulns de prrparatorios, que não siio de linguas, para oscSfi"iiJ:illlês !]UC f'izen•m Clame de outros preparatorios no ultimo de Man;o.

4.• Secção.- Rio de Janeiro. -1\Iinistcrio dos i\'cgocios do
lmperio em 16 de Dezembro de 1t62.
Foi ouvida a Sec~ão dos Ncgocios do lmperio do Conselho
de Estado sobre o oficio de V. S. de 5 de Dezembro de
1~59, no qual representa que a disposição do art. 1 O do Uegulamcnto das aulas prepnratorias, que prohibe a matricula
naquellas que não são de línguas, nlém do ultimo de Março,
tem obstado a que muitos alumnos se matriculem depois de
findos os exames, que tambem se concluem no fim do dito
mez, estando até então os e.>tudantes á espera de fazPr exa·
mcs de algumas materias para depois m::~tricularcm·-se t•m
Decisõrs do Got•erno.
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outras, ou repetirem as mesmas no caso de reprovação ; c de
ordinario só depois de findos os exames é que procnrão matricular-se, o que nf10 traz inconveniente, porque quasi sempre
-as lições só podem ser rPgulares depois dos ditos exames,
visto como os proft)Ssores estão occnpados como examinadores:
parecendo, portanto, que por tacs motivos seria conveniente
que se ampliasse o prazo das matriculas ao menos até fins de
.Julho.
1~ Sua l\Iagestade o Imprrmlor, de conformidade com a Sua
Immediata Hesolução de 22 de Novembro ultimo, tomndil mbre
parecer da referida Secção exarado em C:msulta de li de 1\Iarço
de 1860, Manda declarar que as ra7.ões, com que V. S. !•ro-cura justificar a providcneia que n·clama, po1kriiio prorcder
para prorogar-sc o prazo por al:.wns di:ts mais nlt'•m do ullinJO
de l\larço , que é quaudo acabüo os exnmes, mas niio ntl) o
fim de Julho; e sendo baslantP U'll din para se elfectuarem as
matriculas dos que fizcre111 exames no ultimo ele 1\Jarçn, fica
essa Directoria autorisada pnra prorogar a mntrirula destes nté
o primeiro dia ulil do mez de Abril. O que communico a V.
S. para seu conhecimento.
Ilf'US Guarde a V. S. -llfarquez de Ofinda. -Sr. Dircctor
da Faculdade de DirPito de S. Paulo.

N. 5í8.-fAZE\D.\-Em 1ü de Dezembro de J8o2.
As Asscm!Jléas Prolinciars não siio cornprtrnlt·s para lrgislar sohrr mate•
ria de succes~dc. heranças qur é da cxdusi\a competcnria t!a legislação gci'ãlilo lmpcrJO.
·

.

l\linisterio dos Nt•gocios dn Fazrnda. -1\io de Janeiro em
1li de Dezembro de 18G~.
O Visconde de Albuquerque, Pn~sidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, dedara ao Sr. Inspedor da Tlwsouraria d1~
Fazenda de S. Pedro, ('tn addilamento ú ordem n.• :20:> de 20
de Outubt·o ultimo; que, tendo Sua 1\Jagcslade O lmperadot·
l\fandado que a Secçlio de fawnda do Conselho de I~slado
consultasse com o seu parecer sobre o requerimento da !\lesa
da Santa Casa de ;.IisericonJia dn Cidade de Porto Alegre, Capital dessa Província, no qual pede que se transfira para o
patl'imonio das Expostas, que a mesma casa tem a seu cargo,
trcs apoliccs da divi<~a publica deixadas pela exposta Christina
Thercza Zulmira, fallccida no estabelecimento em 30 de Agosto
do anno passado, fundando-se a supplicante para requerer cst::t
transrPrrncia uniranwnh' no :11'1. 27 rio Hrgulnmrnlo Prolinl'ial

de 27 du Ag&uto de 1853, que manlia reverter em beneficio doasylo O$ dinheiro5 o valores que por qualquer titulo ou origem
con•lituem o peculio de cada uma exposta ou educanda; foi
a mesma Secção, em sua consulla, do parecer:
Que a Ord. Liv. 2, Tit. 2ü, ~ 17 expressamente determina
que Sél appliquem ao Fisco os bens vagos,. isto é, aquelles u
<\ ue não é achado Sl~nhor certo, assim corno aquelles deixados
por pessoa quJ não tenha alg-uem que sua heran~a deva haver)
ou que _não a queira aceitar, como se expressa a Ord. Uv.
1.", Tit. 90, § 1."
Que de accordo com este preceito da Lei vigente o mesma
determinárão os Reg-ulamentos de 9 de i\Jaio rll! 1t:'~2, art. 3.",
c d,! :15 de Junho rle 1859, art. 11, §.~ 1." c~-"
Qae o Aeto Addieional que declarou os casos em que as As··.
sr!mbléa~ Provinciaes são competentes para legislar nfío comprclwndeu o das succ~ssõrs, rn:ttPria inteira c absolutamente da
cxclmiva eompeteneia da Lr.gislação g-ernl, a qual <kve, oulrosim,
ser re,;peitada pelas Assembléas Provinciaes, não só porque nssirn
o dispõe o Acto Addicional, quando limilou c e'pccilicou as
attribuiç.r1c;; das referidas Assembh'~as, como porque assim o
exig-e a ordem publica e os princípios constitucionacs em que
se funda a fôrma de Governo jurada pela Nação.
Que; linalmrnle, foi, ncstl's termos, exorbitante o Hcgulamcn{o
Provincial em que a l\Iesa peticionaria basca o seu requerimento.
E Confurmando-Sc O l\lesmo Augusto Senhor com este parecer de eonsulta, Houve por bem, por sua lmmediata r~ Imperial Hcsolução de Hl de Novembro proximo findo (•) indeferir a pretenção da Supplicanlc, 1\I,mdando que se obedeça IÍ
J.ci c sejão executadas as citadas disposições geraes em vigor. O
que o Sr. Inspector cumprirá.

J'isconde de Albuquerque.

(') Senhor.-Por A1iso de 20 rio corrrn~c !\!andou Vossa Mageslade ImJlcrial que a Secçllo de Fazenda do Conselho de Estado consulte com seu
parce•lr sobre o requerimento e mais papeis que o acompanhão da Mesa
da Santa Casa de 1\lisericordia da Cidade de Porto Alegre, Capital da Prol'incia de S. Peuro, no qual pede que se transfira para o patrimouio dus
Expostas, que a mesma casa tem a seu cargo, trcs apoliccs da divida publica ueixadas pela exposta Christina Thereza Zulmira, fallecida no dito
Estabeleci.mento em 30 de Agosto do anuo passado, fundando-se a supplicante
para requerer esta transfcreucia unicamente no art. 27 do Regulamento
Provincial de 27 de Agosto de 1858, que mandou reverter em benc!icio do
Asylo os dinheiros e valores que por qualquer titulo ou origem constituem
o peculio de cada' uma exposta ou educanua; nao obstante as disposiçocs
geraes em contt·ario contidas nos Regulamenllos do Governo Imptn"ial de 9
de l\laiB de 1842 art. 3. 0 , e de 15 de Junho de 1859 art. 11 ~ ::1. 0 c mais
disposições em vigor.
A Ord. do Liv. 2. 0 , tit. 26, ~ 17 expressamente determina que se aprliquem ao Fisco os bens ''agos, tslo é, a!ruelles a que não é arhado senhor.

N. 57fl.-FAZENDA.- Em 16 de J>ezembro de 1862.
Dcclorando em que artigo da Tarifa das Alfanrlegas devem ser ciassilltado!i,
os canos de ferro da illnrninài;iio a giíi; e quê a-s 'fhesou rarias não podem
prcSêlnillrôãS d3cisões rór escripto dos Inspectores das Alfaudegas para
poderem deliberar sobre as mesmas dccisOes.

Ministerio do Ne~ocios da Fazenda.-. Hio de Janeiro em 16
de Dezembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thc~
!iOUro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Thesouraria de
fazenda do Maranhão que o nwsmo Tribunal, tendo prcsent"
o seu ofncio n.• 71 de 2:) de Setembro ultimo a que acompanhou, por copia, o recurso intcqmsto pelos emprcsarios da
companhia de illumir.açiio a gaz nessa Província da decisão
da Alfandega que considerou os canos que tem de set· collocados nas ruas da cidade para passagem do gaz como não fazt!!ldo
parte componrnte do gazometro, e que, não se achando classificado na Tarifa- canos de ferro-, estaviío comprehendidos no
nrt. 1.151 , ao qnal recurso deu o Sr. lnspector provimento,
fuzendo a classificaçiío no art. 1.07~; resolveu, annullar a
sna dcei,;fío na fôrma. do art. 7G5 § unico do Regulamento,

certo, assim como aquelles d,•hados por pessoa que não tenha nlgurm que
herauça deYa hayer, ou que a não queira aceitar, como se expressa a
Ord. Liv. t.•, tit. 90, S) L•.
De accordo com este preceito da Lei vigente o mesmo deterrninárão os
Regulamentos de 9 de Maio de 18'.2, art. 3.•, e de 15 de Junho de 1859
art. 11, §§ 1,0 c ~.o.
O Acto Addicional que declarou os rasos, em que as Asscmbléas Provinciaes
são competentes para legislar não compreheudeu o das successves, matcria
inteira c absolutamente da exclusi1·a competencia da Lcgislaçllo Geral , a
qual dcye, outrosim, ser respeitada pelas Assembléas Provinciàcs na o só porque
assim o dispiie o Aclo Addicional quando limitou e especificou as attribuiçucs das referidas Assemblras; como porque assim o exige a ordem publica
e os princípios constitucionaes em que se funda a fúrma de Governo jurada
pela Naçuo.
Nestes termos entende n Serç11o que foi exorbitante o Regulamento em
que basea a Mesa peticionaria o seu requerimento o qual n11o púde ser deferido pelo Governo de Vossa Magestadc lmp~rial a quem incumbe executar
fazer obedecer a lei.
Vossa Magestade Imperial, porém, Resolverá o que fúr s!!l'vido.
Sala das Conferencias em 10 de Novembro de 1862.- Visconde de Jequi!inhonl~a.- Visconde de ltaborahy.-Candido Baptista de Oliveira.
~ua

c

Resolução.
Como parece.-Paço em 19 de Novembro de 1862.
Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Yiscunde de Albuquerque.

c mandar que os c<~nos, de que se trata, fossem classificndos
no art. 1.45!l da Tarifa c sujeitos, portanto, aos direitos de 10 °/0 ,
Qf/. t•alorem .. indcmnisando-se a Fazenda do que por ventura lho
srja devido em relação a classificação que h~ via sido feita. Outrosim dl'clara que irn•gularmcnte se houve o Sr. lnspeclor, se
a sua deliberação não foi tomada á ''ista de dccisfio por cscripto do lnspeclor da Alfandcgu, decisão, de qne não ó possível prrscindir-se ern olJjcctos c circumstaucias semelhantes, não
s<'> porlJUC de uma deliberação verbal nilo pôde dar-se recurso,
por ni'ío tct· a autoridade supl'rior base expressa sobre a qual
apreeic os fundamentos ri~ d(~eisão, como porque sem o pn~
cnchimenlo d;~s;;a formaliuade não se pôde conhecer da pen·mpçlio ou não dos recursos, segundo preceitua o art. 768 do
Hcgulamenlo.

riscondc de Albuquerque.

N. 580.-FAZE:'-iD.\.-Em J6 de Dezembro de 18G~.
Os l!!Sjl~rtorrs rl;!s Thrsonr:tri;ts nih po:h•:>J olPlPrminar no:; ola:; Alfandr~as
que propo.tltDo 11 dl'mi"ilo dos rc,jH'rlil o,; Guardas, sú lhl':i rontpl'linolo
Jeyar á deliberação do t>o\crnu o IJU'2 julgarem conicnielll<'.

l\Jinislcrio dos Nr.gocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 1G
de Dézembro de 1862 .

. IJI.mo e Ex. mo Sr.-Tendo presente o oficio de V. Ex. de 27
Setembro ullimo em que cornmunica terem sido suspensos
os Guardas dct Alfandega dessa Província, l)cdro Antonio
Arp;émlro dã Silva e Bento de Sllu:t.a !\lira pelo respectivo lnspcctor, o 1. o por f 5 dias e o 2. o por 8, por havr,rcm recebido
de um passageiro que seguia para esta Côrtr. no mrz antecedente no Vapor Cruzeiro do Sul a quantia de 50:1)000 de gratificação por tcrcm-n'o deixndo partir com algumas eartas sem
sello, c que o lnspcelor da Thcsouraria julgando insuficiente
semelhante pena rccommcndou ao da Alfanclega a drmissão
dos ditos Guardas, assegurando a npprovação dessa Pn~sidcncia,
ao que respondeu o lnspcctor da Alfandega, fundando-se nas
disposições do art. 51 do Ucr~ulamento de 19 de Setembro
de 1860, que julgava just-a e sufficiPnle a pena de suspensão
por ellc infligida, c o Inspector da Thcsouraria considerando
haver nesta occurrencia um conflicto de altribuiçõcs, suhructleu
a questão á decisão de V. Ex. na fórma do art. 8. o, ~ 12,
do dito Hcgulamenlo ; tenho a declarar a V. Ex. para seu
~e

Conhecimento e do das sobreditas Hepartiçõr)s, qiw o lnspcctm•
daAifandega julgando justamente punidos os Guardas, de que
se trata, com a pena que Ines i111pôz, nenhum contlicto ha de
jurhdicção, visto ter procedido dentro de sua al~·ada c no cirt:ulo de su<Js altribuições expressamente definidas no Hcgubmen to; c que o Insp.ector da Thcsoura r in exorbitou de suns facu Idades na ordem que expedio ao da Alfandega, e tanto ruais
incon venientcnwn te, q uanlo com prometteu a au loridadc da
Prcsidencia da Pmvineia que sú podi<J dder111inar a demissão
dos t;uarrlas lÍ vista de proposta ou l't~pn•senl.açilo do lnsp<'ctor
da Alfantlc;;a na fónna tio ~ 5.• do supracitado art. 51; eurnp•·indo que a Thcsouraria procerla em casos sernclllanles nos
termos do art. 1fi, § 8." do HPgulamento das AlfJudcgas.
J):ms Guarde a V. E.x-Viscondc d:! :1flmrJ7tcrqae.-Sr. Presidente da l'f'GI'inria de l'cnl<llllhrrco.

N. :)SI. --laJrmH.\.-Em IG de llt:ze:uuro de 1Sü2.
Ap;H·<Jrn;;do a

n•solw;ã~

de mandar· ;rhrm:rr t'l;rpa 1ís praças novnmeutc
ali,ladas.

·

!L• Direcforia Gcral.-2.• Sr~c~·iio.-Ilio ele Jaueiro.-1\finislctio do.; Negocio:> d:1 (;uerra Clll tü de Oczmubro do 1b62.

IJI.mo e Ex.m• Sr.-Beln resolveu V. Ex. mandando abonar
etapa ás pra\as novamente alistadas, desde o dia do seu <Jiis'"
lamento, como participou em oflitio n. • 442 de 2!~ de Nol'crnbro ultimo, c assim se deverá praticar no futuro, bem
entendido, qwu1do os recrutas ou alistados nilo tcnhão já tido
soccorrirnento por Derosito on Corpo, a que tivessem sido
enc0 ;tados, po1· Jlell'garia de Policia ou por outra qualquer
purt
caso em quo se 1bria duplicata de abono, o que o Aviso
de .t ..:lo Junho de 18ü0, que ficu 0111 seu inteiro vigor, quiz
evilu r.
Deus Guarde a V. E" .-l'oly.1oro da Fonseca Quintanilha
Jordào.-Sr. Presidc:1tc da Provinciu de S. Pedro do Sul.

N. 532.-F.\ZE\'IH.--E:n 17 de Dezembro de 1862.
Hcstitui:·õc; de sello, siza c tle multn dr, 4 °/o substitutira da clizhn dt>
·
, '
rhaucellnria.

i\Jinistcl'io dos Ner.;oeios da Fazcntla.- Hio de Janeiro em 17
de J)czcmbro de 1Si.i2.
(ommnnieo no S1·. Administrador da Hccebcrloria da Ctirlo
que o Tribunal do Thesouro íl[ljH'ovou as seguintes restitui,;<íes,
que mandou f:zer :
L• A Fi·ancisco Ferreira de Anrlrade da quantia de 3G~:p,
importancia da mnlla de r~ "(c por ler appellado no:i actos da
conta de lcstarnnnlo com quo lillleeêra seu tio c testador Lourenço i\fartins Ferreira, visto ter l'llc desistido da appdla('iío.
2.• A Manoel Constantino tle Alnwida da quan!ia de t.i:20~,
importaneia da mesma 11111lla ele r~"(,,. I{Ue indevid;unente pagou
na causa por cllc proposta ao Dr . .Juiio LopPS de ,\ranjo para
poder appellar da scnll'n\'a contra si proferida julgando exlincla a execução.
3." A Lourenço l\Iarlins da quantia d1) 232~010, da mesma
multa de 4 °(,, da appcllação que intcrpôz na acçiio, que IIJC
move Antonio Florindo de Souw, visto ler sido julgado perempta a appellaçiío.
!~.· A Vielorino da Silva l\Toreira de i\lt)irl'ilrs da quantia
de 123~000 imporlancia da siza pnra compra do prcdio n."!)
da rua do Senado, que não chegou a levar a cfl'eito.
5.• A' Directoria da (ornpa~lllia de Seguros- Fidelidade- rla
quantia de de 21.0::,1000 da multa de r~ "(., da appellaçüo fJ!W
intcrpôz da sentença que contra a mesma companhia profcrio
o Juiw do Cornrnercio da 1." Vara da COrt() nos autos em que
é autora, c r6o Josó Garria Percdra; visto que a dita appcllm;iio
ti)i julgar!:~ deserta c niio sq.:nida.
6.° Finalmente, a 'Villc Lnbbers l\r Comp. da quanlia rln
H3~9JO, qu._, pagúrilo de seilo de letras c contas dH sua estan1pa
privativa que flcáriio inutilisados, rnr ter cntrndo a firma f'lll
liquidação.

Visc(mde de Albuquerque.

__.,.;.._

N. 383.- FAZE~ IH.- Em 17 de Dezembro de 18G:l·
. Eobrc o despadw de fi!.zeudus a rctu:ho.

Minislel'io dos Nrgocios di.! Fi.lzcnda. -!li o de Janeiro em 17
de Dezembro de 1862.
Communico a V. S. que foi intldcrida n recln:naçiio de varios
negociantes desta praça, importndores de fazendas estrangc;ras
sobre que essa Alfandcga informou em officio n.o 31)!) de 8 de
Novembro proximo findo, conlr<l a pratica seguida nessa repartição nos despachos das fazendas em rdalhos, qnc foriio modificados pl'lo A\'iso deste 1\lini~lr·rio dirigido a essa A lfandC'ga
em 2f~ de Outubro ultimo; eumprindo portanto que V. S. do
execução ao citarlo Aviso de conrormidadc com o prcscripto 110
regulamento para os c;~so.- semelhante>, observando-~e a pmlica
anterior quanto aos despachos distribuídos c em ondarnento,
c o prcscripto no mesmo- Aviso a respeito dos que depois do
.
seu recebimento fon•m apres'Cnlados.
Deus Guarde a V. S.- Vi.«cond-~ de Alf111querque.-Sr. Conselheiro lnspcctor interino da AlfJndega da Côrte.

N. 584. -t\GIUCULTURA, CO~HIEHCIO E OBIUS PUilLIC.\S.
Em 17 de Dezembro de 18G2.
Declara o modo, por que devem ser sul•mettidas á nppro'l':lçiío do Governo
as fl•formas, ·que se fizerem oos Estatutos das Companhias e Sociedades
au"nJ•nas, c prohihc que os gcrrutes de taes instituiçücs 'oicm- sõlli·ê
iis ~u1ifas da sua gerrnria.

Directoria Centi·aJ.-1.• Secção.- lHo de Janciro.-Ministcrio da AgricHltnra, Commcrcio c Obras Publieas em 17 do
])ezcmbro do 1862.
A' Sua .Mageslade o Imperador foi presente o requerimi}nto em
que alguns accionistas dessa Companhia, representando dous ter:
\:os dasacçõrs emittidas, pedião ao Governo Imperial que decretar,· ,
se desde logo que os accionistas possuidores de cinco acções da mcs-~
ma companhi:l tem direito a um voto, ficando limitado a dez o
nuritero de votos, de que póde disp.ôr qualquer accionista; 11inda
que possua .mais de cincoenta acçõcs, e bem assim que o ncéio•'
nista de vinte acções pódc ser eleito para o cargo de Director.
Os supplic;mtes fundárão sua pctir;iio nos factos occorridos na
ultima assemblóa geral dos nccioni~tas, na qual o voto preponderante do acfual gm·cnll~, ({IIP di'ipõn indivirlnalmcnlc de 119

v.lt!n, visto sm· possuidor de t.t!JG acçõcs, impcdio quo se tomassem medidas tendentes a modiflcaF os estatutos no sentido de se
limitar a votação de Gada accionista, e que dest'arte nullificará
!(lJaesquer deliberações tomadas em bem e segurança de seus inleres3es, sempre que ellas se oppuzerem ás suas proprias vantagens, ou ao seu capricho.
E o Mesmo Augusto Senhor, de conformidade com o parecer
da Secção dos Ncgocios do lmperio do Conselho de Estado, exarado em ·~onsulta d~ 12 do mcz findo, Houve por bem Decretar
por Sua iinmediata Resolução de 10 do corrente:
1. 0 Que, nos te1·mos da legislação em vigor, o Governo Imperial não póde approvar reformas de estatutos de companhias ou
sociedades anonymas que não lhe forem apresentados pela maio~
ria de votos das assembléas geracs, c de conformidade com as
prescripções estabelecidas nos estatutos respectivos.
2. o Que, não se tratando de votação sobre os a c tos de sua gercncia, o Governo Imperial não pódc desapprovar o procedi, monto do actual gerente da mencionada companhia em tal conjunctura, visto que clle so não oppõe á índole. das sociedades
anonymas, que são antes reuniões de capitaes, do que de indivíduos.
3. o Quo, se da representação sem limite dos capitaes estabe~
Jecidos nos estatutos da companhia procedem inconvenientes c
desvantagens aos accionistas pelicionarios, em razão do cxtraordinario arbítrio que pôde ter um accionista, como acontece com
o actual gerente, competia aos socios considera-los e pesa-los
antes de entrarem para a companhio, e aceitar a sua lei, que
quando presentemente se reconheça ser menos acertada, não deixa de produzir todos os seus elfcitos, am quanto não fôr legalmente alterada.
4. o Quo os estatutos vigentes em nenhuma de suas disposições
concedem ao gerente a faculdade de votar nas assembléas geraes
sobre as contas da sua gerencia, e, pelo contrario, o Codigo
Commercial, no art. 293, determina que os socios administra~
dores, ou gerentes são obrigados a dar contas justificadas aos outros socios, o que clata o terminantemente exclue a ap-protração por parte daquelle que presta as contas, ficando assim incontest\)ve! que os gerêntos das companhias anonymas pela Je-·
gislação geral não podem votar sobre a approvaçio ou repro:.
vação de suas contas.
Nãó procede, portanto, o argumento que deste facto se poderia deduzir contra a represeatação sem limites dos capitaes.
O que communico a Vm., para sua inteJiigencla, c para
que faça constar á assembléa geral dos accionistas da c.ompa.:.
nhia, cujo Presidente é.
Deus Guardo a Vm.- João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.- Sr. Presidente da Companhia de Nnvegação Ferry.

N. 58:>. - GUEfWA.- Em 17 de Dezembro de 1862. ·
Consulta rio Conselho Supren1o Militar declarando como de,·ia ser conferido
;w Bacharel Henrique lle Amorirn B~zerra o gr;MJ de rloutor .em mathemnlicas, que lhe competia na qualidade de leiíie âã Escolú 1\l•liíàr.

Senhor.-M.:mdou Yos.sa 1\fagcslatle lmperi:~~, por Porlaria
L• Diredoria Cera! da Secretaria de Estado dos
:\rgocios da (;uetTa, em data tle I de Julho do corrente
nnno, rcmcltcr ao Conselho S:tpremo Militnr, para comultar,
o officio n. 0 19'~ de 21> de Outubro de 1861, em que o Commandante da Escola 1\lililur solicita uma decisão sobre o morlo.
por que deve ser conferido o gr;ío de Doutor ao Bacharel em
matllcmaticas, Henrique de Amorim llewrra, que foi nomeado
Lente da 2 .. Cadeira do 2. 0 nnno da n·ferida Escola. Oreferido oficio ó do t!Jcor srguinte :-111-"'o c Ex.mo Sr.-Tendo
sido por Decrclo de 2 do corrente uorneado Leu te da 2. •
Cadeira do 2. 0 nnno desta Escola o CapiU1o de Engenheiros
Bacharel Henrique de A mo rim Dezerra, apresentou-me o respectivo
titulo da nomeação, a fim de se lhe poder dar posse do emprego, dirigindo-me no mesmo tcrnro o requerimento junto,
pedindo que antes da posse lhe fosse couft•rido o gráo de
Doutor de conrormidadc com o art. r~g dos Estatutos decretados
em 28 de Abril de t85.í pura as Fulculdades de Direito, por
isso que pero art. 26 do rl'gulamcnlo orç;aníco das Escolas
l\Jilitarcs decretado em 21 de Aúril de 1860, tecm os Lentes
~'X pedida pcl:~

desta Escola direito âs mesmas vantagens que actualmo~te
competem ou viernn a competir aos Lelltes e substitutos das
Faculdades de JJledicina e de Direito; allegando mais n disposição expressa do nrt. 148 do {l(lgulamcnto decretado em
o 1. 0 de Março de 1858, det':'rrninando que sejão graduados
Voutores os individuas, qne na occasião da publicnçâo desse
regulamento e para o futuro fossem nomeadas Lentes Cathedraticos, disposiçiio esta que se acha em vigOI', á vista do quo
declarou o Aviso do l\linistcrio da Guerra de 5 de Janeiro do
corrente anno, a saber, que o regulamwto de 21 d,e Abril de
1860 modíficando o do 1. 0 Março de 1858, deixou em t·igor as disJlOSÍÇucs que não farão alteradas. Na opinião em que estou
de que assiste no C:tpitão Bezerra toda a jusli~a na sua pretençllo,
opinião corroborada pela unanimidade de votos do Conselho
de Instrucção desta Escola em sessão de 21 do correnle; de:
claraÍtdo parecer inconcusso o direito a sgr graduado Doútor,
sómente pela disposição do referido ar~. 148 do 1\cgulamlltJlO
do t.o de Março, independente do que determina o. nrt., 49.
dos Estatiltm das Faculdade5 de Direito, acho-me com tudo em
duvida sobre o modo de ser conferido o gráo de Doutór ao
supradito Lente; visto qn•) nã~ sendo o nctual rcguJamento
or~nico das Esrolas-rxplicilo, w•;n fl<lY('tHlo prrcrdentrs a tal

re~peilo, podoria ser adoptado o meio consignado no citado
art. 49 dos Estatutos das Faculdades de Direito, isto ó, sendo
o doutoramento feito antes da posse, c sem mais formalidades
além do juramento nas mãos do Commandante, ou então terá
o gráo de ser· conferido pelos Ll•ntes já doutorados perante u
Conselho de lnstrucção, e com as mesmas solemnidade:;, que se
costumão praticar na Escola Central. Recorro portanto a V. Ex.,
que, dignando-se de tomar em consideração o que venho de
expender, determinai'á o quo melhor fOr sobre o modo de ser
conferido o gnío, a fim de tcrnar elTcctiva a posse do referido
Lente.
DeusGuarde aY. Ex., &c . .
Pill"ece ao Conselho que o Lente da 2! Cadeira do 2. anuo
da Escola Militar Henrique de .\morirn Bezerra está no caso
de receber o gráo de Doutor em Mathmnathicas independente
de nova defesa ele these, c que e.>le lhe deve ser conferido
pela Faculdade da E•cola Central. Hio de Janeiro 28 de Julho
de 186~.-Alvim. -Harreto.-Visconde de Cabo Frio.-Barào
d11 Suruhy.-Hruão de 1'amandaré.-Carvalho.-Hittancourt.Cubral.-Bellegarde.
0

Como parece.-Paço em 17 de Dezembro de 18132.
Com a Rubrica de Sua 1\bgcstade o I mpcrador.

Polgdoro da Fonseca Quintanilfta Jordllo.

N. :>36.-FAZE:\'DA.-Em 18 de
~uiJre

_

escriptur3ção tlus

H,~zembro

de

18&~.

iuclc_n~nisncõrs

ou rPstituiçõl'.' (ll'l'lcnrc•u!cs u n.rr,
cJcws Ja encerrado.;.

· 1\Jinistcrio dos Negocios da

]<'azcnda.-l~io

tle Janeiro.- em

18 do Dezembro de 1862.
O Visconde de Albuquerque, Prcsi<lenle do Tribunal do The!iouro Nacional, tendo pr.~scntc o otncío do Sr. lnspPclor da
Thcsouraria do Fazenda do Hio Grande do NorlP, n." 3'~, d1~
4: de l\Iaio do anno passado, concemento á restiluil;ão da quanti~
do' 809:t;OOO a que eshi obrigado o 2.° Confei·cnlo da AlfandegadA Pernambuco cx-1.• da da referida ProYinria, Joaquim
.\ureliq 'Vandcrley, proveniente do excesso ha\ ido 11a <Jjuda
ri~ custo que recebem na ProVInriü. de Serp:ipn; derlara i\O dito
Sr. Jqspcelor, em rl'~posla ú Sl'[íll!ld;l parll' do riL1do P!Iiriu,

que a mesma risliluição podia ter sido logo contemplada na
renda extraordinaria, artigo-lndemnisações- ,visto como ni'io só
pertence ella a cxrrcicios já encerrados, mas porque assim o
determina a Circular de 26 de Junho de f856, a qual prescreve o modo de cscripturar-se a receita c despeza de semelhante
natureza: e que portanto cumpre ao Sr. Inspector, á proporção
que fôr lançando tal indemnisnção em-movimento de fundos-,
fazer as necessarias communica~ões á Thesouraria de Sergipe,
a fim de que a mesma contemple em dcspeza desse capitulo a
importancia correspondente dando-a em receita no titulo respectivo o que uté agora não fez quanto ao exercício de 1861
a 1862.

J'isctmdc de Albuquerqut.

!\. 587.-GUimn.\.-Aviso de t!J de Dczcmhro de 18ü2 ..
lJcdarando que bem proced~u a Tht>souraria de l'azeuda em impugnar
os Hncimrntos tirados pda c:ompauhia úe hn·alidos a um indi1·iduo que
estivera encostado á mesma compauhia por suspeito de desertor, excepto
a etapc, por ser destinada á sua alirueutação.

4.. • Directoria Geral.-2.• Secçiío.-Rio de Janeiro.-Ministcrio dos Negocios da Guerra em 1!) d.c Dezembro de 1862.

111.m• e Ex.m• Sr.-Accuso rccrbillo o officio de V. Ex. n.•
443. de 2.5 de Novembro proximo passado ácerca dos abonos
feitos a um individuo, que fôra encostado á Companhia de
1 nvalidos por suspeito de desertor.
Bem fez a Thesouraria da Fazenda impugnando os vencimentos, que por alli lho abon<Írfio, visto corno não estava reconhecido o direito que a ellcs tivesse; pelo que é indispensavel
que o Commandantc da Companhia reponha o soldo que indevidamente incluio nas rcll!ções de mostra; não assim a etapa,
porque, estando o mesmo indh·iduo detido, devêra ser alimentado. E porque tal despeza, em rigor, deva recahir nos cofres
da Policia, feita a conta V. Ex. ordenará a indemnisaçao á
Repartição da Guerra por se ter vel'ific~do que o detido não
era desertor do Exercito.
Deus Guarde a V.. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintanilha:
.1ordào.-Sr. Presidente da Província ~c S. l 1 cdro do Sul'·

N. 588.-GUElUL\.-A\ so de 19 de Dezenabro de 1862.
Declarando que o Aviso Circular tle 10 de Agosto de 18:>3 é extcnsi\·o ao
julgamento dos objedos em má o estado á cargo das ~gfcrmal"i.:t~ militares,
não obstante o que dispõe o Rt•gulameuto especial das mesmas cnrermarias de 30 de Janeiro de 1861.

3.• DireCtoria Geral.- 3. • Secção:- nio de Janeiro.-Ministerio dos Negocias da Guerra em 19 de Dezembro. de 1862.

111. mo e Ex.m• Sr.-Tendo o Tenente General graduado, Commandante das Ar mas dessa Provincia, consultado acBrca do meio
de conciliar as disposições do Aviso Circular de 10 de Agosto
de 1853 com as instruct,:ões de 12 de Janeiro de 1861 c o
rPg:thmento especial-para o serviço das enfermarias de 30 do
anesrno mcz e anno, quanto :JO julgamento c consumo dos
ohjectos em m<Ío estado á cargo dos cstaLclecimentos militares,
cujo processo é feito por U111a Commi~sllo de Olliciaes estranhos
uos mPsrnos estabelecimentos, visto q uc os arts. 19. c fa2. • ~~
ta. e 1O d:~quelle rt•gulamcnto detl'rminão que taes funcções sejào
exercidas pelo Cono;elho economico, á cujo cargo esli\er a enfermaria: declaro á \'. Ex., a lim de o fuzer constar ao referido Cornrnandante das Armas, que devem vigor'lr as disr;osi.;:ões do mencionado Aviso Circular de 10 de Agosto de 1853,
,·uja execução é recommcndada pelos arts. 5.", ü.", 7.•, c 8."
das ciladas instrucções, por n:io convir que semellwr.te l'ro:_
eesso seja feito por indivíduos pcrl\'ncenlcs aos mesmos estabelecimentos, ficando assim alterados os arts. 19." e 42." do regulamento especial.
Deus Guardo a V. Ex.- Pol.'Jdoro da Fonseca Quintanilha
Jordão.- Sr. Presidente da Proyincia de S. rcdro do Rio
Grande do Sul.
0

N. 589.- FAZENDA.- Circular em 20 de Dezembro de 18ü2.
As Thesourarias dewm rémettcr em cada mr7. o balanço do mcz anterior.

M.iuisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 20
de Dezembro de 1862.
O Visconde do Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, ordena aos Srs. lnspcctores das Thesourarias do Fazenda que rerneltào irnprclcrivclmenle em c:.~da mez
o balanço do m9z anterior.

