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INDlCE 

DECISÕES· DO GOVERNO 

1863. 

N. 1.- FAZENDA. -Circular ent i de Janeiro de 
1863.- As ·inforn\ttçôes reservadàs sobre· o 
pessoal ·das AtrandeJII deyem ser rrmettl-

'J.lG. 

das &em8ftralmente...................... t 
N. I. -FAZENDA.-Bm ~de Janoiro de 1863.

Negando o pagamento do ordenado a um em-
prP.gado removido........................ ,g 

N. 3. -GUERRA.-Em 2 de Janeiro de 1868.
r· O.•clarando desde quando dewer.i ser eootado 
ri(fprazõ de tres mezes, m!mlldo' para a apre
-~ ... 1) doi d_,i8l'tol'd que pretelld~rern goiar 
· ~cllitftdullo COIIC!edldq. J*ló . J)ecrlto de t:S de 

Março do. anno pródmo·J)atladO:.......... I 
N. ~._..FAZENDo\;·-· Ein 3 do Janeiro de t863.

Communica 8 Resolução de COnsulta, que 
dt>ferio UJA recurso interposto para 8 ronti
nuat,:.ao do atrandrgarnento de om trapiche. • . . S 

N. ã. - F.\ZENb.\.- Em 3 de Janeiro de 1863.
Commuulca a l\csoluçlio de Con~ulta que de
ft'Tio um recur!lo no qual o recorrcntt~ rcclam11 
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contra a lotação exagerada do rendimento de 
seu officio d~~ jus_tiç~, f~i_ta. p_ara a cobranta dos 

· direitos flsc•~s .•• ~ ••. -. . ,_,;.. • • . . • . . . • • . • . • r.. 
N. 6. -FAZENDA_,·~.I):m 3. ~cll!n~iro de 1863.

Communica a Hesolucão de Consulta que 
manda sub~istir a ordem de 28 de Novembro 
de 1861 sobre a designaçlio do entreposto ou 
trapiche para o deposito de mercadorias im-
portadas................................ 5 

N. 'h ....,.UA:RlNH.L- Aviso de 3 cle-:l;~~treiro de 1863.· 
· ··1\laodu abonar aos Fieis do'Coi-po de Officiaes 

de Fazenda du Armada ração de velas ig11al á 
que percebem os Mesltes do numero da mesma 
Armarla, c clar-lhes.alojámcnto a bordo..... 8 

N. 8.- FAZEND.\.-Circular dc3 de Janeiro de 1863. 
- l~stão sujeito~ ao imposto do sello as certi
dões m•gati\ as q.ue op(e!lcntào as habilitnndas 
á pensiio de meio soldo~.. . . . . . . • • . • . . . • • • 10 

N. 9. -FAZENDA. - Circular em 5 de Janeiro do 
1863.- Aos empreg-ados das Alfandegas não 
é dado r'l!curso das decisõrs do Inspector nas 
questões por elles agitadas com os contribuin-
tes sobre objectos de administração......... 12 

N. lO.- FAZENDA.- Em 5 de Janeiro de 1863.-
.. neclara que um Promotor Publico pronun

ciado, mas a finnl absolvido, tem direito ao 
-~- ordto~~ado'.irt'h•gNJI dél!'fle·a d<ita.daprcnitmcia. 17 

N. li~ ...-.·FA.ZEND.\.-·E1il 5 de Janeiro de 1863.
Sobre a cxistenda. de saldos em poder dos 
respnnsavcis da l<'azenda· Nacional; • . . . •.. . • . 20 

N. 12. ---.·Ui\RIML\ ,.,..... A viso de 5 tre Janeiro de t863.' 
Manda abonar ao Agente das Companhias de 
Arlifin•s militares "Aprt•ndizes artiflces dos 
'Át'Senacs d1~ .l\Jarinha, bem como aos encarre-· 
gados da$ de Aprendizes marinheiros das Pro-

' vim:ios~·· a quantia. de cem mil ·r~is, a Om de 
_-s~n~mpEé~dik ·na' eompra depilo e car.oo· para 
'cada CIJ11a das ditas Comp11nbias, quand() por 
. m~ qua I idade t('n ha ·de l'e.jeitar.,-se ~ spPpri
·n~iJto.dé taes.generos, feitos pelot res~~ti vos . 

.-:r forn~éi·tlol'es; •. ;. : •. ; .• ;. .•.•.•• .-........... 23 
N. 13. :.;..:..:GU.EIU~A .- ~~~isi:J. de 5 da Janeiro de 1863. 

·....:SolVendo 11§ duvidas ap·resentadas Jialo Com
marnlaute. da Escola· auxiliar militar da Pro
vinda .do· Hio t;raude do Sul;· ·ãl·iwcn da 

· nd1uissiio" flovo éxanw·, de ahnnnos irihabili-
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tados em desenho; de e1ames JWaticos ; e de 
titulos do curso da dita Escola. . . . • . . . . • . . . 25 

N. U.. -GUERRA.- Aviso de7 deJaneirodc 1863. 
- A' Presidencia do Maranhão, explicando o 
preceito do de 30 de Dezembro de 1861, vr.t·· 

. s3ndo ácerca da retribuição dos recrutad01~s. 27 
N.15.-FAZE:'IID.\.-Em 9 deJaneiro de f86:J.

As despczas com o dcstamento da Guarda 
Nacional para St'rviço meramente policial deve 
correr por conta dos cofres prov.inciaes, e não 
dos grraes .•................ : . .. :. . . . . . . 28 

N. 16.- FAZEND.\.- Circular de 9 de Janeiro de 
1863.- O au~men\o de credito para dt'spezas 
do -Material tia Marinha- devn st~t· de
monstrado com desenvolvimento ...•...•... 

N. 17 . ..-FAZENDA.- Em 10 de Janeit'o de 18G3.
Estão sujeitas aó sello fixo de 200 t·s. as licen-
ças concedidas pelos pais aos filhos menores 

28 

para se casarem. . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . • . 29 
N. 18.- FAZEND1\.- Em 12 de Janeiro de 1863.

Sobre a execução do 11rt. 18 da ~ei de 9 de 
. Setembro do 1862 que reduzio a dous os tres 

concursos para o provimétlto doê empregos 
de Fazenda. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 29 

N~ 19. -FAZENDA.- J~m 1ft. de Janeiro de 1863.-
0 principio do processo de despacho de mer
cadorias é 8 dislribuiç~o da nota para o mesmo 
despacho . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

N. 20 ...... F.\ZE~DA .-Em HidcJaneiro dP 1863.- O 
levantamento de dinheiros depositados deve 

· tet· lugar por precatorio do mesmo Juizo que 
. · m:tndou fazm· o deposilo .... : . . . . . . . . . . . . . 31 

N. 21.- GUERHA.- Aviso de 15 de Janeiro de 1863. 
A' P't'esitlencia do Ceará, dPclarando que os 
Professores das Eseólns Rt~llimcntaes t~m di
reito, nos termos dos arts. 9.• ;e 89 dos negu
ilam1'fofM··•·l'7 de A~osto ·dê· 1854 c 2t de 
• .\brlf oil i860i á gratift~' ~lht>IJsal de 20~ t·s., 

. s;rnpre qut~ le~cionar·em /ou mais alnrnnos. 
N. 2:!. ~GUERRA.- hm 15 de anciro de 1~63.

Declarando á Presidtmcia dn Pernarnbueo, que 
nwsrno no caso cxcepdonal de achnr-se 11111 
Official da t:uarnit;llo daqnl'l:;~ Provinda sor
fro·ndo de alienação nwnlul, nllo 1111~ enmpelia 
JWI'mittir IJIH' l'lle fosse gozar em outra Pro
víncia a licenr<~ que lhe concedeu •......... 

32 

3:! 



~. 23. -HUERRA.- Aviso do 16 de Janeiro de 1863. 
Ao lnspcctor da Pagadoria das Tropas, man
dando elevar a 300~000 róis mensaes, a conlnr 
do corrente mrz, a consignaçllo que percebe 

p,u;. 

o Agente do Lnboratorio do C,ampinho...... 33 
N. 2'.-FAZENDA.-Em 16 de Janeiro det863.

Quando pôde a mulher casada receber a 
pensão independente de pmcuraçfto de SPU 
marido. • . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . • • • • • . . . 33 

N. 25.- FAZENilA.-Em 17 de Janeiro de 1863.
Sobre o lançamento e conferencia de manifes-
tos no Livro Mestre, e sobro o registro das 
t·ccliflcaç.ões feitas peloi Capitties de navios.. 3i 

N. 26.- M71HCUL1'URA. COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Em t9 de Janeiro de 1863.-
1\landa proceder a nova organisação da de
monstração de credito, re~ommendando eco
nomia no dispendio dos dinheiros publicos, e 
notando irregularidades nos pagamentos ao 
enl{ot'lheiro SPbastifto de Souza e AleiJo...... 36 

N. 27. - AfaHCULTURA, COM:\IERCIO E OR RAS 
PUBLIC\S.-::.Em 21 de Janeiro de 1863.-
0rdenando que nfto S~'jfto medidas, em bene
ficio de particulares, terrenos comprehendidos 
na dernarçaçlio feita por Jacob Rheingantz, etc. 37 

N. 28. -·FAZENDA.- Em 21 de Janeiro de 1863.
Sobre as habilitações que devem ter os can
didatos aos lu::ares vagos das Thesourárias, e 
quaes as materlas de que devem dar prevas 
em concurso..... . • . . • • . . • . . . . . . . . . • . . . 38 

N. 29.- FAZENDA.·- Em 2t doJandro de 1863.
Rstfto sujeitos aos direitos de exportaçllo us 
gcneros nacionaes de torna-viagem que se 
preten.dllo de novo exporta•·.. . . . . . . . . . . . . . 39 

N. ao.- FA7.ENUA.- Em 21 de Janeiro de 18fl3.
Declorando nlio estar uma justiflcatliojudlcial 
snjP.ita a multa de 4.•/. substitutiva da dizimo 
de chancellaria ..........•........ '... . • . . r, o 

N. 31. ~FAZENDA.- Em 21 de JanP-iru de 1863.
Sobre o meio de dar valor as acções jodlclaes 
par·a o cobrança da 1Utima de chancellarfa... .JO 

N. 32.- FAZENUA.- Em 21 de Janeiro da 1863.
Sobre o valor da cousa demandada deve ob
servar-se o .\viso dt> 26 d.- Outubro de t85't. 
pari! a cobrança da dizima d;l chanccltaria. ·.. ,f-2 



.1146, 

N. 33. -JUSTIÇA.- Circular de 21 Janeiro de 1863. 
- .Deteru~ina que as pessoas, que tiverem de 
sahir para fóra do lmperlo, como criado&, 
nAo sejllo habllil!ldos pela Reparliçllo da Po
licia; sem que exhiblio contracto no qual Oque 
estipulada. a obrlgaçno de lhes pagarem os 
amos a passagem de volta .... , . . . • . . . . . . . 42 

N. 3\. -JUSTIÇA.- Circular de 21 d" Janeiro de 
'1863. -Declara sobre que condições se devem 
entregar bens pertencentes a herança dt~ nu
sentes, emquanlo estiverem litigiosos , ou 
penderem de recursos. ~ . . . . . • • . . . . . . • . . . . 43 

N. 3!S.- GUERRA.- Aviso dc22 de Janeiro de 1863. 
-A' Presidencla de Pernambuco, mandando 
dispensar urn dos coadjuvaott•s do Professor 
e Guarda c!os Menort•s do respectivo Arsenal 
de Guerra, e o Empregado no Palacio, quo 
não póde, nem deve ser relribuido pela lte-

. partição da Guerra, s"ja qual fôr o serviço que 
alli preste, cumprindo que no ponto e nas 
férias só Ogurem como coadjuvadores de es
crlpta os qub estiverem empreaados nesse 
trabalho, sendo os outros designados segundo 
suasoccnpaçOes, e não por denominações equi
vocas ou inteiramente falsas............... '•~ 

N. 36. -FAZEi.'IDA.- Em 23 de Janeiro de 1863.
Direitos novos e velhos a que estão sujeitas as 
nomeações dos Bispos, Parochos coitados e 
Vigarios geraes.................. . . . • . . . . 45 

N. 31.--FAZENDA.-Em 24 deJaneirode1863.-
0 surdo e mudo niio está por i!lto lmpossJbi
lillldo . de receber, corno administrador do 
casal a pensllo de sua mulher .. ·,.......... 45 

N. 38. -IMPERIO.- Aviso de 24 de Janeiro de 1863. 
- Ao Director da Faculdade de :ail'dicina da 

. Bahia, declarando que os fianças, a que sao 
,obQgad~ os Conservadores dos Laboratorios 
e Gabinetes, deve ser prestada perante a The
souraria de Fazenda, que decidirA das habili-
taçõtlS do fiador .. , • . . . • . . . • • . . . . . . • . . . . 46 

N. 39 • .-- AGRICULTUl\A, COMMERCIO E OBlL\S 
. PUBLICAS.- Circular de 24 de Janeiro de 
1863.- Declara que os arrematantes de ter
ras, cujos possuidores cstt>jão incursos t•m 
multas por Lerem deixado de fazer o compe
tf'nte rt>glstro, podem ser admlttidos a rt>gistrar 



as terras anematauas, na Estaçiio em que esH~ 
verem os livros t:especlivos.... . . . . . . . • . . /~7 

N. /._0,_- FAZENDA.- Em 26 de Janeiro de U!63.
Despacho livre de direitos para· objeetos im
portados para uso dos membros do Corpo 
Diploma!ico estrangeiro.. . • . . • . . . . . . . . • . 47 

N. 41.- FAZEl'\IL\ .-Em 26 de JaMiro de 1863.--
0s I~mpregados podem entrat· no cxercicio de 
·seus lugares independente do prévio pagn
mento do sello do titulo de nomenção....... 48 

N. 42.- FAZENDA.- Em 26 de .Janeiro de 1863.
A resolução das questões sobre avaliações de 
legados pertence no Juiz Provedor de Cape lias 
e ltesiduos c não à ltecebedoria.. . . . . . . . . . !~9 

N. r.a.- FAZENDA.- Circula~· em 27 de Janeiro do 
1863.- O valor das mercadorias para o cal-
culo da arrnazrnagem deve regular-se pelos 
direitos de consumo ..•••.......•..• , . . . • . 50 

N. 44. -· GUELU\A .-Aviso de 27 de Janeiro de 1863. 
- A' Thesouraria do Paraná, mandando ajus-
tar contas ao Alferes do Corpo de Guarnição 
Antonio de Lima Bueno, abonando-se-lhe o 
soldo da patente da data do Decreto da pro
moção e a elape como praça de pret até o dia 
em que findou a licença de fuvor com que se 
achava, competindo-lhe as vantagens geraes 
sómente a coiltar do em que seguio ao seu 
destino, na fórma das lnstrucções de 31 de Ja
neiro e de 2r. de Julho de 1S57............ 51 

N. !~5. -JUSTICA.-Aviso de 27 de J:~neiro de 1863..-
- Ao Presidente do Ceará. -Solve duvida a 
respeito da fónna da execução no Juizo de Paz. 5t 

N. 46.- GUEimA.- Aviso de '27 de Janeiro de 1863. 
- A' Prcsidencia de S. Pedro do Sul, fa
zendo saber que a licença que concedera ao 
Alferes do 2.• Hegimcnto de Cavallilria Frede
rico Solon de Sampaio Hibeiro,·para ir esperar 
nu Villa de Taquary deferimento á que solici
tára do Governo Imperial, deve ser considerada 
sem vencimento algum, vi&to "{ttle, fóra dos 
casos de rnolestia comprovada em lnspec
ção de Saude, só o Governo Imperial póde 
conceder licenças com vencimento, na fórma 
do Hrgulamcnto de 27 de Outubro de 1860. . 52 

N. 47. -FAZENDA.- Em 28 de Janeiro de 1863,
Cobrança de Sello proporcional dos titulas de 
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~o~ncaç.ão para os cargos de Chefes de Po-
hcta ...•.••••.•.. , . . . • . . . • . . • . . . . . • . . . . . ~3 

N. 48. -FAZENDA •- Circular em 28 do Janeiro do 
1863, ,_Declara quo ficão abolidas as ajudas 
de e11sto a indivíduos nomeados pela primeira 
vez para empregos de fazenda.. • • • • . • . . . . . . 5~ 

N. 49. -FAZENDA.- Em 29 de Janeiro do 1863.
Communica ter sido perdoada pelo l'odcrl\Iu
derador a pena de uma revalidação da taxa 
do sello................................ 5'.-

N. 50. - AGRICUJ..TUHA, CO:\lMEltCIO 1~ OBHAS 
PUBLICAS.- Em 29 de Janeiro do f8G3.
Decta.:a que ás assowbléas geraes das Compa-· 
nhias ou Sociodadcs anonymas compete fixat· 
a intelligencia das disposições do seus Es-
tatutos •• , • . . . . . . • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 

N. 51.- GUERRA.- Aviso de 29 de Janeiro de 1863. 
Avi5o á Prcsidencia. de S. Pedro do Sul, deter
minando que faça constar ao 1\lajor 1\Iiguel 

·Jeronymó do Novaes que a sua demora no 
Jaguarão por ordem superior apen.as lho dá o 
direi~é;i.ásvantagens geraes o nunca ás de cxer
cJOjo, t}lÍo .Q.O p.odcht Ser clbooalJàs em dupli
cata ~o s?•·venfttâiio do emprego c ao seu 
pr·opl'letarJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

N- 52.- GUER.IU .-Aviso de 29 de Janeiro de 1863 . 
. , - A' Presldencia d 'l S. Pedro do Sul, de

cldrabdo que foi fundada a impugnaçlio op
, posta. pela 'fhesouraria de Fazenda ao nbono 
.,dasvllntagehs ao Capiliio reformado José Fran

cisco da Silva, visto ctue o shnples facto de 
csf,ar ~ddido á c~empanhia de lnvalidos não 

· lhe dá direito á pctecP.Çãodc addielonal e clapc 
~ Jogo q~e ttllo faQll iserviço na Guarniçio. . . . . 58 

N. 53 • .....:;.AHRIÇ0L"$RA, COUMERGIO E OBRAS 
· - .P.,RUCA:s;:.:.._ Aviso de 30 de Janeiro de IS63. 

i...;..:~ .. ~e a disposiçllo di§ ll do art. 2. • 
da t.ei- .. ,•.f.OS3ooi2•ooAg()ltocle tsuo nãr> 
õ oppliúwl ás SdeiMIIde~al«óóbpanhias da 
natat"~a ck de Dilvega~o e elttrada,de ft!rro 

:•de Petropolis ...•••.•... · •. ~............. 59 
~. 5~. -GUEilRA .-Aviso .de 30 de Janeiro de 1863 . 

. -A' Pr..sidencia da Bahi-a, .{>ara que or
qenc ao Conselho Economico do Esquadrão 
de CavaJiaria que extreme, a contar do ce>r
rcnte mez, as contas da caixa de forragens 

1'1\ICE ll,l< DECI i)F.~ lll' l~f>:l. :•. 
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da ~~~~ compra de ravallos, qnc não devem 
estar confundidas, visto que cada uma tem 
!iua consignação e applícação especial, e quo 
cesse o abuso de serem tratados nas ca\·alla
riças do.Corpo animaes que lhe são estranhos, 
t>xr.eptuando-se apenas os dos Officiaes do l~s
tado-Maior do Corpo, mediante a competenll' 
indemnisação em beneficio da caila de for-
ragens. . . . • . . . . . . . . • . . • . . . • • . . . . . . . . . . . 60 

N. 55. -F AZE~J)A .- Em 30 de Janeiro de 18ü3.
Communica a Resolução de consulta sobre uma 
deeisão da Alfandega da Córtt>, que condem
nou a um Fiel de nrmazem a indemnisat· o 
tlamno avaliado em M~790 causndo pelo cu-
pim em varias fazendas................... 61 

N. 56.- FAZEND.\ .-Em 31 do Janeiro de 1863.-
0.; Agenll's fiscaos n!lo estão sujeitos ás auto
ridades judiciarias ainda mesmo na qualidade 
de procuradores judiciacs da Fazenda Na-
cional................................. 63 

N. 57.- GUERRA.- Em 31 de Janeiro de 1863.
J)cclarando que não podem ser promovidos 
.aos postos de Sargento Ajudante, e Sargento 
Quartel-Mestre os primeiros QU segundos Ca
detes simples, que não forem primeiros Sar-
gentos.................................. 65 

N. 58. -GUEitRA.- Aviso de 3l de Janeiro do 1863. 
- Ao Direclol' do Arsenal de Guerra da 
Côrtc, approvando os preços da mão de obra 
.dos objectos feitos por empreitada na officina 
de torneiros............................. GG 

N. 59. -IMPElUO.- Aviso de 31 deJancirode1863. 
- Declara que não ha necessidade de aug
mento de credito para a verba Faculdade de 
.illedicina do exercício de 1862-63, c faz di
versas recornmendações ácerca do emprego do 
credito respectivo..... . . . . . • . . . . . . . • . • . . . 61 

N. 60.- }'AZENDA.- Em 3 de Fevereiro de 1863.-
Por via de acção cível deve-se haver o damno 
causado pelo delicto, procedendo-se a prévia 
avaliação judicial........................ 68 

N. 61. -GUERHA.- Aviso do4 de Fevereiro de 1863. 
Ao Director do Laboratm io do Campinho, 
mandando dispensar do desconto a favor da 
caixa rronamira o :\rtifir•~ de fogo da 2. • classe 
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nomuahlo Nunes Yictoria. Clll COilSCt!'ICill'ia 
de ser casado. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6!) 

N. G2.- GUEHit\. -Aviso de ft. de Fevereiro do 186:.1. 
-A' PI·csidcncia de Pernambuco, ponderando 
que muito bem procedeu a Thesouraria da 
Fazenda oppondo-sc ao abono de gratificações 
ás autoridades policiaes pelas apprehensóes de 
desertores . . . . . . . • • . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . ti!J 

N. G3. - t; U EUHA.- A ,·iso de 5 do :Feverni ro de 18ti3. 
A' l'residencia de (;oyaz, determinando que a 
Companhia do Cavallaria tenha conta separada 
da de forragens, para remonta de cavallos, 11 

que se vendão em hasta publica, com as forma
lidados legacs, as cavalgaduras que se inutili · 
sarem, recolhendo-se o producto á Thesuuraria 
do J<'azcnda eomo receita extraonlinaria o 
eventual.... • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . "íO 

N. 61,.. - 1.\IPEIUO.- Circular dt1 6 do l'cvcrciro do 
1863.- Aos Presidentes das Províncias decla
rando o que se de\'o observar a respeito do 
pagamento de loncinwnlo aos substitutos dos 
empregados publicos gcraes, quando eslPs, 
sendo membros das ,\ssembléas Legislativas 
l'rovinciaes, optão pelos vencimentos dos seus 
cmpn•gos . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

N. 65. -GUElUL\..- Aviso de7 de Fevereiro de lHti:L 
-Ao lnspeclor da Pagarloria das Tropas, I'X

plicando que o Aviso de 2L de Julho de 18ü0 
estabeleceu expressamente nwdida geral, t', 
não estando por is,;o comprehendido na letra 
do de 7 de Junho do anno proximo passado, 
cumpre que mande abonar as vantugcnsgera1's 
ao ~lajor 1\Iunoel Francisco Coelho de Oliveira 
Soares, relali\·as uo tempo em que funct.:ionou 
em um Conselho de Guerra, eonlinuundo a 
assi 1n proceder em ca~os ideulicos. . . . . . . . . . 7 ~ 

N. 6ü.- F.\ZE21lDA.- Em 7 rln Fc,·cr•üro de Ul63.
Communica a llesolução de Comulta, que de
clarou achar-se o t;ovcrno autori~ado pura 
modilicar a nota 77 da Tarifa dus Alfaa-
degas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . 7:! 

N. 67.- FAZENDA.- Em 7 de Fevereiro de 18ü:L
Communica a Hesolu~ão de Consulta, que 
dccidio não convir por ora t!Ue o Banco do 
Brasil eleve n sua emissão alé o limite do triplo 
llo fundo tlisponiwl en1 caixa ..... ,........ 7'~ 
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:N. 68.-AGniCULTURA, COM:\IERCIO E .Ont\AS 
,Pl,JDLICAS.-:- Em 9·de Feverei,l'o,de 1863.-
1\ecommmída. o cmpr('go ·de tnelos bl•andos 
para reduzir os indigl'nas ••.••.• : . • . . . . . . . 75 

N. 69.- FAZENDA.- Em 11 de Fllverciro de 1863.-
1\laterias sobre que devem versar os exames 
dos candidatos aos lugares das :rbesourarias 
de Fazenda ..•.• · •...•..•..... ; . . . . . . . . . . 77 

N. 70.- FAZENDA.- Em H de Fevereiro de 1S63.
Decl~ra que os Empregados da 1\eecbcdoria 
do Rio de Janeiro, nlio tem direilo a porcen
tagem da renda proveniente do pagamento de 
letras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 7!) 

N. 71.- FAZENDA.- Em 12 de Fevereiro de 1863.
Quando c ('m que cspccie pódc sct· paga a 
siza de bens de raiz.. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . Sl 

N. 72. ~FAZENIH.- Em 12 de Fevereiro de 1863.
Hevalidação do scll,9 de documentos pago antes 
do 1\cgulamcntl) ~ 26 de Dezembro em im
portancia inferior á taxa de,· ida •.....•..... 

N. 73.- FAZENDA.- Circular em 13 de l<'ever<'iro 
de 1863.- Recommenda o fiel cumprimento 
da primeira parte da Circular n. 4 de 8 de 
Janeiro de 1861. ....................... . 

N. 7&.. _(;UEHHA.- Aviso de 14. dtl Feycreiro de 
1863.- A' llresidPncia de S. Pédro do Sul, 
autorisnndo a continuar 11 fazer-se por conta. 
do Governo o pagamento d11s comedorias aos 
Officiaes c Cadetes que viaj;io crn maios de 
guerra nas aguas da l'rovincia emfJillllllo niio 
se rrgular melhor c:>te ramo de S<•niço, t•x
ceptuando-se porém os cas~ em qoe as via-

, 

82 

83 

grns forem pot· interl'ssc proprio; ... :. . . . . . 81-
N. 75.- t;UEHHr\.- A"Yiso dc'14- fevereiro de 1~W:J. 

- A' l't'esidcncia de S. Pedro do Sul, sig
nilicando que a questão \'lmlilada Jjfl rcdallla
çi.io do Tenente c;cncra\ Commandantc das 
1\rmas está resolvida no ,\\'iso rt~~ t!l de lk
zmubro do anno proximo l)a:;sado, isto é, o 
individuo relido a titulo dcdes•~Flor temdirdlt) 
á elnpe, mas não ao-sohlo, (JUc deve St'r iu
c.lemnisado por quem tivrr aulorisado o st·u 
ubono, sem verificar-se previamrntc a idl'nli
dadl' da pcsma, cumprindo que a indctnni~a•;f•u 
da ((espcza com a sua manutençt\o nTaia 11a 

l'olidn, ~e a t'aptnr;t ft\r feita l'l'l' dia ..... . 



N. 76: i.IG tan:-nlU. -A vi~o dé U. de Fevereiro de 1863. 
:.i....-,Allt~i"itndoo tempo de duraçfto dos enxergões 
·q\uf sd dist•·ibuem <aos eprpos do E'<ercito, c 
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· marcando a qtmnfia que pódc ~r abonàda para 
·seu enchimento .................. ; : • • . . . . . 85 

N. 77~ WFAZENDA . ...i. Circular em- 16 d<F Fevereiro 
· de1863;õ:l.. Sénl"hrtlcm cxpl'eSsatnão.-se adianta 

quantia· alguma a Officiaes da Armada c aos 
Emprcg;ulos do Minislcrio da Marinha. . . . . . 86 

N. 78 • ....;J>'AZENilA.- Em 16 de Fevereiro de 18G:L 
· · ..;..;... As Thesourarias de Fazenda têin corrcs

pondcncia directa· com os diversos Minislcrios, 
c cumprem as ordens deites ... :........... 86 

N. 79. -FAZENDA.- Circular em 2L de Fevereiro 
de tS<r.J. ;_Estabelece rrgras parn o pilga
rncnlo de di\·idas de cxcreicios lindos. . . . . . 87 

N. 80.- GUEBUA.- Aviso tlc !!/~de Fevereiro de 1EG3. 
· -Ao ~lirilstcrio da Fazenda, explit:nndo o 

~cnlldo do A vi só Circnlar dcstll ~l inistcrio de 
2'3 'd" Jt:lnho de 18G2, quo não' altera, corno 
suplJÕ"' a·ThcsOtíraria da Fazenda do 1\Iara
nhilo, .apoiada pelo Tlwsouro Nacional, os 

"';U~g'ttlatnt'httJs 1de Fnlcndfl, dandd vólo l'lll 

Junta à indivíduos qnc llw slio c;lranhos. . . . R~ 
N. 81.- IMPEH10.- Aviso de 2'~ de l<'everciro de 

· tS63 .'.:.._ ,\o l'residcntc tla ProYincia r! e l't•r
JHlmbucô, 'approvando a deliberação lJIIl) 

fombu de mandm· dissolver a Junta de qnali
fitlilçi\o de votantes da l'urochiu de Naz:m·LIJ, 
c munir outra... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8~ 

N. 82: -'-'f;uttnR'A. ~'A\·iso de 25 tle Fcvt·reiro de 
· 'f8G:J.'- Mah'dando que o Comelho Adlllinis

tnHivó do Ar.5Pnat de (;uerra da Cô~le fi'('<'h:t 

tndistinctamcntc as· propostas de todos ns 
~{'Mllml'rentl'S· que se apr('scnlarcm, não olJs
·tabt~Md sc·nc~arem· inscriptos nu lista das 

, tl~MA!tifftuJkn'taJot·as ••• • •••• , , ••••...••.... , üO 
N. S3~ ...._t'.\Zi!:N&l\~ ..... ~etmilat'tm:2;) de .Fevereiro 

· dê'1fM3:"- Kslllb-,sn-je1lmt!eo poganH·nto dn 
·.• ·i'lnotoml'ntos oS AYis-os.o'Port;wias maud;IIHlo 

nddir cmprl'gados· ou nómcondo-os. para ser-
•· '' '' itbnt''i-tlterinamonte.·.:............... . . . fll 

N. S't .'''...!..IJ•'.-\ZI\NIU. ~ Cit·cular em ~6 ele Ft·ven·im 
· · · · cln f'86:1::;.:_ A iótporlancia das nssignatnras do 

{liwrio onit;ia{ dt:VC Sl'J' escriplurmla rnJIIO 

renda :j"l"il f ••• ;· •.••••••••..•.•• , • • . • . . . • V2 



N. 85. -FAZENDA.- Em 27 de Fevereiro de1863. 
- As certidões de que precisarem' O!l Procu
radorl's Fiscacs para 11 promo~ilo dos lnterl'sst•s 
da Fazenda Nacional devem ser passadas gra 

PAI:, 

tuitan1entc . . . . . . . . . • . • . . • • • • . • . . • • . . . . . 92 
N. 86.- FAZENDA.- Em 27 de Fevereiro de 1863. 

-Ao Mlnistcrio de Estrangeiros, declarando 
que por Lei os Minlstcrlos nfto têm receitas 
especiat>S . . . . . . • . • • . . . • . . . • . . • • . • • . . . . . . 93 

N. 87.- FAZENDA.- Em 28 de Fevereiro de 1863.-
0 Vigario encommendado só tem direito a 
terça parte da congrua no caso de estar o Vi
gario collndo impedido por pronuncia em 
crime comrnum ......... , .•. ; . • • . • . . • . . . 9-l 

N. 88.- UlllERIO.- Aviso de 28 de Fevereiro de 
1863.- Dá providencias para a l"t->du~iio das 
despezas da Capt!lla Imperial. . . • • . • • • • . . . • 9~ 

N. 89. -JUSTIÇA.- Aviso de 28 de Fevereiro de 
1863.-Ao l'rcsidenteda Provincia doPiauhy. 
-Decide que, nos processos de rcsJ>onsabi
lidadtl, o inqucrito de testemunhas nlio ó 
obrigatorio ....•..........•.•....•... , . . 97 

N. 90. -JUSTIÇA.- Aviso do 4 de MarÇo de 1863.
Ao Presidente da Província do Maranhão.-

. I!ecla r a que os ctgos podem advogar. • . . . . . 98 
N. 91. -F,\ZENDA.- Em 5 de Março de 1863.

Ao l1 rcsidenle do Banco do Brasil sobre a 
rdirada da circulação das notas dos- Bancos 
Comml'rcial e Agricola c 1\ural c Hypolhc-
cario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . • • • . . . • • 99 

N · 92.- At~ltlf.ULTUit\, COMliERCIO E OUI\.\S 
I'UIJLIC.\S.- Em 5 de Março 'de 1863.
Dcclara que os Bancos, que tem ocções de 
Companhias em mera cauç11e, nllo podem 
votat· nas eleições das mesmas Companhias .• 103 

N. 93. --lWEl\RA.- Em 5 de Março de 1863.- De· 
terminando que o Com mandante da Guarniçlio 
da cid;Jde do 1\io Grande, visto ser Oficial 
General, tenha ás suas ordens um Ollleial su
l~alterno, que desempeultari ao mesmo tempo 
as funcc;t'les dc St•cretario •.. ; ••••..•....... 10~ 

N. 9!.- MA lU~ li.\ .-Aviso de 6 de l1arço de 1863. 
-Declara que deve abonar-se rat;Ao aos Offi
ciaes cxl ranumtlrarios das diiTcrenles classes 
mttwxas da Armada, quando presos para n·s
pomlcr a Conselho de Guerra, ou cumprindo 



1•.\(':. 
senll'nça; e revoga, nésla parte, o Aviso de f :1 
de Julho de 1834. •.......... · ...•........ 105 

N. 95. -GUER.RA.-Aviso de 7 del\larçode 1863-
A' Presidencia de Santa Catharina, declarando 
que pódc correr por conta do Ministerio da 

· Guerra a despeza de luzes da Guarda do Pala- . 
cio sempre que fôr dada por força do Exercito, 
bem como que nenhuma duvida haverá em 
mandar satisfazer pela mesma rórma a do ex
pediente militar da respectiva Secretaria, uma 
vez que os outros 1\linisterios concorrão com a 
porte que lhes disser respeito .• •.. . • . . . • . . 105 

N. 96. -F.\ZENDA.-Em 10 de 1\larço de 1863.
Lançamento do direito l!e prercrencia ao aro
rllmento de terrenos de Marinhas ....•....• 106 

N. 97.- FAZENDA.- Em 12 de Março de 1863.
Abono de vencimentos aos Lentes licenciados 

. das Faculdades de Direito •...•....•......• 107 
N, 98~ ~FAZENDA.- Em 13 do 1\larço de 1863.-

· Arrematações de dividas incob•·aveis ou do 
dimcilliquidação pertencentes a heranças em 
arrecadação pelo Juizo competente ......•.. 101 

N. 99. ';.:o;.t.F.\ZBNDA.-Cir~lar em 13 do .Março de 
. . · 1863.-0s processos de relorma dos Officiaes 

do E~tercito e da Armada devem ser rcmet
·tidos pelas 'fhesourarias directamente aos :.Ui-

. nislerios da Guerra c da Marinha. . . . . • . . . . • 108 
N. too.-FAZBNDA.- Circular em U. de Março de 

1863.- S4o isentos do sello proporcional os 
títulos que :;e passAo a Omciaes da Armada e 
classes annesas para servirem em terra.. • . • 109 

N.lOt.-FAZENDA.- Circular de 14 de Março do 
. · .. 1863.- Sobre a escripturaçio do sommas en-

. tresues no semestre addicional do exercício 
, · aos responsaveis da Fazenda Nacional. . • . . . 109 

N.lot.-IMPEI\10.-Aviso de 14 de Março de 1863. · 
,._ Ao·.llirec~r da Faculdade de l\Jedicina da 
'e&&e. 'CCH~HDUokando que a declaração do 
·proftdor da·SaA&a Casa da Miwricordia, do 
nio ba,er ioconvenienle em ser algum alumno 
admitlido como interno de clínica no mesmo 
Hoepital póde ser apresentado até o dia do . 
concurso aberlo para o mesmo lugar ........ tfO 

N. 103.- GUERRA. -Aviso de 16 de )farço de 1863. 
-A' PI'Csidencia ·da Bahia, autorisando o 
abono da con11ignaçilo dl:' 7~500 rs. mensa<>s, a 



eon.tAr de Janeiro>.~o corronto ·~•" .. o Es
.QQIJdrúo de Cava)laria,. .ptra,çuratlJO.j{)s ca-
1\'•Uos. ,Jmltudo.so 'eiSat.IWUl ..... ~e~Aila da, 
çaixa das ,-forr.ageM. <t~or. jiM\e18WmJnte so 
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fará adcspezadocument81la •• :-h"•···•u ..... 111 
N. 104. -l~AZENDA.- Em. 17 de Na.fço ® 1863.

Sobre o cumprimento de Pre4UllQ.fi.as d~ poder 
judiciario pelall Tlleso.vror~s.4t\ lt'.&WJcJa ...• 111 

N.105.~AGRICULTURA·,· COMM.iRÇIQ,:E• OltBAS 
PUBLICAS.- E01l8 de ~·.de 1863.-
0rdena que os empregados do a~mento de 
S, Pedro de Alcantam niio fação pla~,ttaçõcs 
·em lonas da Colonia Militar do;Jatahy • ••... 112 

N. 106. -1\IAIUNHA.- Aviso de 18 de M8o1'Ço d~ 1863. 
-Manda observar o Regulamento, organisado 

. para a praticagem dahilrra ~ p'mu Chlade de 
S. João da Barra na Proviocia do Rjo.de Ja-
neiro ........... , .•. • .•.• ,, ..• ··, .;. .: •..... 113 

N. 107. -MARINHA.- A ,·iso .óe•18 de Maf'.{o de1863. 
- Dú instrucções para .o unme e; .J.iq11idação 
das despczas feitas pelo Agonwrc,mprador 

. da l\Iarinha •..•.••.....•..• · •.••.••• , • . . . • . 123 
N. 108. -11\IPERIO.- Aviso de 19 de •tai'Ço dq t863. 

-Ao Presidente da Pfoviocia dtEspirit• Santo 
approvanllo: a ·deliltetaçlo ~~ aanullou 
os trabalhos de quaiüioaç&l .de votantes da 
parochia da capital •.• ·.,., •.••• ·~-• .·~, ••••.. 125 

N. 109.- AGHICULIURA. COMI\1ERCIU ··B ·OBRAS.· 
J>UDLICAS • ....- ~m :19 6& Março d~ i863.-
:Manda sobr'estar. al6 segunda.or~em, a todo 
c qualquet· pFoccsw .. do·venda· ·de.·terras a rc-

. qucrinjento do particulares .• -.:,;r •.• •.:.' •• ••• , 126 
N. 110.-GUERRA.~ Aviso. de 19·de lfarçQ :d~ 1863. . ' 

-A' Thesourarla de S. Pedro;do$tll,rdeter-
. minandwqtte abone vantagens• :.EsladQ.Maior 
de t.a Clnssc <ao- 01\iclal\ que (ilr~gnado · 
para:eoni.r,de;Sectmtmo il~IQllliKldante da 
Guat•niq.no. de.;cidede do.llio Grande, .. vta;to ser 
este OIDci~ltGeaerál,daz .. ~d.~. ~~bono 

: nos.:quc li. terem ~.iq~.;tllllf4N<; se
,AJlCJh.--«~mprllfJ~l,DJ.,.,.rí 'ajus-

~.11l.~~A~~N~t~··~~:!~i~\i~ç~·d~ 126 

l 1Sü3.-tE~riptumçio·dtJ...in~~por 
adianta me~ :de fibloos,.e,ôllf:rllf cU vidas dos 
Officiaes do Eterciro~; • ... h)., ••••• ' •••••• 127 



l'.lG• 

N.112. --GUERRA.- Avi'Bo de20 de Mar~ de 1863. 
- A'.Tbesouraria da Fazenda do Amazonas, 
mandatldó•'restltuir. ·a i mportabeia das forra· 
gens qde houver descontado ao A~feres Lau· 
rentino de S. Pedro Neves, fazendo-lhe apenas 
carga do quantitativo para compra de cavallos, 
a que não tem direito os (lOmmissOes equipa
radas .ás- de Estado M alo r de 1. • classe. . . • • 129 

N. 113 .~.GUERRA·,.:_ Aviso· de 20 de Março de 1863. 
-·A' Presidencia de Pernambuco, mandando 
abonar vantagens deexercicio ao t.•Cirurgião 
do Corpo de Saude Dr. Francisco Gonçalves 
de Moraes, relativas ao tempo em que substi· 
tuio o primeiro Medico qu8 passou a servir 
no Jur.y. . . . . • • • . . . • • . . • . . . • . . • . . . . • . . . . 129 

N. 114··- MARINHA.- Aviso de20 de Março de 1863 . 
.. --Manda observar lnstrucções provisorias para 

o serviço da praticagem da barra do Rio Doce, 
. na Província do Espírito Santo.· .•••....... 130 

N; 115. -IMPBRIO.- Aviso de 2l de Março de 1863. 
-Ao :Presidente da Província de Pernambuco, 
declarando que nao pt>de ser concedida a li
·eehça ~;pedem os~capitulares do convento · 
.de NOSS6 Senhcra do Carmo do Recife para 
ratificarem a hypotheca que contra h irão sobro 
o engenho Jardim, de propriedade do mesmo 
convento •••.•...••.••••••..••• ; . . . . . . . . 135 

N. U6 • ....,.GUERRA,..._Aviso·de 21 de Março de 1863 . 
. - Declarando· quE- os militares, sentenciados 

por outros crimes que nao o de deserçllo, 
sómente deverão ser ferropeados quando nas 

. sentenças assim se determinar. . • . . . . . . . . . . 136 
N. U7.-GUERRA.- Aviso em 23 de Março de 1863. 

~ A'. Presidencia de Pernambuco, fixando a in
telligencià que se deve dar ao AYiso de 20 do 

... , corrente ti~' ••••••• · ••• -........ , • • • • • • • • . • • 136 
N. U8~FAaRN»Ã;~- Bm i3 de Mar~o de ·1863.-

~ ·· .. A~~tJDt-dla,& Mr.iptura~o dos em-
. prestimos_dós.oolhf de-~~-t·'>''· ..•... 137 

N.U9.-FAZENDA.-Em 24.cfez~~~d8ü3.-
. Arbitr:amento das Danças ftscaes, cóndições que 

flevent &er expressadas nos termos- das mesmas 
"ftanças-<e poderes que deYem conter 8s procu
'rações para•a assignatura dos"referidos termos. 138 

N. 120.- IMPERIO.- Aviso de 24 de Marco de 1863. 
· -Ao Presidente da Proyincia de S. Paulo, de-
Im~JCE D.\5 DF.CISiiES DE 1863. 3. 



· olarando que os bens rouniC:ifléai nlo estio 
. ~uj~{to,s, á penhOra.· ..•• ·• ~ ••• •·~,. 1 • • • • • • • • 138 

N. 121.~ 40.1\lCULTll&A I ' C-())JMBRGl() :& . OBRAS 
:PllDLIC4S • .,;.-a\viso·de i' ®.Março-·de 1863. 

· -:- Approva a tltb&Ua--·d~J' precns' de fteles c 
passngcns pàra navegaçlio. ilBtte porto ao de 
Caravcllas. c escalas pela Conipanbi:t Macahé 
() Campos .•••... ; ..... · ... • •..••••. , .• ; .•..••• 139 

N. 122.~ A(iRICULTURA, COMMEI\CIO E 081\AS 
PUBLICAS.~ Em 26 d~ lia~·· de 1863.
ResHluições de umltas aos ànellldiltarios de 
terrenos por falta de reg.istro ••.. ·• ~.:. ~ • . • • . . f 4.1 

N. 123.-AGIUCULTlJRA, COM:MERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Em 2l de Marçe de 1863.
CoQçe<tctido ao SaçlJnrel J.osé We•Jcesláo Mar· 

· ques (,la Cru~ uma lcgua qQadtada de terras 
sitas á margem do mo Cornmandahy, con
nuente «lo Uruguay, pa~:a fondu _uma co-
loniíl· ...• ; •• •. • ........ · .... • ............. 141 

N.12&..- GUERRA.- Aviso de 28 de Màr~o de 1863. 
- Ao lnspectot da Pagadol'ia das Tropas, 
mandando abonar· a differenQB: entre o SI) Ido 
de soldado o o de t.• Sargento ao Alreres 
alpmno ~pão.Ril!eiro !Ja Silva Junior, desde a 
lilatil· .em ql):6>-ltt,e, foi SlJ81!'1lSO at61 a''da sua 
noQ')eação de Al(eres aJu.mno •..••.• : •..•.• 1!.2 

N.125.-GU~RJ\A. -:-.C9{lsQltil. d.e. 2.8. d_, Ma~ço do 
1863.-:" Do.Çon~elqoSupreulQ'Mnit:ar, decla;..· 
rando as. condiç~!l-~m qu~.se d~'o etlnsidemr 
como pc~a.~;pr~f!p elfcq~iva a multa, l•orres· 
pondonte a Ql"~ iJo te~n~ d~ pri$.11..0, im
pqsta pell) Ju~y ti Pf:ll~ f)q.ti~areHo a fim de 
poderemf!et as 4U"ll pra~11s exet\Wl~s lllls ftlei'-' 
ras di:! mesmq EtArcjto, •.••. ~ •••.. ; ; • • • . . 1!.3 

N. 126. ~ F'~ZEN-UA.-~ ~ d0 . ~!U'VQ de ~863.-
. ~.o4l~_pQ~ qu~ .c!El"W:C.I{l.~s. Tb~~·~rar~ remetter 

· ~TbJlS~ · ·5,~~ª ~}il.stitq~- ." iQuJiliSlJ"'' 
"ªs•.• N·~ q~p~pel,oireola~t&. oQ moeda 
me~al.l~~ ••.• ; ................. ~. ;,,. ~ .... 144. 

N. 12'1...- 4~·.}-JCU,I;.. . ;:1:-tl~.\, ~Q1ti-~«1Ur ·~ OllR~S · · 
, ·lJ~BUC~S.~·~·*' 4ft~,cJ~ ~63.-
. ~~~ as:t-.03:1:liJ!U'~iAlwa._,Qffltdos.Santos 
s~ U41J., legua. qo~d:r~da de•ter:r~ na c zona de 
t.~r.ras. fj\~v,qwtp,s. cornprlllle~jdas· entre ·o rio 
Urugu~e C?- seq confl~~:en.t.e.CO!ll~l!dAbJ para· 
fllnrtnr uma c.olonia 0(101 pessoas·Jivres •.... f/~5 
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N. HS'.- FAZB~J)! ....... :E·m,.30 de llarÇlJ'·de 1863.-
0s Bmprega:dos dA iidlninistraçao dos Cor-
. roiot ·SÔ J*nle18!.41 gtatlllr.áçiio nos casos espe-· ' 
ci4e&:e1tlpteslio~ no Regulamruito respectivo. I 4.6 

N. 129•;...;. FAZENDA•::.:... Em ·30 do Março de 1863.-
A disposlçio do·art· .. 93 da Lei de 4 de Outu-
bro de 1832, sobre Ucenças, está em vigor 
paro todos os Empregados civis, salvo unica
mente aquelles que tenhao outras disposições 
pr~prias e expressas....... . • . . . . . . . . . . . . . 14G 

N. 130.-AGlUCULTUl\A., CO~UIERCIO E OBRAS 
PUBLICAS .---..Aviso em 31 de Março de 1863. 
- lnstrucç<Jes para os cstaclonario5 do Tele
grapho electrico ..•. , •....••.•........... 147 

N. t3L ...._ JUS'fiÇA .-Aviso do 31 de Março do 1863. 
- Ao Prasiderilo da Provlilcia do Pará.
Declara que, sendo a queixa negocio pessoal, 
não pód~t ser dada slmlio pelo otrendido, ou 
por outrem .nos casos exceptuados nos arts. 72 
c .'13 do Codigo do Processo eriniinal. • . . . . . 149 

N. 13io."'t"' JUSTIÇA~...._ Aviso de31 de Março do 1863.
.Ao P.tesidorito da, Prol'inéia de S. Paulo.
' Approtá~ o procedimento. do Jui! de Direito 
-da Comarca. de Jooarehy; que mandou reunir 
erh uma só pessoa os cargos de l~scrivão do 
Juizo de Paz e da Subdélegacia de :Mogy das 
Cr.uzes ~..... . • . . • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 150 

N. 133.-.UJPRRIO.~ Avisei do t.• de A·bril de 1863 . 
.. ..,..., Ao.Presidcnte da .Pr.ov.incia de PnrilambuCú, 
rc5oirorido. àlgumas duvidas qne propõe á cerca 
de unta ·botica flU111teopalhica aberta por um 
ínedicó na capital iila mesnia Pwvincia. . . . . . f 51 

N. 13~.~FAZEND,\. -l!.'tn o L• do Abril de 1863.
Quc os direitos. das mercês silo .devidos na 
eonrotmidódc das lêi~ que vi~orllo ao tempo 

. _ Ydà :conéesslo das mesmas mercês. . . . . . . . . . . t:J2· 
Ji. l35~J!.4.ZKNUA •. ...,...,cireular- em o h" de Abril de 

uiai3~~r~ 11. lib!:Jfa:DQ& do& ,(liréitos das 
. noméaç&Js;:de ~.:a .Vig~s:,geracs •• 153 

N. J3G-....... ;FAZENDA ...... Eln. & de .• A:briDI~de.J863.
Sobre.a eobranta de ditéitos da'.éxpcdiente de 
'mercaiJdtias deipâebadas de umu para as ou
tras. Pr'o~ilieiaS; ·com destino a portos habili-
tados ou. ófto: ..•.. ~ ·• • . . . • . . • . . . . . .. . . . . . . . 15.'J. 

N.13'Z~·.,..A61UCUUCUI\A, COMMERCIO E OBRAS 
l,UBLICAS.- Em 6 de Abril de 1863. -
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Resolvendo as duvidas propostas áccrca da 
hraçagem que se deve pagar aos Engenheiros 
medidores'de linhas communt, -etc .••••••.• 156 

N.138 . ..-.GUERRA.- Avi$> de 7 de Abril de 1863.
Declara as condições em que devem· ser ex
cluídas do Etercilo as praças que tiverem 
sido condemnadas á pena do prisão. menor 
de 6 annos, e não satisllzerem· a m.ulta cor
respondente á metade desse tempo que lhes 
houver sido imposta.. • .. . . .. .. . .. .. . .. . . J 56 

N.139.-IMPER10.- Aviso de 7 de Abril de1863.
Ao DirecLor da Faculdade de Medicina da Ba
hia, declarando que um pharmaceutir.o appro
vado em 1825 pela Physicatura-mór do Reino 
de Portugal deve ser considerado como habili-. 
lado para fazer exame de sumcicncia ....... 157 

N. 1~0.- FAZENDA.- Circular em 9 de Abril do 
1863.- Sobre a cobrança do emolumento 
das buscas para se passarem certidões .•.... 158 

N. 1H.- GUERRA.-Circular em 9 de Abril de 1863. 
- Fixando a intelligencia que se deve dar á 
Circular de 23 de Junho do anno proximo 
passado na parte relativa á intervenção dos 
Delegados do Cirurgião-mór do Exercito e dos 

.. Commaridan~S dos Corpos· na ccl~bração , 
commettlda ás Thesourarias de Fazénda, dos 
contractos para fornecimento dos remedios 
ás enfermarias militares estabelecidas nas 
capitaes.. . . . . . . • . . • . • . • . • • . .... ; . ·~· . . . 158 

N.142.- FAZENDA.- Em 10 de Abril de 1863.-
0s Presidentes de Província são os compe
tentes para impór lls autoridades policiaes 
as multas por infracção do Regulamento do 
sello de papeis ......•.•.••....•..•.•.... 159 

N. tr.3.- FAZENDA.- Em 10 de Abril de 1863.
Dá provimento a um recurso sóbre divida de 

· exercícios ftndos ...................... · .. 160 
N.iU.-FAZENDA.- Eni 10 de Abril de 1863.

Nega provimento a um recur~<>' sobrei despa-
cho de fazendas em retalbbs:~~;-; .t.!.f.l • ; • • . • 163 

N.145.~.GUERRA.- Alisô etn H~e'.i\bril de 1863. 
, -DeClarando que o Aliso 'de 3 de Dezembro 

de 1861 não teve' em Vista· devolver ás The
l!ourarias de Fazenda a flscalisaçliO' das des
pezas das enfermarias militares ; , ·mas sim 
apcnus fornecer-lhes os meios pratlcos de co-
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nhecérem.se ha deftcit a sali6fazer, ou saldo 
a reculher aos-cofres poblicos ••.••.•.....•. 165 

N/146.-IMPERIO•- Aviso-de ,11 de-AbriL de 1863 . 
. ....._Ali Director da Faculdade de Medicina da 
.corte; declarando 'QUe não póde ser aceito 
para a matricula o exame de arithmetica, al
gebra·e geometria, feito no primeiro anno da 

· Escola Central, pela mesma razao por que foi 
recusado ;o' de um bacharel em .mathema-
ticas ..•...•...........•.•....••........ 165 

N. 147 . .:....:MARINHA.- Aviso de 13 de Abril de 1863. 
- Mànda observar regras a bordo dos navios 

· brasileiros, tanto de guerra, como de com-
rnercio, para evitar abalroações ............ 166 

.N .. US~.:_:·pAZENOA.'- Em 13 de Abril de 1863.
Estno sujeitas ao sello as quitações passadas 
pelos Empregados das Alrandegas para rece
berem os irnportancias de multas e appre-

1... • hcnsões .. _ ..................... _ .......... 171 
N: fdQ.~GUE.RRA.- Aviso em 13 de Abril de 1863. 

·· ·,. )>eclarando qu~ o omcial que exerce o cargo 
'de ()irector do Hospital Militar, não obstante 

, > •. )cftetor~ado, témdireit6 á e'tape~ .•....... 171 
N. lãO, ...... AGRICULTURA , COMMERCIO E OBRAS 

.PUBLlQAS.- Em 14- de Abril de 1863.-
: 1\ec.ommendando a execução do .\viso de 19 

de Setembro de 1861 relativamente ás diarias ,. c outros supprirnentos a colónos, e que do 
_,.1. 0 de Julho proximo futuro em diante faça 
sobr1estar em todas as obras, que não forem 
·urgentes 'e indispensaveis nas colonias do 

, , GQverno, etc.. . . . . . . . . • • . . . . . • . • • . . • . . . . 172 
t:llt 15,L- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 

PUBLIC~S.- Em 14 de Abril de 1863.
M~I\d.ando _reduzir as despezas que actual
mellte se fazem pela rubri~-Colonisação-, 

. Cf!~---~I~.r~J.~!-~! .:.ê::s~.~t~. !~a-~e!. ~ 172 
~lt.l52~-IMI>ERIO.~· .l~so d'é'f':~«<'tfÁ'bril de 1863 . 

..,...-·Ao Presidente da PróvitiSía ·da Parahyba, 
1 resolvendo . sobre o recurso interposto pela 
;Camara .Municipal dá Capital da multa que 
_lheim~z a Presidencia, por ter deixado de 
fornecer os objectos · necessarios para os tra-
balhos da qualificação ............ ; ....... 173 
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N. 153.- ~..,AZENO.\.- Em 16 de -~brll de t863.

Sobre a liquidação dos autos de contas de 
íestamentos ............................... 174. 

N. 154..- F~o\ZENDA.- Em 16 de Abril de 1863.
Sub•·e a fisealisaçlio do pagamento do sello 
de quinhões hereditarios. . . . . . . . . . • . • . . . . 17a 

N. 155.-FAZE~DA.- Em 17 de Abril de 1863.-
0s Empregados das Alfandegas quo ficáriio 
addidos por occasilio da reforma, operado pelo 
Uegulamenlo de 19 de Sett~mbro de 1860, 
só tem direito ao vencimento fito .......... 176 

N. 156.- FAZENDA.- Em 17 de Abril de 18C3.
ltemcttcndo a tabclla da distribuiçfio das 
quantias para as dcspezns do exercício de 
f8f.i3-1864. ......•............•...•..... 177 

N. 157.- GUEIUL\ .-Consulta de t7 de Abril de 1863. 
-Do Conselho Supremo 1\lilitar, declarando 
que o e!Teito da clausula com que pelo art. 6." 
da Lei n.• 1.143 de 11 de Outubro de 18()1, 
são transferidos os Officiaes do Exercito no 
primeiro posto de umas para outras armas, 
é 'sómentc relativo ás promoções dos mesmos 
Officiacs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

N. 158.-FAZEND"\.- Em 18 de Abril de 1~63.
Sobre a validade de uma folha de descarga do 
mercadorias em relação ás assignaturas della. 17!J 

N. 159.-FAZENDA.- Em 18 de Abril de 18fi3-
Não é licito ás Thesourarias deliberar pré,·ia 
e anteriormente ás decisões das Atrandrgas 
sobre quaesquer processos nestas instaurados. 1i!J 

N.1GO.-.FAZENDA.-Em 20 de Abril de 1863.-
, As oficinas de Photographia, que fornecem 

ns moldu1·as dos retratos quP. tirão, estão su
jeitas ao imposto competente............. 181 

N .1Gt.- FAZENDA.- Em 2t de Abril do 1863.
Declarn quàl a pena a que estilo sujeitos os 
navios que não apresentao o manifesto.... . . 181 

N.162.-I<'AZENDA.- Em 22 de Abril de 1863.
Quo na repressão do contrabando se devo 
empregar só mente as medidas .. e pro"Videli· 
cias que estabelece o Regulamento das Alfan· 
degas ...••..... , . • • • • • • • . • • . . . • . . . . . . . . 182 

N.163.-FAZEND.\.-Em 22 dcAbril do 1863.-
A relaçiio dos autos de arrecadações inscriptas 
devem nas Províncias ser rcmettidas ás The
souraria~ tlc f(tzcnda onde flCfmaucccráõ .... ~ 18:.1 



N.1G4.-GUERRA.-'-AYiSO em 22 do Abril do 1863. 
Declarando que o Padre Thomaz Antonio de 
)~raes Castro, Capellllo da Repartição Ecclc
siastica, nlo te-m com elTelto direito ao abono 
da gratificação addicional dura~tc o tempo 
em que esteve preso de correcção. . • . . . . . • 183 

N. 165.- FAZENDA.- Em 23 de Abril de 1863.
Sobre a responsabilidade dos fiadores além da 
importancia do arbitramento das fianças .... 184 

N.166;- FAZENDA.- Em 23 de Abril de 1863.-
0s pentes de tartaruga em cartões pagão os 
direitos de consumo pelo peso brut~.. • . . • • 185 

N 167.-FAZENDA. -Circular em 2~ de Abril do 
1863.- Os Omciaes de Justiça devem pagar 
integralmente os novos e velhos direitos.. . • • 185 

N. 168.-- FAZENDA.- Em 24. de .Abril de 1863.-
0s forros e_lados para chapéos devem ser con
siderados distinctap1ente para o pagamento 
dos respectivos direitos........... . . . • • . . . 186 

N.169.- FAZENDA.- Em 24. de Abril de 1863.-
0s omciaes de Justiça providos ainda por 
tempo menor de um anno são sujeitos ao 
pagamento dos novos e velhos direitos inte-
gralmente . • . • . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 186 

N. 170.- AGRICULTURA, COMMEUCIO E OBRAS 
. PUBLICAS.- Em 25 de Abril de 1863.

:Mandando que advirta á Thesouraria da Fa
zenda do Paraná que não demore. com pre
juízo para o serviço publico, a entrega do 
dinheiros ao Engenheiro Theodoro Oschs para 
o~ trabalhos que tem de executar no Assun-

, guy, e recommendando que, sempre que hnja 
dinheiro ·em cofre, pague em dia os ordenados 
ou gratificações aos empregados dependentes 
deste Ministerio. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 187 

N.J.n·~-FAZENDA. -Em 25 de Abril de 1863.-
- ·· - ll&OOmm®da a fiel observai:wia do art. 16 da 

'Ler o.. • 7'19-'de 6. de Setembro de 1854. pelos 
Tabelliiles \t'.Esc:rivles. ; .•.••• : • • • . . . . . . . . 188 

N. 172.~-FAZENDA.-· Em 27 dJl Abril... de 1863.-
0empregado de Fazenda não pódesem prévia 
autorisaçllo.ausentar-se da Pro"incia, embora 
o. faqa par.a ir tomar assento ·na Assembléa 
Legislativa de outra Província. . . . . . . . . . . . . 189 

N.173.-FAZENDA.-Em 27 deAbril de 1863.
Rcsolve algumas duvidns sobre o Regulamento 
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de 15 de Dezembro de 1860 expedido p~ra a 
arrecadação da taxa de heranças e legados. . . 189 

N.174.-FAZFNDA.- Em 27 de Abril de 1863.
J)esr.onta-se o vencimento do Emprt3gado de 
Fazenda que falta á Repartição para se occu-
par nas funcções de Juiz de Paz ..........• 195 

N.175.- FAZENDA.- Em 27 de Abril do t863.
Na verificação do peso liquido de fitas de seda 
deve ser incluído o dos cartões em que vierem 
enroladas ................•............. 195 

N.176.-GUEltRA.- Circular em 28 de Abril de 
c1863.- Determinando que as Thesourarias 
da Fazenda nl'io aceitem dos Officiaes que sé 
retirarem temporariamente, ou por transfé
rencia para outras Províncias, consignações 
superiores á dous terços do soldo sem ordem 
expressa desta Secretaria de Estado ......... 196 

N.177.- FAZENDA.- Em 28 de Abril de 1863.
Sobre o pagamento do sello de papeis em pro
cessos crimes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 !JG 

N. 178.- GUERHA.- Consulta de 29 de Abril de 
11:!63.- Do Conselho Supremo Militar, de
clarando, que quando os pareceres dos Con
selhos de inquirição não forem dados, na 
conformidade das provas colligidas, devem os 
Commandantes dos Corpos recorrer das deci
sões desses Conselhos para os Commamlantes 
das Armas, ou para os Presidentes das Pro-
víncias .............•......•........... , 198 

N. 179.- FAZENDA.- Em 29 de Abril de 1863.-
0s livros religiosos não estão isentos de pagar . 
os direitos respectivos .....•............. , 200 

N.180.-FAZENDA.- Em 29 de Abril de 1863.
A disposição que marca os vencimentos dos 
Vigarios Collado e Encommendado nos casos 
de pronuncia é o art. 165, § 4-. o do Codigo 
do Processo Criminal. • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 200 

N.181.- FAZENDA.- Em 29 de Abril de 1863.
Annulla um processo de apprehensão por 
terem sido preteridas certas formalidades es-
senciacs ........•..•..•...•.•..•....... , 201 

N.182.- FAZE::'IID\.- Em 29 de Abril de 1863.
Qual a parte da congrua que compete ao Vi
gario Encommendado nos casos de pronuncia 
criminal do Yigario Collado, .• , .......... 202 
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N. tSa . ....::. FAZE~DA . ....::. F.m· 1.• d~ :\(aio de 18G:L_;_ 
· As nomeações interinas para empregos das 

Alfnndegas só se fazem quando não ha substi-
tutos marcados em Lei.. ................. 203 

N. 184-.- }'AZENDA. --Em 2 de 1\Iaio de 18ü3.
Sobre a quantidade e qualidade dos objcdos 
que são pcrmittidos aos colonos dcspaelwrem 

- livres de direito para o uso domestico ...... 204 
N. 185.- GUEHIU.- Aviso de 5 de Maio de 18t}:I.

J)eterminando que todos os reparos qu" St\ 

houverem de construir scjão do systcma tlos 
que forão experimentados com o raniliío obuz 
c peça a Paixhans de 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

N. 186.-:- GUERHA.- Aviso de 5 de l\laio de 18ti3.
J>cclara que, quando os parccct·es dos Con. 
sclhos de inquiriçãú nlio forem dados na 
confm·midade das provas colligidas, devem w; 
Commandantcs dos Corpos recorrer de taes 
decisões para os Commandanlcs das Armas, 
ou Presidentes das Provindas .••.......... 205 

N. 187.- AGHICULTUIU, C0\1MERCIO E OBHAS 
PUBf_.ICAS.- Em 5 de Maio de 18U3.
Autorisando o Juiz Commissario do 1\Iunicipio 
da Capital da Província de S. Paulo, a pro
ceder a mediçllo e demarcação das posses per
tencentes a indivíduos pobres por conta do 

_ ..... credito distribuído pela verba- Colonisação. 206 
N. 188.~ GUERRA.- Aviso de 5 de Maio de 18ü3.

Eievando até 20~000 o premio pda apprc
IH!nsão de desertores 110 lcrrilorio da IIP(l!l
blica do Perú .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

N. 189,;_ GUERRA.- Circular de !i de Maio de 18!i:L 
.-:- Dcclarnndo que a despcza com a (;uarrJa 
Nacional destacada niio dcn1 co11linuar Jlnr 
conta do Ministerio da Guerra, 110 pr(lximo 
futuro exercício, visto que a respectiva Lei 
do Orçamento não concede credito para seme
lhante serviço •..••.••.......•........... 207 

N. HIO.- GUEitRA ........ AYiso de 8 de Maio de 1863.-
· J~nviando a tabclla dos vencim11ntos que ficãu 

percebendo provisoriamente os emprPgados 
tla Secretaria doCons,~lho Supromo Militar, a 
contar do 1.• do corrente mrz, nos termos do 
art. 39 do RPgulamento appronulo pelo De
creto n.• !1.01H de 28 de Allril proxirrw 
passado ............................... , 202 

l.iDlCF D.\:; Dffl~lir..- IH: I~G.~. -~. 



N.191.-GUERRA.- Aviso de 8 de Maio de 1863.
Mandando cessar do corrente mez êm diante 

PAG, 

o abono de etape ao Secretario de Guerra. . • 209 
N. 192.- FAZENDA.- Em 8 de Maio de 1863.

Sobro a necessidade e cxactidão das declara
ções nas notas de despacho ·de mercadorias 
nas Alfandegas ...•.•..•.•••••..•..•.•... 209 

N. 193.- JUSTIÇA.-Aviso de 9 do Maio de 1863.
Ao Presidente do Tribunal do Commercio da 
Côrto. Declara que a publicidade das transac
ções, depois de consummadas, nada tem com 
o segredo que os corretores devem guardar 
cmquanto ellas não são delinitivamente reali-
zadas ...................•..•....•..••.• 210 

N.19I\.,-l?AZENDA.-I~m 9 de :Maio de 1863.
Direitos de 5o/. dos títulos do nomeação para 
Secretario de l' residenrias de Província. . . . . 21 t 

N.195.- GUEHRA .-Aviso de 9 de .Maio de 1863.
Detcrminando que d'ora em diante as boqui-
lhas dos cantis sejão de metal, podendo empre
gar-se cslanho ou zinco ...•.............•• 21 t. 

N.196.- AGRICULTUHA, Cmi.MERCIO E OBUAS 
PUBLICAS.- Portaria de 9 de 1\Iaio de 1863. 
- Approva a tabella dos dias e horas das 
sabidas dos vapores de Ivahy & Braga do 
porto desta Capital para o de Santos e vice-
,·ersa ......•............ " . . . . . . • . . . • . • • 21 SI 

N. t 97.- AGlUCULTUHA, COMMERCIO E OBRAS 
PURLICAS.- Portaria de 9 de Maio de 1863. 
Approva a tabella ªos preços de passagens e 
fretes a bordo dos 'apores de lvahy & Braga, 
que naHguo entro o porto desta Corte c o 
<lc Santos na Provinda de S. Paulo .•.••.... 213 

N.198.-l?AZENDA.-Em 11 de Maio de 1863.
Quando não se paga scllo do distracto ou qui
tação de hypothecas. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 218 

N.199.- FAZENDA.- Em 11 de Maio de 1863.
Permitle que se estabeleça em Pernambuco 
uma Agencia ou Caixa filial- London and 
Brasilian Bank .................•......... 219 

N. 200.-.GUEHHA .-Aviso de 13 de Maio de 1863. 
- Approvando a deliberação tomada pela 
Presidencia de mandar abonar os vencimen
tos designados na tabella annexa ao Regula
mento do 1. • de 1\larço de 1858 ao arljunto 
do Proft•s;;nr llr d('~enho da Escola Auxiliar 



Itomualdo de Abreu c Silva, por aehar-S(} de 
accw;do c()fll o disposto' no art. 276 do H ego
lamento novíssimo. . . . . . . . . . . . . .•....... 220 

N;20t.- GUERRA.- Aviso de 13 de 1\laio de 1863.
Determinando que cesse immediatamente o 
abuso que se pratica de admittirem-se a tra
tamento na Enfermaria Militar do 5. • Data
IMo de Infantaria os p1·esos de justiça •....• 221 

N. 201.- GUERRA.- Circular de 13 de Maio de 1863. 
Ordenando que nenhuma obra ou concerto so 
faça nos quartcis com saldos das Caixas dos 
Conselhos Economicos dos COI'pos, sob pena 
do não serem levados em conta os documen-
tos comprobatorios da despeza. . . . • . . . . . . . :!21 

N. 203.-FAZENDA.- Em 15 de 1\faio de t863.
Nota algumas irregularidades commetlidas 
em um processo de approhensiio de merca-
dorias .....................•...•..•..... 222 

N. 204.- FAZE~ O.\.- Circular de 15 de Maio de 
1863.- As porcentagens não entrão no cal-

. cu lo para o pagamento das ajudas de custo.. . 223 
N. 205.- FAZENDA.- Em tG de 1\laio do 1863.

Sobre um despacho de importação de pentes 
de tartaruga .•...•...........•..•...... 223 

N. 206.- FAZE~D.\ .- E•n lG de l\Iai 1 do 1863.-
Que den' continuar no exercício de 1862-
1863 a cobrança dos direito~ de exportação 

.. na raziio de 7•f~· ......... .............. 22'• 
N. 20T;-FAZENDA • ..;... Em 16 de :Maio de 1863.-

. arrecadação do espolio de um Religioso es
trangeiro em excrciclo do Missionario ..... 225 

N.208 ....... FAZENDA.-Em 18 dl! :\Jaio de 1863.
Qual o procedimento das Alfandcgos nos des
pachos do mercadorias, quando as partes 
nlio tem o seu direito liquido para tomar 
conta de lias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 

N.'SIOO.-GUEl\RA.- Aviso de 18 de l\Iaio de 1863.-
:'tanvettendo o lugar de Amanuense do Labo
ratorlo.dó Camt~inho, creado po•· Aviso de 28 
de Dezembro de t86t, no de Esr.rtvllo dos ar
mazens com os vencimentos mercados para o 
das omcinos na tabella anneu ao Re~ulamenlo 
provisorio de 28 de Feve•·eiro de 1861. . . . . . 229 

N. 210 • .;_ J.<~AZENDA.- Circular em 20 l\laio de 1863. 
- Dá modelos para os mappos das faltas de 
comparecimento dos Emlll'cgados .... , ..... 230 
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N. 21 f.- FAZE 'iH.\.- Em 21 de l\laio de 1863.
O pa~amenlo dos serviços da p1·atijjlgem dai 
harr;IS !iÓ ti ohri~atorio para as criibarcaçõcs 

• que dell.-s se uUii~at·em .. ,; ••••.•• · ••.•.•• 232 
N. 212 . ..:.-I<'AZENJH.- Em 2t de Maio de 1863.-

Só nas .Mesas de Rendas das Alfandegas su 
devem cobrar os direitos de expediente dt~ 
mercadorias navegadas por eabolagem. . . . . . 23.2 

N. 213.-FAZENDA.-·Em 25 de Maio dó 1863.-
A firma reconhecida pelo 'J'abeiUãopor seme
lhança do outras; não é tida e havida como 
vm·fladcira .........•.•..•••.••••..••.••. 233 

N. 2U .-FAZENDA.- Em 25 de Maio de 1863.-
Sobre o reconhecimento de lirmas por seme
lhança do outras. . . . . . • . . . . . • . . . . • • • . . . • . 23\. 

N. 215.- FAZENDt\.- Em 25 de Maio de 1863.
As tavernas, ainda que vendão docei, uão 
estão sujeitas ao imposto especial das con-
feitarias. . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~3!~ 

N 216.- F,\ZENilA.- Ern 26 de Maio de 1863.
Snbrc reexportação e pagamento dos direito~ 
de consumo de mercadorias que titerào des
P?cho livro c são depois vendidas para Ulio ... 
d1verso .........•••.....•..••.. ~ .••..•.. 2:.1iJ 

N. 217 .-GUERRA.- Aviso de26 de Maio do 18lia.
oll"clarando que competem vantagens de Es
tado-Maior de 1.• classe ao Ajudante dt: 
Ordens do Commando Militar de Santos, mio 
podendo todavia accumolar os de encarregado 
do Deposito c artigos bellicos .........•... 2:16 

N. 218.- FAZENDA.- Circular em 26 do Maio de 
18G3.- As nomt•ações e remoções dos Chefe,; 
de Polida csUio sujeitas ao pagamento inte-
gral do~ impostos respectivos ....•........ ~37 

N. 219.- FAZENDA.- Ern 2.7 de Maio do 1Hi:.l.
nevem pagar O imposto do SCIIO Oi papeis 
ou autos de nggravo interposto da ~>eulonç<~ 
do Juiz de Jlaz pam o Juiz de Direi lo lia 
nunarea ................................ 2J7 

N. 220.- FAZENDA.- Em 28 de Maio de ·186:..1.--·
Cobrança de direitos de importação e ex
portação peJa. fronteira da Rcpublica Oriental 
do lJi'uguay.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 23E 

\.:!.:!I.-- t<~,ZK''\11.\.- Em 28 rle !\!aio de 181..i3.
l'rl'!i·n·•wia para o nrnramenlo de tcnl'uus 
}i<'ÍJCJ-rio~ l! de mtuinhas ......••..••..... 2Jfi 
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N. 222 . ...:..1.\JPElUO .. - Em 28 de 1\laio de 18ti3.
Deelai'U nulla Ullll.l tJUaliliciiÇAo a que se prn
cedmt ,por bairros; e não por qwurleirões .... 240 

N. 223.-IMPKIUO.- Aviso de29 de Maio de 1863.-
. Declara que dt.-..e ser restituída a íljuda de 

custu rct.~bidll. p11lo cidadào,.·cuja eleição de 
Deputado rór annullada pela l'l'Spcctiva Ca-
lllilra .•.•..•........•..•.•.•••..•...•.. 2\0 

N. 221..-'- ta~El\IU .-Circular em 29 de Mnio de 1863. 
-· l<:stabclece pmvidencias para o cnso de se 
achar um dos Corpos do Exercito d1~stacado 
em lugar tito distante da Capital da Pro\·ineia 
que não possa o respectivo Auditot' de (;uerra il' 

· lá l'unccionar, sem prl'juizo do serviço publico. 24:1 
N. 225.~GUElU\.\.- Aviso de 30 de l\1aio dt! 186!. 

-· Dcclat·ando que o Scct·etario de Guerra t1·m 
dirt>ito ao ord1•nado. de 2:000~000, m:~r

·cado•pelai\1$0iuc;;ito de 9 de Se lembro de 1814, 
11lc;m da gratilicaçflo de 800~000, que lhe 
liJi concedida na forma do novo lh·gulammto 
de 28 de ,\bril ultimo .................... 242 

N. 2~ . .-..ii\(ii\JClJLTUl\.\, CO.\IMEI\CIO E OBit\S 
. ; , .PUBLICA8,-.Em 30 de .Maio de 18ü3.

l>eclàrando que são obrigatori11s desde sna 
·data as disposições do l\Pgulalllcnto de 30 de 
Jarwiru de J~54.................. .. .... 2~3 

N. 227. -l<'AZI~NilA .-Em 30 de Muio de t8ü:J.
Sobre mval\dação de um documento, cujo 
sello a parto J)rocurou pagat· voluntariamenll', 
mas depois elo prazo competente ..•...•.... 244. 

N. 228.~F,\ZE.\DA.- Em 30 de l\laio de 186:J.
Sobrtl a com·cniencia da reunião de Collcc-
lorias.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2f~4 

'N. 229.- JUSTIÇA.- Aviso Cirwlar de 30 de l\laio 
·de·1863 . ..- Declara que os OUiciacs do Exer
cito, em excrdcio dos Postos de l\bjor e Aju

ldanl.ci de Corpf1s da Guarda Nacional, devem 
ipen:ctier ~s vantagt>ns marcadas na tabella do 
.~8· dc-Matço de 1825, c mais uma ração do 
rorragem, calruludu no vàlor de 480 rs. dia
rios, n qual não soiTre as variações a que está 
.sujeita a dos Officiaes do Exercito ......... 2·~5 

·N. 230.-GUEllllA.- Avíso do 1.0 de Junho de 1863. 
-Ordenando que se expeça guia ou alta 
em duplicata ás praças tratadas no Hospital, 
(lOr oc..:a~hio de sr:rnn lt<ansf•:ridas para u de-



posito de convalf'scentes da Fortaleza de S. 
João, entregando-se-lhes urna via e rcmetten
·ao-se noutra ao respectivo Cotl'O· ••••..••. 2W 

N. 231.- GUERIL\.- Aviso do t.• de Junho de 1863. 
- Determinando que l9S vencimentos de Es
tado maior de 2. • classn, que competem ao 
Jkigadeiro n~formad., João Uodtigues Feu do 
Carvalhu1 durante o tempo em <:JUe ptesidio 
os exames praticos de Otv<~llaria e Infantaria, 
sejllo abonados, corrcspondendo a gratificação 
de otercicio á patente de Coronel e as vanta
gens gcraes ao seu posto commandando bri-
gada ...•.•.......•..•.....•.•...•...... 2l7 

N. 232.-- FAZE:"/ O.\.- Em o t,o d.-, Junho de 1863.-
1\lodo dtl 'calcular os direitos de importação de 
mcrcadnrias nrrematadns. • • • • • • . • • . • . • . . . 2l7 

N. 233.- FAZE~ DA.- Em o t.• de Junho de 18G3.
As diligencias do Juizo dos Feitos da Fazenda 
fóra da sua séde parn a\·aliaçõcs, arrcmata
-.~õcs, ele., devem ser feitas por JH'ecatorias c 
não por mandados. . . . • • . . • • . • • • • • • • • . • . • 248 

N. 23l.- FAZEND.\.- Eni o t.• de Junho do 1863.
Sobrc o pngamento de armazenagem de certas 
mercadorias . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . • 249 

N. 235.- FAZENUA.- Em o l.• de Junho de 1863.
DiiTerença entre letras de éanibio e dá terra 
para 11 cobrança do sello respeclivo ••.••... 250 

N. 236.- FAZE~D.\.- Em o t.• de Junho de 1863.
Annulla um processo de apprehcnsiio de mer
cadorias, por se haver nelle violado formulas 
csscnciacs e a lei. . . . . . . . . • • • • • . • . • . . . . . . • 251 

N. 237.- BJPEn lO.- Aviso de 2 de Junho de 1863. 
- U~clara que o Supplente de Juiz de Paz 
que se recusa a votar para formação da Junta 
de qualificação não deve assignar a réspectiva 
neta, e póde ser multado ..........••••.•.. 252 

N. 233.- JUSTIÇA.-Avisó de 3 de Junho de 1863.
Ao Presidente da Província do Maranhão.
Decla1·a que um Officinl da Guarda Nacional, 
promovido a Tenente Coronel, pódc continuar 
a ser Juiz .Municipal supplentc, emquanto niio 

·· cxert:er as funcções daquellc posto •••••.•.• 2i:i3 
N. 239.- GUERRA.- Aviso de 3de Juriho de 1863.

J)cclarando que, nos casos do molestia com
pi'Ovada em inspecção do saude, podem as 
l'resitlencias, c só cllas, conceder Iiccnçll com 
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aoldo simples aos. officiaes doentes, submet
tendo- o 5\>.U acto á confirmação do Governo 
Imperial, pai'à poder ter lugar o abono da 
etape .• ;· ~ •.••.•.............• , .......•• 25~ 

N. ~nO.- FAZENDA.- Em 5 de Junho de 1863.-
1\lodo por que se deve fazer o desconto do 
vencimento dos Empregados quando fallão á 
Ropartiçllo . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . 255 

N.2r..l.-FAZENDA·.-Em 5 de Junho de 1863.
Sobre sello, emolumentos e direitos de 5 "/. 
das designa'ções de Officiaes para recruta-
dores •.•••...•.....•.•......•.........• 256 

N. 2~2.- FAZENDA.- Em 5 de Junho de 1863.-
0 officio designando e mandando pagar a gra
tiOcarilo a um Omcial de Gabinete não está 

· 11ojeito a sello ........................... 256 
N.243.~FAZENDA.-Em 5 de Junho de 18G3.

Censura as preterições de alguns rcquesitos 
commeltidas em um processo do apprchensão 
de mercadorias. . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . 257 

N. tU .• - FAZENDA. -Em 5 de Junho de 1863.
Preférencia 'pa'ta a concessilo de aforamento 

·'de lérreoós de marinhas e alluviões ....... 258 
N. !45.- FAZENDA.-Em 6 de Junho de 1863.

Repara omissõos de requisitos essencial's dados 
em um processo de apprehenslio de merca-
dorias •..•••.•...•...•.••............... 259 

N. 246.~ FAZEND'A.- Em 6 de Junho de 1863.
~o~rança tle sello das apolices de risco ma-

. nhmo.. . • . . • . . . • . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . 5160 
N.~47.--FAZKNDA.- Em 6 de Junho de 1863.-

. Limitação da jurisdicçllo dos administradores 
de certas .1\Iesas de Rendas nos processos de 
contrabando. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 260 

N. 248~...:,.; FAZENDA.- Em 8 de Junho de 1863.-
· · ,, Modo da cobrança do.sello dos bilhetes do 

·'·lJàneq da U.hia .•• ; •.•. , •• , .•......•..••. 261 
N. 249.--..PAZBNDA· • ...::.. Em 8 de Junho de 1863.-

. Dos tetrenos de marinhas concedidos ás Ca
maras Municipaes nlo se cobrAo fóros nem 
se paSSio Ululos. . . . • . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . 262 

R. !50.~ FAZENDA.- Em 9 ~Junho de 1863.
No peio liquido do toucinho se devo incluir o 
da salmoura. • . . • . . . . . . • • . . . • . . • . . . . . . . . 262 

N. 251. -IMPERIO.- Em 9 de Junho de 1863.
llPrlara no nirPrtor dn Faculdade de Medi· 



cina da Bahia, que devem ser (la~adas de 
conformidade com a disposição do art. 187 
dos respectivos Estatutos asCn1·tns que se con
feril·em aos que concluirão os seus estudos em 
época anterior aos mesmos Estatutos ....•... 263 

N. 25:!.-JUSTIÇ:\.- Aviso de 10 de Junho de 18ti3. 
-Ao Presidente da Província do Piauhy .
Declara que na nomPação dos supplPnlt•s dos 
Juizes l\lu,nicipac~ deve vigorar a doutrina do 
Decreto de 21 de Novembro de 18'~!) .•...... 26'~ 

N. 253.-JUSTICA.-Aviso de 10 de Junho de t8!i3. 
- Ao ·Presidente da Província da Bahia.
Declara quo o cscripto com todas as declara
ções exigidas pelo art. 351 do Codigo Com 
mercial, sendo pnssado e aceito na mesma 
Província, é uma letra da terra em tudo igual 
á de cambio, e como esta sujeito ájurisdicção 
commercial ........•.....•.•....•..••... 2G'I-

N. 254..- IMPERIO.- Em 11 de Junho do 186:1.
Estabelece: regras ácerca da concessão de licen-
ças aos Vigarios. . . . . . . . . . • . . . . • . . . ....• 2G5 

N. 255.- Fr\ZENDA.- Em 12 de Junho do 1863.
Sobre a prohibit;ão de despachos de reexpor
tação em certas Estações Fiscaes. . . . • . . . . . . 266 

N. 256.- FAZENDA.- Em 12 de Junho de 1863.-
Cobrança da dizima de chancellaria substitu-
tiva dos4"/.das appellações ............... 2G7 

N.257.-FAZENDA.-Em 12 de Junho de186:J.
Caso em que a procuração niio se considera 
tacitamente revogada.. . • . . . . . . . • . . . . • ... 268 

N. 258.- FAZENDA.- Em 12 de Junho do 1863.
Communica a denegação de provimento a um 
recurso sobre npprchensüo de casr,os com 
vinho .....•.........•...........•.....• 269 

N. 259.- AGRICULTURA, C01Jl\IEL\CIO J~ Ol!lL\S 
JlUBLICAS.- Cwcular de 12 do Junho dn 
1863.- As disposições do Regulamento de 30 
de Janeiro de 185-l são obrigatorias desde a SlH\ 

data, devendo-se considerar nullas as posses 
de terras em cuja transferencia de domínio se 
tiver pago o imposto de siza postel'iormente 
áquell<l dala •..........•................. 270 

N. 260.- AGRICULTUltA, CO~IMERCIO E OHIUS 
PUBLICAS. -Circular de 13 de Junho de 
186:1.- netcrmina que os posseiros cujas 
pos;;rs li\rrPm si!!l~ annulladas Pm lirlwlt> lia,; 
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N. • .3J'1. -GlJERitA ...... A•iso do 15 de Julho de 1863.-
' Pondêi'6~do que l»em procedeu u Tbe&Ouraria · 

de Fuetida do Maranhllo unujostar à conta 
do fardafnént.O perténcente a quatro Corpos 
alli 'orguüisados etn· .1839 pela consignação, 
não ob!ll.ílilte o dfsiJOSto uos. A.JSbs de' 28 de 
AgostQ~é.I81$S; 26 de Mtrtço ttf6"1160Utubro 
de 18&7, que pa~cem ter eiTeil.o retroactivo 
sórneótê até ·a data dá edlncção dos Conselhos 
adtninlsttativ6s dos Corpos; tisto que o farda
ritento r:taqbélle tempo era torneeido a di-
llheitó ••••.••.•••••.•.........•.•.•..... 319 

H. 3t8 • .;....GUEI\UA,- Aviso de tiS de Julho de f863.
Mandando 'adoplar no Laboratorio do Campi
nho o aysterita de cseripturaçlio que está em 
pl'i&U:a no Ai1cnal de Guerra da Córte, a qual 
dm iet feita alternadamente em dous jogos 
de IIYI'ó~, Pfità qne &eja examina~a pela Direc
tol'iá Getill d6 Contabilidade selh·préjuizo do 

. andamento· do serviço .• ; . • • .. .. .. .. .. . . . . 320 
N. 31~JlJ8TIÇA.:-Aviso de 15 .cJ.e Julho de 1863.

Ao Pnijidel).~ .da Pr.o;wi.nçia d.o Piauhy. ~ De
lllnfljie·-.,,.,.,... CQm. <os llvroa para: a es
·cripturaçAo: da receita do cofre dos Orphãos 

. devem sahlt dos bens dos mesmos ••.•..•... 321 
N. 3i0.-FAZMDA.- Circular· éin 16 de Julho de 

l888. :- Reeommenda a Hei. execuçllo das 
disposiÇões constitucionaes sobro as attribui-

. çGes legislativas das Assembléas Provinciaes •. 322 
lf.áü . .-FAZENDA • .._ Em 16 de Julho de 1863 ....... 

Cobrança da tua d~ escravos. pertencentes aos 
moraderel'de·.anna Villa que desceu desta ca-

-.ftcl~ia. ~ • .• ~ •. •.. ~ .. , •.. -...... i • .......... 323 
N.ae ....... J1'~ENDA.- Em tS de Julho de 1863.-

.AJ contas. das. despezas feitas com a eapturl! de 
Nerf:l.. ~.pá··. NcJ ex~tcit·~.·· estilõ iSeilfâS de sello. 324; ... -.,.l'r'~z. · .. ~ ~::~~ .. m:,;:;·,JJ,;:',;,s~ d-:;.e Jolho oo 1863.-

ô ~· _..TeiRIIIII8Õiol·dóiCE'mpregados 
d4S Alfiirid · · · · patã lf tol»taÇA ·dôs1mpostos 
tias ~~ obmeftt&s, de'Vé"'9e óbsetval' 

. . :• Citcrlll!f de 19 de Novembra de 1860 ...... 324. 
~-.44·.DI~RIQ . ....._Aviso de 18 de Julho de 1863. 
· Declara .. <mde devem votar os cidadãos que 

resWem . nos Jogares denominado&--. Veado, o 
S. Pedr<f de Rates -, hoje pertencentes á Pro-

~ C vincia do Espirito Santo, ein virtude da fixação 
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~l'to\lisoriade limites. acba~do:-se q~a.lificados 
;na Parocbia de TorDbo~--fk ,~taqQ}Ia, da . 
-.Província d.e Minas .• ··-.; •• :_ ~-. ~ ~. !_, ~ ... • •• 325 

N. 325.-FAZEN-DA·.~ Circular em 20 de Julho de 
1863.- Sobre o lançamento em fÓlba·e paga
mento das dividas de exm:cicios findos de que 
trata o Decreto de 26 de Fev~reiro.de 1862 .. 326 

N. 326 ...... IMPERIO.:- Em 21 de. Julho de_ 1863.
Declara que não há incompatibilidade entre 
os cargos· de Viga rio Gapitolar, eonego e Lente 
do CCJilegio de Pedro 11; e .que oVigario Ca
pitular tem direiJ.o ~ gratUlcaçjlo m~rcada na 

. Lei para o Vigario Geral. • • • • . • . • • • . . • . • . . . 327 
N. 327 .-.JUSTIÇA.-Aviso de 2~ de Julho de 1863.-

Ao Prosidento da.Provincia das.Aiagôas.- De
clara que sendo o Ju_iz do Direito opparentado 
no lugar com pessoas do fOro, e,não podendo 
por isso tomar conbccimonte de ~us actos, 

-deve o Juiz M-unicipal, seu t.o:su~ti~to, abrir 
correição espechtl. • ~. •··. 9·• •••.•••• , • . . . • . 328 

N. 328.- GUERRA.- Aviso de 22 (lo Julho de 1863. 
· -.Declárándo improcedente a duvida que por 
ventura opponhai(~adoria das Tropàs 

·~da Cõrte ao pagam _ · .ciq»l'êt do t,o Regi-
. menta- dé Ca'Vãlfà _· . ehitivo'ldt«"·quinzena · 
deste mez, sob o prêtexto de· que ainda não 
fossem avaliadas as ferragens e pastagens no 
semestre corrtmt&, tisto que nenhum desses 
abonos depende de' avaliação semestral. . . . . • 329 

N .329.- FAZENDA.- Em 22 de Jullfo dec1863.
Manda ·cessar a cobrança de ernolumen&os de 
ordens expedidas annualmente ·pór uma The
souraria para -o pagamento de peDiUes fóra da 

· c:apita:l . ; ~:; : . • ·'· .• : ~. ;~.- .•• '!.; ·; • ....... 330 
N. 330; . ~~·FAZENDA· • ...i:Em 23 'ãi ·Juihot·de' .1860.

Atigmet},to 4~ ·p~sso~l nas ·AJ_ttind~s nos casos 
de amuenéill éxtraordinana· dd 'trabalhos e 
despachos ......•.... ~ ... -•• ~ • ~ ·. '· ', '~. • . . . . 330,' 

' . . • ... ·thí!lt •. 
N. 331.- FAZENDA.-Em 23 4~ Juloo de 1863.-

_SubstituÍçilo.prolónJi.da1»u· pôr pouco tempo, 
com. ou sem ôançá, do um Thesoureiro da 
-Alfandegã •.•••..••••••. _ •. ; .• _; ••••••.... 331 

N. 332.-GUERRA.- Aviso de 23,de Julho de 1863.
Dispondo que os Cap«~lllles da Repartição Ec
clesiastica do Exercito tem direito ao Eoldo 
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dos~ a dat.a. em ,qtiC pi'est&;em juramelltn no , ~ 
, Qual teHlent'l'&l da CMte,. , ••• , •.•• ·. • . • . . .13. 
N·: :J33,.-FAliEN[)A·.- Em ll4 ol•dulho 4e 188:1.-

Dá tnsll1lc~õo8 sollfe a5 ajlldas do·ouoto a Em-
~::·t;<::!;.: :!"::. !:\::.;;.:.~;~ ....................... :::::::.: 

N. 334.- FAZtii'i!DA.-'Eiw :111· de ·lulho do 1863.
~lDro a Kllpol1aneia daS ómoltlnJenlo& o qyo 
eslüo &Ujóltas as•palentes dos OMolues-·mfli-
tares ..... -~·, ....... : . ...•.••.••....•..••... 335 

N. 3311'!-'AGRICULl'URA, COMMERCIO E OBRAS 
.p1JBLI.04S .. --. Em j5 de Julho de 1863.
.Mnnlool 'a <dnuttina oontiila no 4·vi<A <IP !\ dP 
Marl)Q, que "08" nilS liaMeS quo possuem 

,aaçlll&lleCoinpanhias·eiJI!IO cau~<i·dti ercdijo, 
'<J •lliteltlJ.• de tomar parte fia cleitlo das rcs
I'IJIIÜ\IÚ · dircotorlaM ·,Hieclara .flue os nos
suiOOifi .da.J a4eOIII a!!lim 68ociolladas oodcm 
-votar .•... .,;;.;,,-~. i. •·· •.. ·• .••••.••..•....... 335 

N. 33&:-'41AZBNDA~-·Itm '~7Lde ·Jutbo de: t863.
~9&··ílll diRIIiiiHII~~iii!Í8tl6'de'4mports-

N. ~1:~JII~{~~&.:i;.ir;; · d~ ·i Bis:~ 337 

"6::.,,.,, .. '1•WI(lSl'~~'llii ttizimn 
·• cban~IIA la·.':"!.! __ ~_:":--._.. . t. _. _ . _ _ 3AA 

N, 11311.- Em 1863.-

N, 

' de he· 
... 339 

339 

para 
d~:., 

.... ;' .... ·~. 3i0 

"'· "'"'"""'·-.Decl4raAciO 'llle·& Aviso- dó ·11• de l~l110 do 
t!IOO nllHt!Rl clfeit~ Yotfooctiv&, ~isto que niiu 
""'eonh8CJe:U um direltlf pi'êi>11~entc e a pena< 
~bellltlt!ll va.,tog"1JS P.llnl serviço que uuuea 
'flàvla•si'do retribui.&, ~omo·cra o dosOiJiciacs 

. que.flll~&na•::;.,'llil<l Çuni!elhos de Glierra ... 3!t1 
K.l342.-.tWKIIRA•··,..«'viso dt•29 de Jultro de fllll:I.-

L'DKi DAS tlf.UsÕES. 



. ;Uelcrminando que o ,productp cJas receitas 
aviadas pela .Pbarmacia Milj.~_r .. á rcquisiçlio 
dos particulares seja reeolh1do, mensalmente 
á Tbesouraria d~ Fazenda c ~scripturada a 

P.l& • 

sua impprtancia. como.dcs,peza a annullar no 
paragrapbo- Corpo do-Saude e. Hospilacs ... 3.\.~ 

N. 3.\.:J,.-GUERRA.-Aviso de29 de .Julho de 1863. 
,..... Explicando que a conOrmaçio partida desla 
.Secretari!l de E~do das .. licenças ooncedidas 
em 'Virtude de inspecçio para tratamento t1e 

. saude importllo o abono da etape •.. • .•...... 342 
N. 3~4.-GUERRA.-:- Aviso.de29de JulbPc;le 1863.

Declarando qQ.e o Offichil.encafregado de exa
minar os cncontrOIJ c pe,Oes de uma ponte 
começada no Rio Jacuby não .tem direito a 
receber vencimentos PO.r co~ta do Mjjpsterio 

. da Guerra, .por isso que a comn\ÃBSIQ 'de que 
. . . so trata .é puramen~ provincial ...... ,.. • • . . . . .34.3 

N. 345.- FAZENDl\.:.- Em 29 <Je.Julho ,C\8.1663.-
No Juizo d011 Feitos da. Fazendanlo ba·neces· 

. . .sidade de livro de distlibuiç&o ••••• "" ••.... 3'4 
N. 3~6 . .- FAZENDA.-CircuJarem 29dcJulbode1863. 

Providencia sobre o pagiun~nto de~onsigna
ções que os Empregad.9S n.r~.J)e parte de 
seos ve~im~tos •. ~ .• ~ .• ~; ••.•.• • •. ü:;• •..•.• , 3~~ 

N. 34'7 .-FAZENDA.--: Jm 30 de ;Julbo de 1863.- . 
S~~stitQ.ição .4o Chef~ da.3.• 118Cçli9. nas AI-

.. fandegas de.3."~.~rdem •••••••.•• ~ ,._,.; •.••• 3~6 
N. s..a.- FAZENDA~:- EIJI. 31 de,~u)ho. 4~.t863.-

: · Revalidação do seno de uma letra:,~ ~dossos. 
~- . resil4'Ct.iyqs ........................... · ..••••• 3~6 

N. 34~.~ IMPERIO.-Aviso dct3~:«leJulho de1863.
Approva a providencia tomada.,pela: Çongre
gaç&o dqs Professores. relaUva ... t- aos alum~ _ 
aos PlltnJa~9s qo". Aeixjlo, ~e ®~parecer ao 

.. . acto p~,tbl~ep da dlstr•b,içi:Q dos premios.. • . . 348 
N. 350~- F.AZE~DA,.~ Jml. o 1.• de·Agosfo de t863.-

. Data e~ que se deve çomeçar a ooqtafoJure~·· · 
pela mora do pasamento _doJm~',de he-

. ranças ..•..... ·~ ...• •;. ••. • • r; r. ...... ·~· .•.• , • • • • • 34.~ 
N. 31U~~FAZENpA.-Em o V de Agos~ de 1863.-

As fáz~ndas nacionlles nlo pagão o dizimo de · 
• . gado á Administração das rendas provinciaes. 349 

N. 352.-FAZENDA,...:.. Em 3 de Agosto .dç~ 1863.
Nomeaçllo e expedição do respectb'o titulo 
para Gual'da de Mesa de Rendas .. : ..••..... 350 
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5:~.-F.\ZENOA.- Em 3 do Agosto do 1863.-
. 'ClassificaÇão· e despacho de seringas de estanho 

.. ·''~ dequalqtier metal ordinario.· ....•.••••. 351 
N. a:fi4.~1M-Pl!:Rl0 . ...;... AflsiJ do 3 de Agosto de 1863. 

· ··:.......·me tara que ó lugar de Collector Agento 
. . 'nilo é incompativel com o cargo de Juiz de Paz. 352 
N':'~.~IMPERIO.-Av1tode3 deAgosto'de 1863.-

. 'Docl3r«qôe, no caso de ser. nuna ttma quali
Oc:açilo, deve servir a mais moderna dos annos 
anteriores , sobre cuja legalidade nllo haja 
'duvfda .•.......... ~ • . . . • . . • . . . . . . . . . . . • 35~ 

~~:soo . ......, IM PER 10;- A viso de 4 de Agosto de 1863. 
· .. ~ Resoh•c·duvidas ácerca de eleições.· •..... 35:1 

N: 3S'f!;;;._;.JU5-TIÇA ;·-A 'riso de 4 de Agosto de 1863.
; Ao·Prellclenw 'da; Provlncia do Ceará.- Dc
r•etar~r•m~ deve ser COntado O tempo de priil!O 
~pies, "que tet>m de soO're~otréos :Manoel 

. ''JOII~SIIgido Couto e Francisco Luiz Salglldo. 35'~ 
ir.'U8.~GUKRRA.;...;. Aviso dei de Agosto de J863.-

01DeélátllaCio :qlle 'as cartas dtr liberdade dos 
'"H8Ctavot·daNatão áo sertiço· da Fabrica da 
. •:Polf()ra ·4evt'm· ser passadas pelo Thrsouro 
lNictdftat; mettiante'o pagamento de direitos o 
~lf .... * q1ie esti~disujeitos segundo 

,. •tas ta'belfás dil Fazenda.. .. . .. . .. .. .. • . . . . . 35ii 
!f.'31MJ.~.JUSTI~~- Aviso de~ d.c Agosto ~c 1863. 

·- Ao ri"ésldente da Provmcia de Mmas Gc- ' 
raes'~~'Deelara que ha incotnpatibJUdade no · 
exereieio do logar'tte·Parocho t:O'hl' o da pro
'ftssid dé :A~ vogado·. e· Procuradbr. ~ . ·• . . . . . . . 356 

:N~a&etllidfPAZENDA . .J.J ~m · 4-''tlo Agosto de' 1863.
·lloUa• t»Qr diO'erença na coótà~m, medição 
"'o'pafó ·de mehatloriaS' postas IHiespilcho nas 

- ""AIIiitdejas.:;·: .• ~ ••• ; •• ; '. ·.·; . .' ... ; . . . . . . . . 356 
·N'.M~JIMAt~A,iso de :S:do Agosto de 1863. . 

.~pi*Ovando'.ti _labella ·dó redueçiiO ·da mão 
~ .~ e.W.preitada na omciná de laloeiros 

..... ~lile"Goerra da Côrte ..• ;. ;· •...... 337 
N.3&!~~4ê'5de'Agostodef863.

"Deel-nCió'qií~St!tittppt:uvada a pro
p6'Sta de dar-se aos objectos que entrão para 
'concerto'· nns Officinas do Arsenal de Guern. 
1sómimte ·o valor da mão de obra depois do 
'rl'paradas, por ü· de tncontro ao art. 49 do 
Rc~ulatncnto de 13 de Abril de 1851 o srr 
Jll't•judich.ll aos interrssr~ da Faz1·ntla Publiw. 360 



N. 363,!- c.iURRltA. ~ Aviso·dc. &dc.Agostu clq1863.-~ 
Au\orisando a dcspeza· que· se: ftzut· com os 
atuguois 7 dos' casas oooupadas~ pcloi ;Qfficiacs 
pertencentes. á Gttarnitilu do Pr09't.-:&Jo Hio· 
Grande do Sul émquanté-abi:ferem cónsidc
ra!los om destacamento;· ... ,;:. .. ,. •·• •.. , .... 360 

N. Süt. -11\JPERIO.- Aviso de 6 de Agosto :4fo1863. 
Declara que ha iooompatibilidade •tntre .o · 
eargo. de Juiz .. de-.PaJ·-6 o .emprego "de Pro-
fussor Publico ••.••...... •· .... ,,, •..• , ....... 361 

N. 365.-FAZENDA.- Em 6 t;le Agosto Ü6•J863.
As partes nllo podem contes&àr por meio de 
officio as (\ecisoos das Reparllç~s Flsc:aes, mas 
sim por petição de recurso ••..... ,·;, ...... 303 

N. :!66.- FAZENDA.- Em 7 de !\gosto de 1863.-
0s Consigna la rios do navios nilo silo obrigados 
a pagtr. gratiücações como ajuda&· de custo 

·aos Empregados postos a botdl> par bem da 
nscalisação .. ,· ....•......•...•.. ;·; .':, ..... 30'.. 

N. 367 .-IMPEI\10.- Aviso de 8 de Agosto dê 1863. 
· -Declara que. não devia tomar parte na or

ganisaçlio da Mesa Parochiál de Queimados um 
eleitor que se mudára para outra Parochia, 
com quanto tivesse sido convocado pari'HI~ucllc 
acto, e houvesse servido n.a ultima~ ~eleição da 
Parochia de que se mudára ...... :, . . . . . . . . 005 

N. 368.-IMPERIO.- Aviso de 8 de Agosto de 1863. 
Declara que um eleitor, por estar êego, não 
fica privado do exercício -dos seus direitos. . . 365 

N. 369,- GUEl\RA,- Circular de -10 de Agosto de 
1863,- Determinando que O' Sello, direitos e 
emolumentos das patentes dos MHttares scjão 
aJ'I'ccadados pelas Estações Fiscaes, á· vista de 
guias passadas Qas Provincias pela& 'fhcsou· 
rarias e na Côrte pela. Pagadoria' da• Tropas, 
conforme propõe o Ministerio da Fazenda.. . . 36C' 

N. 310. -GUERUA .-·Aviso de to de Agosto·de1863. 
,...... Fixando o· numero· e vencimento' dos ser
ventes de escripta e o dos braçaes àtl sehico dó 
Arsenal de Guerr3 da Córteq ..• i . ; . .'. . . . 367 

N. 371.-GUERHA.--- Aviso·de 10d~Agos10dc 1863 . 
...... Declarando qae 'ftlio pôde ser· attendida a 
dcspeza reclamada- pelo Capitão da Guarda 
Nacional Aurelio Caetano da Sih•Lira Pinto, 
visto que o serviço do que cHa resultou, cm
}1ora ft'ilo por pr<lÇRS dó Prc~idit' de Santa 
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,,€fut, é: albeioBo llinisterio da Gú~rra, qu('r 
•ton&icler.eem nlação;áselei(OOI.fquor como 
rBBlilie á:Di~Ffldnr.ia·Geral• dos Cdllrclos...... . 367 

N./"*""FrAZfiMI:'\.~Bm:te'do·Agosto do··t863.
IA!dilplllt~o, d•·•b 131 do Megolamooto do 
sello ·e applicavol·••totlol'-08 reeu~S: volun· 
rtllfiOl)r.;; õ!• \·o:J,;..~~i.J4. i':;, , ·, .• · •• J. ·~·•T•. • • . . • . 368 

N. 3'l8,~·FA~DA•.....,lBm· U de Agnsto·"do·f863.
.SObre. entrada do Administrador da •Fazenda 
Provincial no&: trapiches alfandC@ados para 
aycrigua~ e exames; e sollr• audiencia do 
.Pr~ura~ . FiscaL ila Thesouraria em nego
dos. _g_~.Q,elllijAe, o.xame de dir..eito •...•...... 36!l 

NJ><37.~ .. ~.l"A:t~DA.,....., ~m 13 de Ago~ de .1863.
~.o lanQamento da taxa do eserà\'O deixado 
l~n~ embora com o onus da presLação de 
.,.,,ÇCMI .......... ·-·"· ............. ,.,-, ........ 370 

N. 37G.:"'!"~AZ8ND4.-Circular em 1ft. de.Agoslo de 
1863.- SQbre a eserlpturaÇão dos donativos 
otrerectdos parà as o{gencias .do. E..,tq~o. . . . . 370 

N.37fh-P4ZENDA .• -Em 17 de Agosto de 1863.
EntJnes.~a Diteclorin Geral das Rendas Pu
bli~·4D:S,detpa~llC)S l'e)ativos á con~cssão do 
~bui.':cJ~-priYalilQ)dos par-
~cmtà~ ...................... 371 

. .Nt377.-GUERRA.-,i\viso de 17 de Agosto de 1863. 
- De~Ja"-ndo que nlio. póde deixar de ser 

·considerada sopernun a desp~ feita p~Ia caiu 
··de~mias Jieitas do 13.~ natalhlio de In
~fao&al'ia COol O !ardamel\to da QIUSiea, por isso 
•qu8·.acba"'l&· justo de: contas até o .fim do 
uu., rproxlmo: passado,: e que deve cessar o 

·11b1110<qbe- por- WJntura se tenha dado. do pa
~pr..~e a.dfth~iro o fardabrento devido ás pra-

• !'tU41SÔ8SUdo_8elYifO. ~., •••••....•.•..... 372 
;Jif, :r78.•~MA'MNJ)A;.,.:... Em 18 de Agosto de 1863.

~~1$1tel-tespaobo de reexportação• do mcrca-
... ~He·n•.oest.ullo.sujet.:tas ......... 373 

N ••• ...........__.~·~d4t.~·de 18~3. 
· :- DeteMit:.....,~-~-d~cswpla 
.. 4llllpl'e8ados na eêmmissiltf de alh.-.ràmenlos 
~tt ·R'Hiteriel do· ·Exercito ·e ·no Conselho de 
ee»fl1pt'M tio An~enal de Guer:r.a ~jão incluidos 

·.ne numoro dos·designodos por Aviso de to do 
· ··co~rente cne•~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 3i '• 

N~ 380.-,GUERI\A;- Aviso de 20 de Agosto de t8ü3. 
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- Ucclarando que a dil•pensa do ponto con
ct.>dida aos operarios do Arsenal de Guerra nao 
importa a do· serviço, _ devendo ~~ter o des
'C:Ontu nos vencimentos eorrespohdénles aos 
dias em que nllo comparecerem, cumprindo 
que os ottestados enviados ao The$0oro Na
cional contenhlo unicamente as faltas dos 
Umpregados e nunca a nota clrcomstanclada · 
do ponto. ~ • ~ ~ .· .....••• ; ••... -.•.. ~ . . . . . . 37 4. 

N. 381.- GUERRA,:_ Aviso dê 20 de 'Agosto dé 1863. 
-~!andando entregar a uma praçà do Corpo 
de Artiftces da COrte a impôrtanêia' da eader..; 
netc1 da r..alxa Economir.a, e cessai'. ó desconto 
«tue se lhe faz a favor da mesma, vistb earecer 
daquelles soccorros pata á ni~nutéfttG,b'de rnãi • u 

c irmllas •.••......... ~ ..•...•.. _ .. : ••••... 37a 
N. 382.-IMPERlO.- Egt 20 de .<\gosto de {863.

Declara qual o meio .de que. f{eve lançar mão, 
para não perder o- seu di~-eito,, o t:ida_dllo que 
apl'esentando-se no u_ll_ill,lo dia: do pra!o legal 
para recorrer das de,cis~tJ.a.Iunta ~equalifi
cacão nilo encontra na Paro.eh ia o, Juiz-de Paz, 
c nem alguus dos membros dcl Junta-•• · ...... 376; 

N. 383. -I!'AZE~D.\.-Em 20 dó Agosto cte 1863.-
. AnnulliJ. por . di~eren.~i-<çon~ei'lt ... uma 

decisão do. Tribunal do 'fh'esou~'sotire um .. 
recurso em máteria do Alfandega .•• ~ ....•.. 316 

N. 384.-l<'AZEND.\.- Circular em 20 de Agosto de 
1863.-l\landa recolher aos cofrcs;rem depo-
sito, os fóa·os de certos ter.renos de mit'irihas. . 379 

N. 385.- GUERRA.- A viso- de 2l de Agosto. de 1863. 
-Declarando que compete aes coi'I'Ps provin·· 
ciaes ou aos da Policia o pagaroente do ex· 
«~csso da desp~za feita sobro a aulorisada pelos 
ltegulameotos da- Repartiçlo . da 6uerra pelo 
corpo-· commaiJdado pelo Major.' Herculano 
Sancbo•da.Silva-Pedra, noseo rPgrP-sso da 
villa de 'facaratú, visto qae o. movimento do 
forças no ínterim· para au~iliar as autoridades 
polieiaes nllo é soniça. f 49-..tJiiaisterio da 

· .. Guerra. . .. ~.~.· .. r.-~ ....... rt. .;2:. ~·~'·. ~ .......... 379 ~ 
N. 386 • .:..:.~tAIUNIU.;...;. AviSo- de 21 de' Agosto de 

1863.- Estabéleco regras sobre· a matricula 
do pessol)l alistado nas Capitanias:de 'portos,_ 
r cscripturaçau respectiva ....... ·. :·. . . . . . . . '380 
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N. 387~;;t.""r IMPERIO.- Aviso de 22 de Agosto de 1863. 
-- Resolveu,uana duvida ácerca das eleições .. :\81 

N;~-FAZEND.A • .- Em. 22 .de Agosto de 1863.
E',do rigoroso dever. das Thesourarias de Fa.fl 
zeoda fàzer cumpir as- deliberações e ordens 
do -Tbesooio .... ~ . • • • . • ..••.•• • • . . . . . . . 381 

.N: 38&í.,..FAZBNDA.~ Em 22 de Agosto de 1863.
Nenbuma Autoridade póde suspender a exe
cução .de uma nomeaçilo ou ordem do Gon~rno 

N· •J;..J~r~:L~·:~ ·E,;; 26' ~ ·Ãso~i~ ·d~· i863::_: 382 

: ~~~tqs nov~s e velhos e sellos dos compro
. PliSSOI de lrmandades, Confiarias e Ordens 
. terceiras' dqCI'etados pelas Assembléas l 1rovin-

. ciaes~ •.•• ·• . • . • • . • • • • • • • • . . • • • • • . . . • . . . . 390 
N.'39t.•F.ZKNDA·.- Em 26 de Agosto de 1JJ63.

'Neohima' diligenciá p&le fazer-se nas Alfan
depS;e Meitas de Renda• sem preteder licença 

. ·'dOi léspeetlyos 'Chefes~ •• -.· ••••.•••••••••.. 38~ 
N.~·PAZD})'~/- Circular em i&· de Agosto de 

Hf8G3~;....; Manda admittir recibos avulsos de 
•1J*gàbletrtoa leltbs pelas _Collectorias ••..•... 384 

lf7383~~·FAZUN1i4. llid !V d&•Ar~·.d~ f863.
'&ibriltltleiõ: doi lmp\'ifjados díts Alfandegas 
qilando' Impedidos.. .. .. .. . .. .. • .. • • .. .. • 385 

N.JI9t!tt.i.'FAZBftD.A~...:. Circular em ~ de Agosto de 
l863~~·Mftda·abtit eoneurso para o provi

_11Mlftto' dcJI"Iogare1'.,18'01' nas Thesourarias de 
. 'Fazenda •.•.••.• ~ ; • .; • • • . • • . • . • . • • . . . . . . . . • 385 

N:;J9$.~AQB.IQJLTlJRA , OOMMERCIO E OBRAS 
~PlJBLIGAS~'-AvJsd·de·srt de Agosto de 1863. 
r-. AppntYa a taMlla 'dos generos' e suas quan
ntidad..,·que a· Companhia Brasileira de Pa
fqaete&;a>Vapor poderá importar annunlmenle 

~-~los na Alrandega da Cõrle ..... 386 
N. . . Avilo em !7 de Agosto de 1863. 
~-· -~ quer:ca&o eompete á Oong1·ega
, · • ..,..litdeJlireito,J que .;se reune ::ti. ii••O.:••,: jlll,..,'~~às faltas 
.dos alttàlnos ..• ': •• ' •• • . '; ;,,,. ·•lfr ,:t- ••• .•• 388 

N;iUl~.,...AGRICULTlJRA, COMMERCIO E OBRAS 
~UBJ.ICAS.- Aviso om 28 do Agosto de 1863. 
-lnstrucçôes para a nomeação e serviço dos 
praticantes das Obras Publicas. . . . . . . . . . . . . 389 

N.8.-GUERRA.- Aviso de 28 de Agosto de 1863. 
'- Creando uma aula de desenho pnra o~ me-
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disposições de Leis c Regulamentos sejão pre
. feridps,. quandQ em concurrencia pretenderem 

PA.G, 

. . .. compr.ar essas mesmas terras .••.•. ~ ....•.. 270 
N. 261.-.GUERI\A.- Aviso de 13 de Junho de 1863. 

Mandando pagar aos. Ajudantes do Observa
to rio Astronomico, a contar do 1.• do Julho 
proximo futuro, as· vantagens de r,ommissão 
activa de Engenheiros, na fórma do Regula
mento annexo ao Decreto n.• 457 de 22 de 
Julho de181J.6 ........................... 271 

N. 262.~GUERRA.-:- Aviso de 13 de Junho de 1863. 
-Declarando que competem as vantagens de 
commissilo de residencia designada no Aviso 
de 8 de 1\faio de 1856 aos Praticantes do Ob
scrvatorio Astronomico , até o numero de 
dons, podendo ser um Official do Exercito e 
outro da Armada, pago pela Marinha, e os 
vencimentos marcados no Regulamento de 
22 de !olho de 1846 aos que excederem esse 

..... numel'O ••.•......•.. ·;. . . . • . • • . • . • . . . • . . 271 
N. 263.- FAZENDA.- Em 13 de Junho de 1863.

.Jsenção de direitos de certos generos transpor
,tad.,.po~-agua do Paragupy e importados no 

. 1m peno:.-.- ........ h •• ·-···~ ••• -•••••• ; •••••• , 272 
N. 2~4.-:-: FAZENDA.- Em 15 do Junho de 1863.

. Meio. para cobrança do sello das acções rea
lizadas de uma Companhia, quando esta não 

. :pasa voluntariamente aquelle imposto ...... 272 
N. 265 • ........,FAZENDA.- Circular em 15 de Junho de 

1863.- O laudémio dos terrenos de mari
nhas é devido haja ou não titulo expedido ou 

,. . , concessão obtida. . • . • • . • . . • . • . . . • . . . . . . . . 273 
N. 2o6.- FAZENDA.- Circular em 15 de Junho de 

· : 1863.- Isenção de direitos do gado suino .• 274 
.N.·2filo."':!'""GUEB.RA.- Aviso de 15.de Junho de1863 . 

. - Declarando regular que os prets ou férias 
-9dos g~ç,&fricanos livres ao serviço da For
f<~~~§· }oão;l.sejão assignado.s pelo res-

pcctil:o Ahiloxatif~ e velp, ~ge.nte do deposito 
. ' de convalescentes os dQS cnferrneiros, sendo 

todos rubricados pelo Commandante da For-
taleza. • • . . . • . . . . . . • . . . . • • . . . • . . . . . • . . . . 275 

N •• .,.,...FAZENDA.- Em 16 de Junho de 1863.
Fazem parte da renda do Estado as multas 
impostas em virtude do art. 751 do Regula
mento. das Alfandegas. . . . . . • . . . . . . . .. . . . 275 

l~DICI'! IlAS D'ECISÜES. 



N. 269 ...... FAZENDA ...... EDi 16 de Junho d0 1863.-
. 'O~ diteiiM dá dispensa ·dá Lei de:.-atnortizaçlio 

devem ser pligoa A boca do cofre ••••••.•••• 2'76 
N. 21ó.- FAzgNDA .-Em 16 ·de Juoho de 1863.-

0s requerimentos de uma companhia de na
tegaçli.o, pedindo o pl'gamento de suas contas, 
está sujeito 3d im(iosto do sello .•.•••• o ••.. 277 

No 2'11.- FAZENDA.~ Ein 17 de Junho de 1863.
Pagamento de armazenagem de mertadorias 
por causa do retardamento do despatbo res-
pectl v o •••.••.••••••••••.••.•••.••.. o • • 277 

N. 27~.-FAZENDA ...... Em 17 de Junlw de 1863.
Direitos de importação que den pagar o lapim 

. tonforme a sua qualidade ••.••...•••. o ••. 278 
No 273. -GUERHA.- Aliso de 1'1 de Junho de 1863. 

-Mandando annõnciár o fornecimento de 
medicamentos para o Hospital e Enfermarias 
Militares, celebrando-se o contracto de con
formidade com as lnstrucções juntas, pelas 
qnaes se regularáõ os futuros .•...•..•. o . . . 279 

N. 2U.- FAZENDA.- Em 18 de Junho de 1863.-
Sobre os Guardas addidos das Alfandegas, 
direito de ápprehénsores de mercadorias a 
2/3 da multa e applicação do beneficio do 
pagamento de direitos em dobro ........... 281 

N. 275,.._ FAZENDA.-Em 18 de Junho de 1863.-
0 favor do desconto pela quinta parte do 
nncílnento d<ts Empregados não aproveita a 
éstes quando a divida provém de alcance em 
valores da Fazenda National. . . . • . • • • . • . • . 282 

N. 276 ........ FAZENDA.- Em 18 de Junho de 1863.
Substituições nos empregos das Thesourarias, 
dando-se impedimento simoltaneo d&s ser
Tentuarios e&Tecthos e dos éeas sábstitutos 
ordinutios . • • • • . . • . • • • • • . . • . • • . . • • . • . . . • 28, 

N.277 • .-..:fAZENDA ....... Ern t8 de Junho de 1863.
Como no despacho das tiras bordadas em 
ambas as orlas se deve contar a sua quan-
tidaoo. • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • • • . . • . . . • • 284 

N. 278,.-.FAZENDA.- Em 19 de Jualro de 1863.
E' da ex:elusha competelkia admionistrativa o 
eoRtenciolio dos terrenos. de marinhas ...... 286 

N. 279' . ...._. YAZEND:A!.- Em 2& de Junho de 18&3 • .-.... 
Não é t:lxtensiva. aos lnspecteres das Alfan
degas Íl aulOYisaQliO conferida 00 art. 109 do 
Regulamento de 19 de Setembro de 1860 •.. 286 



N· 280 • ..- FAZENDA.- Em 2o de Jqo_hp cl\1 1863.-
0s ·pos!!elros de mariphas deveap tirar os seus 
títulos de aforamento, e pagar os laudemios. 
embora nlo haja cootraçto empbyteutlco. • • 28i 

N. 281.- GUERRA.- Aviso de iO de- Junho de 1863. 
- A pprovando • deliberaçle» tomada pela 
Prcsidenciil de mandar abonar etape ao Alfe
res do 9;" Batalhlo de Infantaria José Joaquim 
de Barres, indultado de deserção, nio obstante 
estar indiciado, mas nilo pronunciado, em ou-
tro erime.... . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 289 

N.iS!.-FAZBNDA.- Em !3 de Junho de 1863.
Sello e revalidação dos ti tolos de credito com 
o seu pra~o de vencimento. • • • • • • . . • . . . • . 289 

N.283.-FAZENDA.- Circular em 2~ de Junho de 
. 1863.- Cofre a que pertence o imposto de 

casas de leilões e modas ........ r • • .. .. .. • 290 
N. !St..-FAZBNDA.- Em 26 de JunhO do 1863.-

. Arrendamento e aforamento de predfos e de 
terrenos nacionaes devolutos, ou pertencentes 
a fortalezaJ.. • • • . . • • • . • • . • . . • ... . . • . • . • • . 291 

N.t.85.-:.JUSDCA•-AvlMJ·de 26 de-Junho de 1863. 
- Décláre-qoepor inorte-dólJrfmeiro liiiz do 
Paz o segundo eleito passa para aquellc 
lugar e o exerce como proprielario, o não 
comosobs~ituto, subindo Plfa o segundo lugar 
o terceiro eleito, para o terceiro o quarto, e 

.• para ó quarto o supplente mais votado. . . . . . 292 
N; 286.- JlAZENDA.- Em 27 de Junho de 1863.-

. Jurisdicção exclusiva da Administração Fiscal 
para oonltcoer dos albances dos responsaveis á 

. Fazenda NacionaL • ; . • . • • .. . . • . . • . • • . . . . . . 2!J3 
N. !87 .•FAZBNJ)A.- Ern 27 de Junho de 1863.

. O Conservador do l~tboratorio da Faculdade 
-·de·Medidna da Bahia deve prestàa• fiança do 
' nJor do ~ecoplo dos vencimentos respectivos. 394. 

N. 288.-00BilBA•~A.Yiso ele 30 de lunbo de 1863. 
- ExPlicando eoa.o..:ltl . .,., pfQOeAier óom as 
praças dos Corpos do Exercito qao venderem 
peças de seus uniformes, ................. 295 

N. 189.-lMPBl\10,- Aviso dot.•.de Julho de 1863. 
-.... Resolte dutidaa áeerca de eleições. . . • . . . . 295 

N.!OO.,..;..FAZBNDA.- Em ~ de Julho de 1863.-
: Sol" dtnldas relatins ao pagamento de juros 

dos emprestimos do cofre do orpbãos. . . • . . . 297 



N. 29L.-FAZENDA.- Em 2 de Julho de 1863.
Sobre o modo de calcular-se o vencimento dos 
Empregados das Alfandcgas pot'li o pagamento 
dos direitos de cinco por cento. • • • • • . . . . . . . 298 

N. 292. -FAZENDA.- Em 2 de Julho de 1863.
Dcclara que não se póde fazer substituir a 
vaga de um 2.0 Escripturario da Alfandcga 
pot· um Official de descarga. • • • . . . . . • . . . . . 299 

N. 293.-GUEHRA.- Aviso de 2 de Julho de 1863. 
-Declarando que o abono de etapes aos re
crutas, desertores e voluntarios deve ser regu
lado segundo as avaJiar,;ões semestraes dos 
destacamentos ou Corpos por onde tiver lugar 
O SOCCOI'fimento .•.... , .•••..•.•.••...... 300 

N. 294.-GUERRA.- Aviso dé 3 de Julho de 186'l. 
-Reduzindo de 30 a 8 dias os prazos para 
pagamento dos fornecedores do Arsenal de 
Guerra da Côrte.. .. .. .. . . . • .. .. • .. .. . .. . 300 

N.29ã.-JUSTIÇA.- Aviso de 3 de Julho de 1863.-
Ao Presidente da Província do Minas. -De
clara que, embora esteja preso um dos indi
ciádos em · uiri crimé , · póde a autoridade 
proceder em segredo de justiça achando-se os 
outros occultos ou foragidos. . . . . • • • . . . . . . . 301 

N.296.- IMPERlO.- Aviso de 3 d~j JulhO de 1863. 
-Declara que o eleitor pronunciado em crime 
de responsabilidade não póde fazer parte do 
Conselho de recurso ..... · ................. 302 

N. 297.-IMPERIO.- Aviso de 3 de Julho de 1863. 
·- Declara que os Lentes Jubilados não tem 
direito á metade da gratificação de que trata 
o art. 5'~ dos estatutos da Faculdade do l\le· 
dicina .....• :. • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 303 

N. 298.-ll\IPEIUO.- Aviso de 3 de Julho de 1863.
Dcclara nullos os trabalhos da qualificação do 
llajubá, por haver esta celebrado suas func
ções. em uma easa particular; e em conse
quencia que não póde subsistir a multa por 
olla imposta a um mesa rio. . . . . . • . . • . . . . . . 303 

N. 299 .·-IMPERIO.- A viso de 4 de J olho de 1863.
.Resolve duvidas ácerca de eleições ..••....• 30~ 

N. 300.- GUERRA.- Aviso de 4 de Julho de 1863.
Declarando ser regular a nomeação de Um 
Oficial reformado para substituir o Alferes 
da Companhia de Invalidos eleito Agente da 
Enfermaria Militat• da referida Companhia } 



devendo portanto cessar a impugnaçiio op
posta pela"l'hesourtu·ia de Fazenda ao abono 
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dos vencimentos a que ello tiver direito em- . 
quanto durar a substituição. . • . • . • . . . . . . . 306 

N.301.-GUERRA.-Aviso de 4 de Julho de 1863.
Estabelecendo novas dimensões para os estan
dartes dos Corpos de Cavallaria do Exercito .. 306 

N. 302. -IMPELUO.- Aviso de 4 de Julho de 1863.
Declara á lllma. Camara l\IuniciQal que, nas 
deliberações das Camaras l\lunicipacs, os votos 
dissidentes só podem ser declarados nas rcs- · 
pectivas actas. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 30'1 

N. 303.- HIPERIO.- Aviso de 6 de Julho de 1863. 
-Declara que, visto te~• sido approvada pro
visoriamente pela Presidcncia da Província a 
nova eleição de Juizes de Paz da Parochia 
da Amargosa, c não haver ainda o Governo 
Imperial resoh·ido a tal respeito, ao mais vo
tado d'cntre elles compete presidir á !\lesa 

. l)arochial na rroxima eleiÇão de <'leitores. . . 308 
N. 30••- GUERP.A.- Aviso circular de 6 de Julho 

.. de 1863.- Fixando a importancia que devem 
pagar os mestres de embarcações mercantes 
pelos tiros que lhes forem disparados pot· 
desobediencia ou contravenção aos regula
mentos dos portos.. • • . • • • • . • • • • • . . . . • . . . 309 

N.305.-FAZENOA.- Em 6 do Julho de 1863.
Que deve eontinuar· a cobrança tios direitos 
addiclonaes de 2 e 5"/. sobro a importação o 
2•1. sobt·e a exportação ................... 309 

N. 306.- FAZENDA.- Em 7 de Julho do 1863.-
0s Presidentes de Província são os compe
tentes para cassat· os títulos de aforamento 
indevido do terrenos de marinhas •..•.....• 310 

N. 307 • ....:.!JUSTIÇA.-Aviso de 8 de Julho dc1863.
. . Ao Presidente da Província do S. Paulo.-

. Declara qu~' o Decreto de 15 de Outubro de 
1831 comprehende todas as hypothescs do 
furto de escravoS' qmrso pOS8io dar em vírtudo 
das disposições dos arts. 257 á 260 do Codigo 

_ L:riminar. • • • . • • • . • • • . • • • • . . • . . . • . . . . . . . 31 O 
N. 308 .-..JUSTIÇA.- A Vi8o de 8 de Julho de 1863. 

-Ao Ministerio da Fazenda.- Declara que 
havendo um só Tabellião ou Escrivão não ha 
lug<J.r a distribuição, c não podem portanto 
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os Juize~ dos Feitos da Fa~end~ tpbl'4f custas .. ; . 
como d1strlbufdorcs no seu JUIZQ. H ••••••• 311 

N. 309..:~ J!'AZENDA.- Em 9 de Julho . de 1863.
Estilo sujeitos á multa os Capitlies das çmbar
cações que no acto da visit.a deill:arcm de 
apresentar o competente passaporte, mani-
festo e papeis de bordo .................... 312 

N. 310.- FAZENDA.- Em 9 de Julho de J863.
Como se d,evé providenciar na· falta simultanea 

. dos Thesoureiros e. Fieis das Alfnndcgas •.... 31!• 
N. 311 .-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 

PUBLICAS.- Em 10 de Julho de 1863.
Estatue que, no caso de fallencia casual, _se
guida de concordata lcgahpente homologada, 
pódc o fallido concordatario-~r eleito Q. exer-
cer o cargo de dircctor de· Comp~_qhias ou • 
Sociedades anonymas ....... , •..•••....•• 315 

N. 312.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Aviso de 11 de Julho de 1863. 
- E11tabelece nova ordE>m para o ~~e~uimcnto 
das malas do Correio pela& trens da Estrada de· 
ferro de D. Pedro 11 .... : • ....... , ....... 316 

N. 313.- FAZENDA . ....- Em 13 de Julho de 1863.-
0s Fiscaes dos Entrepostos e Trapiches alfan
degados sft.O isentos depreÁaçio de;Baóça ••• 317 

N.'3l4 . .--GUERRA ...... Aviso de 13 de Julho de 1863.
Fiximdo as t,pocas em que na COrte se com
praráõ em hasta public!l os cavallos n~ssarios 
p~ra. a remonta do 1. • l\egimento de Cavallaria 
L1ge1ra, ..••••••.• , ..................... 317 

N. 315.- GUERRA. -Aviso de 13 de Julho do 1863. 
~ Dando esclarepimonlos sobre a me.dida ge
ral tomada em Aviso circ\llar ·de 5- de Maio 
uiÍitQo áçer~ d~ rl!lta !l' cr~ito . na.: Lei do 
-Or9(1,.m~~;~w~~ "x,er.eioiQ'llilllil~ paran Guarda 
NlleiQI\al4~~~Hia.;. "'·.,. ~ ....... ~ ....• 3JS. 

N. 316.- GUERRA.- Círoular de 14. de Julho de 1863. 
-Determinando quo d'ora em diariJ;e: não so 
faça abono de dipheiro para oompre; de·davallo 
de pessoa &enio. quaQ,t»'M74tniJt 'bómeàções 
paro exerllicios que tenhlo essa· nntegem 
d~igQa4!l nà tl\b&Uil (lot.o de M!lio ~e 1853, 
e pe\Q motto •m prc~~Cri~. 4;~pe~l;lendo em 

· outro qu~lqtm cml'(n:lq clelU~Ifl'ftÇii(} dg (inverno 
lntperial ...•.... · ...••......•.....•. _. . . . . 319 



p ~il. 

··· n~cs dj} Arsr.n(\1 llc Gu~rra da .t~rte. nrhi
tr~"clo•~e 110 rospcetivo prorCIISQI' a·&Patilieaçllo 
d.o 800~0 annua6S,.,,, .•.• , •• , .\ ....... 392 

N. 3W).-,.l•'A,Z(!:NDA.~Em 98 da Agosto df!.t863.-
Não se ~~ve contar jur6tl nas letras de que 
lra~ . 9 11rt. S8G, § V do Regulamento das 
J\lfar:dpgas, an~es do seu veocimcnto; .....• a9:! 

N. r,oo.- fAZENDA.-· Em 28 de Agosto .de .1863.
~bre o modo por que SI} deve proo~et· á fis
cali.sação nq~ caj~iis. dl} assucar na Província 
dn Bahia •••...••• ,. .................. ~ • . . . • . 394 

N. 40t .-l~AZENI)A.- Em ~9 de Agosto do 1863.
EsUiQ $\l.ieUps a9 sollo propotciooal os con
~ra.:~Q$ 11\llcbra<los com a Admwislrt~tão Pu-
-~IJcl:t,. ~ • ~ ~ ~ , ! ! , ! •• , •• , • , •••• , • , • " •••••• 395 

N. '.02.-l"A:(.UNJU . ..- Em 29 de Agostn d&:i8G3.-
. Utl\ io!livi<luo oondefftnad« á prisão. ~om tra-
91\Hto e&ftá inbihido de cohstitttiV. ~ocwador. . 3!m 

N. '•03.- ~'A.ZI<;~DA. -:- . .Em ~~de A~f4 fle.t863.
lmprocctl!.mcia de ttma npprciUJit.OO-de suecos 

. qe ;l$SUC<H' UÜO DliU\Ífesta.dos., , •.•••• • • • •• 396 
N. 'tO'L- f.•\~E.N~A,;...,- Em ~ do Agoslo de 1863.

Stlbre ll !lrreeada,çll.o, liqUidação t guarda dos 
.f~lt{a_liQii dfl s"JWitoll' l'of'tiJgué~ •••••...... 396 

N. 403.-:- ~l~RINHA,.~!Yís.o.tleie·qe.Agos\o de 1863. 
· ...,.... ~lltJldlJ ob~rv.ar· as tnstrut.ções t}llC devem 
rçg~lar o cQMUffiQ p~ra pro\'irnen1o dos Iu
S~~fl~ (1f' Amnm.1ense da .Secretaria de Estado 
dos .~egq~io~ <la 1\brlnha ..... , , •.••...... 397 

N. '•OG.~.GU~R"!,..._ Mil«> de 3t de Agw;tn·do 1863 . 
.....,. J)ctprrninav~o que, quando hoúver de ad
Jliçiomu·-S0 ao Cllfito, pelo qual quaesqucr 
urtigq$ estiv~fllm carregados aos. Alm-o;xarifes, 
Q Vjilor do respectivo tr;msporle pago· ou csti
rn~o, se lluls fllCll carga prelfiamente da diO'e
reJl,ÇU, a fim ~ que nilo l'esqlto útn saldo a 
favor della\i aa tomada de cootas .•......... 399 

N. qQ7.-FAZRNDA.~Em 31 de Agosto de 1.863.-
0s Officiaes do Corpo de Engenheiros não 
podern <J.qr procuração de. pt10pl!ió punho, S(J 

nãQ liverew IJ pa~e,.,e ~~~ Clpt\lô'dú ·outra de 
!!qp~rior gr~e\ua~ão,.,; . . • .. • • • • • • . • • . . . . . 400 

N. t,os . ....,... AGlUC:ULTUltA, COMMEltCIO E OBIUS 
PUIH .. ICAS.-Avi&ode3t de Agostodc 1863. 
- Crt!a na llircctorilt da Agricultura, Coru
mPrcio t' lutluslria trPs lirros para o assenlu~ 



mcnto de todos os empregados su,ieitos ao 
1\Hnisterlo da Agticultura, Commorcilo o Obrns 

1'.\G. 

Publicas ..•.•... • . • . • • . • • . • . . . . • . . • • . . . . 40t 
N. 403.~ AGRI€UL1'URA, CQ:\HlEitCIO· E OBRAS 

PUBLICAS.- Aviso de 31 de Agoslo de 1863. 
Ordena que a indcmnlsação dQs. seguros ex· 
trayiad·os, depois t;lc terem enhtad0 om alguma 
estaçiio· do correio, enviados por o.utra, s<'ja 
prestada pela Administração •.•..•••.•.•.• 403 

N.410.-GUER.l\A.-.'\v.iso do 1." de Setembro de 
1863.- 1\ecommcndamlo todo o cuidado na 
contagem o encaixotamento dos objectos q uc 
pei'O Arsenal de Guerra da Côrt.c forom remet
tidos pa·t'll" os diversos pontos do Jmpsrio, a 
fim de se evitMcm faltas e prejuízos prove
nif'nl!e~ da má arrumação. . . • . • . . • • . . . . . . !~04 

N. 411.- GUERftA.- Aviso do 1. 0 do Setembro de 
1863.~ Providenciando ácerca d~ faltas dft 
objectos que ordinariamente so encontrão nos 
volttmes l'emettidos p9lo Ars.e!lal <\e Guerra dà 
Côr·te par a as Provi ncias ...• , . ~ •••.••.• , . • 404 

N. 412.- FAZE~IH.-Em 2 de Setembro de 1863.
Sobre reversão do monte-pi~ h filhas sobrc-
Tiventes dos Olfioiaes do Marinha .......... 405 

N. t~ta:.:r.. FAZENDA.- Cit·cular em 2 de Setembro de 
1863.- Manda recolher. em (.leposito o pro
dueto dos laudemios de ccrlos terrenos do 
marinhas ..... , •.•.•...•....•.•••••..•... ~09 

N.4tt~.-FAZENDA.-Em 3 do Setembro do1863.
Sobro prefct"Cncia pat·a o aforamento dos ter
renos de marinhn, c conce!isãO de grandes 
porções dos mesmos tcrrcn~ á um prefe-
rente .......•..•......••..••..•.•• ~ ..... 409 

N. 415.- FAZENDA.- Em 3 de Seteml>,ro d.o 1863.
Declaraçõcs quo devem conl!lf os e,ditaes de 

. . praça dos terr:~mos de maril\ba.... . . . . . . . . . 411 
N. 416.-GUERRA.- AlliSO de 3 de Setembro ue1863 . 

...... Déolaraftdo. q110 a guatda qas ca~eias do 
iutc-rier das ~rovincias n.iio deV.\l \lli,&r a cargo 
düste 1\Hnistcrio, por ser e~l~ ser.viço pro-
priamente de polici:l ...................... 412 

N. 417.- FAZENDA.- Em 4 de Setembro de 1863.
Co~petoncia para a imposi~iW de roultas por 
infraoçl\ó do .Regulamento ()o sello quando 
os inrractorl's forem Autoridades Ecc:lesius-
ticas ...•....................•......... 413 
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N. '418.~ FAZENDA.- Em 4 de Setembro de.1SG3.
.' Sobre porcentagem de umas apolh:e&-~~ divida 
• publica arrecadadas pelo Juizo q,e. Orpb!ios 
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·e ausentes ............ -.......... •· .....• 413 
N. 4(9.- FAZENDA.- Em 5 de Setembro de 1863.

lntcrpretação do Aviso de 18 de Julho. de 1861 
sobre reeleição dos supplcntes dos Dircctores . 
de Bancos .............................. 41ft 

N. 420.-IMPERIO.- Aviso de 9 do Setembro do 
1863.- Providencia sobre o caso do ausencia 
nno justificada dos Dosembargadorcs da Rela-
ç!lo Mett·opolitana ........................ 415 

N. r.~.U.- tWEL\RA.- Aviso de 10 de Setembro de 
1863.- Providenciando para qu0 nas Alfan
degas do lmperio não nqucm demorados, por 
falta do communicoção, os volumes que se 
l'emettem com objectos para uso do Exercito. 4.16 

N. 422.- FAZENDA.- Em 1l de Setembro de 1863. 
-Cobrança da multa de 4 "/. substitutiva da 
dizlma de chancellaria em lugar dos 2 •f. desta. ft.16 

N. 423.- GUERRA.~ Aviso de 12 de Setembro de 
1863.- Declarando que bem procedera a Pre· 
sidencia de Pernambuco em negar a mn re-

. · crutador o abono da respectiva gralincação 
durante o período de suspensão de recru-
tanlento ......... _ . . . . . . . . . . • ... . . . . . . . . . 417 

N. 424.- :FAZENDA.- Circulur de 12 de Setembro do 
1863.-Transmitte o Decreto n.• 3.150 que 
fixa a intelligencia do art. 114 do§ t.• do 
Regulamento de 19 de Setembro de 1~60 .... 418 

N. 425,-IMPEl\10.- Aviso de 14 Setembro de 1863. 
-Declara que não tem direito á congrua o 
Paroc\10 suspenso pelo Ordinario, e cuja sus
pensão produzio os seus devidos. e !feitos ..... 4 tS 

N.4-26.--MARINHA.-Aviso de 14- da Sctembrode 
· ·1863.- Declara que não devem ser chamados 

aos·conselhos de Guerra, como tesle!HUohas 
ou mesmo informantes, os Officines, que 
ex-officio tenhão dado a parte accusatoria con
tra o militar em processo, ne,n é. admissivel 
a·exMbição nos ditos Conselhos:cdas informa-
~ões reservadas; .•. ; . • . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . • 4-H.l 

N.4m.-MARINIIA. -Aviso deU de Setembro de 
· 1863.- Manda conta r aos Officiaes da Armada 

c classes annoxas o tempo de serviço pela ma
uriHI qu~ se pratica no l~xercito. , .•• , ..•..• f20 



N. ft.28.-FAZENDA .-Em 14. de Setembro de U!63.
Indica "irregularidades commettid_as em um 
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_ : 'flJ'oéesso de apprehensão de mercadorias .• , . • 421 
N. 429.-:- FAZENDA.- Em 15 de Setembro de 1863.-

As officioas de photographia estão sujeitas no 
imposto de lojas, etc .......... · .•...•...•.• 4.21 

N. 4-30.'-- <~urmRA .-Aviso de 15 de Setembro de 1863. 
- J~xplicando que as disposições do art. 2.0 

_ das Jnstrucções de 24- de Julho de 1857 llpro
veit1io a todo o Official que rnaa·cha em serviço 
separado do seu Corpo, quer só, quer com 
algum destacamento ......•..•••.•.•..••.• 423 

N. ft.3L-GUElmA.- Hesoluçiio de 16 de Setembro 
- de 1863.- Hesolução tomada sobre Consutta 

das SecÇões de Guerra e l\iarinha, e de Fa-
- zen da do Conselho de Estado.- Estabelecendo 
que os Officiars do- Exercito reformados, quo 
exercerem empregos civis na 1.• e 4.• Di
rectorias da Secretaria do Guerra, nilo cstao 
eomprehendidos no beneficio do art. 28 do 
ltrgularnenlo que baixou com o Decreto 
n. • 2. 677 de 27 de Outubro de 1860... . • . . . 4~~ 

N. 43!.- GUERRA.- Aviso de 16 do .Setembro de 
1863.- Mandando suspender o abono do ra-
ções nos serventes de cscripta c a. lodos os 
empregados do Arsenal de Guerra da Côrlo 
quo não tenhão direito a essa vantagem pelo 
respectivo Regulamento. . . . . . . • . • . • • • . • • . 4-26 

N. 433.- AGHICULTUIL\, COMMERCIO E. OBRAS 
PUBLICAS.- Aviso em 16 de Setembro de 
1863.- Mantem as disposições do Aviso 
n. • 366 do 26 de Agosto de 18f.H, o. qual de
clara que as Agencias das Compaohl'as An(l:o 
nyrnas deveráõ, na organisação dos. balancetes 
das respectivas operações, cingir-se ao. modelo 

' anneJlo ao n~creto n.• 2.679 de a de No
. vem~J'O de 1860, em tudo o que fôr de pos-

sível exercício ..••••••..•..•••••• _.-••••••• ·• 426 
N, 43~.-- FAZENDA.- Em 16 de Setembro -de 1863. 

-O Empregado d<1 Alfarutega no exercício 
Interino de lnspector não pôde razer valer o seu 
direito como appz:ehensor para haver o pro-
dueto da apprehensão .................... 427 

N. lt-35,..,.; I<'AZENDA .-Em 16 de Setembro do 1863. 
A 's Thesourias cumpre resolver as questões 
centenciosas como entenderem de justiça, 0 
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· ':: ~·· i!onsultar ao· írbesd\Jro como r.1Mvile.vcm 
1 '·~tltdir ..••.. ; .•• ·• . •. ;: •. , ·~ ·'~'···,.kr;.;.. . . . • 429 

N, 436.->F:NZEND!\.- Em 16 tle Setembro·& 1863. 
·. ~ t§obre üeverom todas as renda& Jhlblicaa 
IS~ 'cObradas e escriptoradailpor annOS' finan
ceiros, c sobre terrenos de ma·rinblliS · artifi-
ciaêS .•....••...•......•.•.•.••.•..•...•• 430 

N. 437.- GlJER.RA.- Aviso de 17 de Setembro de 
·~.- Reéosando o fórnecimento de livros 

, , a'O' Comtnândo dils nrmlls da P•ro'Vincia do 
· Am~nonas, a vista do que se acha determinado 
·na 'Ordem do dia n. • 38 de 15 de Dezembro 
de 1857 .•....•......................•.. 431 

N. 438-~- FAZENDA.- Em 17 de Setembi'O de 1863. 
-Os ·an·ematantes das fazendas do Vinculo 
de l11guára na Província de Minas Geraes ficão 

.sujeitos ás condições quo servil·ao . de base 
á at·remata.çiio ............................. 431 

N. 489 '-'"-GUERRA .-Aviso de 17 de Setembro de 1863. 
-·Explicando que niio pedem ser npplicavcis 
aos Officiaes doentes no quartel· as disposições 
do ·ar't. 1"06 do Regulamento de 29 de Outubt·o 
·de t!800 ·e o .Aviso de 6 de Dezembro do anno 
"}Jilll'!«do~ •por isso .qoe.•sé••dW:Jm,respeilo aos 
licciiJciatlos ·para tratamento de soud'e; tendo 
Bquelles direito a sdldo :e etape~ c estes ás 
vantagens designadas no Aviso de licença ..•. 433 

N. ~ • .;...FAZENDA.- Em ,18 de Setembro de 1863. 
-lntleferitJ\ento ao recurso de .José:tla Silva 
Ramos, em virtude do R-cgulame~thnte 12 de 
Junho de 1845, sobre o imposto ila oguar-
'dente .•......•..•• · .....••••.• ·'· •••..•... 43/~o 

~' 44f;.....,llMIÇA.- Aviso de iH de ~ro de 
t1868.- Ao Ministerio·da.Fazenda .-Declara 
'>qft•1ê6ctavos ltbertados ·em .testamentó além 
··das' t'GirÇt~s da terqa •esUio:sujeitos .tLrestituição 
do excesso .por meio da arremataçlio :dos seus 

'li&fflQ6S ••••••••••••••••••••• ·:: • • ;;,·, •••••• 486 
N .IMB.~1FAZENDA .- Cil'cn.Jar em & ·de~ -:Setembro 

•Ü8 t863 .. -- Altera a•(Ji.reular· OiiOJde Junho 
··'1fe·rt862·sqbne ·~·de ·exooeicries já en-
. Cér.r..&dos; •••• , ,•,.; •. ,,,,,. ,', •.• , , ''• •••• , • 437 

N. ~;.j....;.iGUERI\A.- 11\vi~o .de .21 ·de Setembro de 
· 1809 ...... l)e(darando que iiO: proresso:de rcco

nhellimento "de Gade~1lo Exereito, só se deve 
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cxigil', a.respeito de·alimeut.o, a sianples t:xhi- · 
biçi8. da 'esoriptura re~pectjva •• n ' • . • • • . . • 437 

N. 444,;.;.... JtJS1~Ç!. _. A\'i&o de , ~2 de ~embro do 
1863.- rAo Presidcnhl da ;P~m~iucia do S. 

· PanJo. -;Resolv-e .duvida sobrtHt-inteUigenciu 
do Awiso n.• 166 de 9 dp Julho _de 1859 ..... 438 

'N. t.45.-FAZK'lDA.- Circular~m.~:JdeSet~lllbro do 
1863.,.--.Susp(•nsão das funcções do omprego 
por motivo de pi'Onuncia em crime comrnum. 428 

~- U6.~FAZENDA .-Em 21 de Setembro de 1863.-
N.àp são sujeitas aos direitos de 5"/. a.i gt·ati
fic~Oes especiacs aos Officiaes do Corpo de 
Saude do Exercito c mais Empregados dtl que 
trata a Tabella do 7 de Mar·_ço de 1857 ..•... 4fa.4. 

N. r.t,.7.-FAZENDA.- Em 24- do Setembro d~ 1863. 
·-Di mitos de nnmoaçõos dos rParoehos, Viga-
rios geraes o Provisorcs. • . . . . • . • • • . . • . . . • . 4~ 5 

N. 4.4.8.-IMPERIO.- Avbo de 24 de Setembro de 
1863.- Declara a regra que se devu seguir 
nos concunos á§ Cadeiras do lnstitu~o Com
rner.cial ·do Hio -de Janeiro, quando forem 

··mais de .dous os candidatos.. • . . • . . . • . . . . . . 44G 
N. ~~~9~.;.... <IUI!~lUU .. - A viso de 2õ de Se lembro de 

1863,;. ~Dispondo q ntt 5('ja -rocolbi(la ,á Caixa 
Economi.Cil tio Rio de Janeiro a .quarilia quo 
I'Sliver depositada nos cofr~ da ;Faqrica da 
Poh'oru, provenien.te (lo (lesconto ~IW sofircm 

;as•praças àa respectiva Companhia oe ArtiHC9S 
•pava o peculio designado no .R~ulamento de. 
3 .de .Janeiro d6 184~ , obscrva~o-;~e nesse 
processo as formalida~e:; QUILSc prescr-evem .. 4n 

N. 41)0.-FAZENDA .-Em 26 ;de S~:~tembr.o:Qe 1863.
Aos G.Wlrdas dali Alfa;nf}egas só ,COI!l1P1Jlem os 
·veneimentos .pesig:naQos.na T,ab~Ua.n.• 5 an-

. '' llexa IAD t\egulamento l;ias AlfandQgas .•..•. -. U8 
N. 4~1a~•FAi.RNIM -Em :28 c;lcSetOOlbro.de ,1863.

·SobrtM~s·Gunl!das de t,~J~a ,Aifa~dega que ficá-
. Pio:·;addidos· e ,tiv~rM, ~or ~-;IL\)eJ;\lçllo do 
lnspector •Veuci.IIJ.eQWli .~e .01}1~ ._.jle Des-
ea rga .. , ...... , ..•. ; ~ . ~. !'. ~ ~ .. · ·t-· • .,.. ,. • • . • • . 448 

N. 45~·-IMPEIUO.- Aviso de 28 de Set1em,bro de 
186l;,...,..it\o Presidente .daPr!)<V;\~~a 'o Espi-
'l'it'U Santo resolvendo as•d!lvidas que apresenta 
sobre- a :accumulaçao ,do ,car.gu du Vereador 
t:om •O·de Escrivilo do Juiz Commi~Mrio da! 
medições do Muniripio ·de ltapemerim. . . . . . 450 
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N. 453.- JUSTJCA.- Aviso de 29 de Setembro de 
· · · 1863._:_ Ao Presidente da Província da Uahia. 

··- ltcsolvc duvida sobre n illtel}igeacia do 
art. 178 do l\egimcnto de Custas •. !·~· .••... 451 

N. 454.-GUEHRA.- Aviso de 30 de Setembro d~ 
1863.- Estabelecendo o modelo pelo qual 
devo ser feita à esl)riptur:H;ão de receita e dcs
peza do Archivo 1\lilila r ....••..•...•...•• 451 

N. 455.- FAZENDA.- Em o 1.• de Outubro de 1863 • 
.._;..Altera as disposições das lnstrucçõeS n.• 54. 
de 31 de Janeiro dd860 .................. 456 

N. 456.- GUERHA .- A\iso do L • de Outubro de 1863. 
Autorisando o abono da gralilicaçãodc!O~OOO 
mensacs ~~~s Otnciacs Com mandantes dai alas 
da linha fronteira de l~agé ................ 4!>6 

N. 457.- IM PERtO.- Aviso rlc 2 de Outubro de 1863. 
-Ao Presiden!c da l'ro,·incia de Mato Grosso. 
Sobre o projecto da Asscmbll·a l1 rovincial, a 
que oVicc-Prf'~idente negou a sancção, relativo 
á crração da Villa da Guia c incorporação da 
Frrguezia de TI rotas á mesma villa. • . . • . • • . • 407 

N. ~58.-.- .FAZENDA.- Circular em 2 de Outubro de 
1863.- Os Procuradon•s Fiscaes não podem 
intervir nas arrecadações c invcnlarios a quo 
11rocederem os Consules ......••.••.•.•.•.• 458 

N .!~59.- FAZENDA.- Circular rm 2 de Outubro do 
1863.- Procedimento que deve ter a auto
ridade local nas nrrecadat;õcs n qne procedr-
rcm os Agentes Consulares em virtude de 
Convenção Consular ...•........••••...... 459 

N. 460.- GUEHHA.- Aviso de 5 de Outubro de 1863. 
-Declarando que os preços que devem ler 
os enxergões cheios ou vazios quo sl\o actunl
mente distribuídos aos Corpos do Exercito •• 459 

N. 461.- GUERUA.-Aviso de 5 de Outubro de 1863. 
Mandando pagar a segunda prestação do pre
mio de voluntario, que nlio recelJêra, por h a ver 
desertado, n uma praça do Batalhão do De
posito, depois, porém, de haver completado 
os tres armos de serviço a que 'é obrigado, 
deduzido o tempo da deserção. d.; ....... : 460 

N. 462 . ...:. 11\fllEl\10.- Aviso de 5 de Outubro de 1863. 
-Ao Presidente do Maranhli(l. Approvaudo 
as decisões relativas ao Janç.amento das actas 
do collcgio eleitoral da cidade do Alcantara 
pelo respertivo Tabcllião Publico ....•..... , 461 



N. 463"- UWERlO.-Aviso de 5 de Outubro tle 1863 . 
...._Ao l,•·esideute do 1\Iaranhão. ApprovandQ 
a5 decisões relativas á reducção do ordenado 
do Guarda das Fontes Publicas de Apicum, 
de que se tratou na Camara Municipal da 
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Capil1tl .•••...•. ; .•..•.••..••...••...... 4-61 
N. 4-6~.- AGI\ICULTUUA, COl\IMERCIO E OBIUS 

PUBLICAS.-Aviso de 6 de Outubro de 1863. 
- Declara quo o prazo das concessões de mi
nas , á vista da legislação , não carece om 
nenhum caso de approvação do Poder Le-

-gislativo .......•..•.....•....•.•.......• 463 
N. 46ã.- GUERUA.- Aviso de 6 de Outubro de 1863. 

-Mandando recolher á Pagadoria da~ Tropas 
dn Côr·te o deposito eJistenle no cofre da Fa
brica da Polvora, proveniente de medicamentos 
fornecidos a pessoas estranhas ao Estabeleci
mento, o autorisando a continuação de seme
lhante fornecimento, cujo producto deverá su 
entregue semestralmente no Thesouro Nacional 
por intermedio da referida Pagadoria ....... 461. 

N. 4G6.-JUSTJÇA.- Aviso de 6 de Outubro de 1863. 
-Ao Presidente da Província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. Declara que ás A!isembléas 
Provinciaes C'Ornpete o direito de supprimir lu
gares de Juizes de Direito nas Comartas em qu~ 
houver mais de um ..•..•.....•...•...... 46!> 

N. 467 .-JUSTICA.~Avlso de 7 de Outubro de 18G3. 
- Ao· Presidente da Província do Hio de 
Janeiro._;, Declara que ha incompatibilidade 
no exerci cio simultaneo do cargo de Solicitador 
da Fazenda com o dos oficios de Contador e 
Distribuidor.. . . . . . . • . . • . . . • • . . . • . . . . . . . . !~65 

N. 468.- GUEHHA.- Aviso de 8 de Outubro de 186:1. 
~Determinando 4.ue cesse o abono de rações 
Aos feitores do Arsenal de Guerra e da Fabrica 
de Armas da Conceição, continuando apenas 
no gozo dessa vantagem os Porteiros do por-
tao ·c o encarregado do telegrapho ••....•.. 466 

N.469 ~FAZENDA.-Em9 de Outubro de 1863.-
A Fazenda Pr·ovincial só é isenta do paga
mento de siza, dizima de chancellaria e 8 •;. 
sobre loter·ias. • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 467 

N. 470.- JUST~A.- A Yiso circular de 9 de Oulubro 
de 1863.- Dá providencias sobre arrecadação 
do sello de q,lil'lhõns hereclitarios •......... 461 
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N. 47l.....; F,\IZ~~IU J-"" Ein: 9 do Ouluh•ti·~1fl>3 . ....:.. 
O nttliõ st>ldo · .!JÓ :~lllf>Ot& ,~;ftltto&légitimtJs 
OD h'!~l Mltdotfjle'ti 5HbiBqftftte'i~!diP.11IDnio. 46S 

N. 47il.'-1l'Hr l«ti02•~A'ti*-•4ÍH d~ t863 .. ·. 
- ...... Aó'&imcl~t dif Facat~i do M'iídiélna da 
Bahiu, dneltn·ntHlQ que a lcgislaçll(1 en\ vigor 
ni'to rnárca lenipó para o cmprrgadorrooeber o 
set1 ord~nado~ q trond&'êstAwr d~fd..4~ eTesidir 
1\,tl h:r~.~.: ;';·,~-;é;:: ••• -~'~ •.. ~.~-;·,'-.·. i ••••• 468 

N. 473:,0...o..I'MflmttO:~Sm tO''dt!'OIItúbrô d~ 1863.-
Jin 114-~ldrnto do :Cea~á.'""'" Dl!elnra 1ncompa
th•eis os luf,t:ll'é'> de 'Profl!JSOt'dtt:J:latim o de 
Vig.1rlo ebth ()'tle Vereador.'; .• ·. ': ;•;. ~-; .••.• 469 

N. -'1.7-1.-l\L'tRI~IL\.- ,\viso de t3; dU Otitubro de 
f8~.- Estabelece r~grlfS J1al'll o pto•imento 
rias VàgM'ttue houverctw·no!t lugan,s·cte l.lra
tkantP. da •eontadorhr ru.- }latintra.;.-;. • • .- .•.. t.7o 

N. '•75.- 1~ AZENlt:\. -· Ciroolll'l' .. clfti 15- do Outubro 
de 1863 ....... A.s dividas' di cx.ercicios· findos 
provét1icntes de venehriéntos- dcr"praças de 
prct do Et~'FOito f!St!lo c:Om:prehdiididas no 

'1t\'t. ·t.""dõ'~l:rettY A.<~~897 ••. ;~~-.';õ .•.•• 470 
N. r.76.~ FNZto':NJH . ...:.i. Etl116 d., Outubro de 1863. 

- Declara que as viuvas, ftlhns, ou ntlis dos 
Cifütgiõe!' m1tita~ :lltijeóido!ftJlepois ·il,a pu
bH~llõ''tU :É~ -·h~ •· UJO 'dr-'i'J d#-Oito de 
18'•1 n-llo tem direit.o ·ao m'eio soldo; ......• 471 

~. lt-71.- FAZENf1A:~Eni 16 d6 Outubro dtH863.
ncclarà nl!o sarem dtJvú:kls. eltlohiíbéntos de 
ordens expedida!! pelas 'fherourarias ás Re
partições, qn~r I hes · são suboi'di nadas par a 
coJhbihoçl'lo no mn'o exerci cio· de- pagamentos . 
de !iO!dos, etc •..•.•••.••. .- .•.• ·.--;...- ;; ·• • • . . /~72 

N. 47-8.-JUS'fiCA -Aviso de t'7'de0utnbro~de 1863. · 
Ao ·PtijMd~l& lta·Provll\da'~Ma~.anbão.
A ~·w ·'ti 'ilt>tuÇio':'ltlla · it· àovidü sobre o 
tttr. 'i3' dti·ÓJili~'tH~ti1rrihó"t ••.••• .--;: ....•.. 473 

~. 479·.- JtiSTIÇA ;.:~.-\l;vtsó de 17 de Outubro de 186.3. 
- Afl- Ptési~rlte óa Prolil)cia ct~ Sefltpe.-. 
Resd)vl'l dthidas ~robre:_ ~ · .•.• 11-~ütMa • d'o · 
att, in'f dl1 ReguJs~rde 19 

. - tM"'Sê~bfo" f.IICii:':':'>:.: :·>r.:·:·~ ...... t.74 
N. 400,;- FAZÊNDA.-Em 19 de,OutObro·dé.'t863.