N.

:.iJO.-FAZE~D.\.-Em

20 de DJzembro de l8G2.

O C,!i_~é transportado de nmas para outras Províncias do Imperio nlio está
sujoito ao i~uposto de expediente.

1\linisterio dos NPgocios da Fazenda. -H io de Janeiro em 20
do Dezembro de 1862.
Tªndo Sua .Magestade O Imperador mandado que a Secção
de Fazenda do Conselho de Estado consultasse com o seu parecer sohre a rnpresentação de val'ius NPgociantes da praça do
1\io de Janeiro contra a decbão tomada pela I nspectoria da
Alfandega da Côrt•', em virtude da qual fOra sujeito ao imposto de meio por cento de expediente o café transportado d~
outras Províncias do lmperio para este porto; Houve por bem
o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se com o parecer de
consulta da maioria da mesma s.·cção de 10 de Novembro
proximo findo (•) Determinar por Sua Imperial c lmmcdiala

•
i\[;~~r>tarl~ ltnprrial, por A1iso da S<'<'l'l'laria
1le Est<Hio dos Negocio; da Fazenda, que a St•cç;õo de Fazenda do Conselloo
1lc Estado consulte eon1 o seu parecer sohre a representação de varios t\r·
J.!ocianles rla Praça dn Rio de Jauei1 o, rontr;1 a d~tisJo tomada pela lnsJH'I'Ioria da Alfandrga da C!lrtr, rm \irt:ule da IJIWI fUra sujeito ao imposto
111~ meio por conto de l'liH'lliente o café t!·ansportado de outras Proyincias.
do Impc11o para este porto.
·
A Secção de Fazenda ha\'cnolo cx:uninado os documentos ofllriaes concernentes a este ohjcrto, c consultado a l!·~islnçilo que rege a materia, passa a
ex pender a wa opinião nos seguintes termos:
A Lei n. 0 60 de 20 de Outubro 1le 1R~R fixon em meio por rento a taxa
rlo cxpNiientc para os grncros s6mrntc qnt) entrassem nas Alfandeg::s, e
fossem por cllas despachados ; lic,lll<lo isento drsse imposto aqucllcs ruju tlrspao:ho era proprio tias 1\lesas do Cumulado segundo fura determinado á
todas as Alfandq?a;; do lmperio pPia Circular expedida pelo Thesolll o em
data de 10 dP l':on•mhro 1lo refrrido anuo.
Di\'crsas dccisürs do Thrsouro susiPnt;írão posteriormente a intellig:'nria
uada pela referida Circular á Lei de ~O de Outuhro, á tlue ella se rcfer<;-,
em virtude das quacs licárão isentos do imposto de expediente os gcncros
de producçilo nacional, transportados de unws rara outras l'rolincias do
lmperio.
O novíssimo Regulamento das Alfantlrgas expedido em 19 de Setembro
de I 860, sujeitando em geral ao mesmo imposto de meio por cento de expediente os gcncros tr1n1sportados de umas para outras Pro1incias do lm,·.
perio, declara todal'ia no art. 625, § 2.o, que ficilo cxccptuados drssa dis'-·
posição, entre outros gen•ros,- aqurllrs que em virtude de Lei, ou de contra<'to, se acharem isentos do referido imposto.
A' ,·ista do exposto parece á maioria da Sccçrro de Fazenda que urro de1·e
ser sustentada a iutelligencia dada pela Jnspectoria da Alfandega da G·)rtr,
il citada disposição do Hegulamento vig•utc, relatiramente á importação do
<'afé transportado de outras Províncias do lmperio, visto que este gcncro,
como outros de produccão nacional, ftlra isento do imposto de expediente
pela Lei de ~o tle Outuhro <le 133~, <l•:hautlo-sc por esta razão comprchentlido
na excepç:õ•J acima nftTid;t.

('l !'enhor. Mandou Yos>a

Resolução, llc I!) do mesmo mez, que não srja sustentada a
intelligencia dada pela Inspcctoria da Alfandpga da Côrtc ás
disposições do § 3.• do art. 625 c§ 2.• do art. G.2G do Hegnlomcnto de 19 de Setembro de 1860, relativamente á importação do café transportado de outrns Províncias do lmpcrio,
visto que cslo genero, corno outros de producção naeiontll,
f,ka isento do imposto de expediente pela Lei n." GO de 20
de Outubro de 1838, conforme a Circultlr de 10 de Novembro
do mesmo anno appensa a de 15 de 1\laio do illlllO Sl'guintc,
achando-se, por esta razão cornprehcndido na disposição do n.•
6, ~ 3. •, do citado art. 625 que cxceptuJ do irnp0sto de meio
por cento de expediente, entre outros gencros, aqucllcs que
em Yirtudc de Lei ou de contractosc acharem isentos do mesmo
imposto. O que communico a V. S. para o devido cumprilllP!llo.

Deus Guarde a V. S.-Yisconde de Albuquerque.-Sr. Conselheiro Hircctor Geral dos Rendas Publicas.

Ao Consclhriro Visconde de Jequitinhonha parcc~ mui !Jcm exposta a
ctue,tão, e deduzidas as conclusoes, pelo Conselheiro Director Geral das
!lenda~; Pu!Jiicas, e concordando inteiramente com cllas é de parecer que
ia adopte umn disposiçao generiea, que ponha termo ns dmidas nno só
relativas ao café comi) a quaesqncr outros geoeros de prodnr~ão, c indush·ia
nacional, como fumo, algodão, c~cáo, e outros, que se transportarem de
umas para outras Provindas.
Entendido o art. H da Lei n. 0 GO de ~O de Outubro de 1838, como rntendcu -a Circular de 10 de Novembro do mcs'Uo anuo appensa a de 15 de
1\laio do anuo seguinte; sendu manifesta a contradicçiio das disposiçOes do
Hegulamenlo de lU de Setembro de lSüO, julga o mesmo Conselheiro que
tendo sido até hoje executado o disposto naqnella Circular, e nno co11vindo
sobrecarregar os prodoctus nnciooacs, c menos diffieultar por meio de impostos, ou outros quaesquer as relações cconomicas e commerl'iacs eRlre as
Províncias do lmp•rio; declarar em vigor a Circular de 10 de Novembro
de 1838 e todas as demais que a tem explicado seria a medida que o caso
t·rquer.
E Isto tanto mais parece certo quanto ao mesmo Conselheiro como ao
Conselheiro Dircctor Geral da Tomada de Contas tnmbem varece que a mente
do Regulamento de 1860 foi menos revogar as disposicocs existentes do
Thesouro do qne consolida-las e adopta-las de um modo mais favoravel nos
interesses do C·}fnmercio Nacional e Estrangeiro, o que é expresso no Decreto
que precede o Regulamento.
Vossa .Ma gesta de Imperial porém, Rcsolrerá o que na Sua Alta Sabedoria,
tiver por mais acertado. · Sala dns Conferencias em 10 de NoYembro de 1862 .-Candido Baptista

c{e O!illfira._- Visconde de ltaborahy.- Visconde de Jequitinhonha.

Resolução,
C1:no parecc.-Pato em 19 de Norembro de 1862.
Com a Rubrica de Sua

Mag~sta<lc

o lmprr;ulor.

N. 591.-FAZE~D.\.-Em 20 de Dezembro de J8G2.
d~s

S_e_l!o

processo admiuistrathos organisados nas Alfandegas.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeird em 20 do
Dezembro de 1862. ·

O Visconde de Albuquerqne, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, declara ao Sr. lnspnctor da Thnsooraria da
Província de S. Pedro, ern resposta ao seu officio n. • 249 de 7 do
Novembro ultimo, que não sú a t.• observação do art. 58 do
Uegularnento de 26 de Dezembro de 1860 resolve a questão'
proposta em seu dito offlcio na parte em que diz- ficao coinprchcndidos na disposição deste artigo os requerimentos, &c., que
forem juntos ou appensos a processos adrnir.Jistrativos, &c.,
como porque bem claro é o § 7. o do art 702 do Ucgülarncnto
de 19 do Setembro do mesmo anno, que declara quo os proecssos administrativos organisados nas Alfandegas são sujeitos
ao sello fixo do art. 3!• do Regulamento de 10 de Julho de

1850.
risconde de Albuquerqu,.

N. 592.-FAZE~D.\.-cm 20 de D~zcmbro de J8G2.·

,

Sujeita

aos[ Direitos t.IC\i!J!rullillilo um piano <\uc o dono não trouxe 'eom&igq,
·

embora allegasso ser ellc 'c seu uso

Ministerio dos Ne~ocios da Fazenda.-nio de Janeiro em 2d
de Novembro de 1862.
·
·
Communico a V. S. para sua intclligencia c devidos elfeitos,
que o 'tribunal do Thesouro resolveu indeferir o rect)rsó de
Lconie Desmarais da decisão dessa lnspectoria, que suj~itO!J,
a pagamento de direitos de importaçi'lo um piano, que declaroU'
ser de seu uso e profissão importado do llavre no navio' C9m-:..
mercio de Paris, visto como esse instrumento não aéorripa.:.·
nho11 a recorrente na sua viagem da Europa para o lmperio;
nilo se dando, por isso, o caso previsto nos§§ 15 c 17 do art.
512, e nem em qualquer disposição da Tarifa, combinado~ com
as notas 92 infine,e 173 da mesma Tarifa.
. ~.
Deus Guarde. a V. S.-Visconde de Albuqúerque.-Sr. ConsAihl'iró ln~pPclor d(l A lfanrJPg:J da Cl1rtr'.
·

N, "593.-FAZEND.\.-Em 20 (k Deze.mbro 18G2.
-"pprrhcnsao de generos que não haviilo sido despachados. _para (!1portá~tio
nem se achava o Jcrlarado s no respectivo rnamlesto.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de J:mPiro em
20 de Dezembro de 186~.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thcsom·o o recurso dessa
Inspectoria, interposto da propria decisão, que declnron ilnproccdente a apprehensao de 35<l sacas com cafó, que so achavão
compr·ehendidas nas 1. 91:1 di1spachadas pelo Capitão do brig11t~
italiano Petit Vaisseau, e constante do manifesto expedido por"
essa Alfandcga, bem como os demais geõleros em cireumst<Jncias
identicas; e,julgou procedente a appl'Chensão de 85~ sacos dn
milho c de fl'ijão e 159 barricas com assucar masc:aro inli>rior,
de que não havia despacho nem menção no respectivo manifesto: resolveu o mesmo Tribunal qu11 fosse confirlllada a primeira parte da referida decisão; por quanto, verifinHlo, eouw
loi pela descarga da embarcação, que os geueros mandados entregar por essa Inspectoria achavão-se regularmente despachados,
e declarados no manifesto, outro procedimento não cabia no caso.
Quanto, poróm, a segunda parte da dccisiio, que julgou procedente a apprehensão de diversos gcnerns embarcados sem
despacho tendo-a por curial, por conformar-se com o disposto
no§ 13 do art. 6~2 do Regulamento das Alfandcgas, cntcndPn
todavia o mesmo Tribunal que não podia tomar della conheeimento; 1. 0 , por não ser o caso de r<~(~urso ordinario, e niltl
(!Xistir por parte dos donos dos generos apprchenclidos, ou (1(1
Capitão, reclamação, nem recurso, tendo sido a upprchensã11
julgada ã revelia do- mesmo Capitão, sendo, porém, estl' intimado na pessoa do Consnl d(l sua nação; 2." por que a
dicisão relativa proferida a 6 de Setembro ultimo c intimada
a 15 do masmo mcz, passou em julgado, c devia ser exet'Ulada nos termos do art. 771 do mesmo HPgulamento ;
('Umprindo observar que não obstante a dtação ord('uada
pela lnspectoria na pessoa do Consul da llalia , yisto a
ruga do Capitão, e ignorancia do dono 011 donos tios genCI'c-JS
apprehendidos, qufl não os recltHIHÍrilo, ni10 se devera ter pfl·~
ciadido da citação por editaes, de conformidade com o art. 7 '~5
do Uegulamm1to.
E porque suspP-itas muito runcladas pairem iObJ'fl E'ti'Yiio LPll.
bk, carregador do café despachado, de ser· eomplic(~ no crime dt)
IJarataria premeditada pelo Capitão, e nllo obstante havN Pss:t
Jnspectoria r·emettido a autoridnd11 criminal os dor.umrnlos ''
~>sclarerimNltos neePssarios para o n·spcr"lho prwes·;o, eunq-1r~
que V. S. faça risear de a:isignantl', sP o filr, o mr·SfllG Ll'UIJL,
P lhe prohiba a Pntrada 111'''3 tt>p!trti~·ao
/Jeri~üe:1

do florcrno.

13ü
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E sendo outrosim patente do processo a connivcncla do Fiseal
do Tt·apicho Bastos, José Honorio da Costa Ramos, no desembarque e embarque fraudulento do café, pelo que foi suspenso.
por 15 dias, fica elle. demiltido do referido emprego. ..
Cumpre, finalmente, observar a essa lnspectoria que é para
sorprehender que existindo uma barca de vigia em cada ancoradouro, guarntcida de numeroso pessoal com escaleres para a!J
rondas, que na fórma do ltegulamento devem ser effectivas e
constantes, tivesse lugar pelo ancoradouro de carga o &ranslto,
repetido de objectos tão volumosos, conduzidos em embarca
ções tão salientes de tã() posada marcha, como são as catraias
de embarque e desembarque de mercadorias, sem que fosse pre~
sentido por um dos muitos flscaes doa ancoradouros, que o Estado
paga para esse fim unicamente, se estivessem em seus posto11
c cumprindo o seu dever; o que revela qu{\ a flscalisação externa
e dos ancoradouros é oulla; pelo que á essa lnspecloria serecommenda a mais séria aUenção a respeito de semclhant•
o~ecto.
.
O quo communico a V. S. para sua intelligencia c devida
execução.
. .
Deus Guarde a V. S.- Visconde de Alhuquerque.-Sr. Conse•
Jhrire lnspector da Alfandrga da Côrte.
4

N. 594.-FAZEND.\.-Ern 22 de Dezembro de 1862.
Sobre despachos de ·obras impressas obscenas ou contrarias á ReligUió d4
Estado.

Minislerio dos Nrgocio!l da Fazenda.-lHo de Janeiro-.~m.
22 de Dezembro de 1862.
Haja V. S. de mandar admittir a despacho o volume contendo exemplares da obra « O tadriio na Cruz n , pcrtcnccnfa
ao Dr. Roberto Heid I~allcy, a que se refere o o!ficio dessa Ins·
pcctoria de 21 de Fevereiro ultimo, ficando V. S. na intrlligencia de quo o art. 516, § I. o, do Regulamento d(J 19 de Setembro de 18GO, na parte em qu~ prohibe o despacho de obras
impressas manifestamente ob3cenas, ou conlrarias á Iieligião
do Estado, deve sm· entendido nos termos do art. 278 do Codigo
Criminal, isto é, obras ou doutrinas que destruão as verdades
rundamontacs da cxistencia di'. Deu.ç, e da immortalidade da alma.
He~s Guarde a V. S.- Visc011de d~ ,ilburp!Prqur. -Sr. Con•
SPih.ctro Inspr>ctor da AlfandPga da C(\rfe.

I

N. ~9:>. ~FAZEi'WA. -Circular em 23 de Dezembro de 186:1.
Que o

~afé

lcansportado de umas para outras Provindas do Impcrio não
· está suje1to ao imposto de expediente. •

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio do Janeiro em
!3 de Dezembro de 1862.
O Visconde de Allurqoer<jne, Presid.-nte do Tribunal do Thesom·o Nacional, declara aos Srs.)nspectores das Thesonrarias de
f<'azenda, para a devida execuçãtJ, que tendo Sua 1\Jagcstade o
lmpe•·ador mandaio que a Secção de Fazenda do Conselho
de ~stado consultasse com o seu parecer sobre a representação
de vntios Negociantes da praça do Rio de Janeiro, reclaman~
do contra a decisão da Atfandegn da Côrte pela qual fóra sujeito ao imposto de meio por cento do eltpediente o café transportado de outras l'I'Ovlncias do lmperi(}; Houve por bem o
Mesmo Augusto Scnh(}l', Conformando-Se com o parecer de
consulta da maioria da mesma Secção de tO de Novembro pro·
ximo findo, Determinar por Sua Imperial e lmmediata Hesolu·
ção de l9 do mesmo mez (•), I}Ue não seja sujeito áquelle imposto
o café transportado de urnas para outl'ai Províncias do lrnpcrio;
por quanto este gcncro, como outros de producção nacioMI,
fôra isent~ do imposto d~ elCpcdienle pela Lei n.• 60 de 20
de Outubro de 1838, conforme a Circular de tO de Novembro
do mesmo anno appeusa a de 15 de 1\laio do anno seguinte,
achando-se por esta razão comprehendido na disposição do
art. 625, S 3.•, n.• 6, do Regulamento das Alfandegas de 19
de Set~mbl'O de 1860, que exceptua do impodo de meio por
cento de elCpediente, entre outros generos, aquellcs que em vir·
tude de Lei ou de contracto SQ acharem isentos do mesmo

i'mposto.

v~·sconde

-1.

de Alhttqturque.

:·) E,fa Hrsoht•;iw rstii arp~nsa ao .\1i'u de 2•J Llc DcLruJi)r'.' dr
llirect•!ria 1Jcral •la:< Heuúas l'ublil"i!s.

F"~

N ·t;96.:__\GRICULTUIL\, C<HDJEHClO E OBR.\S PUULH.:AS;
Em 2 J J:le Hezembro de 1862.
H.1ndn instrurç~s sobre at\·euda dé) terras na Serra l'·rgra, O<' Assungny
a C.tristiauo Guilherme a hm de cslahdecêi- n~llas uma Colonia Agrícola.

!3." Dircctoria das Terras Publicas c Colonisação.- R.io d!,!
Janciro.-1\Iinisterio dos NPgocios da Agrieultura, Commercíu
o Obras Publicas em 23 de Dezembro de 1862.
Tendo o Governo Imperial resolvido vender a Chrisliano Guilhcrrnc, Cidadão DinamarquPz, Commandanle do Brigue Escuna
lloabet, uma legoa quadrada de terras situadas ás margens do
11 i o Serra Negra, no Assunguy, dislricto de Paranaguá, para o !im
de ahi estabelecer uma ColonLt Agricola com emigrantos expontancos seus compatriotas, ordene V. Ex. ao Engenheiro Theodoro Oschz, que dirigindo-se áquelle pouto, e de accordo com
o referido Commandanle, ou pes:>o3 que legalmente o represente designe a localidade em qtHJ tem de ser medido o perímetro da dita legou conceuida, d•~vendo esta medição sm· feita
<l sua custa, e por parte do em preza rio Ch ris tia no Guilherme,
·~ vcriíicada pelo Engcnhcir<J Oschz sem o que não poderá realizar-se a entrega das tPJTas. A venda ser~á fdta a razão de
meio real a L raça quadra<LHia, obrigando-se o Governo a conceder
ao emprezario comprador corno auxilio para a reali1.ação de
sua cmprcza uma subven\·ão de 18~000, por cabeça até completar o numero de 50 famílias ou 250 indivíduos de qualquer
itlude. - Healizada a introduccão e est<Jbdecimento destas famílias se lavraní o contracto da venda das terras, recebendo-se
•lo cmprczario o preço dcllns, c entregando-se-lhe a imporlancia dns rcspeclivas suhvcnç<ícs sem obrignção alguma por
parte do l~overno a nenhum onlro auxilio. -Antes porém d~
se dfectuar esta transacção rw Tlwsouraria da Fazenda, e com
as formalid:~des do coslunw, perrniltirá V. Ex. que o emprezario Christiano Guilherme faca na localidade escolhida. c
tlcnlro dos pontos indicados os trabalhos preparatorios precisos
rara a projectqda Colonia, não ficando o Governo lmpe'rial
obrigado a indemnisar quaesquer despezas ou bemfcitorias
'I'IC haja clle feito, no caso em que por qualquer eventualidade deixe de realizar o seu projecto colonial. })o que fôr occorr,~ndo ácerca deste objecto dará V. Ex. circumstanciadas informações li este Ministcrio.
·
Bens Guarde a V. Ex.- Jorio Lins Vieira Consansão de
~inimlní.-Sr. Presidente da l'rovincia do Paraná.

N'. · 597.-.\GlllCULTURA, COl\OlERClO E OBRAS PUBLI€AS.
em 24. de Dezembro do 1862.
\

l>e,clara que este Ministerio nllo tem autorisação para fazer dcspeza com a
sustentação de força armada.

. 3. • Directoria das Terras Publicas e ColoniSação.-R.io de
laillliro.-Ministcrio dos NcF:c,cios da Agricullura, Commcrcio
c Obras Publicas em 24. de Dezembro de 1862.

IJJ.m• c Ex."'" Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. de 16
i!o Outubro ullimo, em que pedio ao (;overno lmpPrial permissão para destacar dez praças da Guarda Nacional a fim de
manter a segurança publica n'J Porto da União, cujos habitantes
tem sido vexados pelas correrias de lndios da tribu dos Bolocudos, declaro que este Ministerio não tem autorisaçlio para
fazer desp~za com a sustentaç!lo de força armada por pertencer
ao da Justiça c ao da Guerra, a quem deve em casos taes essa
Presidencia rc~orrer.
Deus Guarde a V. Ex.- João I.ins Vieira Cansansão de
S1nim ~u; ~sr. Presidente da Província do Paraná.

N.

598.-l'AZE~DA.-Em 24. de Dezembro de 18ti2.

Entrega do PToducto de loteriás para realização do beneficio dos coneessionarios; prestaçao dà~rií~pcctiya fiança e das contas das dcspezas.
2~

1\linistcrio do!! Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
de Dcz)mbro de 1862.

llt.m• e Rx.m• Sr.-Tendo presente o o!Iicio de V. Ex. n.•
59 de 10 do mez ultimo, ('In que participa .havt:r nomeado uma
commissão para encal·regal·-se da administração e direcção da
obra da Igreja .Matriz de Nossa. Senhora da Conceição do Aracajú, visto não existir uma confraria ou qualquer· outra corporação que de lia se encarregasse; e consultando V. Ex., á
vista da opinião contraria da respectiva Thesouraria de Fazenda
se a sobredita commissão estava considerada no numero das
que isentou o art. 9.• do Decreto n.• 2.874. de 31 de Dezembro
de 1861 para o recebimento, sem prestação de fiança, do produeto das competentes loterias; tenho a dizer a V. l~x., «JUC
a doutrina daquelle artigo não póde ser applicada á eommiss<io,
de que se trata. a qual se acha comprchcndida na lillcral disposiç.ão do § 7. • do art. 2. • da Lei de 18 de Selernhro.de HlfiO,
n. • 1. 0~9, c do art. 8." do s0hredilo Decreto. E a tn t•or-

lanl.o, de continuar-se a obra por meio de uma commissllo quw
receba dinheiros adiantados, deve esta ou algum de seus melllbros, prestar fiançq idonea ; não se lhe entregando qualquer
part" do producto da loteria sem ter apresentado na Thesouraria de Fazenda a· demonstração da applicação dada a outra
recebida anteriormente.
· Como porém V. Ex. assevera, em seu dito oficio, que a
obra está sendo feita debaixo das vistas dessa Presidencia, póde
a despeza ser paga directllmente pela Thrsouraria, corno se pratica com as obras do Estado, ficando neste caso a commissào
dispensada da prestação de fiança.
lJeus l;uar·de a V. Ex.- Visconde de Albuquerque.~ S··.
l>re~idente da Província de Scq;ipe.

N.

599.-FAZE~DA.

-Em 2l de Dezembro de 186;.!.

Os !rapiches de arrecada~ão e tran ito silo isentos do imposto s~bre lojas, &c.

Ministcrio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de 1aneiro em·
2.1 de Dezembro de 1862.
Communico ao Sr .•-\dministrador d11 Recebcdoria da Côrte,
tJara sua intelligenr:ia c devidos etl'eitos, que o Tribunal do Thesouro resolveo approvar a decisão pela qual foi dererlda a reclamação de João Maria do Valle contra o lançamenlo. do imposto sobro loJas, a que· ficou sujeito; nos exerélclos de 1856 ..;_
57 e 1857-58, o seu trapiche denominado do - Bastós-.
attendendo a que pelo art. 3. • § 2. • do Hegulameoto de 15 do
Junho de 1841. são isentos do dito imposto os trapiches de arr·ecadação e transito; convindo observar ao Sr. Administrador
que nas suas decisOes em casos semelhantes não deve llmitaf:•sc
sim pies mente ao despacho- Deferido- , como se vê do reqtie.;.
rimcnto do dito João Maria do Valle, mas tambem exa~ a
lt'l:,>isla~ão em cujos termos houvet· _deferido.
'·'·

Visconde de. A.lbuquerqu.e.d

.w-.c
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N. 600.-FAZENDA. -Circular em 27 de Dezembro de 1862.
O mate para. dourar ou gesso-mate está sujeito aos direitos de 600 rjlis por
arreba e nilo por libra.

Ministetio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
27 de Dezembro. de JE62.
O Visconde de Albuq1terque, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias
de Fazenda, a fim de que o fação constar aos das Alfandegas,
para a dev.ida intelligencia e execução, que o - mate para dourar, ou gesso-mate- está sujeito aos direitos de 600 réis por
arroba, e não por libra, como por erro typographico se I~
no art. 2t.'• da Tarifa, ficando por esta fórma rectifteado o
mesmo erro.
Yisconde de A lbuquenJitP.

N. 601.-ll\IPERIO.- Aviso do 27 de Dezembro de 1862.
Ao Arcebispo da Bahia declarando que o~ <lous ~eminarios, grande, e pl'·
queno, devem ser coniiderados como formando úm só- Seminario Archi·
episcopal, sujeitos as mesmas regras, mas com admioistraçoes e edifici0t9
a parte, denominando-se o l. ~ de Estudos Ecclcsiasticos, e o ~. • de Estudos Preparatorios.

6." Secção.- Rio de Janciro.-Ministerio dos Ncgocios do
lmperio em 27 de Dt.,>zembro de 1862.
Jll.m• e Rev.m• Sr. -Inteirado do que V. E:t. Rev.m• mA
em oficio de 11 do corrente mez, com refercncia á carta que lhe dil·igio o Visitador dos Missionarios La-"
zarilas no lmperio ácerca da conservação dos acluaes Rei ...
to•·cs, e Vice-Ueltores dos· Sernin&rios dessa Diocese, tenho dll'
declarar a· V. Ex. fiev.••, em solução á questões relativa~
aos mesmos Seminu rios:
:L• Que, .compondo-so o pe:Jueno Seminario de cadeiras de
estudos preparatorios, sendo reservados os ccclrsiasticos para
o grande Serninario, devem ser considerados estes dons est11~
belecimentos, como formando, ambos, o Seminario Archie..piscopal.
2. • Qu~, formando estes cslabelecimcnlos um só Seminanario, devem continuar todavia os estudos em Nliflrios dilf"r5oq, e cada um com administrnç5o propria.
~~ommunica

:t. o Que, apezar da . separação dos e~tudos, os Lrnles · Mvem ser considerados na mesma categoria, com os me!lmos
llireitos, e dcvl'res, e obrigados reciprocamente ao ensino nas
aulas, o aos exames, na conformiclade do Decreto n. • 839 de
11 do Outubro de 1851, o qual fica vigorando para ambos
estabelecimentos.
•
4. 0 Que, organisado deste modo o Seminario Archiepi~:
copal, tem de cessar as denominações de grande e pequenr~
Seminario; as quaes, quando fôr necessario especificar um s~
destes dous estabelecimetos, poderáõ ser subtituidas pelas do
._ S~tminario Archiepiscopal para estudos ecclesiasticos; " Seminario Archiepiscopal para estudos prcparatorios.
Deus tiuardc a V. l<~x. Hev."'"-illarqucz de Olinr/a.- Sr.
Arcebispo da llahia.

os

N. 602.-HIPERIO.- Aviso de 29 de Dezembro de fRG2.
Ao Presidcnt~ da Prol incia de S. Paulo dcclnrando o 1·rncimrnto que.coÚlpPtc
ao Bedel da Faculdade de Direito, quando substituir o Oflicial da SecrPtaria,
ou o Secretario, e que o mesmo D~drl não pôde ao mesmo trmpo~ubstituir
a mn bos estes empregados.

4.• Secção. -Rio de Janeiro. -1\Iinisterio dos Negocios dn
Impcrio em 28 de Dezembro de 1862.
llt.mo e Ex.mo Sr.- Tendo representado o Dircclor da Faculdacle de Direito dessn Província em oficio de 10 do corrrnte
que a Thesouraria de Fazenda n•cusa pagar os vencimentos a quo
tem direito o lledcl da mPsma Faculdade Firmino Jo~é SoarPs,
que estando interinamente no exrrciriô do cargo de Ollicial da
Secretaria, foi designado para substituir o Secretario durante o
seu impedimento, declaro a V. Ex. a fim de o fazer consta.- á
mesma Thcsouraria:
t,o Que o principio, que deve vigorar naquella Faculdade para
o pagamento dasrgratiftcaçõcs nos casos de ~IJbstituição, é o Sf"guinte :-O empregado que substituir provi~õr1amênte a outro,
tem direito, além dos seus vencirnPntos, á gratillcação do subst.i·
tuido, se esta, junta aos mesmos vencimentos, não perfaz som ma
supel'ior á que compete ao ernprPgado subslituido, quando Pm
• Ut'rcicio ; porque neste caso abona-se tão sómente a dilferPnça
de um para outro vencimento.
- 2." Que na conforrnídHde do principio acima Pstabrlerido, ao
dito Bedrl, quando substitue n Ollirial, s~ dP\'r abonar, alt'm do·;
seus vrncirn:•ntm ~(jO();t.), niio toda a gratitkaçiio do sutJ;;titui!lo,

mas a tlilfcrença tle um para nutro rPnrimeul.o, isto,:, 200~ ficando portanto sem etrcito o disposto no.\ riso dPs!o 1\Iinisterio
!le 17 de Setembro de 1857, que rrnbora allinja ao mesmo resultado, tod:1via, quanto aos meios, estabeleceu )·pgra diversa.
3." Que o dito Redel, quando seja dnsignado para servir de SP~~retario, como no caso ·vertente, sú tem direito al!:·rn dos vcncinwntos do seu lugar (600:ffi), á gratificação do daquelle (I :000;'11):
sendo inadmissível que accuruule tambern a gratificação do Ollicial, pelo facto de não podeF substituir ao rr.csmo tempo a dous
empregados, cujas funcções são diversas.
Deus Guarde a V. Ex.- Marqne:: de Ol1:nda.- Sr. Presid•~n
tc da Província de S. Paülo.

N.

603.-FAZE~DA.-Em

Sobre perempção de

r~rcursosfiscaes

:!0 dP Hezcmbro dP IHGJ.
iniPqJO>Io> para

:1

ins!ant:ia snp.-rior.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janl'iro em
:10 de Dezembro de 1862.
Sendo doutrina estabelecida pelo Aviso de 23 de Outubro <ll'
1856 que não se julga perempto o recurso upresenlado em tempo
á Instancià superior, competente para tomar delle conhecimento, uma vez que a ordem do Juizo seja tambern a competente, corno se deduz da ordem n. o 198 de 2!) 1\faio do mesmo
anno expedida em virtude de Resolução de Consulta de Consdho
de Estado: não procede a perempção declarada na decisão dessa
lnspectoria sobre o recurso de Antonio Pedro Carreira Seixas,
Administrador . arrendatario do Trapiche do Commerdo, rnlalivamente á multa de 200~, que lhe foi imposta por ler recebido no referido Trapiche uma porção de café sem guia da
Alfandéga; por quanto a decisão recoHida foi fie 16 ue Sf•terribro ultimo,, o primeiro requerimento de recurso ilprrsentado
ao Thesouro do dia 23, c o despacho da Directoria Geral das
Rendas, mandando que requeresse porintermedio da .\lfandeg-a,
de 27 do dito mez.
Rcmetto, pótanto, a V. S. os papeis relativos a semPihantf~
negocio, a fim de que aceite o recurso interposto pelo di lo Seixas
e o encaminhe ao Thcsouro.
·
Veus Guarde a V. S.-Visconde de Albuquerque.-Sr. Condheiro lnspeetor da A lfandl'ga da Corte.

N. 604.- FAZENDA.- Em 31 dn lkzf'mbro lle 1862.
Das l!f9!!Sas roncedidns pelos Prcsidentrs de Pro,·incias c expedidas pel~s.ru~
pecllvas Secretarias uiio se cobrão emolumentos para os cofre& geraes.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro rm
31 do Dezembro de f862.
O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal de The~
gouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda do IUo Grande do Norte, em resposta ao seu officio
n. o 93 de 30 de Outubro ultimo, que bem procedeu mandando
restituir ao Porteiro Cartorario da mesma Repartição os emolumentos da licença indevidamente cobrados pela AirandP-ga da
Capital, visto como a tabella de emolumentos anncxa ao Bcgulamcnto de 19 de Setembro de 1860 não tem applicação ús
licenças concedidas pelas Presidencins das Províncias e expedidas pelas respectivas Secretarias, cumprindo, portanto, qúe
o Sr. Inspector assim o previna á mesma Alfandega e lhe observe o disposto nos nrts. 682 c 683 do citado Rrgu lamento.

Visconde de Albuquerque.

N. 605.-FAZENDA.- Em 31 de Dezembro de 1862.
Os soberanos inglezés devem continuar a Sl'r recebidos po1· 88890 Pmquanto
reger o Decreto d~ l/q de Outubro de 1857.

1\iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 3t
de Dezembro de 1862.
O Visconde do Albuquerque , Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo presente o oficio n.o 374 de 11 do corrente, em que o Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Bahia pon ~
dera, que achando-se o <U!'!l.!l!o n 28 e com tendencias a subir,
necessariamente haverá grande importnção do soberanos inglezes,
e que o commercio e os particulares vacillão na obrigação de
os receber pelo valor de 8~890, taxado pelo Decreto n.o 2.004,
de 24 de OutubrQ ·de 1857, não obstante assim proceder a .
Thesouraria, declara, que em quanto reger o mesmo Decreto
não podem deixar de ser recebidos c dados em pagame~~tó os'
soberanos inglezes pelo valor fixado naquelle Decreto; utna
vez que tenhão o peso marc:Hlo c o toque legal.

N. 606. -FAZENDA. -·Circulur em 31 de J)ez~mbro de 1862.
Nno são sujeitas a:Sello nem a emolumentos asç_e_rt_i!l()es que os Empregados
das AlfandPgas apresentao para haverem a porcentagem da arrecadaç!lo.

!\linisterlo dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

31 de Dezembro de 18G2.
O Visconde de -Albuquerque, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarlas de Fazenda, a fim de que o fação constar aos das Alfandegas, para a devida inlelligcncia c execução, que nilo são
sujeitas ao paganwnlo do sello c emolumentos as ecrtidões
lJLHl os :Empn•gudos das Alfandl•gos, que se achão addidos ás
diversas Hcparti~õcs de Fazenda, são obrigados a exhibir para
haverem as porcentagens que I hes compelem.

J'iscondc de Albuquerque.

N. 607.- DIPEHIO.- Aviso de 3J de llezemhro de J862.
,.\o Director da Faculdade de Direito de S. Paulo sustentando as dedsoes
do Aviso de ;{ de Agosto do anno passado a respeito do procrsso disciplinar feito ao Bacharel Pedro Elias l\lartins Pereira.
'

4.. • Secção.- Rio de Janeiro. -1\linisterio drs Nt'gocios do
lmpcrio em 31 de Dezembro de 1862.
Foi ouvida a Secção dos Negocios do lmperio do Conselho
de Estado sobre os trcs rcquerimerntos que acornpanhárão o
onicio do V. S. de 21 de Agosto do anno passado, apresentados á Congregação dessa Faculdade pelo Consellll'i r o Dr. Jos1i
"aria do Avcllar 8rotero, o por clla approvados, pedindo solu~~ão de algum11s duvidas que lhe occorrôrão úcerca da dou·
trina do Aviso deste Ministerio de 3 do referido mez, pelo
11Ual foi communicaua á Dircctoria da mesma Faculuade a
Imperial Resolução de Consulta de 17 de Julho daqucllc anno,
·relativa á sentença proferida em processo disciplinar feito ao
Bacharel Pedro :Elias Martins Pereira.
No primeiro requerimento se allega que. lendo o Decreto de
I fl de Agosto de 1837 não só estabelecido penas contra os
·~sludanlcs, que injuriassem o Direclor c Lentes, mas lambem
determinado a fôrma do proecsS!J que, em taes casos, se devia organisar; e aehanrlo-sc nos Eslalulos, que posl•TiorHH~nll'
f,lriío dadrr; (Hll. llcrrdf.l n." 1-:380 ctc 2S de .\JJ!'il de I Srir,.

disposi\ôes relativas sómente ás penas, sem que cousa alguma
declarassem sobre fórma de processo, dtJve entender-se que
os ditos Estatutos, alterando a parte penal daquelle Decreto,
ueixáriio en1 vigor a que trata uo processo. E sobre esta argumentação hasea-se a conclusão, que niio é exacta a doutrina
do citado A viso, quando suppüe achar-se revogado o mesmo
Decreto em ambas as referidas parl!'S.
No segundo pede-se que o Governo declare qual a praxe,
que se deve seguir, quando
necessario l"hamar pessoas
informantes não sujeitas á Faculdade, e se póde ou não ter
applicação a esta especie o Alvará de 21 de Outubr•> de 1765,

mr

~

9.".

No trrceiro pede·se tarnbem que SP estabeleça regt·a para
proceder-se á citação do réo, estando fóra da llrovincia.
E Sua 1\[agest:Ide o Imperador, Conformando-se por sua
Immcdiata Resolução de 10 do corrente rm·z com o parecer
da sobredita Secção, exarado em consulta de 10 de Novembro
ultimo, manda declarar:
Quanto a materia do primeiro requerimento, que as razões
nellc expenditlas não podem proceder contra a doutrina do
. \ Yiso de qw~ se trata, visto que os estatutos das Faculdades
"'' D: rei to nüo são omissos, como se diz, quanto as formalidades dos prOL:essos, que se lenhão de formar para a ímposiç~o
de penas; do que dão testemunho as disposições dos arts. 115,
1lü, 119 a 12'•· E nern se pódc allegar que estes artigos não
s:Jo applicaveis aos casos de injuria e olfensas ao Director, e
aos Lentes, mas tão sómenle ás infracções de disciplina cseo!Jr sujeitas a alçada do mesmo Director, pois que o art.
129 determina que a Congregação tome conhecimento de quacsquer infracções de disciplina quando haja de ser applicada
pena de prisão maior de oito dias.
Allega-se lambem que, se o Governo pelo facto de confirmar a sentença dada contra o Bacharel Martins' Pereira no
processo organisado pelo dito Conselheiro na qualidade de
Lente mais antigo, reconhecendo a legitimidade da autoridade
deste na materia de que se trata, reconheceu igualmemte a
validade do Decreto de 1837, visto que tal autoridade foi
crcada pelo mesmo D<:crcto, c não pelos estatutos que são
omissos neste ponto. Esta razão carece igualmcnie de funda
mento, por quanto na disposição do art. !J. • dos citados estatutos, em virtude da qual o L~nte mais antigo é o substituto do Director quando não haja pessoa designada pelo Governo para esse fim, se contém implicitamente a mesma do
Dereto de 1837, quo é invocada.
As regras marcadas piira o processo determinado .pelos estatutos não contrarião o que é rm~snipto polo dito Decreto;
s;1o ambos semelhantes, ou antes identico5, e portanto iudifferentc era rtue se proccrl•'s~~~, l!•ndn c\ vista este ou aquclle>,

não o sendo, porém, eítar·-se no proeesso um ou outro dos
mesmos ac:os, visto que o primeiro se acha revogado c substituído pelo segundo.
Cumpre portanto que fique entendido, que tanto a respeito
da penalidade, corno do que fôr concernente ao processo, em
easos de infracção dos Estatutos, a Congregação da Faeuldude
se devo por estes reger, c não pelo Decreto de 1837, que foi
pelos mesmos Estatutos revogudo em parte, e em purtc substituído.
Quanto ao ubjcclo do segundo requerimento que, estando
o Director ou quem suas vezes liwr, c assim tambem a Congregação, autorisados pelo art. 12/í. dos Estatutos a chamar
testemunhas que souberem do fucto, sobre que se intentar o
processo, deve o Director, quando se. der o caso proposto,
fazer intimar por um dos Empn•gados da Faculdade ao individuo que souber do facto criminoso; c quando elle uão compareça, fazt'~-lo processar como desobediente no fôro couJmum,
por estar ineurso no art. 128 do C.odigo Criminal.
Quanto ao assumpto do terceiro requerimento, que, quando
o réo residir no lugar em que se acha a Faculdade, o Director
deverá mandar chama-lo, na fórma do urt. 130 dos Estatutos,
por um dos Empregado:>; c se não fôr obedecido, recorrer á
autoridade policial para coagi-lo a vir á sua presença. No
easo, porém, de se achar o réo fóra daquellc lugar, cumpre
que o Dircctor oficie ao Chefe do Policia da Província em quo
clle estiver, a fim de mandar fazer a intimação para que se
aprl'sentc dentro de um prazo razoavcl; c se o réo nf10 obedecei', officiar de novo á nu•srna autoridade para coagir o
desobediente na fórma do eitado art. 130.
O que tudo communico a V. S. para seu conhecimento c
execução.
Deus Guarde a V. S. -JJI arqucz de Olindct. -Sr. Direclor
da Faculdade de Hircito de S. Paulo.

ADDITAMENTOS

llECfS(>ES DO GOVEilNO
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N. 1.-GlJEIHl.\.-Aviso tln l:i de ~J:m;o de IHGI.
P01 itlcuciaudo quanto aos saldos das Enfcrrna1ia; :\liiil are;.

4.• Directoria Gcral.-2.• Secção. -Hio de Ianciro.-~li
nislcrio dos Ncgocios da Guerra em 15 de l\larço de 18(31.

111."' c Ex. mo Sr.-E' regular que os saldos das Enfermarias
l\filitarcs revertão ao> cofres publicos, Yislo que as despezas d!'sscs
estabelecimentos não provóm sú de suas rendas internas, isto
~~. dos descontos feitos ás praças, que nellcs são tratarias, mas
de artigos fomecidos pelo Estado corno medicamentos e ulensis;
não ó nceessario, poróm, nem conveniente, que essr·s saldos
scjão recolhidos no fim de cada mez, nem ó isso o que está
determinado pelo Aviso de 12 dn Abril de 183&-, que manda
fazer sua entrada no fim do semestre. E' consequencia do preC!~ilo desse Aviso que, se no fim do semestre houver d,~ficit,
srja este preenchido por uma preslnção abonadn peln Thcsonrat·ia de Fazenda por ordem da Presidencia, depois de verificada a existencia do deficit, sendo essa dr•srwza levada ü verbaCorpo de Saudc c Hospitacs. - A gcrencia d1s Enfermarias,
assim como outras quacsqncr a cargo dos conselhos eeonornicos
dos corpos, está sujeita á nscnlisa~;ão das inspccções militan•s,
c ;í Dirertoria Geral da Contabilidade deste l\[inislcrio, e não
:is Thcsourarias de Fazenda, porque tacs gerencias são puramente cconomicas c internas. O que tudo, de ordem <le Sua
Magestade o I mpcrador, declaro a V. Ex., em resposta ao
seu officio n. 0 58 de iH de Janeiro ultimo, para que o faça
constar á Thcsouraria de Fazenda des';a Província, c assim s1~ja
cumprido.
lkus Guanln a V. Ex.-Jl!ar'}uc.::: de Ca.rias.-Sr. lln~sitknl••
da Província do l'aní.
0

N. 2.-GUERRA. -A\iso de 1 de Abril lle 1861.
Explicando qne o llrgulamento ele ;, de Outubro de 185f> não rovogou O§
A\isos de 12 de Ahril c 29 de Setembro de 1854, que mnndáráo rccolhrr
ús Thesourarias de fazenda os saldos dos Ilo~pitacs c Enfermarias Militares_

t,.,• Dircctoria Geral.-2.• S•~ccão.-Hio uc Janeiro.-Ministerio dos Ncgocios da é:uerra c'm 1 de Abril de 1861.

IJJ.m• c Ex.m• S·,·.-Em solução ao seu officio n.• 92 de !}
de Fevereiro ultimo c rrprcscnla~ão do Commandante do Corpo
de f.uarniçfio dessa Pro\incin, que o accmp:mliou, relnli\a ú
PX ig1·nria da Tlwsouraria de Fa7cnda do 2!} dP J,anciro, l'lll
\'irludn do A\iso dPsl!~ 1\linistPrio de 12 de Dezembro do anno
passado, onlennndo que fossem recolhidos aos cofrl's da mesma
Thcsouraria os saldos da caixa da Enfermaria ~Iilitar, Determina Sua l\lagestade o Imperador que V. Ex. faça constar ao
Com mandante do refcrillo Corpo que o Hcgulamento n .O 1 649
de G de Outubro de 1855 não abrogou os :\visos de 12 de
Abril c 29 de Setembro de 1851, que mandárão recolher ás
Thesourarias os saldos dos Hospilaes c Enfermarias Militares,
visto que, sendo as mesmas auxiliadas com rernedios, facultativos c todo o materi<tl, não podem esquivar-se á acção fiscal
das llepartiçõe~ de Fazenda, conforme as disposições dos respectivos Hegulamcntos, e nem em opposição ás terminantes
ordens do Governo, póde o mesmo Comrnandante soccorrer-sc
aos arts. 7, 8 c 12 do citado Hegulamento, porque nenhuma
applicação tem para· o caso vertente.
E porque, pelo exame, a que se procedeu nesta Directoria, so
conheça que a Thcsouraria denuncia a cxistencia de saldos da
dita Enfermaria maiores de 5:000~000 réis, c conste do ultimo balancete do referido Corpo de 31 de Dezembro de 185!)
que tac~ saldos são npenas de 1:662~260 réis, sem que se possa
verificar d'ondc provém a ditrerença, pela falta dos relatorins
c balancetes dos dous semestres do nnno passado, porque aqucllc
Commandante, deixnndo de cumprir o que é muito recommendado pelo art. 25 do mesmo Hcgulamento, os não remettl•u
nas épocas determinadas, cumpt·e que V. Ex. , advertindo-o
dessa falta, lhe ordene que com a maior urgencia os remetta
a esta Secretaria de Estndo para solfrerern o conveniente processo.
Outrosim Determina o Mesmo Augusto Senhor, para que
igunlmrntc o faça constar aqurllc Cornmandante, que em materia de arrecadaçfio dos dinheiros do Estado a Thesouraria é
competente para intervir twlln, a~sirn cotuo o é quando se
trata do pagamento c ajustamento de contas da tropa, sem
que até o presente ainda nlgtu·m contestas_se tal direito; o qnf',
todavia, nfto fJlll'l' dizer rpw n n rsma Tltr~ouraria tenha •!t•

oeeupar-se com a tomadl\.. de contas dos dirrer<wles cofres do
Conselho Economico, que está a cargo da Dirccturia Geral da
Contabilidade deste Ministerio.
Jleus Guarde a Y. Ex.-Marque.z de Caxias.-Sr. Presidente
da Província do Piauby.

N. 3.-GUERIU.-Circular de G de Abril de 1861.
V crsando á cerca da classilicaçllo da despeza pertcncent•~ a esl~ l\linislerio,
e determinando que cesse a dos decuriões das Escolas dos Corpos.

4.a Directoria Geral.-2.• Secçi'ío.-Riô de Janciro.-1\linisterio dos Negocius da Guerra em 6 de Abril de 1861.
Nesta data se remetle, por intermedio da Prcsidencia, a
tnbella de credito, quo se manda abrir a essa Thesouraria de
I<'azenda por conta do Ministerio da Guerra, no exercício de
1861-1862.
Chamo a attenç11o de V. S. para as tabcllas do respectivo ºXÇ!l,'!!,Cnto, a fim de que na classificação da despeza haja de conformar-SI:' com ellas, tendo em vista que furão organisadas
muito di!Tercntemente das anteriores. Em relação ao § 5. •
advirto a V. S. que a despeza com decuriões das Escolas dos
Corpos deve cessar, embora alli esteja consignada, po1·que este
serviço não deve ser retribuído, nem delle faz menção o art.
8\l do Regulamento novíssimo de 2l de Abril de 18()0.
Tambem rccommendo muito instantemcnte a V. S. que nenhuma despeza seja c!assilicada em paragt·apho, em quo ella
nilo venha prevista, devendo todas as que estiverem neste caso
ser levadas ao§ 14-.-Diversas Despezas e Eventuaes,-como é
costume.
:Finalmente haja V. S. de reclamar em tempo qualquer augrnento de credito que seja nccessario, acompanhando o pedido
da competente demonstração, a fim de que nem o serviço
padeça, nem essa Thesouraria seja sobrecarregada com o trabalho das despezas autorisadas sob a responsabilidade da Prcsidencia.
.
Deus Guarde a V. S.-.IJiarque.z de Caxias.-Sr. Inspector
da Tt1csourJrja de l!'azenda de .••.•

N. r,.. -GUEHRA.-Aviso de 23 de Maio de 1861.
Dispondo que o papel c
rrgistro da Sccrrturin
1'111 diante, fornecidos
despczns por conta da
de Maio de 18&8.

livros •Jnc forem nrcrssnrio~ para o cxprdieutc f'
tio re~pPt'tiro Commuudo das Armos st•jllo, d'ura
pelo Arsrnul de Guerra, correndo todas as ontru~
gratifira<;fio de 408000, marcada na Tabella do 1.0

4.a Dimcloria Gcral.-2." Sccç.ão.-Rio de Janeiro.-1\Jinisterio dos Negoeios da Guerra em 23 de Maio de 1861.

111."'• c Ex.m• Sr.-Tomando na devida consideração a rc·Jll'esentaç1io do Tenente (;en•·ral Commandante das Armas <kssa
Jlrovincia, que acompanhou o oflicio de V. Ex. n.• 235 do
1. • de Março proximo passado, ácerca da insufficicncia da
quantia de 40~00, marcada na Tabella do t.• de Maio de 1858
para as despezas do expediente da respectiva Secretaria, H a
por bem Sua l\lagestade o Imperador determinar que, d'ora
em diante, o papel e livros, que furem necessarios para o expediente c registro da mesma Secretaria, scjão fornecidos pelo
Arsenal de Guerra dessa Província, por ordem de V. :Ex., á
vista de pedido do Secretario rubricado pelo Commandante
das Armas, correndo todas as outras despezas por conta daquella gratificação de 40;\\000; c que a despcza já feita, excedente á mencionada gratificação, effeetuada pelo Secretario,
ou por algum dos omciaes que o coadjuvão, seja paga na
Thesouraria de Fazenda, por despacho de V. Ex., sob conta
upreseotada pelo mesmo Secretario e authenticada pelo Commandante das Armas, não se attendendo para o futuro a
qualquer outra reclamação; o que assim communico a V. E".
)lara seu conhecimento e exccut:ão. Devolvo as contas, que
Yierão anncxas á representação.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxia~J.-Sr. Presidente
da Província do lHo Grande do Sul.

N. 5. -GUERR.\. --.'\viso de 28 de Maio de 1861.
Dcr:araodo que as obras c utcnsis da sala das ordens, na qualidade d11
obras dos pala cios, sao alheias á Repartição da Guerra, devendo correr as
dcspczas de expediente pela Secretaria do Governo, na fórma da Circular
de ':!'2 de J<meiro do corrente anuo.

4.• Hiredoria fieral.-2.• Secção.- Jlio de Janciro.-1\Jinistcrio dos Negocias da Guerra em 28 de l\hlio de 1861.

III.m• e Ex.mo Sr. -Tenho ú vista o otlido de V. Ex. n.•
35 de 17 de Abril proximo passado, l:om o orçamento da

despcza a fazer com as obras c utensis da sala das ordens
dessa Província ; e, em resposta, cumpre prevenir a V. Ex.
que a Thesouraria de Fazenda bem procederia em n~cusar-se
a fazer essa despcza por conta do 1\linistcrio da Guerr:J, ainda
que houvesse credito na verb1 competente, pois que as despezas com as obras dos palacios são alheins desta Hepnrtição,
c ns de expediente devem correr pnla ·Secretaria do Govern1;,
corno já foi declarado ás Thesourarias de Fnzcnda em Circular de 22 de Janeiro deste nnno. E' engano considerar os
Ajudantes de Ordens das Presidencias como constituindo uma
Hcparlição á parte, qunndo cllcs, mesmo para a unidade de
acção, devem funccionnr nas respectivas Secrctorias, lendo a s1·u
rargo o que pertencer ao cxpeditmte Militar.
Deus Guarde a Y. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente
da Província de Sergipe.

N. 6.-GUElmA.-Aviso de 11 de Junho de JSIH.
Sohendo a duyida quanto á legalidade da rubrica do Cnpitão, IIIIC scn ir
de Fiscal no ~:onsclho. Economico, nos documentos da sua Companhia.

4. • Dit"Cctoria Gcral.-2. • Secção.-Rio do Janeiro .-1\tinistcrio dos Ncgocio3 da Guerra em 1L de Junho de 1861.
lll.'mo c Ex. mo Sr.-Em resposta ao oficio do V. Ex. n."
99 de 29 de 1\faio proximo passado, que acompanhou a representação do Commandante do Corpo de Guarnição dessa Província, propondo a duvida que tinha sobre a legalidade da rubrica do Capitão, que servisse de Fiscal no Conselho :Economico,
nos documentos da sua Companhia, declaro a V. l~x. para o
fazer constar áquellc Cornmandantc, qut>, nssirn como pelo art.
5.• do 1\egulamento de 6 do Outubro de 1855, o Capitão de
uma Companhia podia exercer todas as functões dos Conselhos,
com excepção das de Thesoureiro, nenhum inconveniente ha em
quo os Commandantes dos Corpos de duas Companhias rubriquem documentos pertencentes á Companhia em questão.
· Deus Guarde a V. Ex.- Marquez de Caxias.- Sr. !'residente
da Província do Espirito Santo.

N. 7.-GUElUL\.-,\viso de 14 de Junho de 1861.
Declarando que os paisaaos, que asscntiio praça, e as praças reconduzidas
de deserçllo estao comprehendidos nas dlsposiçoes do Aviso Circular de r..
de Junho de 1800, a respeito do abono de ~~npn.

4. • Directoria Geral.-2. • Secção.-Rio de Janeiro.-Ministcrio dos Negocios da Guerra em 14 de Junho de 1861.

IIJ.mo o Ex.mo Sr.-Em resposta ao seu oficio de 27 de Mnio
proximo passado, perguntando se os paisanos, que assentão praça,
e as praças reconduzidas de deserção estão comprehenrlidos nas
disposições do Aviso Circular de 5 de Junho de 1860, a respeito do abono da etapa, declaro a V. Ex. que sem duvida
assim deve ser; porque não se abonando a cada individuo a
etapa do dia de sua entrada no Corpo, mas a do dia da sahida, equilibrada fica sempre a despeza da caixa do rancho,
sem faltar a alimcntaçlio, que á cada nrn é devida.
Deus Guardo a V. Ex.-Marq11e: de Caxias.:--Sr. Presidente
da Província de Santa Catharina.

N. 8.-GUElUlA.-.\viso de 18 de Junho de 1861.
Declarando que o preceito do .\ \i.;o Cireular de 20 de l\larço ultimo importa unicamente a rcpr·oduc\·;io do que está disposto nas Iostrucçõcs de
2i de Julho de 1857, a fim de que uilo sejão prhudos das V.!IQ.tag~_ns, u
que ellas dão direito, os,Officiacs, que tiycrrm de srguir a sru destino.

4.• Directoria Geral.-2.~ Secção.-Hio de Janeiro.-1\finistcrio dos Ncgocios da Guerra em 18 de Junho de 18ü1.
Em solução ás duvidas propostas em seu oficio n.o J!~ dP 13
de .Maio proximo passado ácerca da exocuçuo, que em alguns
casos deva dar ao Aviso Circular de 20 de l\larço anterior,
declaro a V. S. que o seu preceito trnde unicamente a reproduzir
o que está disposto nas Instrucções de 2'~ de Julho de 1857,
para que os Officiaes, que tem de seguir a seus destinos, nuo
sejão privados das vantagens, que aquellas lnstrucções lhes
assegurárão; mas de fórma alguma se pódc entender que taes
vantagens se devão abonar aos qtw, tendo ordem de marctw,
não sigão na primeira occasião; c, portanto, no caso do 2."
Cirurgião Dr. Fortunato Augusto da Silva está claro que, desde
que clle não marchou em telllpo, não devêra te1· percebido
vc~ntagcns, que só são devidas aos Officiacs em exercício, •lU
~~m marcha, não bastando a ttll<'~at;ão de incommodos, porque

os casos de molcstia devem ser comprovados, c para essrs ha
disposições cspeciaes.
Ueus Guarde a V. S -]Jfarquez de Caxias.-Sr. Tnspector
da Tbesouraria de Fazenda da Província da Parahyba.

N. 9.-GUERRA. -Circubr de 5 de Julho de 18G1.
Regulando o systcma, que se deve adoptar para fazer-se clfcctiva a indcmni.-;ação de supprimcntos feitos pelos Arsenars de. Gucrr:t e armazcns de
artigos bellicos á estabelecimentos pertencentes á outros l\linisterios.

4.• Directoria Geral.- Uio de Janeiro.-:Ministerio dos Negados da Guerra em 5 de Julho de 1861.
lltmo c Ex.mo Sr.-Acontecendo :1lgnmns vezes que os fornecimentos feitos pelos Arsennes de Gucrm ou armazens de
artigos bcllicos aos dilferenles Ministerios só chegão ao coubecimento desta Secretnria de Estado quando a indcmnisação é
impossível, por estar encerrado o exercício, á que corrcspondia o fornecimento: expeça V. Ex. ordem para que a relação
dos objcclos fornecitlos com dcclara~;ão do seus preços, data
da ordem, que autorisou o fomecimcnlo, c sPgunda via do
recibo dn autoridade, que o rcccbc11, scjão immedialamcnte
enviados ao Oirector Geral de Contabilidade da Guerra, pelo
Dircctor do Arsenal de Guerra ou Encarregado do urrnazcrn
do artigos bellicos, por intermedio da. Presidcncia, qnc lhe
porá o-visto-, a fim de se proceder com urgcncia á devida
indcmnisação.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente
da Província de ..•.

N. 10.- GUERRA.- Aviso de 12 de Julho de 1861.
Explicando o modo por que deve su abonada nos respectivos mappas qualquer peça de fardamento a vencer fornecida âs praças rrconduzidas da
deserção.
.----- ·-

3.• DirccloMa Geral.- 3.• Secção.- Rio de Janeiro.-1\linistPrio dos Negocias da Guerra em 12 de Julho de 1861.

m.mo c Ex.m• Sr.-Accnso a recepção do officio de V. Ex.
1\P

li dn

lnP7.

ele .lnnhn findo, em quc transmittin o qnc lhe

llirigto o Trncnln Coronel Cornm<~ndanln do Corpo de Guarnição dessa Província, pedindo Pxplicaçõcs ácerca dos srguin~c·s
quesitos: t.•; sedando-se o easo de qualquer praça exlravwr
o fardamento não vencido, o qual, segundo as disposições em
vigor, tf.'rn de ser descontado pela quinta parto do soldo para
i ndcrnnisaçllo da Fazenda Nacional, deve o corpo, logt> CfiW
Pila é reconduzida da deserção, abonar novo fardarnnnlo, e
ru•ste caso eorno deve e!le ser contado, visto serem prohibidos
adiantamentos? 2. •; se. abonando-se indevidamente peças de
1;1rdamcnto a alguma prac;<~, c essa praça desertar, como devem
taes peças ser consideradas no <~juste de contas no fim do anno,
\·isto ser prohibido mencionarem-se na relac;ão modelo A c
mesmo no mappa modelo D ?-E em resposta declaro a V. Ex.
para o fazet· constar ao dito Com mandante: 1.•, que a tabella
em vigor foi organisada de mJneira a evitar abonos de peças
a vencer sempre em prejuízo da Fazenda publica, a por isso
estabeleceu o fardamento completo gratuitamente para os recrutas, a fim de que sendo rornccido aos corpos do exercito
todo o rurdamento relativo ao vencim~nto annual, na fórma
das lnstrucções de 12 de Janeiro do corrente armo, fosse cllc
distribuído nas épocas designndas na· mesma tabclla ; 2. •, que
não se podendo porém de todo evitar o abono de peças de
lilrdamcnto ás praças reconduzidas da deserção, depois de cumprida a sentença c que dellas precisarem por não as terem
já vencido, comtudo não devem essas peças ser incluídas na
citada relação modelo A, nem tão pouco por consequencia
no mappa modelo D.
Na relação A deve apparecer o nome da praça reconduzida
c na observação a data da rcconducção, mencionando-se em
rdação separada as peçíls de fardamento abonadas, a fim de
{(Ue possão ser tomadas em consideração no íljustamento de
eontas, procedendo-se ao desconto corno dispõe o Aviso de 23
de Setembro de 18!,.8, fJzcnrlo-se disso menção em relação
<Jnaloga lÍ do modelo E.-Iledaro mais a V. Ex. que não
clevn tiear smn reparo qun o reláiclo Tenente Coronl'l leu
mal a palavra individualmente, que se acha IHl 2.• par·tc d:l
A viso de 20 de 1\farço ullimo publicada em Ordem do Ilia
do exercito n.• 263 de 10 de Junho subscquentc, tomando-a
pela palavra indevidamente, o que deu talvez lugar as duvidas propostas.
Deus Guarde a V. Ex.-1}farquez de Caxias.-Sr. Presidente da Província de Minas Gcracs.

~!)~

N. 11.-GUERRA.-Aviso de 16 de Julho de J8GL
Esclarecendo as duyidas auscitadas na intr.lligencia do A1·iso de 25 de Ahril
ultimo, 1·ersando ácerca dos vencimt\ntos, que competem em tliwrsns llyllOthcsrs aos lentes, repetidores c !Jrofessorrs tla Esc~l~ Central.

4• Dircctoria Grral.-2.• Sccção.-Hio de Janeiro.-Ministcrio dos Negocios da Guerra em 16 de Julho de 1861.
IJJ.mo e Ex.mo Sr.-Em solução no~ quesitos em A\iso de
V. Ex. de 12 de Junho proxirno passndo pat·a esclarecimento
das disposições deste Ministcrio de 25 de Abril do corrente
nn no, a sAber: 1. o, desde quando tem direito os lentes, pro~
fessores e repetidores a perceber a accumulação de vencimentos
de que trata o citad9 Aviso, se da data dellr, ou se desde que
vigora o tJJlimo Regulamento da reforma da Escola Centrul,
e neste caso qual o dia em que começou a execuçuo do mrsrrto
Jtcgulamento; 2. 0 , se, no caso de dever pagar-se os vencimentos
marcados no referido Aviso com relnçuo ao tem r o anterior· á
~>ua data, os lentes e repdidore:; são obrigadc•s a exhibir attestaçuo de haverem regido as cadeiras c repetido as materias de
sua corupetcncia; ou se, comprovado o exercício da regeocia
sem o da repetição, fica por esse simples facto entendido que
tem elles direito ás vantagens marcadas para os excrcicios
duplos ou accurnulados; 3. 0 , se a disposi~·ão do Aviso de quo
se trata tem applicação aos cD~os de substituição por motim
de rnoleslia õ outros, em que os lentes tem direito aos seus
vencimentos i ntcgraes, ou se em tacs casos se devem observar
as regras prescriptas no Decreto de f4 de Outubro de 1857,
cujas disposições vigoruo para as Repartições de Gucrr:t, <'111
virtude do de 26 de Janeiro de 1860; 4. 0 , se já se expl'dirüo
li~ aposl.illas aos repetidores, que antes tinhão a denominação
de substitutos ou oppositorcs, pnra que tenha lugar a cxigcncia
dos direito:~ devidos.- Hcspondo: -Ao 1.", desde que se deu
accurnulnçilo de trnbalho, indopendclltn da clula cru que !PVC
exeençilo o novo Hegnlarncnlo, porque essa disposição deriva-se
rb faculdade concedida pelo art. 102 do Hegulamcnto do 1.•
de l\larço de 1858' que foi reproduzida pelo art. 46 do ue
2l de Abril, e por consequcncia anterior a este ultimo; no
2. •, ú fúra de duvida que, assim- como não se podem pag-ar
gratificações accurnuladas sem o altcstado de serviço duplo;
em relação ao tempo proximo, com maior razão se deve exigir essa formalidade quando se tratar de tempo mais remeto,
urna vez que não vá alúrn do corrente armo lcctivo, porque,
n respeito dos anteriores, se não houve reclamaçiio crn tempo,
í~ claro que nada se d1 ve; ao 3. o, cerlamentr, porque nilo Ira
nlti conlradicção com o que dispõe o nccrcto de H de Outubro
de f857, e por ser esta ur~a cspccic nova, que trata de accumulaçües de serviço, e não de simples substituições; ao 4.",
Additamentos ás Decisões.
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finalmente, que ficlío dadas as ordens para que os lentes e
mais empregados no ensino das Escolas tratem de legalisar seus
títulos.
Deus Guarde a V. Ex.-Marque-: de Ca:rias.-Sr. Ministro
da Fazenda.

N. 12.-GUERRA -Aviso de J7 de Julho de 18GL
Declarando que, sendo o íÍJrcmw d~·. engajalJlcnto destinado aos soldados,
que não tem aS<pira~tíes a ar.:csRo, não p6tle ser concedido aos Cadetes
em gcrnl.

4. • Directoria Geral.- 2. • Secção.- :Rio de Janeiro.-Ministcrio dos Negocios da Gnerra em 17 de Julho de 1861.
lU. mo e Ex.m• Sr.-Em solução ao requerimento do 1.' Cadete
do 10. • Batalhão de Infantaria José Sergio Ferreira, informado
por V. Ex. em 1 de Junho pro~imo passado, pedindo o premio de voluntario, que não recebêra quando assentou praça
em 1858, por não ter a idade da Lei, faça-lhe V. Ex. saber
que, srndo o premio de engajamento destinado aos soldados,
que não tem aspirações a accesso, que deYem ter os Cadetes, não ha lugar a concessão dessa 'Vantagem ao Supplicantc
c aos Cndetes em geral.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente
da Província de Pernambuco.

N. 13. -GUERRA. -Aviso de 25 de Julho de 1861.
Declarando que a decisão da Thesouraria de Fazenda quanto ao(vcncimentos
dos\~..militnres, excluídos perpetua ou temporariamente dos Corpos,
estã em harmonia com o disposto na circular de 22 de Maio de 1858.

4.a Directoria Geral.- 2.a Sccçãq.- Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Guerra em 25 de Julho de 1861.

Ill.mo e Ex.m• Sr.-Accusando recebido o officio de V. Ex.
de 19 de Junho proximo passado, Pm que deu conta de ter
approvado a decisão da Thesouraria de Fazenda, em Junta,
sobre o vencimento dos réos militares, excluídos perpetua ou
temporariamente dos Corpos, tenho de significar a V. Ex. que
procedeu regularmente, visto que os sentenciados em taes circumstancins dcvrm ser !loccorridos como dispõe a Circular de

22 de Maio de 1858 com tres quartos da etapa fixada para
as praças de pret, quando cumprirem sentença nas prisões
militares c fortalezas.
Deus Guarde a V. Ex.-Marq~~tez de Caxics.-Sr. Presidente
da Província de Pernambuco.

N. Ut.. -GUERlU.-Aviso em 25 de Julho de 1861.
Solvendo a duvida, qne se olfereee sobre o modo de elfectuar-se a despt>za
com as praças da companltia de menores em servi~ nos corpos de guarniçfio, quando sfil! reealbidas á Enrermaria das do Arsenal de Guerra
para serem tratadas.
..---- ·

4.• Directoria Geral. -2.• Secção. -lHo de Janciro.-1\linisterio dos NegQcios da Guerra em 25 de Julho de 1861.
Em soloção á duvirla proposta em oficio dessa Directoria

n.o 178 de 13 de Junlw proximo passado, relativa ao modo,
por que se deve elfecluar a despeza com os menores, que,
estando servindo nos corpo~ da Guarnição da Côrte, vão ser
tratados na Enfermaria dos do Arsenal de Guerra, em virtude
do Aviso desta Sécretaria d" Estado de 10 daquelle mez, declaro a V, S. que, cessando nos Corpos todo o abono a esses
menores durante o tempo da b:lixa ao hospital, não ha inconveniente em que pelo Arsenal se tirem, em pret especial,
os mesmos vencimentos, que e\les percebião nos referidos cor·pos, entrando com s11a importancia para a respectiva caixa
de administração.
E porque não se tenha resolvido por que modo deva continuat· para indemnisação da Fazendo Nacional o deseonlo dos
vencimentos d~s menores, que vão servir nos corpos da t:uarnição, declaro outrosim a V. S. que em laes casos deve
mandar trancar-lhes as respectivas contas, que aliás deveráõ
ser renovadas se elles regressarem novamente ao Arsenal, 011
tiverem passagem para o corpo de Artifices.
Deus Guarde a V. S.-Marque~ de Caxias.-Sr. Dircclor
do Arsenal de Guerra da Córte.