.DMJN!·dn~u o~ tuns em que pOd~ &eJ ap~. 
pHe&tl/d lf8 p&mB dia art. Wi § t~""dct Regu
l:lmf'nftl dà~ AlfliRd.s .• ; •...•....•.•••.• t.74 



N. 48{.._..;-.F AZ ENDA.- l~m 20 de Outubi'O de 186:3.
Como se devo considerar os prazos para o 

. calculo da.armazeoagem das mercadorias. . . . 47!) 
N. ~~.-FAZENDA. -Circular em iO de Outubro 

de 1863.~ Sobre o modo do computar-se o 
prazo da armazenagem de quo trata o art 692 
§§ t.o e 2.0 do Regulamento das Alfandcgas. 471 

•· 483.-.IMPERIO.- Circular do 20 de Outubro de 
1863.- Aos Presidentes de Província sobre a 
execução do art. 52 do Decreto n.0 3.069 de 
1'i do Abril do corrente anno que regula u 
registro dos casamentos, nascimentos c obitos 
das pessoas que professem religião differcnte 

. da do Estado ........................... !~iH 
N. 484.~ FAZENDA.- Circular em 21 de Outubro de 

1863. ,...,.... Manda considerar comprchcndiuns 
na tabella n.o 1Q as barricas e outros envol
toriosr em que tiver sido acondicionada a 
farinha do trigo...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,79 

N. 485~- FAZENDA.- Em 21 de Outubro de 1863.
,Declara que não são aceitaveis as publicas 
fôrmas nos processos do habilitação para haver 
m~~ soldo, mas unicamente os documentos _ 
gng1naes.... . . • . • • • • . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . 4.t9 

N. 486.-lL\RlNHA. -Aviso de 22 de Outubro de 
1863.- Declara a maneira de contar a anti
guidade e tempo de sc•·viço dos Olliciacs 
no~eados~ara o .corpo de Saudc da Armada , 
Nacaonal e:Impenal. ..................... 480 

N. 4.87.:- GUERI\A .-Aviso de 23 de Outubro de 18G3. 
-Declarando illegal a gratificação abonada 
a um Amanuense da Fortaleza da llnrra de 
Santos, c d~terminando que não seja rcstabc
lecida para o futuro. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

N. 488'.~ AGRICULTURA , COMl\IEl\ClO E OBHAS 
PUBLICAS.- Em 23 de Outubro de 1863.
Declar(l que o art. 79 da Lei de 19 de Agosto 
l\8 f~ -~bem -CQ~prehende a Administra-
• do ·Cóa:rQio. ,. •. ~ •. • • • • .• • • • • • • • • • • • • . • . . . 481 

N. 489.--:IMPERU).-Aviso de24.de0otubro de 1863. 
-1-o Presidente da Provi'ncla ·do Paranú, 
declarando incompatível a accumulação do 
emprego. de Secretario do Governo com a 
profissão de Advogado .................... 482 

N. 490.- GPERRA.-Avjsode27 de Outubro de 18G3. 
- Approvando os preços das obras quo se 
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fizerem pot' empreitada nas Oficinas de tor
neiros c la\ociros do Arscual de Guerra da 
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Côrtc ......•...•.•......... ; . • • . . . . . • . . 483 
N. !~!)1.-FAZENDA.-Circul!u· em 27 de Outubro de 

1863. - Não tem dircitQ ás gratificações c 
porcentagens os Empregados de l;azenda que 
faltarem á Hcpartição por motivo de nojo, ou 
gala de casamento ....•••••.•.•......... 486 

N. !~!}2.- FAZENDA. - Circular em 28 de OutuiJro 
de 1863.- Estabelece a fórrna de escripturar 
o produclo das assignaturas do Diario Official. 48G 

N. 4!)3.- GUEllHA .-Aviso de 28 de Outubro de 1863. 
-Declarando em additamcnto aos Avisos de 
28 de Julho c 17 de Setembro do corrente 
unno, que os Officiaes doentes em seu quartel · 
têm direito á etapa. • • • • . • . • . . . . . . • . . . . . . '•87 

N. 49L- GUEHRA.- Resolução de 28 do Outubro 
de 1863.- Resolução tornada sobre Consulta 
do Conselho Supremo Militar, declarando 
quo os Alumnos da Escola Preparatoria, an
ncxa á Militai', tem direito á gratillcação de 
voluntarios. • ••••..•••......•••..••..•.. /~SE 

N. 495.- GUERRA.-Aviso dc30 de Outubro de 1863. 
-Declarando que os Alumnos da Escola Pre
paratoria têm direito á continuação da gratifi
cação de voluntario, na fórma por que lhes 
fo-i abonada até o t.• de Agosto deste anuo .. 49( 

N. 496.- FAZENDA.-Em 30 de Outubro de 1863.
Corno se deve proceder ácerca do embarque 
livre do caré, já despachado para exportação, 
c que, reconduzido em navio arribado por 
virtude de condcmnação deste, foi vendido 
cn1 leilão, •• , . , ••..•..•......•. · ......•. ; 49( 

N. t.97 .-GUERRA.~ Circular de 31 do Outubro de 
1863. - Dispondo que continue o abono da 
gratificação dos recrutadores em exercício 
durante os periodos eleitoraes, em quo se 
suspende o recrutamento •........•.•.•... 49J 

N. 498.- GUERUA.- Aviso de 3 Novembro de 1863. 
- Determinando que se desconte ás praç&s 
do Exercito a importancia dos artigos de ar
mamento • _equipamento. e ajaezarnento que 
extraviarem, embora cstejão venqidos ..•.... 49: 

N. 499.- GUERUA • ....,. Resoluçlio de 4 do Novembro 
de 1863.- Resal ução do r,. de Novembro de 
186:J tomuda sobre Consulta <las Sct·çõos rcu-



"idas de ·Fazenda, Ma1·inha c Guen·a chl 
Conselho de, Estado, declarando que as pa
tentes de reforma dos Officiaes do Exercito 
devem ser p11ssadas na conformidade do Alvaní 
do 16 de Dezembro de 1790, contando-se para 
esse fim o tempo de serviço prestado nos 
Corpos de Pol;cia, o outros, de quo trata o 

. referido Alvará, não obstante já terem sido 
. remunerados por poderes provinciaes ....... !,!).2 · 

fl. 504).-IIIIPERIO.-'- Aviso do 4 do Novembro do 
·;· ' 1863.- Ao Dispo do Pará declarando que os 

· · Prelados Diocesanos são competentes para dar 
altestado de frequencia aos Lentes dos Semi-

. narios Episcopaes ..•••..•...•.•.•.•...•.. t.U3 
li. 50&.....,· FAZENDA.- Em 5 do Novembro de 1863.-
>.. Ot Empregados do Correio, pronunciados em 

crime de responsabilidade, têm direito a todos 
os vencimentos depois de absolvidos ..•.... 496 

~ ••. ~FAZENDA.- Em 7 de Novembro de 1863.
. Declara como se devo proceder quando os 
· Juizes Commissarios do medição de terras 
. publicas, e os respectivos Escrivães são ros
' pon~Jltels por- infracções do Regulamento do 

. . sello, •••• 1 , ~ -~ .-.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 497 
N. 503•-WFAZENDA.- Circular em 9 de Novembro 

: de 1863.- Explica a disposição de art. 763 
· § 1.0 do Regulamento das Alfandegas ...... 498 

ti. 60~.- FAZHNDA.-Em 9 de Novembro de 1863.
Declara sujeita aos direitos addicionaes de 5 "/. 
as laminas de chumbo delgadas para botes 
de rapé ..•..•••.•••....•....•..••••.... <199 

N. 505~;.;... FAZENDA.- Em 9 de Novembro de 1863.-
· ·· ' Nenhuma ingerencia cabe ás Thesourarias de 

Faz~da·nos contractos relativos á obras pro-
.. '· •vinciaes, embora 11uxiliadas pelos cofres geraes. ~nu 

N. z;o&;;o-GUERRA.- Aviso de 9 de Novembro do 
· · )1863.- Explicando que a Imperial Rcsolu-

~,\*)l«<e 19,4~.;Agosto ultimo trata unicamente 
r dis Ollelles~~raiios que nllo têm soldo, 
'i c n!o daqueUes ~eujas'-patemes lhes marcão 

. · vencimentos ••..••... , ..•.• : . • . • • . . . . . . . 500 
Jii.EWr .. -GUERR!.- Aviso de 9 de Novembro de 

·18(l:J.- Declarando que as lnstrucções de 24-
dc Julho de 1857 só concedem etapa ·ás f;l
milias dos Officiaes, quando estes, obrigados 
a leva-los, não recebem (llllf(ls auxilios. . . . . . 500 



N. 508:- FAZBND.L ,.:_Circular de 10 de Novembro 
de 1863.- Manda executar as Instrucções 
que modificão. os arts. 458 c 628 do ltcgula-
mcnto das Alfandcgas ....•...... ~ ........ 501 

N. 509.- JUSTIÇ i\. - A viso de 1t da Novembro da 
1863.- Ao Vice-Presidente da Província do· 
raraná.- A pprova a decisão que deu ás du
vidas o!Tcrecidas pelo Juiz de Direito da Co
marca de Paranaguá sobre o julgamento das 
suspeições intentadas aos Juizes de Direito. . . 50:! 

N. 5! O. -l< AZENDA.- Circular de 12 de Novembro 
<I c 1863. _.;;, Transmitt~ as lnstrueções para o 
pagamento das pensões do Monte Pio, c 
explica o modo de cscripturar-se. . . . . . . . . . . 50't. 

1\. :iH.·- HIPEHJO.- Em 12 de Novembro de 1863. 
- Ao Dircctor da Faculdade de Direito de 
S. Paulo declarando os vencimentos a qu& 
tem direito os Professores do curso de prepa
ratorios da mesma Faculdad(} ............• 50S 

N. til2.- GUEHHA.- Aviso de 12· de Novembro de 
1863.- Mandando observar as lnstracções 
ncllc transcriptas relativas á compra de ca
vallos c outros aniniaes para o serviço dos 
corpos montados do exercito. . . . . . • . . . . . . . 509 

N. 513.- FAZENDA.- Circular em ·13 de Novembro 
de 1863.- Transmitte lnstrucçõcs sobre o 
concurso dos Empregados das Alfandegas dis
tantes das respectivas Thesourarias de Fazenda. 510 

N. i>1L-IMPERIO.-Em 13 de .Novembro de 1863.-
Ao Ministerio da Fazenda declarando que os 
l~mpregados quo só percebem gratificação, 
tem direito a ella quando fallão por motivos 
justificados, ou por licença, quando esta é 
concedida com vencimento. . . . . . . . . . . . . . . 5H 

N. ti15.-IMPELUO.- Em 14 de Novembro de 1863. 
Ao Presidente da Província do Ceará appro
vando a decisão que deu de que o Juiz de Paz 
de Aquiraz podia presidir a Mesa interina do 
Collegio El-eitoral, visto ter sido absohido do 
crime de -falsificação de actas, não· obstante 
pender appcllação da sentença que o absolveu. 51~ 

N. 5l6 ......... :FAZENDA.- Em 16 de Novembro de 1863. 
--A omissão na obscrvancia do art. 413 do 
Ucgulamento das Alfandcgas pelos Mestres 
rias cmbarca~õcs não constitue objcclo para 
\'I'H<.dí'.ladc ................•.......•...•. iH~ 



N,51J~~USTIÇA.- .' .. viso de 16 de Novembro de 
1863·- Aa Presidenw da Pr.ovincia do Rio 
Grande:·;do Norte.- Declara qlJe o Promotor 
Publ~o não póde ordenar ao Carcereiro quo 
lhe dê certidões .•.. , .................... 515 

N.51&.-FAZENDA.- Circular em 19 de Novembro 
de . 1863 ...... Declara como se deve proceder 
nas Atrandegas a respeito do oleo de kerosene. 515 

N. 519>.;- FAZENDA.- Circular em 20 de Novembro 
do 1863.- Declara que em caso algum cabe 
-vencimeoto aos Empregados que faltão por 
motivo de suspensão, e ostabelece regras sobre 
:a classificação das faltas ....•.•.•......... 51G 

N. 52&.- FAZENDA.- Circular de 20 de Novembro 
~e 1863.- Como podem intervir nas massas 
fallldas os Procuradores da Fazenda, quando 
esta. fôr interessada .... , ................. &17 

N. 521.-FAZENDA.- Circular de 23 de Novembro 
de 1863.-Manda executar o Decreto n. • 3.184 
de U de Novembro de 1863... . . • . • . • .. .. • 520 

N. Uil.,...JUSTIÇA.- Aviso de 23 de Novembro de 
·1863.- Ao Presidente da Província de Minas 
Genes .. - Declara que a disposição da Ord. 
Liv.'3.•·Tit. 19 § 13 não comprehcndc os 
advogados •.••..• , . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . • . 521 

N. 523.-AGRICULTURA, COMMEl\ClO E OBR,\S 
;PUBLICAS.- Portaria de 24 de Novembro 
de 1863 • .- Expli~ a maneira por que deve 
eer feito o pagamento aos agentes, que, além 
·(lo. porcentagem, tem .gratificação fixa .•.... 522 

N. 52 •• _,. AGRICULTURA, COl\IMER.CIO E OBI\AS 
PUBLIQAS.- Aviso de 24 de Novembro de 
, 1863.- Autorisa a Companhia Intermediaria 
8 dividir a linha a seu cargo, sendo as viagens 
feitas por um vapor desta Córtc até Paranaguá, 
e outra. desta Côrto até Senta Catharina ... 523 

N. Uit...,.,iiMPBIUO.- Aviso de 24 de Novembro do 
!~:~ ApprêTa: a Postura Municipal sobro 
·•' di~que 'devem. tomar os vehiculos do 
'tX>Ddu~ que traosi&ao pelas, ruas da Lapa, 

_ ·c da Gloria, e pelo eaes novo diJ. Gloria. . . . . . 52'~ 
.N. 526."'+ FAZENDA,....,.. Em 26 de Novembro de 1863. 

-Declara quaes os emolumenLos que devem 
pagat' os Empregados da Secretaria do Con
selho Supremo Militar por augmcnto de vcn-
cilncnlps_ .....•. , .......... , . . . . . . . . . . . . 52'• 



N. !i27.-FAZENDA.- Circular de 27 de Novembro 
de 1863.- As nomeações interinas só estão 
sujeitas ao pagamento do emolumentos de 
feitio e registro. . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • . • 525: 

N. 528.-l\'IARINHA.- Aviso de 2'.7 de Novembro do 
f863.- Manda observar Instrucçoes para o 
serviço do Dique Imperial. . • • . . • . • • • . . . . • . 525 .. 

N. 529.-AGRICULTUllA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-Aviso de 27 de Novembro de 
1863.-Explica e resolve as duvidas propostas 
pelo Engenheiro Fiscal da Estrada de ferro 
do Pernambuco StJbre a verdadeira intelligcn
cia que se deve dar ao Aviso de 5 do Novembro, 
em virtude do qual deferio o Governo Impe
rial a pretenção da Companhia da mesma 
estrada á um augmento do seu material ro-
dante, etc.,, .•.•.•..••.••.••..••••.....• 532 

N. 530.- :MARINHA.- Aviso de 30 de Novembro de 
1863.-.. Excita a observancia dos Avisos de 
19 de Dezembro do 1856, e 21 de Janeiro 
de 1860, ácerca dos Officiaes, que, llohando-se 
empregados, dão parte de doentes, ou obtem 
licença para tratar-se em suas casas, e estabe
lece novas providencias relativamente aos quo 
são rccolhid,os.aos bospUacs.para nm curar-se. 53~ 

N. 53L-IMPERIO.- Aviso. de 3~ de Noyembro de 
1863.- Ao 1\linisterio da Fazenda. - Decla
rando a datiJ ·em que começa o direito dos 
Prelados Diocesanos á percepção das respecti-
vas congruas. . • • • . • . . • . . . • . • • . • • • • . • . . • . 535 

N· 532.- FAZENDA.- Em 3 de Dezembro de 1863. 
-Os juros de emprestimos de Orphãos, reco
lhidos aos cofres publicos, cessão da data do 
fallecimento do Orphão, passando o cmpres
timo a se~ considerado como simples deposito 
d~ defuntos e ausentes ••. , ••... , .•......•• 536 

N. 533.- GUEl\RA ........ Em 3 de Derembro de 1863.
Resolução de 3 do Dezembro de 1863 tomada 
sobre Consulta do Conselho Supremo Militar 
de Justiça declarando que o individuo militar 
ou paisano, retido em prisão militar a ordem 
de autoridade Civil, que é requisitado para 
expedir-se em. seu favor ordem de habeas
corpus, deve ser apresentado a autoridade 
Civil, acompanhado por um Inferior oti Offi-
rial, ronformc a f}Ualidade do preso ..•...... ti36 



N. 53~.~ AGRICULTURA, CO.MMERCIO E OBRAS 
·PUBUCAS.- Em 4 de Dezembro de 1863. 
- Approva o parecer da Secção dos Negocios 
do lmperio do Conselho de Estado, relativo 
aos dous requerimentos, em que o Visconde 
de Barbacena pedio que fossem concedidos á 
estrada do ferro do districto da Laguna, na 
ProYincia de Santa Catharina, do que é em
prezaria, favores iguaes aos quo pelo11 arts. 7. ", 
9. 0

, 10, 13 c 24- do Contracto de 16 de 1\Iaio 
de 1855 forão outorgados á Companhia da es
trada de ferro de D. Pedro Segundo, e lambem 
a subvenção de trinta e seis contos de réis 
por .cada uma legua da estrada que tem de 
construir a Companhia por elle organisada. . 539 

N. 53$.- FAZENDA.- Em 4 de Dezembro de 1863.-
0s recibos dos militares para cobrar venci
mentos, aulhenlicados pela Presidencia da 
I'rovincia, crobor.a .juntos 11 requerimentos, 
não estão sujeitos ao sello. -•.• ,...... . . . . . 1HO 

N. ~-IMPERIO.-Em 5 do Dezembro de 1863.
Ao Presidente da Província da Parahyba decla
rao4o o yoacimento que compete a un•l'arocho 
duraate o .tempo em que esteta suspenso em 

. -virtude do pronuncia por crime ecclcsiaslico. 5'.0 
N.537.-GUERRA.- Aviso de 5 do Dezembro de 

1863 • ..,... Declara que, estando qualquer indi
-vidoo mililar ou paisano detido em prisão 
·militar á ordem de autoridade civil o reque-
rendo htJbeas-corpus, deve ser apresentado á 
autoridade civil, acQmpanbado por um Infe-
rior 00 omeial, conforme a qualidade do preso. 541 

N. 538 .. - F~ZB.NDA.- Circular em 9 de Dezembro 
de -1863 • .,... Rooommenda a execução da Cir
cular de .26 de Junho de 1856, e outras pro-

.. . . . Yideocias áeerca da escripturação .......•.. 54:! 
•·~GU.EIUlA .• ~ Aviao de 11 de Dezembro de 

.-.~~ ~1..-a.que os Officiacs do Corpo do 
s.wa.-w.dey.-u: ter except;uados da dispo
&içio4a0rdem do Dia n •. 290, pela qual so 
mandou que 118 recolhi(,) aos bospilaes mili
tares os Otnciaes do Exercito que derem parte 
de doente.. . • . . • • . • . • • • . . • • • • . • • . . . . . . . . 543 

N. MO.:...-IMPKRIO.- A"\'iso de 12 de Dezembro de 
1863.- Sobre o provimento das Digoidadcs 
da Sé Melropolitaua .• , ..... , .• , . . . . . . . . . . 54 4 



N. 5H.- FAZENDA.- 'Em tr.. de Dezembro «le 1863. 
- Declara que os ganarões vazios, wma vez 
que nüo sejão embarrieadog, ou encaixotados 
·em gigos ou cestas, devem ser considerados 
como transportados a granel ... · .......•.... 5í5 

N. 5)2.- FAZENDA.- Circular de 16 de Dezembro 
de 1863 ......... Explica a Circular de 25 de Fe
vereiro do corrente anno sobre a cO'brança 
do emolumentos ..... ·· . . . . . . . . . . . . . . .... 5't1> 

N. M3.- 'FAZENDA.- Em 17 ·de Dezembro de 1863. 
- Determfna que os lnspectores das Alfan
degas não aceitem notas para despachos sem 
que estcjão nas condições do art. 544 do res-

. voctivo Regulamento ..................... 5iG 
'N. 5'~·1·.- ll\IPERIO.- Em 17 do Dezembro de 1863. 

- Providencía ácerca das faltas dos Desem-
bargadores da -Relação Metropolitana, e sobre 
o julgamento dos feitos cíveis na • mcsmJ 
Relação •.............•..•..•..•....•... 51.7 

'N. 515.-ll\IPELUO.- Aviso de 19 do DL>zembro do 
18G3.- São preenchidas por concurso as Dig
nidades da Sé Metropolitana com da de Deão. !J!t8 

N. 5'~6.-JUSTIÇA.- Aviso de 21 de Dezembro do 
1863.-Ao Presidente da Província doGoyaz. 
- Decide que, pelo abandono de um officio 
de Justiça, deve-se proceder contra o serven
tuario vitalicio, nos termos do art. 157 do 
Codigo Criminal, para depois da sentença 
resolver o Governo Imperial sobre ser o caso 
de decla'rar-se vago o officio ...... , .•.•... 54!) 

,N. 5'~7.-JUSTICA.-Aviso de 21 de Dezembro de 
1863 . .:... Ao Presidente da Província da Bahia. 
- Declara que os Promotores publicos tem 
apenas uma preferencia c não o direito de 
excluírem do cargo de Curador Geral do Or
phãos os que já estão servindo por um pro
vimento legal do Juiz. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.9 

N. MS.- JUSTICA .-Aviso de 21 de Dezembro do 
1863 . ...:.. Ao Presidente da Provincia de S. 
Paulo. - Declara que as cuslas devidas pelas 
Camaras Municipaes estão sujeitas ás disposi
ções da Ord. Liv. 1.0 Tit. 79 § 18, Tit. 84, 
§ 30 e Tit. 91 § 19 ................... _ .. 550 

N. 57~9.- J<'AZENDA.- Em 21 i1e Dezembro de 1863. 
- Declara que os edificios constl'Ui<.los com 
os dinheiros pttblicos nas diversas Colonias, 
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administradas por conta do Estado, são consi
derados proprios nacionaes. . . . . . . . . . . . . . . . 551 

N.55Ch-GUKRRA.-Aviso de 22 de Dezembro de 
1863.- Explicando a maneira pela qual se 
devem ajustar contas aos Olliciaes do Exercito 
por occasilio de serem reformados. . • . . . . . . 552 

~- 551.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Em 2'2 de Dczembt·o de 1863. 
-Declara que as Companhias c Sociedades 
anonymas ora existentes c organisadas quer 
antes, quer depois da Lei n.• 1.083 de 
22 de Agnsto de 1860, estão sujeitas ás suas 
disposições c a dos regulamentos expedidos 
para sua execução ....................... 552 

H. 55i.- JUSTIÇA. -Av~ de 22 de Dezembro do 
1863.- Ao Presidente da Província do Pa
raná.- Declara que, desmembrado um termo 
de outro, passão para o fôro novamente creado 
todos «15 autos pendentes relativos á questões 
de pessoas alli domiciliadas. . • . . • . . . . . . . . . . 553 

N. 511.-IMPE~IO.-Aviso de 24. de Dezembro de 1863. 
-Solve a duvida sobre a localidade em que o 
Ctdadlo se deve dar a rol para ser qualificado. 554 

N. ~.-UIPERIO.- Em 24 de Dezembro de 1863.
Declara que os eleitores que devem ser convo· 
éados para a formação da Junta de qualifienção 
slo unicamente os primeiros votados da eleoi
çilo até o numero de eleitores que tiver dildo 
a Parochia ..........•.........•......... 555 

fiJ; ··-AGRICULTURA , COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Portaria de 24. de Dezembro 
de 1863.- Programma para os exames de 
agrimensores. • . • . • . . • • • . . • • . . . • . . . . . . . . . 555 

N. 156.-AGRICULTURA, COMMf:RCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Aviso de 28 de Dezembro de 

11863.- Manda organisar uma tabella dos ge
.aeroa de importação, de que a Companhia de 
~do Maranbilo póde carecer annual
,..._.., p1n a ·navega~ fluvial. . • . . . . . . . . . 557 

.1!1.15'7~._.FAZBNDA.- Circular em 28 de Dezembro do 
1863.--Gommunica diversas providencias a rcs-

. peito do pagamento das pensões do Monte-Pio. 558 
llliJt.S$8.-FAZENDA.- Em 29 do Dezembro de 18G3.

Doolara nllo serem devidos os fretes das caixas 
de assucar apprchondidas por diiTcrrnc;a de 
tarllli .........•.. , . . . . . . . . . . . . ~~o 



4tiNDICE DO ADDITAIEi\'fO 

is 

DECISÕI~S D() t~()VEBN(). 

~ ... .___ __ 

PAI. 

N. j.- .-\GRICri.lURA , f.0:\11\IERdO E ODR:\S 
I'I!BUt:AS.- Em 5 de Junho do 18113.
Aulorisa a Companhia da ~~~Irada de }<'erro 
•le l'crnambuco, a despender até f fO.OCO 
I'~JnJ a com~ra do mnlcrlal rodante que aiudii 
fur nccossano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

N. 2.- f~UEIUCA.- ft.csolu~:W de f7 de Junho de 
f863.- Ucsoluç11o tomada sobre Consulla das 
Secções reunidas de fiuerra o 1\larinhn e d9 
Fazenda do Conselho de Estado - declarnndo 
que um Official, que 5e havia apresentado 
,·oJuntariamcnte da deserção, para gozur do 
Indulto, que fôra concedido, linha direito á 
l'tapc desde que se apresentou, n1io obstante 
!'CrpretO pàra responder a Conselho de Guerra 
por outro crime ...•.. : . . . . • . . . • . . . . . . . . 4. 

N. 3.- Jl'~TJC:\.- Aviso de 30 de Julho de J8G3. 
-Ao hcsid1·nte da l'ro,·incia do Paraná.
])edarn que um Suhrlelrgado, funtTicuandn 
f"t>IIIO Jui~ Muniripnl sulo!'lilulo em um J'lo

rr•ssn, em que !'no imp('tlidos os outros ~>up
Jtlt>nll·!', ul'in fica iuhibido de roulintwr rw 
uereirio dn suhlldr•t!ll''ia . . . . . . . . . . . . . . . 7 



DECISÕES DO GOVERNO 

DE 

1863. 

N. 1.- FAZENDA.- Circular em 2 de Janeiro de 1863. 

As' informações reservadas sobre o pessoal das Alrandegas devem ser 
remettidas semestralmente. -

Ministerio dos Negocios ,da Fazenda.- Rio de Jalleiro 
em 2 de Janeiro de 1863. · 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do ~ribunal do 
Thesouro Nacional, de oonformidade com a Ordem n. 0 1 
nesta data expedida á Thesouraria ~c Fazenda da Província 
da Bahia, declara aos Srs. lnspectot·es das Thesourarias de 
Fazenda, para a devida intP.lligencia e execução, que Hcão 
alteradas as Instrucções do 1.0 de Outubro de 1860, na parte 
que determinao que sejão trimensaes .as informações reser
vadas sobre o pessoal das mesmas Alfandegas, e restabelecida 
a disposição do§ 20 do art. 126 do Regulamento de 19 de 
Setembro de 1860, que manda remettê·las semestralmente; 
devendo, todavia, enviar extraordinariamente semelhantes 
informações sempre que occorrerem factos que devão ser logo 
trazidos ao conhecimento do Governo; e ordena, outrosim, 
que nas referidas informações os Srs. Inspectores se não 
refirão simplesmente ás anteriores, mas as repitão quando 
não mereçlio ser alteradas. 

Visconde de Albuquerque. 
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N. 2.- FAZENDA.- Em 2 de Janeiro de 1863 • 

. lil,.,._d,. e ~·1\flt'l dQ orciewJ~ a mn t: .. W"61~ 'rerto",.· 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
2 de Janeiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo presente o requerimento do 2. o 

Conferente da Alfandega do Pará, Manoel Januario de 
Oliveira, informado peJ.4 restteçti,va Presidencia em 7 de 
Agosto ultimo, pedind& s.er pag01 ® ordenado, correspon
dente a tres mezes, do 'lugar de Thesoureiro da Alfandega 
da Bahia, d'onde havia sido removido, declara ao Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda do Pará que foi inde
ferido o mesmo requerimento, visto não achar-se o suppli
cante comprehendido na disposição do art. 62 do Decreto 
n. • 736 de 20 do Novembro de 18~0, explicado pelas o r:. 
deus n.•• 232 e 248 de 26 de Outubro de 1853 e 23 de 
Dezembro d~ 185'~, e nem incluído na c) ou trina do A viso 
u.• ~21 de 2 de Outubro de 1860 e 01·dem n.• 26 de 
3 de M11rço de 1862. 

Visconde. de._Albuquerque . 

. .......... -

N. 3.-GUERltA.-Em 2 de Janeiro do 1863. 

Deolarando de~;de quando deverá ser eontado o prazo de tt-es mezes, 
IIIWCiltl.o. ~Nl. "· apreseotaçno. do& dei!er&ores que prt>lendercm gota r 
1lo, ~Uo conce!fido. pelo Decreto dê~e Março do anuo proxiino 
pa!i!!Qdo. 

2.' }?irectoria Gerat.-t.• Secçlío.~Ministerio dos Nego
cios da Guerra. ~lHo de Janeiro em 2 d~ lafleiro de 18.63. 

ltl_m. e Rxm~ St·.'- D,ee<l~ro a V~ E~, l'é$'lc.>fld.endo ao 
omcio pelo qual essa presidenl)la em data de 10 de No
vembro do tmno proxlmo findo, solicitou do Governo 
Imperial esclarecimentos, para solver a duvida proposta 
pelo Commandante do Hatalb1io dt~ Caçadores dessa Pro
vincia, relativamente ao prazo de tres mezes marcado pelo 
Decreto de 25 de Março do dito anno, para a apresen-



tação dos tlesértores, que ó rererido 'f)tnto deverá sel' con
tado da data da publicnção do mesmo Decreto, nos dis
trictos em que se o pl"~entatem os desertores que pre:.. 
tentl~l'et\'1 '#b~t ·it-or lnilultõ ~r :etle ·~tfteidlfto. .. 

DeUS GUat•<te li. V. ~x. -PotydiJ'ró ila ti'ó'nsBbt1 Qúi1hta
nilha Jord~o.-Sr. Presidento da Província de Goyaz. 

_ .... _ 

N. 4.- FAZENDA.- Em 3 de Janeiro de 18&8. 

Communica il Resoluçllo de Consultil ; que dilrerio um ~curso iotu~ 
posto para a continuaçno do alfandegamento de um t!apiche .. 

Minislerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em é 
de Janeiro de 1863. · 

Comrnunico a V. S., para os devidos effeitos, que Sua 
Magestade O Imperador, Conformando-Se com o parecer de 
consulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado de 
17 de Deternbtó proxili.o findo, Houve por bem, por Sua 
lmmediata e lmperiál Hesolução de 27 do dito mcz l•), Detel'
minat' qut~ sej11 provido o recurso de Manoel Antonio Fer
reira Portas, Mandando que subsista o alfandegamento 
do seu 'l'rapiché á rUa- da Saude n.o• 98 e 100 até o fim do 
contracto de anendamento do mesmo trapiche, que fez 11 

José Pacheco da Costa , .por esca·iptura publicá de 30 dé ~e
IP-mb.-o de 1859; devendo, jlOrém, o rebofi'énte fater prn.-la .. 
mente as oba·as e alterações que Coi·em julgadas neccssarlas 
ao dito Trapiche na fórma dos Ilcgulomentos. 

Deti~ Guarde li V. S.-Vi~conde ile Albúqrtàque.-Sr. Con
selheiro Director Geral das Rendas Publicas. 

(') Senhol'.-l\lalioel Antonio Ferreira Portas, ausente na Europa, 
por seu Procurador nesta Côrte, pretende que continue a set· alfandegado 
o seu Traphihe sito á rua dn Saudc u.•• lhl e 1011. 

Procedendo-se o o nece&sarió exarne do Trapiche , os peritos o )nlgab 
fóra it.is condiÇões indlilpensnvels c exigldln pelos l\egulnmentos Fiktaes 
para o lim Jll'oposto. 

Con•idetando que nno é uma concessllo nova, mas a contitiuaç:lo da que 
obtivera em 185!1: 

Consideràndo que o contra.cto de arréndomento do Trapicbé ainda nlo 
lindou: 
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N. 5.-FAZENDA.-Em 3 de Janeiro de 1863. 

Communic:a a ResoloçAo de Consulta que deferio um recurso no qual 
o Reeorreote reclama contra a lotaç.&o esagerá!Ja · IM: rendimento de 
seu ~~~~ d~ Justiça, rei ta para &Cobrança doa' alrbítos 1licaes. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- RiÓ de Jàneiro em 
3 de Janeiro de 1863. 

Communico a V. S., para os devidos etTcitos , que Sua 
lfagestade O Imperador , Conformando-Se com o parecer de 
consulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado de 29 
de Novembro ultimo, Houve por bem, pela Sua Immediata 
e Imperial Resolução de 27 de Dezembro proximo findo (•), 
Determinar quo sP-ja provido o recurso do José Alvares 
da SilYa Penna, devendo portanto subsistir, para a cobrança 
dos respectivos direitos, a lotação de um conto de réis jul
gada por sentença em Maio de 1860, do officio de Escrivão 
dos Ausentes, que o Recorrente exerce, e não a de do os contos 
feita· em Outubro de 1857. 

Deus Guarde a V. S.- Yiscpnde de Albuquerque.- Sr. 
Conselheiro Director Geral das Rendas Publicas. 

Considerando que o Rec01·rente se oO'erece a fazer no edificio as altera
c;ões e1igidas pelos mesmos Regulamentos, a fim de o harmonisar com as 
disposic<les Fiscaes: 

Considerando que não só a justi~a, mas a equidade é o alvo das decis<les 
administrativas: 

Considerando que nada tem occorrido que contrario seja li confiança até 
agora merecida pelo Peticionario, como attest:lo as Autoridades Fiscaes: 

Entende a Secção q11e st'ja pro'fido o presente Recurso, mandando-se 
subsistir o alfande!!:amento até o fim do contracto de arrendamento, fazendo 
o Recorrente previamente as obras e alterações que forem julgadas neces
S;Jrias ~~ fórma dos Regulamentos. 

Vom Magestade Imperial, porém, Mandará o que fôr mais justo. 
Sala. das Conferenctas, em 17 de Dezembro de 1862.- l'isconde de 

Jequitit~onha.-Visconde de Itaborahy .- Candido Baptista de Oliveira. 

1\ESOLUÇÃO. 

Como parece.- Paço, 27 de Dezembro de 186!1. 

Com a Rubrica de Sua Magestade O lmperad~r. 

Visconde de Albuquerque. 

(") Senhor.- José Alvares da Silva Penun recorreu da Decisão do Tri
bunal do Thesouro, proferida em 2 de Outubro do corrente anuo a 
qual confirmou a primeira lotação de dous contos de réis do officio 'de 
Escrivllo dos Ausentes, que o Recorrente exerce. 

Funda o R1lcorrente o seu recurso, em que depois daqnella lotação 
feita em 1857 muito diminuio o rendimento do mesmo officio em con
sequencia do Regulamento de 15 de Junho de 1859, requert.udo o Recor
rente dousmezes depois da promulgação do dito Regulamento nova.Jotaçlio 



N. 6.-FAZENDA.-Em 3 do Janeiro de 186:L 

Commuuica a. Resolução de Consulta que manda subsistir a Ordem de 
.2~ de Not~bto",d~ ~1161 sobre a desiguaçllo !lo ~otreposto ou ~· 
p1cbe para o depos1to de mercadorias importadas. 

Ministerio dos Negocios da Fàzendà.-·Rto de Janeiro, em 
3 de Janeiro de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para os fins 
convenientes, que, Tendo Sua Magestade O Imperador Man-

Para fundamentar esta diminuicno juntou á sua a !legação quotro docu
mentos. 

No 1.• mostra-se com certificado do Lhro da Receita de bens de de· 
funtos e ausentes do exercício de 1861 - 1862 ter sido recolhida ao 
cofre da respectiva Repartição a quantia de 62: 11i48330. . 

No 2.• mostra-se .que do exercido de 1860- 1~61 foi rccolbtda aos 
cofres r~spectivos no s~gundo semestre a f]Uantia tle 28:4678494. 

Do 3.• vê-se de certidão passada pelo Consul G~ral de Portugal, c 
r,xtrahida dos Uvros de Raz1io de contas correntes dos espolios per
tencentes a subditos portuguezes fallecidos ab intestato, que foi uo mesmo 
Consulado recebida em dinheiro, c recolhida ao cofre no anuo de 1861 
a quantia de 54:1\6tn500; e no decurso do 1.• semestre do corrente 
anno a quantia de 36:989S964. 

Do 4.• consta que os espolios estilo sujeitos ás despezas de liquidufiío. 
A esta alle!!"açn:o e documentos oppile o proprirtario do offif'io, Cnndido 

l\lartins dos Santos Vianna, que o recorrente durante o triennio de 1857-
58, 1858-59 e 185!1-60 percebeu, de porcentaaem m~dia til-um put' 
t~ento em cada um dos ditos armos, a fJUantia de dous contos duzentos 
trinta e dous mil t(Uinhentos trinta e um réis, sendo a importancia 
recolhida nos cofres publicos c pertencentes a suhditos brasilt•iros de 
um conto novecentos e dous mil 11uarenta e um réis e no Consulado 
portuguez de trezentos e trinta milt(Uatrocentos e no\ e réis. 

Considerando que o rendimento indicado e documentado pelo pro
prietario do officio se refere a annos anteriot'f'S ao Regulamento de 15 
de Junho de 1859, quando o recorrente com os documentos t]Ue juntou, 
e de que foi feita aqui mencno, mostra a grande diminuição occorrida 
nos exercicifls posteriores ao Ílito Regulaml'nto : 

Considerando que as braçagens, raza, sentencas, etc., devf'm diminuir 
na mesma razao do rendimento das porcentagêns: 
Consider~ndo <1ue o rendimento proveniente do officio é sujeito a des

pezas com empregados, a quem o Recorrente tem de p11~ar, e outros, 
rxigindo outrosim n boa ndministraçuo tia justiça nenhuma f'xagera•;11o, 
antes toda a equidade na percep~1io de tacs impostt•s: ' 

E' a Secção de parecer que seja provido o recurso, mandando· • que 
subsista a lotaçilo de um t~outo df' réis. 

Vossa Magestade lm(Jerial , porém , Resolverá o que ftlr mais justo. 
Sala das Conferencias da Sccçilo de Fazenda do Conselho de Estado 

t•m 29 de Dezembro de 186'1.-Visconde 1!e Jequitinhonha.- Visconde de 
ltabórahy.-Candido Baptista de Oliveira. 

RESOLUÇÃO. 

Como parece.- Paço, 27 de Dezembro de 1862. 

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador. 
Yisconde de Alúuqnerquc. 



dado, que a Secção de Fazenda do Col\Selho de Estado 
consultasse com o seu parecer sobre a justiça da materia 
das representações de José Velloso Soares & Filho e ManO'el 
lgnacio de OJiveita, e de Cami\lu Pinto tlé LetWM, pedindo 
uns e outros, màs ptll'a fins diversos, a revogação· da Ordetn 
do Thesouro de ':28 de Novembro de 1861, que acabou 
com o exclusivo dos depositas de assucares procedentes da 
Província das Alag-ôas, em certo c determinado trapiche, 
por contt·acto na Capital dessa Província, annullando assim 
a Ordem de 10 de Junho de 18!)8, c mandando que aquelle 
genero se recolhesse aos trapiches indicados na fórma dos 
arts. 234. e 2!)4. do Hcgulamcnto das Alfandegas de 19 de 
Setembro de 1860: Houve por bem o l\lesmo Augusto Se
nhor, Conformando-Se com o parecer do Conselheiro lle
lator da dita Secção de Fazenda, Determinar por Sua lm
mecliata e Imperial Resolução de 2'~ de Dezembro proximo 
findo (•), que subsista Pm todo seu vigor i\ éitada Ordem 

(*) Extracto da Resolução de Consulta á qua! se refere o .4. viso supra. 

Por Aviso de 23 de Setemhro dr. 1862 1\lanrlou Suo. l\la~stade O lm· 
perador pór em consulta da Secç~o de Fazenda 1lo Conselho de Estado 
a justiça da materia das representações de José Velloso Soares & Filho 
e Manoel lgnacio de Oliveira, e de Camillo Pinto de Lemos, pP-dindn 
uns e outros, mas para Iins diversos, a revo~~:açao da Ordem do The
sonro de !il de Novembro 1861, que acabou com o exclu~ivo dos 
depositos dos assucares procedentes da Província das Alagôas em certo 
e determinado trapirhe, por contracto, na Capital da Província de Per
nambuco, annullando assim a OrdPm de lO de .Tulho de 1853 e man
dando que aquelle gcn~rn se recolh~sse aos Trapic.hPs indicados nn 
fórma dos arts. ~34 e 2M do Regulamento das Alfandegas de 19 do 
Setembro de 1860. 

No seu requerimPnto de 18 de A!(osto deste anno dizem os primeiros 
peticionarias que: "E' da prPdpitatla c injusta rPs<·isão do rontrart.o 
eelebrado em 9 de ~Ptembm tle 1859 entre o Presidente da Provinri11 
das Al.1góns e os supplicantcs para a descarga dos assucares procedentes 
d'~lli no Trapiche- Companhia- na Praça de Pernambuco, que os Sup-
phcantes fallllo." · • 

Tinha sido aqucll~ contrarto celebrado com .prévia autorisa~ao da 
Assembléa Legislativa das Alagóas, conce11ida no art. 21 de sua Lei 
n.o 357 de 11 de Julho de 18j9 de accordo rom o Aviso de 10 de Junho 
rle 1858, expedido pela Repnrticao dos Negocios da Fazenda. 

O contracto a que se referein os peticionarias consta do se~tniute 
Termo: «No dia 9 do rncz de Setembro do anno do aascimento de Nosso 
Senhor Jesus Christo •le 1859, n~sta Cidnde de Maceió t' Palacio do Go
verno compareceu o ComrnAndador José Antonio de Mendonça para 
celebrar o contracto ant.orisado pela 2.• pnrtc do art. !lO dn LN Pro
vincial n.• 357 de 1 t de Julho do corrente anuo, soh as st'gnintes con
dições: t.• O rccehimcnto e recolhimento de todo o assucar de pro
ducçllu desta Província rJUe ~e elportar para a de Pernambuco será feito 
Clclusivamente no sohredito Trapiche denominado- Companhia- na Ci
dade rio 1\ecife. 2.• Os preços dos Yolunies e as despezas com a des
rarga, safilmento, guindaste, peso c marcas se regularão pela tahella 



do Tbesonro de 28 de Novembro de t86t expedida á The
souraria de Fazenda dessa Província, ficando conseguinte
menta iodNeridas as mencionadas representações, tanto do 
segundo, como dos primeiros reclamantes. 

Deus Gual'de a V. E !L. - Visconde de Albuquet·que.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

- Na mesma data communicou-se a citada Resoloçlto 
de Consulta ao Presidente da Pt·ovincia das Alagóas. 

abaixo transcripta da Thcsouraria de Fazenda de Pernambuco datada 
de 10 de Fevereiro de 1847. 3.• O presente contracto vigorará por cinco 
annos, ficando ao Governo da Pl'()vincia livre o direito de o rescindir, 
se a experieoeia demonstrar que é desvantajoso aos interesses da Pro
víncia. E sendo reciprocamente acceitas pelo Ex.mo Sr. Vice-Presidente 
da Província e prlo procurador uo contractante as ditas coudiçõt>S, houre 
s. Ex. o contracto por feito c mandou lavrar o present•~ termo que 
assignou com o referiuo procurador.- O Secretario da Provinda, .losé 
Alexandrino Dias de lffoura, o fez escrewr.- .lacintho Paes de Men
donça.- Procurador, José Anto,.io de fflendonça. 

A Lei Provincial que antorisou o Presidentr. n contractar com o se· 
gundo peticiouario Camillo Pinto de Lemos, proprietario ou locatario 
do Trapich11 deuominl!do- Alfandega Velha- na Cidade uo Recife, é a 
Lei do orçamento provirtcial de 9 de Agosto de 1861 para o e1crcicio 
deste anno e o de 1862 no art. 2f•, e resa o seguinte: 

" O Pre8-ideutc da Provinda fica autol'isado a coutractnr com o pro
prietario ou locatario do trapiche denominado- Alfaudega Velha- na 
Cidade do Recife o recolhimento e recebimento exclusiro dos assucar!'s 
desta Provinoia mediante o quantitati\·o de dous contos de réis annuaes 
que á mesma Província pagará o referido proprietario, estabelecendo as 
coudi~Oes que julgar convenientes." 

Ouvido o Presidente da Província ácerca dos verdadeiros motivos que 
aconselhárao o contr&cto celebrado com Camillo Pinto de Lemos e da 
representação dos primeiros peticionarios, informa o seguinte: 

Que á vista do officio constante da copia n. 0 1, do Presidente rlc Pcmam
lmco com quem se entendêra neste respeito, o novo contracto por cllc ce· 
lcbrado ainda uno tinha sido posto em execução, nem o seria em quanto 
o Ministerio da Fazenda não julgasse acertado expedir as ordens que 

·ao mesmo solicitou no citado ollicio n.• 21 de 12 de Agosto ultimo. 
Que na Província das Alagôas e na de Pernambuco fazill.o-lic iucre· 

paçoes sobre & modo pouco regular com que José Velloso Soares, 
Administrador do mencwnado trapiche -Companhia- desempenhava 
o referido contracto, sendo sabido que o dito Administrador tinha 
dentro uaquelle trapiche alfandegado, contra os arts. 1!21, 222 e :183 
do Regulamento de 19 de Setembro de 1860, um armazem de assu
car de fazrr negocio particular, que facilmente pcrmittia abusos em 
projuizo dos agricultores da Província dns Alng<)as. Alteradas as qua· 
lidades e tambcrn o valor dos assucares, isto ha1'ia de cooperar para 
que nll<l avultassem tanto quanto deviilo os rent.limeutos da Pro,·in
cia das Alagôas, que erJo percebidos sobre o preço uo dito gcnero 
na sua exportação. 

Que, á 1·ista drstas circumstancias, a Asscmhléa da mesma Provin
cia reconheceu que seria desvantajosa aos interesses desta a continua· 
çilo do coutracto com Manoel Ignacio de OlivPira c José Y elloso Soares, 
e que portanto llel'ia ser rescindido, autorisanuo-se no art. ~á ua Lei 



N. 7.- MARINHA.- Aviso de 3 de Janeiro de 1863. 

Manda abonar aos Fieis do Corpo de Q.fficia!!_s._ de ~~!l.l!da_..l!a Armada 
raçl.o de yelas igual á que percebem os'Mêstres do mtmero iTãliilmln 
Armada, e dar·lhes alojamento a bordo. 

2.a Secção.-Rio de Janeiro. -Ministerio dos Negocios da 
Marinha em 3 de Janeiro de 1863. 

Sua Mageslade O Imperador, Tomando em consideração 
o quo solicilárüo os l~'iois do Corpo de Officlaes de Fazenda 

Pro~incial n. • 38~ de 9 de Agosto ultimo a celebração de contracto 
semelhante com os indi~iduos e sobre um trapiche de l)laior ca(laci
dade, por ella determinados, c exigindo-se o pagamento de uma renda 
annual para a Província por essa concessão que até aqui tinha ~idu 
gratuita. 

Que, em usar drssa disposição legislativa, julgou não fazer oiTensa 
aos dirl'itos provenientes elo contracto existente, visto como este dri
llllVa tine expressamente ao Goyerno Pro~incial a faculdade de res
cindi-lo, ttuando pela cxperiencia entendesse desvantajosa a sua conti
nua~ão ; que a Prol incia c u pulllico lucmrião em ser preferido um 
estabelecimento de melhores proporcües do que o trapiche- Compa
nhia-, e un1 contractantc mais bein conceituado do que o Atlminis
traidor deste, José Velloso Soares, de cujos abusos nilo se duvidava, 
e que a l' azenda Pro1·incial em presenca dos seus diminutos recursos, 
do estado deplornvel em que a achoú; e dos esforços que se fazino 
para augmeutar a·isua receita c •liminuir a desreza, não devia des
prezar essa fonte <1e renda annual que podia estabelecer. 

Que o contrario de tutto isto pareceu á Assembléa Provincial, e a 
elle Presidente tamll~m, desvantajoso aos interesses da t>rovincia.-A' 
yista do raracter provincial dl'ste negocio, que provém da fiscnlisaç<lo 
•las remias das A lagoa~ arrrca•ladas em Pernambuco, á Yista do exemplo 
da tlisposiçi•o da I"ei l'ruvincial em virtude dn qual tinha sido tele brado 
pela mesma Presidenda em 185\J o contracto com Manoel lgnacio de Oli
wira e José Velloso Soares, não duvidou da legalidade com qu~ pro
•:edcrin, usando de uma •lisposição legislatira semelhante áquclla. E 
pensou que uno devia deter-se, attcnta a importnncia dos inconve
nientes C[lW a Assemhléa }lrovincial tratou de SU(Jprimir, e ante\endo 
os embaracos e difficuldadcs, com os qune, luta a Administração sempre 
que se cfCinora em cortar um abuso que tem protectorcs importantes 
e interesses enraizados. 

Passa depois o Presidente a prestar n informaç;io exigida sobre a re
presentação de Manoel Ignacio de Oliveira e .José Velloso Soares, cuja 
t:ópin acompanhou o ,\viso do Ministcrio dn Fazenda ao qual responde: 

"Na dita re(~re,cntação (diz o mesmo Presidente) pede-se no Gover
no Imperial que mantenha a Ordem n. 81 de 10 de Julho de 18f>i! 
oxpcdida -A Thesouraria de Pernambuco, com o fundamento de qu~ 
ainda está pcndonlc ela dccisao desta Presidencia um requerimento dos 
mesmos peticiouario~, no qual solicitao n rescisno ou suspensno tla 
execuçilo do contracto celebrado com Camillo Pinto de J.emos, tentlu 
toda a esperança de ser attendidos. 

« Este racto em que se hasêão os peticionnrios é ineucto pois 
nenhum rc<lueri!Deuto dcllcs neste sentido foi até agora apres~ntado 
á rsla Pre:<tdencta, t:nmo SI' Yil 1lu documento 11. 0 3, Os peticionarios 



da A1·mada, c de conrormidadc com a .Primeira parte do 
pa1·ecm· do Conselho Naval, exarado em cousulla u.o 689, 
de 19 do. Dezembro ultimo, Ua por bem que a ração du 
vdas, que se abona a es&es runccionarios, seja, d'ora em 
(lianle, igualada á que percebem os l\ll'slres de numero 
da mesma Arma.da; a;sim como, t(UC se lhes d~ alojameuto 
a bordo, sempre que fOr JlOSS.iVeJ; O QLIC CUilllllUUÍCO a 
V. S. pam seu conhecimento c cxccu\'iiO, na parto que 
lhe toca. · 

J)eus t:uarde a V. ~?-.-.Joaquim Rrtimundo de l..rrmnrc.
Ao Sr. Contador !la l\Jarinlw. 

não du~g.1rã<) a :qJI'<•srntar tal l'rfjlH .. illll'nln (a 1[111' t•u não tkix:u·i:t 
ri" dar t!t•;pacho ), h'ndo-mP. apenas .lo:i1~ \'t•llo:;o :-;,,,an•; ,·indo tlizPI' 
qtw tinha apromJllado es>a peli(ilO Jlara me ser JII'I'Srnlt·, por(om que, à 
'ista das rellcx<íes que Nt lhr fazia suhrc o pé l'lll que se acha la 
c;tc negotio, cstaYa resol•ido a •·ecorrer a out•·os meios. 

" Allega-sc na dita represcnla~ão IJUC o cnntracto dos prticionario< 
é vnlido ; c é nullo, c feito Sl'lll as furmalidadcs costumadas, o cele
brado com Camillo Pinto du Lemos. 

" Já cxpuz as razões pdas quacs me parece que lrgalmcntc ftlra o 
primeiro rescindido, c l·elellrmlo o segundo, em vista do art. ~;, da 
Lei Provincial n." 3~8 de !l de Agosto 111timo l~ da condicao 3.• do 
colllracto de 9 de Setembro de lS:,g, em virtude de identiea faculdade"' 
~:om as mesmas . formalidades c quasi nos mesmos termos· com qtw 
tinha sido feito o primeiro (OOtracto. 

" Pretende-se lumhcm na representação que o contrarlo romCamillu 
Pinto li C Lemos fura levado a cll'cito sem pulllititlad~ c l'Olll surprcza p(lr 
ter sido a Lei PrO\ incial, em que se baseou, publicada na Secretaria 
llo Governo no dia U de ,\gosto lindo, c uo dia seguinte cclc!Jrado 0 
contracto. 

u Sendo este autorisarlo por um COI'J>O collectil'o, a ,\ssrmbléa Pro
Yincial, t·ujos tral>alhos tem toda pu!Jiicidarlc, não Ill;) parece proccdcnt" 
semrlhaule nllc~a~no. ,\lt'm disto, comém observar que a rr.frril!a 
Lei Provincial depois de C<lllli~Plrulcmenle ,·otada, rcdiGid.1 e approYada. 
me foi rcml'ltitla pfra ser sanrcionada em data de :H de Julho, isto é 
dez. ,dias antes da celehrac;Jo t!o coutraclo com C ll\lillu Pinto de Lemo< 
o que mostra urro ler ha1 ido esse propGsito de sorpreza de ljue falia" 
os peticionarios. Durante ,·iutc c tantos dias csten; publico nesta ci
dade este negocio de que se tratou na Assrmblt'a Prmincial. E j:' 
manifestei os m.otiros .por que julguei pouco ronvenieulc haH·r mal/H' 
demora. Nllo deve, porem, passar desaperc~bido que durautc os tr~
!Jai!J_os da .A~sembléa, l' depois ,n!~SnJo d~ p~blicada _rekJs jornaes u 
resctsão do coutracto de ~11oel,lguac.w de 01t1·~u·a c Jose Ve!loso Soares, 
na o houve uesla Proyiucia ,pr~soa alguma que fizesse a menor obser
n•;ao em contrario; nem o proprio Dar~o de Jaraguá (José Autonío · 
de .Mendonca ) que tinha a~signndo o eoutracto de 9 de. Setembro de lS~\! 
como prottÍrndor .dos ditos •·•>ntractant~<, julgou dcn•r dar passo algm;, 
contra a l!ll'dida de . que se trataYa, c sómcntc d1•pois que wio di' 
Pernambuco .José Vclloso Soares, é que advogou a c;:u~a tk:,tr, Lahe~ 
a instancins de !I c. 

" Asscvcrilo lambem os p1•tidonarios que a mrsma sorprrza"fôra 
cmprcgntla prraat!\ o GoHnto Imprrial pelo liu·to t!c sr{!uin·m parot 
.-ssa Curte no Vap~r -Parani1- a ~7 de Agosto proxi!no findo as 
,. ontmnnicaçõrs olliriaes sohrf~ o nn\'o f'0!~trn!'ln, nftn oh~·lan~r trr~nw 

nr.nsi)r<:; n::1 CllY::E"'n nr 1 ~~,;·) ·) 



N. 8.- FAZENDA.- Circular em 3 de Janeiro de 1863. 

Estflo sujeitos ao 'imposto do !!fi \.I! as rrrtidõrs negath·as que apr!'sentão 
as hahilitmulns à twnsào tlt• meio soldo. 

Minislerio dos Negorins da Vnzcnda. -Rio de Janeiro 
t'lll 3 d<~ Jandro de 18G:J. 

O Yisconlle de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Tlll'souro N:~eional, dl'clara aos Srs. lnspectorcs das The
sourias dr Fuzrnda, para a tlt'vidn int<•lligeneia c exerut;fin, 

• 
m•ssc dia .Tust; Vl'lluso ""arp,; l'\!JOsto o ohjccto sobre f{U(> prctrJHiia 
rPquercr-nw, na llll''Jna <'l'rasião em que fazia úagem para o f\io o 
Citlatlilo 1\lanoc\ Pol)'rarpo Mnreira tl!' A7.erctlo. 

" Para se conhcc~r lJIIe ··1llo houve [tal prOJlOsito de sorprentlcr o 
<~o\'crno Imperial, bast<~ t·t•flectir ctne não é para admirar ttue a 27 de 
A~osto segui~sem pam a C<lrte as communieaçõcs olliciaes d~ um actu 
etl'ectundo a dez do mesmo mrz, dezcsetc dias antes, as quaes até po
dião ter sido em·iadas ha mais tempo prlo Vap.1r Franccz que toca em 
PcrnambucQ. Nt•ss.1S cmmnunieações longe de haver sorpreza c mis· 
terio, J:ouve tanta f1·amJnrz.1 cpiC no tina! do meu oflicio n.o 1!1 de 
12 de Agosto ultimo manifestl'i a V. Ex. que o novo contracto podia 
;t~har embaraço na Ordem tio Thesouro Nacional n.0 81 de tO tlc Ju
lho de 1858, expedida ao lnspector da Thesonraria de Pernambuco; 
e houve tanta publicidade que no incluso numero do Dim·io do Com
me-rcio de 11 de Agosto, puhlicado t1·eze dias antes da remessa das 
ditas communicaçücs, vem impresso no expediente desta Presidencia o 
mrn officio de 12 de Agosto ao Presidente de Pernambuco, uo qual 
s•l declara o objecto do oOicio !JUe naquella data esta Prcsidencia dirigia 
ao Miuisterio a cargo de V. Ex. 

" Ora, tendo eu já asseverado ao Presidente de Pernambuco que ha
via ollkiado ao dito l\linisterio, pareceu-me irregular cassar as referidas 
t·ommunicações, por causa de um simples petlillo. Finalmente, quanto ao 
facto de ter seguido para a Côrte no vapor Paraná a '17 de Agosto uma 
JH•ssoa para tratar dos interesses de Camillo Pinto de Lemos, parece-me 
que não devem causar ~stranbcza os mcios que em todas as questões as 
jJartes costuml'io empregar pam promover o andamento dos seus negodos 
nas estações de que cstl'io elles tlcpéndentcs, segundo lhes consta até das 
r;azetas Offidaes, ~omo neste caso mostrei ter acontecido. 

•c .Julgando ter informado sntlicientemcnte sobre lodos os fundamentos 
alll'gados na referida representação dirigida ao Governo Imperial, os quaes 
V. t:'{. poderá apret•iar devid:Hncnte, cumpre-me esperar que V. E1. se 

. •ligue de resolver este negocio como em sua sabedoria entender convcnien
tr, dando as ordens que solicitei em men ollido n.o 21 de n de Agosto 
lindo, ou tlci1ando ;;uhsistir a citada ordem do Thcsouro Nacional de 10 
dt• .Junho de 18!>8, qne até ngora n3o dei•ou de vigorar. J> .. 

Tomando em consi<lcr:tção as rep1·escntac<1es das partes, as informaçürs 
<lo Prc.~idente da Provinda das Alagoas Ô Governo de Sua i\Jaacstade 
o Imperador ha\'ia e'pcLiido pela 11epartição da Fazenda a ordem ti~ 28 de 
~onmbro de 1861 do tlwor seguinte: 

"N. !9L- :\lini"trrio <lo., Nrgocinsda Fazcnda.-Rio de Janeiro 
f'~~l ·-R .. ~ So'.·rr~ibro ~h~ lfGl.- José :\laria da ~ih:a l\:lranhos' 
··, r'-.:·~··r:'.• ·:'l 'l'j··~ •;:~:-~ ·~q T~.,.,.,l~!l'l) "-:•:cjrp""1:!1, !.1)'1~~!'~1,() '~"lJ t'f;'\~: 



que estão sujeitas ao itll 1)üslo do Sl'Jlo as eerlitltks negativa~ 
quo aprescntão as p<lnsionistas de meio soldo, ou as nwsmas 
certidões tenhão sido passadas cx-oUicio, ou a requerimento 
das partes; e recommenda, outrosim, aos Srs. lnspectores 
qut~, loíjo que as referidas certidões ten hão 10orlido 05 elf:~itos 
pam quG forão pa.;sadas, as enviem immcdiatamente para 
o Thesouro, com a declaração do pagamento do snllo e 
emolumentos, bem como de ler-se dado b:11xa na liança 
que houver prestado a pensionistü. 

r iscondc de Aló.urptcrq1r~. 

~ideraç<lo o que iMurma o Prcsidrntc ''" l'••ovinria das .\(,,~.'·as rn1 
s~u ullicin n.0 n d!\ 2~ de Outubro ultimo, ilcerea dos molhos t(tW icl·úr;ln 
a rcspediva Asscmbléa Pnnincial a decretar e a ••wsma Prcsidtmcia a d
fectuar a rescisão do coulrado celebrado rm 9 de Setembro de lH,,9, com 
.Manoel lp:nacio de Oliveira c .José Vcllosn Soares & Filho, para rce•~hcrcm 
em deposito, no seu trapiche, dcnominado-Companhia,-cstabclcritlo ua 
l'apital de Pernambuco todo o assucar que parn essa Pro\·inl'ia é enviado 
J~cla dasAiagflas; e considerando por outro lado que a concessão do exrlu
SIVO em l'asos taes é coarl'tar uao só asattrihni~.ües dos chefes das Alfande
gas c l\lesas de Rendas, nos 1111ncs fl!'lo art. 231 do Rrgulanwnto d<'. Hl dr• . 
.s.ctcmbro de 1Rt!O com(Jctc designar o entreposto (ou trapkhe) para dt'Jl"
~•to das mercadorias, mas tambem o direito dos dcpositant•·s, 'llll,, conw 
o pcrmitte o me;; mo artigo, podem pedir c indicar o trapiche 1)11~ olev~nt 
scrprcferido, sempre que fur possil·cl c não oiTt,ndPr os intcre;~cs da fls· 
cahsnçllo: .dedara ao Sr. lnspcctor da Tht•souraria de Fazenda tlc Pc~·
nambuco que fica revogada a ordem de 10 de Junho de 1858, que aulon
sou o deposito cxclusil·o de todo o assucar wocedrnte das Alagoas no tra
piche do já referido Manoel lgnacio de Oliveira, c ordena-lhe que de sm1s 
pro1·idcncias para que de óra em diante se cumprão liclmente ns disposi
çües tanto do dito art •. 23\, como do n. 0 2 do art. :151 que exige IJIIe as 
pa1'tes declarem em seus requerimentos o tra(liche para ondl" se destina o 
grnero, que querem depositar.- José Maria da Silva Paranlws. " 

t;uhre o modo pratico de dar exccuçao á ordem do Thcs,mro acima 
transcripta, informa no seu onicio de 2:l de Dezembro de 18()1 o Inspcctor 
da Alfandega de Pernambuco o seguinte: 

" Em obscrmncia do dcspal,ho dessa Thcsonraria, c~arado no of
licio, que junto devoho, do E\.mo Sr. Presidente, datad11 de '20 •li~ 
cun·ente, informo que as medidas no meu conel'ito mais prc.licuas 
para garantir os direitos fjUC n Provinda das Alagoas percebe rli• 
assucar que envia para este mercado, são ns tJUe (lUZ em praticll 
l?go que p1lla revoga~ão ria ordem do Thcsouro de 10 de Junho de 18[)8, 
trve de fazer ao assucar daquella Provinda llf'IJiicaçllo do art. :23~ do He
E;Uiamento de 19 de Setembro de 1860. Hecebida a guia e tomada a rmtrarla 
da embarcação, designa-se-lhe, com acronlo da parte, o trapiehc ou arma
~cm onde tem de se dcswrrcgar, faZl'IHlo·Sc folha com as precisus dcelüra
~o1cs em que assignão conjunetamcnte o dcpositario c o rouferrnt" do 
respcctii'O l'oato, mareando-se ao mesmo tempo o prazo •Ir tlozc dias pHra 
)Up:amento do dizimo da l'rovincia, ennforme cstn1·a em pratira para n,m 
a l'a1·ahiba c Rio Unuule do Norte. No arto dr •l••spadw do grrrrro, IJU<'t' 
(~ara os portos ri:• 1'1\r.t 011 dcnlro dtJ lnr1•eri1J ennrcrr-sc a !Jllanli,lade tlr:;
f'~lrhada 4~uru a exbtente no nrmazcrn ou trapirhe, lau~;ando :-;!' a~ f'oiiH•
Uteut'.'.S uota~; c yerifica-se u~:iliU ~:oa~tautcHH'Ill(' e l'·fri l'"ysu t' hal~uli.'11 



N. 9.- F.\ZE~D.\ .-Circular em 5 de Janeiro de 1863. 

, Ao~ empregados das Alfand~"IIS não é dado recurso 4as drd~ves d() 
Jus(leetor J!as qocstõl'SPüí·- ~~·s agitadas com ~s .. contribuinles so!Jrc 
oltjcctos da admiuistrat;:1o. · 

1\linisterio dos ricgoeios da fazenda. -llio dJ Janeiro 
em 5 de Janeiro de 1SG3. 

O Yiscondc de Alhuquerquc, Prcsidontc do Tribunal !lo 
Thcsouro Nacional, dPdara aos Srs. lnspcctores das Thcsou-

l'lllrc uma c outra. Por r>lc moiln ll:li'('Cr·me que rslão suflkienll'lll<'nte . 
resguardados os dirritns que a l'ro' i lu· ia rias Alngôa!l' pcrechc a1p1i. Eu-
1 relan(o rerornnwndação instante por parte do Prcsidenlc do maior cs
nupulo c etactidfio nas gui:t~ que acompnnhno o gcnero, seria mn meio 
dr tornar mais rfiica;; n pr·of'c.ç,ço nnprC!Inrlo para a arTecadaç:io de tl!r's 
llir·'Ífos qne desta arte {I cnri(w sujeitos lÍ fiscatisacào tanto no porto tle 
saltida como 110 de Clllrada, '> ' 

E t('n!lo o Agente Procmndor das rendas d,1 Província •las Alagilas, 
rr,iflrntc no Hecifl', rl'prr~cntadu ao (1ovcrno •lr>ln i•ro,·incia, preten
dendo mostrar grnH" illronwnit•lltr~ da C\f'Cu~no tln Onkm c.itadn, foi 
onvido o Jn,pcctor da Altimdrf!n •lc Prrnamlmro, o qual no seu ofiicio 
tlc 28 de Janeiro du rorrcntc anno, <lil o 'rgnintc: 

"Informando sohl"~ o ollirio junto do Ex.mo Sr. Prr~idrnte da l'ro~ 
~·incin das Al.:Jg<las, pcrmittn V. S. que faça r.s sr;:tlintrs pondl'raçGPs 
··om as qunes cumpro o despacho d!'>Sa Thesouraria cxar.~do no mencio
nado documento. Contim\o n pcn~ar, srgundo já li\ e orl'asiilo de expor, 
l(llC nenhum ineonwnirntl~ resulta llc que srj~o inrlistinclament~ :rcrr
lJidos c rleposilados uns Trapiches aqni rxistrntf•s, os assnt·arcs daqnella 
l'ro\inria, romo se pr:ttira nctnahnl'ntc rm Yirtude da Ordem Cireular 
•lo Th~sonro n. 0 19~ rir. 28 de l\owmbro 11\timo, <' sempre se Jlraticou 
•·om os generos dni'M:thiha c 1\io Grande rio 1\nrlr, ~rm que se lc,nn
I:JSscm qnri1a~ •·ontt·a o ~y,trma adoptado parn a eohrança dos rcsprcti\OS 
direitos que nrstn Estn<.ã() se arrrcat.lão por coniD dr~!'as l'roYincin!'. A 
noya pr:tticn, ~m 'rrdarlr, poderá ser lH<~nos com moda ·;:o Agente l'ro
cnradot· <la l'roYincia •las .\ lagclas, m:ts por ecrto <tu e Jl<iO é incompatiwl 
com n ti~calisat;ão, 11111:t Yf'Z que as Autoridades locacs alli tcnháo to<lo 
fnirlado c rscrnpulo na r~p<'diç~o •las guins que acon•pauhüo os gcncroo, 
1anto mais quanto o .\;;<'ntr Prcl\ intial encontra cllicaz roadjtnaç:1o no 
. \gente Fiscal que esta I\ r pari içao consrna nos rontos d<'s\:matl•ls para 
<J embarque c desembarque de tars grncros. E !lrnwi;, nf:o só a rrs· 
tricçfio reclamada pelo l'n·si<icntc. d3s J\lag!hs uulliiiea :1 disposiçr.o dn 
<~rt. !.'3í tio llegl1lamcnto •lr 111 de Srtrmhro de 18Ci0, qnc é lei g1•ral, 
•:omo privari:t esta ln>Jrr•·turia do ('Xrt'l'icio uc uma :tltrihuição que llt<l 
pcrt.cnrc, c inhibe os tloH<:s tl<Js ~:t•nrros, ou seus lcgilimos t·rprPscn
tantes nrsla pra•;a, 1ltl t•srolhen·m par:t o recrbiment.o c guarda dcllrs 
" dPposil:trio de sua nll'l'ição c ronlian(a; o que é um lituit<l posto ao 
•l•Jm~nio da propricdiHle sem vantagem inconteslav!•l ptll':t o publico c 
~<llll prOY!'ito para a urrc•::ulaçiio. Sfio estas as ron>idcr;ll;úc;; qnc tinha 
:1 fazer c ás 1,uaes V. ~. dat·ú o apn••;o qno por ~entura lhe merccl'· 
rf'lll. )) 

1·: 110 < ffido d~ ~ tk :'d;\rt:n 1le:--IP i\llliCl, o ll!f')'-tHn ln~}Jtrtnr ela Al
f.;.nvlr.:t.l ti f'. P\~rn:nnhHrll, dt u•_,, 'J CL!lHI.llllt• l\.) .:lllP~ilt~úr~ do \'ru~;uratl·_•ç 
-h~ llrnrb::;, dirc-n(11 1 ; 



rariJ~ de FaztJntla, em conflll"mirladJ da tlil-:isão transrnitliua 
ncita datfJ á ln;;ptlctoria da Atfandcga da Côrtc, a fim de que 
o façãd constar 8'03 Inspectoras d1s demais Alfand•l~as, pa1'a 
á devida hitetligcncla c execução, qn•l aos empregados das 
Alfand~as nilo é dado recurso das decisões do lnspcctor nas 
(juestOCJs por cllcs agitadJs, sobre objectos da adminislraçilo, 
com os contribuintes ; n!lo se devendo entender como recurso 
a disposiçilo do~ 2. • do art. 157 do Hegulamcnlo de 19 do 
Hetemb1'0 de 1860, que é obrigação commum a todos os 
empregados, c nem tão pouco o rccnr~o de fJU<lixa, sempre 
e a lodo o cidadilo pcrmiltido pela Constiluiç;io; convindo 

,, Com a inclusa informação •lo Chefe intcrinu da 1." S<•cç~o ,;llisfaço u 
despacho de V. S. proferido no verso do ollicio que ao Ex'"" Sr. Presidente 
da i'rovincia dirigio o das Alagóas, cohdndo un1a represent:•cão do Agente 
l'tocurador da misma Pro,·incia. A'cerca da m~tt·ria da rep,·cs•·utação 
l'élii'O-me ignahncnte lis minhas informações de 2.l de Dezembro c de 13 
de Janeiro ultimo, e tenho de acrescentar qne ate o presente nenhum 
inconveniente nppureccn contra os interesses da !iscalisaçào e ar,cca
daçllo dos direitos Pro\iuciacs 1las Alagôas por causa da distribuição do 
assucar proccdcnl.c da dita Pro,·incia, pelos trcs armazens alfandegados, 
111111 nesta prnça se uch1io habilitados para o •·cccbimcnto c depositos 
•los getwros de exportação. Os inconycuwnl!·s apontados na rep•·cseu
taçllo e nas respostas dos armazenarios ou lrapid1ciros, se como tacs 
podem ser considerados, sllo da ordem daqne:lcs que não prejudicao 11 
nmda daqnella Provinda, reduzem-se a uma luta de interesses entre di· 
lcrsos particulares, a qual, quando muito, acarreta desagrado aos en
•·arrrgados da !iscalisa~ão, mas não weju'7.n an Fisro, e menos aos 
ngricultores c commerciantes, que pc!o contrario devem lucrar tendo a 
liberdade de cscolhe1· d'rntre tr.:s depositarias o que maiores rant11gcns 
e garantias lhes o[ferec~r, em vez de (lcarrm sujeitos â dependcncia e 
imposifáO de tttn ilepositan:o rxclusiro. Demais a Alfandega tem sidn 
solicita em arrecadar os direitos da l'rcn incia das .\l:tgóas, mareando 
um prazo limitado para a sua realização, sem que para isso influa o 
ponto e.u que permilte o deposito, nem o 11<-,;tino que posteriormente 
possa ter o geuero. O mrsmo tem praticado a rc~prito dos gcneros 
procedentes de outras ProYincias limitrophes 'e ,-izinhas. Assim por conta 
de lia c·orrc a fiscalisação, c os. Agentes l'rocmradurcs das Proyincias, 
;qJelHIS podem ser considerndos com!l auxiliares da mesma fisc;llbacno. 
E' quanto julgo dever informar a V. S. sourc 9 aswmpto da rqin•
sentar,llo do mencionado Agente. n 

Collocada a qut'stao neste estado, o Go,·crno de Sua Magrstadc O lm· 
perador, desejoso de dar uma solução conforme os interesse; l'rovinciars 
c Gerars envolvidos no assumpto, mandou ainda ouvir wbrc ellc di
Hrsos funcciC>nnrios pul\liros, de cuíos pareceres para maior rsclarel'i
lncnto da matcria se extracta aqui o do Dr. Pronuatlo•· Fiscal tio Thc
souro, e o do Douto Consclhriro Procurador da Cor~u. 

O primeiro diz em ;cu parecer: 
" Que a ordem n.• 1!!1 de 28 de Novcmhro do anuo passado, que 

ncabou com o exclusivo creado pela de n." s t de 1(1 !Ir .lnnhu de lo~~ 
Plll favor do Trapiche Alfamlcgado-Cnmpanhia- de propriedade do nr.· 
r,ociantC 1\lanoeiJgnacio d" O:i\•eir:t para ti recolhimrnlo tiOS 11~SUC111'C5 de 
J>ro<lucção da l'ruYiucia das A lagoas tere por fuudanJrntn duaó raLOes 
tle com enit·ucia c lq;alí•lade: 



a~uda observar que, se nlé em materia de apprehensão, cspc~ 
ctalissirna por sua natureza, o antigo Uegulamento de 183G, 
uão alt\lrado nesta parte pelo de 1860, o não concedia aos 
il pprehensorcs, como foi declarado om ordem n. o 14- do Hl 
de Fevereiro de 18V~, Sl)ndo que só posteriormente fez-se 
<'Xe<~pção em l'avcr dos apprehensorcs das bareas de vigia ti 
wla, pelo art. H do Dcerelo n. • 506 de 6 de Março de 
1851, não o pód•~. por certo, faeultiH nas questões de 
iulelligencia e applicação dos Hegulamentos 11 Tarifa, ou do 
irnposit;áo de penas ;ís partes rstabl)lecidas no Uegulamcnlo, 
t!lll'~lõt•.; c:;seneiul c puramente administrativas, nas quae.; 

H .\ 1 a f,,j a JlrlH'l'<knria dos 11111lilo,;, l'lll lil'tlldC tiOS (jl\aCS, segiHH]o 
ron~ta do ollkio n.o :.1.1 tlc ~3 <lc Ontuhro de 181ll dirigido pela Pre
fiill'mia daqm~lla ProYincia 110 l\linistcrio da Fazenda, a respectiva A~
~t~mhléa Pro,incial dt•nrl;íra r :tm~sma l'rcsidencia cll"octultrn .1 rescisão 
tio contracto crlcbra<lo Plll H de Srtemluo de 18~9 com Manoel lgnacio 
de Olheira tl .Jose \'rllo'o Som·rs & Filho. 

" l,hll' n rcf~dtla l'rr,idencia souhcra, mediante informa~úcs lld'edig
nas, que o Admiuistrador daqurllc Tr<1pirhe, .lo5é Y elloso Soarrs, linha 
•lcntro tio Trapiehc, com 1iolaç;1o dos arts. 221, 2'22 e 283 do Regu
lamento de l!l de Srtcmhro de 18!10, um annazem de assucar particulnr 
para nevol'io, o que pcrmitt.ia farilmcntc reul'iznr abusos em prrjuiw dos 
tlitos af(ricultores; qur, altrmndo-sc a 1ptalidad'e c o 1·alor dos assucarcs,. 
isro tamllem ha1ia de cooprrar p:tra que não avultassem tonto quanto 
tle1 i:1o, o~ rcndinwntos da l'ro1 incia, tluc crilo percebidos sobre o preçO' 
do dito gcm•t·o na sua t''JIUI'tacão. 

" Que, sendo livre áquclla Prol'incia rescindir o conlrncto se a cxpc
rirncia demonstrasse ser rlle dt'sl'ant,,joso nos interesses üclla (condiçnff 
:J.·• do mesmo contrario), não f•·z a Pt·csidcncia injustiça ou aggra1·o aos 
~npplieanlcs clfrc.tunndo a n•,;ris.io logo Cllle couhcccu que o referido 
routrarto prcjtuliea\'a a n•ntla Pt·ul ind:1l. 

" A 2.3 •·a7.1io foi qnc a t'om·c•ss'ío do exdmil·o em casos romo o de 
<JUC se trata importa o cotll'elar uào sú 11s allribuiçõcs do~ Chefes das 
A lrantlrgas c Mrsas tlc 1\endas, aos quacs pelo art. :!:n. do Hegulamento 
r! e I \l de ,.:;etcmhro de 181l0 compete dt•si.~nar o cntrPposto (ou trapiche) 
para •J tlt-posilo thts mcrratlorias, mas tamhcm o direito dos deposi
tantes, que, corno pPrmitte o n,rsmo artigo, pu<lcm pedir e indil'nr O' 

trapiche, que de1·crú ser pt·cfcritlo, sClllJH'C qnc for possil·cl· c n::lo orrcn
dcr os interesses tia lisralisaçno. 

« Qnc, permanecendo ainda as mz.1es que dictflrJo aquclla ordt•m c 
nno sendo a re1·ogaçao tlella aronsclhada pcln iutcrcss~ publico, lhe pa
n·~·! que não pod~m ser attendidos os Slllllllicautcs, <lliC preteudt•m 
s''Ja rcstabclecitlo g contracto que ha1·ilo t~elcbrado em 9 de Seternbr" 
d3 lS~!l pam o dcpositu dos asourarcs de producção da Pro1inria das 
AIHgotls no Tmpichc-Companhia-da praça do l\ecifc, e pela Prcsidencia 
tlaqnclla Pro1·ineia jns1.1 e rc!lnlarmt•.nte rescindido. 

"Que pela 2." razão da onlemtlevc tnmbem ser indeferido Camillo Pinto 
tll' Lcmos, tJUC pede a r·c,·ogaç~o deito para o fim de ser realizado o 
eontract.o autonsado pela Lei Pro1·iocial das Alagcias de !l de A«"osto 
de 1861, em l'irtudc tio tlual seria recolhido exclusivamente no Trapi
che- Alfandrga V clha -em Pernambuco toJo o assucar de proJuc~uo 
dnqurlla l'rol'incia das Alagtlas. , 

O s~·gun<lo, o C msclhciro l'rOt'lll'ador da Corôa, opina tio motlo Sf';:nint.r: 
"Ltu ullscnancia ti" hnp"rialprrceilo, constante tlu .\\bo tlt• V. Ex.· 



foi consagrado, a bem da ::administração c dos administrados, 
o rt~curso necessario (arts. ã59 ~.i.", 7G3 § 1." c outros). 

A cxprcssl'lo-partes-, de que em varios artigos do citado 
Rrgulamento se trat11, c ás quaes se referem designadamente 
alguns, versando sobre t·ccursos das decisõrs do Chefe da 
Repartiçllo, não se applica aos emprrg,ldos, embora Sl'jfio 
elles individual c legalmente interessados na solução das 
mesmas questões; visto que procedem ex-officio, no intet·rsse 
da administração c desempenho dos deveres que lhrs são 
impostos, e porque, ante a Lei, como ante n razão, o 

·primeiro fiscal ó aquelle a qurm a Administração eonsliluio 

1lc 1 G do corrente mrz, YOU rxptir o nwu parrrrr na 1111rstão susri~ 
t11da por occasilío dos contractos celebrados pelo Presidt•nte da Pro
' incia das Alag<ias, primeiro com os rommerriantes l\lanoel lgnario tle 
Oliveira & C.•, d!'pois com Carnillo Pinto de Lemos paru o drposi lo 
ri<J assucar remettido daqnella Pro\·inria para o porto do Rerife; e con
templarei, como devo, o assumplo pelo lado unira mente jurídico. 

" Neste proposito nao vacillo em considerar o primeiro contrario romo 
firme e válido em todas as suas partt•s , e de1•cndo por isso sortir os 
seus e!Teitos por todo o quim1nennio, salw se se lrrilirar a clausula do 
art. ~. 0 do mesmo contracto, concebido nestes termos- se a cxprrirncia 
demonstrar, que é des1·antajoso nos interrsses da Pro,·incia, ou se se 
prov.ar liqnidamente que os contrahentes commettcm abusos, ou lJUal
lfUCr especie de fraude em damno da Prolinria, on de particulares. 

" f.' bem sabido que as Rrpartiçürs publicas, srjilo de que nnturrza 
forem, em senll'lhantes rontraetos, estao na mesmn or1lem !Ir IJnarsqner 
imlhiduos l'lll partirnlar, e li cão ligados a css:ts c~nYcnções srgmuln a 
h' I geral dos contractos sem resena nlgnma; pois os IHÍI ilegios 1le que 

· possão gozar só silo applicaveis nos contraNos, ou liUasi -contractos sobre 
os diYersos ramos de Administração, ronw a arr!'radaçuo c applicação 
dt• impostos, ele., e a estl' rrslH'Íto não tenho dmida alguma de a<loptnr 
a opiAião da Directoria Gerul das 1\endas po1· muitas das razões em 
lJIW ahnmla. 

" 11m contmrto, firmado pelo Prrsidcntc da Pro1incia autorisado por 
nma lei Provincial e por nm expn•sso Ayiso do Go\1'1'110 lmpl'rial, não 
pódc s~r cassado, ou, como se diz, rescindido á \'ontade do mesmo Pre
sidente, assim como nllo o poderia ~cr fl yontadc dos rommerciantcs 
que com clle tratárão : as doutrinas de direito silo bem expressas , claros, 
e de todos sabidas. 

" A clausula do 3.0 artigo, é certo, outorisa a rcscis;io na precisa hypo-
. thcse de d!'monstra r a experieucia ser o coutl·acto dcs1·antajoso uos in

teresses da Província; porém ainda se não mostrou wrilicada essa hy
pothes~, não se podendo considerar juridicamente como tal a privaçã•l 
dos dous contos de réis que o segundo contrahente offcreccu como um 
pre;,entc á Pro,·incia ; e se por ventura hou\·er motivos para pt·csumir-sc 
alguma esprdc de abuso, culpa, ou fraude dos primeiros contrahentes 
nào bastnrá certamente a allegação de uma das partl's para fazer caducar 
o rontracto, constituindo-se .Juiz, e cxrcntor ao mesmo trmpo. Para isso 
seria iudispensuvel rl'correr no ftlro enmpetente, onde os contmheutes 
l'ossrm ouvidos, convencidos c ju l;;a•los. 

" 1\estl'injo-me a este nniro ponto de direito ah~tentlo-mc dr p1·ofel'ir 
qualquer juizo sobre o arbítrio, que parecem oO'rrcel'r os rontrahcntPS 
de se resignarem á rcsriMío rio rontracto, romtanto !Jne sl'j:lo indrmui
, .. d; · 1kJ ~~:irll'!'l 1 ; qur- nlh'fT.lo. -\ r~·~f)':rr.~'l ·q!J!'P ('·.,:J prnp·1:~:~ ,-:. (''-



sou Pr~posto ·c Juiz ·nas causas que a podem interessar ; nã!l 
s.e devendo; pot·lanto, considerar como parte, ncr sentido 
jurídico, o emprogadn da Alfonde;:ca nas questões admiois
katlvas por cllo movi{las com os contribuin.tes .perante o Chcftl 
da 1\cpartiçllo, c até porque, so'{undo a deOnlçlio Jurídica, 
parte é o udvrrsario com quem judidalmPnte se cnntendll1 

c nãn é admissiv1•l que o empregado contcndil com o Clwfc da 
R•lpartição, ambos rcprc.;untnntes c prepostos da Adminis
tração sohrc objccto que a ambos deve igualmente intcrcssat·. 

Yiscondc de Albuquerque. 

olusil'an>cntc •la comprlcnria do l'oMr Adminislt·ntiYo, a que ,pcrtr.•:cc 
;naliar a I'Onl't'nicncia; c só n,·ancarei que a ser aceita, nunca a •n
dcmnisaçno dm·ertí pesar ~obre a Fazenda Publica Nacioual, que nenhuma 
t;ausa n ella déra. " 

O Conselheiro Relator da Scccno de Fazentla do Conselho de Estado, 
tlepois de examinar accuradanu;nte o assumpto, expondo .ao ,Alto Co
uhccimento de Sua l\lagcsta<le Imperial os documentQS que lhe pare
ct}ri!o indispeusavei:l pam mostra-lo f(lra do ~éo das .diverSJIS CS\)CCÍes 
que o escurecem, ou o tom'io Jc difficil solução, entmide que o mesmo 
assumpto se rcsolre em (!uas !ptestõcs, uma de direito, e outra de furto; 
i~to pelo .que pertence ao:; primeiros pcticiouarios, isto .é, .aqucllcs 
que reclamão contra n rcsci;;1o do contracto com elles celebrado pelo 
Presidente da Província da:> Alagõas, em virtude do art. 20 da :lei Pro
,·incial n.o 357 de 11 de Julho de 18ál>. 
N~ juizo do Conselheiro Relator a questão de direito de'l'e ser re

solvtda pela clausul:~ 3.a do conlracto, cujo~ tennQs «.ficando ao Go
verno da Província livre o direito de o rescindir, se a e1prrienda 
demonstrar que é desvuntajo'o aos interesses da Província " sno tão 
amplos e indo!initos que excluem os peticionanos de toda e qualquer 
tlHlicipação no juizo lla conwnicncia da rescisilo. deprndendo es~a uni· 
rameute da apreciaçilo da Asscmbléa Pt·ovincial ttlle autorisou, e d1.1 
!'residente que realizou o rontracto. 

" E na verdade (diz o mrsmo CouselhPiro) tacs contractos só podem 
ser estipulados por rste modo, isto é, ficando liue ao Governo o di
reito de cassar o contracto, ou como foi celebrado o segundo contracto cum 
o. segundo pcticionnrio Camillo Pinto de Lemos, no qual nll.o roi iuse
~tda clausula alguma relativa a rescisilo; pot·quanto, se por' aquella 
clausula não fosse reconhecido 11 -livre direito- de rescisilo no Gol'erno 
Provincial, constituído assim Juiz unico da vantagelll, ou denantagelll 
du contracto, difficilmente poderia ser esta caba!me[lte pr()vnda .pe•·aute 
outro qualquer, tornnndo-so as~im inteiramente illusoria a ml)spltl clau
sula. As qnestoes de conveniencia administrati'l'a nao podé,n sér.avlilia
das como o silo e devem ser ns questões judici11es., Pon!lerl!o com o 
Administrador raziles que pouco ou neuluun pesu devem ter ri,o juizo da 
Autoridade Judicial . 
. " Para esta a ft·aude deve ser cabalmente pror.adn: para aquelle a 

. s•.mple~ necessidade de a preveair jusLifiça , pl.llnamentc o acto admi
~lstr!llt~o. Para esta,.como allegao os. peticionnrios, o augmento dn renda 
I rovmctal exclue a 1<léa de tlt~:>vantagem do coutracto : para . DJIUelle 
eoutra deve ser a craveira por onde em casos tacs c.ump1·e medir a v.tn
tng~m do C•llltracto. n 

O Consrlhciro 1\r.lator tla Srcçilo diz que rstá bem longe de inculca•· 
n!n n qtl~ lk;t p;il hl l '1''(" n~ t\f"A{l~rti,_.:;r.- Pnh!b~a~ n1o r;;;tão lig:ttr!3 



N. 10.-FAZENDA.-Em 5 de Janeiro de 1863. 

Dédara que um Promotor Publico pronunciado mas a final absolvido 
tem direito ao ordellado integral desde a data da pronuncia. 

'Ministet·io dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 
5 de .Janeit·o de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Ttibunal do 
Thesouro Nacional; declara ao Sr. Inspectol' da Thesou
raria de Fazenda de Sergipe, em resposta ao seu oficio 

romo quacsqner particulares ás coovcnçGes ou contractos com cllas 
celebrados. << Uma tal doutrina seria contraria n todos os princípios de 
ordem publicJ; mas que quer unicamente fitzer sentir que, tendo a 
Autoridade Judicial sempre diante de si pessoas ou cousos privadas, e 
a administrativa sempre a sociedade, aquella nunca crêa o direito, mas 
applica as Leis nos casos por ellas previstos e a factos preexistentes, 
fundando su11s decisões em titulos e testemunhos authenticos, em regrall 
escriptas e absolutas, entretanto que esta, dando moitas vezes por &eUll 
actos nascimento ao direito, consulta a utilidade geral, e o interesse 
da ordem publica, como se exprime De-Gtranda, prevê o futuro, 
d.i-lhe remedio e estatue. 11 

Dahi vem (continúa o mesmo Conselheiro Relator) a necessidade da 
inteira separacllo e a indepeodencia das suas autoradades, luz á qual 
parece nlo foi contemplado o assumpto em questão pelo Conselheiro 
Procurador da Corôa, quando disse em seu douto parecer:« E se por 
ventura houver motivos para presumir-se alguma especie de abuso, · 
culpa, oo fraude dos primeiros contrahentes, nllo bastará certamente a 
allegaçlo de uma das partes para fazer caducar o contra c to, e consti
tuindo-se Juiz e etecutor,ao mesmo tempo. Para isso seria ind.ispensavel 
recorrer ao fôro comp«'ttlnte, onde os contrahentes fossem ouvados, con
vencidos e julgados; " 

O Conselheiro Relator da 'Secç.'Io entende que o Presidente das Ala
goas refuta cabalmente as accusações feitas de precipitação, e sorpreza; 
assim como de nllo ter despachado um requerimento dos primeiros peti
cionarios. Juntou o presidente á ioformaçao dada ao Governo de Sua Mages
tade Imperial dons documentos ambos do SccrP.tario do Governo Pro
víncia I que provao a ine:tartidilo de tnes nccusaçoes. Com dons do
cumentos, am do luspectorda Tbesouraria de Fazenda de Pernambuco 
datado de !6 de Outubro de 1861 dirigido ao Inspector da Alfandella 
daquella Pro'fillcia e o outro do Agente Procurador das ltendas Pro
vineiaes das Alagoas datado de 4 de Agosto do mesmo anuo, diz o Con
selheiro Relator da Secçao que o Presidente mostra os fundados motivos 
que te\·e a As!embféa Pro'Vincial· para decretar e clle para realizar ares
cisão do cuntracto. 

O hupector da Thesouraria de Fazenda de Pernambuco diz o 
seguinte: « Tendo observado que o armazem alfandegado denominado 
-Companhia- tem porta aberta para o saguilo que o divide de um ar
mazem p1Jrticutor de assucar que lhe fica nos fundos com porta aberta 
t11mbem para o saguão, de modo que, fechadas os portas das frentes 
dos dons armazens se póde sem ser visto remover o que se queira dê 
um para outro armazem, o que nllo está de accQrdo com a disposição 
do art. !83 com refereocia ao 2U do Regulamento nctual das Al-

DEcisõr.s Dn (;OYEII'iO DF. 1SG3 ~, 



n.o f9 de 5 de Março, e de conformidade com o Aviso 
do Ministerio da Justiça de 16 de Dezembro ultimo, re
lativamente. ao p3gamento requerido pelQ Bllcharel Ma
noel Luiz Azevedo de Araujo, corno Promotor Publico da 
comarca de Itabaiana, durante o tempo em que nilo func
cionou por achar-se pronunciado, que ao mesmo 1' romo
tor compete, visto ter sido absolvido pela Relação do Dis
tricto, o seu ordenado integral desde a data da pronuncia 
eomo é expresso 110 art. 165, § 4. o do Codigo do Pmcesso. 
E constando dos po.peis que vierão com o citado olUcio do 

fanMgas, recommendo ao Sr. Inspcclor ela Alfandega desta capital que 
llu;a cumpt·ir a referida disposição relativamente não só ao armazem 
an'andegado acinm mencronado, como a todos os outros em caso identic~.J..» 

O Agente Procurador das Rcudas Pru\iliriaes !tas Alagôas em Per
nambuco diz : 

" Que informando sobre a procedimento que tem tido o contrac
lante do trapiche da -Companhia- José Vellose Soares para com o 
recolbinwnto exclusito dos assucares dessa. Provi~:~cra, n11 dcsempeoho 
do mesmo contrncto·, bt~m como se existem razões ou abuses pelios 
quaes deva ser considerada desvantajosa aos interesse& da Província a 
cuntínuaçllo do dito contracto, com o referido VeUoso, e se o trapiche 
denominado -Airandcga Velha- oO'crecc maior c.apacidade que o da 
Companhia; principiará por dizer que ainda se acha em quasi com
pleta ignorancia do contracto celebrado entre o Ggveroo da Província 
das Afagôas e o locatario Velloso, porquanto nenhuma s~icncia olli
dal delle lhe fôra dada, c aiucla que o lesse em m:to do contractante. 
penca attenÇii.o póde prestar ás respectivas condi~ões, e por isso nllo 
sabe dizér se tem ellc tido fiel eumprimento, tendo todavia lcmbran~a 
ue que as condiçües do mesmo contracta erao mui simples e uno en
tcndião em cousa alguma com relaçno á fiscalisaçno das 1·endas provinciaes 
á cargo dellc Agente Procurador; e nem mesmo taes conJiNes versavllo 
sob1c as commodidades precisas que deYc ter um trapiche, com o 
qual se faz um semelhatc coutracto; mas que afian~av11 nllo ter havidl) 
nenhuma desvantagem ou prejuízo aos direitos provinciaes das Alagôns por 
t--nusa desse contracto; tanto mais quanto o mesmo eontracto não al
ierou, nem podia alterar, a maneira estabelecida pelos Regulamentos 
c ordens concernentes ao expediente e ticalisaçllo da renda publica. 

<< Que nno tinha duvida sobre o factO' de terem-se praticado abusos no 
trapiche da -Companhia- em ne11ocio de assucar pois para isso tinha 
ó respectivo Administrador os me10s, visto existir dentro do proprio 
trapiche alfandegado um armazem seu particular para negociar com 
assucares, provindo dahi desarranjos, atropellos e damnos para os in te· 
resses dos donos dos assucares das Alagôas, satvando-se comtudo a 
renda da Província. 

<c Que quanto á capacidade do trapiche- A.Uandega Velha- dirá que 
este com os tres armazcos que lhe servem de coxias e fazem frente á 
rua denominada do - Trapiehc-- sem duvida alguma 'Oifetece maiores com
modidades para o recolhimento e movimento dos assucares das Alagõas 
com maior desafogo que o da -Companhia. » 

Emquanto á qucstllo de f;~cto, isto é, se é conveniente e proveitosa 
à centralisacào em um só trapiche da descn rga, e deposito dos assu
cares procedentes da Jlrovincia das Alagôas e que procurilo merc-ado 
uo Recife, diz o Conselheiro 1\elntor da Secção que nao póde deiur 
de oroinar nrgatiyanu.•ntl', u~o só á ,·ista dus documentos acima citados, 



Sr. lnspeclor, que o Promotor, de que se trata, antns do 
ser absolvido róra exonerado pela respectiva Prcsidencia 
em 9 do Setembro de 1861, cumpre que se lhe abono o 
ordenado tão sórnente até essa data, c não como requereu 
até o dia em que teve conhecimento da exoneração; pre
venindo por esta occasião ao Sr. lnspector de que, pcr
tenc~ndo sctnelhanle vencimento a exercício findo, deve ter 
em vista o disposto na Circular de 6 de Agosto de 184.7. 

rt'scondc de .4lbuquerquc. 

('01JlO das ~rguinll·s infornta~nrs ''" Imprelor dn Tlwsnurari<t 1fr Fa
z~rula d~ Pem~mhnrn 1lata•la ~~~ 1~ 1fc Outubro 1ll' 18til, I' do fus
pector daqnella AffdiHfrga dirigida em 24 de Ontnltro do mrsmn n11w) 
de 18Gl ao mcnrionado Jnspcctor da Thcsouraria, documentos qr1c in
teiramente se conformao com os parc-eeres supramcncionados e IJUe 
derramão muita luz sob r~ a questão. 

« N.• 21Õ.-lllm. e Exm. Sr.- Em otoediell'Cia li Ordrm de V. Ex. dr. 
8 do rorrente mez, á qual acompauhárão os papeis que inclusos tenho 
n honra de de•·-oh·er a V. Ex., rumpre-mc ~izcr o que se segue:- Re
ferindo-me á informação rescnada j'mf..a em original, que exigi do 
lnspector da Alfandrga desta Capital a respeito dos pontos que me prcs
ereveu V. Ex. ém sua citada Ordem, louvo-me no dito Inspector pelo 
que diz respeito tanto á capacidade c commodidadc dos armazens atran
degados de Manoel lgnacio de Oliveira c José Velloso Soares & Filho 
por uln lado, c de Camillo Pinto de Lemos por outro, quanto ás ga
rantias de probidade que ellcs offerecem para contractarem o deposito 
mn .seus armazens alfandegados de todo o assucar de origem da Pro
"rinéia das Alagôas importado nesta. 

te Concordo outrosim com a 011inião do referido Inspcctor de que de
veria ficar livre aos dorios dos assucarcs das Alagôas o deposita-los nos 
trapiches e armazcns de sua escolha, como se pratica em relaçiio ao 
da P.mrbyba c do Rio Grande do Norte. 

« Como, porém, a Assembléa Legislativa Previni:ial das Alagôas e a 
rrspectha Prcsidencia tem entendido ser conveniente aos interesses da 
renda da Pro,·incia que o seu assocar importado nesta, onde se cobra 
na expertaçlio para os paizes estrangeiros o imposto Provincial seja todo 
recolhido a um unico deposito nesta Capital, nao vejo razlio para cou· 
testar-se o direito com qtte a Presidencia das Alagôas rcscindio o con
t.rilctn que se havia feito rm Setembro de 18f>!l corn Manoel Jgnacio 
de Oliveira e Jós~ Velloso Soares & Filho para receberem no sen ar
mazem alfandegado denominado -Companhia- o assucar fabricado nas 

· Alagõas, e contractou em Agosto do corrente anno com Camillo Pinto 
rlc .temos aquelle mesmo encargo no trapiche denominado- Alfandega 
Velha- de que é locatario o mesmo I.emos. 

« E' condiçao 3.• do contrnrto de 1859, a que acima alludi, o ficar 
ao Go,·crno da Provinda livre o direito de rescindir o contracto, se a 
experle~reia demonstrar que 0: dcs,·antajoso aos interesses da Proüuria. 

cc Ora, além da desvantagem para a Província da 11erda de dous 
contos ele r<'is p·1r armo, que continuaria a ter, se nno fosse rrscindilto 
o cootracto de 1859, é muito natural que a Asscmbléa Pmvincial, auto
risnndo a Presidencia a contractnr com Camillo Pinto de Lrmos, c n 
Prcsidencia mesmo usando da autodsaçao, tfvessrm conhecimento de 
l'ircumstaneias que pro1·assem por outro lado ser o contraclo drsvanta
joso. Constou-me a cst.e !(';;peito •1ue na Asscmblt'a Proyincial, lfUando :;e 



N. 11.-PAZENDA.-Em 5 de Janeiro .do 1863. 

!'obre·'l- exlltenrin de saldos em poder dos rcsponsaveis da Fazenda. 
Nacional. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 5 de Janeiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, l1 residente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, vendo pelo balanço mlmsal da Thesou
raria de }'az,mda de S. llcdro do mez de Jlllho ultimo 
relativo ao exercício em liquidação de 1861-62, que existia 

discutio esse negocio, se disserlln cousas em sentido dcsfamravel ao con
tracto rescindido. Podem, porém, não ser euctas, póde mesmo não s~r 
viridico o que acabo de referir 11or ter ouvido a alguem. 

«Cumpre-me finalmente informar a V. Ex. que indo eu pessoalmente 
examinar a localidade e o capacidade do armazem -Companhia- obser
vei que conscrvnvo este nos fundos uma porta aberto poro a dos 
fundos lambem aberta de outro armazem particular de trafego de 
assucar, separados apenas um do outro por um pequeno saguão; em 
consequencio expedi ao Inspector da Alfaudega a Portaria constante 
da cópia junta. 

<< E' o que tenho a elpôr á muito esclarecida consideraçllo de 
V. Ex. a quem Deus Guarde. » 

" Alrandega de Pernambuco, 24 de Outubro de 1SG1.-lllm. Sr.-Satisfa
zendo a.exigeneia da Portaria dessa l,'hesouraria, datada de ~3 do corrente, 
declaro que a experiencia nllo me tem mostrado ser comeniente a 
medida tomada pela Presidencia das Alagóas de rescindir o contra~lo 
que celebrâra em 9 de Setembro de 1Sá9 com Manoel lgnacio de Oli-. 
veira e José Velloso Soares &. Filho, proprietarios do trapiche da· 
Companhia, mas tambem não me tem ella convencido da convcnien
cia de ser o assucar daquella Província depositado em um só trapiche, 
quer seja este ou aquellc individuo seu pro"rietario ou Administrador. 

« Pouco importa por conseguinte que subsista o conlracto ultimamente 
celebrarlo com Camillo Pinto de Lemos, ou que seja re,·aJidado o que 
fora igualmente solemnisado a 9 de Setembro de 1859 com Manoel 
lguacio de Oliveira e José V clloso Soares &. Hlhos. 

«Qualquer dos dons Trapiches -Companhia, ou A lfandega Velha
proporciona, com elfcito, amplo espaço e sufficiente cemmodidade para 
os Iins do conttacto, e os seus respectivos proprietarios e Adminis
&radores oO'erecem seguras garantias de probidade c bom desempenho 
das obrigações nelle estipuladas. 

«No juizo, porém, desta Inspccção a pro,·idencia que mais proficua 
e conseutanca parece aos inte•·csses gcracs e que melhor os concilia, 
é que fique livre aos donos do gencro a c~colha do Trapiche ou ar
mazem para 11 descarga e o dl'posito de seus productos, o que não 
implica de modo algum com n fiscalisaçilo e se pratica Retualml'nlc com 
os generos d~ producção da Parahyba e do Rio Grande do Norte.» 

Além do que, no es!.ddo actual da questão, paret·c ao Conselheiro 
Relato~ da Secçno de l'azenda, que devem ser respeitados c liclmcntc 
c-um~;mdos os arts. 234 c 251 tio Regulamento das Alrandegas de 19 
de Setembro de 1860, t·ujos preceitos, inteiramente satisfazendo as 
~"xigrudas lisrae~. deixão aos proprictariu:; a lhrc gcrcnda de seus pro-



em poder de div,·rsos responsaveis designados na tabclla 
junta a enorme som ma de 1.057: 15~861.; ordena ao Sr. 
J nspeclor da mesma Thesouraria que tome as providencias 
precisas para que a parte do saldo em mão dos responsaveis 
que rcprcsc•nlar dcspeza eiTectuada, seja classificada e lc
VIIdá ;ís rubricas do Ministerio a que pertencer, antes do 
encerramento definitivo dn <•scriptura~·ão do dito exercício ; 
outrosim que informe: 1.•, a razão desse facto anomalo, 
cuja repetição cumpro evitar; 2. • o motivo por que tem 
conservado tamanhas sommas em pod•·r de di\·crsos rcs
ponsavcis, c, se essas sommas rcprescutüo com cm'ilo des
pczas já feitas, porque não tiuhão sido ainda classificadas; 

dnrtos, 1.witando um monopolio que nrio p.íd ' ser senão prejudicial ao 
Comrnercio, que ama ser livre, e deve se-lo se!UlJre cp1c poutus du Es
tado imperins;ml"llte se lhe nfio ~ppôem. 

cc AI! i estão (diz o C mselheiro Relator) as outras ProYincias, que 
mandlo para Pernambuco os seus pruductos, sem tal concentração 
de deposito, demonstrando a desnecessidade de semelhantes cautelas, 
e mouopolios, como mui judiciosamentP. informão os Fuuccionarios, 
cujos pareceres vao transcriptos nesta Cons.ulta. 

• Assim que (conUnúa o mesmo Conselheiro Relator) se livre tinlld o 
Presidente e a Assembléa Provincial o direito de cassarem o contracto 
demomtrando a experiencia ser elle des,·antajoso; se tal cleHautagem 
se mostrou com as opiniões dus empregados que ao facto esta ,·ão 
daquelle servico: se o unir.o Juiz reconhecido pela mesma clausula era 
o Presidente c 'a mesma Assembléa Provincial, e nem outros podião 
ser, já pela signillcaçao indefinida das palavras da citada clausula, já 
segundo os princípios de dil·eito administrativo : é evidente que não 
houve injustiça, nem oiTeosa. da equidaúc na rescisilo do contracto, c 
por isso nao ha lugar á indemnisaçno alguma. 

cc Pelo que importa ao segundo pcticionario que pretende a realização 
do seu contracto o indeferimento é igunhueute fundado. » 

Este contrncto, resa o seguinte : 
No dia 10 do mez de Agosto do anuo do Nascimento de Nosso Senhor 

Jesus Cbristo de 1861 nesta cidade de 1\laceió e Palacio do Governo com
pareceu o Bacharel José Antonio de Magalhães IJastos, para celebra•· o 
contracto nutorisado pelo art. 25 da Lei Pro,·incial n. • 38S de 9 do 
corrente sob as condições seguintes: 

t.a O recebimento e recolhimento de todo o assucar de producção. 
desta Província que e1portar para a de Pernambuco será feito exclusi
vamente no sobredito trapiche denominado- Alfandega V e lha- na 
Cidade do Recife. 

2. • Os preços da armazena11em .dos volumes e as despezas com a des
carga, ·safamento, guindaste, peso, marcas e outras se regularáo pelas 
competentes tabellas !iscaes. 

a.a O presente contrncto vigorará por seis annos contados desta data, 
obrigando·se o locatnrio do mfcrido trapiche a pagar annnalmente á 
Thesouraria Provincial desta Província nos mczcs de Setembro a C!Uan
tia de dous contos de réis. 

E senclo reciprocamente aceitas pelo Em1. Sr. Presidente ela Província 
e pelo Procurador do contraetante as ditas condições, houve S. E1. por 
feito e mandou lavrar o presente termo C(UC assi;;nou com o mencionado 
procurador.- O Secretario , l'ossidonio t!e Carvalho ,lJurcim, o fez 



3.0
, se assim tião é, e parte dcllas é moeda corrente qual 

n importancia desta em mão de cada responsavel no dito 
tempo;; e 4.0 finalmente, se todo o sald~· ~"! fliliO dos rcs
ponsums pertence unicamente ao exerQcto .dn 1861-62, 
ou se parte delle veio já transportado 'dos anteriorês, a 
quaes pertence, quanto a cada um, os rcsponsavcis em cu.io 
poder estaviio, e os Ministerios a que pertencer á respectiva 
parte da despcza que elles representarem , devendo a 
demonstração rcmontur ao exercício de 1850-51. 

Visconde de Albuque1·que. 

rscrcvcr c suh~~rcvcn.-A11Ionio Alves de Souza Carvalho.-JoséAn-
lol!io de Jllagalllües JJas/.us. , 

" Do p•·im•)iro (diz o CmJSt•lhciro Rrlator) cumpre notar que, não tendo 
a Assembléa Provincial estahclccido bases espedacs para o primeiro 
t:ontracto, as cstabclec~n para o segundo, o qne por SI s6 provaria que 
em sua sabcdo•·ia julgou clla que o primeiro nno era vantajoso. 

" Em se::;undo lu~ar: scnd•·> a l'rovincia das Alagôas raia da compc
t~ncia LPgislativa da Asscmbléa e da jurisdic<;ão do Presidente, a a.nto
risaçao daquelld, c a eclebraç~o do contracto feito por este, só pódc e 
rabe considerar-se eom força de obrigar- perft•ita e ultimada-, com 
o consentimento do Governo rle Vossa 1\bgestndc Imperial. Não o tendo 
rlndo este, é evhlcnte que tal contracto se nllo p6de de modo algum 
jol;mr subsistente para dar lugar á indcmnisacão, como pretende o 
p~ticionario. • · 

·" O primPiro eontracto fundava-se na conccssllo feita pelo Governo 
de Vossa Magestade Imperial, como consta da Ordem de 10 de Junho 
rle 1858, deferindo o requerimento de varios Negociantes da Praça de 
l'ernambuco, e indicando o nrmazem alfandegado de propried11de de 
um dos primeiros peticionarios. Entno a legislaçao fiscal era QUtrn. 

" Hoje Oflpõe-se á tal conr:essão os arts. ~31 a 2G4 do Régulamento 
eitado de 19 de Sct~mbro de 1860. 

" Accresce acbm·-se junto aos papeis desta consulta o n.0 80 do pe
riodico. Cam.peão, publicado na Cidade do Recife com data de 9 de 
.lu lho do corrente anno, que noticia a fallencia do Sl'gundo peticionaria. " 

O mesmo Conselheiro Hei ator da Secçllo lembra tamhcm em apoio da 
sua exposição a Circnl~r do Th~som·o l'xpedida ás Thes~urarins de 
J'azenda em data de á de .Janeiro de 1861, na qual se dccl~t·a erronea 
n intelligencia dada em ltlgumns Provincias ás disposiçoes do Cap. 6, 
Tit. 5.0 , do Regulamento citado de 19 de Setembro de 1860, entenden
do-se que obrigao a d~posito ~m trapiche, ou armnzem alfandegado 
os generos de produccao nacio:.al ·destinados á cxporta~Ro; quando 
:tliás ta'l intclligencia se niio deduz de modo algum lfaquelhiS disposi
~ões, as quaes nenhuma obrigação imttllom aos donfJS ou coniigoatarios 
daquellcs productos de recolhe-los a nrma~ens alraridegadól ·.eom ·ex-· 
clusao de !l!lacsquer outros, ainda que de sua ~l!~d~e·.·ou de: ter
ceiros habihtndos para rrcebe-los, excepto a· ag~W' ·d-estinada ao 
consummo da Côrtc do Irnperio. · · · . .,. · ' · , 

" Esta circular (diz o Consrlheiro Relator) faz erêi"''Pléna..m!n'fl· o•es
pirito ria I.egislaçno fiscal sobre a ma teria em questao; c 'quant.D' éclla 
opposta ao monopolio que se pretende. · · 

" Finalmente [nccrescentn o mesmo C<Jn~elhciro) ó Governo ·de·Vossa 
M~gcstade Imperial já definitivamente resolveu a matel'ia das· ftepre-



N. 12.-UAlUNHA.-Aviso de 5 de Janeiro de 1863. 

Manda abonar ao Agente das Companhias de Artifices militares e apren· 
dizes actifices dos Arsenaes de ~larioba, bem como aos encarregados 
das de aprendizeii m1l'l'iiiTi'iilrõ~~ilãs-·Provincias, a quantia de cem mil 
Jéis; a lhiiüeSêreíiípregâüã na compra de pao e carne para cada urna 
das ditas Companhias, quando por má qualidade tenha de rejeitar-se 
o supprimcnto de taes geu:eros, feito pelos respectivos fornecedores. 

3.• Secçlio.-Hio de Janeiro.-Ministério dos Negocios da 
~Iarinha, em 5 de Janeiro de 1863. 

Sua 1\fagestade O Imperador, tomando em consideração 
o que representou o Chefe de Esquadra luspeclor do A r
senal dt! Marinha da Côrte, em oflicio n.• 690, de 11 do 
mez proximo· preterito, sobre a convcniencia de ~abilita1·-so 

sentaçllc~ dos primeiros e segundos peticionarios pela ordem de 28 de 
Novembro de 1861 ; os peticiouarios uão recorrêra:o no prazo fitado 
nos Regulamentos em vigor: aquella decisilo, pois , deve hoje con,i
derar-se com a autot·idade e força de sentença dos Tribunaes de Jus
tiça, nos termos expressos do art. ~5 do Decreto n.• 2. 343 de ~9 de 
Janeiro de 185!1 , para mais se não reviver o que póde dar occasia:o a 
abusos prl'judiciaes á Administraçao Publica. ,. 

O Conselheiro Relator da Secçao é portanto de parecer que deve 
subsistir em todo SI'U ,·igor a ordem do Thesouro de 28 de Novembro 
de 1861, sendo indeferidas a~ Representações relatinlll tanto ao pri
meiro como ao segundo contracto. . 

Os outros dous Conselheiros membros da Secçlo de Fazenda silo de 
opinia:o que ambos os Presidentes, ·que celebráriiÕ os coniractos de 9 de 
Setembro de 1858 e 10 de Agosto de 18ül, ultrapassárilo os limites de 
suas attribuiçoes. 

A clausula essencial de cada um dos ditos contractos é que "' todo o 
assucar de producçao da Província das Alagllas, exportado para a de 
Pernambuco , será aqui recebido e depositado em um uni co trapiche. J> 

E', pois (diz a maioria da Secçlio), aos Negociantes de Pernambuco, 
a quem pertencerem ou forem consignados os carregamentos daqufllle 
assucar, que o contracto impoe a obrigaça:o de armazena-los em um unico 
local; ,e para to~nto nao estavao autorisados o Prl'sidente e a Assembléa 
Legislativa da Província das Alagôas. Existein todavia (continúa a mesma 
maioria) casos de diiTerença entre os dous contracLos, que cumpre ser a$
signalada. O primeiro foi feito de accordo coma ordem do Thesouro de 
10 deJunhode 1858, quemandárarecolhere~clluivaménte os assucares 
de ·producçio da~ ,Aiagôas remettidos para J;>erljlambuco,. no armazem de 
Manoel Igoacio de Oliveira: o segundo, porém, contrariava e annullava 
aquella ordem. . . 

Assim , parece á maioria . da Secça:o de Fazenda que em direito. ri· 
goroso os dous contractos poderia:o ser considerados nullos, por incom
peteocia da Autoridade que os celebrou; mas nem sempre o Governo 
no exercició de suas aLtribuiçoes administrativas dc,·e obrar conforme 
o rigor do direito. 

Que" a ninguem pódc aproveitar a ignorancia da Lei ; mas que fôra 
mais que duro exigir que o simples particular conhe~a melhor a lei 
do que aqucllcs a «tue:u iucum:.Je executa-la ou applica-la. 



o Agente das Companhias de Arlifices mililarcs c aprendizes 
artillces do mesmo Arsenal com os meios nccessarios pura 
a compra de pão c carne, quando por sua má qualidade 
tcnbo,,de ser rrjcitado o supprimcnto de taes generos feito 
pelos re~pectivos fol'nPcedores, Ha por berri que se abone 
ao dito Af.!;enle, bem 1:omo aos das Companl1ias de apren
dizes artilices dos outros Arsenars, c aos encarn•gndo~ das 
de apn·ndizcs marinheit'os das Provindas, a quantia de cem 
mil réis pura cada uma das referidas Companhias, a fim de 
ser empregada naquellc mister, procedendo-se de confor
midadt~ com o que se acha estabelecido nos Avisos de 27 de 
Abril de 1859 c 1.• de l\larço de 1861 a t'espeito da dcspeza, 
que por idcntico motivo so faz a bot'do dos navios da Ar
muJa o nos Corpos de l\larinha: o que communico a V. S. 
para sen conhccinwnlo, c execução na parte que lhe toca. 

Deus Guarde a V. S.-Joaquim Raimundo de Lamare.
Sr. Contador da l\Iarinha. 

Qur arrrrscc ter sitio a Ir L Pr<n incial, em que se fundou o primeiro dos 
dons n·fcridos contractos, publicada em Julho de 18118; e nlio consta que o 
Gowrno liwsse observnr ao Presidrntc das Alagôas, que elle e o Assem
bléa Legislativa se tinhão nnogndo uma attrihuiçllo que lhes nno competia. 

Que Manoel lgnacio tle Oliycira e .José Velloso Soares & l"ilho mos· 
trllo por documento tcrrm arrrndado rm 1861, por mais tres annos 
(resto do tempo que lhes faltava para terminar o prazo do seu contracto), 
o trapiche onde recebiao o assutar das Alagôas. e allegllo que grande prc· 
juizo lhe resultará por isso da rescisão do mesmo couttacto; 
· Que, para se justificar ta\ rrscislio, recorre-se 11 clausula, que deixou 
livre ao !'residente o direito de dar por findo o contra1·to, se !l experiencia 
demonstrasse ser elle dcsvant.,joso aos interesses .da Provlncia; mas que 
posto pareça á mesmo maioria fóra de duvida que n: de&VIffitagem da 
continuaçno do contracto não púdc ser decidida, visto essn clausula , 
senão administrativamente , entende tambem que , dentro mesmo dll fa
culdade discricionarin que lhe pertence, nlio é pennittido ao Poder Ad
ministrativo obrar caprichosa ou arbitrarinmente. 

Que, !Jara uno poder o procedimento do Presidente das Alagôas, an
nullando o primmro contracto e celebrando o segundo, no quo I omitlio 
a clausula, a que se soccorrêra para autorisar este procedimento, ser 
inerepado de atropellar direitos legitimamente adquiridos, era forçoso 
que S1l fizesAe bem patente como os interesses dn Província reclamavao 
ilquel\a rescislfo. • 

Que a Presidencia das Alagôas respondendo ao 1\linisterio da Fazenda 
que lhe ordeuára declarasse as razões que a levárAo a rescindir o con· 
tracto de 9 de Setembro de 1858, limitou-se a dizer em seu oftlclo de 
~3 de Outubro do anno passado: 

u Que, na Província das Alagôos e na de Pernambuco fazilfo-se incre• 
pações sobre o modo pouco regular com que José Venoso Soares, adminis
trador do mencionado trapiche -Companhia- desempenhava o referido 
eontraeto, sendo sabido que l'lle tinha drntro daquelle trapiche alfan· 
degado, contra os arts. 221, 2~2, e 283 do Regulamento de 19 de Se· 
tembro de 11160, um armazem de assucar de fazer negocio particular, 
que facilmente pcrmittia abusos em prl'juizo dos agricultores das Alagôas; 
e que nlteraudo-se as qnalitlnrles r o ''alor dos assucares, isto tambem 



N. 13.-GUERRA.-Aviso de !) de Janeiro de 1863. 

Solvendo as duvidas apresentada• pelo Commandante da Escola aiJxi-
• fiar 9li!ilê!:. da Província do Rio Grande do Sul, ácerca ilriíclmissao 

a novo e1ame, de alnr~IDOS' inhabilitados. em desenho; de eumes 
pratieos; e de tUulóS do curso da dita Escola. · 

2.• Directoria GeraJ.-1.• Secção.-Rio de Janeiro.-1\fi
nisterio dos Negocios da Guerra em 5 de Janeiro de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., a fim lln ofazc1· 
constar ao Commandante da Escola auxiliar militar dessa 
Província, em solução ás duvidas que propôz ao Comman
dante interino da escola militar, c que este submetteu á 
decisão do Governo Imperial: t.o, que os dou~ alumnos 
que, tendo sido npprovados nas a I las primaria c secundaria 
do 2.• anno da dita escola, forão iohabilitados em desenho 
e requerêrlio fazer novo exame dessa malcria, podcráõ s~r 

havia de cooperar para que não arultasscm tanto quanto devi11o os 
r~dimentos da Provinda, que eraa percebidos sobre o preço do dito 
genero-oa sua.esportaçlo.» 

Para justificar taes arcusaeaes, refere-se o Presidente ao officio, jií 
acima mencioll4do;:que lbe foi dirigido pelo 'Agenté-fiscàl das rendas da 
Província Glls .Aiagéas; 1!m Pernambuco, com data de 4 de Agosto de 1861. 

.A maioria da Secçlo diz que as asserÇóes deste omcio, cujo pouco criterio 
nio é preciso fazer resaltar, são contradictadas pelos trecbos seguintes: 

« Qualquer dos dous trapiches, diz o Inspector da Alfandega de Per
namti\ICO.t dirigindo-1e ao da Thesouraria de Fazenda em 24 de Qptubro 
ultimo, (.;OIDpanbia,. ou Alfandega Velha, proporciona com etreito amplo 
espaço e sumcieq,te comoio~idade para os Ons do contracto, e os seus 
respectivos proprietarjos e administradores otrerecem seguras garantias 
de probidade e bóm desempenho das obrigações nelle estipuladas., 

E o Iospector da Thesouraria acrescenta em data de 28 do mesmo mez, 
em ofBcio dirigido ao Ministerio da Fazenda. << Referindo-me á iofor
maçlo ji_IDta em ol;'igioal que e1igi do lnspcctor da Alfandega desta 
Capital a reall8ilo dos pontos que me prescreveu V. Ex. em sua ci
tada o~:dem, louvo-me no dito Inspector pelo que diz respeito, tanto 
á capacidade e oommodidade dos armazens alfandegados de l\fanoellgna
cio de Oliveira. e José Velloso Soares & Filho por um lado e de Ca
millo Pinto de Lemos por outro, quanto ás garantias de probidade 
que. ellea eln!reeem ;pllta cootractarem o deposito em seus armazens al
fandegados de todo:o aesuear·,de origem da Protincia das Alagôas, im-
portado nesta. J> • · 

Do que fica exposto e a brevidade com que se assigooo o novo con
tracto no dia immediato ao da sanc~Ao da lei que o "'lutorisan para 
faze..,lo designadamente com o proprietario ou Iocatario da- Alfandega 
Velba- parece á maioria da Sectno que nllo houve fundado motivo 
para rescindir-se o primeiro contracto , e que o Golerno Imperial, a 
quem cabe fazer respeitar pelos seus DelegadQs a fé dos contractos, como 
um principio que de\·e se1· r!ligiosamente acatado, pois nelle se fundao 
g•·andes e permanentes interesses sociaes, obraria judkiosamcntc sus
tent.tndo a validade do primeiro contrncto. 

DECISÕES DO GOYERXO DE 1S63. 4. 



adtnittidos á novas provas perante uma commissão da qual 
deverá fazer parte o respectivo Professor ; convindo porém 
que. hllja decorrido o perlodo de trcs ·mezes, pelo ·menos, 
depóis da inhabilitaç11.o, e podendo o Com mandante da dita 
Escola auxiliar augmentat' esse periodo de tempo conforme 
as habilitações do alumno que houver de ser examinado; 
2. e que, quanto aos exames praticos não podem os olumnos 
que concluirem o segundo anuo do curso da referida Escola 
auxiliar deixar de fazê-los, a fim de terem todas as twbili
taçõcs lh!mricas e praticas de que trata o Rf'gulamrnto or· 
ganico .das escolas militares. no. art. 82, constituindo cllcs 
uma parte complementar do curso daquella escola, e que com· 

A maiorin da Scrçllo diz ainda : . 
Que nem se púdc allegar que a deliberação do Presidente é decisiva 

c terminante, por dizer respt•ito a um negocio puramente Pro,·incial: 
1.• porque não está estabelecido, nem seria razoa,·cl estabelecer que, 
pdncipalmente em ma terias da ordem da de que se trata, os Presiden
tes decidlio em prime1ra e ultima instancia, sem ao menos serem obriga
dos a se munirem de esclarecimentos e proYas comenientes em que finnem 
sua i deliberações: 2. 0 porque, como acima ficou notado, o objecto nao · 
é da competencia do Presidente, nem da Assembléa Legislativa dhs 
Alagôas. Nertbuma lei Provincial póde obrigar o Go,·e~·no Geral adar
lhe força e ,·igor em outra Província. 

Que póde-se objectar contra o arbitrio, que deixa a mesma maioria indi
cado, com considerações de ordem eeonomica ; e pretender-se que o depo
sito exclusivo do assucar das Alagôes em um só lrapiebe de Pernambuco 
tolhe a liberdade das transacções eommerciaes e torna-se por isso nocho. 

1\las a maioria da Secçao sem discutir est11· questão por lhe fallecer-em 
os dados pN!cisos, apenas pondera: 1.• que o exclusivo do deposito 
estabelecido pela já cilada ordem do Tbesouro de 10 de Julho de 1&&8, 
foi, como nella se declara, reclamado por nrios negociantes da Praça 
de Pernambuco; os quaes talvez entendêrão ser-lhes mais conveniente 
encontrar reunidas todas as porções e qualidades do assucar offerecido 
á venda, do que despenderem tempo e trabalho em procura-las e exa
mina-las em differentes depositos; ~-· que, quanto aos interesses dos 
agricultores e neg•Jciantes das Alagôas, for ao os seus proprios Represen
tantes que em 1858 e 1859 autorisárão a medida e reconbecêrão portanto a 
nntagem della ; e a. 0 finalmente; que não se póde desconhecer quanto será 
difficil e dispendioso para esta ultima Provineia fi!calisar a arrecadação 
do imposto que ttm de pagar-lhe o assucar de sun producçno, se este 
ftir depositado em pontos diiTerentes, em lugar de sê-lo em um só edificio. 

Conclue a maioria da Secção o seu parecer dizendo que providencia 
semelhante a que teve em ,·ista a Assembléa Legislativa das Alagôas, 
está, de longos annos, em pratica no Rio de Janeiro, a respt'ito do tra
piche da Ordem , o qual recebe exclusivamente toda a agt~ardcnte de 
prod~cçao nacional que ycm a este merendo., ,, . · 

Que· 4ado, porém, que scmelbaQte medida em. relac;Ao ao assucar das 
AlagOas seja onerosa nos prod uctorcs e negociantes desse genero, os 
quaes aliás a soliritárno c a rrcebêrão como um beneficio, ainda assim 
entre o inconveniente de deixa-la continuar por mais dous ou tres a unos 
e o de tolerar-se a rescisão arbitraria do contracto celebrado por um De
legado do Governo c tncitamtnte appro,·ado pelo mesmo Go,crno, a 
escolha nno parece t.luvitlosa. 



pele ao rcspeclivo Com mandante a escolha, com appr!-Jvação 
dessa pt·esidencia, dos lugares em que devem ser feitos 
os mesmos exames, segundo sua natureza ; 3. • finalmente·1 

que sendo da privativa attribuição da Escola militar pelo 
art. 111 do respectivo Regulamento passar os certificados 
dos cursos militares, aos alumnos ttue adquirirem a ins
lrucçlio thcorica e pratit-a de que tratno os arts. t 09 do 
Jlcgulamento organico, 103 e 104 do Regulamento espe-' 
clal da mesma Escola militar não podem tacs títulos 11er 
passados pela Escola auxiliat·. 

Deus Guarde a V. Ex. -Polydoro da Fonseca Quintanilha 
J ordão. -St·. Presidente da Província do llio Grande do 
Sul. 

••e•• 

N. H . ...;... GUERUA.- Aviso de 7 de Janeiro de 1863. 

· Aviso á Presidencia do Maranhão, explicando o preceito do de 30 de De
zembro de 1861, versando ácerca da retribuiçao dos r~rutadores, 

r...a Directoria .Geral.-2.a Secção.-....Rio de Janciro.-
1\finistcrio dos Ncgocios da Guerra em 7 de Janeiro de 1863. 

111m. c Exm. Sr.-Accuso recebido o officio de V. Ex. 
n. 694 de 13 do Dezembro ultimo, e em resposta sou a· 
dizer que o Aviso de 30 de Dezembro á Província do Piauhy, 
a que V. Ex. se refere,· teve em vistas obrigar os recru-. 
tadorcs a serem activos no cumprimento de sua com missão, 
e que nestes lermos deve V. Ex. resolve•· qualquer questão 
que occorrcr a respeito. 

Em geral o recrutamento tem prazo marcado e con~ de
signado numero de-· recrutas ; e, pois, durante o p~~iodo 
do rccrtitàinento. 'óão .ba razão para supprimir a gratificação, 
quando os reerutadores.descmpenlJão os seus deveres por causa 
do mais um ou menos um recruta, visto que o Decreto 
que regulou esto seryi.ço teve por fim tirar. á sua retri-
buição o caracter de capitalisaçllo. · . · • 

Deus Guarde a V. Ex. -Polydoro da Fonseca Quintanilha 
Jordão.-Sr. Presidente da Província do Maranhão. 



N. 15.- FAZENDA.-Em 9 de Janeiro de 1863. 

Ail despe:tàs; cóm. '.0 destacamento da · Gua~:a.r·:!~ual · para_ ~niço 
meramente pohc1al deve correr pbY · tout,.·· res. provme1aes e 

•nlo dos geraes. 

:Ministerio dos Negoclos da Fazenda.-iR.iÓ dé· Janeiro 
em 9 de Janeiro de 1863. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo presente o Aviso do 1\finisterio 
da Justiça de 16 do mez ultimo, communicando-me haver 
declarado· á essa Presidencia que a9 despez~s com os desta
eamentos da Guarda Nacional da Provineia correráõ por 
eonta dos cofres Provinciaes, visto como o serviço em que 
se achão empregados aquclles destacamentos é meramente 
:policial ; haja V. Ex. do ordenar quo sejão os cofres geraes 
immediatamente indemntsados da somma que se houver 
despendido com os ditos destacamentos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Albuquerque.
Sr. Presidente da Província de Piauhy. 

--
N. 16.- FAZENDA.- Circular em 9 de Janeiro de 1863. 

O nugmento de credito para despezas do- Material da Marinba- deve 
sér 'demonstrado com desenvolvimento. 

1\finisterio· dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 9 de Janeiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das The
sourarias de Fazenda, de conformidade com o Aviso do Mi
nisterio da Marinha do 29 de Outubro ,ultimo, que sempre 
que solicitarem augmento de credito para despeza da ru
brica--Material-pertencente ao referido ~inisterio, apresen
tem uma nota convenientemente desenvolvida, com'preheo
dendo os dilferentes artigos da ta:bella justiftéativa do orçamen
tó geral, por onde se possa jul~r da applieaçilo que tenhtio tido 
os objectos adquiridos pela mesma rubrica, o que outra cousa 
não é mais do que o cumprimento fiel da ordem, geralda dis
tribuição dos creditos de 18 de Junho do an(lo'passâdó no sen · 

• art. 8. o e da do art. 2. o do Decreto do t: o .. de Fevereiro 
do mesmo anno n.o 2.884,-;que muitas da& Thesotirarias tem 
deixado de cumprir. O que muito se lhes recommenda. 

Visconde d~ Albrtquerq~e; 



N. 17.-FAZENDA. -Em 10 de Janeiro de 1863. 

Eitllo •lftljei&as ao s~ fixo de 200 réis as licenças concedidas pelos pais aos 
filhos menores para se casarem. 

Ministerio dos NegociQs da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
10 de Janeiro de 1863. · 

O .Visconde de Alb~querque, President.do Tribunal do 
Tbosouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Tbesmiraria 
da Pa-ovincia da Bahia, em resposta ao seu officio n.o 358 
de 13 de Novembro ultimo, (IUC as licenças concedidas 
pelos pais aos filhos meno1·es para se casarem estão sujeilas 
ao sello flx 1 de duzentos réis, na fórrna do art. 59 do 1\e
gulamento de 26 de Dezembro de 1860, por deverem ser 
taes licenças consideradas simples permissões, ou documentos 
de habilitação, que têm de ser apresentadas á autoridade 
competente para produzirem o e!Teito para que forll.o pas
sadas. 

Visconde de Albuquerque. 

N. 18.- FAZENDA.- Em 12 di Janeiro de 1863. 

~obre a execntllo do art. 18 da Lei de 9 de Setembro de l862 que 
reduzio a dous os tres concursos para o provimento dos empregos 
de Fazenda. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
12 de Janeiro de 1863. 

111m. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para sua intelli
~eneia e detida 'execução, e em solução á consulta de V. 
Ex. de 6. de Ontubro ultimo: .,.. · 

t.•'Que póde ser.desdelá-cxecutada a disposição do art. 
18 da' 'Lei n.• •f.t'17 de 9 de Setembro do anno passado, 
que reduzio a dóus ·os· trt'lr>eontursos por que erão divi
didas as materias ·que o ·Decreto de H. de Março de 1860 
exige para a admissão aos empregos ·do Thesouro, Thesou
rarias e outras repar,ições de Fazenda. 
· 2. • Que as ma terias, cujo conhecimento exige das pessoas 
que pretenderem empregos de Fazenda do Thesouro, The
sourarias, Alfandcgas c Recebcdorias a respectiva lcgislaçlio, 



que não foi revogada, continuão a set· as mesmas; c por
tanto deveráõ ser distribuídas pelos dous concursos corno, 
mais conveniente pat'eC!W ao Govemo, as ,materias que fa-
zião o objécto do terceiro abolido. · ··,. ; 

3. • Que os actuaes Praticantes, o mais Empregados que 
occupllo lugurcs de 1. • entrancia, devem mostrar-se habi
litados no 2. • concurso, por que têm de passar, nas ma
terias de que ainda não derão prova no primeiro, porque, 
conforme a legi~ção, que regia a materia, não fazião parlo 
delle. 

4.• Que os actuaes 4.•• Escripturarios do Thcsouro, e 
os empregados das classes correspondentes das outras !te
partições de Fazenda, que dependião ainda de dar prova 
em concurso para poderem ser promovidos, o podem ser 
independentemente dcllc, ainda os que forão nomeados depois 
da nova legislação sobre o provimento de empregos de Fa
zenda, exigindo diversas habilitações, além das designadas 
nos Decretos de 20 de Novembro c 18 do Dezembro de 1850. 

Deus Guarde a V. Ex.- J'isconde de Albuquerque.- Sr. 
Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

--
N .'·19.'.:._ FAZE~D.\ .-Em 14. de Janeiro de 1863. 

O principio do pi'OCesso de ~~spacho de mercadorias é a distribuiçllo da 
nota para o mesmo despacho. 

l\linisterio dos Negocios da Fazeuda.-}Uo de Janeiro em 
H de Janeiro de 1863. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro o recurso 
de Sch~sters & Stern da decisão dessa lrispectoria, pelo 
qual sa mandou com(liehender nª disposição do Aviso de 
24. de Outubro do anno proximo passado um despacho .'do 
chitas em retalho processado no dia 13 do dito mez de 
Outubt•o, resolveu o mesmo Tribunal dar provimento ao 
dito recurso, á vista do disposto no § 2.• dc. art. 169 do 
1\egulamento das .t\lfll_t!d_egas, que manda sujeltat· os merca
dorias, que estiverem cm-õespacbo no momento da execução, 
de qualquer Lei ou 1\egulamento, aos direitos que se cobravâu 
na data em que tiver principiado o processo do despacho. 
A ordem de 17 de Dezembro proximo passado, indeferindo 



a pretenção de varios negociantes importadores, que pedião 
se marcasse um prazo para a execução do sobredito A viso, 
respeitou o principio consagrado no citado artigo, e mandou 
que se cobrassem os direitos das fazendas em retalhos, e 
segundo a pratica anterior no Aviso, de todos os despachos 
distribuídos até á expedição do mesmo Aviso, pois que o 
principio do processo é a distribuição. 

Deus Guarde a V.- S.- Yi$conde de Albuquerque.- Sr. 
Conselheiro Inspector da Alfandega da Côrte. -

--
N. 20.-FAZENDA.-Em 15 de Janeiro de 1863. 

O levantamento de dinheiros depositados deve ter lugar por precato rio 
do mesmo Juizo que mandou fazer o deposito. 

1\finisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
15 de Janeiro de 1863. 

Commnnico ao Sr. Administrador da Rccebedoria da CMte 
para. sua intelligencia e devidos cffeitos que o Tribunal do 
Thesouro resolveu confirmar a decisão pela qual a mesma 
Recebedoria indeferio o requerimento de Salgado & Filho, 
em que pedião o levantamento da quantia de 2:830~559, 
recolhida ao cofre dos depositos publicos por ordem do 
Juizo de Orphi'íos; visto" quo não apresentárão precatorio 
legalmente expedido pelo mesmo Juizo, e na fórma do es
tylo ( art. 8.0 do Regulamento do 1. • de Dezembro de 1845 ), 
mas sim dous precatorios do Juizo da 1.• Vara Commercial, 
um _dirigido á mesma Recebedol'ia, quo duvidou cumpri-lo 
por incompetencia da autoridade deprecante, e outro do 
Juizo de Orphãos, cujo despacho, mandando-o cumprir, não 
podia ter,QUtra-: exec1Jç&O qlftl não fosse a que lhe désse o 
Escrivilfl do' respeetW~ processo, passando precatori(J de lé
vantamento dirigid~á .. Reeébedolia:· 

Visconde de Albuquerque. 

•u•• 
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N. 21.-GU.ERRA.-Aviso de 15 do Ianciro de 1863. 

N Prel!i,deríela!do Ceará, declarando que os Professores- das ~las. Re-
Jiimeolaee ,têm direito, nos termos dos .arts. 9.• e 89 dOI! 1\q~lii\iiii{õa, 
.~e.l1' dé Agosto de 18f>i e .21 de Abril de 18~0, á gràtiftcaçllo'niensnl 
d~0$000; sempre que lccc10onrem (O ou mn•s alumnos. · · 

'•· • Directoria Geral.- 2. • Secção. -Rio de Janeiro. -
, Ministerio dos NPgocios da Guerra em 15 de Janeiro de 1863. 

111m. e Exm. Sr.- Nos termos dos arts. 9. • e 89 do; 
Regulamentos de 17 de Agosto de 185~ e 21 de Abril de 
1860, os Professores das Escolas regimentaes têm direito 
á gratificação de 20~000 mensaes sempre que o numero dos 
seus alumnos seja de 40, ou mais. 

A despeza orç;;~da, ou o credito distribuído, nerp tirão, 
nem dão direitos, pois que outt·a cousa não ,aigJ\iflcllo sen1io 
o termo médio da despeza presumlvel. 

Assim respondendo ao ()fficio de V. Ex. n.• 243 de 18 
de Dezembro proximo passado, está claro que o Professor 
da Escola regimental do Corpo de Guarnição deve per
ceber a gratificação de 20~000 emquanto doutrinar 40 ou 
mais alnmnos, cumprindo entretanto que V. Ex. mande 
verificar se com elfeito tal numero é elfectivo. 

Pelo que toca ao augmeoto de credito, providenciar-se-ha 
quando a. Thesouraria cumprir o disposto na (}irculâr de t9 
dtl Settmibro "d~ anno· proximo passado;; . 

Deus Guardo a V. Ex. -Pqlydord da Fónssca Quinta"'; 
nilha•Jordão.-Sr. Presidente da ·Pro•incia do Ceará. 

N. 22.- GUERRA.-Em 15 de 1àneiro de 1863. 

Déclatã~i.~~ÍlSi'déncia de Pernambuco, que mesmo no caso excepcio· 
' ~~e1l~Me um Official da Guarniçao daquella Provincià solfrendo 

de alte~~eu.tal, n.ao lhe competia permittirqoeelle~gDPt, 
em outra-Provmcta n _I!_CeJiç& que lhe concedeu. , 

;·_i.;trJ~inlttoria Geral.-1.• Secção.-Mi.lljsterio dos Nego
cios da..:;ãerra;--.ftio de Ianeiro em tSJlle Uneiro de 1863. 

111m. e Exm. Sr.-Com quanto seja por este Ministerio 
approvada a licença, que em data de 23 de Dezembro do 
unno proximo findo, foi por· essa ptesidencia concedida ao 



Alferes do 8.• Batalhão de Infantaria. José Francisco Alves 
de· Lima, para tratar de sua saude na Província de Per
nambueo, seguado. V. Ex. communicou em officio n. • 158 
da mesma data; cumpre-me declarar a V. Ex., que mesma 
no caso por V. Ex. indicado, como excepcional, de achar-se 
esse Official aiTectado de alienação mental, não competia a 
essa Presidencia permitlir que elle fosse gozar em outra 
Província a rererida licença. 

Deus Guarde a V. Ex.-PBlydoro da Fonseca Quintani
lha Jordão. -Sr. Presidente da Província da Bahia • 

..... 
N. 23.- GUERRA.- Aviso de 16 de Janeiro de 1863 • 

. .Aviso ao Inspeetor da Pagadoria das Tropas, mandando elenr a 
acJOik)OO réis· mensaêl, a contar do corrente mez, a consigna tio 
quo "Pêréebe e Agente do Laboratorio do Campinho. 

4.a Directoria- Geral.-2.a Secção.- Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Negocios da Guerra em 16 de Janeiro de 1863~ 

Mande Vin. abonar ao Agente do Laboratorio do Caro
pinho mais 100~0 réis por conta da consignação já recebida 
para as despez8$ miudas do corrente mez, ficando a mesma 
elevada a 300~00 réi.s mensaes, a contar daquella data. 

Deus Guarde a Vm.-Polydoro da Fonseca Quintanilha 
Jordlo.-Sr. Luiz Cesar de Athayde. 

N. 24.-FAZBNDA.-Em 16 de Janeiro de 1863. 

Quando póde a mulher· casada receber a J!.!l~são independente de pro,. 
curaçlo de·seu mari o. 

·!'<Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
16.i de Janeiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tomando em consideração o requeri
mento de D. Dorothéa Magdalena da Rocha Nielsen em que 

DECISÕF.S DO f.OVERNO DE 1863, 
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o tlega não ~oder receber a penslo anti~J de. 3QO~ qu" 
lhe foi eoncàilda coriljj viuva do Capitã.Q .. Teóeote Lul7< Sa~ 
bino, oorquc!'tendo-socasado ein sogimdas.JMipçi~ corri. tou':" 
renço 'Carlos Nielsen, subdlto dinamarquez:natllnllisado Ci· 
dDdao Brasileiro, este so auSlmtóu para o :Esiado Oriental 
abandonando a supplicante e a seus filhos sem lhos deixar 
meios de subsistencia, negando-se sobretudo a dar procu
ração para a cobrança da dita pensão : ordena ao. Sr. lns
pector da Thesouraria de Fazenda de S. Pedro que pague 
<Í supplicante a mesma pensão independente de procuração 
tle seu marido, uma vez que ella prove perante essa The· 
souraria o que allcgou em seu requerimento, c está acima 
indicado, ou por documentos lirmados por pessoas consi
deradas o fidedignas, cuja assignatura houver sido compe
tentemente reconhecida, ou por justificação produzida em 
Juizo ejulgada por sentença. _ 

Se a suppllcante não poder exhibir por benhutn destes 
dous meios {l prova exigida e ne()essaria, não sendo todavia 
por esta omissão menos éxilcta a sli;1 all~gaçllo, por ordem 
do Thesouro se Jllandará enUio elteé~úar Q pagamepto em 
vista de informação do Sr. Inspector, ou da Presidencia da 
Prqvi,n.ciq,,, que attestem officialmente; a,, 'V"rdatle d!l, mesma 
aUegaçilp~ · · 

v ~~ÇQ~~ -<{t: A, I b.llfll~~~ . 

.-. ..... -"' 

N. 25.-FAZENDA.-Em 17 de Janeiro de 1863. 

~bre o lançamento e conferencia de ma~~ no Livro Mestre, e 
. sobre o registro das rectificações feitaspe os. apitllcs de navios . 

.Ministerio dos Negocios da Fazenda.-1\io de Janeiro em 
17 de Janeiro de 1863. 

· .Em ~olução á materia da repesentaçllo que acompanhou 
o oi.f~m de V. S. n. • 320 de 20 de Qu(o}Jr,o ultimo, sobre 
a inegu\aridade do manifesto da báí'~ lngJezà Ja-Aihale 
procedente do Antuerpia, dclara a V. S., pá r a sua intelli
geneia o devidos eiTeitos, que so o re(Qrido manifesto não 
está rigorosamente nos termos exigidos pelo art. 399 e 
seus §§ do R('gulamento das AlfandE~gas, cónrorma·se com 
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a expUca~o do citado· artigo dada pela Circular de 10 de 
.M~rço ~dé ·1861Y e ;róhteoo; :além diSso; informação segura 
á~tqa.~cJa. id~.·n.'tidad·.~\1os VÓ. lpm .. es embaréadóS, pela dec.la-. 
raÇ.iio ~o .vcsQ.hrl.'lO~.d~.CJ4da, ~olu~-e·o.u·de.todos os que 
~órtnlio urna partida,- reunidos sob a mesma marca entre si 
1guaes. · · ~ · · 

Se divllrgencias se encontrão entre as declarações do ma
nifesto e as dos respectivos conhecimentos, não é isso 
razão sufficiente para imposição de multa ao Consul Brasil oi r~ 
quo lcgalisou o manifesto, visto como não contém este faltas 
essenciaes, ou vícios que o tornem nullo, ou mesmo irre
gular e tanto assim que foi aceito pela Alfandega, quando 
tomou entr·ada por inteim ao Capitão em 8 de Outubro 
ultinto , sem lhe notar irregularidádes, nem impór-lhc as 
multas que no caso cabião. . 

O alvitre lembrado pela 1.• Secção de lançar ho Livro 
~lt:sll:e ~ carreg-amento da embarcação, do conformidade com 
os cónhecimenlos , e não segundo o manifesto, não póde 
ser admissivel, por ·contrario a todos os preceitos do lte
gulamcnto~ c ainda quando nenhum manifesto legal houvesse 
o Capit~o exibido, nem mesmo uma lista da carga que 
corid.uiià' .a .einbarcáção , não devia o carregamento· ser 
lançàdó · riõ Livro Mestre· pelos conhecimentos que fossem· 
presentes, mas sim pelas listas de efTectiva descarga, q"o 
nestf,l ca~11deyeria cham~r a maior aUenção dos encarregados 
dclfà;'dt!jiuff'd~ im\>ostá llO 'Capltilo a multa do art. 416. 
Para teriDcaçlio · d~s ditrerenças que dar se possão entre o 
catregamento e a 'effectiva déscarga, ou sejão ellas simples
mehte de· ma reás, ou nttmeros, ou de qualidade e quantidade 
do vohnnes, ·ou da natureza das mercadorias manifestadas 
foi que o Reguláritento histltuid as conferencias dos mani
festos { art. 476 e seguintes), e exigi o asdeélarações prévias 
ac:) despacho ( urt. 210 e seguintes l decretando penas se
gundo a gravidade das faltas. Assim que, no caso sujeito, 
o niantsresto. deverá ser registrado no ,Livro 1\festre tal como 
so 'âehíl e· toi 'á'ee,Jto pMá Alfahdégá,' com quáesquer reótifl
caçoo.s · gulf eni 'tem.· po haja feito o Capitão, e tenhão sid" 
adrnltt~qas' ·P,~1il lnspec~oria. 

Se· ô ttvtó • !\fMtre, cómo· se allega , na columna das 
ob~~rvaçlié~t n§() olferecif'margem sumciente pará as rec
ti.licações exhibJdàs]~elo Capitllo; nllo é isto motivO para 
qu~: 11~§. ~~jão: ·eua:,s aqmittidas, se cutiàe!l , rléftl para que 
dct~.elllhãe.~.r~reg~~~radas; podendo sê-lo e_ni seguida a() 
tê"g1stm ·do llli'Smo manifesto com as convementes clarezas 
e rererencias. .Q~ánto ás di\'ergencias ~otadas para a es.
Ctlptaracao do. Ltvro Mestre entre os dtzeres do manlrcsto 
é os conhecimentos pela conferencia final da descarga corn 



o mesmo maniftJsto, bem como pelas declarações exigidas 
pelo art. 210, e, finalmente pelos desPilchos devcráõ ser 
liquidadas para sobre ellas providencjll( essa 1nspeçlona 
segundo no caso conber. , · ., 

Deus Guarde a V. S.-Visconde de Albuquer.que.-Sr. 
Conselheiro Inspcctor da Alfandcga da Côrte. . 

N. 26.- AI;HICIJLTURA, COMMEHCIO I~ OBIL\S PU
BLICAS.-Ern 1!1 de Janeiro de 1863. 

Manda. proceder a nm a organisaç.ilo da drmonstraçilo de Ç:re_d!~g, r~
t~ommendaodo rcooomia no dispendio dos dinheiros publieos, e notando 
irregularidades nos pagamentos ao engeutle~ro Sebast.i&o de Souza c 
Mello. 

Directoria d.1s Terras Publicas e Colonisação. -1\finis(erio 
dos Negocias da Agricultura, Commercio c Obras Publicas 
em 19 de Janeiro de 18f.3. 

Illm. c Exm. Sr.-Remetto a V. E:c o incluso officio 
do Jnspector Interino da Thesouraria ila. Fazenda, datado 
de 20 do Dezembro findo, e acompanhado da demons
tração da deficiencia do credito distribuído a essa Pro
víncia para o corrente exercício, pela ~erba-Colollisaçiío
a fim de que V. Ex. mande orgaoisar uma nova demons
tração, em que se faça menção das despezas autorisada~ 
relativamente a cada colonia, e com declaração das que 
forem inrlispensavcis. E para que possa o Governo Impe
rial resolver com perfeito e<)nhecimento de causa sobre a 
conveniencia de qual(tuer augmento de credito, cumpre 
que V. Ex., exigindo com a maior bre~idadc possível dos 
dircctorcs das colooias orçamentos especiaes e circnmstan
ciados das dcspczas a fazer com eada uma dellas até o fim 
do exercício, os transmitta á sobredita Tbcsour.aria, para 
á vista dclles confnccionar a noya demonstração exigida. 
Por esta occasião chamo de novo a attonçlio dessa Prcsi
dencia, para as despezas que se fazem com as colonlas 
nessa Provlncia a fim do que recom,Pe~ v;, Rx •. aos 
respectivos directores a maior econonúa. no ~dispendio dos 
dinheiros publicos, cumprindo-lhes observar, que não ba
VI'ndo o (iovcrno Imperial aulorisado no1as expedições de 



colonos para o armo corrente, devl)m cllcs tomar em con
sideração esta circumstancia nos orçamentos que houverem 
de apresentar. Finalmente tenho de declarar a V. Ex. que 
não parece regular que o Engenheiro Sebastião de Souza 
e Mello, que tem sido pago até o presente pela verba
Obras l'ublicas geraes c pt ovinciaes-passe a se-lo pela vcrba
Colonisação-, segundo se informa no final da demonstração 
que ora lhe devolvo. 

Deus Guarde a V. Et.-Joiin Lin< Vieira Cansamâo de 
Sinimbú.- Sr. Presidente da Província de Santa C~tharina. 

N. 27.- AGRICULTUII.\, CO\IMEI\CIO E OHHAS PU· 
BLICAS.- Em 21 de Janeiro de 180:3. 

Ordenando que nao sejio medid.1s, em hrnC"lido d~ particulares, ter
renos . comprebendidos na dPmarcaçio fe-itll por -Jaeob Rheiu
gaotz, etc. 

Directoria das Terras Publicas e Colonisaçilo.- Ministe
rio dos :Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas em 21 de Janeiro de 1863. 

111m. e Exm. Sr.- Sua 1\Iageslade o Imperador, a quem 
foi presente o requerimento de Jacob Jtheingantz, empre
zario da Colonia S. Lourenço, na serra dos Tapes, o qual 
representá -conlrii' ás medições feitas pelo Juiz Commissario 
do Município de Pelotas em terras situadas nas immedia
ções da mesma Colonia; Houve por bem, ouvido o parecer 
do Conselheiro Consultor deste ;\linlsterio , Mandar que 
V. Et., sem inler,vir no processo das medições, faça sentir 
áquelle Juiz a necessidade de tomar na devida considc
rJção a concessão feita ao peticionario pelos contractos com 
ellc celebrados. a ,fim de evitar o transtorno que púde re
sultar ao referido estabelecim!'nto, se forem medidos, em 
beneficio de particulares, terrenos comprehendidos nos ter
ritorios já demarcados pelo dito peticionaria sem opposição 
de quacsquer interessados. Outrosirn Ordena o lllcsmo 
Augusto Senhor que, verificado o caso de abrangerem os 
ditos territorios terras possuídas anteriormente á mencio
nada conccssJo, seja o pclicionario indcmnisado, á sua es
colha, de uma porção c<plivalcntc em terra> devolutas na 

I 

" 



mesma serra ·dos T<lfle!l, d:e confurmidade com a condi.;ão 
1 . a do contractó de 30 de Outubr-o de 1856. eorn relação 
ao de _18. de- Setembro d~ ·· 1851. ·O que--lhe communico 
para sua inteUtgencia 'e-.· exeoo~ãu. -e em-: Fesposta ao seu 
officio -de 2.3 • de Maio · proximo :pê)ssado. ·.: · · 

Deus Guarde. a V; Ex:.- Jtiiio Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú-.'-Sr. ·Presidente da Província de S. Pedro. 

N. 28.-FA'lENDA .-Em 21 de Janeiro lle 1863. 

Sobre as habilitações que devem ter os candidatos aos lugares vagos 
das Thesourarias, e quaes as materias -de que devem· dar provas em 
concurso. 

'L 

·. Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
21 de Janeiro de 1863. 