N. 15.-GUEHRA.- Aviso do 31 de Julho de 186(.
Estabelecendo como regra que todo o cartuxame consumido com as dt•s•
cnrgas das paradas nos dias de frstividade nacional c com as salnts das
Fortalezas deve ser por conta deste 1\linisterio.

3. a Dircctoria Geral.- 3. • Sccção.- Rio de Janeiro.- 1\linisterio dos Negocios da Guerra em 31 de Julho de 1861.
Ill.mo c Ex. mo Sr.-Em solu~·ão ás duvidns apresentndas pelo
l\lajor encarregado do deposito de artigos bcllicos dessa Província em officio de 1!) de Março ultimo, ácerca do fornecimento de cartuxamc á Guarda Nacional não só para salvas
nos dias do festividade nacional, senão tnmbem para funeracs
ele seus ofJieiacs: de ordem de Sua 1\lngcstadc o Imperador
declaro a V. Ex. que deve ficar estabelecido como regra que
toJo o rartuxarne consumido com ~escarga;; nas paradas das
festividades nacionaes c com as salvns das fortalezas deve ser
por conta deste 1\linisterio ; ficando porém á cnrgo do Ministeria da Justiça a despeza que se fizer com o cartuxamc que
fôr gasto nos funeraes dos ofTici<~es da Guarda Nacional.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de raxías-Sr. Presidente
da Província do Espirito Santo.

N. 16.-GUERRA .-Aviso em 1!) de .\gosto de 18G1.
Confirmando a soluç~o dada á duvida da Thcsouraria de Fazenda quanto
á continuaçilo do abono da gratificação de auditor interino, durautc o
exercido dessas funccilcs, independente de dcducçilo nos vencimentos do
dfectiro.

4-.• Directoria Geral. -2.• Secção.- Hio do Janeiro.-1\linistcrio dos Negocios da Guerra em 19 de Agosto de 1861.
IJI.mo e Ex.m• Sr.-Concordando com o parecer de V. Ex.
em seu ofJicio n.o 355 de 14- de Junho ultimo ácerca da gratiflcuçiio dos auditon~s interinos, instituídos por Aviso de 1
de Abril de 1858, confirmo a solução que V. Ex. deu á duvida da Thesouraria de Fazenda, de continuar-se a abonar a
referida gratificação, quando houver exercício, sem dcducção
nos vencimentos do auditor cffcctivo; devendo, porém, aquclla
despeza ser levada á rubrica- diversas despezas e eventuaes.
Deus Guarde a V. Ex.-ltlarquez de Caxias.-Sr. Presidente
da Província de S. Pedro do Sul.

_..g,(!,
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N. 17.--GUElUL\..-Aviso de 31 de Ago~lo de 1861.
Determinando que ás praças de prct que frequcntiio as Escolas Central c
Militar scjilo abonadas todas a~ peças de um fardamcnlo finõ; a éujo
pagamento ficm·á<J obrigadas segundo os preços por que forem carregadas
á respcctil a Escola.

3.• Directoria Geral.-3.• Secção.- Rio de Janeiro.-1\Iinistcrio dos Negocios da Guerra em 31 de Agosto de 18G1.
Comindo que os alumnos praças de pret que frequcntão as
Escolas Central c Militar se apresentem rPgularmcntc uniformisados, declaro a V. S. em resposta a seu ollicio n. 0 UG
de 21 de Junho ultimo, que lhes deverá mandar abonat·
todas as peçns de um fardamento fino, de conformidade com
o figurino approvado por Aviso de 28 de Janeiro ultimo, a
cujo pagamento ficaráõ elles obrigados segundo os preços
por que tacs peças estiverem carregadas á Escola, procedendo-se
de accordo com as obscrvaçües exaradas na inelusa tabella,
organisada á vista dns disposições dos arts. 73 c 7!~ do Hegulamenlo especial da dita Escola de 18 de Janeiro do corrente
armo.
Deus Guarde a V. S.- Marque: de Caxias.-Sr. llrigadciró
Com mandante da Escola Militar.

N. 18. -GUElUU.-Aviso em 9 de Setembro de 18Gl.
Declarando que aos Officiaes reformados ou drmillidos se deyem abonar
todos os vencimentos, a
tiverem direito até a data da publicaçi1o da
rE_f~~a. ou demissão no ugar, em que se acbarcm.

1"c

4.• Directoria Geral.-2.• Sccçi.'ío. -Hio de Janciro.-1\linistcrio dos Negocias da Guerra em 9 de Setembro de 186L.
Sua l\lageslade o lmperadm·, deferindo a supplica do Capitão
reformado Vicer,tc Ferreira Gomes, lia por bem ordenar que
Vrn. lhe mande ajustar contas, pagando-lhe por inteiro os vencimentos a que tiver direito, conforme o exercício em que esteve até a data da publicação de sua rerorma no corpo ou lugar
em que se achava, pois que o soldo da reforma só deve correr
dessa data em diante, passando-lhe depois guia para o Thesouro
Nacional.
Esta disposição fi·~ará regulando os casos semelhantes de reforma ou demissão, porque não é justo que o Oficial, estando
em serviço c lendo percebido vencimentos a que tinha incontcs-

lavei direito, tenha de so.ffrer posteriormente desconto dos que
muito regularmente recebera.
Deus Guarde a Vm.-Marquez de Caxias.-Sr. Inspector da
Pagadoria das Tropas da Córte.

N. 19.- GUERRA.- Circular de 11 de Setembro de 1861.
Determinando que os orçamentos de qu;llquer obra, ruja execução tcnh.1
de ser levada a efTeito, dcverit;; ser acompanhados da respectiva planta
c de uma descripçao minuciosa.

3.• Directoria Geral.-3.• Secçiío.-Rio de Janeiro.-1\Iinisterio dos Negocios ela Guerra em 11 de Setembro de 1861.
IJJ.m• e Ex. mo Sr.-A fim de se poder fazer uma justa apreciação de todas as circurnstancias relativas a qualquer obra
militar, cuja execução tPnha de ser levada a P.ffeito, dccluro
a V. Ex. que os respectivos orçamentos deveráõ sempre ser
acompanhados de uma planta e de utna dPscripção minuciosa
da obra projectada. Quando poróm, por qualquer motivo, a
planta não puder ser remettida, sê-lo-ha a descripção, a qual
depois que a obra fOr approvada e arrematada, será mencionada nos contractos d<~ arrematação que se fizerem, devendo
enviar-se copia destes contraetos a esta Secretaria de Estado.
Deus .Guarde a V. Ex.-Marquez de Ca.x:ias.-Sr. Presidente
da Província de .•.•

N. 20.-GUEIUl.A.-Aviso em 4 de Outubro de 1861.
Declarando que as se'!ttmsi!s absolutorias, prorcridas pelos Conselhos de
Guerra, nao estabêlecem direito ao abono de meio soldo, nem· produzêrn outros quaesquer efTeitos, I'ÍHo que dependem de confirmaçao do
Conselho Supremo Militac, cujas sentenças unicas tem o caracter de definitivas.

4.• Directotia Geral.-2.• Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocias da Guerra em 4 de Outubro de 1861.
Não podendo ser reconhecida a divida de 27~000, processada
por essa Thesouraria de Fazenda em 3 de Setembro proximo
passado a favor do Capitão Luiz Muniz Barreto Netto, proveniente do meio soldo que deixou de receber quando esteve em

Conselho de Gucna, por isso que esse Official não foi absolvido,
como erradamente declara a informação lançada no mesmo
processo, mas condcmnado, por sentença do Consdho Supremo
Militar de Justiça de 20 de Fevereiro ultimo, a um anno de.
suspensão do com mando, cumpre que Y. S. mande fazer a conta
do que illegalmcnte se lhe pagou, pelo mesmo motivo, pertencente ao exercício de 1860--1861, c lhe faça carga de sua importancia para lhe ser descontada pela metade do soldo que
for vencendo, até completa indemnisação dos cofres publicos,recommendando outrosim que para o futuro não se tomem as
srlitenças da Conselho de Guerra pdns definitivas do Conselho
Supremo l\lilitar de Justiça, que são as que condPmnào ou absolvrm os réos.
Deus Guarde a V. S.-Marque::; de Caxias. -Sr. lnspcctor da
Thcsouraria de 17azcnda de Pernambuco.

~.

21.-GUERRA.-Aviso em 11 de Outubro de 18G1.

Declarando que, gozando os particulares das mrsmas honras dos 1. 0 • e 2. 0 •
Cadetes, não tem igualmente direito ao/premio de ·rngajamento conredido
aos -voluntarius do exercito.

4." ·Dircctoria Gcral.-2.• Secção.-l\io de Janciro.-Ministcrio dos Negocios da Guerra em 11 de Outubro de 18li1.

Ill.mo c Ex. mo Sr. -Em solução ao seu officio n.o 231 de 20
de Setembro proximo passado, em que consulta se os particul;n·es se achão no mesmo caso dos Cadetes, que por Aviso de 17
de Julho proximo findo forão julgados st·m direito ao premio
de engajamento, que é conc1•dido aos vol:mtarios do. exercito,
drclaro a V. Ex. que, gozando os 2.'• Cadetes das honras dos
1."', c os 3." das mesmas dos 2. 0 ' , é obvio que todos estão no
mesmo caso, c conseguintcmcntc que o disposto no mencionado
Aviso de 17 de Julho é extensivo aos particulares.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente
da Pmvincia da Rahia.

N. 21.-GUEnnA.- Circular dr 1ü de Ouluhro de 18Gt.
nccommendando que niío srja fornrrido aos Corpos do Exercito fard,1mrnto algum spm ordem tiesta Srrrrtaria de Estado, pur isso que os
pcíJiOos para todo o ~nno dt•wm srr rrrnettilios no mr1. de Janeiro.

3.• Directoria Grr·al.-3.• Srcçiío.- Hio de Janoiro.-Ministorio dos Nrgocios da Guerra em J 6 de Outubro de 1861.

Til."'" c Ex.mo Sr.-Tendo-se vrriflcnclo que alguns corpog
do Exercito apresenlão em seus ajustns de contas maior uumero de peças de fardamento do que as quP se lhes lPem mandado fornecer á vista dos respectivos pedidos, concluindo-se
por consequcncia que taes fornecimentos teem sido ft~itos sem
ordem desta Secrotaria de Estado, e nfio comindo 11 continuação de semelhante system11, por isso que os pedidos de
fardamento para todo o armo UCI'cm, em conformidade das
lnstrucci'ics de 12 de .Janeiro nllirno, ser mmctlidos 11nnn11lmenle
mez de Janeiro, incluindo-se ncllcs o que fôr destinado parn os recrutas, como dispõe o Aviso circular de 25
rio Abril ultimo, 11ssim o declaro a V. Ex. para seu conhecimento c governo.
I>ous Guarde a V. Ex.- Marquez de Caxia~.- Sr. Presidente
da Província de ....

rw

N. 23.-GllEnn.\. -Aviso de 17 de Outubro de 18ôl.
F:tplic'nnrlo os rusos em que as praçns dr prct srntcnrindas a lrahalllos de
forlifl<·açlirs on ohras pnhlirns, por· te111po 111cnor dr. G annos, trm llirrito
:w ahowt do rrsprrtiro n•strwl'io.

3. • Direcloria Geral.- 3 • Sl'r~iio.- flio de Janeiro .-Ministnrio dos Negocios da Guerra em 17 de Outubro tle 18(il.

111.'" e Ex.mo Sr.-Sendo pr·escnte 11 Sua Mageslatlc o Imperador o officio de V. Ex. n.o 796 de 14 de Setembro ultimo acompanhado de outro por copia do Corond Commantlante das Armas dessa Província, cobrindo o que lhe dirigio
o Tenente Coronel Commandante do 9." fiatn\IJiio de Infantaria, em que solicíta esclarecimentos sobre a rn<Jneira rl11
prestar o vestuario ás praças de pret sentenciadas por tempo
menor de 6 annos: O Mesmo Augusto Senhor Ha por bem
mandar declarar a V. Ex. que 11s praças de prct sentenciadas
!I trab:~lhos de fortificação ou obras publicas por tnrnpo menor
rle 6 annos km direito ao nbono de soldo, etapa o fard110

mrnto pelos Corpos a que perlencPrem ou a que estiverem
addidas, sendo além disso curadas nos hospitacs tuilitarns,
conforme a Provisão de :lt de l\Iar~o de 18:29 c a Ordem do
dia do exercito n.• f4. de 9 de Maio de 1857. Caso por(~m
as 12 praças a que o Commandante do 9.• Batalhão de Infantaria denomina sentenciados excluidos por menos de G annos
sem vencimentos militares tenhão sido condcmnadas pelo .lury,
como se deprehende de seu oOicio, não devem nesta hypothese
continuar a permanecer no Batalhão; por quanto em virtude
da Provisão de 29 de Fevereiro de 18H tacs praças devem
ser recolhidas á cadêa publica á disposição dos 1\la~islrado!{
civis, e não devem ficar arldidas a corpo algum, coul"orme o
Aviso deste Ministerio de 9 de Novembro de 1847, recebendo
pela Repartição a que forem entregues os soccnrros caritativos
desde que forem excluídas temporariamente dos corpos a qne
pertencerem, aos quaes deveráõ voltar depois de cumprida~
as sentenças, para completarem o seu tempo de scrvi~o t'OIIIO
dispõe a cilada Provisão.
Deus Guarde a V. Ex.-J!farquez de Caxias.- Sr. Prcsidcn\0
da Provincia de Pernambuc;;.

N. 21-. -GUERRA.- Aviso de 17 de Outubro de 1861.
Mandando abonar etapa aos AlfPrrs Alnmnos da Escola C<•ntral <'m qnanf()
frequentarem os~-Cierdcios praticos na Fabrica <le l'ol1ora P em outros
lugares distantes.

· 4.• Directoria Geral.-2." Scrçiío.-Rio de .TnnPiro.-Ministerio dos Negocias da t;uerra em 17 de Outubro dé Wü1.
Fique Vm. na intelligencia de que aos Alferrs Alurnnos
da Escola Central deve IIIGndar abonar etapa cur quanto frequentarem os exercícios pratiL:os na l<'uhrica da l'olvora c outros
lugares distantes, conformo se determinou por Aviso de H d<l
Dezembro do anno passado.
Deus Guarde a Vm.-Marquez de Caxias.-Sr. InspC'dor
da Pagadoria das Tropas da COrte.

Additamcntos ás Dêcisücc.

N. 21>. -GUERRA.-Circular de 30 de Outubro de 1861.
Mandando observar as Instrucçnes de 8 de Novembro de 18ó8, na, parto
applica\cl ao pagamento dos destacamentos longe da Capital.

4.• Dircctoria Geral.- lHo de Janeiro.-Ministerio dos Ne·
gocios da Guerra em 30 de Outubro de 1861.
JIJ.mo e Ex. mo Sr. -Convindo, que não só os diiTercntes
Corpos do Exercito, como os seus destacamentos est()jão sempre
pagos em dia, o podendo dar-se o caso de haver ahi, por necessidade do serviço publico algum destacamento longe da
Capital dessa Província; recommendo a Y. Ex. que em tacs
drcurnstancias deverá mandar observar o quo dispõe as lnstrucções dadas para a de Goraz, por Aviso de 8 de Novembro
do 1858, que vem impressas na collecção dos actos do Governo
daquelle anno, na parte que fôr applicavel ao caso occurrcnte.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presidente
tla P rovincia de .•.•

N. 26.- GUEURA. -A viso de 31 de Outubro de 186l.
Declarando que nenhum objecto pertencente ao material do Exercito , oilo
obstante ter completado o tl'mpo de sua duraçao, póde SH dado em
consumo sem que a respeito delle se proceda na fórma determinada no
Aviso Circular de 10 de Agosto de 18~3.

3.• Directoria Geral.-3.• Secção.- Rio de Janeiro.- 1\Iinisterio dos Negocios da Guerra em 31 de Outubro do 1861.
IIJ.ruo e Ex.mo St.-Declaro a V. Ex. em resposta a seus
oficios n.o• 281 e 282 de 26 de Setembro ultimo, que nenhuns
objectos pertencentes ao material do Exercito porlem ser dados
eru consumo som que se proceda de accordo corn o que manda
o A viso Circular de 10 .de Agosto de 1853. O sim pies facto
de terem completado o tempo de duração não autorisa a assim
proceder-se sem que sejão previamente julgados inservivcis
por uma commissão de officiacs estranhos ao corpo, ou estabelecimento a que pertencem, nem tão pouco artigo nenhum
póde ser substituído sem que seja cumprida esta disposição.
Devolvo portanto os pedidos de objectos para o forte de S._
Luiz, a lirn de que V. Ex. dê suas ordens neste sentido.
Deus (iuarde a V. Ex.-Jfarquez de Caxias.-Sr. Presidente
da Provincia do Maranhão.

N. 27.- GUERRA.- Circular de 5 de Novembro de JB6L
Explicando o modo de se proceder ácerca dos l~bonos de fardl)l)lJ~llto que
devem ser feitos aos reerotas durante o ensino c quando pas~arcm a ·
promptos.
··
-:

3. • Dircctoria Geral.- 3. • Secção.- Rio de Janeiro. -1\linistcrio dos Negocias da Guerra em 5 de Novembro de 1861.

Ill.m• e Ex.m• Sr.-Não tendo sido bem comprehendida por
alguns Corpos do Exercito a t.• observação cru relação ti 5.•
da tabella de 2:J de Junho do anno passado relativa ás peças
de fardamento que se devem distribuir ás praças do Exercito
em épocas dcsignad11s; c podendo dahi resultar duplicatas nos
abonos de um mesmo anno, fique V. Ex. na intelligencia de
que os recrutas durante o ensino tem dil·eito ao recebimento
de totlas as peças de fardamento que lhes concede a sobredita 1. • observação, á excepção da sobrecasaca c calça de
panno que só lhes devem ser abonadas depois que passarem
a promptos. Os recrutas porém dos corpos existentes nas
Províncias de Minas, 1'araná, Santa Catharina c S. Paulo
devem receber durante o inverno uma calça e uma fardeta
de panno: c aos que existem na Província do Rio Grande
do Sul abonar-se-hiío uma calça de panno e as blusas que
são concedidas ás demais prnçns pela observação 3 a da mrsma
tabella. Fica outrosim estabeleddo o fornecimento, de 6 em
6 mezes, de um cnxet·glio, cujo modelo será remcttido pelo
Arsenal de Guerra da Côrtc aos Conselhos Administrativos
para o fornecimento dos Arsenaes, em subslituiçflo das esteiras
que são supprimidas. E como o calçndo que actnalmeule se
Ji)rnecc ao exercito torna desnccessario o uso de polainas, llcflo
estas igualmente supprimidas.
Deus Guarde a V. Ex.-jJfarqucz de Caxias.- Sr. Presidente da Província de ....

N. 28.-GUEIUL\. -Aviso de 13 de Novembro do 1861.
Estabelecendo novas dimensões rara os estandartes c h<lslrs que d"ora r1n
diante tiverem de ser fornecidos (leio Ar,;eual ilc Guerra d;1 Ctlrtc aos
Corpos de Cavallaria do Exercito.

:J.• Directoria Geral.- 3. • Secção.- Rio de Jnneiro.- ?llinislerio dos Negocias da Guerra em 13 de Novernhro de l~lil.
Declaro a Y. S. p11ra seu conhecirncnlo c exretll;iio fill'~ os
estandartes que d'ora em diante tiverem de ser romccidos

por rssc Arsena I aos Corpos de Ca valia ria do Exercito dcvei'áõ
ter as folt.as de seda quatro palmos sobre dous c meio, c as
Jwslcs doze c meio ditos de comprimento, em vez das folhas
de seis sobre quatro palmos, e as hastes de onze ditos que
toem os acluaes estandartes.
·
Deus Guardo a V. S.-Jlfarquez de Caxias.- Sr. Coronel
J)ireclor do Arsenal de Guerra du COrte.

N. 2U.-GUEIUL\..-Aviso de 7 de Dezembro de 1801.
n~rlnr.1ndo qnc, rom quanto a., tahcllns de fanl.arncnto não tt·atcm das
•lilisas dos Inferiores, Cabos c Anspr~ndas dos Corpos do Exercito, dcl'cm
t•stas roda1'ia ser foruel'idas selll(H'e l[tte forem contempladas nas respectivas

uotas ..

:l." Directoria Get·al.- 3." Scc~5o.- nio de Janciro.-1\Iinistcrio dos Negocios da Guerra ern 7 de Dezembro de 1861.
IJJ.rno c Ex. mo Sr.- Iuldrado rlc quanto expõe V. Ex. em
seu officio n.o 3:>í. de 22 dt) Oiltubro ultimo <Íccrca da duvida
CfllC se llw offercce sobre o l{mH~cimcnto de divisas aos In1hior•·s, Cahos c Anspeç;Hias doe; Corpos do Exercito, declaro
a r. Ex. para seu conhccinwn!o, que com quanto as túuellas
<L~ !tl'(bmculo não lrilt,~m darpwllil especie pela sua pouca irnpol·tancia, dennn todnia laes divisas ser fornecidas sempre
qne lün:m contempladas n:1s rc·~pr·ctivas notas, como se deu
w1 caso <~m questão com a do t;·.;!·po de Cuarnição dessa Provineia.
IJnns (;uanle a V. Ex.- Mar'fllCZ de Caxias.- Sr. Presidente da Provinda do l\1aranh;1o.

N. 30.- GUE!UU.- ,\yiso lb 13 de Dezembro de 1861.

~·

Jld!'rminantlo qnc rrss~ o alnno tl1: .Ji.;fral<ir-s~ da rnila <lo' ranch0 para a
de ~~(·onomins licitas o a,r;io pro-t!'ili:•n!t~ da nu}:~da ll'gal rcdLizida ú que
corn: no lllf~t·ca•h, o rpwl di'\P n•·; 'I' ter a favor do rancho , cumprindo
que crn gP.ral os Consrllws Eco!ld:n!rn., s~·jfio mais cautelosos na ultiniaçfio dos contrarlos para fornp:·inle:~f:J de vircrcs, visto que a má alimcnlaçiío dos soldados se <11'\'1) attri!111;r ;i cs.•as causas, c não á iusu!Iicicncia
t.l;ts l'i;Jpas li\Culas on a takll,, d·· :11 de :·;l'tclllilro de 1828.

r~.· Dirccloria Gerai.-2a SPI?Ç:io.-Hio de Janciro.-1\linisterio dos Negocios da (;ucrra em 18 de Dezembro de 18GL

IIJ.mo e Ex.""' Sr.-TI'nho prescufr) o rf'laforio da inspcr.çfío
pass:tt.la ulli!llamcnt'J üo L:!." Bal:illl;1o de Infantaria, em qnc

.o llrigadeiro Inspcctor observa que a etapa fixada para o 1. •
semestre drstc anno fôra insuficiente, c por isso os soldados
tinhão sido mal alimentados.
E' isto um facto lamentavcl c digno de severa censura, tanto .
mais que se pretende attribui-lo á insufficiencia da rtapa, quando
outra foi a causa, c muito saliente para ser desconhecida. l\\o
semestre de que se trata foi a caixa do rancho defraudada da
quantia 1: 103:t\S67, proveniente de agi o da morda legal, a favor
da caixa de ~conornias licitas, c ainda assim ficou naqnella
caixa, em 30 de Junho de 1861, o saldo de 2:)3~968. Portanto
á este abuso, c não á insufliciencia da etapa, se derc altriLuir
a pcnuria, por que passárão as praças do Corpo.
O Governo Imperial tem tido muito em vista esta parte da
administração, como já se demonstrou na ordem do dia n.o 282
de Hl de Setembro ultimo, attendendo de promplo ás rcclamaçües de qnc teye noticia, c não cessa de recornmendar ris Thesourarias da Fazenda que scjão cautelosas na confecção das
avaliações semcstraes, ás quacs todavia quasi sempre concede
augmcntos razoavcis. Não está, pois, demonstrado qnc este ou
outro facto semelhante, condcmne a tabclla de 2í de Seteinbro
de 1828, que aliás não púde ser alterada á arbítrio do Governo; e, para evitar que se reproduzão, Ordena Sua Magestadc o Imperador que cesse o abuso indicado de se distrahir
da caixa do rancho para a de economias Jicit11s o agio proveniente da moeda legal reduzida á que corre no mercado, que
deve ficar á fuvor do mesmo rancho, c, como complemento à
esta medida, que os Conselhos Economicos sPjão muito cautelosos na ultimação dos contractos para fornecimento de vi veres,
procurando por todos os meios a seu alcance realiza-los com
os negociantes mais acreditados c que melhor cumprão seus
compromissos. O que tudo ·communico a V. Ex. para que assim
o faça executar.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Caxias.-Sr. Presisidcnte da Província do Rio Grande do Sul.

N. 31.-GUElUlA.-Em 23 de Dezembro de 1861.
1\larcando o ,·cncimcnto do Amanncnsc do J.aboraturio !lo ( :ampinho.

4. • Direcloria Geral.-Rio de Janei m. -1\tinisterio dos Negocios
da Guerra em 28 de Dezembro de 1861.

Ill.mo c l~X. 1110 Sr.-Tendo-se orniltido no H!'~ulamcnto provisorio de 28 de Fevereiro do corrente anno p<~ra o La!Juraturiu

Prrotechnico do Campinho, marcar vencimentos para nm Amannense, lugar indispensavcl para a cscripturação das oficinas,
c mesmo para servir nos impedimentos do Emrivão, fica estabelecido para o referido 1ugar o vencimento annual de 600~000
de ordenado e 300~000 de gratificação. O que tc11ho a honra
de levar ao conhecimento de V. Ex. para os fins convenientes.
Deus Guarde a V. Et.-Marquez de Caxias-Sr. Dr. José
:Maria da Silva Paranhos.

--

t862.

N. 1.-AGRICULTUHA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em !) de Janeiro de 1862.
Dá proyidcncias sobre a abrcviaç;lo do tempo para ·a construcç!lo da ,·ia
fcrrra de S. Paulo.

2.• Secção.- Directoria das Obras Publicas c Navegação.Hio de Janeiro.- Ministerio dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 9 de Janeiro de 1862.

lll.•• e Ex. mo Sr.- Sua Magcslade o Imperador Tendo-Se
Conformado por Sua Imperial Besolução de 28 de D~zembro
do anno proximo findo com o PJrecer da Secção dos N<>gocios
do lmperio do Conselho de Estado, relativo ao requerimento
em que os contractadores da Estrada de ferro de Santos a J undiahy pedem 50.000 i de premio por cada anno que diminuirem no prazo marcado para a promptificação da mesma estrada, Ha por bPm declat·ar: 1. •, que ha vantagens para os
contractadores e para a Província de S. Paulo, e por consequencia para o Estado, em se abreviar o tempo da conslrucção
daquella via ferrea, mas que ellas só exisliráõ para este ultimo,
fazendo-se algumas modificações nas condições propostas; 2. 0 ,
que é necessario que haja proporção entre a quantia com que o
Governo ha de contribuir em execução do contracto, c a que
terá de pagar proveniente dos juros da garantia, o que pol'
certo não se dará com a quantia de 50.000 f, que deverá por
isso ser reduzida; 3. o, que se deve contar, nas reducçties ann uaes
propostas, sómente anno por inteiro, não se adrnillindo fracções
de anno, por ser isso inconveniente; 4. 0 , finalmente, que tendo
os ernprezarios contraetado com a Directoria da Companhia deve
ser esta ouvida para que depois não venha com reclamações;
ficanuo enlretnnto dependente da approvação da Assembléa
Ueral a quantia que houver de ser cuntractada, como premio,
pela anticipação da época em que a estrada de ferro, segundo
os contractos existen,.tf;'S 1 deve ficar termina(Ja. O que communico

a V. Ex., em resposta ao seu officio de 13 de Julho do anuo
proximo findo.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de Souza e Mello.
-Sr. Presidente da Província de S. Paulo.
-

De igual teor c em data de 8 ao Ministerio da Fazenda.

N. 2.-AGRICULTURA, COl\BTERCIO E OllRAS PUDLICAS.
AYiso de !) de Janeiro de 1862.
Ao Presidente de S. Paulo communiranrlo a Resolução da Consulta da Secção
do Conselho rlc Estado relativa ao requerimento em qnc os contractado~
· res da Estrada de ferro de Santos a Juruliahy pedem 50.000 E de premio
por cadà anuo que ·wiilíriüircm no prazo marcado para a promptilica<;ão
da mesma estrada.

· 2.• Secçã.o.-Dit·ectoria das Obras Publicas c Navegação.-flio
de Janeiro·~·\finisterio dos Nego cios da Agricultura, Commercio
c Obras Publicas em !) de J anciro de 1862.

lll.mo e Ex.mo Sr.-Communico a V. Ex, em resposta ao.
seu officio de 13 de Julho do anno proximo findo, que tendo
Sua Magestade o Imperador Se conformado com o Parecer da
Secção dos Ncgocios do lmpcrio do Conselho de Estado relativo
ao requerimento em que os contractadores da Estrada de ferro
de Santos a Jundiahy pedem 50.000 f de premio por cada anuo
que diminuírem no prazo marcndo para a promptificação da
mesma estrada : H ou ve por bem declarar, por Sua I m per ia!
l\esolução de :.!'8 de Dezembro do anno proximo findo: t.•, que
ha vantagens para os contractadores c para a Província de
S. Paulo, c por conscrJucnr;ia para o Estado em se abreviar o
tempo da construcção daquella via ferrea, mas que ellas só
cxistit'áõ para este ultimo, fãzcndo algumas modificações nas
condições propostas ; 2. o, que é ncccssario que haja proporção
entre a quantia com que o Governo ha de contribuir em execução do contracto, e D que lerá de pagar proveniente de juros
de garantia, o que pot· certo não se dará com a quantia de
50.000 f, que deverá por isso ser reduzida; 3. o, que se deve
contar nas rcducções annuacs propostas sómcntc annos por
inteiro; 4. o, finalmente, que deve ser ouvida a Dircctoria da
Companhia, para que depois não venha cbm reclamações, ficando
entretanto dependente da approvação da Aisembléa Geral a
quantia que houvct· de ser contmclada como premío pela anticipação da época em que a J~strada de ferro deve ficar terminada.
Deus Guarde a V. Ex.- Mmwd Felizardo de Souza c Jllcllo.
- Sr._llresidcnte da J'royincia de S. Paulo,

~:!a~

N. 3.-AGRICULTURA,

CO~IMERCIO

E OBHAS PUBLICAS.

Em 11 de Janeiro de 1862 .
•\o Prcsi•lent~. da Província do Rio de Janeiro para que infnrínc se nas
duas Estradas de ferro de Mauá e Friburgo tem sido observado o Regulamento de 26 de Abril de 18~7, e dectara que na conformidade delle
compete á Presidencia toda a fiscalizaçno para garantir as vidas dos passageiros e valores transportados.

N.• 1.- 2.• Secção.-Dircctoria das Obras Publicas c Navcgação.-Rio de Janeiro. -Ministcrio dos Negoeios da Agricultura,
Commcrcio c Obras Publicas em 11 de Janeiro de 1862.

III.m• c Ex.m• Sr.-Convindo qnc o Governo Imperial tenha
conhecimento de todos os accidcntes que se derem nas obras,
vias e estações das estradas de (et'fo do l\lauá c Nova Friburgo, haja V. Ex. de remetter á esta Sllcretaria de Estado com
a poss!vel bt·evidade a relação dos casos notavcis qun occorrerem nas referidas estradas, como s1~jão os de morte, ferimentos
c contusões de passageiros, empregados e de outra,s quaesquer
pessoas, bem como os de collisões, choques c desencarrilhamcntos que tiverem lugar durante o mez. anterior, incluídos
os motivos que furão indicados. Nestes mappas nã.1 sú se explicão o numero de cada especie de accidcntes, corno nas observações as ca~1sas que os produzirão e as providencias tornadas
quer para evitar a sua reprodução, quer para a punição do que
a elles tiv<>rcm dado causa.
Na palavra accidentes co•nprehendem-se todos os successos,
, inclusive o retardamento das sabidas e cht•gadas dos trens nas
diversas estações, os quaes não estiverem de accordo com os
Regulamentos e ordens que regem a construcção c custeio da
cstt·ada de ferro. Convém finalmente que V. Ex. informe se
naquellas duas estradas se tem· observado o Regulamento de
26 de Abril de 1857, na parte relativa a fiscalh;ação que comprte á Pn~sidencia para garantir as vidas dos passageiros e valores transportados.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Feliz,rdo de 8ouza e Mello.
---Sr. Presidente da Provinda do Rio de Janeiro .

.:\ dditamentos

á~

Deciúie>.

N. 4.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 14 de Janeiro de 1862.
Approva o contracto com alterações feitas pelo Presidente de Pernambuco
para transportes, entre a Estaçao das Cinco Pontas c o Bairro do Recife,
dos generos conduzidos pela E8tradn de ferro.

N. 0 3.-2.•Secção.-Dircctoría das Obras Publicas c Navegação.
-Rio de Janeiro. -Minislerio da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas em H de Janeiro de 1862.
Communico a V. Ex., em resposta ao seu officio de 21 de
Dezembro proxímo passado, que o Governo Imperial conformouse com as alterações orden11das por V. Ex. no contracto celebrado pela Companhia da Estrada de ferro dessa Província, e
alguns negociantes da praça, para transportes entre a Estaçiio
das Cinco Pontas e o Bairro do Recife dos generos conduzidos
pela mesma estrada, a fim de dar garantia aos donos dos generos.
t;
Deus Guarde a V.;}:x.---ManoelFelizardo deSouzaeM11llo.
-Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 5. -AGRICULTURA, COMMERCIO E

OBRA~

PUBLICAS.

Em 15 de Janeiro de 1862.
Providencia sobre as obras particulares que se construirem ou estrj1l.o a construir-se junto ao a!lu_educto da Carioca.

Directoria das Obras Publicas c Navegação. -1. • Secção.N. 0 23.- Rio de Janeiro.-1\finísterio dos Negocíos da Agricultura, Commercio c Obras Publicas em 15 de Janeiro de 1862.
A' vista do que Vm. (•xpcndcu em seu officio datado de 26
de Dezembro findo, póde Vm. mandar proceder por conta da
verba -Obras Publicas do 1\Iunicii}Ío- a execução dos concertos
mais indjspcnsaveis na parte do aqueducto da Carioca que abateu com a queda da muralha de um predio do Largo do Guimarães em Santa Thereza, regulando-se para esse fJrn .Pelo
orçamento que rn!netteu com a<JUellc seu officio na importancia
de 1:740~0. E para que no futuro se evitem no\'as despezas
da natureza das que ora se mand;io fazPr c os inconvenientes
que podem resultar de ficar obstruido ou cortado o referido
aqueducto, eumpre que Ym. exer<:a de sua parte toda a fiscalisação sobre as obras particulares que se construirem ou
estejão a construir-se junto ao aqueducto.
Deus Guarde a Vm.-Manoel Felizardo de Souza e Mello.
-Sr. Inspec\01" Geral das Obras Publicas.

N. 6.-.\GRICULTURA, COM!\IERCIO E OBRAS
Em tS de Janeiro de 1862.

PUBLICAS~

Determina que os afri9!Jl~livres empregados na exploraçã•l do rio Jequitinhonha fiquem To servrçq:<fe quaesquer obras publicas da l'rovincia,

Direcloria dai Obras Publicas e Navegação. -1. • Secção.N.o 7. -Rio de Janeiro. -l\linisterio dos N~gocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas em 18 de Janeiro de 1862.
111. mo c Ex. mo Sr.- Communico a V. Ex. em resposta ao
officio dessa Prcsidcncia de 12 de Outubro do anno proximo
findo quJ devendo os africanos livres cstat· occupados em algum serviço publico geral ou provincial por conta desse serviço correráõ as despezas nccessarias com o sustento, vcsluario
c casa destes trabalhadores. Não devem portanto ser entregues
tafi's africanos a nenhum particular, c se o forão não tem explicação qualquer somma concedida para aquelles fins, pm·
isso que os serviços que elles prestão, são de certo mais valiosos do que a importancía da sua subsístencia. Recommend()
outrosim a V. Ex. que se não é possível empregar esses africanos
na exploração do rio Jequitinhonha, como se determinou a essa
Presidencia em Aviso de 17 de Julho do anno supra mencionado, fiquem elles ao serviço de <Tbaesquer obras publicas
da Província; convindo que V. Ex. informe quaes os serviços
que e!les tem feito depois que forão entregues pelo Barão de
S. Lourenço.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de Souza e .TJfello.
-Sr. Presidénte da Província da Bahia.

N •.7 . - AGLUCULTURA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS.
Em 22 de Janeiro de 1862.
Providencia sobre córtes nos montes encravados nesta cidadl', e bem assim
para qne se exerça a mais rigorosa vistoria para conhecer-se o !'Siado
dos edificios e muros yizinhos ao( morro dol Cast~llo.

Directoria das Obras Publicas o Navegação.-1.• Secção.N. • 8.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 22 de Janeiro de 1862.
Sendo de mais urgente necessidade que por meio de posturas se doem providencias não só para que nos montes encravados nesta cidade, e principalmente no do Castello se não
fação córtes sem que precedão exames de Engenheiros e per-

missão da lllustrissima Camara, como tambem para que se exerça
a mais rigorosa vistoria para conhecer-se o estado dos cdificios
e muros vizinhos a este monte, que ameassem dPsabar; assim
o :Manda Sua l\1agPsfade o Imperador declarar á lllustrissima
Camara 1\funicipal, a fim de que tom.aquelle objccto na mais
séria consideração.

Manoel Felizardo de Souza e JJl ello.

N. 8. -AGRICULTURA, CO:'IniERCIO E OBR·\S PUBLICAS.
Em 20 de Janeiro de 1862.
l'rovidcncía sobre a dcmarcatl!o da estrada _d~- ferro de D. Pedro li.

Dire()torjá das OU.S Publlcas c Navegação.-2.• Secção.-

N.o 11.-S ilé Jan;ftb.-1\linisterio dos Negocios da Agricultura, Corrimercio c Obras Publicas em 26 de Janeiro de 1862.
Em resposta ao seu oficio de 31 de Dezembro proximo findo
que acompanhou por copia o do Presidente da Directoria da
Companhia da estrada de f,>,rTo de D. Pedro 11, communico
a Vm. para o fazer constar· ao rererido Presidente, que a Directoria fazendo a demarcação das vias feneas por mt~didas ingleLas, fixando marcos de miiiHI a milha, e considerando quatro
destas equivalentPs· a uma Irgua de 3.000 braças, infringia não
sóm~nte o regulamento approvado pPlo Decreto n. 1.930 de 26
de Abril de 1857, que manda demarcar as estrada~ de feno de
750 em 750 braças, ou de quarto em quarto de legua de 3.000
hraças, como lambem o art. 36, base primeira e setima do conlrtcto de fO de l\laio de 1855, que manda cobrar a taxa do frete
de p:eneros e do transporte de passageiros por le~ua de tres
mil braças. T.,rnadas quatro milhas pela lrgua fixada no cori·
tracto !leão cerceadas 63.968 braças em cada uma dessas Ieguas,
o que segundo a planta existente nesta Secretaria de Estado deve
ter determinado pagamento indevido de fretes e transportes para
diversos pontos da linha ferrca. As tenues dilferenças entro
unidades, bem que pareção de nenhum alcance, quando se tem
pequenas quantidades a avaliar, nas grandes apresentão resultados bem sensíveis, e é este um dos molivos, por que tanta
cxactidão se exige na grandeza das unidades de todas as especies. E com quanto não se devera, á vista d:J que se acha
exposto, praticar o que se fez nem era permittido, por tanto
tempo, conservar-se o e no comrnettido; corntudo tratando-se
de estabelecer um novo systema mctrico, que tambcm seja

adoptado antes de effi!cluada a nova medição c demar~;ação da
estrada de ferro de D. Pedro 11, e de organisar-se a tarifa,
segundo os resultados desta medição legitima, inulil talvez
vellha a ser a despeza que se ha de fazer com a nova demarcação, c por isso acceda~m. ;ís reflexões feitas pelo l'residento
da mencionada estrada no oficio citado.
Deus Guarde a Vm. -Manoel Felizúrdo de Sou=a e lllello.Sr. Engenheiro Fiscal da estrada de ferro de D. Pedro 11.

N. 9.-AGniCULTURA, COM:\lEltCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 28 ôe Janeiro de 1862.
Declara qur mrrrccu a approvaçfio do Governo Imperial o proccclirncnto
elo Engenheiro Fiscal da estrada de ferro, oppondo-sc a uma decisno dn
Companhia.
-

.

Directoria das Obras Public,1s c Navegnção.-2.~Secção.
N.0 7.- Hio de Janeiro.- Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio o Obras Publicas em 28 de Janeiro de 1862.

In. mo c l~X."' 0 Sr.- Tendo mrrecido a 11pprovac;ão do Governo Imperial o procedimento do Engenheiro Fiscal da estrada de ferro dessa Província, oppondo-se pelas razões que
pondera no oficio que acompanhou por copia o de V. l~x.
de 14. do corrente, a quo a companhia concedesse a 'Vnring
c Brothers, empreiteiros dn construcção da 3. • c 1~. • Secções da
mesma estrada, uma remuncraç.ão para que consinliio clles que
actualmente srja abcrl-1 no trarcgo l;ublico a 3.• Secção, nllcgando que a passagem dos trens por <·ssa parto da linha, ainda
não conduida virá acarretar maiores dispendics a que não se
h avião cllcs olll'igado. Assim o communico a V. Ex. em resposta ao seu oficio.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Felizardo de Sottzct e Mello.
-Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 10.-GUEl\RA.-Aviso de 4 de Fevereiro de 1862.
Mandando ndoptar a tahella das distancias dos.M~nicipios ~ Fr~guezias da'
Provincoa do HitJ G randc tio Su!, para os ajus~es. de coiitãs.
i~." Directoria Geral.-2.• Secçiío.- Rio de Janciro.--1\linisterio dos Negocios da Guerra em !~ de Fevereiro de 1862.

Hernclto a Vm. a tahella das distancias dos 1\lunicipios e
Frqz:uezias da Provinda do Bio Grande do Sul, para que se
rc;;ule por ella nos njustes de contas de njudas de eusto por
viagens na mesma Província.
Deus Guarde a Vm.- Marquez de Caxias. -Sr. lnspcctor
da Pagadoria das Tropas da Côrle.

,,

~-

... ,~

r
t
I

• ,....

..

I

.

l\'IAPPA DAS DISTANCIAS DOS lliUNIClPJOS E FUEG

s....""="

. ·r

-~

PROVINCIA DE S. PEDRO DO RIO GRANDE DO SUL.

~

Porto Alegre.
I

3
&

~--.

1ll

-~--

Freguezia de Nossa Senhora de Delém.
---;-1 Dita do Nossa Senbora.Aa Conceição do Viamao.
6

3 'lt

13 3J

10

~

·

1!'

Dita de Nossa Senhora dos Anjos d'Aidtla.

.

6 •t

Dita de Santo Anlomo da Patrulha.

4
- -4- 1 22 '1 2 21 'I• 17 1/2 1G •.
10
4

Dita de X essa Senhora da Concriç3o do Arroio.

25
---;- 2! 1/2 -18-'14' -iõ7;'2 ~~ Dita de S. Francisco do Paula de Cima do Serra.
- ---------

37 33 '/2 32 '1 2 30',2
~-----13 a11 1:> •;4 i3
40

:!4

lo

17 1/2 Dota de s. Domingos das Torres.

--35 37-----=.
'I•- - - 'lt
25 3ü 1/.1 Dita de Nossa Senhora da Oliveira da Vaccario.
;
á6 'il
55 ;,o 'i2 Gl tt4 67 •1 73 '/•
70 87 1l2 07 •1 Dita de S, Pedro do Rio Grande.
2

2

n n 7•P;l 831/2 ~9 1 /4 ----;j5'Jõ5 1133,, ~Dito de Nossa Scubora daConceiç3odeTahm,
------1----1-71'12

53 3fA 52 i~ áG •..~ 5~
1

i.t 55 iJ2 72 1/2

1

78 87 1/2

!),j

1/2

á 3.

17 1/;l

Dita de Nossa Seu hora dus Necessidades tlo rolo !'OlU.

~-----~-----,
.
52 'h 52'/~ á& 'i• ãS • 4
65 72 1/; 77 1/1 87 'I: 95li2
8 18 'I• 2 '/ 2 [itallc s. trancisco
de Poula de Pelotas.

f

.

1
1
1
56 'lt 56 /; 58 'i; 62 /2 68 31! 7ü 'lt
80 91 3j,
18 '/; á 'i•l~ Dita de Nossa Senhora da Concciçno do Scr~e da Eoruo
1
38
52 '/• 59 /; 63 a14
75 ;;-i{.' 17 'h
'i•
Dita de !$osso Senhora da Conceição do I!oqucirao.
1
25 ~á /2
30 32 'I• as 'I; l7 '/2
50 6! 'I• ü7 ''' 32 •: 2 46 I f• 28
27 'I•
zu 3 'I; Dita de S. Jono Baptista de Ca•Wu:uam.

96'1:;- 15

w-'I~-"iVi;
~113 ·~
- -~
- - - - r - - - - - - -31;
-------

.

'i•!
- - - - -tã -31 - - - -55 ---------IS a1~ 17 'I~ 22 •i:
a;4 30 'I; 43 3{4
61 '/• 37 'I• 5ta/;
35 Jaa a,, 37 '/ 20 1/ 7 '1

de Nossa Senhora ilas Dôrcs de Camacuam.
2
-á•-56-'I; -59 - - r - - - - - - - - - - - - -2 - -2-Dita
'
áó
'1.1 65 t,"2 71 1/; 77 '12 86 'I• 97 •; 1 a/; 18 a;, 18 'I•! 10 'i: 16 f/ 16 •; 39 tt
35 Dita de S. JosédO.Norlc,
2
2
90 111;, 26 '·• !GB;,J1á /; 22 1i 2 13 a14 26

1-- - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - -2 - - - - 1
47'/i 46 •;2 !8 a; 4 52

-•o

3

'i•

57 'i•

63

70 77 l/2

28 a/; 8 a;,

I

lt'. B. As dislar.eia~ !.'io tomadas a rumo, com o accrescimo de uma qaarla parte para se
DIIPNJximar á cxaetidiio.

Dita de NoiiaSenbora da Conceiçlo do Estreito,

1 - - - - - t50-533/;
- -71',;
-----------------3á 51 1/• 36'1• 37 1i2 a•2 26 1/2 !3 31• 183/;
2l
25

28 28 /; 32'12 36'/t 39'i•

----- -3 ---1 - - - - - - - - - - - - - - -3- - - - - 1 - -

58a/; &8•/4 ül'/4 C3 .t 70•;4 79 /; s11;, 93a1, 93'/•
ts
31l
- - - - - - -1. ----~-------1
1 23'i•
!>O
50 1.33/; 55 ,2 62 h 71'/, 73'/• 86t;,
30
- - - - - - - --~---- - - - - - 56
60 6!1ii168'/;
77
80 91',,
95 18'/; 21112
1 56'/;

~

2

'i•

Dit~deS.LuizdcMostardas.

l---

<t'i• 18'1; 1! /; 23a/; 313/•
lO 29 11• 333i~ õliJi.JDitadeNossaSenboradaConceiçllodcP,.
--~---------- - - - - . - lfatlnr.
17'/2 13'1• tll/4
1& 23 31• 31';,
21 26'12 H'/1 Js•j4 DitsdeNouaSenboradaConceiçi, d ,._

~7 /2
--------r---3 17aj, 30 37 1;2 !O ---------1--!2°;2
10
25
4~~
9 8'/íl DitadeNossaSenboradoR .._ _. elo _ _ .._,._.
ú
------~---1
--1--=----1---------·--1-- __
-..o _ _ _ .,.ni~U.
1_7~ ~ 77 1/2 ~ ~ ~ 94 1/2 ~· 102 •,· 47 'I• ~ U Ji• ~ ~ 43 3/; ~ á6 a;,l~ ãt 1 ,,1~121 'I• ~ ~ ~de S. Sebastião, de ~ep;ill> ~,,;;
s11;4
81
85 86 a:, 9~ a14 lO !Ih IOõ 116 'I
120 32 •:2
19
30
29
~5 H a14 55 61'/4 35 12 '1~ I66 1 ;: 26 112 3~ 'h
to
33 Dita do Espírito Santo déJa arl
---gu o.
1
1 - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1__..:_ - - --------= -- -- ---75
75 7611• 77 ,,
85 92 12 96'.'•107'1' 109'/, 41' 4 211/;
~5 233/; 17'1• 33a/; 45112 53 31 1/• a~at
6ÕI15'1• 22'12 lálh
24 1111 Dila 1cS.JoloBa lbtad H
~--------

10 . . . .- .

- - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - 14- - - - - - - __ - - - -4 - -1

1
2
j7Pi
7! 73'il 76aj, 83'1.1 --f--...:.=
90'i2 9à'J 2 __
!05 1: --.
1101/1 ______________________
~21; 2 12 112 19 18';4 1:. 31 1it H•;, i.2 112 25 3!•;2 -----:-:-:-55 1/ji 20 __
233/,
___________

~;,

o ena.
1

P

8•. __
DitadeNossaSeubora deG raça dA
. Gran dc.
101/ __
__lá '!21/
__1 __
o rrooo
1
2

DitadeNo~~aSenboradaAau ~•o

152'1• 51'/o 57•;2 ó73. 4
61 73'/; 71'/ 4 87'• 78', 4
50 5P/;
43 10•; 2 36al4 30314
35 11'/•
50 51'/•
b3j!álf 2
33
21
áO
30
doCa ava.
36
--~---~-.-----------1-------~--------------------~
~
1
1
4
1
4
H 32 '/• :tt
4611 l7 •1 51'/; __::._
59 ~
6ij ~ iS3/1
10 l& '1 2 32 12
30 26
25 /,
!á 32 /2
40
40 483,•! 17
16
~i
26 •14
, Dita do Santa Anna da Boa-Vista.
111 1111
----- 1 --·- - -1- - - - - 1 - - -1 - -1 - .
1
70
71
75 i6 1
83 92'12 !10 '1 2 ~ 96 /; 67 •12 56 /4
50 47 •. 2 U •!2 48 a1, 50 .2 •7 12 >7 1/2 51'/1 73 '·•
!9
34 37 I/; I! tj2 461/• 36'.'•
~
Dita deSaolo Aotonio das Lavras.
--~----3
1
4
2
H
57'is
59 62•; b2 /; Gsa 79 /;
75 ut•;, i8'l; 61'/•
Cá ;,a a;, állj, 17'1. 47'/• 433h
50 61'/1 H •. 2 67'/2 3511 2 37t; 2
29
59
48
ti'ij
DiladoNouaScnhoradaConceiçnodeS.Scpé.
3
-----.---------------.--------------------------------~-333/4 343/l é7 •; 2 33 /; lot; 2
lá
55
70 67'• ::ij'·•
00 33'/; 31'/• 31'/, 22',2 13';,
20 38'/• 36'1• 371/2
27
21
29
39 52112 1211,
u !11/• UI/ 3
DitadeSantaBarbaradaEncruzilhada.
711
- - - - - - - - - - - 4- - - - - - - - - - - 1 - - - . - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - ·~
30
3,;
35 ~8'/t ;ot;, 16•, átP;
~R 71'/4 72'1o 30 ll'l; 2:. 221:2 ~a'.• U'/• 10 17'1> ~8'1• 263/~ 32 2i
lá 221; 2
411 47'1• 371/2 37'/t !81/•
4!1/• ããi/.~ DitadeS.JosédoPatrormio,
----J--.:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - I

-----

~
I~t
~~

"I•
'i• 'i•
-------------------- -- ------ ""46

--

~Uit

&5 iiiii

"'25

.

-.D

iõli;

~-= ~· ~~ ~~-~___::._~

5!'/; -~ ~ 66'14' ~~ 733/l ~~ 96'/• ~ ~ ~
50 571; !81/• --a5 1311:11~ 161/t __t::_ DitadoS. Gabriel.
1
~ ~' ~ ~ ~ 76 1/• 173 ah 67 l/2 ~ ~ ~ ~ 88 '/• ~ ~ 62 '/2 ~ ~ ~ __::. ~ ~ a 111 3111•1~ Gu 7t l/:1 ~ Dita de S•nta Anua do Livramento.
,:17'/;~~~ 18'/l ;sa, ~~~ àG'i•~ ~!!..!.!; ~ 39tj, ~~ .15 1 ~ 53'/• &! 1 2 __::. 35'12~ ~~ ~~~~ ~ 36 , 1 ,1~ ~~~~ &&1/tl~deS.JolodaCacboeira.
-~ ~ 67'1•1 ~ ~ ~1 .....:!.:~3 ___::1 73''t3 ~ 67 '/2~~ ~ ~ ~ 57 11> 73 31• ~ 76'/; ~ ~ 571/2 I! 1/2 72'/2 621/2 69 !á ~ ~~~ ~ -~ ~ 511/4 ~~ DitadeSantaMariadaBocado:llonte.
77314 82'i2
88'1• 97'
1
1
t06 /4 106 1
m 'i:

~

,J06'1 108'/J 111 /4

111 116'/ 126 /,

117'1:

152 u

1
-~-1----

1~

~~~1

1
1
120 138 1117 1 l02 .t02t/, U6ll• 94'"• 87 i2 93'/• 92 12 !l1'/2

104 106 1/,116 1/

75

fO

81 56tj, 87 'i>

80

64 671/t

60 161/lJ

19

79

86

34 31 tf

--1-----------------------------·---------4

~1 ~' 166'1• ~ ~~~ 12ta,,l~1 lU'/;~ -~ 1!6'/·1 ~

t3sa;,tU•t,
1!5 l26°i;lM 1.1

60

16

DitadeNossaSenhllradaApparecidadeAiellftte.

1--1101'1•~~ sot;•~ ~~ eu1, ~ 1 u117111~ 106 , 11 ~~ ~ 501/•l~
~~~~desantaAonadoC"'3U•J·.
4

··-

123132 /
1241111/ 113'1 1233/.tH•/4 116/•:111 / 109' 1lta'd061/•111 ,
97
100 I05tj_80t/2 IH
105 111
76 86 ,,,
691 61 Q!l/:~1001/ &&'I• 61'/•
70
54
ao 361.'• DitadeS.FranebeodeBorja.
- - -1-3 --1--i---1 - - . --~-1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - -1-----=- - - - - - - - - - - - 1 - 4
1!5 U7'1: 130 128 /;133'!
115 136•; 2 155 130 ,, 1261/ t25'• 120 117 1: !UI/ 1161',113•, no l27t;, tao 138 1/ 97112 104
108
80 111111 101
113
ao 131/t 70 17 111• 100 107'/
&7
&a i 80
89
!~ t61/t 20 DitadeS.Patriciode ltaqul.
4
ti63/
71 'kt ss;j.
102'/ 883/•
683it
933/,
733/• 1! 1/2
87 •t2
j6t/siW
66 tf,
n 'I•----;;- 8! •: 1
Dita do Espírito Santo da Crnz Alta.
- - - - - - - . : : . - -1- - r - - -1 - - - - - - 1
1
1
1
1
áó &7'12 57112
óá 56 /4 63'1• &1 /; 6Sa;, 363.'• 97 .'2 1083_, 92'1•191 /•
90
80 67 12
65 95'/2 92 /,131°/ 8! 1:
79 871/;
84
109
99 10!1/
80
65 ~6 &6t·1
60 il71Js 711/• 116'/t
4~ 16'1• 81 108 771/t 95 26'/• DitadeSouaSeoboradaConeeiçloda1pparecidadoPassoFnodo.
-~-1-l---1-1-----------1
- - - - - - - - - - --1---=----1___.:....27112
~9 3! /2 31'.'; 37'/• 47'1; 4P/, 61'/; áPi; 55 66 1/• &oJtr•l• !1 1/2 36'/t t3a·, tr. 53 31• 50 15 1! 1.'2 37 11!1 lá 5!1/; 69 5~ 60'/; 27'/t 2ul/; 16114 3tl/. 161/t !ó âlt/ 4 761· 4 u 3ó 7910111 89 99 lá H DltadeSouaSenboradoRosarlodoRioPardo.
- - 1 - 11 - - - - - - 1 - - - 1 - 1
- - - - -1- - - -1 - -1 - - - - - --1---=1
1621/i
6i 67 12 66'1.
72 fl'i•
75 H'l• 72'12 77 /2
83 71 /•168'1;
65
63 55 /o
60 77 12 77 2
5l
51 Gil/; 461ft 771/2 661/;
7i
!9 :!81/t
3áJt71Ji \!Ih ;tt;,
29
51 !Gf/,
á
iá 72'1• 5!1/i fl!'l• tt•:• U'lt 3:i'lt DitadeS.Martinbo.
116 116'14 118•1,117 "

~ ~ ~ ---:j2~

~ 95 --1-.--~ -ãit/.~
g;-;;; 89
- - - - - 7o
·- -

Wo- - -9t--.;&61,;
w-:;~
-iili/; 69
-- - - - --;;
-- - - - - --- -

-

-r-------

--

16'/l 18'1l !0'/2 os•;,

!5 3itf•

1--1--------

30 H'l•

40

GO 733/,Já6'!ol

.

~8 25
ól'//3s 23 3/;~

55 :.6'1• H'it

- - - - - --c--1--

--c-------

~9~

583/,

~c---;g

~---·------1----r---------1---1--,.-•~ tl'/•!&33/• 17'12 55 10 79 to 71'/íl 111/; 39 sol 15 !71/il 32112 61 oo ~á n•/•

9t'/
2

uo

71

110

5~1'1•

U''• 13 11 47'/t DitadeS.JosédeTaquary.
1

1
t&•/2 ls~~
26'1~[36'1• ~--~---------;;~a~,~~ !>6'• ü~J&I'I•I5o
b33/,t--;;t a7•J 1 15o·~·&OI/ 2 ~
75
65 661/•
39 ---ab r.7t/,« !2tt '""29 62i/--s;u 16'/• 91t/.li999 110 &!'/•.
1---·------.
----------- --1----1-----1--11

n tl'/ 17 1/
5 DitadesantoAmaro
2
1
1
1·1 11114 ua·, 16'11 Já''2
22131'/l
29
45 l2t;,
56 70 .'2
&31 51 53'/• 38'1•
!3
!O
áá
19 36•;o·&t•; 2
lá 5!1J.
61 77112 671/i
68 Ut· 1
39 r.tl/ 1 47'.'• 23'1•
30 66'1• 911!t
27
50
95
1!3 77'/t
tli
55 46'/• lá'!• á1'/t 5'/• 3'1• DitadoSenborBomJI!IUsdo Triumpbo.
--l-~-----~---1-------------l-----f----r---------l-----·----1
1
1
1
1
2
111t; t33/; 16'1•115 /, !!'i;
32
4&•; 43'11 ló&t;,
70 5!'!2 1 50 513/1 371/2 !! /t 19 /t &l /2 18'/t 351{.-1 52 H'l;
ó2 60112
77
07 671/;
u
60
47 !ó'lt !9'1• 651'• 90'fl! t6"•
;o 911'•12!1/,
77 113'/ 51'; 4:>'/•lt>'/•lr.ü'i• ã'l• a•;.
DltadeS.Jeronymo.
2
--~~---- - - - - - 2- - 1
1--1--"----~·--·----------,-(---1----1----1----1~-1-.
.
4
16 •1
u_ ló
__
821/ 65 'I•' 61 /2
51 'I•
66 'i•
67 176
90
so 81 t;,
721/• ó7 tj2
39 t2 '/i ;6
o
;,7
l06'1, no õá 'I• ll'/tl!6 111 l &7 11 12 'I•
tó 13',
u D1ta de J.osé do llortenoo.
1
1

•o•f•
~ •s-~ ~~~
~ ~~
l6"ihl
9 s•;.Js•,,j.o.i; "''•~o 3&1:'7'12J6t•·, 76'i•l&soJ,I &s s!l,, 16 ao•,, 1aa.,
----1
r-;::-----\-~----1---f-- !5
2 -1: - 4 --1j 10 Iu '1 13 3J 111 ~ \ •s 'h !6 •;~ 21';2 1 38 48 'I•\ G! •:.2 77 'i•J 58 t;íl! 58 61'/•1 lá 38 a,.,
fl'&

~l__

{ Arompanba o Atiso l!c ~ de Fcvcr<'iro de f8C2, imrrcsso á pag. 30 dos addilamentos).
~,

~ ~~~ ~

6o
61

&2''•
13

n1a,,,,

;f

&a 6ot 1

1•

8&

8&

60

72

st

st 71 •I• r.o 'lt ;5 11!

~--J-/ii ao 1 so ó! tfi

1

~81/

~~

'I•

J

76

53

49

--

1

'I•

'I• o~ ~ •I• ~~~

71'1:fs7tl;
691

&l

~a

a5 37''• õ71/• lot• 1i
'I•
ao
11
991

a1

~~31

60

ut•J2 uP:. 1u s·p;,~o 2SI80'/•11'1•
1---,

to&

63 tot t

4

129 t07 'i

119 57

'i•

u

n 11s r.s 'lt a

'I•

13'/•
11

n•J•

to•:t

~Ditades.Leopoldo.

_

_-j-1-7::-1~
•
,1,
doRiodosSIOOI.
7 'lt 8 •r 6 'I• 1
4 1 D•ta de Santa· 0111
1

'1"1

O Director Geral, I ol6 Allto11io de Cala:u~n• Rodrifl*•·

_:.;._

~31~

N. 11.-AGRICULTURA, COMMERClO E OBRAS PUBLICAS.
Em 8 de Fevereiro de 1862.
Manda que a Directoria da Companhia da estrada de rerro de D. Pe_dro 2.•
orgauise uma ~a que tenha por base a legua de 3.000 braças.

Directoria das Obras Publicas c Navegação. -2. • Secção.N .• 8.-Rio de Jarfeiro.-l\finistcrio dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas crn 8 de Fevereiro de 1862.
Respondendo ao oficio que com data de 31 do mez passado
V. S. como Presidente da Dircctoria da cst1·ada de ferro de
D. Pedro H me dirigio, tenho a significar-lhe que o Governo
Imperial, sem entrar na apreciação dos motivos que levárão
a Directoria a mandar collo<-ar na estrada os marcos miliares
a distancia de uma milha inglcza em vez de_ 750 b1·aças como
determina o Regulamento do 26 de Abril· de- 1857 está convencido que a esse procedimento presídio crrtnmente a boa fé,
e como a Directoria convenha em que ainda conservando-sa
os marccis nas posições em que actualmente se achão asssentados, -se poderá sem a menor diillculdade alterar a tarifa de
m:Jdo que os fretes sejão cobrados, tomando-se por base a Jegua
de 3.000 braças, cumpre quo quanto antes seja organisada uma
nova tarifa a fim de corrigirem-se não só as ditlerenças indicadas por V. S. no seu citado oficio, como tambem as que
se veriHcão-tomando-se as distancias de umas para as outras
estações. Ficaráõ desta sorte satisfeitas as disposições do mencionado Regulamento c as clansulas do contracto de 10 do
Maio de 1855 na parte que se refere ao pagamento dosfretes;
guardando-se porém a mudança dos marcos para depois da
decisão do Projecto de Lei que manda adoptat· no Brasil o systema metrico francez.
Deus Guarde a V. S.-Manoel Felizardo de Souza e Mrllo.Sr. Presirlente da Directoria da Companhia da Estrada d101 Ferro
de D. Pedro 11.
N. 12.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 11 de Fevereiro de 1862.
Declara ao Presidente -"e Pernambuco que quanto antes mande proceder
á capitalisaçao dQ que se houver despendido nas obras da :i! .• sccçlo da
estrada de ferro da dita Província.

Directoria das Obras Publicas e Navegação.- 2." Secção. N.• 11.-l\io de Janeiro.-1\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 11 da Fevereiro de 1862.

111."'• c Ex.m• Sr.- Tendo o Governo Imperial deliberado
que a tomada de contas das estradas de ferro se effcctue nas

Províncias onde ellas se estão construindo, como I oi participado
•tio nosso Minbtro em Londres por Aviso de 7 de Dezembro
ultimo, convém que V. Ex. trate quanto antes de fazer a capitalisação do que se houver desptmdido rias obras da 2.• secção
da estrada de ferró dessa Provincia.
Deus Guarde a V. Ex.-Manoel Ft'lizardo de Souza e Jllello.Sr. Presidente da Província de Pernambuco ••

N. 13.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBIUS PUBLICAS.
Em 11 de Fevereiro de 1862.
Declara ao 1\lioistro Brasileiro em I,oodrcs que foi anlorisado o Presidente
de Per 1ambuco a mandar pagar os juros de dous semestres que estao
"cncidos sobre a !.a Sec;ao da estrada de ferro da rcfenda Província •..

Di•·octoria das Obras Publicas c Navcgação.-2. • Secção.N.0 5.-Hio dcJ aneiro.-:\1inistcrio dos NPgclcios da Agricultura,
Commcrcio o Obras Publicas em 11 de Fevereiro dt" 1862.
lll. mo e Ex. m• Sr. -A' vista do que V. Ex. expõe em seu
oficio reservado de 6 de Janeir·o proximo .passado relativamente
a9, pagamento dos juros do dous scmesl.res quo estão vencidos
sóbro a 2.• Secção da estrada do ferro de Pemambuco, sem
ter V. Ex. recebido a communicação official de estar feita a
capitalisação a que se ordenou ao Presidente daquella Província
procedesse quanto antes; autoriso a V. Ex. a mandar pagar
os ditos juros sob o principio da milage rate ficando par.t ser
ajustada no futuro a dilferença que possa provir não só da
extensão exacta da referida 2. • secção, com tambem das despezas quo nesta tiverem sido clfectivamente feitas. Quanto á
pa•·te do mesmo oficio, que so refere as expressões-Vice-Presidente da Bahia-em lugar de Presidente de Pernambuco, e
1.• secção em vez de 2.•, V. Ex. terá reconhecido facilmente
que houve engano de copia nos Avisos em que ellas se achão. . .
Deus Guarde a V. Ex:.-Manoel Felizardo. de Sauza e Mello.Sr. Enviado Extraordinario o Ministro Plcnipotenciario do Brasil
em Londres.
· · '·
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', ·~: U.'.-FAZEND.\.-Em 11 de FeYereiro de 1862. ~i
1

Initruc.çiJés sobre a, te!Jllitiçlo d~)m»os~o do. srllo, s~batituiçlo do papet.
· sellailo e emieessllo do ~o em branco.