·""-·-():Vi'Soonde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Tbesouro 'Nacional, tendo presente o offlcio reservado de 
18 de Setembro ultimo do Sr. lnspector da Thesouraria de 
Fazenda d~ l\lato Grosso, acompanhando as provas de con
curso para preenéhimento das vagas existentes na mesma 
Repartição, deClara que o 2. o Escripturario José Estevão 
Corrêa aao: estáj1o caso de ser'promovido,. e nem deveria 
ter sido aJmittido ao concurso pol' ·não ter completado ·ainda 
os dous annos de exercício no _dito lu~r, como exige o 
art. 9.u ·do Decreto de 1ft. de. Março de ·1860, _sendo. im
procedentés as raiões -que apresentoU: o:sr. ltispector para 
justificar o seu procedimento a semelhante respeito: que o 
candidato Luiz Francisco Padilha ao lugar :de 1.0 Escrip
turario, não está iguahnenle ·no caso· de ser nomeado, e 
nem mesmo para 2. •, porque apenas deu provas de es
cripturação mercantil e praticá do serviço da Repartição, 
deixando de dar as de todas as outras materias, visto 
como a certidão que apresentou, de ter sido approvado na 
Escola Central nos exames preparatorios de Arithmetica, 
Ft·ancer. e Geographia; não se:·aéha comprehendida na dis
posição do paragrapho uni co· do art. 4." do referido Decreto, o 
qual dispensa de novos exames aos alumnos da Escola Central 
que tiverem completado o cun;o dos respectivos Estudos ; 



e, 4J'lft:~fietlmm~~'; QIJanto 8() Praticante 4otonio AUfl'usto 
Ramhn · ck?.'Carf!llhot e. M311oel Kuciuilro Pereira da Silva, 
~~~~.~ ~QJ'-1''-ser .nomQa.®e., ·PQrqae·, .wndo • · J~ei 
n.•. l~:tt'l' dodict& .&tembrà;.4e -i862 ·aboHdo no art. t8 
o 3.• concurs<>; é claro q,ue no 2.• ( qu& ficou sendo o ui
limo). deyem c,;$N'· dadas , 8! provaS- de todas ·éS meterias 
que ainda o nno houverem sido; ewnpriUdQ portanto que 
dêQm as provas que faltao para poderem ser nomeados, com 
a dispenslt, já;. -ft.ãta,>dos cJwmes ile~Aigebra e lngi~IJ •· 

Visconde de Alhuquerq11e. 

~: 29-• ..:...FAZENDA.-Em 21 de Janeiro de' 18G3. 

EstniJ"VtiJêflos''aos' dÍreiti1s de _eitpot·taçllo os gPneros'hàclonàes'de tofni.-
. · - yiagerif' qile se preienllllo de boyQ essortar. · · 

Minfsterio dos NegóciOs da Fazend'á>::....ttto''fte Jànetró ~m 
21 ê:te··· Janeirp de i~63. • · 

· Declaro a V. S.,, em solução á consulta constante de 
seu officio n. • 339 de 30 de Outubro ultimo , que, su
jeitàndo o art .. 6~5 d~-- 1,\!J~~Ialf!ento de 19 de Setembro 
de 186Q aos dtrmtos de exportação todos os generos e mer:
cadorias que de portos do lmperio se exportarem para mer
cado ou paiz estrangeiro, o não estando outroslm cómpre
he~did.os pas _ex~~pçõt;s mé~ciq~adas R98 SS 1 a __ ~ dp mesmo 
ar ligo 'os 'gerieros" nac10n'àes de torna.::. Viagem que· se pre
tendã~ de .. novo exportar ; . não podem semelhantes geileros 
'sér .isentôs'db · "'Pàsta''eiltó. dos respectiVos direitos de' ex':' 
portaçllo. ' · · ' 

_De_us GJI$'f4e Jl V~ ~. -.YiscQnde de Alb~fuérque. -sr. 
Cur18elh~ttt.:ldSpl!cmiJ'tta'~trnnthtt~'dâCórte.' ··-. -'"'"- · 

....... 
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N. 30.-.,...;fAZENDA:,;.,.;,J, Em St•'de; J&delro· (lo f863 • 

. oeo~..-...• . . .. eafar·u~a J~Bo Jadldal'l~-. ., -~~; ·~ 4 ~/o 
_: ·~ · -, '" ''" • • .-aba&üuttva a tzbna de ••.U•ItJ•, 

Mlnisterio dós Negocios da Fazenda.-Rio dé Janeiro em 
21 de Janeiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de Fazenda de Goyaz que o mesmo Tribunal, tendo pre
sente o seu officio n.0 53 de 23 de Setembro ultimo, tras
mittido com o da respectiva Presidencia n.0 18 do 1.0 do 
mez seguinte, a que acompanhou o recurso interJl.Oslo por 
João Baptista de Souza da decisão da mesma 'fhesouraria 
que o consid2rou sujeito a multa de 4 °/o por occasião 
de habilitar sua mulher, Maria José do Nascimento Bueno, 
como filha do abiotestado 1\lanoel do Nascimento Bueno, 
resolveu dar provimento ao mesmo _ recurso, listo como o 
procedimento judicial intentado pelo recorrente, seja qual 
fôr a denominação que lhe deem, teve por fim habilitar 
sua mulher, como ' filha e herdeira do finado Manoel do 
Nascime~to Bueno para poder receber o espoliQ deste, que 
foi arrecadado pelo Juizo dos ausentes . 

.... 
N., 31. -FAZENDA. -Em 21 de Janeiro de 1S63. 

Sobre.~ ó meió d& dar va!or ás llm'le_s .J.udidae. para a cobl'an(.a da 
dtz•ma dectíailcéllãiià. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de làlleiro em 
21 de Janeiro de 1863. ' · 

Ulm. e Exm. Sr.- Não tendo havido uniformidade no 
modo de observar-se o Aviso n. o 187 de 26 de Outubro 
de 185<i a respeito da cobrança da dizima de chancellaria, 
entendendo-se algumas vezes que o citado A viso nio podia 
revogar o art. 4. 0 do Decreto n. o 150 de 9 de Abril de 



1842 e législação anterior sobre a faculdade que tem a pllrte; 
que propõe acções em Juizo, de dar valor ás suas acções; 
o que é um coróllario do direito de propriedade gar&ntido 
pelas leis, e que por isso não perde o direito de dar valor 
á acção ou á cousa demandada, até o acto da sentença, 
a parte que foi omissa em da-lo no começo da acção, 
devendo-se proceder por arbitros sótnente quando se recuso 
a dar-lhe o devido valor, visto como o arbitramento além 
de rnorosô e prejúdicial á marcha regular do processo, 
acarretará despezas inuteis á parte que espontaneamente so 
prestára a dar o valor á sua acção usando de um diteito 
proprio; e bem assim que o dito Aviso de 26 de Outubro do 
1854, firmando-se na doutrina do art. 5. o do Decreto do 
9 de Abril de 1842, tem uma base inexacta, porque essa 
disposição, sendo relativa ás causas então pendentes, era 
toda transltol"ia, embora subsistisse, por elfeito da Ord. Liv. 
a.o Tit. 17, o arbitramento para o caso de opposi~ão ou 
revelia da parte em declarar o valor em tacs casos . 
. E porque semelhante doutrina seja prejudicial aos inte

resses da Fazenda, e contraria ao verdadeiro sentido das 
Hisposições vigentes, e á pratica do julgar de quàsi tódos 
os Juizos desta Côti:é, rogo a V. Ex. se sirva expedir aos 
diversosJuiz~sdoim'pt~i<fas precisas ordens para que, quando 
o valor das eousas demâr1dadas não ti~er sido expressamente 
declarado. pelos autores logo que propocm ?S acções cru 
Juizo, para o· pagamento do referido imposto, não seja 

-admittido qmi; os seus valores se regulem pelas declárações 
dos autores por nliJio de simples requerimentos, ou por 
tei:mo apenas por elles asslgriados, antes dos julgamentos. 
porém depois das contestações das lides, e; muitas l'ezes 
das desistenci;1s dos pleitos, e sim por arbitramentos de 
louvados, ou por accordo e aprazimento de ambas as partes 
(autor e réo) , para quo sobre estes recaia a disposição 
do art. 8. o do Decreto de 9 de Abril de 1842, em pena 
de semelhante omissão, e &e evitem prejuízos á Fazenda 
Publiêa, comd foi expressamente detCI'minado no Citado 
Aviso n.o 18fa. de 26 de Outubro de 1854 . 
. . D?~s Guard~ .JJ. _y. A.X.;-:- Yi~~.on~e. d~ Albuquerque.- Sr. 
lUmstro e Secretarllt de Es'tadu dbs Ncgocios da Justiçá. 

~ i!,•t.- -t -... '' .;_ . ' • ; 

lli~C!SÕF.S 00 GO\T,ll'íO llf. 1SG3. t\. 
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N, 31r.U :PAZBND.A • ..c.;.Emt&l de ,JiaeiN _der 18631.· 

&61ità',v:':tll« A.~. demandada. ~e:.o~f\'1(*~-~~o !)e ~6 de 
·· W:Oiil.llbÍ'o 'de l&M' para a cobraac.a da dtzunà dé.Mcellaria. · · 

I< • ~ • • •• • • 

Minis~io dos Negocios da· Fàiienaa::.-~.:.Jtld (lê' JaMlro em 
~i de Janeiro de 1863. · · · 

fieclaro ao Sa·. Administrador da liet<ebe\foria da Côrle, 
para sua iotetligenCia é devidos ~lfeitos, e em sol~l:io á 
mataria de seu otiicío da l1 de Nóvet'nbró ultimo n ,• 18-1-, 
que retJular é o seu procedimento a réspeito da cobránça 
da .diz1ma. da chanccllaria, promovendo pet!J.nte os diversos 
Juizos a observancia do Aviso n. 0 !87 do 26 de Outubro 
de 18!>4, a fim de que quando o vàlor da cousà demnndnda 
não tiver sido expressamente declal'ado pelb autor logo 
que propõe a acção- em juizo para o pagamento do tere
rido iinposto, não seja admittid~. que o d,llo ~alor se re- . 
guie pela declaração do n'lesmo autor por meio de sitn
ples requerimento ou por termo .apenas por elte assignado 
antes do julgamento, porém depois da contestação da lide~ 
e, muitas vezes, da desistencia do pleito, e sim por arbi
tramento de louvados ou por accordo e aprazimento de 
ambas as parte~, para que sobre estas recaia a disposição 
do art. . 8. • do Decreto de 9 do Abril. de 184.2, em pcnà 
de semelh~nte omissão , e se eviteóf prejulzos á ..f~etidá 
Publica. E pol'tanto deve subsiStir o seu dcspaeho em 
autos de libello entre pàrtés , eomo autores João Durã.o
Annaes e outros, e réos o Major· Yirgllio Fogaça da Síbl,\ 
e sua mulher, a que no mestno offieio se refcJ·e. · 

f iscottd~-. 'fi~, A, lbuqr~~tqtte~ 

-···-
'w~' 33: '...;..'JUSTIÇA.-..... Cirçúlar· ~a ~t de- Janeiro d! 1863 • 

. Determioa que as pessoas, que tiverem de· sahir p.ara fóra do lmPf!rio, 
como criados, nlio sejoo habilitados pela. Rl;parl,lçall .dá ,Pólkll,,li.ÇJp 
que etbibllo contracto no qual fique est1p1ilada a obrígt~'d~ lliés 
pagarem os amos a passagem de -volta. · 

. st• Secc;ão.-Ministerió"'do8 Negoetos· da Justiça.'-Rio de 
Janeiro, 21 de Janeiro de 1863. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo o Sr. Ministro de Estrangeiros 
feito ver os inconvenientes que se tem dado na ida de Bra
sileiros a Europa, na qualidade de criados, por isso que 



quasi sempre as pessoas quo qs levão ao seu ~ervíço, quan
do delles não pr~cisão mais, ou por quaesqutit' outras cír
cumstnooias, os~ba.ndonão á miseril); e sendo necessario evi
tar: a repetição de taes ~UiOS, c11mpr.e .q\W V. ;& .. ex~a 
terminentes ordens a fim de que pela. Repartição da P.olicia 
se não . habiliterit .criados oacionaes, que tenhi'io de acom
panhar famílias á Europa, sem que exhibão contracto de 
locação d~~viços com a clausula· de se .obrigarem as peSI\04!', 
que os tomão ao seu serviço, a pagar-lhes o passagem de 
volta ao lmperio, quando o qucirão. 

Deus Guarde a V. Ex. João Lins Vieira Cansansão de 
SitiimM.- St·. Presidente da Província de ... 

N. 34., -JUSTIÇA . ...!.... Circular de 21 de Janeiro de 1803. 

Declara sob que condições se devem entregar bens pertencentes a ~ 
rança ·de ausentes, em quauto estiverem litigiosos, ()U penderem- de 
recursos. 

2.• Secçã0 .--Ministerio dos Ncgocios da Justiça.- Rio .de 
Janeiro, 21 de Janeiro de 1863. 

Jllm. c Exm. Sr.- Sendo de convenicncia publica acau
telar os interesses_ da fazenda Nacional o os direitos das 
partes por occasião da entrega de bens pertencentes a herança 
de ausentes, cuja propriedade ainda se acha em ·tola judi
ciaria, o ainda no ultimo· recurso, a fim do que não sejão 
empossados indivíduos cujo domínio não se ache pei'feita
mente reconheci«lo pelos Tribunaes, que podem ·não só dam
nifica-los em grande parte, mos inteiramente dissipa-los sem 
garantia alguma para o legitimo proprietario, assim injus
tamente esbulhado, como por vezes tem acontecido, convém 
quo V. Ex. ordene aos_luizes dessa Província que não expe· 
çlio mandado algum para a entrega ,de 4aes bens, sem que os 
'respectivos herdeiros· ou 'tlegatarios tenhão prestado .fiança 
idonca de restituição dos mesmos bell8 e seus rendimentos 
a_os legítimos proprielarios, logo quo.definitivamenle tellhão 

·terminado o pleito, extinctos quaesqucr recursos. 
Deus Guarde a V. Ex. João Lins Vieira Cansansão de Si

ttimbú.-Sr. Presidente da Província do ..• 



N. 3&. ~GUERR:A.-AviSD de 22 de Janeiro de 1863. 

A' Presidt.nela de Pernambuco, mandando dispensnf um dos roadju. 
· vaotes do ProfesMr e Guarda dos Menores rio respet.tivo Arsrnal do 

Guerra, e o Empregado no Pnlacio, que nno póde, nem dcYê,Sêrri-
lnooldo pela 1\epnrtiçfiO da Guerra, srja quul ft'lr o sc~viço que nlli 
prt>ste, cumprindo que no ponto c nas f~rtas só figurem como road
JUVadorcs de cscripta os que Pstivcrem empregados nes11e trabalho, 
~cndo os outros drsignarlos srgundo suas uccupaçõet~, e uQo nor de., 
nominações equivocas ou iotcirarurntc fals~s, 

4.• Dircctoria Gcral.-.2.~ Secção.-Uio de. Ii!neiro,
Min1sterio dos Negocios da Guerra cq~ 22 de Janeiro de 
1863. 

111m. c Exm. Sr.- Accnsnndo recebido seu officio n. • 
:1.:156 de 18 de Novembro proximo pnssndo, que refere a 
maneira por que fJi cumprido o Aviso de 13 de Outubro 
anterior para reducção de serventes do Arscnnl de Guerra, 
sou o dizer a V. Ex. qur, não obstante o que pondera 
o Dirrctor no oficio que veio junb por cópia, ainda é pos
sível dispensar dous dos taes servrntes, sendo um IJos coild
juvnntes do Professor c Gum·da dQs .Mepores, e o empre
gado em Palacio, que não póde, nem deve, ser retribuído 
pela Repartição da Guerra, seja q1~al fôr o serviço que alli 
preste. 

E porque é muito inconveniente que a qualquer assa .. 
Jariado se dê uma denominação equivoca ou inteiramente 
falsa, ordene V. Ex. que no ponto c nas férias só figurem 
como coadjuvador·~s de escripta os que estiverem emprega, 
dos nesse trabalho, sendo os outros designados segundo S,UiJS 
o c cu pações. · 

As circnmstancias cxtraordinarins, rm que de um momento 
parn outro póde achar-se o paiz, ni'ío é motivo para dei· 
xar correr á revelia despezas menos justificadas, por mais 
pequenas que sejão; antes por isso mesmo é necessario que 
liS Autoridades superiores estejiio mais vigilantes, c, se se 
der o taso de maior movimento nos trabalhos do Arsenal, 
é unicamente o pessoal das oficinas que po<lorá ser aug
montado, assim como por semelhante occasião convirá aug..., 
menta r razoavelmente a diaria dos africanos .livres ao ser
viço do mesmo Arsenal. 

O que tudo V. Ex. haverá por muito rccommendado. 
Deus Guarde n V. Ex.-Pelydoro da Fonseca Quinta..:. 

~4llta Jordão.-Sr. Presidente da Prol:incia de Pernam};JU,ço, 



N. 36.- FAZENDA. -Em 23 de Janeiro do f8G3, 

Direitos licntos e velhos 11 que esfll" sujC'ita& as. nornentücs dos llispo~. 
Parocbas collados e ·visarios geraes, 

'Ministrrio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
23 de Janeiro de 1863. 

O -Visconde de Albuquerque, Prrsidentc do Tribunal do 
Thcsouro Nncional, tendo prrsrntr o officio do Sr. lns
prctor da Thesouraria do Fazenda de S. l'rdro n.• 1;)4 
de 31 ele Julho ultimo acerca das duvidas que sr suscitá~ 
rão na mrsma Thrso\ll'arin sobre n disposiçiio do § 5. • do 
artigo 12 da Lei n.• 1.114 de 27 de Setembro de 18GO 
parn a robrança dos dirritos de que trata a tabclla an
ncxa a Lei n.• 243 de 30 de Novembro de 1841; drclnra 
ao Sr, lnspector que os flispos niío estão çomprehendidos 
na Ordem de 2 de Novembro de 1849, como se dr•prelumde 
d•l seu dito ollicio, pois que c !In, tr~tnndo dP Beneficios 
Ecclesiasticos, refPre-se particularmente a - Yigarios Colla
dos- e sendo os llispos dignidades !'cclesia~ticas com direito 
de perprtuidad<', de na phrase do § 3." da Tabr,JJa de 30 de 
~ovembro de 18ft.t , estilo comprrhendidos na disposiçfio do 
mesmo pnragrapho; e quanto aos Parochos collados c Vigarios 
Geraes nlio póde haver duvida de quo só sãn sujeito~t aos 
direitos de 30 "/. do citado § 3.• os nomNtdos posterior
mP-nte á l'xecuçlio do § 5.• art. 12 da Lei n.• 1.11ft. 
de 27 de Setembro lle 18()0. 

Visconde de Albuquerque. 

N;, 37.-FAZENDA.-Em 24. de Janeiro de 1863. 

O surdo c mndQ nlto está para isto impossib~litado de receber, como 
1fífiiffilhtrádoJ"; 'Ud caMI, a ;Pensao de sua mulher. 

1\finisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 2ft. Janeiro de 1863. 

Sirva-se V. S. declarar ao Collcctnr das Rrndns do 
Nictheroy, em resposta ao seu oficio de 6 de NovembliO 
do anno proximo passado, que um individuo sendo surdo 



e mudo, mas que lê ,e escreve, desde que nüo mostra 
desacerto iem suas idéas e acções, póde receber a parte do 
soldo que ~otnpete á sua mulher; porquanto a surdo-mudell 
não importa ipso facto a demencia, maxime ni'lo havendo 
sentença que assim o tenha julgado. Póde portanto, o in
dividuo ,do quem trata o dito CoUector no seu referido 
oficio, revestido corno se achn do caracter de administrador 
de seu casal, receber· o meio soldo que á sua mulher, D. 
Carlota l\1aria da Gloria Le<ll, compete como filha do. fi
nado Brigadeiro Manoel Francisco Leal. 

Deus Guarde a V. S.- Visconde de Alhuqwwque.-Sr. 
Co~selheiro Director Geral das Rondas PubUcas. 

' 
N. 38.- IMPEHIO.- Aviso de 2! de Janeiro de 18ü3. 

Ao Dircclor da Faculdade de Medicina da llahia, declaranc:lo que as 
ÜllJlCas, a que silo ohri~ados os Conservadores dos Lnboratorio_s e 
Gabinetes, deye ser prestada peranfC-ã"TfféSõuriiffii-d~ Fâiéúdá, que 
decidirá das habililaçucs do fiador. 

4. a Secção.- Rio de Janeiro.-l\Jinisterio dos Negocios 
do lmpcrio em 2+ de Janeiro de 1863. . 

A lfim ,de poder cumprir o disposto no art. 233 do He
gulamento complementar dos Estalutõs por que se rege 
essa Faculdade, consulta V. S. em seu oficio de 3 do 
corrente: t.o se a fiança a que sfio obrigados os Conserva
dores dos Laboratorios c Gabinetes, deve ser prestada pe
rante essa Directoria, ou se perante á Thcsouraria de Fa
zenda; 2. o se póde ser fiador Lente ou pessoa abonada que 
não possua bens de raiz. E em resposta tenho de declarar 
a V. S. que nada dispondo os mesmos Estatutos a seme
lhante respeito, tem o Governo Imperial resolvido que taes 
fiarn;as -sejão prestadas perante á referida Thesouraria, JlOr 
isso que sendo de propriedade nacional os instrumentos c 
mais @bjeotos .confiados á guarda dos Conservadores, .e é a 
Fazel_!dll Publica a competente para promover a sua indem
nisaçao, no caso de extravio ou descaminho. Resolvida assill• 
a primeira parte da Consulta ode V. S~ ftoat a 11egunda su
j~ita a decisão da Thesouraria de F:nen(Ja, .que prooed.er.á 
sobre tal objccto na conformidade das disposições em- vigor. 

Detis Guarde a V. S.-Marque% de Olin.kl.m-.Sr.-<Jili
OCctor da Faculdade de Medicina da Bahia. 



N~· 3!J. """-AGRICULTURA,. COMMERCIO -E OBRAS PU"" 
BUCAS.-Ciroular do 2'• de·Janeiro de 1863. 

Declara que os arrematantes de terras, cujos possuidores esteja o in
. cursos em multas por terem deixado de fazer o competente re~islro, 

podem ser admittido!Í .a rt>gistrar as ~____Mr_ematadas, na Estaçao 
em que estiverem os livros rcspecth·os. 

lllm. e Exm. Sr.-Stia Magestade o Imperador, Tendó 
Ouvido o parecer do Conselheiro Consultor deste Ministerio, 
Houve por bem Declarar que os arrematantes de terras, 
cujos possuidores esteJfiO incursos em multas por terem dei
xado de fazer o competente registro dentro dos prazos mar
cados pelo 1\egulamento de 30 de Janeiro de 185ft., não 
se achão comprehendidos na disposição final do Aviso Cir
c'ular de 22 de Outubro de 1858, por nlio deverem ser 
considerados devedores remissos, podendo ser admitUdos a 
registrar ns terras ~rrematadas na Estação, em que existem 
os livros respectivos. O que communico a V. Ex. para 
sua execução e devidos elTeitos. 

Deus Guarde a V. E~<.-João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú.- Sr. Presidrnte da Província de . . . • -

N. 40. FAZENDA.-Em 26 de Janeiro de 1863'; 

Pespacbo livre ile direitos para objedos importados para uso dos 
' memb_ros do Corpo diplomatico elltrangeiro. 

Mini~terlo dos· Negocios da Fazerada .-,Rio de Janefro 
ern 26 dfJ Jnneiro de 1863. 

- Em 8tjln~lio á- comulta constante de seu oficio n. • 419 
tle 28 -de Nov~rnbro --Ultimo, se a 'Vista do disposto J;to art. 
518 do Regtlflí.ift~de't.i ·"'-·Setembro de 1860, se deve 
~onsiderar revogado o Aviso de to d~ Março do mesmo.a.nnó 
il ré!lpeito do despacho livre de direitos a favor dos objectos 
ltt\~ttados pata uso dos membros do Corpo Diplomatico 
~rtllngelro nest1l Córtc, tenho a declarar a V. S. que, não 
~entlo ·o citado art. 513 do Regulamento de 19 Setembro 
seh!it>_ a reproducção do que sobre a materia determinava 
o Regult.tmenlo n. • 633 de 28 de Agosto 1849, e exigindo
se neste Regulamento(art. 3.•) i·cquisição do l\Iinistcrio de 



Estrangeiros e ordem especial do Thesouro, foi, não obs-.. 
tante, .ooéi'pedido aquelle Aviso, para a boa execução do 
art. 3." do Decreto de 11 de Novembro de 1857, dispcn
~ando requi:oição c ordem, e commettendo á essa Inspccto
i'ia a concessão do despacho livre aos Diplomatas nos termos 
pre~cripto:> no art. 3." do mesmo Decreto de 1857. Dan
do-se, pois, actualmentc as mesmas razões que existião 
em 1860, accrescendo que o§ 7.0

, do art. 512 do Regula
mento \'igente das Alfandegas, consignando a isenção dos di
reitos em favor das pessoas empregadas no Corpo Diplomatico, 
refere-se ao Decreto de 11 de No\'embro de 1857, em ex e-. 
cução do qual fôra expedido o citado A viso de 10 de Março 
de 1860; cumpre que continue eslc A\'iso a ter inteiro 
ligor nessa Alfaudega. 
· Deus Guarde a V. S. -Vi.çconde de Albuquerque.-Sr. 
Conselheiro lnspecior da Alfandega da Cõrte. 

N. 41.-FAZENDA.-Em 26 de Janeiro du1863. 

Ós Empregados podem entrar no ciercicio de scús lugares indcpeu.. 
dente do prévio pagamento do ~ello do titulo ~~ ~~.'?cação. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio do Janeiro 
em 26 de Janeiro de 18G3. 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo presente o officio do Sr. lnspector 
tJa Thesouraria de Fazenda do Rio Grande do Norte n. o 96 
de 13 de Novembro ultimo, em que communica haver sido 
Francisco de Góes Nogueira nomeado Collector das Rendas 
Geraes da Villa de Mossoró, e tomado posse, sem que o res
pectivo Titulo estivesse assignado, o qual foi assim entregue 
:lo procurádor do nomeado com o fim de serem préviamente 
}>agos os respectivos impostos, declara ao Sr. lnspector, que 
npprova as providencias quo deu a semelhante respeito , o 
prc\'iue-o de que, na fórma da ultima parto do art. 46 do 
Decreto n. • 2. 713 do 26 do Dezembro de 1860, os empre
gados podem tomar posse e entrar em exercício dos seus 
I u~ares, antes de satisfazerem o sello, o que não podem ó 
Serem incluídos no assentamento e na folha para receberem 
seus vrncimrutos; não procedendo, portanto, regularmente 



a Thésottraria dando o t!tulo do Collector de que se. trata 1 

antes de assignado pelo competente lnspector, pelo facto dé · 
rião e5tar senado: e ainda mais irregular foi o procedimento· 
da autoridade, que;· impóssou o mesmô Collector em vista 
de um titulo sem a assignatura da autoridade competente. 
E quanto á revalidaç!io, não p6de ella ter Jogar , po~ não 
achar-se, por excentrica, semelbantêhypóthé&O prevista no Re.o. 
gulame.nto ·~ 

VisConde de Albuquerque • 

..... 
N. 42.- FAZENDA.- Em 26 de Janeiro de 1863. 

A resolução das quesUles sobre avaliações de lãg;dos pertence ao Juiz 
Provedor de Capellas e Residuos e nao ecebedoria. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
26 de Janeiro de 1863. 

Communico ao Sr. Administrador da Recebedoria da 
Côrte, para sua intelligencia e devidos etTeitos, que o 'fri
bunal do Thesouro re11olveu indeferir o recurso do Dr. José 
Antonio de Oliveira e Silva do despacho pelo qual o Sr. Admi
nistrador se declarou incompetente para decidir a reclama
ção que lhe fez o mesmo Dr. Oliveira, para que o admittisse 
a pagar a taxa do legado em uso-fructo, instituído no predio 
n. • 5~ da rua do Passeio, pela avaliação que teve lugar no~ 
principio do inventario, não se querendo sujeitar á decisão 
do Juiz Provedor de Capellas e Resíduos mandando proceder 
para esse fim á nova avaliàção; por quanto, entre as attri-

; buiA;i)es qus foril<? taxadas á Recebedoria pelo art. àt do Re
gulamento de 15 de Dezembro de 1860. não se inclue a de 
resoh'er as questões sobre avaliações de legados, a qual cabe 
na esphera da competencia do Juizo, segundo o prescrevem 
os arts. 7. o, 8. o, 10 e 35 do mesmo Regulamento. 

Visconde de Albuquerque. 

DECISÕES DO GOVERNO DE 1863 7. 
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N..·•43.-.tF~ZEND.t\.~Ci1culas; em 2'Z d~Janeiro .de 1863. 

o-~~dórias para o calculo da ... Aietuegular-se 
- - · ~ -··-• - pefos direitos de co na .m • · · 

. Ministerio dos Negocios da Fazenda: --Rio de~ Janeiro 
em 27 de Janeiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
The89uro Nacional, declara, em conformidade da decisão 
desta data communicada á Alfandega da Côrte, aos Srs. 
Inspectores das Thesourarias de Fazenda, a fim de que o 
façao constar aos das demais Alfandegas, para a devida 
intelligencia e execução, que 6 valor das mercadorias ou 
generos vara o calculo da armazenagem, a que estão as 
mesmas sujeitas, deve regular-se pAios direitos de consumo, 
ou seja segundo as taxas especificas da Tarifa, ou conforme 
a razão dos direitos, se cobrados ad vai orem. A circumstancia 
de serem algumas mercadorias por concessões especiaes, em 
virtude de lei ou de contractos, isentas de direito~ de con
sumo não modifica a imposição sobre ellas decretada na 
Ta1·ifa: silo meras exccpçõ~s feitas por utilidade publica, que 
não· infirmão e menos extinguem as taxas ou direitos de 
que são passiveis na importação em geral. A doutrina do 
art. 2. • das lnstrucções de ·5 de Outubro de 1859, além 
disso,. reproduzida em stlbstancia no arl. 692 do Regulamento 
de 19 de Setembro de 1860,- é bem clara e precisa; e com 
quanto não rosse textualmenttl consignada no mesmo Regu
lamento, lambem não foi contrariada, e, portanto, subsiste 
como meio pratico de executar-se o disposto uo Decreto 
de 24 de Setembro de 1859. 

Vi•conde de Albz.querque • 
... . .... . 

~'No'iD~mo scnttdtf'etpe· dlóJ.sEfcfliiguàl· data ordem á 
·Auari.aep'da' Córte:' · · · 
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N .' ~~. lll- GUER~Ai. -Aviso de 27 do Janeiro de 1863~ 1 

A' Tbesouraria do Paraná',· mandando-ajustar contas ao-Alferes do f'..orpo 
de Gunoiçllo Antonio· de Lima Bueuo, abonando-se-lhe o ªºIdo da 
patente da data do Decreto da promoçllo ~ a ~e. como praça de 
prl)t até o dia em que findou. a licença de favor cqm que se achava, 
competindo-lhe as vantagens geraes sómente a contar do ·em qu~ se· 
guio ao seu destino, na fórma das -IDlltN-t,do,:lll de ·Janeiro e 
de 2-\ de Julho de 18á7. , 

, .t.• Directoria Ge•·al.-...:2.• Secção.-Rio de Janeiro.
MinisteriodosNegocios da Guena em 27 de Janeiro de 1863. 

Em deferimento á supplica do Alferes do Corpo deGuar
nição dessa Provincja Antonio de Lima Bueno, mande V~ S. 
ajustar-lhe contas. novamente, á vista da guia que levou 
da Pagadoria das 'fropas da Côrte, abonando-lhe o soldo 
de sua patente da, data do Decreto que o promoveu, e a 
etapc como praça de pret até ao dia em que findou a li
cença de favor com que se achava. . 

Quanto ás vantagens geraes correspondentes ao seu posto, 
só tem direito a ellas do dia_ em que seguio a seu des
tino, na fót·ma daS:. lnstrucções de 3t de Janeiro e de 24 
de Julho de 1857 . 

. Deus;Gu~rde a y. __ S.~Polvdoro da fonseca_ Q'!-intanillta 
J o dão~..,. .Sr.lnsMctQr da 'fhesouraria d.à: Filz~nda ~o Parapá. 

N. 45.-JUSTJ.ÇA . ..;...Aviso de 27 de Janeiro de 1863. 

Ao Presidente do Ceará. - Solve duvida a respeito da fórina da eteauçllo 
no Juizo de Paz. 

2.• Secção.-Ministerio dos Negocios da Jusliça.~Rio dé 
Janeiro em 27 de Janeiro de 1863. 

IUm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua Magestade o 
Imperador o officio dessa P residencia sob n. o 2ft de 4 de 
I<'evereiro do anno passado,. em que o antecessor de ·v. Ex. 
submette á consideração do Governo Imperial um officio 
do 1. o Juiz de Paz do districto da Pacatuba, nessa Pro
víncia; em que expõe que se suscitára duvida a respeito 
da fórma da exeeuçilo no Juizo de Paz, porque de uma 
parte o ex-Juiz de DirPito da Comarca dessa Capital, em 
seus provimentos detcnniuou quu sendo no referido Juizo 
summarissima a acção, summal'issima tambem fosse a exe .. 
cução, c de outra advogados sustentllo c dcmonstrão que 
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tal ·P{<!'I!,\uleA~Q-,t),illeg•l,~ ~~tp ~ue teq9q- o ;Aviso de 26 
de OutGbro de 1843 dedaiado que as cxecuçO"es dos Juizos 
do,Pft~AateUJ. set• feitas por· mandado, -f~r.we-Jl Ord. 
Liv. 1.0 ; Tit. 65, § 7.0

, bem mostra que. as questões do 
Jui~!>. de Paz são as mesmas dos Juizos ordinarios, que não 
excedião a 1~000, e que, por conseguinte, nenhum~ inno
vação houve na legislação antiga senão a substituiçlo dos 
Juizes de Paz pei\.1S Juizes ordinarios e a elevação da al
çada de 1~000 a 16~00 primeiramente e a 50~000 depois, 
em razão do valor 4a moeda : e que, não estabelecendo a 
legislaçllo antiga para ás execuções de sentença nestas pe
quenas demandas outra fórma, mas a mesma de todas as 
grandes demandas, como vista para embargos,', replica, tre
plica, etc., se deve observar esta mesma no· Juizo de Paz 
até que uma!Jel altere. E o Mesmo Augusto Senhor Manda 
declarar a·V; Ex. 'que nenhuma duvida otrerooe a questão 
proposta, a vista do art. 5. 0

, § 2.0 da Lei de 15 de Ou
tubro de 1827 e art. t.o, § 2.0 do Decreto de 15 de Março 
de 1842, que não estão em desaccordo com o A viso citado 
de 26 de Outubro, e tão pouco com o provimento do Juiz 
de Direito da Capital, por isso que a Ordenação meneio~ 
nada foi reproduzida nessas Leis, e o julgamento dos actuaes 
Juizes de Paz é o dos antigos Almotacés, a quem substi
tuirão· convindo que V. Ex., em questões dessa ordem, 
faça observar o Aviso Circular de 7 de Fevereiro de 1856. 
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia. 

Deus Guarde a V. Ex. -João Lins Vieira Cansansâo de 
Sinimbú;-Sr. Presidente da Província do Ceará. 

···-
N. r.6.- GUERRA.- Aviso de 27 de Janeiro de 1863. 

Aviso á Presidencia de S. Pedro do Sul, fazendo saber que a licença 
que concedêra !lo 41f~res do 2.~ Regimento de Cavallaria Frederico 

·- ~IOD, de-Sampato. ~1beuot para u esperar na Villa de Taquarr defe· 
nqteJ)~O 4 que SOIJCitára ao Governo Imperial, deve ser considerada 
sem venchtu•.nto algum, visto que, fóra dos casos de molestia· com
provada em Inspecçlo de Saude, só o Gonmo Imperial póde con
ceder Jkegças com veocimeuto, na fórma do Ref!Oiamento.de 27 de 
outubroaetsso. 

4.• Direçtoria Geral.-2.• Secção.- Rio de Janeiro.-Mi
niswrio dos Negocios da Guerra em ':!'! de Janeiro' de 1863 , . 

lllm. c Exm. Sr.-Itespondendo ao ollicio n. 469 de 10 
de Dezembro proximo passado, orn que ossa Preside'ncia 
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pqrticipq~t baver concedido ao Alferes do 2.• l\egimen~ de 
Cavállaria ·Frederico Solon de Sampaio Ribeiro licença para 
ir eSPI'J'Ilf pa VUla de Taquary .deferimento á que solicitára 
do Governo Imperial, tenho de signilicar a V. Ex. que, 
corilquanto não se deprehendão claramente do citado officio 
os termos em que tal licença foi concedida, deve ella ser 
considerada sem vencimento algum, pois que, nos termos do 
art. 106 do Regulamento ·que baixou com o Decreto n. 
2.667 de 27 de Outubro de 1860, que actualmente rege a 
'materia,, fóra dos casos de molt>stia comprovada em ins
pecção de saude, só o Governo Imperial póde conceder 
licenças com vencimentos. 

O que communico a V. Ex. para que haja de expedir 
as necessarias ordens neste sentido. . 

Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quintar~illut 
J ordão .-St•. Presidente da Província de 8. Pedro do Sul. 

-···-
N. 47.- FAZENDA.- Em 28 de Janeiro de 1863. 

Cobr&JlÇA, ,!!,e ~ello Pl'Oporcioual dos titulo~ ~ nomeacll.o vara os cargos 
• · · · de· Cbefes_ de Pohcla. · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
28 de Janeiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de _Fazenda do Rio Grande do Norte, em resposta ao seu 
officio n.• 92 de 28 de Outubro ultimo, que, pelo modo 
por que está redigido o ~ 8.• do art. 49 do Hegulamento 
de 26 de Dezembro de 1860, os Chefes de Policia não estão 
comprehendidos no favor ahi feito aos Juizes de Direito 
de não pagarem o sello propot•cional dos titulos que se 
'lhes expedem, quando são removidos de uns para outt·os 

· :Ju~ares·, se pqr Y,entur~t ~lio ha diiTerença para mais no 
competente vencimento; at vista do qu.e não estilo isentos de 
paga-lo integralmente, c bem como os Juizçs de Direito que 
silo nomeados pela primeira vez Chefes de Policla; .por isso 

_que vão exerç.er funcções de um cargo inteiramente diverso 
do seu. 

Visconde de Albuquerque. 
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N •. 48J.."'"'~llA.~Sfreulari~m2&"&rJanei'to·de 1863• 

Dêclll\~elê' alto! idas as !Jttdi8' de c\lllt.O"~ a' inc8vid\lót 'Womeauos 
. ... . ' · pela primeira vez para empregos de tueada. '· 

Ministcrio dos Negocios da J<'azenda. - Rio de, Janeiro 
em 28 de Janeiro de 1863. · 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara· aos Srs. lnspectores das The
sourarias de Fazenda, para a devida intelligencia e éxecução, 
que em virtude da Lei n. o 1.177 de 9 de Setembro do anuo 
proximo passado, § tO do art. 7. 0

, Hc~· abolidasas ajudas 
de cus,flo a· indivíduos pela primeira ve.~ no:m~ttdos,pnra·em-
pregos"de; Fazenda. · · 

Visconde de Albuquet'que. .. . - . ' 

N. 49.-FAZENDA.-Em 29 de Janeiro de 1863;. 

;Co~J.m~.~. aijlo per~oada.pelo Poder Modtrador a pena de uma 
, . · .. ·( revahdaçalda tasa do)~Uil. . ,. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda~Rio de Jaaeiro em 
29 de Janeiro de 1863. · 

Communico ao Sr. Administi·ador da Recebedoria do Rio 
de Janeiro, para os devidos elft~itos, que , Sua Magestade 
O Imperador de conformidade com a Sua Immediat& e Im
perial. Resolução de Consulta de 21 do ()()frente ( •.), tomada 

(•j Seuhor.-Mandou Vos~a Magestade lmperial~que a Secç!o·de 
Fazenda do Con.elho de.Estado eousnlte com seu parecer sobre o in
cluso requerimento em que os Directores da Companhia, Geral de Se
guros-Feliz Leu,brança -pedem o relevaç.'lo. da multa ~ue foi imposta 
·á mes!Jlll. Companhia por nli.O haver pago em tempo devtdo o sello cor-
rlíspondente ás suas doas primeiras chamadas. j!J · 

A Companhia de Seguros- Feliz Lembrança- deixou de pagar em 
devido tempo o sello correspondente ás duas primeiras prestações de 
seu fundo capital e incorreu por isso na multa de dez por cento do 
valor dellas, que lhe foi imposta pela Recebedoria do Rio de Janeiro. 

Recorrendo da decisão da Recebedoria para o Tbesouro1 allegou a 
Companhia, entre varias razões, a de terem sido outras associaçlles da 



sol»;o P,are6lfr,da$eC)ção de Fa1.enda do Conselho de Estado de 
30 ®Dezembro proximo findo, e Usando da attribuição que 
lbe. ~~~.o j,a,o,.fl() ,art.;~t.o.l .. dll ConaUllliçlo do Imperio~ 

mesma natureza alliviadas em casos identicos das multu em que tambem 
incorrêrao ; mas o Thesouro , considerando-o perempto por ter sido 
interposto d!'pois de expirar o prazo fatal nao tomou conhecimento do 
recurso. ·Esta· decisao foi confirmada pela Resoluçno de Consulta de 23 lle Julho do anuo corrente. 

E~gotados pois, os recursos ordinorios, soccorrem-se agora os Suppli· 
cantes a Vossa Magestade Imperial, pedindo a graça de lhes ser remittida 
aquella multa. 

O Dr. Procurador Fiscal do Thesouro, sendo ouvido sobre esta pre
tençao, respondeq nos ·termos seguintes :-.As multas administrativas sao 
pcrias de natureza espeéial, destituídas do caracter de pessoalidade, visto 
que a obrigaçAo de as solver gravo o espolio e passa aoa herdeiros do 
devedor. 

Elias constituem uma fonte de renda do Estado, um elemento de 
ret:eita publica, uma divida artiva da NaçAo, e nessa qualidade nao é 
da competencia do Poder Moderador e sim do Legislativo, o remitti-las. 
Tem havido entretanto varios precedentes do perdllo de taes penas por 
Decreto Imperial. 

Sendo esta questao muito gt·ave e· ponderosa, conviria que fosse sobre 
clla consultada a Secçao de Fa7.P.nda do Conselho de Estado. 

Se, porém, se resolver que prevaleça a doutrina dos arestos consa
grados, parece-me que a Companhia Get·al de Seguros-Feliz Lembrança
attentas as razoes. que expende, é merecedõra da graça impetrada. 
Directoria Geral do Contencioso em 2R de Agosto de 1862.-Mene.oeuSouza. 

A Constituiçllo do Imperio, dando ao Poder Moderador a attribuiçilo 
de perdoar ou minorar as penas impostas aos réos condemoados por 
sentença, uno faz distincçao entre as decisoes dos Tribunaes de Justiça 
e as do Conteoci'oso administrativo ; e todavia estas ultimas Lambem 
sao sentenças ; lambem 'tem a autoridade e força de caso julgado. 

Assim, e porque onde a lei não distingue, o Executor não póde dis
tinguir, entende a Secçllo de Fazendo que o Poder Moderador tem 
direito de tperdoar as multas impostas administrativamente. 'E entende-o 
tanto mais, porque a doutrina sustentada pelo Dr. Procurador Fiscal 
conduziria á estranha conclusao, que a existencia do Contencioso admi
ni.strativo e çoótrario á Constituiçllo. . 

E de feito "foi sómeote depois. lltlla ter sido juradâ e proclalllada qoe 
se · eomeçou a crear a jurisCiicç&ó administrativa· que ora temos, e .a 
confiar-se-lhe o caobectmento de certas questOcs, que até então erao 
da competencio dos Tribunaes de Justiça. E si' a respeito do julgamento 
destes o Poder Modera~or tinha nttribuicoes que ~: lhe tirárao, ao 
passarem estas q11estoes para o Contencioso administrativo, é claro 
que ns luh que dOAerlllinArlo ou autorisárao esta alteraç&o de compe
tencia, coarclárao · .. os dirdtos-'tlaqUelle Poder, e aAo conseguinteménie 
inconstitucionaes. ' ' · 

Nao vale , para apadrinhar a opiuiao do Dr. Procurador Fisi!al, o 
di1er-se que as multas administrativas sno de natureza especial por 
serem destituídas de caracter de pessoalidode, por gravarem o espolio 
e passarem aos herdeiros do devedor , e por srrem demais um ele
mento do· rendo do Estado ; por quanto as que silo impostas pelos 
Tribunaes de Justiça tambem sao destituídas do caracter de persona
lidade; tambem a obrigocao de solve-los grava o ('Spolio do devedor· 
tambem constituem' 80 menos em muitos casos, um elemento d~ 
receita tio Estado. 
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llotrfe pót~~~ot Dooreto'dé-28 do·corrente rnei ('} Rele
var a C~llhill de Seguros .,;i;Feliz Lembran~~M multa 
que lhé' foi imposta por essa Repartiçito em t3 d4J Feve
reiro de 1860, isto é, a revalidação da taxa do sello cor
respondente ás duas primeiras chamadas do capital da dita 
Companhia por não haver esta pago o mesmo imposto no 
tempo devido. · · 

Visconde de Albuguwque. 

J)emaià. as informações juntas attestllo que, de 1851 até agoru, tem 
o Governo Imperial etpedido, só pela RepartiÇllo de Fazenda, oito De· 
eretos remlttindo outras tantas multas impostns aduiinistratiTamente, 
e firman•lo assim a intelligencia do ~ 8.•, art. 101 da Constituiç.tlo. 

Attendendo, pois, ao que fica etposto , e julgando de equidade que 
se pratique com 11 Companhia -Feliz Lembrançn- o que se prnticou 
com todas as outras qne, como ella, deixárao de pagar em devido 
tempo o imposto do sello correspondente ás suas pres&aslles, é a Secçll.o 
de parecer que seja favoravelmente deferido o requerimento dos sup
plicautes. 

Vossa Magestade Imperial, porém, Resolverá o que fôr mais justo. 
Sala das Conferencias em 30 de Dezembro de 1862. - Visconde de 

l!aboraM.f.'-Candido Baptista de Oliveira.- Visconde de Jequ"inhonha. 

RESOLUÇÃO. 

€óntó pareee . ..;.;Rio, 21 de Janeiro de 1863. 

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador. 

Yiscon.dé de 1..4fbu~erque~. 

(•) Usando da attribuiçilo que Me .. confere o $ 8.0 do art. 101 da 
Constituiéllo do lmperio, Hei por bem Relevar a Compul'lbia Geral de 
Seguros-'Fetiz Lembrança-da multa que lhe fei imposta pela Recebe~· 
duria do Rio de Janeiro em treze de lo'evereiro de mil oitocentos e ses
senta, por nao 'baver pago no ·tempo devido o sello correspondente ás 
duas pri111<1iras _chamadas do seu capital. 

O Visconde de Albuquerque, Conselheiro de Estado, Senador do Im
perio, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fa:r.enaa e Pre
sidente do Tribunal do Thesouro Nacional, assim o tenha entendido e 
faça t'xecutar. Palacio do Rio de Janeiro em vinte e oito de Janeiro 
de mil oitocentos sessenta e tres , qdadrlgesimo segundo da Indepen-
dl!nem e do Imperio. · 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Vi,conde de Albuquerque. 
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N-> .... 14).-,AGRlt:ULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU~ 
BLICAS.-Aviso de 29 de Janeiro de 1863. 

Deetara ·'que ú a!Sémbléas geraeÍI 'das Companhias ou Socied&d.es_jlno-:
. !.XW.U compe~ Onr a loielligencia das disposições de sêiii'ESiãtiiíoC 

f.• Seec;lio . ...:..Directoria CentraL-Rio de Janeiro. -Mi
nisterio dos Nt>gocios da Agricultura, Commercio c Obras 
Publicas em 29-• da Janeiro de 1863. 

Foi presente a Sua 1\lageslade o Imperador o officio 
dessa Directoria, de 27 de Junho do anno passado, em 
que, communicando haver indeferido a representação de 81 
nccionistas, possuidores de 6.881 acçlies, que reclamárão 
uma reunião extraordina&ia da assembléa geral, com o 11m 
de fixar a intelligeneia do art. 4.7 dos Estatutos, que lhes 
parecia dutidosa ; ou iniciar sua reforma, ex pendeu as razões, 
em que i se fundou .para proceder nessa conformidade, su
jeitando-se a qualquer decisão que o Governo tomusse no 
sentido de esclarecer os arts. 47 c 52 dos mesmos Es-
tatutos. . 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo Ouvido o parecer das 
Secções reunidas dos Negocios do lmperlo, e da Fazenda do 
Conselho de Estado, Houve por bem Decidir que, compe
tindo á assembléa geral dos accionistas a interpretação 
dos Estatutos das Companhias e Sociedade-i anonymas , 
á dessa Companhia incumbe fixar a verdadeira intelligencia 
dos supraditos arts., 47 e 52 dos seus Estatutos, que, no 
dizer de alguns soeios, se prestão a duvida ; devendo porém 
quaesquer resoluções , que se tomarem neste ou idenlieo 
caso, ser trazidas ao conhecimento do Governo, para pro
ceder como fôr conveniente. O que communico a V. S. 
para conhecimento dessa Dircctoria, e dos interessados. 

Deus Guarde a V. S. -João Lins Vieira Cansansão de 
Sinambli.-Sr. Presidente da Directoria. da Companhia da 
Estrada de ferro de D. Pedro 11. 

-···. 

DECISÕES DO f.OYFR"iO rn: 1863, 8. 
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N. ·.Pi. ~GlJÉ.ll\A •·'t#'+liso-':-de -~ • .Jfe~lo{aqej,ro. d~ .1~!1 :_ 

Aviso .á ·.P~Idencia de S. Pedro do Sal, ~!~IJIPdO ctne faça 
.· co~\al.rao Mllj~~ Miguel ~eroDJmo de No,·ae&_q.,_Jt.IR)a _ mo.ra. no 
Jagwa~ por 11rdem supenor apenas ll'le 4U dltéttil ~A 1an e'ôs. &e"' 
i'aes e. nunca ás i!!: ... ni:&:dci.o, que n5o J:!Odem ser à& o a . du· 
plicata a~ servrntuario do emprego e ao seu proprietario. 

4. • Directoria Geral. - 2,a Secção.-Blo de Janetté-. -
Ministerio dos Negocios d<l Guerra em~ de Janeito de ts63. 

lllna·. e~~ Sr.-Ern:dérer;·mento ao r~um-hnept9 d9 
Major !ftguel 1eronymo d(1 Notaes, lnforMackt par essa 
Ptesideti~iá em Officio n. d 22 · do 15 deste mez, declaro a 
V. Ex., pàra o faiet constar áquelle Official, que a sua 
demora rld Jaguar® por ordem superior upeDas l~ dá di
reifo ~·~111\tll«em · gerdcs, e ·nuneá ás d6' -~!Cêf\1ioi~f,; ~ue ~ 
em ~irUtdé' 1de'Lei etpressa, Mo pédem··s6f·àb&ftldas· em 
duplieata' isto é, a quem etert~e o elilpt'ego e a quém 
suppõ~8e··eom direito a elfa!i. Ném hA' · éóntra«iqio em se 
abonarem ·forragens aos Officlnes llhlbnreados, Commàn
dantes de Armas, e lnspectores e seus Estados Maiores, 
E~enbeiró& em Com missão actlva e· aos -ttJesrnos Omciaes 
dos ·Estados Malotes dos Corpos, quando estes lfíàr~hão, 
pot·que ahl não se transgride o p~eceito da. Lei. ; ' · · 

E porque a 'fhesouraria da Fatenda proéedcú I'l\gular
'me~.'~Y::Bi~ ''lhe fará saflelt~:J.1lités~ tralWfflltlilndo
tlté'1l mlbWitaÇJd: )Unta porj Mpfajf!tdWt · qde tbfé t'f)nfõtmei . 

.DeusG.uardé n V. Ex.-- POlyio'to da Fo~uua Qlli~tllttillta 
Jordh~.~·sr.:;·~residente da l'rot!!fCiA' de'-S! Pedro·ti() 'Süt 

' ....... I 

A:'Viso á Presidencia de S. Pedro do Sal, declarando que foi rondada 
·: 11 im}lllgnaçan opposta pela Tbesouraria de Fazenda. ao abono das 

"autagens ao Capitão reformado José Francisco da Siln, "isto que o 
simples facto de estar addido á Companhia de Innlidos nao lbe dá di
reito á. pei'cepçao de addicional e etnpa logo- que· 01e r.tça 11eniÇo na 
Guarmçllo. , , 

4.• Directoria Geral. -2.• Secçãor- Rio de Janciro.
Ministerio dos Negocios da Guerra em 29 de Janeiro de 1S63. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo o Procurador Fiscal da The
souraria da Fazenda recorrido da decisão dessa Presidencia 
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em ·omeio.n.o 1.658 de tã ile Deiembró proxlmo ~5Sado 
sobre as à.i!la_g~~ do Capitão re.f<trmado José FranciscG 
da Siln~ aro a V. Bx. ,q~, e f11ndaia a lmpagnação 
por porte da ·n~rarhr, tlst.é como ~ shnples fatto da
quelle omcial estar aildido á Companhia de lnvalidos nliG 
lhe dá direito á percepçã9 de addi.cioonàl e etapa IGgo que 
não faça serviço na Guarniçto. . 

O que cornmanicó a V/F;x. pará ileu co'llbetiménto e 
expédiç\lo das· éõtivehierité's ·ordens. · · 
, Oeus GIJarde a V. Ex.-P.olydoro da F~nsecfJ Quitanilha 
l'õrftfd:Lst~'' PrcSidentn '-~ Província de S. Pedro do Sul • 

..... 
N. •53,- AGRICULTURA• COMMKRCIO E OBRAS l'U• 
· ~~ • iii..RtA~ -..Avl~~e ~: 80 d~ IHeiro ct. 1863' · 

Declara que a lliaposlçlle do S H elo art. !.• de. J,ei 11.0 1.083 da.2~ .de 
.AiP..~to ~ JW.,Jl~/! flpplu;aviiJ ãs.~eitl(jà\le$ ot~,C.V.DlP8Rhjal .JJa
. ~u.r,ez~, da 4! ... npe!!_a5~.2 e e~~r,ailll de rerrp de l'.etrõjiõliS:- . . 

l. i' ,Seé~ãõ._;.!Dlrect()tia Cêntt'ál.-l\t.o ·de .,aneli'o.-!\li
ni~tlti ·~9~-:!f!_r~. ·g rlc}'Q.~ _.,:~' dp "A_gtJ_çUILIJrli, ~D.l~e.tcj~ e Obras 
~HPJifP' ,ew 3v.JJe ~~to"~~ tff8~., , 

· .:Foi.pr~ ll -Sua Masestade o Imperador o offieio do 
Y·..-Si de 3 de· Março -do anM 'assado, no qual oommu
tlittM:l .ur a :311Mmltléa gurtl' Aos aeciootstus da Companhia 
dd:NregaçiO e ·estrada de :ferro de Petropolis reeleito in
tôgralmunto sua Dlrectotia1 em cuja pósse V. S. sobt"'estíra 
até que o Governo Imperial decidisse $obre a regularidade 
da acta da rererida ossembléa geral. 

E o Mesmo Au3usto Senhor, Conformando-se, por Sutt 
Immediata Uesoluçilo de 16 de Julho• com o parecer da 
&~âo''dOs ·N~~ do Impericr do · Gonsetbo de R&tado, 
exarndu em Consolta de 26 de . Abril do roferido anno, 
JdatJda·4eclárar<;qi.W .Q disposiçió do ~ U do art. 2.0 da 
uf· n,o 1.083 de 22 dó Agosto de ·t869, niio é applicavel 
ás Companhias da _natureza -dá de ;quo se trata : e que, 
portanto, é vátida ~ legittnta tt·'f'eeleiçào da Dirootoria da 
monciollada Companhia. 

O que communico a V. S., para seu conhecimento, e 
em resposta ao officio citado . 

.' Deus Guarde a V. S.-João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú. -Sr. Presidente da Companhia de navegação tt 
estrada de ferro do Pctropolis. 
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N. 5~:-GUHRRA • ..-.:AiiSo tle 30 de"1àMiro·.de 1863. 

Aviso l l'r,flllidedcia lla Bah}a, para que ordené ·lO CIIDA!JIO BcoUjiiDico 
do EMI'Iadrllo de CavnllarJa que etkeme, a t0Dtif11õ,~orreate mez, 
~! eontas da caiu de forragens da de compra de canlle1, que nllo 
devem estar confundidas, visto que cada uma tem sua consignaçao 
e applicaÇio especial, e que cesse o abuso de serem tratados nas 
cavallariças do Corpo animaes que lhe s&o estranhos, eseeptuan
do-se apenas os dos Olliciaes do Estado-Maior . do Corpo, mediaate 
a competente indemnisaçao em beneficio da caita de forragens. 

4.• Directoria Geral.-Sl.• Secçlo.~Rio de·, Jaoeiro.
Ministerio dos Negocios da Guerra em .. 30 · de Janeiro 
de 1863. 

111m. e Exm. Sr.-Mande V. Ex. remelter ao Conselho 
Economieo -do Esquadrlo de CanllarJa a. inclusa· cópia 
do relatorio da Ditectoria Geral da Contabilidade deste 
Ministerio, sobre as suas contas, relativas ao 2.• semestre 
do anno de 1861, e ordene que sejlio ~stremadas, a contar 
do 1. o deste mez, as contas dil caixa ~e fOrragens da de 
compra de cavallos, que nlo podem, nem devem, estar 
confundidas, visto que cada uma tem ma consignaçlo e 
applicaçilo especial; e bem assim que cesse o .abuso de 
serem tratados nas cavallariças do Corpo cavallos est,ranhos 
ao mesmo, tolerando apenas que faça excepçAo dos dos om
~iaes,d..,_tado MaiOE do Corpo, mediante e competente,indem
nise.~~ue ·deverá ftear a beneficio da caJxa, de forragens, 
e nunca da de economias lititas, inteiramente incompetente 
para se aproveitar dos saldos que possão haver naquella. 

Por esta oecasião V. Ex. fará constar ao Com mandante 
do Esquadrão que foi muito facil em admittir cavallos a 
trato até de Commandantes do Fortalezas, sobrecarregando 
assim, quando outro inconveniente não houvesse, o serviço 
dos soldados do Corpo. . 

Não tendo o Esquadrão musica, falta-lhe o meio mais 
obvio de~ crear receita para a caixa de economias licitas, e 
por isso· convém -que o Conselho proponha alguma outra 
verba, que possa preencher essa falta, a fim de ser appro-
vada, se assim fôr conveniente. . 

Deus Guarde a V. Ex.-Polyàoro da FOJI$eca Quinta
nilha Jordão.-Sr. Presidente da ProvineM ·cta 'Babi~ 
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N. >.Sik-FAZBNDA. -Em 30 de Janeiro de 1863. 

Commnniéa a Resolútlo de consulta aobre uma decido da Alfandega 
da C6rte, :que teademnou a um fiel de armazem a indemnisar o 
·damno avaliado em 54$'790 causado pelo cupim em varias Jazenllas. 

Ministerio dos. Negocios da Fazenda.~Rio de Janeiro 
em 30 de Janeiro de 1863. 

Tendo Sua Magestado o Imperador Mandado que, nos 
termos do art. 29 do Decreto n.o 2.343 de 29 de Janeiro 
de 1859, fosse presente á Secção de Fazenda do Conselho 
de Estado o requerimento do Fiel de l!f1!13Z!Jm dà Alfan
d~ga da Côrte, José Gabriel Lacerda de Albuquerque, no 
qual reclama ·contra· a decisão da lnspectoria da mesma 
AJfandega que ·o' oondemnou a indemoisar o damno a1a
liad{} etn 5Q190· óiusado pelo cupim em várias fazendas, 
para que a Se8Çãoc consultasse com o seu. parecer não só 
sobre a justioa' dito· mataria do dito requerimento·, como 
á cerca da questão' de caber· ou 'não o recurso da· decisão 
da Alfandéga no. caso vertente ; foi a maioria da mesma 
Secção de npiniio, em seu· parecer de consulta de 3 de 
Delembro ultimo, que na decisão contra· que o supplicanle 
reclama. foi .trao~recjida' a ~ição Cio art. 290 do Regu
Iaotent&-das' Alfandegas, é que o CoOBelbo de.Estado deverá 
tomar reconhecimento de seu recurso, se elle o inlérpuzer"" 
ou sê a reclamaçllo f'ôr devolvida ao m~smo Conselho a 
exemplo do que .Já. se praücóu a respeito da decisão do 
Inspector da Alfandega do Pará sobre a qual baixou a 
Imperial Resolução de· to de AbriLde 1861 (•) e expedio-se 

(•) Senhor. -Pot• Aviso de 23 de Janeiro ultimo Mandou Vossa 
MagesLáde Iinperial submetter ao esaíne e revisllo da Secçao de Fazenda 
do Conselho de Estado o processo e decisão do lnspector da Alrandega 
.do Pat-A 1 de .cue.~ recorreu, por ter-se dado preteriÇão de formulas 
sub•tanc•aei fta cCJiifonaidade do art. !9 do. DeCreto ·de !9 de Janeil'o 
de 18f>9.. · 

A Secçlo examinou os paJ)eis remeUidos com o citado Aviso. 
A Directoria Geral das Renda• .f>ltblicas diz o seguinte : • Segundo 

informa a sub-dlrectoria, os piJieis· que taaem óbjecto da reclamaçllo 
do Ministro de Sua Magestade Brltannlca acblo:.Se na Directoria do 
Contencioso. 

Dirett~ria Geral das Rendas Publicas em ~de Janeiro de 1861.-Pereira 
de· Barro r. » 
' A do Contencioso opina dP seguinte fórma: « Nllo cabendo recurso 
do julgamento definitivo da Alrandegá do Pará, visto ser o valor da 
ap~rebenslio inferior a réis 1008000, e tendo havido no processo a pre
ter•çllo de uma formul.a essencial, qual a de marcar-se á parte, depois de 
feita a apprehenslio, os 15 dias concedidos pelo .art. 285 do Rt'gulamento 
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a Or~ ., -~8:---do: DJPs~ ~ ·'6 anJt& 9tThesouraria· de 
Fazenda da reférida J?rovineia . 
. .. JL ~CI~q&alldorte. o ·lf~m(k AU~U~~~ ~bor ,_eom ·o 
dito-.pareoor: de consulta, ·Houve por·· betn--Mal\der -por Sua 
Jtrlmediata e Imperial Uesoluçll& de 27 de Dezembro lJro
ximo findo (') , que se procedesse de conformidade com 
o mesmo parecer. O que communioo a V. s-. para sua in-
telligencia. · · 

Deus Guarde a V. S.-Visconde de Albztquerque.- Sr. 
Conselheiro · Dmd.or Geral da• Remi ali Pubtioas. 

de 22 de Junho de 1836 para rcdamar rontra a mesm;t apprehenslo, 
sou de parecer que, usando-se do remedio do art. ~8 do Decreto de 
!!9 de Janeiro de IS.S9, se aubmeUa á Seslo de Fazenda do Con.telbo de 
Estado o çoo~clluento desl.\ decisio, Dt~~ctorla a..a~.AJ,o GoJlf.e~cioso 
~m Ji de ·Jauelro de 1~61.-.uenuu t SIJtUII. . 

·A ~o ~tic18. em ~ista o disposto uo art. 236 fo 1\egut~ll)ento de 
·tt de. JualO de. 1836, reprodo&i!lo. e deseul9lvid<a lfO ..-t. 7:f& e se
sai~~ , de .R~~eutca de. 19, de ~tembro, elo . ADDD. pretéç,ii.Q, julga 
procMehl!J a ~piolio' da. D~réCtori4 Ge~a1 do Conténclo~ p~ra A ell'e~to 
~c s~r l!l11ttllpda a dectsllo do tospector da All'aadegi do Pará, relattva 
• aliflrellooslo 4e uma barrica, tontendo um- servttJO 1111 cbá, e u~· ma· 
~~~fl.l.i~.tqr;~vi,SO .. O'.Jli.s~ao .de &et»&rc.tr1 os.~ di.as, ~~~OI 
J!Pf 44fl"'tf\S.~S~S &dipKli$UatlV~ Pltll.JI!f. p~ Pf:04!UIJ'41fU. f~ 
i:lefesns, omtgSIIi. que· cop,stttue, pretençUo de ·tol'lllàlJ. ~n.tiat ~o J)to
cessó, • ~t . fmi nll ~ypoUiese a4mi&tdl ~ AKJ ti do. betiéto'b.o 

.. ''" ~~~~'ft~!W,~~G~~. ~'llli~e". 
1 

"raílíet~~~41 dé~Wialíif!l~~ ·-·- .1epuW';,., ~ 
~Luçiq,,· 

GomÍI pàrece.-Paço em 10 de Abril dé 1861.' 

Com a Rubrica de Sua Mngeslade o Imperador. 

José .íraria da ~il~.l;'ará~olo 
'-f1f"l S.Dtiei-r<:..a.~Pm> orcHai de Voasa Mo~ Imperial eoustnte do 
Avi&O'de'~l'de Owttbrtfdb oorteilte anoo,·etpefti&lo pela ftepartl(lo 

:de Fazenda, foi posta em Consulta da Secç11o do Conselho da Estado 
encarr•dt ~·dar 'l{'fl Jllredà' ·1101 nqociw da meàma ·JlepartiÇ&&, o 
requerimento ·do· 'Fiet de Armueet • da Alfafldi!P da;C&ote,· JIJR.Gabtiel 
Lactt"da· de llllloqntirque, ·no qual' reclama ~àtr.a a tiBeiih da lnspec

·ttJria da mts1111 Alfandega qu~ o comlemno1l•tl ... mttisar e dàmoo 
causado pelo cupim em varias fazendas ll aválilldo em MS790; eonvln
dD que a ~lilló coo1ulte com ·o sto ~er· DIO só sobre ajm;tiço da 
ma teria do dito requerimento como ácerca da questllo de caber ou n!lo 
o recurSo da '4ecisllo da · Alfmdega na caso vertente. 

Cooeiderattdo qoe pel&s Regalameotos está miteada a alçada dos tns
pectorccs dllll Affandegas; dentro da qual, desua&deci&oes ollo ha r.ecnl'l!o 
e que o caso de que se trata é desta nntureza, pois 1 iodemnisaçilo é 
menor de cem mil réis. 
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N. 56"-FAZENDA.-Em 31 de Janeiro de 1863. 

Os ..\g.~r!te.!. Ji~~~~ nllo estilo sujeitbs ás autoridades judiçi.arias ainda 
mesmo na qualidade de procuradores judiciaes da fazenda. c Nacionat. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 31 d~ Janeiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, PresidCDle do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo- presente. o offieioi da AtfaDd~a 
àa Parnahyba de 28 de No-vembro ultimo,. noqolfl eommn
nica ter interposto aggravo para o Juiz de Direito da oomarca 
de um despacho do Juiz Municipal supplente que entendeu 

· Considerando que o Regnlameolo das AffiR!degas de HJ de Setemhro 
de ISSO, no Tit. 9.0 , e:>tabelccen definitiramente os princípios que eRl ma
teria de recursos· se devem seguir; sem revogar, an1es coswlida·ndo () 
que os ·Regulamentos anteriores havia o pn!ceituado- retatin-meotc a al
çada dos Cbefes de taes Repartiçoes, da o®. apenas' no art. 7tH o recurso 
de revista das decisões proferi•tas dentro da alçada nos. casos "de in
competencia, excesso de poder, e ,·iolação de Lei, oo die í«IIJUI:as es-
seiiciae~. >) · 

Con·siderando que nãn ·houve e:~~cesso de poder-, v~Jaçll'o tJe :Lei, nem 
de foríDnhls· no caso· de·que se trata, n.'lo: bastandG anegar-se que foFa 
o damno causado por caso fortuito, "l'isto 00011) o <f cupiut·»< por. si só~ 
não coustitile· o que se coobece ·em· direi(() civi!', e admioiStratiro. por 
caso fortuito; sendo rigoros;amente necessa~ proovar-se que da.-parte do-. 
Fiel nllo houve a:maJ.versaçlio, omissão-i oogJigeilcia, cu.Fpa, ou outra 
qualquer causa q_ue G responsaref poderia.- ter pre"Vioiclo, ou evitado,, 
como se etpressa o art ~!ro do Ci~ Regulamento. de 1860; que désse 
motivo a presen~.a do- cupim, e do damoo ~bsad~. 

Considerando que o furto , e· o proprio ineendio Dllo. sãOo casos for
tuitos, e por elles sM responsavei$ os gOM"das- ou.J)eis- dos armazcns se 
não provao haverem tomado todas as preea\liÇÕes, e eautefas necessa
rias, etigidas pela segurança de taes armazens, sendo a justica admi
nistrativa que determina a extensao de tal responsabilidade, ~orno Ó' 
doutrina constantemente seguida e estabelecida pela Jurisprudeneia do 
Conselho de Estado de Fra~.a, segundo póde ~r-se na obra elassica 
de Sirey e outros. 

Consideran_do .quanto seria-slljeito a ~- e p.re}udicial a~ Com• 
me1cio, e a Fazenda Publica a doutriwl rou.traria.. -

E' o Relator da Secçlio de parecer: 1.• que não cabe remrso no caso 
Ycrtente da .4ieei5io da Alfandega á Yist.a d9S ~ulamcwos em Yigor: 
2.• que se d ere indeferir ao Becorrente. 

Aos Conselheiros Visconde. de ltaborahy e Candido Baptista de Oli'
veira parece fóra de duvida que, á vista da doutrina dos cinco primeiros 
artigos do Capitulo 9.o do "Regulamento de HJ de Setembro de .186.0, 
a decisão do lospeetor da Alfandega da C6rte , contra a qual reclama 
o l'iel José Gabriel Lacerda de Albuquerque, nao póde ser annuUada, 
se não por via de recurso para o Conselho de Estadi>, se se der algum 
dos casos enumerados na primeiflil parte do ultimo daquellcs artigos. 

E posto que Goncordem com o Doutor Procurador Fiscal do Thesouro 
em que, verificado o damno por força maior, nem a Alfandega, nem 
os Empregados della são obrigados a indcmnisa-lo, emendem todayia 
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estarem .os Agentes natO&. da F.azenda Nacional subordinados 
ao Juiz dbS Feitos da Fazenda; cumpre que o Sr. Inspcctor 
da Thuouraria de Fazenda do Piauhy, declare. ao· da r~farida. 
Alfandega que os Collectores, Administradores de Mesas de 
Rendas, etc., quer como empregados da jurisdicção admi
nistrativa, quer como procuradores natos dà Fa:r.enda Na· 
ciónal nos lugares fóra da séde do Juizo dos Feitos, nlio 
estão subordinados aos Juizes Municipaes, nem a quaesqucr 
outras autoridades judiciarias, como ainda ultimamente foi 
declarado.em Aviso de 29 de Julho do anno proximo findo. 

Os referidos empregados no seu caracter de Agentes pura
meute administrativos estão sujeitos, ,na ,Cõr.Le c Província 
do Rio- de Janeiro, ao Tbesouro Nacional , e nas .demais, 

nllo só que, no caso de que se trata o estrago do cupim nllo púde ser 
considerado efl'eito de força maior, mas ainda que deTe ser paga á custa 
da Alfaodega e nlo do Fiel. 

O art. 290 do citado Regulamento só faz responsaveis os Empregados 
dos armnzens pelo damno que sofl'rerem as mercadorias entregues á 5Ua 
guarda e vigilancia, provando-se que (oi occasittnado por culpa ou ne
gligencia delles ou por causa que poderião evitar. 

Ora, os peritos nomeados para verificarem o damno que sofl'rêr&o 
os qn&lro \'olumes, a que se refere o processo, declarao não poderem 
attnbui-lo á falta de :r.elo e de actividade do Fiel, e o proprio lnspector 
mostra a mesma convicçllo no trecho seguinte ... Nlo podend11 porém 
o cofre .carregar com esta responsabilidade sobre que é omisso o dito 
R~r .alo obstaste, a. opioilo dos peritGIJ, e cooforme a .dou-. 
trina· do S 3.•, art. t9t> determino que do ordenado do Fiel se .retenha 
a parte nll(!lssaria para indemniaaç&o dll referido cofre. • , . 

Assim, olo foi porque o Inspector julgasse ter o Fiel incorrido .em 
responsabilidade, mas por olo acbaroSe autori&&do para la:r.er pagar o 
damoo pelo cofre da Alfandega, que impõz 1 ei&e ,Empregado uma pena, 
a que o Regulamento sómente o sujeitna no taso de se lhe ter pro· 
v a do culpa ou negligencia. ' 

Pensa portanto a maioria da Setçllo que na deeiallo contra que re
clama o supplicante, foi transgredida 1 disposiçao do art. !90 do Re
gulamento das Alfandegas ; e que o Conselho de Estado deverá tomar 
conhecimento do seu recurso se elle o interpuzer, ou se a: reclamaçllo 
fôr deTolvida ao mesmo Conselho, a exemplo do que já se praticou a 
r~ito. da decido do Inspeetor da Alfandeila do Pará, apontada pelo 
Conselheiro Director Geral da Tomada de Conta» no parecer junto a estes. 
papeis. 

Vossa Magestade Imperial, porém, . Resolverá o que melln>r ror. , 
Sala das ConferenCias em 3 de Dezembro de 1tli2 • ..,... t'iscmule de 

Je11.uilinllonha. :- Yisconde de ltaborahr. _, Caadid9 .ll~#O- de oti-
11e1ra. 

Rt\Sottiçioo 

Como parece.-Paço em '27 de Dezembro de 1!162. 

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador. 

l'isconde de Albuquerque. 



Províncias ás Thcsourarias de ..Fazenda ; e na qualidade 
de Procuradores Judiciaes da .Fazenda Nacional são consi
derados advogados, nos termos do Aviso de 15 de l\Iaio 
ultimo, e igualmente subordinados aos Procuradores Fiscaes 
do Thesouro e Thesourarias de quem recebem as precisas 
inslrucçõcs. 

Cumpre oulrnsim que o Sr. Jnspeclor observe ao da men
cionada Alfandcga, que não dcvêra ter interposto o recurso 
de aggravo a que se soccorreu, não só por não ser caso 
delle, como porque o meio de que devia usar era repre
senta~· ao Procurador Fiscal da Thesouraria respectiva para 
este pedi!· á autoridade superior competente as providcncitls 
precisas. 

Visconde de Albuq·terquc. 

N. 57.- GUEHHA .- Em 31 de Jancirg de 18ü3. 

Declarando que niio podem ser pronwvidÓs aos postos de Sargento Aju
dante, e Sargento Quartel Me su-e os primeiros ou s ~gundos Cadetes 
simples, que nno forem primeiros Sargentos. . 

2. • Dircctoria Geral.-L • Secção.-Ministerio dos 1\"ego
cios da Guerra.-Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-Hespondendo ao oficio sob n.• 268, 
de 21. de Outubro do anno proximo passado, em o qual V. 
Ex. submetteu á decisão do Governo Imperial o oficio 
dirigido á ess3 presidencia pelo Coronel Commandante do 
Corpo de Guarnição dessa Província, consultando, se não 
obstante a O.rdem do dia desta Secretaria de Estado, n. • 
327 do 9 de Setembro do supracitado anno, poderáú ser' 
promovidos aos postos de Sargento Ajudante e Quartel 
.1\lestre, os primeiros, ou segundos Cadetes simples; declaro 
á V; Ex. para que o faça constar ao dito ~ommandante, 
quo, devendo, segundo o disposto na citada Ordem do 
Dia, ser grdduol e successivo o accesso aos rostos de offi
cial inferior, c sómentc promovidos a Sar~entos Ajudantes 
e Quarteis Mestres os primeiros Sargentos, é obvio que os 
Cadetes que não forem primeiros Sargentos, não poderáõ ser 
promovidos aos postos acima mencionados. 

Dcu3 Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quinta-. 
nilha Jordão.--Sr. Presidente da Província da Pa1ahyba. 

DEUSÕr:S llO GOVER'\'0 DE 1863. 9. 



N. 58.- GUERRA.- Avjso do 31 do Janeiro de 1863. 

Aviso ao Director do .Am~mld.~ Gu.'lfm da Côrte, approvando os preeos 
da mAo de obra dos objectos feitos por empreitada na officina de 
torneiros. 

4.• Directoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Nrgocios da Guerra em 31 de Janeiro ue 
1863. 

Ficl'io approvados, conforme V. S. propôz em seu officio 
n. 0 51 de 30 deste mez, os preços -do,mão de obra dos 
objectos constantes ~ tabella annexa, sendo o primeiro 
como additamento, c os seguintes como alteração á tabella 
"igente. 

Deus Guarde a V. S.-Polydoro da Fonseca Quintant'lha 
Jordao.;_Sr. José de Victoria Soares de Andréa. 

Tabella a que se refere o A viso supra. 

Tabella dos preços da mão de obra dos objectos feitos por 
empreitada na otficina de torneiros do Arsenal de Guerra 
da. Corte, conforme o A viso desta data. 

1 Espoleta de pá o para os projectis a La Hitte .. ~100 
1 Rolo para reparo de praça de calibre 9 a 24... ~800 
1 Dito )) )) )) 32 a 36 .. 1~000 
1 Feminela para lanuda )) 6 a 9 .. ~160 
1 Dita )) )) )) 12 a 2r.. .. ~160 
1 Dita )) )) )) 32 a 36 .. ~280 
1 Espoleta de páo de 4 1/2 a 5 1/2 pollegadas ... ~100 
1 Dita >> 6 a 7 1/2 n ... ~120 
1 Dita de calibre 80. . .....•.............. ~14LI 
1 Taco de bala rasa de calibre 3 a 9 ....... ~200 

4. • Directoria Geral da Secretaria de Estado dos ·Nego cios 
da Guerra em 31 de Janeiro de 1863.- O Director Geral, 
José Antonio de Calazans Rodrigues. 



N. 5~.-IMPElUO.-Aviso de 3l do Janeiro. de 1863. 

Declara que n1io ha necessidade de augmento de credito para a verba 
Faculdade de Medicina do exercicio de 1862-63, e faz diversas rccom
nieridaçues áéerca do emprego do credito respectivo. 

7 .• Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 31 de Janeiro do 1863. 

lllm. c Exm. Sr.- DPclaro a V. Ex., para o fazer constar 
á, Thesouraria da Fazenda dessa Província, em resposta aos 
seus officios n.• 29 de 28 de Novembro do anno proximo 
passado; c n.• 2 de 14 deste mrz, no primeiro dos quaes 
requisitou um augmento de 22: 20tlfooo para as despezas 
da Faculdade de Mediei na tH• exerci cio de 1862-1863 , 
reduzido pelo segundo a 10:0!:i8~300, que não só esse aug
mento é desnecessario, como que da som ma de 95:385~000 
distribuída deve ficar ainda uma reserva de 980~000, attcn
didas todas as necessidades do serviço, conforme a demons
tração que acompanha o presente Aviso. E como ha erro 
manircsto na demonstração enviada pela Thesouraria men
cionada, dando até com exercício na Faculdade dezascis 
oppositores, quando p<•r lei não podem existir em numero 
completo mais de quinze, c cotn exercício, ou com direito 
a vencimentos, mois de sete, c exigindo para os gostos de 
expediente 3: 623;n,300, quando o orçomento só consigna ' 
para esse fim 3:385~000 ; cumpre que tenhi'lo cxacto cum
primento as seguintes determinações : 

1.• Que não é pcrlniltido abono de vencimento a Opposi
torcs, salvo a gratificação que percebem nos dias em que 
rPgem codeiras, senão aos dous Cheres de clinica, ao I>i
rcctor da oOicina de phrrmacia; aos tres Preparadores de 
1\Jedicina Ice-ai c de Chimica mineral, de Chimica organica 
c PJwrmacia, c de Anatomia, o ao encarn1gado da organi
sação das taboas mctcorologicas. 

2.• Que, se algum vencimento mais desta natureza se tem 
pago, foi esse procedimento irregulnr, e indevido o paga
mento; cumprindo portanto que se raça a competente in

. demnis&ção. 
3.• Que não se póde dispcnder com o expediente mais 

do que a quantia do- 3:385~000 marcada no orçamento, c 
ql)o tanto para est,~s, como para outms serviços, não é licito 
exceder o fixado na lei. 

4.a Que pelo quantia de 1:000~000, destinada no nur.;mento 
'da Bibliollwca, c pela de 2:000:;)000 par<~ o do Gabinete de 
operações c partos, nenhuma despPlil se póde razer sem 
ordem expr•!ss:• deste ~Jinistcr!o, assim como qualquer outra, 



embora com fundos votados no orçamento; para o qur deverá 
o Director dirigir representação, em que exponha a necessi
dade da applicação da somma autorisada pela lei. 

Com cópia deste Aviso, e da demonslraçllo junta, dará 
V. Ex. conhecimento destas informações ao Dircctor da Facul
dade. 

Deus t-uardc a V. Ex.-Marque: de Olináa.-Sr. Pre
sidente da Província da Bahia. 

N. 60.-l;AzEN 0.\.- Em 3 de Fevereiro de 1863. 

l'ur via de acc11u civcl deve-se havrr u rla(llUQ causado pelo dl'liclo, 
proccdcn.Jo-sc a prévia avaliãção jlidiéiul. 

Ministcrio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 
3 de Fevereiro de 1863. 

O Visconde de Albuq,nerqne, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional , Ç.eclara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda do Amazonas, em resposta ·ao seu oficio 
n. • 96 de 18 de Outubro ultimo, que, tendo sido pro
nunciado o Cadete Joaquim de Oliveira Horta sobre quem 
recahião as suspeitas de haver furtado algumas madeiras 
da obra da Thesouraria, cumpre, no caso de ser elle con
demnado, que so proceda a uma prévia avaliação judicial 
dos ditos materiaes furtados, para ú fim de se exigir-lhe 
satisfação do damno causado pelo delicto, por via da açção 
cível, na fórma do artigo 68 da Lei de 3 de Dezembro 
de 18U, tendo-se em attenção o Aviso n.• 183 de 18 do 
Outubro de 1854. 

Visconde de Albttquerqtte. 

-···-



N. 61.-GUERHA.-Aviso de 4 de Fevereiro de l863. 

Aviso ao Director do Labo.[a~9!t9_.~_o.~C.alll(Ji~~o, mandando dispensar 
~o desconto a favor dãcana econom•ca o XrtJfice de fogo de 2.• classe 
Romualdo Nunes Victoria, em couscquencia de ser casado. 

~.· Directoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Negocias da Guena em 4 de Fevereiro de 
186:1. 

Deferindo á supplica do Soldado do Corpo de .\rlilices 
nomualdo Nunes Victoria, Artilice de fogo de 2." elassc, 
dispense-o Vm. do desconto para a caixa economica, visto 
ser casado e precisar da totalidadtY de seus nmcimentos 
para sustentar a família. 

Deus Guarde a Vm.-Polyduro da Fonseca Quintanilha 
Jordào.-Sr. Dircctor interino do Laboratorio do Campinho. 

N. 62.-GUERIU.-Aviso de '~ de Fevereiro de 1863. 

A 1 iso ft prosidencia de Pernamllllco, ponde~·ando que muito bem procedeu 
a Thcsouraria da Fazen!la oppondo-sc ao abono de gralilicaçurs its 
autoridades policiaes pela apprehensilu de desertores. 

!L• Dii'ectoria Geml.-2." Secção.-Rio de Janeiro.
:Ministcrio dos Negocias da Gtterra em '~ de Fevereiro dfl 
1863. 

111m. c Exm. Sr._:_Accusando recebido o sru ollieio n. 0 

52 de 17 do Jancil·o proximo passado ácerca de gratifi
cações a autoridades policiacs por capturas de desertores, 
sou a dizer a V. Ex. que muito bem informou a Theson
raria do Fazenda a este respeito, negando-lhes direito <i 
sua percepção, visto como são inconlestaveis os fundamen
tos em que assenta a recusa, e, só por abuso c menoscabo 
das Leis o Hegulamcntos em YigOI', ó que se tem dado c:.~sos 
de abono de gratilicações a Delegados e Subdelegados de 
·l1o!~!!t, por apprchcnsão de desertores, que é um dos deve-
res, que lhes impõe o seu cargo. . . 

Deus Guarde a V. 1~x.-l,ulydoro da FotlscNt Qtl!nta.nt
lha Jordtio.-Sr. Presidente da Pro\'Íneia de l'('rnambneo. 



N. 63.-GUEltRA.-Aviso de 5 de Fevereiro de 1863. 

Aviso á presidencia de Goyaz, dfjerminando que a Companhia de Cavai· 
laria tenha conta se)Jarada da de forragens, para remonta de cavai
los, e que se veudao em ha~ta publica, com as formalidades Jegacs, 
as cavalgaduras que se inutili~arem, recolhendo-se o producto á The
sourãr1a dé }'àzeuda como receita extraordinaria c eyentual. 

~~-· Directoria Gcral.-2.• Secção.-Rio de Janeiro.-
1\Jinislcrio dos Negocios da Guerra em 5· de Fevereiro de 
1863. -

Illm. e Exm. Sr.- Accusando recebido o oficio dessa pre
sidencla n.• 147 de t9 de Dezembro do <lnno proximo passado, 
que acompanhou o do dia anterior do Capitão Commandanlc 
da Companhia de Cavallaria, declaro a V. Ex. que se aceitJo 
as explicações por clle dadas em virtude do A viso de 23 
de Outubro anterior; advertindo, porém, que convém que 
a Companhia tenha conta separada, para remonta de ca· 
vallos, da de forragens, e que quando alguma cavalgadura 
se inutilisar, deve ser vendida em hasta publica, com as 
f<wmalidades lcgaes, e o seu producto recolhido á Thcsou
raria de Fazenda, como receita extraordinaria c e\'entual. 

O que V. Ex. fará constar ao referido Capitão c á mesma 
Thesouraria. 

Deus Guarde 3 V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quinta
ni/~a . .for dão -Sr. Prcsid.ente da Província de Goyaz. 

--
N. 6L-BIPEIUO. -Circular uc 6 ue l<'cvereiro de 1863. 

Aos Presidentes das Províncias declaranuo o que se dc\'c observar a 
respeito do pagamento de vencimento 'aos IU!bstityt()s rios empregados 
publicos geraes,qnnnrlo cstrs, sêndomembros dnSAsscmbléas Legislativas 
l'rovinciae~, optao pelos 'cucimentos dos srus empregos. · 

3.a Secção.-Rio de Janciro.-Ministerio dos Ncgocios t\O 
lmperio em 6 de Fevereiro de 1863. 

lllrn. c Exm. Sr. -Foi ouvida 3 Secr;ão dos Ncgocios do 
lmperio do Conselho de Esf<Hlo sobre o recurso intentado 
pelo l'adre }lanol'! Thomnz ue Oliveira, Lente de theologia 
moral do scminnrio ue Olindll, p3ra 3 Presidencia d3 Pro-



vincia de Pernambuco da decisão da ThesoUI'aria de Fazenda, 
pela qual lhe foi negado o pagamento da terç.a parte do 
ordenado da cadeira de Lente de Instituições cano
nicas , cujas funcções exerceu cumulativamente com as 
do sou emprego durante o tempo, em que esteve com assento 
na Assembléa Legislativa Provincial o Padre Antonio da 
Cunha Figueiredo, pro(.trietario da referida cadeirn do Lente 
de instituições canonicas, fundando-se a Thesouraria em não 
saber por qual dos cofres, geral ou provincial, deve ser 
feito este pagamento, visto não se ter dado desconto no 
ordevado do Lente substituído, e reconhecendo entretanto 
que o recorrente tem incontestavel direito ao pagamento, 
que pretende, a vista do art. r...o do Decreto n.o 1.275 de 
21 de Novembro de 1853. 

E Sua l\lagestade o Imperador, conformando-se por Sua 
Immediata ltesolução de 3 de Janeiro proximo passado, 
com o parecer da referida Secção, exarado em Consulta de 
6 de Dezembro ultimo, Houve por bem mandar declarar 
que nos .casos acima figurados,· em que empregados geraes 
membros das Assembléns Provinciaes, optão pelos respectivos 
vencimentos na conformidade do art. 23 do Acto Addicional, 
deve ser observada, até que a Assembléa Geral Legislativa 
tome em consideração esta materia, resolvendo como entender 
em sua sabedoria a pratica seguida e nunca interrompida 
por vinte sete annos, c que nunca solfreu dos Poderes do 
Estado o menor reparo, de se fazerem estes pagamentos 
pelos cofres gcraes. E ordena que V. Ex. informo quaes 
os empregados gcraes que estão neste caso nessa Província ; 
cumprindo que assim proceda igualmente sempre qnc ahi 
se fizerem novas eleições de membros da Assembléa Provincial, 
em quanto não fór este objecto completamente regulado, 
a fim de que opportunamentc se possa pedir ao Poder 
Legislativo o credito necessario para o accrescimo de despeza 
resultante da opção dos vencimentos feita por empregados 
geraes, membros da Assembléa Provincial. 
· Deus Guarde a V. Ex.- Marquez de Olinda.-Sr. Pre~ 
si dente da Provinci!J..de ... 



N. 65.-GUERHA.-Aviso de 7 de Fevereiro de 1863. 

Aviso ao lospectur da P11g11doria das Tropas, explicando quo o AYiso 
de 21 de Julho de lSt.iO estabeleceu cxpres5ameote medida ~cral, 
c, não estando por isso comprPhendido na letra do de 7 de Junho 
do anuo proximo paS'a<lo, rmnpre que mande abonar as yantagens 
geraes ao Major Manoel Francisco Coelho de Oli\'eira Soares; relati\'as 
ao tempo em que funccionou ~.m um Conselho de Guerra, conti
nuando a assim proceder em casos idcnticos. 

{L a mrectoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Jan&iro.
l'tlinisterio dos NPgocios lia Guerra em 7 de Fevereiro de 1863. 

Tendo baixado o Aviso de 2l de Julho de 1860, como 
medida geral, não esl:i comprehendido nas disposições do 
de 7 de Junho do anno proximo passado; e assim Vm. 
mandará abonar ao :Major do 'Estado Maior de t.• Classe 
1\fanoel Francisco Coelho de Oliveira Soares as vantagens 
geraes corTespondentes ao tempo em que presídio a um 
Conselho de Guerra, procedendo semelhantemente a res
peito de outros qur. estr>jão n&s mesmas circumstancias. 

Deus Guarde a Vm.-l'olydoro da Fonseca Quintanilha 
Jordão.-Sr. Luiz Cesar ue Athayde. 

-~-

N. 66.-- FAZEl'íDA.- Em 7 de Fevereiro de 1863. 

Communica a Resolução de Consulta, que declarou achar-se o Governo 
autorisado para modificar a nota 77 da '!'a rifa das Alfamlcgas. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fnzenda .-Rio de Janeiro em 
7 de Fevereiro de 1863. 

Communico a V. S., pnra seu conhecimento, que Sua Ma
gestade o Imperador, Conformando-se com o parecer de con
sulta dn Secção de Fazenda do Conselho de Estado de 30 de 
Dezembro ultimo, Houve por bem, pela Sua Immediata e 
Imperial Resolução de 10 de Janeiro proximo findo ('), mant 

(')Senhor.- Por AYiso de 12 do corrente Mandou Vossa 1\lageslade 
Jmperial que a Sccçilo do Conselho de Estado que consulta nos Negocios da 
Fazenda dê o seu parecer sobre se o Governo está autorisado, em yista do 
:1rt. lG da Lei n. • 1.177 de !J de Setembro do corrente anno, para modilicar 
:1 nota 17 da Tarifa das Alfandcgas do lmpcrio de conformirlndc com a 
t lr<lt•lll tio Thc•o11ro 11.0 ~'B <IP ~7 <I<' SciPlllhro de I R:,?. 



dar declarat que o Governo está autorisado para modificar 
a notu 77 da Tarifa das Alrandegas do lmpei'io, de confor
midade com a disposição da Ordem do Thesouro n. co 223 de 
27 de Setembro de 1852, porque á semelhante alteração nilo 
se oppõe o art. 16 da Lei n. • 1.177 de 9 de Setembro do anno 
proximo passado, visto como a mesma alteraçilo não constitue 
acto de augmento de renda, mas apenas mero melhoramento 
de sua arreca•laçilo por meio de uma verdadeira recliOcaçilo 
da Tarifa. 
D~usGuardea V. S.- Visconde de Albuquerque.- Sr. Con

selheiro Director Geral das Rendas Publicas. 

A nota 11 a que se refere o Aviso diz: • Serlo reputados retalhos só
mente os que tiverem de comprimento até tres varas smgelas. >> 

O art. 16 da Lei n.• 1.177 de 9 de Setembro do corrente anno displle o 
seguinte: « A autorisacno dada ao Go,·erno no art. ~9 da Lei de 28 de 
Outubro de t8i3, e prorogada pelas Leis de Orçamento posteriores, para 
rectificar a Tarifa e melhorar o systema de arrecadaçll.o nlio comprehende 
a faculdade de elevar os imposto5 sobre a importaçlio e a exportação com o 
ilm de suppri r a insufficiencia das rendas. » 

A Ordem do Thesouro n.• 223 de 27 de Setembro de 185~ determina que 
só deverão ser considerados como retalhos ou amostras. e despachados por 
factura os córte~ de fazenda. que forem menores em superficie do que a 
vara quadrada. 

Ora, da simples leitura e comparação das tres disposições ãcima expostas 
se vê. que alterada a primrira, e adoptada a ultima em nada se viola o 
precetto legal do art. 16 da Lei de 9 de Setembro do corrente anno ; por
quanto de tal adopção na o rrsulta senno verdadeira rectificaçllo da Tarifa e 
melhoramento do systerna de arrecadaçao dos impostos em quest.,o. 

Tal modi6caçao, comquanto n3<> produza a inteira extirpaçao do mal, ou 
do abuso de toLios reconhecido, todavia muito o previne ou evita. 

A t.•Tarifa que men .. iona ou distingue fazendas de retalhos é a de 18H. 
E logo furao reconhecidos os seus iuevitaveis inconvenientes. 

A Ordem ® Thesouro citada de H.32 procurou remediar o mal, de6· 
nindo, como lica exposto, o que se devia entender por fazendas de retalhos. 

A Tarifa de 1857 supprimio a classilicação, e os abusos desnpparecêrlo. 
A de 18ô0 restabeleeeu-a e deHnio-a, como consta da. nota 77; e hoje é 

geral a opinião de que dava tal classiHcaçao motivo para grandes e preju
diciaes abusos. 

Mas tem isto alguma cousa c:·m augmento de renda? Certamente nllo. 
E' Yerdadeiramente melhoramento de sua arrecadaçao. 

E' este, pois, o parecer da Secçll.o. Vossa Magestade Imperial, porém, 
.Mandará o que fôr melhor. 

SaJa das Conferencias em 30 de Dezembro de 1862.-Visco.nd« de Jlqui
linhonha.- Virconde de ltaborahy.-Canãido Barnisea de OlweirQ. · 

1\ESOLUÇiO. 

Como. parece. -Paço em 10 de Janeiro de 1863, 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Yísconde de Albuquerque. 

DECTSÕF.S DO GOVERNO Dll 1863. 10. 
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N. 6'Jl:"""'FiZENDA.-Em 7 de Fevereiró 'de 1863: 

Con'ttnUiliell a ResoluçHo de Consulta, que deeldio · lflo convir por ora 
,q\Je o :S'dio· d.!!...J!rasil ele.ve a suo. ~~]~~.ao ~té o limite do triplo 
do .fuu o l&pomvCI em cana. t.t; .r11.,..:.,. 

1\Jinlsterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 7 de Fevereiro de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para declarar 
á Dlrectoria do Banco do Brasil em resposta ao officio de 
V. Ex. de 4 de Dezembro ultimo, que Sua Magcstade o 
Imperador, tendo ouvido a Secção de Fazenda do Conselho 
de Estado sobre a solicitação que a rt'ferida Directoria fez 
ao Governo Imperial da-concessão da faculdade permit
tida pelo art. 63 dos Estatutos do Banco, na fórma já pra
ticada por Decreto de 5 de Fevereiro de 1856, para elevar 
a sua emissão até o limite do triplo do fundo disponível 
em caixa-; Houve por bem o Mesmo Augusto Senhor, por 
Sua Immedlata e Imperial Resoluçilo de ~ do corrente (•) 
Determinar que não convém por ora conceder a faculdade 
solicitada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Albuquerque.-Sr. 
Conselheiro de Estado Presidente do Banco do Brasil. 

(
0

} Senhor .-Mandou Vossa 1\fagestade Imperial que a Secção de Fa
zenda do Conselho de Estado consulte com seu parecer sobre a ma
trria da representação junta, concebida nos termos seguintes : 

''111m. e Exm. Sr.- A Directoria do Banco do Brasil, reunida em 
sessão extt·aortlinaria, tornando em seria consideraçao o estado da sun 
l'missno circulante em relação ao seu fundo disponivcl em caiu, Ye· 
riflc<1U que ap~nns tem hoje n escassa margem de 800:001l&OOO, (que 
terá de ser reduzida pelas sommas t}Ue o Dant•o sacar sobre as caixas 
filiaes pelo paquete ingll'z, as quae~ ser!lo r~mettidns pelo seu equi
valente em ouro ás mesmas caixas), e dentro dessa margem deverá at
tendcr nos descontos ordinarios dos títulos da praça, guardada a relação 
legal da circulação das suas notas na rnzao li11 duplo do seu fundo dis
ponível em çaixa; e desejando a mesma Directoria nchar-so suficien
temente habilitada para servir de prompto ao Thesouro Nacional, for
necendo-lhe as sommas que houver ainda de precisar, sem compromettcr 
as condições economicas tia sua cmissao, resolveu solicitar do Governo 
Imperial a concessão da faculdade permitlida pelo art. li3 dos Estatu,us 
do referido Banco, na fórma já praticada por Decreto de á tlc Fevereiro 
de 1856, a fim de elevar a sun emisaio- até o limite do triplo <lo fundo 
disponível em caixa, como um recurso regular e efficaz, não só para 
o fim acima indicado, como principalmente para manter-se P·•r esse 
meio o necessario equihbrio entre a circulaç!lo das suas notas exigidas 
pelas necessidades do merendo, e a impurtancia da sua reserva mc
talli<"a Mstinada n eomrrtibilidode das mesrr.as. 

Deus tluarde a V. Ex.-Casa do Banco do Brasil no Rio de Janeiro 
rm o\ de Dezembro de 1862. -lllm. e Exm. Sr. Visconde de Allm
qucrque, .Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda, -
Candido JJaptista de Olircil'a, >l 
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N. 68.-:-:-AGlUCULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS .• ~Em 9 de Fevereiro.d~ 1863. 

J\ecom!Jlllnda.o emprego de meios bràndos para redudr os indígenas. 
. . -

Directoria das Terra Publicas e· Colonisação.- Ministerio 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 9 de Fe
vereiro de 1~63. 

111m. c Exm. Sr.- O Governo tem por vezes mani· 
feslado sua desapprovação ao emprego de força como meio 
de reduzir os indígenas ; e assim delle não deve V. Ex. 

Os artigos dos Estatutos que reguliio a materia solll'e que versa este 
ofiioio silo os seguintes : 

Art. 16. A emissão de que trata o art. 1!, S)9.•, é limitada pelas 
regras seguintes : ~ 1. o salvli a disposição do art. 18 a emissão do 
Banco uno póde efev8r-se a mais do duplo do fundo disponível, isto 
jl, a mais do duplo dos valores que o Banco tiver etrectivamente em 
Cai1a, representados por moeda corrente ou barras de ouro de 22 qui· 
lates avaliado pelo Jlreço legal. 

E1ceptna-se todavia o dinheiro recebido a premio, o qual não faz: 
parte do fundo disponível .•.•• 

Art. UI. O Banco poderá augmentar a emissão que lhe permitte o 
art. 16 com somma igual á do papel moeda que tiyer elfectivomente · 
resgatado por conta dos dez mil contos de réis de que trata o Si t.• 
do art. &6, mas de modo que em nenhum caso exceda o triplo do 
fundo disponível. 

Art. 6!1. As regras estabelecidas no S) 1.0 do at't. 16 poderáO ser 
modificadas por Decreto do Governo, que autorise o Banco para elevar 
8 · emissllo até o triplo do seu fundo disponivel. 

Das disposições que Ociio transcriptas, segue.se 11uc em r alio nenhum 
é permittida ao Banco a emiss3o superior ao triplo do fundo dispo
uivei ; 2. o que, estando terminado, como está, o resgate dos dez mil 
contos de réis de papel moeda a que se obt·igou pelo § 1. o do art. 
~6, poderá aquelle estabelecimento emittir, sem au torisaçllo t'SIJecial 
do Gnverno, o tresdobro do seu fundo disponível, em quanto este fór 
inferior ao ,·alor do mencionado resgate ; e que sómente quando o 
valor dó dinheiro e barras de ouro ou prata, que o Banco tiver em Caiu, 
exceder a dez mil contos de réis, precisará elle de autorisaclio do 
Governo para ele,·ar a emissllo ao limite acima indicado. • 

Nao parece, pois, que foi intençllo da Directoria do Banco do 
Brasil, dirigindo ao Governo Imperial a representaçno acima transcripta, 
pedir-lhe a faculdade de alargar 8 emissno até o triplo do fundo dis· 
ponivel, mas até este triplo augmentado com os dez mil contos de 
réis do papel moeda resgatado na fúrma do já citado SI 1. 0 do art. 
!16 dos Estatutos, ou por outras palavras , a mais do quadruplo do 
fundo disponível do Banco, o qual no dia 6 do corrente mez se 
elevát·a a sete mil cento setenta e oito contos !le réi. ; c esta relaçao 
irt crescendo, c poderá tornar-se o quintuplo, o scxtuplo, etc., 
se a Caixa se fór dcsfalcaudo, c reduzir-se de sele a cinco, de cinco 
a quatro mil contos, t•lt". 

Dir-se-ha, por \"Cntura, tJIIC o Goyr.rno rstá autorisadu para fater a 
t"tJUI:essão que se lhe pede pela Lei de;:, de Julho de 18JJ. ;\i\u é ussim. 
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soeóomroifle '00 cato l1e 'qué trata em ~~eo dcio '1ie 1'3 de 
Novembro •linmn ·()Mimo flndó, ile nlo.fDMo recurso de 
natural-;}4efesa ·quando haja aggressao: em- quanto. pois, 
nao ·lf\W:'Possivel pot meios brandos ~ petslt8Sivos llo~W3'guir 
desarmar o espírito hostil das tribos, que, acoroçoadas com 
a mingoa da popula-tiio, e abandono dàs propriedades, se 
apre8f'ntão mais aggressivas nas vizinhanças dessa capital, 
deve V. Ex. recommendar aos habitantes do districto amea
çado, que estejiio vigilantes, auxiliando-os V. Ex. com os 
meios de defesa, de que esssa PrPsidencia possa dispôr. 

Deus Guarde a V. Ex .--J oao Lins Vieira Cansansão de 
Stftintbif, ..... Sr. Presidente da Província de Mato Grosso. 

A unica autorisaçlo que essa Lei deu ao Governo foi a de conceder 
a incorporaçlio, e approvar os Estatutos do Banco, que entao se pre-
tendia crear, sobre as bases que ella estabeleceu. . 

O Banco incorporou-se; os Estatutos forlio approvados em 31 de 
Agosto de 1853, qual é, pois, a autorisaçlio que o Governo conserva 
ainda em virtude daquella Lei 'I , . 

A de approvar ou rejeitar as alteraçoes dos Estatutos propostos 
pelo Banco, rssa etercia-a o Governo, nlio em virtude da Lei de 5 de 
Julho, mas de disposiçoes dos mesmos Estatutos. 

Foi talvez a rlausula contida nas palavras do art. 1.o do Decreto 
de & de Fevereil·o de 18Mi- n nlio comprehendida a de que trata o 
art. 18 dus seus Estatutos • que induzio a Directoria a solicitar se
melha~~ medida, mas neste ponto cumpre observar: 1.0 , que, 
,nlo bavendo ainda o Banco comP.çado a re~atar papel moeda no 
começo de 18á6, nenhuma influencia pratica podia ter entlio a men
cionada clausula, a qual não foi solicitada @llla Directoria desse tempo : 
-2.0 , que os eiTeitos daquelle Decreto forlio taes que obrigárilo o Go
verno a revoga-lo no principio de 1Sá9 :-a.o, -que a faculdade de 
elevar a emisslio do Banco, nos termos em que a requer a Direc
toria, importa modificar ou alterar as disposiçoes dos arts. 18 e 63 
dos seus Estatutos: e que tal alteração depende agora do Poder Le· 
gis\ativo. Em Abril de•te anno, tendo a Secçll.<~ de Fazenda de con· 
1mltar com o seu parecer se o Governo podia , independente de acto 
Legislativo, approvar o ajuste que o Banco do Brasil fizera c11m os 
Bancos Hypothecario e Agricola, para cessaçlio da faculdade que estes 
tio!lio lambem de emittir notas á vista e ao portador, nos termos em 
que depois ae realizou esse ajuste, declarou-se um dos membros da 
Sécçlio pela aftirmatiYa, por entender que a doutrina do l\l 4.o art. 
2.0 da Lei de ~t de Agosto de 1860 olio era extensiva ao "Banco do 
Brasil e ontraa Companhias nistent••s antes da dita Ll•i; os outros 
dons membros porém forno de opinino contraria, e pensárAo 11ue, 
como aquelle ajuste enrontrava as disposiçoes de dons ou tres art1~01 
dos Estatutos do Banco do Brasil, uno podia ser approvado sem au-

. \orisac;lo Legislativa. 
A Consull.- foi submettida, sem Resoluçlio Imperial ao conhecimento 

daaCamaras Legislativas, e a Lei de 28 de Agosto deste anno, autoriiBn· 
do o Goveruo para approvar o ajuste feito pelo Banco do Brasil com 
os dons já acima mencionados, firmou a intelligencia do referido § 4.o. 

Dado porém que seja da attribuiçao do Governo conceder ao 
Banco do Brasil a faculdade que pede e nos termos em que a pede, 
convém deferir favoravelmente a esse pedido? 
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N. ~9.4AZBNDA.-Em 11 de Fevereiro 'de t186S. 

Ministério aos Negocios 'da Fa~tlnda. . .....:Rio de Janeiro em 
U · de Fenreiro fte 1863. 

O Visconde de J\ lbuquerque, Presidente dt> Tribunal do 
Thesouro Nacional, tlt>dara ao Sr. lnspector da'Thesouraria 
·de Fazenda da Provihcia tlo Maranhão, em resposta ao 
seu, omcio reS'ervado de 11 de Dêzembro do anno passado, 

Na opinillo do Relator da Seccllo, a medida é tllo gra,·e e arriscada 
que na o se atreveria a aconselha-I a. 

Desde 1857 estamos soiTrendo as dolorosas consequencias da nímia 
expaosllo da morda Oduciaria ou antt>s do papel bancario irrealizavel : o~ 
zemos psforços para reprimi-la e retrahi-la, drcretamos na Lei de 22 de 
Agosto ahmmas medidas que a muitos parecêrao severas Pm demasia, 
e que coocorrêrllo altamente para o enfraquecimento e queda dos rlous 
:Ministerios que tiverao • corag~>m de propô-las, e apenas l'ntratlos. ou 
parPct>ndo entrados no estado normal da circnlaçllo, e st>m podrrmos 
ainda avPriguar, se para esta bua fortuna concorrrm ou uno causas 
transitarias e momeotaneas, queremos já v:•ltar á mPsma senda que·nos 
conduzio ·á borda do precipício aonde provavelmentP. cnhiriamos a~~:ora. 

Entao, o Banco tinha, para amparar~lhe o fundo rlisponh·rl e im-
. pedi-lo de exhaurir-se, o recurso de escondê-lo a traz do pap('l do Govrrno: 
era um expediente, no menos appnent~>mentr lPf'(al: hoje o nntPmural 
desappareceu ; e nao pod~>ria ser accusado de arrojo ou temeritlatlr quem 
affirmasse que, se a medida, que se pede, fór executada rm ~~:rande es
cala por espaco de dous mezl's, o Banco 11erá fort:ado, no fim desse 
.período, a suspender os 11eus pagamentos. 

Se o Banco pensa que lhe cumpre nao só .augmentar os descontos or
dinarios da Praça; mas ainda fazer maiores t>mprestimos ao ThPsouro, 
póde recorrPI' a outros meios menos fallazes que a exagerada expansao 
.de suas emissoes. 

O recebimento de dinheiro n premio, uno só em contas correntl•s, mas 
tamhem por meio de letras de sessenta dias; a ,·endn !lrodual dos fundos 
.publicaS que tem em sens cofres e mais que turlo, a realização das ultimas 
prestnçoes, a que estilo obrigados os ~eus accio11istas, 8llo recursos valiosos, 
de que -o Banco póde fazer uso muito proveitoso. 

De ·qoooto deixa etposto o Relator do Secção, conclue: t.o, que o 
;Governo niio · está autorisado para conceder ao Banco do Brasil a fa 
<euldade que lhe pede a Dirertetria em sua repres('otação ite 4 do cor
•rentr mez: 2.•, que ainda quando o Pstivesse, não lb'a Mvera coneeder. 

O Conselht>iro Visconde de Jequitinhonha pede a ·devida vrnia para 
reportar~se aos seus pareceres de 23 de Abril e de 28 de Maio do cor
·1'61lte 'lnno sobre ·representaçoes diri~idas pelo Banco ao Poder Execu
&i18 e Ilefllslativo. Nesses Parecer~s pm·ece ao mesmo Conselheiro ter 
provado a verdadeira intelligencia que cumpre dar aos preceitos da Lei 
de 22 de A@osto de ·1 860. 

Ainda de accordocom as opiniill's por elle sustentadas ; conr·orda, porém, 
com-a ,,a conclusllo do parecer do illustrndo Relator da Secçao, isto é, que 
nllo deve o Governo de Vossa :Magestade Imperial conceder no Banco a 



acompanhando as provas escriptas do concur~o a que se 
procedeu ·entnt os Praticant-es da·· mesma Thesouraria para 
prél)il:d;lim~l:lto da vaga de 3.• Escripturario, que nenhum 
dosl .ooncorr~ntes· está ainda no caso de ser promovido, por 
nãó l.erem exhibido as provas de· francez, inglez, geogra
phia, histm·ia e de pratica da repartição, que devcráõ ter 
dado no dito concurso , visto, como está resolvido que a 
disposição do art. 18 da Lei de 9 de Sdembró de 1862, 
n. • 1. t79, supprimindo o tl!rceiro concurso, nllo dispen
sou os candidatos ao segundo e ultimo do t>xame das ma
terias que faziào objecto daquelle. Fica, porém, approvado 
o concurso a que se procedeu na referida Thesouraria, c 
no caso de se considerarem habilitados os quatro candidatos, 
que a elle se apresentárão , tão sómente nas materias de 
que derão provas. 

Visconde de Albuquerque. 

faculdade permittida pelo art. 63 dos seus Esta to tos, na fórma já pratica· 
do por Decreto de 5 de Fe\'ereiro de 18&6, a fim de elevar a sua emissão 
até ao limite do triplo dn fundo disponível em caixa. 

Na representa•'ii() dirigida ao Goveruo de Vossa l\lagestade Imperial uao 
mostra o Banco como esse recurso póde ser eOicnz para << manter-se o ne
cessario. equilíbrio entre a circulaçao das suas notas, exigidas pelas neces· 
sidades do mercado, e a importancia da sua resérva metallica destinada a 
convertibilidade das mesmas» entretanto que como demonstra no 'Seu Pa· 
recer o Illustrado Relator outros meios ba para conseguir aquelle fim e sém 
risco algum para a circulaçao liduciaria do 'Paiz. 

O Conselheiro Candido Baptista de Olheira é do se.gninte parecer: 
Dis cordando do meu illustrado collega, Relator da Secçao, no impor

tante assumpto que faz o objccto da presente consulta, é do meu dever, 
com o respeito devido ao seu juizo muito competente na materia, apre
ciar os pontos de divergencia entre as nossas opiniões, sustentando eu 
o pedido do Banco do Brasil, em toda a sua plenitude : o que passo 
a fazer com a possivel concisilo, pondo de parte a discussão de princípios 
economicos, que regulão a pratica das operuçoes proprias dos Bancos. de 
circulaçllo, por nao ter isso cabimento nos limites de um abre,·iado parecer. 

O Banco do Brasil, fundado na disposiçao do art. 63 dos seus Es
tatutos, solicitou do Governo Imperial a permissao de augmentar a emis· 
sao legal das suas notas promissorias, nos mesmos termos em que lhe 
fõra já feita semelhante concessllo, pelo Decreto n.• 1.721 de 5 de Fevereiro 
de 18á6, a pedido do Banco, e por molhos iguaes áquelle• que agor9 
o determinarao a vedir a renovaçilo dessa medida. 

As disposições do rr.ferido Decreto, concernentes á questao de que se 
trata, achllo-se textualmente expressas nos tres artigos seguintes : 

Art. 1.• O Banco do Brasil fica autorisado a elevar a sua emissão 
nllo comprehcndidn a de que trata o art. 18 dos seus Estatutos
até o triplo do fundo disptmivel. 

Art. 2.0 Esta autorisat;ilo é extensiva ás Caixas filiaes do referido Banco. 
Art. 5.• O Governo 11oderá, <(Uando julgue comenientc, restabelecer 

looas ou algumas das disposições dos Estatutos do Banco do Brasil, c 
suas Caixas flliaes, alterados pelo presente Decreto. 



- N. ';O;...,. F-AZENDA ...... Em H de Fevereiro de 1863; 

Declara-· que os Empregados da ·Recebedoria. do Rio de Janeiro, não 
~m .dJ~;e!to a.pg!!:$D!eefD da· re.oda. prov.euiente do pagamento de 
aetras. · . 

Mioisterio dos Negocios da Fazenda.~ Rio de Janeiro em 
11 de Fevereiro dá 1863. 

Em resposta ao officio do Sr. Administrador da Recebe
doria da Côrte, de 15 de Outubro do a n no passado n . • 161, 
em que reclama para si e mais Empregados da mesma Re
cebedoria a porcentagem relativa ás letras aceitas por José 
Joaquim Guimarães para pagamento do capital e juros sobre 
a decima da herança do um irmão, declaro ao Sr. Adminis
trador , palia sua intt•lligencia o devidos e etrdtos, que o 
art. 4.• do 1\egulamento de 17 de Março de 1860 só manda 

Os motivos allegados pela Directoria do Banco, em offirio dirigido 
pelo seu Presidente ao Sr. Ministro da Fazenda, na dala de ~~ de Ja
neiro de 1856, solicitando do Governo Imperial. como medida-perma· 
·oente-a permissAo de elevar ao triplo a sua emissllo legal, forao: 1.• 
a sensível diminuição que solfrera nessa quadra o fundo disponível do 
Banco, por l'lfeito principalmente da demanda de moeda, para ser re
mettidn ás praças da Bahia e de Pernambuco: ~.· a necessidade de 
satisfazer o Banco ns exig~ncias do commercio, nao contrabindo a sua 
emissão circulante, a qual devera acompanhar a dminuiçno do fundo 
disponível, a fim de conservar-se dentro do limite legal. 

A simples exposição, {!Ue v.enbo de fazer, justifica plenamente, no 
meu entender, o procedimenfo da Directoria do Banco do Brasil, pe
dindo ao 1;ovcruo Imperial o restabelecimento das disposiçiles do De
creto de 5 de Fevereiro, que lhe bnviao sido cassadas pelo mesmo 
Governo no anno de 1859, em circumstancias bem diversas das actuaes 
quando acha-se agora aquelle Banco em uma situaçao normal realizaod~ 
em ouro as suas Notas c•rculant es. 
·Todavia na opinião do illustrado Relator da Secção, a applicaç:lo 

do art. 1.• do mencionado Decreto não é compatível actunlmente com 
a clausula do art. 18 dos Estatutos do Banco, em virtude da qual a 
sua emissao circulante-em nenhum caso deverá exceder o triplo do fundo 
disponível, sendo nella comprebeodida a parte correspondente á impor
tancia dô papel moeda resgatado por conta do Bance -:incompatibilidade 
esta, que nno existira na época em que t•vera lugar a expedição do dito 
Decreto, visto que o B&nco na o havia ainda encetado o resgate do papel 
moeda. 

No meu entender, o . Governo Imperial concfldendo ao Banco a fucul
d!lde de elevar a sua emissão norma! ao triplo do fundo disponível, 
com expressa exclus:.o da emissão addicionat, autorisada pelo art. 18 
dos Estatutos, não considerou por certo a referida clausula corno uma 
restricçlio absoluta, e independente da disposição do art. 63, o qual 
autorisa plenamente o Govcrno para modificar o disposto no art. 16 
substituindo pelo triplo o limite da emisllll normal, que por este artig; 
f•lra fixado no dnplo do fundo disponível: de modo que a clausula do 



deduzir porcentagem da reeeil• que fôr arretadada em di
nheiro , e nilo da arrecadação de renda alguma em letras. 
A cobrao~ das letras, de que se trata~ pro<~ede de mQrato
ria concedida pelo Tribunal do Thesouro e desde que este a 
permittio, e as letras entrárão para a Thesouraria Geral e 
tem sido por ella cobradas, nenhuma porcentagem ha a de
duzir a fa,·ot· da Rccebcdoria, que nlio as arrecadou & nem 
tem de cobra-las. Accresce ainda que pelas ordens do The
souro de 6 de Fevereiro de 1839 e 7 de Junho de 184.2 foi 
declarado que s6 ha direito á porcentagem da renda arre
cadada em dinheiro , e não das letras , l> que está perfeita
mente da accot·do com o citado artigo do Regulamento de 17 
de Março de 1860. 

Visconde de Albuquerque. 

art. 18, relativa á emissão addicional, sendo interpretada-como convém 
dev~râ accommodar-se á amb .. s aquelles limites da emissão normal, isto 
é, prescrevendo que a cmissao addiciona! nunca exceda, tanto na hypo
tbese do duplo, como na outra do triplo a importancia do fundo di~po· 
nível, resultando dahi que as duas emissões tomadas juntamente, ou, 
por outros termos, que a emissão circulante representará no seu ma
ximo valor o tl'iplo ou quadrupto do fundo disponi\el . 

.Nas actuaes ctrcumstancias em que o Banco já realizára o resgat~ 
dos dez mil contos de réis do papel moeda, a que o obrigára a lea 
da sua c:r~ação, pensa o meu 1llustrado collega , que em respeito á 
clausula 1estrictiva do art. lB dos Estatutos sómeute puderá o Govcrn!t 
Impenal autorisar o Banco para elc,ar a sua emissaó normal acima 
do duplo do fundo dis11onivel, sem prejuízo da emissão addicwual auto
risada pelo referido artigo, quando o fundo disponhel exceder de dêz 
mil contos 

Seria conscquencia necessaria desse principio, a ser ellc admittido, 
que os E•tatutos do Banco do Brasil, olTert~ceudo no seu art. 63 um 
recurso prom!JtO e efficaz, para tirar esse Estabelecimento de embaraços, 
proveuieutes do cstudu da sua emissa.u circulante, em reluçflo ao fundo 
disponivel, só reconhecêrão a necessidade de semelhante recurso, quando 
o Banco funccionar com um fundo •. isponivel superim· a dez mil 
contos: direi mais, julgárão os seus autores nesse presupposto, que 
era menos perigoso o alargamento de emissões, já comparativamente 
grandes, do que a ampliação de outras de muito menor importancia, 
as quaes ficárão sujeitas á inexoravel clausula do art. 18 ! 

Segundo a minba opinião. semelhante resultado uno se compadece 
com os p cincipios que regem as operações bancarias dessa natureza. 

Convenho entretanto na judiciosa observação feita pelo meu digno 
Collega, quando julga iudispeusavel oa actual situa~ao do Banco ljo 
Brasil, que este reuhze quanto autes as duas chamadas que faltllo para 
completar o seu capttal de trinta e tres mil contos l!e réis; podemio 
assim dispensar a appli<·açao da medida que solicitou do Go,erno Impe
rial, e hallilitar·se pura alargar prudentemente as suas operações sollre 
uma base solida. 

Cumpre, porém, ponderar que, tanto este recurso efficaz, que o 
Bauw na. se descuidará úe levar a eO'eito, logo que o julgue prati
cavel, sem vexame para os seus acciouistas, como outras medidas 
tambem indicadas pelo collcga, n!lo são por sua natureza andas 
para acudir ás necessidades do momento. 



N. 71.- FAZENDA.- Em 12 de Fevereiro de 1863. 

Q~ando e ém que especie póde ser paga a ~iza de bens de raiz. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
12 de Fevereiro de 1863. 

Em solução ás consultas do Collector das Rendas Geraes 
de Santa Maria Magdalena, constantes de seus oficios de 8 

Nlio Ignora . o illu;trado Relator da Secção, que o Banco do Brasil 
solicitando do Governo Imperial a faculdade de ampliar o limite legal 
da sua emissllo circulante uno tem em vista alargar as suas operaçõrs 
unicamente a bem dos interesses dos seus accionistas, como pensao 
talvez pessoas menos bem informadas ácerca do mechanismo por quo 
runccionao re~larmente tnes estabelecimentos; mas sim conservar a 
sua emissllo ctrculante no pé de equilíbrio estavel com as necessidades 
da praça, sendo garantida por essa maneira contra as respectivas 
oscilações, motiYndas pela variaçao do fundo disponível: n'uma palavra 
o Baneo pede o triplo da sua emissllo normal para estar seguro de poder 
conservar a emissllo circulante no estado de comparativa permanencia. 

Por esta occasiao julgo a proposito observa•·, que a emissao circulante 
do Banco do Brasil, além do poderoso e unico correctivo efficaz, no meu 
entender, contra os graves p.busos que podem dar-se om tal objecto , 
está ainda sujeito á quatro restriçOes de índole diversa, prescriptas pelos 
Estatutos que rt>gem esse Estabelecimento, as quaes, sendo por sua natureza 
arbitraria$, devem achar-se uma ou outra vez ~m confiicto com os prin· 
cipios reguladores na materia, em prejuízo dos legítimos intere~ses dos 
accionistas, e maior damno ainda do interesse publico. 

Seja-me permittido citar, como exemplos de melhor organisaçilo, o 
famoso Banco de Londres, e o muito importante Banco de França. 

A emissao normal do primeiro é fixada pelos Estatutos que o regem, no 
valor invariaveL de quatorze milhões de libras; montando o seu fundo dis
ponível, propriamente dito, apen.;s ao val~r de cerca de tres milblies ester
linos· d'onde resulta que neste Banco a emtssão normal é de cerca de quatro 
vezes o valor do seu fundo disponível. . , 

No Banco de França nllo ha limite algum legal para a sua emissao circu
lante: mas tem adoptado a illustrada administra~ ao desse I)Stabclecimento, 
como regra de prudencia, confirmada por longa experiencia, conservar em 
caiu ~ma reserva metallica, cujo valor se ache compreheodido entre um 
terço e um quarto da emissão. , 

Tenho asstm expendido o meu pensamento sobre o assumpto da Con
sulta, em sustentaçllo do meu parecer já ennunciado a fayor do pedido do 
Banco do Brasil. 

Vossa Magestade Imperial, porém, Resolverá o que julgar mais acertado 
ém Stia Alta Sabedoria. 

Sala: diÍ!I Conferencias em ~7 de Dezembro de 1862.- Visconde de lta
Nrphf~-;,.CIIndido Br»ptb;ta de Olif'Jcira • .....; V1"sc0flde de Jequitinhonha. 

RESOLUÇÃO. 

NlTo convém por ora conceder a faculdade requrrida. Paço, ~ de 
fevereilo de 1S63. 

Com a Rubrica de Sua l\tagestade o Imperallor. 
J'isconde de Albuquel"rJ11(, . 

DllCI~ÕRS DO GOV~l\110 DE 1861 11 • 
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de Julho e 21) de Agosto do :mno passado, sobre o proce
dimento que deve ter na cobrança da siza relativa ás terras 
de alguns fazendeiros, compradas ha 3(} para 40 annos; e se 
ha tempo determinado para a validade dos bilhetes de siza, 
nlio tendo os donos passado a escriptura publica á vista 
delles, haja V. S. de declarar ao mesmo collector , quanto 
á 1. • questão, que os contractos de compra e venda estão in
dubitavelmente sujeitos á siza de 10 •;. na fórma da ordem 
n. • 135 de 12 de Abril de 1851 , paga na mesma especie 
de moeda daquella em que foi realizado o preço do con
tracto, ,ou o seu valor em outra qualquer , _nos termos do 
Aviso de 21 de Agosto de 1833; e, quanto a s~gunda, que 
conforme foi declarado pela ordem n. • 240 de 3 de No
vembro de 1853, não h a disposição de Lei nem razão alguma .. 
plausível de direi lo, ou de conveniencia dos interesses da J<'a~ ; 
zenda Nacional, que prohiba ou obste ao facto de pagar-se 
a siza de um contracto de compra e venda com grande ante· 
cedencia á celebração da respectiva escriptura ; e, pois, paga 
a siza , póde·se lavrar a escriptura em qualquer tempo, com 
o que nada tem a Fazenda Nacional. 

Deus Guarde a V. S.-Visconde de Albuquerqtte.-Sr. Con
selheiro Oirector Geral das Jlcndas Publicas. 

N. 72.- FAZENTH.-Em 12 de Fevereiro de 1863. 

RPYalidaçao do:. s~l19 de dorumentos pago antes do Regulamento de 26 
de DeZ<•miiro rm importancia inferior á taxa devida, 

llinisterio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
12 de Fevereiro de 1863·. 

O Vjsconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, remette ao Sr. lnspector da Thesou
raria ~e Faz~nda da Província do Pará, para a devid:l 
execuçao, o mcluso titulo declaratorio do vencimento gue 
compete a D. Maria José da Conceição, viuva do Capitão 
reformado do Exercito Francisco Fernandes de Macedo o 
Jt~e ?rdena que advirta á Collectoria da Capital dessa Pro
vmcia P?f haver Pxigi~o imporlancia maior que a devida 
na revalidação. das .ccrtJdõrs annexas ao processo da habili· 
tação da refcnda 'IUYa, por quanto tratava-se de reyalidar 
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certidões passadas antes do Regulamento de 26 de Dezem
bro de 1860, por terem pago sello inferior ao. estabele
cido, e Mo obstante haver a Collectoria regulado a reva· 
lldação pelas disposições do citado Regulamento, e não 
pelas do de 10 de Julhn de 1850, procedendo assim de 
accordo com a doutrina da ordem expodida á dita Thesou
raria em 16 de Agosto do armo passado, comtudo em vez 
de calcular a differença entre o sello pago e o de~ido, con
forme o Regulamento de 10 de Julho, calculou-a avaliando 
a taxa devida pelo Regulamento de 26 de Dezembro ; além 
disso tendo-se dado a infracção da lei antes do Regula
metdo, a taxa devida era de 160 réis c não de 200 réis, 
do que resultou que a revalidação de cada certidão foi de 
560 réis, quando importava sórncnte em t~oo réis. 

Visconde de Albuquerque. 

N. 73.-FAZEND.\.-Circular em 13 de Fevereiro de 1863. 

Recommenda o ftel cumprimento da primeira parte da Circular n.• 4 
de 8 de Janeiro de 1861. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
13 de Fevereiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, recommenda aos Srs. Inspectores das The
liOUrarias de Fazenda o fiel cumprimento da primeira parte 
da Circular n. • 4 de 8 de Janeiro de 1861. 

Visconde de AliJuquerque. 



N. 7/L-GUEimA.-Avisode H dcFcvercirodc 1863. 

Aviso á Presid~ncia de S. Pedro do Sul, autorisaodo a continuar a fazer-se 
pot· conta do Governo o pagamento das comedorias aos Officiaes e 
Cadetes que viajl!o em navios de guerra nas aguas da Província 
r.rtfquanto nllo se regular melbor esse t·amo de serviço, exc~ptuau
do-se porém os casos em IJUe as 1'Í<Ig~us forrm por interesse proprio. 

!~. • Directoria Geral. -2. • Secção. -Rio do Janeiro.
l\Iinislerio dos Negocios da Guerra em 1ft. de Fevereiro do 
1863. 

lllm. e Exm. Sr. -Accuso recebido o officio n. o 45 de 
29 de Janeiro proximo passado, em que V. Éx. dá conta 
da impugnação da Thesouraria da I<azenda ao pagamento 
de comedo1ias a Olliciaes o Cadetes que viajão em navios 
de guerra nas aguas dessa Província; c em .resposta de
claro a V. Ex. que, cmquanto não se regular melhor esse 
ramo de despeza, pódc continuar a fazer-se por conta do 
Governo, havendo porém todo o cuidado em não autori
sn--ln quando as viagens forem por interes~e proprio, isto 
é, por moi i ro de rcmn~õrs a pedido c licCll~as. 

O que V. Ex. faní constar ú mesma Thcsouraria para 
seu governo. 

Deus Guarde 11 V. Ex.- Pulyduro da Fonseca Quinta
nilha J ordãu.- Sr. 11 residente da Provincta de S. Podro 
do Sul. 

N. 75.- f~ U EHHA.- A viso de tt~ de Fevereiro de 1863. 

A 1"iso _á Prcsidencia de S. Pedro do Sul, significando que a questão 
ventilada na reclamação do Tenente General Commandante das 
Armas está resolyida no Aviso de 19 de Dezembro do anuo proximo 
passado, isto é, o indifiduo retido a titulo de desertor tem direito 
á_ etape, mas não ao soldo, que deve ser indemnisado por quem 
tiver autorisado o seu abono, sem verificar-se previamente a identi
dade da pessoa, eumprindo que a indemnisaçao da despeza r,om a 
sua manutenção recaia na Policia, se a captura fôr feita por ella. 

lL" Directoria Geral.-2.a See4;ão.-Rio de Janeiro.
Ministerio dos Nrgocios da Guerra em 14 do :Fevereiro 
de 1863. 

lllm. c Exm. Sr.- Accusando recebido o ollicio n. o r.r~ 
de 29 de Jnnciro ultimo, C li! que V. Ex. apresenta a re-



clamacão do Tenente General Commandanto das Armas 
dessa ·Província, para que se reslituão ao 3. • Batalhão de 
Infantaria 17~Hi0 réis, que a Pagadoria Central lhe des
contára, do abono feito a um supposto desertor, tenho 
de significar a V. Ex. que esta ou outra questão seme
lhante está resolvida pelo Aviso de 19 de Dezembro do 
anno passado, isto é , o Corpo tem direito á etape que 
forçosamente devia abonar ao individuo retido; mas a perda 
do soldo deve recahir em quem o mandou abona1· sem se 
verificar previamente o direito que havia a tal abono. 

Outro sim, se o individuo retido foi preso pela Policia, 
deve esta indernnisar a Repartição da Guerra da dcspcza 
feita com a sustentação delle. 

_Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quinta
ntlha J ordào. -Sr. Presidente da Província de S. Pedro 
do Sul. 

N. 76.-GUERRA-Aviso de 14 de Fevereiro de 1863. 

Altrrando o tempo de dnracao dos cnxer·gões que se distribuem ans 
corpos do Exercito, c marcando a ttnantia ttnc púdc srr abonada para 
seu enchimento. 

3.• Dircctoria Geral.-3.• Secção.-Rio de Janeiro.-1\li
nisterio dos Negocios da Guerra em 14 de Fevereiro de 1863. 

Fique Vm. na intelligencia que d'ora em diante a dura
ção dos enxergões que se distribuírem aos corpos do Exer
cito será de um anno, e que devem ser fornecidos cheios 
de palha de pouco custo, podendo abonar-se em dinheiro 
o valor da palha que não excederá de 700 réis para cada 
um, isto principalmente quanto aos corpos aquartelados em 
lugar onde seja difficil o fornecimento ou sua conducção 
cheios. 

Deus Guarde a Vm.-Polydoro da Fonseca Quintanilha 
Jordão.- Sr. Coronel Director do Arsenal de Guerra da 
Côrtc. 

--



N. 77.-.FAZENDA. -Circular em 16 de Fevereiro de 1863. 

Sem ordem expressa nllo se adianta quantia alguma a Officiaes da Ar-
mada e aos Empregados do Miuislerio da Marinha. · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
16 do Fevereiro de 1863. 

O Visconde de Albuquerque, {lresidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em confor·midade dos Avisos do Minis
teria da Marinha de 5 de Fevereiro do anno proximo pas
sado c de 15 de Janeiro ultimo, recommenda aos Srs. lnspec
tores das Thesourarias de Fazenda que não mandem adiantar 
a Officiaes da Armada, ou a quaesquer outros Empregados 
do mesmo Ministerio, qualquer quantia, para ser descontada 
mensalmente pela 5. • parte dos respectivos Vt'IJcimcntos, 
sem ordem expressa daquellc Ministerio. 

Visconde de Albu1uerque. 

N. 78. -l'AZEN DA.- Em 16 de Fevereiro de 1863. 

As Thesourarias de Fazenda têm correspondencia directa com os di\'ersos 
1\liniSterios, e cumprem as ordens delles. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
16 de Fevereiro de 1863. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso do Ministerio 
a cargo de V. Ex. de 5 de Fevereiro do anuo passado pon
derou ao mesmo Ministerio o da Fazenda em A viso de 18 
do mesmo mez, junto por copia, que, sendo os Inspectores 
das Thesourarias obrigados, á vista do disposto no Uecreto 
n. o 896 de 22 de Novembro de 1851, art. 53, a cumprirem 
as ordens que lhes forem dirigidas pelos diversos Ministerios 
a respeito dos negocios de sua competencia , correspon-' 
dando-se com elles directamente, pelo Ministerio a cargo 
de V. Ex., devião ser directamente dirigidas ás ditas The
sourarias as ordens, de que era objccto o mesmo A viso pro
hibindo os adiantamentos de vencimentos aos Empregados 



do l\Iinisterio da Marinha parn se:rcm desconlauos pela 5. • 
parte. A vista, porém, do qnc V. Ex. me communica em 
seu Aviso de 15 de Janeiro proximo passado nesta data 
se expedem ás referidas Thesomarias as necessarias recom
mendaçõos para que sobr'estejão em tão irregular procedi
mento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde d~ Albuquerque.-Sr. 
Joaquim Raimundo de Lnmare. 

N. 79.-FAZENDA.-Circular em21 de Fevereiro de1863. 

Estabelece regras para o pagamento de dividas de cxcrcirios findos. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 21 de Fevereiro de 1863. 

O Visconde do Albuquerque, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, á vista do Decreto de 26 de Fevereiro 
de 1862 n.• 2.897 e da Lei n.• 1.179 de 9 de Setembro 
do mesmo mez, art. 7. •, § 26, ordena aos Srs. Inspectores 
das Thcsourarias de Fazenda que, á respeito dos pagamentos 
das dividas de excrcicim; findos, autorisados desde o prin
cipio do presente mez c que se forem autorisando, obser-
vem as regras seguintes: · 

1. a Por conta do credito aberto pela Lei de 21 de Se
lembro de 1861 n. • 1. 149 sómente se elfectuaráõ paga
mentos de dividas de exercícios findos até 30 do Junho 
do corrente anno, quando termina a faculdade concedida 
ao Governo por essa Lei; devendo-se entender annullados 
com relação ao exercício de 1862-1863 os creditos para 
semelhante fim abertos, que ahi não tiverem tido emprego. 

2. a Os creditos não empregados até o referido dia, nos 
lermos da ultima parte do artigo antecedente, serão trans
portlldos no 1.• de Julho seguinte para o exercício de 
1863-1864, e por conta delles continuaráõ a fazer-se os 
respectivos pagamentos até o seu encerramento, sendo a 
despeza levada ao § 26 do art. 7. o da Lei de 9 de Se
tembro de 1862. 

3. a o credito aberto para o pagamento de dividas de 
exercícios findos é a imporlancia das que se m:mdarem 
pagar, ficando entendido que a autoris:u;iío da dt'slwza im-



porta a concesslio do credito correspondente, salvo sr. o 
Thesouro expressamente distribuir quantia superior· e de
finida. 

Os creditos desta natureza não poderàõ ser excedidos 
nem ainda por autorisação das Presidencias. 

4. • Dmante o mez de Julho do corrente anno as 1he
sourarias de Fazenda remetteráõ ao Thesouro uma demons
tração das dividas de exercicios findos pagas por virtude 
de autorisação dada até 30 de Junho antecedente, com 
designação do nome de cada credor pago, bem como do 
saldo restante, a fim de poder regularisar-se no Thesouro 
a escripturação central relativa a este ramo de serviço. 

Yisconde de Albuquerque. 

N. 80 .-GUERRA.-A.viso de 2~ de Fevereiro de 18Ü'3. • 

Ao Miaisterio da ·Fazenda, e1plicando o sentido do Aviso Circular deste 
Ministerio de 23 de Junho de 186'.!, que nlio altera, como suppõe a 
Tbesouraria da Fazenda do :Maranbllo, apoiada pelo Thesouro Nacio
nal, os Regulamentm• de Fazenda, dando voto em Junta a individuos 
que lhe sao estranhos. 

4.• Directoria Geral.-2. • Secção.-Rio de Janeiro.
Ministerio dos Negocios da Guerra em 24 de Fevereiro de· 
1863 .. 

lllm. e Exm. Sr.-Tenho presente o Aviso de V. Ex. 
de 3, recebido a 11 deste mez, ponderando que o A viso 
Circular deste Ministerio de 23 de Junho de 1862 não póde 
prevalecer como está redigido; porque, segundo represen
tou o Inspector da Thesouraria de Fazenda do Maranhão, 
representação apoiada pelo Thesouro Nacional, o seu pre
ceito importa nada menos que alteração nos Regulamentos 
de Fazenda, dando voto em Junta a indivíduos que lhe 
sl!o estranhos. 

Em primeiro lugar permitta V. Ex. que cu duvide da 
existcncia do SMpposto ataque na Circular em questão aos 
Regulamentos de Fazenda, e que, pelo contrario, pense que 
elles forão guardados; e de feito o art. 81 do Regulamento 
que baixou com o Decreto n.• 736 de 20 de Novembro 
de 1850 ..ahi está obedecido, submettendo ás Presidencias 
a approvação dos contraetos, e os outros preceitos deri-



viio-sn do art. 5!1 do Hcgulamento das Thcsonrarias, posto 
em vigor pelo Decreto n. • 870 de 22 de Novembro de 1851, 
cujo art. L • não sei em que fosse atacado. 

Isto posto, como nunca houvesse intenção do dar as
sento em Junta aos Officiaes do Exercito nomeados na re
ferida Circular, mas unicamente prestar tis Thesourarias 
osclarccimenlos que melhor as guiassem neste serviço, 
nenhum inconveniente ha em que a palavra «voto "• que mo
tivou os reparos, sPja substituiria por « nudiencia » ou «in
formação», que justamente se teve em mente, como V. 
l~x. melhor veriÍ. das inclusas cópias da mesma Circular 
c do parecer· do Conselheiro Director Geral da Contabili
dade deste 1\Iinisterio, uma vez que no termo do contrac
to se declare a audiencia c consentimento daquclles om
ciüPS, que tem de responder pela adrninistrnção da En
fermaria c pela qualidade dos medicamentos fornecidos. 

1\ogo, pois, ·a V. Ex. se digne expedir suas ordens 
neste sentido, tuna yez que o Thesouro Nacional reconhe
ceu a convcn•encia da medida com a alteração proposta, 
sem que sirva de embaraço o que allega o precitado lns
pcctot'; soccorrcndo-sc dos arts. 3 e 4 do Hcgulamcnto das 
Thcsourarias, porque não se lrllla agora de negocias da com
petcncia das mesmas Thesourarias, mas unicamente de de
volver-lhes urna incumbcncia, em cujo desempenho podem 
prestar valioso serviço, visto como avu\la não pouco a des
pcza que se cst.á fazendo com fornecimento de medicamen
tos aos Hospitaes c E!!(CIJ.Tlarias mililarcs. 

Deus Guarde a V. Ex.-Polydofo da Fonseca Quintani
lha Jot·dão.-St·. Visconde de Albuquerque. 

N. 81.-IMPERIO. ~Aviso de 21. de Fevereiro de 1863. 

Ao Prciidente da Pi·o,·incia de Pcrnambueo, apprm·~nuo a dclibcracllo 
que tomou de mandar dissolver a J_unta rlr qualilica~ão de Yotantcs da 
l'arochia de Nazarcth, c reunir outra. 

3.• Secção.- Uio de Janeiro.-1\Iinisterio dos Negocias 
do lmperio em 2i de Fevereiro de 186:J. 

lllm. c Eun. Sr. -Tenho presente o officio de V. Ex. 
n.• 15 de 28 de Janeiro proxirno findo, submettendo á consi~ 
dcração do Governo Imperial a deliberação que tomou de or
denar ao Juiz de Paz, Presidente da Junta qualificadora de 

nFCI<Õrs no r.mTII'ifl nE ISf\3. 1?. 



volanlPs ua paroehia tk Nr.zarelth, f(Ul) di,;sohe;;.;r, a mo;an.l 
Junta, c convocasse os eleitores c supplcnlcs da llila paro
chia para a formação do nova Junta, devendo esse aclo ter 
lugar no dia 8 de Março vindouro, guardados os prazos mar· 
cados pela lei. 

Em reposta, declaro a V. Ex. que o Governo Imperial ap· 
prova aquclla dclibcraçiio, c r e sol rc qnc sPja imposta ao refc
rido Juiz a multa decretada no art. 126, ~ 1." n. 0 4 da },ei de 
19 de Agosto de 18~G, visto ha\'cr cllc pralicJdo as srgnintct> 
irregularidades, cuja e:-.:islcncia se achJ exnbernntcmento 
provada pelos documentos anncxos ao suprJeitudo oflicio de 
V. Ex. 

1 .• Alúm de não ler observado a imporlanlc formalidade 
prescripla pelo art. 6." das lnstrueç{ícs anncx3s ao Decreto 
n.o t.812 ue 23 de Agosto de 1856, no quul se ordena que o 
l'rcsidentc da .Junta, concluído o recebimento das ccdulns, 
eontc, publifjlle c fàt:a escrever na nela o lltl!lll'I"O <lei las, pro·· 
cedeu o referido Juiz illcga lt!H'lll c 11 pura ndo súmcnle :13 ec
dulfls, quando na urna linh.'ío sido depositadas pelos eleito
res:!~; proccclimcnlo c~tc que allcrou o resultado da elciçlío 
dos membros d;1 JunL1, dando rnai0ri<l de yotos a quem nlío 
a liuha. 

2.• Foi com·or<~do para fornwção da .Jnnla, P nrlh tomon 
parte o eleitor Francisco Hufino Corrôa dP ca~lro, que, rs
lnndo mndarlo da referida pnrochia d(•s!le Sl'tem bru de t8G I. 
era incompetente para tal acto: eircnmslancia eslll, qnc sr
gnndo a doutrina do Aliso n." 237 de'~ de Junho do 1860, 
Yicia suhstancinlmrnlt~ a organiS'oa~fio da mrsrn:t Junta, listo 
que o vote• <ksse eleitor incomrwtcnte podia infl!tir sobre o 
resultado da cll'içiío. 

Deus f.uarllc n \-. Ex.- Marque::: de Oliwlrt.- Sr. rrc
sidrntc da Prn1 in c ia dt• I'Prnamburo. 

N. 82.- GUERIL\.- ..\viso de 2:> uc Fe1rrciro de 1863. 

1\lamlando que o Con,,dho A•lminis•rativo do Arsenal de Guerra da 
Côrtc rccl'ba indistiuctanwnt<~ as propostas ele to<los os •·oncurrcntcs 
que se aprrsentarr.m, não t•hstante nan se ncharrm imrriptos na lista 
da~. ra~tls irnpnrtadora~. 

3.• Dircctoria í.cr;-~J.-3." Sccçiio.-Rio de Janciro.-1\Ji
nistcrio dos Negodos da (;nrrra em :?i) de FrrPrPiro de 1863. 

Senllo constnnlo qn:~ muito-; ncgociantrs que nnda irn
pnrtilo n al;wn;; .i:í 1".1llidn;;, P'tlo in,cripto~ nns li:;~as di1s 



(,Usas dennminadas import<uloras, c SPtHio indill't:rt•nte t>ssa 
circumslancia a bem do concurso, cumpre que e,;;e Con
selho receba indislinctamente ilS pr·opostas dr. todos o~ con
currentcs que se apresentarem, tendo sempre rm Yista nessas 
occasiõcs aceitar as mais Yant ajosas c de prssoas que offt\
reção garantias de bem dcstmpenhar os seus contractos. 

Deus Guarde a Y. S.-Polydoro da Fonseca Quintanillta 
J ordiio.- Sr. Brigadeiro Presidente 1lo Conselho Adminis
trativo para fornecimento du Arsl.!nal de Guerra da Côrt~·. 

!'.;. H:J. - F.\ Z E\ DA. --Circul,1r Cill ;,!;) de Fc\erci rude 18!>3. 

l·:,tiw sujeitos nu pagamento de l'UlUituncnl>~s us Ali,.u.s e l'urtnrias 
mn;Hiando UtL!ir empregados un··numeantlu-us pura >t'nirem ialc
rinamentc. 

l\linislerio dos N egocim da Fazenda.- H i o de Janeiro 
em 25 de l<'evereiro de 1863. 

O Yiscond11 de Albuquerque, Presidente do Tribunal dtJ 

Thesouro Nacional, dedara aos Srs. Insprclores d11s Thc · 
sourarins de l•'azenda, para a devida inlellir-;cncia c cxc-· 
cução, que estão sujeitos ao pagamento dos emolumentos 
proporcionacs os Avisos ou Portarias mandando ad!l ir um 
individuo a qualqurr UPpartição em lugar permanente com 
vencimento, c ao dos ~-~000 dós Avisos expedidos a fuvor 
de partes c 1~000 de cada vrrba em Carla, AI vará ou 
Portaria, estabelecidos na ta bel! a do J)ecreto 11. o il~8 de 
Hl de Abril du 18'1.'~, os que nome<lrc•m L1es individnos 
ou empregados para servirem juterinamenle lugares creu
do~, assim como os que mandarem ad<lir qualquer indi
viduo a alguma Hcpartil;ão, ainda mesmo sem \encimcnto. 

l"isconde de Jlbuquerquc. 

- No mesmo sentido expedio-sc Portaria ú H.cccbcdori:.~ 
do Rio de Janeiro em iguol data. 



N. 8L- FAZE\ D.\.- Circular em :2ti de Fevereiro de J 8ü3. 

A impurtaucia <la~ assit;uatnrns 1lo Diario 0/Ji8ittL dcrc ser escripturada 
(OlliU renda geral. 

1\linisterio dos ~rgocios da Fazeada.-H.io de Janeiro rm 
26 de Fevereiro de 1863. 

O Vi,;condc Utl Albuqucr~iuc, Presitlenlc do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara <Jos Srs. lnspectorcs lias Tlw
sourarins de Fazenda, para a devida intelligencia o execução, 
1}\Je dever áõ fazer escriptn rar COilll> geral a renda prove
niente de assignaturas do lJiario OfJicial, que fór arrecadada 
pelas Colleclol'ias c l\lt·sas de Hentlas, sem <[UC della se 
deduza porcentagem algull!a. 

J'isco1tde de JlúiUjltCI'IJUC. 

N. 8a.-FAZEND.\.-Eu1 27 de Fevereiro de f81i~i. 

As !'.Çr!idões de que preci;;arcm os Procuradores Fise.1rs para a pro-
moção dos interesses <la Fazenda 'Sacional ilnrm ser passadM gratui
tamente. 

l\Iinistcl'io dos l\'egocios da .Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 27 de Fevereiro de 1863, 

lllm. c Exm. Sr.- Chegando ao conhecimento deste 
:Ministerio, por oficio do Procurador Fiscal de~sa l'rovincia 
dirigido á dircctoria Geral do Conl:!ncioso do Thesouro Na
cional em 26 de Novembro ultimo, que a Dircctoria da 
ltepartição da Fazenda Provincial cxigio que a Fazenda 
Nacional pagasse 5;'J>800 de feitio c busca de uma certidão 
passada na dita Repartição a requerimento do referido Pro
curador Fiscal para promover com a mesma certidão intc
l'esses da Fazenda Nacional, rccommendo a V. Ex. que expeça 
as ordens convenientes para que não se rcpitão semelhantes 
cx.igencias por serem abusivas, visto como em virtude das 
disposições da Ot·d. Liv. 1, Tit. 12, pr., Tit. 2'~, § 30, 
Aviso de 28 de Maio de 1688, Alvarás de tl~ de Agoslo de 
1766 e d1> 1." du Ago~to dú 1777, § final, Decisão u.o 127 



de 30 de Outubro de t8'18 c lnslntcçõ1'S dt• lU ck ,\br il 
tle 18:>1, não a nrchivo 011 rnrtorio publico, ail!lla o mais 
privilegiado, de cujos documentos m1o dnúo ser ex lrahidas 
grntuitamentc ns certidões de que pr<'ci,;arem os Procura
dores Fiscaes rnra promoç5o dos direitos da Fazenda 
Naeio:~al. 

DPIIS <;uanltJ a Y. Ex.- Visrontlc de Albuqucrque.
St·. Presidente da Provinda Jn Goy<tz. 

N. 86 .-FAZE:-ID.\. -Em 27 de Fe\'creiro de 186:J. 

!,o ~!ini~t•.•do de btranl(eiro>, •1<-rlarantlo 1111r por L,.i os ~linislerios 
não tt'tn receitas copcdaes. 

~linistcrio dos Negocios da Fazeuda.-llio de Janeiro em 
27 de Fevereiro de 1t;(i3. 

111m. c Exm. S1·.-Prohibindo expres5au1eutc a Lei u.• 
ti28 de t7 de Setembro de 1851, no seu art. 39, que os 
Ministerios trnhão receitas especiaes, ~Jelerminando, outro
sim, que toda a renda de qualquer ··u·i11em c proccdcn
eia realizada pelas lteparlições que lhes são suburdinadus, 
s1·ja levada 110 orçamento c balanço á gcrul do lmprrio, 
rogo a V. E.(. so sirva, a bem da rrguluridade da cscrip
turação, dar as nccessarias ordens para que na Hepartição 
a cargo de V. Ex. seja semelhante dispusiçno strictamente • 
observada. 

Deus Guarde a V. Ex.- riscondc de Albuquerque.
Sr. l\larq ucz de Abrantcs. 

-Iguaes aos outros ~linistcrios, na mesma data. 

--



:'l. H7.--F.\ZE~IL\.-Em 2.8 de Fe\1~rc-in1 de l81.i3. 

O \'igario encommmdaclo sr\ tem rli..-ailo a terça parte da congrna no 
caso de estar o Vi;-:nrio ~c.lla•f·J impr·lirlo por pronuncia em erin1e 
COIIHIIlllll, 

~linisterio dos N1·goci0s da Fazcndu.-Hio de J:.lneiro :!8 
de feycrciro de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. 
do 22 de Setembro ultimo il respeito da congrua, que com
pete ao Padre Domingos Lonrcn<:o da Cruz Penedo pelo 
I.Pmpo vor que trm interinamente parorhiaclo a frcgue
zia de Santa Cruz <los l\lr.nd<~s. no impedimento do respec
tivo Vigario collado, qtH~ se ad1a JII'Olllllll'iado pela jus
tiça secular, lPnho <h~ Jlilllllerar a V. E'í. que, compe
tindo a este Vig·ario, no caso d1) que o seu crime seja do 
responsabilidade, c se dle a final fôr absolvido, toda sua 
eongrua, em conformidilt.lc do art. 16:.>, ~ !t-. 0

, do Codigo 
do Proces;;o Cri111inal, nenhuma parte pócle caber ao Vi
gario encommcndado que faz as suas ·1Pzes, pertencendo 
tão sómente a este n LPrça parlt! da congrna no caso de 
que o crime s11ja commum. Nest:·s termos me parece in
dispcnsavcl a dedarnçcio da qualificação do crillle <lo re
ferido Vigario colludo, pura que se (JOssu proceder conve
uicntementc sobre o pagamento da respectiva congrua, 
r.onforme representa a .Direcloria Geral da Contabilidade 
do Thesouro no parecer junto por cópia do 9 de Janeiro 
passado. 

Deus Guarde a \'. Ex.-Vis~ondc de A.lbttqucrque .-Sr. 
l\Jarquez de Olinda. 

N. 88.- HIPEHIO.- Aviso de 28 de Fnerciro uc 1863. 

Dá proviucncias para a re<lucção da,; dcspczas da Gapella Imperial. 

6.• Secção.- Hio de Janeiro.-1\linisterio dos Nrgocios 
do Irnpcrio em 28 de I;cvcreiro de 1863. 

Sendo necessario equilibrar a despeza da Capella Imperial 
com a sua receita, é indispensavel que, sem se faltar com 
o preciso para o culto divino, c nem ainda para o esplendor 



tom qnc dcYCm ser celehrallos os aclos da religiuo ~anta 
que professamos, se empregue a maior vigilancia uos gastos 
que se fazem, a lim de eYitar-se o drfieit que se verilica 
todos os annos. 

Para esse fim ouvi o 111m. Cabido por inlennerlio do 
Reverendo Bispo Conde; e com os cselarecirncntos que dcllc 
oblivr, c com os que V. S. 111m.', ministrou-me, mandei 
organisar o orç1Hitento induso, para que tenha a <lt·vida 
execução; fazendo-se por ellc, nos meus que rcsliio do 
actual exercício, as despczas <JUC lhes correspondern dentro 
do mesmo orçanH~tllo. 

v. S. Illrn.a, COliJO Inspcclor o fabriqllf'ÍI'O, !'Stú Cll(';]l"

rf'gndo, na conformidade dos estatutos da Capl'lln, de re
ceber lodos os rerlitos da fabrica, sem exct>pção do pro
dueto das multas, na parte rm que deve ser npplicado á 
mesma fabrica, nos l••rmos do tit. 3. 0

, § 1:J dos ditos es
tatuto~, sendo esta parle entregue no Thcsouro Nacional a 
V. S. 111m .• segundo em A viso desta data se declara ao 
mesmo Thcsouro; c além disso es!ú cncarre~ado de fornecer 
as quantias que forem necessarias para as despczas que uc
corrercm. 

Pelo que á V. S. 111m.• incumbe velar que n~o haja 
excesso nas mesmas despezas; representando ao 111m. Ca
hi<lo quando elle resolver alguma que seja superior ás 
forças do orçarncnto, PU nclle não 51-ja coutempl:lda. 

As despczas orçadas devem ser salisfeilas com os rerldiloE; 
da fabricn, c só ua delicicncia destes se rccorrení ao sup-. 
primenlo dos eofn~s publicos, conforme j;í foi determinado 
em Aviso de f l de Outubm de 18HI, de que envio copia. 

Como as rendas da fabrica não são sulllr:icnles para as 
despezas da Capelln, e do Thcsouro é qun tem de sahir1 

dentro sempre dos limites da Lei, o neccssario supprimento, 
V. S. 111m.• remcttcrá mensalmente ;í R11partição a meu 
curgo uma conta eircumstanciada, e documentada de toda 
a dcspeza verificada em cada mez, Yindo em separado a 
que deve ser pnga pelo supprirnento dos cofres publicos, 
pilra se ordenar o seu pagamento pelo Thesouro Nacional. 

No referido orçamento não vai contempluda a gratificação 
do engenheiro do Cabido, por não estar este empregado com
prehendido na tabclla annexa ao Decreto n." 607 de 10 
de Sctc. .. 'Jro de 1850. Quando honv"l' necessidade de ser
viços de engenheiro, se representará neste J\liuistL•rio, que 
providenciará como se faz a respeito uns outras repartições. 

O Contador tinha pelos eslututos da Capclla as attribuiçõc-s 
que lhe davão o titulo 10, § 8.•, c titulo 15, § 5.". Estas 
attribuiçées porém cessárilo dPsde que o pngamento dos 
Ministros, c dos cmpre~rurlos passou parn o Ttwsouro Na-



l'l\111a], 01\UC lntlliJem SC deve faze!' a distril.JliÍÇ:ÍO das tnlllfa~ 
que perhmccm aos capitulares, c ú fabrica da Capclla, con· 
forme tem sido dcr.larado no Hcv. Hispo Conde. Por não 
ter o Contador outras altribuiçõcs que exercer, a tabella 
annexa ao citado Decreto não o contemplou no numero 
dos empregados da Capella; c em virtude do art. 8. 0 do 
mesmo IJecreto ficou exlincto este lugar, não sendo por 
isso incluída no orçamento a gratificação que lhe foi arbi
lrath. 

Para despczas com advogado, cu!\,las, c diligencias judi
ciacs, que não devem avnllar, porque não é de suppór que 
o lllm. Cabido se envolva em frequentes demandas, lica 
concedida por crnquanto a quantia de 600::':'000 que parece 
mais que sufficicnte, uma yez qne a par da prudcncia, 
com que se deve obrar nesta matcria, se empregue toda a 
vigilancia no proseguimenlo dos processos, quando estes 
sl'jão inevitaveis. 

O systcma que até agora se tem seguido de pagar-se ao 
advogado pelos trabalhos que faz, c de ajustar-se procu
rador para as diligencias judiciaes, talycz não seja o melhor. 

Será necessario que r-e examine se convóm eontinuar 
nelle, ou adoptar outro qutJ, assegurando igualmente o 
resultado dos pleitos, seja menos oneroso aos cofres d'ondc 
tem de sahir as despezas. 

Entre as despezas que se enumerão nas contas da Ca
pella, introduzio-!!e a pratica de incluir algumas ~hamndas 
elo Priostado. l\las como nos estatutos do mesma Capella 
não veem designadas tacs dcspczlls, c não se aprcsPnta ti
tulo algum que as legitime, não são por isso contcmpladns 
no orçamento. 

As atlribuiçõcs do Prioslc ficão limitadas ás que lhe dão 
os §§ 6.•, 7, 0 e 8. 0 do titulo 15 dm estatutos da Capella, 
visto terem cessado as que lhe davão o titulo 3.• § 14 c 
citado titulo 15 § 5.•, pela razão dita quando se trata 
do Contador. 

Ficá supprimida a gratificação extraordinario de 360$000 
annuaes, que a um Thesonreiro da Sacristia, encarregado 
das alfains, se paga pela verba dt~ dcsprzas miudas, c de 
sacristia, porque iiS alfaias, bem como a prata, c guarda·· 
t;era estilo a cnrgo do respectivo Thesourciro, o qual per
cebe annualmente o ordenado de 400:Jll000, como dispõe o 
jó. citado art. S.o do Decreto de 1850, e tabella annuxa, 
o não póde ser disp~nsado das obrigações do seu cargo. 

O orçamento que remctto n V. S. 111m." comprehende as 
dcspczas ordinarias c ccrtns. Qnando occorra alguma ex
traordinaria e imprevista V. S. 111m. • representará a este 
l\Iinistrrio, parti qne SC' resohn sobrr o seu pagnmento ou 



pelos reditos da fabrica, se houver saldo, ou pelo Tlwsouro 
Nacional conforme ft'k julgada necessaria, ou utíl. 

Por ultimo communico a V. S. lllm.• que nesta data 
offieío ao Rev. Bispo, dando-lhe conhecimento deste Aviso. 
e fazendo-lhe. as convenientes recommendações para serem 
presentes ao lllrn. Cabido. 

Deus Guarde a V. S. lllm. •_.. Marquu de Olinda.
Sr·. lnspector e Fabriqueiro da Capella Imperial. 

I 

-- -···-

N. 89.-JUSTIÇA .-Aviso de 28 de Fevereiro de 1863. 

Ao Prrsidente da Provinda do Piauhy.-Decide que, nos processos de 
rtsponsabilidade, o inquerito de testemunhas não é obrigatorio. 

2. • Secção. -1\linisterio dos Negocios da Justiça.- Rio 
de Janeiro em 28 de Fevereiro de 1863. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo o Juiz de Direito da Comarca 
de Campo Maior, nessa Província, entendido que, desde 
que uma qul'ixa ou denuncia em materia de responsabi
lidade é formulada nos termos do art. 162 do Codigo do 
Processo, deve o magistrado dar-lhe andamento, ainda 
mesmo a não haverem testemunhas: e havendo, pelo con
trario, essa presidencia entendido que a audiencia das tes
temunhas é sempre obrigatoria: Houve por bem Sua 1\fa
gestade o Imperador Decidir, Conformando-se com o 
pa1·ecer da Secção de Justiça do Conselho de Estado por 
Sua Imperial e lmmediala Resolução de 25 do corrrntc 
mez, que, sendo o processo dos crimes de responsabilidade 
especial, e tanto que o Codigo do Processo, quando trata 
da queixa ou denuncia em taes ~rocessos, não especifica. 
entre as formalidades exigidas, n de que faz menção no S 
5. o do art. 79, embora o art. 399 do Regulamento de 31 
de Janeiro de 184.2 falle em « declaração dos nomes das 
testemunhas 11, que não podem ser senão as que o accu
sador tenha por ventura voluntariamente designado em sua 
petição de queixa ou denuncia, ou as de que trata o art. 
152, § 2. o quando o dellcto, em vez de prova documental, 
é comprovado com uma justificação de que o accusado não 
tlmha tido noticia por não haver sido citado, etr.; é rlaro 

l>F:CISÕE~ llO GOVERNO llE 1863. 11. 



que, nos processos de quo se trata, o inquerilo de teste
munhas não ú obrigatorio. O que communico a V. l~x. 
em resposta ao otncio datado de 17 de Maio do anno pas
sado, em que o antecessor de V. Ex. expõe todo o occor
rido a este Ministerio. 

Deus Guarde a V. Ex.- J oáo Lins J' i eira Cansansdo 
de Sinimbú. -Sr. Presidente da Província do Piauhy. 

N .. 90. -JUSTIÇA.-Aviso de 4 <Je Março de 1863. 

Ao Presidente da Provincia do Maranhão.-Declara quê· 'ós·é·egos podl'm 
. ad,·ogar. -

2. • Secc;ão.-1\linisterio dos Negocios da Justiça .-1\io 
de Janeiro em 4. de .Março de 1863. 

111m. e Elm. Sr.-Sual\lagestadeo lmperador,aQuem 
foi presente o officio dessa Presidencia, datado de 13 do 
Junho do anno findo, em que V. J<:x. consulta o (;o
verno Imperial a respeito da seguinte questão, aprrsen
tada pelo Juiz Municipal supplente do termo do Coroatá, 
nessa Província: «se um cego póde advogar e requerer em 
Juizo, l> Houve pot· bem decidir, de conformidade com a 
Sua Imperial e lmmediata Uesolução de 25 do mez pas
sado, tomada sobre Consulta da Secção de Justiçól. do Con
selho de Estado, que, não tratando as nossas Leis de se
melhante questão, e não se fuodando em boa razão n 
principio de Direito Romano, que prohibia aos cegos 8 
profissão da advocacia, é de toda a justi\·a que não Sl'jão 
elles privados desses direitos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jodo Lins Vieira Cansansão 
de Sinimbú.- Sr. Presi.iente da l~rovincia do Maranhilo 

...... 
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N. 91.-FAZEND.\.-Em 5 de l\larço de 1863. 

Au Presidente tiJ Banco do Bfasil sobre a retirada da circulaçao du 
notas dos Baucos Cllmmercial c Agdcola e Rural e Hypothecario. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. -LU o de Janeiro em 
ã de Março de 1863. 

Illm. c Exm. St• . ...:... Transmitto a V. Ex., para seu co
nhccimen~o c devidos eiTeitos, o Decreto n. • 3. 056 desta 
data, induso por copia, mandando observar na retirada da 
circulação das notas dos Bancos Commercial c Agrícola e 
Hural c Hypotheeario o art. 4-4-3 do Codigo Commercial. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Alb~tquerque.-Sr. 
Conselheiro de Estado Candido Baptista de Oliveira. 

- ldentico na mesma data ao President-e da Direcçilo do 
Banco Hmal e Hypolhccario. 

Parecer de Consulta de 3i rle Janeiro rle i883 a que se 
refere o Decreto supracitado u.• 3.0ú8 de ú de Março 
do mesmo anno. 

Senhor.- Foi servido Vossa Magestade lmpcrialmandari 
por Aviso do Ministerio da Fazenda de 8 do corrente mer., 
que a Secção de Fazenda do Conselho de Estado dê o seu 
p<ireuer soht'tl os dous seguintes quesitos, a saber: 

t." Se a falta da autol'isação legislativa, para restringir 
o pt·azo da prescripção dils notas do Banco Commcrcial e 
,\gricola, obl'iga a directoria d!Jstc Ranco a observar as 
regras do art. 8." do necrcto n." 2.970 de 9 de St:lernbro 
ultimo, que pat·a a retirada daqucllas notas marua um praw 

'111enor que o da prcscrlpção, em prt•juizo dos possuidores 
dellas? 

2. • Se na hypothese de decisão atlirmaliva, e sendo certo 
que uãu ha cs:ipulação alguma nu accurdo que o dito Hanco 
t".c\ebrára com o do Bt·asil, snbm a renuncia dos lucros 
provaveis, pt·ovtmienles da importanda das notas apresen
bdas ao troeo dlwe essa imporlancia passar ;'·•ra o~ !\Iont11s 
do Soucurru com prr.juizo dos accionistas do Banco Corn
llllli'cial c A~ricola, a lltWIII clla parecll pcrttmcer '! 

Este,; tpw,;ito; lill'ào 'lPt'es·mtmbs <W lloverno pelo fiscal 
do Bancu Cn~n11mrcial e .\griculi.t da parte da sua Uiree
toria, c para rusnlvc-lo~. julga convtlllicntc o relator ela 
~eeção de F.tt:cnda transcrever atJUi não sú o art. 8. • do 
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Decreto acima citado, como tambem as disposições do Do
ereto u.• 2.664 de 10 de Outubro de 1860, a que sere
fere aquelle artigo, c são do theor seguinte: 

Artigo 8.• do Decreto de 9 de Setemhro de 1862. 

« Realizada a entrega das 24.. 000 acçõcs do Banco Com
mercial c Agrícola, c o pagamento ao Rural o Hypolhe
uario dos 400:000~000, na conformidade do accordo appro
vado, e dentro de um prazo, que niio excederá de 30 dias 
da data deste Decreto, começará a retirada da circulação 
das notas do~ ditos Bancos ; observando-se a respeito da 
ftltirada das notas que estiverem em circulação tudo quant'l 
se acha disposto no Decreto n. • 2.66~ de 10 de Outubro 
do 1860, a respeito das notas inferiores a 50:!)000, e que 
rôr applicavel á mesma retirada )) 

Artigo 2. • do Decreto de 10 de Outubro de 1860. 

(( A imporlancia do abatimento ( de dez por cento por 
cada mez que a apt·escntação das notas que tem de ser 
retiradas da circulação, exceder o prazo de quatro a seis 
mezes marcado para o recebimento das mesmas), de que 
trata o § 3. • do artigo antecedente, será escripturada sob 
rubrica ~special ; e lauto esta, como a dos bilhetes que 
não houverem sido substiluidos, ou resgatados, serão rc.: 
colhidos em deposito ao 'fhesouro Nacional, nos quinze 
dias seguintes á ~:xpiração do prazo do desconto gradual 
marcado no artigo antecedente. 

<( Paragrapho unico. A importancia recolhida em depo
sito, será applicada, sob designação do Ministerio da Fa
zenda, ao capital dos l\Iontcs de Soccorro, que se crearem 
em virtude da disposição do art. 2. •, § 19, da citada Lei 
n.• 1.083 na cidade em que funccionar o respectivo Banco, 
ou na povoação que lhe ficar mais proxima. " 

Pelo que respeita ao 1. • quesito é o mesmo Relator de 
parecer que o poder executivo usou competentemente de 
um direito, ((Ue lhe confere a Constituição providenciando 
adequadamente ácerca da retirada das notas circulantes do 
Banco Commercial e Agriuola a bem da execução da Lei 
que autorisou o ajuste celebrado entre este Banco e o do 
Brasil, para o fim de renunuiur aquelle o direito de emiltir 
notas promissorias á vista, e ao portador : e que muito ju
diciosamente applicára o Governo Imperial ao caso verten
te o que havia disposto o Decreto de to de Outubro de 
1860 relativamente aos praws fixados para serem recolhidas 
as notas do mesmo Banco Commercial c Agrícola, de va
lores menores que cincoenla mil réis. 



Quanto porém ao 2. o quesito, pensa o llelillor da Secção 
de l<'azenda, que a applicação do disposto no ar!. :!. •, e 
no paragrapho unico da citada Lei, deverá lhnitar4 se ao 
deposito no Thesouro da importancia das deducções feitas 
no valor das notas pagas, depois de findo o prazo mar
cado para o seu recebimento; e bem assim do valor das 
nota!! flUe não forem apresentadas, para que o corpo le
gislatih resolva opportunamente sobre este objccto : por· 
quanto, oiO entender do Relator da Secção, na falta de 
disposição legislativa, que dê ao referido d<'posito outro 
destino, terão os accionistas do Banco Commel'cii.ll e A~ri
rula incontestavel direito a esse beneficio. 

Os Conselheiros Visconde de ltaborahy e de Jequitinho
nha são do seguinte parecer: -A Hesolução n. o 1.172 de 
':!8 de Agosto de 1862, autorisou o Governo para appmvar 
u accordo ajustado pelo Banco do Brasil com o Commer
cial e Agrícola, sobre a desistcncia que este fez do seu di
reito de emissão, no~ termos dos arts. 2. •, 3.• c 4.• do 
parecer da com missão especial do mesmo Banco do Brasil, 
adoptado em sessão da respectiva assembléa geral de 3 
de Abril do amno passado. 

Os artigos, a que se refere a Resolução t•ezão assim : 
Art. 2. 0 O Banco do Brasil cede ao Agrícola vinte e 

quatro mil acções para serem distribuídas pelos accionistas 
deste, realizando o Banco Agrícola á vist11, mediante os juros 
que forem estipulados, o pagamento de 3.840:000~000 ou 
160$000 por acção. 

Art. 3.• O Banco Agrícola liquidar-se-ha por sua conta 
c risco, podendo o Banco do Brasil encarregar-se da liqui
dação, mediante uma commissão modica. 

Art. 4. • Se o Banco do Brasil se encarregar da liqui
dação do Banco dissolvido, rrgular-se-ha esta no que lhe 
fôr applicavel pelas disposições tramitorias por que se fez a 
liquidação dos extinctos Bancos Commercia I e antigo do 
Brasil. 

Vê-se, pois, que não h a na citada resolução artigo ou 
clausula nenhuma, que tenha por fim fixar ou restringir o 
prazo da prescl'ipção das notas do Baneo :\~ricota, nem 
impôr uu autorisar qutJ se imponha aos portadores dessas 
notas obrigações ou penas que não e~tivessern prescriptas 
na lt~gislação commcrcial. 

Pelo contrario ; ahi se determina expressamente que a 
liquidação do Banco Agrícola se rl'gule pela dos cxtinctos 
Bancos Conunercial e do Urasil ; a quHI foi feita muito antes 
da promulgação da Lei de 22 de Agosto de 1860, e do 
Decreto de to de Outubro seguinte, expedido para execu
ção do§ 2. •, art. 1. •, da mesma Lei. 



A Constituição confere, é verdade, ao poder executivo 
o direito de exptJdir ))cm·etos, instrucções c regulamentos 
adequados á boa execução das L~·is, mas não o de accres
centar-lhes preceitos que ellas não contém, obrigações que 
não· impõe, ou penas que não comminão. Este modo de 
proceder fôra, no caso de que se trata, tanto mais illegiti
mo quanto teria por unico resultado favot·ccer uma asso
ciação commcrcial, prejudicando ao mesmo tempo seus 
credores, sem que se pudesse ao menos allegat· que ia nisso 
o interesse publico. 

A disposição do paragt·apho acima citado, aliás transito
ria, fundou-se na necessidade de regular o meio circulante, 
e foi, pois, decretada em atlenção aos interesses geraes do 
Estado, c para o fim muito especial de retirar uma parle 
das notas de pequeno valor que cxistião na circulação. 

Dado, porém, que ao Governo coubesse a attt·ibuição de 
declarar, c declarasse com cll'eito, aquclla disposição appli
cavel á liquidação do Banco Agrícola, dcvêra por igual
dade de razão fazê-la extensiva, tanto aos demais Bancos, 
como a todas as outras sociedades commerciacs; scr-lhes-hia 
muito mais expedito ~ lucrativo esse meio de prcscripçãn, 
rto que o estabelncido no art. 4l3 do Codigo do Commcrcio. 

Assim, respondendo ao 1. o quesito, é a maioria da Secção 
de opinião que, faltando, corno falta, aulorisação legisla
tiva para restringir o pt·aw da prescripção das notas do 
Banco Agrícola, não póde sua Dh·cetOI'ia, sem olfcnsa das 
Leis c dos direitos dos portarlores das ditas notas, appli
car na liquidação daquellc estabelecimento, o que dispôt, 
para fim muito diverso, a Lei de 22 de Agosto de 1860. 

Pelo que loea ao 2. o quesito, importa transcrever aqui 
a ultima clausula do § 2. o, art. t. o desta L1•i, o qual ó 
coneebido rws termos seguintes: 

<<O Governo marcará, na fórma do art. 5. 0 da Lei n.o 
5:1 de 6 de Outubro de 1835, um prazo razoavel, dentro 
do qual as nulas ou bilhcl•~s de taes valores deveráõ ser 
t·csgatados, licando estes, desd1~ que tiver cessado o res
gato ou substituição, isentiJS do imposto do sello. O aba
timento ou valor lotai dos bilhPtes ou uolas não resgatadas 
nos prazos lixados na fórma desta Lei, reverterá em bcne
lieio dos cstabelecinwntos pios ctue o (;ovcrno designar ... 

Oril, nãn sú os dous membros deste período estão ligados 
entre si, mas ainda o segundo é, até certo ponto, justi . 
li cação do primeiro, pot•ctue o primeiro sem o segundo, teria 
a apparencia de um esbulho feito ao credor em bcnefidu 
do devedor. 

Em l'llspo~ta, pois, ao :!.'' quesito é a maioria da Secção 
de pareeer que se se liter extensiva ao Baueo Agrícola a 
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disposição do § 2. •, art. J • • da Lei de 22 de Agosto, 
deve ella ser executada mn ambas as suas partl's. 

Vossa Magcstadc Imperial, porém, Hrsolvcrá o que melhor 
entender em sua alta sabedoria. 

Sala das Conferencias, em 31 de Janeiro tle 1863.-Can
dir/o Baptista de O!iveira.-Vi.•conde de Jequitinhonha.
Vi.~conde de ltaborahy. 

RESOLUÇÃO. 

Como par~ce.-Paço, 25 de Fevereiro de 1863. 

Com a Rubrica de Sua Mageslade o Imperador. 

Vi.~conde de Albuquerque. 

N. 92.- AGRICULTURA, COl\fMEHCIO E ORR:\S 
P(lBLICAS.- Ern 5 de Março de 18G3. 

D~rlara qUI' os Danrns, qur. trm acçiirs de r.ompanhiô1s rm mera ran~f.n, 
• nno (HHirm \'O lar nas'."ld~ül's das ·mesmas Co~panhia~. 

4." Uireetoria.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Nego
rios da Agr·icnllura, Commrrcio e Obras Publicas em n 
1!fl Março de 1863. 

Cornmunico a Vm. para que o leve ao conhecimento do 
Conselho Director da Companhia Brasileira de Paquetes de 
Vapor, de que é Presidente, que havendo sido presl'nfe a 
Sua Magestade o Imperador a representação, que llw di
rigiu o mesmo Conselho, ácerca de poderl'm, ou não, votar· 
nas eleições dessa Companhia os cstabelccirncntos bancarios, 
que tem em seu poder acçõcs della unicamente rm garan
tia de creditas, embora com titulo de transfcrcncia, que 
neste caso não significa a acquisição de domínio : o mes
mo Augusto Senhor, Ouvindo a Secção dos Negocias do 
Im perio do Conselho de Estado, Houve por bem por Sua 
Imperial Resolução rlc !~ do correntll, ConfMmnr-se com o 
parecer da mesma s~cção, o qual ú, qtl!- nilo srndo as t ratrs· 
timmcias feitas em tal hypothese senao para garantia do 
direito creditorio, e dll modo nenhum para titulo de ver
dadeira propriedade, não podem as acções assim transfe-



rid!ls produdr ciTcitos senão para r.sse flm legal, no quat 
se não oomptebende o direito de tomar patle nas eleiçôe!l 
dM Gompanbias, a que pet"tencerem sémelhantes acções. 

Deus Guarde n V m.- Pedro de A.lcantarG Bellegatdr.~ 
Sr. Presidénte dó Con~elho Director da Companhia Brasi
leira d" Paquetes. 

N. 93.-GUERRA.-Em 5 de Março de 1861. 

Determinando que o Commandante da Guarnição dn cidade do Rio 
Grande, visto ser Official General, teaba ás suas ordens um Official 
subalt~rno, que desempenhuá ao mesmo tempo as funcções de Se· 
Ct>etarto. 

2. • Directoria Geral.-1. • Seccão.-Ministerio dos Nego
cios da Guerra.-Rio de Janeiro em 5 cle Março de 1863. 

Ulm. e Exm. Sr. -Sendo presente ao Governo Imperial 
o officio dessa Presidencia, de 13 de Novembro do anno 
proximo passado, sob n. • 435, cobrindo o requerimento 
do Tenente du Corpo de Estado Maior de 2. • classe An
tonio Augusto da Costa, que tendo exercido o emprt>go 
de Secretario do Commando da Guarnicção da Cidade do 
Rio Grande, pede que lhe sejão mandados pagar os seus 
vencimentos como tal, que lhe forão suspensos, por de
clarar a Thesouraria de Fazenda não competir ao dito 
Commaodo ter Secretario, nem Ajudante de ordens, depois 
de separado do da fronteira do Chuy que lhe era aonexo; 
cumpre-me declarar a V. Ex., de ordem de Sua .Mages
tnde o Imperador, que, visto ser q referido commanS)o 
tia guarnição da Cidade do Rio Grande exercido por um 
Official General, deve este conservar ás suas ordens, e desem
penhando as funcções ao mesmo tempo de Secretario, um 
Official subalterno, que poderá ser escolhido pelo mesmo 
General, d'entre os dous Officiaes que tem servido de 
Ajudante de ordens, e de Secretario, sendo o outro imme
diatamente dispensado do seu emprego junto ao mesmo 
com mando; abonando-se-lhe entretantO. as gratificações 
vencidas e correspondentes ao dito emprego, em quanto não 
fôr delle desligado. 

Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fo1ueca Quinta
nilha Jordão.-Sr. Presidente da Província do Rio Grande 
do Sul. ---
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N. 94..-MARINHA.-.~visode6t1e ~farçode 1863. 

'· Declara que deve abonar-se ~!lç~o ao' Officiael utranumerarios da11 di f.. 
rerentes classes annesas da Armada, quando presos para responder a 
Conselho de Guerra, ou cumprindo sentença ; e reYoga, nesta parte, o 
Aviso de i'! de)ulbo de 183~. . 

1.• Se~tção.-Rio de Janeiro.-:Ministerio dos Nt'gocios da 
Marinha em 6 de Ma1·ço de 1863. 

Tendo o Quartel General da Marinha por ollicio n. • 106, 
tle 31 de Janeiro proximo preterito, representado que, em 
virtude do Aviso da t 2 de Julho de 1834-, não podia abonar-se 
ração ao Escrivão extranumerario, Alfredo de Azeyedo 
Vieira, preso a bordo da Fragata Constituição, aguardando 
a sentença final do processo, a que respondeu na Província 
de Santa Catharina; e solicitado ao mesmo tempo uma pro
videncia no sentido de melhorar a condição dos Officiaes 
extranumerarios das differentes classe.; anncxas da Armada, 
quando presos para responder a Conselho de Guerra, ou 
QUmprindo sentença nos navios, e fortalezas da Marinha; 
Manda Sua Magestade o Imperador que aos referidos Offlciaes 
se abone a mencionada ração; Hcando assim revogado, nesta 
parte, o sobredito Aviso: o que communico a V. S. para 
seu conhecimento e execução .. 

Deus Guarde a V. S.-Joaquim Raimundo de Lamare. 
-Sr. Contador da Marinha. 