Ministerio dos Negociós da Fazenda. -Rio de Janeiro em
t1 de Fevereiro de 1862.
' José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do.
Thesouro Nacional, altendendo á necessidade de melhor definir'
~ regular os casos de substituição do papel sellado em branco,
ou de restituição do imposto do aello, pot' motivo de engano ou
accidente, e tendo outrosim em vista pr\venir o abuso que
desse favor legal póde provir em prejuízo da Fazenda Nacional.
ordena que, emquanto outras providt>ncias se .não derem dcfitiitivam(mte, sejão observadas as seguintes :lnstrucções :
Art. 1. o O preparo, tenda e uso do papel sellado, na fcírma.
do Regulamento n.o 895 de 31 de D~zembro de 1851, só está
actualmente em vigor no Município da Córte e Pl'ovincià do
Rio de Janeiro. Nas outras Províncias, e sempre que as partes
não queirão empregar papel sellado, ou isto lhes não seja
permittido, tem lugar o uso do sello por verba, antes ou
c,Jepois de lavrados os titulos, em conformidade do Regulamente)
n.o 681 de 10 de Julho de 1850 (Reg. n.o 2.713 de 26 de.
Dezembro de 1860, ·art. 96) •
.· Art. 2. 0 O uso do papel sellado de estampa t~articular s6
tem sido e contioúa a ser concedido na COrte e Província do
Rio de Janeiro, em virtude de despacho do Ministro da Fa-·
zenda. · Esta concessão limita-se ás Companhias c casas de comr.nercio, para as letras e outros papeis de que se servirem
em suas transacções particulares (Reg. citado, e dito n. • 89:S
de 31 de Dezembro de 185f, art. 4.•).
Art. 3. o O sello em branco por verba está em vigor na Córte:
e nas Províncias; e para esse serviço são competentes todas a~:
Estações Fiscacs encarregadas da arrecadação do imposto, na
fôrma do art. 20 do Regulamento de 10 ·de Julho de 1850
(Reg. de 26 de Dezembro de 1860, art. 96).
Art 4.• As estampas de uso privativo dos particulares aetuaf-.
menti só permittidas na Córte e Província do Rio de Janeiro,
serão selladas na officina de Estamparia e impressão do Thesouro Naelonal; e terão impressas, na parte inferior do sello,
a designação do dia, mez e anno em que essa operação tiver
lugar, pela fôrma desta abreviatura (18!i62), registrando-se a
mesma data por extenso nos competentes termos de entrega.
· Art. 5.• A restituição do sello pago previamente por títulos
de estampa particular, bem como a proveniente de papel seilado vendido por ordem do Governo. só póde ser dererida
quanto a papeis sujeitos ao sello proporcional, c quando os

Additamenlo$
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títulos ··Sé tenMo jnutiliaado. em consequenci3 de'~ Uqdldliçll(f
ou muilança de firma social, alteração do cunho ou,taxa legal
do. imposto, Não serão, porém, attendidos. os requei'HnenCoS'
que forem apresentados seis mezes depois da data em que .~çcot~t!:
rem -algumas das referidas hypolheses. {Reg.. de .10 ~e ~u1hd)le
1850; dito de 26 de Dezembro de 1860; e decisões do Trivu•
nal do Thesouro).
.
. ~.
Ar.t. 6. 0 A substituição dos títulos de estampa particular',
óu do papel sellado vendido por ordem do Governo,, só é admissivel quanto ao sello proporcional ; o se fará por t~tul<?,s ~e
igual taxa e qualidade, tanto .nos casos especificados no artlgQ
~n~cedcnte, como 1110quelles em que, achando-se ainda os ditos
papeis sem assigoatura alguma, ficarem inutilisados por engano
ou accidente.
O prazo de 6 mezes marcado no art. 5. o é applicavel a
esta disposição, sendo contado, para os casos de iUbstituição
por engano ou accidente, do dia em que houverem sido seilados os titulos de que se tratar. (Reg. tle 10 de Julho de
1850-, art. 20; e, Instr.- n.• 248 de 28 de AgostO de Ul55.)
· Art. 7. o As Reoebedorias e mais Estações Fiscl!es, que têm
a seu cargo a arrecadação do imposto do sello, silo competentes, cada uma em relação aos papeis de que tenhão perc~
~ido o dito imposto, para conhecerem dos requerimentos concernentes ás substituições e restituições autorisadas nos . artigos
anlflcedentes ; ~alvo o recurso legal, pa Córte para o . Tr!bunal
do 1'hesouro Nacional, e nas ProviQcias para as Theso~~ria,s
de Fazenda, e destas para o mesmo Thesouro, nos termos da
Legislação em vigor.
' ·
. A substituição, porém, de que trata o art. 6.• só terá lugar
na Recebedoria da COrte, e a restituição do sello 1 pago em Es·
taçMs · ·que nlío sejão Recebedorias ou Alfandegas, sel"á requerida na Província do Rio de Janeiro ao Tribunal do 'l'hesouro,
é nas outras ás Thesour~rias de Fazend~~:: (Decreto n.o 2.343
de 29 de .Janeiro de 1859, art. 27; R~:~g. n.o 2.551 de 1'1·de
"arço de 1860, art 30, § 11, e ai:ts. 59 a 61; dito de 26 do
Dezembro · de 1860, art. 121.)
.
Art. 8.• Os. Administradores das Recebedorias, e os Chefes das
outras Estações Ftséáe~ competentes, deveráõ semp~e ptoee~C.r
aos exames precisos, para certificarem-se da Yeracid~de dos _seUos,
euja substituiçilo ou restituição lhes fór requerida, observimdo
o que prescreve o· Regulamento de 26 de· Dezembro de 1860
c:ontra os que tenhilo incorrido em fraude ou falsidade.
Para este 1m 9 Administrador da Recebedoria da Côrte po~
derá requisitar directamente, e do modo mais expedito , os
esclarecimentos, de qu~ necessite, da parte da oiDcina de Estamparia e impressão do Thesouro.
, Art. 9. o As Companhias e casas commerci!les que possuiio
papeis sellados de seu uso privativo, sem t.\ formalidade ora

ptes.cripta ,no art •.v, poderáõ servir-se «los ditos títulos dent~~
(.l,o, pr!!~O d~ cincoannos a contar de5ta data~ ou requerer a
"üa .5\l~s.tltUJçjio
ou restituição antes de findo o mesmo prazo.
,Ar,t. to. 1E', ft~àdo .~ prazo oo oito. ·mezes, a contar dest~
data,. para. recolheNe li Recebedoria da Côrte o papel sellado,
côrn as t11xas do sello fixo de 60, 80, 120 e 160 réis; vendido
por conta do Governo, e que aindoc esteja em branco, sob pena
de ficar nullo o dito sello •
."Áti . .tL Só as pessoas competentemente autorisadas podem
~Jpôr,. á venda papel sellado, e ás Recebedorias e mais Estações
-~jscaes incumbe especialmente evitar qualquer abuso a esse respeito, ,prQdiovendo: ii puniçãô legal dos tnfractores.

José Maria. da Sika. Paranhos • .

·N:.· 15,-AGRICULlURAt~.CO)IMERCIO :E
-.

· ..

OBRAS PUBLICAS.
Em t4 dé Fcverçirà· · de 1862.
·

.Jl.9(:lar.a, .ao PJ.!.S}deilie ·lle ~tnamboco que o Governo nllo está deliberado
~.;à, Ç!llló'éde'( garantias ás)novas estr~as ou á eontinuaçll.o das actuae11. :•·
:

;;,:··Di~~toria

~

dás_ Obr~ Putucas· e Na.egação.-2.• Secção.~
;N.12~""'":"Rio.de Janeiro:;;.o..Ministetto do.sNegocios da Agricultura,
Corrimét'éio e Obras Publicas· em 14 de Fevereiro de 1862. .

. ;lll~~· e. Et.•• Sr. -Tondo~so nesta data expedido Aviso ao
nosso Mlhistro em Londres, participando em resposta ao seu
officio de 4 de Dezembro ultimo, que não estando por ora CJ
.Governo lmpetial deliberado a conceder garantias a novas es. ti'adas, .ou á continuação das actuaes nlio se acha. resolvido a
.autorlsar. à exploraçlio do terreno por onde terá de proseguir
a actual cstraqa de ferro do Recife ao Rio de S. Francisco~
,.cvitar~do assim as despezas que serão de nenhum proveito· ao
menos, por algum tempo: assim o cornmunico a V. E1 .. para
·
. que. o faça constar ao Superintendente da. mesma estiada.
.~?·.~~us Guarde a V~ Ei ..-Manoel Felis(lrdo deSótltth.Mêllo,.S,r,.~ P~idellté da Provihcla de Pernamburo. ··. ·" .

---

N. 16.-.\.GRICULTURA, COMMERCIO KOBR,\S · PUBLUUSl.
Aviso de 14 de Fevereiro de 1862.
Ao Presidente da Directoria da Companhia da Estrada lfé Fefro. ~e D~

PMro 11 sobre ·a reelamae&o do pasamento dos Jlil'l!rífir iilalií-·éÕtmaa' ·fês·aas contas ainda o&o liquidadas.

Directoria das Obras Publicas c Navegação. - 2. • Secção. N. 14.-Uio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas em 14 de Fevereiro de 1862. • •.
Accuso a recepção do seu officio de 31 de Julho prosimo
passado, no qual remettendo a este Ministerio o relatorio da
Directoria da mesma estrada, relativo ao semestre ultimo declara que não havendo o Governo Imperial pago ainda áquella
Companhia os saldos da garantia de juros pertencentes aos
semestres que decorrêrão desde Julho de 1858 em diante, havia
a mesma. llirectoria deliberado de acordo com o Aviso de 12
de De7.embro de 1859 debita-los ao Governo, visto como
reputa aquell0s saldos- no mesmo caso dos emprestimos de qúe
trata o ref~rido Aviso, pois que se tivessem sido recebidos pela
Companhia, e por isto postos a juros farião avultar a sua renda.
, Em resposta tenho de declarar a V. S. para ser presente á
sobrQdita Directoria, que a sua deliberação não se póde basear no citado Aviso, que &ó é applicavcl ás quantias tomadas por emprestimo, removidos dos estabelecimentos bancarios em que se a chavão : mas se esta razão não bastasse, cumpria
que a Directoria tivesse em vista que nem o contraoto de 10
de Maio de 1855, nem disposição alguma legislativa obriga o
.noverno a pagar juros .de saldos constantes de contas ainda hão
liquidadas; e que se este precedente se estabelecesse em favor da .
referida Companhia, seria seguido de graves inconvenientes peJa
.applicação que depois se faria delle a todos os casos de demora
de pagamentos que costumito avultar por circumstancias rttais
ou meuos semelhantes ás que se tem dado nas contas da cs~
trada de ferro em questão.
Desejando; porém; o Governo accelerar a Jiquiaação das contas
.ainda não pagas e das que para o futuro forem npt·esentadas pela
mencionada Directoria; communico a V. S. que pelas Jnslrocções approvadas pelo Decreto n." 2.882 B de 29 do Janeiro
proximo passado cujo exemplar impresso se lhe rcmette, for-ao
estabeleddas ns regras convenientes para o exame dàs ditas
contas, cumprindo que para esse fim sejão fornecidosáCommissao
que o Governo vai nomear os livros da Companhia e todos os
esclarecimentos que precisos forem:
Deus Guarde a V. S.-Manoel Felizardo de Souza e Melle.Sr. Pr·csidentc da Directoria da Companhia da Estrada de ferro
de D. I•cdro 11.

~ :l'7 ~
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J1..;.:.AGRlCULTURA, . COMMERCIO E OBRAS

'PUBLICAS'~

Aviso de 18 dê Fevereiro de 1862 .
.4o Ministro Brasileiro em. Londres. detenninando que nllo sejllo pagos pelol
· c:ofres publicos os Engenheiros Tb(lmas Hunt e Tbomas Greener, estabelecendo o direito que tem o Governo lmperi.al de fazer inspeccionar
o material das Companhias de estradas de ferro subvencionadas pelos
cofres publicos.
· ·- · ·
·· ·
-

· Direetorfa das Obras P.ublieas e Navesação.-2. • Secção.--.

~. 7 ........ Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negoeios da Agricultura;

Commercio e Obras Publicas em 18 de Fevereiro de 1862.
lll.m• e Ex.m• Sr,..:_Communico a V. Ex. que o Governo Imperial, não desconhecendo o direito que tem de fazer inspeccionar
o material das Companhias de estradas de ferro subvencionadas ou garantidas pelo mesmo Govemo , não acha, entretanto,
conveniente que esse direito se converta em um onus, que deve
pesar principalmente sobre as respectivas Companhias. A ellas
.é que cumpre em pregar os meios necessarios para serem suppridãs
do material .mais aperfeiçoado~ resistente ; quanto ao Governo,
pela obrigação contrahida de garantir um mínimo de juros do
~apitai empregado, cabe o direito de exame c fiscalisação sobre
·o material ; mas esse exame e liscalisação não pôde ser nuncà
entendido como devendo s~mpre acompanhar o processo do
rabrico ·de eada. uma das machinas e utcnsis destinados ás emprezas das estradas· garantidas: ·..A despeza resultante deste
·minucioso ~ seguido exame sobre a especie e qualidade do
mintlral, o modo de fundir, &c., não póde deixar de st•r deduzida do capital garantido, e se por conta do Govemo fór
ella.·.feita, o resultado será que, além do dito capital garuntid~
·.terá o Goveruo de contribuir com uma quarta parte em beneficio
·das Companhias.
.
·: O facto, citado por V. Ex., da rejeição de uma porção de
trilhos incapazes não demonstra a necessidade de· um engenheiro mecanico encal'fegado pelo Governo dos exames do
material, mas sim que a Companhia não emprega todo o deseja vc(
~idtdo em procurar omrinas conceituadas e de reconhecida
moralidade.
: E' hoje verdade reconhecida que peças de machioas e utensis
em grande numero, não podem ser devidamente apreciadas
. depois d,e feitas e que· o unico meio de não se solfrer decepção
~om material do má qualidade é encarregar-se de sua construcção
. a. Jabricas de reconhecida probidade e at."reditadas pelos seus
.cbons productos.
Nestas circumslancias e sendo nccessaria á vista do estado aclu:~l
do nossas finanças reduzir, tanto quanto fôr possiv11l as dcspczas
publicas, Resolveu Sua Magestade o Imperado!' que deixem
d~ ser pagos pelos cofres publicos os EngPnheiros Thomas Unnl

c Thomas- G1-cener e que ás Directorias das estradas de fcrrojl
communique V. Ex. esta deliberação n fim de que tomem as
medidas necessarias para não serem illudidas na recepção dos
ptoductos encommendados ás fabricas, convindo qoe" não.
façllo enooinmehdas senllo ás que gozarem· de geral conceito
por sua habilidade e. probidade, tal deliberação porém nlio
mflrma de modo algum o direito de inspecção que o Governo
tem e do qual V. Ex. usará quando e como julgar mais conveniente, correndo então por conta do Governo as despezas que
forem necessaÃas.
·
Deus Guarde a V. Ex.--Manoe.lFelizardo de Sou::ae Mello.Sr. Enviado Exlraotdinal"io e Ministro Plenipotenciario do Brasil
em Londres.

N.IS,.-.AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS~
Porlni1a' d(l 19 de Fevereiro de 1862. ·
·
li.' Camara Municipal da CôrU>, ordenando que providencie a fim de qué se
nnó façilo córtes em montes encravados, &c.

-·

Direcloria das Obras Publicas e Navegação.-f. • Secçio.N .0 18.-Rio de Janeiro.-:-Ministerio dos Ne.gocios dll Agrfcllltura, Commercio e Obras Publicas em 19 de Fevereiro de 1862.
Tendo-se recomméndado á atft~nção da IU.m• Camaia Municipal por Portaria de 22 de Janeiro ultimo a necessidade de
se. próvidencl~r. por meio de Posluros, não só pnra que.se Dll()
fl}Çi<? cõrtes nó's · montes en~ravados nesta Cidade e principai-P
meDte no do Caste.llo, sem que precedão exames de EngenheiroJ
e permissão-da mesma Camara, como lambem para que se exerça
a mais rigorosa vistoria para conhecer-se o estado dos edifiliios
e muros vizióhos a este monte, que améacem desabar,; asilim
o Manda .Su.a ·Magestade o Imperador declarar de novo á 111~··
Camara Muni.cipal a Jlm de que tome este objec~o na ·m~b sél-Q
.:ons.íderaçlo.

· Manoel Feli:.ardo de Sou%a e ~ello~

-----

Nl 19.--AGRICULTURA. COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS,
Em 20 de Fevereiro de 1862.

.

.
Delermina que as contas da Estrad,!...!l,_.f~IO. de J?.crD@!I!buco ticjlo semprt
. ..

apre,61lt~du pela t:'Õmpanfí•a nas épocas marcadas.

Directoria das Obras Publicas e Navegaçllo.-2. • Secrllo.~

N.• 8.-1\io da J.aneiro.-Ministerio dos Negocios da Agricul-

tura, Cómmerc~o é Obras Publicás em 20 de :Fevereiro de 1862.

m.m• e Ex,m• Sr.-Tendo-me o Presidente·do Pernambuco
participado por oficio de 12 do corrénte que a Companhia da estrada de ferro desta Província deixára de remetter
á Commissllo nomPada para· proceder á liquidação da garantia
dos juros, as contas relativas. ao me:r. de Janeiro ultimo, não
obstante achar-se determinado que ellas sejllo Pnviadas todos os
inezes; cumpre que V. Ex. exija da respectiva Directoria orde.- terminantes para que taes contas sejllo sempre apresentadas
.
pela Commissllo nas épocas marcodas.
Deus Guarde a V. Ex..-'Manoel ífelizardo de Souta e Mello.--.
Sr. Enviado Extrâordinarto·e Ministro Pleni;otenciario do Brasil
em Londres.
·
~~ ~.ttA.GRICUJ..1'UBA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
·
''
· Aviso de 1 de Mlttço de 1862.
·
•

•

-

r

'

'

•

A'

Camara Municipal da C6rte para que nllo consinta que novas obras 011
· . · · ·reparos se raçllo nas montadhas Ti:rinbu dos e~anamentos.

· 'Direetoria das Obras Publicas e Navegação. -1.• Secção..N;•· 23 •.;.... Ministerio dos Negocius da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas;-Rio de Janeiro em 1 de Março de 1862.
I

.

: Pela Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Complercio e. Obras Publicas se communica á UI. ma Camara Mu.:.
hi~pal que às obras imprudentemente construídas nas montanbàs
:vi~·nhasaos.encanamentos tem produzido seus inevitaveis etTeitos,
desmoronamentos que não só acarretão despezas avultadas ao
Thesouro Publico como deteriorllo por dias a agua de que· se
abastece a· Cidade, e não convindo que seJDelhante abuso progrida, de ordem de S. M. o Imperador se recommenda á mesma
lU. ma Camara que nlo consinta que novas obras ou reparos se
raçlio sem que seja por intermedio deste Ministerio ouvido o
.lnspector Geral das Obras Publicas a fim ~o proceder aos necessarios exames e informnt• se taes obras e reparos silo ou nao
prejudiciaes ao abastecimento das aguas da 'Cidade.

lJl<moel Feli::ardo de Sou; a e JJ-Iello.

N. 21. -F A ZEN DA. -Em 3 de Março de 1862.
l:ostrucções para os concursos a que estilo sujeitos os empregos das Alfandegas.

'

~

.

....,_.......

-----~

Ministério dos Negocias da FaÍerida. -Rio de Janeiro em
de Março de 1862.

· José Maria da Silva Paranhos, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em observancia do disposto no art. 73 do
Regulamento n.o 2.647 de 19 de Setembro de 1860, e para
execução dos arts. 68, 73, 78, 82 e 83 ·do mesmo Regulamento ' ordena que se cumprão as seguintes lnstrucções :
Art. t.• Havendo vagas de lugares de t.• entrancia nas AI·
fandegas, o Ministro da Fazenda, na Córte, e os lnspectores
das Thesourarias, nas Províncias, mandaráõ abrir concurso,
o qual deverá ser annunciado pelas folhas publicas com autecedencia de 30 dias, e uma vez ao menos cada semana,
a fim de que os Candidatos apresentem seus requerimentos instruidos com os documentos· de que tratâ o" art. 6.• destas
lnstrucçõés. OA -~rtfttU~ttdlent.os poderM os mesmos Candidatos juntar quaesquer outros documentos que favoreção a sua
pretençilo.
·
A1 t. 2. o Do me~mo modo se procederá quando houver vagas
nos lugares de 2.• entrancia, e Empregados com o tempo de
pratica preciso para poderem concorrer, em conformidàde do
~trt. 68, § 2.•, do Regulamento das Alfandegas, observadas
as disposições dos arts. 8.• e 15.• destas lnstrucções.
, . Art 3. 0 Quando em alguma Província houver escassez de
pt'ssoal idoneo para .os exames, ou falta do pes.~oas habilitadas
para o concurso, e sempre que o serviço publico o exigir,
poderá o Ministro da Fazenda manda1· abrir concurso na Côrte,
ou em qualquer Província, mediante os competentes annuncios, feitos com antecedencia de doas a seis mezes, segundo
fór a distancia da Província. (Decr. n.• 2.647 de 19 de Seten1bro
de 1860, art 73).
.
Art. lt. oSl.o lugares de t. • entrancia, sujeitos a concurso e
etame:
1.• Os de Praticantes.
2. 0 Os.da ultima classe de "Escripturarios, nas Alfandegas onde,
conforme sua organisaçilo, nilo .houver a classe de Praticantes.
3. • Os de Officiaos de Descarga.
4.• Os de Ajudantes do Gu·arda-Mór. ·
5. o Os de Ajudantes do Stereometra, (Decr. citado, arts. 67
e 68.)
.
·
Art. 5. • Sllo lugares de 2. • entrancia, sujeitos a concurso
e exame:
.
t.o Os da uJlima classe de Escripturarios, nas Alfandegas
ohde, ®nforme sua organisaçllo, houver a c~asse de Praticantes.

2.• Oi! da pcnultima classe de Esci·ipturarlos, nas Alfandf'gas onde não houver a de Praticantes. (Decr. citado, arts.
67 o 68.)
.
.
Ai·t. 6. • Para ser admitlido ao concurso dos lugares de 1. •
entrancia é de mister que o candidato prove:
t.• Com a certidão de baptismo, e, na sua falta, com outm
documento equivalente: que tem a idade de 18 annos pelo
menos..
.
2. • Com folha corrida, tirada no lugar de sua residencia
dentro dos sessenta dias que precedet·em ao marcado para a inscripc;ilo: que está livre de culpa e pena.
3.• Com documentos ou attestados fidedignos: que tem bom
comporlamento. (Decr. citado, art. 80.)
Art. 7. • Os exames para os lugares de Escripturarios de 1.•
entrancia, Praticantes e Officiaes de descarga das Alfandcgas,
versaráõ sobre as materias seguinks:
1.• Loitura, analy.se grammaHeal e orthographia.
2. • Traducção eorrecta das linguas lngleza e Franccza, ou
pelo menos da ultima.
~
3. a Arithrpetica e soas applicaçõcs até á theoria das p'roporções inclusive. (Decr. citado, art. 74..} ,
Art. S.• Para a inscripção no concurso de 2.• entrancia, deve
o candidato provar : . ..
t.• Que tem a idade de 20 annos pelo menos.
·· 2.• Que..exerce algum dos lugares de entrancia inferior nas
Atrandegas, ou em qualquer OtJtra Repartição de Fazenda .
. 3.• Que tem. approvação nas matcrias exigidas pelo art. 7. •,
obtida em concurso de alguma 1\epartição do Fazenda ou nos
Estabelecimentos que menciona o art. 18.
4.• Que tem dous annos, e, se fõt• Praticante ou Escriplurario de 1.• entrancia, um anno pelo menos, do etTectivo exercicio ou pratica do lugar que exerce. (Deer. citado, art. 81.)
Art .. 9.• Os cxàmes para os lugares de Escripturario de 2.•
cntrancia versaráõ sobre as materias seguintes:
.
1.• Thcoria da escrip~uração rnct·cantil por partidas simples
é dobradas e suas applicações a6 commcrcio e á administração
de fazenda.
2.• .Arithmetica e suas .applicaçõcs ao commcrcio, com espectalidade: á reducção de pesos . e medidas nacionaes o cstrangeit·os, ao r.alculo de desconto. e juros .simples e compostos,
c á theoria de cambios e pratica de suas operações.
3.• Noções de Algebra até ás. equações do 2.• gráo inclusive.
·r..• Princípios geraes. de'iGeographia, llistoria. do Brasil c
Estatística Commercial. (Decr. citado, art. 74.)
Art. 10. Nos exames que se tiverem de fazer alé ao dia 24.
de Outubro do 1864. poder-se-ha dispensar, com prévia autorisac;ão do Ministro da Fazenda, os das materias indicadas no
artigo antecedente sob n.'• 3 e 4.
Arlditammln.~ tis 1Jrci.~1ir.~.
li

s;

Unico. Po<let·-se-lla igualmente dispensar, em qualqocr
occasiilo, nas Provincius onde, por falta do Estabelecimentos
de instrucção secundaria, não se encontrem pes~ooas com as
habilitações do art. 9. o, uma ou mais das seguintes materias:
Jngii)Z, Geographia, llistoria do llrasil e Algcbra. {JJccr. citado,
~~rt. 76, paragrapho unico.)
Art. H. Os indivíduos,. porém que forem nomeados com
dispensa de alguns exames, na fôrma do artigo antecedente;
Mo poderáõ ter accesso para lugares de outras Uepuliçõcs
de Fazenda, nos quaes se exijllo taes habilitações, sem que
sujeitem-se aos ditos exames e sejão nelles approvados. (Decr.
citado, art. 76, ~ unico.)
Art. 12. O concurso pm·a os empregos de Escripturario de
2. • entt·ancia só poderá ter lugar:
1. • J~ntre os Praticantes das Alfandc~as, o, onde os uão
houver, entre os Escripturarios de 1. • entrancia, uma vez que
uns e outros tenhllo sido approvados nos exames prescriptos
}leio art. 7.•, e contem um anno, pelo menos, de etTt~ctivo
exercício no seu emprego.
2. o Entre 03 OITiciaes de des::arga que tiverem a mesma
approva~ilo, c dous annos, pelo menos, de eiTeclivo exercido
no seu emprego.
3. Entre os Praticantes e outros Empregados do Thcsouro,
Thesourarias de Fazenda e quaesquer Estações Fiscaes, que
tiverem sido nomeados em virtude de exame e approvaçllo nas
ma terias exigidas pelo art. 7. o' e contarem o tempo de exerci cio morcado no § t.o (Decr. citado, art. 78.)
Art. 13. A inscripção dos Praticantes ou Escripturarios de
1. • entranria, nos concursos que se abrirem para preenchimento dos lugares de 2.• entrancia, é obrigatoria. Exceptuilo-se, porém, desta co_ndição:
1. o Os Empregados que o não puderem fi.lzer, por moJestia
rt~conheclda e provada a juizo do Ministro da Fazenda, na Côrtc,
e rlos lnspeclores das Thesourarias, nas Províncias.
2. • Os que não tiverem o tempo de pratica exigido no artigo
nntecedeute.
3.P Os antigos Escriptu·rarios, Amanuenses e quaesquer outros
Empregados ou indivíduos nomead9s para lugares de 1.• cufrancia em virtude do art. 81. du Regulmento n. • 2.64.7 de
:19 de Setembro de 1860, os quaes, todavia, não poderáõ ser
promovidos a empregos de classe superior, sem que se habilitem na fMma das presenles lnstl'Ucções. (Decr. citado, art. 82.)
. Art. 14. Logo que se annunciar a abertura de algum concurso para preenchimento de empregos de 2·• entrancia, ó
lilspector tia Alfandega respectiva mandará avisar aos Empregados que eslivercm no caso de concorn•r, para que se inscrevão~
e de terem ficado scientes desse aviso farão os (nesmos Ernpn·gados declaração por e3criplo.
0

A ra1ta de inscripção. nos casos em que esla é obrigaloria 1
o 1lbandono, ansencla ou ruga depois da inscripção, ou a reprovação em dous concursos, importará necessariamente a demissão
d1J Empregado. (Decr. citado art. 82 paragropho uni co.)
Art. 15. Não havendo Empregados habilitados, em numero
r1uplo pelo menos, para os lugarPs de 2. • entrancia menciouados no art. 5. o, não querendo elles inscrever-se, ou se, depois
de feita a inscripçilo, por seu abandono ou ausencia nllo se
puacrem preencher todas as vagàs, serão admitlidos quaesquer
indivíduos que provarem :
:1 •o Que teem a idade de 20 annos pelo menos.
2. o Que estão livres de pena e culpa.
:.J. o Que tecm bom comportamento.
4. • Que forão approvados nas ma terias do art. 8.•, § 3.•
§ 1. o O candidato, a quem raltar sómente a 4.• das sobre·
ditas condições, poderá ser admitlido, prestando-se a exame das
matcrias exigidas para o provimento dos lugares de 1. a c de 2.•
entrancia, salvas as isenções dos arts. tO c 18.
S 2. 0 Nesse caso serão tambem admittidos ao mesmo Climcurso os Empregados de 1. • entr3ncia que o pretendão, embor·a lhes falte o tempo de cxcrcicio marcado no art. 12
(Decr. Citado, art. 79).
Art. ·16. ús lugares de 2. o Conferente, e os de Ajudante do
Góarda-Mór. ou do Stereometra, só poderáõ ser providos definitivamente mrdiante concurso e cxame;·entre quacsquer Empregados de Fazenda ou indivíduos que tenhão os requisitos
de art. 6. o (Decr. citado, art. 68.)
§ t. o Os exames dos concorrentes aos lugares de 2. o Conferente versaráõ sobre as matcrias exigidas para o provimrnto
dos Jogares de t.• e de 2. • entrancia, designadas nos arts. 7. o
e 9.•, salvas as isenções dos arts. 10. e 18. \Dccl'. citado, art.
69.)
§ 2. 0 Os candidatos aos lugares de Ajudante do Guarda-Mór,
além das provas do habilitação que se exigem para os 2.•• Conferentes,.~everáõ traduzir c faltar correntemente, pelo menos~
as linguas lngleza e Francer.a. tDecr. citado, art. 75.)
· § 3. o Os concorrentes aos lugares de Ajudante do Stercomctra; além das provas de habilitaçilo exigidas para os ·2. ••
Conferentes, deveráõ fazer exame especial de Sler4!ometria ,
Areometria e Arqueação dos navios, na fórma do artigo seguinte.
(Oecr. citado, art. 72. )
Art. 17. O exame especial, a que se refere o§ 3. o do artigo
antecedente, constará de uma prova theQrica, oral c escripta,
e de outm prova pratica; procedendo-se a esta ultima na Alfandega, e a bordo de algum navio surto no porto do l\io do
Janeir·o, ou da Província onde fôr aberto o concurso .
. As materias dó dito exame serilo: 1. •, a de qnc tratao a~
lnslrucçõcs de 12 de Outubro de 1835, concernentes ti medição.

~tereométrica

e areometrica; substituindo-se o uso do IJ~·dro
metro de Newman pelo do alcomrtro centesimal de Gay Lossue; 2."', quanto á arqueação do!l navios, a das lnstrucções de
15 de Julho do 1830, combinadas com o art. 47 do Regulamento de 2G de 1\farço de 1833, e a pratica dos methodos e
instrumentos mais geralmente empregados.
Art. 18. Os candidatos que exhibirem diploma ou documento pelo qual provem que teern o curso do Instituto Commercial da Côrte, ou do Collegio de Pedro 11, ou algum dos
cursos das Escolas Militares do lmperio, serão disptmsados, nos
concm·sos a que possão ser admittidos, de fazer novo exame
nas materias em que forão approvados pelos ditos EStJbelecimentos.
Exccptuão-se desta disposição os exames especiaes dos .empregos de Guarda-Mór e de Stereometra, ou do seus respectivos
Ajudantes. (Decr. citado, art. 77.)
Art. 1!>. Para o provimento dos lugares de Guarda-l'tfór c
de Stereometra, nas Alfandegas onde não houver Ajudantes,
observar-se-hlio as mesmas regras estabelecidas nos §§ 2. o c 3. o
do art. 16.
Art. 20. Os Emp1·egados das Alfandegas, e de quaesquer
outras Repartições de Fazenda, que concorrerem para os lugares
de 2.• Conferente, Guarda-Mór, Stereometra ou seus Ajudantes,
serão dispensados de novo exatne nas materias dos concursos
de suas respectivas classes, uma vez que o rcqueil'lio, e juntem
aos seus requerimentos certidões authentlcas das approvações
c notas que então obtiverão.
Art. 21. Os exames de que lratão os artigos antecedentes
serão presididos, na Cõrte, por um dos Dircctores ou Contadores do Thcsouro que o Ministro da Fazenda designar, c
nas Ptovincias, pelo lnspector da Thesouraria respectiva, ou
por quem suas vezes fizer. (Decr. citado, art 73.)
Haverá um Examinador para cada materia do concurso, c
todos serão nomeados, na Côrte, pelo MJnisti'O da Fazenda,
c nas Províncias, pelos respectivos Presidentes.
,..
Art. 22. No dia e lugar designados para o concurso serão
'adtríittidos os candidatos inscriptos, e, a portas abertas, na
presença do Presidente e dos Examinadores, come~ráõ os
cxo.mes pela maneira seguinte:
§ t.• Os Candidatos fárno exame conjunctamente c sobre
as mesmas questões. O exame em cada materia constará de
duas provas, umá escripta, e outra oral.
§ 2. • Dar-se-hão duas questões, pelo menos, para a prova
cscripta, escolhidas e enunciadas com tal discernimento, clareza o precisão, ·que pot· ellas se possa bem ajuizar do gráo
de aptidão dos candidatos. Compele aos Examinadores:forn1ula-las, cada um em sua csprcialidade, c de accordb com
o Presidente do acto.

§ 3. 0 Na prova oral pódc qualquer dos Examinadores inlcl"•
i·ogar o candidato; mas este dc,cr cabe principalmente ao
que fór especial na materia do exame.
§ 4. o As prO\ as, eseriptas, serlio datadas e assignadas pelo
Examinando, e rubl"ieadas pelo Presidente do concurso c pelo
re~cctivo Examinador.
. Si 5. o Quando as duas provas, oral c esm·ipta, não puderem
ser dadas no mesmo dia, ficará a oral para o dia immedialo.
Art. 23. Considera1·-sc·ha reprovado o concurrente queretirar-se sem concluir o exame, salvo o caso de molestia verificada perante os Examinadores. (Decr. cihdo, art. 12, § 4.).
Art. 2~. Ao passo que se ft}rem concluindo os exames, os
Examinadores procederáõ, por escrutínio sncreto, a uma primeira votação sobre o merito de cada prova, a fim de julgarem se o candidato deve ser approvado ou reprovado na ma·
teria de que se tratar. O escrutínio secreto se fará por meio
de espberas brancas, e pretas, significando a maioria das primeiras approvação, e a das segundas reprovação.
Se a primei1·a votação fôr favoravel ao candidato, seguir-se-Ita
segunda, tambem por escrutinio secreto c symbolica, para
qualilicar-se a approvaçiio, tanto na pi"Ova oral como na escripta. A approvaÇão será plena, se houver unanimidade do
espheras brancas, e simples nos mais casos .
. Nenhum Examinado1· deixará de votar, e o Presidente do
eoncorso terá, além do-voto simples no julgamento das provas,
tJ de qualidade, nos casos de empate.
Art: 25. Considerar-se-ha appro1ado, em qualquer das materias do exame, o candidato que obtiver a nota de appro·
vação em ambas as provas, escripta c oral, ou pelo menos
na primeira.
Art. 26. Se o Presidente do concurso, ou qualquer dos Examinallores, o propuzer, proceder-so-ha a uma terceira votação,
pela ~tlesma fórma das anteriores, para decidir se o candidato merece ou nlio a nota especial de-approvado com, distincção..-;- Só obterá este gráo de upprovação o quo reunir a
. unanimidade dos votos.
Art. 27. O numero das notas do approvação dislineta ou
plena marcará a precedencia dos candidatos approvados na
competente relação ou quadro geral ; computando-se duas notas
de approvaçllo plena por uma distincta, e .duas de approvação simples por uma plena. No caso de igualdade, regularáõ as provas cscriptas, apreciados na ordem st~guinte: 1.•
Grammatica da lingua Nacional ; 2. o Arithmctica; 3. o Franccz
4'. lnglez; ~o Eseripturação; 6. Algebra; 7. Gcographia;
8. o Estatistica Commercial ; 9. • llistoria do Brasil.
§ t. o Se o concurso fôr para o lugar de Stcreomelra ou do
seu Ajudante,, a classilicação dos c:mdidatos será regulada pela
im portanda d<1s provas dadas nas ma terias csprdacs destes
0

0

0

empregos. Só a approvaçio plena nas ditas materias dará direito ao provimento, em conformidade do art. 72 do Decreto·
n.o 2.64.7 de t9 de Setembro de 1860.
§ 2.• Semelhantemente a maior aptidão no conhecimento do
Francez c do lnglez deverá rc~ular a clas~ificaçi'lo dos candidatos nos lugares de Guarda-t\lór ou de seus Ajudantes. conforme o disposto no art. 75 do n~crcto n.• 2.647 de 19 de
Setembro de 1860.
Art. 28. De cada concurso lavrar-se-ha ttma neta , na qual
se mencione a ordem ou disposição que o autorisou, o dia em
que te\'e lugar, os nomes dos examinadores o dos candidatos,
as materias dadas para exame, o resultado de cada votaçllo,
as notas obtidás pelos concurrentcs, e tudo mais que occorrer'
durante o ooto. A referida acta deverá ser assignada pelo Presidente c Examinadores.
Ainda que o concurso não termine no mesmo dia, latrarse-ha acta do que passar durante esse dia, c assim se continuará a proceder até ao fim.
Nestes actos ser:virá de Sccret11rio o empregado que r<lr designado, na Côrte, pelo i\Iinistro da Fazenda, e nas Províncias,
.pelos respectivos Presidentes.
Art. 29. As provas cscriptas dos candidatos e as notas de
suas approvações, tanto nos concursos que tiverem lugar n;~
Côrte, como nos das Províncias, depois de preenchidas todas
as formalidades, e condiçõc!S pr·escl'iptas nestas lnstrucções, se..
rão remettidas ao Ministro da Fazenda, com um quadro de. monstrntivo do resultado dos mesmos concursos, contendo os
nomes dos candidatos e as notas e classificação que merecêrão. Aos ditos papeis acompanharáõ os pareceres motivados
dos Examinadore~ e do J>rosident9 do concurso, o qual deverá
acrescentar, ern oficio especial, quaesquer informações reservadas que julgue necessarias para esclarecimento do Go-'
verno.
Na Directoria Geral das Rendas Publicas proceder-se-ha á revisão das provas dos concur·sos que tiverem lugar 11as Próvincias, c o respectivo Dircctor Geral apresentará ao Ministro,.:
com o seu parecer, um quadro semelhante ao· de que trata.a pri-·
meira parto deste artigo, contendo não só o juizo dos Exami-'
nadores, lhas tambem o dos empr<'gados revisores. A Com-·
mfssllo revisora será composla do mesmo Director Geral, como·
·. .!í
Presidente, e dos empregados que o Ministro designar.
Art. 30. Serão preferidos para as nomeações de Praticante, "
Official do Descarga, F.scripturario do 1. • ou 2.• entrancia ,
2.° Conferente, Stereometra e seus Ajudantes, IJuarda-Mór e:
seus Ajudantes, entre os candidatos devidamente habili...,
1ldos .
. 1. • Os que gozarem de melhor conceito por sua honestidade;
mlo e intclli~cncia.
.· '

2.• Os quo tiverem approvaçiío nas matcrlas dispensadas..
pelo art. 10; e nas ospeciaes de Stcroometra e seus Ajudano.:
tes, se a nomeação fór para 2.• Conferente.
3." O:> que tiverP.m o. curso completo do Instituto Commercial da Corte ou do Collegio de Pedro 11, e os que houverem
concluído algum dos cursos das Escolas Militares.
Sendo todas as mais circumstancias iguaes, preferirá a
maior antiguidade de serviço ao Estado. ( Decr. citado, arts.
69 e 76.)
Art. 31. O candidato rep110vado em ambas as provas de
qualquer das materias exigidas n3o poderá ser nomeado, mas
ficará dispensado de novo exame nas outras materias em que
houver obtido approvação, ainda que sómente na prova oscripta, salva a disposição final do § t.• do art. 27. •
Art. 32. Os concorrentes approvudos, que deixarem de ser
nomeados por falta de vagas, poderáõ ser provido!! nas primeiras que apparecerem, independentemente de novo exame.

Jusé llaria da Sih:a Paranl1011.

N. 22.-ACRICULTUl\A. COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS;
Aviso de 7 de Março de ·1862.
Esplicando o procedimento qne se teve eom alguns Directores da Estrada
de Ferro da Pro~incia de Pernambuco,
·· -

Directoria das Obras Publicas e NavP-gaçlio.-2.• Secção.N. 19.-1\io de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas em 7 de Março de 1862.
lll.mo. e Ex. mo Sr.-Respondendo ao omcio que V. Ex. me.
didgio em 12 do corrente, sob n.o 24., tenho a significar-lhe.
que ficaria sorprendido com a leitura da COJ•ia do omcio que
V. Ex. recebeu em 29 de Janeiro proximo passado do Superintendente da Estrada de ferro dessa Provincia, se por outras
vezes nno houvesse notado nos relator! os da Directoria da mesma
Estrada deoFerro muito sensivcis inex.actidões, sobro as quaes
tem -o Governo determinado ao Ministro Brasileiro em Londres
que faça as necessarias correeções. Assim é que em nm discurso
transcripto no· relatorio dos trabalhos da assembléa geral dos
·accionistas em· sessllo exlraordinaria de 20 de Dezembro ultimo,
assegurou o Sr. Bcnson, Presidente da Companhia, que o Governo Imperial consentia no prolongamento da via rerrea da
Esta<;ão das Cint:o Pontas até o ltecife, tendo o c;~pital empre-

gado garantia de juro·polo mesmo Governo Imperial,,quando
a. certo é que o ,Superintendento apenas fez pedido para ~es-'
pezas com exames e explorações do terreno em que essacontinuação da Estmda devia assentat·, e que nem a isso· só
annuio o Governo. Demais, o Sr. Brama h deve recordar-so
de que, apresentando-me aqui na Côrte um pedido para augmento de capital garantido á Estrada de Ferro de Pernambuco,
foi-lhe por mim declarado que, existindo desconfiança de que
aos trabalhos c acquisição dos matcriaes da Estrada não havia
presidido a necessaria economia-e e5piri\o de ordem, d'onde
rcsultárão dcspczos que se su( punhão · excessivas, em taes
circumstancias nllo era possível tomar o Governo em consideração o seu pedido antes que por um rigoro:;o exame das contas
sn ,·erificassc o emprego dos cupitaes despendidos na construcção
da estrada, acrescentando que só depois do exame poderia
o Govet·no tomar qualquer deliberação definitiva sobre a pretenção manirestatla. Nessa occasião annunciando-me o Sr.
Rramall a vinda dó Sr. Vereker ao Brasil, disse-lhe cu que
a viagem deste càvalhéiro parecia-me acarretar á Gompnnhia
dPspezas inulcis, c que pela minha parte não concederia no
Sr. Verekl'r o que ooo tivesse cedido ao Sr. Bramah, o qual,
durante o tempo de sua superintcndencia, havia dado novo e
vigoroso impulso aos trabalhos, comportando-se de modo razoavcl e digno de attenção. Quando o Sr. Vereker procurou-me
para apresentar-me a mesma pretenção de augmento de capital .•
garantido, repeli-lhe o que havia dito ao .Sr. Bramah. Apezar.
poróm das minhas respostas tão claras e positivas, que, segundo
se v~ dps despachos a que se. refere o Sr. Bramah, no. officio
de 29 de Janeiro dirigido a V. E'<. forão bem camprehendidas, .
os St·s. Bcnson e Vereker na sessão acima mencionada se
exprimirão .em. termos que dão o Governo Imperial comprornettido no augmcnfo do capital garantido, fazendo derivar.
este co~promisso da concessão feita pela Companhia ao Governo, de examinar as contas do capital empregado na estrada.
CuJnpr.e ·"'otar que esta concessão não foi iniciada por algum.
d~q~ell()s cavalheiros, .nem .é tilo ampla como ellcs a figurárlio,
Se o OQvcrno, pelo art. 11, § 3.• do Decreto n.• 1.245 do.
13 .. de. Ou~ubto de 1853, desisti o do direito de cxarniltar. o
emprogo das J2 875,123, garantidas pelo art. t.• das alteraçélqs.
approvadas pelo Decreto n.• 1 .629 de 11 de Agosto .d,e 1855.
eleyand~ a 12. :1,200,000 aquelle capital,· reservou para· si o do.,
fiscalisar o emprego do ;augmento. A concessão, pois; quando.,
muito SQ limitaria ao exame do primeiro capital garantido. o-'
.. de J: 875.1.23, porquanto a respeito do accrescimo de R 324,877 •.
nenhuma duvida se póde suscitar sobre o direito tão ex.prcssa.,mentc deolarado do mais rigoroso exame. E. tal concessão teve
lugar sóm~nte em troca de promessa de considerar o,.pedido
depois de ilOncluidos os. -~xllnWs. s~ o r.overno Imperial, como

paa·ccc terem aquelles senhores affirmado aos nccitmi'ilas, l'slá
cornpromettido ·a augml'.ntár o capital garantido, qua1qner q.ut>·
seja o regu\tado do exame das contas , como é que os Directores.
em Londres se dirigem ultimamente ao Sr. Bramah, dizendo que
t•llcs e os accionistas se achão anciosos por obter do Governo
Imperial alguma decla·raçlio no sentido de recommcndar ao
f:orpo Legislativo a questão do augmento de garantia ? Não é
possível admittir-se que, no caso de haYer da parte do Governo
Imperial o compromisso de augmento do cnpital garantido,
<'ntrasse no nnimo dos Directores a mais leve suspeita ile
qullbra daquella promessa ; e portanto a notada anciedadc niítl
provinha senão da falta do supposto compromisso. Ao que
parece prt>tendeu-sc, pelo meio indicado nos despachos citados
pl•lo Sr. Bramah , obter o que até hoje o GoYerno Imperial
não tem querido resolver SP-m os necessarios esclarecimentos.
O· Governo Imperial continúa animado da melhor ,·ontnde para
com as Companhias-- das Estradas de ferro do Brasil, por
serem emprezas de grande utilidade publica ; c está portnnto
disposto a conceder-lhes os favores que .iulgar razoweis, c
dentro das forças do Thesouro, que brevemente se Yerá forçndo
a recorrer a indeclina.veis- e imporhmres empenhos, e dess~
Sf'U proposito nada o demoverá por certo , porque assim o
exigem sua honra e os mais vitaes interesses do paiz, não !'r
ileixarido arrastar por outras quaesqucr considerações e meio~
para encargos que não tomou sobre si e nem julga conveniente
acPitar. Com a maior franqueza e precisão se tem o Go,•erno
Pnunciado, e de igual lealdade dllo testemunhos os seus netos :
tem portanto direito de exigir das Directorias a mesma· franqueza e escrupulos. Sem que pelo resultado da tomada das
contas do capital se reconheça que a administração da E~
t.rada de Ferro de Pernambuco tem com zelo e discrip~ão gerido
ns n~gocios que lhe forno confiados, e que o capital garantido
r~ muito inferior ao necessatio. para as desprzas das obras.
não é possível que o Governo Imperial tome em considernção
qualquer pedido· de augmento· de capital, ·c o recommcnde ús
Camarãs. E' inconlestavcl que se desgraçadamente o exame dds
contas trouxer a convicção contraria, o Governo Imperial não
obraria a favor dos interesses do Brasil, e nem mesmo dos
proprios accionistns, se facultasse :meios .a quem por factos
tiver demo"nstrado que nllo os sabe-, ou que não os pódc appllcni'
convenientemente. Vê portanto V. Ex ... que nenhum pil'>so.
póde dar na qunstno do augmcnto de capital garantido para a E!ltrada de Ferro. de Pernambuco, st>m quc·sejno·prestados todos os·
esclarecimentos; indispcnsaveis para que o Corpo Legislativo do.
Brasil seja devidamente informado das causas que tmuxerlio
os embaraços que se allegão por-·parte da cmpreza, da necessidade do auxilio pretendido, da. importancia deste, e das garantias de sua cxacta ·e discreta applicoção. Al«~m das faitas
Arfditamentos ds Decisões
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de p•·ecisão quo acabo de apresenta•· enconll;ãa-~e nos discnrso!l
pronunciados pelos Srs. Uenson o Verelmr muitas out••as que
convém rectificar. Entro estas é notavel a seguinte: diz o Sr.
Vereker que, em uma conferencia havida comigo, eu· .. llno
aconselhára quo seguisse para Pernambuco, onde existião duvidas a respeito da posiçilo da linha ferrea; o facto, po1·ém,
passou·se de modo diverso. O Sr. Vercker, filiando áeerca ·
dos negocios da Companhia, participou-mo que tencionava ir·
para Pernambuco; o eu lhe respondi que, visto nada se poder
de prompto resolver sobre a questão qne trouxera-o ao Brasil.
não havia razão para se demorar na Curte. E' esta a e.xpresslio.
dos factos a que alluuem os cavallrciros qúo acima· mcrtcionei ;
bem como as disposições em que se ac.ha o Governo Imperial
a resreito da Companhia da Estrada de Ferro de Pernambuco,
o que eommunico a V. Hx. ::1 fim de que faça -sciente ao Sr.
Rr·amah.
Deus Guard'O a V. Ex.- Manoel Felizardo ele Sow::a I!
iltrllo.- Sr·. Presidente da Província de Pernambuco.

1

N. 23.-AGRICULTURA, COMMERCI0 E OBRAS PUBLICAS.
Aviso de 7 de Março de 1862.
Ao Presidente daJD~rectoria da Companhia da Estrada de Ferro d11 D. Pe. .ili:!Jil, resoh·endo algumas duvidas apresentailes · pelã mé-smii-·Direêlorià
relãtívas ás lnstrncçli~S approvadas pelo Decreto n.• 2.88! B de !9· de
Janeiro ultimo.

Directcll'ia dos Obras Publicas e )i'avegação.- 2. • Secção.Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Agricultura, Comme~·cio e Obras Publicas em 7 de Março de 186~.
"'

Em seu Qllk:io,de 13 de Fever1dro proximo Ondo comrdunjca-me V. S!. q'- a Uirectoria• da Companhia da Es..,..
tracla de Fcrró. -do D.. 'Pedro H representa sobre os seguintes pontos relatiV{)S ás lnstrucções que forilo approvadl)s pelo
,Dijgreto n.• 2.882 B de 29 de Janeiro ultimo para a veri•ftcatliO das contas semestraes da referida estrada: t.o; que o
art •.. 2. 0 § 2,o suppOc á C~>mpanhia a obrigação de escripturar
em, seue livros o valor dos direitos de importação de que a
isent,a o art. 11 do seu contracto: e entretanto a Directoria
julga que tal obrigaçllo lhe não compete; 2. o que o § ft.. o do
10e1mo art. 2.• importa p6r em duvida direitos da Compánhia claramente definidos em seu contracto pois suppõe á
obrigaçlio que não existo em caso algum de restituir o valor
lla.'l ter~as eomprl'h!'ndídns mn sesmnrias e posses; 3.•, fi-

nalmr:i11é, que n!io pó i e ser cumprida a di!iposição do art. 8.•
lendo já a experiencia demonstrado a c-ompleta impossibili~
dade de orgllnisar as. contas de um senNJstre nos cinco primeiros dias do seguinte. Em respQsta cumpre-me declarar
a V. S. pat·a que o faça constar á mesma Oirectoria: t.•, que
o art. 11 d"'· contracto de 10 de Maio de 185;) não isenta
a Companhia de escripturar o valor dos direitos de importação: as palavras- organisar-se-ha uma conta dos valores
a:;sim obtidos do Thesouro que tenhão de set• reslituidos, & c nilo querem dizer que es5a obrigação compete sômente a
quem concede tlles favores, mas tàrnbem a quem os obtem.
E' sabido que a escripturação de qualquer empreza não é
outra cousa mais do que a histot·ia methodicamente traduzi da
em algarismos, e de tudo que lhe possa mais ou menos interessar; o como os onus que lêem de ser satisfeitos em certas
e determinadas circumstancias são objectos de importancia
. para a eropreza é e~idcnte que falha e incompleta scní a csct·ipturação que os não registrar. Assim, tanto pelo artigo citado, como pela natm·eza da escripturação mercantil, não póde
a Directaria deixar de incluir na sua escripluração os valores
obtidos dQ Thesoum, ·-e que tenhão de ser restituídos. Nem
isenta dessa ollriga~oil éircurnstancia de havct· um:.1 cscrip·
turação regullr nos livrQs da Alrandega; porque nenhuma casa
commercial deixa de escripturar todas as suas transac~i'ies ainda
que algumas dellas tenhão sido lançadas em livros de outra
· casa com que se ache em relação. De acto algum do Governo ·se póde deduzir que tenha sido reconhecida a não
obrigação da Companhia da escripturação em questão, pois
que nunca o declarou expressamente ; c o não ter-se notado
essa falta não significa approvação tacita, sendo certo que
ainda agora é que vai uma commissão liquidar as contas o
confronta-las I!Om a escí'ipturação; 2.•, que as lnstrucções
ultimamente decretadas -não exigem indemnisação alguma a
respeito de terras incluídas em sesmarias o posses, e cedidas gratuitamente;. mas sim e apenas que. a Companhia tenha
escripturação do valor tlellas para complémento de sua hti-,
toria e para conhecimento dos ·p~dêres do Estado; 3.•, em~'
Um, que fazendo-se no principio de cada mez o lançamenfO
da despeza e receita do anterior, fio fim do semestre, só 1es._
tará a labçar a do ultimo mez; e então parece que cinco
dias· serão suficientes para esse trabalho e para a orgonisaçno·
c apresentação das contas ao Governo. Accresce que havendo
a Directoria ·em data de 8 de Janeiro ultimo convidado os
accionistas para no dia 15 receberem o dividendo do semestre J
findo em Dezembro anterior, &tendo por conscquencia naqucllo ·
dia 8 conhecimento do quantum do dividendo, conheéimcnlo
proveniente da escripturação ·poderá a Directoria com mais
algum esfor~.o conseguir que a mesma escriptura~ão salbfm;.a

dia ã a:> ticccssidadc:> que hoje são por cllu sálisfcilus no
uao se pudet· obtHt'
o resultado ttuc sé dcS<'ju, nenhuma duvida terá o Gdvernu
em conceder mais alguns dias.
Heus Guarde a V. S.-Manoel Frli;:;ardo de Sou:a e lJfello.
-Sr. Presidente da IJh·ectoria du Companhia dà ·Estrada du
}teno de n. r•edro 11.
llQ.

dlit t8. Entretanto, se, apczar desse esforço,

N. 2ft..-AGlliGULTUIU, COABIEHCIO E 081\AS PLiBUC.\5.
A,·iso de 8 de Março de 1862.
Ao Preoideute de Pernambuco, declarando que faca r.oustar a Henrilr.ue Au~
~usto Milet que, pela Resoluçao da Consulta sobre o requerimento de Manoel Salgado Accíoli e Luiza Francisca Accioli, forao concedidos os terrenos
de luarioha para ediOcaljAO da nova C.idarle, supprimindo-5e para êSSiflfm
ã exéepçao, ou rcscna da coudiçllll 21.• do contracto.

Directoria das Obt·as Publicas e Na,·egação. - 1. • Secção. N. 20. -Rio de Janeiro.- Ministci'io dos Ncgocios da .\gricul~
túra, Commcrcio e Obras Publicas em 8 de Março de 1862.

111. mo e Ex.••• Sr.- Em additamento ao meu Aviso de 27 de
Novembro ultimo, em que communiquei a V. Ex. a Resolução
da Consulta sobre o reque•·imento pelo qual Manoel Salgado
Accioli e Luiza Francisca Accioli reclamárão contra a concessão
de 600 braças de terreno de servidão da P'ortaleza de Tamandaré
feita á Companhia da est1·ada de ferro do porto de Tamandaré
ao rio Una nessa Província, b~m como a respeito do memorial
em que o concessionario da mesma estl'ada Henrique Augusto
1\lilet ·pede dive1·sos favores; commuoico a V. Ex. para que o
faça constar ao mesmo concessionario que pela referida Hes~
loÇão foriío concedidos os terrenos de marinha para ediOca~ão
da nová Cidade, supprimindo-se para esse fim a excepção ou
reserva da condiçilo 21. • do cont1·acto. Remetto nesta occasiilo a
V. Et. a copia da planta dá projectada Cidade, assignada pelo
D i'ectoi' da 2. • Directoria deste Ministerio.
·
Deus Gua1·de a V. Ex.- Manoel Felizardo de Souza e 11/ello.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

~~ !>3~

N. 25.-hJPERIO.-Em 12 de Março do 1862.
Ao 'Miuisterio da Fazenala, igualando o vencimento dos Capelllles .dO! hiJtu~:
rial.~ollegitt de Pedro 11, ao dos Professbres de línguas do mesmo Coltegio.

4.. • Secçiio.- Rio .de Janeiro.-.Minislerio do11 Negocios do
lmpcrio em 12 de Março de 1~62.
lll.m• c Ex.m•· Sr.- Communico a V. Ex. IIUl~, em vista das
obrigações quo impõe aos Capellães do Imperial Collf'gio de
Pedro 11 o art. 3. • do novo Decreto n.• 2.8ti3 do 1.• do Fe\ereiro proximo passado, ficilo concedidas aos referidos Capcllães iguaes Vllncimentos aos que percebem os Profe;sorcs de
línguas pelas Caddt·as que regem no Internato o Externato
do mencionado Collegio. Rogo, pot·tanto, a V. Ex. que se digne
de expedir as necessarias ordens, para que no Thcsouro Nacional, pela respectiva verba, scjãn abonados aos mesmos Capellãcs os .vencimentos de que se trata desde o dia em que
entrárão em exercício dos lugares creados pelo citado artigo.
Dous Guardo a V. Ex ..-: José lldefonso de Souza Ramos.St'. José Maria da Silva Paranhos.

N.

26.~AGRICULTUl\A,

COMMEl\CIO E OBRAS PUIJLICAS.

Aviso do 17 de Março do 1862.
Ao Inspector Geral das Obras Publicas, declarando que os .seus relalorio&,
rumo os dos scils Ajudantes devem ser minuciosos, a fim de que se
foça juizo seguro a respeito dos trabalhos il cargo da Inspccç.ao.

Dii'cJtot·ia da3 Obras PublicH e Navegação.- t.• Secção.N. 11H.-Rio de Janeiro.~~linist~rio dos Negocios da Agricultor~, Commcrcio e Obt·as Publicas em 17 de ~hrço de 1862.
Não se podendo formar juizo exacto a respeito da marcba
dos trabalhos a cargo dessa Inspecção, quer pelos relatorios
por Vnt. organisados, quer pelos dos seus Ajudantes, de modo
que se proceda á necessaria fiscalisação, visto como aquelles,
limitando-se á declaração da despeza com o pessoal e IJ!aterial e do numero de. opet·arios, nada dizem á cerca do serviço
executado e os dos Ajudantes, apenas se referem ao serviço
feito, e nem tocão no que conceme ao pessoal e material;
fl1ue Vrn. na intelligcncia de que assim os seus como os relatorios dos Ajudantes deveráõ conter não só o numero dos
operarios e a quantidade dos materiacs empregados em cada
obra, corno tarnbem a despeza re>pectiva c o scrvi~o que se
houve•· feito em cada uma dcllas.
])cus Guarde a Vm.- Manoel Felizardo de Suttza c .Uellu.
- Sr. lnspc::tor l_jer<~l das Obras l'ttbliras da Côrlr.

N. 27.- JUSTIÇA,....:... Aviso de 8 de 1\laió de 1862.
Declara que a doutrina do Aviso de 16 ·de l1everciro de I Sã i nllo se rxtr.nd~
á hypo&hese dos arts. 118 do Codigo Crimiuul e 18 t do Cotligo do
Processo.

2.a Secçllo.-Ministerio dos Negocios da Justiç.a.-Hio de
hneh·o em 8 de Maio de 1862.
IIJ.m• e Ex.m• Sr.- Sua 1\Iagcstade o Imperador·, á Quem
foi presente o officio de V. Ex., datado de 31 de Janeiro do
anno passado, consultando sobre a inllucncia do Aviso de 1ü
de Fevereiro de 185ft. na hypolhcse dos arts. 118 do Codigo
Criminal c '182 do Codigo do Processo, depois de ouvir· a Serção
de Justiça do Conselho de Estado, Houve por bem Decidir
po1· Sua Imperial Resolução de 15 de Março ultimo que a
doutrina daquelle Aviso não se ex tende á hypothesc dos arls. 118
do Codigo Criminal e 182 do Codigo do Processo.
Se o Juiz formador da culpa verifica· que o réo resiste com
armas de modo a pôr em risco a existencia do executor, c este
o fere ou mata, é dever seu- tuio julyar procedmte o summario - , na fórma do que se acha lilleralmente disposto no
art. 145 do Codigo do Processo.
D'cssa decisão ha recurso pam o Juiz de Oireilo, que é
o competente para julgar os ~rLmes ele rcsistencia__ l.lrmada e
CIS de responsabilidade; e assim neStn hypóllicse iicm ao menos
poderia invocar-se-o prejuízo da Instituição do Jury, retirando·
se-lhes crimes de sua compPtcncia e jur·isdicção - , prPjuizo em
que se fundamenta o Aviso de 16 de Fcvereii'O de 18M, n.• 46.
Deus Guarde a V. Ex. -Francisco de Pallla de Nrgreiros
Sayão Lohato.-Sr. Pre>identc da Provincia do Piauhy.

N. 28 -AGRlCULTURA, f.O.l\UIEltCIO E OBRAS l 1 UBLIC.\S.
A viso do !) de Maio de 1862.
Mandando observar as disposições do art. 1.• § O.• da Lei de 26 de Junho
de 18M! e do art. 12 do contraclo de 10 de Maio de 1855 que prohibe
o emprego de braços escravos na construcçilo e conscrvnç!lo d·a Estradà
de Ferro de.. __D.
,,.,,_ Pedro ·r,~-·---..:.~

,

~- --~--·

Directoria das Obras Publicas e Navegação.-2.• SccÇlío.N. 2~.-Rio de Janeit·o.-~finisterio dos Negocio3 da Agricultut'O, Commet·cio c Obras Publicas em 9 de Maio de 1862.
lll. mo Sr.- Recebi o Offit~io quo a Dit•ectoria d!l Estr·ada de
Ferro de D. Pedro ll In e dirigio em t 2 de ~hrço deste anm•,

c bem assim a copia dn contracto celebrado cnlm r. S. como
Pt·csidcnlc da mesma Dircctoria e o Dcputarlo Angelo Thomaz do Amaral, corno emprczario para a construcção de 3:-J
milha!i do !oito da referida estrada de ferro na 3.• secção,
eomcçando na passagem do Rio Parahyba na fazenda do Paraiso, e terminando na estaca n.• 2.6!~5 na margem esqurrd:l
do dito rio, pouco abaixo da Villa da Parahyba do Sul.
Por esta occasião n~commcndo a V. S. faça observar as disposiQI}cs do art. t.• § 9.• da Lei de 26 de Junho de 1852, e
do art. 12 do contracto de 10 de 1\laio de 1855, em virtude
das quacs é expressamente prohibido o emprl'go de braços
<'Scravos na conslrucç.ão c conservação dessa estrada de ferro.
Deus Guarde a V. S.- Mnnoel Feli:t.ardo de Souza e lllello.Sr. P1·rsidentc da Dit·rctoria da Companhia da Estrada de Ferro
de I> . Pedro 11 .

N. 29.-AfiRICUI.TURA, CülUJERCIO E OBRAS PUDLIC,\S.
Em 19 de 1\laio de 1862.
1\fantla extinguir ~ntos , dando diversas providencias.

Directoria das Terras Publicas e Colonisaçllo.-llio de Janeiro.-1\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas em 19 de Maio de 1862.
111. mo c Ex. mo Sr.-A' vista das informações olferccidas pelo
Dirrclor Geral dos I ndios dessa Província, convenceu-se o Governo Imperial de que ahi existem muitos aldeamentos formados de indivíduos, que, pela m6r parte, sómente de Indios tem
o nome, accrcscendo que dcquasi todos se achão usurpadas us
torras, que primitivamente forão destinadas para patrimonio
de taes estabelecimentos, sob pretexto de compra, arrendamento
ou aforamento. Convindo quo não continue semelhante estado
de cousas, rcc.ommcndo muito esreciahnente .a V. Ex. qut~,
procedendo, com a possível brevidade, ás indagações precisas,
verifiq.ue quacs são os aldeamentos, que se achllo em circumstancias taes; e, averiguado que de reito se tem realizado o
que foi communicado pOÍ' aquclle funccionario, c que es indiv.i.:.
duos pertencentes ás aldeas não precisão mais de protccção immed.iata dos administradores ou directores, quer as respectivas
terras tenhão sido usurpadas no todo, quer em parte, autoriso
a V. Ex. para extinguir os rcrcridos aldeamentos, distribuindo
a c,1tla fnmilia no ponto, onde Já possua casn f' l.woura, IH•m

C9mo nos solteiros maiores de vinl1~ nm annos, que lenhfio
economia separada, terreno sulficiente que não ah1!anjn mais d1•
sessonta c duas mil c quinhentas braças quadradas.c Sf'ja em gera I
de vinte duas mil c quinhentas, que licaráõ st·ndo propriedade
desses indivíduos depois de cinco annos de eiTt>cliva residencia
e cultura, cessando depois de feita t'sta distribuição de terreno
toda a jurisdicçií'J do Dircctol' Geral e dos Directorcs parcia!.'s
sobre o tcrritorio c habitantes das ald1~as. Achando-se em commissão nessa Província o engenheiro Haymundo de Pennaforte
Alves do Sa~ramento Blak, V. Ex. lhe da•·á as competentes
instrucções para eff..:ctuar a m:!dição c dmn.Hcaçiío do.;; lotes,
hem como a aviventação dos rumos das sesmarias pertencentes
aos mencionados aldeamentos, cumprindo que as terras, que
sobrarem, logo que terminarem os cont•·nctos de arrendamentos
ll que por ventura cstejão sujeitas, srjão vendidas pela ThPsnuraria da Fazenda, de acordo com as determinações de V. Et ,
a quem mais vantajosas condições oiTIJrecer. Para este lim
nquclla 1\cpartiçilo euminm·á qnaes S!~ão os terrenos arrendados
c quaes os desembaraçados, c tomará as contas de receita fl
despc7.a havidas em taes estabdccimentos, considerando nullos
quacsqucr aforamentos de terras das aldêas feitos pelas Camaras
Municipaes ou quaesquer outi'as autoridadl'S. O cttHl "tudo éo:nrnunico a V. Ex. pura sua intellignncia c devida execução.
Deus Gua1·de a V. Ex.-Uanoel Felizardo de Sou:a e Mr,l/o.
-Sr. Presidente dlt Proyincia de S. Pnulo.

-A Yisos no mesmo sentido rorão expedidos aos Prrsith~ntl's
das Pmvincias de Pern11mbuco, Para h~ ba c Scr~ipe.

N. 30.-AGRICULTUHA, COMMERCIO E ODR.-\S
J.<:m 19 de Julho de 1862.

PUBLICA~.

Declara que nlio póde ter lugar a gratificação ao Juiz Commissari•J elos muuicipios de Campos e S. Jollo da narra, e seu Agrimensor, tJor nno ter
elle assento no Regulamento de :10 ~e Janeiro de 185{.

Directoria das Tm·ras Publicas e Colonisação. - Hio do Janeiro. -Ministerio dos N1•gocios da Agricultura. Commrrcio o
Obras Publicas em 19 de Julho de 1~62.
111. 010 e E:t.m~ S1·.-Em re;;posta ao officio de V. Et. dcS
do Abril ultim:1, em o qual V. Et. pede autnrisnçãop:~ra mandar
abonar ao Juiz Cc•rnmissario dos Municípios de Cnmpos o·~.
lo:io da B<lrra, P ht•m assim a um Agrirncmor, q:Jc tem de

!ro'l'Vi\· jttnlo aqucllc Juir., hma gn1li!icaÇão, tenho a signilkó1l'-ll'u~

qu"é n at1tó.tísii~fio por. V. Ex. pndldt1. não pútle ter lugar pm·
~ntentlN' ·o Govlirno Imperial hão lt)r c lia assento no RPgulamN\t<t tle 30 d~ Juncil'ô de 185~ .
. Ul1t1!1 Gt~.it!le n V. Ex.- João. Lins l'ieira Can.~amiin dt
Sinimhtí.--Sr. Pi'cBidcntn da Provineiá rln IHn. de JnnPim.

N. 3l..;._ F.\ZE~lH.- Em 23 de Julho ele 18ú2.
rri5trucç;1e!i pãra exccuçilo dó Rcgul:ttncn!o de "l.7 de Junho do corrent~ Mino
IJIIC liaiiOu CO.IIl O i)iott'C!O O, ~9Ü da DICSOla data para :itTCII)atnç3ó ctos ht'liS
l•i~t·h\nct>nteg ào ~xtiiltto v!lltll_ld de Jaguára tia l'rovincia de 1\linn~ Uct'.'\~s.

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- lHo de Jani:iro em 23
do Julho de 1862.
O Vis.conde lle Albuquerque, Presidente do Tribunal do Thesouro. N~oional ordena qnc; para execução do J)eereto n. • 2.9r.l
de. 2'1 de Junho do corretltó llnóo 1 c! pedido pára regulai' a urre:.
mntoçlla dG8 ben~ do éitin:cto vinculo de Jagliára, se observem
as seguintes instrucçlies :
Art. t.• A orrem<ll8f!ão das f<u:cüdas de que .se compõe o ''inenio do JngtHíra se fará pela fórma delcrminndo na primcir·a parto do art. 6. o do Regulamento,. isto é, (le càda uma das fazendas
de põr si cinn todas lls sUils pertdnçlls, confannc se atharem dcsetipta~ nds respectivos inventariós & c .• sendo vendidos conjunctamente o~ ~scrávos caslldos, pais e filhos.
Se houver cmbar:tc:o <lu diniculdade, ou puder resultar prrjuizo
á Fazenda em realizar-se a arrcmatnçiío pela mancirá indicada;
o Juit dós F<lftos repl'esenla:rá ão 1\'liliisferio t.!a l•':lzlinda, que, á
vista dos m'dtivos pohdN;ndos, dará permissão para a venda dos
bens dÓ' vinculO' ém separado, nos temi os da 2. a c 3. a partO' fio

dtado art. 6.•
Nós' e«li'tlros' dd pl'aça so declarará, além de tOdas as clrcumstanclirs·mt•neiólladas no' art. 5. • do Regulamento, qtio no arrema'ante da fazenda Jaguáta deve ser entregue, conforme o d isposto no, orl. 7.", o rr.spcctlvo ·templo e alfaios pelo preço esti-

mado.