N. 95.-GUERRA.-Aviso de 7 tle Março dn 1863. 

Avise i Presidencia de Sanl.a Catharina, declarando que poí!le coa· 1·pr 
por conta do Ministerio da Guerra a despeza de luzes dn Guarda do 
Palacio sempre que rêr dada por rorça do Exercito, bem como que 
nenhuma duvida haverá em mandar satisfazer pela mesma rórma a do 
e1pediente militar da respectiva Secretaria, uma vez que os outms 
Ministcrios coocorrllo com a parte que lhes disser respeito. 

4-.• Directoria Gerat.-2.• Secção.-Rio da Janeiro.
:Ministerio dos Negocios da Guerra em 7 do l\farço de 1863. 

111m. o Exm. Sr.-Accuso recebido o Oincio n.o 9 de 
17. d~ Fevereiro ~ltimo__, em q~e V. Ex. pondera que a 
ex1g.u1dade de metos nao ptmmtte qur continue n pesar 
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nos cofres provinciaes a despeza de luzes da guarda tio 
Palacio o da Secretaria na parto relativa ao expediellte 
militar· e, em resposta, sou a dizer que não h a inconve
niente 'em que corra por conta deste Ministerio a despeza 
da primeira das citadas verbas sempre que n guarda fôr 
dada por força do Exercito ; quanto, porém, á segunda 
verba, isto é, a despeza de expediente, nenhuma duvida 
haverá em a mandar satisfazer, logo que os outros Minis
terios concorrão por sua parte com a quota que lhes per
tence, visto como de lodos recebem as Presidencias ordens 
que têm de mandar cumprir pelas respectivas Secretarias. 

Deus Guarde a V. Ex.--Polydoro da Fonseca Quinta:.. 
nilha Jordão.- Sr. Presidente da Província de Santa Ca• 
tharina. 

N. 96. -FAZENDA.- Em tO de :Março de 1863. 

Lançamento do direito "de preferencia ao aforamento de terrenos de 
Marinhas. · --

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
10 de Março de 1863. 

Communico á lllm.• Camara Municipal da Côrte, para 
sua intelligencia e devidos etTeitos, que como ninguem até 
agora se apresentou requerendo a concessão do terreno de 
.marinhas e do alagado fronteiro ao predio n. o 219 da Praia 
do Sacco do Alferes, como se verifica dos officios remet
tidos por copia pela mesma Camara Municipal com o que 
dirigio a este Ministerio em 29 de Janeiro ultimo, apezar 
das intimações feitas em virtude do Aviso de 31 de Julho 
do anno passado, fica ao Governo livre dispô r do. domí
nio util dos ditos terrenos, concedendo-os a quem os pedir, 
ser..do o proprietario do terreno vizinho lançado do, ~ito 
de preferenpia que tinha no aforamento, por não : te(r~
damado em tempo, ainda depois de intimado. 

M arqtte:t de Abrantu. 



N. 97.-FAZENOA.-Eill l2 de .Março de 1863. 

Abono de vencimentos aos Lentes licenciados das Faculdades de Direito. 

, l\linisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
12 de Março de 1863. 

O . Marquez de Abranfes, Presidente interino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, tendo em vista o Aviso do Mi
nisterio dos Negocios do Imperio de 5 do corrente mez, 
em que communica ter-se verificado que ao Dr. Ernesto 
Ferreira França, Lente substituto da Faculdade de Direito 
da Província de S. Paulo desd1' o mez de Abril do anuo 
passado até agora, se tem concedido sete mezes de !icença ' 
com o respectivo ordenado, ()Omprebendidas as que forão 
tambem dadas nesse espaço de tempo pela Presidencia da 
mesma Província, e não podendo os Empregados Publicos 
obter mais de seis mezes de licença com o seu ordenado, 
dentro de um anno, ordena ao Sr. lnspector da Thesou
raria de Fazenda da dita Província, que mande abonar o 
vencimento do ultimo mez da licença que foi concedida 
ao mencionado Doutor em 9 do mez passado, na razão de 
metade do seu ordenado. 

Marquez de Ahrantes. 

N. 98.-FAZENDA.-Em '13 de Março de 1863. 

Artemataç!les de .iliYil!_as incobraveis ou de difficil liquidaçllo 1Jertencentes 
a heranças em àri'ecadaçilo pelo Juizo competente. 

MiniSterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
ern 13 de Março de 1863. 

111m. e ~~m. Sr. -Declaro a V. Ex. , em soluçtío á 
matetia de seu officío de 20 de Dezembro ultimo, qae para · 
tts arrematações das dividas incobraveis ou de difficil liqui
dação nos inventados ordinarios e nas heranças arrecadadas, 
em que todos os herdeitos já se achem habilitados, como 
a Fazenda nenhum interesse tem, além do pagamento dos 
impostos, regula o art. 19 do Regulamento de Hi de De
zembro de 1860 .. 



Nas arrecadações em que os herdeiros, .todos ou alguns 
súmento, não estejão ainda habilitados, ou não tcnhão ap
parecido , as arrematações das dividas de dillicil cobrança 
se dcvcráõ fazer na conformidade do art. 55 do Regula
mento do 15 de Junho de 1859. Mas devendo ter lugar 
estas arrcmataçõe!i depois de haverem sido ·as heranças 
devolutas ao Estado, nos termos do art. 52 e do A viso . 
n. • 230 de 6 de Setembro do sobredito anno do i859, 
teve-se em vista com o Aviso de 3l de Outubro do anno 
passado autorisar o Juizo de Ausentes para mandar proceder 
ás arrematações antes daquella devolução, quando requeridas 
pelo ·Procurador da Fazenda, Curador, ou quaesquer inte
ressados, (e com acquiescencia de todos, mas sempre com a 
restricção no preço, deterrÍiinada pelo art. 55 do Regula- . 
monto de 15 de Junho de 1859, reservada ao Ministerio 
da Fazenda, como até agom, a permissão para que as mesmas .. 
se fação nos termos do art. 19 do Regulamento de 15 de 
Dezembro de 1860, em qualquer estado quo esteja o pro
cesso do arrecadação. 

Por esta fôrma ficão tambem resolvidas as duvidas cons
tantes do offleio que V. Ex. me dirigi o posteriormente em 
dous do corrente mez. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquezde Abrantes.-Sr. Dr. 
Juiz de Orphãos " Ausentes da Côrte. 

N. !)!).-FAZENDA.-Circular em 13 do l\Iarço de 1863. 

Os processos de reforma dos Officiaes do Etercito e da Armada devem 
s~r remettidos pelns Thcsourarias directamente aos Ministerios da 
Guerra c da Marinha. 

\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
13 de Março de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal_ 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspcctores das 
Thesourariy de Fazenda, para a devida intelligencia e exc· 
cução, que, pertencendo aos l\linisterios da Guerra e da 
:Marinha o conhecimento dos processos de reforma dO$ 
Officiaes do Exercito e da Armada organisados nas mesmas 
Thesourarias, a elles devem ser remeltidos directamente os 
referidos processos e não ao Thesouro, como o tem sido por 
algumas Thesourarias. 

Marq«u de Abranter . ..... 



~109~ 

N. 100.-FAZENDA.-Circular em 1} de Março do 1863. 

Saa iierltOS do _S~Jl«!Jir9QOrcional OS ti tu los que lie passão 11 Üfficiaes da 
Armada e classes nnneS:as para servirem em terra. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
U. de Março de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouto Nacional, declara aos Srs. Inspectores da!i 
Thesourarias de Fazenda, para a- devida intPiligencia e exe
cução, que os títulos que se passão a Olliciaes da Armada 
e classes annoxas para servirem em terra, com vencimen
tos -~ vantagens inherentes a seus postos, devem ser com
prehendidos nos da 5.• classe, c~p. 7.•, art. 49, n.• 9 do Re
gulament!> ·de 26 do Dezembro de 1860, que são isentoi 
do pagamento do sello proporcional. · 

Marque:: de .4brantes. 

- Na mesma data expedio-so Portaria em identico sen
tido á Rccebedoria do Rio de Janeiro. 

N. 101.-FAZENDA.-Circular em U de Março de 1863. 

Sobre a escripturaçllo de sommas entregues no semestre addicional do 
exercicio aos responsayeis da Fazenda Nacional. 

Ministerio dos Negoclos da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 14 de Março de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
tio Thesouro Nacional, ordena, a bem da regularidade da 
~_tabilidade por exercícios, aos Srs. lnspectores das The
sourarias de Fazenda que no ·semestre addicional não es
cripturem sommas entregues a responsaveis, a menos que 
não sejão para pagamento de despezas feitas durante os 12 
mezes do exercício. 

MarqueJ: de A.brante•. 
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N. 102.-lMPERIO.·-Aviso de U do .Março de1863. 

Ao Director da Faculdade de Medicina da. Cõrte, communicando que a 
declaraçllo do Provedor da Santa Casa da Misericordia, de nao baver 

·inconveniente em ser algum a\umno admittido como interno de cli• 
nlca no mesmo Hospital póde ser apresentado até o dia do concurw 
aberto para o mesmo lugar. 

4.• Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios 
do lm perio em 14 de Março de 1863. 

lllm. e Exm. Sr. -Não sendo de prova de capacidade o 
documento exigido no art. 1.0 do Decreto n.o 1.9&.3 de 
8 de Julho de 1857, para que os alumnos possão ser ad
mittidos ao concurso de internos dás clinicas cirurgicil, e 
medica das faculdades de-Mêaíêirlã-ao-Imperio, mas uma 
simples formalidade, para que não tenhão exercício nas 
Santas Casas de Misericordia estudantes que não mereção 
a confiança dos respectivos Proyedores, a fim de se evita· 
rem questões, e conflictos ; declaro a V. Ex. que o ro
ftlrido documento póde ser apresentado até o dia do con
curso, e que portanto deve V. Ex. mandar inscrever para 
o concurso de internos da clínica medica dessa faculdade 
os alumnos do 6. o anno Onofre Domingues da Silva, e 
Antonio Felicio dos Santos Junior, que, como V. Ex. in
forma em seu officio de 9. do corrente, requerêrão a ins
cripção dentro do prazo marcado no art. 279 do regula
mento complementar dos estatutos vigentes, a apresentárão 
no primeiro dia util depois do seu encerramento a decla
ração do Provedor da Santa Casa da Misericordia de que 
nã~ havi.a motivo algum para oppôr-se a admissão dos re-. 
feridos alumnos no serviço interno do hospital. · 

Deus Guarde a V. ~x .-Marquez de Olinda.-Sr. Di
J"ector da Faculdade de Medicina da Cõrte . 

..... 



N. 103.-GUERRA.-Aviso de 16 de Março de 1863. 

Aviso á Presidencia da Bahia, autorisando o abono da consignação de 
78500 réis mensaes, a contar de Janeiro do corrente anno, ao Es· 
qu~driio de Cavallaria, para curativo dos cavallos, levando -se essa qnan· 
'ia á• receita da caixa das forragens, por onde igualmente se fará a 
àespeza documentada. 

· !~.· Dlrectoria GeraL-2.• Secçilo.-Rio de Janeiro.
'Ministerio dos Negocios da Guerra em 16 de Março de 1863. 

Illm. e Exm. Sr.-Em solução ao seu officio n.• 284. 
1le 19 de Fevereiro ultimo, a respeito da consignação quo 
reclama o Commandante do Esquadrão de Cavallaria para 
curativo dos cavallos, expeça V. Ex. ordem á Thesouraria 
de Fazenda para que abone a de 7~500 réis mensaes a 
contar do 1.• de Janeiro deste anno, determinando outro
sim que essa quantia seja levada á receita da caixa das 
forragens, por onde igualmente se r~rá a despeza documen-
tada correspondente. . 

Deus Gl)arde a V. Ex.- Polyà,oro dá Fonseca Quinla
nilha Jordào.-Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 104-.-FAZENDA.-Em 17 de Março de 1863. 

Sobre o cumpriRlento de Precato riM do p&der judiei~ rio pelas Thesou· 
· tãrias de Fazenda. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro 
em 17 de Março de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta ao 
seu officio de 15 de Janeiro ultimo, que a ordem do seu 
antecessor expedida á Thesouraria de Fazenda dessa Pro
víncia para que não cumprisse, sem ouvir essa Presidencia, 
deprecada alguma do Juizo dos Feitos da Fazenda para 
levantamento de dinheiros pertencentes á herança do in
testado 1\lanoél do Nascimento Bueno em ravor de quaesquer 
pessoas que se julgarem com o direito á ella ou a parte della. 
por já se acharem habilitadas, deve ser revogada, por ser 
improcedente e inadmi$sivel a razão em que se funda de 
continuar litigiosa a mesma herança, visto pender outra 



babilitaçllo ainda nl(o julgada ; sendo que, como bem o 
pondera a mesma Thesouraria em seu offtcio reservado de 
28 de Agosto do anno passado, dirigido a essa Presidencia, 
ella não póde deixar de cumprir e dar execução á uma 
sentença do poder judiciario, inteiramente independente do 
administrativo, quando não haja impugnação do respectivo 
Procurador Fiscal pelas vias ordinarias. ' 

Deus Guarde a V. Ex. -Marque% de Abrantes. - Sr. 
Presidente da Província de Goyaz. 

N. 105. -AGRICULTURA, COMMERCIO E OBI\AS 
PUBLICAS.- Em 18 de Março de 1863. 

Ordena ttUe os empregados do aldeiamento de S. Pedro de Aleantara 
nlto fação plautaçoes em terras da Colonia Militar do Jatahy. 

Directoria das Terras Publicas e Colonisação.-Ministerio 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicos em 18 de Março 
de 1863. 

lllm. e Exm.-Tendo declarado o :Ministerio da Guerra 
não ser admissivel o facto de occuparem com lavoura os 
empregados do aldeiamente de S. Pedro de Alcantara ter· 
renos pertencentes á Colonia Militar do J ata hy, não só porque 
assim terá de ser alterado o regimen disciplinar da mesma 
Colonia, como lambem porque se poderáõ para o futuro sus
citar reclamações para indcmnisação de bem feitorias, quando 
o mE'smo estabelecimento precisar das terras por tal modo 
invadidas, recommendo a V. Ex. que expeça as precisas 
ordens a fim de cessar de todo esse procedimento daquelles 
empregados. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pedro de Alcantara Bellegarde.
Sr. Presidente da Província do Paraná. 



N. 10G.- }JAIU~HA.- Aúo de 18 uc :\lai'i_o dt! 18G:l. 

»anda obsenar o Regulamento, organisaclo para ~ l!rati_CJ!fi.P.nl tl:! 
1:1urra c porto da Cidade de S . .João da DmTll, na Provinda do RI•> 
de Janeiro. 

::!.• Secção.- Rio de Janciro.-l\linisl.ocrio dos Nrgocios 
da Marinha em 18 de Março de 1863. 

Sua Magcstade o Imperador Hu por hem qtu', do t.• dft 
Julho proximo futuro em diante , se execute na praticagem 
da barra e porto da Cidade de S. João <la llarra, na llro
''incia do Hio de Janeiro, o incluso Hegulamcnlo, organi
sado em virtude do disposto nos arts. !H c 92 do que Laixon 
com o Decreto n.• 4!~7, de 19 de l\laio do 18íü: o qut~ 
communico a V. S. para sua iutclligencin, c pruyidcnciar 
em tempo como fOr conveniente. 

Deus Guarde a V. S.- Joaquim Raimundo de Lamare.-
Ao Sr. Capitão de l\lar c Gu!'rra, Capi!i'io do f'orto d;t 
Côrte. 

Regu·:uncntn p:u•a a pr:llieag·crn da barr'R c a•nr tndn t;idatlt>. 
ele S. ,João da Barra, na I•ro .. ·incla do Ulo de J:tneiro, 
organisndo e01 virtude do disposto nt,.i arl~. flf c 9~ do 
Regulamrmtn que baixou com o Df't'relo 11.'' ··117 de~ 1l) 
de Maio de :1 S tU. 

'1'1'1'1 'I .o I. 

f:API'ITLO r. 

Jlll PE~SO.\J. D.\ PIUTIC \GEM 1': St: ..\ OHt;..\XISAÇi:o. 

Art. t.• A administruçilo c direcçõo do serviço da j!l'ali
('.agem da barra c porto da Cidade de S. Joiio da Harra será 
incumbida a um p1·atico múr, sub a inspccção do CapWio 
do Porto da Côrtc c Província do Hio- tlc Ja :eiro. {~ r!o 
Hr~Jegado deste naquclla Cidar!P. · 

l:t'CI·~Ur"\ Ptl tJl\Trnn nr lS(;:~ lf,, 



Art: '2.• Para o uescmpenlw de tal serviço haverá: dous 
Pralicos, dos quacs um scrvirü de Pmtico mó r c outro de seu 
Ajudante; um atalaiador, doze remadores e um cscrcvenle, 
que será o mesmo da Delegacia. 

Art. 3.• O Pratico mór será nomeado pelo Governo Im
perial, precedendo proposta do Capitão do Porto, dirigida 
á Presidencia da Provinda, c por esta tt·ansmittida, com o 
seu parecer, á Secretaria de Estado dos N(•gocios da Ma
rinha. 

Art. 4.• O Ajudante do Pratico múr será nomeado pelo 
Capitão do Porto sobre proposta do Pratico múr c infor
mação do Delegado. 

Art. 5.• O atalaiador e remadores serão contractados pela 
Delegacia, sob as condições, c com as formalidades em uso 
na Armada. 

Art. G.• Para ser nomeado Pratico mor, ou seu Ajudante, 
requer-se as seguintes condições: ser cidadão brasileiro, ter 
bom procedimento, mostrar-se habilitado com os conheci
mentos necessarios ao exercício da praticngem , pela fórma 
estabelecida nl.'stc Regulan.ento. 

Art. 7.• A prova de que trata o prccedl'nte artigo sern 
prestada perante uma commissão composta do Delegado do 
Capitão do Porto, e de dous examinadores por este ultimo 
designados, dos quacs um deverá ser o Pratico mó r, se o 
candidato se propozer ao lugar de Ajudante. 

Art. 8.• Ao Delegado, como presidente do acto, incumbe 
dirigir c fiscalisar a marcha do exame, lembrando aos ar
guentes, quando interrogarem, aquelles pontos ou ma terias 
que, po1· csscnciacs, não devão sct· esquecidos, c possão con
duzir á mais fundada apreciação da capacidade profissional 
do examinando. 

Art. !l.• Aos dous examinadores compete interrogar cada 
um por sua vez, durante 45 minutos, sobre noções de mano
bra, apparelho e amarração dos navios, estabelecimento das 
marés, tanto no porto como fóra delle, direcção dos ventos 
e correntes nas differentes est.nçõcs do anno, sondns, estado 
da barra, balisamento c orientação do canal, profundidade 
sobre o banco e extensão deste, rumos c distancias que 
tanto o mesmo banco como o canal guardem entre si o com o 
ancoradouro .• 

Art. 10. Findo o exame retirar-so-lta a commissão para 
uma sala , onde , em acto continuado, rrocederá ao julga
mrnto, de que se lavnmi. um termo. 



CAPITULO 11. 

D.\S .\'CTUIBUIÇÕES E DEVEUES DO l'ESSO.\L DA PRATICAGEll. 

Art. 11. Compete ao Pratico mó r: 
~ 1. o Detalhat· o serviço diario. 
§ ::!. o llegulat· o emprego mais conveniente das embarca

ções da praticagem, que dcvão sahir com destino á dirigir ou 
soccorrer os navios, tendo attenção a que estrjão munidas dos 
aprestos e material necessarios. 

§ 3. • V ela r em que se conserve uma das catraias ou lan
chas na barra, desde que a maré tenha duas horas do en
chente, até que conte duas de vasante. 

§ !L • Manter o pessoal sob suas ordens no rigoroso cum
primento das obrigações c deveres que lhe impõe este Regula
mento. 

§ 5. • Participar diariamente ao Delegado todas as occur
rencias da praticagem, bem como as faltas ou delictos prati
cados por seus subordinados. 

§ 6. o Examinar todos os dias, quando o tempo o per
mittir, o estado da barra e canal, quanto á sua profundidado 
e direcção, e rectificar·o balisamento, purticipando ao Deleg-a
do qualquet· mudança ou alteração que reconheça. 

§ 7. o Observar, nas r.. phases de cada mez lunai·, o de
crescimento e crescimento das aguas na baixa c preamar 
sobre o banco c canal, notando as sondas c o estado do tempo, 
a fim de determinar a hora do estabelecimento das marés. 

§ 8.0 Administrar c zelar o material da praticagem, de que, 
bem como do pertencente ao serviço da Delegacia, será encar
regado por· inventario. 

~ !) • o Registrar ou fazer registmr, em livro propriu, os 
nomes, clas~es e tonelagem das embarcações que entrarem 
ou sahirem á barra, remettendo semanalmente um mappa 
de semelhante movimento ao Delegado, conforme o modelo 
que por este deve ser estabelecido. 

§ 10. Verificat• o calado d'agua em palmos, das cmbar
C:.lt;~õcs que entr·arcm ou estiverem para sahir, communican
do ao Delegado qualquer fraude ou abuso que reconheça, 
a Hrn de ser multado o ·dclinquentc. 

~ 11. Designar no ancoradouro a posição mais conveniente 
para os navios fundearem. 

§ 12. Apontar ou fazer apontar diariamente por seu Aju
dante, todo o pessoal que comparecer llara o sr.rviço, c re
melter· semanalmente ao llelegado o mesmo ponto, para 
scn-ir de h use ao procc~so lllls folha:.: do pDgamento. 



.\r[. 1 ~. São rx l1•nsivas no Pratico múr as olJri:;a~,:\k:. e 
rlt>veres impostos pelos Regulamentos em vigor aos PalrOe~ 
II!Órcs das Províncias em qne nl'lo ha Arsenaes de Marinha. 

Art. 13. Ao Ajudante do Pratico môr incumbe: 
~ 1.• Coadjuvar o Pratico mór no desempenho de sun5 

funcções, c cumprir quanto por este lhe seja ordenado em 
rl'ln«;iio ao serviço da praticagem. 
~ 2. • Substitui-lo nns suas falias e impedimentos. 
Art. H. O atalaiador observará durante o dia os nado~ 

c~uc demandarem a barm, ou estiverem no porto com signat 
de sahida, e fará os signaes que lhe forem ordenados pelo 
1-ralieo mór ou seu Ajudante. 

Art. 15. O Escrevente furü toda a cscripluração da pra
tíeagem. 

Art. IG. O pcssonl do servi<;o da praticagem deverá con
~ervar-se na barra dcsdt> o nasecr ntt\ o pôr do sol. 

L\PlllJLO lll . 

.\ri. 17. O pessoal Pmprcg;ulo no scniço da pralicagem 
l"'r<:cLerá mcnsalmcnle os seguintes ,·cncimenlos: 

O Pratico lllÚJ'. . • . . • • • • • • . . • . • • .•••••••••• 

O Ajudante do l'ntli!'o mór ................ . 
Cada remador ............................. . 
O a la I aiador ........... , .................. · 
j) I'SI'rCYCnte ................... · . · · · . • . • · · • 

70::1000 
601j!00() 
:30~000 
30~000 
1o1i'OOO 

Estes vcncimcnlrís srrão pagos na 1\Icsn de Renda a de S • 
. loiío da Barra á vbl a de folhas devidamente processad11s na 
nclegacia, assign:!das pelo Pratico mór, e rubricadas pelo 
!Jele~ado. 

A rl. 18. O Praliro má r, seu Ajudante e o escrcvctlle 
terão direito aos respeclivos vencimentos, quando faltarem 
por motivo dt~ molestia temporaria, jnstHicado perante o 
lklegado, 011 por liccnr;a alr' 8 dias; nos casos, pnrí·m , 
dr~ suspensão, auscnci<l, ou liccll(:a por mais de 8 dias, 
uada pereeberán. 

,\ rt. t \). Aos remadores c nlalaiador descontar-se-lia o 
Ycncimcnlo <·orre:;ponrlcnle aos dias em que deixarem de 
rompareccr, não sendo por motivo de mokslia juslificad;t, 
rnj<~ dnrn~.:fio não excr>(\;J a 1:; di:1~. 



CAPITULO l \". 

DO ~BTERL\L DA PRATICAGE~I. 

Arl. 20. Haverá para o serviço da praticagem o srguinl\l 
umtcrial: 

Uma lancha ou catraia de 10 remos, forrada de cobre, 
capaz de suspender c receber uma ancora de 8 a 10 quin
taes, o que será aprestada com 2 mastros c velas, 1 an
comte e 1 virador, além dos mais pertences ncccssarios. 

Uma dita de 8 remos, lambem l'onada de cobre, c munida, 
além dos demais acccssorios para mover-se á vela c a remos, 
de um ancorotc c uma ostaxa. 

Tres ancoras de 4, 6 e 8 quintacs, com as correspondentes 
amarras de ferro. 

Uma atalaia com seus pertences, collocada no ponto mais 
conveniente e asado para se distinguirem os signacs, e um 
m<islro ao lado do ancoradouro. 

Uma casa para aquartelamento do pessoal c arrecadação 
do material. 

Uous oculos de alcance. 
Huas varas graduadas. 
J)ous regimentos de signaes. 
IJ rn virado r. 
Dous mastros c t2 remos lln sobr~salcnlc para as cmbar-

caçõ~s. 

CAPllTLO Y. 

JIA 1\ECEITA E llESPEZA DA PlUTII.AGE~I. 

Arl. 21. O pagamento da retribuição devida pelo serviço da 
praticagem, comprehendendo tnnto a cnlralla como a sahida 
de cada navio, será feito nesta ullima occasifw, calculando-se 
sua irnporlnncia na razão de 180 rs. por tonelada ; taxa quo 
poderá ser augmentada ou reduzida ·pelo Governo, conforme 
a renda seja inferior ou superior aos gastos do custeio deste 
serviço. 

A praticngcm scr;í gratuita para os navios do Estado. 
Art. 22. Pelos serviços extraordinnrios, c soccorros que a 

11raticngcm prestar aos navios em caso de perigo, excepção 
feita dos que conforme o Hegulamcnto c ])ccreto n." 41,7, de 
i 9 dt") Maio de 18)6, são obrigatorio~ n gratuitos, cobrar-sc-ha 
U!llél rrfrihui•Jín, rp10 scn\ fixa!liJ [Win lkkf!"adol, COIIl llll-



dicucia do Pratico múJ', segundo a náturcza c difliculdades de 
taes serviços ou socconos, c a deterioração, avarias ou perdas 
que por essa occasião haja soffl·ido o material. 

Art. 23. As quantias, tí que se referem os anteccdentrs 
artigos, serão arrecadadas pela 1\lesa de Rendas, á vista de 
guias de talão assignadas pelo Pratico múr c rubricadas pelo 
Dckgado, devendo este impedir a sahida de toda c qualquPr 
embarcação que não exhibir documento de haver realizaJo o 
pagamento das mesmas quanlias. 

Art. 24 Quando os serviços ou soccorros, de que trata o 
art. 22, formn prestados no acto da sahida de alguma embar
cação, responderá por sua importancia o respectivo dono ou 
consignatario. 

TITlJLO 11. 

Das obrlgat.~ões dos CapUiies ou Jlestrcs. 

CAPITULO muco. 

Art. 25. O Capitão ou 1\Ieslre diJ qualquer embarcaçllo 
que demandar a barra, deverá içar nu tópe de prôa o signal 
demonstrativo do calado d'agua de seu navio, segundo a 
tabella annexa a este Ilegulamento; e não investirá a mesma 
barra sem que a atalaia o chame por meio de uma ban
deira encarnada, mostrando ao mesmo tempo a catraia col
locada sobre o banco ter a barra nessa occasião tanta ou mais 
}WOI"undidade que a exigida pelo navio. 

Art. 26. O Capitão ou l\lestrc, que pretender sahir, içará 
no tópe de prôa o slgnal indicativo do calado d'agua do seu 
navio, e aguardará para se fazer á véla que uma bandeira 
branca SPja arvorada no mastro a:> lado do ancoradouro, 
c que a catraia indique por seus signaes tf'r a barr'l tanta 
ou mais agua que a demandada pelo navio. 

Art. 27. Tanto na tmh·ada como na sahida largaráõ do 
ancoradouro na razão da agua que demandarem ; suspen
dendo em primeiro lugar as embarcações de menor calado, 
e em ultimo as de maior, guardando a devida proporção· 
c distancia, nunca menor de 20 braças de uma a outra, di
minuindo de panno as m:tis vdeiras para não interceptarem 
a derrota das que seguirem na frente. No caso de igualdado 
de calado, largaráõ em primeiro lugar os navios que csti· 
Ycrcm mais proximos á barra. 



Art. 28. Os Capitães ou Mestres devem st~lisfazer as re
quisições do Pratico mór, tendentes á boa direcção, perfeito 
desempenho da praticagem, e segurança dos navios; bem 
como ter safas e promptos o ancorole, virador, ancoras c 
amarras. 

Art. 29. Deve igualmente o Capitão ou l\Ieslrc da embar
cação que pretender sahir, prevenir, com a necessaria an
tecedencia, ao Pratico mór, dando-lhe conhecimento do calado 
d'agua em que estiver o seu navio. 

Art. 30. Quando qualquer embarcação tenha de fundear 
fóra, para completar o seu carrrgamcnto, solicitará o rrs
pectivo 1\lestre ou Capitão a necessaria licf'nça do Dele
gado. 

TITl'I,O 111. 

Das penas per infraeçõe~ tl«·~fe Regula
tnento. 

CAPITULO I. 

DAS PltNAS Á QUE FICÃO SUJEITOS OS CAPITÃES OU !IIESTRBS 
JHS EliBARC.\ÇÕES. 

Art. 31. O Capitão ou 1\Jestre que ao aproximar-se da 
barra não içar o signal de palmos d'agua que cala o seu 
navio será multado em fOO:t;. 

Aquelle que po1· signaes ou declarações verbaes attribuir 
ao seu navio, na entrada ou sahida, mando d'agua diverso 
do vcrdad1 iro, pagará a rnulta de 100:t;l, se a dilferença mr 
para menos, c de 50~ se fôr para mais, além de ficar su
jeito á responsabilidade, que lhe possa caber, pelos damnos 
ou prejuízos rrsultantes de semelhantes fraude. 

Art. 32. O Capitão ou Mestre que, na sabida ou entrada, 
investir a barra, sem esperar os signaes da praticagem, ou 
apezar de demandar mais agua que a indicada pelos da catraia, 
salvo o caso de força maior justificada perante a Delegacia, 
ineorre1·á na multa de 200~. 

Art. 33. O Capitão ou Mestre que ameaç.ar , espancar, 
ou maltmtar por palaVI'as, em acto de serviço, a qualquer 
individuo da praticagem, será preso c entregue á antori
ridade competente para o proces~ar c punir. 



Art. :14. As mullas ~ollllllinada~ no~ pn:cedeule~ :H'ligo~ 
serão impostas pelo Hclegallo, de cuja deei~no podenio as 
partes recorrer para o Capitfw do Porto da Córte, e Conselho 
de que h·ata o art. 4 .• do Det.:relo n. • 358, de t!~ de Agosto 
de 181•5, seguindo-se tanto na primeira , como na, segunda 
instanci3, o processo estabelecido no titulo 7." dó Hcgula
mento que baixou com o Decreto n.• H7 de 19 do l\faio 
1846. 

CAPITULO 11. 

DAS l'E~AS ..\ Ql'E FICÃO srn:nos OS E'IPJ\EG . .\DOS DA 
PR.\TICAGDI. 

Art. 35. Os empregados da praticagem são rcsponsavcis 
pelas faltas , · delictos c e nos de offido que com mcttcrcm 
no desempenho de seus deveres, ou no exercício de sna5 
funccc"ícs. 

As' faltas serão punidas pPio DPlPgado, segundo as attl'i
huiçües conferidas aos Cnpitües de Portos pelo lh·gulamento 
c Decreto n.• 4'~7, de 1!J de l\laio 1846; os deliclos {Jclas 
autol'idades a quem competir a sua repressão; c os erros de 
officio pelo Delegado, com recurso para o Conselho da 
Capitania do Porto da Corte, seguindo-se para a imposição 
da pena, no ultimo caso, o processo de que faz mcn<;iío o 
art. 3'~ deste Rq~ulamcnto. 

Art. 36. Todo e qualquer individuo emprrgado na pra
ticagem, que transgredir as prcst.:ripções dos Regulau.e.1tos 
de policia naval, liscaPs, ou <le saudc, ficaní sujdto, a~em 
das punas cornminadas nos prmlitos Hrgulatnenlos, a ser sus
penso por 1 a 30 dia,~, ·ou dcmitlitlo, conforme as rir
cumstancias c gravidade do facto. 

Art. 37. Incorre na pena de suspensão até 8 dias o 
empregado que por desobediencia ou desídia deixar de cumprir 
as ordens superiores; na de prisfto por igual numero de 
dias, o que reincidir na mesma falta; c na de demissão, 
aquelle que pela terceira vez a commelter. 

Art. 38. O empregado que se apresentar para o serviço 
em estad@ de embriaguez, ou que maltratat· por· palavras 
ao Capitão ou l\Ic~trc de qualquer embarcação, quandoJiiío 
haja lugar processo crime, será pela primeira ''CZ repre
hendido pelo Delegado, suspenso por 48 horas, on preso 
pelo mesmo tcrilpo, conforme as circliruslancias do facto, 
r• nas n·imhlrntias pnniclo pc•la r(írma P~lahdPPida no art 37. 



Arl. 3!t. Dando-se perda ou varação de qualquer navio 
dirigido pela pr:1ticagem, o Delegado instaurará processo 
para conhecer: 

L o Se o sinistro foi devido á força maior ou outras causas 
igualmm1te justificativas. 

2. o Se proveio de erro (h oficio. 
3.0 Se resultou de má fé ou motivo reprovado c criminoso. 
§ 1. o Reconhecendo-se pelo inquerito que o sinistro foi 

devido ao primeiro caso, considerar-se-hão justificados os 
empregados da praticagem, c contiuuaráõ no livre exercício 
de seus empregos. 

§ 2. 0 Verilicado o segundo raso, serão sujeitos os culpados 
á pena de suspensão ou demissão por julgamento do Vele
gado, com recurso para o Conselho da Capitania; fir:wdo 
salvo o direito oís partes pnjudicadas do n:igir pnantc u 
juizo competente a indorunisação que pela I ri l!i;'s f()r devid;t-
~ 3_o Dando-se, finalmeute, as circumstandus do terceiro 

caso, serão os delinquentcs demilt!dos, presos c enl.rcgues 
ás respectivas autoridades, para procederem como for de 
direito. 

Art. 40. O atalaiador c remadon's podcriio ser despedidos 
pelo Delegado, quando assim convier ao bem do ~erviço. 

'I'ITili.O IV. 

Caaaitnlo nraico. 

JHSPOSIÇÕES GEIL\ES. 

Art. 41. Todos os indivíduos empregados no serviço da 
praticagem, serão eonsidPrado!l como fozcndo prolissão da 
vida do mar, matriculados ua Capitania do Porto, c como 
taes gozaráõ das isenções concedidas pelo art. li8 do Regu
lamento e Decreto n. 447, de 1 D de .Maio de 1~46. 

Art. 43. O Pratico mór o seu Ajudante usaráõ do uni
forme marcado no art. 14 do Regulamento mandado obser
var por Aviso de 22 de Setembro de 1852. 

Art. 4.3. O Delegado remelter;í de 3 em 3 mczcs á Ca
pitania do Porto da Côrto um balancete da receita c des
peza da praticagem, acompanhado dos competentes docu
mentos, bem como urn mappa das embarcações entradn.~ 
e sahidas; c annualmente uma relação circurnstanciada do 
material existente. 

IJF.C!SÜES DO r;OVER'iO Dl' JSG:l 1 G. 



Arl. 44. O pessoal ao serviço da Delegacia coadjUlftrá o 
\la pt·aticagem e vice-versa, sempre que isso seja uecessario. 

Art. 4 5. O Delegado dará, por meio de termos, dcspeza 
no Pratico mó•· dos objcctos que, estando tmb a responsa
bilidade deste, se inutilisarem ou_ pct·derem no Sf.l\\iço. 

Art. 46. Haverá para cscripturação da praticagem os 
sc;,(uintes livros: 

Um para registro das entradas c saltidas dos navio!!, uo
mh; dos C<lpilães ou consignatarios, numero do toneladas 
do seu {Jorte, procedencias, destinos, ele. 

Um J;ara matricula do p•~ssoal. 
Um para receita e despeza do Pratico múr. 
Um para lançamento dos termos de nanfragios c yarações 

de navios, e outras occurt'encias cxtraordinarias. 
Estes livros serão abertos, encerrados c rubricados pelo 

Delrgado, c cscriplurados, tanto quanto seja possível, se
gundo o n.cthodo em uso a bordo dos nnvios da Armada. 

Rio de Janeiro em 18 dt> Março de 1803.- Joaquim 
Raimundo de Lamare. -



Talwlla tios sigmws. (111~ se tlewm empregar no seniço tln llralicagem dn bai;ra 'la Cidade de 
S. João 'la Barra. 

• • • • 

G palmo;. 7 palmos. 8 palmos. 

• • • • • 

L 

8 1,'~ palnws. !l palmos. ~ 1/2 palmos. 10 palmos. 10 '/2 pah11 

• • • • • 

12 palmos. 13 palmos. 

• • • • 
I 

!G p1lmos. 1 i palmo>. 

L" Os signncs iç.nilos na catrain indicão o numero de palmos d'agna que ha no cannl da Larrn. 
~ • Os signaes que as embarcações deycm içar para mostrar o numero de palmos d'agua qtH~ ucmamlCio , .<io "'' 

"'''-'ll(l:i qa•· se cmprcgão 11·1 catraia, c devem ser feitos no mastro tlc pn'\a. 
·' ,\ l><tntlt•ILI cnoln;,cla, içada no mastaréo da Atal;.ti:l, si;:nitica :-Chamada !los navios para entrar. 

\ ~ .. :utl,.ira [lZUl no !:•is da vrr,zn da Atalaia que !iea dn btlo do sul, significa que a cmuan·a~r,o d~,··· fundrar ao 
; , : :, , do J:~>rk, ljU~ rl•·ve func!Pm' nesse lado; no tope do mastarc'·o, que deve fundear abra ;;bcrta com a barr;:. 

br .nc·a no m::,;tro ct•l:orado :w lado do nncornuonro chama as C!llbarca~·õcs parn a sabida . 
• c. :r ·;· ,; 11.1 e .. 1ra:a p•·rm<mPre içada dnrnntt• a enlracb; dispo,;la a prumo é para a rmlJarc\tÇão sc·;.:uir 1111 

.. ;.. :: . !ltC;l!1ada para o norte, manda tomar rssa direrção: c para o sul, tom:1r est'outra. Se a ca:rai;t 
·.- r_:.:;:.~,,_, ::rJ,lCu c o signal d'a~ua da barra, sig-nifi('a que ns cmharra('ües devem fundear ou liizcr-sc ao ma1·. 

: .. ':~····-;,e qo.~u as baias c balizas de varas no canal licão pelo sul da cmbarcoção, c as bJ!izrts de nur:os !ieiío twlo 
.~..~,~.; ; • · .:1 .. ~líl'Slua. 

lj.• Toda a cmuarca<:ão q:JC demandar menos de seis pnltn0s d'n;:na não precisa iç;:~r sign;:l algnm. 
P.io JalleJro em 1d de Março de 1SG3.-Jaaquim Raimundo 1lr Lamare. 

______ ,., n "'•" n° 105 !le 13 tle :\lar~!' de 1863 pag. 1''~. 



N. 107.-l\lAltiNII.\.- Aviso de 18 del\Iat'\'O de 1863. 

Dá instruc~ors para o exame I' liqnidarnn Iins (lcspez:~sfeitas pelo .\gente"' 
compradnr da lllariuha. I 

2.• Secção. -Rio dn Janciro.-1\linislcrio dos Nt·gocios 
da ]\farinha em 18 de :Mar~o de 1863. 

Sua 1\Jagcstaclc o lmpPt'ador lia vor hem que, de con
formidade com a rt'JH"t~seul<Jt;üo da Coni<Hioria da Marinhil 
11." 389, de 7 de Fevereiro ullimo, se ohsPI'\'em as lnslrue<,:õt·s 
inclusas no exame o liquid;H;ão das dt•spt~UIS feitas pl'lo 
Agente Comprador, por eonta das •tnantias, que lhe são 
:Jbonadm pela Pagadol'ia , st~gundo o disposto 110 Decreto 
u.o 2.108, de 20 dn l'•·vereiro de 18;)8, e Aviso de 2!~ ele 
Dezembro de 18;)9; ficundo assim altt·r<Hlas <~s de qur, f;Jz 
menção o Aviso de 15 de Julho do primeiro dos referidos 
annos: o que communieo a \'. S. para seu coultecimcnlü 
e devida l'xcrução. 

Deus Guurde 11 V. S.- Joaquim llaimundo de !.amarc.
Ao Br. Contador da l\Jnrinha. 

lnstrucções, a que $1' refere o At•iso desta dafa, para o 
exame c liquidaçrio das despczas feitas jJclo A.gcntc Com
Jlf"ador dl' Mm·i11lw, po1· co111a da.ç qwwlias, que llt~ 
são abonadas pela Pagadoria, na (;OII(ormida.de do Decretr1 
n. • 2.103, de 20 de Fevereiro de 1858, e Avt'so de 2'~ de 
Dezembro de 1859. 

Art. t.• Nt~s primeiros dias de cada anuo llnanct'iro re
t('bcrá o Ag('nte comprador na l'arzadoria da l\lariuha , 
mcdiantn folha pmccssada pela 2. • Sec~ao da Contadoria, 
<J quantia de 4:0007:\ para as compras miudas, de que trata o 
art. 3. o do citado Decreto n. • 2.108, de 20 de Fevereiro 
de 1888 . 

Art. 2." Das qnantias, qnc por mcill desta ronsi;;na"ão 
despender uas aeqnisil:õ,;s, que lhe forem ordenad;Js, exigirá 
o Agente comprador dos respl'ctivos vendedores recibo e 
contas commerciacs, fJUC, ru~ricadas pelo I nlcndcnle da 
Marinha, scrviráõ de documentos da sna dcspcza. 

A' estas contas ajuntará o mesmo Agente 03 pcdirlos des
pachados peh> Intendente ou as portarias, que tenhão au
t.ori:oado as compras , c bem assim os "conltcdnlf'nlos em 
litrnu d.1 'Jntn·ga dos 3(~i111ros JHJ .\luwii~rifadll. 
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Art. 3.0 As despezas feitas com concertos, e quaesquer 
outras, que, por sua natureza, não tenhão de figurar na 
receita do Almoxarifado, serão comprovadas com, os recibos 
~passados nas contas dos fornecedores , e com os pedidos
ou autorisações; devendo , quanto aos concertos , obser
var-se cl seguinte : 

1. o Declaração no pedido, pelo respectivo Almoxatife e 
Escrivão, de que o objecto concertado foi recebido no Almo.
xarifado. 

2. o Declaração do perito competente de que o objecto 
foi convenientemente concertado, e que o preço do- con- · 
certo é razoavel. 

Art. 4. o A despeza feita, na conformidade do art. 33 
do Regulamento de 20 de Fevereiro de 1858, com a acquisiçãG 
de objectos para o expediente das diversas Repartições, 
será jutificada com as contas e recibos dos fornecedores, 
pedidos das mesmas Repartições e recibos das pessoas, a 
quem forem entregues taes objectos. 

Exceptua-se desta regra a despeza, que, tendo consignação 
especial na. lei do orçamento, houver de ser paga pelo 
Thesour() Nacional, em cujo caso o Agente Comprador apre
sentará tão sómente as contas rubricadas, e os pedidas com 
recibos para serem processadas na Contadoria. -

Art. 5.0 Sempre que o referido Agente effectuar a entrega 
de algum objecto, o fará acompanhar de uma guia, em 
que declare a natureza deste, sua quantidade e preço, o 
nome do vendedor, e que ficou pago, a fim de, á vista 
dessa guia, e mediante o competente despacho da Inten
dcncia, verificar-se a receita do Almoxarifado e extrahir-se 
o conhecimento em fórma. 

Art. 6. o Logo que o Agente comprador tenha despendido 
a quantia de 1 :000~000, apresentará na Contadoria da 
Marinha uma demonstração classificada, e acompanhada 
dos documentos da despe:i.a, para serem examinados pela 
3. a Secção, e pagar-se-lhe a importancia desta despeza ; regu
lando-se taes abonos de modo que nunca exista em seu 
poder quantia superior á de 4: 000~000, valor de sua fiança. 

Art. 7. o Se por qualquer circumstancia o Agente com
prador tiver de fazer alguma despeza, que não seja pro
priamente daquellas, de que trata o art. 1. o destas Instruc;
ções, deverá juntar aos documentos a ordem especial, que 
para isso tenha recebido do Intendente da Marinha. 

Art. 8. 0 No fim de cada anno financeiro entregará o 
Agente comprador, na Pagadoria da Marinha, a quantia de 
'~: OGO";;OGO, que lhe fôra adiantada, segundo o art. 1. o 

destas lnstrucçõcs, e a 3.• Secção organisará uma conta 
corrente dos dinheiros recebidos e despendidos pelo mesmo -



Agente durante o anno, a fim de ser remeltida ao The
souro Nacional com os respt>tivos documPnlos, na fórma 
do art. 3L do Hcgulamento e Decreto de 20 do l<'cvm·eiro 
de 1858. 

Art. 9. 0 Na lntendencia da Marinha continuará a existil· 
uma escripturação simples e clara a respeito dus compras, 
de quo fôr incumbido o Agente comprador, feita sob 
instrucçiies do· respectivo Intendente, conforme determina 
o art. 30 do supracitado Regulamento. 

Uio de Janeiro em 18 de Marc;o de 1863. -Joaquim 
Raimundo de Lamare. 

N. 108.-UIPEHIO.-Aviso de 19 de l\larço de 1863. 

A11 Presidente da Pro\·incia do Espírito l'anto llpprovando a dc.libcr,,
ção pela qual annullou os traoalhos de qualilicação de volantes da 
parochia da capital. 

3. • Secção.-1\io de Janeiro. -Ministerio dos Negocios 
do lmperio em 1\J de Março de 1863. 

lllm. c Exm. Sr. -Sua l\lagestade o Imperador, a quem 
foi presente o oficio de V. Ex. n. o 18 de 4 do corrento 
mez, Houve por bem approvar a decisão, pela qual V. Ex. 
declarou nullos os trabalhos da Junta de qualificação de 
votantes dessa capital, em razão de ter feito parte dclla um 
cidadão que não se achava qualificado na rtita parochia, por
quanto semelhante decisão é conforme á doutrina estabe
lecida pelo Aviso n. 0 377 de 17 de Junho de 1861, §)O. 
por V. Ex. citado, accresccndo que por tal fundamentojá 
o Governo Imperial tem annullado trabalhos de qualili
caç.ão, como consla de diversos Avisos, entre os quaes se 
rtcha o de n. o 576 de 1l de Dezembro de 1861, dirigido 
ao Presidente da Província do Hio de Janeiro. 

Deus Guardo a V: Ex.-,1farque::: de Ohnrla.-Sr. Pre
sidente da Província do Espirito Santo. 



N. 109.-AGIUCULTURA, CO\nlEHCIO li OBH.\S 
llUBLlCAS.-Em 1U de .Março <le 1863. 

1\Janda sobr'estar, ntf> ~egunda ortl~m, n todo 11 qualquer proct'sAo lle 
\enda dc1t~~rrns a requerimento de particulares. · 

Tlirectorla das TnrTas Publicns c Cnlonisaçlio.-1\Jini!!lrrio 
da A~ricullura, Commcrcio e Obn.:s Publicas ém 19 de Uar~o 
de 1863. 

111m. c Exrn. Sr.-\.onvé.m qne V. Ex. fat:a solJr'estar 
em todo e qualquer proePsso de \'Puda dn krr.ts publicas 
n requeriment.o de partieulares, ali! se~nnda onkrn dosto 
l\finisterio, ao qunl V. Ex. pr<>starú as inl'orrnac.ües exi~idas 
no Aviso de 1H de Jandro ultimo, continuando a rninbtra1· 
quaesquer csclarceimentos a seu alcance, nos lermos do A riso 
dtl 28 de Novembl'o do mtno findo. 

D ~us (;uarde a \'. E·<.-Pcdro de Alcnntara Bellcgardc.
Sr. Prcsidcnlt: da Prorincia do Espirilo Santo. 

N· 110.-GUEI\IL\.-.\riso de Hl ue )Jart;o do 11:)fj:.l . 

.Aviso á Thf'sournria de S. l'etlro 1lo Sul, dl't~rmina1uln que abonll 
nutagens de Estado 1\Jaior de t.• Class" no Otnrial, IJIIC fór llc>ignarlo 
para servir de Secretario do Cmnmautlaute da liuaruiç3o dn Ci!larlr. 
do Ri() Grnnde, visto ser este Official G!'ncral, fa7.eurlo-sc igual 
;1bono aos quo th·ercm nutrriormcutc cxcrddo semelhante cruprcgo, 
aos quaes IIHIIH1ará ajustar contas. 

1\.. • JJirccloria Geral.- 2. • s(~er;iío .- Hio de Janciro.
Minislcrio dos Ncgocios da Guerra em 19 de 1\lar~o de 
1863. 

Tendo-se declarado ú l'rPsideneia desm ProYiucia , t'lll 
A viso de 5 do corrente, que, em attcnção a scr o aetual 
Commandantc da Guarnir;ão da Cidade do Rio Grande 
Oillcial (;cncral , deveria conservar <is suas ordens u rn 
Oficial subalterno, que sr'r·visse ao mcsuto tr•mpo t.IB Secre
tario, fique V. S. na iutelligcncia uc lJUe uo que for de
signado deverá mandar abonar as vantagens correspondentes 
ao seu cxerdcio, lJUC são as de .Estado 1\laior de 1. • ClassP: 
eutro:;im tmmdc Y. S. I!UC se ;tjml4:'111 t.:untas no~ rptc tiH'H'ill 



lido Stllllclhantes tHnprrgos, abonando-se-lhes iguaes van
lilgcns, como é de jusliça, visto que em obediencia a ordens 
liU pm·iores OS exercerão. 

Deus Guarde a V. S.- Polydoro da Fonseca Quinta
nilha J onlão.- Sr. luspeclol' da Thesouraria de Fazenda 
de 8. Pedro do Sul. 

--
N. 111.-F.\ZE~DA.-Circular em 20 de 1\Iarço de 186S. 

Fsnipturaçlio das indemnisn~<1es por :tdiantarnr.ntos do soldos e outru 
dilitlas dos Olliciaes do Exercito. 

::\Iinisterio dos Nt~gocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
t'rn 20 de 1\larço de 18G3. 

O l\Iarqucz de Almwtes, Presidente interino do Tribunal 
tlo Thesouro Nacional, á vista do que na represenlaçiio, 
junta JIOI' copia, quo acompanhou o A viso do l\Iinistcrio 
da Guerra de 10 de Ftwereiro proximo passado, ponc:lent 
<1 ])iredoria Geral da Contabilidade do mesmo l\1iuislerio, 
11 respeito da escripturaç,iio das indemnisações por adiau
lamonlos de soldos tl outras dividas dos Ol!iciaes do Exer
cito, J'erommend.:~ aos Srs. Inspectorcs das Thesourarias do 
Fazenda que observem o que está prescripto no modelo 
de balan.;,os, eseri'ptlll'imdo em receita no titulo- Deipeza 
u annullar-, a indt•mtlisaçãQ que se realizar dentro do exer
cido em f(Ue li\'er lugar o adiantamento, e eomo renda eltra
ordinat·ia, no titulo- lndPumisn~ões -, a que pcrtcncrr a 
t'XPI'ei~ios Cll~f'J'l'UIIos. 

Marqurz rlP Ahmntes. 

IIEPRESF.~T:\ÇIO .\ QCE SE UIWJ.:RE A CIRCU1.AR St:PR.\ DE 
20 DE ~IAHÇO IIR 186:"1. 

lllm. Sr. Consdlteiro.-As Tllesourorias de Fazenda, na 
g~criplut·ação da d1·spt~zâ militar paga por ellas, não seguem 
o mesmo systcma no qufl eonrerne a tle5contos, a que estão 
(lbrigadu!l lllUitns ,om(·iaP' do Exercito, rara inrlrmnisação 



de dividas que contrnllem para com a Fazenda Publica, 
pi'Ovenientes de adiantamentos feitos em virtude do Lei ou 
Jtegulamentos e ordens do Governo, de vencimentos rece
bidos irregularmente, de alcances e de outras causas. Umas 
admittem que os vancimentos de tacs ofilciaes seji!o tirados 
nas folhas ou recibos, líquidos elos descontos, escripturando 
a despeza eJfectivamente lambem liquida dos mes~nos des
contos: outr·as obrigão a tirar os vencimentos por inteiro, 
dão guia para os Olliciaes entrarem com a importancia 
dellcs, e a despcza é clfectuada integralmente, como se 
tacs descontos ·nunca houvessem existido, figurando nos ba
lanços a despeza que etfeclivamentc se devia fazer c escrip
turando os descontos como receita. Não trataria esta Secção 
do objeclo, que é da exclusiva cornpetencia do Thesouru 
Nacional se da desharmonia não resultasse confusão e obs
curidade para o lançamento dos vencimentos militares na 
mesma secção, e dcsharmonia e desequilíbrio para o ba
lanço. E' pois em virtude da confusão e obscuridade, que 
ernbaração o regular assentamento daquclles vencimentos, 
que a Secção solicita que tal serviço srja feito pelo mesmo 
systema em todas as Thcsourarias, cumprindo, no caso que 
seja adoptado o primeiro, que nos documentos sejão postas 
as necessarias verbas, que facilitem o lançatncnlo. 

Primeira Secção da t~. a Directoria Geral da Secretaria de 
Estado dos Ncgocios da Guerra em 5 de Fevereiro de 1863. 
-0 Chefe, Jose Rufino Rodrigues de Vasconcellos. 

Para a Repartição da Guerra é inditferente que a indcm
nisaçã(l se faça de uma ou de outra fórma, visto quo do 
qua{quer maneira altera clla a verdadeira dcspeza, desde 
que as indemnisações entrão por dous exercicios, mas 
tambem considero nccessario que pelo Thesouro Nacional 
se expeça ordem para que em todas as Thesourarias se 
proceda semelhnntcmente. 

Quarta Directoria Geral em 7 de Fevereiro de 18ü3.
Calazaas. 

Conforme, José Antonio de Calazans Rodrigues. 

Conforme, José Sevcriano da Rocha. 



~. t L!. -GUERIU.-A\iso de 20 úe Março dt1 186:1. 

À viso á Tbesouraria da fazenda do Amazonas, mandando restituir a 
importam·ia das forra~err_s que houver descontado ao Alferes I..aurentino 
de S. Pedro Neves, azeudo-lhe apenas carga do qu.mlitatiro para 
t:ompra de cavallo, a que nll.o tem direito as commissocs cquiparad~s 
ás de Estado Maior de t.• classe. 

4-. • Directoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janeh·o.-Mi
nislcrio dos Negocias da Guerra em 20 de .Março de 1863. 

Accuso recebido o seu officio n. • r._ de 6 de Fe\crt>iro 
proximo passado a respeito da maneira por que entendeu 
o Aviso de 7 de Outubro do anno findo, que manda repor· 
a quantia que o Alferes Laurentino de S. Pedro Neves 
havia recebido para compra dn cavallo. 

A tabella do t.• de .Maio de 1858 contém os vencimentos 
de Estado Maior de t.• classe e das commissões a ellc 
tJquiparadas. Estas de ordinario são scdentarias e conforme 
o espirito da mesma tabella, bem palpavcl em algumas de 
suas obset·vações, não dão direito a dinheiro para compra 
de cavallo, sem por isso o tira1·em á percepção das res
pectivas forragens, que na generalidade dos casos são mais 
um augmcnto de vencimentos. 

Em conscquencia mande V. S. restituir áquellc Ollicial 
o que se lhe houver descontado das referidas forragens, e 
receba o mm·ecido elogio pelo zelo que tem mostrado n;l 
tiscalisação das despezas do Ministerio a meu cargo. 

Deus Guarde a V. S. - Polydoro da Fonsera Quinta
tlilha Jordào.-SI'. Inspector da Thesouraria de Fazenda 
do Amazona». -. 

___ .....,_ 

N. 113. -GUELUL\. .-Aviso de 20 de Março de 18G:L 

.A riso á Prcsidcncia de Pernambuco, mandando abonar vantagrn' d~ 
exercício ao 1.° Cirurgino do Corpo de Saude Dr. Frauciscú 
Gonçalves de Moraes, relativas ao tempo em que substitlzio o I." 
Medico, que pa>sou a servir no Jury. ,. , . 

1
, , 

4.• Directoria Geral.-2.• Secção.--Rio de Janeiro.
Ministerio dos Negocias da Guerra em 20 de Março de 186:~. 

lllm. e Etm. Sr.- Deferindo Sua Magcstadc o Imperador 
;i supplica do 1 .'' Cirurgiã~ do Corpo de Saude do Eter-

DECTSúEs BO GOYER'iO DE !8li3. 17, 



dto Dr. Fl'ancisco Gonçalves de Moraes, lia por hem De
terminar que V. Ex. lhe mande abonar as vantagens de 
l'.xercicio correspondentes ao tempo em que elle servio no 
Jury, levando-se esta despcza ao §H- Diversas Despezas e 
Eventuaes-, visto como os Empregados Publicos chamados 
a serviço obrigatorio e gratuito não perdem pot· isso os ven
cimentos de seus empregos e sem prejuízo dos que os sub
stituem. 

Deus Guardo a V. Ex .-Polydor·o da Fonseca Quinta
nillta J ordão. -Sr. Presidente da Província do Pernambuco. 

---
.~. 11!~.- MARINHA. - A\'iso de 20 de Março de 18G3. 

Manda observar lnstrucçiles provisorias para o serviço da prnt~ggm 
d~. bnrra do Rio Doce, na ProYiueia do Espírito San1õ. 

2.• Secção.- Rio de Janeiro. 1\Iinisterio dos Negocios 
da Marinha em 20 de Março de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua 1\ragestade o Imperador ha por 
lJem que se executem as inclusas lnstrucçõcs provisorias 
para o serviço da praticagem da bana do IUo Doce nessa 
I)rovincia; o que communico a V. Ex., paraseu conhecimento 
c expediç.ão das convenientes ordens. 

Deus Guarde a V. Ex. - Joaquim /la imundo de La
mare.- Sr. Presider•to da Província do Espírito Santo. 

lnstrucções proviSO!rla:~~ pall"a o serviço da praticagem da 
barra do Rio Dof:~, na Provlncia do Eapirito Santu. 

,-\ rt. 1. • O Sota Patrão mó r da barra do Rio Doce accumu
lará ás fun11çõcs c deveres deste emprego as de Pratico mór 
da mesma barra, vencendo pl)r semelhante accrescimo de 
trabalho, além do ordenado, que percebe por aquellc exerci
cio, uma gratificação de 25~000 mensaes. 

Art. 2.• Haverá, para o serviço da praticagem da re
ferida barra, um Patrão e seis remadores, Vf'nrrnc1o aquelle 
30~00 e estes 25~000 rnensars. 



Art. 3.• Haverri, out r•Jsim, o seguinte lllalcrial: 
Urna casa para quarlel dó pessoal o arrecadação do 

material. 
Urna lancha de 10 remos, forrada do cobro, provida dos 

neccssarios aprestos, c capaz de receber e suspender urna 
ancora de oito quintaes: 

Umn baleeira de seis remos, com mastros, velas c todos 
os seus pertences. 

Uma ancora de oito quintaes, com a correspondente amarra 
de ferro. 

Dous ancorotcs. 
Um virador. 
Duas espias de cairo. 
]luas talhas. 
Um oculo do alcance. 
nua> v a r as graduadds. 
n rn regimento dos signaes da praticagem. 
Este material poderá ser augmentado, sobre proposta do 

Pratico mór, quando se reconheça a sua insufliciencia. 
Art 4." O Sota Patrão mór será nomeado pelo Go\·erno 

I rnperial, á vista de proposta do Capitão do POI'to da Pro
víncia do Espírito Santo, dirigida á respectiva Presidcncia, 
e por esta lransrnittida com o seu parecer j Sceretaria du 
Estado dos Nt>godos d11 Marinha. 

O patrão c remadores serão contractados pela Capitania do 
Porto, com as seguranças c formalidades em uso na Armada. 

Art. 5." Slio requisitos indispcnsaveis p:tra semclhanto 
lugar: 

Ser cidadão brasileil"o. 
Tet· bom procedimento. 
l\Iostrar-se habilitado eom os seguintes canheeinwntos, 

nrcPssarios ao exerci cio da praticagem: noções de manobra. 
appnrelho e amarração dos navios, estabelecimento das marrs, 
tanto no ancoradouro, como fóra delle, direcção o voloci
dnde da corrente nas diversas estações do at\no, época da 
f\lldtrn!e c decrescimento do rio, sondas dentro c fóra 
do porto, estado da barra, direcçã·o dos c<wags, profundidad•~ 
~obre os bancos e extensão destes, rumos e distuncias, que, 
tanto os mesmos bancos, como os canacs, guardem entm 
si; e com o anr.oradouro. 

).rt. ·6.• A prova, de que trata a ul!ima parte do prece
dente artigo, será prestada perante uma com missão composta 
do Capitão do Porto da Província c de dous examinadores 
por este designados, seguindo-se o processo estabelecido nos 
arts. 8, 9 e 10 do Regulamento mandado observar por Aviso 
rie 18 do mrrcnto, pm·a a praticagem dil lntrra c porto ri<1 
Cidade de S, JoiJo d:.t Barra. 



Art. 7.• São obrigações do .. Pratico mór: ~ 
~ t.• Manter o pessoal sob suas ordens no 1·igoroso cum

primento dos respectivos deveres e obrigações.' 
§ 2.• Ter sob·soa guard~e responsabilidade >O materíal·da 

praticagem, qtie lhe será entregue por inventario. · 
§ 3.• Examinar o caiado d'agua lias-embarca-ções, qfte·pre• 

tenderem sahir, e verificar o das que entrarem; particip:mdo 
ao Capitão do Porto qualquer fraude ou abuso, que reconheça, 
<I fim de ser multado o delinquen~e. 

§ 4. • Designar no ancoradouro a posição mais corne
nientc para fundearem os navios. 

§ 5.0 Examinar diariamente, quando o tempo o p~rmittir, 
o estado da barra, ancoradouro e cana<'s,- quanto a sua d~
n~êçfio e profundidade, c rectificar o respectivo balisamentu, 
communicando ::lo Capitãe do Porto qualquer mudança ou 
alteração que reconheça. 

§ 6. o Observar, nas quatro phases de cada mez lunar, o
crescimento das aguas, notando as sondas e o estado do 
tempo. 

§ 7." Conserrar-se ·na barra, durante o dia, para dar a 
conveni~nte direcção aos navios, que entrarem ou sahirem, 
devendo deixar os ultimos fóra dos baixos, e em posição 
conveniente, para que possão sem risco seguir viagem~ 
~ 8.° Communicar opportunamente ao Capitão do Porto 

tod3s as occurrencias da praticagem c as faltas ou delictos 
dos seus subordinãdo;. 

§ 9." Instruir e habilitar o Patrão dos escaleres para o 
substituir nos srus impedimento3. 

§ 10. Apontar-diariamente o pessoal, qnc comparecer 
para o serviço da praticagem ; e remetter mensalmente ao 
Capitão do Porto as notas respectivas, acompanhadas de 
um certificado do Subdelegado de Policia de Liuhares, a fim 
de servirem de base ao processo das folhas de pagamento. 

§ 11. Apresentar mensalmente ao referido Capitão do 
Porto uma relação das entradas c sabidas, com decrara~.ão 
do nome, porl~, destino {)U procedencia das embarcações. 
residencia do proprietario, c mais eircumstancias, cujo co
nhecimento possa ser de in1ercsse. 

§ 12. Velar pela fiel e cstricta observancía dos Regufa
mentqs fiscaes e de policia naval, denunciando Ui suas 
infracções á autotidade competente. 

§ 13. Regular o emprego mais conveniente do pessoal 
e material, quando seja preciso soccorrer algum navio llm 
pel'igo, tendo attenção á que as embarcações vão munidas 
dos aprestos nccessarios. 

Art. 8. 0 Os rencimentos, fixados no presente Regulamenlo 
:\o Pra~ico n:rJr c IIJ<Iis indi,·iduos da IJTGticngem, scrãt:.' 



pagos na Thesouraria de Fazc;HJa da Proviuda, em nsla 
de folhns or?ani;adas pela Capitania do Porto. 

Art. 9. 0 O Pratico mór terá direito aos respectivos ven~ 
cimentos, quando faltar po1· motivo de Jir,ença até 8 dias, 
ou de molestia temporada, competentemente justificada p!~
rante o Capitão do Porlo; nos casos, porém, de suspensão, 
ausencia, ou licença por mais de 8 dias, nada perceberá. 

Art. tO. Ao Patrão e remadores descontar-se ·h a o ven
cimento corrt:spondente aos dias, em que dcixarrm de com
parecer, não sendo por motivo de molestia justificada, c Cllj<) 
duração seja menor de 15 dius. 

Art. 1 I. O Patrão c remadores dos escnleres conservar
se-hão no quartel da praticagem desde o nascer até o pôr 
do sol. . 

Art. 12. Pdos serviços da praticagem nada pngarüu os 
navios, cmquunlo pelo (;oycrno não fOr determinado o con
trario; fieão, port•m, obrigados a indemnisar a i111portancia 
c.lo material gasto ou deteriorado no sen·iço dos soccorros, 
que lhes forem prestados. 

Art. 13. Antes de atracar a qualquer navio, fóra do porto, 
indagará o }>ratico rnór, se traz carta de saudc limpa, dn
Hndo, no caso 1wgativo, afu;;lar-se, tomando a posição mai~ 
con vcniente para guia-lo ao ancoradouro da quarentena, 
sem com clle ler communicacão. 

Art. H. Não conscnlirá o Pratico mór, que na:s embar
c~~ões da praticagem sejào transportadas mercndorias ou 
pessoas, qne não estcjão legalmente despachadas, ou desim
pedidas pelas autoridades fiscaes e de policia. 

Art. 15. O Capitão ou Mestre de qualquer embarcação, 
fJUil demandar a barra, deverá içar no tópe de prôa a ban
deira desig~nada no quadro de signaes, que acompanha esta~ 
J nstrucçõcs, c no tópe grande o signal correspondente ao 
calado d'agua da sua embarcação, expresso em pés ingl!'zes, 
Sl'gundo o referido quadro ; c, com cxccpç1io das cmb;.r
caçõcs de menos de 30 toneladas, não investirá a entrada, 
antes de se ler apresentado a bordo o Pratico mór. 

Art. 16. O Capitão ou Mest1·e, que tentar subir ou entrar 
para o porto sem Pratico, ou contra as advertenci~s deste, 
ficará rcsponsavcl pcl<,~s consequencias, que d'ahi provierc•m, 
além de p<Jgar as multas, em que por tal motivo incorrer. 

Art. 17. O Capitão ou :\testre de embarcação, que demanda 
mais de 6 palmos d"agua, quando fundrat.la, fará prumar 
todas as manhãs em roda do uayio, e, logo que reconheça 
ter diminuído a profundidade, o participará ao Pratico mó r, 
a fim de por este sc1· removido o mesmo navio para outm 
ponto. Ficão sujl'itos á muHa de 10~000 os contravenl9P's 
d<•st<> preceitr.•. 



Art. 18. São extensivas ao serviço da praticagem do .Rio 
Doce as disposições dos arts. 8, 9, 10, 28, 29, 31 á H do 
Regulamento mandado observar por A viso de 18 do cor
rente, para o ser.viço da praticagum da barr·a e porto da 
cidade de S. João, no município de Campos. _ 

Art. 19. O Capitão do Porto dará, por meio de-termos, 
despeza ao Pratico mór dos objectos, que, e5tando sob A 

responsabHidade deste, perderem-se ou inulilisai:em-se no 
serviço publico" 

Art. 20. Haverá para a escripturação da praticagem os 
seguintes livros: 

Um para registro das entradas e sabidas -dos navios, nomes 
dos_ Capitães 9u Mestres, donos ou c•,nsignatarios, numero 
de toneladas do seu porte, procedeilcias e destinos, etc. ; 
um para matricula do pessoal, um para . receita e despeza 
do· Pratico mór c um .para lançamento dos termos de nau
fragios, varações de navios e outras occurrencias extraor
dinarias. 

Estes livros serão abertos, encerrados e rubricados pelo · 
Capitão do Porto, e escripturados pelo seu Secretario, tanto 
quanto seja possível, segundo o methodo em uso a bordo 
dos navios da Armada. 

Art. 21. O Pratico mór remetterá semestralmente ao 
Capitão do Porto uma relação circumstanciada do matei·ial 
existente>. · 

Art. 22. O Capitão do Porto do Es~ito Santo .'f!scalisa
rá a boa_ marcha e regularidade do serviço da praticagem, 
punindo, na fórma dos llegulamcntos, e chamando ao cum
primento de seus deveres aquelles, que destes se afaslarem. 

Rio de Janeiro em 20 de Março de 1863. -Joaquim 
Raimunrlc de Lamare. 



N. 115. -ll\lPERIO.-A\·iso de 21 de :Março de 18ü3. 

Alil Presidente da Província de Pernambnr.o, declarando que nlio pódo 
ser concedida a licença que pcdrm os capitulares do C.<>m:~nto de 
Nossa Seu hora do Cnrmo do Hrcifc para ratificarem a h,·polheca que 
contrahirno sobre o cngrnho .J~~rdim, de propriedade ifó mesmo 
convento. 

G. • Secção .-Rio de Janeiro.- 'finislerio dos Negocios 
do lmperio em 2l de Março de 1S63. 

lllm. c Exm. Sr. -Tenho presrnte o oficio n. o 33 do 
13 do rnez findo, com o qual V. Ex. transmitte o reque
rimento em que os capitulares do convento de Nossa Se
nhora do Carmo do Recife, pedem a necrssaria licença para 
ratificarem a hypotheca que contrahiriio com o Barão do 
Unamento sobre o engenho Jardim do propriedade do 
mesmo convento, reunindo a esta hypotheca a que havião 
celebrado com Joiio 1\Ioreira Marques sobre uma parte do 
t'ngnJ ho Santo Elias, visto terem os herdeiros do mesmo. 
Moreira cedido o seu direito ao referido Barão. 

Em resposta cabe-me declarar a V. Ex., para o fazet· 
constar aos sobreditos capitulares, que semelhante licença 
não póde ser concedida, porque, nos termos da Lei de g de 
Dezembro de 1830, são nu lias, e de nenhum effeito em Juizo, 
ou fríra dclle todas as alienações, e contractos oner:osos 
feitos pelas ordens regulares sobre bens moveis, immovcis 
ou semoventes, de seu patrimonio, uma vez que não haja 
precedido expressa licença do Governo para a celebração 
de taes conlractos. 

O art. 8.• do Decreto n. • 655 de 28 de Novembro de 
18~.!) confirma esta doutrina; e o Aviso u.• 281 do 10 
de Maio de 1836 declara que taes contractos, nullos por 
falta daquella licença, não podem ser revalidados com o 
posterior beneplacito do Governo 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Pre· 
sidente da Província de Pernambuco. 

-Q··-



~. 116.-GUEHHA.-A\iso de 21 tlt: Março lle t8G3 

Declarando que os militpres, sentenciados por outros tl'imes que nãu 
o de deserção, sómrlite iJe,eráO ser ferropeados quando nas senf.en· 
ças assim se determinar. 

2. • Directoria Geral.-t.• Secção.-Rio dr Janeiro. -1\fi
rJiilerio dos Negocios da Guerra em 21 de .Março de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-Em solução á duyida proposla r elo 
Com mandante das Armas dessa Província, c que V. Ex. 
em seu officio n. 0 161 de 23 de Dezembro do anno pro
ximo passado, submetteu á consideração do Governo Im
perial, relativamente ao modo de proct>der para com os 
militares sentenciados a prisão com trabalhos por outros 
crimes que não o de deserção, quando as respectivas sen
tenças niio dcclarão se devem elles ser ferropeados ; declaro 
á V. Ex. para que o f<Jça constar ao rncs)no Comrnandanlo 
<las Armas, que sómente o deveráõ ser no caso de assim 
se determinar nas sentenças, porquanto csi<Js devem ser 
lilteral mente exeeutadas. . 

Deus Guarde a V. Ex .-Polydoro da Fons"ca Quit1tanill1a 
J CJrdâo. -Sr. Presidente da Pro\'incia da Bahia. 

-···-
N. 117.---GUERltA..-Miso de 23 de l\Iarço de 1863. 

Aviso á Presidencia de Pernambuco, fixando a intclligcnria que st- deve 
dar a o A viso de :!O do corrente-. 

4.• Directoria Gcral.-2.• Secrão. -Rio de Janeiro .-Mi
nisterio dos Negocios da Guerra· em 23 de Março de 1863. 

Illhl. e Exm. Sr.-Explicando o Aviso de20deste mez 
a favor do f.o Cirurgião do Corpo de Saude Dr. Francisco 
Gor.çalves de Moraes, declaro a V. Ex. que as vnntugens, 
que se lhe mandão abonar, lhe compelem r:elo exercício 
do 1. o Medico durante o tempo em que este servi o no 

· Jury, e não pelo seu serviço no Jury, corno se disse na
quelle A viso . 

. Deus Guarde a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quinta
rulha J ordão. -Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

--



N. 118.-FAZE~D;\.-Em 2:1 de Marçll t!t~ ISG:J. 

An•laJilenlo em dia da escripturaçfio dos cmpre;,timos dos rl)fres de 
l,l_!:phãos. .-

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
23 de Março de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, não achando convenienda na nw
dida lembrada pela Thesouraria do Fazenda da Pr ovineia 
da Bahia em seu officio u." 7U de 3 do corrente, relati
vamente a nomeação de uma ou mais commiss1ies de Em
pregados da mesma Thesomaria, para nos cartorios de al
gumas villas da dita PI'Ovincia examinarem quaes as sornma~ 
recolhidas ás Collectorias pelos respectivos Juizos, prove
nientes de dinheiros de Orphãos, a fim de fazer-se na Tlll'
souraria a cscr·ipturação de taes dinheiros, que segundo a 
informação da 3.a Secção da Contadoria da referida Tlw
souraria, não f6ra até hoje feita de alguns Municípios do 
interior da Província, c devendo evitar-se que semelhanlc 
omissão se não reproduza, recommenda ao Sr. Inspector 
da mencionada Thesouraria, que, em vez de semelhantes 
nomeações de comrnissões, que não assegurão um re'>ultallo 
salisfactorio, e exigirião tempo e despcza talvez avultada. 
se dirija aos J uizcs de Orphãos. dos Termos de qtw st~ 
não tem feito escripturaçilo do emprcstimo de OrphiltJ~• 
requisitando-lhes relações dos dinheiros recolhidos ás E!;la
\:ões fiscaes respectivas eom declamção das dutas dos r eco· 
lhimentos e das importancias, especificando as quantias IJIIIl 

pertencem a Orphãos e vencem j11ros, e as que não si.ío 
provenientes de bens de ausentes, ou vagos ; recebidas a~ 
ditas relações pot· essa Thesouraria deveráõ ser conferidas 
com a escripturaçlio das Collectorias ou Estações fiseaes, islo 
é, com os livros ou documentos da sua receita rcmctlida 
á essa Thesouraria, e então escripturadas as imporlancias 
que forem apuradas conforme o modelo que acompanhou 
a ordem de 24. de Julho de 1854. 

Jlfarque;:. ele Abrantes. 

--



N. H9.-FAZENJU. --Em2l tlc 1\Tarço de J8t\3. 

AriJitramf'nto d.1s fianças liscaes, condiçü~s que dcvPm s~r exprcisadas 
nos termos das úiesmris fianças c podrrcs que devem conter as pw• 
curaçücs para a assiguatura dos referidos lermos, 

l\lini>lerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
2'~ de Março de 1863. 

O 1\Iarqucz de Abrantcs, Presidente interino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The• 
sour·aria de l<'azenda de Pemnmbuco, em resposta ao seu 
oficio n.• 89 de 12 de :Maio de 18G2 que as fianças pres· 
tadas pelos Collectores de lguarassú, de Goyanna c da Vic
loria não rslão no caso de ser approyadas, porquanto: t.•, 
ni'io se acha declarado pelos fiadorrs, que se obrigüo como 
J>rincipncs pagadores; 2. •, os llMlon~s casados niio aprcsen· 
tão oulorga de suas mulheres; 3.•, na obrigaçüo nuo se 
achào cornprehcndidos os juros, multas c custas, a que os 
afiançados forem sujeitos; 4..•, nos termos não s~~ menciona 
a clausula de que os fiadores se obrigão pelos Collrctorcs o 
seus agentes, devendo exigir-se nas procurações os necrs
sarios poderes espcciaes, quando por este modo forem pres
tadas as fianças; 5. •, finalmente, o valor do prcdio ofl'erecido 
pelo fiador do Collector de JguarasslÍ não equinle ao dil fiança 
arbitmda. E devo! vendo ao Sr·. lnspector· os processos das 
referidas fianças a fim de serem convenientemente reforma
dos c opportunarnenle rameltidos ao Thesouro, bem como 
os de todas as outras que forem prestadas, cumpre quo 
faça regular o arbitramento das fianças dos Collectores, e 
administradores de Recebedorias pelo termo médio da renda 
dos tres ultimas exercícios, e mais 50 •f. como se pratica no 
'files ouro. 

IJ1arquez de A brantes. 

N. 1~0.-IMPERIO.-Aviso de 2'~ de l\larço de 1863. 

Ao Presidente da Província do S. Paulo, declarando que os bens mu-
nicipacs não estão sujeitos á P<:_f!hora. - - --· 

3.• Secção.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocias 
do lmperio em 2í de Março de 18ü3. 

Illm. e Exm. Sr. -Foi onvida a Secção dos Negocias do 
Imperio do Conselho de Estado sobre o officio de V. Ex. 



rle 9 de Dezembro do anno passndo, em que submelle ao 
Governo Imperial a consulta, que lhe foi feita pela Ca
mara l\lunicipal da villa de Botucattí, se na falta de pa
gamento de custas, a quo o s:)u cofre 1'<\r condemnudo estão 
os bens do Conselho sujeitos á penhora. 

E Sua l\Iagcstade o Imperador, conformando-se por Sua 
Immediata H.esolução de 12 do corrente mez com o pare
cer da referida Secção, examdo em consulta de 27 de .Fe
vereiro proximo findo, houve por bem mandar decl111'ar a 
V. Ex. que os rereridos bens não estão sujeitos á penhora ; 
porqmmto os bens municipaes não podem set· alicuudos 
sem autorisação do Governo Imperial na Córte, e rlus As
sembléas Provinciaes nns Provincius, e nem as suas despe
zas feitas senão de conronnidade com as leis de orçamentos 
municipaes (arts. 23 c 24. da lei de 2G de Março de 1840, 
o§§ 4. 0 c 5. 0 do art. 10 do acto addicional á Consti
tuição do Imperio) ; seguindo esses bens a mesma regra 
dos bens nacionoes, os quaes não podem ser alienadGs 
senão em virtude de autorisação do poder lc•gislativo, como 
li expresso no § 15 do art. 15 da Constituição. 

Deus Guarde a V. Ex.-b:farquez de Olinda.-Sr. }'re
sidente da Província de S. Paulo. 

---
N. 121.- Af.RICULTUHA, COMMERCIO 1~ OBRAS 

PUBLICAS. -Aviso de 24 de ~Iarço de 18133. 

Appruva a tahella rle prr~os de frrlcs c passagens para na'r~ação deste 
porto ao de Cara vcllas c escalas pela Companhia I\lacahé c CalllJ•OS. 

Sua l\lagestade o Imperador Ha por hem orfknar qtw 
seja approvada e rxccntada a tahclla de fretes e pass11p·ns, 
que pela Companhia .1\Iacahé e Campos para n uuvegu~·üo 
entre este porto e o de Caravellas c escalas foi org:mis:l(ia, 
~ cnm esta h;tixa, assignada pelo Dircdor da .j. • Dirceloria 
da Secretaria de Estarlo dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publkc~s. 

Palacio do Hio de .lnnciro cm vintn qnafro dP l\larço d•~ 
mil oi~oecntos sessenta (' tres.--Pcán de Afcanf(/ru Bcllc
Jilrd r. 



1'nhelin do~ Jn'e~·o:rJ tl~~ t•n~~ngen* e fa·e(es ~ 
"llle dt.~1.:en1 se•• 1•a~·o~ no.~ •·nJaot•es dll Coua
Juuabin. !llneahé •~ ~~autpos nu ISnba de t;u
J'U'l'ellus. 
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CAllAIU. CA\1.\RA._ - I 
Do Hio de Janeiro para a Victoria 
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i >> a Caran•llas ... . 

>, « ~auln Clara .. 

:-:?.0 

[,[)0 
lJ50 

1 .oon 
"' I 3~0 

í.·• VorroLona da SrcJCI.ll'ia !I• fostatln rins ;>rgodos d.1 A:;:1irultnr.1, 
·,rnmrrl'io r Obra' Puhlira• em 2i ole ~lard• rlll JSiH.- O l>irccl11r Dr. 
{)IO/iltl% ./tJsr' p;nro dr /\'rt'~{Hrira. · 



N. 122.-AGRICULTURA, Cü'Il\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Em 26 de Março de 1863. 

Hestituições de multas aos arrendatarios de terrenos por falta de registro. 

Direcloria das Terras Publicas e Colonisação.-Ministrrlo 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 26 de Março 
de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo o Aviso do l\linistcrio do Jm
}1Crio de 15 de Fevereiro de 1858 preceituado quo os arren
datarios de terrenos nenhuma obrigação tem de fazer re
gistra-los, visto não gozarem de domínio algum sobre os 

·mesmos terrenos, c havendo sido José do Hego, arrenda-
lario de terras que occupa na Lag<)a de Hodrigo de Freitas, 
eompellido a pagat· na Hecebedoria do Município a quantia 
de quarenta mil cento e oitenta réis, de multa c compe
tentes custas por falta de registt'o no primeiro prazo, tenl1o 
a honra de declarar a V. Ex. que considero o referido Josrí 
do Rrgo com direito á restituição do que indevidamente 
pagou, e que assim convém que V. Ex. digne-se expedir as 
convenientes ordens para sua indcrnnisação. E sendo justo que 
da mesma maneira se pratique para com quacsquer indi
víduos que se achem comprehcndidos na mesma l1ypolhcse, 
é tambcm conveniente que ig-ual restituição srja feita aos 

' <JUC mostrarem ter a seu favor a disposição do cilada A viso. 
· Deus Guarde a V. Ex.- Pedro de Alco.ntara Belleganle.

A' Sua Ex. o Sr. 1\farqucz de Abrantes. 

~•e•-

N. 123.-AGRICULTUHA, COl\fl\tEHCIO R OBRAS 
JlUBLICAS.-Em 27 de Março de 1863. 

CIJucedcndo ao Racharei Jo;é \Venccsláo Marques da Cruz uma legua 
<ruarlrada 1lc terras sitas á margem do Rio Commandahy, confluente 
do rruguar, para fundar ·uma colou ia. 

I>irccloria das Terras Publicas e Colonisaç.ão.-Ministe
rio dos Negoeios da Agricullnra, Cuiiimcrcio o Obras l'u
lJiicas 0111 27 de l\Ial\'0 de J 863. 

I IIm. e l~·on. Sr.-A' vista <1,1 informarão dada por 
Y, Ex. ('111 sru olij~;io de 8 de ~nYPHJbrn dr_o anno ttllimo 



:wurc o requerimento do J:acharcl José Wenc·~sláu 1\Jar
qucs da Cruz, que para fundar urna colonia pede a COII

ccssão gratuita de urna IPgua quadra da de terreno devo
luto sito á margem do Hio Comrnandahy, confluente do 
Uruguay, com as mesmas condições com que foi igual lavor 
concedido ao Conego João Pedro Gay por A viso de 17 de 
Março do referido anno, fica Y. Ex. autorisado a deferir 
ao peticionario, depois de e[ectuada a sua custa a me
dição, que deve ser competentemente verificada, c cor
rendo ao concessionario a obrigação de estabelecer colonos 
nas referidas terras, de conformidade com o art. 85 do 
llegulamento de 30 de Janeiro de 1854. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pedro de A/cantara Bellegar
de.-Sr. Presidente da l'rovinciu de S. Pedro. 

N. 12"-.-GUEHR.\.-Aviso de 28 do l\Iarço de 1863. 

Aliso ao Inspcclor da Pa3adoria dil> Tropns, mandando ahouar a dif
rerença entre o soldo de sold;ulu c o de l. o Sargento ao Alfen·s 
alurnno Joilo Hib(•iro da Silva .Junior, desde a data em IJUC lllc foi 
suspenso até a úa sua nomeação de Alferes aluruuo. 

q,_ • Directoria Geral.-2.a Secçllo. -Rio de Janeiro. -1\Ii
nisterio dos Negocias da Guerra em 28 de l\Iar~o de 
186:.1. 

Deferindo Sua l\lage~tade o Imperador á supplica do 
Alferes Alumno JoJ.o Hibeiro da Sil\'a Junior, Ha por vcru 
que Vm. lhe mande ajustar contas c pagar a dHícrcnça 
de soldo de soldado ao de 1." Sargento, ucsde a !luta em que 
este lhe foi suspenso utó á sua nomeação de AIJ'nrPs alumno, 
como dispõe o art. H'J. do ltcgulamcnto do 1." de Maio d~~: 
1858. 

_Deus Guarde a \'m.- Polpdoro da Fonseca Quinta
mina Jo1·dão.-Sr. Luiz C!J;;ar tlc AlltaJdc. 



N. 12~.-GUERRA.--Consulla tlr. 28 dn ;\Tarço de JRG:l. 

Cumulla do Conselho Supremo Militar drclarantlo as ron•liçurs em 
que se deye C()Hsidcrar como pcua dt~ prisão eiTrrti' a a multa, cor
respondente a metade do tempo de prisão, impost.a pl'lo .Tury á praça~ 
do E\t•rcito a fim de poderem ser us ditas pra~as cxcluidas das lileitali 
do mrsml) Excréito. 

Senhor·.-:\Iandou Vossa .1\Jagcstadc Imperial, por Por
taria expedida pela segunda Directoria Geral da Secrrtaria 
de Estado dos Negocias da Guerra, em data de 31 do 
.lnnRiro do corrente anno, remdler no Cousellto Supremo 
1\filil.ar, para consultar, o omdo incluso do l1residcnte da 
Jlrovinria da Parahyba sob n.o 281~ de 9 de Novembro do anno 
proximo findo, subrneltcndo á decisão do (~ovcrno Imperial 
a solução que dera ao ofiicio do Coronel Commandanto 
do CMpo de Guarnição daqnella Província, perguntando s1~ 
clcvia considerar como pena 1 de prisão elfcetiva n nmlla, 
c:~rrcspomlente fJ nlf!(ade do tmllpo ua prisão, imposta pelo 
Jury da Capital da mesma Prorincia a uma pnll;a 48o dito 
Corpo. 

O Coronrl Commandantc do Corpo de Guurniçfio da 
Parahyba, em seu supraeitudo uíl1cio, diz, que tendo 0 Juiz 
Municipal da Capital, lhe eommunieado havrr sido scntcn
eiado a cinco annos c tres mt~zes de prisão simplrs, multa 
corrrspondentc ú mrlade elo tempo c mais custas o Cabo 
til! Esquadra Marccllino Fidelis Pereira, em srssâo do Jury 
de 2!) de Setembro de 18G2, c querendo proccdct' de maneira 
que nem aggrave a sorte do rro, liem f<:lte ao cumprimento 
da Lei, consultou ú Pl'csidcncia da Província se a addicçuo 
á sentença de cinco annos e tres mczes, de multa corres
pondente a metade do tempo foi o mesmo réo comprehcn
dido nas disposições da Provisão de 2!) de Fererciro d!o' 
184'~ que manda excluir para sempre do Cúrpo 1lS praças 
condemnadas a seis c mais annos de prisão. 

1~ o Presidrmte da referida Província, crn resposta ú dU\·ida 
suscitada pelo Coronel Commandantc do Corpo de Guarnição, 
constante do ollieio supra, lhe declarou que a multa só se 
converterá em prisão quando, terminada esta, não satisfizer o 
réo a importancia da mesma devidamente liquidada, que 
só então terá lugar a continuação da prisão do réo, como 
satisfação n essa outra parte da sentença condemnatoria, 
c que, cmquanto não se der semelhante hypothcse dcvcr[l 
a dita praça ser excluída temporariamente do Corpo, 
vislo qne n p<!na que lhe foi imposta é menor de seis annos. 

O Tenente General Ajudante (~encral do Exerrilo, sPnrlG 
ouvido sobre a matrrin sujeita, informa que a <haida 
suscitada nilo lh<> parrc<> de tito facil restllll~?io, como rn-



tende a 2. • Secção de sua respectiva Heparliçi'ío, quo julga 
tê-la bem decidido o Presidente da Província ; c por issu 
acha que convém consultai' o Conselho Supremo Militar. 

Parece ao Conselho, conformando-se com a opnião do Pre
sidente da Província da Parahyba, quo o Cabo de Esquadra 
do Corpo de Guarnição dessa Província Marcellino Fidelis 
Pereira, só deverá sct· excluído do Exercito, na fórma da 
Pmvisão de 29 dH Fovet·eiro de 184-'~, quando houver cumprido 
a sentença que lhe foi imposta na parte relativa a prisão sem 
pagar a multa que igualmente lhe foi imposta, e se achar 
preso tanto tempo quanto fôr preciso para perfazer os seis 
annos de prisão marcados na referida Provisão. 

ltio de Janeirn 16 de Março de 1863. Barreto.-1'd~arquez 
de Caxias.-Visconde de Calw Frio.-Barão de Sllrt~hy.
Carvalflo.- Pimentel.-Fonseca. 

RESOLGÇÃO. 

Com8t parece. -Paço em 28 de 1\farço de 1863. 

Com a Rubrica do Sua Uagestado o Imperador. 

Polydoro da Fonseca Qui11lanillta Jordclo. 

••ao-

N. 126.-FAZENDA.-Em 28 de Março de 1863. 

1\forlo por que devem as Thesourarias rernetler ao Thesouro as nolat 
suhstituidas c iuutilisad11s, e bem assim o papel circulaule ou moeda 
mctallica. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeim em 
28 de Março de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente inl<'rino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, tendo presente o offido n. o 8 
de 29 de Janeiro de 1862 do Sr. lnspector da Thesoura
ria de Fazenda do Rio Grande do Norte dàndo as razões 
p~r haver remettido pela administração do Correio a q~àn
tia de 402li\900 em notas substituídas e dilaceradas, deCla
ra, que approva o seu procedimento, c lhe ordena que 
quando tiver de enviar ao Thesouro notas substituídas e 
já inutilisadas o faça pela mala do Correio com todas as 



fornwliuaues e caul.das rreommerHlüthls n:1s ordrns n. o• 21. 
e 51. de H de Maio c 21 de Novemuro de Hl61, e por 
interm~dio dos Commandautes dos yaporcs da Companhia 
l~rasileira quando as rcmess;H forem l'll1 papel circulante 
ou em moeda mctallic~, na fôrma da Circular n. o 55 de 
28 de SeternLt·o de 18tH, obsenando-se em taes remessas 
as disposições d~s referidas ordens; cumprindo que o Sr. 
I nspretor faça encaixotar os valores com a precisa antccc
dcncia a fim de serem entregues em lf'!npo t·ompctente aos 
Cornmandantcs dos Vitport's. 

Manptr~ de Ahroii!Ps. 

~. 1:27.- AGHICULTlill.\, CO~DIEHCIO E OBIL\S 
PlJBLlCAS.-Em :!8 de !\larço de 1SG!L 

l.nnecdendn ao BJcharc•l Ahraham dos :-!antos S:t uma lc•gtw quadraria 
de terras na zona rk trrnts dnolutns comprehrndi<las Pntrc n rin 
llwgüay c o sru cottllnenlc !:ornm;mdahJ pm·a fPHdar umn rulonia 
com pl'>Soas liurs. 

Direcloria d·:s Tcrr:1s Pnhliras e Colonisação .-~Jiniste
rio dos Negocias ria Agrlcultur<\, Ccmnncrcio c Obras Jlu
lJlicns em 28 de 2\!arço d3 1SG3. 

111m. e Exrn. Sr.-Fico de posse da informac:ão prestada 
por V. Ex. em seu offieio de 8 de Norcmbro tio anno pro
ximo findo ácerca do rcc{lterimento do Bacharel Abmham 
dos Santos Sá, que pa:·a Pslabelccct· urna colonia de pes
soas livres pede a concessãn ue uma Icgua quadrada na 
zona de terras devolutas comprchendldas entre o rio Uru
guay c seu confluente Cornmanduhy, igual á que obteve o 
Conego João Pedro Gay. Ern resposta lhe declaro que 
antoriso a V. Ex. a deferir ao pelicionario, ciTecluando-se 
á sua CHsta a medição que será yerificada competente
mente, e obrigando-se o concessionario a cumprir as con
lJiç<1ei prescriptas pelo art. 85 do Uegulamento de 30 dn 
Janeiro de 18M. 

Deus Guarde a V. Ex .-Pedro de .:\ lcantara Rellrgnrde. 
-St·. Presidente da Provincia de S. P('{lro. 



N. 128.--FAZENDA.-Em 30 de 1\Iarço de 1863. 

Os Empregados da adroinistraç1ío dos CorrPios só perdem a gratifica• 
ção nos casos especiacs e expressos no Regulamento respcctiYo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
30 de Março de 1863. 

O 1\Iarqucz de Abrantes, Presidente interino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, de conformidade com o Aviso 
do Ministerio da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas 
de 9 do corrente, ordena ao Sr. Inspector da Thcsouraria 
de Fazenda do Amazonas que pague ao Praticante ser
vindo de Porteiro da administração do Col'l'cio d••ssa Pro
víncia a gratiiJC,l<:lío de trcs diils, em que deixou d•~ com
parecer por anojado no mez de Julho, visto como as 
gratificações dos Empregados do Corr!'io fazem parte de seus 
vencimentos corno declara o art. /)7 do HegulamPnto de 
21 âe Dezembro de tBt~r,., c os arts. 69 c seguintes marcão 
os casos em que se perdem ltlcs vencimentos, Sl'ndo que 
em nenhum destes artigos se comprchendcm as faltas de 
comparecimento á Repartição por motivo de nojo . 

. Marque: de Abrantrs. 

__ .,..._ 

N. 129.-FAZENDA.-Ern 30 de 1\farço de 1863. 

A disposiç~o do art. 93 da Lei de 4 de Outubro de 1832, sobre liceu
ças, está cru vig()r para to.tos Qs Emprrgados civis, salvo unicameiife 
lfqiiclles que teuhüo outras disposições proprias c expressas. 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
30 de Março de 1863. 

O l\Iarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribu· 
nal do Thesouro Nacional, vendo pela guia passada pela 
'fhesouraria de Fazenda da Bahia em 14 de Novembro ul
timo no Desembargador Caetano Vicente de Almeida, que 
durante a licença de tres mczes que o mesmo magistrado 
obteve para tmtar de seus interesses descontou-se-lhe a gra
tificação 0 a 5. a parte "do ordenado, nos termos (confor-



me cnlcndeu a mesma Thesouraria) do arl. 19 do De
creto n. o 2. 350 de 5 de Fevcrei ro de 1859 c art. 35 do 
de n. o 2.343 de 29 de Janeiro do mesmo anno, c ordem 
n. • 333 de 10 de Agosto de 1860; pondera ao Sr. Inspe
ctor da mesma Thesouraria quo as disposições citadas ne,
nhu'ma applicação tem ao caso da licença de que se trata, 
por isso que cllas referem-se especial c unicamente aos em· 
pregados de Fazenda e aos da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Justiça c não aos 1\lagistrados. 

Sendo certo que o art. 93 da Lei de 4 de Outubro de 
1832 esteve sempre em vigor e sua disposição tem sido 
constantcm~nte c sem contestação applicada nos casos do 
licença dos Ernprpgados civis; salvo unicamente para aqucl
les que tem disposições proprias e expressas, c nunea os 
Magistrados farão exccptuados da regra geral, irregular
mente procedeu a Contadoria da mesma Thcsouraria ra~ 
zcndo o drsconto da liecnç:1 em questão na proporção da 
5.• parte em vez de fazü-lo na de metade corno prescreve 
a citada Lei de 2'~ de Outubro de 1832, euja execução l1ca 
recommendada ao Sr. Inspeclor. 

Marquez de A brante1. 

-··o----
N. 130.-AGRICUtTURA, COl\IMERCIO R OniL\S 

llUflLICAS.- Aviso de 3l de 1\Iarço de !~:63. 

Instrucçõcs para os Estacionarios do Tclegrapho elrctrico. 

Sua 1\Jagestade o Imperador Ha por bem approvar as Ins
tmcçõr~s desta data, pelas quacs se devem regular no exer
cício das suas obrigações os Estncionarios do Telegrapho 
electrico nas Estações da Prainha, Uaiz da Serra e Petropolis. 

Palacio do Rio de Janeiro em 31 de Março de 1863.-Pedt·o 
de Alcanta"ra Bellegarde. 

Instrueçi•es pelas quaes se de,·em rf'guJar no exerci elo das 
suas obrigações os Estacionarios do 'l'elegrapho eleetrico 
nas Estações da Prainha, Raiz da Serra e Petropolis. 

Art. 1." Em cada estação do tclcgt·apho só serão recebidos 
recados por escripto. 



Art. 2. o Na occasiiío da entrega desses recados IHis com no
tentes estações dovet·á set· feito o pngamento da sua írnpor
tancia, e cada um delles será lo:;o numerado, a fim de ser 
transmittido pela ordem da numeração á estaçiío a qnc for 
destinado. 

Art. 3.• Fica rigorosamente prohibido aos empregados dar 
)lreferencia, na transmissão dos recados, aos que forem rece
bidos postcriorrnentr, salvo sónwnte os oficia($, os da Casa 
Imperial, e em caso urgente os da estrada de ferro. 

Art. 4.• Se as estações dos ponto; extremos da linha lelc
graphica tiverem recados accumnlados, deverúõ estes ser 
transmiltidos alternadamente. 

Art. 5.~ Em cada recado se rnarcnrá a hora em que foi en
tregue na estação,,c aqnella em que foi expedido. 

Art. 6.• Tanto os recados recebidos, corno os transmittidos 
serlio lançados no respectivo li rro, designando-s~· as taxas 
Jlagas, as horas em que forão enlrPgues o as da transmissão. 

Art. 7. • l\'ão {J permittido a pessoa alguma quo nüo per
tença ao serviço das c~taçõcs folhear os respectivos livros, 
visto pesar sobre seus omprP-gados loda a responsabilidade 
da divulgação de qualquer recado. 

Art. 8.• Não se deve pormittir a pessoas exlranhns ao 
serviço das estações a entrada nos lugares onde lra.balhiio 
os respectivos cmprrgados. 

Art. 9. • Quacsqucr queixas qno possilo haver contra os 
empregados das cslflções dovoníõ ser dirigidas em carta 
fechada ao Dircclor Geral. 

At·t. 10. As pessoJs que quizcrem transrnitlir rccndos om 
cifra, ou em língua estrangeira, dcveráõ apresenta-los com 
letra muito clara c intelligivel, para que se evitem Pquivocos. 

Art. 11. As tax".s Sl'l'ào pngas de conformidade com <~s 
<JUe forão estabelecidas no Decreto n. o 2.89\J de 15 do 1\Iar~·o 
ultimo; a saber: 
1>a Corte a Petropolis ou á Raiz da Serra c vice-

versa, recado simples em Portugucz.......... 1~000 
Dito, dito em cifra, ou em língua estrangeira.. • . 2;;000 
Da Haiz da Serra a Petropolis, ou vice-versa, rcendos 

simples em Porluguez .................... ·-. 500 
Dito, dito em cifra, ou em língua estrangeira. . . 1:$000 

O meado simples comprchcnde até vinte palavras; o que 
exceder esse numero pagará rnnis metade da taxa por cada 
dezena de palavras, ou fracções de dezenas addicionacs. 

Art. 12. A direcção c· assignatura dos recados não serão 
levados em conta quando se calcular o preço da taxa. 

Art. 13. Sao isentos de taxa todos os recados officiaes de 
urnas para outras autoridad0s, os da Casa lmlloríal, o do 
serviço da cslrada de ferro. ' 



Arl. 1q.. Os recados só poderão ser mandado:; para lugares 
comprchendidos dentro do perímetro marcado pelo Decreto 
citado. 

Art. 15. O estacionaria da Prainha rcrnetterá no fim de 
cada dia ao Director Geral um mappa do numero de recad(JS 
transrniltidos entre as divrrsas estações, bem como das taxas 
cobradas, devendo o cslacionario de Petropolis communi
car-lhe o movimemto tclr>graphico havido para a Haiz da 
Serra. 

Art. 16. No fim de cada mrz, ou em prnzos menores os 
eslacionarios dcvcráõ remettrr ao J)ireetor Gerul as quantias 
recebidas. 

Palacio do Rio de J:mciro rm 31 de Março de 1863.
Pedro de Alcantara Belleyarde. · 

_...,_ 
N. 131.-JUSTIÇA..-Lviso de :.li de :\larço de 1863. 

Ao Presidente da Pro,·inria do Pará.- DPc!ara quf', 'cntlo 3 tpll'ix~ 
negocio pesso;il, nilo púuc ser tlatla scnilo pelo olft'nt!itlo, ou por 
outrem nos r a ;os; cxccptnatlos nos ar!. 7 ~ c n do Codi~o du l'ro
crsso Criminal. 

2. • Secção.-1\finislerio dos Nrgocios dá Justiça.- Uio 
de Janeiro L'lll 31 de Março de ttlü3. 

Illm. e l~xm. Sr.-A' Sua l\Iagcstade o Imperador foi 
p4'esente o o{Jkio de V. Ex. de 12 de Junho do nnno 
pas:>ado, transmiltindo por copia o que o Chefe de Policia 
dessa ~)rovincia diri~io ao Delegado do Tcrruo de Hragnnça 
em solução á Consulta: « se o filho póde npn~sentar queixa 
pelos crimes commetidos contra o pai. >> O 1\Icsmo Augusto 
SenhOI', ouvida a Seeçfio dos Ncgocios da Just11;a do Con
selho de Estado, Houve por bem , por Sua hnruediala e 
Imperial Uesolução de 28 do corrente rncz, Mandar de
clarar que-" sendo a queixa nc;rocio pessoal uüo pôde ser 
dada senão pelo oiTendido, ou por vutrcrn nos casos cxc<'p
tuados nos arls. 72 c 73 do Codigo do Processo Criminal. 
e \ralando-se de lrgitimidade de prssoa para poder propôt· 
uma acçiio ou procedimento criminal, malcria que f) de lei 
não pódc ser supprida por uma intcrpre!élt;no, a que Hão 
se presta a lclra do citado urt. 72. >> 



·" t :>o 

O que cumntunko a Y. Ex. para seu conltl'I:Íillcllto, e 
para assim o fazar constar ao Chefe de Policia. 

Deus t.;uarde a V • .Ex.-Joào Lins Vieira Cansansão 
de Sinimbú .-Sr. Presidente da Província do llará. 

N. 132.--JUSTIÇA.-Aviso de 31 de Mar~o de 18ü3. 

Ao Presidente da Proiinria de s. Paulo. -Ap(Jrova o procedimento 
do Juiz rlc Dir<•ilo úa Comarca de .JararPhy, que mandou r~unir • 
em untJ "/' IH'<;o:t os nm:o< rlt' E<ai1 ãn do Juizo de Paz e da Sub· 
dclrgada tlc !\~ogy Uns Cruzl's. 

2. • Secção.- :\f in islr'rio dos K~p;orios da Justiça.- Hio 
de Janeiro ent 31 de 1\lar.:;o de 18ti:l. 

lllm. c Exm Sr.- A' Sua l\lagestade o Imperador foi 
preseHI.e o ollkio <Je V. Ex. rle 5 deste mez, transmittindo 
a representaçiio do Juiz dr~· Pnz de Mogy das Cruzes contra 
a deliberação do Juiz «In D:r .. ito «la Comarca de Jacarehy, 
que mandou reunir cnt uma sú pessoa os cargos de Escrirão 
do Juizo tle Paz c da Subdelr•gacia, c bem assim a infur
macão prestada pelo mesmo Juiz de Direito. O M<'smo Au
gusto Senhor, T«~ndo em altr.nção que, st~gundo o Hcguln
mento de 31 de Janeiro de 18'}2 art. lU, os Juizes de Paz 
se dcv~m servir dos Escrivães dos Subdclc~aàos de Policia, 
nomeados pelos Delegados sob proposta destes, c consN
vados cmquanlo forem da conílan1,~a dos mrsmos Subdc· 
Jogados; e Tendo em vi,tJ a Sua Imperial llesolução de 
Consulta da Secç:to de Justiça do Conselho de Estado de 
18 de Fevereiro de 18;)',. e Aviso Circular n.o 65 de 28 
desse mez c anno, Houve por bem Appmvat· o procedi
mento do Juiz de Direito da Comarca de Jacarel1y. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, c 
assim o fazer consta1·. 

Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieil'a Cansansão 
de Sinimbú.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

--



N. J 33.- BIPEIUO.- Aliso tlo 1." de Abril de JSG3. 

Ao Presidente da ['rovincia de Pernambuco, resolvendo algumas thnida~ 
IJllr propõe áccrra de uma botit·n homce:•pathica aberta por um mcdi1·u 
ua capital da mesma Proliucia. 

5.• Secção.- lHo de Janeii'O.- Minislerio dos Negocias 
do lmpcrio em o 1.• de Abril de 1863. 

Illm. e Exrn. St·.- Foi presrnlc a Sua Magrstadc o lm[:c
J"üdor o oficio de V. Ex. n." 3 de 13 de Janeiro ullirno, sub· 
mcttendo á considcraç;io do Governo lrnpc·riul o req uerimcnto, 
em que o Dr. Sabino Olcgario Ludgcro Pinho se queixa da 
decisfio, pela qual o inspcctor de saude publica dessa Pro
\'incia lhe irnpôz a multa de duzentos mil réis, marcada no 
art. 3!) do HcgulamC'ntil n.• 828 de 2!) de Setembro de 1851, 
pelo facto de ter ahcrlo uaw botica llom<ropatllica nesta 
cidade. 

No mesmo offi;;io consulla V. Ex. ao Gorerno Imperial 
sobre os seguintes qnesi tos : 

1." Qual o recurst) que cabe das decisiics das autoridades 
sanitarias em tacs casos, c a quem compete o seu conheci
mento c decisão. 

2.• Se a disposição do art. 38 do citado Ilrnulamen!o I) 
r.xtensiva nos medicas que dirigem boticas homccopathicas, 
que razoavelmente são os mais aptos para preparar c vender 
os remedins de qnc se usão, c de c1ue parece lJUe o predito 
artigo do lei nfio co;,ritou. 

3. 0 Se a infracção, .que deu lugar á imposição da referida 
multa, é da IJ[Ilurrza daquellas de que trata o art. 77 do 
mesmo Regulamento, c que devem ser julgadas pelos Dele
gados de Policia por meio de processo, segundo o disposto 
nos arts. 205, 206 a 211 do Codigo do Proel'sso Criminal. 

E o mesmo Augusto Senhor, lendo-se coufonnado por sua 
imrnedita resolução de 28 de 1\hrço proximo findo com o 
parccct· da secção dos Ncgocios do lmpcrio do Conselho de 
Estado, exarado em consnlla de 5 de l!evcreiro ultimo Ha por 
bem mandar declarar a V Ex. o sPguintc: 

t.• Que no caso de que se trata, c semelhantes, das decisões 
do Inspectot· de Saude cabe recurso para o Presidente 
ela Prol'incia, c deste para o Governo Imperial, com audiencia 
do Conselho de Estado, na fórrna do art. !,.5 do Decreto 
n.• 12l. de 5 de Fevereiro de 181.2, visto que a reclamação, 
de quo se trata, envolve uma questiio de contencioso adrni
nistratiro. 

2.• Quo nenhuma duvida pódc haver, qnanlü ao segundo 
()UI'sito, ú vista da dc!Prrnin:lnll' clisposiçi'in do ar f. :;9 do su-



pr·aeitado Decreto 1-l." 828, o qual, impondo a multa de du
zrmtos mil réis aos facultativos que venderem remedios ou 
drogas nos lugar·,·s onde IHJUVPr botica aberta, não exceplua 
aquelles que cnrtHe•u pt•lo sysV~rua hommopathico, pois que 
a palavra- farultatiro-cornpr1•hende todos os que exercem 
a medicina ou cirurgin, Sl'ja qwli fôr u systPma que emprega
rem no tratamento de seus doentes; salva sempre a hypothesc 
de não haver botica aberta no lugar·, caso exceptuado em que 
o falcutativo, seja qual li\r o slsterna de tratamento, pódo 
pr·epar·ar· c vender remcdios ou drogas. 

3.• Que tambem ú clara a solução do terceiro quesito, at
tetídendo-se a que o art. 77 do citado Hegulamento ordena 
que srjão julgadas pelos Delegados de l)olicia, com recurso 
para os Juizes de Dir· ito, as infracções do mesmo regula-, 
mcnto, que não tiverem r:do expressamente commetlidas ás 
autoridades sanilarias, c cujo conlwcimcnto c imposição de 
penas não lhes houver sido outorgado. 

Deus Guarde a V. Ex .-JJ!arquez de Olinda.-Sr. Pre
sidente da Província de Perr.ambuco. 

N. 13'L-fAZEXD.\.-1~m o 1." deALril dcJ8tl3. 

Que os •lirPitos das mercês silo 1k1 idos na conformidade das kis que 
l'igorão au ll'HI!JO tla concessão tlas IIH'smas mercês. _ 

Ministerio dos Negocios da fazenda.- Rio de Janeiro 
em o t.• de Abril de 18G3. 

Declaro ao Sr. Administrador da Recebedoria da Côrte, em 
solução ás duvidas constantes de seu ofllcio de 22 de Outubro 
de 1860: 

1.• Que, tendo sido pratica :lllfcrior á Lei de 27 de 
Setembro do mesmo armo cobrar 5 "/. dos beneficios cccle
siasticos, conforme as ordens do Thesou ro de 21 do Fc
,-creiro de 1842 e 2 de Novembro de 18~9, não póde o 
art. 12, § 5. •, da dita L·.)i, ·por ter crendo direito novo, ser 
applicado aos P arocltos Collndos c Yigarios (;craes, nomeados 
antes de sua exccuclio. 

2. • Que os dircftos das mcrres são <I!'Yidos na conformi
dade dns Lei!; que rigorão :w fPmpn da l'ow·cssilo dns rn.~smas 



merces, c conseguintcmenle o§ G. o do cilado art. 12 o<í r útil' 
ser applicavcl ás concessões feitas depois de sua cxcrução, e 
nfio ás cartas ou quacsquer outros diplomas, pelos quacs se 
tcnhão tornado effecti vos as mercês a n Lc ri ores ÚIJUclla ,··por a. 

JJlat·quez de Ahrantes. 

---
N. 13:S.-FAZE~DA.-Circularem o 1." ue Abril UI\ ISG:L 

Sobre :1 cobran~a tios llin•itos lias nomeações de Parochos r Yjr.arios gwar;. 

Ministerio 'dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
o 1. o de Abril de 1863. 

O l\iarquez de Abrantes, Presidente iuterino do Tri
bunal do Thesouro Nacional, em solução ás duvidas que 
lhe tem 'lido presentes a respeito da execução do art. 12, 
§ 5. 0 da Lei n. 0 1.114 de 27 de Setembro de 1860, declara 
aos Srs. Inspectores das Thesourarias de FüZ<'IH1a, para <t 
devida intelligencia e execução: 

1.• Que, tendo sido pratica anterior á dita Lei cobrar-se 5 •;'. 
dos beneficios ecclesiasticos, conforme as ordens do Thesouro 
de 21 de Fevereiro de 1842 c 2 de Novembro de.18W, 
não póde o artigo em questão, por ter crcado direito noHl, 
ser ápplicavel aos Parochos CollacJos c Yigarios Geracs no
meados antes de sua execução. 

2. o Que os Parochos Collados e Vigarios Gcracs, que j;í 
tcnhão pago os direitos de 5 •fo de suas nomeações, se 
forem ou tiverem sido nomeados ou obtido permuta para 
11arochias dh·ersas daquellas em que antes servião, só são 
sujeitos · aos 30 ·,r. da ditTerença ou augmcnto de venci
mento ou lotação dos beneficios: 

3.• Que os Parochos Encommendados, que oblivcr<'m col
lação, devem pagar integralmente os direitos de 30 •j. 
das resp~ctivas lotações, sem deducção dos 5 °/o quo 
tiverem pago como Encommcndados, pois que neste caso 
não ha accesso, e nem é a mesma a razão do imposto, como 
já se r-esolveu a respeito dos Juizes 1\Iunicipaes, que tem 
servido de Promt?torcs Publi cos, pela Ordem n. • 1i\l de 21 
de Julho de 18:5\1. 

Mar!JW'~ de Ahnmtrs. 



N. 136 - l~AZEND.\ .-Em G de Abril de 1Sú3. 

So!JI'C n roiJran~a de direitos tlc c~pcdirntc de me.rclldorias tlrsp~l'hadas 
de umas para as olili'as l'royincias, conl dcsfiíio a poi·tos lta!Jilitados 
ou não. 

1\liuisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
G tlc Abril de 18G3. 

O Visconde de A lbuqucrqur, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da The
souraria de Fazenda do Piauhy, que o mesmo Tribunal 
den provimento ao recurso de Manoel !ti beiro Soares do Nus
dmento, sobre o qual a mesma Thesout·aria informou á 
I>residcncia da Provinciu, em officio n.o 216 de 21 de No
,·embro ultimo; e lhe ordena que nnnullc a sua decisão pro
ferida no processo de apprchcusao das fnzendos do Supplicantc, 
nn parte que se refere á multa, e faça-lhe entrega do producto 
da arrematnção das ditas fazendas, ficando o Sr. Inspector 
advertido, pelo procedimento illegal que teve no processo em 
questão, \'isto como tios documentos que instruem o re·~urso 
do supplicnnte está provndo: 

J: Que o supplicante comprou as fazendas de que se traia 
na Província do 1\Iaran:r~~. com destino á cidade de There
sinu, onde devião des1Jrnbnrcar, por serem transportadus 
para S. José do 1\hranhão, a fim d' alli se~uircrn por terra para 
a Villa de Pastos Bons, onda o supplicante exerce a pro
fissão de negociante, mas que, em lugar de serem as fa
zcndns desembarcadas para S. José do l\111ranhão, o forão 
pam a cidade de Theresina por incutia do eommissionudo 
do supplicante; 

2. • Que por este facto forão as ditas liJzr,ndas apprelten
didas, por não terem pago os direitos de expediente como 
mercadorins importadas de outras l'rovinrias, sendo a appre
hensão feita pelo Empregado incumbido da visita ~os vapores 
e por ordem do Sr. Inspector, que mandou launr o respec
tivo termo, c o rcmetteu ao Inspcctor da Alfandega dn Par
nahiba, a fim de queju!gasRe a apprrhensão de conformidade 
com o disposto nos caps.t.o, 2. 0 o 3.• do tit. 3. • do Hegula-
rnenlo de 19 de Setembro de 18ôü; ' 

3. o Que o Inspector da Alfandega, julgando 11 npprr hensão 
procedente, impôz ao Supplicante a multa de 2/3 (lo vnlor 
das fazcndns apprehcndidas, c que dessa dc-ci~Jo recorrendo 
o Supplicunte pnfil a Th?sourarin, esta não tou:ou conhcci
niento do recurso, por n1io ter olle snlisfcito n~ condi~·nrs do 
art. 7G9 do Hcgulamento, em con3cqncncia do qur em s<'ssiTo 
tia J!.lnta da Thrsourar:a s'~ deliberl'u procc(ier ú nnrmata-



ç~ da,; di las fuzcJH.las, feíto o qnc, foi o processo rcmdlitlo á 
Alfaudl'ga, onde se acha, p~ra os proccdimenlos ullcrion•s. 

I~m face desta cxposiçfio é manifesta a illcgalidaàe do pro
cedimento do Sr. Inspcrtor, atlcota a disposiçfio do art. 62:) 
§ 2. 0 do RPgulamcnto de 1!) de Setembro de 18GO, c Ordens 
n."' 38 de 25 de Janeiro de 18fH o 579 de 12 de Dewmbro 
do mesmo anno; porque ainda mesmo que do Maranhão 
sahisscrn mercado rins em cabotagem para Theresinn, nenhum 
expediente devia ser cobnidó, porque Thercsina não é r,orlo 
habilitado. 

Sendo a apprehensão, de que se trn!n, feita em Thcrcsina 
em 7 de Outubro de 18tH, um ntmo •Jcpois de IJl'OilJUl~jado 
o Hcgulnmenlo de Hl de Setembro de t8GO, j:.í o Sr. Jnspcc
lor devia ter conhecimento do disposto no art. H25, § 2. 0 do 
mesmo Hegnlnmenlo, bem como d:t Ordem n. 0 38 de 25 de 
Janeiro de 1861, a qual rxplica a disposiçiio dtH!Uelle artigo, 
mandando á Thescuraria do Ceará sobr'cstar nus Mesas ue 
Hendas daquella Provincia na arrecadação dos direitos de 
expediente; sendo qne ainda na Ordem de 12 de Dezembro 
do mesmo anuo de 1861 se declarou tambem á Thesouraria 
do Rio Grande do Norte que ninda mesmo no despacho de 
mercadorias de umas para as outras Províncias não erão 
devidos os direitos de expediente, senão quando os ditos 
despachos fossem feitos para portos habilitados. 

Ainda adverte ao Sr. Inspcctor, porque tendo, na fórma 
do disposto no art. 763 do Hegulamento Has Alf<mdrgus, a 
indeclinavcl obrignçfío de recorrer cx-officio destn sua dcd~üo 
para o Thesouro, remettendo todo b processo para se co
nhecer da justiça ou illegalidnde do seu dcspncho, assim nãu 
procedeu ; c mais lho extranba ftue, fazendo snbit' 11 peti«;~o 
do Supplicantc, que deyc ser tomada como um recurso de 
revista, não a fizesse acompanhar do proc1:sso original, como 
dispôc o art. 768 do Hcgulamcnto citado, bem como qufl 
na sua informação nern ao menos di~a qual o valor que 
produlirão as fazendas apprrhcndidas c postas em nrrc
mnlação, C qaaJ O destino dudo á C<;Sa 5(111111)(1. - J' igondc 
de Albuqun·que. 

-9""--



N. 137.- AC.HIClJLTl:RA, CO:\Ii\JERCIO "E OBllAS 
l'UliLICAS.- Em ti de Abril de 18li3. 

lksolrcndo a~ duvidas pmposta;; ácrrca lia braçagcm que se dc1·c pagar 
aos Eugeuhciros mrdidorcs de linhas commuus, etc. 

Hirecloria das Terras Pu hlicas e Colonisação.- Ministo
rio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras l,u
hlicas em u de Abril de 18ü:L 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao oillcio de V. Ex. 
do 18 de Outubro do anno ultimo, em que solicitou solução 
üs duvidas, que lhe occorrem, tratando de pagar braçagem 
aos ·Engenheiros medidores de linhas communs, declaro-lhe: 
1. 0

, que ao Engenheiro que procede a medições para fechar 
um perímetro de terreno pedido a titulo de compra não é 
necessario verifiear a linha commum, já anteriormente me
dida c demarcada por outro Agrimensor, ao qual sômcnto 
compete a responsabilidade de qualquer inexactidão que 
tenha sido commetLida; 2. 0

, que, conseguinternente, nenhu
ma gratificação se lhe deve abonar como braçagem sob o 
pretexto de verific;:ção de linhas cornmuns. 

J)eus Guardo a V. Ex.- Pedro de A/cantara Bellcgarde. 
-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

N. 138.-GUEBIL\ .-Aviso de 7 de Abril de 18G3. 

Declara as conclic;ües em que clcyem ser cxdniúas do Exercito as pra~a!i 
que tiycrcm siclo conclcmnadas il pena de prisão mcnot· de G annos, 
e nil.o satisfizerem a.multa correspondente á metade desse tempo, que 
lhes houver sido imposta. 

t.• Directoria GeraL-Rio de Janeiro.-1\Iinislcrio dos 
Negocias da Guerra em 7 de Abril de 18u3. 

111m. c Exm. Sr.-Levei ao conhr-cimento de Sua 1\Ja
gestatlc o Imperador o officio n. • 284 de 12 de Novembro 
ultimo, em que V. Ex. submette á decisão do Goveruo 
lmperial a soluç.ão que dera a um o!ncio do Commandante 
do Corpo de Guamiçüo dessa Provincia, perguntando se 
rlcvia considerar como pena de prisão ciTecliva a mulla 
~:orrespondcnle ú llll'lade do tempo de prisfw, i111posla pelo 



Tribunal do Jmy á uma pra~1 daquclle Corpo; c o l\Tesmo 
Agusto Senhor, por Sua lmmediata c .Imperial Resolu~i.io 
uc 28 do mez proximo findo, ton.ada sobre Consulta do 
l:onselho Supremo Militar, Houve pot· bem determinar que 
a referida praça só deverá ser excluída do Exercito, na fórnlil 
ua Pmvisão de 29 de J•'evereiro de 18~4., quando houver 
cumprido a sentença que lhe foi imposta na parte relativa á 
}lrisão, sem pagar a multa que igualmente lhe foi imposta, 
c se achar presa tanto tempo quanto rôr preciso para per
fazer so seis annos de prisão marcados na citada Provisão. 

O que declaro.a V. Ex. para o seu conhecimento c de
'Vida exccuei.io. 

])cus GuârJc a V. Ex.-Polydoro da Fonseca Quinta
tzilha Jordão.-Sr. Presidente da Província da Parahyba. 

-*3-

N. 139.- L\IPERIO.- A viso de 7 de Abril de 18G3. 

Ao Díreclor da Faculdade de 1\ledícína da Bahia, declarando que um 
pharmaceutico approvado em 182~ pela Physicatura-mór do llcíno de 
l'<il·tu~al tlc1 c ser considerado como habilitado para fazet· rxarnc de 
sullicicucia. 

h.• Secção.- Rio de Janeiro.- J\Iinistcrio dos Negocios 
do lmperio em 7 de Abril de 18G3. • 

Illm. c Exm. Sr.- Foi presenl~ a Sua Magcstado o Impe
rador o requerimento em que o subdito Portugucz José Luci o 
J\lonteiro, pharmaceutico approvado em 1825 pela Physica
tura-mór do Reino de Portugal, recorrendo do despacho da 
directoria dessa Faculdade, que não o considerou habilitado 
para fazer exame de sufficiencia, pede ser admittido ao mesmo 
exame, a fim de 'poder t'Xercer a sua profissão no lmperio. E 
o :Mesmo Augusto Senhor, conformando-se por sua immediata 
nesolução de 28 do mez passado com o parecer da secção dos 
Negocios do lrnperio do Conselho de Estado, exarado em con
sulta de 26, junta por copia: l\landa declarar a Y. Ex. que o 
titulo apresentado pelu supplicante preenche essencialmente 
o fim da legislação em vigot·, com cujo espirilo se harmonisa, 
porque as cartas de approvação da Physicàtura-mór do Reino 
erão em seus e!Tl'ilos iguaes ás cartas de doutor ou de bacharel 
dadas pela Universidade de Coimbra; e que portanto devo o 
peticionaria ser admittido ao referido exame. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez dcOlinda.-Sr. Direclor 
da Faculdade de 1\lcdicina da Córtc. · 



N. ao.-FAZE~D.L-Circular em 9 de Abril tlc 1863. 

Sobre a cobrança do emolumento das buscas para se pass~rcm 
certidões. · 

1\linisterio dos Neg,)cios da Fazenda.- Rio de 1aneiro 
em 9 de Abril de 1863. 

O l\larquez de Abrantes, Presidente intei'ino do Tri
bunal do Thesouro Nacional. tendo em vista uuiformisar a 
cobrança dos emolumentos· das certidões de que trata a 
ordem de 22 de Novembro de 1837, declara aos Srs. lnspc
etorcs das Thesourarias de Fazenda, para a devida i ntelligencia 
c execução , que , sendo os livros mencionados na citada 
ordem os que tem denominação distincla e não os que 
contém objectos da mesma natureza, embora sl'jão os ditos 
livros divididos em volumes, sú deve cobrar-se mais de 
uma busca, se por ventura dousou mais indivíduos pedirem 
certidão em um requerimento de um mesmo objecto, ou se um 
sú requerer certidão de objectos dlfferentes, como por exemplo, 
de faltas que commotteu como Empregado Publico , e 
de recebimento de seus vencimentos, porque os livros dos 
pontos são diverws das folhas de pagamento. 

Marquez de Abrantes. 

N. 14:1..-GUEHRA.- Circular em!) de Abril de J8GJ. 

Fixaudo a intelligeucia qne se deve dar á Circular de 23 de JnniHl 
tio anno proximo passatlo ua parte rclatira á intrnençiio dos Dele
gados do Cirurgião-mó r tio Exercito e dos Commantlantcs tios Corpos, 
na celebracuo, commettida ás Thesourarias de Fazenda, dos contraetos 
para fornecimento tios rcmcdios ás enfermarias. militares estabelecidas 
nas capitacs. 

4.• Dircctoria Geral.- 2.• Secção.- Hio de Janciro.-
1\Iinisterio dos Negocios da Guerra em 9 de Abril de 18G3. 

Tendo-se suscitado duvidas a rc!lprito da Circular ele :!J 
de Junho de 1862, para que oscontractos para forncrinH·nto 
de medicamentos scjão cclr~brados nas Thesourarius. snp 
pondo,sc r1uc ha ahi de3e1r tis Juntas de Fozcnda, por sneru 



ouvi<lo3 os Cornmaudanles dos Cot·pos e os Dl•legados do C i· 
rurgião-múr do Exercito; sou a dizer a V. S., que, tendo a 
referida Circular sido expedida nos termos do art. 53 do 
Hegularnento n. 0 870 de 22 de Novembro de 1851, nada tem 
asJuntas que ver no seu cumprimento, embora funccionem 
os lnspectores e os Fiscaes, visto que não se trata ahi de 
negocias das Thesouraria5, mas simplesmente de flscalisação 
das despezas da lleparliçiio da Guerra. Entretanto não ha 
inconveniénte em que a palavra - voto -, que sele na Cir
cular em questão, seja suLstituida por - audicncia - ou
informação. 

Deus Guarde a V. S.- Polydoro da Fonseca Quintanilha 
J ordão.- 81·. Inspcctor da Thesouraria da Fazenda da Pro
víncia do .••• 

N. 142. -FAZENDA.- Em 10 do Abril de 1863. 

Os Presidentes de Provinda são os competPntcs para imp•lr ás nutoridad~s 
policiaes as ·multas por infracção ·do.:Regulamcnto ido sello de papeis . . . 
l\Iinistorio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 

10 de Abril do 1863. 

O 1\Iar~uez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista o oflicio da Alfan
dega do Albuquerque na Província de 1\Iato GrossG de 15 
de Abril de 1862, participando ter multado em dez mil 
réis ao Subdelegado daquella Povoação João Baptista 1\Jon
teiro, por haver deferido um requerimento aprest>ntado no 
respectivo Juizo, sem qu& fosse, previamente rago o sello 
devido, ordena ao Sr. Inspeclor da Thesouraria de Fazenda 
da dita Província que declare á mesma A lfandl'ga que 
semelhante procedimento não foi regulai': 1. o, porque á 
cspecie, de que se trata, não é applicavel o art. 764 do 
Reg-ulamento das Alfandegas, e sim o do 26 do Dezembro 
de 18GO; 2. 0

, porque, nem o art. 58 do referido Begula
mento, nem a Circular de 25 de Fevereiro de 1861, nem 
a de 11 e A viso de 26 de l\Ian;o de 1SG2, sujei tão os n·queri
n:<'ntos judiciacs ao sello prévio antes de ar,n·scnlados onde
feridos, maximo na hypothese sujeita, em que o requeri
rwnto era para prinr.ipio de unw justilica~·uo, clllle~ de cuJo 



j:~lgamcnlo deveria então ser pago o sello com o processo, na 
fôrma das disposições citadas; 3. •, finalmente, porque, ainda 
quando, por ter o subdelegado despachado sem sello o re
querimento, tivesse incorrido em multa, a Autoridade com
petente para lh'a impot· não er·a a mencionada Alfandega, 
mas o Presidente da Província, na fórma do art. t 18 do 
citado Hegulamento do sello de Dezembro de 18GO . 

. lllarquez de Abrantes • 

• 011 

N. H3.-FAZENDA.- Em 10 de Abril de 18G3. 

Dá provimento a um recurso sobre divida de excrcicio5 findos. 

Ministcrio dos Nc~ocios da Fazenda.-llio de Janeiro em 
10 de Abril de 1863. 

Communico a V. S., para os fins convenientes, que Sna 
~lagcstado o lmperad.or Houve por bem, por Sua lmmo
diata c Imperial Resolução do t.• d• corrente mcz ( '), 

(') Resoluçào de Consulta a que se refere o At íso supra, 

Scnhor.-1\lanocl Joar1nim Teixrira, da Pro\"incia do Piauhy, na qna
litl:llle tle procurador de diyrrsos, intcrpoz recurso para o Conselho de 
Estado do despacho do l\lini >tro c SrCI'etario rlc Estado dos l\pgocios 
tia Fazenda, que imlcfcrio a prctençfio de seus constituintes, os qnars 
se julgão com direito de ha1wcm do Thcsouro Nacional a i111portancia 
rios vencimentos, que se lhes estão devendo, como praças de prct da 
Brigada que em 1839, 1840 e lSH se .rrgr.nisou naquclla ProYinria. 

!'ara dm· idéa clara deste negocio, cotném CXlHir em resumo os factos 
e eircurnstancias cssenciaes constantes dos papeis e documentos junto~ 
ao recurso. 

A Thesouraria de Fazenda da Prol in ria do Pinuhy liquidou c re
mettcn pal'a a Contadoria· Geral da c;ucrra em '27 de Maio de 18\7 e 
'21 de Junho de J8[,1 os processos de diYida de cxcrcicios findos n."• 75, 
264 c 270, importando todos na t(Uantia de 27: 171SOOO, pro1·cnicntc du 
Ycncimcutos de di1crsas praças de prct de t.a Linha, da Guarda 1'\a
fional e dos Corpos de Policia Municipal que lizerão parte da Brigada 
do Coronel José Francisco dn Miranda Osorio, emprP~ada em ~nfl"oc;w 
a rebellião que apparcceu alli c no l\larauhão nos indicados auuos de 
1839, lillO c 1841. 

Tendo sido esses prormsos rcyistos, ou antes liquidados rlc nom na 
c•.Httprtcnt•' Contadoria do Thcsomo, rkdaránio os Jirp1irl:~dorcs q ur <lil 



lflmada &ob pai'I!CCI' de Consull:~ .das Scc\'õi•s rrunitiÍis· de 
Gucna c Marinha c de Fazenda do Consdho de lNado, 

tQtnlidade da llivitla só pud-crao lirtuielar a quantia de> 17::,H»1~3, a 
~abl.'r: 11: 631fl8!7 pertencentes fts praças dos Corpos l'olieiars, c 5:91 :JS•J:llô 
its outras, c que 11uanlo ao resto, lhes crilO pn~cisos csdorccimcntos, 
que dc,·iao ser exigidos da Thesouraria, mas que se poelia rcconhcce•r 
c pagar esta parte da di,·ida se se resolvesse: I o, qne crllo eloeumcpto.' 
le;;itimos as guias passadas ás ditlcrentes praças pelo CornrnanJmitc da 
nrigada, rm wz de o serem, como c costumc>, pdns Chcfr;; dos t·r,:
prclivos Corpos· '.I. o que devia ser pago prlo Governo ti era! o· sc•niç" 
que haviao [H"cs'tado,' durante. a guerra, os Corpos ele l'ulkial\lunicipal. 

Por despacho de '.17 de Abril de 18&&, dc•ddiu o Ministro da Fazc•nda, 
de accordo com os ,·otos de todos os l\lt)mht·os do Tribunal, quanto a 
primeira questao, e sómcnte com o do Procurador Fiscal quanto ft se· 
gunda, que se reconhecesse a parte da di\ ida prrtcnccntc its outra~ 
praças; mns que as de Po!icia l\luuidpal delião ser pa~as pl'la rcspcr
t.ha Pro,·incia. 

Em Yirtutle desta decisão o rrcorrcntc rccchc.lt a I)Itnntia dr r,:!JI3SO:JG; 
c em 17 de Junho de 1s:,7 rcqtH'rru no,·amcnlc ao Thrs•ntro, all('r,ando 
que o GoYcrno da Prmincia do l'iauhy lhe rccusfira o pagamento dos 
11:631$817, pertencentes ás praças dos Corpos •lc Policia, com o funda· 
rncnto de ler sido esta força lcrantada unicamente para comhater a rcbdliflo 
e pedindo lh'a mandasse o Go,·erno Geral satisfazer 11rlos cofres do E.lado. 

Este requerimento foi faYora,·etmcnte deferido pela Imperial 1\rsoluçno 
de Conwlta de 6 ele Novembro de 1858. 

Par.1 executar-se esta Resolução, e por haverem chefiado •la Thcsouraria 
de Fa7.enda os esclarecimentos c explicações, cuja falta impedir:• a rcspcr
tira Contadoria de terminar o ctamc do5 lrcs supramencionaclos proces
sos, Jrrocedrn-sc ali i a uma nova lirtnida·.ã••, in!'lnindo-sn ua rdaç1o dos 
fTf'dorRs uwis 83 praca~, qnc nilo h a\ in o si<lu coutrmplndas na priinPira. 

Esta liquidação rtu'c f:•t. t)lcvar a importancia da di' ida comtnnt.c dn.< 
Ires pro•·essos a dczasl'le contos de rris pouco mais ou mrnn;, além rln,; 
S:913SOGO que o rel'tlrrrntc; já rrcchen, foi subrnrltida iÍ clccisno rio 
Presidente do T~ibunal do Thrsonm com os parercrrs elo Consrlhrim 
Dircctor Geral da Conlahilida•lc e do llr. l'roe~ttrador Fis.-al, 'I>S qn.~''' 
rntcndt'rão rte1·cr rcconltrccr-sc a di\"irla, c do Conselheiro lJircrlor r;eral 
da Toruada de Contas, que opinou em sentido ~onl.r·ario. 

A dt•ci;;ao rccorricla t:onformou-se com o volo deste ultimo funcriona· 
rio, o qual é do thcor seguinte: «Sou de parecer que a di' ida não 
pódc ser rccunhecirla, pela illcgitimidadc dos docunwntos ou títulos ettt 
q rtt' se basêa a rcclamaçno c servirrto para a sua liquidação. n 

Simples atl.<'stados gracio· · ·In corortrl .José Francisco de l\lir.1111la O.<o
rio, commamlante de br· ···,1cla Thcsouraria i:ulclicla:nrttll' co11· 
sidcrado~ ~uias rc~ular..;...,_..,...,_,cm ohscr·rou o Chefe "" ~rrção do 
Thesouro Sallcs, em sua infonua~i\o. Gr.1riosos disse Pu fllll' n<ío os atl!'s
tarlos do CGroncl Miranda Osoriu; P de fal'lo não roacrhn como possa 
um cummandantc llc brigada, na falta rlc tinos nwslrPs d•·>s rmpos ele• 
su.a bt·igada e de quacsquer outras infnrmaçn"s ollkiars C' Hdcdignns 
altcstar de mcmoria quantos tlins de soldo, quantas etapas, ele., se lid: 
rlo llevrndo a tnnlas c tão numerosas praças rlc pret, eleslarndas em 
diwrsos pontos de seu cmmuando. Sou ai1Hin de parecer qnr as ordrns 
de 2:, ele Fevereiro de 1853, rlrterminando qnr• sr• não eleve liquidar 
divida maior do que a pedida, tem to•la n appli<'ar;ão ao easo "'rlcntt•, 
em que se redamnva 11:631R087 c se liquidou 17:17:Jfi196; s"ndo, nlcm 
lli.<lo, <JUC as dhidai relativas ás praçliS que .acr,resn'rão na prrsl'nl•~ 
ull.ima li•tuidaç:to c liquidadas c.r-o/{icío, 11ãn tonsl<l 'Jl"' sPja rr"io· 
nario o n•clnmanlc Tl'ix('ira. 

IH·cr.;;l•r~ n~1 (;o, EH\n nr 1 ~~~:; ·!I. 



de 5 de Fevereiro ultimo, Dar provimento ao recurso que 
Manoel 1oaquim Teixeira, da Província do Piauhy, na qua· 

As Secções reúnidas do guerra e marinha e de fazenda nfto duvidllo 
de que pouco e muito pouco das quantias que o recorrente reclama, 
terá revertido ou reverterá em beneficio dos credo•·es originarios ou de 
suas familias: é este um dos mais graves incom·enientes dos embara~os 
e delot1gas da liquidação das dividas passhas do Tbesouro; mas nem 
por iss;> parecem ás Secções menos legaes os documentos justificativos da 
divida de que agora se trata, os quaes não podem ser legitimamente iu
validadl t por meras suspeitas. 

Nilo julgao as mesmas Sel·ções que se dev1io reputar gradosos os attes
tados do Coront-1 Osorio, para o fim de se recusar o pagamento reclamado 
pelo recorrente : 1.• porque es;a divida consta, não tanto dos attes
tados, como das relações de mostra com que forão cotejadas e se ach:io 
juntas aos processos: ~.· porque esse Ollicial aflirma em seu oflicio diri
gido ao Inspector da Thesouraria de Fazenda da Provincià de Piauhy, em 
lá de Outubro de 18á6, constarem dos seus registros as declara~ões que 
faz a respeito das praças a quem deu os attestados, e que as conhece por 
terem sen·ido na sua brigada e serem residentes na mesma cidade e ter
mo onde elle tambem reside : 3.0 porque das informações juntas consta 
que dividas semelhantes tem sido pagas em identicas circumstnocias: 
4.• e principalmente porque os proprios attestados e relações de mostra, 
que agora se pretendem gão se•·em sufficientes para justificar a parte ·da 
divida, sobre que rersa a questllo, já for/lo derlarados pelo despacho de 
'7 de Abril de 18áá, legitimos e suflicientes para autorisar-se o pagamento, 
que elrectivamente se realizou da outra parte da mesma divida. 

Taes e tllo contradictorias decisões podem fazer acreditar que as reclama· 
çõea doscredorrs do Estado são uma espeeie de jogo do azar que nao diz 
bem com a lizura e boa fé de que o thcsouro nacional de,·e fazer timbrr. 

Tambem nao parece ás Sercúcs de guerra e marinha e de fazenda que a 
opinillo do Conselheiro Director geral da tomada de contas possa ser justi
ficada pelas orden~ de 6 de Fe\·ereiro de 1853, por quanto dado mesmo 
que a doutrina dellas seja revogavel e justa em todos os casos, é certo que 
o recorrente pedira ao thesouro em 17 de Julho de 18á7, lhe mandasse 
pagar a quantia de 11:6316087, parte da divida proveniente dos venci
mentos das praças de policia municipal que enUio estara liquidada ; ma11 
nllo a pcdio como pagamento integral da di\·ida dessa origem. 

Demais, e ninda concedido que assim não fosse, a doutrina das citadas 
ordens poderia justilicar que nao se pagasse ao recorrente mais de 
11:631S087, mas nao que se deixasse de reconhecer o total da dhid3. 

Assim, e porque os fundamentos da decisão recorrida forão os que deiu 
expostos, as secções Silo de parecer que se dê provimento ao recurso, a fim 
de que reconhecida a divida a que se referem os processos os. 7á, 264 e 
'70, na conformidade da liquidaç1io do Thesouro, seja ella paga a quem 
de direito fõr. 

Vossa Magestade Imperial porém, mandará o que fôr mais acertado. 
Sala ~as conferencias. ~m á de Fevereiro ~e 1863.-;-Visconde _de Jtahorahy. 
- Yrsconde de Jeqtnttnhonha, - Candtdo Baptttla de Oltt'ttra.- João 
Paulo do1 Santos Barreto.- Visconde de .Abaetd.- Miguel de Souza 
Mello e Alvim. 

REWLUÇÃO. 

Como parece. Paço, 1.• de Abril de 18C3. 

Com a Rubrica de Sua !Uagestade o IJilpet·ador. 
Marque: de A brtmtrs. 



litlatlo de pr·ocurador do diverso5, lnlet'poz para o Con
selho de Estado do despacho deste 1\linisterio de 13 de 
Outubro do anno passado, que indeferio a prete"nção do 
seus constituintes a serem pagos pelo Th(•souro Nacional 
da importancia dos vencimentos que se lhes estão devendo 
como praças de pret da Brigada que em 1839, 18.40 e 1841 
so organisou na dita Província; cumprindo, portanto, que 
em execução da citada Imperial Resolução de Consulta seja 
reconhecida a divida a que se referem os processos juntos 
n. •• 75, 26~ e 270, na conformidade da liquidação do Tho· 
souro, e paga a quem de direito fôr. 

Deus Guarde a V. S.- Marquez de Abrantes.-Sr. Con
selheiro Director Geral interino da Contabilidade. 

N. 144.-FAZENDA.-Em 10 de Abril de 1863. 

Nega provimento a um recurso sobre despacho de fazendas em retalhos. 

!linisterio dos Negocios da Fazen~a.- Rio de Janeiro em 
1 O de Abril de 1863. 

Communico a V. S. par11 sua intelligcncia, e para o fazer 
constar á Alfandcga da Côrte para os fins convenientes, que 
Sua 1\Iagestade o Imperador, Conformando-se com o parecer 
de Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de E~tado de 
7 de Fevereiro ultimo, Houve por bem , por Sua Immediala 
c Imperial Resolução de 28 de Março_proximo findo. l•) Negar 

(') Resolução de Co11su!ta a que se refere .o Aviso .mpra. 

Senhor.-Servio-se Vossa Magestadc Imperial Mandar, por desparbo 
do 1\linisterio da Fazenda de ~9 de Dezembro findo, que a Secçao de 
Fazenda do Conselho de Estado consulte com o seu parecer sob•·e A 
materia que faz objecto do requer1mento de alguns negociantes desta 
praça, representados pelo seu ad1·ogado, os !JUars pedem provimento 
a uma reclamat3o por elles dirigida ao Thesouro Nacional, e por este 
indeferida. 

Em ordem n cohibir gra1·rs abnsos a qne dera orrasilio a non Tarifa 
das Alfand'!gas ·de 1860, do modo por que forllo praticamente enten
didbs os arts. 597 e 608 d-a mesma, relath·amente aos despachos das 
fazendas, importadas em retalhos , foi expedida pt'lo Thesouro Nacional 
a Circular de '4 de Outubro do anno findo às Alfi)ndrgas do lmperio, 



provírnnuto ao recurso interposto para o dito Consdho por 
alguns J'i•~gocianles da Praça do Hio de Janeiro, mediante o 
qual pr·etcndião os recorrentes que fosse lixudo um prazo 
para sómcntc depois de ler elle cxpiratlo começar a vigorar 
o acto deste l\linisterio que firmou a inte!ligencia dos arts. 
597 e 608 da Tarifa das Alfandegas, considerando retalhos 
sómcnte as fazendas que são importadas em quantidades me-
nores de tres varas de extensão, e nlio aqucllas que vem 
juntas formando peças ou córtes. 

Deus Guarde a V. S.- Marquez de Abrantes.-Sr. Con
selheiro Direclor Geral Interino das Ilendas Publicas. 

dando aos refcri•los artigos ua Tarifa a intelligeucia qnc dcwm ler na 
applicação aos mcnciouauos despachos. 

t'cndo levada a cll'eito ua Alfuuucga desta Capital essa deliberação to
mada pdo l\linistcrio da Fazenda, pretenderão alguns negociantes •!esta 
praça, importadores das referidas fazendas, ohter do Thesouro Nacional 
a fixação de um prazo rnzoavel, lindo o qual dcycráõ ter vigor as rrs
tricções contidas na mencionada Circular, a fim de evitar, dizem clle!, 
consideravcis prcjuizvs, provcuientcs de importantes cncommendas feitas 
para a Europa, na fé de que os despachos favorecidos pelos citado~ 
artigos da Tarifa continuariiio a ser feitos como se praticava até então. 

O indeferimento do Thcsouro a esta pretencão faz o objecto do recurso 
para o Conselho de Estado. ' 

A Secção de Fazenda, haycnrlo examinatl<> altentamente os documentos 
que acompanhárilo o requerimento dos supplicautes, pensa que , não 
tendo a deliberação do Thl'souro acima referida, alterado disposição 
illguma da Tarifa rm Yigor, mas sómentc feito a neccssaria descrimi
nação das fazendas, que deH'm sct· considerarias- retalhos-, nenhum 
fundamento assiste nos supplieantes para serem attcndidos n.1 sua pre
lcnçfio; c é por isso a mesma Sec~ao de parecer, que lhes srja m•gado 
u provimento pedido. 

Vossa Magestade Imperial, porém, Mandará o que fur nwis justo. 
Saln das conferencias, em 7 de Feveri'iro de 1863. - Ca.Hclido Hap· 

lis/11 d~ Olit'cira.- J'iscot1rle rlc .Tc<]Hitinlwnhfl,- J'iscundc de Jtubura/•!J· 

C(•lllu Jlilrcct'.-l'açn, 28 de Mal'l;o de 186;l. 

l :oru a Hubricn de ~ua l\Iagcstadc o Imperador. 

,lJarqlte: de Abrantes. 



N. H5.-GUEHIU.-Aviso em H de Abril de 1863. 

Dedarando qnr, o Aviso de~ de Dezemhrc de ISGt nno trH em ,·ista 
den>ln>r íts Thesonrarias de Fazo•nda a li,;calisação das despezas das 
enfermarias militares, mas sim apenas fornecer-lhes os meios praticos 
de-·fõrilieêêi-ciii se ha delirit a satisfazer, ou saldo a recolher aos 
cofres puhlicos. 

r~.· Dircctoria Geral.- 2-• Srccão.- Rio de JanciJ'O-
Ministerio dos Negocios da Guerra· em 11 de Abril de 1863. 

Declaro a Y. S _, para seu con hccimcnlo c governo, que 
o Aviso de 13 de Dezembro de 1861, para que os Conselhos 
J~conomicos apresentem nas Thesourarias de Fuz!'nda os ba
lancetes das despezns das enfermarias militares, teve unica
mente em vista facilitar o cumprimento do disposto na Circular 
de 12 de Abril de 185'~; isto c, para lhes dat' os meios de 
conhecerem se ha dc!icit a satisfazer ou saldo a recolher aos 
cofres publicos, e nunca dcyoJver ás mesmas Thcsourarias a 
liscalisação de tacs dcspezas, que, pertencendo á administra
ção cconomica do Corpo, dependem unicamente das inspcc
ções militares c da Directoria Geral da Contabilidade deste 
lU i nistet·io. 

Dc.)US Guarde a V. S. -Polyrloro da Fonsccn Quinfanilha 
J ordão.- S1·. luspector da Thesouraria da Fazenda da Pro
víncia de Goyaz. 

N. 146.- IMPERIO.- Aviso de 11 de Abril de 1863. 

Ao Directot' da Faculdade de l\lcdicina da Coirtr, drdarando que nno póde 
set· aceito para a matricula o exame de arithmetica, algehra c geome
tria, feito no primeiro anno da Eseola Central, pela mesma razão por •tnc 
foi recusado o de um bacharel em mathcmalicas. 

!L• Secção-- Hio do Janeiro.- 1\linistcrio dos Negocios 
uo lmpcrio em 11 de Abril de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.-Comrnunico a V. Ex. que foi inude
rido, na conformidade do arl. 86 tios 1:<:-;tatutos vi~Pnles, o 
requerimento informat.lo p!ll' V. Ex. em oficio de 2ü do lllC'Z 

pa~sado, no qual l'ellro Dias Carneiro pe1k q ne sn ad mi llão 
··otuo V<Íiidn~, para a ~ue~ lllltlrieulil nn pri:neiro anno de~sa 



Faculdade, os exames de arilhmctica, algobra c geometria 
que fez na Escola Central, onde foi approvado plenamente no 
pl'imeiro anno, que comprehendc o ensino daquellas mate
rias; observando que as razões produzidas p(•lo supplicanto 
no dito requerimento, e p01· V. Ex. na sua informação, são 
procedentes para se dispensar na lei, mas só o póde fazer o 
l 1oder Legisla ti v o, á quem se deve recorrer; além de que nesse 
sentido ha o precedente do bacharel Vicente l\laria de Paula 
Lacerda que não foi dispensado dos exame~ das referidas 
materias, c que aliás tinha em seu favor melhoria de razão, 
por ter o curso completo de mathcmaticas. 

Deus Guarde a V. Ex. -JJfarquez de O linda. -Sr. Dircclor 
da Faculdade de Medicina da Córte . 

.. ,.~ 

N. H7.-l\IAIUNIL\ .-Aviso de 13 Abril de 1863. 

l\landa observar regras a bordu dos navios brasileiros, tanto de guerra, 
como de commercio, para e,·itar abalroações. 

f .• Secção.-ltio de Janeiro. -1\linistcrio dos Ncgocios. 
da Marinha em 13 de Abril de' 1863. 

lllm. c Exm. Sr.- Sua Magestadc o Imperador, To
mando em consideração o convite feito ao Governo lmporiul 
pelas Legações de França e Inglaterra nesta Côrte, para que 
s<'jlio adoptadas e seguidas pelos navios brasileiros, tanto de 
guerra, como do commercio, as regras promulgadas pelos 
Governos daquellas duas potcncias, com o fim de. evitar as 
abalroações, c Attendendo mais quanto importa ás nações 
marítimas estabelecer, por meio de um accordo interna
cional, preceitos uniformes, segundo os quacs sejão resol
vidas as contestaçõe~, que se originarem de taes sinistros, 
Determina que, a contar do 1.• de Junho proximo ful.uro, 
se observem c executem a bordo dos navios de guerra o 
mercantes brasileiros os preceitos e regras, assignados pelo 
Conselheiro Director Geral desta Secretara de Estado : o 
que communico a V. Ex. para sua intelligencia e execução. 

Deus Guarde a V. Ex. --Joaquim Raimundo de Lamare. 
-Sr. Chcrc de Divisão Encarr<'gado do Quartel General da 
Marinha. 



Tt•aducçiio. 

Regras, que devem ser observadas, para et•itar as abal
roações no mar. 

Art. t. o Nas regras, abaixo estabelecidas , considera-se, 
como de vela, o navio á vapot·, que, navegando, fizer uso 
unicamente do panno, c, como a vapor, a embarcação, cuja 
machina estiver funccionando, embora empregue igual
mente as velas. 

Regras relativas ás luzes e signacs em tempo de cerração. 

Art. 2. o As luzes, mencionadas nos seguintes artigos , 
devem ser trazidas em todo o tempo, com exclusão do 
quaPsquct· outras entre o pôr c o nascer do sol. 

Art. 3.0 Os navios á vapor em viagem traráõ as luzes 
scgu in tes : 

(a) No tope do mastro do I raquete:- Uma luz branca de 
intensidade tal, que possa ser avistada da distancia de cinco 
milhas, pelo menos, em noite escura, mas sem cerração, 
c collocadà de maneira a produzit· um clarão uniforme e 
não interrompido sobre um arco do horisonte correspon
dente a vinte quartas da agulha, contadas da próa para um 
e outJ"O bordo até duas quartas por ante a ré da linha de 
travez. · 

( b) A estibordo:- Uma luz verde, de intensidade tal, que 
possa ser avistada da distancia de duas milhas, pelo menos, 
em noite escura, mais sem cerração, c collocada de maneira 
a projectar um clarão uniforme e não interrompido sobre um 
arco do horisonte, correspondente a dez quartas da agulha, 
contadas da prtla do navio até duas quartas por ante a ró 
da linha de travez de estibordo. 

(c) A bombordo:- Urna luz encarnada, de intensidade tal, 
que possa ser avistada da distancia de duas milhas pelo 
menos, em noite escura, mas sem cerração, c collocada de 
maneira a projectar urn clarão unirormc e não interrom
pido sobre um arco do horisonte, correspondente a dez 
quartas da ngulha, contadas da prôa de cada navio até dum; 
quartas por ante a rp da linha de travez de bombordo. 

( d) As luzes de um e outro bordo serão guarnecidas pela 
pari!' interna do nnvio com para-fogos, ou nntf'paras dis-



postas de ré para avante, c que devem exceder de O m-90.• 
o apparelho, que contiver a luz, a fim de evitar que a 
verde Sf'ja vista de bombordo c a encarnada de rstibordo 
de próa. 

Art. 4. • Os navios a v a pôr, quando levarem outras cm
barca<:ões a reboqu(', drweráõ, alt~m das luzes dos lados, 
içar duas luzes brancas verlicacs no topa do mastro, para 
so distinguirem dos ouli'OS navios i1 vapor. 

Estas luzes serão semelhantes á unica, que fica designada 
para o tope do mastro dos ,·aporcs ordinarios. 

Art. 5.• Os navios de \'da, que navegarem á vela, ou á 
reboque, usaráõ das mesmas luzes que os navios a \'apor, 
com excepção da luz branca do tope de pnia, que jámais 
devem içar. 

Art. G. • Quando os nilvios de vela, por suas pequenas dimen
sões não dt>rcm lugar a fixar· se permanentemente as luzes verde 
e encarnada, SPrão estas comervadas sobre a tolda, a urn 
c outro bordo, promptas a ser mostradas instantarwametlle, 
c a tempo de evitar a abalroar:ão a qualtJUel' navio, que se 
aproximar. Durante a apresentação das mesmas luzes de
vcráõ estas sPr conservadas <Í vista, tanto quanto srja possivel, 
e de modo que a verde niio possa ser ,·isla de bombflrtln 
da próa, nem a cncnmada de estibordo. 

Para tornar mais facil ~~ certa a applicaçiio d<~slas l'e;:(ras, 
os pharoes de\·cráti ser exteriormente pintados da ct'\r da 
luz, que contiverem, e provitlos dos convenientes para-fógos 
ou nntepáras. 

Art. 7.• Os navios, tanto de vela, como a vapor, quando 
fundeados em algum ancor:.~douro, canal ou passag<'m frn
quenlada, co11servaníõ içaria, desde o pi\r' até o nnsc!'r do sol, 
em altura, que não rxccda·dc G metros acima da Lorua, uma 
luz branca de intensidade bastante á illumirwr· todo o 
horisonte nn distancia d1~ urna milha pelo menos. 

Art. 8.• As cmbnrcnções dos prnticus não serão obrigada:; 
a trazer as luzes estabelecidas rwstc regulamento para as de
mais embarcações de v da : dcveráõ, poróm, içar no tope do 
mastro uma luz brancn visível de todos os pontos do hori
zonte e mostrnr, além disso, uma outra de quarto ern quarto 
de hora. · 

Art. 9. • Os b<~rcos de pescaria c outws, que não forem r! c 
cob~rta, nfio serão obrigados a trazer luzPs dos lados; 
deveráú, porém, no caso de não as ter, fuzer uso de pharóe~ 
munidos de vidros dt~ corrediça vrm!Ps em uma das fac<•s, 
e t>ncarnados em outra, cuja luz moslr:ll'áli no aproximar-se 
qualqum· navio á tempo de previnir a abalroação, tendo 
todo o cuidado em que a \'erde niío Sí'jn lista de bombordo 
1: a encarnada de Pst.ihnrrlo. 



Os mesmos harl~05, SP, quando cslil"eri'rn funtlca<lM, 011, 
14!ndo as r~dcs fóra, se consl'rvarcm estacionarias , (it;arái) 
uma luz branca, podendo, além disso, se o julg;u~·m con
veniente, usar de uma luz visivel com pcctucnüs inter
valias. 

Signacs em tempo de cerraçr7o. 

Art. 10. Em tempo de cerração f<lri'ío os narios on\'ir. 
tanto de dia, como de noite, de cinco em cinco minuto.;, 
polo ml'nos, os signnrs Sf'guintcs: 

(a) Os navios a vapor em marcha, o som do nssobio a 
vapor, collocado por ante-avante da chamini•, em altura 
do dous metros r~o.c, acima dos castcllos. 

( b) Os navios de vela farão uso de uma cornMa ou 
busina. . 

(c) Os navios d11 vela c a rapo r, fundr;ulos, 1l.1ii'io !>ignnl 
com um sino. 

Re[itas relativas aos navios em viaqcm. 

Art. 1 i. Se dous navios do vcla se encontrarem, cor
rendo um sobre o outro direcla, ou qnasi dirert~rncntl', c 
que haja risc!J de se abalroar11m , ambos guinaníõ para 
cslibordo, a lim de passarem por bombordo nm do outro. 

Art. 12. Quando dons navios de vela seguirem rnmos. 
quo se cmzcrri, c os exponha a abalroar, sn forem com 
ll!nur·as diversas, o quo estiver arnurado por bombordo 
manobrará de fórma a não impedir o caminho do qun 
receber o Vllnto de estibordo; se, porém, o navio a murado 
por bombordo ~ór marcado á bolinn, c o outro corn vento 
largo, de,·crá este manobrar de mandra a nu o cmba raça r 
aqucllc. 

So dos dous navios , um correr á pôpa, on se ambos 
levarem a mesma arnnra, o que Mr á pópa, on o de baJ·
Iavento, m:wobrará de modo a não cstoi·var o caminho 
do ontr·o. 

Art. 13. Se dous navios a vapor se cncontrnrcm , cor
rendo um sobre outro directa, ou qnasi dircetarnenl(', fl 

quo haja risco do se abalroarem, ambos guinar;íú rara es
tibordo, a llm do passar a bombordo um do outro. 

nrf1·11J~s nn t;O\TR'\'0 nr. IRr.:l ~.:'· 



.irt. 14. Quando llou:> tunios a vapor st•guirem ruuws, 
que so cruzem e os exponha a se abalroarem, o que a\'i~tar 
o outro por estibordo manobrará de maneira a não lho 
cmbar<!çar o caminho. 

Art. 15. Se dous navios, um de vela c o outro a vapor 
seguirem rumos, que os !!\:ponha a se abalroarem, o navio 
a vapor manobrurá de fórma a deixar o caminho liHe ao 
tle vela. 

Art. 113. Todo o navio a vapor, que se aproximar de 
outro, com risco de abulroa-lo, tle\'crá diminuir de marcha, 
ou parat· e andar ao revez, se isto fôt• necessario. Os IlüVios 
a vapor em tempo de cerração ucveráo conscnar uma ve
locidade moderada. 

Art. 17. Qualquer navio, que por superioridade de marcha 
houver de passar avante de outro, manobrará de modo a n1\o 
lho embaruçar o caminho. 

Art. 18. Quando, de conformidade com as precedentes 
regras, um dtJ dous navios tenha de nwnobrar, para deixar 
o caminho livre no outro, este deve subordinar a sua ma
nobra aos preceitos enunciados no seguinte artigo. 

Art. 19. Na pratica das regras fixadus neste H~·gularnento 
devem os navios levar em conta todos os perigos da na~ 
vegação, e attender ás circumstancias particulares, que podem 
tornar necessaria a preterição das lllcsrnas regras, t•ara acau~ 
t< lar um perigo immediato. 

Art. 20. As presentes regras nrio poderão eximir o navio, 
qualquer que elle seja, seus armadores, ca pilão ou equipagem 
das consequencias de uma omissão de luzes ou signaes do 
falta da conveniente vigilancia, ou, finalmente, de negli
gencia e desprezo das precauções aconselhadas pela pratica, 
ordinaria da navegação, ou pelas circumstancias peculiares 
da situação. 

Secretaria de Esl~tlo dos !'\rgorios ela Marinhu em 13 de 
Abril de 1863. 



N. H8.-FAZENDA.-Em 13 de Abril llc 186~. 

Est:lo sujeitas ao sello as g_uitaç!Jes passadas pelos Empregados da' AI 
· fantlegas para receberem as iP.Jportaucias de multas e npprebensiles. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
13 de Abril do 1863. 

O l\Iarquez de Abranles, Presidente interino do Tribunal 
do Thr.souro N;~cional, declara ao Sr. Inspcclor da Thesou
raria de Fazenda do Piauhy, em re>posta ao seu offido n. 0 2~ 
de Hl de Fevereiro ultimo, que approva a sua deliberaçao, 
confirmaloria da da respectiva Alfandl'ga, dr. considerar su
jcitns ao scllo as quitações passadns pelos Empregados para 
podr.rcm receber a importancia das multas e apprehcnsücs, 
a que tiverem direito, visto fazerem parte dos titulas de 3.& 
olasse comprehendido~ no Regulamento de 26 de Dezcmbm 
de Hlf30. 

illarque; de Abrantes. 

--..;;';:~-·--

N. 14.9.-GUERRA.-Aviso em 13 uc Abril de 181}3. 

Dcclnrantlo que o Officiul que exerci) o cnrgo de Director do Hospital 
J\1ilitar, uao obstante ser reformado, tem direito á etap~. 

11.• Direclorru Gernl.- 2.• Secção.- fiio de Janeiro.
Ministerio dos Negocias da Guerra em 13 de Abril de l863. 

lllm. cExm.Sr·.--llcm resolveuV. Ex. a duvidaácerca da 
c tape do Director do Hospital i\Iililut' dessa Província, não ohs
tantn ser Üfficial rnformndo, porque tal Yencirnrmto lhe com
pete por nqurlle excrcicio como é expresso na ta beiJa rlo 1,0 do 
l\Iaio de 1858; bem entendillo que por isso mesmo caducou 
a disposic;ão do Hegularnento de 25 de Novembro de 1844, 
que concedia r,H:ão a tacs funccionarios, porque niío póde 
dar-se accumnlaç:ão d11 rlous vencimentos da mesma natureza ; 
nc:nndo assim rcspontli<lo o seu officio n." 1 de 20 de Janeiro 
dc~tc anno. 

Deus Guarde a V. Ex.- Polydnro da Fonseca Qui11tanilha 
hrdJo.- Sr. l'rcsid11ntc da Prorinria de !\falo !~r0sso. 



:V. !50.-Af~HICüLTGHA, f:OM.\IEI1.CIO E OBIL\S 
l'UHLlCAS.-Em 14 de Abril de 186J. 

1\rcommendando a cxccuçno do A\iso de 19 de Setembro de 1861 re
latirllmcntc ás r]iarias c outro5 supprimcntos a colonos, c que do t.o 
de Julho proximo futuro rlll diante faça sobr'estar em todas a& 
oilras, que uJo fo:-cm mi;cn<cs c indispcnsaycis nas Colonins do Gt>
leruo, ett'. 

Diroctoria das T~rras Publicns c Colonisnção.- Minislcrio 
dos NPgocios da Agricultura, Commercio o Obrns 11ublic;;.s 
un H de Abril de 1t-iü:J. 

Illm. cE:{m. Sr.-Sendo de absoluta necessidade reduzir 
as dPspezas que actua!mente S<~ fazem por conta dn rubrica 
- Culunisélçàu -, culllpre que V. Ex. tenha em lista o quo 
lili recOillllJL'ndado a essa l 1rcsidNlcia crn A viso datado do 
1'.) llo Setembro ue 1861, rolativarncntc ás diarills e outros 
suppriuwntos a colonos, bem como que do 1.• do Julho 
Jlroximo futuro Nn 1li;1q{n, faça sobr'estar nas Colonias a 
t'argo tio Governo todas as obras que niio forem urgentes 
l~ iudispeusavcis, de modo que nenhuma Colonia faça des
Jlcza suptrior a vinte contos do réis durante o exercido 
elo 1863-186~., excrpltlJda porém a de Blurr.cnau, quo 
}JOI' ler de rect·bcr no presente anuo avultado numero do 
w!onos ncccssariamcllle gastará somma maior. Convém, pois, 
(!Ue com antccodencia dt~ V. Ex. as providencias que julgar 
precisas, rceomrncnJamlo igualmente toda a economia e 
Jiscalisação nas dcsp!'zas que correm por conta da sobredita 
rnbrica. O quo tudo communico a Y. Ex. para sua in
tclligcncia c exccucão. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pedro de A/cantara Bellef}arde. 
-Sr. Presidente da ProvinciJ de Santa Catharina. 

N. 13l.- AGIUCULTUHA, COliJ\IEfiCIO E OBRAS 
l1UllLlCAS.-Em H de Abril de 1863. 

l!audanrlo rcdazir as dc>przas rrnc artualmentc se fazem pela rubrica 
- C..;!ouisa~ão-, em reJa,~ão ás Colouias Santa Isabel e Lcopoldina. 

Dircctorias das Terras Publicas c Colonisaçlio .-1\finislerio 
dos Negr,cios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
em U de Abril de 186:.!. 

lllm. e Eun. S1·.- Sendo indispensnvel reduzir as des
p~·zas que actualmcnlc se fazem por conta da rubrica- Cu~ 



loni,;açiio -, cumpre que V. Ex. tenha em Yista o IJll~ 
foi rccommendado a t'SSa l1residencia em Aviso de 19 do 
Setembro de 1861, rclativaniPIIl<' ás tliarias e outros sup
primo>ntos a colonos, ~que do 1.• tln Jo!ho proximo futuro 
em diante faç.a sobr'cstar nas Colonias Santa Isabel e Santa 
Lt>npoldina, todas as obras que não fornm u:·1-'entcs c in
dispt1nSa\cis, de modo que cada urna das r<·feridas C<?lonias 
n;ln f;u,:.a d"'Pf'Z:t supo>rior a viute conto-; dn n:•is no exer
cício de 181B-J8!)'k Convém, pois, qut• V. Ex. l'roviden
eíe com a necPssaria autcc<'dencia a fi111 dt\ ch .. ,.:ar-:.tl áquelle 
fim, c que recornmcnde toda a ccono1nia e liscalisa<:<1o nas 
despezas qne correm por conta da sobred:ta rubrica. O quo 
communieo a V. Ex. para sua intelli;;encia c execução. 
· Deus Guarde a V. Ex.-Pedro de A/cantara Bellegarde. 
Sr. Presidente da Provincia do Espírito Santo. 

N. 152.- 1:\IPEIUO.- ,hiso do 15 de Abril de l8G3. 

Ao Prcsi•lente da Província da Parahyba, resoh·cndo sobre o r~rurso 
intcrpósto pela Camara ~Junicipal da Capital da multa que ihe impôz a 
Prrsidcncia, por tt•r deixado de furucccr os ohjectos nccessarios para os 
tra!J~Ilws da qualitic~~uo. 

::l.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos ~rgocios 
do Imperio em 15 de Abril de 18fi3. 

lllm. e :Exm. Sr. - Foi presente a Sua l\Jagcstadc o 
Imperador o officio n.• 70 de 20 de Agosto do anno pas
sado, em que V. Ex. trouxe ao conhecimento do Governo 
Imperial a pretenção da Camara l\lunicipal da capital dessa 
Provincia de ser absolvida da multa que lhe foi imposta 
por rssa Presidcncia, em razão de ter a lllPS!lli.l Camam 
deixado de fornccu os objeetos necessarios para os traba
lhos da junta de qualificação dH volanLPs; informando Y. Ex. 
que, tendo-se dirigido a referida Camara á essa Presidcn
cia pedindo a absolvição da dita multa , por consioera-la 
injusta pelos motivos que expôz em st·u oflicio de 16 de Julho 
de 1!:!61, V. Ex. não allendêra á sna supplica, por julgar-se 
para isso incompetente, á vista dl' diversas decisõl~s do Governo 
Imperial n semelhante respeito; submetlendo este negocio 
ao conhecimento do mesmo Governo, por assim o haver pe
dido a referida Camara, 



E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua Im 1 

mediata Hfsoluçilo de 28 de Março proximo findo, com opa
recer da secção dos Negocios do lrnperio do Conselho de Estado, 
exarado em consulta de 28 de Outubro do anno pa~sado, e de 
accordo com a Imperial Besolução de consulta de 27 de Abril 
de 1861, em observancia da qual foi expedido o A viso de 
n .0 205 de 8 de l\laio daquelle mesmo anno, l\la nda declarar 
a V. Ex. que, adrnittindo a petiç.ão de recurso, se fôr in
terposto dentro de dez dins do conhecimento que deste Aviso 
fOr dado á dita Carnnra :U11nidpal, a rerrrctta a este i\liuislerio 
com os docunwntos com que a rceorrrntf1 a instruir, c infor·
maçuo sua, na fórma do art. 1,.5 co Begulamenlo do Conselho 
de Estado n. 0 124 de 25 de Fevereiro de 18!~2. 

Deus Guarde a V. Ex.- ~larqucz de Olinda.-Sr. Presi
dente da Província da Parahyba. 

-·-
N. 1ü3.-FAZE\D.\.-Ern 1G de Abril de 1863. 

Sobre a liqui•Jação rios autos de contas de testamentos. 

1\Jinisterio dos N<'gocios ua Fazenda.- Rio de Janeiro em 
16 ue Abril do 1863. 

Declaro a V. S., para o devido conhecimento c cxecuçiio, 
e em solução ás duvidas su~citadas na representação da 3. • 
Contadoria dessa Dircctoria de 9 do l\Jarço de 1861: 

to Que compete ao Thcsouro a liquidação dos 1lUlos de 
conta de testamentos, por ser uma de suas allribuiçürs a 
fiscalisação de todas os ramos da receita publica, nuo pro
cedenda a objecçiio de que nos c~sos crn que clle exerce 
semelhante direito os [1•stam<1nleiros já <'Sião cxoncr:1dos 
por sentença do Poder Judiciario c os nulo., muitas vezes 
vistos pelo Juiz Je Direito em correição; porquanto por 
um lildo não se annullão os etreitos dessa sentença quando 
se entra no exame da arrecadação de impostos, uma vez 
que não é sobre isso que clla n•rsa; c por outro a facul
dade confaida aos Juizes em correição pelo urt. 4.\J do Hc
gulamento de 2 1k Oulubm de l85t não priva o The
souro de usar, quando julgar n<•cessario, de suas attribuições. 

2." Que a liquidação desses autos deve ser, por força de 
Rq;ulamcnto de 15 de Dczrmbro ele 1S60, urt. Mi, dhi-



dida entre a 3." Contaderia e a Reccbt~doria, cabendo a 
esta os do testamentos abertos de 18G0-6l em diante, e 
áquella os que o tiverem sido nos exercícios anteriores. 

3. • Que nos casos de se terem julgadr, cumpridos os tes· 
tamPntos ern que h<•ja legadvs de usufructo, sem comtudo 
se haverem aberto a:> respectivas contas correntes para a 
cobrança da taxa, deve a 3." Contadoria, não se podendo 
mais executar a disposição dos arts. 17 e 1,.3 do HPgula
mcnlo de 15 do Dezembro de 1860, c cstundo revoguda a 
do art. 15 do de 28 de Abril de 181.~, calcular o iu1posto 
em divida, nu fórma da Portaria de 13 de Janeiro de 1857, 
expedir certidão para a cohrauça executiva, c dar vista dos 
competentes autos da conta á Hccehedoria, a fim dP a !ti se 
fazer o lançamento do que se deve cObrar do exercício quo 
estiver correndo em diantP. 

Deus Guarde a V. S.- Marquez de Abrantes.- Sr. Con
selheiro 1Jircctor Geral interino da Contabilidade. 

-
N. 15í.-FAZENDA.-Em 16 de Abril de 1863. 

Sobre a fiscalisaç:lo do pagamento do scllo de quinhões bcrcditarios, 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
16 de Abril de 18ll3. 

Illm. c Exm. Sr. -Tendo-se reconhecido pelo exame 
de autos de rontas de tcstamnntos que, de cnnformtdado 
com o Hcgulamcnto de 15 de J)ezemhro de 11)60, vem ao 
Thcsouro, que nrJ Juizo de Orphãos fica por s~ arrecadar 
o sello dos quinhões hereditarios, por esperar-se a qui
tação que muitas vezes não dão os herdeiros quf'. estão em 
menoridade no tempo do invrntaritJ; e bem assim qui' no 
Juizo da Provedoria, contra o parecer de_ ·· proprio Pro
motot· Fiscal, como aconteceu na conta de tPstament.o de 
José Cardozo de Paiva, se deixava <.!e provar o pagamento 
do sello dos mesmos quinhões, ficando assim por Iiquit!ar 
direitos da Fazenda; rogo a V. Ex. se sirra expedir as 
nccessarias ordens a fim de que se não rcpitão para o fu
turo semelhantes casos, em que póde o Thesouro ser prc
judir:ado; parct:~'ndo rony~'nirn!<.~ não s0 qnt> sP,irt o imposto 



exigido no aclo do tutor assilrwr prlo seu pupillo a qui
tação que dá, on deve dar ao inventariante, mas ainda qnc 
se não julguem boas as conlus :lo testa menta rias sem rsla r 
demonstrado nada se dcvt~r por ellns Íl Fazenda Nacional. 

Deus Guarde a V. Ex.-ll'larqur: ele Abrantes.-Sr. João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

N. 155.-FAZENDA.-Em 17 de Abril de 1863. 

Os Emprcgatlos dns Aifandt•gas que lk:ír;lo atltlidos por ocrasillo da rc
fnnnn, operada pelo 1\~:;(nlamento tlc 19 de SPtcmbro de 1850, só tem 
direito ao ''cncirnento lixo. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
17 de Abril do 18G3. 

O Marquez de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo presente o officio n.• 62, de 
R de Outubro de 1861, do ~r. lnspcctor da Thesouraria do 
Fazenda da Parahyba, dando conta de haver mandado abo
nar a alguns Empr·egados da Alranàcga da mesma Pro
víncia, que ficárão nddidos em virtude do art. 34, para
grnpho unico do Regulamento de 19 de Setembro de 18GO, 
o ordenado, gratificilçüo n porcentagem que então percebião, 
declara, que menos acertada foi a deliberação do Sr. lns
pector na parte relativa ao abono da porcPnlagem, vrsto 
como, segundo o disposto no art. 10! do dito 1\pgulamenro, 
sómente competia aos mesmos Empregados o vencimento 
fixo, e em cujo caso não p1íde ser considerada a porcen
tagem, e advertindo-o por semelhante molh'o, ord('na-lhc 
qne promova a restituição da importancia das porcentagens. 
de que se trata, e pela qual é o Sr. lnspector responsavel 
so ella não fór feita pelos respectivos Emprc!:(ados; deYendo 
dar conta ao Thcsouro do que occorrer a esto respeito. 

Marque:r. de Abrantes. 



N. I~G.-FAZE~D.\.-Circulat· em 17 de Abril de 1863. 

1\emettcud o a tabclla da di~trihuiç~o das quantias !'ara as dcspez11 
do exercido de U63-ül. 

Minislerio dfls Nc~ocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 
17 de Abril de 1&13. 

O Marqut•z de Abr01ntes, PrPsidente inlerino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, rc•mclte aos Srs. Inspcetores das 
Thestlurarias de Fazenda a inclusa Tabclla da distribuição 
das quantias que, no proximo futuro exercido de 1863-18ti4, 
devem ser npplicadas ás despezas do l\Jinisterio da Fazendll, 
a fim de que tenha a devida execução, emquanto lhes não 
fôr rcmettida a distribui~·ão da despeza geral do lruperio, 
quo se deverá organisar no Thesouro logo que Sf'jiio alli 
r·eccbidas as Tabellas espcciaes dos dilferentes 1\Jinisl<·rios. 

lflarqtwz de A branfes. 

N. 157 .-GUEltRA .-Consulta de 17 de Abril de J863. 

Consulta do Conselho Supremo Militar de!'! arando que o ciTei to da !'lan
sula com qua pelo art. 6.0 da Lei n .o 1.143, de 11 de Outubro de 
1861, silo trausferid9s os Officiacs do Exercito no 1. 0 posto de umas 
para outras armas, é ~úmcntc rclatii'O ils promoçocs dos mesmos 
Olliciacs. 

Scnhor.-)Iandou Vossa l\Jagestade Imperial,, por Porta
ria expedida p!lla 2. • Directoria Geral da Secretaria de .Es
tado dos Negocios da Guerra, em data de 28 de Fcvl'reiro 
proximo preterilo, remetter ao Conselho Supremo 1\lilitar, 
para consultar, o ineluso requerimento em que o 2. o Te
nente do 3. o batalhão de Artilharia a pé, Josó Pedro de 
Alcantara Junior, pede que se declare se o ellcito da clt.u
sula com que pelo art. 6.• da Lei n.• 1.14:J de 11 d1~ 
Setembro de 1861, podendo ser transferidos os Officiaes do 
Exercito no ·primeiro posto, de umas para outras armas, 
e pela qual deve o official transferido ser considerado o 
mais moderno dos da arma a que pas~ar a pertencer, 6 
sómente relativo a promoção, ou lambem 1Í prcccdencia 
em aclos de serviço, quando concorrer com os do lllf'Smo 

po~to, que já perlencião ;í refcrirln nrma. 
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Allt~a o pr.ticionario, que fôra transferido para a arma 
de Artilharia em virtude do art. 6. o da Lei n. o L tt.3 de 
11 de Setembro de 1861, c por isso nella considerado mais 
moderno, ainda mesmo concorrendo em serviço; pede, por
tanto, que se declare se o espírito da citada Lei é rc•lati
"l'amente á promoção, ou lambem ácerca de qualquer sm·
viço, visto que ern sua patente nenhuma nota existe ('ffi 
que mand11sse trancar a antiguidade do posto até a data da 
sua transferencia. 

O Tenente G~ueral Ajudante General do Exercito in
forma, que não declarando o art. 6. o da Lei n. o 1.143 
de 11 de Setembro de :1861, para que effeito o official trans
ferido é considerado o mais moderno, como declarou a 
Lei de 18 de Agosto de i852, ácerca do augmento de an
tiguidade dos oOiciaes que serviiio em Mato Grosso e no 
Amazonas, lhe parece que deYe ser considerado mais mo
del'llo não só para a promoçiío como para o serviço. Que 
finalmente, a razão aprt-senlada pelo peticionado de não 
lta\'cr em sua patente nenhuma nota, mandando trancar a 
sua antiguidade de po.;to, não é procl'dcnte, pt.H'que, de
vendo estar annotada em apo~ti.lla a sua transfcrcncia de 
arma, em virtude do dtado art. G. •, está implieilamente 
feita a nota para dle l'!rr considerado como manda esse 
artigo .-Parece ;:o Conselllo, discordando da inforrna~·ão do 
Tenente General Ajudante General do Exercito, que o I'!Teito 
da clausula com que pelo art. G. o da Lei sob n. 0 1. H3 
de 1l de Setembro de 1861' são transferidos os omcial'S 
do Exercito no primeiro posto de uma para outras armas, 
é sómente relativo ás promoções, e nunea a respí'ito de 
qualqucJ' outra phasc do serviço, visto que a data da Patente 
dos omciaes do Exercito symbolisa a sua antiguidade no 
serviço em todas as occasiões. 

Hio de Janeiro, 30 dcMarçode 1863.-Barr~>to.-Viscon
de de Cabo Fno.-Barão de Suruhy.-Car~lho.·- Pi
mentel.-Forão votos os Conselheiros de Guerra 'Marquezde 
Cuias c Barão €lo Tarnandaré e o Vogal, Fonseca. 

RESOLUÇÃO. 

Como parece.-Paço em 17 de Abril de 1863. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão. 



N. 15~L -FAZE'iD1.-:Em 1~ de Abril do !863. 

Sobre a. validade de uma fdhn de dPscari!:a de mercadorias em rclaç~o 
ás assiguaturas de !la. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
18 de Abril de 1863. 

Communico ao Sr. lnspector interioo da Alfandcga da 
Curte, p.tra sua intelligencia e devidos eiTeitos, que o Tri
bunal do Thesouro resolveu indeferir o recurso dos con
signatarios da B..rca Ingleza Linde, João José Barbosa Junior 
& Comp., em liquidação: da decisão da lnspectoria da 
rnes111a Airandega que multou o Capitão da dita Barca em 
130!1; pelo aeerescirno de 13 volumes encontrados na confe
remüa do manifesto; não procedendo a razão allegada pelos 
recorrentes, de não ter sido a respectiva folha de des
carga assignada pelo Capitão, e nem terem os volumes tido 
entrada nos armazens da Alfandega, visto que, assignada, 
eomo está, por empregado competente essa folha, não se pód" 
pdr em duvida a validade da descarga. 

Marqrtt% de A.brantes. 

N. 159. -FAZEND.\.-Em 18 de Abril de 1863. 

Não e licito ás Thesourarias delibl'rar pré,·ia e nnteriormente ás de
cisões das Alfaudci;iís só.bre qunesquer processo;; nesta> instaurados. 

1\Jinisterio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio do Janeiro em 
18 de Abril de 1863. 

O 1\Iarquflz de Abrantes , Presidente interino do Tri
bunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fazenda da Provincia da Bahia, em resposfa 
aos seus offidos de 20 de Fevereiro, !J, 6, e H rle Março 
uililll03, n.os 53, 74, 75, e 8L que não procedea rPgular
mentc suspendendo o t.o Conferente Domigos José Antonio 
Rcbrllo e o 4. 0 Escripturario da Alfandega Antonio Mnrtins do 
C:u·valho; porquanto, supposto pelo urt. 98 do RPgulamcnto 



de 19 de NovcrnLI'O uo 1860 possa snF-pPnder· os Emprr~arlos 
da Alfantlega nos casos Pxpressns no referido urligo, prevt~
nido todavia, como fôra, por officio do respeetivolnspector 
n.• 189 de 2i de Fevereiro, de que havia ellc instaurado 
o competente processo, c e~tava, portanto, conhecRndo do 
facto, que rnotivára a referida suspensão, a or·dcm do !ll~rviço, 
o acerto e justiça das decisões da Thesouraria exigia que 
aguardasse o resultado do mesmo proeesso para, na pre
sença dos esclarecimentos c inforrnnções que elle lhe sub
ministrasse, sustentar ou reformar, como entPndesse, a 
decisão da Inspectoria da Alfandega, segundo lhe faculta 
o ~ 1.• do art. 14. do dito He~ulamcnto; c que, quanto ao 
J>espachante Antonio J<'lorencio de Andradt~, não sendo, corno 
não é, empregado da Alfandt>ga, porém mero Agente t:orn
mercial e intermcdiario entre a mesma Alfandega c os 
consignatarios ou recebedores de mercadorias su.it'itas a di
reitos, não lhe conferio o citado art. 14. a attribuição de 
multa-lo, nem de suspende-lo lemporaria ou indefinida
mente, senão em gráo d~ recurso de decisõPs da Alfandcga 
·~ nunca anticipada c previamente a qualquer juiw e de
Jihcraçlio do Chefe dessa Hepartição. 

E finalmente, pelo que respeita ás con~mltns da Insprc
toria da Alfandega, constantes de seu oiJieio n.• 230 de G 
de Março, declara, outrosim, ao Sr. lnspector que a espeeie 
occorrente, e que motivou a delibcraç.ão de que dá conta, 
não póde ser considerada de natureza extraordinaria, r no 
numero daqucllas a que se refere o ~ l3 do art. t :W ; 
<Js;im como que no caso de se haverem instaurado qnaes
•tuer processos nas alfaodegas, de conformidade com as 
disposições regulamentares de lias, não é licito ás Thcsourarias 
deliberar previa e anteriormente á decisão dos Inspeeturcs 
das Alfandegas sobre o objecto dos mesmos processos, por
que do contrario inverter-se-Iria a ordem hicrarchica das 
,;urisdicções, resolvendo e decidindo as Thesourarias em 
1. • i nstancia contra o disposto nos arts. 1. •, ~ 2. 9 do De
•·reto n.• b70 de 2:! de Novembro de 1851 e 15 do 1\cgu
lamento das Alfand•·gas. 

lllarquc;; dr Abrantc11. 



N. fGO.-F.\ZR"D.\.-Ern 20 de Abt·il de 1863. 

As 1officiuas rle\ P!1otogrnphia. que forn~r~m :ts moldura~ rlos retratos 
que tirão, estão sujeitas ao imposto competente. 

1\linist•'rio dos NPgocios da Fuzcnda.- 1\io de Janeiro em 
20 de Abril de 1::163. 

Commnnico ao Sr. Administrador da RPccbcdoria da C<irl!•, 
para sua intellig«•neia c 1l«~vidos elfdto!i, que o Tribunnl do 
Thesonro resolveu indeferir os recurso~ d1~ Jnsliniann Jos«~ 
de Barros c Juaquim lnslt•y rachccn das dt•cisiies da ITII~Sillit 
Hcct•bedoria que sujdl<írão suas ollicinas de l'holo!-:raphia 
ao c<Hnpt•lente imposto, á vista do art. 3. • ~ 4." do He
gulamento de 15 de Junho de 18.14, por venderem nellas 
ns molduras com que são entregues os retratos alli lirarlos 
ás pessoas que os cncomrncndãu. 

lflarqur:; de Abrautcs. 

--
N. 1Gl.- F.\ZE~D.\.- Em 21 de Abril de 1863. 

l11•dara qual a pena a que eslno snjPilo> os navios «tnc não aprrsenlãn 
o manifesto. 

1\Iinistrrio dos NPg-ocios da Fazenda.- Hio de Janeiro <'111 
21 de Abril de 186~1. 

O '\Jarquez de AbrnniPs, Presidente intPrino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo presente o officio n.• 75 de 28 
rle No\'!llllbro de 1861, no qual o Sr. Inspeclor da Thesou
raria de Fazenda da Parahyba, communicando que no dia 
23 do referido mez entrára no porto a barca Purtr·na em 
lnstm, smn apresentar rnani fPsto algum, tendo na viagem 
tocado em Pernambuco para rcceb<•r ordens, entendera o 
Jnspector da Alfandega que semelhante falta não se achava 
prevista no Hcgulamento de 19 de Setembro de 1860, porque 
o art. 416 previne a hypothese de não se nchar o rnanift~sto 
nuthonticado na fórma do mesmo Ht•gulamento, c que ern 
'isla das penas que este impüe parece referir-se ao caso Pm 
que o navio traga cnr~a para o porto,. sendo a applicação do 
art. ~:J3, ~ f.•, p.;perial uo<; tHI\·ios de cahota.:,-em: p<llticipa 



~182~ 

ter decidido em Junta que a hypolhese figurada está prevista 
no art. 417 do citado Uegularnento, sendo que não póde 
ser-lhe applicavel o artigo antecedente, porque este suppõe a 
exhibição de manifesto, embora itTegular, observando mt~is 
que a sua penalidnde, mtpressa na primeira parte, não ex
clue as ernbarcaçõ.ls vindas em lastro ao porto do seu destino: 
declara ao mesmo Sr. lnspector que, pela falta de apt•esentação 
de manifesto pelos Com mandantes das embarcações, na fórma 
do art. 371 do Regulamento, deve ser imposta a pena do 
art. 398, o qual declara que as infraeções dos artigos da secção 
(em que está comprehendido o citado art. 371), ás quaes não 
esteja applicada pena especial, darão lugar á imposição da 
multa de 10~000 até 500~000, que s.,rá imposta, conforme a 
sua natureza e gravidade, aos capitães ou mestres das embar
cações, e pessoas que m~llas incorrer1•m. 

Declara, outrosim, ao Sr. lnspector que se abstenha de ex
pedir instrucções, e tomar deliberações sobre questões sujeitas 
á jurisdicção da Alfandega, ernquanto esta não houver profe
rido uma decisão qualquer; e lhe ordena que faça sentir ao 
Inspector da Alfandega da mesma Província que deve appli
Cllr a lei aos casos occorrentes, não deixando por decidir 
nenhuma questão, e 3Ó depois de proferida a decisão é que 
lhe cabe sujeita-la á approvação da Thesouraria pelos meios 
c tramites lrgaes. 

Marquts de Ahrantes. 

N. 162.-F.AZEND.\.- Em 22 do Abril de 1863. 

Que na repressão do fontrahando se drve empregar sómente as me
didas e pro,·idencias qtic estabelece o Regulamento das Alrandegas. 

1\Iinislerio dos N(•gocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
22 de Abril de 1863. 

O 1\farquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Th11souro Nacional, tomando em consideração as re
presentações que acompanhárão o officio da Presidencia da 
Província do S. Pedro de 11 de Novembro ultimo, sob 
n. '•4., declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda 
da mesma Província que, plllo disposto no novo Hegula
mento das Alfandegas de t9 de Setembro de 1860, ficou 



sem vigor a Ordem do Thcsouro n. tM. de 16 de Março 
de 1837, devendo-se empregar na repressão do contrabando 
aquellas medidas e providencias que o mesmo Hegula
mento unicamente estabelect•, e havendo se a Mesa de 1\endas 
de Jaguarão no exercício de suas funcções ácerca desse 
mesmo objecto, e de qualquer extravio de direitos nacio
naes, pela. maneira estatuída no citado 1\egulamento. 

JJiarque:: de Ahrantes. 

N. 163.-F.\ZENDA.-Em 22 de Abril de 1863. 

A rclnçao dos. autos de arr!'c:tdaçõt>s inscriptas dell'm nas Proyinl'ias 
ser remetti'das ás Th!')ourarias tle Fazenda onde permaueceráõ. 

Ministerio dos Nl'gocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
22 de Abril de 1863. 

O Marquez de Abranles, Presidente interino do Tribunal 
do Tlwsouro Nacional, devolve ao Sr. lnspector da Thesou
raria da Província da Bahia a inclusa rclacão dos autos 
de nrrecadacões inscriptas em o semestre d'c Julho a Dc
zrmbro de 1862, transrniltida com o seu o meio n. o <l de 
5 de Janeiro pruximo passado; c lhe declara que, na con
formidade do art. 65 do 1\egulamcnto n. 0 2.433 de 15 do 
Junho de 1859, só na Córte c Província do Rio de Janeiro 
são taes relacões rcmellidas no Thesouro, devendo ser nas 
Províncias ás Tbesourarias de Fazenda, onde permaneceráõ 
para os eiTcitos Jcgae11. 

Marque~ de Abrantes. 

N. 16.1..-GUEHRA.-Aviso em 22 de Abril de 1863. 

Declarando que o Padre Thomaz Antonio de Moraes Castro, Capellllo da 
Rrpartiçao Ecdesiastica, ullo tem com eiTeito direito ao abono da 
gratilicaçao addicioual durante o tempo em que C6teve preso de cor• 
rcc~ão. 

4.• Dircctoria Geral.- 2.• Scc.;ão. -Rio de Ianeiro.-
1\linisterio dos Negocios da Guerra em 22 de Abril de 1863. 

111m. e Exm. Sr.- Bem rl'solvcu V. Ex. negando o paga
mento da gratifica~iio addicional ao }ladre l'homaz Antonio 



de ~lorac~ Castro, Capelliio da Heparlit;fio Ecclesiaslit•a, dn
r.mte o tempo mu que est.t'VH JH't\SII de cornlcção , visto que 
a Pmvisão dP. 1 t de Janeiro de 1839 foi ÍO\'Hiidada por dis
pnsições posteriores. que sujPitilrfto aqudla vanlagPm a outras 
n-gras, e 5ão o J)p,cfl'lo n." 2ü0 do L • dP Dezembro de JIH t 
e as lnstrueçõtls de 31 dt\ Janeiro de 1857. Fica assim res
pondido ao officio de V. Ex. n.• r.72 de 24. dt~ 1\lan:o ultimo. 

Deus Guarde n V. Ex.- Pulyr/uro da Fr:mseca Quintanilha 
Jordào.- Sr. l'rcsideute da Proviucia do 1\iu Grande do 
:\ortc. 

--
N. 1G:S.- FAZE~D.\ .-Em 23 de Abril de 1863. 

Sobre a rQspousuLilitlatlc dos fiatlorrs além da importaucia do arbitra· 
mcutõ- das fianças. 

l\liríisterio dos NPgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
c111 23 de Abril de 1863. 

O 1\larqucz de Abrantes, Prt>sidente inlPrino do Tribunal 
1lo Thcsouro Nacional, lendo presente o oillcio n. 39 de 
21 do mez ultimo ao Sr. lnspector da Thcsouraria de Fa
rwnda do Muranhiio, em que consulta se os liudores dos 
Empregados sujdtos á liauça só são responsaveis pela irn
portunria do arbitramento das mesmas fianças, ou ~c po1· 
todo c qualquer alcance que se possa dar na gestão de Sl'IIS 

afiançados, dt•clara fJUI', se bem que em rPgra de Di rcilu 
i''iscal o arbitramento das fianças não constitúa o lt~rmo do 
rtlsponsabilidade dos fiadores nem restrinja o direito de 
contra estes intentar as ucções que tiverem lugar pelo al
eance além da quantia arbitrada, todavia não podem os 
ditos fiadores responder pelos alcances excedentes ao valot· 
do arbitramento quando por lermo se houverem obrigado 
súmente até esse valor. 

Marque:. de Abrantes. 
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N. 166.- FAZENDA.-- Em ~3 de Abril de 1863. 

Os pentes de tartaruga em cartões pagilo os direitos de consumo 
· · pelo peso bruto. 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio do Janeiro em 
23 de Abril de 1863. 

O 1\Iarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspi~ctor da Thesou
raria de Fazenda de Pernambuco que o mesmo Tribunal, tendo 
presente o seu officio n.o 158 de 12 de Agosto ultimo, a quo 
acompanhou o recurso, interposto por E. A. Burle & C.", 
da decisão do Sr. lnspector, confirmatoria da da respectiva 
Alfandega, que mandou despachat· por peso bruto trinta 
duzias de pentes de tartaruga e outras tantas de cartões va
zios para os mesmos, sujeitando os recorrentes á multa do 
art. 545 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860, c não 
á do art. 553, com o fundamento de não cxeedcr o peso li· 
quido dos pentes ao mencionado na nota para o despacho, 
resolveu sustentar a decisão recorrida na parte em quo man
dou fazer o despacho dos pentes conjunctamen[e com os 
cartões, e reformar a mesma decisão, quanto á multa que 
fôra imposta aos recorrentes, mandando que seja cobrada a 
comminada no art. 553 do cttado Regulamento, c niio a do 
art. 545, visto como, estando sujeitos a direito de consumo 
pelo seu peso bruto os pentes de tartaruga em cartões, devem 
ser pesadas as trinta duzias de pentes conjunctamcutc com 
os cartões vazios achados no incsmo volu111c. 

Marquez de Aúrantes. 

N. 167.-FAZENDA.-Circular em 2'~ de ,\uril dc186::I. 

Os Offiriaes de Justiça dcvrm pagar intrgralmc nf<' '" noyos c \clho.~ 
direitos. 

Ministerio dos Negor.ios da F.tzenda.-Hio de .Janeiro em 
24 de Abril de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara aos Srs. lnspcctorcs das Thcsou-

nEcJsõF.s HO f~O\ EIL\'0 HE 18B:~ '1 i. 



rarias de Fazendo, para que o fação constar <'is Çollcctorias 
e Mesas de Rendas, para a devida intelligcncia e execução, 
que os Officiaes de Justiça, providos na conformidade das 
Leis, devem pagar integralmente os novos e velhos direitos, 
na fórma do disposto nas Decisões de 5 de Janeiro de 181J8, 
20 df' Outubro do 1855 o 1." do Fevereiro de 1859. 

JJfarquez 'ae Abrantcs . 

.. ~ . .......---
N. 1G8.-FAZENDA.-Em 24 de Abril de 1863. 

Os 'forros c lados para· chapros derem Srl' considerados distínrtamente 
para o p:1i;amc nto dos rcspcctiros direitos. 

Ministerio dos N<'gocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
24- de Abril de 1863. 

Com muni co ao Sr. Inspcctor interino da Alfandf'ga da 
Côrte, para sua intclligencia c devida execução, que o Tri
bunal do Thcsoero resolveu indeferir o recurso de Roberto 
Augusto d0 Almeida da decisão dessa inspectorin que o 
multou no pagamento de direitos Pro dobro pelo accrescimo 
de quantidade em um despacho de forros e lados para cha
péos, visto como devem ser estes objectos considerados dis
tinctamente para o pagamento dos respectivos direitos, o 
não uma e a mesma cousa corno entende o recorrente. 

JJiarque:: de Abrantes. 

-·-
N. 169.- FAZENDA.- Em 24 de Abril de 1863. 

Os Officiaes de Justiça providos ainda por tempo menor d~ um anuo são 
·sujeitos ao piigamento dos novos c n'hos direitos integralmente. 

Ministerio dos Negacios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
2/J de Abril de 1863. 

Sirva-se V. S. declarar ao Colleclor dns Rondas Gel'aes de 
Santa Maria 1\Jagdalr.na, em solução á rnatcria de srn officio 



de 11 do Dez~mbro do anno passado, que os Officiacs do 
Justiça providos ainda por tempo menor de nm anuo, são 
sujeitos ao pagamento dos novos c ,·elhos direitos integral
mente, como tem sido declarado por varias decisões do The
souro, e ultimamente pela de 1&. de l\laio do anno passado 
sobre consulta do Collector de Maricá. 

Deus Guardt> a V. S.- Marquez de Abrantes.- Sr. Con
~clheiro Director Geral interino das Rendas Pubicas. 

--
N. 170. -AGRICULTURA, COli!\IERCIO E OBRAS 

PUBLICAS.- Em 25 do Abril de 1863. 

Mandando que advirta á Thesouraria da Fazenda do Paraná que nllo 
demore, com prejuízo para o servico publico, a entrega de dinheirog 
ao Engenheiro Theodoro Oschs para os trabalhos que tem de executar 
no Assunguy, e recommendando que, sempre que haja dinheiro em 
cofre, pague em dia os ordenados ou gratificações nos empregados 
dependentes deste l\linisterio. 

Directoria das Terras Publicas e Colonisação. -1\linistcrio 
dos Ncgocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas em 
25 de Abril de 1863. 

lllm. e Exm. Sr. - Constou a este 1\linisterio que a The
souraria da Fazenda dessa J? rovincia não só tem deixado de 
pag<>r os vencimentos dos Empregados, subordinados ao Juiz 
Commissario Engenheiro Theodoro Oschs, correspondentes 
aos mezes de Dezembro do anno proximo findo, Janeiro e 
l"evereiro do corrente, mas tambem demorou a entrega 
da quantia de 1 :0001'1\000, que essa Presidencia mando11 
adiantar ao mesmo Engenheiro para as despezas exigidas 
pelos trabalhos que tinha de executar no Assunguy, o que o 
obrigou a sujeitar-se á condição de mandar, com dispendio • 
seu, receber esse dinheiro na Alfaudega de Paranaguá. Como 
não Sl'ja plausível o pretexto, que a mesma Repartição alle
gou, de falta de dinheiro, na propria occcasião em que clfec
tuava outros pagamentos, que não erão mais urgentes, convém 
que V. Ex. a advirta que não continue nesse procedimento 
prejudicial ao serviço publico, recommcndando-lhe que pague 
em dia os ordenados ou gratificações tanto daquelles, como 
drJ outros empregados dependentes deste .Minisíerio, sempre 



que haja dinheiro em cofre. Deve outrosim V. Ex:. dccla~ 
rar-lhe quo são infundadas as duvidas que apresentou, relati
vamente a vencimentos do mencionado Engenheiro, por ter 
excedido o tempo de sua licença, visto como esse excesso 
provém de motivos independentes de sua vontade. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pedro de A/cantara Bellegarde.
Sr. Presidente da Provinda do Paraná . 

....... 

l\'. 171.- FAZENDA.- Em 2B de Abril de 1863. 

Rccommcnda a fiel observancia do art. 16 da Lei n.• 770 de 6 de Setembro 
de 1854 pelos Tabelliãcs c Escrivães. 

l\Iinislcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
25 de Abril de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.- Transmíttoa V. Ex. as relaçõosjuntas 
dos Tabelliães o Escrivães de diversos 1\'lunicipios dessa Pro
-víncia, que tom deixado de enviar ao Thesouro, como lhes 
cumpro, os documentos a que se referem as ditas relações, a 
fim de que haja de ordenar-lhes a prompta remessa do 
taes documentos no prazo que V. Ex. marcar a cada um 
delles, segundo as circumstancias, mas não excedendo a seis 
mczcs, findo o qual se fará effectiva contra os remissos a 
multa decretada no art. 11 da Lei n.• 939 de 26 de Setem
bro de 1857; convindo que V. Ex. incumba aos Juizes do 
Direito em corrciçüo de fiscalisar o cumprimento do some~ 
lhantc deliberação, rccommcndando-lhcs a fiel obscrvancia 
do determinado no art. 16 da Lei n. • 779 de 6 de Setembro 
de 1854. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marque;; de Abrantes.- Sr. Pre
sídcntr da Provill"in do llio de Janeiro. 

--



N. 172.-.FAZEND.\ .-Em 27 de Abril de 1863. 

O empregado de Fazenda não póde sem prévia autorisa~ão ausentar-se 
d!J Prótinria; embora o faça para ir tomar assento na Assembléa Lc
grslativa de outra Província. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 
27 do A9ril de 1863. 

O 1\farquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Thc
souraria de Fazenda do Ceará, em resposta ao seu officio 
n.• 40 de 6 do mez ultimo, que approva a sua decisão de 
não julgar justilicadas as faltas dadas pelo t.• Escripturario 
da mesma Thesouraria, José Felix de Azevedo, a prdexlo 
de molestia, e outrosim, que, sendo abusivo c criminoso o 
procedimento que teve o dito empregado de ausentar-se 
da Província para a do Amazonas sem prévia licença da 
autoridade competente, cumpre que seja responsabilisado, 
c que se lhe suspenda o pagamento dos vencimentos de 
todo o tempo de auscncia, que se deve reputar sem causa 
justificada; porquanto, embot·a tivesse dado parte no mo
mento de retirar-se que ia assistir aos trabalhos da As
scmbléa Legislativa Provincial do Amazonas, de que diz 
ser membro, sómente o poderia fazer depois de prévia au
torisação da Prcsidencia da Província ou do Governo Im
perial. E por esta occasião previne ao Sr. lnspector do 
quo acaba de recommondar á Prcsidoncia do Amazonas que 
verifique se o empregado, do que se trata, é com e!Teito 
membro da Assembléa Provincial, o no caso contrario que 
o faça regressar para o Ceará, a fim do responder pelo seu 
procedimento. 

Marque~ de Abrantes. 

---
N. 173.-FAZENDA.-Em 27 de Abril de 1863. 

Resolve algumas duvidas sobre o Regulamcnln de 15 de Dezembro de 
1860 expedido para a arrecadação da(l<na de''·heranças e legados. 

1\linisterio dos Nogocios da Faz::!nda. -Rio de Janeiro em 
27 do Abril do 1863. 

Em resposta ao officio n. 0 393 dirigido pelo Procurador 
dos Feitos da Fazenda Nacional em 16 <lc llcze~rJbro do 



186 l a essa Directoria Geral sobre a execução do Regu
lamento n. o 2. 708 de 15 de Dezembro do 1860 expedido 
para a arrecadação da taxa de heranças o legado~t, pm
pondo os seguintes quesitos : 

1. o Se são isentos da taxa os filhos espurios, isto é, de 
pessoas entre as quaes havia impedimento para o casa
mento, legitimados por carta de habilitação para succede-
rern mesmo ab-intestado. • 

2. o Se é devida a taxa das doações estipuladas em es
ct·ipturas ante-nupciaes, para se verificarem por morte do 
doadot·. 

3.0 Se as novas isenções consignadas no art. 6. 0 são 
extensivas ás heranças e legados adquiridos anteriormente 
á promulgação do citado Regulamento. 

4. o Se púde a Santa Casa da 1\Jisericordia ser instituída 
herdeira, não obstante ser corporação de mão morta. 

5.• Se a isenção da taxa, quanto ás alforrins, é extensiva 
aos serviços que o liberto fique por ventura obrigado a 
prestar. 

ü. • Se os Lançadores da Recebedoria, que forem nomea
dos para avaliar bens em inventario, devem prestar novo 
juramento, ou podem funccionar sob o juramento do em
prego de Lançador. 

7 ,• Se é da data do fallecimenlo do testador, ou de al
guma outra, que se deve começar a contar a taxa do uso
fructo de legados e heranças. 

8. o Se as dividas da herança não constarem de ti tu los, 
que tem de ser recolhidos ao Heposito Publico nos termos 
do art. 19 do citado Regulamento, mas, por exemplo, de 
livros de commercio, devem estes ser recolhidos ao dito 
deposito. 

9. o Se a avaliação de acções de Companhias e outros tí
tulos, no caso do art. 20 do RPgulamento, deve referir-se 
ao dia do fallecimento do testado ou intcstado, ou á al
guma outra época. 

1 O. Se no caso de serem os legados c herançns deixa
dos em moeda forte, deve-se computar o respectivo valor 
para a cobrança do imposto pelo cambio médio do dia do 
fallecimento do testado ou in testado; faltando porém o dito 
cambio, como se deverá fazer a computação. E se as he
ranças e legados forem deixados em apolices da divida pu
blica não existentes no espolio, qual o modo de proceder-se 
á mesma computação. · 

11. Se o art. 36 do Regulamento é applicavel sómente 
aos usufructuarios anteriores á promulgação do mesmo Re
gulamento, ou é extensivo tambem aos futuros. Se o im
posto em divJáa, de que falia o dito artigo, comprebcnde 



qualquer caso, ou é relativo sómcntc ao que constar depois 
de aberta a conta na Repartição fiscal. 

12. Se o herdeiro ou legatario de uma propriedade, ve
rificado o caso de extin~ão do usnfruclo, o rcqut·rer, c não 
puder mostrar que nada se deve da taxa do mesmo usu
fructo, cumpre ao Jui7. deixar de julgar exlincto o usu
fructo, ou exigir que o herdeiro ou legatario pague a taxa 
do mesmo usufruclo. 

13. Se o inventario fór feito fóra do 1\Iunicipio da Cdrte, 
mas de bens situados no mesmo 1\lunicipio, ou mesmo do 
bens situados fóra delle, cabendo todavia alguma decima á 
Fazenda Nacional, corno se deve cobrar a taxa da he;an
ça e legados do espolio inventariado. Se em tnes casos deve 
o imposto ser recolhido á Rccebedoria do .1\lunicipio da 
Cõrte ou pódc sê-lo á Collecloria Geral do lugar. Se o re
colhimento se fizer na Collcctoria, como cumprir-se o dis
posto nos arts. 43 c 44 do Regulamento citado. 

Haja V. S. de declarar ao mesmo Procurador dos Feitos 
da Fazenda o seguinte : 

Quanto ao 1.o quesito, que os filhos espurios legitimados 
com habilitação para succederem, mesmo ab-intestado, n1!o 
estão isentos da taxa, em vista das disposições a que se 
refere o art. 3. o do Regulamento n. o 2. 708 de 15 de De
zembro de 1860, das quacs evidentemente se deprehcnde 
que a isenção só aproveita aos filhos que são herdeiros ne
cessarios ou forçados, e não aos cspurios nas condiç.õcs de 
que trata o quesito. 

Quanto ao 2. o, que se a doação é mortis causa, é revo
gavel a arbítrio do doador por toda a vida, ainda que ajus
tada em contracto ante-nupcial, corno o ensina Borges Car
neiro, Direito Civil, Livro 1.", Titulo 14, § 133, n.o 7., 
pois tal é a natureza de taes doações. (Strik, Livro 23, Tit. 
4. 0

, § 4. 0
), havenio-se por facto simples o que fôr feito 

com a condição de nunca se revogar. 
Quanto ao 3. o, que as isenções do art. 6. o do Rrgula

mento não são extensivas ás heranças e legados auteriores 
ao dito Regulamento: 1. o, porque este artigo esbí subor
dinado ao Capitulo 3. o, que trata somente da arrecadação 
e fiscalisação da taxa, e portanto não pódc referir-se aos 
outros, embora anteriores, entre os quaes se acha o mesmo 
art. 6. o : 2. •, porque no art. 4.1 está declarado que desde 
a morte do testado ou intestado se firma o direito do Es
tado ao imposto nos termos expostos nesse artigo : 3. o, 
porque sem expressa deterrninnção não é admissivel em 
Direito o etreito retroactivo das leis ou decrrtc·. t~. o, 
porque a objecção que se tirasse do arL 27 do Hegula
mento não prevaleceria, visto como a sua disposi<;ão se 



restringe aos actos comprehendides no capitulo 3. ", que se 
refere meramente ao processo da arrecadação o fiscalisação 
da taxa, o não ao direito de haver a mesma taxa o aos 
casos de sua isenção, o que constitue a materia dos capí
tulos anteriores. 

Quanto ao 4-.", que não obstante parecer á primeira vista, 
pela generalidade da Lei n. o 4{i0 de 30 de Agosto de 181!. 7 
nas palavras-que no futuro vier a adquerir por qualquer 
titulo gmtuito ou oneroso-que a Santa Casa da l\iisericor
dia da Córte póde ser inslituida herdeira; todavia, sendo 
certo que o fim da citada Lei de 184.7 foi dispensar as Leis 
da amortização sómente pam aquella Santa Casa poder pos
suir bens de raiz por qu1-1lquer titulo oneroso ou gratuito, 
isto 6, por qualquer dos titulos pennittidos em Direito, c 
não ampliar as especies desses mesmos ti lu los, cumpre que 
se considere subsistente a prohibição de ser a Santa Casa 
instituída herdeira por titulo universal. Se o fim da Lei 
de 30 do Agosto de 18~7 fosse extender a permissão ao 
tilulo de herança universal, tratando ella unicamente do 
bens de raiz, seguir-se-hia que continuava a restricção aos 
legados dos moveis e semoventes, para o que não ha razão 
plausível. O art. 6. 0

, § 1." do Regulamento de 15 de De
zembro de 1860, repetindo a phrase do art. 7. 0

, § 1.•, do 
de ft. de Junho de 184.n, quando falia em isenção da taxa 
nas heranças deixadas á Santa Casa da Misericordia, não 
exprime a sua mente com o sentido rigoroso da phrase em
pregada. Emquanto, pois, não se resolver o contrario não 
pódc a Santa Casa ser instituída herdeira, mas apenas le
gataria. 

Quanto ao 5. o, que a isenção da taxa em relação ús alforrias, 
de que trata o art. 6. o § 4-. o do Regulamento, é extensivn 
aos serviços, a que o liberto fique por ventura obrigado a 
prestar ao legatario; porquanto a liberdade se considera 
perfeita e irrevogavel d~sde o momento em que é confe
rida, ainda mesmo com qualquer onus, o qual (como a 
prestação de serviços a alguem) não altera a condição c 
estado de liberdade, retardando apenas o pleno gozo e 
exerci cio desta. 

Quanto ao 6. o, que toda a vez que a apràzimento das 
partes e do Procurador da Fazenda, na fórma do art. 10 
do citado regulamento, a nomeação de louvados recahir 
sobre algum dos Lançadores da Rccebedoria, póde-se dis
pensar o juramento dos mesmos, como acontece nos in
ventarias de bens de ausentes, nos termos do art. 35 do 
Regulamento de 15 de Junho de 1859; mas não se indi
cando os Lançadores naquelle Regul~mento. como se indica 
nrstc, posto que facultativarncnle, por l'autela ~c lhes dnn 



na hypothcsc figurada uo quesito, deferir o jummento, 
maximc se o Juiz o determinar e os interessados o re
quererem, evitando-se assim a arguição de nullidades no 
invcnturio. 

Quanto ao 7. • que não tendo o testador marcado praro 
ou ter·mo desde o qual alguem comece a usufruir, enten
de-se que o usufi'Hcto é adquirido desde a morte do mesmo 
testadol', de cuja dut<1 os fructos cedem a beneficio do Ic
g-atario ou herdeiro usufructuario, e por conseguinte a taxa 
das heranças o legados consistentes em usufl'ucto deve-se 
coFJtar da data do fallecirnento do testador, como mesmo 
se conclue das disposições do art. 41 do lh:gulamenlo. 

Quanto ao 8.•, que não ha inconveniente em serem os 
livros e outros quacsqucr títulos recolhidos ao deposito, 
quando sómcnte dcllcs constarem as dividas aetivas da he
rança. 

Quanto ao 9.•, que as alternativas do augmento e dimi
nuição nos valores de fundos publicos c acções de com
panhias e sociedades naciouaes ou cstmugeiras, na confor
midade do art. 23 combinado com o art. 10 do Regula
mento, sô se referem ao caso de não terem cotação os 
lllcsmos ti tu los e acções; porque se a tiverem será a taxa 
sempre regulada pela cotação media no dia do falleciment(;) 
do testado ou intestado, como prescrevo o Regulamento no 
art. 20, § unico. 

Quanto ao 10.•, que se no dia do fallccimcnto do too
tador não tivm· cambio a moeda estrangeira, o calculo para 
a reducção della á moeda do paiz devo ser feito sobre a 
cotação ultima anterior ao mesmo fallccimcnto; c bem 
nssim que o valor das apolices (compradas com dinheiro 
do espolio para cumprimento de legados) deve ser rcgu~ 
lado, para o pagamento da taxa, ou pela cotação media 
do dia da acquisição das mesmas apolices, ou computado 
sobre o preço real da sua compra. 

Quanto ao H.•, que o art. 36 do Regulamento contém 
urna disposiçã<.. gemi extensiva a todos os usufructuarios 
.i<í existentes e que possão existir, conforme o estabelecido 
nos arts. 13 c 14; assim como, que o imposto em divida, 
de que falia o citado art. 36, 8e refere tanto ao que já cQnstat· 
dos lançamentos nos livros da Repartição, como ao que 
ainda não estiver lançado, por isso que não é o lançamento 
que d;í nascimento e origem á divida. O lançamento, como 
diz o Regulamento, é a inscripção, o a divida póde existit· 
independente da mesma inscripção. 

Quanto ao 12. •, que, sendo certo que o art. 38 do Re
gulamento não faz expressamente depender do pagamento 
1la taxa de nsufructo a rnt.rrg<~ ela hrt-;mça ntt lrf!:ldo. 

Jl!'ri~(tr~ Pll (;QYFB \"O nr 1 Bf~:~ : :._ 



mas ~,·, n t>xlin~ç·ão do lllf'S!llo nsufrndo r o PIH'.Prranwnl,, 
da l'onta na Hecebedoria ; que, sendo por outro lado in
contcstovcl, que a taxa do usufructo não passa como onns 
ou llypotheea <Í propriedade, ficando por conseguinte o 
herdeiro ou Iegatario isento de um tal encargo, nuo L' 
justo que se prive, quer o herdeiro, quer o lcgatnrio, de 
entrar no domínio c posse da lH~l'llll~a ou lrgado pela 
razão de nchar-se o usufruelnario ainda em dl)bito da taxa 
respectiva para com a Fazemla N,tcional. O rcmcdio, pois, 
a IJIIC em semelhante conjunclnra se devo recorrer, ú pro
mover-se a eobra11ça da taxa do usufructo pr.los meios ju· 
tlieiacs c rnlregar-so a propricdadc a quem fôr de direito, 
guardando-se o Pncerramcnto da conta para lJUando a Fa
zenda Nacional fôr embolsada. 

Quanto ao t:J.o, que a regra geral ó serem deseriplo~ c 
avaliados os bens, prinripalua'11tc os do raiz, no lugar do 
sua situação, riinda que em outro se esteja fazendo o in
lf'ntario, por ter sido o da rPsidencia do fallccido; assim 
qnr, se os bens forem situ<rdos no l\lunicipio da Cfirle 
~l'ja ou não ahi o lugar do irncntario, a taxa de\·c s1~r 
paga na HPccbcdoria, conform(~ o art. 42 do 1\Pg-ulamcnlo, 
Hem que no segundo casu resulte incorncnienlc algum aos 
interessados, visto romo lendo rllcs de assistir na Cürtc ú 
avaliação dos bens ahi situados c srndo a taxa pngarrl 
Plll fJualquer estado do inventario, nos termos do art. 11 
do Hegulamenlo, pódc 11e;;sa O('.casião rffcctuar-se o paga
mPnlo. Se lwmcrcm hens situados fora do 1\lunicipio da 
Côrtc, de que se deva tax;~, pódc esta ser arrecadada pela 
respecli \a Collccloria Geral, prom rwendo os Colleetures, 
··omo Agentes do I' rocnrndor da l;azcndn, os termos do 
inventario na conformidade do art. .'17 do ltcgulnmenlo; 
SPndo qur~ as disposiçúcs dos arts. ld r !13 siio inteira
IIJPnlc <lpplieareis a esta hypolhcse, tendo os Collcctorrs 
induLila\'(•1 direito ús compl'tPnlcs porrentagrns, direito quo 
eonsenão ainda quando as partes, por lhe~ ser mais com
modo e pPla faculdade do art. 11, prdiruo pag-ar o im
posto na Rcl·cbclloria, ao quo o l\Pgutamenlo não se 
oppõe. O art. !12 pr1~cPitua qtw a taxa dos b1•ns situados 
no :\lnnicipio da üirte srja paga na Bec:Pbedoria, mas nuo 
pro h i bc que se pague tn mbcm ai li a dos bens silos r,·lra 
!lo mesmo :\lunidpio, toda wz que clla mr devida ú Fa
ZI'nda l'iarional, I' ns partPs prdirl'io paga-la na mesma 
Hecebedoria. 

Ikus Guarde a V. S. -llfnrquc: de .Hrantcs.-Sr. Di
rector Gr'rnl interino do Contencioso. 



N. l7~.-FAZE.\D.\.-Ern 27 de .\hril de l~li:L 

O,~scunla-sc o YCncimcnto do Emprr::~ado de Fazcnd.1 •Pt<' fali a it \\r
partição para sr ocrupar nas fun,.•;ões de .Jniz de 1'3l, 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
27 de Abril de 18H3. 

O 1\Iarquez de Ahrantcs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo presente o oflleio n. :u de 
11 do mez ullimo, do Sr. lnspt•ctor da Thesouraria de l•'a
zenda do Maranhão, dando conhecilllento de haver man
dado descontar o vencimento integral do Chefe de Secção 
da mesma ThC'souraria Jose Carlos Pereira de Castro, du · 
rantc os dias em que servio na Junta de qualilicação de 
votantes na qualidade dn Juiz de Paz, dt•clara que appnmt 
o seu vrocedimcnto, visto que nenhuma Lei expressamente 
dispensa os Empregados de Fazenda do exercieio de suas 
respectivas furlCI:ões parn se occuparc!lt das de .Iuiz de Paz. 

- .... ·--
N. 175.-F.\ZK'W.\.- Em 27 (k Abril de HHi:L 

\a lt'rilir;t<;ão do JH'so lit]Uido d•~ fita:; de s<·da dn•• '<'!' inrlni•IIJ 
o dos' artrH's rm IJIIC vierem ruroludas. 

1\linister·io dos Negocias d,\ Fazenda.-1\io de Janeiro t'lll 
27 de Abril de 18ü~J. 

Communico a V. S., para sua inl.elligencia c uevida exe
cu-:ão, que o Tribunal do Tltesouro resolveu indeferir o 
recurso de Hoch & Levcrd do desp·1cho dessa Inspectoria, 
que os obrigou 110 pagamento d~ direitos em dobro sobre o 
excesso de nove lrlmJs de fitas de sedu em 1 . 1~07 peças ; não 
[H'ocedcndo a rJzão ullegadu pelos recorrent<~s de que o ex
eesso do peso proveio do papel em que vicrão enmladas as 
ditas fitas; porquanto, na verificação do peso liquido desta 
mercadoria, segundo a not.1 120 da Tarifa, de\'e ser incluido 
o dos car·tõcs em que tenha vindo enrolada. 

Deus Guarde a Y. S.- Jlarquc;; de Abrantes.- Sr. Conse
lhdro Jnspector da Alfandega ria Côrtr•. 



N. 176.- GUERIL\ .-Circular em 28 de Abril de 1tl6;3. 

Drterminando que as Thcsonrari11s da Fazenda não ar,citcm dos officiac~ 
que se retirarem temporariamente, ou por transfercnria pm·a outra~ 
Provincias, consigna~ões superiores á dons tcrcos do soldo sem ordem 
rxpressa dcsla Secretaria da Estado. • 

4.• Dircctoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de Janeiro.-
1\Iinistcrio dos Negocios da GuGrra em 28 de Abril de 181)3. 

Podendo dar-se o caso de que algum official do exercito 
pretenda estabelecer consignação de seu soldo, ou parte de !I e, 
em província differente da de sua residencia, previno a Y. S. 
de que, na fórma das ordens em vigor, só se deve pcrmillir 
que os officiaes ahi residentes, c que tenhão de retirar-se 
tempot·ariamcnl~, ou por transfcrencia, para outra prO\·incia, 
r,()nsigncm até dous terços do respectivo soldo para alimentos 
do familia ou pagamento de divida; não aceitando consigna
ções maiores, nem outra qua!l)ucr dos officiaes ahi residentes 
para outras províncias, ou de outras províncias para essa, 
sem ordem expressa desta Secretaria de Estado. O que Y. S. 
ter;í por muito rccommcndado. 

Deus Guarde a V. S.- Polydoro da Fonseca Quintanilhn 
Jordão .-Sr. Inspcrtor da Thcsouraria da Fazenda da Pro
víncia de .... 

N. 177.- FAZENDA.- Em 28dc Abril Jc 18G3. 

Sobre o pagamento do scllo de papeis em processos crime:<. 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
28 de Abril do 1863. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em rc11posta ao seu 
officio n. o 8-de 22 de Janeiro proximo passado, transmittindo 
por copia a consulta do Subdelegado de Policia da \'illa de 
1\Iorretes nessa Província: 1. o, que são isentos de scllo os 
processos em que forem partes a Justiça c a Fazenda Publica, 
os traslados c sentenças que dellcs se extrai! irem, os manda
dos e quaesquer outros aclos promovidos ex-of!icio em qual
IJIICr juizo, S~ndo por•~'lll O fCO, I}IJaiJl]tl a finlll {'Oiitll'llJilafln, 



~ujeilo ao p~gamculo do sel.lo re,;pecli Hl, se uiio f<\ I pobre; 
2.", que nos processos criminacs c policioes, por queixa ou 
denuncia pnrticular, caiba ou não o procedimento o!lidal da 
Justiça, deverá ser pago o sei! o antes da conclusão para sen
tença final, considerada como toda pronuncia proferida pelos 
Delegados c Subdelegados, antes mesmo de sua sustcntaçiío 
ou revogação pelos juizos mnnictpaes. 03 mandados, certi
dões, precatarias c outros papeis avulsos, relativos aos mesmos 
processos, dcvcráõ Sl~r scllados antes da assignatma ou coB
ecrto, ou da rt)spcctiva juntada, art. 58§ 2.0 e 5\l § :J." do 
Regulamento de 26 de Dezembro de 1b60; 3.", qu<', não 
com·indo porém retardar a expedição c julgamento dos mes
mos processos em qnalqucr instancia, bem como dos rcJaidos 
papeis c documentos por falta de pagamento do sdlo, por 
cuja causa não deve sofTr.~r de modo algum a administnH;ão 
da justi~a, púde o respectivo I~scrivão, não se podendo pagar 
previamente o sello, fazer em tacs processos c papeis o avcr
bamento do imposto nos termos do nrt. 60 do Rcgulnmcnto. 
A esta doutrina se deve considerar subordinada a disposi
çfio da Ordem n. o 4'27 de 12 de Setembro de 1862, com 
rcfercncia ao scllo das certidüns de intimação, passadas nos 
nulos, para u fim de ser pago ou averbado o scllo antes de 
larrar-sc qualquer outro neto. Ilelcva observar em contrnrio 
do que diz o Juiz de Direito da Comarc3 de Curitiba -em seu 
omcio, tambem junto por cópia ao de V.· Ex. acima men
cionado, que a Circular do l\Iinisterio da Jusliç.a de 2!J dn 
Agosto do anno passado, tratando dos processos de qneix u 
ou denuncia particular, nenhuma dislincção faz entre os em 
que tem ou nfio lugar a acÇão publica ; bem como que, 
quando o caso julgado pPla Helação, de que falia o mesmo .Iuiz 
de Direito, enteudcss•) com o pagamento rJo scllo, nem por 
isso deixaria de subsistir a doutrina que ;.ca ex pendida, pela 
incompetcncia desse Tribunal para decidir qucstõrs sobre im
postos. O que porém se infere do respectivo aceordão, é quo 
a Hclação conllrmou o lançamento do autor, por ter sido o 
libello apresentado fúra de tempo, c sem haver o procurador 
não pro~isi0nado, qnc o assignou, se obrigado por terwo, üs 
penas dos Advogados c niío por causa do scllo, se hem que, 
como consta dos mesmos autos, a falta de pagamento prévio 
deste imposto fosse que dera lugar a parte perder o prazo 
para a apresentação do libello, c não ter assignado o termo 
de sujeição,- deixando de se lhe admittir o avcrbamcnlo,t.llvez 
pela razão de não ser tão explícita a Circular do 1\Iinistcrio 
da Justiça de 2!J de Agosto, quanto é o Aviso deste i\Iinislerio 
ue 8 do Agosto do anno passado. 

Cumpre finalmente po:Jdcrar a V. Ex. qur, no disposto na 
ql!iilJ:I pJr!P rio AYis<J dP~tP ~linbterio dl'!) ''" ;\gns[q :;dlll:t 



t:ilado, se achão itu.lubilavelmcnte comprchr.ndidas ns per
missões concedidas pelos Juizes, pnra as partes ou seus pro
curadores assignarcm articulados e allegações, bem como os 
respectivos termos de responsnbilidade, ~cndo que com a 
disposição citada teve-se em Yista evitar justamente o que 
aconteceu no caso apresentado, isto é, ser a parte prt>judirada 
em seus direitos por falta de pagamento de sc11o em pro
cessos crimes, em que a sociedade é sempre interessada, qurt· 
se tenha em attenção a punição do criminoso, quer a absol
viç.ão do innocente, ainda mesmo quo se trate de crime om 
•Jtte não tenha lugar o procedimt•nto official da Justiça. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marquez de Ab7'mttes.- Sr. l're
sidontc da Provincia do Paraná. 

-··---•vQ.-----

N. 178.-GUEHIU.-Consulla de 2!) de Abril de J81i:t 

Cou~nlta do Conselho Supr~mo Militar dcclamuclo, que quando os parr
t:crcs dos Conselhos de inquiriçllo nllo fol'em dado~, na co!Jformitlaolc das 
proyas colligidas , dmcm os Commaudautrs dos Corpos n·correr d:ts 
decisões desses Conselhos para os Commandantes das Armas, ou para 
os Presidente~ das l'roYincias. 

Senhor.-1\Iandou V. 1\I. Imperial, por Portaria expe
dida pela 2. a Dircctoria Gera I da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Guerra, em data de 15 de Hezembro do amw 
proximo lindo, remctler ao Conselho Supremo Militar o 
olficio incluso sob n." 1!)!) de 30 de Julho do dilo anno, 
uo qual o Presidente do Amazonas submette á consideração 
do Governo lmpet'ial a mprcsentação que lhe dirigia, no 
officio que rcmette por cópia, o Commandantl• das Arnws 
da mesma Província , sobre o facto de serem as decisões 
dos Conselhos pcremplorios, ou de inquirição que tem de 
julgar da incapacidade moral dos officiaes inferiores, a !im 
de serem rebaixados de seus postos, muitas vezes contrarias 
ás provas colligidas, c ao que é notorio no Corpo, cujo Com
mandante tem de conformar-se com taes decisões, em vista 
da Proyisão de 1G Agosto de 1821, que estatuio os referidos 
Conselhos, para que o mesmo Conselho Supremo consulte 
ácerca da necessidad0 de estabelecer-se um recurso sobre 
as decisões dos Conselhos de que trata a citada Provisão, 
quando forem cllas manifestamente injustas, acintosas, ou de 
qualquer modo inconvenientes aos princípios disciplinares. 
O Presidente da Província do Amazonas, em seu supracitado 
offido, traz á presença do Governo Imperial a representação 
•ltt~' !h e dirigira o rrspccti\ o Commrmdantc das :\r111as, o qunl 



, 6 ,:. I !l!) f' f}• 

~·Jlicíla uma medida para sanar o abuso de ler-se dado rnuí1:1~ 
"Vezes o caso dos Conselhos pcrcmptorios ou de inquiriçiiCl, 
que na conformidade da Provisão de 16 de Agosto de 1821, 
são mandados fazer aos oillciacs inferiores para se conhecer 
de sua incapacidade ou culpa, a fim de serem rebaixados 
de seus postos, dado parecer manifestamente contrario ás 
provas colligidas o ao que é notorio no Corpo, isto com 
o fim quasi sempre de prestarem aos accusados uma pi'O
tccção mal entendida, e opporcrn ao Commandante de quem 
são, ás vezes, dcsalfeiçoados, uma barreira acinlosa c o pri
varem de bem cumprir os seus deveres, porque, segundo 
o disposto na mesma Provisão o Commandante lern de con
liJrmar-se com o parecct· do Conselho; c que parece qu<', 
r1uando se der a hypolhcsc figumda, deve haver um recurso 
da decisão do dito Conselho para uma ou mais autoridades 
superiores, como já se acha estabelecido a respeito dos Con. 
sPlhos peremptorios para applicação dos castigos de espada 
de prancha. 

O Tenente General Ajudante General do Exercito infor
ma que, c1uando os pareceres dos Conselhos de inquirição 
não forem dados conforme as provas colligidas, devem os 
Comrnandantcs dos Corpos recorrer das decisões desses Con
selhos para os Cornmandantes das Armas, c onde não os 
hounw, para os Presidentes das Províncias, sendo que essas 
autoridades poderão lambem rcmetter os processos ao f.o
verno lmpct·ial pam decisão final; e que, finalmente, constão 
das Ordens do dia n. •• 301 c 321 as providencias relativas 
aos Conselhos perernplorios para o castigo corporal da pra~as 
de prct. Parece ao Conselho, conformando-se em parle 
eom a inrormação do Tenente General Ajudante (~cneral 
do Exercito, que, quando os pareceres dos Conselhos do 
inquirição não forão dados nôl confot·midadc das provas colli
gidas, devem os Com mandantes dos Corpos rcconer das deci
sões desses Conselhos ·para os Commandantes das Armas, 
ou para os Presidentes das Províncias, que tacs altribuições 
accumulão, onde ni'lo lta com mando de armas, na conformi
dade do que se acha disposto, relativamente aos Conselhos 
percmptorios, para os castigos corporaes, nas ciladas Ordens 
do dia n. "' 301 o 321. 

Hio de Jancil'O, 30 de Março de 1863.-Bar!·eto.-Vis
conde de Cabo Fn·o.-Barão de Surulty.-Carvalho.-Pi
mentel.-Forão votos os Conselheiros de Guerra l\Iarqu<'z 
de Caxias c Bari'lo de Tamandaré c o Vogal Fonseca. 

f.omo parece.- Paço, 29 de Abril de 1863. 
Com a Hubrica de Sua ~Iagcstade o Imperador. 

Pnlyrlnro dn Fonseca Quintmlil h a J n rdtlo. 



l'i. 17(l.- FAZE:SDA.- Em :w de ALril de lSG:J. 

o, livros religiosos ni'w estão is€nlos de pagar os direitos respectivos. 

:\linisterio dos l'iegocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
20 de Abril de 1863. 

Communico a V. S., para o devido conhecimento, que foi 
indeferido o requerimento em que d'Ivernoi~ Schermar & C.• 
pcuião que fossem despachados livres de dirPitos oito caixas 
contendo livros religiosos para diwrsos ccclesiaslicos de diflc
rcntcs Provinci<:s do lmperio c para a Superiura da Santa 
Cnsa dl 1\liscricordia, ,·isto que a isenção de direitos reque
rida não é autorisada J·Or nrnhuma das disposições do 
art. 512 do Uegulamento das Alfandt'gas. 

])cus Guarde a V. S.- lllarque;; de Abrantes.- Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega da Côrte . 

. N. 180.- FAZENDA.- Em 2!) de Abril de 18G3. 

A Jisposição qnc marca os venrimcnlos dos \'igarios Collado e Encom
mcndado 11os casos de pronuncia é o art. lGê>, ~ 4. 0 do Codigo do 
Processo Criminal. 

Ministerio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
2!) de Abril de J 863. 

O :\Iarquez de Abrantes, Presidente interino uo Tribunal 
do Thesouro :'/acionai, tendo presentes os oficios n. •• 83 
e 100 do Sr. lnspector d:l Thesouraria de Fazenda do Pa
raná, de 22 de Julho de 1857 c 10 de Setembro de 1858, 
declara ao mesmo Sr. lnspcctor que, tendo sido de res
ponsabilidade o crime por que foi processado c pronunciado 
o Yigario Collado de Antonina em Outubro de 1852, não 
compelia ao Padre Jordão Homem Pl'droso, que scrvio de 
Vigario Encommendado durante o impedimento do Collado, 
motivado pela dita pronuncia, nenhuma parte da congrua, 
mas sómcntc os benesses ou emolumentos de pé de allar. 

A disposição que marca os vencimentos, que na hypothese 
vertente cabem aos Vigarios Collado c Encommcndado, ó o 
nrt. 1G5, ~ !L•, do Codigo do Processo Criminal, c nesta 
n)nforrnidiidr IPIH!0·5r indcvidarrwnte pago~no tlilo Yigario 



Encommendado parte da congnta do Collado durante o im
pedimento da pronuncia 'df'stc, ordena ao Sr. lnspcetoa· que 
faça o referido Padre Jordão restituir tudo quanto se lhe 
pagou de congrua desde 15 de Outubro de 1852 até 31 de 
Outubro de 1853 pela Ttwsouraria de S. Paulo, c do 1. • 
de Novembm do mesmo anno de 1853 até 12 de Setembro 
de 18~5 pela Thesouraria a cargo do Sr. lnspector, que 
requisitará do da de S. I>aulo as inforrnaçõl's que forem pre
cisas para promover esta idemnisação. 

Marque:; de Ahrantes. 

-···-
N. 181.- FAZENDA.- Em 29 do Abril de 1863. 

Annulla um 
1 
processo de apprebensao por terem sido preteridas certas 

forma !idades essenciaes. 

!\linisterio dos Ntlgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro p;•! 

29 de Abril de 1863. 

O :\Tarqucz de Abrantes, PrcsidPnle intrrino do Tnburwl 
do Thesouro Nacionítl, lendo ~>In vistil o recurso intertJosto 
pot' ~lnmcdc Ar11aro Lnprs da dPcisãn da Thesot..raria de 
Fawnrla da Província da llahia conlirmatoria da da rt·s
pt•cliva Alfand1•ga, transmiltido com o seu oflicio de 10 de 
Setembro de 1861, sob n.• :151, relativamPnte á proccdencia 
da apprehemão de '~3 mangolt's dn tabaco da 1\'li na, con
duzidos para bordo da Escuna HamburguPza S1lphide sem 
o pagamento dos respectivos direitos de exportação, declara 
ao Sr. lnspector ela mesm:.t Thcsouraria que a referida Al
fandcga se n;1o houH~ rcgulanncnle no processo da men
cionada apprehensão, por isso qur, depois do tt>rmo desta, 
qnn se lavrou em 21 de FPvenJit'o fio dito armo, deixou 
de marcar 1i parte para a sua defesa os 15 dias, que em 
todo o caso para isso rccommr.nda srjao marcados o§ 3.• 
do art. 744 do Hegulamento das Alfandegas, formalidade 
que em virtude da He§olução de Consulta do Conselho de 
Estado de 10 de Abril do nwsmo anno, considPrão essen
cial c como tal imprescindível os Avisos deste l\linisterio do 
13 do citado mez e anno, c de 17 de Fm'ereiro do anno 
passado, e que não póde sr!' supprida pt'la rrclamaçilo do 

JlFf.ISoi)'S TIO r.on:n>;O IH: 1 RI;~ ~H. 
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Hecorrentc, que se acha no pror.rsso, á referida Alfandcga, 
\'isto ter sido clla despachada e111 20 do dito mez de Fe
vereiro, e portanto ainda anteriormente ao sobredito termo 
fie apprchensão, não podendo por isso prevalecer e nem 
rl'gnlarisar a mesma appn~hensão a determinação do lns
pector da Alfandcf'{a, qtw se lê no final do dito termo, para 
que se juntasse ao competente processo a sobredita rPcla
rnação, como prova de havrr tido a parte scieneia da ap
prehensão feita. 

Semelhante determinação cst<í em manifesta opposiçllo 
assim no espirito, como á letra do citado art. 741t.; ao espi
rilo, porque a defes:1 que o dito artigo garante seria in
completa, e ficaria mesmo annullada sem o conhecimento 
do objecto, informações, inqueritos c mais cir~.:umstancias, 
que constituem o termo da apprrhensão; á letra, porque 
O Citado § 3.0 determina que OS 15 dias da defesa SPjão 
em todo o caso marc1.1dos depois de preenchidas as for
malidades estabelecidas nos dous paragraphos precedentes, 
o que aliás não satisfez a dita Alfandega, deixando de fa
cultar ao Hecorrente a defesa a que tinha inquestionavel 
direito, e de que na rórma do Ucgulamenlo, corroborado 
pela mencionada Resoluçlío de Consulla, não se devêra prcs
eindir, c por isso o mesmo Tribunal resolveu, em vista do 
disposto nos citados Avisos deste l\linisterio de 13 de Abril 
fie 1861 e 17 de Fevereiro de 1862, .considerar nullo c 
de nenhum elTcito o rPspectivo processo de apprehensão ; 
e por esta occasião ordena ao dito SI'. Inspector que mande 
proceder a novo processo com religiosa observancia e guar
dadas as formalidades legues, devendo isto mesmo recom
mendar á sobredita Alfandega. 

Marque: de Abrantes. 

•UI I 

N. 182.-FAZE~DA.-Em 29 de Abril de 1863. 

Qual a parte da congrua que compete ao Vigario Encommendado nos 
casos de pronuncia criminal do Vigario Collado. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
29 de Abril de 1863. 

O Marquez de Ab1·antes, Presidente interino do Tribunal 
do Thl'souro Nacional, tendo conhecimento pelos offieios da 



Thesom·aria de Fazenda do Paraná, n.o• 83 c 100, de 22 
de Julho de 1857 c 10 de Setembro de 1858, que a The
som·aria do S. Paulo pagou desde 15 de Outubro de 1852 
até 31 de Outubro de 1853 ao Padre Jordão Homem Pe· 
droso parte da congrua do Vigario Collado de Antonina, por 
ter aqucllc servido de Vigat·io Encommcndado no impedi
mento deste, que se achava processado c pronunciado em 
crime de responsabilidade, declara ao Sr. Inspector da mcs. 
ma Thcsouraria de S. Paolo que indevidamente se fez o dito 
pagamento, porquanto, sendo o crime de responsabilidade, 
competia, pelo art. 165, § 4. 0

, do Codigo do Processo Cri
minal, ao Vigario Collado toda a sua congrua, se a final 
fosse absolvido, c por conseguinte nenhuma parte della se 
podia dar ao Vigario Encommendado, seu substituto, salvo 
se o crime fosse commum, porque então assistia-lhe direito 
a receber a terça parte da congrua. 

E' a citada disposição do Codigo do Processo Criminal 
que deve ser observada em casos identicos, c não a legis
lação provincial, que existia sobre a ma teria sujeita, quando 
os Parochos passárão, em virtude da Lei de 28 de Outubro 
de t8r..8, a ser pagos pelos cofres geraes, cumprindo por
tanto que o Sr. lnspt>clor, não só preste ao da Thesou
raria da Província do Paramí, onde reside hoje o dito Padre 
Jordão, as informações precisas para se poder por fliJUella 
Uepartição proceder-se á competente indemnisação, como 
tambcm examine se tem occorrido outros factos semelhantes, 
para providenciar sobre a reposição dos vcncimentns que 
illegalmenle se abonárão. · 

!llarquc: de Abrantcs. 

N. 183.-- F.\ZE'lD.\- Ein o J." de :\!aio de 1863 . 

. \s rwmeaçõcs interinas para cmprrgus rias .\lfamfp~as sú se fazem 
tptando nau ha mhstitutos marcados em Lei. 

Ministerio dos Ne:.;ocios da Fazenda.- Bio de .Janeiro em 
o 1." de Maio de 186:3. 

H1111. e Exm. Sr.-Tendo presente o ollieiodc \".Ex.. 11." HU 
de S rlc Novembro ultimo, em que participa haver twmeado o 1." 
Conferente da .\lfand\'ga dessa ProvincLr, Thonwz Desdtatllps 



de Montmorency, para exercer interinamente o lugar de Aju
dante do respectivo Iuspcctor, declaro a V. Ex. que não 
póde ser approvada semelhante nompação; porquanto, a au
torisação conferida pdo art. 8.•, :si 5.• doltc·gulumt·nto de 19 
de Setembro de 1860, por V. Ex. citado, limita-se aos em
pregos que não liverem substitutos marcados por Lei, e eut 
cujo caso não se acha comprehendida a substituição, de q~e 
se trata, a qual, segundo o disposto no art. 88 § 4.", devena 
ter recahido no irnmediato, o 1.• Escripturario da mesma 
Alfandega. 

Ueus Guarde a V. Ex.- Marque~ de Abrantes.- Sr. !'re
sidente da Provincia do 1\io Grande do Norte. 

--·-
N. tt!4.-F.\ZENU.\..-Em 2 de Maio de 1863. 

Sobre a quantidade e qualidade dos ohjectos que b3o prrmitlidos aos 
S~louob despacharem li1 n'> de tlircito para 'J uso domestico. 

l\Iinisterio dos Negocios da I•' atenda.- Hio de Janeiro en1 
2 de Maio de 1863. 

lllrn. e Eun. St·. -Tendo em vista os requerimentos 
de Ferdinando Schol e Augusto Hoft'man, colonos de D. 
Franc'sca nessa Província, transmiltidos com o SI'U officio 
d'' 16 de Janeiro proximo passado, pedindo isenção __ do _di
reitos de consuu1o de algumas mercadorias impurtadas do 
Hãiuburgo para seu proprio uso; haja V. Ex. de ordenar 
á respectiva Alfandega o despacho livre de dit•eitos da fa
zenda de linho pura cobertores, ~~ filzt•uda de algodão e 
chita para vestidos, pertencentes ao eolono Ferdinando 
Schol, visto ser per111itlido semelhante despacho pelo § 4.• 
do art. 5t2 do Hegulameuto das Alfandegas, não podendo, 
porém, ter lugar a isenção requerida para o panno preto 
para casacas e calças e tafclil para vestido de noiva, por 
não constituírem, na fúrma do dito ~ r...•, objectos do uso 
domestico. ,_ 

Quanto ao,; objedos pertencentes ao colono Hotfman , 
haja V. I~x. de permitlir igualmente o despacho livre, 
uma vez que estejao nas mesmas condiçf.íes, isto é, de serem 
por sua natureza e l)Uantitlade destinados ao uso do dito 
~.:olo,Jo e sua l'amilia. 

Deus Guard1~ il V. Ex.-Ma1·que:; de Abnwft,~.--Sr. Pre
sidente da Provinda rio ~anta Catharina. 



N. 183.-GUEI\IL\.-Avi$0 de () de 1\laio de 1863. 

Determinando que todos os !:l!J!~.ros que ge houverem !!e construir sejao 
da systema dos que forao experimentados com o canhão obuz e peça 
a Paixhans de 8H. 

:La Dircctoria Gt·ral.-3.• Secção.-H.io de .laneiro.-
1\linisterio dos ~egoeios da lluerra cru 5 de Maio de 1863. 

Fique Ym. na iulelligencia de que para todas as pe~~as 
de qualquer calibre qtw se lenltão de montar dcvP. mandar 
construir sómente reparos do systerna dos que forüo expe
rimentados com o cauhão obuz c pec;a a Paixhans de 80, 
deixando-se de fazer reparos dos quol até agora se eons
lruião, excepto porém os quo se lt>nhão começado P IJUil 

dllVCm ser acabados. Assim lira respondido seu oOicio 11. • IUli 
de :!O do mez lindo. 

Deus Guarde a Vm.-Polydoro da f."onseca Qnintanilha; 
Jordãu.-St·. Coronel J)ireetor do Arsl'nal de Guerra da 
Cõrtc. 

.. .... 
N. 186.-GUE!UU.-Aviso de 1> de 1\Iaio de1863. 

Declara que, quando os pareceres dos ConscllJOs úc inquiric;ão uao 
forem dados na conformidade das provas ··o!ligidas, dHI'Ill os Com
mandantes dos Corpos recorrer de tae:; decisocs para os C<mHnan
dautes das Armas, ou Presidentes tlas l'ro1 incia,. 

t.• Directoria Geral.- i.• Secr.i'to.-ltio de Janeíro.
~tinislerio dos Nrgocios da t;u.:.rrâ em 5 dn l\laio de l86:J. 

lllrn. e Exrn. Sr.- Havendo Sua ~lagcstadc o Impe
rador por b1~m, por Sua Irnrnediata c Imperial llt>soluçcio 
ele :W de Abril ultimo, tomada sobre Consulla do Con
selho Supremo ~tilital' á que dera lugal' a representação 
dirigida a essa Presidencia pelo respedivo Commandanle 
das Armas, Mandar declarar, que, qu:lllilo os pareceres dos 
Conselhos de inquirição nào furem dados na •:onformitlade 
das provas colli~idas, de\em os Cornmamlanlc•s dos Corpos 
rcCOITP!' d:1s d1~cisõcs d!'Sses Conselhos para os Comman
rlantes das .\l'lllü'>, 011 p:11·a o:; l'n•,irlenteo cJas Província~. 
q~1c I<I<'S attrihui•:··,e·· ;~<:•:111•!111:,., •lll'k '''"' ha ,.,,mmandn 



de armas, na conformidade do que se acha disposto relati
vamente aos Conselhos pcremptorios, para os castigos cor
poraes, nas Ordens do Dia n.• 301 c 331. Assim o de
claro a V. Ex. para seu conhecimento, c execução. 

Deus üuardc a V. E'<.- Polydoro da Fonuca Quinta
nilha J o r dão.- Sr. Prcsidcnle da Província do Amazonas. 

N. 187.- AGHICULTURA, COMMEltClO E OBitAS 
l'UllLlCAS.- Em 5 de Maio de 1~63. 

Autorisando o Juiz Commissal"io do ~lunicipio da Capital da Província 
de S. Paulo, a proceder a medição c demarcação das posses pertencentes 
a iudil'idnos pobres por conta do C..edito tlistrihuido pela Ycrha -
Culonisaçilo. 

Directoria das Tnrras Publicas e Colonisação .-1\linisterio 
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 
5 de l\Iaio de 1863. 

111m. e Exm. St·.- A' vista do que communicou o .Juiz 
Commissario de medições do município da capital dessa )Jro
vincia, o En;{tmheiro Haymundo de l,ennafort~ .\lves Sa
crament,, Blaeke, relativamentn á d_lllllill'eação de pQsses 
pcrleneenles a indivíduos desliluidos de meios para satisfazer 
<Ís eorntJdentes des1m7.as, c!.uelaru a \'. Ex. que eonvé111 au
tot·isar o mesmo Juit Comruissario a proceder a respeito de 
taes posses na ftirma da.; ordens ern vigor, correndo as des
peza3 pnr conta do crl'dito d1slribuido pela verba - Colo
nisação. 

011us t~na1'de a V. Ex.- Pedro de ,1lcantara Bellcgarde.
Sr. Presidente da l'rovincia de S. Paulo. 



N. 188.-GUERHA .-Aviso de 5 de l\101io de 18G:l. 

Elevando até I!OSOOO o premio pela apprchrnsão •Ir dP,;rrtorr' no trrrito• 
rio da Hrpnllllra do Prrú. 

!~.· Dircctoria Gu·aJ.-2.• Seeção.-1\io de Janeiro.-:\li
nistrrio dos Nrgodos da flurrra rm 5 de Maio de 186:1. 

Tendo ~ido autorisado o I~ncarrrgado de NPfrocios no Pertí 
a clevat· atú 20~000 o premio de apprehensão de desertores 
no tcrritorio daquella Repnblica, assim o commnnico a Y. S. 
para seu conhecimento; prevenindo-o de q ur deve rcelarnar 
Pm Ü'mpo augmento de cn~dito para o§ 1 '~-Diversas nespe
zas c Eventuacs-, se assim ftir necessario. 

lleus Guarde a V. S.-Polydoro da Fonseca Quintanillm 
J ordão. -Sr. Jnspector da Thrsouraria da Jlrovineia do Ama
zonas. 

N. 189.-GUEHHA.-Circular de 5 d•~ Maio de 1863. 

Dedarando qur a drsprza t·om a Guarda Nacional dcstac:ula n~o ti evc 
rontinua1· por ronta do Ministf'rio tia Guerra, no protimo futuro exer
t'irio, visto que a rrsprctiva Lri do Or~amrnto não t•mtretlc rretlito 
para semelhnntc srni,o. · 

ft..• Directoria Gcra1.~2.• Sccção.-Rio de Janciro.-:\1i. 
nisterio dos Ncgocios da Guerra em 5 de l\laio de 1863. 

111m. c Exm. St·. -l~ique V. S. na intelligencia de que a 
despcza com a Guarda Nacional destacada não deve conti
nuar, por conta do l\Iinish•rio da Guerra, do dia t.• de Julho 
deste anno em diante, visto não haver na Lei do Orçamento, 
que tem de vigorar no proxirno cxercicio, credito para seme
lhante serviço, como já se declarou no Aviso Circular de 11 
de Julho do anno proximo passado. 

Deus Guarde a V. Ex. -Polydoro da Fonseca Quinlani
llla Jordào. -Sr. Presidente da Província de ..... 



N. 190.- GUERi\.\.-,\\'i:;n de 8 de .Maio de 1863. 

E·niando a tabella dos ycucimcntos que ficào p~rcehcndo prolisoriamrute 
os emprccados tlafSccrctaria do'Consclho Supremo Mihtar, a coutar do 
1." do corrente mcz, nos tormos do art. 39 do 1\egulameuto appro1ado 
pelo Decreto n. 0 :1.084 de 28tll' ,\IJril pro:~cimo pa>sildo. 

4. • Dircctoria fleral.- 2.• Secçi'io.- Rio de J aneiro.-1\fi
nisterio dos Ne~oeios da Guerra Prn 8 de l\laio de 1H63. 

111m. c Exm. St·.- Tt•nho a honra de passar {ls mãos de 
V. Ex. a inclusa lnbella dos vencimentos que fi cão perceben
do provisoriamente os empregados da Secretaria do Conselho 
Supremo :Militar, a contar do 1.• deste mez, nos termos do 
nrt. 39 do regulamento approvado pdo Dccrrlo n." :3.08'~ de 
28 de Abril proximo passado, a fim •In que V. Ex. haja de 
rxpedir as ordens qne julgar neccssarias a este respeito. 

Deus Guarde a V. Ex .-Polydoro da Fonseca Quintanilha 
Jordão. -Sr. Mini~tro c Secretario de Estado dos Negoeios da 
Fazenda. 

'fabella dos -.enclmento!l dos Emprt>gados da See1'1ltarla do 
Conselho Supremo Militar e de Justiça, nos tet•mos do 
art. 39 do Rt>gulamentu appro\·ado pc>lo D«et•eto n."3.0S•t 
de ~8 de Abril de tS63. 

F.i\IPREGOS. Ordenado. r;rati[icaçtio. Somma. 

---------- ---- ---- -----
Secretario como chefe da Se· 

cretaria ................ ROOSOOO HOOSOOO 
Primeiro official •..••...... 1:~00$000 600$000 1:800$000 
Segundo dito ............. 1:000~1100 f>OO 000 1:WO,'i1100 
Porteiro .................. nnsouo 3608000 1:030$000 
Continuo ................. f;OilS!lOO 11308000 7608000 
Ao Archivista ............. ~40HOOO 2WROOO 

Secretaria df.' F;stailo dos ~rgocios da Guerra em 8 de ~!aio de 1863.
Poll;doro da Fonseca Qui!ltrmil/111 .Tordão, 
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N. 191.-GUERRA.-Aviso de 8 de Maio de 1863. 

Mandando cessar do corrente mez em diante o abono de etapc no Secreta
rio de Guerra. 

&..• J);rectoria Geral.-2.a Secção.-Rio de Janeim.-Mi
nisterio dos Negocias da Guerra em 8 de Maio de 1863. 

Não designando a tabella do f.• de Maio de 1858 etape para 
o Secretario de Guerra, fique Vm. na intelligencia de quo tal 
abono deve cessar do 1. o deste mez em diante. 

Deus Guarde a Vm. -Polyrloro da Fonser.a Quintanilha 
J o r dão. -Sr. Luiz Cesar de Athayde. 

N. 192.- FAZENDA.- Em 8 de Maio de 1863. 

Sobre a necessidade e cxactidi!o das declaraçlíes nas notas de deapacho 
d!! mercadorias nas Alfandcgas. 

Ministet·io dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 8 
de l\Jaio de 1863. 

Communico a V. S., para sua intelligencia e devidos ciTei
tos, que o Tribunal do Thesoum resolveu indeferir o recurso de 
Hooch & Leverd da decisão dessa lnspectoria, que os multou 
no pagamento dos direitos em dobro, nos termos do art. 553 
do Regulamento das Alfandegas, pela dilferença de quanti
dade -encontrada no despacho de 28 carteiras e charuteiras 
e 27 lenços de linho ; não procedendo as allegações dos re
correntes: 1. o, de que as mercadorias são taxadas na Tarifa 
a peso e não por quantidade; 2.•, da exactidão da declara
ção feita em virtude do disposto no art. 410 do mencionado 
Regulamento, visto como se a declaração na nota do des
pacho da quantidade da mercadoria podesse ser plena o 
sufficientemente substituída pelo exame o declaração dos 
conferentes, tornando-se assim escusada a que o Regula
mento exige das partes na referida nota, a mesma razão 
dar-se-hia para sua inutilidade, assim no que respeita á 
qualidade, dependente tambem do exame dos conferentes, 
como no que toca ás outras declarações da mesma nota, 
por isso que a esse respeito a substituiria igualmente o ma-

DEcrsüEs DO GOY'ERNO DE 1863 ~7. 



nlfcsto. A declaração feita de conformidade com o disposto 
no art. 510 do Regulamento niio póde tambem aproveitar 
ílOS recorrentes, porque ella não inutilisa a que o art. 544, 
no§ 6. •, estahelece para .as notas dos despachos, por isso quo 
estes tem de servir de base a todo o processo dos mesmos des
pachos, c por consequencia á fiscalisação que sobre elles toca 
á Fa~enda exercer na arrecadação dos respectivos direitos. 

Deus Guarde a V. S.-Marquez de Abrantes.- Sr. Con-
selheiro Inspcctor da Alfandega da Córte. · 

N. 1!)3. -JUSTIÇA. -Aviso de 9 de Maio de 1863. 

Ao Presidente do Tribunal do Commcrcio da Côrte. Declara que 11 pu
blicidade das transacçõcs, depois de consummadas, nada tem com o 
srgredo que os corretores devem guardar em quanto cllas não sllo 
delinitivamente rcnlizatlns. 

2.• Secção.- Ministerio nos Ncgocios da Justiça.- Rio 
de Janeiro em 9 de l\faio de 1863. 

A' Sua Magestade o Imperador forão presentes as repre· 
scntações de varias negociantes desta praça e dos corretores 
de mercadorias c de navios contra o acto desse Tribunal, pelo 
qual rccommendou á Junta dos corretores o fiel e exacto cum
primento do disposto no art. H,§ 6. • do Regulamento n .806 
de 26 de Julho de 1851. O l\lesmo Augusto Senhor, Confor
mnndo-sc com o parecer da Secção de Justiça do Conselho 
de Estado, Houve por bem por Sua Imperial Resolução de 22 
de Abril Mandar declarar que esse Tribunal não fez mais do 
que executar o preceito da Lei, c que a publicidade dada aos 
factos ou transacçúes, depois de consummadas, nada tem com 
0 segredo que os corretores, sem duvida, devem guardar em 
quanto ellas não são ueHnitivamente realizadas. O que eom
munico a V. S. para seu conhecimento, e assim o fazer 
constar. 

Deus Guarde a V. S.- João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú.- Sr. Manoel uc Jesus Valdetaro. 



~21í~ 

N. 194.-FAZENDA.-Em O de Maio de 186~ . 
• 

Direitos de 5°/o dos títulos 9e nomrnç,no para Secretario de l'rcsidcn-
~ - - cias de Pro\iucia. 

1\finisterio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Jaoeiro em 
9 de .Maio de 1863. 

O l\farquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspcdor da Thc
souraria de Fazenda do 1\Iinas Geraes, em resposta ao seu 
officio n.• 9 de 11 de Fevereiro proximo passado, que, na 
fórma do disposto no art. 15 da Lei n.• 779 de 6 de Se
tembro de 1854., bem resolveu julgando isento du paga
mento dos direitos de 5 •f. o titulo do nomeação do Dr. 
Joaquim Hipolyto Ewerton de Almeida para Secretario da 
Presidencia da dita Província ; visto jú ter o dito empre
gado satisfeito esses direitos na qualidade de Oficial da Se
cretaria da Policia da Côrte, e não dar-se maioria de ven
cimentos no lugar para onde foi ultimamente nomeado. 

Marquez de A.brantes. 

N. 195.-GUERRA.-Aviso de 9 de Maio de 1863. 

Determinando que d'ora em diante as boquilhas dos cantis srjiio de 
metal, podendo empregar-se estanho ou zinco. 

3.a, Directoria Geral.- 3.' Secção.-Rio de Janeiro.-
1\Iinisterio dos Negocios da Guerra em 9 de Maio de 1863. 

Fique Vm. na intelligencia de que d' ora em diante as 
boquilhas dos cantis para o equipamento das praças dos 
corpos do exercito deveráõ ser de metal, podendo empre
gar·se estanho ou zinco, conforme lhe parecer melhor e se
gundo o modelo que me foi apresentado e jú approvado, 
tendo porém attenção que as correntes para segurança da 
tarracha da boquilha sejão mais fortes do que as do modelo. 

Os cantis para o 4. • Batalhão do ~fantaria devem ser 
assim preparados quanto antes, sendo depois recebidos para 
o mesmo fim os dos demais corpos da guarnição da Côrtc. 

Deus Guarde a Vm.-Polydoro da Fonseca Quintanilha 
Jordão.-Sr. Co!'.Onel Dircctor do Arsenal de Guerra da 
Côrtc. 



~212~ 

N. 196.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS. -Portacia do 9 de 1\Iaio de 1863. 

Approva a tabella dos dias e horas das sabidas dos vapores de lvaby 
& Braga do porto desta Capital para o de Santos e vice-vepsa. 

4.• Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 9 de Maio 
de 1863. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Approvar a ta
beBa dos dias e horas das sabidas dos vapores de lvahy 
& Braga, quer do porto do lU o de Janeiro para o de Santos, 
quer do de Santos para o do Rio de Janeiro, organisada na 
fórma do art. 1. o do contracto approvado pelo Decreto n_ o 

3.089 de 4 do corrente, c que com esta baixa assignada 
pelo Director da 4. • Directoria da Secretaria do 1\linisterio 
a meu cargo. Palacio do Rio de Janeiro em 9 de Maio de 
1863.-Pedro de A/cantara Bellegarde. 

Tahella dos dias e horas de sabida dos vapores de Ivalty 
&: Braga deste porto par•a o de Santos, e vicc-,·ersa, a que 
se refere a Portaria desta data. 

PORTOS DE SAIIIDA. DIAS. HORAS. 

----------------- ---------·------------- --------
Do Rio de Janeiro 

para Santos..... 1, 11,21 de todos os mezcs. 4 da tarde. 
6, 16, 26 » » 10 da manhã. 

De Santos para o 
Rio de Janeiro . 5, 15, 25 

10, 20,30 
D 

)) 

)) 

)) 

4 da tarde. 
tOda manhã. 

4.a Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commetcio e Obras P,ublieas em 9 de Maio de 
1863.-0 Director, Dr. Thomaz José Pinto de Ser queira. 

-···· 
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N. 197.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS. - Portaria de 9 de l\Iaio de 1863. 

Approva a tabella dQs preços de passagens e fretes a bordo dos va
pores de Ivahy & Braga, que nawgfio entre o porto desta Côrte e o de 
Santos, na Provincia de S. Paulo. 

4.• Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 9 de Maio 
de 1863. 

Sua Magestadc o Imperador lia por bem approvar a ta
hella dos preços de passagens e fretes entre o porto desta 
Côrte e o da Cidade de Santos, na Província de S. Paulo, 
o!Tcrecida por I vahy & Braga, na fórma do art. 4. o do con
tracto approvado pelo Decreto n.o 3.089 de !~ do corrente, 
c que vai assignada pelo Director da r.. • Directoria da Se
cretaria do .Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. Palacio do 1\io de Janeiro em 9 de .Maio de 1863.
Pedro de Alcantara Bellegarde. · 

Tabella das passagens e fretes de cargas, do Rio de Ja
neiro para Santos e '\'ice-versa, nos paquetes a va1mr de 
lvahy & Braga. 

Passagens. 

Pagas no E!!cripto
rio até uma hora 
antes da sabida. 

., . 

Pagas a bordo ..•• 

Do Rio de Janeiro para Santos e vice-versa. 
De Ré, para adultos e maiores 

de 12 annos ......... . 
» Prôa, para livres, c cria-

dos ................. . 
» Ré, para crianças de 2 a 12 

annos ...............• 
» Escravos, em numero até 

19 ..................• 
7> Ditos de 20 para cima ... 
» Crianças menores de dous 

annos ..........•....• 
De Ré, para adultos e maiores 

de 12 annos ......... . 
» Prôa, para livres, e cria-

dos •................. 
» Ré, para crianças de 2 a 

12 annos ............ . 
>> Escravos, em numero até 

19 .................. . 
» Ditos de 20 para cima .. 
» ·crianças menores de dous 

annos ............•... 

35~000 

20:tl\OOO 

18:tJ)000 

12~000 
10~000 

Gratis. 

40~000. 

25~000 

20~000 

13~000 
11:ttJ000 

Gralis. 



Fretes de animaes quad-rupedes. 

Dois (por cabeça) ......•................. 
Dês tas n >> •••••••••••••••••••••••• 
Cavallos ,, >> •••••••••••••••••••••••• 
Carneiros , » .....................•.. 
Cabras » » ....................... . 
Cães >> » •••••••••••••••••••••••• 
Jumentos » ,, ...................... .. 
Leitões » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Porcos >> » •••••••••••••••••••••••• 
Vaccas ,, » ••.•.••.••.•....•••..••• 
Veados » » •...•.........••••...... 
Vitcllas » \) ..•.••...•.•.••.•..•..•• 
Vitellos » •• . . . ...........•........ 

Fretes de aves domesticas. 

32~000 
32<?000 
32;'11000 
6~000 
6;'11000 
6~000 
32~000 
2~000 
G:jjiOOO 

32;')\000 
6~000 
20~000 
20~000 

C a pões (por cabeça). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~1 00 
Frangos » " ..•••..••..• , • • • • • • • . • . ~100 
Gallinhas n >> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~100 
Gallos " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~100 
Ganços » " • . . . . . . • • • . • . • . . . . . . . . . ~100 
Marrecos D " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 100 
Perús » » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~500 
Patos » >> .. .. • .. .. .. • .. .. • .. .. .. ~100 
E semelhantes (por cabeça)............... ~100 
Gallinhas d'Angola ~> » . . . . . . • . . . . . . . . :t;120 

Passaras. 

Canarios, &c., &c., &c. (em gaiolasj ........ 2~000 

Fretes de cargas do Rio de Janeiro para Santos. 

Volumc8. Qualidades dos volumes. 

Apparadorcs .• Para sala de visitas ..•........... 
Amarrados.. • Com tachas c bacias ...•......... 

» Com duas cadeiras (t volume) ... . 
» Com 12 enxadas ............... . 
» Com pás de ferro (até 12) ....... . 

Destes fretes 
para cima. 

3~000 
1~000 
3~000 
~500 
1~000 



Yolumcs. Qualidades dos ,-õlumcs. Destes fretes 
para cima, 

Ancoretas ..... Com azeitonas .....••...••...•.. 
Aucorotcs .••. Com !) medidas de liquido .•..... 
Apparadorcs .. Para sala de jantar ...•.......... 
Barricas .•.•• f.om farinha, bacalháo ou louça .• 

» Com cerveja c llliudezas ••••....• 
>> Com breu ou assucar ••.........• 

Barris ....... De 4.• com liquido .•......•... 
>> De 5.• » » .......... . 
» Do to.• n >> ••••••••••• 
» Com alcatrão· ou pixc ..........• 
>> Com manteiga (até tres arrobas). 
>> Com peixe >> n » 
>> Com carne » >> >> 
,. Com paios » » n • 
)) c~m chumbo (até quatro arrobas). 
>> Com ai vaiado, cravos ou salitre .• 

Barras . • . . . . De ferro c chumbo (qq .) ......•• 
Uilharcs, .•..• De madeira ......•........•.•.. 

>> Com pés c lados de pedra ...•.. 
Ralas ....•..• De papel . . . . . . • . • • ..•.•.•.••. 
Cah:as . . . • • . . Com louça, molhados, ferragens ou 

cêrn •.••••......•....•....•.. 
>> Com massas ou licores .•.•••••.. 
>> Com vinho Bordeaux •••....•..• 
» De passas, velas de composição ou 

sebo ...... ,, ....•..•........ 
» De sabão .....••. , .•..••.....•• 
>> Com queixo ou bacalháo ...•.•.. 
>> Com batatas ............... · .. .. 
>> Com fructas . . . . . . . . ......... . 
>> Com sardinhas. • . • • . . . • •...•• 
>> Vasias ..............••••........ 
n . Com tam:)llcos (das do Porto) ...• 

Caixões ... , .. Com ferrngcns (atcquatro arrobas). 
>> Com vidros n » >> 

Cunbeles.,,. Com nço c folha >> n » . 
Canastras .... Com ferragens, molhados, etc., etc. 

» Com tamnucos ou rolhas ...••.•• 
» Vasias ...•............•...•.... 

Carros ..•.... Omnibus ou Gondolns (com ou sem 
caixão) ......•...••..•........ 

» De 4. r~das ou caleçi)s (com ou sem 
ca_Jxi.to) ...•.. _ .. , .•...•....... 

Côcos .. ~-., •• Da :Bahia (cento) ............. .. 

~300 
~700 

~~1)00 
1~500 
2~000 
2~500 
3~000 
2~400 
1~200 
3$000 
1~000 
1~000 
1~000 
1~000 
1~000 
1~000 
1~000 

30~000 
40:trOOO 
2~000 

2$000 
$500 
~700 

$300 
~400 

1$500 
2$000 
$800 

1:t~OOO 
1:t~OOO 
3:11000 
1$500 
1$500 
n5oo 
2~000 
3~000 
1$000 

150~000 

120$000 
2$000 



Vulumcs. Qualidades dos volumes. 
Destes fretrs 

para cima. 

Com modas ... Inteiras (com ou sem caixão) •.••.• 
>> Meias >> » 

Consolos. • • • . De sala de visitas •••.••••.•.••• 
Cadeiras. • • • • De braços ••••••• ~ ••••••••••.•. 

» Sem braços •••••.•••••••••••••. 
» De balanço • . • . • . • . . • • .•••.••. 

Ceiras ..•.••. Com amendoas ...••••.•••••.••• 
Caixões .•.•• Com chapéos c selins (os maiores). 

» Com >> » (os menores). 
Couros .....• Seccos (eada um) ..•••...•.••... 

>> Salgados (cada um) ....•.•...... 
Chapas ...... De fogão(as menores) ........ .. 

» De cobre ( amarrados), as menores. 
Cestos ......• De Champagnc ...............•. 
Debulhadores De milho, etc., etc .••..•.• • ..... 
Fardos ...... De fazendas (até quatro arrobas). 

>> De algodão de Minas e Santo Alcixo. 
>> De fumo ...................... . 
» De algodão em rama .......... .. 
>> De an-iagem ....•....•..•......• 

Frasqueiras .• De genebra e co~nac ..........• 
Ferro ......• Em feixes ou barras(qq.) .....•• 
Gigos .•.•.•• Com louça (os menores) ........• 

» Com garrafas >> ••••••••• 
Garrafões ••.. Com liquidas ou cevadinha ..... . 

» Vasios ......•..••••...••..••. 
J acazes. . • • • . Com ferragens, fructas, etc., etc. 
Latas ....... Com oleo ou agua-raz ......•.•• 

» De tintas preparadas ...........• 
1\lalas ....... De carne (até quatro arrobas) ... . 
1\Iadeiras •..•. Doze taboas de pinho, até 22 pés 

de comprimento e dous de gros-
sura, etc ................... . 

Mesas .•..... De sala, redondas .•.......•..• 
)) 

1\leias barr ..• 
!\feios barris .. 
Meias pipas .. 

)) 

De sala de jantar, elasticas ..•..• 
Com farinha ou miudezas ..••.•. 
Com manteiga ou peixe •...•.•.• 
Com liquido ................. .. 
Com olco •....•.......•...•.... 

Pipas .•.••..• Com vinho, vinagre, etc., etc ...• 

" Com oleo ••.•......••....•.•..• 
Pacotes ..•••• Com fumo ••..•.•..•..•••.•...• 
Pianos. . • . De cauda ....••.•.....•••...•.• 

De mesa e armonicas.. . ••...•.• 

1~000 
8~000 
4~000 
3~000 
1~500 
4~000 
2~000 
6:tfl000 
3~000 
~300 
~500 
1~000 
1~000 
n2oo 
3~500 
1~500 
U500 
3~000 
2~500 
7~000 
~500 
1~000 
6~000 
3:tfl000 
1:til000 
~500 
1~000 
1~000 
~300 

1:tP200 

5$000 
5~000 
8$000 
~800 
~500 
6~000 
7~000 
12~000 
12~000 
n5oo 

50$000 
25l'JIOOO 



n!·~lc1 S rl'de·."i 
).lara l'iru:r. 

l1ianos ...... De meio armal'io ............... . 
l)anellas ..... De ferro ató 50 (cada uma) ...... . 

)) 

Peças ....•.. 
Hculcjos ..... 
llolos ......• 

)) 

De dito de 50 para cima (cada uma). 
De aniagem ( as menores ) •....••• 
Com ou sem caixão ...........• 
De sMa ....................... . 
De algodão de l\Iinas (os menores). 

» De salsa ........•............. 
Remessa.. . . . De dinheiro c outros ohjccto.~ dt~ 

valor, 1/2 °/o sobre o vulor. 
Sofás ........ Forrados de palhinha ......... .. 

» Estufados ......•.............. 
Sociavcis .... Sem oú com caixuo ........... . 
Saccos .•.... Com tamancos ................ . 

>> Com assucar ou farinha ........ . 
» Com fcij;io ou milho .......... , . 

Tilburys ..... Sem ou com caixão ........... . 
Y cntiladorc~ .. De milho, arroz, cafí•, etc., !'te. 

30~000 
~20{) 
~uo 
:t>500 
G~OOO 
2;5000 

:;tl800 
1~000 

8~000 
to.;woo 
50:t:ll0{) 
1~000 
1,20() 
1~2()0 

!~0;;1000 
12~0()() 

Fretes de cargas de Santos para o Rio de Janeiro. 

Yolumrs. 

Barricas •.... 
)) 

)) 

Caixas ...... . 
)) 

Caixotes ••... 
Canudos .... . 
Caibros ..... . 
Jacazcs ..... . 

)) 

J.enha ....•.• 
)) 

1\Icios ... · ..• 
!\leias barr ... 
Jtolos ••..... 

)) 

Qualitladrs tios volum~s. Drstcs. fn'k> 
para cima. 

Com assucat· (por arroba) ......• 
Com cigarros ........•........• 
Com latas do peixe.. . . . . . . . . . • 
Com chá .•.............•..... , 
Com cigarros ................. , 
Com doce (até quatro arrobas) ..• 
Com queijos .................. . 
Duzia ..... , .....•............. 
Com toucinho (até quatro arrobas). 
Com queijos e ostras ... : .......• 
Em tóros (milheiro) ............• 
Em achas » ........... . 
Do sóla(cadaum) .............. . 
Com pederneiras c cigarros ..... . 
Do fumo ( ató quatro arrobns ) .. . 
De '> (de >> para drna ), 

proporcionalmente_. 

~2;)0 
2~000 
3~000 
3:t)000 
2:t;~t)00 

1~000 
::-400 

5lii00() 
1~200 
t:t\000 
li~OOO 
3~000 
~160 

t:tJ-000 
';j-800 

Dn~rstlr.~ no 1;orEn'lo nr I...;(;:-; 2R. 



Yolumrs. 

Saccos .. 
)) 

}) 

)) 

)) 

" 
Surrões ... , .. 
Cargas ..... . 

QuaHJu•le> tlus Yolumr,;. 

Com milho (até dous alqueires) .. 
Com arroz n ,, » ... 
Com feijão ( até dous alqueires) .• 
Com farinha » >> » •• 
Com assucar { por arroba ) ..•.... 
Com café .. » ...... . 

nrstrs frrlr.; 
p.1ru l'ima. 

1~000 
1~000 
1:1;000 
1~00() 

Com ipecacuauha ...•........... 
I~m geral, não mC~lcionadas nesta 

~250 
~250 

2;:,000 

tabclla ...........•......•... Arbitriu. 

!~." Di redor ia da Secretn ria de Estndo dos N ('gocios da 
A~ricullma, Commercio c Obras Publicas, em 9 de M<1io de 
18G:3. -0 IJirector, Dr. l'homnz José Pinto Serqueira. 

N. HlS.-FAZEi\DA.- Em ll de l\Iaio de 18ü:J. 

Quando não se paga ~rllo <lo di;trarto ou quita~ão tlc l~_!l~~~c~s. 

l\linistcrio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
11 de 1\Iaio de 1SG:L 

Em solução á duvida do Procurador Fiscal da Thcsou
raria de Fazenda da Pro,incia de S. Pedro, constante de scn 
oiTicio n. 0 2 de 1'• de l\Iarço ultimo, se os contractos de 
levantamento de hypothecas estão ou não sujeitos ao se11o 
proporcional, haja V. S. de declarar-lhe, para a devida in
lelligrncia c execução, que, se da hypothcca se pagou se11o, 
c;te se não repele no dislracto ou quitação, excepto se 
c>ta se dá de maior quantia, e o excesso (juros por exemplo) 
vem expressamente declarado, porque neste caso deve exi
gir-se o sello da diiTcrença; mas se acontecer que da hypo
lheca não se haja pago o scllo proporcional, por não srr 
tlcvido, como no caso de não declaração de quantia ou valor, 
é indubitavcl que do dislracto s0 deve pagar o imposto rc
la1ivnmcnle <Í importancia de que se der a quit.açfto. 

Dens (~uardo a V. S.-Marque::. de .1brantcs.-Sr. Di
r<>rtor Grral interino do Conlrneio,o • ..... 



N. HW.-F,\ZE:\D.\.-Em 1L d~' Mcliodt·lHil:L 

l'crmittc que se cstnhelcça em Prrnamhnro nmn ~\grneia ou Cai\a 
lllial do - Londou and llrasiliau llank. -

1\Iinistcrio dos Ncgocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 
11 de l\Iaio de 1863. 

Cornmunico a Vms. , para sua intelligcncia P dim:
ç.ão, que sendo ouvida a secção de l'azcnda de Consellto 
de E-; ta do sobre o requerimento que Y ms., corno ge
rentes da Companhia anonymct estabelecida nesta Côrlc 
sob o titulo- London and Bt"<tsilian Bnnk -, fizcrüo subir 
;í presença do Governo Imperial, solicitando faeuldatle para 
errarem uma Caixa filial c Agencia da mesma Companhia 
na Província de Pernambuco sujdta aos Estatutos já uppro
vados pelo Governo lmpcr ia! no Decreto n. o 2. tl7!) de 2 
de Outubro do anuo passado; Sua .~Jagcsladc o Imperador 
Conformando-se com o parecer de Consulta da dila St'Ct;;ão 
de Fazenda, Houve por bem, por Sua lrnmcdiata c lm
JJCrial Resolução de G do corrente mcz ('), Permitlir o es-

(') Resolução de Constdt,t a que se refere o Ariso supra. 

Senhor.- ~Jandou Vossa l\Jagcstatlc Imperial que n Srrr,~o de I' a· 
zenda do Conselho de Estado, consulte com sru pan·cct· s•.•hre o n·
qnerimento dos gerentes da Companhia anonyma c:;!ahelecida nPsl;t 
C•lrte sob o titulo- London and Brasilian llank- no qual prdem fa
culdade pnra crenrem uma Caixa filial c Agencia da mrsnta romp<t· 
nltia na Prorincia de Pernambuco sujeita aos Estatutos jlt npproratlos 
pelo Governo Imperial no Decreto u.o :2.979 de 2 de Outubro do antttl 
passado. 

A Srcç.'io não acha inconveniente c pelo contrario julga util q nc o 
~ London nnd Brasilian Bank- estabeleça em Pernambuco uma Agctt~ 
cta ou Caixa filial, que se limite a fazer as opcraçül's l[tW for;1o JH'r
mitttidas ao llll'smo llanro, pelo Dcct·cto de ~ de Outubro do anuo 
passado; e por isso é de parecer que st'ja deferido faroraveltucntc u 
requerimento dos supplicantcs, se estiverem autorisados pela rcspcclil a 
Dircctorin a pedirem a conccssiin de que se trata, 

Vossa l\lagcstade imperial, porém, Ordenará o que ft'1r mais nccrtn•lo. 
Sala das Conferencias em 9 de Abril de ISü~.- Visconde de ltauu

rahy.- Visconcle de Jeqttiti11honha.-Ccmdic!o Baptisltl de Olireira. 

RESOLU(\0. 

Como pare~e.-Paço aos G de Maio de 1863. 



l.abclecimcnto daquclla Ag<~ncia c Caixa filial em l'ernarn
lmco uma vez que cl!a se limite a fazer as operações que 
forãu autorisadas no cilado Decreto de 2 de Outubro do 
anno passado, cumprinuo porém que Vms. , autes de 
tudo, mostrem perante o Governo Imperial que t•slfio com
petentemente autorisados para pedir a permissão de que 
se trata. 

Deus Guarde a Yms. -Jifarquez de Abrantes. -Srs. John 
Saunders c Thomaz Jones Tcnncnt, gereulcs do- London 
and llrasilian nank. 

N. 200.-GUEIUU. -_\.viso de 13 de :\!aio de 18{l:J. 

l\ppro1·ando a dclibcrn•;ão tomada pela Presidencia de mandar abonar o; 
vcmeirncntos dcsigua<'os unlahella annexa ao re~nlnnwnlo rio 1. 0 tle MHF(Il 
tle 1Rf>S ao adjunto do PPofcssor de dese~<ho da Escola Auxiliar Homualdo 
de Abreu c Silva, por achar-se de arcordo com o dispu o lo no art. :!76 do 
regulamento noyissimo. 

4.• Dircctoria Geral.-2.• Srcçfío.-Rio dP .Tnnriro, l\li
nislerio dos Negocios da Guerra ern 13 de l\Iaio de 1863. 

Achando-se de accordo com o disposto no art. 276 do 
l'cgulamento novissimo, que baixou com o Decreto n. 3.083 
de 29 de Abril proximo passado, a deliberação da Prcsiden
cia dessa Provineiil, de que V. S. deu conta em seu officio 
n. o 7 de 19 de :\Iarço ulli111o, á cerca do vencimento do adjunto 
do Professor de d<~senho da Escola Auxiliar, Homtwldo de 
Abreu c Silva, pódc V. S. trr como regular a referida dcli
lJcração. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio Manoel de Mello.-Sr. 
lnspcctor da Tllcsouraria de Fazenda da Proyincia de S. Pe
dro do Sul. 



N. :wt.-GUERIU.- .\viso de l3 dt· Ilbio de Jt)U;;. 

llelcnninando qua c~ssc immetliatarn~nlc o ahmo 1[\le sr prati<·a de 
admittircm-se a trat<•mento na [ufermaria :\lilitar tlu ;,,u BatalhJu de 
Infantaria os presos de ju~ti~a.-- -

r. .. • Dit·cctoria Geral. -2. • Secção.- Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Negocias da Guerra em 13 de Maio de 18ü:J. 

Illm. c Exm. Sr.- Constando que os presos dP jusliça 
são lmtados em suns molestia~ na Enl'c~rmaria 1\lilitar do 
:;. o Batalhão de Infantaria, c n~o devendo tolerar--se se
melhante abuso, já pela falta de t•sp.H;o pat·a tantos doentr~. 
j<í pelo accrcscirno de dcspeza, que \"ai pesar sobre a Re
pat•lição da t~uerra, c principalmente pela inconveniPneia 
de se misturarem os soldados com os criminosos, Ordena 
Sua 1\Jagcstade o Imperador que V. Ex. providencie em 
lermos a que tal ubuso cesse immediatamcnle. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio Manoel de M c!lo.
Sr. !)residente da I' rovincia do Maranhão. 

---
N. 202.-GUEHRA. -Circular de 13 de ~laia de 18ü:J. 

Ordenando que nrnhuma obra on concerto se fa~a nos quartcis rom 
saldos das'.Cuixas dos Conselhos Economicos dos Corpos, sob peua de 
uãu serem levados em conta os documentos comprobaturius da despc-za. 

4.• Directoria Geral. -2.• Secção.- Rio de Janeiro.-
1\Jinisterio dos Negocias da Guerra em 13 de l\Iaio de 1803. 

lllm. c Exm. S1·.- Com quanto parcc;n que ha economia 
para os dinheiros publicos, em obras que possão ser feitas 
nos quarteis com saldos das caixas dos Conselhos ]~cano
micos dos Corpos, é isso uma verdadeira illusão, pois que 
tacs saldos só podem dar-se ou por excesso no pre~o das 
etapcs, ou á custa do tratamento dos soldados, quer srja 
diminuindo-lhes a alimentação, quer por transfcrencia do 
fundos das caixas do rancho para as de economias licitns, 
sob pretexto futeis. Como quer que srja, não con\"ém de 
modo algum que continue semelhante abuso, c V. Ex. 
ordenará que nenhuma obra ou concerto se faça por conta 
elos Conselhos Economicos, soh pena de uão sen'Ht lnadp~ 
em conta os docnmenlos de dc~pcza que uprcsenlan~m. 

Deus t;u<~rdc a r. Ex.- Antonio lJlanoei de lJlclto.
Sr. Presideulc da l'rovin'cia de .... 



1\. 203.-FAZE~D.\- em J5 de 1\Iaio de 1863. 

Nota algumas irrci(ularidadcs comnwtti<las em um processo de 
npprchcusJo de mercadorias. 

1\Iioisterio dos Nrgocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
15 de 1\Iaio de 181)3. 

O 1\Iarqucz de Abrantr.s, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacioníll, declara ao Sr. Jnspector da Thcsou
raria da Província de S. Pedro, em resposta ao seu offieio 
n.o 2'~·Í de 28 de Outubro do anno passado, que o mesmo 
Tribunal resolveu approvar a decisão dessa Thesouraria, cnn
firmatoria da da .\lfandega de Umguayana, que julgou· im
procedente a apprchensão de duas carretas c seus pertences, 
inclusive 16 bois mansos, com n curga de 21 terçns de hPrva 
malte, pesando 181 arrobas c 11 libras, feita pelo Guarda 
José Barbalho BezCI'ra Junior em l'lgar proximo ao passo de 
Juquiry, visto ser dada a mesma decisão de conformidade 
cem o disposto no art. 71>6 do Hcgularncnto das Alfandcgas 
de 1!) de Setembro de 1860. Observa porém ao Sr. lnspcctor, 
que não devia proferir semelhante decisão sem que mandasse 
emendar as seguintes irregularidades, constantes do processo 
respectivo que acompanhou o seu dito oflicio, a saber: ·1.o, 
não so ter inquerido as testemunhas comprobatorias do 
facto da apprehcnsão na sua parte de fi 12, nos termos do 
§ 2 o, art. 7l4 do mencionado Hegulamento; 2.0

, se o 
lermo da fiança prestada pelos detidos foi tomado em livro 
proprio, devia ter sido junto no processo por cópia authcn
ticada, c não proceder-se, como se fez a fi. 8, lavrando-se 
um simples termo declnratorio; 3.", as testemunhas da defesa 
dcvião ter sido inqueridas, ~ 4.0 do citado art. i4!~, a reque
rimento da parte, o que não consta do mencionado processo; 
4.•, prepnrado assim os papl'is relativos á apprchcnsão, § 5. 0 

do mesmo art. 741-, devia o lnspcclor da respectiva Alfandrga 
mandar, por despacho, proceder á avaliação dos objcclos 
apprehendidos, c não verbalmente, como praticou, c consta 
do officio de 11. 13, devendo portanto, por semelhantes irre· 
gularidadcs, advertir ao Jnspcclor da referida All'andega. 

JUarqnez de Afm:ntes. 



N. 20l.-FAZENDA .-Cit·cular em t:J de 1\laio de J863. 

As porcentagens nilo cntrlio no rnlculo para o pagmncnto tias ajudas 
de custo. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
15 de Maio de 1863. 

O 1\Iarquez de AbmntPs, Presidente intet·ino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em solução ás duvidas que lhe tem 
sido presentes á respeito da I!Xecução das Instrucçõrs, quo 
rcgulão o pagamento da quota das ajudas de custo des
tinada <Ís despezas de primeiro estabelecimento dos empregados 
das Alfandegas c outras Hcparlições de Fazenda, que per
cebem porcentagens; declara aos Srs. lnspectorcs das Thc
sourarias de Fazenda, para a devida intclligencia o exe
cução, que no calculo dos vencimentos, para o pagamento 
das ajudas de custo de primeiro cslabelecimenlo, sórncnto 
se comprehendc a importancia dos ordenados c gratificações 
marcadas aos lugan~sque os Empregados vão occupar, o não 
as porcentagens, corno foi dcclat·ado no final da tabella 
anncxa ás Instrucçõcs de Hi de Janeiro de 1860, a qual 
súmcnto foi revogada pela do t.• de 1\Iarço de 1861, na 
partr relativa ao calculo das quantias que se hão de abonar. 

JJlarquez de Abrantes. 

N. 205.- FAZENDA. -Em 16 de 1\Iaio de 1863. 

Sobre um tl_cspacho tlc imporla•;llo tlc pentes tlc tartaruga. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
16 de 1\Iaio de 1863. 

Communico a V. S., para sua intclligcncia c devidos ciTei
tos, que o Tribunal do Thcsouro Nacional, tomando conhc·· 
cimento do rccm·so dessa Inspcctoria, interposto na forma 
do art. 763 § 1.• do Hcgulamento de 19 de Setembro de 
1860, da decisão que deu sobre a inlclligcncia da Ta rira em 
um despacho de pentes de tart:uuga de Gomes & Cohe, que 
linh~o separados dos respectivos cnyoltorios, resol\'cu con~ 



firmar a rrft•rilla tkcisão, por fpr ~itlo tomada tle ar·cnt 11,, 
rom o disposto n;t no! a 1 Hl da Tarifa, qnt~ manda r,ompn~
hcnder nos direitos tlm pentes os dos rcspr~ctivos envoltorin!l 
ou cartões; niio podr,ndo ~r r admissíveis nu r~pncie vertente 
ns direitos ad ?:a/orem, por não pcrmilli-lo o url. 576 do 
Urgulamento dtts Alfandc~as. 

Deus Guarde a V. S.- Marque: de Abrantes. -Sr. Con
selheiro Inspcctor da Alfandcga da Corte. 

N. 20{}.-FAZE~DA .-Em 16 de l\taio de 1863. 

Que deve rontinuar no cxcrricio 1lc 1SD2-1SG3 n cohr;~nca dos 1di· 
rei tos de 'e1portação nu razão de 7 "/a. 

Ministerio dos Nrgocios da Fuzcnda.-Rio de Janeiro em 
16 de .Maio de 1863. 

O l\larquez de Abrantrs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The· 
souraria de Fazenda da Província do Pará, em resposta 
ao seu officio n.• 7'~ de 8 de Julho ultimo, que deve con~ 
tinuar no cxcrcicio de 1862-1863 a cobrança dos direitos 
de exportação na razao de sete por cento c não na do 
cinco por cento, porque a cobrança das taxas addicionacs 
uutorisadas no art. 11 da Lei n.• 1.114 de 27 de Sctem· 
bro de 1860 foi implicitamente prorogada para o exercício 
de 1862-1~63 pela Hesolução n. o 1.149 de 21 de Setembro 
de 1861. 

Sem embargo de haver o Sr. Inspector decidido em 
sessão da Junta da mesma Thcsouraria de 26 do Junho 
ultimo que ns disposições dos §§ 1. • c 2.• do citado art. tt 
da Lei n. o I .11!~ não vigora vão no exercido de 1862-1863, 
ú de crer que houvesse cassado esta sua decisao em vista 
do que em contrario foi declarado á pag. 5, § 2, do Re
latorio deste Mínisterio apresentado á Asscmbléa Geral le
gislativa na sessão do anno passado; mas se assim não 
aconteceu deve agora o Sr. Inspector empregar os meios 
convenientes para que a Fazenda Nacional seja embolsada 
da importancia do que de menos se cobrou, feita a conta 
pelos despachos ar·chivados na Hepartição competente, dando 
o Sr. lnspector conhecimento ao Thcsouro do que occorrer 
sobre este objccto. · 

JJlarqtuz de Abrantcs, 



N. 207.-FAZENDA.- Em 1G de ~Juio do 1803. 

ArrecatlaçAQ do espolio de um nrli;;ioso estrJngciro rm exercido de 
àlissiouario. 

· 1\linisterio dos Nt>gocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
16 de l\Iaio de 1863. 

111m. o E1m. Sr.-Em officio n." 6 d~ 3 de 1\Iarço pro· 
:ximo findo V. Ex. comrnuniea : 

Que lendo fallecido intes!ado na freguezia de ~. Jorio 
naptista, termo de ltapéva da Faxina, o Vigario Eurom
rnendado da mesma frcguezia, F r. Paeifiw do 1\lnnte Falro, 
da Ordem dos Capuclliuhos, nallll'lll elos Estados Pontili
cios c Missionario do Aldt~aruento de S . .lwio Baptista; 
forão 1wlo Juizo de Ausentt•s arrecadados os bens de quo 
elle se achava de posse, constante.-; de uma propriedade em 
quo morava c de alguns nbj1~dos de seu uso. 

Que o mt'smo nb-inlc,lacln, tendo libertado quatro es
cravos um dia ;mies do seu f<dl•·cimento con.o ado du 
ultima vontade, embora t•.m fómra f!p simples l'scriplura pu
blica, o Juiz da anecadaçiio consulta se deve, ou niio ar
recada-los com os outros brns. 

Que tendo-se procedido <i an;ecadação o srgurança dos 
bens deixados pelo dito finado c instJtuido curador no es
polio, que foi devidamente anliado, o Governador do nis· 
pado nomeou entretanto o Capuchinho Ft·. Ponciano do 
llfonle Alto para exercer as funcçõcs de Yigurio Encommcn
dado da referida f1·eguezia, mas que não .havendo a I li uma 
casa em que este podesse fazer a sua rcsidencia; mandou 
V. Ex. que o Juiz da arrecadação do espolio do !inado 
F r. PiJcitico nomeasse o mencionado F r. Ponciano depo
sita rio da casa e moveis que pertencião áquelle, a fim do 
que este podesse tomar conta da parodlia c sobretudo velar 
sobre o aldeamento que não podia !icar privado de um Ca
pellão no qual os Indígenas de,.ositassem conllança. 

Conclue V. Ex. o seu citado oflleio dizendo que como 
o fallecido, cujos bens farão arrecadudos, era mnnbro de 
uma corporação religiosa, c além disso subdito italiano, 
pergunta se os ditos bens devem ser considerados como 
vagos, ou que destino devem ter. 

Em resposta declaro a V. Ex., para os fins ronvrnienlcs, 
qu•~ sendo o fallt~cido um missionario l'ap11clrinho Pstran
geiro. a que não póde ser applieavel a LPi da arnortiz;oç;Jo 
do lrnperio, não se pólio devolver á Fazenda ~acinnal corr10 
vagos os bens de raiz por' clln deixados, ner.n Lllmbem obser
var~e a respeito delles o disposto nos arts. 2. 0

, 6." c 7.0 

nrt:J~41F.~ no Gn\·V.R'\'0 TH~ 1 R(L1 ~fl. 



do Regulamento n.• 855 de 8 de Novembro de 18!>1, visto 
eomo, na fórma do art. 24. deste Regulamento, não se dá 
reciprocidade entre o Brasil o us Estados Pontificios, onde 
existe o Convento a que pertencia o Heligloso de que se 
trata ; cumpre por conseguinte, que se promova a arreca
dação dos bens como de ausentes nos termos do Regula
mento de 15 de Junho de 1859. 

Quanto á anecadação dos quatro escravos libertados, de
claro a V. Ex., que não deve e lia ser promovida, porque 
ó manifesto que os mesmos escravos adquerirão direito á 
liberdade, desde que forão libertos por uma escriptura pu
blica ; convindo portanto que sejão manutenidos nessa li
berdade, do cuja posso não podem ser privados emquanto 
não forem ouvidos e convencidos por competente acção ordi
naria (Provisão de 12 de Abril do 1822), sendo certo que 
a Provisão de 15 de Dezembro de 1823, recommenda be
nigno acolhimento em questões de liberdade, que são muito 
favorecidas por nossas Leis, julgando-se sempre em caso de 
duvida em favor della. 

Finalmente tenho a declarar a V. Ex. que não ba in
conveniente em continuarem a residir na chacara que faz 
parte do espolio de F r. Pacifico do l\lontc Falco os Ca
puchinhos que, na qualidade de Parochos, forem incum
bidos de ministrar os soccorros da Religião no aldeamento 
de S. João Baptista cmquanto o Governo, que vai enten
der-se com o lnlernuncio Aposlolico ácerca do dito espo
lio, resolva sobre o destino ulterior del)se edificio. 

Deus Guarde a V. Ex.-JlarquezdeAbrantes.-Sr. Pre
sidente da Província de S. Paulo._ , 

- Oficiou-se na mesma data ao :Ministerio dos Negocios 
Estrangeiros. 

--



N. 208.-l"AZENDA.-Em 18 de 1\Iaio ue 186:1. 

Qnal o procedímonto das Alfandcgas nos despachos de mercadorias, 
quando as partes Uil() tem o seu direito liquido pura tomar contlt 
dellas. 

1\Iinisterio dos Nrg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
18 de Maio de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
doi Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda de S. Pedro, que o mesmo Trihunal 
deu provimento ao recurso (que acompanhou o seu officio 
n.• 238 de 14 de Outubrv ultimo) de Hygino Durão & c.•, 
por seu procuradot· A. C. Dorat, na qualidade de curadores 
da massa fallida de Hngentobler & C.•, interposto da de
cisão da mesma Thesouraria confirmatoria da da Alfan
dega da Cidade do llio Grande, pela qual se negou a L. 
C. Bekmam, gerente da casa commercial dos ditos Hu
gentobler & C. •, e se concedeu a Carlos Raynsford o des
pacho de um carregamento dP. vinhos vindo de Barcelona , 
metade á consignação e metade por conta e risco daquella 
casa, no patacho hespanhol SS. Trindade; e declara ao 
St·. Inspector que procedeu contra as disposições da le
gislação em vigor confit·mando a decisão da Alfandcga do 
lUo Grande, que admittio Carlos Haynsford a despachar 
mercadorias regularmente consignadas á casa dellugentobler 
& c.•' decisão que uilo pódo ser sustentada pelos seguintes 
fundamentos: 

t. • Por ter sido rejeitado, com9 inhabil a provar o di
reito a tomar conta das mcrcadol'ias consignadas, o conhe
cimento exhibido pelos consign:~tarios, o qual tem for~·a <lcl 
cscriptura publica, visto achar-se revestido de todas as so· 
lemnidades exigidas pelo art. 5í5 <lo Codigo Commercial , 
c sendo passado, comci está, em fórma de simples recibo 
importava a obrigação da entrega dos gencros tw1le men
cionados aos consignatarios exclusivamente, 11úo constituindo 
nullidade, que tornasse imprestavcl o mesmo conheeimento, 
a diversidade de theor, que se nota no flXell,!plar em questão 
por conter mais que as outras vias uma declarac;:io ten
dente a melhor firmar o direito do consignalario, porque 
essa irregularidade não é enumerada entre as nullidadcs 
do art. 577 do dtado Cocli~o do Commcrcio, srndo certo 
que nem mesmo a contrariedade da cnuneia~ão nas ,·ias 
do conhecimento o vicia insanavclmcntc. 

2.• Por ser Carlos Haynsrord a!lmitliclo a dr~paehar o 
rarrcgantento, rpte fora eonsifjnadt• por !\irel'i'J 'iowllas, de 



nat•celona, a lluQ;entohlet' & c. a' fundando-se para isso o 
In~pPctor da Alfan<i<'ga na procuração que aulorisava oCa
pitão do palaeho lwspanhol SS. Tnnrlade a mudar de 
consigoa<:ão no Hio Grande, se I he conviesse, e nas cartas 
tlc ortii)IIS escriptas pelo carregador ao dito Carlos Rayns
J'ord para que não se entregasse aos consignatarios nenhum 
dos volnmPs do dito C'lrrcgamenlo por ter fallido o chefe 
da casa llugPnlobler em Paris, c não haver sido paga em 
Lnnnr·cs nem aceita por nquellc chefe a letra sacada para 
salisfazet' o preço das mercadorias consignadas; porquanto, 
ainda mesmo admillido que a consignação é uma procu
ração, é cerlo que a qualidade de consignatario só se prova 
pelo conhecimento, instrumento desse mandato sui generis, 
contra o qual só se podem oppôr em .Juizo contencioso, 
falsidadP, quitaçL'io, embargo, arresto ou penhora c deposito 
judicial, ou perdimento do;; e!l'eitos carregados por causas 
justificadas; não srnrlo lidlo ao carregador ,·ariar a con
sign:~ção srnL'io por meio de novos conhecimentos Pntrcgando 
ao Capilão as outras vi:ls dos primeiro.> já por este assig
naJas (Codigo Co:nmercial art. 57()), e jámais por uma sim
ples procurilçào ou pnr cartas particulares, como no caso 
de que se trata, no qual aliás o consignalari<> não figu~ 
rava como simples rnandatario e sim como interessado no 
cnrTP!iamcnlo. 

3.• Porque a Inspcctoria da AlfdtHlrga exorbitou de suas 
attribuiçüPs quan<lo jnl<.;ou !I.J validade de tr.rnsacções mer
cantis conferindo a Carlos ltaynsford c negando a Uugen
tobler & C.• direitos que dcvião Sei' discutidos e susten
tados em juizo contencioso perante a autoridade judiciaria; 
sendo notavel qu•~ aquclla lnspectoria, reconhecendo qne 
taes questões pcr!encião ·ao fUro commercial, as decidisse 
todavia como auloridildc :Hlnrinistrativa, quando é mani
J'e:;to que nem ao nrl. ;;~:> ~ 1.• do Hr>gularnrnlo de 19 
de Setembro dL) 18tH}, que prescrr•n) aos Inspcctores das 
Alfandcgas não admittão notas para dl•spachos se a parte 
nã:J prontr com documPtlln~ lc;.;itimos, isto é, a factura, o 
conhecimento c m:1is titnlo~, a orig1~m da mrrcadoria e o 
sou direito a tonnr conta ddla (art. 5'~4., ~ t.•), nem ao 
art. i26, % 37, que lhes impõe) a obrigação de decidir com 
brevidade as qnestões administrativas, que se suscitarem 
sobre a intelligencia tl appliea~iio das leis e regulamentos 
liscaes, ou de qualquer· outra natureza. se pódg soccorrcr 
S')lll absurdo para arvorar-se em Juiz Comrnercial, deci
dindo, como o fez, qurstõc3 de alta indagação cstt·anhas 
de sua competencia administrativa; sendo que no caso do 
duvida sobre o direito do consignatario a tomar conta das 
lll!~rcacloriils, cujo despacho fôra re!Jucrido, seria mais pru-



dcnlc rejeita•· a nota offcrccida para esse fim, sobr'cstando 
no mrsmo despacho, até que pelos meiós regulares c em 
juizo com1wtPnte se decidisse a queslflo. 

Nestes termos ordena ao S1·. lnspector da mesma The
souraria de S. Pedro que ddermine ao da ,\l!'andega do 
IUo Grande que annullc o despacho concedido a Carlos 
Haynsford, admittindo os recorrentes a despachllr as mcr
cado•·ias que lhes forão consignadas, salvo a estes o direito 
á indemnis!lção por perda~ e damnos se as c.ousas não pu
derem ser mstituidi's ao primitivo estado; ficando adver
tidas tanto a Alfandega como a mesma Thesouraria pela 
irregularidade com que prúcedêrão neste negocio. 

Marquez de Abrantes. 

---·---
N. 20!L-GUERRA.-Aviso de 18 de l\Iaio de 1863. 

Com·crtcndo o lugar de Amanncnse do I ahoratorio do f:amJlinho, crcacl{) 
por Aviso de ~8 de Dczemb1·o de 1861, no de Escri1ão dos armazcns 
com os ,·encimcntos marcados para o das oflicinas na tabella anncxa 
ao Hegulamento prolisorio de 28 de Fenreiro de !Sül. 

4.• Directoria Geral. -2 • Secção.- Rio de Janciro.
:Ministerio dos Negocios da Guerra em 18 de l\laio de 1863. 

lllm. c Exm. Sr.-Sendo provisorio o regulamento de 
28 de Fevereiro de 1861, por que se rege o Laboratorio Py
rotechnico do Campinho, c tendo a expcriencia mostrado 
que não póde haver escripluração regular nos Annazens, 
nem fiscalisação legal se não a cargo de um Escrivão res
ponsavel por tal serviço, lenho a honra de comrnunicar a 
V. Ex. que nesta data se expedem as convenientes ordens, 
para que o lugar ·de Amanuensc do referido Laboratorio, 
creado por A viso de 28 de Dezembro de 18tH, S(',ja con
Yerlido no de Escrivão dos armazens, com os vencimentos 
marcados para o Escrivão das officinas, passando a excrce1· 
aquelle empn·go o actual Amanucmse Luiz A 1\ Ps da Silva, 
a contar do 1. 0 de Julho proximo futuro em dwnle, para 
o que se lhe ha dc passar o competente titulo. 

J)cus Guardo a V. Ex.- Antonio Manuel de JJlello.
St·. Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda. 

-·-



N. 210.-FAZENDA. -Circular em 20 u~ 1\faio do 1863. 

Dá modelo para os mappns das faltas de comparecimento dos 
Empregailos. , 

1\finisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 20 de 1\Iaio de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Jlt•csidento interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordem1, a bem da regularidade do 
serviço, aos Srs. Inspectorcs das Thcsourarias de Fazenda, 
que observem o modelo junto para os mappas, que, em 
virtude da circular do 26 de Fevereiro de 1835, devem 
remetter semestralmente ao mesmo Th~ouro, relativamente 
ás faltas de comparecimento dos Empregados das referidas 
'Ihcsourarias. 

JJfarquez de Abrantcs. 
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N. 2ll.-FAZEND.\..-Em 21 de 1\laio de 1863. 

O pagamento dos 1seniços da prntiragcm das ba~r.ns só é obrigalorio para 
as cmbarraçücs que dcllcs se ultl•sarcm. 

l\linistrrio dos Nrgoeios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
21 de :\Jaio dn 1863. 

111m. c Exm. St·.-TPndo o l\Iinistcrio fia Marinha em 
Aviso de 29 de Abril ele 1861 transmitlido ootncio d<~ssa Prc
sidencia n.• 17 dn 21 de ~larço antccPdt•nte com o reqlll·rimen
to do Agnntp, ela Companhia Bahiana pcclindo q<Jc 0s vapot·es 
da mesma companhia, que navcgão pelas ban·11s dr. Cotin
HUiba, Rin Hcal c Vas11-Barris, srjão isentos do pagamento do 
imposto de tonPI~gem c dos sPrviços prestados pela pratica· 
gcm, declaro a V. Ex. para seu conlll'cimenlo, c a fim de o 
fazer constar <i r<~spectiva Thcsonraria de Fazenda para os de
vidos •)lfdtos, que uo pagamento dos servi•,os da pruticagem 
das b'lrras só devem ficar sujf'itas as embarcações que de taes 
serviços ou soccoJTos se utilisarnm, conforme o Pspirito do 
art. 6.• do Hegularnento dr. 30 de Abril de 18W. 

Deus Guardea V. Ex.--JUm·q~te: deAbrantcs.-Sr. Pre
sidente da Província de Sergipe. 

---
N. 212.-FAZEND.-\. -Em 21 de l\Iaio de 1863. 

Só nas !Ilesas de Rendas das A lfanrlrgas se dcyem cobrar os direitos de 
elpcdieote de mercadorias uayegadas por cabotagem. 

'Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
21 de l\laio de 1863. 

O 1\Jarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunnl 
do Thcsouro Nacional, tendo presente o officio n.• 20 
de 7 de Novembro ullimo da Presidcncili da Província do 
Ceará, transmiti indo o requerimento em que Cuuha & Irmãos, 
e outros negociantes, pedem restituição dos direitos de expe
diente que indevidamente pagárão em 1860 na l\lcsa de Hendas 
do Aracaty; ordena ao Sr. lnspector da respectiva Thesou
raria de Fazenda que faça rcst:tuir os mesmos direitos na 
importnnria lotai dP 1J: R69~069 aos contribui ntf's constantes 



dos documentos juntos, que vier·ão com o sobt·~difo requeri
mento : porquanta em face do disposto no art. 10 do De
creto n.• 2. 4-74 de 2!J de Setembro de 1859 não podem as 
Mesas de Rendas arrecadar os direitos de expediente das mer
cadorias estrangeiras navegadas por cabotagem, visto que, sú 
nas Mesas de Rendas alfandegadas, se poderia fazer tal arreca
dação, como preceitúa o § 2. • do art. 625 do 1\egulamento do 
t9 de Setembro de 1860, o como já foi declarado pela ordem 
de 25 · de Janeiro de 1861. 

ltfarque: de .4.braniM. 

N. 213.-FAZENDA.-J.:m 23 de llaio de 186!J. 

A firma reconhecida pelo Tabelliilo por sen~tlhailca de ot:tr JS, ullo é tida 
-· e havida como verdadeira. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
23 de 1\laio de 1863. 

(;) 1\farquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena ao Sr. lnspector da Thesonraria de 
Fazenda de Pernambuco, que, pnlo credito do art. 1.• § 2.•, 
n.•t da Lei n.• l.1ft.9 de 21 de Setembro de 1861, pague ao 
ex-cabo de esquadra da 6.• companhia do 4.• batalhão de Arti
lharia a pé, José Pereira, ou a procurador que elle nomear, a 
quantia de cento e quarenta e nove mil quatrocentos E~ oito 
réis (149~408), proveniente de fardamento de pequeno e 
grande uniforme que venceu em exerci cios findos. 

Declara outrosim ao Sr. lnspector que, sem embargo de 
haver o sobredito ex-cabo do esquadra cedido o seu titulo de 
divida não póde o cessionario, só por effeito da cessão, rece
ber a quantia de 111~'J72 do vencimento do pequeno unh 
forme constante do mesmo titulo; porque o tabel)ião que re
conheceu as firmas do cedente o das testemunhas do escripto 
da cessão, declarando tê-lo feito- por semelhança de ou
tras-, implicitamente deixou de portar por fé serem verda
deiras as firmas do ~to da referida cessão. 

Marque.; de Abrante11, 

DEC190F.S Dg G(/YEI\.'iO DE 1863 30. 
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N. 2t4.-FAZENOA.- Em 25de Maio dt: tSG:l. 

!'obre o reconhecimento tle ~nuas por semelhança ti~ outras. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- RiiJ de Janeiro em 
25 de Maio de 1863. 

O l\Iarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribuno! do 
Thesouro Nacional, ordena ao Sr. lnspeclor du Thesouraria d!! 
Fazenda de Pernambur,o, que pelo credito do art. 1. •, ~ 2. ~ 
n.• 1 da Lei n.• 1.149 dc2l de Setembro de 18l.il, pague ao 
ex-soldado da 6.• comj.mnhia do 8.• Batalhão do infantaria, 
Feliciano dos Santos, ou a procurador que elle nomear, a 
quantia de cem mil seiscentos noventa e seis réis, ( 100~696), 
proveniente de fardamento d'~ pcqurno c grande uniforme quo 
venceu nos cxcrcicio3 findos de lH53 a 1861. 

Declara outrosim ao Sr. ln.,pector, quo não otlstante haver 
o sobredito ex-soldado cedido o seu titulo de divida, não pódo 
o cessionario, só por dfeitu drssa cessão, receber a quantia 
de 62~760 do vencimento do pequeno uniforme consbnte do 
mesmo titulo, não só porque não forão reconhecidas pelo La
bellião as firmas das trstemunhas do escripto da cessão, como 
lambem porque aquelle Ollicial Publico no rcconhccimcQto da 
firma do cedente declarou razê-lo por semelhança de oziti·a$, 
o quo n.\o importa testemunhar a verdade da firma rcco
nhrcida. 

1Warquez de ,ifimntes. 

N. 215.-FAZENDA.-Em 25 do Maio de 18GS. 

AI tavernas, ainda f(llL~ ,·en•lllo docrs, nilo estilo ;njeitas ao impostó 
-- ·· espceial das confeitarias •. 

1\linisterio dos Negocios da I<'azcndJ :-Rio de Janeiro em 
25 de Maio de 1863. 

O Marquez de Abranles, Presidente interino do Tribunal do 
Thesouru· Naeionul, declara ao Sr. Inspcctor da Thesouraria 
de Fuz<>mln de Pernambuco que o mrsrno Tribunal tendo pre
sente o seu officio n. • 2'•0 do I. • de Drzrmbro ultimo, 



lransmiltindo o recurso lnt~rposto por varios negocianh•s· 
estabelecidos com tavema, lia decisão do Sr. lnspf"ctor 
conOrmatoriôl da da respectiva Rcccbedoria, que indcferio
lhes a pretenção de serem exonerados do imposto espe • 
cial de 80~000, em que havião sido lançados por venderem 
doces e objectos d'3 confuitaria, resolveu annullar a mesma 
decisão, visto como, na fúrma do S 3. o do art. 1l do 
lt•·gulamenlo de t5 de Junho d~ 18~~-. sernelhanlc imposto 
é applicavcl as casas denominadas- Confeitarias e Perfu
marias~, c não ás tavernas, que estão comprehendidas no 
imposto determinado no S t. • do a ri. 2. o do mesmo Re
gula monto. 

.Marq1:e: de Abrantes. 

N. 216.-FAZE;\'D.\ .·-Em 26 de l\lalo du 1863. 

Sobre t!l!!_Y~orta.t.l!O o p11gamlinto dos direitos de consumo de mcrc"
dorÍ3S que 1iverlio despacho livre • s.io depois 'eudida~ para US!> 
diverso. 

!Jinisterlo dos 'Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 26 de Maio de 1863. 

O 1\Jarqoez de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro NacioRal, lendo em vista o officio da The
souraria da Província da Bahia de 16 de I<'everciro ulti
mo, sob n.• 50, em que participa que a directoria da es
trada de ferro do Joazeiro resolveu vender alguns objectos 
que despachou livres de direitos, na fórma do seu contracto, 
para uso da dita estrada, por já não carecer delles; consul
tando ao mesmo tempo: t.•, se os objectos não usados 
tendo de pagar direitos de consumo devem estes ser dedu
zidos dos valores por que forão despachados ou daqndlcs 
que obtive.-em na ventl_",; 2.•, se os objectos det~riorados 
pelo uso dos servil:os da estrada são sujeitos aos direitos de 
consumo; 3. o, se no caso de querer a directoria reex
portar esses objeetos para alguma Província do lmperio se 
poderá permittir semelhante reexportação. Declara ao Sr. 
lnspector da dita Thesoúraria, que, quanto aos dous pri
meiros quesitos, não só os ohjectos não usados, ou ainda 
novos, eomo os servidos ou usado~. •1ue rc~l;ír[lo tl;~ dilil 



estrada de ferro, devem pa~ar o~ clircilos de consumo, es
tabelecidos na Taril'a, ou quando ahi ni'io vcnhão classHl
dos, pagaráõ os direiLos ad valorem, procedendo a esse res
peito na fónna do disposto no art. 570 do Hegulamento das 
Alfandcgas: e qu~nto ao tctceiro quesito, que podem ser 
reexportados, guardando-se a disposição da 1. • parte do 
Art. 620, e procedendo a respeito dos respectivos. direitos 
de inteira conformidade com o art. 609 do citado Regu
lamento, segundo o qual, os dimitos de reexportação devem 
ser calculados na razão do valor, que as mercadorias li
l'erem na Tarifa em vigor, ou no c-aso contrario pelo da 
respectiva factm·a. 

Marque;: d~ Abrantc•. 

N. 217.-GUERRA.-Aviso de 26 de 1\laio de 1863. 

Declarando que competem HlDtagens de Estado Maior de t.• .:lauo-ao 
,\judnnte de Ordens do Commando Militar de Santos, nllo podendo 
t•Jdavia accumular os de encarregado do Deposito de artigos bellico•. 

4.• Directoria GeJ'al.-2.• Seccão.-Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Negocios da Guerra' em 26 de 1\laio de 1863. 

111m. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta ao 
sP-u officio n.• 46 de 6 de Abril proximo passado, que o 
Tenente do Estado J\laior de 2.• classe Antonio Florindo 
Jtodrigucs de Vasconcellos deve perceber l'antagens de Es
tado l\laior de 1. • classe, pelo exerci cio de Ajudante de 
Ordens do Commando Militar de Santos, nllo podendo to
davia accumular as de encarregado do Deposito de artigos 
bellicos, por ser isso contra Lei expressa. · 

Deus Guarde a V. E~L- Antonio .Vanoel dt M tllo.
Sr. Presidente da Provinda de S. Paulo. 

-e••-
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N. 218.-FAZENll.\.-Circular em 26 de 1\laio de 1863. 

Aa nomead'les e remoçlles do~ Chefes de ·Policia eKt~o sujeitas ao pa
-- -· • gâinehto integral dos (impostos respecthos. 

•f,) 

Ministerio dos l'legocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
26 de 1\laio de 1863. 

O l\larquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos 8rs. lnspectores das The
lmurarias de Fazenda, para a devida intelligencia e execu
ção, que sendo de cornmissão os lugares de Chefe de Po
licia, corno o são os de Presidtmtes de Província, estão como 
estes sujeitos ao pagamento integral dos respectivos direitos, 
na fórrna da Imperial Rnsolução de Consulta de 30 de Ja
neiro de 1861, quer sejão aquelles funccionarios nomeados 
quer removidos de urnas para outras Províncias. Quanto 
ao sello pt·oporcional, a que taes nomeações estão sujeitas, 
deve servir-lhe de base a gratificação que competir ao 
Chefe de Policia, com exclusão do ordenado e gratificação 
de Juiz de Direito. E pelo que respeita aos emolumentos 
é expresso na tabella de 5 de Fevereiro de 1859 que a taxa 
cxigivel dos Decretos de Chefe de Policia das Províncias é 
de 251}000; nada havendo a cobrar-se mais a titulo de 
feitio ou de verbas, porque nas taxas destas denominações 
não estão comprehendidos os Decretos nem as cópias que 
servem de títulos a estes funccionarios. 

Marque:: de Abrantes • 

..,.... .Em. igual sentido expedio-se na mesma data PQl'taria 
A Recebedoria do 1\io de Janeiro. 

N. 219.-FAZENDA.-Em 27 de Maio de 1863. 

Devem pagar o( impost.o do'1 sel[g ·os ·papeis ou autos de aggravo inter
posto da sentença do Juiz de Paz para o Juiz de Direito da comarca. 

'Minislerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
27 de l\laio de 1863. 

O 1\larquez de Abt·antes, Presidente interino do Tribuual 
do Thc5ouro Nacional, communka ao Sr, lnspector da The-



souraria de Fazenda do c~ará, em resposta ao swu o01rin 
n.• õ5 de 9 do mez proximo findo, que approvou a sua 
decisão pela qual declarou ao t:ollecto&' de lpiÍ, que em~ 
bora os proct•ssos e papeis que correm pelos Juizes de l'az 
não sejão sujeitos ao pngarnento do imposto do sello, como 
dispõe o art. 85, n. • 14 do Regulamento de 26 de Dezembro 
do 1860, devem todavia satisrazer aquelle imposto, ton-: 
forme o citndo Uegulamento art. 58, § t.•, 2.• parte, os 
papeis ou autos do aggravo interposto da sentença do Jui.,; 
de Paz para o Jui.,; de Direito da Comarca; por issa que a 
questão é submetlida a outra jurisdicção, e vai ,corr6r pG
rante outro Juizo onde não ha isenção legal da laxa do Sl}llo 
para os papeis que nell6 'Se processão. 

Marques dt Abrtintes. 

N. ~20. -FAZENDA. -Em 28 de Maio de 1863. 

Cebran(a: do/direitos dl'''i!!_lportaçno e exportaçao pela fronteira da . 
Re;mblira Orieutal do Uruguay. 

:rdinisterio dos Nr~gocios da Fazenda.- Ria de Janeiro. 
em 28 do Maio de 1863. 

O 1\larqucz de Abrantes, Pn~sidente interino do Tribunal 
do Thr,souro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thc
sourm;.ia de S. Pedro, que approva a sua decisão, que 
por copin acompanhou o seu officio n.• 72 de 2 de Abril 
do anuo proximo passado, sobre a consulta da Alfandega 
da Uruguayanna , pcr!l"untando se de\·ião continuar a ser 
admittidos e despachados livres de direitos os generos cons
tantes das tabellas n •• 1 a 3 annexas ao Decreto n.• 2.t.86 
de 29 de Setembro de 1859, depois da cessnção do Tra
tado com a 1\(•publica Oriental do Uruguay de 4 de Se
tembro de 1857, não obstante não ter o Governo dado 
as instrucções para o bom cumprimento do de 12 d~ Outubro 
de 1851 , que ficou subsistindo ; pela qual decisão o Sr. 
Inspector declarou á dita A lfandega : que depois da ces
saçfio do cilado Tratado de 1857, n contar do 1. 0 de Ja
neiro ,de 1862 em diante, quanto aos direitos dn impor
tação, d~vcm estes ser cobrados dos gencros constantes do 
annero qoe fez parte do Tratado da 4 do Setembro de 
J857, os quaes são os mesmos de q•ul trattt a t3bel1a n. • 



8 junta ao Regulamento de 19 de Setembro de 1860, .como 
se deprehcndc da parte final do ~ 25 do art. 512 do dito 
Hegul(lmcnto,. assim como os que constantes desso annexo 
fazem parte da tabella n. • 1 do citado Decreto n.• 2.q86; 
nada se cobraudo do gado em pé, por achar-se isento pela 
Tarifa em tigor: e que, quanto á exportação, devem con
lmuar a ser isentos dos t'cspectivos direitos os gencr(ls com
prehendidos nas referidas labellas n.•• 3 c 8, que mio fon~rn 
dos enumerados no sobt'Pdito annexo, visto não ter ainda 
o Govet·no lrnpct'ial resolvido o contrario, como ser ia pm
Ci§,), segundo o disposto no art. 636 do supracitado Hcgu
lamento de 19 de Setembro de 1860. 

JJ[arquez de Abrantes. 

N. 221.-FAZENDA .-Em 28 de :Maio de 1863. 

PrPferPncia 1mra o aforamento de t_e~renos beira-rios e de mariubas. 

~finisterio dos Negocios da Fazenda. -lHo de Janeiro 
l'tn 28 de Maio de 1863. 

111m. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para seu co
nhecimento e execução, que altendendo as razões allrgadas 
por e!lsa Presidencia no oficio n.• 37 de 27 de Agosto do 
anno proximo passado, ácerca da representação que o acom· 
panhou de varios proprietarios de casas na rua do Cami
nho llf>VO na Capital dessa Província, foi por despacho do 
21 do correntl', proferido sobre o dita rcpres1mtação, re
vogado o Aviso deste Ministcrio á essa Presidencia datado 
de 19 de Julho do anuo proximo findo; devendo-se por
tanto concede!' por aforamento aos supplicantes os terrenos 
beira-rios por elles requeridos na mencionada rua do Ca
minho novo. Limitada assim a concessão feita dos refe
ridos terrenos á Camara 1\lunicip,• de Porto Alegre, para 
logradouro publico, á praça, que para esse fim projcctára 
~ssa J1residcncia reservar, contém declamr á V .. Ex., que, 
ern virtude das ordens de 20 de Julho de 1839 o 18 de 
J.unbo do 1851, qne a!teráriio a Circular de 30 de Janeiro 
de 1836, ~ 2.•, gozão do dit·eito de preferencia ao afora· 
mcnto do terrenos de marinha os donos de propriedades 
fronteiras áquelles tet·rcnos • 
. Dou1 Guardo a V. E1l.~lllarquez de. A&rantes .-Sr. Pre
iidl'nfc dà Provincia de S. Pedro. 
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N. 222.-IMPERIO.- Em 28 de Maio de 1863. 

Declara uulla uma qualifica~llo .n que !ie procedeu por bairro11, e n4o 
por Quarteirões. 

3.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocios 
do Ima>erio em 28 dn Maio de 1863. · 

111m. e Exm. Sr.-Tenho presr>nte o officio n.• 12 de· 
21 de Abril proximo lindo, com o qual V. Ex. remetto 
uma copia do que na mesma data dirigio aos membros da 
J un~a Revisora f.!a. 9ualilicação de votantes da parochia de 
Santa Lu:~ia do Norte, mandando procedl'r á nova revisão, 
visto haver sido feita por bairros, e não por Qnarteirõ11s, 
a dita qualificação, violando-sQ assim o preceito do art. 19 
da Lei n.• 387 d'~ 19 de Agosto de 1846. 

Nesse mesmo officio declara V. Ex. áquclla Junta que 
as copias da lista espe!:ial dos cidadãos por clla incluídos, 
e a da dos excluídos da qualificação, deveráõ ser remettidas 
a essa presidencia na mesma occasião, em que tiver de ser 
enviada a lista geral. 

Em resposta declaro-lhe que o Governo Imperial approva 
a deliberação de V. Ex., e a mencionada decisão, por ser 
esta conforme ao art. 3.• do Decreto n.• 2.865 de 21 de 
Dezembro de 1861, e aquella ao citado artigo da Lei de 19 
de Agosto de 1846. 

Dous Guarde a V. Ex.- Marquez de Olinda.-Sr. Prc~ 
sidente da Província das Alagóas. 

-···-
N. 223.-IMPERIO.-Aviso de 29 de Maio de 1863. 

Declara que deve ser restituida a ajuda de custo recebida pelo cidadlo, 
cuja eleiçno de Deputado fôr annullada pela respectiva Camara. 

3.• Secção-Rio de Janeiro .-Ministerio dos Negocios do 
Impcrio em 29 de 1\laio de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-Tenho presente o Aviso desse Ministerio 
de 2 do corrente mez, transmittindo-me o requerimento, em 
que o bacharel Carlos Augusto da Silveira Lobo reclama 
contra a ordem do Thesouro rxpPdida á Thesourarla de Fa-



zenda da Província das Alagoas em 14 de Agosto de 1861, 
em virtud~ da qual é obrigado a restituir á mesma Theso.u
raria a quantia de 500~000, que recebeu de ajuda de custo 
como Deputado á Assembléa Geral Legislativa, visto não ter 
sido approvada a sua eleição pela respectiva Camara. 

No dito requerimento allega o supplicante o seguinte: 1.• 
o facto de ter-se declarado no Aviso deste 1\linisterio de 12 
de Junho de 1850, que nlio podia ter lugar a restituirão 
da ajuda de -eusto recebida pelo Deputado f'cli~o: Hibeiro da 
llocba, por isso que elle fallecêra durantu os prepnrativos 
para a sua viagem ; 2. o, ter pedido e recebido a ajuda dc 
custo na plena convicção de ser um dos Deputados pelo 1. o 

districto eleitoral da referida Província, visto ter-lhe sido 
remettido pela Camara Municipal da capital o competente di
ploma, revestido de todas as formalidades legacs, a respeito 
de cuja legitimidade nlio se suscitá .-a duvida alguma. 

Em resposta declaro a Y. Ex. para que haja do o fazm· 
constar ao supplicante, que não póde ser attendida a sua rc~ 
clamação pelas seguintes razões: 

f.• Referindo-se o citado Aviso de 12 de Junho de 1850 
a uma hypothese muito diversa, qual é a de não serem 
obrigados a restituir a njuda de custo os Deputados que não 
t:verem feito a viagem por motivos independentes da sua von
tade, torna-se eviclento que a sua doutrina não póde ser appli
cada ao caso actual, visto que agora trata-se de um Deputado, 
cuja eleição não foi approvada pela respectiva Camara. 

2. • A convicção da legitimidade do diploma, comquanto 
sirva para provar que o Deputado recebeu em boa fé a ajuda 
de custo, não póde obstat· a que esta seja restituída aos cofres 
publicos, uma vez que tal legitimidade não tenha sido"reco
nhecida pela Camara competente, pois quo por esse facto o 
portador do diploma perde o caracter de Deputado, c conse
guintemente a qualidade legal que lhe daria direito a indem· 
nisação para as despezas da viagem de vinda e volta.' 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-5r. 1\linistro 
e Secretario de Eitado dos Negocias da Fazenda •. 

--
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N. 224..- GUERRA.- Circular de 29 de Maio do 1863. 

Estabelece providencias para o ca11o de se achar um dos Corpos do 
Enrcito destacado em lugar tilo distante da Capital da Província que 
nno possa o respective Auditor de Guerra ir lá funccionar, sempre
juízo do scniço publico. 

1.• Directoria Geral.-· Rio de Janeiro.- Ministerio dos 
Negocios da Guerra em 29 do Maio de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo sido declarado, de confor~ 
midade com o parecer do Conselho Supremo Militar exa
rado em Consulta de 18 do corrente que, no caso de achar-se 
um Corpo dos do Exercito destacado em lugar tão distante 
da Capital da Provincia, em que estiver o mesmo Corpo, 
que não possa o Juiz de Dirdto, quo exerce o cargo de 
Auditor de Guerra das Tropas, ir lá funccionar nos Con
selhos de Guerra de crimes capitacs, sem gravo inconve
niente para o serviço publico, deve esse facto considerar-se 
um dos impedimentos prevbtos pelo Decreto n.o 418 de 21 
de Junho de 181J.5, para ser nomeado algum outro Ministro, 
ou Advogado nas circumstancias t.stabelccidas no mesmo 
Decreto : assim o communico a V. Ex. para sua intelli
gencia e execução. 

Dc1,1s Guarde a V. Ex.- Antonio JJ!ano~l de Mclla.
Sr. Presiden~c da Provincia de ...•• 

N. 225.- G UEIU\A.- A viso de 30 de 1\Iaio de f863. 

Declarando que o Secretario de Guerra tem direito ao .ordenado de 
Rs. 2:0008000, marcado pela Resoluçlio de 9 de Setembro de 18H, 
além da gratificação de Rs. soogooo, que lhe foi concedida na fórma 
do novo 5cgulamcnto de 28 de Abril ultimo. 

4.• f)irectoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de Janeiro.
Ministerio dos Negocios da l;iuerra em 30 de Maio de 1863. 

Illm. e Exm. Sr.- Rrpresentando o Conselheiro Secre
tario de Guerra que no Thesouro Nacional se lhe pretende 
elimmar o ordenado de dous contos de réis, concedido pela 
1\esolução de 9 de Setcmbr@ de HH 4, a pretexto da gra-



tificução de oitocentos mil réis, que ora lhe compete pelo 
novo Uegulumento de 28 do Abril ultimo c tabclla de 8 
deste mez, em virtude do acrescimo do trabalho, que teve 
como Chefe irnmediato da Secretaria, vou rogar a V. Ex. 
se sirva dar as ncccssarias ordens para que se ni\o con
funda ordenado com gratificação, tanto mais que a de que 
se trata é substitutiva da etapa, como já so declarou á Pa
gadoria das Tropas. 

Deus . Guarde a V. Ex. -Antonio Manoel de 1Jfell6.
Sr. Ministro c Secretario de Estado dos Negocios da Fa
zenda.-

N. 22G.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-Em 30 de l\Iaio de 1863. 

Declarando que sno obrigatoti3! desde sun data as rlisposicGes do 
Ucgufamento de 30 de Janeiro de 181>4. ' 

Directoria das Terras Publicas e Colonisação. - Ministerio 
dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas em 
30 de 1\faio de 18ü3. 

lllm. c I~xm. Sr.- Havendo declarado a Imperial c I mme
diata Hcsolução de 30 de Junho de 1860, tomada sob Consulta 
da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado, 
que as dhposições do Hegulamento de 30 do Janeii'O de 185+ 
siio obrigatorias desde a sua data, bem decidio o Juiz Com
rnissario do Município de ltapemirim, quando nesta confor
midade fez applicação do art. 26 do mesmo llegulamenlo 
contra as posses de r\ntonio Hcnnogenio Dutra e Victorino 
Jonquim da Jlocha, por e !lo jul~adas illegaes. O que co •. -.
muaico a V. Ex. para sua intelligencia c execução; ficando 
assim resolvidas as questões suscitadas no annc proximo pas
sJdo pelos referidos posseiros, cujos requerimentos, informados 
por essa Presidencia, tem o seu indeferimento na citada Re
solução de Consulla. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pedro de Á [cantara Rellegarde.
Sr. Pi·esidcnte da Provlncia do Espírito Santo . 