·

.

A disposit;ão do art. 8. o seni \iltel'almcnlc cxécutndn .
.\rt. 2.• O prazo de 3 mczrs contados pm·a a nnema!açiio das
faícÍtdii:S, ctltilcçará a: cot'ret' da data do p'r'iméiro edital de praçn,
que fôr publicado na folha offieial da çapilal de !\Iinus Geraes,
gnardadas as disposições do art. '~."do Hrgufamcnlo.

Additamwtos ás Decisões.

~

o

Art. 3. Só serão aceitos os lanços thllJlWllcs licilunlr-s <Í vista
ou á prazn (art. 1. • do Reg.) f}Ue depositarem }ll"evi~menl@ 1 c á,
t.itulo do signal, em poder do Procurador Fiscal, em dinheiro,
bilh•ltrs de bancos ou apolices da divida publica, um valor igual
1i qum'la parte do preço dos bens IJLIC pretenderem arrematar.
Desl:l clausula, port\111, fieão dispensados os licitantes á prazo
que se aprcsentare111 competentemente habilitados, com seus fiadures, na fórum da :J.• parte do art. 2.• do Hegulamento.
Os valores nssim depositados serão rcstituidos quando fOr entregue á Thesoura ria de Fazenda, em dinheiro ou letras, o preço da arrcmatução.
Corrcniü por conta dos .arrem:-~tantes os prejuizos, perdas e
damnos causados pela demora ou recusa no recebi me ato dos bens
arrematados.
A .siza será, na fórma da Lei, p:1ga por inteiro pelo comprador.
Art. !,..• O auto da arrematação, que se lavrar em seguida á
prat;a, valerá como titulo de compra para o fim de sujeitar os
arrematantes ás consequencias legaes do lanço aceito, sem embargo de ficar a mesma arrematação dependente da approvação
do Governo Imperial para sortir todos os sem cffJilos em rclaçfio
ti Fazenda Nacional.
Art. 5.• Ao preço da arrematação se accumulará os juros do
6 °/o pelo tempo da demora do pagamento de cada letrn, na fórma da Lei de 13 de Novembro de 1827.
Art. 6. o Recolhida á Thcsou r a ria de Fazenda a importancia
da arrematação em dinheiro on em letras, serão as respectivas
cartas, depois de nellas lançadas as competentes verbas, devolvidas ao Juizo dos Feilos.
Aos arrematantes, á vista, será permittido realiLar o pagamento da arrematação em apolices dJ divida publica ~crJI aos juros
de 6 ·;. pelo valor que, segundo a cotação da praça do lHo do
Janeiro, tiverem no dia em que entrarem nos cofres do Thesonro
Nacional, por onde, neste caso, se fará en·ectivo o pagamento
nesta cspecie.
Art. 7.• O Juiz dos Feitos, dando conta ao Presidente da
Província, segundo o prescrevo o art. 9.• do Rcgulamenlo, do
que occorrer a respeito da arrematação, pt·ocederá, depois de ob·
tida a approvaçãa do Governo Imperial, á entrega dos bens ar
remahdo>, d;~ndo aos at·rematantes, como é de estylo, tilulos
de posse c domínio, que serão registrados na Thcsouraria de
l<'azcnda de Minas Geraes, e em que será inserta como clausula
que os bens arrematados ficão hypothecados á Fazenda Na·
cional para pagamento do debilo contrahido pelo arrematante.
O Juizo dos Feitos poderü dae posse dus bens por meio de
deprecadas legaes, na fórma da Lei.
Art. 8.• O Juiz dos Feitos com nntecipoção de trinta dias deverá estar com os empregados do Juizo no lugar da atTematat;iio
fJara o 'l'le solici!aní pcrmiss::!'> do Prcsillcnte da Provincia.
0
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Art. 9 .• Pela Thcsouraria d~ Fazenda de Minas GerM•s so
adiantará ao respectivo Procurador Fiscal as quantir1s precisas
para pagamento das diurias para caminho, estada c mais dt·spczas
com o processo da arrematação, que tivcrmn de ser abonadas
aos empregados do Juizo dos Feitos, na f.Jrma das lnstrnr.çõcs
de 28 de Abril de t85L c Rcgimen1o de 3 de l\11rço de 1855,
contando-se para o Procurador dit I<'nzcndu o qnc tws.Jc He;i.imcnto se acha estabelecido para os .luizcs l\lunicipa1~s c do Ch·cl.
-Art. 10.° Fic.l aberto á Thesouraria de Fazenda de l\lin:~s
Goraes no corrente cxercicio de 18tH e 1863, u rn credito da
quantia de 6:000'JP pela verba-Evcnl.uacs-do Minislcrio d;1
l<'azcnda, para occorrcr as despczas .mencionadas no artigo antocedente, devendo ser semelhante despeza annullada com a indcmnisação feita pelos bens da vinculo cxtincto.

Yiscondc de Albuquerque.

N. 32.-GUEL\RA.-Aviso de 18 de Agosto de 18tH.
Declarando que não é admisshel o ~JIJl;\j!i_J!I~uto de p~aças invalidas, do
mesmo modo que a dos Corpus, que preteniléín contmuar no serviço.

2.• Dircctoria Geral.- L• Secçiio.-RiQ d1l 1atwiro.- Ministcrio dos Ncgocios da Guerra em 18 de Agosto de 186:!.

111. mo e Ex. mo Sr. -Sciente pelo offici::> df•ssa Pr~-;id~nda n.•
183 do 7 d.J mez proxirno passado, de haver o Sol1lado da
C.ompanhia de invalidas adllido ao Batalhão de Deposito, José
Luiz de OliYcira, desistido da baixa que lhe foi concedida pela
Ordem do Dia n." :107, como faculta o art. 3. o dtls lnstrucções do 1. o de Maio de 1858 ; !.'!.:claro á V. E~. •]Ue devo
mandar ficar sem cffdto a dita baixa, obsenando, porém, qlJe
não é admissivel o engajamento de praças invalidas do mesmo
modo que as dos Corpos, que pretendem continuar á servir,.
Dcu5 Guarde a V. Ex. - Polidoro dct Fonseca Qm.nlatlillia
Ju.rdão.- Sr. Presidente da Pmvincia de Santa Calharina. -

N. :13.-AGIUCUL'fUHA, CO,mi~RCIO E O DUAS PUBLICAS.
Em 19 de Agosto de

Declara

_CJUC

ás torrns, eujo

v~n<lo

rni

11

186~.

Presit,encin cll) Am.nzc>nns

1\lllOI"Í:illdíl

a r4'lthz~r. dcl'mtr ser medulas por conta de ttucm as comiu·ar em bi)S~~
pl,llllica.
·

I)ireC:oria das Tenas Publicas e Colonisação.- Rio de Janeiro.-1\Iinistrrio do~ Nrgncios da Agricultura, Commcrcio e
Obras Publicas em 1!) de Agosto de 1862.

111.'" 0 c Ex.m" Sr.'-Dn posse do seu officio de 3 de Junho.
nHimo, mn o qual V. Ex., declarando que as tcnas, cuJ<\
venda 1\:>i essa Presidencia autorisada a realizar em ravor d()
Juwno;io Ahes da Silva, ou de quem as pagasse melhor em
hasta publica, não se ach~vão m~didas, c pergunta por conla
de q•wm será aqnella rormalidadde salisli~ita , t<'nho a significar-lhe que as terras em queslão serão medidas por conta de
quem as comprar l~m hasta publica.
Deus Guarde a V. Ex.-.Torio Lins Vieira Cansansão dJ
Sinimbú.-Sr. Presidente t.la Pr·J\incia do Amazonas. ·

N. 31.-AGIUCULTUllA, CmBIEHCIO E OBIL\S PUBLICAS.
Em 21 de ,\go:;to de 1862.
Fura pro\ itlcnciar

1111C

as !E.!'r.as do E ;t:do n:lo st•jão imadidas por

intruso~~

Dircctoria das. Terras Publieas c Colonisação. -Rio dn Ja..,
tios Nrgodns da Agrir.nltuJ•a, Commcrcio c
Ohr<lS PuLlic<.~s em 21 de . .\.(.\Oolo ele UW2.
neirn._,.~Jiniste~io

111. m• c I~x ."'• Sr.-Tendo chrgndo ao conhecimento rlesle 1\linisterio que na cidade da Estanda existem t_errus d~y_()l_IJ!as quo
~''~ SIJppoudo razercm parte rio patrimouio <;la Capella de Nossa
Senhnra «;;e Guadalupe, eslüo senll.o possuídas por individuo.•;.
que das mf!smas n<'lo exhihcrn titulos legítimos de posse, recommend<J a V. Ex., que info1·mando-se do que sobre tal assumpto.
1:onstar providencie em ordem a nlio continuar o abuso dC)
serem por intmsos imadidas as terras do Estado.
Deus Guarde a V. Ex. -João Ll:ns Vieira Cansansãa d•
Sinimfní:-sr . .Presidente da l'rovincia de Sergipe.

N. 35.-GUER.lU.-.\VJS() do. t5 de Setembro de 1862.
Dcclarapdo qne ~:io desn~crssarios titulos de nomra~ão pa>satlos p<'ln Se.,.
· . crc\aria d.c ~slado dos Negoc1us da Guerra para o cargo tlc recrutador.

2.• Dlrcct.lfia Gcral.-1." Sccção.-Rio de Jnnciro.- Ministcrio dos Ncgocios da UucrrJ em 1~ de Setembro de 1862.

m.mo e Ex.m• St·.-Em resposta ao officio datado de 18 da
Junho ultimo, sob n. • 7, no qual V. Ex. comrmmica qu~
cxp~dlra as convenientes ordens a llm de que os rccrutadorcs
nomeados para essa Província entrassem )~o no excrcicio dcSS()
cargo, servindo-lhes de titulos provisorios de nomC'ação as referidas ordens, segundo o disposto no art. !~. • da Ordem do
Thesouro Nacional n. • 15 de 16 de Janeiro de 18iH, e solicita a remessa dos competentes títulos para serem distribuídos
pelos ditos recrutadores ; declaro á V. Ex. que para osso
cargo, n11o obstante ser clle de nomeação do tloverno lmpel'ial,
sao taes titulos dispensados, visto serem de duração ternporaria
as funcçõcs a elle inhercntes, c exercidas du1·antc períodos marcados em cada Província para ap•·es~ntação dos recrutas qn~
os diversos distl'ictos bouvérem de dar; sendo retribuídos os
indivíduos que· o exercem, sómcntc cmquanto aprcscnlão rccmtas.
Deus Guarde a V. E-<. -Polidoro da Fonseca Quintanillia
Jordão.-Sr. Pmsidcntc da Província do l'iauhy.

COM~JERCiO E O Bit AS PUBLICAS.
Circular de 1O de Outubro de 1862.

N. 36.-AG RlCULTUlU,

l'ora os DiJ·rctores tias G2!2.Din!t do Govorno rcm!'tterent cnnt;ls l.rtmf'litraeli
metbollicamcu te classificadas iusirttiJou (ljl dot:umontos nct:cs.;;.wioJ.

c

Dimctoria das Terras Publicas e ColonisJçüo.- Rio de JLI...,
Deiro. ---i':\lini,sl.orio dos Ncgo~ios da Agricultura, Commorcio o
Obras Publicas em 10 de OuLttbro de 186:!.

IU. 1110 e Ex.'"'" St·.-Convindo que os Diroclol'es de Calonia'll
pertencentes ao Estado, ·remeU6n contas trimcstraes rnethodica-,
mente classificadas e instruídas dos. documentos liece~arios, do-"
dinheiros, que ha,ião recebido. e da applicaçàÕ, q·ue lhe tenhã01
dado, recommendo a V. E:rc. que expeça as 'Ordens' procisn~
para que assim se e:rcecut~ declarando aos· mesmo,; Direclorcs.
lJUC lhns se1·á suspenso o ~1..1gamento dos veecimcnlos se niin
cumprirem reslricltlmente com es!,, obrigação, be111 Ctltllo ctm'

se abslenhão cuidadosamente de procede•· a despczas, a que
_não estejão autorisados, salvos os casos exlraordinarios, em
que ia Ul'gencia de circumslnncias imprevistas exigir medidns
cxcepdonacs, que sem demora dcvurúõ cornmunicar a autoridade superiol' sob pena de rccahir suhre elles a respon5ab.ilidade de p<1gamenlo ou indemnisnr;iio.
Dr~us Guarde a V. Ex. -João Lin.~ Vieira Cansansão de
Sinimbú. -Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.
- ldc~licas aos Presidentes da~ Províncias do Espírito Santo,
Paraná, S Paulo, •Minas G·~raes.

N. 37.-AGRICULTURA, Co:\IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
Em 22 de Outubro de 1862.
Dando insfrucçõl's por que se tem de dirigir a Com missão encarregada dos
mclhoram~ntos e rrparos da .Estrada de Santa Clara para Philadelphia e
dahi ao Alto dos Bois.
..--....
... ··

3. • Directoria das Terras Publicas e Colonisação.-Rio de
Janeiro.-Ministc•·io dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c
O!>ras Publicas em 22 de Outubro de 1862.
Considcl'ando o Governo Imperinl que o progresso e descn\'oh·imenlo do dislricto colonial do l\lucnry depende em grande
parte dos melhoramentos de suas vias de communicação, e
resolvido a allendcr seriamente para essa necessidade deliberou nomear uma com missão, composta de Vrn ., como Presidente, c do Dircclor dos lndios, Augusto llt•ncdiclo Ot ..
tonl como Thesoureiro, e do Capitão Antonio José Coelho
como mcmLro, para o fim de se encarregarem dos mt>lhoramenlos, repat'os c conservação da estrada, que de Santa Clara
vai ter n l'hiladclphia c da h i ao A I lo !los Bois, devendo a
Commissão, para realização desse importante serviço, guiar-sê
pelas Instrucções anncxas, que providencião sobre quanto diz
respeilb a este assumplo, c em ordem a conseguir os resultados
mais satisfactorios. Dando Vm. conhecimento desta delibcracno
n transmiltindo-lhe as lnstrucções rcr~~ridas, espero que no desempenho dcllas e dos serviços, que lhes são encarregados se haverá'
Vm. com ·o zelo o intelligencia, com que costuma, correspondcndo
desse modo a confiança qne mereceu.
·
Deus Guarde a Vm -João Lins Virira Cansansâo de Sinimbtí.-Sr. Dirl'clor das Cokni<~~ do 1\Iurury.

Jnsh•ueções. pot• que se tt'm dt" tHI'igh· a Commissão cneat•t·cgnda dos Ínelboramentos e a•eparos tla estratla dl' Santa Clart'
pat•a Pbiladeii•hia c de Pbiladclpbia até o i\.lto tlos Bois.

Art. 1.• Para o fim de cuidar dos reparos, melhoramentos
e conservação da estrada que de Santa Clara vai ter a Philadelphia
e dahi ao Alto dos Bois, no l\Jucury, fifla creada uma commissão
composta do Dit·eclor das colonias do 1\Iucury, Barão O'Byrn
como Presidente, do Director dos lndios, Augusto Benedicto
Ottoni, corno Thesourciro, e do Capitão Antonio José Coelho
como membro.
Art. 2. 0 A cornrnissão, casoojulgucn!W!ssario,poderácontractar com quem melhores condições offi•recer, no todo ou
por secções, os trabalhos de descortinarnento, reparos c limpeza da referida estrada, dando conta ao Go\emo Imperial
dos contmctos, que para esse fim fizer.
Art. 3.• Para a con~rucção das pontes, e factura das obras
mais importantes, que demandem conhecimentos profissionnes,
a cornmissão e:-~carregará o Engenheiro Roberto Schloback ,
que para esses serviços fica á sua disposição.
Art. 4. o .Fica consignado no conente exerci cio para fazer
face as despezas com essas obras a quantia do 15:000:tP000,
distribuída em prestações rnensaes de 1: 250:jjl000.
Art. 5.• As consignaçõPS de que trata o artigo antecedente
serão entregues no Thesouro Nacional a pl'ssoa, que for comJletentemente autorisada pelo 'fhesoureiro para recebê-la, entregando-se desde já os mezes vencidos de Julho, Agosto e Setembro.
Art. 6. 0 As deliberações, que ácerca deste serviço forem tomadas pela commissão serão lançadas em uma acta cscripta em
livro proprio e assignado pelos membros da mesma commissão.
Art. 7. 0 A cornmissão po:lerá funccionar reunidos dous
membros inclusive o Presidente.
Art. 8. o Nenhum pagamento furá o Thcsourciro, que não
seja em vista de ordem assignada pelos membros da com missão,
a qual lhe servirá de descarga para prestação de suas contas.
Art. 9. 0 De tres em trcs mczes remetterá a cornrnissão ao
1\Jinisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, por
inlermcdio da a.a Dircctoria, um balancete espccillcado da dcspeza, que se tiver clfectuado.
Art. 10. Por conta do credito de 15:000~0;)0, de que trata
o art. 4. •, não poderá a com missão despendet· quantia alguma
com outras obras, qualquer que seja sua natureza e urgencia .
.Art. 11. A cornrnissão fará o mais proveitoso emprego dessa
quantia sómente em favor da .esh·ada, de que tratão as presentes Inslrucções.
)linisterio rla Agdcultura, Comrriercio e Obras Publicas em 22
dcOLttubro de 1862.--João Lins Yieira C!lnsansão dt: SinimbtL

CATALOGO
DAS

Obralil que se aclailo it. venda na
Typograplala l'Waclonal.
Apontamentoslextrahidos ·do relatorio de
AI r. J. Quincy Adams, sobre pesos e medidas.
dos Estados-Unidos, por F. C..da S. T.-t8d3. ·
500
&pplieação da algebra á geometria, ou geometria analytica, segundo o tystema de Lacrais, redigido para 1110 da Escola Militar,
por José Saturnino da Costa Pereira , Senador do lmperio, e J,ente da mesma Escola. -18i2............................ .
20000
A.rtlgos de Guerra ••••••••••••••••••
500
Codlgo Commérelaldo lmperio do Brasil
(Lei n.o 556 de 25 do Ju~ho de 1850)., , •• , • ~
1 1836•••••••••.••• ~
~00
1837 ........... ""' •• 3~
1838 •••••••••••••
2~300
1839 ............ .
UHOO

18t0•••••••••••.•

18t.f •••••••••••••

1842 •••••••••.•••
18-t.S ............ .

Colleeção das leis c
decisões •••• ,.......

18-t..t. ............ .
18.J5 ............ .
18.J6 ......... : •••.
18t.7 •••••••••••••
1848 ........... .
1849•••• , • , , , , , ••

1850 •••••••••••••
1851 ............ .
1852 ........... ..
1853 ............ .
185-t. ........... ..
1855 ............ .
1856 ............ .
1857 •••••••••••••
1858........... ..
1859 ..............
1860...••...••...
t86t ••••••..•••••
1862 ............ .

2~

1,900
3~500
2~50

~
2~300

2~

2~00
1~00

3~

53800.
~·00

~200

~

5~100
~00
~00

~
~

5~500

1~000
5~500

~500

-2Coll~o

de leis patrias para uso dos . , f.l'..l.l«nn.
jurados no lmperio do Brasil. -,-1836......
J.f'UUU
Collec~llo de leis, provisões, circulares,
portarias, ordens, officios, e avisos·sobre terrenos de marinha,, colhidos e ordenados pelo
Capitllo do Corpo de Engenheiros Pedro Moreira da Cosia Lima,. l>ireetor do 2. 0 dislricto de Obras Municlpaes da Côrte, e Inspector de Marinhas. -1860.... . .. .. .. • • • 11000

Compendio da bistorla antilfa, por

Cays e Poisson, adaptado pelt' Conselho Real
da Universidade de Paris, para o ensino dos
Collegios Reae~ e outros estabelecimentos da
Inslrucçlo Publica, mandado traduzir e adaptado para uso dos alumnos do Imperial Collegio de Pedro 11.-18W.......... ... ..
31000
Compeadlo da hlstoria romana, por ·
De Rosoir e Dumont, adaptado pelo Conselho -. ,
Real da Uninrsidade de Paris, para o ensino dos Collegios Reaes e outros estabelecimentos . de I n~trucção Publica , mandado
traduzir e adoptado para uso dos alumnos do
Imperial Collegio de Pedro 11. -1840... .. .
~

Complemento dos elementos de aipbra de Laerobc, postos em lingua-

' fi'

gem para uso dos alumnos da Real Academia Mili&ar desta ·Côrte.-1813..........

31000

Constltuiçào moral e de'Vcres do
cidadãO. Com· exposição da moral pu,blica, conforme o espírito da Constituição do
lmperio, por José da Silva I.isboa. -182-i.

61000

CollstituiçãopoUtlca do Imperlo do

Brasil. (Carta de I.ei de 25 de Marco
de 1824.) ............................. :.

SOO

Contestação da historia e censura
de Ml'. ·Pràdt sobi'é successos do Brasil, pelo
Barão 'de l'..atrú. ~1825.......... •. .. .. .
Disse~ta:çã~ sobre as plantas do Brasil que
podem dar lmhos proprios para muitos usos
da S~ieda4e, ~ supprtr a falta do canhamo ;
indagadas de ordem do Príncipe Regente
Nosso. Senhor, por Manoel Arruda da Camara, Doutor em Medicina. -1810...... .

Di" ida publica. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .
Elementos de Jneeanica , redigidos

a1ara uso da Escola Militar por José Satur·
nino da Costa Pereira, Senador do lmperio
e Lente l\a mesll)a Escola.-1842. • .. • • • • •

!)00

500

500

4~

-3Epheme-a-ldes do Imperial Observatorio ·As-o ' •.
tronomico para· o anno de t862.-(Annual) • • ·

~

Epitome historire $l1Crll!, auctore C•. F•. Lhomond. Nolis sélectis illustravil Dr. A. Castro
topes. -1851-.......... ·.... ... • • .. . • .. . .
Escola do lanceiro ou .instroc~.ão para
os corpos de lanceiros sobre o exercício, manejos e manobras de lança. • . • • • • • . • • . • . •
Estuclos do bem eommnm e economia
política, ou sciencia das l~is naturaes c civis
de animar c dirigir a geral induslria e promover a riqueza nacional e prosperidade do
Estado, por José da Silva J.isboa, do Conselho
de Sua Magesla!fej Deputado da Real Junta
do Commereio, Desembargador da Casa da
Supplicação do Reino do Brasil.-'- t820. • . .

Exereieio de ba-yoneta.- 1853.. .. .
Instrucções sobre o tiro, contendo
as regras do tiro· de differentes armas portateis com balas espbericas; traduzidas do
France:r: por ordem do Jllm. Exm. Sr. Conselheiro Manoel Felizardo de Souia e Mello,
Ministro c Secretario de Estado dos Negocios
<ia Guerra.-1853.... • • . . . • . . . • • . . . . . . . .

500
500

58000

!100

t:t!Of)O

Lições elementares de optlea' para
uso da Escola Militar do Rio de Janeiro,
redigida& por José Saturnino da Costa Pereira. Senador do lmperio e J,ente da m~~ma
Escola.- tStl.. • .. .. . .. ... • .. • . . . .. . • . .

t~OOO

Lições elementares de ph-ysiea segundo o grogramma do estutlo do Collegio
rle Pedro •. 0 , de 1856, para mo dos alumuos
do mesnw l:ollegio.- 1856.. • • .. . .. .. . . .
ti:\000
llanifesto ou exposi~.ão fundada e justificativa do procedimento da Côrte do Brasil
a respeito do Governo das Províncias unida!\
do Rio da Prata, e dos motivos que a obrigárão a declarar ;i 'guerra ao rercrido Governo ... ·- 1825... ... .... .. ..•.. ... .. .. ..
~
Maehinas (asj de vapor explicadas famimiliarmente; com um esboço historieo de
~na invenção e progresshos melboramentl•s;
suas applicações á navegação. &c. &c., pelo
Rev. Dionizio Larduez, segui tio de addições .
e notas por James Renwil,h. 'fraducção feila
~obre a 3.• edição americana por C. B.
Ottoni.- 18\6..... .. . • .. • .. . . .. . . • . • . .. ~

-4.ltlemorla da origem; progressos e deCilde.neia do quinto· do ouro ·.na. P.roviocia de
Minas Geraes ~ por José Antonio !)a Silva
Maia.-1827 ..... , •• , .. • . • .. . • .. •. . • • . . •

500

Memoria economiea sobre a. plantação,

cultura e prcpárarão do chá. Escripta por l<'a·.
Leandro do Sacramento, Licenciado em phylosophia pela Universidade de Coi'mbra, Pro' fcssor de Botanica e Agricullura na muito
leal, nobre Cidade e Côrte do Rio de Janeiro,
Director dos lmperiaes Jardins do Passeio
Pui.Jiico da Côrte e Botanico da lagoa de Rodrigo de Freitas, socio correspondente das
Academias, Real das Sciencias de. 1\funich ,
da Orthicullural de Londres, da Sociedade Real
de Agric11llurd, e Botauira d.J Gand, e do
-Instituto Columbiano.-1825.... ... ... .. ..

1~

ltlemoria econmnica sobrlla-raça de gado
lauigero da Capital do Ceará. Com os meios
de organisar os seus rebanhos por princípios
ruraes, aperfeiçoa~ a especie aclual de suas
ovelhas, e conduzu-se no tratamento d'ellas
e das suas lãs em utilidade geral do Commercio do 'Brasil e propriedade da mesma
Capitania, escripta e offerecida ao Príncipe
'Regente -Nosso Senhor pelo Tenente Coronel
João da Silva l<'eijó, naturalista da mesma
Capitania e socio correspondente da Real Academia das Sciencias de Lisboa.-181 t.. . . .
Memoria estatistiea da Província de
Goyaz, dividida pelos Julgados de suas duas
Camaras e na fórma do elcncho enviado pela
Secretaria. do Imperio; escripta por determinação do Exm. Conselho Administrativo da
l,rovincia, e conforme as inlormações qutl
se recebêrão dos difl'erentcsJulgados.-1832.
ltle1noria sobre a canclla do Rio de Janeiro,
offerecida ao Príncipe do Brasil Nosso Senhor pelo Senado da Camara da mesma Cidade no anno de 1798.-1809...........
!Uemoria sobre o credito em geral, 'operações de credito e caixas de amortização e suas
funcÇÕeS ; com uma exposiç.ão exacla das operações e expediente da Cai1a de Amortização
do Imperio do Brasil, por F. C. S. T., Jnspector Geral da mesma Caixa. - 1832...
ltle1noria sobre o gaz illuminanle extrahido
do carvão de pedra, ou de malerias gordurosas, por Miguel de Frias c Vasconcellos,

500

1~0

500

· 500

5
Tenente Coronel de Engenheiros, e membro
correspondente· do los ti tuto Disto rico e Geographico Brasileiro.-1847.. ... .• •• • • •. • .

500

lllemoria sobre as. principaes causas .por que
deve o Brasil reassumir os seus direitos c
reunir as suas Províncias, otTcrecida ao Priucipe Imperial por B. J. G.- Plano da Regenerllção do Brasil. -1822... •• . •• • . •• • • • .

1~0

ltlemoria sobre a viagem do porto de Santos
á Cidade de Cuyabá, organisada e otTerecida
a S. M. Imperial o Sr. D. Pedro I, Imperador Constitucional e Defensor I•erpetuo do
Brasil, por Luiz d'Alincourt, Sargento-Mór
Engenheiro. Cuyabá, 1825.-1830.. • • • . . •

1~500

Pequeno Catbecismo Hlstorico,
contendo em compendio a llistoria Sagrada c
Doutrina Christãa, composto em Francez pelo
Abbade Fleury, e traduzido em Portuguez,
de ordem do Governo Imperial, por Joaquim
José da Silveira, Director da Escola de primeiras letras da Côrte e seu Município.
Para uso das mes01as Escolas.-1856. . • • • .

18800

Programma do Imperial Collegto de Pedro 11 para o anuo lectivo de 1863, organisado
pelo Conselho Direclordalnstrucção primaria
e 'Secundaria do Município da Côrte, na fórma
do art. 29 do Uegulamtnlo de 24 de Outubro
de 1857 e segundo o plano dos estudos que
baixou com o Decreto n. o 2.883 do t. o de Fevereiro de 1862.-(Annual.)... .. . . .• . • •. •

~~

Proposta e Relatorio do Ministet·io da
Fazenda, a(lresen lado á Assembléa Geral Legislativa na 4.• sessão da decima Legislatura.
-1860. . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . • . . . . . . . . . •

21()00

Regimento Provisional para o seniço
e disciplina dos navios da Armada Real, que
por ordem de Sua Magestade deve servir de
Uegulameotoaos Commandautes da Esquadra
e navios da mesma Senhora. Nonmeote
reimpresso por ordem de Sua Mage!lade o ·
Imperador.-1835... •. . •. • . •• •. • .. • •. • . .

Re.-ulantento das Alfandettas e
Mesas de Rendas. (Decreto 11. 8 2.647 a
19 de Setembro de 1860.)- 1860 .. . .. ...
Re~ulamento

I~

~500

do Imposto do sello

e de sua arrecadação. (Decreto n.• 2.713 de 26
de Dezembro de 1860.) -1860.......•. :. ..

f~O

-6 -·
Replanaentu pat;.a à disciplina e exercício
do!! Regimentos de Carallaria do. :Exercito de
S. A. H. o Príncipe Regente do Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarve, e para as obrigações c sctviço.particnlar dos OHiciaes, Officiaes inferiores e Soldados, feito por ordem
rio mesmo Senhor !Jelo l\Iarcchal General,
Marqucz do Campo Maior, J.ord Bcresford,
Commaotlaóle em Chefe do Exercito de Por. lllgal.-1852 ..•...••..........•.. ··· ·· ·
Regulauaentos para a ordem do juito no
processo commercial para os Tribunacs do
Commereio c para o processo das quctJras
(l>ccretos n.•• 737 e 738 tle 25 de No\'cmbro
de 18ii0). -1850..... • • . . . . • . . . . . . • ... ..

-~ ·

1~;)0()

Relatorio da COmmissão de lnquerilo na
Alfandega da Cérte sobre as censuras e accusações feitas á Administração da mesma
Alf:mdega na Camara dos Deputados e- na
· imJ>rensa em o anno de 1862, com a collecção
rhronologica do~ documentos relativos aos
factos censurados.-1862.......... . . . . . ..

1~500

Relatorio da Commissão de Inqucrito nomeada por Aviso do .&linisterio da Fazenda
de 10 de Outubro de •859. (Sobre varios
pontos em relação ao meio circulante). • • .

~

Relatorio Geral da Exposição Nacional de
de 1861 e rclatorios dos jnrys especiaes,
• colligidos e publicados por deliberação da
Commissão D1rectora pelo SecretariO' Antonio
· JJuit l<'ernaildes da Cunha. Acompanhado dos
documentos officiaes e calalogos.--186~... . •

5~

Relatorio S()bre o melhoramento do meio

circulante apresentado á A~sembléa Geral Legislativa pelo Ministro e Sl'cretario de Eslado
dos Negocios da Fazenda em a sessão extraordinaria de f833.. • .. . . . • • .. • • • . . • • .. • .

1~000

Relatorio sobre o melhoramento de pesos
e medidas e monctariu, apresentado ao lllm.
e Exm. Sr. Candido Jos~ de Araujo Vianna
lUinislro e Secretario de Estado da Rrpartição da Fazend:~, pela Commissiio para c~te
tlm nomrada por Decreto de 8 de Janeno
de f833 . ..:...183.t-.;;::':: ........... : .. ; .. : ''
Reperto~iq.

da legislação militar actualmente em vigor no Exercito c Armada do.
Imperio do Brasil, compilado c oft'cre~ido
a Sua Magestade o Senhor D. Pedro 11,
Imperador Constitucional e Dcf~nsor Perpe-

'Ei3ooo

-7. tu o do mesmo I mperio, por Baymundo José da.~~
Cunha Matto9, Official da Ordem Imperial do ,;,· ·
Criu:eiro, Commendador da de S.. Benlo de
Aviz, Brigadeiro dos Exrrcitos Nacionaes e
lmperiaes, Director da Commissão de Estatística da Côrte, e Commandante da Academia
1\lilitar.- 18<16 ............ , . • .. • • • .. • •. 1~
Riqueza do Brasil em madeiras de construccão e carpintaria. Olferecido a S. l\1. Imperiâl por Balthazar da Silva Usboa.- 1823.
500
Soplüsmas anarchleos. Exame critico
das divesrsas declarações dos direitos do homem e do cidadão, por 1\lr. Bentham. Traduzido em linguagem c olferecido á Assembléa Geral Constituinte e Legislativa do
Jmperio do Brasil, por ll. P. B.- 1823 •..
Systema de Instrueção para a Infantaria ligeira. OITerecido aos novos officiaes
do Exercito por Bérnardo Antonio· Zagalo,
Coronel de. Infantaria. - 1850.f , •••••••••
Tat•ifa das Alfandega..li do Imperio do
Brasil. (Decreto n.• 2.684 de 1860.)- 1860.
Theoria das maquinas de vapor, acompanhada da des1~ripção de cada parte ; e da
exposição das principaes circumstancias e resultados praticos relativos á sua construcção
e direcção; á economia do combustível; dos
meios de evitar explosões, &c., &c., &c.18-t.i.•..••...•........•.•.•....•.•...••
Tratado de Navegação, por Mr. C. F.
Fournier. Correcto e accommodado para uso
da Companhia de Guardas Marinhas, por
Francisr.o Miguel Pires, Lente de Astronomia
e Navegação, Capitão de Mar e Guerra da
Armada Nacional e Imperial. - 18.$.6 •..
Tratado &Obre a salga da carne e da manteiga na Irlanda, c do modo de corar ao fumo
a carne de ncca em llambmgo. Traduzido
do Dinamarquez por T. C. Bruno Neergaard,
Gentil Homem da Camara do Rei de Dinamarca, e membro de dh•ersas sociedades scientificas. Paris, 1821. Traduzido do franctz por
um Brasileiro. Paris, 1823. -1824 •......
Tratado de trigonoanetria, por A •
H. Legendre.- 1809................... .
Tratado de trigonometria espheriea,por l<'rancisco Miguel Pires, J.enle de Astronomia e Navegação, Capitão de Mar e Guer
ra da Armada Nacional e lmperiat.-1846•••

ii9o000

500