...... 
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N. 227.-FAZE~}).\.-Em :~o del\laiodef863. 

Sobre' reYalidação d~\ um documento, cujo !cllo a parti' procurou pagar 
' 'olnntariamcntc mas dqwis tio prazo c~mpctantu. 

l\linisterio dos 1\"r-gocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
30 de l\laio de 1863. 

Communico ao Sr. Admini$lrador da Ileccbedoria da CõriP, 
para sua intelligencin e devidos c !feitos, que o Tribunal 
do Thesouro resolveu indeferir· o recurso de D. l\Jaria Gomes 
de Pinho e outros do despacho da mesma Reccbedoria, 
pelo f1Ual julgou sujeito á revalidação um documento pro
c.essado no Nltrangeiro, qun os mesmos jllnlárão sem sello, 
contra o disposto no art. 59 § 3." do 1\egulamento do 26 
de Dezembro de 1860, aos autos de habilitação, que pro
movem no Juir.o de Ausen!Ps contra o Consul Geral iute
rino de Portugal, na qualidade de Curador á herança do 
fallecido Antonio Gomes de Pinho, nos termos do art. 90 
do mesmo Regulamento, não procedendo a allegação de 
que os recorrentes se apresentárão voluntariamente a pngar 
o imposto, sem para isso serem coa!Zidos, c de que, se
gundo o art. 58 § t.•, podia ser admitlido ao sello aqur.llo 
documento em todo e qualquer tempo anterior ao julga
mento flnal da causa; porquanto, a revalidação é inques
tionavelmente devida pelo facto de se não ter pago no prazo 
~ompetente a taxa marcada na tnbella, e a disposição in
vocada só ó applicavcl ás folhas de papel ~que fórmão os 
procciisos não ~ujcitos a algum sello diverso do eslacblecido 
nn dito artigo. · 

lllarrJI. rz de A bmntrs. 

1'(. 228.- FAZE~R\.- Em :;o de l\Iaio de 1863. 

f:ohrr a conyruicnria ua reunião ue C'Jllcctorias. 

'Minislcrio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
3) de l\Iaio de 1863. 

O i\Ia rqnrz de Ahran{cl!, Presidente interino do Tribunal 
do Thrsouro !\'acionai, Llmdo presente o officio n.• 23 de 2/~ 
de Fevereiro ultimo do ~r. ln~pcctor da Thrsour<1ria de Fa-



zcnJa de Pernambuco, dan(]o p:nle das dillicuidad()S com 
que luta para encontrar pessons habi litarlas que queirão servir 
os lugares de Collector c Escrivflo da Collectoria de Out"icury 
c outras do crntro da Província, derlnra no Sr. lnspcctor quo 
taes d ifficuldadcs se o chão prevenidas e ocauteladas pda or
dem de 18 de Agosto de 183;) á Thcsouraria de S. 1\aulo, 
declarando que as Collectorias podem ser reunidas de modo 
que olfereção mais vantagem ; pelo A liso de 13 de Novembro 
de 1858 á Presidencia dcs'a Província, c ord••m da mesma 
d:,ta a essa,Thesouraria, lembrando a convrnicncia de reu
nirem-se em um só servenlunrio as Collcelorias geraes üs 
provinciaes, e autoris;mdo-sc a clcvnção da competente por
centagem; e finalmente pela ordem do 1." de Agosto de 185~, 
ordenando lambem a essa Thesouraria, que, visto não haver 
na villa .de Tacaratú Collcclor Provincial para poder ter lugar 
a reunião lembrada pela citada ordem de 13 de Novembro, 
incorporasse a Colletoria geral á que lhe ficasse mais proxima, 
e em que mais vanl11josamenfe se possão arrecadar as rendas 
publicas, o.u nquellas em qne isso possa melhor conseguir-se, 
dividindo todo o termo por duas on Ires Collcctorias vizi
nhas; c, ordena, portanto, ao Sr. InspPclor que applique a 
Ouricury e outros quaesquer Termos nas mcsmns circurnstan
cins a providencia das sobreditas ordens, dislribuintlo as 

· Collectorias de modo que possuo ser convcnienkmente arre
cadadas as rendas publicas, e f(IIP. quando julgue insufficienlcs 
as actuaes porcentagens, proponha as que em seu conceito 
possão mover a aceitação da nomeação de Colleclor e Esc ri\ ães. 

lllarqru:; de Abrantcs. 

---
i\. :!:W.-JUSTIÇ.\.-A viso Circular de 30 de Uaio de 18G.J. 

Drelara que os Officiars do E~crdto rm cxcrririo dos Postos de Major 
e Ajudantes de Corpos da Guarda Nacional, dcYem IJCrccbrr as 'an
tngens marcadas na Tabclla de 28 de l\larço de 18'"· c mais uma 
raçilo de forragem, calculada no valor de 480 réis diarios, a tfnal 
não sorrrc as variaçücs a que está sujeita a dos Officiacs do Exercito. 

4.. • Secção. -1\Jinisterio dos Negocios da Justiça.- Rio 
de Janairo em 30 de 1\laio de 1863. • 

lllm. e Exrn. Sr.- Dô Y. Et. su~s ord@ns para qnr, n<l 
Tliesouraria de Fnzrnch dessa l'roYillr·.ia "" r'lllll(lr:1 :1 fl1.•11-



trina do A viso circular deste 1\Iinistcrio datado de 2• de 
Dezembro de 1861, que muito positivamente declara que 
os O!Iiciaes do Exercito em exercício dos postos de Major 
c Ajudante de Corpos da Guarda Nacional em circumstan• 
cias ordinarias devem perceber as vantagens marcadas na 
Tabella de 28 de l\larço de 1825 e mais uma ração do 
forragem calculada no valor de 480 réis diarios, a qual não 
solfl·e as variações a que está sujeita a dos Officiaes do 
Exercito. 

Quando, porém, os mesmos Offidacs so achem destacados 
com os respectivos Corpos, c em tempo de guerra, então lhes 
c::~mpetirão os mesmos vencimentos que aos Officiacs do Exor• 
cito em serviço do campanha, na f<ít·ma do que dispõe o 
Decrecto n.• 944 de 27 de Março de 1852. Outrosim tenho 
a communicar a V. Ex. que nesta data ficão dadas as pi'O· 
videncias necessarias para que o Minlsterio da Fazenda 
ordene ás Thcsourarias qull fação os pagamentos neste sentido. 

Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieira Can$ansão de 
Sinimbú.-Sr. Presidente da Província de ••••• 

N. 230.-GUERilA.-Aviso do 1.• de Junho de 1863. 

OÍ·denando que se expeça guia ou ~tiJ!I em duplirnla ás praças tra
tadas no Hos_pital, por orcasiflo de serem transreridas para o devositô 
de eonvafêScerilés da Fo1·taleza de S. Jono, entregando-se-lhes uma 
via c remettcudo-sc a outra ao respectivo Corpo. 

4.• Dircctoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Ncgocios da Guerra em o 1.• de Junho de 1863. 

Fique V. S. na intelligencia de que ás praças tratadas 
nesse Hospital, e que são depois transferidas para o de· 
posito de convalescentes da Fortaleza de S. João, se deve 
expedil· guia ou alta em duplicata, acompanhando-as uma 
via, c sendo a outra rcmcltida ao respectivo Corpo, a fim de 
que alli haja noticia do destino que tivcrão. Isto é neces
sario, visto que os venCimentos de taes praças têm de re
verter aos cofres publicos, emquanto dut•a o seu tratamento 
no hospital, e de entrar para a caixa do deposito, desde 
IJ!Ie para ahi passão. 

Deus Guarde a V. S.-Antonio ManiJel de Mello.-Sr. 
Ernesto Augusto C••sar Eduardo de Miranda . .... _ 



N. 231.-GUEilRA.-Aviso do 1." de Junho de 1863. 

Determinando que os ven~;imcntos de Estado maior de '2.• classe, que 
competem ao Brigadeiro rerormado Joao Rodrigues Feu de Carvalho, 
durante o tempo em que presídio os exames prnticos de Gavallaria e 

· lnCantaria, sejao abonados, correspondendo a gratificaçao de exercido 
á patente de Coronel e 1u vantagens geraes ao seu posto comman
daodo brigada. 

4.• Directoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janeiro.
Ministerio dos Negocios da Guerra em o 1.• de Junho do 
1863. 

111m. e Exm. Sr.- Accusando recebido o seu oficio 
n. • 32 de 12 de Maio proximo passado, que trata dos venci
mentos que se devão abonar ao Brigadeiro reformado João 
Rodrigues F eu de Carvalho, quando presídio aos exames 
praticas de Cavallaria e Infantaria; sou a dizer a V. Ex. que, 
estando marcado para semelhante commissão os de Estado 
maior de 2. • classe, deverá mandar abonar ao referido 
Oficial a gratificação de exercício correspondente ao posto' 
de Coronel, por não a dar maior a ta beiJa do 1. • de Maio 
do 1858, regulando-se porém as vantagens geraes, isto é, 
addicional e etapa segundo o seu posto commandando bri
gada. 

E' isto regular, porque as vantagens gentes devem corres
ponder á. patente e a gratificação de exercício ã com missão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio Manoel de Mello.- Sr. 
Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 232.-FAZENDA.-Em o t.• de Junho de 1863. 

Modo de calcular osl~ireitos dd ~~P?rtaç_ilo de mercadorias arrematadas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
o 1.• de Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspeclor da The
souraria de Fazenda de Pernambuco, em rnsposta ao seu ofi
cio n.o ~7 lic 12 de 1\Iaio de 1862, que approvou a sua decisão 



de declamr á Alfundega dessa Província 11ue os direitos de 
importação das mercadorias, de quo trata o art. 305 do He
gulamento de 1\J de Setembro de 1860, que forem arrema
tadas, devem ser deduzidos do producto da arrematação eon
forme a Tarifa, isto é, tantos réis por vura quadrada, quintal, 
arroba, etc., e não tantos por cento da Tarifa sobre o valor da 
arrematação, como preceitua o art. 534. do dito ltegulamento, 
no caso de cstareu1 avdriadas as mercadorias. 

][arque;; de .4.1Jranle1. 

N. 233.-FAZEND.\..-Em o t.• de Juuhode18G3. 

• As diligrncias do Juizo dos F~itos da Fazenda f6ra da sua séde para 
avaliaçút·s, arrcmàtiiçocs, ele., t!cl'em ser fritas por precatorias e nllo 
por maudados. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
o 1.0 de Junho de 18G3. 

O l\larquez de Abrantes, Presidente interino do Tl'ibu
nal do Thesouru Nacional, tendo em vista o oficio do Pro
curador Fiscal da Thesouraria da Província de Minas Ge
raes, transmittido com o da mesma Thesouraria de 11 do 
~laio ultimo, em que consulta: se em vista do Aviso deste 
Ministerio expedido á respectiva Presidencia em 16 du 
l\larço do corrente anuo; determinando-se que se mandasse 
expedir as precatarias já promplas, c as que, não o es
tando, forão requeridas antes que ao conhecimento do Juizo 
elos .Feitos chegasse a Circular de 11 de Novembro de 1862, 
só se deve pagar ao3 escreventes a quarta parte das do feitio 
das precatarias, e não os emolumentos da assignatura e . 
contagem pertencentes ao Juiz dos Feitos, ·c, outrosim se, 
pam as diligencias de avaliação, arrematação de bens, e 
inquirição de testemunhas dentro da Provincia, deve-se 
passar precataria não obstante o disposto no final da ci
tada Circular de 11 de Novembro d~ 1862; declara ao Sr. 
lnspector da referida Thesouraria de Fazenda , quanto 
á 1. • parte, que, tendo o Aviso de 16 de Abril proxi
mo passado declarado que se deve manda1· expedir as 
precatori1s j;Í promptas c as que, o não estando, forilo re~ 



queridas antes que ao conhecimento do Juiz dos Feitos 
chegasse a Circular de 11 do Novembt·o acima citada, pa
gando-se aos Escreyentes as respectivas contas, é manifesto 
que se deve igualmente pagar ao Juiz a importancia da 
assignatura e contagem das mesmas precatorias, a que ellc 
tem dire.ito, como emolumentos que lhe competem, na 
fórma do Regimento de custas de 3 de Março de 18nn; 
e, quanto á 2.• parte, que a sobredita Circular de 11 de 
Novembro de 1862 expedida no intuito de remover na 
cobrança da divida activa do Estado além de outros in
convenientes, a despeza que fazia a Filzenda Nacional com 
a cxtracção das precatarias, cujo numero era assaz avul
tado, mórmente no Juizo dos Feilos da Côrtc c Província. 
do Rio de Janeiro, refere-se apenas á cobrança executiva da 
mesma divida do Estado, e não ás diligencias relativas a 
avaliações, arrematações e inquirições de testemunhas e 
outras de semelhante natureza, que deveráõ ser requeridas 
por precatarias o não por mandados. 

:hlarque:: de Abrantes. 

N. 23fJ..-FAZENDA.-Em o 1.• de Junho dr 1863. 

Sobre o pagamento de armazenagem de certas mercadorias. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
o 1.• de Junho de 1863. 

Communico a V. S., para sua intelligencia e devidos 
elfeitos , que o Tribunal do Thesouro resolveu indeferir o 
recurso de John Bradehaw & Comp. e outros, interposto 
de diversas decisões dessa lnspectoria a respeito da arma
zenagem a que estão sujeitas as mercadorias de que se não 
apresenta a declaração exigida no art. 210 do Regulamento 
das Alfandegas, porquanto essa armazenagem nenhuma re
lação essencial tem com o armazem especial, em que, se
gundo o § 3.• de citado artigo, devem ser recolhidas as 
mercadorias e volumes de que ellc trata ; a sua razão jus
tificativa está na inobservancia da disposição do referido 
artigo, inobservancia que o Regulamento pune por esse 
meio ; pois que a armazenagem simples não póde deixar 
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de ser devida em todo o caso pela guarda e deposito das 
ditas mercadorias e volumes nos armazens nacionaes. A 
razão da especialidade de um armazem para as mcrradorius 
e volumes que fazem objecto do dito § 3 •, está nas con
veniencias do serviço da Alfandega, na economia particular 
de seu regimen, no detalhe e divisão das mercadorias em 
relação á sua natureza e fins; e não na mai•>r segurança, 
no deposito e guarda de ordem di!Tcrente daquella que olfe
recem os outros armazens. Se as obras, em que a Alran
dega está, se as actuaes circumstancias de seu cdificio não 
podam prestar ainda todas as commodidades desejaveis, os 
pacientes não são certamente as partes, mas a mesma Al
fandega, o seu expediente, o seu serviço. As partes, na 
questão vertente encontrão da parte da Alfandega a ~arantia 
necessaria em relação ás cautelas, e segurança com as mer
cadorias nella recolhidas ; c se para a avaria destas a Al
fandega concorre de qualquer modo ; se ellas são dalli ex
traviadas, assiste á A lfaudega a incontestavel obrigação da 
competento indemnisação. 

Deus Guarde a V. S.-Uarquez de Abrantes.-Sc. Con· 
selheiro lospector da Alfandcga da Côrte. 

N. 235.-FAZENDA.-Em o 1.• de Junho de 1863. 

DiiJ'ereoça entre' letras de cambio e da terra' para a cobrança do 
sello respectiYo. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em o 1.• de Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo presente o officio n.• 110 de 
8 de Junho de 1861, do Sr. lnspector da Thesouraria de 
Fazenda do Pará, em que }Jarticipa ter dado provimento ao 
recurso interposto pm· Antonio José Antunes Sobrinho do 
procedimento da Collectoria da Capital em cobrar o scllo 
de dous mil réis de uma letra do valor de 1 :522:tP750 sa
cada na Provincia do Amazonas c aceita nessa, por não s,e 
ter considet·ado de cambio, resolvendo .que são de cambio 
as letras sacadas em outras Provinciltli contra pessoas desila, 



arl. 35~ do Codigo commcrcial, o quo são da tena a; le
tras sacadas nessa Província contra pessoas ahi residentes, 
e para serem pagas no lugar do saque, art. 425 do mesmo 
Codigo; declara ao Sr. lnspector que approvou a sua re
solução. 

Marque: de Abrantes. 

-···· 
N. 236.- FAZENDA.- Em o t.• de Junho de 1863. 

Annulla um processo de! npprehensão de ·mercadorias, por se haver 
nelle liolado formulas essenciaes e a lei . .. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
o 1.• de Junho de 1863. 

O 1\Iarquez de Abrantes, Presidente interino do.Tribunal 
do Thesouro Nacional, devolvendo ao Sr. lnspector da The
souraria da Fazenda de S. Pedro o processo de apprehensão 
de alguns objectos encontrados no acto da visita da Alfandegil 
do Rio Grande a bordo da embarcação americana J. D. 
Kensery, o qnal acompanhou o seu oficio n .• 63 de 24 do 
:Março do anno passado, em virtude do art.764, §2.• do Regula
mento de 19 de Setembro de 1860; declara, de conformidade 
com a deliberação do mesmo Tribunal do Thesouro, que a 
apprehensão de que se trata labora em nullidade manife!'>ta 
pela violação não só de formulas essenciaes, como da Lei. 

Pela violação de formulas essenciaes: 1. •, porque, contra 
o disposto no§ 3.• do art. 744 o art. 74õ do Hegulamento 
das Alfandegas, se deixou de marcar ás partes os quinze dias 
para a sua defesa, apresentação de documentos e producção 
de testemunhas; 2.•, porque, no termo da apprehensão não 
se declara o dia e hora em que ella teve lugar, procedendo-se 
assim em opposição ao § 1.• do citado art. 7ft.4 ; 3.•, porque, 
contra a disposição desse mesmo paragrapho, não forão in
queridos os apprehensores; 4. • final mente, porque os objectos 
apprehendidos, em vez de serem transferidos de bordo, na 
fórma do art. 744, nelle ficárão sob responsabilidade doCa
pitão do navio. 

Pela violação da Lei : 1. •, porque, vendo-se da participação 
dó Ajudanto do Guarda-mór ter sido !cita a apprebenslio no 



mesmo dia da entrada do navio, não se guardou a disposição 
do art. 411• do Regulamento, o qual permitte ao Capitão, 
no acto de ratificar suas declarações, fazer quaesquer ou
tras relativas a accrescimo ou diminuição de carga, para 
serem opportunamente apreciadas pela Inspectoria da Al
fandega ; tornando-se por isso prematura a apprehensão; 
2.•, porque a busca nas embarcações apenas entradas só póde 
ter lugar, na fórma do§ 18 do art. 148, no caso de suspeita de 
fraude ou contrabando; fraude e contrabando que o criterio 
e a boa razão mostrão não poder consistir nos objectos ap
prehendidos, já pela sua natureza e já pela insignificancia 
de seu valor; e 3.0 finalmente, porque a multa imposta de 
50 °/o só cabe na fórma do art. 422, a que se reporta a ultima 
parte do § t.• do art. 4.21, quando as mercadorias são im
portadas a granel, e não são sujeitas a quebras; e além de 
que .o Ajudante do Guarda-mór declara em sua participação 
que as mercadorias se acha vão na gaveta do camarim do Ca
pitão c em diversos lugares da camara, as apprchendidas não 
são da natureza daqucllas que vem a granel, e nem estão 
sujeitas a quebra. 

Accresce a irregularidade do não se ter organisado um 
processo especial, mas serem lançados em livro os Termos de 
apprehensão e julgamento, do qual se extrahirão cópias para 
constitui!· o processo de que se trata, contra o disposto ne 
art. 7!~4 §§ 1 e 5 do Hegulamento. 

Ordena, portanto, ao mesmo S1·. Inspector qu(', ano ui
lado o processo em questão, faça instaurar outro em que 
sejão observadas as prcscripções legaes, ficando na intelli
gencia de que foi n0tavel o silencio que guardou em seu citado 
officio n. o 63 de 2'1- de Março sobre as irregularidades apon
tadas. 

Marquez de Abt·antes. 

-···-
N. 237.-IMPERIO.-Aviso de 2 de Junho de 1863. 

J:,cclara que o Supplente de Juiz de Paz que se recusa a ,·otar para 
formação da J_unta. de qualificação nao der e alisignar a respectiva actlt, 
e póde ser 1nultado. 

3. a Secção.- Rio de Janeiro,- Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 2 de Junho de 1863. 

111m. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magestade o Impe
rador o ornei~ d~ V. Ex. u. • 13 de 1tl de fevereiro ultimo, 



submrUcndo á approvaç.ão do Governo Imperial a decisão, 
pela qual declarou ao Juiz de Paz, presidente da Junta de 
qua!Hic<lção da parochia dessa carital, que o supplente de 
eleitor, que se recusára a votar para formação da dita Junta, 
não devia assignar a respectiva acta, nem ser considerado 
como fazendo parte da turma dos mpplentes, podendo set· 
multado pela mesma razão, por que o é o eleitor, ou sup
plente, que, comparecendo no collegio eleitoral, ou na as
sembléa parochial, retira-se sem assignar a acta da sua for
mação. 

E o l\Jesmo Augusto Senhor, Tendo-se Conformado por Sua 
Immediata Hesolução de 6 de l\Jaio proximo findo, com o 
parecer d:~ secção dos Negocias do lmperio do Conselho de 
.Estado, exarado em consulta de 1 t de Abril antecedente, 
Ha por bem approvar a decisão de V. Ex., por ser e lia con
forme a doutrina estabelecida na legislação eleitoral. 

Deus GuardA a V. Ex.-Marquezde Olinda.-Sr. Presidente 
da Província de Sergipe. 

N. 238.-JUSTIÇ.\ .-Aviso de 3 de Junho do 1863. 

Ao Presidente da Proyincia do l\Iaranhão.-Declara que um Official da 
Guarda Nacional, promovido a Tenente Coronel, pót.le continuar a 
lier Juiz Municipal supplcntc, cmquanto não exercer as funqOes 
daquel!e posto. 

2.• Secção.-1\linisterio dos Negocias da Justiça.-·Rio 
de Janeiro em 3 de Junho de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-A' Sua 1\Jagestade o Imperador foi 
presente o officio de3sa Presidencia de 18 de 1\larço do cor
rente anno, consultando:- se o cidadão José Candido 
1\fartins, que antes de ser nomeado substituto do Juiz Mu-

. n_icipal do Termo de Viannu era já Capitão da Guarda Na
mona!, por ter sido promovido anterio1·mente a essa no-
meação ao posto de Tenente Coronel, posto que aceitou 
pelo facto do juramento prestado posl1.1riormente á nomeação 
de Juiz substituto, perde o direito á este ultimo lugar. 

O Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Mandar de
clarar a V. Ex. que o Cidadão José Candido Martins, pro
movido a Tenente Coronel, IJóde continuar a ser Juiz sub-



slilulo, emquan!o não excrcet· us funcçõcs tle Official da 
Guarda Nacional, porque a incompatibilidade só está no 
exercício. 

O art. 16 da Lei de 10 de Setembro de 1850 trata sómen
tc do serviço da Guarda Nacional; estabelece a incompatibi
lidade do exercício deste serviço con-1 o de qualquer emprego 
que dá direito a requisitar a força publica, mas não prescrevo 
condição da perda para nquelle emprego. Se o cidadão 
que os reune, prefere ter o exercício da Guarda Nacional, 
é claro que renuncia üs outras funcções, c que não póde 
mais assumir aquelle emprrgo sem nova nomeação ; mas 
se esse mesmo cidadão, conformando-se com a disposição 
da Lei, não entra em exercido das funcções da Guarda 
Nacional, e apenas so limita a aceitar o posto que lhe 
vem por nomeação, ou por direito de promoção, não ha 
razão para perder o outro emprego. 

E' o caso de que se trata diverso da hypothese que foi 
resolvida pelo Aviso n. 0 202 de 2 1~ de Julho de 1855. 

JJeus Guarde a V. Ex. -João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú.-Sr. Presidenta da Província do Maranhão. 

---
N. 239.-· GUEHRA.- Aviso de 3 de Junho de 18G3. 

Declarando qne, nos casos de molrstia comprovada rm inspccçilo de saudc, 
poli em as Presideocias, e só c lias, conceder licença com soldo simples 
aos oOicia<'s docu!Ps, suhmcl tenrlo o seu actõ. á conlirmaçao tio Go 
wrno Imperial, para pouer ter lugar o abono de etapa. 

4.• Dircctoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de Janeiro.
Ministerio dos Ncgocins da Guerra em 3 de Junho de 
1863. 

Illm. e Exm. Sr.- Accuso rPcebido o seu offit:io n.• 189 
de 15 de Maio proximo passado, com cópia da represen
tação do Inspector <Li Thesouraria de Fazenda ácerca do 
vencimento d<~ atapa aos officiaes doentes; c, em resposta, 
sou a dizer a V. Ex. que, pelo art. 106 do Re!rulamento 
que baixou com o Decreto n.0 2.677 de 27 de Outubro de 
1860, está bem claro que só ao Governo Imperial compete 
dar appliCilção ao art. 7. • da Lei de 21 de Maio de 1850; 
e, pois, em casos do molestia comprovada em inspecção de 



saude podem as Presidencias, e só as Presidencias, concc .. 
der licença com soldo simples, dando immediatumeute parto 
allm de que, com a cunlirmação da mesma lict•nça, possão 
ail Ttwsourul'ias de Fazeoda abonar a etapa aos licenciados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio Manoel de llle lo.
Sr. Jlrcsideute da Provmcia de S. Pedro do Sul. 

_ ... _ 

N. 21.0.-FAZENDA.- Ern 5 de Junho de 1863. 

Modo por que se dne fazer o d~sconto do 1·rncimcnto dos Em:>rega· 
dos quando 11ilião á 1\cpartição. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro crn 
5 de Junho de 1863. 

O l\Iarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista o otncio do Sr. Inspec
tor da Thesouraria de Fazenda da Província do J>araná de 
7 de l\Iarço ultimo, sob n. 0 17, consultando como dnvc exe
cutar a ordem do 2 do mesmo mez do anno de 18'~4. sobro o 
desconto dos vencimentos dos Empregados quando faltarem á 
Repartição por motivo não justificado, declara ao mesmo Sr. 
lnspectot· que, quando a falta é justificada, e por conseguinte 
o desconto é simplesmentu na gratificação, multiplica-se esta 
pelo numero de dias de comparecimento do Empregado, di
vide-se o producto pelo numero de dias do mez e o quociente 
mostra o liquido que deve ser ab•~mado. Se, porém, as faltas 
niio são justificadas, divide-se o vencimento total pelo numero 
do dias uteis do mez, o quociente multiplica-se pelo numero 
de faltus, excluídos os dias santos intercalados, o resultado 
mostra o desconto que o Empregado tem do soffrer, e esse 
desconto deduzido do mesmo vencimento indica o liquido que 
elle tem de receber. 

Marquez de Abrante6. 



:.6l<! 25G ~ 

N. 24.1.- FAZENDA.- Em 5 de Junho de 1863. 

Sobre scllo, emolumentos e direitos de 5 °/o das designações de Oficiaes 
para rccrutadorcs. 

Minislerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
5 de Junho de 1863. · 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thcsoura
ria da Província de S. Pedro, em resposta ao seu oficio n.•90 
de 15 de Abril ultimo, que as nomeações de Oficiiles J•Bra 
recrutadores nas di!Terentes comarcas da Província não estão 
sujeitas ao pagamento do imposto do sello e emolumentos, 
porque das mesmas nomeações não se passão titulas, e quando 
esses fossem expedidos, sómente se deverião cobrar-por elles 
as taxas fixas, quer de sello, quer dos emolumentos; e outro
sim, que, em lace da decisão n.• 202 de 13 de Maio de 1862, 
lambem não estão sujeitas á cobrança dos direitos de 5•j. as 
g•·atificações que os ditos Officiaes percebem temporariamente 
como encarregados do recrutamento nas respectivas comarcas. 

Marquez de Abrantes. 

N. 242.-FAZENDA.-Em 5 de Junho de 1863. 

O oficio designando e mondando pagar a gratificação a um Oficial de 
Gabinete nllo está sujeito a s_ello. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 5 de Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda do Pará, em resposta ao seu officio n. • 101 
de 6 de Junho de 1861, que approvou a sua decisão de 
declarar ao Collector da Capital que os oficios da Presi
dencia ao Thesouro Provincial, designando e mandando pagar 
a gratificação concedida ao Oficial de Gabinete, não estavão 



sujeitas ao imposto do sello ; püi'(JU<~nlo, :v'I'\Íiltltl ('lle por 
,simples uesignaçiio da Presidencia, só podia SI~!' eompellidtl 
ao pagamento do sello, no;; lermos do Hegulamcn!JJ de 2H 
de Dezembro de 1860, se se lhe expedisse titulo dessa HJcsuJ;l 

designação, ou do nomeação. 

J.l[arque:; de A brantrs • 

.. s••-

N. 243.-FAZENDA.-Em 5 de Junho de 18G~. 

Censura os preterições de alguns r('qttisitos rommrHidJ> ••m lllll Jlrt>~ 
cesso lle apprehcusJo de' lll{!ITatlul ias. 

1\Iinislerio dos Nrgocios da Fazcnrla.-Hi!) de Janeiro rm 
ti de Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Trihnn:ü 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Jnspcctor ua 
Thesouraria de Fazenda de S. Pedro que o lliCsrno Tri
bunal, tendo em vista o seu olllcio n.o 2GG de 24 de S(~
tcmbro do anno passado, dando conta, em obscrvancia dn 
art. 765 § unico do Regulamento das Alfandc;.ps, da su;t 
decisão, pela qual commutou as penas do arl. 465 § 1. • 
do mesmo Regulamento, impostas pela lnspcctoria da AI
Iimdega do Rio Grande, a um passageiw do brigue ham
burguez Mathilde procedente do Hamburgo com escala por 
Saut;:J Calharina, em cujos bahús forão apprehendidos, no 
<>cto da busca, brincos, pulseiras e v a rios outros objcclo:> 
não manifestados, para as penas do mesmo artigo § 2. 0 , 

fundando-se o Sr. lnspcctor para assim reformar o procrsw 
desta apprehensão, em que houve mú fú em considerai' 
como bagagem aquelles objectos, c portanto manifesta ron~ 
tade de lesar a Fazenda Nacional em seus competentes di
reitos; resolve11 que seja advertida aquclla Alfundcga de 
que no processo dessa app1·ehensão forão preteridas as dis
posições do art. 744 § t.• do respectivo Regulamento, dei
xando de ser interrogados os apprehensores c condactnres 
das mercadorias não manifestadas sobre as rircumstaneia,; 
do facto, bem corno as do § 3.• do mesmo artigo c do art. 
745, por não ter intermediado os 15 dias entre o auto da 
apprehcnsão c seu julgamento, C\ÍL:ic.los 110 !l!spo;;tn 11''-'-'''"'· 

.• o 
v •• 



ni'ti~<ls, sem quo olJslt' o requerimento, que a parte diri· 
gio áquella Alfandega, o qual não contém desistencia do 
prazo e nem como tal o considerou o despacho que lho 
foi dado; observando-se ainda á mesma Alfandega, que, 
importando o valor dos objcctos apprehcndidos em 102~400, 
excedente da alçada em que ella póde julgai· na fórma do 
art. 766 do citado Regulamento, cumpria-lhe dai' recurso 
ú parte pelo art. 762 § unico, no caso de interpo-lo para 
a Thcsouraria de que se trata, c não recorrer ex-oficio, 
como o fez, em contrario ao art. 763, não tendo sido o 
seu despacho favoravel á parte interessada. 

Outrosim, declara ao supramencionado Sr. Inspeclor qur, 
nuo tendo legalmente recorrido a Inspectoria da AHandega 
do Rio Grande, não foi regulnr o seu procedimento to
mnndo conhecimento do recurso; bcin como, não se tendo 
dado a circumstancia indispensavcl do art. /~65 § 2.• do 
.Hegulamento das Alfandegas de serem as mercadorias cn~ 
contradas em fundos falsos, não podia ser esta disposição 
applicada ao caso occorrentc, em substituição do mesmo 
artigo § t.~, em que tinha sido comprehendído pelo juizo 
·da Alfandega. 

Marque~ de A.branlts. 

--
N. 2H.- F.\ZE~DA.- Em 5 de Junho !le 1863. 

I'rcfcrcncia para a conce''''o de aforalllcnto de terrenos de marinhas 
e allu l'iucs. 

l\Iinisterio dos Negocios da Faz{ln!la. - Rio de Janeiro em 
5 de Junho de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.- Tomando em consideração os requeri~ 
mentos informados por essa Presidcncia em 22 de Junho de 
1862, em que D. lgnez Antonia de Lacerda Chermont e seu 
filho o Barão de Arary, Gomes Antonio Corrêa, João José 
Gonçalves Parada, l\Iiguel .José Hnio, Antonio da Silva Neves 
e sua irmãa O. Maria Antonia das ~leves, e Manoel Joaquim 
de Faria Gomes recorrem para rslc Ministerio contra as con~ 
cessões feitas a terceiros pela mesma Presi<lencia de terrenos 
de alluyião, frontci~os ás sua5 P''opri~dades na rua l'ion\ do 



TmpCI'ador na cidade de llelém; declaro a V. Ex., que, 
dando as ordens de 20 de Julho de 183!l, 28 de Fevereiro de 
18'10 e outras, direito de prefercncia no aforamento aos pro
prletarios de terrenos fronteiros aos de marinhas e aos dQ 
que trata o art. 1l § 7. 0 da Lei n. 0 1.149 de 27 de Setembro 
de 1860, devendo, quando houver quem se antecipe em 
requere-los, ser postos em hasta publica, nos termos do 
art. 9. o § 28 da dita Lei ; haja V. Ex. de mandar passar aos 
Snpplicantes títulos de aforamento das alluviões por ellcs 
requeridas, e que não prejudicarem a servidão publica, an
nullando qualquer outra concessão feita a terceiros, que 
não se acharem nas condições dos mesmos Supplicantes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marque: de Abrantcs.- Sr. Pre
sidente da Província do Paní. 

N. 2'.5.-FAZEND.\.-J~m G de Junho de t8G3. 

nrpara omis~ócs dr requisitos rssendac3 dadas em um processo rl<' 
apprchcns3o de mercadorias. 

1\Jinisterio dos Ncgocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 
6 de Junho de 18G3. 

O 1\Jarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro, em res
posta ao seu oficio de 10 de Abril do anno passado, sob 
n.o 80, que approva a decisão do lnspector da Alfandega 
da Cidade do Rio Grande no processo de apprehensão de 
alguns objectos insignificantes encontrados em actos de busca. 
a bordo da barca portugueza Ourense, vinda do Porto. 
visto ter sido ella dada de conformidade com o disposto 
no art. 421 do Regulamento das Alfandegas de 19 de Se
tembro de 1860 ; notando porém ao Sr. lnspector da mesma 
Thesouraria que, conti·a as disposições do d,ito Regulamento, 
fiJi lanrado em livro assim o Termo da appt·ehensão, como 
a mestna decisão, para virem juntos por copia ao referido 
})rocesso, transmittido com o seu dito officio n. o 80 de 10 
de Abril de 1862, quando uma e outra cousa devião ern 
original constituir partes integrantes, c cssenciacs do mcn
donado processo de apprchensfio. 

Marqucz de Abrantr5. 
__..... ... __ ,.. 



_"{. 2~().- FAZEND.\.- Em G de Junho de 18G3. 

Co!Jran~a de ·tello das apolices de risco maritin_1o. 

Mínlsterio dos Negocias da Fazenda.-Rio deJaneirocm 
de Junho de 1863. 

(c) l\IarquPz de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
dn Thcsouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Tht!
souraria de Fazenda do Pará, em resposta ao seu ollicio 
11. • U8 de G de Junho de 1861, que approvou a sua decisão 
de declarar ao Collector da Collectoria da Capital que com
pe[ia-lhe cobrar o s!'llo das apolices de risco marítimo, á 
:ústa do disposto no art. 20 do ltegulamento de 211 de Dt)
Zf•mbro de 1860, devendo ser o imposto na razão de 2 •;. 
tia importancia t:lo premio estipulado na fórma do art. 1. • 
t·apitulo 1." lit. t.•, tabclla da .L' elasse do mesmo Regu
l,mwnto. 

JJlarqucz cte :tbrantcs. 

__ ... _ 
N. 21.7.- F.\ZK\'[)A.-Em 6 de Junho de 1863. 

I imitação dn jurisdic~ão dos administradores de certas Mesas de Renda~ 
nos processos de 'contrabando. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
I'> do Junho de 1863. 

O 1\Jarquez de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
110 Tltesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de S. Pedro, que o mesmo Ttibnnal resolvell 
sustentar a sua decisão conlimmtoria da da Alfandega do 
!tio Grande, indeferindo assim o recurso que acompanhou 
o otlicio do S1'. Inspcctor de !) de Dezembro do anno pas
sado para o dito Tribunal, interposto pm· Diogo Baranhano 
ria rrferida decisão, que julgou procedente a apprebensão 
f'rita pr•la M'~sa de H.cndas de Bagé de duas carretas com 
mercadorias, que do Estado Oriental passavão para o terri
lorio dn lmpcrio, sem haverem pago os respectivos direitos, 
multando o conductor dellas na importaneia de dous terços 
'1•.1 valor em rtuc furão cs\imi.Hia~. 



l\Ias, tendo o Administrador da citada llesa, como se lê 
do processo da apprehens1io, fundado no art. 32 do Decreto 
n.• 2.486 de 29 de Setembro d(l 18b9, multado o conductor 
dos objeetos apprehcndidos em 2/3 do valor da apprehePsão 
contra a expressa determinação do art. 12 §uni co do mesmo 
Decreto, que; nos processos administrativos de contrabando 
ou apprehensão, limita a jurisdic~;ão dos Administradores 
das Mesas de Rendas subordinadas ás Alfandegas á mera 
preparação dos competentes processos até a decisão final 
exclusivo, na qual é que tem lugar a impo~ição da multa; 
cumpre que o S1·. Inspector faça a necessaria advertencia 
sobre semelhante irregularidade, embora fosse ella supprida 
pelo lnspector da Alfandega do Rio Grande. no julgamento 
final que prolcrio. 

Marquez de .4brantes. 

-···-
N. 218.- FAZENDA.- Em 8 de Junho de 1863. 

l\Iotlo da cobran~a do sello dos b_!!!1etcs dó Banco da Bahia. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Hio õc Janeiro em 
8 de Junl1o de 1863. 

O 1\Iarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribu
nal do Thcsouro Nacional, tendo presente o officio n.• 4;{2 
de 22 de Novembro de 1861, no qual o Sr. lnspeclor da 
Thcsouraria de Fazenda da Bahia, na fôrma do art. 22 do 
Decreto n.• 2.3lJ3 de 29 de .Janeiro de 1859, submetle ao 
conhecimento do Thesouro a decisão, que deu sobre a du
vida em que estava a Recebedoria da mesma Província, 
quanto ao modo de cobrar-se o sello dos bilhetes do Banco 
da Bahia, mandando que fosse cobrada a taxa correspon
dente ao total da emissão annualmente, e não a corres
pondente a cada bilhete; declara ao mesmo Sr. lnspector 
que fica approvada sua decisão ; por ser eonforme á letra 
c espirito do art. 1.• do Decreto n.• 2.713 de 26 de. De
zembro de 1860, e estar de accordo com o Aviso expedido 
em 3 de Outubro deste mesmo anno ao Banco Rural e 
Jlypolhecario. 

____ ... __ _ 



N. 249.- FAZENDA.- Em 8 de Junho d~ 18G3. 

Dos terrenos de marinhas concedidos ás Camaras :Muoicipnes nllo se 
· cobra., fóros nem se pass:io titulos. 

1\flnistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
8 de Junho de 1863. 

Illm. e Exm. Sr·.- Declaro a V. E~ .• em resposta ao 
seu oficio de 4 de Agosto do atmo passado, que, tendo 
a Dircctoria Geral das Rendas Publicas remcltido por in
termedio dessa Presidencia á Camara Municipal de Cabo 
Frio copias dos termos de medição de cinco terrenos de ma
rinhas rl'servados e concedidos á dita Camara Municipal 
para logradouro publico, e da conta da despeza desse tra
lJalho, nenhuma razão tem a mesma Camara para duvidar 
nem da existencia de logradouros publicos em terrenos de 
marinhas, nem da medição desses terrenos. Outrosim de
claro a V. Ex., para que faça constar á mencionada Camara, 
que os logradouros publicos não estão sujeitos ao foro, nem 
delles precisão as Camaras de titulos, como suppõo ella 
em seu officio por copia, que acompanhou o de V. Ex. 
acima citado ; as Camaras os devem requisitar e ella os re
quisitou, e forão reservados, na fórma do art. 1.• das lns
trucçõcs de g de Novembro de 1832, procedendo·se á 
medição, cuja despeza a Camara deve satisfazer, na fórma 
do art. ·5.0 das ciladas Instrucções; observando-lhe poréni 
que a quantia que se lhe exige é sómente a indemnisação 
da medição, e não a importancia de foros. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marque.: de Abrantes.- Sr; 
Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

-···-
N. 250.-FAZENDA.-Em 9 do Junho de 18G3. 

No peso liquido do toucinho se de\·e incluir o da salmoura. 

Jtlinisterio dos Negocias da F atenda.- Rio de Janeiro 
em 9 de Junho de 1863. 

Communico a V. S .• para sua intelligencia ~ devidos 
dfeitos, que o Tribunal do Thcsouro resolveu indeferir o 



reem·3o de Luiz Antonio Alves de Carvalho da decisão dessa 
Inspcctoria, mandando incluir no peso liquido de uma porção 
de toucinho a salmoura com que vinha preparado, na 
fôrma do disposto no art. 523 do R('gulitmento das Alfan
dcgas, visto como é aquelle liquido materia nccessaria para 
a consel'Vação do referido genero, que foi submettido a 
despacho nas respectivas banicas. 

Deus Guarde a V. S. -Ma1·que% rl11 Abrante1.-Sr. Con· 
sclheit·o lnspector da Alfandega da Côrte. 

QQO-

N. 251. -lMPl<:RIO.-Em 9 do Junho de 1863. 

Dcdnra ao Director da Faculdade' de Medicina da Bahin, que devem ser 
passadas de conformidatié CODl ·a disposiçãO do ar!, 187 dos re§pectÍ\"OS 
Estatutos as Cartas que se conferirem aos que concluirão os seus 
estudos em época antcriol' aos mesmos Estatutos. 

4.• Secção.- Rio de Janeir'O.- Ministerio dos Negocios 
do lrnperio em 9 de Junho de 1863. 

Foi presente a Sua 1\Iagestade o Jmpei'ador o officio do 
27 de Março ultimo em que Y. S., commllnicando quo 
l\Ianocl Lourenço Estrella, que se doutorára nessl\ Facul· 
dadc em 5 de Dezembro de 184.6, pede lhe seja concedido 
o respectivo Diploma, consulta se este deve ser passado se
gundo o modelo constante do formularia de que trata o 
art. 187 dos Estatutos vigentes, ou se na conformidade do 
que vigorava, quando o supplicante terminou os seus estudos, 
informando qull ha inconveniente em adaptar-se qualquer 
dos dou~ modelos. 

E o Mesmo Augusto Senhor Ha por bem Mandar declarar 
que, não sendo essencial a ditTerença que existe entre ambos 
os modelos, c tendo sido resolvido no Aviso junto por copia, 
dirigido ao Director da Faculdade de Medicina da C!lrtc em 
10 de Outubro de 1861, que as Faculdades de Medicina do 
Impcrio não podem passar outr·as Cartas que não as refe
ridas no citado art. 187, ·deve a Carta de Doutor·, que tem 
de ser conferida ao dito Manoel Lourenço Estrella, ser pas
sada na fórma do modelo prescripto nos Estatutos vigentes. 

O que cornmunico a V. S. para seu conhecimento e exe
cução, em solução ao seu citado officio de 27 do l\Jarço ultimo • 
. Deus Guarde a V. S.-Marquez de Olinda.-Sr. Di~ 
rr.clor da Faculdade de :Medicina da Bahia .. 

....... 



N. 252.-JUSTIÇA.-Aviso do 10 de Junho de 18G3. 

Ao Presidente da Província do Piauhy.- Declat·a que na nomeaçâo dos 
supple}ltes dos Juizes 1\luuicipaes deye yigorar a doutrina do Decreto 
de 21 de Novembro de 1849. 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de 
Janeiro em 10 de Junho de 1863. 

lllm. e Exm. ·Sr.- A' Sua l\Iagcstade o Imperador foi 
prPsente o oficio dessa Presidencia de 17 de Julho do anno 
passado, informando sobre a representação de Antonio da 
Souza l\Icndes e outros cidadãos dessa Província contra o 
a c to do ex-Presidente, que nomeou os supplentes dos Juizes 
1\1 unicipaes antes de lindo o quatriennio dos outros. O 
Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua Imperial 
Resolução de 5 do corrente mez com o parecer da Secção 
de Justiça do Conselho de Estado, Houve por bem l\1and~r 
declarar para servir de regra, embora para essa Província 
não rossa alterar-se o que está feito porque j;í começou o 
novo qualriennio desde Dezembro ultimo, que deve vigorar 
u doutrina do Decreto de 21 de Novembro de 181J.9. 

Deus Guarde a V; Ex.-Joci:o Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbú.-Sr. Presidente da Província do Pinuhy . 

... , .. 
N. 253.-JUSTIÇA.-Aviso de 10 de Junho de 1863. 

Ao Presidente da Pro,inria d.a Bahia. -Decl~ra que o escripto com 
todas as declarações exigidas pelo art. 354 do Codigo Commercinl, 
sendo passado e aceito na mesma Provinda, é uma I!.!ra._da terra 
em tudo igual á de cambio, e como esta sujeita á jurisdicçilo com
rnercial. 

2.• Secçlío.- Minislerio dos Negocios da Justiça.- Rio de 
Janeiro em 10 de Junho de 1863. 

111m. c Exm. Sr.-A' Sua Magestade o Imperador foi pre
sente o oUicio dessa Presidencia de 23 de Agosto do annó 
passado, sob n.• 224, remettendo a representação dos Di
rcctores da Caixa filial do BJnco do Brasil e de outros 
estabelecimentos bancarios da Capital dessa Província, pe
dindo explieaçã~:~ sobre a intcllig<'ncia do art. 20 do He-



gulamcnlo n." 737 do 2:.> de Novembro do 1850 o do àrt. 
425 do Codigo Commercial. 

O 1\fcsmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua Im
perial Resolução de 5 do corrente nwz com o parecer da 
Secção de Justiça do Consolho do Estado, Houve por bem 
Decidir quo o escripto, com toda~ as declarações. exigidas, 
p!>lo art. 354 do Codigo Commercial para a letra de cambio, 
inclusive a do lugar do saque e do pagamento, sendo pas
sado e aceito na mesma Província, é uma letra da terra 
nas condições, prescriptas no art. 425 do mesmo Codigo, 
em tudo igual á de Clmbio, e como esta sujeita á juris
dicção cornmercial conforme o art. 20 do Regulamento 
n.• 737 de 25 de Novembro de 1850, embora niío assignada 
pot· commorciante. 

O que communieo a V. Ex. para seu conhecimento, o 
assim o fazer constar. 

Deus Guarde a V. Ex.-João Lins J'ieira Cansansão 
de .Sinimbú.-Sr. Presidente da Província da Bahia: 

-···-
N. 25!~ .- DIPELUO.- Em 11 de Junho de 1863. 

Estebelece regras ácerca da concessão de licenças aos \iigarios. 

6.• Secção.-Rio de Janeiro.-:\Jinisterio dos Negocios do 
Imperio em 11 de de. Junho de 18G:L 

Exm. e Revm. Sr.-TendoV. Ex. llevm. representado 
ao Governo Imperial ern oficio de 20 de Fevereiro deste 
anno sobre os inconveniuntes quo resnll;io pan o bom re
regirnen das Parochias do os Vigarios obterem licença da 
competente autoridade civil sem }Jré~io conhecimento dos 
respectivos prelados; e attendendo o mesmo Governo ás 
fundadas observações feitas por V. Ex. H.evm., nesta data 
expeço ordem ao Presidente dessa e da'il outras Províncias 
para que executem o Aviso n.• 415 de 23 de Dezembro de 
1859, § 3.•, o qual, declarando que os Presidentes de Pro
víncias -podem conceder licença!> aos viga rios independente 
dos Prelados, ·exige ao mesmo tempo que tal concessão não 
sl'ja feita sem audiencia destes, sempre que fôt• possivel. 
Por esta ultima disposição é claro quo os !'residentes não 
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podem conceder licenças aos P;lrochos scrn audiencia do!'! 
Prelados, senão em casos cxtraordinarios, e urgentes, em 
que os mesmos Prchtd~·s não possão set· ouvidos. 

E para que nesses mesmos casos cxtraordinarios, e ur
gentes, seja convellicntmncntc providenciada a administração 
parochial, taes licenças deveráõ sct· prompturncnte com
municadas aos ]>rolados. 

Observo, porém, a V. Ex. Revm. que esta ordem só se 
refere aos Viga rios collados, pois quo quanto aos encom
mendados está declarado em Avisos anteriores que são 
sómente resolvidas pelos Heverendos Hispog as questões 
relativas ao seu C'\:ercicio, visto que não percebrm congrua, 
nem ainda na terça parte, quando licenciados; o que não 
isenta os ditos Viga rios encomrnendados de participarem ao 
Governo na Curte, e aos. Presidentes n<Js Províncias as li
cenças que obtiverem; antes a falta do cumprimento deste 
dever os sujeita á responsabilidade, como se acha estabe
lecido pelo Aviso n. 0 :30 de 18 de Abril de 1844, cuja 
disposição comprehende lambem os Parochos collados quando 
unicamente licenciados pelos respectivos Prelados. 

Deus Guarde a V. J~x. Hevm .- Marquez de Olinda.
Sr. Bispo da DiocPse do 1\laranhão. 

N. 255.-FAZENDA.-Em 12 de Junho de 1863. 

Sobre n prohihiç;io rle rlr,pachos rlc r:r.cxporla~ão rm certas Estaçõrs 
Fi~<·aes. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
12 de Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo presente o oficio do Sr. Inspec
tor da Thesouraria de S. Pedm, n. 163, de 5 de Agosto do 
anno passado, no qual consulta se continúa a vigorar a dis
posição do § 2.0 do art. 19 do Regulamento n.• 2.486 do 
29 de Setembro de .1859, não obstante a sua falta de con
signação no § unico do art. 621 do P.egulamento das Alfan
dcgas de 18 de Setembro de 1860, declara que, sendo poste
rior á existencia daquelle Decreto a publicação do citado 
Regulamento das Alfandegas, no qual terminantemente !O 



contém no art. 621 a prohibição á cerca dos despachos de reex
portação para qualquer destino na Alfandega de Uruguyana 
c Mesas de Rendas, sob a jurisdicção das Alfandegas, é obvio 
que ficou inteiramente revogado c som elfeito não só o ponto 
supm referido da consulta sobre o art. 19, como lambem o 
art. 18 do mesmo decreto. 

Marquez de Abrantcs. 

N. 256.-FAZENDA.-Em 12 de Junho de 18G3. 

Cobrança da dizima de chancrllnriwubstitutira llo1 ~ 0 /o das 
appcllaçuel':' 

1\finisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
12 de Junho de 1863. 

Em resposta ao officio do Collector das Rendas Geraes de 
Pctropolis de 15 de Novembro do nnno passado, em que 
consulta se o imposto de 2 "/. da dizima de chancellaria, 
averbada na fórma do Hegulamento de 10 de Junho de 
1845, e qlie não pagou os 4 '/. da appcllação determinada 
no Hegulamento n." 2.7!~3 de 13 de Fevereiro de 1861, 
hoje revogado, deve ser arrecadado ; c no caso aflirmath·o 
qual o meio de se fazer c!Tccliva a dita cobrança : llilja V. S. 
de declarar ao m<)~mo Collector-que S'.J a sentença foi pro
ferida antes do citado Hcgulamento, os 2 "i o são seguramente 
devidos, e importa cobra-los pelos meios ordinarios se a 
parte relutar ; podendo intentar-se a acção em vista do 
certidão do averhamcnto, passada pelo Escrivão da Collcc
toria, ou pelo Thcsouro, se o livro estiver já recolhido; 
se, porém, foi prorcrida emquanto vigorava esse mesmo 
Regulamento, são devidos os 4 "/.por clle estabelecidos, no 
caso de ter havido appcllação, c, a ser assim, devera o im
posto ter sido pago untes que clla seguisse; cumprindo, 
porém, que o seja quanto antes, sob n responsabilidade do 
Collector; e se, finalmente, não houve appellação que se
guisse esses termos no Juizo superior, não são devidos os 
mesmos 4 "/o desse Regulamento, que os irnpôz strictamente 
no caso de appcllação. 

Deus Guarde a V. S. -M arquez- de Abrantes. -Sr. Con
selheiro Dircctor Geral interino das Rendas Publicas. 



N. 257.-FAZE~DA.-Em 12 de Junho de 1863. 

Caso em que a procuraçi!o n1ío se considera tacitamente rerognda. 

Ministerio dos Nrgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 
12 de Junho de 1863. 

Em solução á consulta, que a 2.• Pagadoria do Thcsouro 
Nacional fez a V. S. em 16 do Janeiro do corrente anno: 
so uma procuração passada para o clfcito de receber di
nheiro dos cofres naeionaes, seja por tempo determinado 
ou indeterminado, deve-se considerar tacitamente revogada 
pelo simples facto de harer o constituinte recebido prs
soalmcnte, na ausencia do Procurador, alguma, ou algumas 
das prestações, cujo rcce.l;)imcnto incumbira ao Procurador, 
ou se contirnía em vigor" procuração e pódc o Procurador 
receber as demais quantias pagavcis em épocas postcriorPs 
á interrupção do mandato pela interfcn•ncia do constituinte: 
declaro a V. S., para os fins convenientes, que a procura
ção passada para receber dinheiro dos cofres publicos, por 
tempo indeterminado ou determinado, não caduca pelo 
simples facto de compar<·ccr o constituinte na rrpartição pa
gadora c receber, na ausencia do •Procurador, alguma ou 
~lgumas das prestaçües, cujo recebimento incumbira ao 
mesmo Procuri1dor, podendo este dahi em diante continuar 
a exercer os actos do mandato; salro se o •;onstituintê 
houver expressamente declarado á pagadoria que revoga a 
procuração, ca~o em que, para constar c ser levada ao 
conhecimento do mandatario em occasião opportuna, da
verá ser lançada a competente nota no livro respectivo. 

Deus Guarde a V. S. -Marque:: de Abranlrs .-Sr. 
Conselheiro Director Geral interino da Contabilidade. 



N. 258.- FAZE~DA.-Em H de Junho de i8G:J. 

Communica a dene:;aç~o ele provimento ft um recurso ~ohre npprc
hensão de \cascos com 'inho. 

1\linistcrio dos Ncgodcs da fazcnda.-Rio de Janeiro <'lll 
12 de Junho de HiG3. 

Cornmunico a V. S., para os fins conveni<'nt<'s, que 
pela Impe~·ial RPsolução de 10 do corrente 11101. ('),tomada 
sobre parecer da Secção de Fazenda do Conselho de Estado 
do 8 de Maio proxirno findo, foi negado o provimento 
ao req1rso interposto ror José Homagucrn & Cornp. dn 
decisão da lnspectoria da Alf;mde!Ja da Côrtt·, confirmàda 
pelo Tribunnl do Tlll'souro, que julgou bna em parte a 
nppt'ehensão que o chl"fe da 1. • .secção da mesma Alf:m
dPga fez em certo numero de cascos com vinho, que os 
rocorrenfes despacharão para serem reexportados. 

])cus Guarde a V. S. - JJlarquez de Abrantrs. -Sr. 
Conselheiro IJircctor geral int..:rino das Hendas Publica~. 

(') Re&olução de Consulta a que se refere o A riso su1'ra· 

Srnhor, .José Roma11;nrra & Comp., rrrorrem para o Comrlhn 
de Estado da decisão rlo lnspertor da ,\Irandr~a do 1\io de .Janeiro, 
conlirma~a pelo Tribunal do Thcsouro, que julgou boa em parw 11 
apprehensno quP- o Chefe da 1.• serç;lo da mnsma Alrnntirg-a fez rm 
certo numero tie ca~cos com vinho, que os recorrentes dcspachárão 
para serem reexportados. 

Vistos e examinados minuciosamente os fundamentos em que basr~o 
os recorrentes o srn recurso, rornparado~ com os funrlnrncutos da 
decisão recorrida, sendo devidamente nvaliadas as coarctadas, com que 
se defendem dos pontos da accusAçiio, c procure.o infirmar as provas 
que tornão evidente a fraude rrsultantc dos factos pratirados prlo pre
posto, em nome, c sob a responsabilidade dos recorrentes; achando-se 
além disso aquellas decisões de acconlo com a Lei, ~ l\cgnlamcntos 
fiscaes que rrgcm a materia, sem !lll'l ~e haja dado no processo in
f'ompctencia, c\cesso de poder ou prctcriç3o de fonnulas esscnciars, 
que autorisem a annullação das mesmas derisõc~. na rúrrna dctrrmi
nada nos ultimos Regulamentos em ,·igor; entende a Secçilo que sQ 
dne negar provimento ao recurso interposto. 

Vossa Magestade Imperial, P••rcm, Resolverá o !IUC ftlt· mai~ justo. 
Sala das conferencias, em R de Maio de JR!l~.- n~conde de Jeq•ti

tinhonha.-Candido Baptista de Oliveira.- Yisco1ule de llaborahy. 

Rf.SOLrÇÃO. 

Como parece. Paço ·aos 10 de Junho de JSGS. 

Com a 1\ubrica de Sua l\Iagestauc o Imperador. 

Jl'II'~JttC;:; de A úronl~s. 

···-
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N. 259.-AGJUCULTUBA, CmiMERCIO E OBRAS PUBLI
CAS.-Circulur de 12 de Junho do 1863. 

As disposições do Hrgubmento de 30 de Janeiro de 1854 slio obriga
torias desde a sua data, <!crendo-se considerar nullas as posses_® 
terras em cnja transfcrrncia de dorninio se tiver pago o inlpOsrõ de 
sízâ posteriormente Ú!JUCIJa data. 

J\finisterio dos 1\"eg"ocios da Agrieullura, Commereio o 
Obras Publicas.-Jtio de Janeiro em 12 de Junho de 1863. 

111m. c Exrn. Sr.-1\Iandou Sua 1\Jagestade o Imperador 
por Sua Imperial e lmmcdiata Hesolução de 30 de Junho 
de 1860, tomuda sobre Consulta da Secção dos Ncgoeios do 
Imperio do Conselho de Estado, qne as disposições do Uegu
Jamento de 30 de .Janeiro de 1854 srjão obrigalorias desde 
~sua datn, c qull portanto, devem ser consideradas nu lias as 
posses de terras em cuja transferencia de domínio se houver 
pago o imposto da siza posteriormente áquella data. O que 
communico a V. Ex. para sua intelligencia e devidos ctTeitos. 

Deus Guarde a V. Ex -Pedro de Alcantara Bellegarde.
Sr. Presidente da Província de., ..... 

N. 260. -AGlW':ULTUHA, CO.'!DIERCIO E OBRAS PU
BLICAS.-Circular dll 13 de Junho de 1863. 

Determina que os posseiros cujas posses tiverem sido annnlladas em Yir
tudc das dispo3ições dr Leis c Regulamentos sejão preferidos, quando 
em concurrcncia pretenderem comprar cs,as mesmas terras. 

1\fini~terio dos Nrgocios da Agricultura, Comrnercio e 
Obras Publicns.-Circular de 13 de Junho de <1863. 

111m. e Exm. Sr.-Convindo que os possriros, cujas posses 
tenhão sido annulladas em virtude das disposições de Leis 
e R!~gulamentos em Yigor, sejão preferidos quando em c on
curr,encia pretendão a compra dessas mesmas terras, fiea 
V. Ex autorisado a proceder nesta courorrnidade, salvo os 
casos, em que taes posses se acharem compr1~hendidas na 
cit·cumscripção territorial de alguma das colonias do Estado, 
visto corno esta nfío póde soffrcr desfalque sem ordem ex
pressa do Governo Imperial. 

Deus Guarde a V. Ex.-Pcdro de Alcan/ara Bellegarde.
Sr. Presidente da Provineia de .... _ ... _ 



N. 261.-GUERIL\.- A viso de 13 de Junho de 1863. 

Mandando pagar aos Ajutlautes do Ob~~ryato~io. ,\.strouomico, a contar 
do 1.• de Julho proximo futuro, as vantagens de commis3ilo activa 
de Engenheiros, na fúrma do Regulamento anncxo ao Decreto n. o 
457 de 22 de Julho de 181G. 

4.a Directoria Geral.- 2.• Secção.- Ui o de Janeiro.-
1\Jinistetio dos Nego cios da Guerra em 13 ({,~ Junho de 1863 . . 

Fique Vm. na intelligcncia de que, a contar do t.• de Ju
lho pruximo fututo, deve mandar pagar aos Ajudantes do 
Obs(lrvatorio Astronornico as vantagens de com missão acliva 
de Engenheiros, como dispõJ o art. 17, ~ 2.•, do regula
mento, que baixoU com o Decreto n.• !~57 de 22 de Julho 
de 1846, para o mesmo Observatorio. 

Deus Guarde a Vm.- Antonio Jllanoel de ~JJlcllo.- Sr. 
Luiz Ccsar de AthaydP. 

---
N. 262.-GUERIU.- Aviso de 13 de Junho de 1863. 

Declarando qnc competem as vantaf!ens rlc commissiio de rcsidcncia dc
iignada no Aviso de 8 de l\Iaio de 18éJ{) aos Praticantes do Ohscna
torio Astronomjco, até o numero de dons, podendo ser um Official 
ilo Exercito c outro da Armada, pago pela Marinha, c os vencimen
tos mareados no llf'?;ulameuto de 22 de Julho de 18 í6 aos que ex : 
cederem esse numero. 

4.• Dircctoria Geral.- 2.a Secção.- Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Negocios·da Guerra em 13 de Junho de 1863. 

Aos Praticantes do Observatorio Astronomico competem 
as vantagens de commissão de residência, corno determina 
o Aviso de 8 de 1\Iaio de 1856, até o numero de dous, po
dendo ser um Otficial <;lo Exercito, e outro da Armada, pago 
pela l\larinha, como actualmcntc acontece. Aos quo exce
derem aquelle numero se abonaráõ os vencimentos mar
cados no regulamento que baixou com o Decreto n.• M:i7 
de 22 de Julho de 1846. O que tudo communicoa Vm., 
para seu conhecimento e governo no cxcrcicio de 1863-1864. 

Deus Guarde a Vm.- Antonio Manoel de Mello.- Sr. 
Luiz ~esar de Athnydc. 



N. 263.-- FAZE~D.\ .-Em 13 de .lunho de 1SG3. 

hcnção de direitos rle certos gcneros transportados por agua do ·Pa"-
- ra3uay c importados no Imperio. 

l\linisterio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro-em 
13 de Junho de 1863. · 

O Mat·qucz de Abrantcs, Presidente interino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, em vista do officio do St·. -'Ins
pcctor da Thesouraria de Fazenda de Matto Grosso n~· 90, 
de 27 de Dezembro l:le 1861, no qual cornmunica ter .. An
tonio Victorino Thaboas importado da Cidade da Assump
ção, capital da llcpublica do l'araguay, em uma Jgaritó 
de sua propriedade gerwros, que provou legalmente St\rem 
de producção dilqnellc paiz, c como lacs pretendeu despa
clta-los livres de dtreilos, mas que a Alfandeg:~ de Albuquer
que assim não entendeu, porque a isenção de direitos nessa 
caso é concedida aos gcneros importados pelo interior da Pro
víncia, c por isso sujeitou aquclles ao pagamento dos res
pectivos direitos, sendo esta decisão da Alfandega susten
tada pelo Sr. lnspector em sessão da Junta da Thesoura
ria ; declara ao mesmo Sr. lnspector que as mercadorias de 
4ue se trata são isentas do direitos, na fórma do art. 512 § 27 
eomparado com o art. 635 § 6.• do Regulamento das AI· 
f:mdegas de 19 de Setembro de 1860. 

Marque:: de Ahrantes. 

--
N. 2G'L-FAZE~DA.-Em 15 de Junho do18G3. 

' . 
Meio para a cobr~nca do sello das acçõ~s realizadas de uma C_oQJp:w!Íià, 

quando esta não paga Yoluntanamente U!luellc imposto. 

Ministcl'io dos Ncgocios da Fazenda. - RiÓ de Janciró em 
15 de Junho de 1863. 

O l\Jarqucz de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
do Tht:souro Naeional, deelara ao Sr. Inspcctor da Thesou• 
raria de Fazenda da Bahia, em solução á consulta constante de 
seu officio n. 5 de 5 de .Janeiro do corrente anno, sobre o meio 



tro coagir ao devido pagamento do imposto tio scllo a Compa
nhia- Predial Bahiana- o a de navegação a vapor- Ba
hiaua -:na proporção das suas acções realizadas, c de calcular 
este impo~lo e a competente revalidação, visto como as 
mesmas Companhias tem deixado de declarar a irnportancia., 
das ditas acções realizadas; que, no art. 2. o dos Estatutos da 
Companhia Predial, approvados pelo Decreto n. o 1.942 de 4-
de Julho de 1857, achará as bases para proceder contra ella 
pela falta do pagamento supra mencionado ; c, devendo a 
ehamada das respectivas entradas constar dos periodicos du. 
capital da mesma ProvhlCia, não resta ao S•·. lnspector senão 
impór-lhe a pena de revalidação, comrninada no art. 51 do 
ltegulamento de 26 de Dezembro de 1860, a quo se r<'fere o 
art. 32 S t.o e as do art. 114, pelo facto de não terem as ditas 
Companhias dado cumprimento áquella obrigação, apezat· 
do convite da Thesouraria para o desempenho dessa mesma 
obrigação. 

De igual maneira dete proceder o Sr. Inspcclor com a 
Companhia de navegação a vapor- Bahia na -, cujo capital 
e modo de ser realizado está estipulado no art. 2.0 dos res
pectivos estatutos, approvados pelo Dec•·eto n. o 2.258 de 25 de 
Setembro de 1858. 

Jlarquez de Abrantes: 

-·-
N. 265.-FAZENDA.-Circular em 15dc Junho tle 186:1. 

O laudemio dos terrenos Ae marinhas é devido lwja eu não titulu 
·expedido ou conccssl!o obtida. 

· Ministerio dos Negocias da Fazcnda.-Rio do Janeiro em 
20 de Junho de 1863 •. 

O ~larquez de Abranl1.1s, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, de conformidade com a ordem desta. 
data expedida á Thesouraria de Fazenda de Sergipe, declara 
aos Srs. Inspeclores das Thesoumrias de Fazenda, para a de
vida intelligencill e execuçiío, que embora não haja contracto 
emphitentico elTectuado antes de constituído o fOro por titulo 
legalmente expedido, não póde a omissão rm reconhecer o do
mínio directo d.: Fdzcnda soiJre terrenos de marinha isentar o 



foreiro ou-posseiro do pagamento do respectiyo laudemio pot'• 
oecasião de alienar á titulo oneroso o dominio util de taes tet4 

reoos; porquanté, não sendo o laudemio direito superve
niente ao senhoria directo do prazo, em razão do .t:ontracto 
4e aforamento, e sim uma contribuição que lhe ~ detida 
pela renuncia de seu direito de opção e consentimento para 
ttaoliferencia a terceiro do domínio utU, contllm âOS Iesi\im411 
interésses fiseaes qué seja cobrado desde que se Jealiur li 
cesSão Mo gràtuita do dominio util de terrenos de marinhlls, 
com bem feitorias oli sem e lias; haja, otl nlio, titulo expe
dido ou concessão obtida ; tenha ou lllio o foreiro reconhe
éido por qualquer modo, tacifa ou expressamente. odomiRio· 
da Fazenda, quer requerendo aforamento, qlter pagandO> 
forot; revogada para este flm a ordem n. • 210 de 28 .da 
Março de 18\0. 

M artJllt:: de Abrantes. 

~. 2ft6 .-FAZE!\DA .-Circular em lã de Junho de 1863. 

lsen~ão de direitos do gado suino. 

llinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 15 de Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribuna.l 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores da& 
Thcs(lurarias de Fazenda, eln conformidade da decisão nesta 
data t•·ansmittida á Alfandega do Rio de Janeiro, a tim 
de que o fação constar ás demais Alfandegag, para a de
vida intelligencia c exct~ução , que , militando a respeito 
do gado suino as mesmas razões que determinárão · à 
isençio de direitos decretada na Tarifa em vigor a réspeito 
do \'accum1 Iunigero e caprino, deve a mesma isençãO dé 
direitos ser igualmente applicada áquelle gado. · · 

Marque;: de Abranttl • 

••• 
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N. 267.-GUEHRA.-.,viso de 15 de Junho de 1863. 

Declarando regular que os prets ou férias des galés e aft·icanoe livres 
ao :servito da Fortaleza de!} •. Joiio sej&o assignados pelo t"espeottYo 
Almourire ~ pélõ'Ageiite;do deposito de convalescentes os dos e,lfer
paeir.os, .sendo todos rubricados pelo Commandaule da l'ortalcza. 

·· 4. • Directoria Geral.- 2. • Secçllo.- Rio de Janeiro. -
Ministerio dos Negocios da Guerra em 15 de Junho de 
1863. 

Annuindo á representação do Coronel Commandanle da 
Fortaleza de S. João Pedro Maria Xavier deCastro, declaro 
a Vm., para seu govemo, que é regulai' que os prets ou 
férias dos galés e africanos livres sejão assignados pelo Al
moxarife da •'ortaleza, e os dos enfermeiros e convalescentes 
pelo Agente do deposito de convalescentes, sendo todos ru
bricados p~lo mesmo Coronel. 

Deus Guarde a Vm .-Antoltio Manoel de Mcllo.-Sr. Luiz 
Cesar de .\thayde. 

N. 238.-FAZEND.\.-Em 16 de Junho de 1863. 

fazem parte da renda do Estado as ·mtíltas impostas em virtud~ do 
ert. 7ál do 1\cgulamentÕdãi Alfandegas. 

1\IInisterio dos Negocios da Fazenda.- lHo de Janeiro em 
1.6 de Junho de 1863. 

· O l\larquez de Abrantcs, PresidL'Ote intoríno do Tribunal 
i(]o Thesouro Nacional, em resposta ao officio do Sr. Inspec
tor ~a Thesourarla de Fazenda da Pmvincia de 8. Pedro, 
sob n.o 86, de 28 de Março do corrente anno, no qual, do 
{:Onformidade com o art. 22 do Decreto n. 2;343 de 29 de 
Janeiro de 1859, submelte á consideração do Thesouro a de
cisão que proferira, sobro a consulta do luspcctor da Alfan
dega da Cidade do Rio Gt·ande, ácerca do destino das multas, 
impostas em virtude do art. 751 do Regulamento das Alfan
degas, mandando que a importancia das mesmas multas pas
nsse a fazer parte da renda do Est;~do, em vez do pertencer 
aos empregados apprehensores; declara ao mesmo Sr. lnspec. 



f.or que npprova ~~ confirma sua deliberação, não só por ser 
c~lla conforme com a ordem n.• 24. de 22 de Janeiro de 
1857, expedida a essa Thesouraria; como porque ella se 
acha inteiramente de accordo com a letra c espírito do art. 
753 ~ t.• do citado Regulamento, o qual, na fórma do dis
posto na ullima parte do art. 120 § 2.•, constitue uma exeep
ção á regra a respeito das multas estabelecidas na pri~cira 
parte do mesmo§ 2. • · 

Jllarquc:: de A b rantcs. 

N. 26!1.- FAZENDA.- Em 1G de Junho de .1863: 

Os direitos da dispensa da Lei de amortisaçilo dcnm ser pagos á bocra 
do cofre. 

llinistcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
16 de Junho de 1863. 

111m. c Exm. Sr.- Em resposta ao A viso do V. Ex. de 
23 de Dezembro do anno passado, que acompanhou o re
querimento da Ordem 3.• de S. }'rancisco da Penitencla da 
Cidade de S. Paulo, pedindo ser dispensada do total pa
gamento de 2 "f. sobre a quantia de cem contos de réis, qu~ 
lhe foi permittido possuir em bens de raiz, tenho de de
clarar a V. Ex. que, á vista da terminante disposição das 
Instrucções de 25 de Janeiro de 1832 art. 7.•, e Decreto de 
8 de Março de 177!), que, prohibindo se admittão fianças 
pelo pagamento deste imposto, manda que elle seja cflectuado 
·á boca do cofre, sob pena de proceder-se executivamente 
contra os devedores, não póde o Governo conceder a graça 
requerida : á Assembléa Geral Lagislativa deve nesto. caso 
dirigir-se a referida Irmandade. . , 

Deus r.uarde a V. Ex.- lJiarque:: de Abrantes .- Sr. 
-J\Iarqucz de Olinda. 



N. 270.-l:.!ZENDA.-Em 16 de Junho de 1863. 

Oa requerimentos de uma Companhia de navegação, pedindo o paga
. meoto de· suas conLas, ·está sujeito ao,' imposto do' ~ello. 

i Mlnisterlo dos Negocios da Fazenda.-1\io de Janeiro em 
f6 de Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribu
nal do Thesouro ~acionai, tendo presente o officio n.• 106, 
de 25 de Julho de 1862, do Sr. Inspector da Thcsonraria de 
Fazenda do Ceará, consultando se foi regular o seu proce
dimento de admittir, independente de pagamento de sollo, 
um requeJ'imento em que os Agentes da Companhia Ma
ranhense de navegação a vapor pedião a liquidação e re
conhecimento de Unla divida de exercícios findos, declara 
que, nos termos da observação 1 . • ao § L o do art. 58 do 
ltegulamento de 26 de Dezembro de 1860, o sobredito ro
querimento está sujeito ao imposto do sello, sendo erro
oca a intelligencia dada pdo Sr. lnspecto•· á circular n.• 
140 de t5 de 1\Iarço de 1861, a qual isenta do sello, nos 
lermos do art. 85 ~ 7. o do dito Hegulamento, as contas 
que forem apr~sentadas pela referida Companhia e c•utras. 

Marques de Ahrante1. 

N. 271.-FAZENDA.-Em 17 de Junho de 1863. 

Pagamento de·· armazenagem de mercadorias por causa do retarda
mento do despacho respectivo. 

Miriisterio dos Negocios .da Fazend:~.-Rio de Janeiro em 
17 de Junho do 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Tbe
souraria de Fazenda da P•·ovincia do Pará que o mesmo 
Tribunal, tendo presente o oficio n. o 80 de 9 de 1\farço 
ultimo da Pl'esidencia da dita P.rovincia, ao qual acom
paahon o recurso interposto por Geraldo Antonio Alves e 
Filho da decisão· do Sr. lnspeclor confirmatoria da da reli-



pcctiva Alfandcgo, que os obrigou ao pagamento da arma
zenagem dG mercadorias contempladas na tabella n. • 7 
do Regulamenlo ·de ,1~ de Setembro de 1860, depQis fla 
vencido o pruo ·de estada livre, resolveu indeferir -o mesmo 
recurso; p 1rquanto, nà fórma das disposiÇÕflS da 9. • regra 
do art. 692 combinadas com as do ,art~ 694, .é evidente 
que aquella contribuiçilo deve ser pàga nilo sómente ~té.t 
data da nota para o despacho, como até a do pagamento 
do mesmo despacho, e sabida ciTcctiva da mercadoria, salvo 
porém quando a demora rõr causada pela R-.,partiçiio, o 
que não se deu em relação aos recorren.tes, que .êlliás forão · 
Oi culpados da demora pela classificação indebita que O· 
zerllo da mercadoria na nota que apreseotárão, dandelugar 
a ·ouvir-se a. Comniissão da Tarifa segundo o disposto no 
art. IS59., § t.·_~do citado regulamento, e .retardando assim 
a conferencia ·do dospacho e o desembaraço da mercadoria 
para ao lhe dar a sabida da Alfandega. 

Matqu~s d• Ã_brantu. 

N. 27.2.-FAZENDA.-Em 17 de Junho do 1863. 

Direitos de lmportaçllo que deTe pagar o laplm courorme I t1u 
qualidade. ·· · 

1\linlsterio. dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 17 de Junho de 1863. 

Declaro a V. S. , em solução á ma teria de seu oftlcio 
de 13 dé Maio proximo r·aSs:ldO, que o Japim só .póde estar 
sujeito aos direitos do art. 705 da tarifa, quando o seu 
tecido fôr todo de lil pura; mas, quando tiver mescla de 
seda •' ou :.esta entrar em partes iguaes ~.ou preduoíinat .a 
Jii, ou a seda, deverá guardar-se o disposto na nt>ta , 10! 
da mesma !11rifa, inteiramente applicavel ao Iapim; porque. 
estabelecendo regras para o pagamento ~dos direitos .dos te
cidos, roupas e outras obras mencionadas ·na ·sea;ão W da 
tarifa, niio. póde ser exeeptuado o lapim ahi .comprehendido • 

. Deus Guar-de a V . . s.-Marque:: de Abrmtles.-.Sr. ·Con-
selheiro ·Inspector da Alfandega dn ;C"One. . 

••• 
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N. 273.-GUERRA.-AYiso de 17 de Junho de 1863.· 

Mandladf.aanuo.oiar o tomeciment!J de· medicamento• para o Hospital e 
Enterm~riu >Militares, ·celebrando--se o cootracto de conformidade com 
ii]ilitrucçOêi lú.iítas, pelas quaes se regttlaráo os futuros. 

4.~, pi'r~~9.rlliGera1.:...:..2.• Secçllo.-Rio de Janeiro.~ 
Mini5terto dos Ncgocios da Guerra em 17 de Juuho de 1863. 

1\flmde V: S. ànnunciar o fornecimento de medicamentos 
par~ o Hospital Militar e Enfermarias 1\lilitares. O contracto 
com .o proponente que melhores condições otTereceJ' deverá 
s.:r cele,br;td~ de conformidade com as Instrucções juntas, e 
abranger todos os medicamentos mencionados na relação 
annexa o Para este fim V o S. mandará imprimir 500 ex em· 
piares da~ .lnstrucções e da relação, para distribuir aos con· 
correntes um exemplar de cada um desses documentos, a fim 
de que clles posslio com conheCimento de causa fazer suas 
propost,as, gU&rdando~se os O!llros exemplares, que terão 
de servir nos futuros contractos. Recolhidas as propostas, 
V. S. as submetterá á deliberação do Governo Imperial, 
com sua informarão. 

Deus Guarde a'V. S.-Antonio Manoel de Mello.-ir~ 
Urnesto .Augusto Cesar Eduardo de Miranda. 

lnstrucções para servirem de base aos contractos de for
~ec~·mentos de medicl.lmentos para o Ho1pital, En(ermariai 
e mais Estabelecimentos .Jlilitares da Côrte. 

1.1 03 proponentes serão obrigados a fornecer todos os 
medicamentos que forem precisos para o uso do Hospital. 
Enfermarhts e .Estabelecimentos Militares da Córte, pelos 
preços a ~ua se obrtgárem constantes da relaçlle> junta ao 
sea oontl'àelcJ,' asslgnada por elles e rubricada pelo Exm. 
Sr. MJnistro da Guerra. · 
. 2. 1 Os Medicamentos serão da primeira qualidade, e com 
euctidão nas quantidades pedidas, precedendo sempre re
quisição da autoridade competente,. segundo o art. 209 do 
:ttegufamento do CMpo de Saude do Exercito de '1 de Março 
de 1857, c recebidos pelo 1." Medico e dous Pharmaceuticot 
mililares. 

3. a As duvidas suscitadas sobre a qualidade dos medi
camentos -~rnecidos pelos proponentes serão decididas pela 
Junta militar de salide. · · 

t~. 1 Os medicamentos serão fornecidos pelo~ pesos mer
cantes de dl'7.aseis onças cadn libra. 



t;. • Os pagamentos dos productos fornecidos pelos pro
ponentes serão feitos a estes ou a seus commissiottados ou 
procuradores mensalmente , depois de convenientemente~ 
processadas as respect~as contas. · 

6. • Todos os medicamentos, ou outros quaesquer pro
~uctos, fornecidos, na fórma do presente contracto: s.erao 
traniportados a expensas dos propúnentes, para o Hospital 
Militar, a fim de que ahi sejão examinados pelas pe&Soas 
designadas no art. 3.0 deste contracto, e em presença de 
um dos proponentes ou preposto seu. · , 

7. • O acondicionamento será feito pelos proponentes, qmt 
forneceráõ o vasilhame e caixas necessarias pelo seu valor 
real ou custo, sem ganho para elles, não se e11tendendo Jast~ 
lhame nem caixas aquelles ou aquellas em que forem im-
portados os preparados officinaes. · 

8. • Os proponentes ficaráõ obrigados a receber velo mesmo 
valor, por que houverem fornecido, todo o vasilhame que 
lhe rór apresentado em bom estado. 

9. • Pela infracção de qualquer das condições do pre
sente conlracto serão os proponentes multados pela primeira 
VCZ em 200~000, pela SCb'llnda em 350~000 e pela terceira 
em 500~00, sendo as maltas impostas adminil'trativamenle 
e independente do pleito ou questão judicial. 

to. a Além das multas designadas na condição antecedente 
(9. "), os proponentes serão obrigados a pagar peremptoria
mente á Fazenda Nacional, ou deduzido de suas contas, o 
que a mesma despender com a compra feita a outros com
merciantes oli Pharmaceuticos do:~ objectos que não forem 
fornecidos á tempo e exactamente em seus pesos, medidas 
e qualidades, conforme os respectivos pedidos c condições 
do presente contracto. 

Os pedidos deverá a fazer especial menção do tempo dentro 
do qual devem ser satisfeitos. 

11.• O presente cont1·acto será válido pelo tempo de seis 
mezes, devendo principiar a ter execução da data· em que 
fôr approvado pelo Governo, podendo ser rescindido pelo 
Exm. Ministro da Guerra, antes de findo o referido te~po, 
se porventura os proponentes reincidirem na infracção do 
mesmo contracto por mais de tres vezes. · 

4. • Dircctoria Geral da Secretaria de Estado dos Ne
gocios da Guerra em 17 de Junho de 1863. 

. ( Asslgnado ) 

O Directror Geral, José Antonio de Çala:::ans Rodrigues. 
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N. 27!~.-FAZENDA .-Em 18 de Junho tlc 1003. 

Sobre os QQ:!!:!l.!!S addidos !I;§ Alfandcgas, direito de awrrhcnsorrs de 
mercadorias a "1/3 da multa, c aJlpliraç~o do beneficio do p<lgarnento 
de direitos em dobro • 

. . 1\linislerio dos Negor.ios da Fazenda.-Rio do Janeiro em 
f8 de Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
ilo Thesouro Nacional, em resposta ao oficio do Sr. lr:ís
pector da Thcsouraria de Fazenda da Província do Maranhão, 
em que, de conformidade com o § 1. • do art. 16 do Re
gulamento de 1!) de Setembro de 1860, submcttc á appt·o
vação do Thesouro as decisves, q.ue prole rio sobre as duvidas 
~trerecidas pela Alfandega dessa Província , constantes das 
copias, que acompanhárão seu dito oficio, dec!ara aa mesmo 
:3r. Inspector: 

Quanto á 1.•: que bem resolveu o Sr. lnspcctor, decla
rando não estarem, c nem poderem estar comprohcndidos 
ua disposição da Ordem Circular de 4 do Outubro do 1860 
05 Guardas actualmente odclidos em virtude de ordens da 
Presidencia na fórma do art. 41, § 2.•, do Hegularnentodas 
Alfandegas, por não se acharem nas condições do art. 47 do 
mesmo Regulamento; por isso que o seu serviço ou destino 
deve ser aquelle que for conveniente ao serviço publico, como 
dispõe o citado~ 2.• do art. 41, c ordem n.• !~74 de 1U 
de Outubro de 1861, devendo somente ser incorporados á 
respectiva força os Guardas que, possuindo as habilitações 
exigidas no dito art. 47, tiverem sido alistados, ou con
tractados na fórma do art. 46, que expt·essamente exccptua 
do alistamento ou contracto os de que falia o art. 41, 
§ 2.• 

Quanto á 2. •: que, com quanto acertada fosse sua decisão, 
declarando sem direito os appreheusores, nos cusos de quo 
trata o art. 751, ás duas terças partes da multa commi
nada no mesmo artigo, em vista da excepção estabelecida 
no art. 120, e omissão a esse respeito do mesmo art. 751, 
que bem considerou nas mesmas condições dos arts. 210, 
~ 5.", 2l t, 426, e 51.5, § 2.•, e conseguintemente fóra dos 
casos dos arts. 422 e 480 do mesmo Hegularnento; todnvi.t 
não attendeu á disposição do art. 753 na parte final do 
§ 1. •, que, na hypothese vertente, é a que deve reger, tanto 
mais quanto esta disposição já :mterionnentc vi~OI'avn, em 
virtude da Ordem n.• 2&. de 22 de Janeiro de 1857. sem 
que d'ahi resulto incoherencia com a dos arts. 4 22, ~80 11 

68'~ § 2.•; porque nosdous primeiro~ trnta-sr~ rxeiHsinrnrntc 
DECI~ÕE~ DO GOVF.R:'IO DE 18&3 3!i. 



do caso de accrescimo c differcnças d~ volumes de mer· 
cadorias contidas no manifesto , e a respcit@ do ultimo, 
porque nas apprehensõcs tem já os apprchensorPS em re
tribuição ele sua díligrncia e zelo o produclo dellas nos 
termo~ do art. 757. 

Quanto á 3. •: que a dccisl'io do Sr. Inspector, decla
rando que os direitos em dobro, de qne trata o art. 423 .• 
e que devem revP.rtcr em benf'!icio do Empregado, que na 
conferencia do uumifeeto verificar ~iffcrença para mencs 
nos vnlumcs nelle mencionados, silo o equivalente daquelle~, 
que a Fazenda perceberia so não faltassem volumes, per
tencendo á Fazrmda os direitos que terião de pagar 1111 
mercadorias ; foi prQfcrirh ccntra a letra e terminante dis~ 
posição do predito art. 423, o qual manda Ppplicar, a be
neficio do .Empregado que der pela differença, não só os 
direitos que perceberia a Fazenda da d;ffercnça encontrada, 
como outro tanto dos m~smos dir<'itos; 1 '~ando ilssim !'Cn1 

eiJeilo a disposição do art. 5." do Decreto de 26 de Abril 
de 1854. 

Pelo qu~ toca á comparação do art. 480 com os arts. 
422 e 4~3, mui h,·,~n dccidio o Sr. lnspcct.or, declanmrlo 
qne ao ultimo não pódc ser ap?';cavel a disposição do 1.• c 
somente 11 du 2. •; r-or isso que nestes a multa reparte-se com 
a Fazenda e o Empregado ou \.mpt·egados; entretanto que 
no art. 423 nehun• J par1c tem a Fazenda Nacional, pot· 
pertencerem integralmente os direitos em dobro ao Emprc
sado que houver verificado a differcnça. 

lllarque:: de Abrantes. 

--
N. 27a.-FAZENDA.-Em 15 de Juliho de 1863. 

O ftnor do( desconto pet~ quinta parte ,.o ~c~imento 'dos Emprt>gadoi 
nllo appràvtlita a C$lcs quando a di,idn provtl•n tlc alcance em ''alores 
da Fazenda Nacional. 

Ministerio dos Negocies da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
18 de Junho de 1863. 

O narquex de "'hranlcs, Pl'esidente interino llo Tribunal 
do Tbeso\tro Nacional, communica a0 Sr ! nspector dn The
IOIÚaria de F.lZ~~mla tla Provinch de ~- P•.~rÍI"O, qnr ftd 



coulirmad<l a decisão da mesma Thesoura1·ia, sobre (JUC versa 
o recurso interposto para o Thesouro pelo f.• Escripturario 
dessa Thcsouraria Luiz Pereira Marques, ex-Pagador da 
Pagadoria filial de S. Gabriel, menos na parte que o obriga 
a repor ã Fazenda Nacional a quantia de 50~000, impor
tancia dos vencimentos relativos ao mez de Setembro de 
1858, pagos ao Tenente Tito Li v i o da Silva, do qual não h a 
quitaçi.io desse Official ou do seu Commandante ; porquanto 
é claro quo havendo-se-lhe passado guia para continuar a 
perceber os seus soldos na Província do Ceará , onde foi 
servir, e declarando-se nella estar pago e justo de contas 
até Abril de 1859, não se podia dar a omissão do paga
mento pertencente ao mez em questão. Quanto ás diiTerenças 
constantes da demonstração que acompanha o respectivo 
processo, transmittido com o seu officio n. • 1 de 3 d0 
Janeiro do corrente anng, convem que o Sr. lnspector 
mande extremar as que tivcrão origem de erros de cal
culo, a Hm de serem indemnisados pelo Empregado que 
scrvio de Escrivão da Pagadoria, por ser elle, em face da 
lei, o unico responsavel pot· semelhantes [altas. Em re
lação á moratoria solicitada pelo recorrente, para satisfazer 
o alcance por presta~;õcs correspondentes a quinta parte do 
seu ordenádo, e á despensa do paganwnto de juros da 
quantia de 5:100,800, que recebeu da Alrandcga de Uru
guayana e não escripturou em receita, não forlio deferidas 
taes pretenções; porque, quanto á 1. • oppõc-se terminan
temente a disposição da 2. • parte do art. 43 da lei n. • 
ãt4. de 28 de Outubro de 1848, e não aproveita ao recorrente, 
na especie sujeita, a doutrina da Circular n.• 231. de 23 
do Setembro de 1851, por isso que só diz respeito as re
posições a que são obrigados os- Empregados que recebem 
vencimentos adiantados, ou a quo não tem direito, e nunca 
ás dividas provenientes de alcances; e quanto á 2. a, parque, 
á vista da ordem n .• 116 de 28 de Abril de 18'~9, a in
devida detenção da quantia de 5: 100~000 deu-se desde 
qne o recorrente passou ao seu successor um saldo inferior 
ao que eiTectivamente devia existir em cofre, não bastando 
pat·a justifica-lo a simples allcga~ão do supposto engano. 

Alarqut:; de .1brtrrl trs, 

••as 



N. 27G.-FAZEND,\.-Em 18 de Junho de 18G3. 

Sub~tituiçiirs n~s empregos da$ Thcsourarias, dando-se impedimento si.t 
muffanco dos scrvcntuarios clTcctivos c dos seus substitutos ordinarios. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-1\io de Janeiro em 
18 de Junho de 1863. 

O 1\hrquez de Abrantes, Presid(lnto interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda do Amazonas, ém resposta ao seu officio 
n.o 31 de 3 de Março ultimo, que,. quando so der o caso 
do impedimento sirnultaneo dos scrventuarios elfectivos e dos 
seus subslitutos indicados na Circular n.• 227 de 27 de 
1\laio de 1862, compete-lhe designar, d'cntre os irnmediatos, 
quem deve substituir o funccionario impedido, quer na Se
cretaria, quer na Contadoria, podendo rccahit· as designa
ções em Empregados desta ou daquella, que forem mais 
idoncos. 

JJlarquc:: de Abrantes. 

N. 277.-FAZENDA.-Em 18 de Junho de 1863. 

Como no despacho das tira~ bordadaf em ambas as orlas se deve contar 
· a sua quantidade. 

1\finisterio dos Nrgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
18 Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantrs, Presidente interino do Tribunal do 
Thesouro Nacional, cornmunica ao Sr. Inspector da Thesoura
ria de Fazenda de S. Pedro que o mesmo Tribunal, informado 
pelo seu officio n. 0 130 de 13 de Junho do anuo passado, 
no qual, em observancia do art. 15 § unico, o art. 767 do 
Regulamento de 19 de Setembro do 1860, deu conta da de
cisão quo proferio em sessão da Junta da Thesouraria sobro 
o requetimento do recurso de Jansen & Prenk, deelartmdo 
improcedente a do Inspcclor da Alfandega do Rio Grande, 
que sujeilára os mesmos recorrentes á multa do art. 553 
do citado llegu1Jmento1 por ter sido, na eonfcrcucia da sabida 



das mercadorias constantes do despacho n." 4.282 de 10 de 
Maio de 1862, verificado que 80 duzias de tiras de cassa 
com 960 aunas de extensão, sendo bordadas em ambas as 
orlas, podião ser pelo meio divididas em duas partes, e deste 
modo lezar-se a l?azenda Nacional nos competentes direitos; 
resolveu confirmar a decisão do Sr. lnspector a qual se fundou, 
conforme se acha declarado em seu citado officio, em não 
parecer plausível, para justificar o arbítrio dos Conferentes 
da Alfandega, considerarem estes as referidas tiras de um 
emprego ou uso, que alias só cabe á fantasia do consumidor 
dar a esses objectos, não so a allegação de poderem as mesmas 
tiras ser subdivididas, quando tivesse cabimento neste caso, 
nada provaria se ellas tivessem as mesmas ordens de bordados 
em um mesmo senlido, e se prestassem a divisões arbitrarias, 
ou a serem empregadas inteiras, como tambem, que taes 
circumstancias nada inlluirião para o lançamento da taxa 
ad valorem, e mesmo que os direitos fossem em relação a 
qualquer unidade de extensão ; porquanto, em primeiro 
lugar, do conformidade com o art. 553 citado, em que a 
Alfandega do Rio Grande julgou comprehcndida a questão 
na contagem das tiras de que se trata não devera esta Repartição 
ter attcndido senão á quantidade real que ellas aprcsentárão 
no acto do despacho, o não a maior ou menor quantidade 
de que por meio do côrte o divisão as pudessem tornar 
susceptíveis o uso, e a moda, segundo a applicação ou des
tino que viessem a ter; depois, devendo a mercadoria ser 
despachada ad valorem, art. 679 da Jarifa, não podia infiuir 
essencialmente no acto do despachoa sua quantidade, mas 
a sua qualidade, gosto c prcstimo; satisfazendo-se para isso 
as disposições do art. 570 do dito regulamento. 

Entretanto, cumpre notar ao Sr. lnspector que, quando 
a parte recorreu para o Thesouraria, devia ter advertido a 
Alrandega da irregularidade com que procedeu, deixando, 
na fórma do art. 597 do respectivo Regulamento, de ordenar 
um novo exame da materia por um 3.• Conferente, ou por 
Empregndo da confiança do Chefe da mesma Alfandega, para 
poder depois ter lugar a observancia do art. 598 do Regu
lamento das Alfandegas. 

Marqucz de Abrantes. 



N. 278.- FAZENDA.-Em 19 de Junho de1863. 

E' d4 Ciclusi\·4 compcf.cnda adminis~ra~iva o contencioso dos terreoos 
de marinhas. - · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
19 de Junho de 1863. 

111m. c Exm. Sr.- Tendo em vista o officio de V. Ex. de 
r. de Março proximo passado, sob n. 19, informando o recurso 
interposto por José da Cunha Mendes Guimarães, proprieta· 
rio estabelecida na Cidade de Paranaguá nessa Província, 
sobre questão de um· terreno de marinhas em que se acha. 
situada uma casa de sobrado de sua propriedade; haja V. Ex. 
de fazer nllo só manter ao recorrente na posse e gozo do ter
I'cno questionado, como de marinha que é, e cujo aforamento 
foi legalmente concedido ao dito recorrente, como lambem 
levantar o conOicto de jurisdicção nos termos do Regulamento 
n. o 124. de 5 de Fevereiro de 184.2, art. 24. e seguintes, no 
caso do Poder J udiciario insistir em semelhante questão, toda 
da cempetencia exclusiva do Administrativo. 

Deus Guarde a Y. Ex. -Marque.zd~ ..4brantes.- Sr. Presi· 
dente da Província do Paraná . 

..... 

N. 279.-FAZENDA.-Em sao de Junho de 1863. 

Nao é extensiva aos Inspectore• das Alfandegas a autorisaçllo conferida 
no art. 100 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860, 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 
20 de Junho de 1863. 

O l\Jarquez de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, dererindo o requerimento do 4. • 
J~scriplurario da Alfundega do Rio Gmnde, Joaquim d!f 
:Miranda Ribeiro, transmittido com o oficio n." 4. de 12 de 
Janeiro ultimo da Thesouraria de Fazenda de S. Pedro, 
ordena ao Sr. luspector da mesma Thesourarla que faça 
recolher o suppliranlc ;i ~ua Rrpart.içiío, dando por findo 
'J '.'\f:rricio 'JIIC eJie lillhll ll\1 .\Jfaudrg11 da rruguayana. 



Ordena outrosim ao Sr. lnspcctor que faça o supplicanto 
restituir a importancia da ajuda de custo que elle recebeu 
para levar comsigo a sua família da cidade do llio Grande 
para a de Uruguayana, se verificar que elle não realizou o 
transporte da f<mlilia, ficando esta no Rio Grande e srguindo 
elle só ; e que quanto a ajuda de custo de 107~250 que o 
Jnspector da Alfandega da Villa da Uruguayana mandou 
abonar ao supplicante pela viagem que este fez daquella 
Villa á Cidad" de Porto Alegre, em com missão do mesmo 
Inspector, deve o Sr. lnspector da dita Thesouraria ordenar 
ao da referida Alfandega que indemnise a Fazenda Nacional 
da mencionada quantia de 107~250, visto como deu uma 
intelligencia erronea e usou indevida e inconvenientemente 
da autm·isaçi'io conferida no art. 109 do Hegulamento de 
19 de Setembro de 1860, a qual não póde ser extensiva aos 
lnspcctores das Alfandrgas. 

Jlarqtu~ de Abran/(5 • 

...... 

N. 280.-FAZENDA..-Em 20 de Junho de 1863. 

o~ possriros de marinhas.deYem tirar os seus titulos de afornmenfo, 
e pagar os faudl'mios embora oao haja contracto cmphytcntico. 

rtlinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
20 de Junho do 1863. 

· O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao oficio do Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda da Prorincia de Sergipe 
de 21 de Dezembro de 1858 sob n.• 84, declara: 

1.• Que bem procedeu o mesmo Sr. lnspcctor quando 
mandou passar li tu los aos posseiros de marinhas que os reque
rêrão, publicando os seus nomes pelos jornaes, para que os 
viessem procurar dentro de certo prazo, fazendo assim cessar 
a razão, que, baseadoli na falta de taes títulos, allegárão para, 
com manifesto prejuízo da Fazenda, se esquivarem ao paga
mento dos laudemios, por occasião da venda de bemfcitorias 
e odifienções, sitas em terrenos de marinha; cumprindo fJUe 
contra aqnelles qnc õccuparem ten·rnos, ern qn(' já ~e 



houverem edificado, e não quizerem receber os competentes 
títulos dentro do prazo marcado, proceda na fórma das 
Ordens de 6 de Março de 1837 n.• 2, de 12 de Junho de 
1841 n.• 308, e de 6 de Julho de 1847 sob u.• 102, fa
zendo eiTectiva a perda das bcmfeitorias comminada na 
ullima parte da ordem n.• 376 de 12 de Novembro de 1856, 
contra aquelles que se mostrarem revéis, e apezar de reite
radas intimações, se obstinarem em não reconhecer o do
mínio directo da Fazenda. 

2. o Que, embora não haja contracto emphyteutico elfec· 
toado antes de constituído o fôro por titulo legalmente ex
pedido, não póde a omissão em reconhecer o domínio 
directo da Fazenda sobre terrenos de marinha isentar o 
foreiro ou posseiro do pagamento do respectivo laudemio 
por occasião do alienar a titulo oneroso o domínio .util de 
taes tenenos; porquanto não sendo o laudemio direito 
superveniente ao senhorio directo do pmzo em razão do 
contracto do aforamento, c sim uma contrjbuição, que lho 
é devida pela renuncia de seu direito de opção e consen
timento para transferencia a terceiro do domínio util, 
convém aos legítimos interesses fiscaes que srja cobrado 
desde que se realizar n cessão não gratuita do domínio 
util de terrenos de marinha com bemfeitorias, ou som 
ellas; haja ou não titulo expedido, ou concessão obtida; 
tenha ou não o foreiro reconhecido por qualquer moda 
tacita ou expressamente o domínio da Fazenda, quer reque
rendo o aforamento, quer pagando foros: revogafla para 
~ste fim a ordem n.• 210 de 28 de 1\larço de 18-lO. 

3. o Que foi ditada por um bem entendido espírito de 
fiscalisação a providencia que tomou do expedir ordens 
aos Exactorcs de beira mar e rios navegaveis, recommen
dando não só a fiel observancia das ordens do Thesouro 
relativas a terrenos de marinhas, como lambem exigindo 
uma relação circumstanciada de todos os posseiros de taes 
terrenos, convinrlo que nesta parte seja satisfeita essa cxigencia, 
se aipda não o foi, dando conta circumstanciada ao The
souro de tudo que occorrer a respeito. 

Marque:& de Abrantes. 

, .. 



~289~"'-

N. 281.-GUERRA.-Aviso de 20 de Junho de 1863. 

Approvando a delibe.rnçl!o tomada pela Presidencia de mandar abonar 
etapa ao Alferes do 9.• BataiMo de Infantaria José Joaquim de Bar•·os, 
indultado de dcserçilo, nllo obstante estar indiciado, mas nlio pronun
ciado, em outro crime. 

4.• Directoria Geral. -2.• Secção.- Rio de .Janelro.-
1\linisterio dos Negocios da Guerra em 20 de Junho de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para seu co
nhecimento c para que o fa~;.a constar á Thcsouraria da 
Fazenda, que por Immediata c Imperial 1\esoluçlio, tomada 
sobre consulta das secções reunidas de Guerra c Marinha 
c de Fazenda do Conselho de Estado de 17 deste mez , 
Houve por bem Sua Magestadc o Imperador Approvar a 
deliberação dessa Presidencia do 19 do Setembro do 1860, 
de mandar abonar etapa ao Alferes do 9.• Batalhão do 
Infantaria José Joaquim de Barros, indultado de deserção, 
uão obstante estt~r indiciado, mas não pronunciado, em outro 
crime. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio Manoel de Mello. -
Sr. Presidente da Província Pernambuco. 

--
N. 282.- FAZENDA.- Em 23 de Junho de 1863. 

Sello e renlidação dos titulos de credito com ou sem prazo de \'en-
.. cimento. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 23 de Junho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, tendo presente o oficio n.• 250 de 
7 de Novembro ultimo da Thesouraria de Fazenda de S. 
Pedro, no qual o respectivo Sr. Inspector, referindo-se 
aos casos em que os papeis do qualquer especie sujeitos 
ao sello proporcional, que não o tiverem pago, podem ser 
revalidados pagando 5 •;. do respectivo valor até a ves
pera do vencimento, c 10 •f. dnpois de vencidos; pondera 
(JUC, não podendo semelhante disposi~;ão ser applicavel 
lilleralrnentc senão aos títulos da t.• n 2.• classe c alguns 
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comprchcndidos na 3." c 4. ", resullão duvidas sobre o 
modo por ,que devem ser revalidados aqucll<'s lilulos, que 
não tem o caracter de obrigução a prnzos vcncivnis: declara 
ao mesmo Sr. Inspeclor que aquellcs primeiros titulos 
devem ser scllados antes de nceitos, transferidos ou ne
gociados, conforme o art. 21 § 5.•, o urt. 21~ do Hegula
rncnto de 26 de Dezembro de 1860 ; mas, como produzem 
seu elfeito, c lcvão a transacção no seu cornplrrucnlo no 
dia do vencimento, por esta razão se adnriltio a rev<:li
daçiio antes delle (se o sello nuo foi pago) com 5 •;. só
mente, c 10 •;. dcp.ois de vencido. Os outro~ lilulos, porém, 
sem prazo de vcnctmenlo, dcycrn puga-lo nntcs de lavrados 
assignados, etc., nos casos do art. 21, ~§ 1.•, 2.• c IL• d~ 
citado Rrgulnmento, e, quando lavrados por particulares, 
dentro de 30 dins, llavenc1o 110 lugar Hccebcdor do sello ou 
distante dellc até trcs kguüs, c sendo maior u distancia 
mais trinta dias por cada tres leguas, nu conformidade do 
§ 3.• do referido art. 2i. E porque, Olt lavrados os títulos 
naqucllcs casos, ou ras~ados neste os prazos do pagamento 
produzem logo seu efl't~ito, e a transilcçiío rllega ao se~ 
complemento, desapparecc a razuo da gradação estubclccida 
para os outros titulos, c são ellcs sujeito.~ no pilgamento 
de 10 o/. para serem revalidados, se não pasürão o S<\llo 
no devido tempo. A disposição do art. 3!~ do citado Ih·gula
rnento sobre a restituição do scllo das escripturas, que não 
chegárão a ser lavradas, evita a injustiÇa que poderia dar-se, 
ficando o contribuinte no desembolso da importuncia do 
sello do contracto, que não chegasse a ser elfccluado. 

Marque:: de Abrantes. 

N. 283.-FAZENDA .-Circular em 25 de Junho de 1863. 

Cofre a que pertence o imposto de casas de leilões c modas. 

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio do Janeiro 
em 25 de Junho de 1863. · 

O Marqucz de Abrantcs, Presidente interino do Tribunnl 
do Thcsouro Naciom.l, tendo reconhecido, á vista das in. 
formaçoes vindas <l<ts l'rovincias a respeito d<t mmwira 



por que nollas so faz a cobrança do imposto sobre casas 
de leilões c moda.q, que não tem sido uniforme a intclli~ 
gcncia dada âs disposições que rcgulão a materia, declara 
aos Srs. lnspcctorcs das Thesourarias de Fazenda, para a 
duvida intelligcncia c execução, que, sendo peculiar do Mu
nicípio da Córte scmelhttnle imposto, a vista das dispo
sições das Leis do Orçamento de 31 de Outubro de· 1835, 
urt. 11, § q-J, o posteriores, deve cllc ser arrecadado nas 
Províncias corno renda provincial , com oxccpçiio unica
mente das da Bahia, Pernambuco c 1\Inranhiio em virtude 
do nrt. 1.• do Decreto n.• 2.145 de 10 uc Abril de 1858, 
c da ordem de :~ !]e Junho de 18ül, c da Cürte pela ex
clusão determinada na Lei n.• 1.114 de 27 de Setembro 
de 1860. 

Mm·quez de Abrantcs. 

~. 28L- FAZENl>A.- Em 26 de Junho de 1863. 

Arrendamento c aforamento do predios t\ de terrenos nacionncs 
dcvolutos, ou pcrtcaceutes n fortalezas. · 

1\iinistet·io dos Negocios da Fazenda. -llio de Janeiro em 
26 de Junho de 1863. 

lllm. c Exm. Sr.- Em resposta aos officios de V. Ex. de 
26 de '\bril c 27 de Agosto do anno passado sobre o nfot·a
mnnto de terrenos na povo:1ção do Cabeddlo, pedido por 
Jlill'liculan~s, drclaro a V. Ex:. qnc o art. 51 § 15 ria Ld de 
t;) de Novembro rle 183l dolerlllina que os terrenos e pro
prios n:tcionnes que não forem nnccssarios ao serviço publico 
S'~riío arrendnclo:> em hasta publica a prnzos não excedentes 
de trcs annos, 0 por lotes nunca maiores de quatr·ocentas 
hra·~.as e•u qua:lt'o, srmdo fdto o nrrcndamPnto nas Provín
cias pelos n~sp(~ctivos Prcsidt~nles: eu art. :~.o da Lei de :12 
de O!llabro d<~ 1833, qu:) todo o nrrendamPnto dr~ pwrlios 
naeionar)s semi ft•;(o por quair(uer prazo ató nove nnnos, mas 
,juc o af•Jramr\nto rlc ehàos encravados ou adjacentes ás po
voações, qne sirvão p<ll'a a ediflcnção, será perpetuo, como é 
()dos terrenos dl' marinh:1s. 



Subsistindo ainda estas dispos.içõrs, em virtude do que 
prescreve o art. 11, ~ 7 da Lei n.o 1.1f4 de 27 de Setembro 
de 1860, c sendo os terrenos de que V. Ex. trata os de que 
faz menção a cilada Lei. de 12 de Outubro do 1833, deve 
V. Ex. proceder de conforrnidade com a mesma Lei. Se, po
rem, nos ditos terrenos se comprehenderem os denominados 
de marinhas, então V. Ex. observará a respeito destes as 
Instruccões de H de Novembro de 1832 c Ordens do Thesouro 
Naciouâl, ficando V. Ex. prevenido do que em nenhum caso 
deverá conceder terrenos que pertenção á Fortaleza da refe
rida l,ovoação do Cabedcllo, ou possão de qualquer modo 
embaraçm· o serviço de lia. 

Deus Guarde a V. Ex.- llfarquez de Abrantes.- Sr. J•rc
sidcnto da Provincia da Pamhyba . 

...... 

N. 285.- JUSTIÇA.- Aviso de 26 de Junho de 1863. 

Declara que por morte do primeiro Juiz de Paz o segundo eleito passa 
para aquelle lugar e o exerce como proprietario, e nilo como substituto, 
subindo para o sl'gundo lu!! ar o terceiro eleito, para o terceiro o rruarto, 
e para o quarto o supplcnte mais \'Otado. 

2.•Secção.-l\finisterio dos Nt~goci.os da Justiça.- Rio de 
Janeiro em 26 de Junho de 1863. 

A' S. M. o Imperador foi presente o oficio, em que Vm. 
consultou, se, tendo fallecido em Julho de 1861 o primeiro 
Juiz de Paz desse districto, Bacharel Vicente Joaquim Torres, 
passou Vm., que havia sido eleito em quarto lugar para 
o terceiro, c se lhe cornprte servir neste anno, que é o ter
ceiro da legislatura, ou se deve continuar com a vara I.co· 
nardo Antonio Pinhdro, que fôra eleito em terceiro lu~ar, c 
pnssando á srgundo, pela altcra{'iiO que houve, esteve em 
exorcicio durnnte o anno passado. O Mesmo Augusto Senhor, 
Tenrlo ern vista a Consulta da Secçiio de Justiça do Conselho 
de Estado de 6 de Junho de 1856, e a Sua Imperial Resolução 
de 19 do mesmo mez c anno, Houve pot· hem Mandar decla
rar que por morte do primeiro Juiz de Pi!Z o sq;undo 
eleito passou pnra aquelle lugar c o exerct~ll como proprietario 
e não como substituto, subindo portanto para o segundo lugar 
o terceiro eleito, para o terceiro o quarto, c para quarto o 



supplcnlo mais votado, juramentado pela Camara 1\lunicipnl 
na f<'lrma do art. 6. 0 das Instrucções cladns pelo Decreto de 13 
de lJezcmbt·o de 1832, o qual, como os outros, tem o direito 
de servir um anno, correspondente á ordem de sua votação. 
Cumpre pois que Vm. entre em exercido, c sirva no corrente 
anno o lugar que lhe compete de terceiro Juiz de llnz do t.o 
districto da freguezia de Santn Anna. 

Deus Gudrde a Ym. -João Lins Vidra Cansansão de 
Sinimbtí.- Sr. João Vaz Guedes. 

--
N. 286.-FAZENDA.--Em 27 de Junho de 18G3 . 

.Jurisdicção exclusiva rla Administra~iio Fiscal pnra conhecer rio~ al
cances dos rcsponsayeis <i Fazenda Nadonal. 

Ministerio dos Negocíos da Fazenda .-Rio de .Janeiro em 
27 de Junho de 1863. 

O l\larquez de Abrnntes, Presidente interino do Tribunnl 
do Thesouro Nacionnl, em solução ao Officio do Sr. Ins
pector da ThPsouriHia de Fazenda da Província da Bahia, 
n.o 62 de 27 de Fevereiro ultimo, no qual communica que, 
havendo cornminado as penas da Ll'i ao ex-CollPctor das 
Hendas f.eraes das Villas de Abrantes c :\Iatta rlc S. João, 
Francisco David Nogueira, pela mora na entrega de dinheiros 
de orphãos, na importancia de 50: 7ü6:;,85f.., c, não sendo 
utlcmlido, cornmettêra o cuso ao Juizo dos Feitos da Fazenda: 
porém que o dito ex-Collcdor, l'l'f1tJCrendo uma jusli!icaçiio 
perante esse Juizo, e não obtendo deci;;iio fil\'oravel, appnl
lüra para o Tribunal da l~eln«.:ão, d'onde :olcanç;íra scnlent:a, 
rel'urmando _a do .Juizo dos Fdtos, e decidindo que a Pll

trPga dos dinheiros mra efl'ecluada no devido tempo; com 
n qual sentença aprest·nliÍra-se á Thcsouraria n solicitar 
que se sobr'cstivcssn no procPsso q uc se llw rnove para u 
pagalllento do aleanee: dcelara ao mesmo Sr. Inspcctor. 
que, não lendo o cx-Cnllt~dnr inlr:rpo:;lo os n·cursoc: qne 
lhe facultava o Decreto no 2.1)41'; de 10 de ~l<1rço rln 18!i0, 
e sendo o arcordào da Helaçào, rcvo;:atorio da scnlcnç.a do 
Juizo dos Feitos da Fazenda, proferida em ;nna simples 



justificação, n não de sentença qur) sr) désse no processo 
rt•r.;ular r•xcr.u!ivo, nitn p!írlc t~l accorrliio impedir que enntra 
o rcsponsn V!)\ se prosi?a nns termos do cxc·cuçiio; pelo 
contrario, curnprn Cjl11l o Sr. lmpcctor rccornrnendn ilO l'ro
curacloJ' Fiscal que promova o prompto anrla!!umlo do feito. 

Observa finalmente <JO r!' ferido Sr. lnsp<·ctor que não 
pror,erlcm J'!'f\lllUI'lll!' nle de f crm inando q uc o HwnciomH.lo res
ponsavd suhmf'lLesso ao Juizo dos Feitos allegar;ücs, cujo 
conhecimento era da alçada ndministraliva, ninda mesmo 
estando a divida jú 1ljUiztHla. 

l!!arquez de Abranles. 

-----·........_ 

N. 287. - F.\ZENDA.- Em 27 de Junho do 1863. 

O Conscrraclor do lahoratorio da Faculdade de nlrdicina da Bahia 
rlcvc prestar llae<~ã- do lalor do decuplo dos vencimentos respectivos. 

J\Iinistel'io dos Nogocios da Fazenda. - Hio de Janeiro 
em 27 de Junho de 1863. 

O 1\larquez de ;\bmntes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, <levolve ao St·. lnspector da The
somarin d<· Fazrndn di! Bnhin, a fim de que Sl'ja reformado 
no ralor dt) seis contos dn reis, o proceso;o rlc fian<:a pres
tada por Antonio .los<] r!o Val!t) para poder <:ontinuar no 
exen:icio (),, cmDrc·;:o c!o Cunservador rln !a!Jot·atorio da 
Faculdade <k l\Ic)d:dru dn nwstna l'rovincia: porqtLtlllo, 
nuo c·sl;;ndo <~rbilr;!da a flanr:a <JUC, !lil conf'orml!lade dn 
rli~;pmto no art. 2:n rio Hr~.·.::tlam:mto rln J '~ de '.!aio d<'. 
1H5G, dt'\'f':ll prP~lar LH''> E·npre~adrn, deve~ SPI' elL1 o dc
cuplo rios rt•nci;!IP.nto-; I'I'Sf•c•c!ivos, c:ontn :;r) pratic~a con1 
o; ,\l:noxnri!';:,; d::s Hqlat·fif:·i;•,; dn (~unrn (). on{ros n•s
pons:tv!'is, fic~ando a;;silll re::po:ali:lo fJ ~t:u o!Ti:-i•J 11." 173 
dt: 12 UO COI'J'l:IJ[!'. 

3Jarquc: de Jbrantcs. 



N. 288.- Gl'EHUA. -Aviso rlP ~O tk .I unho de jt;{ij, 

Explicando romo se deYc proceder com as praças ()os Corpos rio Ex Pr
eito 'IUC vcmlcrem peças de seus uniformes. 

3. • Dircctoria Geral.- 3.• Secção.- Hio de Janciro.
l\finislerio dos Negocios da Guerra em :10 de Junho de 
18ü3. . 

lllm. c Exm. Sr.- Com seu officio ll." 120 de 10 do 
corrente IIH~z transrnitlio V. Ex. por copia outro, em qtw 
o Coronel t:omrnandantc do Corpo de Guarniçuo dessa Pro
víncia consulta sobre o modo por que d1•ve proeP!lcr a n•.s
pcilo do soldado Vic::nle de Püula de Azen•do que vent!eu 
o seu capote e calça de panno azul: n·spo!Hlcndo, declaro 
u V. Ex. que Wlilpre que Sl~ derem l'iie!os taes deve111 alw
nar-~c ú praça ddirHJUl'nle outras peças de l'anJallll'lllo, <jl!ll 
serão llcst:onlad<IS, como dis; üP, úecrc.a dos dcscr[on·s, o 
Aviso de 2:3 de Setembro de~ IS',J, I'Jzendo-,;e disso rnençfio 
na relaç:io anuloga ú do rnudclo- E-- a ppror;1da por.\ viso 
de J2 de Juullo de 1llü1, vuLlicado em Unle1u do Dia do 
:Exercito n.o 272; na iutclligent:ia do <iliC esse abono não 
isenta da pena em que incorrem as praças que cxlraviiio 
objectos pertencentes ü Fazenda Publica. 

Deus Guarde a V. l~x.- Antonio Manoel de Mello.
Sr. Presidente da Província de l\linas (~erues. 

N. 289.-IMPEHIO.-Aviso do 1.0 de Julho de f8ü3. 

Hcsolvc tltn idns á cerca tlc elcicucs. 

3.• Secção.- Hio do Janeiro.·_ l\Iinislcrio dos Negocios 
do Irnpcrio em o t.o de Ju\110 de 1863. 

lllm. c Exm. Sr.- Foi presente <Í Snn 1\'l~::;estarle o Impc
rndor o ofllcio de V. Ex. n." !}3 de ;lO~~~~ ~hn:o ui! imo, suh
mdlendo ú considcraçuo do (;overno lmpmial a <lelilJcraçJo 
que tomou de annullar a revisão un CJI!ali!inu;flo de volantes 
a que s:~ procedeu em Janeiro antcrcdenll' nas Paroellias llc 



Nossa Senhora das Dôrcs de Camaquan, S. Miguel na Pi
cada dos Dous Irmãos, S. Paulo da Lagôa Vermelha, c S. 
Francisco de Paula de Cima da Scna. 

Das Portarias que V. Ex. cxpedio para a dita annulla
ção consta: 

1. • Que a illcgalidado da organisação da Junta da Paro
chia de Carnaquan consiste em que, tendo comparecido só
mente dous cleilOI'cs e nenhum supplente, elegêrão elles não 
só os dous mesarios pertencentes á sua turma, se não tam
bem os dous pertencentes á turma dos supplentcs, quando, 
na falta destes, que era a hypothesc dada, cumpria proceder 
na conformidade do art. 1.• do Decreto n." 1.812 de 23 de 
Agosto de 1856. 

2.• Que foi il\egal a organisação da Junta da Parochia de 
S. l\Iiguel, porque, não tendo comparecido o eleitor dclla 
João Schuler, por se haver mudado da freguezia, fôra pelo 
Juiz de Paz convidudo o immcdiato em votos daquellc, e 
tres Juizes de Puz, os quacs, tendo corr1parccido, proccdêrão 
á formacão da Junta, representando o immcdiato em votos 
do clcitÔr a turma dos eleitores, designando-se para repre
sentar a turma dos supplentcs o cidadão Gaspur l\lomberg; 
0 que feito, nome<Írão estes para comporem a Junta os ci
dadãos Jacob Krombuwer, Henrique llarrc Hoche, que, 
com aquelles dous, constituirão a Junta, quando, pelo art. 
8.• do Decreto n." 1.812 de 23 de Agosto de 1856, devia o 
Juiz de Paz convidar o seu immediato na ordem da votação 
para representar a turma dos eleitores, c na falta deste, o 
que se lhe seguisse, e nunca aquelle supplcnte de eleitor, 
procedendo-se immediatamentc á eleição dos outros dous 
pelo supplente; o que se não praticou. 

3.• Que a illegalidade da organlsação das Juntas das lla
rochias da Lagôa Y ermelha c de S. Francisco de Paula de 
Cima da Serra, consiste em que, tendo comparecido dous 
eleitores e dons supplcntes, em vez de procederem tanto uns, 
como outros, á nomeação dos membros que devião compôr 
a Junta, a saber: dons pertencentes á turma de eleitores, e 
dons á dos supplentes, esses mesmos eleitores e supplcntcs 
tomãrão assento e constituirão a Junta. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo-se Conformado por 
Sua irnmcdiata Hesoluçf.io de 26 de Junho proximo findo, 
com o parecer da Secção dos Ncgocios do Imperio do Con
selho do Estado, exarado em Consulta de 3 t de !\'I aio ante
cedente, Ha por bem l\Iandur approvar o procedimento de 
V. Ex., visto sct· manifesta a illcgalidade com que forão 
organisadas as referidas Juntas, devendo-se, porém, obser
var, quanto á Junta da Parochia de Camaquan, que a irre
gularidade de não constar da acta a leitura rccommcndada 



r~h> art. R.• da Lei de 19 de Agosto de 18'1ii, ,. a u:ulla do . .; 
qLw deixárfio de cômparccrr, posto que digna de eemura P 
de advrrlcncia, não é de tal imporluncia que possa srr dns-
sificada como substancial para produzir nullidadc. 

Deus Guarde a V. Ex.-A!arqur;; de Olinda.-Sr. Prr~i
tlrnte .da Pro\· inda de S. Prdro do Hio (;ranril' do Sul. 

N. 290.-FAZEl\'D.\.- Ern ~ Llt~ Jul·ho d·· ISG;l. 

Solrc duridas rdaliras ao pagam~nto dt• juro.' d "' •'lllJll't'.'tiruos tio 
cofre df orphàu>. 

Ministerio d0s Negoeios d 1 Faz··rH!a.- Hi·• d·· Jar~t•irn em 
2 de Julho de 1863. 

O 1\tarqucz de Abrantes, Presidente interino uo Tribunal 
do 'fhesouro Nacional, tendo prcsenté o omcio u." 31 dtj 10 dn 
Abril pi'Oximo findo, no qual o Sr. lnspcctor da Thcs••H··· 
raria de Fazenda de Sergipe, no intuito de obriar duvidas 
que lhe occorrcm relativamente ao pagamento dP juros dos 
cmprcstimos do cofre de orphãos, censul!a : 

t.• Se o Juizo de Orphãos é obrigado a drprernr a en
trega clo capital e juros vencidos provenientes de tael! 
t•mprestimes apenas o orpltão clwgue ú maior idade ou se 
emancipe. 

2.• Até que época a Fazenda Nacional dev<J contar c pagar 
os juros do capital emprestado, dando-se demora na rrqui
sição do Juizo para a entrega do mesmo c~1pilal dPpois d~ 
verificada a maioridade ou emancipação do orphão. 

3. • Se tendo a Thesouraria conhecimento de quo (• orplrão 
está emancipado, e n:io havendo requisição do Juiz() rrs
p1wtivo para a entrega do emprestirno, deve avisar o mesmo 
Juizo para fazer a requisição, ou deverá antes proceder á 
escripturação competente, considerando o dinheiro do dito 
emprestimo como de ausentes, conforme a decisão n." 99 
de 7 de l\Iat·ço de 1862 acerca dos orphãos fall!•cirlo>. 

Declm·á ao Sr. lnspector em resposta ao seu ciladu alHeio: 
1. • Que o Juizo de Orphãos nílo é obrig:Hlo a deprecar 

a entrega do5 empt•eslimos de dinheiros li~ orphau; lo~o 
que estes se emancipem ou ehP:IJ:Ut~rrr ú r::.:t!PI ida!.l<:". 

OEC:Iqil~< Dll r,OYF.P.NO roF. 18•~3. 'o8. 



2.• Que se deve contar c pngar os jllros tlo capital reç~. 
hido por cmprestimo do cofre de orphãos até o tempo em 
que estes entrarem na maioridade ou se emanciparem, cor11 
tanto quo isto consl1,1 na Thcsouraria por modo authentico. 

3. o Que, sendo devidos os juros do cmprestimo do cofre 
de orphãos sórnentc durante a miuoridade c tutela destes, 
não ha neccssidndc de ayisar-sc o Juizo, na hypnthcse figu
rada na consulla; como lambem não é o fJcto da maiori
dade ou emancipação do orphão razão bastante para se 
procede1· na cscripturação respectiva ao cxtorno do dinheiro 
do seu ernprcslimo para o de bens de ausentes, o que sú 
deve ter lugar no caso de fallecimcnto daquellc a quem 
o tlinhciro pertencer. 

Jlfarqucz de AMantes. 

••&•• 

N. 2!H .--FAZE:\'lJA.-Ern 2 de Julho de 1863. 

SulJrc o mmlo <lc calcular-se o \'cncimcnto d)lii .Emprrgados das ;\.1-
faudegas para o pagamento dos Jil-t.iilos de ch1co po-r cclito: -

1\linisterio dos Nogocios da F:lZenda.-Rio de Janeiro em 
2 de Jnll10 de 1863. 

O l\Iarquez do Abranles, Presidente intorino do Tribun:~l 
tio Thesouro Nacional, declara ao Sr, Inspectol' da The
sournria da Provinda do Paraná, em resposta ao seu officio 
n. o 43 de 27 de .Maio ultimo , que a disposição da 
Ordem Circul.:r n." 572 de 19 de Dezembro de 1860 sobre 
o modo de ealcular-se o vencimento dos Empregados das 
Alfandegas , para o pagamento dos direitos de 5°/0 , é tão 
clara que nenhuma explicação carece; porquanto nella se 
diz quo dovcrtíõ as quotas, para pagamento dos 5 ·;.,do 
sello c emolumentos, ser calculadas segundo o -termo mcdio 
dos trcs exorcicios anteriores á data das nomeações-; o 
por isso rccommenda l\O Sr. Inspector o fiel cumprimento 
da referida circular. 

711 llrqucz de Abrante$. 



K. 202.-I<AZENDA ,-Em 2 de Julho de 18ü3. 

Oeelara que nilo se póde fazer substitui!' a nga de um 2. 0 Escripturariu 
da Alfandcga por um Official de Descarga. 

1\Iinisterio do:; Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
2 de Julho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The
som·aria de Fazenda do Paraná, em resposta ao oflicio n. o 

40 de 23 do 1\faio proximo findo, que procqdeu legal
mente não approvando a deliberação que tomüra o Inspectot· 
da Alfandega de Paranaguá de fazer subsliluir a vaga de 
um 2. o Escriplurario por um Oficial de Descarga; pOI"..: 
quanto, além de que não se dá substituição na classe dos 
Escripturarios, nem o art. 88, § 4. o, dolltcgulamcnto das, 
Alfandegas, nem os arts. 36 e 126, § 30, do mesmo Re
gulamento se preslão á intelligencia que lhes deu o Ins
pector da referida Alfandega. Não se presta o art. 88, § 4.", 
porque elle se refere aos Empregados que não tem substitutos 
determinados, como o Guarda-mór nas Alfandcgas em quo 
não ha Ajudantes desse cargo, ou nas em que, havendo-os, 
não são elles todavia considerados com as precisas habili
tações pelo respectivo Chefe ; o Chefe de Secção nas Al
fandegas em que os ha, os Conferentes, o Porteiro e os 
Officiaes de Descarga. Não se nrestão igualmente os arts. 36 
c 126, § 39, porque são relativos e tem por objccto a dis
tribuição do serviço da Repartição entre os respectivos Em
pregados conforme as habilitações de cada um, c como 
melhor exigir a boa fiscalisação da renda. Além disto é 
para notar que, havendo 3. •• Escripturarios immediatos aos 
2. os em categoria , fosse chamado para a substituição 
destes um Official de Descarga em condições diversas. 

M arqucz de Abrantcs, 

_ .... 



,_:: ;~oo ~··· 

N. iU3. --(~uEHIL\ .-Aviso de :.! de Julho de Hlti3. 

Declarando que a abono de ~l~pes aQ.L•:ecrutas, desertores ~ yolnnta
rios deve ser regulado segundo. as avaliações ·sehicstraes !los destaca
mentos ou Corpos por onde tiver lugar o soccorrimcnto. 

!~:' Dircctoria Geral.- 2. • Secçuo.- Hio do Janeiro.
Minislcrio dos Net'ocios da Guerra em 2 de Julho de 1863. 

111m. e Exm. Sr.- Representando o Presidente da Pro
víncia do Uio de Janeiro que o Collector das Hendtls Ge
racs da Cida{.le de Vassouras impugnára o abono de etaprs 
nos recrutas c desertores soccorridos pelo deslacamenf.o da 
dill\ Cidade, com o fundamento de que o Thesouro Nacional, 
na prestação de suas contas, não lhe aceitava a differcnç<t 
1le 300 rs. para :.mo rs. , por ser aquella a diaria fixada 
para os recrutas, rogo a V. Ex. que se sirva de mandar 
rlcclarnr ao rcfNido Colleclor , c ás repartições por onde 
ti~m de ser liquidadas taes contas, que o abono de etapes 
a desertores c recrutas ou voluntariGs deve ser feito segundo 
as avaliações scmeslraes dos destacamentos ou Corpos por 
onde houver de ser feito o soccorrimento, como está re
solvido por diff,!renles disposições deste Minislerio, alfc
rando nessa parte o art. 7. • das {nstruc~úf's dt~ 6 de Abril 
rlc 1841, como nesta !lata se dec)ara áquclle Presidente. 

Deus Guardn a V. J~x.- Antonio JJianocl de Mello.- Sr. 
Ministro e Secretario de .Estado interino dos Ncgocios da 
Fazenda. 

N. 29.r~.- GllEJHL\.- A\iso de :J rle Julho de 1863. 

neduzindo de :w a 8 tlias os prazos para pagamento dos fornecedores. 
do Arsenal de Guerra da Côrte. 

:l.• Dircctoria Gcral.-3." Sccção.-Rio de Janciro.
Ministerio dos Negocios da Guerra em 3 de Julho de 1863. 

l1revino a V. S. qne de accordo com as informações pres
tadas pelo Tlwsouro Publico, os prazos para pagamento dos 
ft:'rneccdorcs do Arsenal de (~uerra licão, do 1." do corrente 



tnez l)lll diante, reduzidos de lrinla a oilo dias, como dispüe 
o A \'iso de 27 do me..: lindo expedido por esle ~Jinisterio 
ao da .Fnzcnda. 

Deus Guarde a V. S.-Antonio lllanocl de Mello.- Sr. 
l~rigadciro Presidente do Consc~lho administrativo para for
necimento do Arsenal de Guerra da Corte . 

•••• 'llillll 

N. 295.-JUSTIÇA.-Aviso de 3 de Julho de 1863. 

Ao Presidente da Provinda de l'llinas.-D•"rlara qnr,cmhora esteja preso 
nm dos indiciados em um crime, pl\de 11 Autoridade proceder em 
segredo de justiça achando-se os outros OlTUilos ou foragidos. 

2.• Seeção.-1\Iinisterio dos Ncgocios da Jusliça.-Hio de 
Janeiro cm3 de Julho de 18G3. 

lllm. e E'<m. Sr·.-A' Sua 1\Iagesbde o Imperador foi 
Jlresente o officio dessa Presidencia de 5 de Maio ultimo, 
transmittindo copia do que lhe dirigio o Chefe de Policia 
em 18 de Abril sobre a dtivida suscitada, no fóro de Ma
rianna, por accasião de proceder-se á formação da culpa por 
crime de homicídio, em que, achando-se presos alguns indi
dados e não os dous sobre quem rccahião mais vehcmentes 
suspeitas, oppóz-se o Promotor Publico, contestando os 
advogados dos indiciados, á que se proseguisse na formação 
da culpa publicamente, baseando-se nos arts. 142 e 147 
do Codigo do Processo Criminal. O l\Iesmo Augusto Se
nhor, Tendo ouvido -o Conselheiro Consultor dos Negocios 
da Justiça, Houve por bem Mandar declarar de accordo com 
o parecer do Chefe de Policia dessa Província, que da com
binação dos arts. 142 e 147 do Codigo do Processo Cri
minal se infere que- embora esteja preso um dos indicia
dos em um crime, póde a autoridade proceder em segredo 
de justiça visto que os outros se a chão occultos ou foragidos 

Deus Guarde a V. Ex.-loão Lins J?ieira Cansansão de 
Sinimbú.-Sr. Presidente dt\ Província de ~Iinas Geraes. 

--



N. 2fl6.-IMPEUIO.-Aviso de 3 de Julho de 1863. 

Declara que o ~pronunciado em crime de rrsponsabilidade nllo 
póde fazer parte do Conselho de recurso. 

a. a Secção.- Rio de Janeiro. - 1\linisterio dos Negocios 
do lmpcrio em 3 de Julho de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua 1\lagcstade o Impera
dor o officio n.• 88 de 27 de Abril ultimo, em que V. Ex. su
jeita á approvação do Governo Imperial a decisão, que deu 
ao Presidente do Conselho l\luniCipal de recurso do termo de 
Paranaguá, declarando que não podia fazer parte do mesmo 
Conselho o eleitor mais votado Tenente Coronell\Janocl Lco
cadio de Oliveira, visto achar-se suspenso do cargo de 1.• 
supplcnte do Juiz 1\Iunicipal, em virtude de pronuncia em 
crime de responsabilidadn. 

E o 1\lesmo Augusto Senhor, Tendo-se Conformado por 
Sua immediala Hesolução de 26 de Junho proximo findo 
com o parecer da Secção dos Negocios do lmprrio do Con
selho do Estado, exarado em Consulta de 17 do mesmo 
mez, Ha por bem l\Jandar Approvar a referida decisão, por 
ser conforme á Lei, e ao Aviso n.• 188 de 21. do Abril de 
1861, que V. Ex. cita, segundo o quul o pronunciado fica 
suspenso do exercício de torlas as funcçõ1•s publicas, e a 
suspensão não se limita ao exercício das funcções do cargo, 
por cujo abuso foi o empregado pronunciado; extende-so 
a todas e quaesqucr outras funcçõcs publicas, que o réo 
exerça, ou tenha direito de exercer. 

Se o Juiz de Paz mais votado preside ás Juntas de Qua
lificação e ás Assombléas Parochiaes, ainda que suspenso por 
acto do Governo, ou por pronuncia em crime de responsa
bilidade, é porque o art. 2.• da Lei de 19 de Agosto de 
18'1.6 expressamente o determina; e não é dado ao executor 
fazer extensivas disposicões excepcionaes a casos que ellas 
positivamente não comprehendern, corno bem o declarão os 
Avisos n.• 68 do 13 de Abril de 18!~7, e n.• 72 do 14 do 
mesmo mez e anno. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marque.r; de 0/inda.-Sr. Presi
dente da Provincia do Paraná. 



N. 297. -IMPERIO. -Aviso de 3 de Julho de 18G3. 

Declara que os \fnte!Jqh!laclos nno tem dir~ito á metade !!a gratificação 
de que trata o art. 54 õõs estatutos das Faculdades de 1\lec.licina. 

4.• Secção..-Rio deJaneiro.-Ministerio dos Negocias do 
lmperio em '3 de J ulbo de 1863. 

lll m. c Exm. Sr. -Accuso a recP-pçiío do oficio de 9 de 
Junho findo, em que V. Ex. representa contra a decisão, 
em virtude da qual aos Lentes que se jubilão com 30 annos 
de exercício, teudo servido pelo menos 25 e!Tectivamente, 
se não tem abonado a metade da gratificação addicional de 
400~000 marcada no art. 54 dos estatulos vigentes. 

E em resposta declaro !1 V. Ex. que a decisão, a que se 
refere, tomada pelo l\Iinisterio do lrnperio, e não pelo da 
Fazenda corno V. Ex. suppõe , é fundada nas proprias 
palavras do citado art. 54, o qual, estatuindo claramente que 
a gratificação de que se tmta é essencialmente ligada ao exer
cício do magisterio, não permilte que st·ja'ella abonada ao Lente 
jubilado. Nesta conformidade foi concedida a jubilação aos 
Conselheiros Drs. João Antunes de Azevedo Chaves e Jonathas 
Abotl, da Faculdade da Bahia ; e estes não flzerão, nem 
podião julgar-se com direito de fazer, reclamação alguma 
á vista daquelle artigo. 

Deus Gua•·de a V. Ex.-M arquez de Olinda.-Sr. Dirertor 
!la Faculdade de Medicina da Côrte. 

-···-

N. 298.-IMPERIO.-Aviso de 3 <te Julho de 18G3. 
f 

Declara nullos os trabalhos da _q!!_alificaç~_l]_ de Itajubá, por haver está 
celebrado suas funcçües em uma casa particular; e em consequencia 
que nao póde subsistir a JUulta por ella imposta a um mesario. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro.-l\finisterio dos Negocias do 
lmperio em 3 de Julho de 1863. 

Illrn. e Exrn. Sr.-Foi prescnté a Sua Mngcstade o Impe
rador o officio n.o 74 de 15 de Outubro do anno passado, ern 
qu-: essa l'rrsiclPnri'l par!if'.ip~ ter annttllarlo os trabalhos da 



Junta de Qualino'nção de volantes da Paroehia da \'illa dt} 
ltajubá, por haver clla celebrado as suas l'uncções em uma 
casa particular, contra a expressa disposição qo art. 4.• da 
Lei n.• 3S7 de 19 de .'\gosto de 18 1~6, e Avisos n.• 166 de 
25 de Junho de 1849 e n.• 2iW de 23 de l\Iaio de 1860, e 
submette á decisão do Governo Imperial a consulta em que 
o Juiz de Paz Presidente da referida Junta pergunta se, nao 
obstante terem sido annullados aquelles trabalhos, devo tor
nar-se eiTectiva a multa imposta a um dos mesarios por falta 
de comparecimento. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tcodo-sc Conformado, por 
Sua lmmediata Hesolução de 26 de Junho proximo findo, 
com o parecer da Secção dos Negocias do Impcrio do Con
selho de .Estado, exarado em Consulta de 17 do mesmo mcz, 
H a por bem Mandar dcclm·at· a V. Ex. o seguinte: 

1. • Que foi acertada a deliberação dessa Prcsidcncia, visto 
que o facto do ter a Junta celebrado as suas sessões em uma 
casa particular, constitue uma infracção manifesta do art. 
4. o da citada Lei de 1846 ; . 

2.• Que tendo sido julgados sem eiTeito os trabalhos da 
mesma Junta, não~ póde subsistir u multa por ella imposta 
ao mencionado mesario. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jlarquez de Olinda.-St·. Presi
dente da Província de .l\liuas Geraes. 

---
N. 299.-IMPERIO.-Aviso de 4 de Julho de 1863. 

Resoh·e lhllidas áccrca de _el~i_çü_es._ 

3.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios do 
Imperio em 4. de Julho de 1863. 

111m. e Exm. St·.-Tenho presente o officio n. o 141 de 15 
de Junho proximo findo, em que V. Ex. sujeita á decisão 
do Governo Imperial a duvida, em que se acha, relaliva
JUente á fixação do numero de eleitores que devem dar as 
Parochias de Pedras Branc:Js, S. Jeronymo, e Dôres de Ca
Ntaquan, e consulta se deyem yotar na proxima eleicão de 
eleitores os cidaduos residentes no territorio annexàdo á 
Parochia de Pedras Brancas, os quacs deixár1lo de ser qua
lificados em suas antigas Pdrorhias, por terem passado para 



r·sl<l ultima, ontk tamlJ1'1ll 11~0 o furiíll, por u:ln :>r l•·r (i!\lcr
ditlo nclla á revisão da qualifica~:ilo do wt,mtc:; u·J ':orreuk 
auno. 

Provém a duvida de V. E-.., qunnto <Í nova lixa~·Jo uo nu
mero de eleitores das referidas Paroe!Jias, !lu fado de lirur 
com mais um eleitor uma das que pen.lêr;io tcrritorio c111 
virlude do desmembramento uecrelndo pd:l Lei l'roYincL:I 
n." 50!) dü 2~) ele Outubro elo anno pa:;·~;1d<l, enlreLmlo rJIIO 
a de Pcdi'as Bruncas, cujo terrilorio foi auguieulatlo, co!l· 
liuua a dar o mesmo r:umero de cleit(Jrcs, :l[lt'Dir Lle ler \'. 
l~x. procedido \1 css1 nova tlisf1·ibuiçilo de ;:ccurccJ com o ~) 
1J do art. t.o do Decreto n." 1.08:! de 18 de A!.;oslo de HH.iU, 
tomando por base a qualiHcaçiío anterior Úfll!ellc -lli:srnem
Lramento . 

.Em resposta declaro a V. Ex. o seguinte: 
1. o Que a mencionada duyida resolve-se prlo propri<.l ~ 

11 do art. t.o do citado Decreto, cuja di~p(hÍI;;:o nJo í'oi 
rigorosamente applicada, porqnnnto th noL1 app1·nsa ao ol!l
ei!J do V. Ex. se vê que na lixaçiio do JiU ll!CI'J de eleitor e:; 
das Parochias do S. Jeronymo, c Dôrcs d.c ÜlnliHjUan, qt.w 
prrdêrão tsrritorio, forfio contomplndos votank·s que pns
s~rão a pertencer á de Pedras llrailea!;, do qu~ resu!tou H;}o 

serem cornprehendidos na fixação do utmJel\1 de~ ctcitorcc; 
desta ultima os 78 V(Jtantcs eliminados da qnnliíic:l('iío do 
S. Jeronymo, c os 152 quo o forão da de Cammpan. Cum
pre portanto que V. Ex., seguindo o processo exposto 1u 
referida nota, proceda á nova dislribuiç:io de eldtorcs entre 
as tres referidas Purochias; lendo, pori~m, em visla que th1s 
qualificações de S. Jcronymo, e Camaquan devem ser dedu
zidos os ~otantes que passárilo a pertencer iÍ de Pedrns Brau
cJs, os quaci serão addiciont~dos ao numero de votantes desLt 
ultima. 

2. 0 Que os cidadãos de que Y. Ex. trnta no final do sra 
officio, deyem votar na proxima eleiç':ío de eleitores 11a Pa
rochia do Pedras Branca~. a que fkáriío prrt()nccndo em 
virtude do referido desmemLramenlo, rnerliilnle cúr:ias par
riaes da qualificação de suas antigas Parochius, devendo s~:r 
feita a chamada pela qualificação do anno passado, porqu~111lo, 
sogundo o Aviso n. 0 21 de 23 de Janeiro de 18W, os mora·· 
dores dos districtos desam:exados devem votar llils l'aroe!Jias 
a que ficão pertencendo em virtude do dc,srnembr;:mcnlo, 
exigindo-se para isso copias parciues da qualific:Jçfio feita nas 
l't~rochias a que pcrtencião antes da ::Jltr~rar;iío do tr•1 rilorio. 

IJeus Guarde a V. Ex.-Jifarqu~z de 0/inda.-Sr. l'n•si
dcute da Pr@vincia de S. Peuro do ltio Gr<mth• dn ~-·~ui 



N. :lOo.--lilJEilH.\.-.\~i~u tk tJ,· Julho tll~ tsn::L 

lkdarantlu ser l'<'~ltlar a nonwn•;~o tle um Qfficial reformado para 
substituir o Alferes da t:ulllpan!Jia tlc llllnlidos t•leito Agente da 
Enrermaria Militar tia rch~rida Companhia, dnendo portanto ct•ssar 
a impugnação oppusta pela Thrsourariu de F;1zrnda ao abono dos 
n•ndmeutos a t(Uc clle tin•r direito cHH(llaHtu durar a substitni•;ãu. 

4." Dirccloria Geral.- 2:1 Secção.- Hio de Janeiro.-· 
l\linislcrio dos Negodos da Guerra em .í de Julho de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.- l\'iío scndtl fundada a impugnação 
da Th@souraria da Fazenda á nomeação de um Oflicial re
formado para substituir o Alferes da Companhia de lnva· 
lidos que foi eleito Agente da Enfermaria 1\lilitar a cargo 
da referida Companhia, como V. Ex. deu conta em seu 
officio 11. 0 108 de 2'•· de l\Iarço deste anuo, e sendo nesta 
data npprovado o acto dessa Presiàeitcia relativo á sobre
dita nomeação, porque della resulla economiu paru os co
fres publicas, expeça Y. Ex. as comprtenlrs ordens úqueUà 
Tltcsouraria, para que, fazendo cessar a impugnação, nã1> 
opponha duvida ao abono dos vencimentos a que o refe
rida olliciat t•cft:mnado tiver direito, emquanlo subsistirem 
os motivos da substituição, ficando V. Ex. na intelligencia 
do quo o Alferes eleito Agenlo não tem direito á grati
ficação do 20~000 designada no art. .H} do Hogimonlo 
especial das Enfermarias de 30 de Janeiro de 1861. con
forme foi declarado pelo A viso Circu lnr de J 9 de Setembro 
do anuo passado. 

Deus Guarde a V. I~x.- Antonio Manoel de Mello.- Sr, 
Presidente da I'rovincia de S. Pedro do Sul. 

--
~. 301.- GUEIUU .-Aviso de 4 dí~ Julho de f8G3. 

l·:,t·tlJeiPccntf<J t\01 "' dínH'IISfit•s para os Pstantlartcs dos Corpos ti,, 
Ca1alli1ria do Exercito. 

3." Directoria Geral.- a. a SccçlíA.- Hio de J;mciro.
llinistcrio dos :\cgocios da Guerra em í. de J:.tllto de 18ü:l. 

Declaro a V m. para seu conhecirncnlo o execução que 
o5 e'i\a 11dartes qtw tl\lrQ f'!ll !.linntP ~: 11Zf'l'f'fll p 1ra 0s CPrpos 



üt~ Cavallaria do Exercito terüo cinco c meio palow:; d<'1 
mmprimcnlo sobre tres c meio de largura, niío se dP
vcndo porém distribuir destes cmquanto não ~c aprovei
tarem os que actualmente existem feitos. 

Deus Guarde a Vm.-Antonio Manoel de illcllo.-f.r. 
Ü}ronel Director do Arsenal de Guerra da Côrlt'. 

-·-
~. 302.-J:\IPEIUO.~Aviso de'~ de Julho de 186;3. 

Drdara á Illm. Camara 1\lunicipal que, n~;; dcliheraçõcs <las Camara• 
1\lunidpars, os lo tos dissidentes ;;ú podem set· •krlarados rws- re~p~r
fivas actas. 

3. • Sccç!Io.-Rio de Janeiro.- 1\Iioislerio dos Ncgo<:ios tlu 
lmperio em 4 de Julho de 18ü3. 

Sua Magestade o Imperador 1\Ianda communicar á 111m. 
Camara Municipal, que, não se apresentando nl)vas razões 
para 'justilicar a necessidade do lugar de lnspector de cal
çadas, é conflrmada a decisão da Portaria do 11 de Abril 
ultimo, que supprimio o mesmo lugar. 

Dando assim solução aos tres officios de 15 do mC'z pas
sado, em que oito Vereadores da mesma Illm.• Camara 
cxpendem, conforme as opiniões de cada um, as razões dt} 
seu parecer áquelle respeito, E' o l\Iesmo Augusto Senhor 
Sorvido mandar declarar que, devendo ser tomadas as deli
berações das Camaras Municipaes por maioria de votos, 
o que esta decidir deve ser por todos os Vrrca' es pre
sentes assignado, e communicado ao Governo, quando o 
caso assim o exija, em omcio por todos tambem assignado; 
podendo-se porém fazer na acta da sessão respectiva as de
clarações dos votos dissidentes, conforme as Portarias de :1 
do Março de183l~, 7 de Junho de 1836, e Aviso n.o 8::> do t,o 
de Agosto de 1812, ou a dissidrncia verse sobre a decisão, 
ou consista simplesmente nos fundamentos desta, como acon
tece no caso presente: entretanto não está nestes termos a 
maneira por que forão submcltidos ao conhedmento do Cn
verno os votos dados pelos diversos Ycreadores, qnantlo s•~ 
tratou de dar execut:ão (t ref•~rida dcrisão. 



N. :w:J.--DIPEJU0.-.\1iso dl' r, 1lo .Tlllllo de IS(I:L 

l'l'rlnrn r1nc, ,·isto !r r sido ~ppro' a da proü•oriamrnt~ pda Prrsidcn('ia 
da l'ro\ineia a nova Pi<'iç.1o de Jnizrs de Paz da paroehia da Arnnr
:.;oza, c não hmrr ainda o nowrnn Jmprrial resolvido a tal n•sprito, 
;lO m~is HJI:alo cr~ntre rlll's rom(Jctc presit.lir it 1\lrsa l'arochial na 
prrninw PlciçJo de d!'ilorc,, - -

1." Src~iio.- Rio de Janeiro.- Minislcrio dos Negocios 
rlo Impcrio en1 G dr Julho de 1863. 

illm. c Exm. Sr.--Tenho presente o ollicio n. 0 Gi> de 22 
ele Junho proxirno flndo, subrnettcndo á decisão do Governo 
lmpcriul a consult<J, que ü V. Ex:. dirigio <J Camara l\Ju
nidpal da Tapera perguntando, se na proxirna elciçflo de 
eleitores da l'arochia da Amargoza, deverá ser presidida 
a 1\lcsa i'arochial pelo 1. o .Juiz do Paz do quatricnnio findo, 
ou pelo que foi eleito na nova elcit;iio feita em 2 de Fevereiro 
do anno pass<Jdo, por ter sido annul)ada a que teve lugar 
un Setembro de 1860. 

Em resposta declaro a Y. Ex. que, visto ter s:do proviso
riamente ann·ovnda pelo antecessor de V. Ex:. aqucna nova 
d!'ição, ao mais \'Ot:~do cl'entrc os Juize~ de Paz nclla e,leitos 
t:ompctc a presidencin dn ~Icsa Parochial, porquanto, se
gllmh o Aviso 11. 0 MO de 1!) de Novembro de 18G1, desde 
que os Presidentes das l'rovincias approv11o provisoriamente 
as eleições municipnes, os eleitos enlrno no exercício dos 
seus cargos, do qunl se retirão, cedendo o lugar aos do qua
triennio findo, se ror ventura o GoYerno Imperial, a qucru 
aquella approvaçiio provisoi'Ía é subrnetlida, não a confirma. 
l)ortanlo, emquunto o mesmo Go\·erno não deliber<Jr ácerca 
das duvidas relativas á referida eleição, para o que exigio do 
, .. Ex. algumas iuformn~•J"S por A viso deste l\Iinisterin de 
25 do mez proximo pJSS<Hio, cumpre que continuem em cxcr
dcio os Juizes de P:Jz, ruja elci~uo foi provisoriamenl'C nppro
vntla, ao mais volêtdo <los quncs compelirá a presidencia du 
Mesa Parodliul 111 proxirna eleição de eleitores. . 

Deus (~uardc·a V. Ex.-:HCíl'ouc~ de Otinda.-St•. Presi-
fknte c1:1 Prolinc·i;l 11;1 Hcl!ti;l. " 

.. -_...,.__ 



N. 30~ .-GUEIUL\.-Aviso circulur de C de Julho de lSG:J .. 

Fix:wtlo a importancia que devem pa~ar os mrstrrs das ~mharraç<1r!< 
nlllrcantcs pelos tiros que lhes forem disparados por tlesulJcdieuci<~ 
ou contravençao aos t·egulamcntos dos portos. 

3.• Dircctoria Geral.-3.a Secção.-Rio de Janciro.-
1\linislcrio dos Negocias da Guerra em G de Julho de 18G3. 

111m. c Exm. Sr.-Declaro á V. Ex. para seu governo c 
execução que os mestres das embarcações mercantes, {} 
quem por desobediencia ou contrayenção ao regulamento 
do porto são disparados tiros de polvora sccca ou com 
bala, deveráõ pagar a importancia dos mesmos na razão 
de oitocentos réis por libra de polvora . gasta, c de mais 
duzentos réis por libra do peso da bala, quando forem 
com bala os tiros dados: recommcndando porúm que sejão 
sempre em taes casos empregadas as peças de menor ca
libre, que houver na Fortaleza de registro. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio .Manoel de JIIcllo.-Sr:. 
rrcsidcnle da rrovincia de ...• 

N. 303.-FAZENDA.-Ern G de Julho de 1863'. 

Que drrc rontinu.1r n cobrança d~s i •~in·itos a•ldirionars •Ir :> c ~ , .... , 
solJrc a importação_ c 2 por cento SIJLrc a cxporlação. 

!llinisterio dos Negocias da Fazcnda.-Hio de Janeiro em 
G de Julho de 18G3. 

Declaro a V. S., em resposta ao seu oficio do 1. o do 
corrente, que procedeu regularmente rnundando continuar 
a cobrança dos direitos addicionacs de 2 c 5 por cento sobre 
a importação, c 2 por cento sobro a exportaçüo, visloquc 
estando clla em ciTectividade no Pxercicio ullimamrnle findo 
em virtude de autorisação do Poder Legislativo, aulori
sação que continuou no exercício corrente em conformidac\11 
do disposto no art. 23 n." 7 ea Lei n.• 1.177 de 9 úc 
Setembro do anno passado, só poderia ser suspensa are
ferida cobranr;a por ordem expressa do Go\·erno Imperial.. 

Deus l~uardc a V. S.-Marque:: de Al1rantcs.- Sr. Cun
s~·lheiru Jnsprctor da Alfautlega da Côrte. 



N. 306.- FAZENDA.- Em 7 de Julho de 1863. 

Os Presidentes de Provincia são os competentes para cassar os titulos 
ue aforamento indevido UC trrrcnos!lc_Jl1ari()h11S. 

1\Iinislerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
7 de Julho de 1863. 

lllm. e Exm. St·.- Em solução á ma teria constante do 
officio dessa Presidencia n. • 25 de 8 de Agosto do 1857, 
declaro a V. Ex. que estando firmada, como se acha, pela 
doutrina do Aviso de 9 de Outubro de 1851-, sustentada pela 
Resolução de Consulta do Conselho de Estado de 30 de Abril 
de 1859, c pelo art. t.•, § 2.•, do Decreto de 29 de Janeiro 
do mesmo anuo, a competencia do Poder Administrativo para 
solução de questões do contencioso administrativo, é inques
tionavel que, nos termos das disposições citadas, cabe a V. Ex. 
a attribuição de cassar o titulo de aforamento do terreno de 
marinhas, que em 20 de Dezembro de 1845 foi passado a 
Custodio da Costa Santos, com preterição do dirt~ito de pre
fcrencia, que a elle tem, como proprietario dos terrenos 
fronteiros, Antonio Joaquim de Araujo Guimarães. 

Deus Guarde a V. Ex. -lllarquez de Abrantes.- Sr. Pre
sidente da Província do l\Iaranhão. 

N. 307.-JUSTIÇA.-Aviso de 8 de Julho de 1863. 

Ao Presidente da Provinda de S. Paulo.- Declara que o Decreto do 
15 de de Outubro de 1837 comprehende todas as hypothes~s do furto 
de escravos que se possilo dar em lirtudc das disposi<;ti!'s dos ã·rts·. 
257 â · 260 do codigo Crimiaal. 

2.• Secção.-:Ministcrio dos Negocios da Justit;a.-Rio 
de Janeiro em 8 de Julho de 1863. 

Illm. e Exm. Sr.-A' Sua l\lagestade o Imperador foi 
presente o oflicio de V. Ex. de 9 de Abril do corrente 
unno, submettendo á consideração do Governo Imperial a 
consulta do Juiz l\Iunicipal do Termo da Limeit·a: - se o 
Decreto do 15 de Outubro de 1837 é applir:avrl <Í llypo
these do art. 259 do Codigo Criminal- , c bem assim a 



so!Ução que deu o antecessor de V. Ex. declarando clll 
portaria de 27 de Agosto do anno passado, de accordo com 
o parecer do Procuradot• Fiscal da Thesom·aria de Fazenda 
dessa Província, - que o Decreto de 15 de Outubro de 
1837 se deve applicar ás hypotheses figuradas nos arts. 257, 
258, 259 e 260 do Codigo Criminal. » 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo Ouvido o Conselheiro 
Con~ultot· dos Negocios da Justiça, Houve por bem Approvar a 
decisão do antecessor de V. Ex., visto que o citado Decreto 
comprchende todas as bypotheses de furto de escravos que 
se possão dar, em virtude das disposições dos arts. 257 a 260 
do Codigo Criminal. 

Deus Guarde a V. Ex .-João Lins Vieira Cansansão de 
Sinimbü.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 308.-JOSTIÇA.-Aviso de 8 de Julho de 18G:i. 

Ao Ministerio da Fazenda.- Declara que havendo um só Tabellião ot1 
Escrivão na o ha lugar a distrihuiçao, e náo podem portanto os Juizes 
dos Feitos da Fazenda cobrar custas como distribuidores no seu 
Juizo. 

2.• Secção,-1\linisterio dos Negocios da Justiça.- Rio 
de Janeiro em 8 de Julho de 1863. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso que V. Ex. 
servio-se dirigir-me em :l4- do Abril do corrente anno, re
rnettendo-me por copia o oflkio do Procuradot· Fiscal dâ 
Thesouraria de Fazenda da Província de 1\Jinas fieraes sobre 
a falta do livro das distribuições no Juizo dos :Feitos da 
Fazenda da mesma Provincia, cumpre-me declarar a V. Ex. 
que em vista do Decreto de 13 do Setembro de 1827 c 

·· A viso n. • 68 de 9 de Março de 18.1.9, havendo um só 
Tabellião ou Escrivão não ha lugar a distribuição; por
tanto não ó necessario o respectivo livro, o se os Juizes 
dos Feitos da Fazenda cobrão custas como distribuidores no 
seu Juizo devem estas ser supprlmidas por lhes faltar 
fundamento legal, e repostas as que houverem sido cobradas
pois não podião os Juizes ignorar a cxislencia do Decreto 
de 1827 c Aviso de 18HI1 .e [,ona fidc não sr podiãn julpr· 



com direito ao gozo dt~ La! propina, maximc lendo em vista 
o art. 5.• da Lei n." 2'.2 de 29 de Novembro de 18~1. 

H c itero os mr·us protestos de csti ma c consideração a V. Ex. 
a quem Deus tiuanlc.-João Lins Vieira Ca11sansão de Si
uimóú. -Sr. l\Iarqucz de Abrantcs. 

N. 309.-FAZEND.A.-Em 9 de Julho de 1863. 

Eslfio sujeitos a nmlfa o,; CapiiiTPs das ~n,IJarraç•í_rs qnP no arlo da 
'i sita dcix arem de npres•~nl ar o rompelenlc pass::porte, IIHlllircslo c 
papeis de bordo. 

l\finisterio dos Ncgocios da Fazcndll. -lno de Janeiro em 
!l de Julho de 1863. 

O Marqucz de Abranles, Presidente interino do Tribunal 
uo Thcsouro Nacional, tendo presente o oficio da Presi
dencia da P rovincia do Hio Grande do Norte, n. • tsr~, de 
16 de Janeiro ultimo, communicando haver concedido li· 
cença, sob informações ua Alfandcga e da Thcsouraria de 
Fazenda, aos negociantes Fabricio & Comp., para que a 
l~scuna ingleza Zenith carregasse assucar para fóm do lm
perio no porto da Conceição_ de Guararapes; entrando no 
co~hecimento, pelos papeis que acompanhárão o citado officio, 
uc que a Alfandcga da sobredita Provincia se houve irre
gular c inconvenientemente concedendo o prazo de trinta 
dias para a npresentação dos documentos que certificassem 
qual o porto da proccdencia da referida Escum1; porquanto, 
bem longe de conferir o Rr•gulamento das Alfandcgas aos 
respectivos lnspectores faculdade para semelhante concessão, 
com mina no art. 371, comparado com os arts. 3!J9 c 409, 
a multa de 1 O até 500:t;\OOO aos capitães c mestres das em
barcações, que no acto da yisita deixartm de apresentar 
ao Guarda-mót· o competente passaporte, manifesto e papeis 
de bordo, e isto ainda quando, na fórma do art. &03, 
essas embarcações vcnhão em lastro, ou fazendo escal<ts 
pelos portos do Imperio nelles derem apenas entrada por 
franquia; coasiderando mais, que da multa pelo simples 
facto da falta de apresentação do manifesto o papeis do 
hordo, são sómcnlo isentus, sr:;undo o disposto no :~rt. 
.j:JG do cilutlo HP~ul;:unrntn: 1." "' t'mhttri1:1\Ü:'' <l!Tibnrlas 



por força rnaiot': 2. 0 os qu~ tendo entrado por ·esse mo
tivo, e sendo condcmnadas pm· innavegaveis, venderem em 
ltasta publica parte ou toio o carregamento por avaria 
reconhecid.t pela RtJpartiçiio competente ; 3. 0 as que en
trarem pum rcfresc.a1· e di ;pozerem unicamente du part6 
da carga snlfidcnte para fu ter face as desp ·zas do porto ; 
e 4. o as ria pesca ou pro!'edentes de porto:~ pouco fre
quentado3, em que não h•Juver Rital)ão Fiscal ou outros 
raeios do authenticidade d·•s manif,~stos ; vendo portanto, 
que o ln.ipectOI' d.t Alfanrlega do lHo Grande do Norte 
cleixou de impór ao Capitã" da mencionada Escuna a multa 
comrninad 1 no dtado art. 3H comparado com os arti. 398, 
399 e 409 do Regulamento e que, assim procedendo, erroo 
t mt.> mais abertamente ao seu dever, quanto exorbiton 
~ubstituindo essa medida hgal por urna faculdade qu6 o 
l~egulamento não lhe confet·e ; e b~m assim que a The
SJUraria de Fazenda da mesma Província tambern se houve 
i•rngular e inconvenientemente, porque, não devendo ignorar 
<:s disposiçfies dos Regulamentos fbcaes, c cumprindo-lhe 
i nspeccio1nr e Oscaiisar as Uepartições Fiscaes que lhe são 
wbordina!Lts, não só nada informou á Presidencia· da Pro
' incia contra aquella licença solicitada sem prévia satis
hçiio da multa devida, limitando-se apenas a remessa da 
ia formação da Alfan,lega, como não consta que fizosse emendar 
e corrigir a irregularidade e excesso de attribuiçllo com que 
se houve o lnspector dessa Repartição: ordena ao Sr. lns
pector da dita Thesouraria que extranhe severamente ao 
da Alfandega o proccdimentfl irregular e excesso de attri
buição que teve no negocio em questão, devendo o Sr. 
Inspector ficar sciente de que foi lida com desagrado a sua 
informação á Presidencia dll Província, quando lhe corria 
a obrigação não só de inteira-la. da incompetencia do lns
pector da Alfandega para a medida que tomára e da ne
cessidade do prévio pagamento da multa, como advertir a 
Alfandega c fazer emendar r. corrigir o seu aclo. Cumpre 
outrosim que o Sr. lnspector informe ao Thrsouro se foi 
ou não provada, c como, a procedencia da referida Escuna, 
e qual a providencia tomada no caso negativo, devendo 
nesta hypothese fazer indernnisar a Fazenda Nacional a custa 
do lnspector da Alfandega, quando tenhão sido os cofres 
publicos prejudicados na importancia da multa de que se 
trata. 

Marque: de Abrantes. 

PECJSi:IES 110 GOVRRSO DE 1863. !Q., 
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N. 310.- FAZENDA.- Em 9 do Julho de t863. 

Como se deve providenciar na falta simultanea dos Thesoureh·os e 
Fieis das Alfandegas. • 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
9 de Julho de 1863. 

O Marqucz de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao oficio n.• 14 de 19 
de Fevereiro ultimo, no qual o Sr. Inspector da Thes~uraria 
de Fazenda de Sergipe communica que na falta simtiltanea 
do Thesonreiro da Alfandega da mesma Província e do Fiel, 
que com elle , se"la sob a responsabilidade do mesmo 
fiador, teve o respectivo Inspector de nomear um segundo 
Escripturario para servir interinamente de Thesoureiro sem 
a prestação de fiança, sendo a nomeação approvada pela 
Presidencia da Província , conforme o art. 88 § 3 do 
Regulamento das Atrandegas; declara ao Sr. Inspector que 
o facto da substituição de Thesoureiro e Fiel da Alfandega 
por outro Empregado desta sem fiança só se póde dar nos 
casos urgentes e por tempo breve, nlio havendo pessoa 
afiançada para substitui-los; mas sendo longo o impedimento 
e conseguintemente demorada a substituição, como no caso 
em questão, em que o substituido está gravemente doente 
e até pedio demissão do emprego, cumpre que se provi
dencie na eonformidade da disposição do art. 69 do De
ereto n.• 736 de 20 de Novembro de 1850, á qual 11e deve • 
recorrer· em casos semelhantes e quando fór simultanea a 
falta do Tbesourelro e seu Fiel. 

Marques de A.brantes, 

...... ;. 



~315~ 

N. 31t .-MINISTERIO DA AGRICULTURA, COMMERCIO 
E OBRAS PUBLICAS.- Em 10 de Julho de 1863. 

Estatue que, no caso de Callen_ci~ cas_ual, seguida de concordata legal
mente homologada, pódeõlalhdo concordatario ser eleito e e1ercer 
o cargo de director de Companhias ou Sociedades anonymas. 

Directoria Central.- t.• Secção.- Rio de Janeiro. - Mi
nisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas em 10 de Julho de 1863. 

Forão presentes á Sua Magestade o Imperador nlio só o 
requerimento em que Luiz Antonio da Silva Peixoto, 2.0 

supplente da directoria da companhia de seguros Fidelidade, 
desta Córte, se queixou da deliberação tomada pela mesma 
directoria, de chamar para supprir a falta de um dos seus 
membros, com preterição do queixoso, o 1. • supplente 
Ricardo Antonio Mendes Gonçalves, que não podia exercer 
o lugar de director por ter sido nullamente eleito, em con
sequencia de já estar fallido na época da eleição, e ainda 
sujeito a uma concordata na occasião em que entrou no exer
cício daquelle lugar, mas tambem a petição em que a referida 
directoria procurou justificar seu procedimento nessa emer
gencia. 

E, sendo oU\'idas as secções reunidas dos uegocios do lm· 
perio e da Justiça do Conselho de Estado, o Mesmo Augusto 
Senhor, conformando-se, por s!la Immediata Resolução de 19 
do mez proximo passado, com o parecer da maioria, exarado 
em consulta de 22 de Janeiro ultimo, Houve por bem man
dar declarar que, no caso de fallencia casual, srguida de 
concordata legalmente homologada, o concordatario, não es
tando comprehendido na exclusão geral do art. 2. • do Codigo 
Commercial do lmperio, tambem não incorre no interdicto 
estabelecido na disposição n.o 4 do citado artigo; e que, 
portanto, a directoria da companhia de seguros Fidelidade 
não violou a lei, nem infringio princípios, se, admittindo 
votos dados a Ricardo Antonio Mendes Gonçalves, antes d_a 
abertura da fallencia, ou depois de legalmente homologada 
a concordata, que nestas circumstancias rehabitila o nego
ciante fallido, o chamou para exercer o cargo de director. 

O que tudo communico a Vms. para seu conhecimento, 
e para que o fação constar á assembléa geral dos accionistas 
dessa companhia. 

Deus Guarde a Vms.- Pedro de Alcantara Bellegarde. 
- Srs. Directores da companhia de seguros Fidelidade. 
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N. 3f2.'- AGRICTLTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.- Aviso de 11 de Julho de 1863. 

Eatabel~ee. nova ordem para o seguimento das: malas do' (~rr~io pelos 
trens da Estrnda de ferro de D. Pedro 11. 

4.• Directoria.-Rio de Janeiro.-Ministerio dos Negocios 
da Agricultura, Comrnerclo e Obras Publicas em 11 de Julho 
do 1863. 

Em vista da alteração, que vai haver no serviço da Estt·ada 
de Ferro de D. Pedro 11, queira V. S. ordenar o seguinte: 

·1. 0 .Que além do çarteiro, que hoje segue diariamente no 
~rem~ qu~ vai até Macacos, e que continuará do mesmo modo~ 
outro carteiro siga no trem das Estações sub-urbanas ate 
Sapopemba, levando a respectiva correspondencia; sendo 
criado um para esse fim, quando não Sl'ja possivd fazer· o 
"erviço com o numero actual, o que porém aliás muito lhe 
recomrnendo. 

2. 0 Que os carteiros qum· do trem sub-mbano, quer da 
linha g~ral, sigilo nos trens da manhã. 

3.0 Que tanto no trem sub-urbano corno no geral siga não 
só a corrcspondencia expedida pelo correio, mas tambem 
a que fór encontrada na Caixa da Estação Central, e os 
jQr•aes da man,hã, que para esso fim poderão ser levados a 
mes01a Estação, indo logo separados das typographias, os 
q_.e. tiverem de seguir pelo trem sub-urbano, e os que tiverem 
pe seguir pelo trem geral, sem o que não seguiráõ. 
. 4-. o Que além do carteiro actual siga mais ta mbem dia
riamente no trem geral outro carteiro com as habilitações 
necessarias para fazerem a separação da corrl'spondenciu 
a fim de poderem deixar em cada uma das Esla•;ões a que 
dellas tem de partir para seus dl'stinos. O carteiro empregado 
neste serviço além da dia ria de dous mil réis pen eberá mais 
~m mil réis lambem diarios. Se não mr possível com o nu-

.. WCI"Q actual dos carteiros acudi•· a este serviço, será no
Q1f\ado, mais um. 

5.0 A mala de !\facacos seguirá até Belem ent1·egue aor. 
carteiros do trem geral: em Helem sm·á por ell•·s entregue 
ao chefe do trem de :Macacos, ~ue a conduzirá, trazendo 
a, d.a Agencia semelhantemente ate Belem onde a entregará 
.aos carteiros. 
· 6. o A mala de Vassouras seguirá diariamente: as mais 
tomo até a!'ora 

D~us. G~arde a V. S.- Ped1·o de Alcantara Bellegarde,
Sr. Director da 4.• Directoria. 



N. 313.-FAZENDA-Em 13 de Julho de 1863. 

Os Fiscaes dos Entrepo~tos e' Trllpiches alfandegados sno isentos de 
prestaçnõ ile fiança. 

'Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio do Janeiro um 
13 de Julho de 18H3. 

A' vista do que representou es~a lnspectoria em oficio do 
t.o de Outubro do anno passado, declaro a V. S. , para sua 
intclligencia e devidos en·,:itos, e Prn additamento e correcção 
ao Aviso dt•ste Ministerio de 25 de Agosto do mPsmo nnno, 
que os Viscaes dos EntrPpostos e Trapiehes Hll'andegados são 
isentos de prestação de fiança. 

Deus Guarde a V. S.-Márque: de Abrantes.-Sr. Conse
lheiro Inspector da Alfandega da Côrle. 

N. 314.-GUEIUtA.- Aviso de 13 de Julho de 1863. 

Fita11do as época~ em que na Côrte se cnmr1raráõ em hasta lJUblica os ç!!-· 
vallos necessar10s para a rrmonta do t.• Hegimrntn ole Caval!ana 
I:igeíra. 

3.• Direetoria Geral.-3.• ·secção.-ltio de Janeiro.
Ministerio dos Negocios da Guerra em 13 delulho de1863. 

111m. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex. que o t.• He
gimcnto de Cavallat·ia Ligeira comprará de hoje em diaute 
regularmente nos primeiros dias !los nwzes de .laneiro, Abril, 
Julho e Outubro, Ptn hasta publica aqui na Côrle, cavallos 
para a remonta do mesmo; o que V. Ex. mandará pu
blicar nessa Provincia para conhecimento dos que se in
teressal'em nessa especic de commercin, e os quizerem rc
mettm· pam usse fim : fazendo-se forçosamente~ ex1:rpção 
desta vez no concurso, que será realizado até o ultimo do 
corrente. 

Heus Guar·de a V. Ex.- Antonio Manoel ele Jllc/lu.
Sr. Presidente da Provincia de S. Pnnlo. 
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N. att>.-GUERRA.-Aviso de 13 de Julho do 1863. 

Dando esclarecimentos sobre a medida geral tomada em Aviso circular 
de 5 de Maio ultimo ácerea da falta de credito na Lei do Orcameuto 
do exercicio vigente para a Guarda Nacional destacada. ' 

a.• Directorla Geral. -a.• Secção. -Rio de Ianeiro.
Ministerio dos Negocios da Gnerra em 13 de Julho de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente a Sua Ma
gestade o Imperador quanto V. Ex. ponderou em seu officio 
n.• 344 de t4 de Maio ultimo sobre a medida geral tomada 
em Aviso circular de 5 do mesmo mez, expedido pela 4.• 
Directoria desta Secretaria de Estado, relativamente ao facto 
de não haver na Lei do Orçamento, que está vigorando 
no corrente exercício, credito para despeza com a Guarda 
Nacional destacada, o Mesmo Augusto Senhor Manda de
clarar a V. Ex. que essa medida, tendo por fim principal 
chamar a attenção dos Presidentes de Província para a cir
cumstancia alludida, a qual não permitte. o abuso da ma
nutenção de força desnecessaria, conservada por mero luxo 
de autoridade, ou por vão receio de infundada possibilidade 
de alteração da ordem publica, não póde alcançar os casos. 
previstos na Lei n.• 602 de 19 de Setembro de 1850 nos 
artigos do Titulo 4. •, 87 c 91, em cuja ultima parte se 
providencia sobre o pagamento dos omciaes e praças da 
Guarda Nacional empregada na fórma do primeiro dos dous 
artigos citados, segundo a natureza do serviço que a força 
se destinar: e que V. Ex. é poi'l autorisado, como propõe, 
a chamar para destacar o numero de praças da Guarda 
Nacional correspondente ao que faltar nos Corpos de Linha 
dessa Guarnição para o seu estado completo, apoiando-se 
na Lei citada; a qual ainda lhe aproveitará em outros 
casos pelo que dispõe o art. 118, o seu antecedente e sub
sequente do respectivo Titulo 6.• 

E, por ter o l\Iesmo Augusto Senhor em alta considera
ção a situação actual, em que se expede o presente A viso, 
1\Ianda, outrosim, muito recommendar á V. Ex. toda a cir
cumspecção no modo de servir-se dessa autorisação; no 
que V. Ex. deverá ter muito em vista o art. 108 da Lei 
n.• 387 de 19 de Agosto de 18~6. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio .Uanocl de Mello.- Sr. 
Presidt>nte da Pro,·incia da Bahia. 
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N. 316.-GUERHA.-Circulat· de 14 de Julho de 1863. 

Determinando que d'ora em diante niio se faça abono de dinheiro 
para compra de cavallo de pessoa senão quando se derem nomea
ções para exercidos que tenhiio essa vantagem designada na Ta
bella do 1.0 de Maio de 18õ8, e pelo modo alli prescripto, depen
dendo em outro qualquer caso de deliberaçllo do Governo Imperial. 

4.8 Directoria Geral.-2. 8 Secção.-Ministerio dos Ne· 
gocios da Guerra.-Rio de Janeiro em 14 de Julho de 1863. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo-s~ dado frequentes casos de 
abono de dinheiro para compra de cavallo de pessoa a om
ciaes em commissli{'s assemelhadas as de Estado Maior de 1: • Classe, e ás activas de Engenheiros, sem que todavia 
os exercícios correspondão aos que têm propriamente essa 
classificação, e por isso. dependem da compra de cavallo: 
foi Sua :Magestade o Imperador servido por Sua lmme
diata e Imperial Resolução do 1. o do corrente mez Orde
nar que tal abono d'ora em diante não se faça senão quando 
se derem nomeaç()es para exercícios que tenhão essa van
tagem designada na Tabella do 1. o de Maio de 1858, e pelo 
modo alli prescripto, ficando dependente de deliberação do 
Governo Imperial a sua concessão fóra desses casos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio .Vanoel de Mello.-Sr. 
Presidente da Província de .•• 

........ 
N. 317.-GUERRA.-Aviso de 15 de Julho de 1863. 

Ponderando que bem procedeu a Tbesouraria de Fazenda do Maranhão 
em ajustar a conta do fardamento pertencente a quatro Corpos alli 
organisados em 1839 pela consignat;llo, niio obstante o disposto nos 
Avisos de ~8 de Agosto de 1855, 26 ile Março e 16 de Outubro de 
1857, que parecem ter effeito retroactivo sómente até a data da ex
tincção dos Conselhos administrativos dos Corpos, 'l'isto que o far
damento naquelle tempo era fornecido a dinheiro. 

4.8 Directoria Geral.-2.a Secção.-Ministerio dos Nego· 
cios da Guerra em 15 de Julho de 1863. 

lllm. e Ex:m. Sr.-Tenho presente o Aviso de V. Ex. de 
16 de Junho proximo passado ácerca da duvida que se offe
rece na revisão de divida de fardamento, liquidada pela The-



sonraria da Fazenda do Maranh!io. de quatro Corpos pt·o
visorios alli organisados em 1839 ; e em resposta tenho a 
honra de significar a V. Ex. qutl bem procedeu aquella 
Thesonraria ajustando a conta pela consignação para far
da•ucnto, não obstante o disposto nos Avisos de 28 de Agosto 
de 1855, 26 de Março e 16 de Outubro d~> 1857, que, em 
minha (lpinião, só têm clfPito retroactivo até a data da ex
tincção dos Conselhos Administrativos dos Corpos, embora 
o contrario se possa ter praticado alguma vez, visto que o 
fardamento naquelle l.rmpo era fornecido aos Corpos a 
dinheiro. 

Desde que este abono começou a effecluar-se por peças 
manufactu1 adas nos Arscmaes têm havido alterações na ta
bella de 1Hr.8, e a que Yigora actualmente é a de 23 de 
Junho de 1860, pela qual têm de fazer-se os ajustes de 
~~or1t.as de fardamentos vencidos em qualquer tempo po,te
rior á extincção dns administrações dos Corpos, como fica 
dito. 

Devolvo a V. Ex. o proc.•sso em questão. 
Deus Guarde a \r. Ex.- Antonio Manoel de Mello.-Sr. 

Ministro e Secretario de Estado interino dos Negocios da 
Fazenda. 

N. 318.- GUERRA.- Aviso de 15de Julho de 1863. 

Mandando adoptar no L_ahuratorio do Campinho o systema de escrip· 
tura~ao que está em pratica no Arseoal de Guerra da Côrte, a qual 
deve ser feita alte•·nadamente em dous jogos de livros, para que seja 
examinada pela Directoria Geral de Contabilidade sem prejuízo do 
andamento do seni~o. 

'~.a Directo1·ia Geral.- 2.• Secção.- Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos NPgocios da Guerra em 15 de Julho de 
1863. 

· Accusando recebido seu offiicio n.• 485 de 8 deste mez, 
ácerca da escripturaçüo do Almoxarifado des!iie estabele
cimento, declaro~ Vm. que deve adoptar, como propõe, 
a que está em pratica no Arsenal de Guerra, nllo servindo 
de embaraço a ausencia de pessoa competente que dê 
quitaçilo ao Almoxal'ife dos artigos remetlidos para a Côrte, 



porque este~ devem vil' acompanhado~ de uma guia, na 
qual quem os receber passará recibo, que serviní de re
saJva ao Almoxarifo cmquanto não so lho expedirem os 
conhecimentos em fórma. 

Outrosim previno a V rn. do quo a cscripturação do Al
moxarifado deve ser feita alternadamente em dous jogos 
do livros, corno so pratica no Arsenal de Guerra e na 
Fabrica da Polvora, para que a Directoria Geral de Con
tabilidade possa fazer os exames do cost11mc sem prejudi
car o andamento da mesma escripturação. 

Deus r.uarde a Vm .-Antonio Manoel de ./Ucllo,- Sr. 
Director interinlil do Lab.:natorio do Campinho. 

--..-
N. 319.-JUSTIÇA.-Aviso de 15 do Julho do 1863 . 

.lo Presidente tia Pro,inl'ia do Piauhy.-Derlara que a despeza rom o~ 
livros para a escripturaçllo da receita do cofre dtlS Orphilos del'l: 
sahh' dos bens dos mesmos. • 

2.a Secção.-1\linisterio dos Negocios da Jusliça.-nio do 
Janeiro em 15 de Julho de 1863. 

lllm. e Exm. St·,-Foi presente á Sua Magestade o Im
prrador o oficio dessa Prestdencia, datado de 1l de Dezem
bro ultimo, no qual V. Ex. expõe que, tendo o Juiz Mu
nicipal e de Orphãos do Termo de Ociras consultado ao 
Juiz de Direito da respectiva comarca «se um lino, ne
cessario para a escripturação da. receita do cofre dos Or
phãos, devia ser fornecido pelo Escrivão, ou pelo dinheim 
dos Orphãos, " tespondêra o JuiL de Direito que pelo Es
crivão, o que foi mandado cumprir, dando lugar a uma re
clamaçilo do Escrivão, que diz encontrára no seu cartoriu 
o costume contrario. E o l\lesmp Augusto Srnhor HouVtl 
por bem Decidir que semelhante desprza deve sahir dos 
bens dos Orphão~, da mesma fórma que se pratica com a 
compra da arca de que trata a Ord •. Li v. 1 . • Ti t. 88, 
como foi declarado no Aviso n.• 176 de H de Outubro 
de 1854 .. O que communieo a V. Ex. para sua intelligencia. 

Deus Guarde a V. Ex .-.Toão Lins Vieira Can.~ansão de 
Sinimbú.- Sr. Presidente da Provint h do Piauhy. 

-···· 



N. 320.- F'AZENO,\.- Cireulnr em 1G de Jnlho llti 18G~. 

Recórrimt:'nda n fiel cxt:'rnt11o das dispositlles ronstiturionar~ sobrr> 
11s attribuiçl!es lt'gislathas das Assembléas Proyiuciaes. 

Ministerio dos 1\'egocios da t'azenda.- nio de Janeiro em 
iG Julho de 1863. 

lllrn. c E:tm; Sr.- Em cumprimento dn lmperinl R('SO· 

Juç.ão de Consulta de 26 de Junho proximo findo ('). tomadn 
sobre parecer dn Sec~;ão de Fazenda do Conselho de Estado dr. 
22 de Abril do corrente anno, úcrrca dos Actos legislativo!! 
da Assembléa Provincial dn Pnrahyba, promulgados no pnnQ 
passado; renovo a V. Ex. as recommendações da Clrculat· 

(*) Ileso!uriio de Cunsulla a que se refere a Circular sr1pra. 

Senhor. - 1\fandou Vossn 1\fagrstade Tmprriai pôr rm ronsnltn rl:t 
!';rcçno de l'nzenrla do Conselho ele Estado os Artos Lrgiilati1 os da As
~l'rnblén ProYinrial da Parahyba promnlgndos no anno passado, ronstantr~ 
do exemplar 1111e nrompnnhon o oflicio da I'rcsidencia dn llll'SIIIa Pro
l'inria, nn qual expõe os motivos por que os saurciouiu'a. 

Nos referidos actos nu•rPcêrão rrparo as disposições sobr~ impMtos de 
exportaçao, exarados na I.ei do Or·çamento Prol'incial de li de Agosto · 
de 1862, art. 18 ~ 4. 0 , e de importação, dito artigo,~ 32. 

O Presidente da Província na sua informação nada diz daquell~s, r. 
referindo-se a rstes diz apenas que sanccionou pela ucccssidatlc que. tinha 
da Lei de Or(ai!H'nto. 

Tal é já a eonvkcl!o dos Prrstdcnt{'s, relati\'amcntr. á l~galidade dos 
imposfos de exporta~ao, que nem du\idl!o já da competencia das Asscm
bléas Pm vinciaes para os crl'arem. Emquanto a flagrante iufracçno do 
Acto Addicional que expressamente tJrohibe a creaçllo de impostos de 
importaçllo, duYidão, nutrem esrrupulos mas sanccionilo " em attl'D(llo 
ao~ embaraços que antl'HI'Tll resultar~õ á Administraçilo da falta de Lri • ., 

Est~> modo de raciodnar e de proretler, em breve acabará com o vin
rulo Jmlitiro que constitue a intrgridade do Imperio. 

A' vista do exposto, insiste a Scrção no parecf'r fJUC a resrwito de ra~os 
irlentiros tem offert:'cido a Vossa MagPst.,de lmpt•rial, a saber; que so 
envie á Assembléa Geral a collerç!lo rle LPis Pm. quPSUlo para tomar 11 
medida que em sua sabedoria julgar· suOicirnte para p6r termo a laes 
abusos, recommendanrlo-se de noyo aos Presider~tes a liel execuçao dris 
disposi coes coustitncionaes. 

Vossa Magestade Imperial, porém, flesolverá o que fôr mais ju~lo. , 
Sala das Confer!'ncias em '2 de Abril de t8G3.- Viuonde de Jegu.iti- .. 

tlhonha.- Visconde de Jtabo1·ahy. - Candido Baptisla de Oli.t:~ira, 

nEsor.uç:i:o. 

Como pareci!. Pato aos 2ll de Junh& de 1863. 

Com a Rubrica de Sua Magestade O Imperador. 

Marqur: rir Al>rnllf,•.<. 



deste l\linisterio de 15 de Julho de 1861, o chamo a sua atten
ção para a exposição feita sob o titulo- Leis Proviuciaes
á pagina 88 do Relatorio do l\Iinisterio da Fazenda, aprcsfln
tado á Asscmbléa Geral Legislativa na sessão do anno passado. 

O Gov•~rno Imperial confia que V. Ex. e os Membros da 
Assembléa Provincial dessa Proviucia promoveráõ, com o 
patriotismo que os distingue, a fiel execução das disposições 
co•1stitucionaes sobre as attribuiçõcs legislativas das Assem
bléas ,PI'Oviqciaes, porquanto é da exacta c constante obser
vancia das mesmas disposições que devem resultar as maiores 
vantagens pai:a o bem geral do lmpcrio nos seus interesses 
economicos e políticos. 

Deus Guarde a v. I~x .-lllarque.: de .4branles.- Sr. Pr~;. 
sid~ntc da Provinci!l de ...• 

--
N. 321.-FAZENDA.-Em 16 de Julho de 1863. 

Cobrança da t.axa de . .t:_~cravo5 pertencentes aos moradores de uma 
Vílla •1uc desceu desta categoria. 

l\linislcrio dos Neg-ocios da Fazenda.-Rio do Janeiro 
em 16 de Julho de 1863. 

O 1\larqucz de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em respost:l ao oficio do Sr. Ins
pector da Thcsouraria de Fazenda da Província de S. I' edro 
sob n.• 124., de 11 de Junho proxirno passado, em que deu 
conta da decisão que profcrio, julgando sujeitos ao paga
mento da taxa de escravos, do exercício de 18G1-1862, os 
moradores da extlncta Villa das Dores de Camaquarn, os 
quaes, segundo representou o Collcctor do respectivo .l\lu
uicipio, negavão-se ao pagamento deste imposto sob o fun
damento de quo por acto da Asscmbléa Provincial fôra 
aquella loca lidada rebaixada da categoria de Villa; declara 
ao mesmo Sr. lnspector que o Thesouro approva sua de
cisão, por estar ella de accordo com as disposições do He
gulamento de H de Abril de 1842; devendo aquelles con
tribuintes. ser compellidos ao pagamento da taxa sómente 
quanto ao exercício de 1861-1862, por isso que ao tempo 
da publicação do acto da Assemhléa, que tirou a categoria de 
Villa áquella Povoação, já estava feito o lançamento, c havião 
decorrido quasi seis mezcs. 

lJ!a rquc.: ele Aórantcs. 



N. 322.-FAZENDA.-Em 18 de Julho de 1863. 

As contas das despezns feitas com a captura fie recrutas paro o exer· 
cito estilo isentas de scllo. ··· -

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de J anciro 
em 18 de Julho de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thcsou
raria de Fazenda da Província do Amazona~, em resposta 
ao seu officio n. 0 15 de 9 de Fevereiro do anno passado, quo 
as contas das despezas feitas com as diligencias ordenadas 
pelos Delegados e Subdelegados de Policia para a captura 
de recrutas para o Exercito, sendo apresentadas pelas Au
toridades para serem pagas, estão isentas de sello na fórma 
do art. 85, ~ 7. •, do Hegulamento de 26 de Dezembro de 
1860, visto deverem as mesmas contas ser consideradas 
papeis do expediente das Repartições CfiffiO os de que tratão 
as ordens n." 140 de 15 de 1\larço e n." 50!~ de 2 de No
vembro de 1861. 

JJlarque:: de Ãbrantes. 

N. 323.-FAZENDA.-Em 18 de Julho de 1863. 

No calculo dos vencimentos dos Empregados das Alfandega11 para a 
cobrança dos .i.~p_ostos dâs respcctil·as nomeações, de,·e-se o!)senar 
a Circular de 19 ile Novembro de 181i0, 

Minislerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
18 de Julho de 1863. 

O 1\farquez de Abrantes, Presidente interino d.> Tribu
nal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Falenda do t:eartl, em resposta ao seu onicio 
n.o 89 de 9 ~c Junho prox:imo passado, qu<' no calculo 
dos vencimentos dos Empregados da Alfandegà da mesma 
Provincia, para a cobrança dos direitos de 5 "/u scllo e 
emolumentos, deve observar litteralmento a Ordem Circular 
do 'fhcsouro u,• 57'2 de 1!J de Dc~embru de 1860, 'lliC mandu 



calcular as quotas de porcenlagem, designadas na tallclla n. o 1 
nnnexa ao H.egulamento de 1!l de Setembro do mrsmo armo, 
segundo o termo médio da renda dos trcs cxercicios an
teriores á data da nomeação do l~mpregado, cujo titulo 
tem de satisfazer aquelles impostos. 

Marqucz de Abrantcs. 

N. 32L-L\IPERIO.-Aviso de 18 tlc Julho de J8G3. 

Declara onde dcn~m yotar os rirladríog que rrsidrm nos lugares •IPno· 
miundos- Vea•lo, c S. Perlro de Ratrs -,hoje JWtenccntrs á P•·o
vinda ~o Espírito Santo, 1 em virtude da !haç;lo prnvisorin de limite~. 
arh:mdil-sc qualilkados na Parochia de Tombos de Caraugolla,-·íla 
l'ruliucia de i\liuas. 

3.• Secção.- Rio de Janeim.-1\Iinisterio dos l\'cgocios do 
Impcrio em 18 de Julho de 18G:J. 

111m. e Exm. Sr.- Levei ao allo conhecimento ·-de Sua 
\lagestade o Imperador o oficio du 1G de Junho proxirno 
lindo, em que V. Ex. propõe a seguinte duvida: se os cidadãos 
que residem nos lugares denominados Vc<l!lo c S. ]'edro 
do Rales, bojo pertencentes á Província do Espírito Santo em 
virtude da lixaçilo provisoria de limites dclcrmínada pelo 
Decreto n.o 3.043 de 10 do Janeiro ultimo, c se vchão qua
lificados na Parochia dos Tombos de Carangolla dessa Pro
vinda, devem votar na mesma Parochia nas proxírnas ~leíçücs 
de Deputados, ou na de ltapemirim da Província do Espírito 
Santo, á qual ficárão pertencendo em virtude daquello 
Decreto. 

E o :Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua 
lmmedíata Resolução do t. • do corrente mcz com o parece L' 

da Secção dos Ncgocios do Imperio do Conselho de Eslado, 
exarado em consulta do 27 do Junho proximo findo, Houvo 
por bem mandar declarar a V. Ex. o seguinte: 

Se os referidos lugares de S. Pedro dn H atos, c V cado 
achão-se comprehondidos, segundo a divisão ccclcsíaslica, na 
Parochia de ltapemil'irn, deixando de pertencer a dos Tombos, 
os seus habitantes devmn votar naquella, quer se achem ahi 
'il!alificados, quer não. No prime~ro caso é sem duyitb qw; 



rlcvcm ahi votar aind<l <l'le tivessem sido qualificados larn
hem na parochia dos Tombos antes da fixação de limites, 
porque, concorrendo a qualificação com a residencia, pre· 
fero esta á simples qua!ilicaç<1o. No segundo caso, isto é, 
não estando qualiOcados em ltapernirim, ainda assim, como 
não pertencem mais a Tombos, c a base das operações 
cleitoraes, srgundo a lei, é a divisão ecclesiastica, devem 
votar nc~ parochia, onde se aehão incorporados, cxigindo-s•J 
p;Jra esse fim a qualificação feila naquella d'ondo forfio dl~~;
mernbrados, seg-undo a doutrina do Aviso n.• :ll de 23 do 
Janeiro de 18'J.!), § 2.•, c outros anteriores c posteriores. 

Se, porém, o~ referidos lugHrcs estão comprchendidos na 
parochia dos To111Los, segundo a divisão ecclesiastica, a 
votação dos seus llabitanlrs deve cn·,~ctuar-se na mesma lJU
rochia, a que ainda pertencem, c onde r~tilo qualillcados, 
ua fórma do citado Aviso de 23 de Janeiro de 18W, c outros, 
devendo regul<~l' lh'Slo CilSO o principio não conte~tado do 
uo.iso systcma eleitoral-quo a votação segue n qualificação. 

Deus Gunrdo a V. :Ex. -IJlarquez de Olinda. -Sr. 
Presidcntn da Província de l\Iinas Gcracs. 

-~o mesmo sculülo'ao I) residente da Província do Espírito 
Santo. 

--
N. 3~:>.-.FAZI!:;\ID.\.-Circulat· em 20 de Julho de 1863. 

Sobre o lançamc~nlo ern folll~ e paflanumlo das dividas de exercicios 
_!il~dus de ttue trata o Decreto t.le 2G de 1-'c\erciro úc lSG:!. ·· · 

Ministlilrio dos Ne,gocios da Fazenda .-Itio de Janeiro em 
20 de Julho de 1863. 

O Marquez de Abranlcs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Thc
soUI·arias de Fazenda, para a devida intelligcncia c execução, 
que as dividas do exercícios lindos, que lhes compete pagar 
em virtude dos arts. 3.• e 4.0 do Decreto n.o 2.807 de 26 
de Fever11iro de 1862, se devem relacionar em folha distíncta 
110 livro de pagamento de taes dividas. do mesmo modo quo 
se observa com as autorisadas pelo Thesouro, o segundo se' 
acha exemplilicado no modelo n ." 3 anncxo ás lnstrucções de 
10 do Dezembro de 18:.>1, n." 2trl1 cujas disposiçõe·s se cotl-



tinn:míti a obsen·at· srm nltrrnçilo. Nculllllll p~~nmrnlo tla!l 
dividas de que trutilo os citados :trl.igos do Ucereto n." 2.8!)7 
se poderá fazer antes de distribuido pelo Thesonro o eredi!o 
competente : o qu(J muito se recommcnda nos Srs. lnspec~ 
tores sob sua immediata responsabilidade. 

Marquez óe Ahrnnte8. 

N. 326.-lMPEUIO.-Em 21 de Julho de 18G3. 

Drrlnra que nilo ha inrompatibi/id.11lr rntrc os rar~o~ de Yigario Capi· 
tulm·, Cone~o, e Lcrltc do Colh•gio de Pl•dr-o 11; ., f(lH' o Vigario Ca·· 
pitu!.1r tem direito á gratiliraç.1o marrada na J.ri para o Vigari1• 
to r r ai. 

G. • Secção.- Ui o de Janriro.- 1\linisterio dos Nrgacio3 
do Imperio em 21 de Julho de ·t8G3. 

lllm. c Exm. Sr.- Tenho presenle o Aviso de 15 dPs(~ 
mm:, no qual V. Ex. expondo a duvida em que o Th"
souro está sobre se ha incompatibilidade entre os cargos 
que exerce o sacerdote Felix 1\!aria de Freitas e Albu
qnerquf', de Vigario Capitular, Conego, e Lente do Col
lcgio. de Pedro Jl, requisita deste Ministerio a solução da 
mesma duvida. 

Ern resposta, ca}Je-me df'clarar a V. J~x. qne aquelle 
sacerdote, antes de ser elt•ito Vigario CApitular, j:í PXcrria 
~~~ funcçües de ConPgo, e Lrnte do Collegio de Pedro 11, 
niio se dando entre dias incornpalibilidadf', por poderem 
ser satisfaeloriarnonte df'sempen h a das em horas differcntcs, 
como a pratica o tem demonstrado. 

Entre as funcçües de Co nego e as de Viga rio Capitular, 
tambcrn não se dá incompatibilidade. A elriçilo de Viga
rio Capitular pódc, segundo o direito, recahir validamente 
mn l1lll ml.'rnbro do Cabido; e a aceitação daquelle cargo 
nlio importa a renuncia do de Conrgo. 

As funcções do Vigm·io Capitular, corno fal, podem ser· 
exercidas sem prrjuizo de Q.uaesquer outras que elle tenha 
tambcm do desempenhar, visto que para o cxercicio da
quellas nilo h a I em po fixado e obrigatorio. 

A incompatibilidade só se daria se o Yigario l':apiln1ar 
exeiTPSSf' outro car~o df' ordrm tal fl1H' lltf' nhsorn·sst• •'tllll-



plctamcnte o lL~IllJ)(I, eam em que não sê aéha o uc Lento 
do Collegio dtl Pedro 11. 
. E etlectivarncnte o \'igario Capitula•·, dividindo convenien· 
tNnente o tempo, nlío tem fallado ao desempenho de suas 
funcções de Lente. 

Por e:; ta occasião solicito a attrnçilo de V. l~x. para a 
dtldaração !'Pila no A viso, a que respondo, de que ao Vi
gario Capitular, como tal, nada se abona pelos cofres pu· 
blicos; pois que rlltl tem direito á gratilicaç;1o nwrcada 
na Lei para o Vigario Geral da Diocese do Hio dt~ Janeiro, 
pelas razões eonstantes da ordem do Thesouro n.• 223 d,, 
2 de Setembro de 185l, euja doutrina é confirmada pelo 
Aviso deste 1\Jinislerio dirigido ao Presidente de lio)'az rnt 
tt; do mcz passado. 

Uéus Guarde a V. Ex.-Morquez de 0/inda.-Sr. 1\fj. 
nislro c Secretario de Estado dos Nt-gocios da Fazenda. 

--
N. 327.-JUSTIÇ.\.-A\iso de 21 de Julho de 1863. 

Ao Presidente da Pro' in•·i" tia;; Ala!!ôas.-rerlara que sendo o Juiz •I e 
Direito aparentado no lu~ar rom pessoas do ftlro, c nilo podendo por 
isso tomar ct•nhedmcnto dos seus netos, dele o Juiz l\Junicip;il, S!'U 
1.• substituto, abrir corrciçâo especial. 

2.a Sccção.-1\Iinisterio dor Negocios da Justiça.-Riodo 
Janeiro em 21 de Julho de 1863. 

111 "· c Exm. Sr.-A' Sua .Uagestade o Imperadcr foi 
presente o offici{) dessa Presidencia de 21 de Fevereiro dll 
anno passado, subrnettendo á considera~;i'io do GovPrno lm· 
perial as seguintes questões propostas pelo Juiz l\lunicipal 
do Termo de Porto Calvo : 

1.• Nas comarca~ em que irmãos e tios do Juiz de Di· 
reito tenhão servido por muito tempo de Juiz 1\lunicipal e 
Juiz do Paz, corno o Juiz de Direito nfio possa exaltlinar 
seus netos na re~pectiva concit;ão, deverá ou não o Juir. 
Municipal, seu 1.• substituto, abrir para isso corrciçi'io cs· 
pccial? . 

2.• No caso affirmativo, deve abri.Ja na í•poca designada 
pelo Juiz de Dil'l•ito e conjunctamente com ellt>, ou mar· 
ca-la para época dilforentr>, eom tanto que ni'io dPixe dernr
rcr mais de dous annos '? 



O :\{t'SilHI .\ngil,lu ::'l'llhor, por Sua Imperial e lmnw
tlinla 1\esolução de X do co1Tento mri., l<~lllada sohro ron· 
sulta da Secç~o de Justiça do Conselho de Estado drl 1 ã 
de laneiro deste anno, Houve po1· bem Decidir que a du
vida fica sanada com a doutrina ex pendida no Aviso n. ~ 
478 de 15 de Outubro do armo passado ao Presidente da 
l' rovincia do S. Paulo, c l\Ianda (Jeclarar a V. Ex. que. 
sendo o Juiz de Direíto aparentado no lugar com p!lssoas d11 
f<lro, c não podendo por isso tornar conhecimento do!' seus 
a'Ctos nas correiç-ões, de\"n o Juiz 1\lunicipal, seu 1. o substituto. 
passados dous unnos, abrir correição especial, marcando 
época para ella, e procedendo ulteri-ormente nos tcrn:os dfl 
Uegulamentô n. 0 83!~ de 2 de Outubro do 18G1. 

Deus Guardo a V. Ex.-João Lins Vieira Cansantão rk 
Bb!imhú.-Sr. Pr<'sidento da Província das Atagôas. 

N. :J28.-GUERR.\.- Aviso de 22 deJutho de 1863. 

Ded~rando improeellent~ 11 duvida que por wnturn opponhn a Pa~a
rloria das Tropas dn Côr·to ao pagameuto de pret do 1." Rrgimeul" 
d{' Ca1·allaria relativo IÍ t.• quinzena deste mez, son o pretexto tJ., 
.qne ainda não fossem a\·aliadas ftS ferragens e pastagens oo s!'
mestre corrente, visto que nenhum desses anonos depende de a\·a·
lia<:no semestral • 

.1 .. • Dit·cctoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de Janeiro.
l\linistPrio dos Negocias da Guerra em 22 de Julho dn 
1863. 

Representando o Commamlanto interino do 1. o Rf'gi
menw de Cavallaria Ligeira que a Pagadoria das Tropas 
rccusára pagar-lhe o prct de 1 a 15 dPsto mcz, com o 
fundamento de que ainda não forão avaliadas as ferragens 
e pastagens no semestre corrente , declaro a Vm. pnra 
seu governo quo, se tal objccção foi feita, não tem fun
damento ; porquanto a ferragem está fixada ha muito 
tempo em 38 réis, c a pastagem depende de ajuste oú 
contracto, é portanto nem uma nem outra cousa está su
jeita á avaliuc;ão scrnestral. 

Deus Guarde a Vm. ~Antonio JJfanoel de iU ello.- Sr. 
ln.;;pcctol' da Pagadoria das Tropas da Cdrte. 

-----4'0------· 
u: u ii;-·; no r.o-.-r;! ·\o nr 1 sr;~~ f~. 



N. 320.-FAZE:\D.\.-Em 22 de Julho do 18G3. 

Manda cessar a robrauça de ('!llolnmrntoi d~ ordrus expcditlas annual
m~nft• ll'Jr uma Tlll'>uuraria- iJara o pagamento de pcnsücs fóra da 
capital. 

Ministcrio dos Negorios da Fazenda. -Rio ele Janeiro em 
22 de Julho de 1863. 

O Marquez do .Abranlcs, Presidente interino do Tribu
nal do Thrsouro Nacional, d<'clara no Sr. luspeetor da TIJC· 
souraria da Provincia de S. Paulo, em resposta ao seu ofli
cio n.o 4.9 de 19 de 1\Jaio ultimo, informando sobre o 
requerimento de D. Cnndida de Oliveira Pinto Haydeli, 
em que pede a expedição de ordem pnra ser paga de sua 
pensno de duzentos sessenta e sr>is mil sriscentos sesseula 
c seis réis (26G~6G6) annunrs prln Alfandrgn da Cidade do 
Santos, que a ordem de pagamento da dita pensão, uma vez 
expedida, não necessita de ser rr,pelida nnnualrneutc, mas 
deve prevalecer cmqtwnto a Pensionista residir na dita Ci
dadr, o que se deverá praticar com quaesqner outr<Js Pen
sionistas em idenlicas circumstancias, cessando a inde\'ida 
cobrança do emolumentos pelas ordens annuaes que até agora
se tem expedido sem convenicncia do serviço ; devendo a 
mesma Thesouraria annualmcnt(•, quando distribuir o cre
dito concedido par·a a dcspeza da referida .Aifandega, in
cluir a imporlancia das pensões que forem pagas pela ci
tada Alfandegn. 

JJfarquez de ,4brantes. 

N. 330.-FAZENDA.-Em 23de Julho de 1863. 

Augmcnto de pessoal nas A lfanrlrgas nos casos de afflucncia ex Ira o rdi
nariú tlc trabalhos c despachos. 

1\Iinislerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 23 de Julho de 18G3. 

O Morquez de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em soluçiío á maleria do cfficio do 
Sr. lnspector da Thrsouraria ue Fazenda da Proviucia do 
Paraná sob n.• 10, de 4 de Maio ultimo, dirigido â Dirrc
toria Geral dns Jkndns PuL!i,·as, declnra ao mnmo Sr. Jns-



J:.cclor que havendo as labcllas n.o• 1 c r~, anncxas ao He
tçulamento das Alfandcgils, marcado tres Ollieiaes de Dcs· 
t:ar·ga e sete Guardas para a Alfandcga de Paranagmi, c 
sendo este numero sumciente para o serviço interno e ex
terno dessa Repartição, attcnto o seu pequeno movimento, 
não pótle ter lugar a providencia proposta pela Inspcctoria 
dilquclla Alfandega quanto a nomeação de quatro vigias 
para auxiliar a fiscalisação externa; providencia tanto mais 
desnecessaria, quanto já so acha prevenida c acautelada 
pelo citado Regulamento das Alfandegas a hypothese de af
fluenci<! cxtraordinaria de trabalho e despachos: cumprindo 
quo, quando se verifique esta hvpolhese, o lnspcctor da 
Alfandega proceda nos termos dtÍ art. 22 § 1. • do mesmo 
1\egulamcnto, p1·opondo á Thesouraria a admissão extraor
dinaria e provisoria, na classe dos Officiaes de Descarga, 
dos indivíduos que sejão necessarios, com approvação da 
Presidencia : devendo por este modo cessar os embaraços 
c difficuldades a que allude o mesmo 81·. lnspector Pm 
seu dito officio, a que acompanhou por copia o d<l Alfan· 
dega. 

jJJar'}uez de A úrantes 

N. 3JL- FAZE\ll.\.- Em 2:J de Julho de 18ü3. 

Substituição prolongada ou po1· ponco tempo, corn ou >em liauçn, tle 
um Th~.;ourciro de .\l[audcga. 

l\linistcrio dos Nc-gocios da Fazenda. -Ui o de Janeiro em 
23 de Julho de 1863. 

O J\Jarquez de Abrantes, Presidente intm·ino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. I nspeelor da The
souraria de Fazenda do Rio t;randc do Norte, f)lll resposta 
ao seu officio n.o 15, de 20 de Fevereiro ullilllo, que, no im
pedimento do lnspcctor da All'andcga dessa l'rovineia, que 
serve igualmente de Thesoureiro, púde o respectivo Aju
!.lante substitui-lo, sendo po1· pouco tmupo, som liança, con
forme o disposto no§ 3. 0 do art. 88 do HPgulamenfo do 
tU de Setembro de 18GO, dPventlo pre~ta li!, nos Lermos do 
url. 121, se a subslilui-:iío prolongar-s('. 



N. 332-.-GUEIUU.-Aviso de 2:3 de Julho de t86~. 

l>ispondo que 011 Capclt~cs da ncpartiçiio Ecclcsiastica rio Etercito tem 
olirrito no soldõ-·i:lcsde a datu rm que prestarem juniíucnto uo 
Quartel-General da Côrtc. 

!~.· Direcloria Geral.- 2.• Secrão.- Rio de Janeiro_--,
]Uinisterio dos Negocios da Guerra em 23 de Julho de 
:18ü3. 

Deferindo Sna l\lagestade o Imperador á supplica d<> 
Padre Antonio Augusto de Andrade e Silva, CapPHão Al
fet·es da ltepartição Ecclesiastica, Ha por bem, de con
formidade com o parecer do Conselho Supremo Militar 
'~m consulta de 13 deste mez, que se lhe ajustem contas 
ltovamente, pa~ando-se-Jhe o respectivo soldo da data em· 
•J uc prestou juramento oo Quartel-General da Côrle, fi .. 
,·.ando osta delibera~ão senindo de regra p;ua casos se
J.r.wlhantes. 

Deus Guarde a Vm.-Antonio bfanoel de Jllello.-Sr. 
luspeclor da Pilgadoria das Tropas da Córtc. 

----
N. 333.-J.' • .\ZENDA .-Em 2'•· de Julho de 1833'. 

llá instrucç•;cs sobre as ajudas de custo a Empregados de Fazeu•la. 

· 1\Jinistcrio dos 1\"e~ocios da F<.~zenda.-Rio de Janeiro em 
~~~ de J ull!o de 18ü3. 

O 1\Jarquez de Abranles, Prcsidenlfl int.erino do Tribunal 
tio Thcsouro Nacional , para rcgulurisar o pagamento das 
;.~judas de custo a Empregados de Fazenda, ordena qnc as 
Jnst.rucções de 16 de Janeiro de :1860 c :t.• de M<.~n;.o do 
1861 sej1io observadas com as seguintes alteraçõr.s: 

Art. 1.• As ajudas de custo de transporte não serão d'ora 
~m diante abonadas em dinheiro aos Empregudos nas viag<'n . .; 
Jsor ag-ua. 

O (~overno, na Côrlc, P. os Presidenles, nas Províncias, 
requi!>itarúõ das Companltias de navegação su hvcncionadas 
passagem de Eslarlo para os Euspn~gados, e mcrul,ros do 
o;.ua familiil, flUe a clla ti\e-n,:m direito nos termos dn til~-



2. o das I nslrurçõcs do 1. • de !\Lm;o de 1 81H e H.~ da 
presente Ordem, pngas as comcdorias pelo l\linistcrio da 
.Fazenda. 

Se as passngcns de Estado estiverem preenchidas, os 
transportes serão dados pelo dito l\Iinisterio, á vista das 
enntns que forem apresentadas pelas Companhias, encon
trando-se, porém, nas respectivas importancias os preços 
das passngens de próa não occupadas em cada viagem. 

Art. 2. • Só mente nas 1iagcns por terra será permillido 
aos Empregados receberem em dinheiro as njudas de custo 
para despezas de transporte. 

Os lnspectores das Thesourarias não poderão realizar pa· 
gamento algum de&ta natureza sem verificarem o numew 
das pessoas de familia transportadas pelos Empregados a 
custa do l!:stado, sob pena de indcmnisar.~m a Fazenda de 
qualquer quantia que indevidamente houverem mandado 
paga1·. 

Art. 3. 0 As quantias que constituem as ajudas de custl) 
de preparos de viagem c primeiro cslabclccimento só serão 
devidas integralmente aos Empregados de l"azenda nomeados 
ou removidos da Côrte para as Províncias, c vice- versa, ou 
de umas para outras Provincias do lrnpcrio. 

Art. !~.o Os J~rnpt·cgados, que acaiJarcm de exercer lu
gares de com missão, c regressJI'cm ás Heparti~,;ões a que 
JlCrtencem, so terão direito á passagem ou transporte a custa 
do l~stado para si c suas farnilias, se as conduzirem, c a 
de prPparos de viagem unicamente para estas ató o rnaximo 
de 200~000, como se acha cstabeleciJo nas ciladas Ins
trucções elo 1 . o de Março; não lhe cabendo o abono de 
primeiro estabelecimento. 

Art. 5.0 As disposições dos artigos antecedentes são appli
Gaveis aos Empregados nomeados para commissi"íes tcmpo
rarias c extraordinarias. Não serão, porém, duvidas ajudas 
de cu~to ás f'amilias, por occasião de ta(~S commissõcs. 

Art. 6. 0 O Empregado despachado de uma pnra outra 
Jleparlição deverá apresentar na de que Sültir uma rela~ão 
uominal de todas as pessoas da familia com dl•elaraçfio das 
idades, para serem autorisadas as l'nss;1gens, ou nbonadns . 
os transportes em dinheiro na l"órmn dos arts. 1. 0 e 2.o, c 
proceder-se ao calculo do pagamento t..le pr(~paros de viagem. 

Dessa relação c calculo se emiará cópia nulhenlica ao Thc
souro, ou ás Thcsourarias, segundo forem os despachos para 
a Cõrlt•, ou para as Provincias. 

Art. 7. 0 Nas H.cparlições em que rorem senir os Em
pregados, não poderão n'ePlwr as quantias man·adas para 
d«~spcz;~s de primeiro eslahokciturnto SPIII fJil'~ mosln·m 
pu r uma prova 'lllaltpwr, t• juiw e ~uh a ,,, ·l"·''l:•llhilithu.!<' 



dos Chefes das mesmas Heparliçúcs, que c!T.~divarncnl·~ fot·iío 
transportadas para o lugar da nova residencia dos mesmos 
Empregados todas as pessoas de família contempladas na 
relação exigida no ar ligo antecedente. 

Se da confrontação dessa relação com a prova cxhibida 
resultar di!Terenca contra a Fazenda, será o excesso indem
nisado por encontro no abono do primeiro estabelecimento; 
c, no caso de del1ciencia deste, por desconto mf'..nsal da terça 
parte dos vencimentos; ficando comprehendidos nesta dis
posição os que ora se achão rcsponsavcis por dividas desta 
origem. 

Art. 8.• Os Empregados, de que trata o art. 3.•, que 
no pet·iodo de dous annos fot·em despachados para mais 
de um lugar (que não seja o de Inspector, ou Chefe de 
Repartição de l<azenda, ou pat·a commis.>ão extraordinaria) 
perceberáõ, do segundo despacho em diante, metade das 
ajudas de custo de preparos de viagem c primeiro estabele
cimento. 

Art. 9. • Aos Empregados nomeados para com missão cx:
tt·aordinaria, c aos removidos que viajarem com familia, se 
dará transporte para um criado, que c!Tcctivarnente con
duzirem em seu serviço, c fOr contemplado na relação men
cionada no art. 6. • 

No pagamento desta dcspcza se observará o disposto nos 
arts. t.• e 2.•, abonando·sc na viagem por terra a 4.• 
parte da quantia mínima marcada por legoa aos Empt·cgados. 

Art. 10. Aos nomeados ou removidos de Ilepnrlições 
das Capitaes das Províncias para outras do interior das 
mesmas Províncias, vice-versa, quer para lugares de elfec
tividade, qum· para commissões ternporarias e exlraordi
narias, serão concedidas as aj uda3 de custo de transporte 
na fórma da presente ordem, e as dr! preparos de viagem 
e primeiro estabelecimento n:t razão de metade das quo 
competem aos removidos de urnus para outras Províncias 
do lmperio. 

Art. 11. No calculo das dcspezas de primeiro estabele
cimento dos Empregados das Alfandcgas, l\Icsas de ltendas 
c Rcccbedorias, não são comprehendidas as pot·ccntagens, 
como já o declarou a Circular n. • 2l de 15 de 1\Iaio 
deste anno. 

Art. 12. Conforme se acha disposto na Lei n.• 1. 177 
de 9 de Setembro de 18ü:l, art. 7.", § 10, u:Jo tem di
reito a ajuda de custo o:; indivíduos que forem pela pri
meira vez nomeados para empregos de Fazenda. 

blar'f'tez de A~ran:es. 



N. 33!•.-FAZEND.\.-Circular em 2t> de Julho de 18G3. 

Sobre a importaucía dos ~molumentos ,, IJIIC ~stão wjeitas as patentes 
dos Ollidacs militares. · 

Ministcrio dos Negocias da Fazendn. - Rio de Janeiro 
em 25 de Julho de 1SG3. 

O l\larquez de Abrantrs, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara, crn conformidade do Aviso 
do M i nistcrio da Guerra de 23 de 1\J arço ultilllo, aos Srs. Ins
pectorcs das Thesourarias de Fazenda, para a devida intcl
ligencia e execução, que os emolumentos a que estão sujeitas 
as Patentes dos Officiaes rcfOl'mados do :Exercito, devem 
cobrar-se na razão de meio por cento sobre o vencimento 
annual que passarem a ter os referidos omciaes, c não 
sobre o vencimento correspondente ao posto em que forem 
reformados ; porquanto, podendo clles ter menos de 25 an
nos de serviço, virião neste caso a satisfazer deducção do 
Yantagens que não percebem. 

M arquez de Abrantcs. 

-•u• 

N. 335 -AGRICULTURA, COMl\IERCIO E ODR.\S 
PUBLICAS.- Em 25 de Julho de 18li3. 

1\fantcm a doutrina contida no A vis() de á de 1\Jarço, que nega nos Bancos, 
que possuem acções de Companhias como cauçiio de credito ;-o IIí
reito de tomar parte na cleicuo das respectivas dircctorias ; c declara 
que os possuidores das acçõês assim caucionadas podem ,·otar. 

Directoria central.- i." Secção.- Rio de J anciro. - Mi
riisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio- c Obras 
Publicas em 25 de Julho de J8G3. 

lllm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua l\Iagcstade o lm1 

perador o officio de 8 do mcz proximo findo, em que a Di
rectoria do Banco do Brasil representou contra a doutrina 
do Aviso deste :\finisterio de 5 de .1\Iarço ultimo, expedido 
de conformidade com a Imperial Hesolução de !~ do dito 
rnez, sobre consulta da secção dos 1\'Pg-ocios elo lmprrio do 
Conselho de Estndo. 



, Pelo l'efel'itlo Aviso fui declarado que os e~laLelecilncntllr> 
banca rios, que possuem acçües de Companhias anonymas 
como caução de crcditos, embora taes acçües lhes tenhao 
~ido transferidas, não podem tomar parte na eleição das 
respectivas Companhias, porquanto a transfcrencia, nesta 
hypothcsc, não importa um titulo verdadeiro de propric
dudr, mas apenas uma garantia de direito creditorio. 

A isto oppüe a mencionuda dircctoria os s1~guintes argu
mentos: 

1." Quo o Banco só recon hrcc como accionista aqucllc, 
enjo nome se acha inscripto em seu registro, ou coliJO socio 
primitivo, ou por virtude de transfcrcncia. 

2. 0 Que nrsse caso se achão os credores pignoraticios, em
hora sPjão sú apparcntcmentc propriclarios das arçõcs, c corno 
tacs tem sempre sido admittitlos a tomar parte em tudas 
as de li bcraçües da assem bit' a geral. 

3.0 Que a pratica do Kmco do Brasil parece ser a mais 
conforme com a natmeza especial do contracto do penhm· 
mercantil segundo se dcprehendc do cap. 2. 0

, tit. 13 do 
Codigo Commercial, c peculiarmente do art. 277. 

4." Que a doutrina do .\viso póde occasionar serios em· 
llaraços á marcha e admiuistr:~ção do Banco, porquanto, 
não poderá clle reunir o numero sumcicntc de accionistas, 
para , na fôrma dos seus estatutos, formar-se a asscmbléa 
geral, dmtlc que so achar em poder dos outros Bancos um 
numero de acçües que n~prescntc o terço das que forilo subs
eriptns no Rio de Janeiro. 

Ou\ida a este rPspcito a mesma Secção do Conselho do 
Estado, foi clla de parecer: 

1.• Que a doutrina do Aviso deve set· mnntidn, por ser 
fundada nos pl'incipios de direito, que rf'gulão o penhor, 
sem embargo da transferencin, com que argumenta a di
rectoria , porquanto : 

2. • A referida doutrina funda-se na prohib1ção imposta 
aos Hnncos em seus proprios estatutos, ou actos de incor
poração, de não poderem possuir acçõcs de Companhias ano
nymas ; do onde se segue que a transfcrcncia de taes acc;ões 
só devo ser considcrnda legal (Jat·a o unico effeito de gradual' 
seu direito de credor com prefcrencia a outros. 

3. o A transfercucia, assim entendida , nilo offcnde os es
tatutos, ou actos de ineorporação d•J Bancos, pois que não 
equivale senão a um meio de garantir os emprcslimos ou 
descontos c de alargat· a csphrra de suas operações, effeito 
<JUC dosapparcce descle que os Bancos pretcndão figurar com 
verdadeiros accionistas das referidas Companhias. 

4. o O;; a c tos clcitoraes nem ao men~ts podem ser consi
dl•r:Hios romo art\B rnu>~rvarlorrs do direi lo rrrditorio; ~'• 



pelo contrario, poderii'io mesmo ser prcju!lidaes tis Com
)lJnhias, desde que grande numero de acções se aceumu
lasso na posse dos di!Tercntcs Uancos. 

5. • Embora, nesta hypothesc, o norn~ do cn'rlor pigno
ratício Pslrja inscripto nos livros do Banco rio Brasil, clli' 
não figura como verdadeiro accionista p:~ra gozar de todos 
os direitos rcspccti vos, porquanto f.amhcm lá se acha o 
nome do devedor, que ó o verdadeiro acdonisla, a quem 
compele o direito de votnr·, logo que cxhihc o cseripto qun 
lhe servir de titulo, na fúrma dos ar!s. 271 P :?.72 do Co
tl!go Commercinl, c 283 do regulamento 11.'' ·~·;n de 2:_; tl" 
~ovemhro de J850. 

G.o ]\;'ão procede, pois, o receio da impossibilir13dc dl~ s" 
reunir a ns;crn I.Jléa geral em numero I e~ ai. 

E o 1\Iesmo Augusto Senher, Confonnando-sP, por Sua 
Jmmcdiala Resolução de hoje, com o paren'r da mesma 
Sec~ão , constante da Consulta de G rlo corrente mez, Ha 
por bem mandar declarar: 

1.• C)ue a doutl'ina do Aviso, ucquc se lrala, niio púdc 
ser revogada, por ser a vcrdndcira e mais favorare1 ;í:; con
reniencias das transncçtics commerciacs. 

2. 0 Que os accionislas de qualquer Compnnhia :monyma, 
que tiver suas acções caucionadas em estabelecimentos ban-
carios, cujos estatutos não lhes permittirern adquirir taes 
acções como propriedad(•, tem direito de Yotar nas eleiçõc!; 
das mesmas Companhias, desde que cxhihir doeumcnlo~, que 
Jlrovcm achar-se as ditas acções caucionaclns c:n qualquer 
daqnnlles estabelecimentos. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento c da 
referida Directoria. 

D~us Guarde a V. Ex.-Pcdro de Alcanlara Bcllr.rJardc.
Sr. Presidente do Banco do Brasil. 

----·-----
N. 33G.-FAZEND.L-Em27 de Julho de 1863. 

f:obrança de i di1·cilos arldicionacs d~' importação c c<pol't11Çilo. 

Ministori.o dos Nr~ccios da Fazrnda.- Rio dr .Jandro em 
27 de Julho de 1863. 

O 1\farquez de Abrant.cs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesomo Nacional, tendo presente o officio n.• 65 dd 
27 do mf'Z ultimo do Sr. Inspcclor da Th~-ourGria de Fa-

Jn:r:rr.:i1ro:" nn (;nvr.n-,·1 tn· 1~5:; ·13. 



1rnua <lo l\laran!Jão, ácerc:1 da arrecadação dos direitos atl
c!idouaes llc !i e 2 •/. sobre a lmpol'taçào mandados cobr;u 
pelo § 1. • tlo art. 11 da Lei n. • 1.114 de 27 de Setembro 
de 18GO até o fim do exercício de 1862- C3, declara que 
appnna a sua rcsolu~,:fío de marHlar eontinuar na execução 
da llll'Sma Lei, eru vi,la da autorisação consignada no§ 7.• 
do art. 2.3 da de 9 dP Setembro de 18ti2 n.• 1.177, menos 
na parto relliliva aos 2 •(o addicionaes sobre a exportação 
para paizrs estn111geiros, visto terem sido comprchendidos 
na Plevaçfin d1~ !) a 7 "/ .. , de f[lle trata o ~ I :J do art. lO da 
rilaila LPi 11." 1.1!'7. 

Mtlrquez t/e Aln·ante.~ . 

.'i. 3:J7.- FAZE.\ DA.- Em :2.7 de Julho de 1863. 

~'-\•I.Jrc cobrança dos ~ prJt· 0 ,'v 5l!L;titntiros dJ. dizima de chancellaria. 

Ministrrio dos l'ü•gocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 
27 de J ullw de 1Hti:3. 

Sirva-sfl V. S. declarar no Collector das Rendas Geraes do 
1\Iunieipio do Hio Bonil(l, em solução ás duvidas con!>tanles 
de seu ollicio de 18 de Julho de 1861, que para serem de
vidos os 2 por o;. substitutivos da dizima de ehancelluria é 
nrcessario que haja seulenr;a da t. • instancia, nssirn corno 
crn preciso que houvesse appellação, para que tivesse lugnr 
a multa de 4 por 0

/ 0 durante o rcgimen do HegularnenlÇJ 
de 13 de .Fe·tcreiro de 1861, por consequencia nas demandas 
em que se proferirão S!'nlcnças antes da exrcução do citado 
ltegnlamcnto, de que não hourc nppellações, que as sujei
tassem á multn do 4 por 0

/ •• !'C devo cobrar a dizima, nos 
termos do Decreto de 10 de Junho de 18~5; mas, so na
quclla época nao estavão julgadas, não lern lugat· a co
brança de tal imposto, devendo dar-so baixa no averba
mento. 

Deus Guardo a V. S.- Marquez di' Abrantes. -Sr. Con~ 
s~lhciro Dlrcctor Geral inleriuo das Hcnrh1s PtVJii':ils. -



N. 338.- FAZE:\'D.\.-l>n :!7 de Julho Üt~ ISG:-:. 

1\linisterio dos Nrgocios da FJzenda .- Hlo de Janeiro eru 
27 de Julho de 18G3. 

Communico ao Sr. Administrador da Hccrucdoria da Ctirlt', 
para sua intclligeneia c dcvirlos cfl'eitos, que fica appro
varla a sua decisão dedarnndo cJne o juro da mora rw 
pagamrnlo da taxa dr heranças c legados, eslabclericlo ntl 

urt. 21,. do llegutanrenlo de 15 de Dezembro de 18ü0, quando 
o testador ou inleslado falkcer em paiz estrangeiro, devn 
ser contado depois de u rn anno da chrgada da noticia da 
lllorle ao lugar do J mperio onde se achar o herdeiro, tes
lanrcnleirn, lcgalario ou rabeça de casal, conl'orme eonsla 
do seu ollieio n.o 11 '• du Jfl rlo corrente. 

Mnrqur;. de Aúrantc8. 

N. 33!}.-F.\ZE:\11.\ .. -- Em 27tlc.lulllil ele IBG.L 

l.toi:l~.io,. rohranç~ !),.. tlirPilo> d;t< nnmr:11;t;r, •IP Clnlt iar> dt> Justiçn ~ 
Escri' at•s dos Suhdde;<adth 

!\Iinislc•rio dos Nq:;oeios da Fazcndél.- T\io ele Janeiro 
1'111 27 de Julho de 181::1. 

Sirva-se V. S. declarar r.o Collcctor dns Hcnd;1s r.~rar>s 
de Maricá, em resposta ao St'll officio do 1." do corrente, 
11. • 16, 11tte tem obrado irrc~ularmentc eobrnndo dos tí
tulos ou provimentos dos Officiaes de Justiça súrnenle 5'~0 
réis. Os direitos a cobrar de lacs litulos ou provimentos 
são : J O "/. do rendinwnlo de um armo de n"vos, e 540 do 
velhos direitos se a nomeação ou provim·~nt<l fôr por um 
armo; se fôr por sei;; mews ou por menos, os 10 "i• serão 
cobrados do nrlor da lotaç.fio pro-rata, isto i·, em rclaç.iío 
ao l<>mpo, na fórma do § 2. 0 do Hegimcnlo de 11 de Abril 
dn 16Gl. 

Se esses lugare)O não r>lil'crcm lotados ddinitivamrnh•, 
de-.t• a l,0llcdorialota-lo' J 1 1'0Yi~nriilllH'tlk, c•.,:iJ<.l (k[•'f'Jilll1:' 



o Ikcrelo de 8 de Março de 17i~J. iússe I ralnllw qt~t: dele 
ser feito por um termo, ern que se justililjuc a r;:zão da 
lotação em mais ou em menos, conforme o maior ou menor 
trabalho do r,·,ro 1: <JIII: d1:ve ser submetlido a approvnção 
do Thcsonro, ncnhullla iutervcn~:ão precisa ter o .Iuiz 1\Iu
nicipal, ou outra qutdqucr autoridndc judicial, salvo se a 
Col!ectoria as quizcr eonsultar como informante para Lascar 
o valor da lol<tç~o que flzrr. 

Com lodo esse processo, rneramcnfc adminislrntivo, nada 
tem que ver o Juir. de Direito da Comnr"a, o qunl ó au
toridndc inconl(wlcnte para tomar ronlll'einu:nlo de tudo 
ljllanto diz re;;Jwilo á arrccada(·ão c fisealbaçiío rlus Hendas. 

11clo que respeita aos Escrivücs dos Subdelt>gados, wmpre 
que V. S., outrosim, declare ao referido Colkctor que estão 
sujeitos pelas suas nomeações aos direitos de 5 "/., como foi 
declarado pela Ordem n.• 240 do 22 de Agosto de 1855, 
e para s~~ prncedcr á sua arrecnd;H:ão, convém que se fuça 
:tlutnçiio prmisoria, como ueir11a fica dito, a respeito dos 
( lflleiaes rio J nsti1;a. 

Ueus Guarde a V. S.-Marque:::. de Aórantcs.- ~r. Con
srlht•iro llireclor l;cral interino da.> H(•nr.las Pnblic;b. 

---
~. :v~o.-G UElltL\ .-A viso de 28 de JniiJo de 18GJ. 

Etplicaotlo qne os Officiaes que se consenarcm doentes cu1 st~us 
quartP.is tt'm dirrito ft Nape, c w1o deYern Sl'f confundidos !'Olll 
.1<JUcllr•s IJIIC soliritJo !l'lllfHI determinado para seu tratamento em 
\ ir!LIIIC de ill'['C!'I;;io de >illl!h'. 

r~. • Dircctoria Grral.-2.• Scc,.rru.-I\io de J:wriro.
Ministcrio dos l"<.:gotios da Guerra em 28 de Julho de 
1863. 

Illm. c Exm. Sr.- Dt'ferindo ao Capiliio do 12. • lla
talllilo de InfLlnfari::t Leandro Corr~a do Lago, que solicita 
]Jagnrucnlo da etupc que llrc foi negada pela ThPsournri<l 
de I'azenda dessa Província, conespondente aos dias do 
IIIPZ de Jnnllo em que por doente te\'e permissão para 
trata r-se em seu rprartcl, ex per; a Y. J~x. u s wru petcnl('S 
nrdens ;í nlf'sma Tll<'~ounrri;r, para qw~ lllc ;•jus[c co11las 
das tjue ll:e foriio ,rr•0arla:;, fkéllldo ~ervindo de rq:ra IJll•· 



os O!lit:iaes doentes Pm sem quar\<'!.; !t'nl dil't·ito ;i el;q;t•, 
s'' porventura por eonV«'!IÍPu<:ias dL-ciplinart•;; 11f1n l'orl'm 
obrigados a recolller-se aos HospitaPs, nfio poút~P in ser con
fundidos com nqudlcs que em virtude da tiiS[Wtt;ão <In 
saudc wlicitão tempo determinado para seu lratamentn, easo 
t•m que, SPic(IIIHio o arl. 101i do Bt·gulo~m<~nto dP 27 de Ou
Lubro de 18ti0, dnranle as licrnÇ'lS, lieiío rdmitlos a soldo 
simples cmquanlo uiio for•~m conlirrn:ulas l~"lo Governo. 

Deus Guarde a V. Ex. -A•1lonio Manoel d•! Mello. --Sr. 
l'n·sidPntc da l' rovincia de S;u;la Culhe~rina. 

:'~. :.J\ 1.--GlJEI'.H.\. -A\iso de 28 clt! Jrililo t.le 1F.Ii:J. 

llecbran,•o qu~ o A'i'o de ~l th• .Tulll~ d<: t~G·J n.~o tr111 r!1cito ,,._ 
t•·oaeti 10, 1isto que não rec'Jlllteccu um direito pn·nbl<'al<! I' <!prna' 
(•:.;.talwlPcen \antilgrns para seniçrl que nunra h;n·,a sido rr-trihuidtl, 
rumo era o dos OfliLiacs qnc funcciunay,·,u 11os C·,llsc'h"s d:~ Ctu·n~. 

r..• Hircclor'a Gcral.-2.• Sccçlío.-llio rir) .Jandro.
~lini-;terio dos !\'egocios da Guerra em 28 de Julho de 
1HG:3. 

Não podendo snr mconhecida a divida liP exrrcicios findf>s, 
reclamada pelo 2.'' Tenente reformado SPI><~s!iiio Joaquim 
de Alencaslre, relativa <Í grnlilicaçfío addicional c el<~pc 
pelo tempo em f]llC scrvio de yogal nos Conselhos llt• Guerra 
instaurados a praças rio Corpo de 111H'Itnir,:Jo dessa Província, 
porque o Aviso de 21 dt) Julho de 18ü0, crn que se fundou 
essa Thesournria, 11iio tem ciTei to rrlroactivo, 'isto qne nJo 
reconheceu um direito preexistente, mas unicamente esta
belcceu vantagens para ser\'iço que nunca havia sido re
tribuido, assim o communico a V. S. para seu conhe
cimento. 

Deus Gunrde a V. S.-Antonio llfanorl de 11/ello.-Sr. 
Inspector da Thesouraria de Fazenda do Espírito-Santo. 



i\. :l'.L-GUE!\U.\.-.\vi~o tle:!U de Julhu dt~ HH!:J. 

Determinando que o produrto das receitas a,·iadas pela Pharmacia Mi
litar á .requisição rlos particulares st>ja recolhido mensalmente á Thc
souraria ti!' fazenda c rscriplu1·ada a sna im port:u~ria como despt•za 
a annullar no par<tgrapho Corpo de Sa•1t.lc c llospit;tcs. 

!L• Dirccloria Ger<~l.-2.• SPcçiio.-Hio de .Janciro.-
1\Iinistcrio dus Ncgocios da (]ucrra em 29 de Julho de 
1863. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo V. Ex:. sido aulorisado, por 
Aviso de 27 de Jnnl1o proxirno passado, a franquwu i.IO 

publico dessa Capital a l'hnrmacia Mililat·, cumpre quo a 
TIJcsout·aria de .Fazcnrla fnPllUic inslrueçõt•s que regulem 
}lfalicamentc esse serviço. Comid que tJt•llas st• fixem J'l'CI,'OS 

para as receitas, que se prt:scrc,·a :;y.;lf:ma de escripturaç.iio 
o mais simple:; e que rnnllwr· lralJilile a mesma Tlwsouraria 
)l:Jra a tomada dt•. contas no Phnrmacculico cnc<ll'f't•gaclo da 
J'harnwcia, c cmllm flil'' m'~:rsr(m('nle s<~ rPeoiiLJ o pro
tlnelo das receitas a\iarlas no Jllc~z ;mterior, sPndo ;r ~Uil 
imporl.anciLJ t'scriplurada como despcza a uunullar 11u p<t
ragrapho-Corpo de Saud" e Hn~pi!ncs.-lkjJnis liiiC V. Ex. 
lúcr-se conformado com tncs iustrucções, as sl:bmelteril ú 
approvaçiio dcsla Sccrdnria dt~ J~slado, fazcndo-J;; porém 
CXl'CU!ar desde loé(O prO\'ÍSOI'ÍillliCIItl'. 

Deus Guarde a V. Ex. -Antonio .Manoel de Jllello.-Sr. 
rrcsidcnlc tia l1rovincia do l'araniÍ. 

N. 3',3.-GUEHR.\:-.\yiso d.~ ~O tlc Juiho de 1SG:3. 

Explieando que a coofirmaçilo p~rli<la df'sla Secrrt.1ria de Est.1rlo das 
li•·rnças roncetlidas r.m \'irtudc de iu>pecç.~o para lratamcr.lo de saude 
importilo o abono de ctape. 

4.• Dirccloria Gcral.-2." Serçiio.-Rio de: Janeiro.~ 
Minislerio dos Negocios ua Guerra em 2\.l de Julho de 18G:J. 

Hlm. c Exm. Sr.-Em dcfirimenlo ;í supplir.a do Capitão 
rlo 12.0 Batalhão de lnfanlnrin Cumillo XaviPr de Mello, 
110 J'Cfplcrimcu!n informllll•.l J'OI' (~ssiJ Prrsi,lcmia clll I~ d11 



corrente, t.leclaro a \'. Ex. que a confirnução por csfa 
Secretaria de Est:Jdo de licença para tratar da sua saudt~ 
em virtude de inspccção importa a concessão de etape, 
eomo está declarado no A viso ao Rio Gt·ande do Sul, de 
3 de Junho proxirno passado, publicado na ordem do dia 
n.o 3:i3 de 16 do mesmo mez, visto como esse abono é do 
Lei e unicamente dependente do consentimento do Governo 
Imperial. 

Heus Guar·dc a V. Ex. -Antonio llfanoel de 111 cllo.
Sr. Prcsidcule da Provineia de Santa Colharina. 

N. 3'r!~.-GUELUL\,-A,·iso de',!!} de Julho de 18ü3. 

Dcdaran•lo que o Otllci<tl cncnrrrgado de examinar os encontros c 
pcgões Je uma ponte comcç111Ja 110 rio Jacuhy não trm direito a 
receber veneiruentos por c ou ta do l\linistl'r·io da Guerra, por i:;> o 
qnc a commissJ.o de que se trata é puran:cntc pro\'iacial. 

rL a Directoria Geral.-2.• Sect;i'ío.-llio de Janeiro.
:Ministerio dos Nt'godos da Guerra em 29 de Julho de 18G3. 

111m. e Exm. Sr.-Dando soluçiio ao oficio de V. Ex. 
n. 0 2:S6 d11 8 do corrent11, com o quill submeltc á appro
vação do Governo a deliberação tomada por V. Ex. de 
mandar pagar ao Tenente do Estado l\Iaior de 1.• Classe 
J~niz Vieira Ferreira a imp~rtancia de 37~082 réis prove
niente do desconto que lhe fez a Thesouraria da Fa
zenda dessa Provincia nos seus vencimentos, correspon
dentes aos dias em que por ordem dessa Presidcncia esteve 
encarregado de examinar os encontros e pegõe!' de uma ponte 
começada no rio Jucuhy, fique V. Ex. na intclligcncia de 
que semelhante deliberaçao não pôde ser a pprovada ; por
quanto, sem que se negue ás Presidcneias o direito, consti
tuido pelo § 7. o rfo art. 4. • da J"ei n. • 38 de 3 de Ou
tubm de t83l., de commett<•r a Empregado.; Gcraes negocias 
Provinciaes, não devem taes empreeados, interrompidos crn 
seus etlt\rcieios, continuar a ser f>agos pelos cofrrs geraes, 
e sim pelos Provinciaes, cnso em que se acha o referido 
Tenente, e porque a commissão que lhe foi comrncllida 
niio csti comprehendida nn ordrm dos ~r,rviços publiros 



gratuitos obrigados por lei, cxceptuatlos no arl. 3i do 
H••gulamcnto ue 2t do Allril tle 18ü0, reproduzido no do 
28 de Abril de>! e anno. 

Deus Guardo a Y. Kc--Ant.mio ltfanoel Mello.-Sr. 
Prcsidtmb da Provincii.l de S. Pedro do Sul. 

~. :115.-·FAZE~DA.-J<:m 29 de Julho de 1863. 

:\11 Tuízo dos rcílos da l'i!ZI'Ildit ~~"" l~<l urces>ídad(' de lirro de dislri-
huir;<1o. ··-

1\linisterio drs Neg-ocins da Fawnda.-Uio elo Janeiro em 
2() de Julho de 1813:3. 

O ~farqnez de Ahr:mtc~, Prrsidento interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, cornmunica ao Sr. Inspeclor da Tlw
somaria de Fazenda da Província do Minas Geraes, para que 
faça constar ao Procurador fiscal dPssa mesma Thesournria, 
que, de confOI'rnidade com o (}IIC foi declarado pelo 1\Iinis
terio da J usliça em A viso de 8 do corrente mez, não h a 
necessidade no Juizo dos Fei!os dessa Província do livro 
de distribuição, sobre cuja falta representou o dito Procu
rador Fiscal ; por isso que a distribuição só se dá quando 
existem mais de um Escrivão, ou Tabellião, conforme a 
doutrina ·do Decreto de 13 de Setembro de 1827 c Aviso 
11. 0 ü8 de !) de l\larço de 18~9: e se os Juizes dos Feitos 
da Fazenda tem cobrado custas corno distribuidores no seu 
Juizo, devem estas ser supprimidas por lhes faltar funda
mento )()gal, e repostas as que houv•Hem sido cobradas, 
pois não podião os Juizes ignorar a existencia dos citados 
Decretos c Aviso, julgando-se com direito á percepção de 
tal propina, maxime tendo em vista o art. t>.• da Lei n.• 2/d 
de 29 de Novembro de 18 ';1. 

Marquez de Abrantes. 



N. :FtG. -F A ZEN DA. -Circular em ~9 ut' Julho d(' lSC:!. 

Provid('nda sohre o pagamento de ('cJIIsignaçncs qnr o> Empnga<loF 
fizerem de parte !k seus vrncimeutus. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro rrn 
29 de Julho de 1863. 

O 1\[arqucz de Abrantcs, Prcsidrnle interino do Tr·ibnna I 
do Thcsouro Nacional, a bem da regularidade do seniço 
publico, ordeua aos Srs. lnspectores das Thcsourari;Js de 
Fazenda: 

1. • Que nas Thesourarias do Fnzenda por ondt~ s<' p:warcm 
consignações, que de parte de seus vemi111entos lizcr qual
quer Empregado que receba por outra o rrstante dell•·~. 
se por ventura as mesmas consigna<;ões eonlinuan~m aknt 
do exerc.icio em que forem autorisadns, devcr:1õ os rPs -
pectivos lnspeetores, logo no começo do novo ,,.,;nricio, 
communicat' o facto ao daquclla por onde o nu•:;mo Empr!'·
gado receber o seu vencimento, a fim de qne contiune a 
fazer-se o desconto; cumprindo que as communicaçõrs 
relativas ás consignações que se pngarem pelo Thesouro sr·ji\o 
feitas em ordem do l\Iinisterio da Fuzenda, iÍ ''isla dü reprc
scnlaçl'lo da Direcloria Geral da Contabilidude. 

2. o Que, quando por Yirludc do pedido das partes, c 
resoluçrio do Thesouro, houver de o'ssar o pagamento da 
consignação, o [nspcctot· da Thcsouraria de Fazenda pa
gadora o deverá cornmunicar igualmente ao daquella por 
onde o Empregado recebct' o seu nneimünto, dccl11ranrl(l 
o dia em que cllc cessar; c sómenle dessa data em diantll 
!'iC lho deverá pagar o vencimento integral. 

3. o Que, se por ventura. cessar o vencimento do Funccio
nari<;J po1· qualquer motivo, a H e partição que llt' o ti v f' r 
pago, deverá tarnbcm communicar essa occurrcncia á que 
satisfizer a consignação, para que immediatamente a sus
penda, e communiqtJc ao Thesouro o qun ellc houver 
demais recebido, a fim de ser compellido a fJZt'r a ncces>
saria restituiçl'lo. 

lt. • Que os Chefes das Repar'liçõcs de Fazenda, qnc não 
cumprirom o que nesta Circular estiÍ pre.>eripto, e <lerem 
assim causa a duplicatas de pagamento, serão obrigarlos a 
indcmuisar a Fa:~:enda immediatarnenle, ficando-lhes o direito 
de haver dos Empregados o que nssim homrrern pago á 
mesma Fazenda. 

Marque;; de Al:rnntes, ... _ 



N. 347. -FAZENIH.---Em ao tlc Julho de iSG:;. 
' 

:Oubstituição do Cherc tia 3.• Secção uas ,\Jrandcga5 tlc a." Ordem. 

"\Iinisterio dos Nrgor:ios da Fazenda.- mo de Janeiro crn 
30 de Julho do 1Sü3. 

O iUarquoz de A branlcs, Presidente interino do Tribunn I 
do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Jnspcclor da Tfw
sour nria de Fazenda do !Uaranhüo, em resposta no 
seu offieio n.• 117 de 2;! de DL•zembro ullimo, que nppro
vou a sua resolução de mandar cessar n pralira cslaLelc
ri<la pela Alfandega da mesma Provincia de dcsir,nar um 
t.• Escriplurario para servir de Chefe da 3." Seeção quando 
l.cnt de Der subsliluido o ,\jndilntc do Inspeclor; porquanto, 
devendo n:~s Alfandcgas de :3.' Ordem, como a de que se 
trata, o AjUtJanle do Inspc<.:tor servir de Chefe da 3.• c',,' 
Secçiíes, na fúrma do nrt. :n do Hcgui:Hnenlo dt! 1!) do 
Sclcnthro do 1860, c devendo elle ser suLstiluido pelo Em
pregado mnis ánligo c immedialamcnte mais graduado, na 
túrnta do ~ t,o do art. t>S do mesmo Hegularncnlo, a 
Psse Emprt>ga<lo compete, como Ajmlanle interino, servir 
i;wahnentc de Cltt'fc interino da 3." Sccçüo. 

)',[arque;; de Abranlcs. 

-·-
.;..). 3'~8.-FAZE~D.\.--Em :H de Jullw de 1863. 

Hcvali:la~'í(l tio' sell•J tlc uma ldra e Putlos,;os rcspectips, 
, 
Uinistcrio do3 Negocios da Fazenda.- Uio de Janeiro em 

Jl do Julho de 1863. 

U :\Iarqur\z de Abrantc3, Prc5idcnlc inlcrino do Tribunal 
do Ttw.muro Nacioaal, c:n re3posta ao o.Ticio do Sr. lns
pector da Thesouraria de FJZCtHh da PI'Ovincia de S. Paulo 
n.• r..s, de 15 de Maio ullimo , n~ qual consulla qnacs as 
providencias que se devem tomar, a fim de ser intimada a 
Henrique Luiz Ferreira Torres, c seguir os ulteriorc• termo.•, 
a condemnJçãa contra elle proferida n'um processo de reva
lithç1o de s:)I!O Je um:1 lctr.:t o:·g1ni>acJ,J p2lo C·J!lcctor de 



Taubaté, para pagamento da imporlancia da mrsma r11va· 
lidação, visto dar-se a circumstancia de se achar nn C(\rle 
o sobredito Torres, declara ao mesmo Sr. lnspoctor qun 
sendo a revalidação um acto voluntario das partes que li ve
rem interesse na legalisação dos títulos, nenhuma diligencia 
so faz precisa para a intimação do possuidor do titulo, o 
qual deve ter ficado detido, sendo bastante certificar no 
processo que a intimação deixou de ser feita por não sct· 
encontrado no lugar o interessado: assim como, que o termo 
ue infracção não é preciso ser lavmdo em livm, basln qun 
o sejn no mesmo pmcesso. Colligindo-se do processo, cuja 
certidão acompanhou o predito officio do Sr. Jnspector, qu.:1 
o Collector de Taubaté inegularmente procedeu não só no 
modo de considerar os tn~s endossos da letra , que lhe foi 
apresentada c que julgou sujeitos 6 revnlidaç1ío, como lambem 
em não te•· interposto recurso cx:-officio para a Thesouraria 
de sua deci~ão, como lhe cumpria, nos lermos do art. 126 
do 1\Pgulamenlo de 26 de Dezembro de 1860; c eom quanto 
o prazo marcado no art. 127 parn taes reeUI;;IiOS jll seja de· 
corrido, ordena ao Sr. lnspector que não ol)~tante avoque 
o processo para conh•~cer da decisão do Collector, a rJunl, 
qunndo mesmo ncertada fosse, não pódc set· cxequivrl sem 
confirmaç:lo da Thesouraria. Cumpre que o mesmo Sr. lns
pector tenha em yisla que a quantia que se deve cobrnr 
pelo titulo em questão é de 401:t'600 ·revalidação do 
]Himeiro c terceiro endossos, c não a de 1 :611:t:l200 exigi
dos; porquanto, suppondo que a obrigação seja de 7:Uü01jl000, 
c que o primeiro endosso não tenha prazo de ,·cnci
mento, como não costuma ter, e que a mesma obrigação não 
estrja ajuizada, como parece não estar, não tendo sido apresen
tada ao sello no prazo estabelecido no Hegulamenlo cnLlo 
em vigor, a revalidC~ção do mesmo endosso deveria ser do 
5 c não do 10 por cento, na fórma dos arts. 5. 0 c 
5l do Hegulamento de 26 de Dezembro de 1860; a revali
dação do segundo endosso não é exigível, Yiolo ler sido o 
titulo sc\lado dentro do prazo marcnrlo; c 11nllhncntc a rcvali
dao;ão do terceiro endosso, que lwvia pago em tempo 1,.::;-soo 
em lugar de 81';11000, deveria ser do triplo da dill'crcnça 
entre essas duas quantiils, P nãn dn se·<tuplo, como cxi3io 
n Collector. 



N. 310.-BJPEIUU.-.\\iso de ::JJ de Julhodcl663. 

Apr•rora a providencia tomada p~la Congregaçll•• dos Professlll'es re la· 
tivamcnte aos alunmos prNniados que dci1fio de comparecer ao aclOo 
publico dtfdisll'ibuição dos· prcmios. 

t~. • Secção.- Rio de Janeiro .-1\Jinisterio dos Negocias do 
J 111 per i o em 31 de Julho de 1863. 

1\ecuso n rrccpt_:ão do o!licio de 2;) do corrente, em qut) 
'L S. communica que pelo facto do não comparecerem aos 
m;tos publicos da distribuiç~o dos premios muitos dos ai um
nos premiados, resolveu a Congregação dos Pmfessorcs 
dessa Academia, que d'ora em diante os alumnos con
templados eom preruios sPjiio em tempo avisados do dia c 
hnra em que se deva elfeduur a dita distribuição, e os qucr 
falturem a esse acto solemne percão os premias que lhes 
pertencerem , s:1lvo se participarem por escripto, no dia da 
distribuição ou,antcs, que não podem comparecer por motivo 
justo e provado, ou se por este Minislcrio fOé determinado 
que se lhes faça clfcctiva a entrega. 

Em resposta tenho que declarar a V. S. que approvo esta 
medida. 

Oeus Guarde a V. S.-Marque.:;; de Olinda.-Sr. Uireclor 
da .\cad.~mia das Jkll<Js ,\rtes. 

-·-
N. ;J:)O.-F.\ZE\D.\.-J.o;m o 1." de Agosto de l86:J. 

Ih! a Clll que ~~· deyc rornr•:nr ~ eontnr o juro pd;r mora do pagnmenC()' 
tl<.> i111p<>~to de heranças. 

1\linistcrio dns Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
o 1. • de Ago!>to de 18ü3. 

Convindo fJxu a intelligcncia que deve ter o art. 2'~ do 
Hegulamcnto de 115 de I>ezembro de 1860, relati\·amente ás 
J1enwças cujos inventa rios jú se achavão encerrados na data 
tlo rne,rno llegulament0, e que foriio tarnbem sujeitas á dis· 
Jl;,lsição do referido artigo pela do art. t~9, deelaro a V. S., 
para sU<I iulelli:;-•:w::ü\ c dcridos clfd!os~ e em solução il 



f eonsullá couslanlo do seu parecer de 16 de Julho proxímo 
findo, quo o juro da mora, em semelhantes casos, não 
púdc ser contado senão da data do Regulamento, pois do 
t·ontrario dar-sr--hia ctTeito retroactivo a este; deduzindo-se 
aliás da disposição do citado art 29 que o pensamente do 
legislador, quando sujeitou a essa pena as heranças antigas 
devedoras do imposto, foi que os herdeiros ou legatarios 
respectivos não ficassem em melhores circumstancias do que 
as dos outros. 

Deus Guarde a V. S.- Marque:: de Abrantes.- Sr. Con~ 
selheiro Dit·ector Geral interino da Contabilidade. 

N. 351.-FAZE~DA.-I~m o 1.• tle Agosto de 1863. 

A; fazenda~ naciouacs não pag11o o dizimo de gado á Admiuistraç1io das 
rendas proviuciacs. 

\linisterio dos Negocios da Fazenda.- lHo de Janeiro em 
o 1. • de Agosto de 1863. 

O J\larquez d1~ Abrantes, Presidente interino do Trihu
nal do Thcsouro Nacional, em resposta ao oflicio do Sr. 
lnspector da Thesouraria de l<'azenda da Província do Piauhy 
n.• 7, de 24. de Janeil'O do corrente anno, no qual pede 
solução á materia de que tratão os officios, que em diversas 
datas forão pela mesma Thesouraria dirigidos ao Thesouro, 
representando sobre a cxigencia que faz a Administração 
das rendas provinciacs do pagamento do dizimo dos gados 
pertencentes ás Fazendas do Eslade, existentes na sobre
dita Província, declara ao mesmo Sr. Inspector que, sendo 
o dizimo dos gados um ramo de receita publica, embora 
provincial, não póde ser exigível das Fazendas do domínio 
dn Estado, o qual em hypothese nenhuma deverá ser con
tribuinte de si proprio; porque do contrario seria falseado 
o systema e invertido o principio regulad9r das contribui· 
~;ões c impostos, que são lançados aos partícula res, c creados 
para manutenção do Estado c satisfação de suas dcspezas; 
c embora cada Província tenha rendas com applica~ão es
ptcit\1 ás SUL\S nct:cssilltldes pcntli<tn:' 1 n~o dcixt~ a Si.\\isf<t~ã(J 



dcssàs necessidades de constituir uma despeza publica e, 
portanto, subordinada ao principio geral da manl}tenção do 
Estado. 

Seudo estes os mesmos fundamentos que servirão de base 
para a expedi~ão da Ordem n.• 202 do U de Novembro 
de 1850, por força da qual ficárão isentos do pagamente 
da decima os Proprios Nacionaes, cumpro que o Sr. lns
pcclor faça sobr'estm· no pagamento dos dízimos do gado 
exigidos das Fazendas Nacionaes pela Administração das 
.rendas provinciacs. 

Marqu.ez de .4hrantes. 

--
N. 35:!.- F A ZEN DA . -- Em a de Agosto de 1863. 

1\uJllca,:iu c cxpcui<;ao do rrspcctiro titulo para Guanl~ <lc l\lrsn 
de l\cudas. 

l\Jinistcrio dos Ne~ocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
3 ue Agosto do 18G3. 

111m. c Exm. Sr.- Tendo presente o oficio de V. Ex. 
n.o 20, uo 14 de Junl•o ultimo participando ter nomeado 
Candido dos Anjos Franrn para (;uard:t interino da l\Jesa 
(),: Hendas du Bagé, declaro a Y. Ex. que as nomeações 
definitivas de lacs empregos, ouvidas as Tllcsourarias, devem 
ser feitas pelas Presidencias das l)rovincias, sendo os li
tulos passados pelas Secretarias das Tl!csonrarias na fúrma 
do § !L o do art. üG do Hegulamento de 1!) de Setembro 
de 1860. 

ncos Gunrdc a V. Ex .-JJfarquez de Ahrantcs.- Sr. Prc· 
si dente da l'ro\'incia de S. I' edro. 



~3!)1~ 

N. 353.-FAZENDA.-Em 3 de Agosto de 18G3. 

bassilicntllo e\despacho de seringns rle estanho ou de qualquer metal 
orrliuario. 

Ministcrio dos Ncgoclos da Fazenda.- Rio de !ancit·o em 
3 de Agosto de 1863. 

O l\Iarqucz de Abrantcs1 Presidente interino do Tribunal 
do Thesoum Nacional, tendo em vista o officio da A lfan~ 
dega da Cidnde do lHo Grande, transmiltido com o da Thc
som·aria de Fazenda de S. Pcdt'O de 25 de Junho ultimo, 
sob n. 0 132, participando que, para evitar duvidas que occor
rem na mesma Alfandrga quando se trata do despacho do 
seringas de estanho ou de qualquer metal ordinario, men
cionadas no art. 1.3/~G da Tarifa em vigor, resolvôra quo 
quando as ditas seringas tiverem até 8 pollegadas de com
primento, comprehendidos os cabos, scjão consideradas pe
quenas, c quando excederem dessa dimensão, fiquem sujeitos 
á taxa de 1~200 imposta ás grandes; declara ao Sr. Ins
pector da mosma Thesouraria, para que faça constar ao 
da referida Alfandcga, que a resolução que elle tomou nJo 
púde ser approvada, porque o citado art. 1.3'~G da Tarifa, 
classificando as seringas de estanho ou de qualquer metal 
ordinario em duas cspccics- pequenas para uretra c se
melhantes- c -grandes para outros usos--, estabelece a 
distincção entre seringas para uretra c semelhantes, islo é, 
para seringatorios, etc., que são mui pequenas, c as des
tinadas para outros usos, isto é, clistcres, ele., que são 
maiores c menores, mas nunca pequenas como as de ure
tra, etc.; sendo, portanto, desneccssaria a dclerminaç.ão da 
dita Alfandcga, sobre a distincção das seringas em grandes 
c péqucnas para a classificação desta mercadoria, conformo 
a Tarifa em vigor. 

Marque:: de A brantes •. 

-·-



~· 35'f.-UIPEIHO.-Aviso de 3 ue Agosto de 18G3. 

Declara qnc o lugar de C:ollrrlor Agrnlc não é incompatível como cargo 
- -- de Juiz de P~z. 

3. • Sec~ão.-Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 3 de Agosto de 1863. 

lllm. e Exm. Sr. - Foi presente a Sua 1\Tagestade o lrn
peradot· o officio de 18 de Julho proxirno findo, em fJIIC 

V. Ex. submette á decisão do Governo Imperial a consulta 
que lhe foi feita pelo Juiz de Paz mais votado da Parochia 
de Queluz, a saber : se t11ndo elle aceitado, e exercido o 
lugar de Collector Agente depois de eleito Juiz de Paz, eslá 
por esse facto inhihido de presidir á l\lcsa Parochial nns 
proximas eleições. 

E o Mesmo Augusto Senhor Manda declarnr a V. Ex., 
para o fa1.er constur ao referido Juiz de Paz, que, não sendo 
o Collector Agente senão um preposto do Collcctot· para o 
coarljuvar, c servir nos seus impedimentos sob sua respnn
sabilidade, não tendo por isso o caracter de um empregado 
publico, não está clle iullibido de presidir á 1\Jesa Pnrochial, 
por não se dar nenhuma incompatibilidade do cargo de Juiz 
de Paz com aqurllc lugar. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marque:: de Olinrla.- Sr. PrPsi
dente da Província de Minas Geracs. 

_, .. _. I 

N. 335.-DIPEUIO.- Aviso de 3 de Agosto do 1863. 

Declara que, no raso de ser nu lia uma qu~lilicaç11o, dev~ servir n m11i~ 
moller,la dos annos anteriores, sobre cuja legalidade niio Jwja dtn·ida. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro.-1\linisterio dos Ncgocios do 
lmperio em 3 de Agosto de 1863. 

111m. e Exm. S1·.- Recebi o officio de 22 de Julho pro
Xiloo findo, em quo V. Ex. remette por cópia o que lhe 
dirigio a Camara Municipal dessa Capital, representando quo 
a Junta de Qualificação de votantes da parochia de Juquiry, 
não foi constituída como determina o Decreto n." Sí2 dP 19 
rle Setrrnbro do 185:1, r l'P.sporlivas instrnrçl'írs. 



Informa V. Ex. que, examinando as aclas remetlidas pot· 
nquella junta, veio no conhecimento de que ella constituio-sc 
pelo modo determinado no art. 8. 0 da Lei n.• 387 de 19 de 
Agosto de 184.6, que foi alterado pelo citado Decreto de 1855; 
e bem assim que todas as qualificações posteriores ao mesmo 
Decreto até 1860 contém o mesmo defeito, nada podendo 
affirmat• quanto ás dos annos de 1861 c 1862 por não terem 
sido remettidas a essa Presideucia as respectivas actas ; á 
vista do que consulta V. l1x. por qual das qualificações deve 
se1· feita a chamada dos votantes nas proximas elciçües, nuo 
duvidando que semelhantes qualiticações defeituosas uiio po-
dem subsistir. • 

Em résposta cumpre-me declarar a V. Ex. que, não po
dendo servir na eleição uma qualificação que não il válida~ 
deve V. Ex. examinar pelo livro das actas as qualificações 
de 1861 c 1862, c mandar fazer a chamada pela ultima que 
l'<}r legal, e se nenhuma o fôr, pela mais moden;a <tuc ni'io 
contiver nullidade. 

Deus Guarde a V. Ex. -llfarque:: de Olinda.- Sr. Prrsi
deute da I•rovincia de S. Paulo. 

:-./. 356.-BIPEBIO.- Aviso tlt• !~ d1~ .\gosto tl<~ 1 SG:t 

:1. • Secção.-fiio de Janeiro.-1\Iinisterio dos Negocios do 
lmperio em '• de Agosto de 18G3. 

111m. e Exm. Sr. -Foi presente a Sua l\Iagestade o I mpr.
rador o oficio de V. Ex. n.0 89 de 24. de Julho proximo pas
sado, remettendo por cópia uma representação em que o ci
dadão José Sotero Soares de Castilho arguc de nullos os tra
balhos da Junta de Qualificação da Parochia de J>irassinunga 
pelos seguintes fundamentos: 1. o ler feito parte da Junta 
um cidadão pronunciado, e 2 _o não ter sido convocado o 
representante para a organisação da mesma Junta. 

E o 1\lesmo Augusto Senhor lia por bem Declarar vúli
dos os referidos trabalhos; porquanto, pelo que diz respeito 
ao primeiro fundamento, consta dos docnnwntos antwxos aos 
n•feritlos officios P l'f'(ll'l~sr.ni;H;ão, t)llf', rtttnnuo a lll'lllllllll'ia 

1:a·c1ç.t'ír~ no r;O\T.J~\'n 11! 1 :".t.::. t.,. 



do l\lesario Fauslino l)atricio nr,Jsil fui su~lcnt;H]i! pelo Juiz 
Municipal em 30 de Maio ultimo, já a Junta linha encnrado 
os seus trabalhos, visto que a sua segunda reuniiio te\·e co
meço em 18 de Ahil antecedente, c só tinha de durar cinco 
tlias; e pelo que respeita ao segundo fundamento, consta 
igualmente dos mesmos documentos que foi afixado o edita 1 
de convocação dos immcdiatos em votos uo t. o Juiz de Paz ; 
c bem ussim que se officiou a todos individualmente na 
conformidade do m t. 4. o du Lei n.' 387 de 19 de Agosto de 
1846, nilo sendo razão bastante para a nullidado dos traba-
1 hos a circumstnncin, nllegada pelo rrprcscutnntc, de nüo 
tCI' receLldo o otncio que lhe foi dirigido, c nem mesmo a 
de ter sido clle apresentndo á Junta ainda fechado; não po
dendo ser admiUida a primeira rnziio sem documentos que 
próvem aquella circumstancia, c os abusos que n produzirüo, 
e não podendo ter vnlor a segunda, porque podia ser assim 
conservado o oficio de proposito para nllegar-sc depois a nul-
lidade da qualifica~·ão. · 

O que communico a V. Ex. pnra seu conhccimcnlo, c para 
o fazer constar ao rPpresPntnnte. 

Deus (~unrdc a V. I~x .-Jfarqucz ele Olinàa.-Sr. Prcsi
dcnlt• da Provincia de S. Paulo. 

N. 357.-JUSTIÇA.-Aviso de 4 do Agosto de f8G3. 

Ao Presidente da Proyinria do Ceará.-Declara como dnr St'r conta•lo 
' o tempo de 'pri® .. simplrs, que trem de solfrer os réus ~lanoel José 

Salgado Couto c Fráucísco Luiz Salgado. 

2.• Secção.-1\iinisterio uos Ncgocios da Justiça.-Rio 
de Janeiro em !~ de Agosto de 1863. 

111m. ~ Exm. Sr.-A' Sua 1\Ingcstadc o Imperador foi 
presente o officio dessa Presideneia de G de 1\larço do cor
rente nnno, com a copia do que lhe df'rigio o Juiz 1\Iu
nicipal óo Termo da Capital dessa Provincia, consultando 
sobre o modo por que deve set· contado o tempo da pena 
im~os~a aos réos 1\lanoel Jos{· Salgado Couto e Fr<~ncisco 
Lmz ~algt:do, 



O Mesmo Augusto S•~nhor por Su:1 ltnp~rial c Immcdiala 
H•:solução de 30 do Julho ullimo, tomada sobre Consulta 
da Secção de Justiça do Conselho de Estado de t 7 do mesmo 
mcz, Houve por bem Decidit· que,- tendo sido a pena im
posta a de galés, o tempo do prisão simples que solfrêrão 
os réos não póde ser computado como pena, pois o recurso 
de Revista suspendeu a execução da pena de galés. O cll'eito 
do Deereto de !~ de Dezembro de 1861, pelo qual foi corn
mutada em quatro annos do prisão a pena do quatro annos 
do galés na Ilha de Fernando, a que forão condemnados 
nqncllcs réos, é mandar quo esses quatro annos, que cllcs 
lcrião de ir passar nus galés do Fernando, se trocassem 
por qua~ro annos nas cadêas em que cstavão, contando-se 
o tempo depois do Accordão da Helação Revisora. 

O que cowmunico a V. Ex. para seu conhecimento, o 
assim o fazer constar. 

Dr.us Guarde a V. Ex.-Jo(io Lins Vieira Cansansão 
de Sinimbú.-Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N. 353.- GUElUlA.- Aviso de 4 de Agosto de 1863. 

DJclarando que as cartas de liberdade dos Escravos da Naç5o ao ser
''iço da Fabrica da Polvora devem ser passadas pelo Thesouro Nacional, 
mctliaute o p;1gamcuto de direitos e emolumentos a que estiverem 
sujeitos segundo ns tabellas da Fazenda. 

4. • Dircctoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de JaneiJ'O.
Ministerio dos Negocios da Guerra em 4 de Agosto 1863. 

Suscitando-se duvidas na Collcctoria da Villa da Eslrclla 
sobre os emolumentos que devia arrecadnr pela liberdade 
do innocente 1\Ianocl, filho do escravo Ovidio, fique V m. 
na intelligencia de que, sem attenção ao que se tiver pra
ticado até hoje, as cartas de liberdade dos escravos da Nação 
ao serviço dessa Fabrica devem ser passadas pelo Thesouro 
Nacional, mediante o pagamento de direitos c emolumentos 
a quo estiverem sujeitas segundo as tabcllas da Fazenda. 

Deus Guardo a Vm.- Antonio Manoel de JJJello.- Sr. 
Director interino da Fabrica da Polvorn . 

..... 



i"i. :J:;9.-.1USTIÇA.-A\iso de r,. de ,\gosto de 18G:L 

Ao Presidente da Provincia !le 1\Iina~ Gerat)s.- Declara que ba inwrn
Jl8tibilidade no exerdcw do lugar de Parocho com o da prolissao dP 
J~dvogado c Procurador. 

2. • Secção. -1\finistPrio dos Negocias da Jusliça.- Hio 
ele Janeiro· em!~ de Agosto de f8G3. 

Illm. c Exrn. Sr. -A' Sua l\Jagestadt• o Imperador fui 
presente o alicio dessa Presidcncia de 4 de Junho do anno 
passado, consultando se ha incompatibilidade no cx•~r
dcio das funcçõcs de Parocho collado e de advogado pro-
visionado. c procur~(}or. . · 

O Mesmo Augusto ·senhor, por Sua Imperial c Immedi11la 
ncsolução de 30 de Julho ultimo, tomada sohre Consulta 
flil Secção de Justiça do Conselho de Estado de 23 de Junho, 
Houve por bem Decidir que ha incompatibilidade no cxer
deio do lugar de Parocho com o da profissão de Advogado 
e Procnrado1·. 

O que communico n Y. Ex. pura seu conhecimento e 
devida I'XCCUÇfíO. 

Deus Guarde a Y. Ex. -João Lins rieirn Can1ansào de 
Sinimbú.- Sr. llrrsidcntP da Província de Minas Geraes. _ _._ 

N. 3GO.- FAZEl\D.\.- Em '~de Agosto do 1863. 

lllultns por di!frrPnça na r.outngem, mcdi\ão c prso da mcrcadoriH 
postas a desparho nas Alfaudegas. 

l\linislcrio dos Negocias da F:ucnda .-Hio de Janeiro em 
.',.de Agosto de 1863. 

O 1\farqucz de Ahranlcs, Presidente interino do Tribunal 
no Thesouro Nacional, tendo em vista o officio do Sr. lns
pector da Thcsouraria de Ilazcnda da Província do 1\lara
nhão n. • 20, de 11 de Fevcrcii·o do corrente anno, no qual 
submeUe ao conhccimcnt.o do Tllesouro o despacho de provi
mento que proferia uo recurso interposto por Candido Ccsar 
tla Silva Hosa da deci:>lío da Alfandega dn mesma Província, quo 
lhe irnpuzera a multa de t,or~~\H5, declara ao mesmo Sr~ Ins
pector que não procedeu acertadamente reform!lndo, quanto 
:i primeira pnrte, n drt:is;io da Alfandng-a; porquanto, tendo 
o ref~orrcnte C,tndidn Ct'""r ct:.1 Silv<t Hosa dt'clarado em a 



noln qut~ apn•st~nhnr ;r tlt•sp<.u:hu oi lo I:E·dos conl··r~tlo 2.il:.! 
rúrll's de chita conrmum em retalho c trcs fardos com !170 
peças de elefante tamhcm em retulho, e veri!icando-st~ [Wia 
confer·eneia que hou\'c dilfer<~n<;fl na conlag·pm, lliP<Iição e 
peso de mercadorias, segundo a nota 79 da t.rrifa, ú ohviu 
lJUC se deu n hypolht•se prevista no ar!. 55:l do Hegulamenlo 
rbs A llundegas, wrillcantlo se excesso em varas singei<Js para 
mais do qué foi accusado na predita not.a, e pur ccinsequeneia 
hem applicada foi pela Alfandcga a multa cummin;rda nu ci
tado artigo. 

O fundamento de que se soccorrrn o Sr. ln~pcr.tor para 
sua decisão é contrario á letra do art. 5íi <lo n .. gulamento, 
\'i~to como no § (i.• torna ohrigaloria a declaraçfto ('IJI a 
nula do despacho do 11eso ou rw~did~.adoptada pela tarilir 
eomo base para o calculo dos direitos; c segundo o art. fiOH 
da mesma tarifa a unidade dos rnorins communs, ou chita:>, 
é a Vilra quadrada c não a peça, ou córles. 

Quanto á segunda parte do 'rJcurso, hem se houve o 
Sr. I nspcctor decidi11rlo contra a multa imposta sob o funda
mento do~ L• do reft~rido a ri. !jii:J; porquanto, se11do esta 
cubivel nos casos que rcn~lem fraude, ou subtracção de mer· 
cadorias, não pú1•) ser admissivel na cspccie \'t'flenle, em 
lJII!l essas eircumstancias se não dcrão. 

C!lmpre finalmente que o Sr. lnspcctor fa<;a intimar á 
parlü pelos meios compctf~ntcs a indcmnisaç~o <i F'azcnda da 
multa <JIIC l'ui irr;·~ulur e indevidamente kvuntada. 

Marque;:; de A ~rantcs. 

~. :JGl.-GUEilHA.-Aviso de 5 de Agosto de 1863. 

Approvando a tahella de rednrçno da mno M ohr~ por empreitada 
na ur.lciua de lalucirus do Ar~enal de Guena da Côrte. 

4 .. • Dit·ectoria Geral.-2.• Secção.-1\io de Janciro.-
1\linislerio dos Negocios da Guerra em 5 de Agosto de 1863. 

I~m solução ao seú oficio n. o 359 de 31 de Julho pro
ximo passado, propondo uma rcducção nos preços por que 
actualmente é paga a mão de obra por empreitada na 
oflicina de Jatoeiros desse A rscnal , fique V. S. na inlcl
Jigencia de que nesta data é approvada a rr.ft:rida rcducção 
sc~undo a tabella junta. 

Deus fiuarde n Y. S.-Antonio llfanocl de lllc/lo.-Sr. 
Diredor llo Arsenal do Guerra dll Corlt'. 



Tabclla a fJU~ se refere o Aviso desta data. 

omus. 

De cortar c promplilkar uma chapa com seus pertences para cin-
tm·;io do 1101 o modelo .••...••. , .•.••••• • ••••••••..••• • •• • 

De limar uma lhe !la de gamarra para o mesmo ..••.•. , .•.. , • 
De cortar e promptificar um passador de arame ••.•••••.•••• 
De limar um passador fundido •.•....•....••••....... · •• •••• 
De corf.ar c promptillcar um bocal para I.Jaiuha de ba}oncta .•••• 
De cortar c promptificar uma ponteira .• , ..•.•••••••••.••...• 
lle limar um gancho para haiuha ......................... .. 
De cortar c promptillcar um par de ganchos com botões para 

correias de lUochillas .............•••........•.• · ..•..• • • • • 
De cortar e promptilicar um par de ditos lisos para mochillns .... 
De cortnr c promptiticar um par de argolas pnra correias de 

mochillas ................................................ . 
De limar uma fivclla de garupa c pôr fuzilhão .••••••••.••••. 
De limar uma dita de cinto c pôr fuzilhão •••••.•••.••••••••• 
llc cortar c promptificar um palito pura escovinha ••••.•••.••• 
De promptitlcar uma escovinha c pôr cabe !lo .•••••••••••••••• 
De promptificar uma boneca c pôr mo !la •.••••••••.••••.••.•• 
ne cortar e promptillcar um friso para palia de bonet •..••..•. 
De limar uma thella de cabe,a para cinturllo de antigo mo-

de!lo •••••.••••...•.•••.•.....•..•••.•..••.•.•..••. , ••••• 
De limar uma dita de gamarra para o mesmo e pôr fuzi!hào. 
De limar um S para prenacr as livellas de cabeça ........... . 
De limar c promptilicar um gancho com porca para caha de 

guerra ................................................... . 
De limar uma fivclla gra11dc c pôr fuzilbão para talaba1·tc da 

mesma ................................................. .. 
De limar c promptificar uma biqueira para o mesmo talabarte. 
De limar e promptillcar uma chapa de coraçilo com argola e 

gancho ............................................... •· .• 
De cortar e promp ifirar um passador de chapa para o mesmo .. 
De limar e pôr pés em um n.• 1 com corôa para bonets .•••.••• 
De limar c pôr fuzilhão em uma firclla de mochil!a do antigo 

modelo .••••••.•...••...•••.••..•.•••••••..•••••••••••. • 
De limar um par de colxetes para boldriés de Cavatlarin ••.••••. 
JJe limar uma fivella de gamarra para o mesmo e pôr fuzilbllo. 
De cortar e promptificar uma argola com gancho., •.•••••.••. 
ne cortar c promptificar uma dita lisa ...................... . 
De limar uma fivrlla para pasta c pôr fuzilbão ••••••••••••••• 
De limar e pôr pés em uma biqucira ...... : .. ............... . 
De limar uma fivella grande e pôr fuzilhllo .••.•.••••••.•••••• 
De cortar, limar c promptificar um passador de chapa .••••••• 
De limar c promptificar um botão para patrona., •.•••••••.•• 
De limar e pôr pes ou argolas em uma corôa grande para p11sta. 
De limar e pôr pés ou argol:ts em um n.• 1 grande para pasta ••. 
De cortar, cunhar c promptificar um u.• 1 com corôa para bar-

retinas ••••..••..•...•••..• , •••.•......•• , ..•.•••••••••••. 
De cortar, cunhar c prom1JtHicar uma corôa para patrona •..•. 
llc cortar c promptilicar um par de platinas de arame .....•.. 
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oniUS. 

De cortar e promptificar um par de corr~ntt•s para prcndrr a 
escovinha e palito ..••.•••..•...•.•.....•....•..••........ 

De lhnar urna livella de cabeçada pal'ü cava !lo de soldado ••..•• 
De limar urna dita de garnarra ............................. . 
De limar urna dita de peitoral .............................. . 
De cortar, cunhar e promptificar uma bornha par<~ bonets ...• 
De cortar, cunhar e promptificar um (iar de meia-luas para dra-

gonas •••••••.•••.•••..•••.••.•••.•.•..••..•..••.••...••.. 
De cortur, cunhar e promptilicar um par de escamas para bar-

retinas .................................................. . 
De limar e pôr fuzilhão em uma fivclla para bolsa •.•.•...•••• 
De cortar e promptillcar um candieiro de cobre de encosto para 

uma ou duas luzes • • . • . • . . . • . •..••..••..•••••.•.•.•.•••• 
De cortai' e promptillcur um dito ou lampeão de quatro luzes .•. 
De limar e promptificur uma corôa com n.• 1 para barrellna 

grande .................................................. . 
De cunhar c promptificar um par de serpentes de metal ••.•.•..• 
De cortar, cunhar e pôr pés em um castrllo para bonets ...... .. 
lle cortar, cunhar e pôr pés em um dito para sobrecasacas .. . 
IJc limar e pôr pés em um n.• l grande de metal branco para 

gorros de musicos , sendo brunido .•.•.. ·~ ................ . 
De dourar c brunir um castello para boncts ou sobrecasacas .•• 
De dourar, brunir c cravar um iriso para palia de bouets •••••..•. 
lle dourar e brunir um n o l com coroP. para os ditos ••.•••••. 
De dourar e brunir um n.0 1 lizo .......................... . 
De dourar e brunir um par de meias luas ....•..••••.••..••• 
De dourar e brunir um par de lyras ...................... .. 
De dourar e brunir um par de dro1gonas .................... . 
De dourar e brunir· um par de rsramas para h a rrctinas. • . . . • • . 
De dourar e brunir uma fivclla pequena com dons passadores 

para correias de boncts .................................. . 
De dourar e brunir uma corôa com o u.• 1 para barretiuas de 

musicos ................................................. . 
De pratear c brunir um par de dragonas para tmnbor-mór •.•.• 
De pratear e brunir um friso para boucts e crava-lo ••.••.•..•• 
De pratear C! brunir um par de lyras ........................ . 
De pratear e brunir um par de meia-luas .•.•••••.•.•••••••••• 
De pratear e brunir um n.o l grande .............. · ......... . 
lle pratear e brunir um bot1lo grande liso ••..•••.•••......•• 
De pratear e brunir um dito pequeno liso ....•.••.••...•••... 
De pratear e brunir um punho de terça do .................. .. 
De pratear e brunir um bocal para b<1inh.1 •le •li to .•.••••••..• 
De pratear e brunir uma ponteira para dito de dito ...•••..•.• 
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4.• Directoria Geral da Secretaria de Estado dos Negodos da C:nt.>rra, 
em 5 de Agosto de J8il3. -(Assiguadu) O DirNL•Ir Geral, José An!ulli\1 
de Cala:mns lloàri!Jl(~s. 



Dl'l'lararulo qnr n5o JliHle ser· ;:pprovada a prornsla rll' <lar-SI' ar·s ol•jr•clos 
que I'Utrão JHU'a conter! o nas Ollidna~ do AJ:S.I'I!al rlt~ !iucrra sómenlr. 
o ,·alor da mau dr ohra depois tle rl'p.1ratl.1~. por ir tll' Pllroolro an 
nrt. 49 do Reg-ul;wwul.o rll' J:, de Abril de lS;>I c st•r prt•judi.:ial aos 
int~r·cssrs da Fazenda Publica. 

~." J)ii'!~Ctoria Geral.- 2 a Srrçiio.- Rio de Janeiro.
llinislerio dos Negocias da Guerra cnr 5 de Agoslo de 1841:1. 

Não podendo ser npprorada a proposta feita por''· S. , 
f'rn seu omcio n.• 357 de 28 de Julho proxirno passauo, 
p;wa só se dar aos objectos qtw entrão para concl"rlo nas 
omcinas di'SSO Estabelecimento o valor da müo de obr~t depois 
11c rl'panrdos, nfio só por Sl'r contraria no art. 49 do Jle
gularnenlo de 15 de Abril de 1851, como porqu~ é pre
judicial aos interesses da Fazenda Publica, listo que assim 
ficaráõ valendo muito menos do que o sl'u merecimento 
real, cumpre que V. S. faça observar cxartarneulc o rl'f'e
rido art. /~!), bem corno os que lhe süo relativos ao cilil!lo 
R.t>gulamcnto, recomlllf'lHlando aos ?tlestrcs QUI', quando pro. 
cederem á avnliaçiio de taes ohjectos, lPuhuo muito !'111 
considcração o estado Ôl' uso c ruinJ l'lfl ljUC se adwrmn, 
para fJUC a irnporlnnl'ia !los rorll'erlos, com a qu<ll devPm 
!ler sobrecarrPgados · 1kpois 1lc promptos, nào ltlPS dê maior 
valor do que eust;uiflo novos. 

Deus (iuarde a Y. S.- Antonio JJfanoel de Me/lo.- Sr. 
Dir!'ctor do Arsenal de !;uPrra da Ci\rte. 

N. 363.- GllEHR.\.- A l'iso de (i de Agosto 1111 186:L 

Autorisando a rlr•prza qnc se fizer rom os alugueis das casas occu
padas pelos Offidaes perteno~enles á Gunrniç.'lo o la Provinria do Rio t1ran
úe do Sul émqnanto a lu f"rrur ctmsiderados em dcslacauwuto, 

rJ.• Directoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de Janeiro.
~Jinistcrio dos Negocias da Guerra em 6 de .\goslo de 1863. 

111m. e Exm. Sr.- Sendo justo que os Offici:ws perlenenn
lcs á p;uarniçiio 1ln Provindn do Hio l~raJHic do Sul lt>nhiio 
•tllartel <Í rusln tio f iovrr11n, f'llll(ll:llll•l ali i l'orf'JII t·onsitle-



rodos em destacamento, fica V. Ex. autorisado " mandar 
s .. tisfazer aos proprietal'ios das casas por ellcs occu pada:> 
a importancia dos alugueis vencidos e· que forem correndo, 
uma vez que não haja casas do Estado devolutas ou l.'Com
modações nos quarleis, que deveráü ser aproveitadas pelos 
Ü;Ticiaes solteiros. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio Manoel de Mello.- Sr. 
Presidente da PrQvinci1). da S:wtu Catharina. 

N. 364.-ntPEIUO.-Aviso de 6 de Agosto de 1863. 

Dedara que hJ incompatibilidade entre o c.1rgo f.!e Juiz de l'nz c tl 
emprego de Pr<:>fcssor l'u!Jiku. 

3.• Sccc;.ão.-Rio de Janciro.-Mínisterio dos :'lt'30c!O!Õ 
do Imperio em 6 de Agosto de 1863. 

Illrn. o Exm. Sr.- Forão presentes a Sua Magcsl a de o 
Imperador os officios de V. Ex. n. os 11 e 12 de 27 de Ja
neiro deste anno, em que dá conta das decisões que pro
ferio áeerca da accumulação do cargo de Juiz tle Paz com 
o de Profes~or de latim do Gymnasio Pernambuci.lno, c da 
validade dos trabalhos da qualificação de votautes presididos 
pelo cidadrro que accumulava os mPsmos cargos.· 

Expõe V. Ex., qnanto á 1.• questão, e consta d3.s cúpias 
que acompanhárão o oficio n. H, que, havendo consultado 
alguns eleitores da Parochia da Boa- Vista nessa capital, so era 
competente c legitimo para presidir a Junta de quali!lcação 
da mrsma Parochia o Juiz de Paz mais votado , qll'l 
<tccumulava o cargo de Pmfessor de luUrn do Gyt;l!l;t:;io 
Pernambucano, V. Ex. decidira que !unia ii:c()lnpatibili
dade nessa accumulação, conforme a doutrina dos Avisos 
n. o• 89 c 165 de 4 de Junho, c 28 de Novembro de 1847, 
e n." 561 de 29 de Novembro rb !86::!; <~quo portanto u 
dito Juiz não podia exercer os dous cargos, sem perdt•r o 
direito a um dclles, devendo fazer opção do que mais lhe 
conviesse. Que, tendo o mesmo Juiz reclamado contra cstrt 
decisiio, por não julga-la fnndda nos,\ visos i'i~;:dl'S, V . .Ex. 
a confirmára, eori·nbr;ranr!o-:1 cmn cs Avísn.; n." :~ '• I (\t~ 1\l dt~ 
r\ovemhro clu 18ti1, e u." i.í'.'• (le 1~1 rL~ ": )\':;:. 1JI•l :Jn 1:·\~d. 

Quantv {i '2. a que:;!;'\(), CíH\:;Lt d) o•~;i';'l n ." P, (! d :Jrll
!'nento que Uw vo:o am:cxo, quo V. E'>:. ll· .. ,;._!'L! :;•_•rcra 



dHdos os trabalhos da qualilkaçtío, púl' isso que, St'ndo ce
ltlLrados antes de conhecida a decisão soLre a 1. • que5tilo , 
urío podia a mesma d!'cisllo annulla-los. 

Sua .Magestade o Imperador, tendo ouvido a Secção dos 
Ncgocios do lmpcrio do Conselho de Estado, Houve por bem 
approvar as decisões de V. Ex., por sua immediata resolução 
de 30 de Julho ulti)llo, tomada sobre consulta de 9 do mcz 
antecedente, c manda declnrar-lhe: 

1. o Que as decisões dos já citados Avisos, e outros sobre 
matcria idcntica, são baseadas no 3.0 principio estabelecido 
pelo Aviso n.• 89 de 4 de Junho de 1847, de não poderem 
ser accumulados cargos publicos que não possão ser desem
penhados satisfactoriamcntc , quando servidos ao mesmo 
tempo por um individuo; e <fue V. Ex., fazendo applicação 
deste principio ao caso em questão , com acerto decidio 
que o referido Juiz não podia accumular os dous cargos, do 
que se achava investido. 

Não é admissivel, nem pôde ser aceita por ser ofTensiva da 
lei, assi_rn como da boa razão e conveniencia do serviço 
publico, em que clla se funda, a distincção que este Juiz faz 
entre as atlribuiçõcs judici:uias do Juiz de Paz, c as politicas, 
ou cleitoraes quo estão annexas a este cargo, declarando 
quo não quer exercer as primeims, mas sórncntc as segun
das, as quaes podem bem ser desempenhadas cumulativa
mente com as do Professorado. 

CoJll este fundamento foi que, em questão idcntica, decidio 
o Governo pelo A viso n. o 585 de 22 de Dezembro de 1860 
que, sendo a presidencia da 1\Iesa Parochial uma funcção 
annexa ,ao cargo de Juiz de Paz, o cidadão que não podia 
servir este cargo, por ser incompatível com outro, nlio podia 
tambem exercer aquclla funcção; e foi ainda o mesmo fun
damento que dictou a decisão do A Yiso n. • 520 de 7 de No
vembro do anno passado, tratando da escusa que apresentava 
o Presidente de uma Camara 1\Iunicipal, de servir nesta qua
lidade o cargo de Juiz 1\Iunicipal, ao passo que pretendia 
continuar na presidencia da Camara. 

E' portanto improcedente o argumento do Juiz, quando 
com ellc impugna a applicação do Aviso n.• 544 de 18 de No
vembro do 1862, expedido pelo Ministerio da Justiça, por 
tratar sómcnte das attribuições judiciarias do Juiz de Paz; 
tanto mais que a decisão deste Aviso foi adoptada pelo Mi
nistcrio do Imperio no A viso n. o 561 de 29 do citado mcz e 
anno; o portanto ainda é improcedente o argumento, quando 
fosso admissiYel a distincção que faz aquelle Juiz. 

2. o Que são sem duvida válidos os trabnlhos da Junta 
de quni'ificação presididos pelo referido Juiz; e V. Ex., 
decidindo-o assim) oonformou-sc com a opiflião do Go\·crno, 



dcckm.ula no§ 3. 0 dO Aviso n.o 108 do 25 de Abril de 18·'~9, 
a respeito de um acto praticado pela Camara Municipal da 
Campanha sob a presidencia de um cidadão, cuja eleição foi 
aanullada, por se declarar incompatível aquelle aargo com 
o de Juiz Municipal que exer·oia. 

O que tudo communico a V. Ex. para seu conhecimento, 
e governo. 

Deus Guarde a V. Elt.-Ma.rque: dr:Olinda.-Sr. Pi·esi
dente da Província d'e Pernambuco. 

·N. 365.-FAZEND.\.-Em 6 deAgoslode1863. 

As partes nllo podem contestar por meio de oficio as dccisõei das Rc 
partições Fiscaes, mas sim por peliçao de recurso. 

1\:finisteriv dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
6 de' Agosto de 1863. 

O 1\Iat·quez de AbrantQs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista o oficio do Pro
curador Fiscal interino da Thesouraria de Fazenda da Pro
víncia de Goyaz n.o 11, de 15 de Junho do corrente anno, 
no qual representa á Directoria Geral do Contencioso áccrca 
da impugnação, que faz o Secretario do Bispado da mesma 
Pl'Ovincia ao pagamento dos na vos e velhos direitos e com· 
potente sello de seu titulo de nomeação, exigidos pelo Col
Jector das rendas gllracs da Capital daquella Província, or
dena ao St·. Inspector da referida Thesouraria que faça sentir 
ao mesmo Procurador Fiscal que procedeu irregularmente 
dirigindo a consulta constante de seu dito oficio, a qual, vor
sando sobre ma teria contenciosa, cuja decisão é da exclusiva 
competencia da Thesouraria, cumpria-lhe tão sómentc dar 
parecer, quando exigida fosse a sua audiencia por aquclla 
Repartição. 

Outrosim ordena ao mesmo Sr. Inspector que advirta ao 
mencionado Collector, que não devia admittir qull a Parte 
contestasse a sua decisão por meio de oficio, visto como 
a apresentação de uma petição de recurso daquella decisão 
para 11 instancia superior competente era o u~1ico meio qug 
lhe cabia. 

M(rrquG de Jbrantes. 



!'i. ~GG.·-- L\Zm•n,\.- Em 7 de ,\go5to de 1SG;J. 

Oi' Consignntnrios rlc navios ni'fo são obrigados a pagar gratificações como 
ajudas de custo nos Empregados postos a bordo por bem da fiscali
~ação. 

1\Jinisterio dos Ne_;ocios da Fazenda,-rl\io de Janeiro em 
7 fle 1\gosto de 18G3. 

O Marquez de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
do Tlwsouro Nacional, tendo presente o officio do Sr. Jns
pector da Thesouraria de Fazenda da Bahia n.o 395, de 21 de 
Outubro de 1861, no qual participa que, tendo o Presidente 
da Pro\'incia concedido licença para a barca Castor ir ao 
morro de S. Paulo receber carga de madeiras, c levando a 
mrsm.1 barca a seu bordo tres Empregados da Alfandega 
para flscalis:JI'em o embarque da referida carga, aconteceu 
que os cpnsignatarios da dita barca rccusárão pagar áquelles 
Emprc;:rados a gratificação que, por esse serviço, u estes so 
finha arbilrado po1· analogia dos§§ 6. 0 c 8. 0 do art. 33G do 
J\t"t;ularnento de 19 de Setembro de 1~GO; de<;lara ao mesmo 
!;r. ln~pcctor que, visto haver a Prcsidcncia da Jlrovincia 
concedido a licença de que se trata, sem dm·ida porque no 
caso se da vão as condiçGcs precisas do art. 4. o do Decreto n. o 

2.485 de 28 de SctemLro de 1859, não são os Consignntarios 
ela barca Castor obrigados ao pagamento da mencionada 
grntificação como ajuda de custo aos tres Empregados da Al
f'nndega, que furão postos a bordo por bem da fiscalisaçüo; por
quanto o Cap. 3. 0 do Ucgulamcnto de 19 de Setembro de 1860 
tn:ta exclusivamente dos naufragios, arrecadação c destino 
dos salvados, c dns mercadorias e objcctos arrojatlos ús praias 
ou que forem encontrados nuctuando no mar; c conseguiu
temente nenhuma unalogia podem ter para o cnso vertente 
ns invocados§§ o: e s.o do art. 336 doJtr-gulamcnlo das)~l
f,~ndcgas; sendo que lambem as disposições do citado Decreto 
ii~·'2:485 de 28 de Setembro de 1859 não obrigiio os donos ou 
~onsignatarios dos navios a pagar as njudas de custo nos Em
pregados Fiscacs, quando estes vão em diligcncia do serviço 
por occasião de se faz"rcm cffectivas as licenças concedidas 
nos termos do mesmo Dcereto. 

Marque;; de Abrante$. 



N. 367.-IMPERIO.-Aviso de 8 de Agosto de 1863. 

Declara que não devia tomar parte na orgllnisação da Mesa J'arocbial 
de Queimados um eleit.or que se mudára para outra p-ãroch•à;-coin 
quanto tivesse sido convocado para nquelle acto, e bouvcs,e senido 
na ultima eleição da Parochia de que se mudál'a. 

3.• Secção.- Rio de Janeiro.-l\1inistct1o dos Negocios do 
Imperio em 8 de Agosto de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.- Em solução ao officio de V. Ex. n." 
!.i3 de 27 do mcz passado, declaro-lhe que bem resolveu 
a consulta que lhe fez o juiz dc.paz mais votado da Parochia 
do Queimados, respondendo-lhe que, á vista da expressa 
disposição da 2. a parte do art. 1. o do Decreto n. • 
U:H2 de 23 de Agosto de 1856, c do .A viso, do 2r.. 
de Dezembro de 1860 n.o 590, não devia tomar parte 
na organisação da Mesa Parochial o eleitor Padre Joaquim de 
Santa Maria Magdalena Duarte, não obstante ter sido con
vocado, como lndevid.amente foi, para esse acto, c haver ser
vido como tal na ultima eleição, que teve lugar na mesma 
Parochia, por iSso que o facto da sua mudança· para outra 
Parochia lhe fez perder aquelle cargo, o qual não pôde recu-· 
perar, ainda que volte á sua anterior residencia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de. Olinda.- Sr. Presi-. 
dente da Província do Espírito Santo. · 

N. 368.-UIPERIO.-Aviso do 8 de Agosto de 1863. 

Declara que um eleitor, por estar rego; não fica pri\'ado do exercício dos 
- seus(dircitos. -' 

3.• Secção.-Rio do Janeiro.-Ministerio dos Ncgocios do 
lmperio em 8 de Agosto de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.- Sendo ouvida a Secção dos Ncgocios 
do lmperio do Conselho de Estado sobre o officio de V. Ex. 
n." G!) de 1G do mcz pass~do, com o qual submetteu oo co
nhecimento do Governo Imperial a seguinte decisão qur, 
~obre consulta que lhe fez o Juiz de Paz da Parochia de 
\n~~;j Senhor~ da Assump(ío d•• Cabo-Frio, prof·~rio · 



quo o eleitor que eslá cego não póds ser admittido a volar 
para a m·ganisação da Mesa Parochial : Ha por bem Sua )la
gcstade o Imperador Mandar declarar, de conrormidade tom 
a Sua immediata Hesolu~ão de 5 do corrente, tomada sobre 
consulta da mesma Secção de 23 daquelle mez, que o facto 
da cegueira não priva o cidadão do exercício dos direitos po
líticos, que a Constituição lhe concede. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Pre
sidente da Província do Rio de Jansiro . 

..: .... 
N. 369.-GUERR-A.--Circular de 10 de Agosto do 1863. 

Determinando que o sello, dir-eitos e emolumentos das p~l~. dos 
.1\!ilitares sejilo arrecadados pelas Eataçoes Fiscaes, á visla de guias 
pa.SSãdas nas Províncias pelas Thesourarias e na Côrte pcla Pagado
ria das Tropas, conforme proplle o .l\linisterio da Fazenda. 

4.• Directoria Geral.-2.• Secçilo.-Minlsterio dos Ncgtt.:. 
cios da Guerra em 10 de Agosto de 1863. 

Propondo o Ministerio da Fazenda, em Avisos de 18 do 
1\farço e de 30 de Julho deste anno, que o sello, direitos 
c emolumentos das patentes dos Mllitares sejão arrecadados 
pelas Estações Fiscaes, á vista de guias passadas nas Pro
víncias pelas Thesourarias da Fazenda e na Córte pola 
Pagadoria das Tropas, considerando-se taes guias tiluiOiil 
provisorios para os fins declarados no arl. 7. o do Uegu
Jamento de 26 de Dezembro de 1860, averbando-se nas 
guias a abertura de conta corrente, para ter lugar o abono 
do primeiro mez de soldo, c depois o pagamento das pres
tações que se forem vencendo; e convindct adoptar some-' 
lhante proposta até que a experiencia tenha mostrado as 
difficuldades praticus que possão suscitar-se: assim o com
munico a V. S., para que, na parte que lhe to«a, proceda 
de conformidade com tal proposta. 

Deus Guarde a V. S.-Antonio Manoel de .'4fello.-Sr. 
Iuspector da Thesouraria de Fazenda da Provincia de ... 

..... 



..o-iJ;(l 367 :/~ 

~. 37'0.-GUEI.UlA.-Avlso de 10 de Agosto de 1863. 

Fixando o numero e v~ncimentos dos servcntrs de cscripta c o tlof 
braçacs ao seniço do Ars_enal de Guerra da Côrtc. 

4.• Directoria GeraL-Rio de Janeiro.-Minislerio dos 
Negocios da Guerra em 10 de Agosto do 1863. 

A' vista das informações ministradas em seu officio n." 
36L dll 31 do Julho proximo passado, Oca fixado em 
36 o numero dos ~>ervenles empregados na escripta desse 
Arsenal, divididos em tres classes de 12 cada uma, per
cebendo os da t.• elasse 2~000, os da 2.• 1~600 c os 
da 3.• 1~200,-todos diarios. Nem o numero nem o venci
mento poderão ser alterados para mais, sem ordem desta 
Secretaria do Estado. Em consequencia fica V. S. autori
sado a preencher as tres «lasses, que perceberúõ as novas 
diarias da 2.• quinzena deste mez em diante, bem enten
dido que não é obrlgatorio o preenchimento das classes 
superiores, e que V. S. póde conservar nas inferiores, além 
do numero de 12, tantos quantos houver de menos naquellas, 
uma vez que o numero total não exceda ao de 36 acima 
nxado. Por esta occasião recommendo a V. S. que fixe 
tambem o numero dos serventes braçaes, que forem in
dispensa~·eis ao serviço ordinario do Arsenal, para ·que não 
se conserve em effectivo serviço um pessoal excessivo. 

Estes serão divididos em duas classes, percebendo os da 
t.• o jornal de 1~280 e os da 2.• 1:11000. 

Deus Guarde a V. S.-.4ntonio Mmtoel de Mello.-Sr. 
Director do Arsenal de Guerru da COrte. 

N. 371.-GUERRA.-Aviso de 10 de Agosto tle 1863. 

Dcslarantlo que nllo pódc ser attentlida n dcspcza reclamada pela 
Capitão da Guarda Nacional Aurelio Caetano da Silveira Pinto, visto 
que o serviço de que ella resultou, embora feito por praças do Pre
sídio de Santa Cruz, é alheio ao Mioisterio da Guerra, quer se con
sidere ~m relac11o ás cleiçoes, quer como auxilio á Dircctoria Geral 
dos Correio>. 

!L• Directoria Geral -2.• Scciião.-Rio de Janeiro.
.Minislerio dos Negocias da Guerra em 10 de Agosto de 1863. 

111m. e Exm. Sr.-Tenho a honra de restituir a V. Ex. 
o offiGio do lnspector da ThQsouraria dP FazPnda de r.nra1. 



n. • 12 de 16 do Maio deste annno, com os papeis que 
acompanhárão, relativos ao pagamento de 5i~!JOO réis, que 
reclama o Capitão da Guarda Nacional Aurelio CaetJuo 
da Silveira Pinto, por não poder semelhante recla
mação ser attendida pelo l\Iinislerio a meu cargo, visto 
como o seniço que originou tal despeza, embora feito por 
praças do Presídio de Santa Cruz, é completamente alheio 
á Ucpartição da Guerra, quer se considere em relação ás eleicões 
para Deputados á Assembléa Geral, quer como auxilio ú Direc
toria Geral dos Correios, que não são da com petencia do 
Minislerio da Guerra, como V. Ex. se servi o declarar em 
seu Aviso do 1. o de Julho proximo passado a que respondo. 

Deus Guarde a V. Ex. -Antonio Manoel de Mello.-
Sr. .Marquez de Olinda. · 

N. 372.-FAZENDA .-Em 10 de Agosto de 1863. 

A disposiçllo do art. 131 do Regulamento do scllo é applicanl a todos 
os recursos 'oluntarios. --· 

l\linisterio dos Nrgocios da Fazenda. - Rio de Janeiro em 
fO de Agosto de 1863. 

I 

O l\farquez de Abrantrs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector· da The
souraria de Fazenda dJ Bahia , para os devidos effeitos, 
que o mesmo Tribunal não pôde tornar conhecimento do 
:·ccurso que ocompanhou o seu oficio n. o 31 r,. de 26 de 
Setembro ultimo, interposto por A. C. Dick, superinten
den~ da estrudu de ferro da dita Provincia, da decisão da 
mesma Thesouraria conlicmaloria da da Recebcdoria , que 
sujeitou a Companhia daquella estrada á revalidação do 
sello não pilgo das Qjwmadus que se eiTcctuúruo de 21 de 
Setembro de 1861 em uiante; visto comu o recorrente não 
prestou o deposito ou fiança de que trata o art. 131 do 
Regulamento de 26 de Dezembro de 1860, o qual, pela 
generalidade de sua disposição, é applicavcl a todos os re
cursos voluntarios : sendo que o art. 123 do mesmo He
gulamenlo refere-se ás duvidas de que trata o art. 121, c. 
nenhuma applieação tem á rspecie vertmtc, illterposição 
de recurso, objcclo especial do citado nrt. 131. 



N. :37:3.-FAZENDA.-Em 1t de Agosto de 181i!L 

S~>bre entrada do Administrador da Fazenda Provincial nos !raJ!iches 
alfandegados para averiguações e exames; e sobre audienê1â do 
Prõetirãilõr Fiscal da Thesouraria · em negocios que exijffo exame de 
direito. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio do Janeiro em 
1 t de Agosto de 1863. 

O lVIarqnez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesour() Nacional, ordena ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda das Alagôas, em resposta ao seu 
oficio n.o 28 de 30 de Maio de 1862, que expeça as no
cessarias ordens para que seja franqueada nos trapiches 
alfandegados da mesma Província a entrada ao Adminis
trador do Consulado Provincial, na fórma do paragrapho 
unico do art. 225 do Regulamento de 1!J de Setembro de 
1860, visto como, na qualidade de encarregado d& arrecada
ção e fiscalisação das rendas provinciaes, não se lhe póde con
testar o direito de proceder ás averiguações e exames que 
julgar convenientes, nos generos lambem sujeitos a direitos 
provinciaes; ,cumprindo, porém, que o referido Administrador 
satisfaça a condição estabelecida no dito paragrapho de pre
venir ao lnspector da Alfandega, quando tiver de ir aos so
breditos trapiches. E porque o Sr. Inspector da Thesouraria, 
na resolução que tomou a semelhante respeito, deixou de ou
vir o Procurador Fiscal pelo fundamento de presumir-se au
torisado para delibemr por si só no exercício das attri
buiçõcs que, como Delegado do Governo, lhe confere o 
art. 16 do mencionado Regulamento, declara-lhe que, não 
tendo esse artigo alterado a disposição do art. 8. • do De
creto n. o 870 de 22 de Noyembro de 1851, segundo o qual 
o Procurador Fiscal não póde deixar de ser ouyido por 
escripto em todos os ncgocios que, como o de que se 
trata, exigem exame de direito, cumpre que tenha muito 
em Yilsta tal disposição sempre que houver de resolver 
sobre os ebjectos dos ~~ 1. 0

, 2. 0 c 7. 0 do citado art. 16. 

Marquez de Abrantes. 

--
Jli\CISÕES !lO GOYI\1\:\'0 llE 1S6~ ·\7, 
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N. 371~.-FAZEND.\.-Em 13 de Agosto do 1863. 

Cessa o lnnr.nmcnto da tau do escravo deiudo livre embora com o 
onus da prestaçaG de serviços, 

l\linislerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
13 do Agosto de 1863. 

Communico ao Sr. Administrador da Recebedoria da 
Côrtc, para a devida intelligencia e execução, que o Tri· 
llunal do Thesouro resolveu dar provimento ao recurso de 
D. Constantina Francisca dos Santos do despacho da mesma 
Recebedoria indeferindo o requerimento em quo pedia a 
cessação do lançamento da taxa armual sobro a escrava 
Henriqueta, Cabinda, da qual tem o usnfructo, visto como, 
segundo a doutrina do Aviso de 29 de Abril ultimo, a liberdade 
concedida á escrav<~, do que se traia, se deve considerar 
perfeita c irrcvogavel desde o fallecimcnto da testadora, 
nilo obstante o onus imposto áquella da prestação de ser
viços á recorrente, o qual não altera a condição e estado 
da liberdade, retardando apenas o pleno gozo do excrcicio 
desta. 

Marquez de Abrantes. 

N. 37B.-FAZENDA. -Circular em 14. de Agosto de 1863. 

Sobre a cscripturaçiio dos donatiYos_ olTerecidos pnra as 
urgcnci~s dó Estado. · 

Ministerio dos i'Tcgocios da F~Jzenda.-Rio de Janeiro 
em 1ft. de Agosto th J 863. 

O Marqnez de Ahr:Jnlrs, P•·esidcnte interino do Tribunal 
do Thesouro NaciOJwl, ordena aos Srs. Inspcctorcs das The
sourarias do Fazenda, qnc faç)lo cscripturar em dcspeza 
sob o tilulo-Hcmessa no Thesouro- o producto até agora 
arrecadado, proveniente ue donativos olferecidos para as ur
gencias do Estado, que existir em deposito; c em receita a 
sua importunei:~ romo-Supprimento recebido do Thesouro, 



pa1·ticipando immediatarnente a este haYcrcm assim prati
cado, com declaraç.ão da quantia o da tL1la até quando se 
tiver operado a transacção, a fim de que, procedendo-se no 
Thesouro á devida escripturação, se conheça qual a somrna 
total existente dos referidos donativos, e se lhes dê a com
petente applicação. 

Em virtude de accordo com o Ministcrio do Imperio deverá 
cessar a determinação pela qual era o producto de seme
lhantes donativos em algumas Províncias recrJihido ao Banco 
do Brasil ou ás respectivas Caixas filial':;, r!t~l·oi-.cll(]d-se o 
referido producto aos cofres dos Thrsournrias, p:•ra qtw lenha 
luga•· a semcllwntc respeito a transarr;ão nt:itna ment:ionada; 
cumprindo, outrosim, que no fim de cada tríllll'Slrc:, a contar 
de Julho proxi_mo passado, se repita a mesma trnnsacção, c 
se fação participações ao Thesouro da:; quantias arrecadada!! 
e cscripturadas. 

N. 376.-FAZENDA.-Em 17 do .\gosto de 18GJ. 

Encarrega a Directoria Geral das Rendas Publicas dos despachos relatil'ot 
á concessão do sello das estampas de uso privativo dos particulares. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 
17 de Agosto de 1863. 

Tendo em vista facilitar o expediente do seBo das estam
pas de uso privativo dos particulares atti <HJUi dependente de 
despacho deste 1\iinisterio, resolvi encarregar a V. S. dos des
pachos relativos á concessão do sello das referidas estampas 
particulares, guardando-se a semelhante respeito nessa Dircc
toria as condições estabelecidas nos arts. 2.• c 4.• dus lnslruc
ções de 11 de Feve•·eiro de 1862. O que communico a V. S. 
para sua intelligcncia e devida execução. 

Deus Guarde a V. S.- Marquez de Abrantes.- St·. Conse
lheiro Director Geral interino das RendJs l-ublicas. 



~. 37í.-GUE!UL\.-Avisode Ji de Agosto de 18G:l. 

Declarando que não púde dchar de srr considerada suprrllua a dcs· 
p<'za feita pela caixa de cconumias licitas do 13. 0 llatalhno de lufan
l.aria com o fardamento da musiea, por isso que adta-se justo de 
contas até o fim do anno proximo passado, c qnc dcYe cessar o 
abuso que ponentura se lt•nha dado de pagar-se a dinheiro o 
f~rdamcuto dc1ido ás praças escusas do scni~o. 

'•" Dir('cloria Geral.·-2.a Secção.-Hio de Janeiro.
.Minislerio dos Ncgocios da Guerra em 1i de Agosto de 
1863. 

Illm. e Exm. Sr .-Transmitta V. Ex. ao Conselho Eco
nomico do 13. • Batalhão de Infantaria a inclusa cópia do 
processo por que na Direcloria li era! da Contabilidade deste 
.Minislerio passou o rclatorio c contas do 1. o semestre do 
anno passado do mesmo Conselho, para que preste os escla
recimentos que se exigem. E porque das informações pres
tadas pela Directoria do Quartel-1\Iestre General consta que 
o referido Batalhão está justo de contas de fardamento da 
musica até fim daquelle anno, sem que reclamação alguma 
tenha h a vi do, não pôde deixar de ser considerada super
flua a despeza que pela caixa de Economias licitas se fez 
com esse fardamento, e por isso digno de censura o mesmo 
Conselho, que indevidamente a autorisou, desfalcando por 
esse modo os recursos da referida caixa ; o que V. Ex. 
lhe fará constar para seu conhecimento, ordenando ao 
mesmo tempo que preste minuciosa informação a respeito 
de algumas liquidações de dividas de fardamento, porque, 
se as despezas que com esse titulo se fizerão são relativas a 
ajustes de contas de praças que forão escusas pagan_do-se-lhcs 
a dinheiro o que se lhes ficou devendo, é um abuso 
inqualificavcl que immediatamente deve cessar, visto que 
o Corpo só lhes deve dar titulo da divida para ser liqui
dada pelas Repartições fiscaes, c não effectuar o pagamento 
a seu arbitrio. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Antonio Manoel de JJ!ello.
Sr. Presidente da Prorinria de S. Pedro do Sul. 

--



N. 378.- FAZE~DA.-Em 18 de Agosto dt) 1863. 

Subre um: despacho de reexporta~~o de mercadorias fJliC a cllc não 
· cstinào sujeitas. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
18 de Agosto de 1863. 

O l\larqucz de 1\.brantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, tendo prcsenln o oll!cio n.• 77 de 16 
de 1\faio de 1860 do Sr. Inspcctor da Thcsouraria de Fazenda 
de Pernambuco, a que acompanhou o recurso interposto 
pot· Schafhettm & c. a da decisão do SI'. Inspector, confirma
toria da da respectiva Alfandega, que lhes negou a l'cstiluição 
dos direitos de consumo do uma caixa com fazendas despa
chadas por reexportação do Rio de Janeiro no brigue nacional 
Julia, em 1\Iaio de 1859, declara ao Sr. lnspcclor, para os 
devidos ciTeitos, que o mesmo Tribunal deu provitr..enlo ao 
referido recurso, por estar provado pelas informações presta
das pela Alfandega da Corte, em 7 tio corrente mcz, que as 
ditas fazendüs já havião pago os direitos de importação na 
Alfandega do Rio Grande do Sul, d'onde forão remrltidas para 
a desta Côrte, c que o equivoco partio desta ultima Alfandega, 
pcrmittindo despacho de reexportação a uma mercadoria que 
a ellc não estava sujeito, c nem podia seguir para outro porto 
sem que primeiramente fosse despachada como importação 
de cabotagem, e tivesse satisfeito o expediente de 11/2 "/., 
tendo aliás pago os dit'eitos de 1 "/o c a armazenagem. Cumpre, 
portanto, que o Sr. Inspcctor mande restituir os direitos de 
consumo pagos segunda vez na Alfandf'ga dessa Província, 
com a deducção do 1/2 "lo do expediente, que de menos foi 
pago nesta Côrte. 

Marquez de Abrantes. 



N. 379. -GUERRA. -Aliso de Hl de Agosto tlo 1863. 

Determinando que os senen!es de escripta empregados na commissllo 
tle melhorarnt•ntos do material do Exei'Ci!o e no Consdho de compras 
rlo Ars~nal de Guerra st'jão induidos no numero dos designados por 
A yiso de 10 do corrente mc1.. 

!~.· Dircetoria Geral. -2.' Scr~ão.--Rio de Jane'ro.
l\Jinisterio dos Negocias da Guerra em Hl de Agosto de 
t8G3. 

l~m rrsposla ao seu oflll.'io (],~ 1 í dn~l<• mrz, :1 ff'"JIPÍfo dos 
SPI'\'Cnles de escripla cmpn.•g;,dos na rtl[)IJ!ii.,~;iio rJ,~ me
lhoramentos do maleriill do l~Xf•t·cito o 110 Cnnsdho de 
compras do Arsenal ele Guerra, dcdêii'O a V. S. qtw cotnérn 
inelui-los no numero do:; :w alll,ris:tdrH por Aviso 
de 10 do correnl<•, visf" qui' n1("!1 dP!!Ps exblt•m quatro 
addidos á Secrdaria, d'onde púde dilllinuir os coadju
vantes daquella classP, sem j1rl'juizo do servir:o. 

Deus Guurde a V. S.-Jntonio Manoel de 1!1cllo.---~r. 
DirectOI' do Arsenal de Guerra da C<,rt(~. 

N. 380.- GUEHRA. -Aviso de 20 de Agosto de 1863. 

Declarando que a disp~.nsa do ponto concedida aos opera rios do Arsena I 
de Guerra nilo importa a do srni~o, devendo soiTrr1· o desconto nos 
vencimentos corrcspourlrntrs aos dias rm q11c niio eomparecerem, 
cumprindo que os attl'studos cnYiarlos ao Thrsouro Kar10nal con
tcnhao unicamente as fultas rlos Empregados e nunca a nota cir
cumstanciada do ponto. 

ft..• Dircctoria Geral.-2. • ~ccção.-Rio de Janeiro.
Ministerio dos Negocios da Guerra, em 20 de Agosto de 
1863. 

Não convindo altera•· o que se acha estabelecido a res
Jleito do vencimento do l\lcstre conslructor desse Arsenal 
Antonio Corrêa d~ Mello, passando-o para a féria dos dis
pensados, como V. S. propôz em seu ofilcio n.o 63 de 3 
de Agosto, convém com tudo que nos attcstados de effecti · 
vidade que remetter ao Thesouro Nacional sejúo mencio
nadas as alterações que houverem a rl)speito do referido cons-



lructor, visto que, corno já foi e~plicado, a dispensa do ponto 
não importa a do serviço, pois que nos dias em que a ello 
não comparecer está sujeito ao respectivo dr~sconto pelo modo 
qu" está ou fOr determinado, ficando V. S. outrosim na 
intelligencia dH que os attestados liel'eráõ moncionar uni
camente as faltas dos Empn•gados e nunca a nota circurn
stanciada do ponto. 

Detis Guarde a V. S.-Antonio Manoel de Mello.-Sr. 
Direetor do Arsenal de Guerra da COrte. 

--
N. 381.-GUEURA.-Aviso de 20 de Agosto de 18B3. 

1\Iandaudo entrc~ar a uma praça do CQrpo de Artífices da Côrte a im· 
portancia da cadern~ta da Caixa Eeonomic3, c cessar o desconto uuc 
se lhe faz a favor da mesma, visto carecer daqnclle> sóçcorros para 
a manutenção de lllãi e irmàas. 

4.• Directori:l Geral. -2.• Secção.- Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Negoeios da Guerra em 20 de Agosto de 1863. 

Deferindo a supplica do soldado do Corpo de Artífices 
Abelardo l\licor, mande-lhe V. S. entrPgar a importancia 
da caderneta da Caixa Economica que elle tem a seu favor, 
ficando na intelligencia de que nesta data se expedem as 
competentes ordens ao Laboratorio do Campinho para cessar 
o desconto que se lhe faz pára a referida Caixa, visto achar
se quite com os cofres puhlicos, como V. S. informou em 
sem omrio n.• 366 tio !~ do cormnlc, c al!Pgnr qliP, na fórma 
do art. 12 do HPgulamcnto n." 11:lde 3 de Janeiro de Hli2, 
sustenta mãi c irmiias, c prceisa ll<Htuellcs suecorros para 
esse fim. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio Jllanoel de JJ!ello.-Sr. 
Dircctor do A rscn(ll de Guerra da Côrlc. 



N. 382.- I.MPERIO.- Em 20 de Agosto de 1863. 

Declara qual o mrio de que !kle lançar miío, para não perder o seu di
reito, o ridatlilo que nwesentando-sc no ultimo dia do prazo legal para 
recorrer das tlceisües da -!Qnta de qualilieação nilo encontra na Pa
rochia o Juiz de l'az, c nem algum dos u;embros da Junta. 

a.a Secção.-Rio de Janeiro.-1\linisterio dos Negocios 
do Impcrío em 20 de Agosto de 1863. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei no conhecimento de Sua 1\fn
gestado o Imperador o ollicio sob n. 0 36 de 13 de Setembro 
do anno proximo passado, em que V. Ex. consulta sobre 
o meio de que deve lançar mão, para não perder· o seu 
direito, o cidadão que, apresentando-se no ultimo dia do 
prazo legal para recorrer das decisões da Jtlnta de Quali
ficação, não encontrou na Parocllia o Escl'ivuo, nem o Juiz 
de Paz, c nem algum dos membros da Junta. E o 1\f~mo 
Augusto Senhor, Tendo ouvido u Secção dos Negocios do 
Imperio do Conselho de Estado, c Conformando-se com o 
seu parecer exarado em Consulta de 8 de Julho ultimo, 
Houve por bem Declarar, por Sua Immediata Uesolução 
de 12 do corrente, que devem ser· seguidos os princípios 
de Direito a respeito da interposição dos recursos, cum
prindo á parte dirigir-se a qualquer Tabellião para que 
lhe torne o seu recurso <•.m forma de protesto; ao que 
este tem obrigação de prestar-se em razão de seu officío. 

O que tudo communico a V. Ex. para os devidos effeítos. 
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Pro· 

sidcnte da Província do lHo Grande do Sul. 

N. 383.-FAZEND.\..- em 20 de Agosto de 1863. 

Annulla por ditTercntcs ronsitlcra~ões uma decisão do Tribunal do Thesouro 
sobre um recurso em ma teria de Alfandega. 

:Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
20 de Agosto de 1863. 

O 1\iarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communicn ao Sr. lnspector da The
soural"ia de Fazenda de Pernambuco, para os devidos effeitos, 
que pela Imperial Resolução de Consulta da Secção de Fa-



:r.cnda do Conselho de Estado de 12 do corrente mez (') so 
deu provimento ao recurso de E. A. Burle & C. a, interposto 
da decisão do Tribunal do Thesouro (communicada á mesma 
Thesouraria em Ordem de 23 de Abril proximo findo) que 
confirmou em parte a da Alfandega da dita Província a res
peito de uma partida de pentes de tartaruga, que os recorren
tes despachárão na m{)sma Alfandega, ficando assim annullada 
a decisão recorrida pelas seguintes considerações: 

t.a Que o art. 140 da tarifa das Alfandegas impõe sobre 
os pentes de tartaruga para trança os direitos de 12~000 por 
libra, e manda calcula-los pelo peso bruto, quando vierem 
em cartões, caixinhas de papelão e outros cnvollorios seme
lhantes. 

r) Resolução de Cons1tlta a que se refere a ordem supra. 

·senhor.- Para o Conselho de Estado reeorrcm os negociantes E. A. 
Durlc & C." da decisao do Tribunal do Thesouro, que conlirmon a da Al
faudega de Pernambuco, a respeito de uma partida de pentes de tartaruga, 
•JUC os recorrentes despachárilo uaqttella Alfandega. 

O facto que deu lugar a: questilo é o seguinte. No. di-a 22 de .Maio tfo 
anno passado, os supplicantes puzerllo a despacho na Alfandega de Per
uambuco, entre outros volumes, a caixa n. 4. 328 acompanhada desta notu: 
-Uma caixa com trinta cluzias de peutes de tartan1ga, pc~o liquido 11 
Jibras. 

Procedemio o respectivo Feitor á conferencia do contendo da caixa, veri
ficou existirem nella, al€m de um caixote de madeira contendo trinta 
duzias de pentes de tartaruga para trança com o peso liquido de 13 libras, 
mais outras tantas duzias de caixinhas de papelão, acondidonadas tambe1n 
dentro da caixa grande. _ 

l\loveu-se então duvida sobre o modo de calcular os direitos, que deviao 
pagar as mercadorias contidas nn caixa ou volume submettido a despacho, 
e o Inspector da Alfandega resolveu que do peso total dos pentes c caixi
nhas de papelao se cobrassem 1 ~8000 por libra, c demais a multa do art. 5 H 
do Regulamento de 19 rle Setembro de 18f>D. 

Desta decisão, que aiiás foi sustentada pela Thcsonraria da Fazenda. 
recorrêrão os supplicantes para o Thesouro, allrgando que, na fórma da 
tarifa, tinhfio de pagar direitos. dos pentes c das caixinhas separadamente, e 
não como se esta fizesse parte Integrante daqnella mercadona. 

Tal pretenção foi indeferida por dcs(Jacho do TriiJunal do Thcsouro o 
qual determinou, outrosim, que a Thesouraria rc~ormasse a sua decisão; e 
fizesse reformar a da Alfandega, ua parte relat1va a multa, que dey~ra 
ser a do art. 553, e nilo a do 545 do Regulamento das Alfandegu~. E' deste 
despacho que os supramencionddos negociantes recorrem para o Conse
lho de Estado. 

A Secção tle Fazenda examinou accuradamente os documentos que se 
achão j.mtos ao requerimento de recurso, e consid~rando: t.o, que 0 
art. 140 da tarifa das Alfandegas impoe sobre os pentes de tartaruga para 
trança os direitos de 12$000 por libra, e que manda calcnla-los pelo peso 
bruto, quando vierem em cartões, caixinhas de papelão e outros envol
torios semelhantes; 2.0 , que as caixinhas despachadas pelos recorrentes 
nilo forao apt·esentadas na Alfandcga de Pernambuco sob a fórma de 
envoltorios, mas separadas dos pentes, os quaes vinbão acondicionados em 
um caixote de madeira; 3.0 , que o art. 913 da mesma tarifa permitte o 
despacho das caixas de papelão de todos os tamunho~, ainda que eejao 
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2.• Quo as caixinhas despachadas pelos recorrentes não 
forão apt·escntadas na Alfandega de Pemambuco sob a fórma 
do cnvoltorios, mas separadas dos pentes, os qunes vinhão 
acondicionados em um caixote de madeira. 

3. 8 Que o art. 913 da mesma tarifa permitte o despacho 
das caixas de papelão de todos os tamanhos; ainda que sejão 
separadas e distlnctas de outra mercadoria, c quo neste caso 
pagão um direito muito men01·. 

4.• Finalmente que o Regulamento e a pratica constante 
das Alfandogas do lmperio permitte a importação de mer
cadorias diiTerentcs no mesmo volume. 

Marque:c de Abrantes. 

!eparallas e llistinctas de outra mcrcatlol'ia, e que neste caso pagllo um 
direito muito menor; e 4.0 , finalmente, que o Regulamento e a pratica 
constante de nossas Alfandcgas pcrmitte a importação de mercadorias 
diO'erentes no mesmo volume; entende que a decisao recorrida nao se 
conformou com as regras !'stabelecidas nos indicados artigos da tarifa. 
Nem serve para apadrinha-la o allegar·se que é preciso acautelar e pre
venir os artificios do interesse individual em opposição e detrimento da 
fazenda publica; porquanto, nem é artificio fraudulento aquillo que a 
Lei expressamente permitte, nem, sob semelhantes pretextos, e muito 
menos sob o de r.retender-se que no despacho dos pentes se adoptou o 
arbitrio mais fisca , é licito extorquir das partes maiores contribuicoes, 
do que a Lei as obriga a pagar. Tal doutrina daria aos exactores das rendas 
publicas o exorbitante direito de alterarem, como lhes aprouvesse, a 
quota dos impostos. 

A decisão de que se trata, não tem gt·ande alcance em si mesma; mas 
tem·no os princtpios em que se funda, e os arestos que póde estabe
lecer. 

Assim, e pelo que fica ellpendido, é a Secção de pare~er que se dê pro
vimento ao recurso, e se annulle a decisão recorrida, por dar-se o caso 
de violaçllo de Lei. 

Vossa Magestade Imperial, porém, Resol\'erá o que em Sua sabedoria 
achar mais acertado. 

Sala das sessoes em 27 de Julho de l 863.-Visconde àe ltaborahy.
Candido Baptista de Oliveira. -José Antonio Pimenta Bueno. 

RESOLUÇÃO. 

Como parece. Paço em 12 de Agosto de 1863. 

Com a Rubrica de Sua ?tlagestadc O Imperador, 

j'Uarquc:; de Abrantes. 



-~ 379 ~~ 

N. 38'f..-FAZENDA. -Cit·cular em 20 da Agosto do 1863. 

lll.auda retolher aos cofres, em deposito, os (fóros de certos terrenos 
de ~parinbas. 

Ministerio dor Negocias da Fazenda. - Rio de Janeiro 
em 20 de Agosto de 1863. 

O 1\farquez de Abrantes,.Presidentc interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectores das 
Thesourarias de :Fazenda das Províncias, nos municípios 
de cujas capilaes exislirem marinhas, que fação recolher 
aos cofres publicos, em deposito, o producto dos respec
tivos fóros, até que o Corpo Legislativo lhe dê a applicação 
que julgar mais conveniente, c que lhes será opportuna· 
menle communicada. 

Marque:: de Abrantes • 

..... 
N. 385.-GUERRA.-Aviso da 21 de Agosto de 1863. 

Declarando que compete aos cofres provinciaes ou aos da Policia o paga
mento do excesso da despeza feita sobre a autorisada pelos Regula
mentos da Repartição da Guerra pelo corpo commandado pelo Major 
Herculano Sancho da Silva Pedra, no seu regresso da villa de Taca
ratú, visto que o movimento de forças no interior para auxiliar as 
autoridades policiaes nllo é seni~o do Ministerio da Guerra. 

4.• Directoria Geral.-2.• Secção. -Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Negocias da Guerra em 21 de Agosto de 1863. 

111m. o Exm. Sr.-Transmitto a V. Ex. o incluso reque
rimento do :Major Herculano Sancho da Silva Pedra, ins
tando novamente pelo pagamento da quantia de 12~:tP000, 
excesso de despeza que fez sobre a autorisada pelos Regu
lamentos da Repartição da Guerra, na volta do Corpo que 
commandava da villa de Tacaratú para a capital dessa Pro
víncia ; a fim de que V. Ex. , nos termos dos A visas do 21 e 
23 de Fevereiro e do 16 de Março deste anno, lhe defira 
como fór justo, na intelligencià de quo a Repartição 
da Guerra já supportou a despeza que podia tocar-lho, c 



'fUC, se clla foi justificada e o s.upplicante lllm direito a ser 
indemnisado, é obvio que o deve ser pelos cofres provinciues 
ou da Po.li~ia, visto como o movimento de forças fiO interio-r 
para auxiliar as autoridades policiaes não é serviço do 
l\Iinislcrio da Guerra. . 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio JJ1ano,dc Mello.-Sr. 
Presidente da Província de Pernambuco. 

•tlt F 

N. 386.-1\JARINHA.-Aviso de 21 de Agosto de 1863, 

Estabelece regras sobre a matricula do pessoal nlistndo nas Capi_tani:15 
d.:. portos, e escrituração respectiva. ---

2.3 Sccção.-Rio de Janeiro.- !\Iinisterio dos N€gocios 
da 1\larinha em 21 de Agosto de 1863. 

Sua Magcstade O Imperador, Atlendendo á conveniencia 
do adoptar-se na matricula do pessoal alistado para o ser
viço das Capitanias de portos e suas dependcncills um sys
tema de escrituração claro e uniforme, lia por bom Ordenar: 
1.• a matricula dos patrões, remadores, praticas, pharo
leiros e mais indivíduos empregados no seniço das Capitanias 
de portos e suas dependencias, será aberta pelos Secretarias 
das referidas Repartições em livros espcciaes, segundo o 
methodo e com as formalidades seguidas na cscrituraçüo dos 
de soccorros a bordo dos navios de guerra, devendo cada 
assentamento ou matricula não só fazer expressa menção 
do emprego ou praça do individuo, seu nome, filiação, idade, 
cor;~dições do alistamento, c todas as allcraçõcs e notas • 
que lhe disserem respeito, mas ainda declarar com a maior 
especificação os ven~imentos pelo mesmo individuo recebidos 
c os descontos ou reposições, a que esteja sujeito ~ 2. • a 
conferencia das folhas de pagamento será feita á vista de 
taes livros, que, para semelbanle fim, serão com as men
cionadas folhas apresentados á Ueparliçüo incumbida de os 
Jlrocessar. 

Deus Guarde a V. S.-J oaquz'm Raimundo de Lamare. 
-Sr. Capitão de Mar c Guerra Capitão do Porto da Côrto 
c J> rovincia do Rio de Janeiro . .... 



N. 387.- IMPEIUO.- Aviso de 22 de Agosto de 1863. 

Resolveu uma duvida ácerca de eleições. 

3.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios 
do Impcrio em 22 de Agosto de 1863. 

lllm. c Exm. Sr.-Em officio de 15 do corrente consultou a 
V. Ex. a Camara Municipal da Cidade da Victoria, se, de
terminando o art. 59 da Lei Regulamentar das eleições do 19 
de Agosto de 1846, que as mesas parochiaes rcmettão ás 
Camaras l\funicipaes o livro das actas acompanhado de offi
cio do Secretario, o que foi cumprido pela mesa da eleição 
presidida pelo 1. o Juiz de Paz logo quo concluio os seus 
trabalhos no dia 12 do corrente, devia receber, depois de 
decorridos tantos dias, tambern ácerca da mesma eleição 
outro livro não fornecido pela Camara, corno dispõe o art. 
f 19 da citada lei. 

Em oficio de 16 do corrente pedio-rne V. Ex. solução 
áquella consulta, e em resposta cabe-me dizer-lhe que de
clare á Camara Municipal que devo receber o archivar os 
dous livros até decisão da Camara dos Deputados sobre qual 
das duas eleições é legal ; cumprindo no entretanto que o 
collegio eleitoral, na recepção dos votos para Deputados, e a 
Camara Municipal na apuração, cumprão pela sua parte o 
que determina a lei sobre as duplicatas. 

Deus Guarde a V. Ex.- M arquez do Olinda.- Sr. Presi
dente da P rovincia do Espírito Santo. 

-···· 
N. 388.-FAZE~DA.-Em 22 de Agosto de 1863. 

E' do rigoroso dever das 1])c_sourarias de _Fazenda fazer cumprir as 
deliberações e ordens do Thcsóuro. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
22 de Agosto de 1863. 

O 1\farquez de Abrantes, Presidente interino do Tribun<'l 
do Thcsouro Nacional, tendo em vista o oficio do Sr. Ins
pcctor da Thcsouraria de Fazenda da Província de S. Pedro 
de :l9 de l\Iaio ultimo, no IJ.UUI communica havn sobr'estade 



no cumprimento da l'orlal'ÍJ que nomeou a Domingos Jos6 
Hiboiro para exercer interinamente o lugar de 3.• Escrip
turario da Alfandegada Uruguayana, declara ao mesmo Sr. 
J nspcctor que irregular c errado foi aquelle seu proce
dimento, pelo qual fica advertido; devendo o S1·. Inspeclor 
limitar-se a observar em casos taes o d,isposto no § 10 do 
art. 31 do Decreto n.• 870 de 22 de Novembro de 1851, 
que torna de seu rigoroso dever fazer cumprir as deli
berações c Ordens do Thesouro, communicando-as por cs
cripto ás Estações que devão ter conhecimento dellas. E 
por esta occasião ordena ao mesmo Sr. lnspector que faça 
executar aquolla nomeação, mandando dar posse ao refe· 
rido Domingos José Ribeiro, no lugar, par;;~ que foi no
meado; podendo o 81·. Inspectar exercer por si, ou por Em
pregados de sua confiança, a mais rigorosa inspecção sobre 
a conducta do nomeado no exercício do novo lugar, dando 
immediatamcnte conta ao Governo de qualquer desvio, que 
cllc possa fazer da verdadeira linha de conducta, quo lhe 
cumpto guardar. 

111 ar quez de Abrantes, 

.... ., 
N. 38!).-J.<'AZE~DA.-Em 22 de Agosto de 1863. 

Nenhuma Autoridade pÓlle suspr.nder a execur.llo de uma nomeatlio ou 
Ordem do Governo Imperial. 

l\finistcrio dos Negoüios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
22 de Agestô de 1863. 

Illm. e Exm. Sr.-Havendo-me communicado o Jnspcctor 
da Thesouraria dessa Província, em ollicio de 29 de .Maio 
ultimo, qufl mandára sobr·'estar no cumprimento da Porta
ria que nomeou a Domingos José Ribeiro 3. • Escripturario 
da AITandega de Uruguayana, cumpre-me prevenir a V. Ex., 
que não havendo Lei que autorise a qualquer Autoridade 
para suspender a execução de uma nomeação, ou Ordem 
do Governo Imperial, e ao contrario sendo expresso no 
~ 9.• do art. 5.• da Carta de Lei de 3 de Outubro de 1834 
o dever de cumprir todas as Ordens e Decretos do mesmo 
Governo sobre qualquer objecto da Administração da Pro
vincia, não póde esse acto merecer approvação do Governo. · 

Deus Guarde a V. Ex .-Marquez de .4bra11les.- Sr. Pre
sidente da Província de S. Pedr6. _ ... _ 



N. 390.- FAZENDA.- Em 26 de Ago~to de 1803. 

Direitos novos e velhos e sellos dos compromissos de Innandades, 
Confrarias e Ordens terceiras decretados pelas Asscmbléas Provinciaes. 

'Ministerio dos Ne~ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
26 de Agosto de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao officio do Sr. Ins
peclor da Thesouraria de Fazenda da Província do Santa 
Catharina sob n.• 34., de 19 de 1\Iarço do 1861, no qual 
submetto á consideração do Thesouro a duvida em que está 
se os compromissos do Irmandades, Confral'ias e Ordens 
terceiras, decretados pelas Assembléas Provinciaes, estão ou 
não sujeilos ao pagamento de novos e velhos direitos; o 
bem assim se os compromissos antigos, que não pagârão 
sello, e em época em que não havia re.validação , podem 
hoje estar a esta sujeitos : declara ao mesmo Sr. Inspector, 
quanto a 1. a questão, que as decretações de cómpromissos 
de Irmandades, Confrarias e Ordens terceil'as, feitas pela 
Assemblca Pm.vincial, estão sujeitas ao pagamento de novos 
e velhos direitos, na fórma da Ordem n.• 4.1 de 18 de Abril 
de 184.2; quanto a 2.a questão, que os Alvarás ou títulos 
de approvação dos compromissos, passados e expedidos 
antes do Regulamento de 26 de Abril de 184.4, ainda quo 
não tenhão pago sello algum, sómente deveráõ pagar aquelle 
a que estavão sujeitos ao tempo de sua expedição, no caso 
de terem já antes produzido o seu ciTeito e por ello se ter 
feito obra ; se, porém, taes títulos, ainda que anteriormente 
expedidos, não tiverem tido o seu cumprimento, então pa
garáõ o sello do Regulamento do 1850 com as competentes 
revalidações, aquellos que tiverem sido expedidos durante 
o tempo que elle vigorou, ou as do Regulamento vigente, 
conforme a sua data (art. 51 do Regulamento de 10 de 
Julho de 1850, e art. 52 do Regulamento de 26 de Dezemft 
bro de 1860). 

Marque% de Abrante•. 



N. 391.-FAZE~DA.-Em 26 de Agosto do 1863. 

Nenhuma diligenria póde fazer-se nas Alfandegas e 1\ll'sas de Rendas 
sem preceder licença dos rl'specthos Chefes. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- 1,\io de J;meiro em 
26 de Agosto de 1863. 

lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. de 
29 de Julho proximo passado, acompanhando os officios, 
quo devolvo, do Presidente e do Chefe de Policia da Pro· 
vincia de Sergipe, consultando sobre a intelligencia do 
art. 207 do 1\egulamento n.• 2.647 de 19 de Setembro do 
1860, tenho a declarar a V. Ex. que, á vista da terminante 
disposição do referido artigo, nenhuma diligencia pôde ser 
feita nas Alfandcgas c Mesas de Hendas, c em todo c qual
quer lugar sujeito á sua jurisdicção, sem que preceda li
cença do respectivo lnspector ou Administrador. 

Deus Guarde a V. I~x.-llfarquez de Abrantes.-Sr. João 
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. 

-·-
N. 392.-FAZENDA.-Circular em 26 de Agosto <{e 1863. 

Manda admittir recibos avulsos de p_agamentos feitos p~_l_as ~-o!l~~~~ias. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda. - Hio de Janeiro 
em 26 de Agosto de 1863. 

O Marqucz de Abrantas, Presiclcntc interino do Tribunal 
do Thesonro Nacional, dcclar<~ aos Srs. Inspectorcs das Thc
sourarias de Fazenda, para a devida intclligencia e exe
cução, que os Juizes de Direito, Municipaes, Vigarios o 
outros Empregados que recebem seus vencimentos pelas Col
lectorias ficão dispensados de assignúr os livros de receita 
e despeza, uma vez quo passem os competentes recibos; 
ficando revogado nesta parto o art. 14 da Circular de 10 
de Agosto de 1860. 

Marquez de Abrantes. 

-Na mesma data expedia-se em sentido identico Aviso á 
Directoria Geral das Rendas Publicas. 



N. 39:1.- FAZE~DA.- E111 ~i LIP .\gur.ltl de 1863. 

:-::uhstituiçiío tios J::mpregatlos ti:" AlfaudPgas tJlWIHio impedido~. 

1\linisterio dos Negocias da Fazr'JHlrJ.- Rio 1lr Janeiro rm 
27 de Agosto de 1863. 

O l\Tarquez de Abrnntes, Presidrnle interino do Tribunal 
1lo Tilesouro Nacional, decl<~ra ao Sr. ln~pcctor da Tlte
souraria de Fazenda da Província do ~laranllãn, em solução 
á rnnteria de seu ollicio de 21-3 do Janeiro c]o corrente anuo. 
n." 13, que, determinando o~ .L• do ~1rt. 83 do Hegulamento 
de 19 de Setembro de 1860 que s<>jiio os Empregudos das Al
fandegas substituídos por aqudles que o ff)Spcdivo lnspector 
designar da mesma, ou de diiTercntc classe, segundo o seu 
rnerito, preferindo-se em todo o caso o mais antigo da res
pectiva classe, irregularmente procedeu o lnspector da Alfau
dega da mesma Provincin, nomeando interinamente para serviL' 
de f~u::~rda-rnór não o 1.° Conferente mais antigo, porém o seu 
imrneuiato; c bem se houve o Sr. lnspcdol' da Thcsouraria 
na dcclaraçiío que lhe fez officialrncntr 1la irn•gnlariúadc do 
-semelhante procerlimrnto. 

,l/arq11e: de Ahrall(e.t. 

N. 3\"H.-FAZE:\ HA .-CircnL11· •'111 :!7 d•~ .\~ost11 d" HW3. 

),[anela abrir rotÍ<·ur.;o para o pro\imrntn dns lnl!arP< Ya!!''' na> TliP·· 
suurari:L' dl' F:ill'lld:l. 

l\linistcrio dos Negocios dr1 Faz,.tHI<J. - Jtin ilc h neiro 
em 27 de Agosto da 1863. 

O l\Iarquez de Abrantes, Presidente interino do TriLunal 
do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectorcs das The
sourarias de Fazenda que façfio nbri r concurso paril o 
pro\·imento dos lugares, quo exii'tircm vagos, de 1. • e 2 ... 
entrancia, na fórma dos llccrctos n."' 2. 5~9 de H de Março 
de 1860, e 3.114. de 27 de Junho do corrente anHo; e exijão 
dos individuas que. se tiverem proposto aos lugares de Pra
ticantes, e houverem sido approvados nas mnterias exigidas 
no H!'ereto de 1f~ de Março, f' ::inda não noml'3tL''. o e~.amo 

D~Cl'i~E'i DD I~OYEP.NO fiE 1 SfJJ 4 q' 



11Js ([lte fallarcm, 1lc,;ignatlas nn ~ 1.", <11'1. I." ti•> dt· ~7 de 
Junho; procedendo do mesmo modo a J'('Spei!o dos Prali
eanl.es existentes e outro.; Empregados da mesina classe, de 
H.epartições de Fazenda, que prctendilo ser promovidos a 
lugares do 2." cntrancia nas Thesournrias, I'Onforme dispõe 
o art. 3." do utlimo citado necrclo. 

Jlfarquc::: de Abrat~lc!l. 

-.··--
N. 395.- AC.RICULTUBA, cmDIEI\CIO E OBRAS PU

BLJCAS.--Aviso ele 27 li~ Agosto de 18H:J. 

A flprova a ta!Jella tios g!'rwros, e suas qnantitl.1<lrs. I( H I' .1 l.ompanhilt 
Jlrasilr.ira tle Paf(UClrs a Vapor podcrlr iwporlar aHIJUahnrntf~ liHI'S 
d1~ din•itos 11:1 Alfaudcga da Ct'•rtr. 

!~. • Dircclorin.- ?llinislcrio dos N rgocins da Agricultura, 
Cornmcrcio e Obras Publicas em 2.7 de Agosln de 1863. 

Sua Magcslade o Imperador Ha por bem approvar a ta
beiJa junta dos genflros c suas quantidades, que a Com
panhia Brasileira de Paquetes a Vapor, em confot·midade da 
condição !~. • das approvadas pelo Decreto n." 3.0!)1 de 7 de 
Maio ultimo, tem direito do fazer despachar em cada anno 
livres de direitos na Alfandrga drsla Côrlc, c que vai as· 
signada pelo Í)ircclor dâ !~. • Directoria da Secretaria do 
Ministerio a meu cargo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 27 de Agosto de 1863.
Pedro de A/cantara Be!legardc. 

Rel:u;ão das quantidades •los generos que a Companhia Bra
sileira de l'aquetes a Vapor poderá importaa• aunual· 
1nente livres de direitos para o maneio e concerto de 
suas maehinas, a que se refel'l~ :\ Portaria desta data. 

Ferl'o em barras sortidas .............• 
Dito em grelhas ..................... . 
Dito em cantoneiras ..................• 
Dito em la minas sorliaas ............. . 
Dito em rebites ..... ~ ................ . 
Dito em parafusos sortidos ............• 
Dito em nrruellas p<~m fttbos ....•.•.• , 

25 
50 

3 
r~ o 

!,. 
2 
1 

toneladas 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 



Agna-raz ............................ . 
Alvaiade ............................ . 
tlcsso .........•...........•.......... 
Tinta branca em massa .............•.. 
l>ita preta idem ..................... . 
mta verde idem ..............•....... 
Zarcão .................•.......•..... 
Seccante ................•..•......... 
Estopa de trapos ..................... . 
l\Iialhar de li nllo .................... . 
Cabos de linho sOl'Lidos .............. . 
))ilos de ara me ..•..........•......... 
I<' i o de vela ......•......•............ 
Arrobem ...............•...••..•..... 
Zinco em bar r as ..................... . 
Chumho em canos ...........•......• 
Dito em lençol ...........•........... 
Gaxcta de pab·ntc ................... . 
Ilorracha em lençol ou em Yalvulas .... . 
l"lôr de enxofre . . . . . . . . . . • ........•. 
Cobre em Iam i nas sortidas ............ . 
Dito em vergalhücs sortidos ...•....•... 
Aço sortido em bal'ras •.•............• 
Dronzc em vergalhões ...••...•......•. 
J"atão em la minas ..•.........•....•.• 
Estanho em vcrguinhas .........•.•..•• 
OI co de linhaça ............••.•...... 
Latão em tubos para caldeiras .......•. 
Azeito doce .•.....•...........•....... 
Kcroscne .......•..............•....•• 
Panno de lixa ........•............... 
Feltro secco ......•••.........•.•.•... 
Folhas de Flandres ..............•.•.• 
Breu ..•.....•.•....•...........•..•• 
Correntes de ferro finas ...........•.... 
I.ona ......•....•....•........•...... 
Raspas de ferro ....•............•..... 
Pás de ferro ..•...........•..•....... 
Cadinhos sortidos .••..•....•...•...... 
Tubos de ferro pura ealdeiras ..•......• 
Ditos de vidro para indicadores de nível. .. 
Escovas para tubos ...............•...• 
Ditas para a muradas .....•............ 
Erochas sorti das .•.•...•.........•.•.. 
J"imas sortidas .....•......••.........• 
Chaves de patente para parafuzos ..•...• 
'i'ijolos de fllgo ..•.................... 
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Jli los i uglezc,; ....................... . 
Rarornclros para uwcllin;_;s ............ . 
Thermomclros ....................... . 
l\Ianomctros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Solmomclros •...................•.... 
l"olles para forjas ............. · ...... . 
l\Iartcllos para ferreiros .............. . 
11Iacacos .....................•....... 
t::alracas ....•......................... 
Iligornas ............................ . 
Fornos de li·rro pant !J<uu·;Hla ......... . 
C::;ixas eomplcl0s t:orll larraciHIS ........ . 
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"~. • Dirccloria da St~crefaria de Estado do~ ~egoeios da 
Agricul!ura, Commerrit> c Obras l'u!Jiicas ent 27 de Agosto 
de 18f.i3.-0 Director. Jh. Thonwz Jo~é l'ilztu ,'Jcrtjlleirlt. 

1\. 3Uü.-DJPEHIO.-:\Yis<J Clll --27 dc.\;;uslo de 1863. 

Derlara rm que caso rompcte ;i ,.,,n::p·•·gação das Façnldadc~ rlcJ)j_ITilo, 
qu~ se rcnue no dia 22 dr• Outubro, julgar sobre as fólltas dos alumuos. 

r, .. • Sccçiío.-~Iinislorin dos \cgoeios do lruperio .-Rio 
. de Janeiro em 27 de Agosto de 1863. 

Illm. c Ex.m. Sr'.--Foi pr<'sl'n!c â Sua Magestade o Im
perador a seguinte qursWo, ;í que se refere o ollicio dessa 
Dircctoria de 16 de 1\Iaio deste anno, decidida atrirmali
vamente pela Congregação da faculdade: se a Congregação.. 
que se reune a 22 de Outubro, para o fim determinado 
no art. 73 dos Estatutos vigentes, é lambem competente 
para dar por justificadas as !'altas dos estudantes, que dei
xarem de ser abonadas pelos respectivos Lentes, ou pela 
Congregação em suas reuniões mensaes. 

E o 1\Iesmo Augusto Senhor, conformando-se por Sua 
Imrnediala Resolução de 12 do corrente mez com o pare
cer da Secção dos Ncgocios do lmperio do Conselho de Es- · 
tado, exarado em· Consulta de 30 de Junho ultimo, lia 
por hem mandar declarar : 

1. 0 Que, quando a Congregnção, reunida a 22 de Outubro 
em virtude do_ art. TJ, julga das habilitclÇÕl'S dos estudantes 



para st~rem at.lmillitlos a exanw, ~~ maut.la atlmiltir, de Ct;n
tilnnidade com o art. 7!,, os que li\'erem menos de dez faltas 
lliio justificadas, e de quarenta just!!icud:~s, segundo o art. 
J J2, estão já estas faltasjulgudas 1:e!a Cougrega<;iio mensal, na 
fôrma do art. 132, com excepr;ão daquellas que siio dadas por 
estudantes ausentes, que nos tt·rmos do art. 1:1~, sómenlc 
são julgadas depois que os estudantes cornpan•cenm; 

2." Que, uma vez julgadas as f;lltas pPlo Lente, e 1:ela 
(ongregar;ào na fôrma dos arts. 11:i c t:l:!, s:·lllwn!c nus 
dous casos do art. 131i se ad111ille redanwt:i\o destes jul
~allleutos, a qual deve ser uprcscuttala ao Lenlt>, ou a lli~ 
rcctoria dentro de Ires dias dq;ois do cOillpun~cimcntu do 
L'sludante, para ser lcYuda ao conhr·citllt'nto da primt•ira 
Congregação mensal que se reunir, conforme dispõe o art. 
135; e sómentc á Congn·g;H;ão do dia :.!.2 de Outubro se o 
t:omparecimento fôr posterior á reuniiío das Congregações 
mensaes, c anterior á desta; 

a.o Finalmente que, all'rn dn julgamento nrs!c cnso cspe
rial, nenhum outro compdl' ;í Con~rega~·fw <ll' :!.2 de Outu
}Jro, nem púrlc clla n·formar os julf!.<tllll'lllus dos Lcntl's, 
n das Congregaçiics mens.ws; limitando-se ;qwnas a m;uHI3r 
admillir, ou não, os estudantes ü exault', se::;undo stw,; 
faltas houverem sido julgadas antcriormentt>, c segundo 
houverem feito, ou não, o pagamento da respccliYa matricula. 

O que communico a V. Ex. pa1·a seu conhecimento, c 
a !lm de o fazer constar ü Congregação dos Lentes dessa 
Faculdarle. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marque: de 0/inda.-Sr. Dircclor 
da Fuculdade de Direito do RecifL'. 

-i ri--

N. 397.-AGHICCLTUJU, CO!\L\lEHCIO E OnHAS llt~
llLICAS.-Aviso de 28 de Agosto de 1863. 

Iustrucções para a nomcaçilo c scn i co dos praticantes das Obras 
Publicas.· 

Jlio de Janciro.-1\linislerio dos Ncgocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas em 28 de Agosto de 18G3. 

Sua l\Iagcstadc o Imperador lia por bem Determinar que 
so cumprão as seguintes inslrucções: 

Art. 1. • Os lugares do praticantes das Obras Publicas 
serão prccnchid~~s por uqncllcs individuo~. tpl", em con-



curso derem melhores provas de ballilitaçiio para a pratica 
dos dill'ercnte.> ramos da engenharia. 

Art. 2.• Serão admitlidos ao concurso os Cidadãos Bra
sileiros, que provan·m em requerimento, instruido com do
cumentos, ter as habilitações indispensneis. O mínimo 
destas lwbilitaçõt•s é a approvução em malhematicas ele
mentares c no desenho geometrico. 

Art. 3.• O concurso ser;i feito na prcsP-nça e sob a di
recção de uma Commissiio de tres En~cnlu~iros nomeados 
pelo Governo, e presidida pelo mais gr,H]uado. 

Art. 4..• Os actos do concurso consislirâõ: 
§ 1.• No levantamento á bussola ou á plancheta por ca· 

minhamenlo ou intersecções da planta de um terreno, que 
fôr desig-nado pelos examinadores, c no desenho a limpo 
deste trabalho. 

Si 2. 0 No nivelamrnto do mesmo ou de outro terreno 
por meio do nível rl'agua ou de bolha de ar c na construcção 
dos perfis necessarios para se avaliar a cubJtura em relação 
a um plano dado. 

§ 3.• Na construcção da escala decimal tanto em me
dida usual como rnetricn, e na cópia de dous desenhos, que 
forem apresentados pelos examinarlores, Sl~ndo um de cons
trucção ou de macllinas c outro de omato. Os exami
nandos antes de dar principio aos trabilllws, rrctilicar;íõ 
os instrumentos, expondo os processos qu() se devem em
pregar para este fim. 

Art. 5.• Os exames snrão feitos individualmente. 
Art. G.• Os examinadores classificaníl1 em numeras até 

tres, tanto as !Jabilitaçi"ies provadas na fórma do art. 2.•, 
como cada uma das provas do art. 4.•. Destes juiws par
ciaes formaráõ um mappa, que será apresentado ao Go
l'eJ'no com os respectivos trabalhos. 

Art. 7 .• Os praticantes que, em consequencia destes 
exames forem nomeados pelo Governo serão distribuídos 
quer pelas obras da administração publica, quer por oulras 
cmprezas nos ramos a que se destinarem. 

Art. 8.0 Aquelles que forem approvados, mas não pu
derem ser contemplados por não caberem em o numero de
signado, receberáõ um titulo de habilitação que lhes facultará, 
conforme suas qualificações entrarem nas vagas que occor
rercm dentro de um anno, contado da data do mencionado 
titulo, concorrentemente com os approvados em novo con
cmso. 

Art. 9." Cada praticante perceberá, logo que entrar em 
exercício, o vencimento equivalenteao de conductor de 2.a 
classe, estipulado pelo Decreto n. • 2.922 de 10de Maio do 
1862. 



Art. 10. DccorriLlos mais de 6 mezcs de ho1s provas !lc 
aproveitamento poder<Í seu Ycncimenlu ser elevado até o 
equivalente ao de conductor de t.• classe. 

Art. H. Se o praticante fôr militar, o respectivo soldo será 
descontado dos veneimentos de que tralão os artigos ante
cedentes. 

Art. 12. Os actuaes praticantes continuaráõ a perceber os 
vencimentos que ora têm emquanto bem servirem, ou não 
tiverem outro destino. 

Art. 13. Os praticantes acompnnhaníii, no lugar que lhes 
for designado pelo Govrrno, o projecto e execução dos difl"c. 
rentes serviços sob a dirccção dos rcspcc li vos chefes, que os 
poderão chamar para auxilia-los nos trabalhos de campo, de 
officinas c de gabinete, conforme sons destinos c as indi
cações do§ 6. o do ar L. 3. • do citado Decreto. 

Art. 14. No fim de todos os trimestres cada praticante 
rcmettcrá ao Jnspector das Obras Publicas da curto, em
quanto não se or).tanisar a inspecção geral, um relatorio 
sobrg a parte technica c cconomica do serviço em que cslivcr 
empregado, com as ncccssarias informações do chefe do 
mesmo serviço. Este rclatorio, com o juizo do inspector 
sobre parecer de algum de seus ajudantes ou chefe de dis
tricto, subirá ao conhecimento do Governo. 

Art. 15. A frequcncia c 01proveitamcnto dos praticantes 
serão comprovados, além dos relatarias, por attestados pas
sados pelos chefes do serviço em que praticarem, c só com 
esses attestados poderão receber os seus vencimentos. 

Art. 16. 0.> praticantes ficão sujeitos ás penas estabe
lecidas no§ 11 do art. 1. • do Ilecreto n. o 2. 922 de 10 de 
1\laio de 1862. E aquelles que houverem exhibido provas 
de aproYeitamento poderão ter a c cesso na fórma dos ~~ 3. o 

e 4. 0 do mesmo artigo. 
Art. 17. O numero de praticantes não poderá exceder 

ao das vagas de conductorcs, conforme a tabella do art. 
1. o do mencionado Decreto. -

Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Agosto de 1863.
Pedro de Alcanfara Bellegarde. 

OlleiiiiW 



Ct•caudo mais uma nula de olrsrnho p;1ra os (menores do '-A r~rnal d11 
·r.twr_ra rla C<lrtc, arbilt".l:ulu· ·l' au respcrli1·o professor a grütill"éaffío 
•fe 800$JO:J anuuar.;. 

!J." Dirr<:toria t~cral.--2.' S;•cção.-Hio de Janciro.-
1\linistcrio tios 1\'egocios da (;ucrra cru 28 de Agosto de 
1863. 

111m. c F.xm. S1·. -H.ll'cnrlo a rxpcricn"ia "dcmonsll'ado 
a nt~crssidadc de crear-sc mais uma illlla de desenho para 
os menores do Arsenal de Guerra da C<\rte, communico a 
V, Ex. que foi nomeado interina mente para rege-Ia Joa
quim José de Carvalho Siqueira Varejã0, a quem se dignarú 
de mandar abonar a gralillcaçlio de t!OU::-OOJ annunes desde 
que entrou no cxercicio desse emprego. 

Dens !Juardc a V. Ex.-Antonio JJlanocl de lJfello.-Sr. 
Ministro c f'rrrrlario dP Fslarlo interino dos Negocios da 
Fazrnda. 

:•_..,.____,.., 

N. 39!l.- FAZE\'D.\.- Em 28 de Agosto de 186:.1. 

Nilo se dcv~ r.onlar juros nas letras 1lc IJUC trata o :1rt. 58G, )S !.•, !lo 
:' ill'gulamrnto clils Alfand"~as, antes •lc sru Ycucinwuto. 

1\Iinisterio dos Negocios da FazC'nda.- Rio de Janoiro em 
28 de Agosto de 1863. 

Drclaro a V. S., em solução á matcria de seu officio 
tle 19 de Dezembro do anno passado, que não póde ser 
approvada a resoluçiio que V. S. tomou de mandar contar 
juros nas letras de que trata o art. 586 § 1.•, do Regu
lamento dils Alfandegas, antes de seu vencimento. 

O sobredito Hcgnlnmcnto e:xccptnou, no art. 584, do 
pagamento ú visLl dos direitos dP consumo: 1.• os as
signantes; 2. • os nrrernatant.t·s em leil;Jo, na fórma do art. 
313; 3.• os donos, ou consignntarios de g-eneros inflam
mwei,., c dos f( IH' sP drsp:ll'liào soLrr agua r n bor1lo. 



A respeito tlo:i t.o•, lhe~ facultou passarem !Jilheles dtJ 
~ alú 6 mezes (art. 585) com o premio, que ( § ~-· do 
mesmo a1"tigo) começará a vencer-se da dati.l do bilbote. 
cujo valo•· será constituido pola importancia do promio 
acrescentada á somma dos direitos devidos. 

A'cerca dos 2.••, está o pagamento do leilão clam e es
pecialrn~nlo regulada no citado art. 313. 

Quanto aos 3.•• e ultimas, o at·t. 586 se occupa delles 
especialmente, pm·mittindo-lhes passar letras mercanlis nos 
termos do sobredito § t.•, em o qual so contém, a res
peilo dos juros, a declaração terminante, que fica men
cionada, e que é forçada pela do art. 453. 

Isto posto, se reconhece evidente que o Regulamento 
estatuio que os assignantes fossem sujeitos ao pagamento 
do~ juros, ou premio de seus bilhetes desde a data <testes. 
e os donos, ou consignatarios de generos inflammaveis, o 
dos que se despachão sobre agua, sómente no caso de 
falta de pagamento d:Js respectivas letras. 

A diiTerença entre uma e outra disposição é obvia; as
senta na natu1·eza dos generos, que uns c outros despachão; 
o favor feito aos ultimas em relação aos 1. os está no 
constrangimento qlie aquellcs sofl'l·em no despacho prompto 
e immerliato das mcroadorias respectiva!}, na fónna do art. 
M:iO § 2. o; entretanto quo estes, os 1. o•, tem á sua dis
posição o deposito e guarda dos armazens da Alfandega. 
eu dos trapiclws e armazens Alfandegados. Esta dilferença 
de condiçfíes e direilos não podia deixar de exigir da jus~ 
tiça a difTI}{·ença nos onus c encargos. 

A equiparação quo o art. 538 faz das letras mercantis 
aos bilhetes das Alfandegas em tudo, e nas me&~nas van4 
tagens c privilegio5 inhcrentes a estes, c as letras passadas 
pelos devedores da Fuzq~1da Publica, não póde alterar a. 
disposição expressa e especial do art. 586, ~ 6. o, á cerca 
dos juros. Essas vantagens e privilegias dizem respeito 
a fórma e natureza do processo o execução judicial das 
sobreditas letras a favor da l<'azcnda passadas pelos seus 
devedores, e dos bilhetes da Alfandega. 

Além disto a Lei de 13 de Novembro de 1827, a quo 
se refere o citado artigo não trata de juros; c o Codigo 
do Commercio, no art. 422, não torna os juros condicão 
indispcnsavel das letra.s de cambio ou mercantis; porquarlto, 
serve-se no mesmo artigo das expresões seguintes- com 
juros e recambias, havendo-os- ; o no art. 423 declara 
expressamente que os juros da letra protestada por falta 
de pagamento dcve:n-sc do dia do protllsto. Se as letras 
mercantis fossem necessariamente passadas com vencimento 
de jnros desde Jogo, como são os bilhetes das A lfandegas, 

l)I'CISÕf;S nn f,O\ER'\0 1>1: 1 R f.~ ;,O, 



essa circumstancia seria mencionada no art. 31>'• do difo 
Codigo. Os juros, pois, no caso de que se trata, constituem 
UQ1 verdadeiro onus, um imposto que não póde ser esta
belecido senão por detet·minaçfio expressa, e não por simples 
e vaga declaração nos modelos de letras ou bilhetes. 

Deus (juarde a ·v. S.-Marquez de Ahrante1.-Sr. Con
selheiro Inspcctor interino da Alfandrga da Côrte. 

-···-
N. 400.-FAZENDA.- Em 28 de Agosto de 1863. 

Sobre o modo por que se d~Ye proredcr á f fisralisnçllo nas caixas dtJ 
~urar na l'ro\inria tia nahia. 

l\linisterio dos ~egpéfos da Fazenda. - Uio de Janoiro 
em 28 do Agosto de 1863. 

O l\larquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em resposta ao ufficio do Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia, 
n. o 325, de 24 de Agosto de 1861, ao qual acompanhou o 
recurso interposto por varios negociantes, que reclamão 
contra o modo por que se procede á fiscalisação nas caixas 
de assucar na dita Província, declara ao mesmo Sr. lns
pector que fica <•pprovada a sua decisão, mandando observar 
o disposto na Ordem n. o 5 de 15 de Janeiro de 184.6, 

- cuja doutrina não se acha derogada por artigo algum do 
Regulamento de 19 de Setembro do 1860, c conseguinte
mente que não tem lugar o provimento ao dito recurso. 

M arquez de Abrantes •. 



N. 401.-FAZE~D.\.-Em 2\J de ,\.gosto do 18ü3. 

Estilo sujeito& ao scllo proporcional os cootraclos celebrados com a Ad~ 
··- íniuistraçao publica. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
29 de Agosto do 1863. 

Jllm. 'e Exm. Sr.-Communieo a V. Ex., em resposta ao 
seu officio n.• 38 de 23 de l\faio do 1862, que, por força 
do art. 6.•, § t.• e art. 21, ~ t.• do 1\egulamento de 
~6 de DezGmbro de 1860, estão sujeitos ao pagamento do 
sello pm·porcional, 3ntes de lavrados os respectivos lermos, 
os contractos celebrados com o Governo ou quaesquer outras 
Uepartições Publicas ; observando-se naquelles em que não 
houver declaração d& quantia a disposição do art. 13 do 
novíssimo Decreto n. • 3.139 de 13 do corrente. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Abrantes.-Sr. Pre
sidente da Província de Pernambuco. 

___.. ... ._____ 

N. 402.-FAZENDA . .:._Ern 29 de Agosto de 1863. 
I 

Um individuo condcmnndo á prisão com trahulho cst:t inhibido de cons 
lituir procurador. 

l\:linisterio dos ~egocios da Fazenda. - Hio de Janeiro 
em 2!) de Agosto de 1863. 

Sirva-se V. S. declarar á 2. • Pagndoria do Thesouro, em 
solução á duvida constante de sua rer•·esentaç.io de 22 do 
corrent11, que não póde ser aceila a procuração passada 
por Domingos José da Costa Florim, porque, pelo fnclo de 
estar esse individuo condemnado á prisão com trabalho, deve 
ser considerado privado de sua administração c bens, c nas 
circurnstancias dos inlcrdictos, que estão inhibidos de cons
tituir procuradot· , segundo o declarou o despacho deslo 
~linisterio de 28 de Abril de 1851. 

Deus Guarde a V. S.-JI.farquezde Abrantcs.-Sr. Con
selheiro Director Geral interino da Contabilidade. 

-·-



N. 403.-FAZE~DA.- Em 2!J de Agosto de 18()3. 

Improccdencia de uma apprchrmão de sacos de assncnr r.iilo mani~· 
f!'stados. 

1\Iinist~rio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
em 2U de Agosto de 1863. 

O Marquez de Abrantcs, Prosidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacionlll, declara ao 81·. lnspector da Thesournria 
de ·Fazenda do lHo G•·ande do Norte que o mesmo Tri
bunal, tendo presente o seu officio n. 0 2!) de 11 de Ablil 
ultimo, a que acompanhou o processo de apprchensão o 
multa Imposta a Miguel Jmé da r.osla, Mestre da Bar
caça Arrogante, que do Porto de T1báo, na cosia da 
mesma Provincia, conduzia para o da capi!al 78 sm:os com 
assucar não manifestados, approvon a sua resolução de julgar 
improcedente a apprehcnsão, ;í vista dns decisões do Tho
souro n. 0 33 de a de Março de 18í7, e n. 0 7 de 5 de 
Janeiro de 18G1 ; não devendo igualmente subsistir a multa 
de GO~OOO qne havia sido irnpostn com o fundamrnto rio 
art. '~33 ~ t. o do Bcgularncnto de 1!) de Sdemhro de 18130. 

N. 404.-FAZE:\DA.-Em 2!) de Agosto de 18G3. 

~obre a arrccadaç.1o, !iquida~:<ío r ;::uarda dos rspulio5 de 5uhditos por-
luguczc~. · · 

1\Jinistrrio dos Negocias da Fazenda. - Rio de Janeiro 
em 29 de Agosto de t8ü3. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu officio n.o 3!) de 
25 de Maio ultimo communico a V. Ex., para seu conhe
cimento, e pa•·a que faça constar á Thesouraria de Fazenda 
dessa Pr6vincia, q uc não são procedentes as razões em que· 
se apoia para não entregar ao Consul Portuguez a quantia 
de 739~863, reclamada pelo mesmo Consul, proveniente 
do espolio do subdito porluguez Josll Luiz Thomaz, fal
Jecido intestado no Alto Mcarim sem herdeiro-s presentes ; 



porquanto, sendo a arrecadação dos espolias dos sobdilo~ 
portuguezes regulada pelo Decreto de U de Novembro de 
1851, em virtude do Tratado de reciprocidade entre o 
llr:~sil c Portugal, cabe sem contestação aos Agentes Con
sulares a nrrecadação, liquidação c guarda dos espolias dos 
subditds de sua nação, salvo os casos exceptu<Jdos no 
citado Decreto; JJ, portanto, cump1·ia que a mrsma Thesou
rnria entregasse ao mencionado Consul o f'spolio em 
questão,, depois de deduzidos c pagos os respectivos di
reitos, independente da justificação exigida por c lia com o 
fundamento de saber se exisWio ou não lwrfl<"iros, para 
no caso negativo se~· considerado vago e {krol\'iuo á Fa
zrnda; visto como na hypnthcse vcrtcntl' nã:l tem appli
cnção a disposição do a~·t. 11, ~ 2. 0

, do HPp:ulam"nto de 
15 de Junho de 18:-iU, c menos a Circular de 1:1 de J'.Ldo de 
18Gf, qne não póde ser appli:'avcl ás heranças d0 suhdilos 
das Nações, com as qnacs existe Tratado de r eciprocidudt. 
Cumprindo, entrf'tanto, quf', no cnso de não ser po!'sivel a 
prova exigida pelo art. 3.• do supracitado ltcgularncnto 
de t85L, se cobrem m direitos prlo rnaxirno da taxa, corno 
é praxe, sem prrjuiw dn Fazcndll Nacional. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Marqrrez de Abrantcs.
Sr. Prciidente da Província do 1\Jaranhüo, 

J"i. 40:1.-l\L\Hl~ll.\.- Aviso de 2!! de ,\gosto de fSG:.L 

J\landa obscn-11r as instrucçllcs, que derem rc:mlar o c~1neurso_ pnm pro· 
\'imcnto !los lugares tlc Amanucnsc da St•crclaria de Esiado dos !\ego 
cio» da marinha. -

3.• Secção.-nio de Janeiro.- 1\Jinist~·rio dos l\"rgocios da 
1\farinha em :w de Agosto do 1863. 

Sua 1\Jagcstadc o Imperador Determina que sPjão obser
vadas as inclusas instrucções, n~gulnndo o concurso, de quo 
trata o art. t2 do Decreto n. • 2.35!), de f!) de Fevereiro de 
1859, para provimento dos lugares de Amnnuense desta Se
cretaria de Estado: o que communico a V. S., para seu co
nhecimento e execução. 

Deus Guarde a V. S.-Joaquim Raimundo de Lamare.
Sr. Conselheiro Director Geral da Secretaria (k Estado dos 
Ncgocios da Marinha. 



lnstruct:ôPs, regul:lntlo o cont"nrlio, de que trRhl o nrt. t~ 
do Decreto c regtdanu•nto n. 2.3;;9~ de tO de t'e,·erelro de 
t 869, para prowhnento tios lngares de Amanueosc da Se• 
"retarla de Estado dos Negoeios da Harloha. 

Art. f. • O concur~o, para provi m.ento das vagas, que se 
derem nos lugares de Amanuense da Secretaria de Estado dos 
Negocios da Marinha, será annunciado nos periodicos de 
maior circulação da Cõrte, fixando-se para a ióscripção dos 
candidatos um prazo nunca menor de trinta dias. 

Art. 2. • Dentro do prazo estabelecido, apn•sentaráõ os 
candidatos ao Dir.~ctor Gorai da mesma Secretaria os seus 
requerimentos, compctcutemcnte instruidos com os seguintlls 
documentos : 

1. • Certidão de idade. 
2. • Folha corrida. 
:3.• Atlcslaçõcs de bom comportamento. 
!~. • Diplomas ou certificados de estudos ou de exercício de 

empregos, c quaesquer outros ti lu los dignos de attenção. 
Art. 3.• Dous dias antes de expirar o prazo, c fechando-se 

a inscripção, publicar-se-lia pela imprensa os nomes dos ins
crir;t<Js, c bem assim o lugar, dia c hora, em que se terá de 
}lroccder aos exames ou concurso. 

Art. 4. o Os exames serão prestados perante uma com
missão, composta do Director Geral, que presidirá o aclo, e 
de tres exttminadorcs, nomeados pclq Ministro da 1\farinha, 
c vcrsaráõ sobre as seguintes ma terias : 

1.• Pratica das operações arithrncticas em numeros inteiros 
c fracções, tanto ordinarias, como dccimacs. 

2.• Leitura c analyse grammatical cscripta de trechos em 
portugucz. 

8.° Calligraphia. 
!~. • Orthogra ph ia. 
5. o Versão das línguas inglcza e rrauccza, ou, pelo menos, 

desta. 
6.• Conhecimento da hisloria c geographia do Brasil. 
'1. 0 Exercícios de composição em porlugucz; redac•;ão c es

ty lo de a c tos oillciacs. 
A prova das ma terias indicadas nos §§ 3. • a 7. o será es-

crip~. . 
Art. 5.' 0.> bacharcis em letras c os formados em qualquer 

faculdade serão isentos das provas, de que trata o art. ~. • 
destas instrucções, em virtude do disposto na segunda parto 
do art. 12 do Decreto n. 2.35!J, de 1!) de Fevereiro de f85!J. 

Art. 6. o O concurso durará por mais de um dia, se assim 
für necessario, á' vista du numero dos examinandos, 



' _,:;c,; :1!)!) ~,~,: 

Art. 7. • Terminatlos os exames, a com missão procederá 
·por escrutínio secreto ao julgamento das provas, classificando 
em seguida os candidatos approvados pela ordem do seu me4 

rito relativo. 
Se o concurso se prolongar por mais de um dia, os exa

minadores pi'Ocederáü ao julgamento das provas, que forem 
prestadas, 1mtes de encerrarem os trabalhos de cada dia. 

Art. 8.• De todo o occorrido no processo de concur·so la· 
vrar-se-ha urna acta, contendo, além da miuda narração dos 
l'actos, o gráo de approvaçlio obtido pelo candidato ou candi
datos, classificação destes por ordem de merecimento, e em 
geral quanto possa encaminhar a melhor apreciação da ido
neidade e aptidão dos concorrentes. 

Art. 9. • Concluído o pt·ocesso aeima estabelecido, o Di
reclor Geral, como Presidente da commissão examinadora, 
nlio só transmittirá ao Ministro da Marinha a relaçlio dos 
candidatos approvados, escripta pela ordem dus clussillca~õcs, 
que tenhão obtido, acompanhada dos requerimentos c docu
ntcntos apresentados, du acl:J, a que se refere o artigo an
tecedente, das provns escriptas, que devcráõ ser assignadas 
pelos examinadores respectivos; mas ainda manifestará em 
reservado o seu proprio juizo sobre cada um dos mesmos can4 

tlícla tos. 
Art. 10. Na escolha, para o provimento dos lugares do 

Amanuense, serão allcndidos de prefcrencia, em igualdade d0 
habilitações, os candidatos, que melhores e mais longos ser~ 
viços houverem prestado á Hcparlição da !\farinha. 

Uio de Janeiro em 29 de Agosto de 1863. 

Jvarptim Raimundo de Lamarc. 

N. 406.-GUERUA.-Aviso de 31 de Agosto de 18G3. 

l)rtcrmioando que, qtuodo houver de addicionar-sc ao custo, pelo 
qual quaesquer artigos estiverem carregados aos Almo1arifes, o valor 
do respeetivo transporte pago eu estimado, se lhes faça carga pre
viamente da din·erençn, n fim de que não resulte um saldo a fa1·or 
dellea Ull tomada de conta. 

4-.• Directoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janeiro.-
1\linistcrio dos Negocias da Guerra em 31 de Agosto de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.-Tenho pt•esente o officio dessa Pre~ 
sidí'ncia n.o 165 de 29 dí' Julho do anno proximo pas-



sado, que acompanhou cópia do da mesma data, dando 
lnstrucçõcs para o Arsenal de Guerra regular as cotilas de 
fornscimentos feitos a qualquer Repartição quo tenha do 
indemnisar o l\Iinistcrio da Guerra da importancia d6s 
objectos fornecidos: c em resposta tenho de significar a 
V. Ex. que approvo as mencionadas Instrucçõ!!S, com o 
additamento porém de que, quando se houver de addicionar 
no custo por que q~taesquer artigos estiverem carregados 
uo Almoxarife os de transporte, pago ou estimado, so 
fa~:a carga pt•eviamente ao Almoxarife da di!Terença, pot·que 
do contrario viria na tomada de contas a dar-se um saldo 
a favor do Almoxarifc, sempre que os objectos lhe fossem 
dados em descarga pot· um preço maior do que o que se 
tiver dado na carga. Por esta occasião recommendo a V. Ex. 
que tenha muito em vista este importante cstabelecimOJ~to 
no que toca á sua administração em geral, c particular
mente á sua escripturação, sem a qual não ha fiscalisação 
possivel. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio llfanocl de lJfcllo-Sr. 
Presidente da Provincia de l\Iato Grosso. 

N. ~01.-FAZEl\DA.- Em 31 de Agosto de 1863. 

Os Officiaes do Corpo de En~enhciros nlio podem dar procuraçlio tio 
propriG punho, se nao tilcrcrn a }latente de Capitao õu<iüffa- ilc 
~upcriot· graduaç.'lo. 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- llio de Janeiro 
em 31 de Agosto de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em solução a matetia 
de seu A viso de 17 deste mez, que sendo Diogo Alves Ferraz 
Tenente do Cot·po de Engenheiros nilo lhe compete passar 
procuração de seu proprio punho, não só porque assim o 
prescrevem as lnstrucções de 30 de .Março de 1849, como 
lambem o Aviso do Ministerio a cargo de V. Ex. de 26 
de Abril do mesmo anno. 

O facto de ser o mesmo Ferraz bacharel em mathematicas 
não lhe confere melhor direito, porque, devendo ler aquella 
Kraduaçilo Iittemria lodos os Officiaes do Corpo de Enge1 



nhelros, o titulo que regula, para o Official poder ou nlio 
passar procuração de seu punho, é a patente que tem 
obtido pot· seus serviços ou merecimento. De outro modo 
ficarião os Tenentes do Corpo de Engenheiros gozandodo 
uma regalia não outorgada aos Tenentes dos demais Corpos 
dó Exerc.ito, sem quo pat·a esta distincção occorrão razões 
plausíveis. 

Não lhe aproveita a disposição, que invoca, da ordem do 
Thesouro de 4 de Agosto de 1862, que declarou deverem 
ser equiparados aos Doutores os Bachareis formados em 
Direito c sciencias sociaes, que professarem as letras de seu 
gráo academico, corno :Magistrado, Advogado, etc. ; porquanto, 
assim como os Bachareis em Direito sem a carta da 1\Ja
eistratura, o titulo do minislerio da advogacia, etc., não 
podem passar procuração do proprio punho, assim tambern 
os Bachnreis em rnathematicas do Corpo de Engenheiros 
sem a patente de Capitão para cima não gozão da mesma 
faculdade. 

Deus Guarde n V. Ex.-1Jiarquez de Abrantes.-Sr. An
tonio Manoel de Mello. 

--
N. 408.- AGRICULTURA, CO:\fMERCIO E ORR \S PU

BLICAS.- Aviso de 31 de Agosto de !863. 

Crra na Directoria da A~ricultnra, Comme•·cio e Indnstria tres linos 
para a assentamento dc,todos os çmpre~ados sujrilos ao l\linistl'rio da 
Agricultura, Connncrcio e Ohra> I•ubh<·as. 

Dircctoria Central.-Ministerio dos Negocios da Agricul
tura, Commcrcio c Obras Publicas em 31 de Agosto de 
1863. 

Sendo conveniente reunir-se, com a precisa uniformidade, 
o assentamento de todos os empregados do Ministerio da 
Agricultura, Comnwrcio c Obras Publicas, Sua .Magestade 
o Imperador Ha por bem que na Directoria a cargo de Vm. 
st~jão crcados para cstn fim trcs livros, a saber: 

t. • })e assentamento dos empregados da Secretaria. 
2.• De assentamento do pessoal tcchnico, cornprchendendo 

Engcnhcims, Agrimensores, Conduclores, Architcctos c Mes
tres de obras empregados pelo 1\Iinisterio, ou quo nclle se 
quiwrem matricular. · 

3." De todos os outros empregados 4o 1\linlsterlo. 
liRCIS!lllS &O GOVlli\NO DF. 11163 51. 



Nestes livros, conforme ns condições das cspccialidndcs 
dos inscriptos, se consignaníõ : 

t.• No alto da folha, relativa a cnda inscripto, o titulo 
da Repartição a que pertencer. 

2. 0 O seu nome, naturalidade, filiação, idade, gradunção 
scientifica c militar, os grãos de approvnção obtidn em os 
dilferentes estudos que houver cursado, data da nomençiio 
para o emprego nclual, o para todos os que anteriormente 
houver servido, e de sua demissão, com declnração dos moti
vos que a tiverem determinado. 

Se fór militlll", a fé do officio, sun idade ao entrar para 
o serviço , data da sua praça , accPssos , c reformas , com 
todas as observações relativas ao serviço por cllc prestado, 
que constarem de documentos officiaes. 

3. 0 Todos os empregos gratuitos e onus publicos, <~as 
informações ofiiciacs sobre o modo por que forão dcsempc
ni:Jados. 

r •• o Todas as com missões de que tenha sido incumbido, 
com as mesmas indicações. 

5. o Todas as mert;ês, condecorações, c distincções lumo
rificas, que houver obtido, com dcclnraç<lo dos motivos. 

6.0 Todas as licenças que tiver gozado, com dcdaração 
das suas causas; c todas as pJrlcs de doente, c faltas jus
tificadas ou não. 

7. 0 Todas ns penns em que tiver incorrido, com decla
ração dos motivos, que as houverem determinado. 

Os livros serão riscados s<•gundo os moddos juntos. 
Toda a cscriplurnção será feita por extmso, hem como 

as datas, contendo entre parcnlhesis a repeli1;ão JIOI" nu meros. 
A sun cscripturação será encnrrcgada u um empn·gado, 

que ficnrá rcsponsavel por qualquer fulta que houver a n·s· 
peito della. 

E' scveramanlc prohihido raspar ou f'nH'ndar o livro, c 
quando houver ulgum engano, o empregado larü uma cha
mada á mnrgcm, dcclnrnndo seu engano, c emendando-o. 

Os mrcctm·cs dns outras Dircctorins dcveníõ exigir e for
necer os csclnrecimenlos nccessarios parn os assrmtamentos 
que ora se ordenão; c mensalmente rcmctlcr á 1.• Dirccto
ria umn folha dns alternções occorridas, para se fazerem as 
notas respectivas. 

Deus Gunrde a Vm.- Pedro de Alcantara Bellega_rde. 
-Sr. Director da Dircctoria Centrnl. 



N. 409.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
DLICAS.-Aviso do 31 do Agosto do 1863. 

Ordena que a indemnisação do{ seguros extraviados, depois de lerem en
trado em al~mna estação do correio, enviados por outra, seja prestada 
pela Administração. 

Directoria do Cofl'cio.-Hio de Janeiro.-1\finisterio dos 
Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas em 
31 de Agosto de 1863. 

Expeça V. S. as convenientes ordens, parn que bmha 
a devida execução a Imperial Hcsoluç.ão de 22 do mez 
corrent~~. que Approvou o Parecer da Consulta da Sccç.ào 
do Conselho de Estado dos Nl'goeios do lmpcrio de !) de 
Junho ultimo, cstabelt·cendo, que quando no Correio fôr 
exlraviildo um srguro, sPrn qtw t:onsle qtw lw.ia clwgado 
a outra Administração ou Agencia al1'm1 daquella em que 
foi fnito, continue a responsabilidade da indemnisação a 
carg-o do empregado que o houver expedido, ou assignado o 
conhecimento na fónna do art. 152 do J!egulamPnto n.• 
309 de 21 de Dezembro de 18M.: quando porl~m constar 
que chegou a outra Adrninistraç.ão ou Agc·ncia seguindo-se 
poslei'iormcntc o extravio, seja a indernnisaç;1o prestada pelo 
cofre da Adminislra~ão em que o Sl'guro h<~ja sido feito, 
ou a que pertencer a Agencia, sendo havida depois a re
ft~ricla indcmnis<~ção do empregado que em outra Adminis
tra1:iio ou Agenda houver recebido o dito St'guro, ou quando 
desdn jâ tenha passado, por aquelle que se mostrar ser o 
aulor do extravio. 

Dnus f~uank a V. S.-Pedro de Alcantara fleilegarde. 
- Sr. llirPdor da q .. • Directoria da Secretaria de Es
tado dos Ncl:\ocios da AHI'iwllura, Commcrrio c Obras 
l'nbl ieas. 
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N. 410.-GUERRA.-Aviso do 1." de Setembro de 1863. 

Recommendando todo o cuidado na contagem e encaixotamento dos 
objectos que pelo ~selal_ge Guerra da Córte forem remettidos para 
01 davcrsos pontos o mperTó; a fim de se evitarem faltas e pre
jnizos provenientes da nui arrumaçllo. 

3,• Directoria Geral.- 3.• Srcção.-1\finisterio dos Nego
cios da Guerra.-Rio de Janeiro em o 1.0 de Setembro de 1863. 

Sendo repetidas as queixas vlndtJs de diversos pontos do 
lmperio por faltas encontradas nas remessas feitas pelo 
Arsenal de Guerra da Côrte, c prPjuizos provenientes de 
má arrumação no encaixotamento, nesta data dP.claro unicos 
responsaveis o Alrnoxarife c Escrivão da respectiva classP, 
para que se torne eiTecliva a n~sponsabilidade de taes faltas 
e prejuízos, que clles dcveráõ pagar, ficando sujeitos á 
penas maiores no caso de reincidcncia. Cumpre, porém, que 
não caia em desuso a rcsponsuhilidade moral desse Con
selho, assumida pelo seu delegado em taes aclos como dis
põe o art. 30 do Hegnlarnento do mesmo Consdho; p, fJIW 

V. S., não consentindo que se prctil'll a formalidade eslabe· 
tecida, comrnunique irnrnediatamente <i esta SPcretaria de 
Estado qualquer irregularidade que seja observada no encai
xotamento referido, exigindo unw parte eircurnslanciada do 
modo por que fôr clle feito. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio Manoel de Mello.
Sr. Brigadeiro Presidente do Conselho administrativo para 
fornecimento do Arsenal de Guerra da Côrte. 

----------
N. 411.-GUERHA.-Aviso do t,o de Setewbro rfe 1863. 

Providenciando ácerca das faltas de objcrtos ryue onlinariameull' ~e 
encontrão nos volumes remcttidos pelo Arsenal de Gu('rra da Côrte 
para as Provindas. ----

3.• Directoria (ieraJ.-:l.• S(1(·ção.-1Ho dt~J:mPiro.-Mi
nisterio dos Negociosda Guerra cn1 o t.odcSctembro de 1863. 

Tendo a cJperienria mostrado a inrfficacia de recnrn
mendações repelidas sobre repetidas queixas vindas de di
versos pontos do Impcrio, para que haja todo o zelo e 



cuidado no encaixotamento de objectos em ser ou manu
faclurados, que desse Arsenal hajão de ser remeltidos aos 
mesmos, para que se não reproduzão as faltas que tem sido 
observadas, e accusndas como originarias de defeitos naquelle 
processo, ou de cutros mais dtploraveis, cumpre que V. S., 
em additamento ao meu Aviso de 29 do mez proximo findo, 
emprrgue de sua parte toda a vigilaneia em que se observe 
rrstrietamente o que está determinado no art. 30 do Regu
lamento que baixou com o Decreto n.o 1.090 de 14- de 
Dezembro de 1852, communicando immediatamente á esfa 
Secretaria de Estado qualqul'r irregularidade que se observe 
no acto do mencionado encaixotamento. 

E porque cumpre tornar em·ctiva a responsabilidade das 
faltas e prejuízos que se provarem ter origem nesse acto, 
declaro outro sim, que sendo o A lmoxarife c Eserhão da 
classe os unicos que podem ter interesse em tacs sublracções, 
serão elles os unicos responsavcis por taes faltlls, que deverál'í 
pagar integralmente quando vcrilicados, st·ndo além disto, 
na rcincidencia, suspensos dos empregos, c punidos mais 
severamente, quando niio bastem estes meios de COJTPcção. 

Deus Guarde a V. S.--Antonio Jlanoel de Mcllo.-Sr. 
Coronel Director do Arsenal Guerra da Côrto. 

N.412.-FAZENIH.-Em 2 de Setembro de 1863. 

~obre' rc\crsilo tiO': monte-pio ás filhas s·•hrcvi,cntcs dos Oflkiar~ 
· ele l\Iarinha. 

l\Iinistcrio dos Negocias da FAzenda. -H i o de Janeiro em 
2 de Setembro de 1863. 

~ Communico a Y. S , IHHa sua intelligcneia e dirccção, que 
t'jua MDgestade o Imperador, ConformDndo-~c emn o parccpr 
de Consuita das Secções reunidas de (~ucna c Marinha c de 
F<:IZenda rlo Conselho de Estndo sobre a fftwslão suscitada no 
Thesouro Nnciona I rdativa ao dirdto mvPrsivo da pcn~iio do 
mfmtc-pio ás !ilhas sobnwivcntcs dos Otnciacs (le l\Jarinlw; 
Houve por bem, por Sua Imrncdiata c Imperial HPsohH;ão de 
26 de Agosto proximo lindo (•), Indeferir o r'~querimento dP 

I') f-;cnhor.- ~latulou VoS>a Ma~t·statle lntperial, por \1iso ti" t~ tlc 
Dclf'mhro nltinto, IJIIC ns Si't"<;ücs rrnnidas ele f:urn·a c Marinha ,, de Fa
zenda <lo Conselho rlc Estado, consultem rom s<~n pan•rpr sobre a l(ncstãn 



Maria do Carmo da Silva Simões, que pretendia accumular á 
quota do monte-pio, em cujo gozo C!;hl, a outra igual que per
cebia sua finada irmã; visto como a prctcnçao da Supplicante 
está litteralmento comprehendida na disposiçao do art._ 5. • do 

suscitada no Thcsouro Nacional á cerca do direito rcvcrsivo da pcns~o do 
mont~-pio ás filhas sobreviventes dos omciaes de Marinha. 

!\Ia ria do Carmo da Silva Simões percebia repartidamente rom sua irmil, 
Joanna Rita da Silra Simiícs, o monte-pio do sru pai Damaso Simões, 
Tenente-Coronel gi'tHinado da !"leal llrigada de ~Iarinha, rlll virturlc rio 
Aviso de H de Outudro de 1~10, cahendo a cada uma a quantia de 
145S008 annuaes. 

Tendo em 1 ~ de Fevereiro de 1859 fali crido a irmã da Suppli!'antc, re
querru esta ao Governo de Vossa Magestade Imperial, rom os nntos 
originacs da justiflcaçflo processada no Juizo da Auditoria Geral r la Mari
nha, !JUe, nus termos do art. 4.o rio Plano de 23 de Setembro de 1705, 
lhe fosse ahunada juntamente com li parte do monte-pio que já lhe prr
tencia a outra parte que sua inn11 colJr{u·a dos cofres naciouacs até o dia 
anterior ao em que fallcceu. · 

Depois de examinada c informada a prctenc.ão da Snpplicantc, c saf.is
fritas algumas duvidas occorrentes, o Conselheiro Dircctor Geral da Conta
bilidade do Thcsour() Nacional deu o seguinte parecer: 

" A Snpplicante habilitou-se re~ularmentc, c solveu a dmida que tinha 
ocçorrido á Srcção de assentamento. provando que o posto de seu fallerido 
pai era o de Tenente-Coronel ciTectho. 

« NU o obstante, nilo púde ser attcndida em sua prctenção rle accumular 
á quota do monte-pio de 12S081 mcnsaes, que lc~almentc lhe compete c 
está .fruindo, a outra igual rJUC percebia sua finada irmã, D. Joanna Hita 
da Silva Simões, por!JUC está littrralmrntc comprchendida na disposiçfw do 
n.rt. 5. 0 do Plano de 23 de Setcmhro de 1795, que não concc-le sohreviycn
CI1! de _irmã para irma, na h)'pothese de que o monto-pio tenha sido go1.ado 
Primeiramente pela vim· a, rcrertrnrlo depois para u filhas, como expres
samente o estabelece a Ordem do ThPsouro de 23 de Janeiro de 1R10 n. HJ, 
expedida em virtude do Aviso do Uinistcrio da Guerra rle 17 do mesmo 
mez, o qual nilo é senão o transumpto da Resoluçllo de Consulta do Con• 
selho Supremo Militar de 15 do referido mez, fJUe declarou ser essa n 
verdadeira intelligeneia do dito art. 5.0 , intclligencia rtne foi de noYo 
firmada pelo despacho de 11 de Fc1ereiro passado, Jll'Oferido no requeri
mento de Joaquim Gnilhcrme Leal de Souza, fJUC, na qualidade rlc tutor 
rias menores Hita, Mariana c Carlota, filhas legitimas rio fallecirlo 2.0 

Tenente de Marinha Antonio Pereira dos Santos, pretendia que rcyrrtesse 
em heneficio destas tres orphãs a •luota pertencente a uma irmã dcllas fnl
lccida, sendo o !'aso inteiramente irlcntico a este, porque a mãi commum 
suhrevivcn a sen marido, c athtnirio direito ao respecti1 o monte-pio. 

" Por estas razões. pois, c porque no meu entender o art. q,o rio Plano 
trata de hypothcse rfÍI'Cl'SII, lJUCrO rJiZCI', a de não ter O Offiaiaf fallccido 
deixado Yinva, mas filhas para as l[nal's passa rlirrf'lamcntr o monte-pio, 
estou rle inteiro arcurdo com 11 informação do Chefe ria Ser~ <lo rir assen
tamento, discordando t·ornpletamcntc da opinião do Contador da tcncira 
contadoria, até porque não julgo admissivel qnc esta Direetoria possa de 
novo suscitar fJIICstilo para snslcntnr opiniao mntraria ú rlontrina es
tllhrlndrla por mnn llrsolnçno rle Consulta rio Cons~lho Suprrmo ~lilitar, 
por um A viso do Ministrrio ria Guerra, por nma Ontem do Thcsouro, r 
de mais a mais por aresto:< linnatlos pelo mesmo Thesouro. 

" A ser admissirel nestJs cirwmst11ncias ventilar qncst•ics em casos 
occorreutes, nflo respritanrlo a jnrisprw'cncia cstabeleritla, resultaria 
rlisso uma installilitlade na !\dminislr<lÇão de. t.;rares con>eqncncias. 



Plano de 23 de Setembro de 1795, que não concede sobrevi
vencia de irmã para irmã, na hypothcso de haver o monte
pio sido primeiramente gozado pela viuva, revertendo depois 
para as filhas; sondo que o art. 4.• do citado Plano trata de 

« E por fim observo que o Thesouro não é competente para alterar a 
intelli!(cncia dada pelo Comelho Supremo Militar a uma Lei que ,·ersa 
solHe ohjecto de Marinha, c !jUC isso só o podem fazer o respectivo ~linistro, 
o Conselho Supremo 1\lilitar, c hoje lambem o Conselho de Estado, quando 
o Governo os quer ouvir ~obre semelhantes assumptos; de modo que 
dcstt>s princípios parece-me ser consrqucncia Iogica e rigorosa que o dito 
Thesouro não pôde, por delibcra~ão sua, alterar apropria Ordem de 23 
rle .Janeiro do 1840, attenta a natureza de lia, c a razão Jlor que foi cx
('Pdida. 

« Se grandes razões de conveniencia publica cxlgisscm que se désse 
intclligcncia diversa ao art. &. 0 do Plauo de 17tlb, o meio legal de a 
provocar seria outro; mas como nfio se dão essas razões, c é muitíssimo 
racional c intuitivo o princ1pio em que se baseou a Hesoluc!io do Con
snlho Supremo J\lilitar, a qual de mais a mais é favoraYcl' á Fazenda 
sem faltar aos prinl'ipios de justir;a c atrj de equidadc, entendo que eon
Y<~rn manter a jurisprudencia estabelecida pela legislação e arestos que 
ficúrão acima referidos. » 

O Conselheiro llircctor Geral da Tomada de Contas do mesmo Thesouro, 
sendo tambrm ouyido sobre a pretençiio da Supplicantc, emittiu o pare
rcr segmnte: 

« A doutrina da Ordem de 23 de Janeiro de 1840, com refcrencia á Pro
Yisiio do Conselho Supremo l\lilitar de 15 daquellc mez, não se harmonisa 
com os arts. 4.0 c 5.0 do Plano de 23 do Setembro de J 795, que aliás me 
parecem claros e cxplicitos. 

" O fundamento da mencionada ProYisão, para negar o direito reYersivo 
da pensão do monte-pio ús filhas sohrcYiYcntes dos omciaes de Marinha, 
fui o silencio que a tal respeito guardára o art. 5. 0 dg Plano. 

r< O direito, porém, da sohreviYencia da pensiio de umns para as outras 
lilhas fieúra lirmado ahsolutamcute no <~rt. t,,o, c por tal modo que ft!ra 
superfluidade estabelece-lo de no1·o rm todas as uiversas hiiJotheses rle 
!JUe posteriormente tratou o Plano; porquanto, diz o art. 4. 0 : Se JJOI' 
morte do contriiJHi11te não ficar viu v a, mas sim filhrts duu.::ellas ou viuvas, 
por ellas se 1·epartirá igualmente o meio soldo de seu pai, etc •••• ainda 
que mudem de estudo com qualquer pessoa que seja com sobrevivencia 
de umas para as outras. 

« Estabelecido assim o direito absoluto c inteiro das filhas rlonzellas 
e viuvas a todo o meio soldo de seu pai, sem até o onus da continuação 
do pagamento de um dia de soldo, o art. 5.0 não contém senão uma 
disposição accidcntal e temporaria em favor das viu1 as, n cuja sorte 
cumpria tamhem attcndcr, mas que não invalida em meu fraco pensar, c 
ainda menos annulla o preceito absoluto firmado no art. 4.• 

rr A intclligcncia contraria consagraria a incohcrencia dos autores do 
Plano nas disposições dus dons artigos, em um dos quars tudo é conce· 
di do ás li lhas não existindo viuva do O fiei ai fallccido, c em outro restrin
gindo a conccs~ão por uma circumstancia, que aliás já temporariamente 
as prcjudirúra. 

<r Abundo, portanto, na opinião doutrinai cxpcndi<la pelo Dr. Pro
curador Fiscal; mas entendo lambem que, no rstado !'IH <lllP se ar:ha a 
questão, c adstrictu como dc\'c ser, c é, o Thesonro á jurisiJJ'udeneia 
seguida pelos diversos 1\liuistcrios na solução dos negocios que llws r·rJJn
pctem, não poderá resolver a de !JUC ora se trata ~cnão rle confonuitlade 
com a Ordetu de 23 rk .laneiro de 1HIIJ, expedida cn1 1irtn~l" <1<1 jú <'itadn 



hypothese diversa, isto é, de não ter o omcial deixado viuva, 
mas filhas para as quaes passa dircctamenle o monte-pio. 

Deus Guarde a V. S.- Marquez de A brantes.- Sr. Con
selheiro Director Geral interino da Contabilidade. 

Provisão do Conselho Supremo l\lilitar de 1 á de Janeiro do dito anno. 
Todavia, em ordem a solver de uma vez todas as duvidas, que se tem oiTc
recido, sempre que tle questões semelhantes se trata, e em consideração á 
importancia da materia pelos interesses tão respeitaveis que ella alfecta, 
parecia-me de summa cmneniencia que fossem ouvidas as illustradas 
Secçoes do Conselho de Estado, que consultã<r sobre os uegocíos da Guerra 
e Marinha e de Fazenda. )> 

As Secçoes reunidas de Guerra e 1\Iarinha, e de Fazenda são de opinião 
que seja indeferida a pretenção da Supphrantt', á yista do parecer, ucima 
transcripto, do Conselheiro Director Geral da Contabilidade, fundado uo 
que dispõe a Provisão do Conselho Supre:-no l\lilitar rle lá de Janeiro de 
1840 expedida em virtude da Hcsoluçilo Imperial t'}mada sobre cousulta 
do m'esmo Conselho, c igualmente em cumprimento da ordem do Thcso11ro 
de 23 de Janeiro do referido anno. 

Accrescc que uma preten~ão idcntica já foi indeferida, como se vê dos 
papeis annexos a es.ta Con~nltn, a rcsp~ito das filhas orphãs de um Official 
da Armada; e dema1s a Le1 de 1 i de tsetcmhro de 18'27 dcdam " que a 
Lei que actualmcnte regula o monte-pio tia Marinha não concede ás 
irmãs dos contrilmintes a sohrcvi,·cncia de umas para outras. " 

O Conselheiro Visconde de .Jequitinhonha con,·orda com o Parer.er da 
maioria das Sec~ões reunidas, se se trata unicamente de applicar a jnris
prudencia administr~tiva seguida; mas se se pretende lixar uma rt'gra, 
ntteota a discordancm que ha entre os arts. 4." e 5. 0 do Plano de n de 
Setembro de 1795, qu~ SilO claros e cxplicitoi, como mui bem cxpoz o 
Conselheil o Director Geral da Tomada de Contas no seu parecer acima 
transcripto, e a doutrina estabelecida pela Ordem· do Thesouro de 23 de 
.Janeiro de 1840, entende que, fixada essn regra que abranja todos os casos 
semelhantes, de\·e ser a SnpplirantP deferida. E eomo a l.Pi d!' 14 de Sr
tembro de 1H27 parece ter int~rprctado aquellas d.iS(lOsições vigentes, srm, 
no juizo do mesmo Conselheu·o, tomar em cons1dera~ilo todas as hypo
lheses, que podem occorrer, o que aliás lhe parece digno de conside1·adio 
em uma ma teria em que a equidade e nno a justiça estricta rleve rt•solv.er 
seria para dc;;rjar qur este objrcto ros;;r decidido pelo Corpo Legislativo. ' 

Vossa 1\fagestatle Imperial, porém, Hcsoherá o que em Sua alta Sabe
doria julgar mais acertado. 

Sala das Confel'encias em 18 de Março de 1863. -João Paulo dos Santos 
Ban·eto.- Visconde de Abaeté. -llliguet de Sou-za Mello e Álv-im.
Visconde de ltaborahy. - Candido Baptista de Oli!•eil"fl.- Visconde de 
Jequitinhonha. 

l~ESOLtJÇÂO. 

Como parece. Paço em 26 de Agosto de 1863. 

Com a Hnbrica rir Sua 1\lagestatle o ImperatiOJ·. 

Marque.:: de Al>rantes. 



N.4l:J.-FAZE~O.\.-Cil'rular Pm 2 du SelPmbro do18G3. 

Manda recolher em deposito o prodnrto doilaudemins de ccrl\>s terr~no; 
dtwJll!.!!!!_!Jas. ' 

Ministerio dos Negócios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
2 de Setembro de 1863. 

O l\[arqucz de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
dn Tlwsouro Nacional, declara, em additamento á Circular n.• 
35 de 20 de Agosto proximo lindo, aos Srs. Inspectores das 
Thesourarias de Fa1.enda das Províncias, nos l\1unicipios d(~ 
cujas capitacs existi rem marinhas, que devem fazer reco
lher aos cofres publicos, em deposito, não só o prorluclo 
dos respectivos fói'Os, confot·mo se lhes ordenou na referida 
circular, inas tamlmm a dos Jaudemios. 

Jlarque:: de AbrantPS. 

--
N. 4H.- F,\ZENOA.- Em 3 de Setembro de 186:J. 

Súllrc !Jreferencia para o aforaRJento dos tet.tenos d~ . marinhas, e 
concessão de grandes porções dos mesmos férrmios a um pí'l'fcrcnll·. 

J\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 3 do Setembro de 1863. · 

111m. e Exm. Sr.-No officio n.• H de 12 de Janeiro 
de 1861 consulta V. Ex. sobro as seguintes duvidas: 

f. • Se , tendo de attender-se, na fórma das ordens do 
Thesouro, e do art. !J.• § 27 da Lei n.• !)33 de 26 de Se
tembro de 1857, art. 9'.• § 28 da de n.• 1.040 de H do 
Setcmbt·o do 1859 c art. ó.•, § 28 da de n.• 1.111- de 27 
de Setembro de 1860, aos individuos que, por serem pos
seiros c confinantes, têm rigorosa preferencia ao aforamento 
de marinhas, devem os terrenos, que restarem da concessão 
feita áquelles prefêrentes, ser concedidos aos que tambem 
os t•equercrão , observando-se a ordem das prcfercncias 
Pstabclecida na circular de 20 de A~osto de 1835, ou ser 
postos t>m hasta publica para se preferir a quem mais der 
pelo fôro, etc.; c se neste caso devem os terrenos ser di
vididos em lotes o de quantas braças cada um, o final
numte qual a fórrna por que, depois de ciTectuada a anc
lllataçfio, se devem passar os tilulos de aforamento. 

I>Er.ISÕFS IJO C,OVJ'.Il'íO llr. 1 Rf,3 r,?. 
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2.• &, prohiLiudo o Aviso de 2~ de Janeiro do 184.8 a 
concessiio do grandes porções de terrenos de marinhas, 
póde-se aforar aos que têm direito de rigorosa preferencia, 
e possuem terrenos do sessenta e mais braças, todas os cor
respondentes aos de sua propriedade. 

Declaro a V. Ex. em solução ás ditas duvidas: 
1.0 Que, aforados os terr"nos de marinhasaque tiverem 

direito os preferentes, os restantes devem ser divididos em 
lotes de extensiio tal que possão ser aproveitados para os 
fins a que se prestarem ou forem applicaveis, sendo de
pois vendidas as posses ou dominio util em hasta publica 
pelo maior lanço, na fórma do art. 9.0 § 28 da Lei n.o t.tU 
de 22 de Setembro de 1860, sendo os litulos do aforamento 
arrematado em hasta publica passados como os demais, com 
a diJTerença que, em lugar da citação do termo de ava
liação do foro regulado pelo valor do dominio util, devo 
citar-se o termo que se lavrar em virtude da hasta publica, 
e mencionar-se no titulo o foro offerecido pelo licitanto 
que mais lançou ; o qual termo só póde ser assignado de
pois que fór a arrematação approvada pela Presidencia 
da Provincia. 

2. 0 Quo o Aviso de 20 do Outubro de 1832 c o § 2.• 
da Circular de 20 de Agosto de 1835 estatuem o preceito 
da divisão razoavel dos terrenos, de modo que uns préten
dentes não sejão favorecidos e outros prejudicados, mui 
subordinado este preceito á regra da utilidade publica, 
tendo-se em consideração que, para um estabelecimento 
em ponto grande, não se poderia conceder uma pequena 
porção de terreno; altendendo-se aos recursos dos preten
dentes para aproveitar e bemfeitorisar o terreno em bene
ficio proprio, da Fazenda Nacional e do publico ; e convindo 
não preterir a preferencia autorisada. pela Lei, no caso 
especial de que se trata, não se deve ter por excessiva a 
extensão do sessenta e mais braças de terrenos de marinhas 
contiguos ás propriedades particulares, cujos donos os pe
direm por aforamento. 

Cumpre-me observai' a V. Ex. que os pretendentes ao 
aforamento de terrenos de marinhas, embora sejão dos pre
feridos em 11ireito, devem se obrigar a aproveitar o beneficiar 
os terrenos, quo lhes forem concedidos, evitando-se com 
esta obrigação expressa que a preferencia legal estabelecida 
para realização de um bem commum se converta em 
pl'oveito e intoresso meramente particular. 

Deus Guarde a V. J<:x.-Jiarque.: de JUrat&tes.-Sr. Pre
sidente <!a Provincia do Pará. 

-·-
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N. 415.-FAZENDA.-Em 3 de Setembro de 18G3. 

De claroçaes que devem conter o& oditaes de praça dos terrenos de 
mnrinha. 

Ministerlo dos Negocies da Fazenda.-Rio de Janoiro 
em 3 de Setembro do 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tri
bunal do Thesouro Nacional, declara no Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda de Minas fieraes que é proccdcnto 
a decisão de que dá conhecimento ao Thesouro no omcio 
n.o 93 de 13 de Dezembro ultimo, sem embargo das con
siderações feitas pelo Inspcctor geral dos terrenos diaman
tinos, quo não são sustentaveis em vista do quo tambem 
pondera o Sr. I nspector em seu dito officio. E constando da 
Informação do Secretario geral da Administração Diamantina 
de 20 de Junho do armo passado, quo os editaes de praça 
geral de terrenos diamantinos mandados publico r por aquella 
Administraçãu são redigidos pelo modelo do de 24. de Ja
neiro de 1862, quo veio por cópia entre os papeis que 
acompil!lhárão o dito officio, c não contém a dt•scripção dos 
rios, ribeirões e corregos adjacentes aos terrenos pm· arre
matar, o que se opp6e ao preceito do Decreto n.o 1.081 
de H de Dezembro de 1852, art. 18; recommenda ao 
Sr·.Inspector que evite a rcproducção do semelhante irregu
laridade, e assim o faça saber ao Inspector geral dos terrenos 
diamantinos pnra o mesmo fim. 

Cumpre, outrosim, que o Sr. lnspcclot· informe de quo 
provém a grande desigualdade do preço pm· que em hasta 
publica obtiverão Ft·ancisco de Assis Porto c Francisco Pe
reira de l\Jagalhãcs os respectivos terreno~, visto como o 
primeiro arrematou cada braça por dez rcacs c meio, e o 
fcgundo por um real. 

Marque: de .tbrantes . 

.... 



~. !,HJ.-GUEIUlA.-Aviso de 3 de Setembro de 1Sli~. 

Derlaramlo que n g_tlll_!_<!ª-.da~_Ç!I.deias do interior da~ Prmin~ias não 
deve rstar a cargouestc 1\hmstcrio, por ser esse scn•ço propnamcnte 
de policia. 

3.• Dircctoria Geral.-3.• Secção.-1\Jinisterio dos Ne
gocios da Guerra. - Uio de Janeiro em 3 de Setembro 
de 1863. 

lllrn. e Exm. Sr.-A guarda das cadeias do interior das 
r rovincias não deve estar a cargo do 1\linistcrio da Guerra ; 
c nem o Aviso de 13 de Julho ultimo, a que V. Ex. se 
soccorre em seu oficio de 11 do mez proximo passado 
sob n.o fft.5, expedido á Presidencia da Bahia, se pódc 
prestar á conclusão que delle tirou, pois, com quanto srja 
geral a doutrina do mesmo, referindo-se c explicando o 
sentido do Aviso circular expedido pela 4.• Direcloria 
desta Secretaria de Estado a 5 de l\laio ultim11, é comtudo 
especial áquella Província, á cuja presidencia se responde, 
lendo sido ponderadas as razões peculiares pot· clla 
<lprcsentadas em oficio n. 0 31-la. de 14 daqucllc rnez de 
1\Iaio; e isto no caso de tornar-se como urna autorisacão 
nova a de cliamar a destacamento por conta deste M iuis· 
teria o numero de praças da Guarda Nacional correspon
dente ao que faltar para o completo dos corpos de linha 
da 1·espectiva guarnição, como se vê combinando a parte 
sublinhada do citado Aviso de 13 de Julho ullimo, que 
incluso ora remetto por copia á V. Ex. Não é entretanto 
I)SSe o sentido do Aviso, pois bem claro se refere cllc á 
Lei n.• 602 de 19 de Setembro de 1850, longe de signi
licar ou traduzir necessidade de nova autoris11ção, além da 
t(Ue é conferida pelos arts. 87 e !H do titulo 6. 0 da mesma 
Lei, chamando a conveniente attenção para a ultima pnrln 
do primeiro daquelles dous artigos segundo a nawreza do 
serviço á que a força se destinar. :E pois que a do ordinario 
de policia ni'io póde ser attribuida ao 1\linisterio da Guerra 
não det'em por conta deste ser pagos os destacamentos da 
(;uarda Nacional existentes nos termos onde ha cadeias, 
principalmente os que não forem propriamente da força 
Je linha ; e ni'io póde portanto ser approvada a dcliberaç:io 
que V. Ex. comrnunica baver tomado em seu citado officio 
u.• H5 de H do mez passado ao qual respondo. 

Deus Guarde a V. Ex. -Antonio Jtlanoel de Mello.
.Sr. Presidente da llrovincia do 1\Jaranhão. 

•eu • 



N. !d7.-FAZENUA.-Em ft. de Setembro de 186:3. 

ComiJI'tencia para a imposicila de/multas por infraccJo dÕ\ Regula
mento do sello quando os infractores forem Autoridades Ecclesiats· 
licas. 

l\linisterio dos Nt•gocios da Fazenda. -IUo de Janeiro 
em 4 de Setembro de 1863. 

O l\Inquez do Abrantes, Presidente interino do Tribu
nal do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da 
Thesouraria da Província d:l Bahia, em resposta ao seu 
officio de 8 de r\.gosto de 1862, consultando a QUI)!ll com
pete impôt· multas por infracção do ltcgulamento do sello 
de 26 de Dezembro de 1860, quando as Autoridades in
rractot·as forem Ecclcsiasticas, que semelhante consulta se 
acha resolvida pelo disposto no art. 42 do Decreto· n. • 2.139 
de 13 de Agosto ultimo. 

JJiarquez do Al>rantcs. 

N. 418.-F,\ZENIH.-Em t~ de Setembro de 1863. 

So!Jrc(porccntagem dc'·umas npoliccs da dhida publica arrecadadas pelo 
Juizo de orphilos c ausentes. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro 
em !~ de Setembro de 1863. · 

O 1\larquez de Abrantes, Presidente interino do Tri
bunnl do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspeclor da 
Thesouraria da Província de S. Pedro, em resposta ao seu 
officio n.• 147 de 13 de Julho ullimo, que resolveu bem 
declarando ao Juiz de orphãos c ausentes do município 
dessa capital, que, na conformidade do art. 82 do Regu
lamento de 15 de Junho de 1859, não ha porcentagem 
a deduzir das apoliees da divida publica arrccatladns, per
teneentes ao rs[mlio da exposta da Santn Casa da 1\tiscrieon.lia, 
Chrislina Thercsa Zultuira, corno !Jens de defuntos e aiJSt'lllc~. 
r) ttue a arrecada~·ão eumprehcnde nàu só os juros ela:< 
me:mhls apolires n:uddu:; ali! a de~la do fallerilllt'lll•• 



daquelle cujoll bens se arrecadlio, como lambem os quo 
11e vencerem até a época da entrega do espolio a quem 
fôr de direito ; fica, porém, autorisado o Sr. lnspector para 
mandar satisfazer a requisi~;ão do respectivo Juizo de au
sentes, pagando a imporlancia das custas feitas com o pro
cesso da arrecadação, nos termos do A viso n.• 342 de 8 
de Novembro de t86t. 

l/arque:: de A bra111e1. 

-·-
N. 419.-FAZENIJ:\.-Em 5 de Setembro de 1863. 

lnll'fllretaç.'lo do A\iso de 18 de Julho tle 1861 sobre rcclciç!lo dos 
supplentcs dos Dircctorcs de. llancus. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Hio do Janeiro 
em 5 de Setembro do 1863. 

De conrurmidade com a Imperial Resolução de 26 de 
Agosto proximo findo, tomada sobre consulta da Secç3o 
de Fazenda do Conselho de E$lado de !~ do mesmo mez, 
dcrlaro a Vm. em resposta :10 seu officio de 16 de Julho do 
corrente anno, pedindo solução da qucsliio suscitada na 
assembléa geral dos accionistas desse Banco contra a inter
preta~;ão que se tem dado ao Aviso de 18 de Julho de 1861, 
que se a inlerprclaçiio que so tem dado ao dito A viso 
consbte em considerar inhibidos de serem reeleitos os sup
plentes QUI', na fórma dos Estatutos daqurllc nanco, deverem 
set· substituídos annnalmPnlc, essa inlcrprl'lar,:iio é genuina 
e confot·me á doutrina da Hcsolução de Consulta de 17 
do mesmo rnez de Julho. 

Deus Guarde a Vrn.-illarquez de Abrnntes.-Sr. Gui
lherme Pinto do i\Jagalhàes, Presldcnt!! da JJirccção do 
Banco Rural c Hypulhecario. 



N. 420.-U'JllERIO.-.~hiso de 9 dn Setembro de 1863. 

Providencl11 sobre o caso de 11usencia nllo justificada dos Desemba,·ga
dores da Relaçlio 1\lctropolitana. 

6. • Secção.- Rio de Janeiro.- l\finislerio dos Ncgocios do 
lmperio em 9 de Setembro de 1863. 

Exm. e Revm. Sr.-Sua 1\lagesta·de o Imperador Houve por 
bem Determinar, por Aviso de 20 de Novembro ultimo, quo 
a Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado 
consultasse com seu parecer sobre as medidas que convem to
mar para remover os inconvenientes que resultão da am;encia 
prolongada dos Desembargadores da Relação Metropolitana, 
alguns dos quaes achão-se nesta Cõrte com estabelecimentos 
de caracter permanente. . 

A mesma Secção foi de parecer que se a ausencia dos ditos 
Desembargadores fôr autorisada por licença, está no prudente 
arbítrio da autoridade competente concede-la de modo que 
nlio prejudique o serviço publico. So não fôr autorisada, ou 
se os mesmos Desembargadores excederem o prazo da licença 
que obtiverem, devem ser responsabilisados, como é regra 
geral do Direito. Sendo porém a ausencia de natureza tal 
que importe mudança da metropole, como aquella a que al
lude o referido A viso, os sobreditos Desembargadores collo
clio-se na mesma po§ição dos juizes que deixAo, e como que 
renuncião seus lugares ; cabendo por isso para com aquelles 
o mesmo procedimento que se tem a rospeito destes. 

E Conformando-se o Mesmo Augusto Senhor por Sul! lm
mcdiata Resolução de 2 de corrente mez com o referido pa
recer, assim o communico a V. Ex. Rcvm. para os fins con
venientes. 

Deus Guardo a V. Ex. Revm.- Marque:& de Olinda.
Sr. Arct!bispo da Bahia. 

--



N. 1,21.-GUEHRA.-Ariso de 10 de Set,•mhro ti..: 1SG:l. 

l'ro\"idenciando para que nas Alfandcgas do Imperio n9o fiqul'm 111'
rnoratlos, por falta de c.ommuniraç§o, os \"Oiumes que se reml'lll'm 
rom objectos P:l_!:_a uso do Exercito. 

3.• Directoria Geral.~3.• Secção.-ltio de Janciro.-
1\linisterio dos Negocios da Guerra em 10 de Setembro 
de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo por vezes sido cn~ontrados 
em algumas Alfandegas do Imperio caixões com arttgos para 
o uso do exercito, que em completo abandono e cstl'ago 
tem ficado ncllas !demorados, c convindo providenciar do 
n1odo a evitar os inconvenientes c prejuízos que tem resul
tado, por falta de urr.a medida, aliás facil de tomar-se , 
cumpre que V. Ex. dê ordens bem terminantes para qun 
quando dessa Província tenha de se fazer remessa par.a 
qualquer outra, sPja esta acompanhada de uma commum- • 
cação aos Inspectores das Alfandegas por onde tem de tran
sitar, declarando seu destino e o contendo dos volumrs qun 
á ellas tiverem de ser recolhidos, a fim de que os fação 
seguir immediatamente. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio Manoel de Mello.
Sr. Presidente da Província de .... 

N. ld2.- FAZENDA.- Em 11 de Setembro de 1863. 

Cobrança da multa de 4 o;. suhstituti\"a da dizima de chance lia ria em 
-· lugar dos 2 °/o desta. 

1\linistet·io dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
11 de Setembro de 1863. 

O l\Jarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do :r~10soum N.acioual, inteirado pelos papeis que acompa· 
nharao o officw do Sr. Inspector da Thesouraria de Fa
zenda de 1\linas Geraes de 30 de Junho ultimo á Virectoria 
Geral do !tendas sobre o facto da averbação e cobrança 
pel~ Collecl.o~ia de 1\Jiuas Novas da multa d·1 4 o/o substi
tutiva da dtzuna d!! eltanrrllaria, da appl'llaçfio iukrposla 



ex officio pelo Juiz Municipal daquelltJ Termo na SPn(~'nça 
que proferio contra a herança jacente de Joiio de .Moura 
Soares Velloso na acção de libello proposta por Antonio Gomes 
do Castro & Irmãos; declara ao S1·. Inspector da dita 
Thesouraria, que, tendo .sido a referida sentença proferida 
em 29 de Agosto de 1861, expedida a appellação em 2;~ 
de Setembro seguinte e até julgada a nwsma appellação 
na instancia superior em 2 de Setembro de 18ti2, devia 
ter sido averbada e cobrada a multa de 'J "f,, que ficára 
irrevogavelmente vencida desde que 01 appellação teve lugar, 
visto como nesse tempo vigorava o Decreto n.o 2.7~3 de 
13 de Fe\'ereiro de 1861, que bnixou Prn ,·irtude do 
art. 11, § 5.", da Lei de 27 do Setembro de 1860, e não 
a actual disposição do art. 10, § 3u, da Lei n." 1.177 do 
!l de Setembro de 1862. 

Não tendo, pois, o Colleclor de Minns No\':JS observado 
a legislação vigente, pelo que fez a cobrança sómenle da 
quantia de 252$974 na razão de 2 "/o da somma deman
dada o não na dos 4 "/o devidos, cumpro que o S1·. Ins
pector providencie sobre a cobrança dos outros 252~!)74 que 
faltão para o completo embolso da Fazenda Nacional, sob a 
rcsponsabil i dado do Collectm· que faltou a seus deveres. 

Ordena, oulrosim, ao mesmo S1· Inspoclor que faça pro
ceder contra os que forão culpados das irregularidades 
praticadas no averbamento da multa d11 4. "/o de que s~~ 
trata. 

I 
Marque:: da Af1rantc.~. 

N. td3.-GUERRA.-Aviso de 12 de Setembro de 18G:.L 

lll'rlarando que bem tn·ocedêm a l'residcnci:t 1lc l'crnamlmro em nr~al' 
:1 um recrutador o abono da rcspcctifa gratificaçno dul'autc o ÍJc
riodo de suspensiio de rec~\)_t<llll_CU.to. 

ft..• Dircctoria Geral.- 2.• Sccção.-llio de Janeiro.
Minislerio dos Negoci<3S da Guerra em 12 de Setembro 
de 1863. 

111m. e Exm. Sr. -Bem deferio V. Ex. a prclençrin 
do Tenente reformado Manoel Carneiro 1\bchado Freire, 
encarregado do recl'l:ltamento na Cirl:-ule dn BPcir,, nr;:;an-

'o .:.}. 



üo-lhe a respectiva gratiflcaç1io durante a suspensão do l't'· 
crutamento, por isso que as gmtificações suo inhercnles ao 
exercicio, havendo manifesto cquiyoco da parte do recru
tador quando affirmou que n1io se deu interrupção de exer
cício durante a suspensão do recrutamento. 

Deus Guarde a V. Ex. -Antonio Manoel de Mella.
Sr. Presidente da Provinda de Pernambuco. 

N. 42'h -I~AZENDA .-Circular em 12 de Setembro de 18G3. 

Transmittc o Drcrrto n.• 3.1GO qnc fixn n iutelligcncia do nrt. 1!1, 
§ 1-" do flrgul~mrulo de 19 de Sclcm!Jru til' JSGO. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- !Uo de Janeiro em 
12 de Setembro de 18ü3. 

O Marquez do Abranles, Presidente interino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, transmille ao:> Sr:.. lnspectorcs 
tias Thesourarias de Fazenda , para o devido conhecimento 
o execução, o Decreto n.• 3.150 do 11 do corrente, cons
tante do exemplar incluso, fixando a intr.lligencia do art. 
114, § 1.•, do R<'gulamcnto de 19 de Setembro de 1860, 
a respeito dos vrncimcntos dos(Emprcg~dos das1 ~~_g_as 
que forem chmnados para lerem rxrrncio no Thcsouro c 
'fhesourarias de Fuzrnda. 

lJ!arque:: de Abrantes. 

-···-
N. !,.2ã.-IMPERIO.-Aviso de 11 de Setembro de 1863 .. 

Drrlara que não tem direito ú rongrua o Paro dto suspenso pelo Onli
naric•, c cuja suspensao prouuziu os seus un·idus etl'eitos. 

6., Secção.- Hio de Janeiro.- Ministerio dos Nrgocios 
do Impcrio em H- de Setembro de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção dos Negocios do 
lmpcrio do Conselho de Estado sobre o requerimento em 
que o Padre Leopoldo Frederico da Costa, vig:1rio collado 



da Frrguezia da Nossa Senhora da Pietlatlc do 11io lriLuia, 
nessa Província, pede pagamento da respectiva congrua, cor
respondente ao tempo em que esteve suspenso das sagradas 
ordens por acto do Vigario Capitular, Concgo l\aymundo 
Severino de Mattos. 

Informou V. Ex, que o supplicante já hnvia requerido 
semelhante pagamento, tendo sido indeferida a sua pre
te':Jção em 26 do Dezembro do anno passado, á vista das 
informações da Thesouraria de Fazenda, que opinou pela 
negativa. 

Sua l\Iageslado o Imperador, a cuja presença llwci o 
mencionado requrrimento,: Conformando-se por Sua lmnw
dit~ta Hosolução de 9 tlo conente com o parecer da rcre
ritla Secção, exaratlo em Consulta de 28 de Agosto proximo 
passado, Houve por bem Mandar declarar quo fica appro
vada a decisão dada po1· V. Ex., por isso que sómentc sfin 
devidos os dous terços da congrua ao Parocl•o que livt~r 
sido suspenso por facto do que sPja depois absolvido, por
qur. a absolvição demonstra, pelo menos legalmente, que a 
l~llta nãp foi voluntaria; hypothcsc esta que não so rcaliut 
a respeito do supplicantc, que nenhum recurso apresentou 
contra a suspensão que lhe foi imposta; faltaQtlo portanto 
uma decisão, que, semelhante <Í sentença absolutoria, mos
tl'asse a injustiça da suspensão, c conscguintemonte justHI
casse a falla de cxercicio, c rcsidcncia do Parocho, que por 
isso nã(} pódo ter direito ao pagamento que requer. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, c 
.1 fim de que o faça constar ao supplicanlc. 

Deus Guarde a V. Ex.-JIIarque1. de Olinda.-Sr. Pre
~iJeulc du Província do Pará. 

N. ld6.-l\UIUNII.\.-Avi.•o de !4 de Selcmhro tlc 18C3. 

Dcdrn que não rlcYcn1 srr chnmados ~Gs Cc·n~~li!üS r~f' Qnç.rrr., conto 
trslcnmnhas ou mesmo inform~utcs, os OffiCiilrs, que ér.-o"tlit;io tenh:lo 
d:uio a parte accus1toria eontra o militar em processo, m•m é ad
missi \·c! a cxbibição nos ditos Conselhos das informações rcsenadas. 

1.• Sccçllo.-llio de Janeiro. -1\linistcrio dos Negocios 
da i\Iarinha em 1fl. de Srtrrnbro de 18G3. 

I IIm. e Ex.m. Sr.- Sua Mngcstade n I mpcra!lor, por 
Jmmcd\atn ll.t'5olnçilo de 2 <b corrcnll', tom;ula ~P!Ht~ Con· 
r.ulla do C'lnsdlin Sttprenw }1ililnr, de 17 tltl 1w·z pr 1)si;w• 



prderilo, úcerea do ollkio ri<~ Y. Ex. n." G71 , do f." <lt~ 
Jtllho ultimo, acompanhando o que lhe dirigira o l'resi
(lentc do Conselho de l;uerra , a que respondêrão alguns 
Offidaes do Vapor Paraense, Houve pOI' bem 1\landur de
durar que, em vista das disposi~ões militares vigentes, c 
dos princípios geraes de jurisprudencia, nem podem sct· 
dtamados ti barra do Tribunal, como testemunhas, ou mesmo 
informantes, os Offici<tcs, que cx-otncio tcnhão dado a parte 
aecusatoria contra o militnr em processo, c nem é admissi
vel a exhibic;ão nos Conselhos, de que se traia, dHS informa~·õcs 
rcs<•rvad:~s, por snrcm <'stas de~linadas a guinr o Governo 
lliJ eonecs:;ão de graças, HC<'e,;,;os e nomeat;õcs para as dll"
ft~renlcs commissfics do serviço da A rrnada : o que com
ntnnico á V; Ex , para os rlevidos eiTt~itos. 

Deus c;uarde a V. Ex. --J oaqttim ltaimwdo de La mar c. 
-Sr. Chclú de Di visão Encarn•gndo do Quarld G~uerill 
<la ~l;Hinha. 

~- H'7.-:'1UlU~lt\.-.\.viso <h> 11 dt· Setembro de 18G.'L 

1\lantla !'ontar alJs 'Onlcin~s <la .\rmncla' c classes annrtas o lemfl_o_r!g 
serviço pda ma•ieira <JUC se JH·atka uu E\cl-rito. --

_..._ j 

1. • Sccção.-Hio d<~ J;~nPira.-1\finistcrio dos ~cgocios da 
Marinha em H lle SdcruLrn de U(n. 

Illrn. c Exrn. Sr.- Sua ~~~lt;Cilad.~ o Impr·rador, f.onfor
manrlo-sc com o parecer <'XP~ndido pelo Cnnsl'lllo :-lu premo 
:\lililar em Consuila de 10 do nu·z proximo prclcriln, Houve 
por bem, por lnilnedialll e Imperial Hcsolução de 2li, 
1\lanllar que aos Olllciacs da ,\rmad;l e classes anncxas s<: 
roule, como tempo de sNviço, para a rcfor111a c C!•n<keo·
ração do Habito dP S. J(,·n to de A viz, aquullc que liVL'I"<'III 

dl"c~divarncnle prestado <ksde a sua primeira praç,t na ma
rinhiJgcrn ou corpos d•J marinha, da mesma mmwira que 
~o pri1!Íea com os OIIit•iaPs e pl"<lÇas de prel do Excreitn: 
o 'J'Ie co nmuuien a V. Ex. p:Jr<t sua inlellig.~uda c cxcnrçüo . 

. Ht!lb ~iii<Hrlc• ii \'. E"X -.loa'f1Úm 1: úmun<lo r/,· Lwwrc.
~r. Cftcf,~ d'.~ Jli vi~,Jn Ew<lll• ~~ar!n rln tluarlcl ( ;ntl'l'cll Uc1 
i\bnnlw, • 



N. ~8.-FAZENDA.-Em H do Setembro de J8G:J. 

I ntlica irregularidades commcttitlas em nm processo de apprchcnsfto 
de mercadorias. ·· · · 

1\linisterio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 
11. de Setembro de 1863. 

O 1\Iarqucz do Abrantcs, Presidente interino do Trilm
twl do Thesouro Nacional, tendo prcscnle o ollldo n." l~5 
de 25 de 1\faio ultimo ào St·. lnspcctor da Thcsouraria dn 
Fazenda do lHo Grande do Norte, ao qual, na l'órma do nrl. 
í63 § 1." do Hegulamento de Hl de Sdem!Jro ck 18GO, 
acompanhou o processo de apprdu~nsfio de~ diversa~• nwr
cadorias transportarias na Barcaça Faisca, declara qtw, não 
se podPndo tomar conllecirnento do referido processo, quo 
ora se lho devolve, pela falta essencial da decis;lo em I • 
instancia a respeito do facto principnl que o uwlivou, Clll 

vista do disposto no art. 770 do citado Hegulamcnto, or-
d,•tw ao Sr. lnspector que faça instaurar novo processo, no 
qual se observem as formalidades da Lei c do cstylo, li
cando advertido, bem corno o lnspcctor da respectiva Al-
fandcga, palas irregulariJalles que se nolão no sohredilo 
processo, as quaes são: 1. ", que o termo da apprrltenslio 
que consta do processo não ó original, mas uma e6pia; 
d'ondc pan~ce que contra o disposto no Hegu!nnwnto ft\m 
cllc lançado em livro especial, entrrlanlo que, sendo a 
appt'ehensão a base do proc•Jsso, devia constar ddk o l,.rmo 
em original, como já se declarou á Thcsouraria de S. 
l'tJdro em relação !J Alfandega do Hio l.rnnde do Snl ; g, •, 
que ftJz-se a avaliaçfio, sem que conste ordem do lnsp!•elor 
para cll(l, c sem que pot' clle fossem dcsi~IHHios os eom
petcntcs c:npregJdos; em opposiçiio ao § 5.o do ar!. 7!~'~ 
do lh•gularncnto das Alfandegas; 3.•, que niio consta li•> 
processo, que se marcassnm os 15 dias á Purle para a com
pdnnle defesa contra o disposto no § a.o do 111csmo ar!. 
7-V~ do di lo Hcgulamcnlo; !L a, qnc a defcs:1, !JIIP por Ulll<l 

petição appareCIJ por parte do .1\Ieslrc, é poslL·rior á ava
liação, e com violação do citado~ 5. o do referido artigo; 
5.", que, sendo junta a defesa do .1\leslre ao processo, ncio 
li>i cslc concluso ao ln~pector da Alfandega para dccis:io 
linal; G.", que a decisfio do Jnspcctor foi daua sobre o 
alto, ou margem supcrio:· do rrqncrirnrnlo do l\h•stre, c 
niio no mesmo processo, c crn folha distinela cldle, contra 
a,; tlt~eisiíf'S do Thesouro mandan(lo g-uardar 110s procl'sso:-; 
;lllmini,;trati.vos a 'i formalidades tios _judiriarios; 7. a. C(llf' (\ 

(kd:,:h do lnspcdor limitou se a•J lc\l\lli..\IIICnto de\ multa 



imposta pela citada Portaria em conscqucncia da descarga 
do assucar sem licença, o não apreciou, e nada resolveu 
absolutamente sobre o objecto principal c unico da apprr.
hensão, as mercadorias encontradas a bordo sem despacho ; 
8.•, que não foi intimada á Parte essa mesma decisão contra 
o art. 749 do Hcgularuento ; 9. • c ultima, que a Thc. 
souraria de Fazenda conheceu do facto do embarque irre
gular das referidas mercadorias sem decisão anterior n esse 
respeito do lnspector da Alfandrga no competente proccssn 
contra o art. 763 do dito Hcgulamcnto. 

Marque:: de Libran/e$. 

N. 429.-FA.ZFNDA.-Ern 15 de Setembro de 1833. 

As omcinas de :photog•·aphia estão sujeitas ao imposto do lojas, ctr. 

l\Jinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio do Janeiro em 
15 de Setembro de 1863. 

Communico a V. S., p11ra os fins convenientes, que pela 
Imperial Resolução de 12 d" Agosto proxirno findo(') tomada 
sobro parecer de Consulta da Secção de Fazenda do Consc-

(•) Senhor.- Joaquim Islry Pacheco, com officina clr photor,rraphia sit:t 
á rua do Ouvidor, recorre pm·a o Conselho de Estndo da dt'cisilo do 
Administrador da llecebcdoria do Hio de Jnneiro, coulirmada pelo Tri· 
hnnal do Thcsouro, que cousiclcrou sujdta a sua ullirina ao lança
mento do imposto de 20 por 0 / 0 do aluguel da rasa ond., a tem. 

Esta matt'}.'ia regula-se pelo art. 2. 0 ~ 2.• do Decreto de 15 deJun!n 
de 1844, que diz: 

" Todas as casas que contirrrem grncms expostos á venda, qualqu~r 
qnc seja a sua qualidade c tJuantidadc, comprehendcurlo-se as lojas •le 
todas as fahricns c ollicinas que tivcrPm cxpostns á H!ndn quarsquer 
ohras ou gcneros dt\ sua manufactura, \Como as de cntalhador, csrulp
tur, marc~nciro, pcnteeiro, polieiro, tanoeiro e torneiro; de cuti!eiro, 
rspingardciro, ferreiro c serralheiro; de pintor, dourador c grav;tdor; 
de alfaiate, sapateiro, colchociro c scllcit·o; de padeiro, sebciro c outros 
semelhantes." 

.No juizo da Sccc~o o disposto no Dccrdo que acaba de ser trans
cnpto desfaz qualc1uer duvida que possa ai nela haver sobre a legalidade 
do lançamento; porquanto, se n onidna do pintor, c outras senw lh<IIII.L'~ 
s~o pela Lei sujeitas no imposto rm qurstão, nem uma razão pódc ,cr 
allcgada para qu~ o nil.o s•·j.1 a cl<l photographo. 



lho de Estado de 25 de Maio ultimo, foi negado proYI
mento ao recurso interposto para o Conselho de Estado 
por Joaquim lsley Pacheco da decisão do Administrador da 
Itecebedoria do 1\io de Janeiro, confirmada pelo Tribunal 
do Thesouro, que considerou sujeita a sua oficina de pho
tograpbla ao lançamento do imposto de 20 por •;. do alu
guel da casa onde a tem . 

Hegulada esta ma teria ptlo art. 2. • § 2. •, do Decreto 
do 15 de Junho do 184-r.., não póde haver duvida sobre a 
IPgalidade do sobredito lançamento; porquanto, so a olll
cina do pintor e outras semelhantes são pela Lei sujeitas 
ao imposto em questão, nenhuma razão pódo ser allegada 
para que o não seja a do photographo. 

Deus Guarde a V. S.- .Marquez de Abrantes.-Sr. Con
selheiro Dircctor Geral interino das Rendas Publicas. 

N. 430.-GUEI\RA.-Avlso de 15 de Setembro de 1863. 

Explicando que as disposições do art. !.• das Instruccõcs de 24 de 
Julho de 1857 aproveitAo a todo o Official que marcha em serviço 
separado do seu Corpo, qner só, quer com algum destacamento. 

4.• Directoria Geral.-2.• Secção.-Rio de Janeiro.-
1\Jinisterio dos Ncgocios da Guerra em 15 de Setembro 
de 1863. 

Em resposta ao seu officio de 22 de Agosto proximo 
passado a rP.Speito da intelligencia que se deva dar ao art. 2. • 
das In.strucçõe1 de 24- de Julho de 1857, declaro a V. S •. 

Nestes termos, não sendo as decisões de que se recorre, contrarias 
ils Leis, não existindo incompetencia, excesso de poder, ou prcteriçao 
de fo~ulas essenciaes, é a Sccçno de parecer que se negue provi
mento ao recurso interposto. 

Vossa Magestade Imperial Resolverá o que fôr mais justo. 
Sala das conferencias em ~5 de Maio de 1863.-José Antonio Pi

mellla Bueno.- Candido Baptista de O!iv~ira.-: Viscot1de de Jtaboruhy, 

RESOLUÇÀO. 

Como parece. Paço, 12 de Agosto 18e3. 

Com a RuiJrira de fua )lagestadc o Imperador, 

.}!arque~ de A&ruutc>, 



que as suas disposi~ões aprovoilão a lodo o Offirial lfllfl 
marcha em serviço separado do sou Corpo, quer vá sil, 
quer com algum destacamento, e assim se devem entender 
as expressões- isolados dos Corpos a que vcrtcnccrcm- quo 
se lêrn no supracitado artigo. 

Deus Guarde a V. S. -Antonio Manoel de Mello.~ 
Sr. Inspr.clor da Thesouraria de Fazenda de Santa Ca
lharina. 

--
N. t.31.-(~UEitnA.-Hesolu~ão de 1G de Sclcmbro de f8G3. 

Ilesoluç.tlo tomada sobre Comulta das Scrr.nrs •lc Gurrl'll r 1\larinlw, I' 
de Faz1'11da do Conselho de Estado.-Esiabelccendo que os Officiacs 
do Exercito reformados, <JIIC exercerem empregos civis na 1.• e 4.a 
Dircr.torias da Secretaria da Guerra, nllo eslllo comprrlwndidos no 
h<•n~>licio do art. ~R do Hcgulamcnto que baixou Clllll o Decreto 11." 
2.677 de 27 de Outubro de 1860. 

Scnhor.-1\fandou Vossa Magostade Imperial, por Aviso 
expedido com a dnta de 21. de Fovereiro ultimo, pela Se
cretaria de Estado dos Ncgocios da Guerra, que as Scc~õcs 
<.lo Guerra e Marinha, c de Fazenda do Conselho de Es· 
lado fossem ouvidas sobre a representação junta do Con
selheiro Director Geral da Contabilidade daquclle Minis
tcrio, propondo a seguinte questão: -Se os olliciacs do 
Exercito reformados, que exercem empregos civis na f. • 
c 4. a Direclorias da Secretaria da Guerra, estão ou não 
comprehendidos no beneficio do art. 28 do Hegulamento 
que baixou com o Decreto n.• 2.G77, de 27 de Outubro 
de 1860, não obstante gozarem já da pensão de reforma.
() Conselheiro Director Geral, propondo a duvida, resol
reu-a logo pela allinnativa, e no mesmo sentido se declara 
o Barão Procurador da Coràa, o qual em officio do ~O de 
Fevereiro exprime-se nos seguintes termos :-Concordo com 
o Sr. Dircctor Geral em sua opinião c nem descubro razão 
alguma lrgitima, que obste á intelligencia por elle dada 
ao Itegulamento, quando este nenhuma distincção faz entro 
os empregados, para poderem perceber o augrnento esta
be!l~cido sómente em contemplação aos annos do serviço. 
Hio de Janeiro 20 de Fevereiro de 18G3.-Rarão de Campo 
Grande .-As Secções reunidas divergem inteiramente dns 
opiniõrs Pnunci;u.Jas, f' os motivos da ~ua divPrgPncia con· 



s1slcm no que passão a expôt·. Para que o serviço militar 
prestado pelos Olliciaes reformados possa ser levado em 
conta, para o fim de obterem estes depois, como empre
gados civis da Secretaria da Guerra, a aposentadoria c o 
augmento de dez por cento, que os §§ 1. o e 6. o do nc
gulamento de 27 de Outubro de 1860 concedem, é indis
pensavel que aquelles Officiaes não gozem do pensão alguma 
de reforma; porquanto esta pensão, constituindo precisa
mente a remuneração devida por lei aos serviços milita-
res, que anteriormente forão prestados, c que não poclcrn 
duplicar-se, extingue, com relação aos Officiaes, o cii
rcito de apresenta-los por segunda vez como titulo a onlrn 
recompensa pccuniaria, c, com relação ao Governo, a obri
gação do outorga-la, fundando-se esta doutrina no prin
cipio de direito-non bis in idem .-Accresca que a doutrina 
e o principio, quo lhe serve de base, achão-se litteralmente 
applicados á hypolhese de que se trata no § 1. o do art. 
28 do referido Regulamento, o qual estabelece duas con
dições essenciaes para que quaesquer serviços se levem em 
conta aos empregados da Secretaria da Guerra para apo
sentar-se, sendo uma dellas-que taes serviços não tenhão 
sido ainda remunerados por aposentadoria ou outro bcne
ficio.-A' vista destas considerações, as Secções reunidas 
são de parecer que a representação do Conselheiro Director 
Geral da Contabilidade do l\finisterio da Guerra não devo 
ser attendida. Vossa l\fagestadc Imperial, porém, Resolverá 
o que fór mais acerlac:lo. Paço em 2 de 1\farço de 1863. 
-Visconde de Abaeté.-Visconde de ltaborahy.-JoãtJ Paulo 
dos Santos Barreto.-Miguel de Souza :Mello e Alvim.
José Antonio Pimenta Bueno. - Candido Baptista de 
Oliveira. 

Como parP-ce.-Paço, 16 de Setembro de 1863. 

Com a Uubrica de Sua l\Iagestade o Imperador. 

Antonio lJlanoel de JJJello. 

- ... -



N. 43-2.~GUERRA.-Aviso do 16 do Setembm de 1863. 

Mandando suspender o abono de rações aos serventes de cscripta c n 
todo os empregados do Arsenal de Guerra da Côrte que nlio tenhao 
direito a essa vantagem pf.lõ tesjíeclho Hegulamento. 

4.• Directoria Geral.-2.a Secção.- Rio de Janeiro.
Ministerio dos Negocias da Guerra em 16 de Setembro 
de 1863. 

O requ~rimento, por V. S. informado em 10 deste mez, 
de José Manoel Rodrigues Guimarães, não póde ser defe
rido favoravelmente. 

E como de sua pretenção se deprehenda que abusiva
mente se tem abonado rações a alguns serventes do os
cripta, ou outros empregados, m;mde V. S. suspender se· 
melhante vantagem a quem a não tiver em virtude do 
Regulamento do Arsenal, remettendo uma relação nominal 
dos que a estivessem pt'rcebendo, com a data da ordem 
que a autorisou, se tiver sido abonada por ordem desta 
Secretaria de Estado. 

Deus Guarde a V. S.-Antonio ;lfanoel de Mello.-Sr. 
Direclor do Arsenal de Guerra da Côrte. 

-----·9·-
N. 433.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 

PUBLICAS.-Aviso de 16 de Setembro de 1S63 . 

.Mantem as disposições do Aviso o.o 366 de 26 de Agosto de 18111, o qual 
declara que as Agencias das Companhias anonymas dcveráll, na or
l!llnisnção dos balancetes das respectivas operações; cingir-se ao mo
tlf!lo anneJo ao Decreto n.o .2.679 de 3 de NoYembro de !SUO, em 
tudo o que fôr de possivel execuçae. 

t.• Secção.- Rio de Janeiro.- Ministcrio dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 16 de Setembro 
de 1863. 

Em r:espo&ta ao officio de 31 de Julho ultimo, em quo 
Vms., no intuito de dispensar 11s agencias dessa Com
panhia da apresentação dos balancetes das respectivas ope
rar,ões, exigidos pelo art. 2. 0 do .Decreto n.o 2.679 de 3 de 
Novembro de 1860, além de chomar a atten,ão deste :Mi-



nislerio para a circumslancia de constarem cslas do balan~·o 
geral, ponderão a impossibilidade de serem taes balanccle:i 
organisados do conformidade eom o modelo estabelecido pelo 
citado Decreto, attenta a natureza limitado das mesmas ope
I'Jções; declaro a Vms. que as razões, que allegão, não 
podem eximir as referidas agencias do cumprimento daquelle 
dever, porquanto, já tendo sido submetLida& á conside
ra cão do Governo Imperial, com igual intento, pela agencia 
dessa mesma Companhia, estabelecida na Capital da Pro
víncia do Pará, por Aviso n.• 366 de 26 de Agosto de 1861 
se lhe fez constar que, com quanto não estivesse obrigada 
u apresentar um balanço identico ao da Sociedade, de que 
é filial, nem por isso se devia suppor desligada da obri
gação de cingir·se ao modelo vigente, em tudo o que fosse 
de possível execução. 

Deus Guarde a Vms.-Pedro de Alcantara Bellegarde.
s,·s. Gerentes da Companhia de Seguros marítimos -Segu
ridade. 

--·-
N. 43L--..FAZE~l>.\.- Em 16 de Selcmbro de 1863. 

O Empregado da Alfandcga no exercido interino de lnspector nao róde 
fazer valer o seu direito como apprchensor para haver o produdo 
da apprchensiio. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-1\io de Janeiro em 
J 6 de Setembro de 1863. 

O l\Iarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da 
Thcsouraria do l<'ilzcnda de Mato Grosso, para os fius con
vouientei, que, pela lrn~erial Resolução do 15 de Julho 
ultimo ( '), tomada sobre parecer de Consulta da Secção de 

(') Rtsoluçdo c Consulta a que se refere a ordon acima. 

Senhor.- Mandou Vo!~a J\lagestatle Imperial, por desparho do 1111-
ni>terio da Fazenda de 6 de Novembro do anuo passado, ouvir a ~ec\ao 
rir, Fazenda do Comelho de Estado snt>re o requerimento de Cmdidn 
~lart.ins do~ Santos Vianna Junior. o qnal rerorrêra rla deri~ao do Tri· 
hunal do The~ouro para o f:nnselho de blado1 rm a>;un>rto de lU• 
tcrr;,r p~>S(Ial, come• >C Hi r~rór; 



FazctH.la do Conselho de Estv.do de 7 de Abril do corrente 
anno, não foi attcndida a pelit;iio de recurso interposto pot· 
Candido l\Iartins dos Sanlos Vianna para o Conselho do 
Estado da decisão do Tribunal do 'fhesouro, confirmatoria 
!lu proferida pela dita 1hcsouraria, que mandou arrecadar 
~.:m beneficio da Fazenda Nacional os valores das merca
dorias apprehendidas como contrabando pelo recorrente no 
<lia 19 de :Maio de 18G1 nas canociras do vapor mercante 

O rccorrcnlE', sendo 1.0 Escripturario da Alfandcgn de Albuquerque, 
Província de 1\lato Grosso, e na qualidade de ajudante do ln5pcctor da 
IÍt~smn, passou a exercer as funcçilcs deste lugar, não hanndo ainda 
Inspector em etercicio no dia 3 de Maio de 1861. 

!inste caracter deu elle providencias para qur fosse ,·isitado o vapor 
m~rcante Jllarquez de Olinda; c 11orquc não houvesse ainda nessa Al
fawlega, installada no dia 1.0 do referido mcz, Guarda -mó r em eJcr
·.icio nem mc~mo qualqucl' outro empregado designado para fazer as 
s 11as vrzes, entendeu o Iuspector que lhe era licito assumir as funcções 
de Guarda-mór, para ir pessoalmente proceder á mencionada visita. 

Dirigio-se clle em consequeneia a bordo do dito vapor, no dia 1!) de 
~I~io do referido anno, e mandando os Guardas, que o acornpanhárfio, 
•.'esccr ás carvoeiras, ahi encontrárão estes mercadorias que furão ap
rrehcndidas como contrabando pelo mesmo Jnspector. 

O lnspector interino da dita Alf'andega, Joaquim Pires da Silva, a 
1\llCm coube fazer o processo dessa npprehensão, impondo ao Comman
ónte do vapor a multa do Regulamrnto, na importancia de 2:l97S900, 
, msulto u á respectha Thesouraria de Faz•!nda sobre a applic.ação que 
d:'vera ter esta somma, e bem assim o producto liquido das mcrca
.J 'rias apprchendidas. 

Julgando a Thesouraria de fazenda que Candido 1\Iartins dos Santos 
\ ianna Junior não podia fazer valer o seu direito como apprehensor, 
, ... , presen~a de urna decisllo do Thesouro de 4 de Setembro de 185f•, 
'ci.;·n exercer ellc interinamente o lugar de inspector, re:mheu que os 
: ,,f;•ridos valores fossem arrecadados em beneficio da Fazenda Nacional: 
e ~endo levado este negocio ao conhecimento do Tribunal do Thesouro, 
, •stentou este o que decidira a tal respeito a mencionada Tbcwuraria 
'· Fazenda . 

. \ Secção de Fazenda, tendo presentes as razões expostas pelo adro
" "lo da parte, persuade-se que não são ellas procedentes contra a de
.: i •lo que déra, na questllo vertente, a Thesouraria de Fazenda de 
~' 1Lo Grosso, approrada pelo Thcsouro; e é por isso a mesma Sccçllo 
.; ,, parecer que 1:11o pó de srr attendida a pctiçfio de recurso, no caso 

que se trata. 
\"ossa Magestade Imperial, pcrém, resoherá como melhor entender 

r; .1 Sua alta Sabedoria. 
Snla das Conferencias rm 7 rle Abril de 1863.- Candido Bapti.•t'l 

': 0/ireira.- Visconde de .Tcq>litinllonlla.- J'iscundc de IraborahlJ. 

nuowç.\o. 

Como parccr.-Pa~o em 1:. de Julho de ISG3. 

Com a Rubrica de ::=na ~Iagrstade o Imperador. 



lllm·quez de O/inda. Estando o recorrente, como 1.• Es
cripturario da Alfan(~ega de Albuquerqur, no exercício in
terino do lup;11r de Inspeclor da me'sma Hepartição quando 
fez a apprehensão de que se trata, niío póde fazer vaiei' 
o seu direito como a pprehensor para h a \'c r o producto da 
apprehensno, como já foi declarado na Ordem n.• 250 de 
4 de Setembro de 1855. 

JJ.l arqurz de Abrantes. 

____ ... ~ 

N 435.-FAZENDA.-Em 16 de Setembro de 1863. 

A's Th~sourarias cumpre r!'solvrr us qucsto1o5 rontcnrios3s como en
tenderem de justiça, c nfio consultar ao Thcsouro como as dncm 
decidir. 

?tiinisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
16 de Setembro de 1863. 

O 1\larquez de Abrantes, Presidrntc int('rino do Tribu
nnl do Thcsouro Nacional, declam ao Sr. l.nspector da The
soural'ia de Fazenda do Hio Grande do Norte, em resposta 
ao seu ofricio n. • 58 de 5 de Agosto ultimo, que não pro
cedeu regularmente consultando ao Thesouro sobre a ma
neira por que havia de decidir uma questão contenciosa, visto 
deverem as Thesourarias resolver os negocios como enten
derem de justiça, darido ás partes os recursos legaes, ou 
submettendo suas decisões ao conhecimento do Thcsouro, 
nos termos do art. t.•, § 15, do Decreto de 22 de Novembro 
de 1851. 

Jl arqucz ele Abrantes. 

-·-



N. '•3G. ~ FAZEND.\.-Em 1ü de Sele111Lro de J863. 

Sobre devrrem todas as rendas_vuhHcas srr cobradas e ~scrirJturadas por 
ao nos linauceiros;e solire tcncnos de marinhas artificiacs. 

1\linistcrio dos Negocios da Fazc:~da.- Rio de Janeiro em 
Hi de Setembro de 1863. 

O Marqucz de Abrant(•s, Pre&idcnle interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspcclor da The
souraria da Província de Santa Catharina, c em resposta 
ao 1.• e 2.• quesitos que propõe em seu officio de 2!) de 
Julho ultimo, sob n.• 52, que continue a arrecadar e con
serva•· em deposito o producto dos fóros e laudcmios dos 
terrenos verdadeiramente de marinhas do município da ca
pital, que se vencerem c arrecadarem do 1.• de Julho deste 
anno em diante, até que pelo Corpo Legislativo se lhe do 
destino, como já está providenciado nas Circulares n.•• 3:> 
c 38 deste anno; devendo-se continuar a conceder os ter
renos dessa natureza que forem pedidos c a que se mos
trarem com direito os pretendentes, sem differença alguma 
do que até agora se tem praticado a esse respeito. Quanto 
ao 3.• quesito, de que Lambem trata o seu citado olficio, 
decl<~ra que é crronea a pratica seguida pela mesma The
souraria de cobrar os fóros por annos civis, visto não haver 
renda alguma para a qual o anno não seja financeiro; de
vendo desde já citsar essa r,ratica, reduzindo as contas para 
a cobrança nos annos legacs, quo são os financeiros, não 
só a respeito de fóros, como de qualquer outra renda em 
que tenha seguido essa pratica. Outrosim declara ao Sr. 
lnspector que os fóros e Iaudcmios dos terrenos allngados 
arlificiaes c outros, que não são propriamente de marinha, 
conlinuão a arrecadar-se c escriplurar-se como renda geral, 
porquanto destes não trata a Lei de 9 de Seterr.bro de 1862. 

Marque:: de Abrantes. 

··-..-.s-



N. 437.- GUERRA. -A viso de 17 de Setembro d~ 1RG3. 

Recusando o fornecimento de livros ao Commando das armas da Pro
rincia do A'ffiãiói1as; a Vl>ta do que se acha determinado na Ordem 
do dia n.• 38 de lá de Dezembro de 1857. 

3.• Directoria Geral.-3.• Secção.-Rio do Janeim.-
1\linisterio dos Negocias da Guerra em 17 de Setembro do 
1863. 

111m. e Exm. Sr. -Com seu officio n. o 144 de 22 do 
mrz de Junho ultimo transmiltio V. Ex. um pedido de 
livros para 'o commando das armas dessa Província; res
pondendo, declaro .. a V. Ex. que em varias épocas forão 
fornecidos para a escripturação daquelle commando oito 
livros conformes com os modelos mandados executar pela 
tabella publicada em ordem do dia do exercito n. • 12 de 
24 de Abril de 1857, os quaes estão comprehendidos no 
referido pedido. Ora, tendo sido determinado por ordem 
do dia n. o 38 de 15 de Dezembro do citado anno que ll 
excepção dos livros mestres dos corpos, nenhuns outros 
se lhes devem fornecer á custa do Estado, salvo quando 
não o tcnhão sido por occasião de sua organisação, e tambem 
não estando em pratica ministra-los aos dernaiscommandos 
de armas, não póde por isso ser satisfeito aquello pedido. 

Deus Guarde a V. Ex:. -Antonio Manoel de Mello.
Sr. Presidente da Província do Amazonªs. 

--
N. 438.- FAZENDA.- Em 17 de Setembro de 1863. 

Os arrematantes das fazendas, do Vinculo de Jaguára na Provincia de 
Minas Geraes fic:to sujeitos ás condições que servirao de base á ar
remataçao. 

:Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
17 de Setemtro de 1863. 

O 1\Jarquez de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
do Thesom·o Nacional, communica ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda da Provincia de Minas Gt.>rur:>s que pela 



Imperial Hesolução de 2 do corrente('), tomada sob1·c pare
cer· de consulta da Sccçfio de Fazenda do Conselho do Estado 
de 27 de Julho ultimo, não foi attendido o recurso mterposto 
pari! o mesmo C0nsellro de Estado por Jlenriqne Dumont 
c outros arrematantes d<Js fazendas do Vinculo de Jagwíra, 
na dita Província, da decisão do Thcsouro, que ~em gráo do 
recurso mandou accnmular ao valor das letras passadas para 
o pagamento daquella arrematação os juros de 6 •; •• 

Alarquez de Ãbrantcs. 

(')Resolução c Cousulta a que se refere a ordem supra. 

Sp,nhor.- Ilcmiquc Dumont e outros arrematantes das fazendas do 
Yinculo de .Tai(UÍII'a, 11<1 l'roviucia <lr l\lin01s Gcracs, rccorrêrlio para o 
Conselho <le Estar! o, da decisiio do Thcsouro, que em gráo de recurw 
mandou accumulur ao valor das letras passadas para o pagamento 
daqnelln arremataç~o os juros <lc 6 °/o· 
J~xaminando os fundamentos do recurso, a sccç:!o de Fazenda ''io o 

art. 12 ~ 1.• da Lei n.0 1.114 de '17 de Setemhro de 1860, o Decreto 
11. 0 ~.941 de '17 de Junho de 186'1, que se refere á Lei de 13 de No
''embro de 1827, a qual em seu art. 1.0 autorisa as convenientes !'Sti
pulaç<Jes dns arrematações, e cmllm o art. 5. 0 <las Instrucções de '13 
<le Julho de 1862 que diz o seguinte : 

'' Art. G.• Ao preço da arrematar;no se arcumulará os juros de 6 °/o 
pelo tempo ela demora do pagumcnto de cada letra, na fórma da Lei 
de 13 de Noyem!Jro de 1827. " 

Obsef\'a mais o que e•põc o Procurador Fiscal em seu parecer junto 
de 7 de l\laio ultimo quando diz : " No acto da arremataç~o das fa
zendas do extincto Yincufo de Jaguára forilo-lhes presentes todas as con
dições da mesma arremataçlio, entre ellas a do pagamento dos juros 
para os compmdores a prazo. » 

Consequcntcmente a secção entende que os fundamentos do recurso 
não procedem, porquanto a decisão do Thesouro nao contraria as I.cis 
nem pecca por iucompctcncia, excesso de poder, ou prcCeriçao de for
wnlas essenciacs, unicos c1sos em que deveria ter provimento. 

Parece, portanto, á secção que elle não está no caso de ser attendido : 
Vossa Magcstade Imperial, porem, determinará o que fôr mais justo. 

Safa das sessões em '27 de Julho de 1863.-José Antonio Pimenta 
llc!eno,- Visconde de ltaborahy.- Candido Baptista de Oliveira. 

REsou:çio. 

Como parcce.-Paço em 2 <le SctcJilbro de 1SG3. 

Com a Ru!Jrica de Sua l\Iagestatle o Imperador, 

.Uaf'IJ•Ic;; d(' Alira11tc•, 



N. 1:19.-f.TJEI\R:\.-Aviso tlr 17 ue Srlr.mhro de 186:1. 

Explicando que nflo podem ser applicavei~ aos Oflicia~s docntr.s nn 
quartel as disposições do art. I 06 do Regulamento de 29 de Outubro 
de 1800 e o AYiso de 6 de Dezembro do anuo passado, por isso que 
só dizem respeito aos licenciados para tratamento de saude, tendo 
aqucllcs dire1to a soldo e etape e estes ás vantagens designadas no 
11 l'iso de licença. , 

4..• Dircctoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de Janciro.-
1\linisterio dos l\egocios da Guerra em 17 de Setembw 
de J8G3. 

I IIm. c Exm. Sr.- Deferindo á representação íle Pctricio 
Augusto da Camara I~ima, Pagador do Exercito e Armada 
no Hio Grande do Sul, que pede ser alliviado da carga. 
que a Thesouraria de Fazenda dessa Província lhe fez do 
f~ tapes abonadas a Otliciacs doentes em seus q uarteis, cum
pre que V. Ex. observe á mesma Thcsouraria que, c@m 
quanto s~ja louvavel o seu zelo pelos interesses da Fazenda 
Publica, é incgular a carga que houver feito úquelle Pa
gador, provcnicuto das sobreditas ctapes, visto que o Of
ficial doente no quartel ou licenciado para tratar de sua 
saudc são coasas dilf..Jreutcs, haYCndo no primeiro caso di
reito a soldo c ctapc, e no sc;J;nndo tis vantagens declaradas 
no Aviso de licença; c nem üqucl10 podem ser applicadas 
as disposições do art. tOG do lll'gu!urncnto de 20 de Outubro 
de 1860 e do Aviso de 6 de ncwrnbro do anno passado. 
quo só comprehendem os casos da segunda hypothcse, isto 
é, quando o Offidal por molestia comprovada obtem da Pre-
sidencia licença para tralill"-se. · 

Dcus Guarde n V. Ex.-Antonio lffanoel de lllello.
Sr. Presidente (la Província de S. JlerJro do Sol. 

,, 
,),1 



iÇ. 4 .. '.0.- FAZr.:\ fi.\.- E111 18 de ~t'(erlliJro tle t 8G'L 

lntl~frrimrntn ao rcrnr~D de .IM<~ th ~ilva llanto~, rm 'irtude tl•l 
Jlrgulamt·ntndc 1~ de Junho de 1~1!1, soure o imposto da agnartlenltt. 

MinistPrio dos Negocios da Fnzcnda.- nio de Jnneiro cru 
18 rlt• Sett•rnbro do Í86:J. 

Commtmieo ao Sr. Adminislrndor ela Jkcchedoria do nio 
de Jarwiru que pda lmp.~rial llP5olut;ito (') do 15 de Julho 

(*) llesoluçüo e Cu1m<ltu a qtlt se re(era 11 l'urtaria supra. 

~f'nhor.- José da Silva llamo; n•rnrrc para o Conselho de Estado da de
risl\o do Tribunal do Th•~s .. uw, proferida !'111 LI d!' Ff'H~reiro ultimo, que 
o julgou obrigMlo a pagar o imposto f!p p<ttentc de aguardente, rorrespon
rlentc a um semestre em que o rcrurrcnte all<';;a trr desistido de vender 
este gen!'ro. 

Dos papl'is junto~, ronsta: 1.", qu~ Ramos fui •l<'bitndo na Rccebrdoria 
do llio de Janriru no rxereirio de ll5:,7-18f,H, pelo imposto""· 80 pipas de 
aguarrlrnte para consumo <le sua fahri•·n tk lirores, t' que rm Agosto d<! 
1857 pagára a JlartP rrlatiYa uo primriro :<entrstn•, lk:uulo t•m di,·ida a do 
,;rgundo, a qual juntamente com a multa se ellwa 11 1: ;.suaooo; 2. 0 , que 
Hamos, aprrsenlandu attcstatlos r.Jo tra(Jirhr •la Ordem c r.Jn deposito ti~ 
Bemlira de n~o bavrr despachado alli aguardente alguma no ultimo se
lllC~tre daquellc C1(crrkio, requrrrn ao Thrsonro, em 22 tlc Junho de 
181i I, que o fizcssr eliminar tio rol dos 11Pvrdores da Fazrnda Publica. 

Sobre esta prctcnção foi Oll\ ida a lle~cbcdoria, a qual iufonnou do 
modo seguinte: · 

11 Tenho a honra de devolver á llirrctoria nrral da Contabilidade 
:1 inclusa peti(<1o rle Jose da Silra llanws que arompanhou a ordem de 8 
tle Julho do anno passarlo, rl'lati\<lmcute ao imposto uo consumo de 
a~,;uardenle do exercirio pe 13!>7-IRi.S. 

« Ne~se tempo teve o i'upplirantr nm rstabelccimcnto de lender agunr
rknlr! do pail, na rna da Pr:tinh~ n.o 75, que foi lotado em 80 pipas, cujo 
imrwsto do prin'lriro sc:nrstr<' ~c arrrcadou em 28 r.Je A~osto de 18~7-

« A 12 dP Dezembro do mesmo rerJucreu elle, por prol'urador, dizendo 
tfliC tencionava deixar de negociar uo dito genem do mH se~uintc e111 
diante, e rrclamando a imknmisaçiiu fi que se julgava com direito, por 
nao ter tirarlo do trapiche du Ordem toda a aguardente de que pagára o 
imposto no primeiro Sf'nll'slr<). 

11 !'1:1o havl't!do •li:·•·itf) .i rr>tituiç1o algnrna, mas sim á uoncraçJo da 
quota do sPgnndo scnH•strr•, ou tne,mo de wn <pwrtrl, para que assim se 
julgasse nno hastava allegar que não tiaha arwardcutr em casa, nem 1'11· 
tregar a (Jafcntc cn1 li tle .Janeiro, Na rnistcr provar qur, effectivarnente 
uau desparhilra '''' trapirlw n:gnma t(nantitladc r.Jrpoi~ do mez rle Dczem
hro, vista a tli>posi,Qo tio art. 13 tlo ilcgulamenlo Llt• J:.? de !unho de 1845, 
cnt.~o em 'igor. 

" Por i.sso foz :1 cxigeucin cnn•tanle dl' desp;;cho rle 12 r!e J.1nciro de 18bR. 
" Longe de dar a provn "'igida, o procurador do SupplicaBte declarou 

no requrrimento li~ 2R dr-s~e rnez qne nilo podia 11rovnr que wlo tives~c 
~~~hi<lo, nem htHJVI'sse rir ~ahir aguardente tio trapiche l'tn ~eu norru·, 
embo;a a tivi'>Se vendido a otttros: em \i; ta !loque, indeferi a sua peti~~o 
por despacho da mr·~tna data. 

" Fi··audo a~ C(II!'J' IH· ... ~P" trrmo~ H:itl t}p\·ia li ~npplicantr ifHorilr que 



ullinw, tomada ~obre par~ecr de Con$ulla da Suc~,;Jo do J<'a-

Ntav11 tle1·endo os iruposf.os do SP!!lllldo scm~stre de 18C,7-1S;,s c a multa 
conuuiuada uo art. 17 do ritndo J{egulameuto. 

« Corntudo, exhibindo agora documentos com os qunrs prm·a nno fnr 
despachado aguardente para sua casa de uc~odo naqucllc período, satis
fazendo assim, h~m •tue trtrtlianwnte, o despacho de 12 de Janeiro de 
lHoS, creio que o Tribunal proc<~derá com justiça cxoueraudo-o da divida 
mn IJUC se acha. » 

Apezar de trrcrn dons mrmbrris do Tribunal, que derno opinino por 
f'seriJJlo, sido favora,·eis á pr·etPnçao do Supplicautc, foi clla indeferida 
pt•lo dPspachu de qnt' elle n•rorrr. 
~r·m l'lamiuar se o r·c,JIIl'l"i:ncnto qur. José da Sill'a Hanrn' n)llf'Srnton 

no Throouro •~m I ~Gl devera sr~t· rousidrrado !'O filO recurso da rll•t·is~,, 
tomada pela Rccehedoria em Janeiro de l8C,8, c se para semelhantes n·
o·ursos marcava prazo fatal o Hegulamento de 1~ de Junho de 184f,, 
ob>ervará a Sl'cção d1~ Fazenda que as disposiç.õcs que unem rkci.tir u 
<tnestao, de que se trata, são as do art. 13 do dito Hcgulameuto; o lptal n 
do Urt>or seguinte: 

'' A quota do imp'lsto pror.,•lente rln lotnç~o cl.1 qunnlidatl•• de 11ip1u 
uma vez inscripl.a no laut;<IIIH'utn s<• potlerá ser rcduJ.iJa st~lll fratçlw a 
tri rnestr·es inteiros nos casos seguintes: 

« l. 0 Quando n l"asa, ou tavPrna, <'Ir., fi\ r f<'rharln 011 pnssa1· a S<'r 
or.t".UJJadn com outro tll'~<H'io que uilo seja o de aguardeull', o <lHe se V!JI"I·· 

ficará á vista da eompetentc rcclarnnçno. 
u '·" Quando deixar de ahsolutamente ,·cndcr o dito genl'rn, o que snní 

examinado, precedendo justifieat;ão. 
" 3.0 Quando n•io se tiver consumido a aguardente corrPspoudente à 

lota~ão, o 11ue sera justi!icado. 
" 4." Quando existir rnais de ml'f.arle da IJUII!llidarl~ dP pipas por fil~~' 

foi lotada, e passar para o seguinte anuo, o que scra do Hrcsmu motlu 
justilicado. 

<< 5.0 Quando a casa, fa\'crna, etr., ronsnmir dentro do anuo maio1· 
quantidade de aguardente da que foi lotada, c neste t·asn será o respec
tivo dono obrigado a manifesta-la para pagar o excesso ttuc se reconhecer 
e se liquidar no semestre seguinte. 

" 6. 0 Quando no dccnr·so do anuo se abrir rasa, ta\'ernn, Pie., sendo 
obrigado o respectivo dono a pagar a quota do imposto correspondente ao 
tempo que faltar para comJJletar o anuo. u 

A Secção, considerando IJUC o Tribunal do Thesouro n~o declarou os 
motivos da sua decisão, e que a palavra - poderá -empregada no Re
gulamento lhe da\'a a faculdade de reduzir a quota do imposto, mas ullo 
lhe impunha imperati1·amcnte o dever de fazê-lu; e qne, demais, a simples 
clausula- prct·cdendo justi!icaçãü- lhe deixava o arbítrio de aquilatar o 
valor da justificação, é de parecer que, embora a decisão do Tribunal 
possa ser rigorosa, não está todavia comprchentlida em nenhum dos casos 
previstos no art. :28 do Decreto u.o 2.3'•3 de 29 de Janeiro de 18&9, e I{He, 
portanto, uno póde ser annullada pelo Conselho de Estado. 

Vossa Magcstade Imperial decidirá em Sua alta Sabedoria o que for 
mais acertado. 

Sala das conferencias em !'O de Abril de 1863.- Visconde de Ttaboral•Y· 
- Yisco11de de Jeqwitinhonha,- Candido Baptista de Oliveira. 

RESOLUÇÃO. 

Como parece.- P<tr,.o em 15 de Julho de 186~. 
Com a Rubrira de Sua l\fagestade o lmp~ra,Jor. 

:llarrJ•u·; rk Abrr111t~s. 



zen da do Conselho dt~ Estado tJ,; 20 UI'\ A l.lril du correr de a11no, 
não teve provimento o recurso interposto por· Jos~ da Silva 
Ramos para o mesmo Conselho de Estado da decisão do Tri
bunal do Thcsouro, que julgnu o recorrente obrigado a pagar 
o imposto e multa das quarenta pipas de aguardente consu
midas em seu estabelecimento á rua da Prainha n.o 75 no 
2.• semestre do armo financeiro de 1857 a 1858. 

Jllarqurz de A brantes. 

-· ... -

N. 4r.t .- J [JSTI~.:.\.- A viso de 21 de SelemlJm dt: 18üJ . 

.A.o 1\linisterio da Fazenda. -Declara que escravos libertados cnt testa
mento além das forças da terça estão sujl'itõs u i·cstiiuiçüo do c1ccsso por 
ínêfo da arrematação dos seus seniços. 

2.a Secção.-:\Iinistcrio dos Nrgocios da Jus!it;<L-lUo dl~ 
aneiro em 21 de Setembro de 1t)ü3. 

Illm. c Exm. Sr~-Em resposta ao Aviso dol\Iinisterio 
a cargo de V. Ex. datado de 7 do Abril do corrente anuo, 
transmittindo por cópia o officio em que o Collector das Hendas 
Geraes do Termo de Pirahy communicou que o Juiz Mu
nicipal mandára arrematar os serviços do libertos para in
demnisação de parte do valor dos mesmos que entrára pela 
lcgitin'la de herdeiros, tenho a declarar á V. Ex. que foi 
juritlicu a decisão do Juiz, recorrendo ao que se pratica 
nos casos em que ha excesso no legado do um bem in
tlivisivel ou de difficil divisão, e sujeitando os escravos 
libertados em testamento á rQstituição do excesso por meio 
da arrematação dos seus serviços em tanta tempo quanto 
bastasse para aquclla restituição aos herdeiros, de cuja le
gitima fazia parte uma fracção da liberdade dos mesmos 
escravos sujeita ao cativeiro. Assim forão garantidas, de um 
lado a liberdade que a lei favorece, do outro o direito dos 
herdeiros quo a lei protege. 

Reitero os meus protestos de perfeita estima e distincta 
consideração a v. Ex. a quem Deus Guardc.-JoãB Lins 
Vieira Cansansão de SinimM.-"Sr. Marqucz: de Abrantcs. 



N. Md.-FAZENDA.~Circular em 21 de ScterniJI'l> d<.: 18ü3. 

Altera a Circular de lO de .Tunho de 18G'2 sobre despezas de cxerticio' 
já encerrados. 

l\finbterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Jamiro 
em 21 Selem !Jro de 18G3. 

O 1\larquez üe Abr:wtcs, Presidrnl•~ interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, a bom da regularidade da ('SITiplu
ração da Yerba -Exercícios findos-, declara aos Srs. J nspec · 
toros das Thesourarias de Fazenda, p<ll"a a devida intf'lligen
eia c execução, que, pt1ra ter lugar o abono c esc.ripturaçà() 
dos documentos apresentados depois do cner>rratttento dos 
exercícios a ·que pertencerem pelos responsaveis de que trata 
a Circular n.• 34 de 10 de Junho de 1Hü2, dcveníõ os Sr~. 
!nspectorcs solicitar previamente do Tlwsouro a necPssaria 
iijltorisaç.ão de credito, a fim de que n;io sPja rxcedirla a 
consignação marcada para- ExPrTiGios linJus - pf'la Lei 
n.• 1.177 de U de S:·tl•rnbro de H:ilii: lieando llío súm<'nlo 
nesta parte alleraua a disposir,:ãu da referida Circular. 

Marrjltcz de :tfJI·antcs. 

-·---
N. :43.- GUEIUL\.-Aviso de 21 tk Setcmum de HiG:l. 

Declarando que no proeesso de r.'conhecimento de Cadf'tes do Ewrrilo, 
só se dCI'e exigir, a respeito de alimentos, a siiíljJles cxhihiçã<J dit 
escriptura respccti1·a. 

1.• Directoria Geral.- L• Secção.-Rio do Janciro.-1\li
nistcrio dos Ncgocios da Guerra em 21 de Setembro de t86:J. 

111m. c Exm. Sr.-Sua l\lagestade o Imperador, Tendo 
ouvido o Conselho Supremo 1\Iilitar, Houve por bem Deter
minar, que, no processo de reconhecimento de Cadetes do 
Exercito, só se deve exigir, a respeito de alimentos, a sim
ples exhibição da escr·iptura respectiva, como se tem prati
cado; visto que as lnstrucções de 2 de Outubro de 1815, 
citadas pelo Auditor de Guerra, forão elaboradas para o Exer
cito de Portugal, e nunca tiveriio execução no Brasil: o que 
declaro a V. Ex. para seu conhecimento o devid(execur;:ão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio JI.Ianoel de lJlcllo.-· 
Sr. José Maria da Silva llitlancourt. 



A a l'r~sirlrntP dn Província ,J(' S. l'.mfo .- 1\t>sol\'r 1lnrida sohrr a 
intelligcncia do Ariso H." lüti de \J de Julho de l8il9. 

2.• Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.-Hio 
de Janeiro em 22 de Setembro de 1863. 

lllm. c Exm. Sr.- Sua :\IagPstadc o Imprrac!or, a Qurrn 
foi presente o oficio dn V. J~x. de 23 de Abril do eor
rcntc anno, l\lan1la declarar, 1'111 solu{'<io <i duvida ofT,·n~
eida pelo JuiL de Direito da •:o111arca de Bananal sobre it 
intelligcneia do Aviso n." 11)6 d<> !I dt~ Julho dn 185H, quo 
a regra firmada por este A Yiso é- que o:julgamcnto á re
velia· de) réus c;mpmgados publicos, ausentPs do Impcriu 
ou ern lugar· não sabido, arnr~ados por crime df! rcspcn
sabilidadP, s(, deJxará de l'!l'nt·luar-sc qunndo, na fonna de 
at't. 233 do Codigo do Procps..;o Criminal, fôr o criruo d .. 
natureza daquclles que não admillnrn fiança. 

Deus Guarde a V. Ex.- Joiio J.ins Vieira Can.~rtll.<àa 
de Sinimtnt.- Sr. l'tcsidcnt'l da l'rovincia de S. Paulo. 

N. 1,1.:>.-F.\ZE:\JH.-Circular tlll 2:J de SclcrulJro dn 1Sti3. 

Su~pensno tias funrçllcs <lo emprego por mo li I' O de pronuncia em crime 
çOJUniUill. 

1\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda .-nio de Janeiro 
em 23 de Setembro de 1863. 

O Marqucz de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Tltesouro Nacional, communica aos Srs. Inspectorcs das 
Thesourarias de Fazenda, para a devida execução, que Sua 
J\Iagestade o Imperador, Tendo mandado que as secções 
reunidas de Justiça c de Fazenda do Conselho de Estado 
consultassem com seu parecer, á vista do oficio n. • 60 
da Thcsouraria do Fazenda da Jlrovincia do Par·aná, de 28 
de Junho de 1862, se um Empregado da Alfandega de 
l'aranaguá, pronunciado por crime commum afiançavel podia 
ou não exercer as funcçõcs do respectivo emprego; Houve 
por bem o mesmo Augusto Senhor, Conformando-se com 



o· parecer do consulta das tlilas scrçiit~;; do ConsPIIJo de 
Eslatlo do 1." de Agosto proximo findo ("), Uetcrminar, por 

'') ~t>nhor.- rm Emrrrga<lo <111 Alfar1<lrga ,J,~ Parmngu:i foi pronun
fiado pelo Juizo Mnnid11al pur P5teliuuatu; sendtJ o rrimc iualiançalt'l 
u lnsiJedur da Alfandl'gll dcdaron-u smpcn~o. 

1 I Ht'l'Usadu, purém, n•corrl'll ao .Juiz de Di n•ito qnr, tleclarando o 
•·t·im•~ arguit!u trntati1a de t'l'teliivnatu, ton1"u u t'l'imc aliançil\1'1, ·~ 
dt• fal'tCJ o réo <tliançon-st~. 

Entno n•qul'rcn 11o IHsprdot' qut• 'isln u;lo ~r r n r rime 1lc rrspon
~ahilit.Ja,IP, ncru inaJiançaH:l, dt'\cria ser t·;l:.\sada u ~u.:;vcn~ão, c Yultar 
l'llc no exercido de SC\1 emprPJ!O. 

O ll~sJJCctor afTI•cto't a qncst~o a•> Jw;prrtot· da Thcsonraría, qur, tlc
ruds c.Jr ;llgurna hPsitaç:io, drclaron ([U<', H fio oh~tfllllP SPr O ('l'iltlC ílffilll
~ili'PI, de1cria tuuliuuar a ;uspensao, c ticn tunla Lle tut.lo ao The
~''uro. 

Ahi a srrç:'iu da t.• Sn!J-Dirrl'l.oria tia' Hrndas Puhlico1s fez a sr.guinltl 
rlpo>i\110: " O luspcrlor da Thesourill'ia dt• Fazt•nda do Paran;i comnumit',l 
uo incluso ollicio 11." !ill de ~X dr. Junho ui tinto f! IH', trntlo o ln,pt•ctor da 
A lfantl•~!la d~ Paraua~n;i susp<'lttlit)n n '!." Es"' Íltlmario Fl'iit llf•nto Vianna, 
por llw haver partii'Ípillltt o .Juiz i\lunicipal •lo T••rn11> que esse Emprc
!UHio sr. aehava pi'Ollll!lCiado por nint~• inalintH;a,t'l, o mPsmo lnspector 
t·onsultára se. ha;eutlo sitio jul~adu pelo .Juiz dP llircitn at'iançarrl ol 

t'l'ime t)llll 1ku lugar :i prontlllt'i~, dt•~t•ria rontinltnl' snsp~nso o dito 
Esairturario; e qn•• Lt'tlllo consultado o l'rttl'nr:ulor 1-i.sral a seme
lhante respeito, se dec·idira t'lll Junt.1, de :trrordo •·orn o p:lrrccr da
quelle, que dneria crssat· a suspeusJu, o CJ•te rnutil·uu a e1pedição d1~ 
uma ordem ucsse srntit.lo. 

'' Hcclamaudo, porém, o lnsprd.or ela Alfanele,:;a sohr!' srmellwnt.~ 
dl'cisao, diz a Thesouraria •1ue ~ujcitou a nu•stua cousnlta a um !lO\''' 
t!Studo, e que, rcconheeendo •1uc 11 dispo>iç.io •lo ~) &.o Llo e·itado art. 9S 
•lo Regul~meuto se encontrava rorn a tio art. 2U3 do !IP;;nlamento de :n 
de Janeiro de !812, explicado pelos ,\lisos n.'" 9!) dt> 8 de Agosto ti~ 
18!6, do Ministerio •la Fazenda, c ~llt de :J ele No1·emhro de 1854, do 
tia Justiça, se cuulr.nl't'U reformar por ontt·a a ort.!Pm expedida á A 1-
fandejZa, para o fim de r<•ntinuar sujt·ito à suspPns;io o Emprt>gado em 
quest~o, e remctll'tHlo as copias de tot!o o "~IH~t.licute rcl11tin• á matcria, 
sui.Jmette a sua tlecisão :i apreciae;;1o do <Ou1·enw. 

" Examinando esta secç.ão todos os paJ.,eis concPrneutrs ao assumpto, 
•lc que dá couta a 'l'hcsouraria, pensa que brrn andou clla reformando 
a sua propria decislio, que considerou li\re da suspensão o EmJ!rPgadn 
pronuuciado pelo farto de ser jnlgatlo pelo Juizo de Direito aliauç.avel 
o seu crime; rorquau!o, em fdcc do art. 29J do 1\cgulamento u.o 120 
de 31 de Janriro de 18.\2, que n;io dci\a arhitrio Hlgum, e qne ex
pressamente determina que, cleeretada a prúnnucia, rm qualtlllCr tlc
lirto, fica o pronunciado sujeito á suspensão dos seus direitos polilicos 
e consegnintemente do seu emprego, assim se~ del'cria proceder, cou
sefl'ando suspenso o 2. 0 Escripturario Via o na, não nhstante niío esla1· 
riprt>llsamcnte declarada essa circumstaucia em nenhuma das hypo
llu~ses do art. 98 do Hcgulameutu das Alfandt~gas, que por nenhum 
modo fez caducar o art. 293 d.1quellc outro Hegulamrnlo, lilo clara
rnent<~ explicado pelos A\isos n.0 ' 79 de R •le .\gosto t.ic 184G, do Miuis
terio da Fazenda, e 201 de 3 de Nowmbro ele 18:.~. do Lia Justiça. 

~ As,;im informada pela Secç~o a decis~o tomat.la pela Thesouraria r) e 
fazenda tio Parauá, re>ta-lhc declarar que, envohendo a pretençllo do 
Empregado de que se trata, c que deu ori~cm a Pota tiiH'\Iilo, iutrr
pretaç;lo da lrgi~laç;io lisr;ll " crimin:~l, nHJl•,.•· r:;lw ;to .Ju;,, •·•HH!Je
t~nfe rt>~.oh~ IJ l'nJlln lt\1' tlt) .fn,fi(a~ ,, 



Sua lmmrdiala r lmpcrinl Hc>solução ue 2 dt> COI'I'r.nlc nwz, 
que os Emprrgados dns Alfanue~as coí1tinuJo, quanto ú 

A [)ircrtoria Geral do Cnntrnrin;o tlcu sok~ a nwteria o srguinlc 
parecer l'lll ~n de Agosto (\c lllü2: " A doutrina rle Dil'l'ito consagra· 
da no art. tG:, ~ 2.0 do Codi~o do l'roresso Criminal c art. 2n do He
gulamcnto de :n de Janeiro dr 1842 e repmduzida nos A\isos n.0 i:t 
•lc S tlc Agosto dP 1R1'i P n." ~OI fi,. 3 dP Nowmhro de 18:>1, é que a 
pronuncia (em crime iuufiançavel ouniio) su;pc1Hle o exerci cio de todas 
ils funcçucs puhliras. 

" Assim, pois, parcrr-me tjllC dcn· srr approyado o arto da Thcson
raria do Paranú, pelo qn:d, rcro~:anrl<l a Ordem n." 71 por clla expc· 
dida em 11 de Junho ultimo, dccirlio que devia l'()ntimwr a suspeusno 
elo 2. 0 Escripturario da Alfandc;:;a de Parana~uú, Fdh Bento Vianna, 
11ao ohst1mte ter sido pelo Juiz de Direito julgado aliançayel o crime 
em que fôra pronunciado. 

" Invocando-se os principios ria hoa hermrncutica, pnrcce·mc que a 
•lisposiç.1o do ;~rt. !lR ~~ ''·" •l•• H<';.;ul;uurnlo dr 1() de Srtemhro de 
1 o Gil, que entre o c;1:a1 "" sasp:•u.':"' dos ElnJ>rcg:Hlos das Alfanrlt-g;Js 
t·numcra o •la pronunda em erime inaliau,avel, u;1o exclue nem deroga 
a regra geral e absoluta que comrt'ri púr tnunciar, e que se acha 
firmada c ncci!a corno a exprr~são de 11111 axioma de jnrisprudcncia 
criminal, ;afro se rntcnder-;;c qnr aqul'lle art. 08 ~ 5." consagra urna 
•·xcepção dic!acla pela counnil'IH'ia da liscalisação c em prol <h natu
reza c;;pecial do emprego. » 

Sobre esse parecer foi proferir! o o despacho do teor srguinlr: « Ap
prnvc-sc o proeedimcnlo do Jnspretnr, c rxpcr;a-sc ordem para que 
informe sollrc o procrsso r suas r.ircnmstanrias." 

Entretanto, com a data de ~a rlc A:.;ostJ encontra-se o seguinte pa
recer da mesma Dircctoria Gr•ral do Contencioso, firmado pelo mesmo 
l'rocurarlor Fiscal, mas em sentido C<llltrario ao primeiro parecer:" As 
Ordens n. 70 de 8 de Agosto de 1R\G e n. 201 de 3 de NoYembro de 
1 s:d, a prin11~ira e' pedida 11elo J\linislcrio da Fazenda e a segunda pelo 
da Justiça, consagr<lo a doutrina que a pronuncia em crime l'Ommum 
( afiancavcl ou nao) suspende o nercicio dos direitos políticos, c inhibc 
por conscqueucia, ipso jure, o funccionario publico, de qualquer con
diçao, de exercer as funcçoes de seu emprego. 

" l\f~s a Ordem do 1\Iinist,·rio da Fazenda de 13 de Dezembro de 1849, 
n. 83, d~clara que o art. 1 G~ do Codigo do Processo Criminal, relativo 
a pronuncia por delictos de rrspousallilrdade, nno é geralrneute exten
sivo a que é decretada por outros quaesqucr delictos, ~ que a respeito 
dos Ernprególdos só lhes impede o exercício quando os obriga á prisão, 
r o delicto é inafiançayel. 

"Em harmonia com I'Slt's printipios, a Orrlrm n. !!3 de 15 de Ou
tubro de 18á2, lambem elo The>ouro, estabeleceu que a pronuncia por 
rrime individual não é motim snfliciente para se nrAar aposentadoria a 
um Empregado, dnPnrlo-sc-lhr, portanto, abonnr o ordenado durantc 
n mesma pronuucia. 

« Estas rlisposiçücs, 1lc data po>!rrior á ordem n. 79 de 8 de Agosto de 
18\G, asscntão n'um principio de conycniP.ncia publira, r são a expressão 
rio ultimo estado da jurisprmlrncia rio Thrsonro sobrr a matrria que faz 
ohjcr.to da !kcisão da Thcsouraria do Paraná, constante dos papeis juntos. 

" A thcse firmada na Ordem de 18 lil pelo Ministro da Fazenda de 
então e que nquclle que exerce fnncções puhlicas exerce direitos polilicos. 
Fsla opinião, aliás contestada, so!Tre nccpção na nossa mesma legisl;lção 
arlnal, que pcrmiltc s~jiio admitlidos nas H!'parfi~<ies Pnhlicas, na qna
lidar\c de Pr:ltieanlrs, 1\l<'!l<ll'<'< d,• ?I an11<1>. não rnwncipaclos por 
qrlai<lll•'r <llllro I illl!.>. 



<;tsspr.n~ãu !ltl e:lorcido ~~~ seu~ mnprego~. Clllllll l'll'dto da 
I'I"JIIlltJGia lllH crimes COIIIIIIUIIS, airda lllt~SIIIO afiJIIÇJfpi..;, 

" E li Ordem citada de 1819, modilicando o absoluto daquella thesr, 
sujeita o EmJ•re,:ado á sn~pensllo do exercido das fuucçoes do ernr•revc• 
~úmente quando~ e pronunciado em crime iuafiau~avel, que o sujeita á 
prisao. 

" Identica disposição se contém no art. 98 § á.0 do Regulamento dr. 
1 !l de Setembro de lSGO, disposição que, a prevalecer a opinião de que 
o exercicio de fnncçoes publicas é um direi lo político, constitue uma 
llHrpç.ão ao art. ~!13 do RPgulameut.H de 31 de Janeiro <I~ 1812, dirtatl11 
pcl•l interesse l!a liscalisa;;ãu, atteuta a natureza especial dos empregos 
tln Alfandrga. 

" Em vista d'õ que deixo ponderado, pàrece-me que deve se r rem
gado o acto da Thesouraria do Paraná, pelo qual dcri<lio IItH~ dc1i:t 
continuar a suspcusllo do ,_o Escripturario da Alfandcga de Paranagu~. 
l'elix Bt>nto Vianna, nao obstante ter sidO" julgado aliancavel o crimt~ 
~m que fôra pronunciado, determinando-se-lhe que reforme a sua decisJn 
no sentido da Ordem que eipedio á Alfandega sob n. 71 de 1 t de Junhu 
ultimo. » 

Sobre todos estes papeis appnrcce o $Cgttinte trabalho da Dircetori:t 
ficr;,l da Contabilidade em 9 de Janeit·o do anno corrente. « A dou
trina s~guida no> casos da natureza da!(Uellc de que se trata (do Elll
jlfCgado publico pronunciadoporcrinwrommum afiançavcl) é a constanlc• 
ou primetro Jlarecer do Sr. Dr. Procurador Fiscal de 26 de A~nsln 
passado e approYado pelo despacho de 29 do m~smo mez, porqne tal t! 
;~. intrlligeu!l'ia dada ao art. 293 dll llr.gulamcuto dr. 31 de Janriro c..lc 
!SH, apezar de que outra ie srguia anlt~s dellr, como se n: pela Ordclll 
do Thcsouro de 8 de Agosto de 18'<& n. 79-

" Existem com cffcito as duas Ordens do Thesouro, não imprcssH, 
de 13 de Dezembro de 1819 n_o 8~, c t:> de Outuhr•• de U!:\2 n." 9::, 
{JUC servirão de base ao segundo parecer do mesmo Sr. Dr. Procurador 
Fiscal, as quacs contrari.'Io a dita doutrina consagrada na lcgislaçJo citada, 
rr.virmtdo a da Ordem de 30 de Setembro de lS34; mas nhi está o A 1·iso dt~ 
:{de :-luvcmbro de 18M, n. 201, do MinHerio da Justiça, o qual por st•r ti•~ 
data posterior ás duas referidas Ordens n.os 83 c 93 expressamt•ntc as rc\'og:t, 
uma vez quetleclara-queadoutrina tio~ 2.o do art. 293 do Regulamento 
de at de Janeiro é tilo expressa e absoluta que nilo admittedistiucção alguma, 
sendo que, por consequencia, é obvio que o funcelouario publico U() 
qualquer condiçllo que seja fica, ipso jure, inhibitlo de exercer as fmu·,
c;ües de seu emprego logo que pela pronuncia está indiciado em crime 
t:ommum ou de responsabilidade, ou se livre solto ou preso. 

" Em assUOIJito desta natureza nao podem harcr du;ts jurisprmlrncias 
tliv.crsas, uma do Miuisterio da Fawnda c outra do da Justiça, c isto pa
I"CCc-rnc eYidentc. 

" Qual das duas, J'Ois, é a rcrdadcira ? A consagrada nas Ordens tio 
1·hcsouro de 9 de .Junho de 1833 n. 0 76, c de 7 dç ~larço eS de Agosto 
de 18:16 n.0 • 2' c 79, e no dito Al'iso da .Justiça de 3 de Novembro c..le 
l8:>l n. 201, ou as das Ordens do mesmo Thcsonro u. 0 ' 83 cl.l3 de 1:1 
de Dezembro de 18HJ e lá de Outnhro de 18~2, tJne nem sequer fal·· 
lút·ao nas anteriores? 

tt E' um ponto importante que romém preYiamcutc decidir. 
" A dontrma consignada no )li "·" do art. !lS do Rcgul:unento de 1 !I 

de Setembro dr. 1860 parece com en·eito cxccptuai o caso de pronuncia 
IJOI" crime commum, sendo afi.111çavel, c sustentar 11 opi uião Llu srgundo 
parcr:er: u3o pos;;o, porém, entender ou:ra rousa >c nãu tjne ha ahi 
uma lacuna, c não que s!'ja uma cxccpção dictada (leias cuu,·eniendas 
d:t li;calisação; portJltr, além d~ t•xistirt•m '" mr·<n!;t> r;•zürs para t(ue 
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>njl'ilus ih mc·su:as l"•'~l;l,; lfi!C' J .. d,Js ;,s ~>lllr"s 1-:mprl'ga,f,,_,; 
l'ublicos, llàO ulJs[;!lliC a l.lispo~i•;;1o tlu ar!, !i~{, § r),", do 

f'M;c prinl'ipio fosse appliralel a lodos os fun<Tiouarios publicos, c qnanto 
a albuns, P «'UI diversas llypolltc:-:e:;, ainda por mais forte rJ.zi1o, acercsce 
que il(•Jlilrad,, unintutenle oo.-. Elupre;:ados tias Alfautlegns consagraria 
UJH:~ irlju~!i~·;t n1anift•sta, 110 rHPH nwdo de eutcudPr, uma \Pl qn1~ untifos 
oulr•·S funrcionarios tlrao t<t<j<'itos á dout•·iua do ar!.. 2•1:! do llq;ulamento 
de :H tlc .latH'ÍI'O de 1~42, e~plirado rOJIIO o foi Jll'lo A1iso da Justi•;a 
a rima citado; o que ,; uma ran1o uwis para <tue se lixe a \Cnladeim 
intclligenria do ref••rido ;Jrti;w. " 

Eutilu furão mandadns OU\ ir as Secções reunida> tlc Justiça c Fazenda 
tio Cou;!'lho tlc Estnt.!o. 

A hesi1aç~o que se nota nestes pareceres, c actos dofi Empregados , 
nasce d11s ;mtiuomias doe; 1\t·gulallJl'J:tos c Ucl'i>iles do GO\'I'rno, par11 
o fjUP ate rerto po11to runcorrrn o serem as drei'<1es tomudas pot· duns 
[\pparti·.ões diiTcn•ntes. Em YPrtlatlt•, tntlando-se d!~ lixar qnaes tlnillo 
su os ell"eitos da prot~untill nos nimes t'Ollllllllns, ern nwis razoa,·clqnc 
pt'la 1\rpartição da Jmtiça se tldilwra;.;c; a LtZl'iHliJ, porém, intcnrio 
utais de tuua n?z. Purrt'c convPniPntc que isso se não n'pita, pelos io
conHnicntrs ohvjos que dahi re>ullào. l'nssaudo á qucs~i1o em si, as 
~PC(ÜeS ped!'llt IÍf!'llÇil para CXp.Jr ~UcciatalllCJJ[e O tjlle UU uC dispooiliiO 
a sen:clhnntc respeito. 

O Cotligo do Processo no Tit. ~.o, Cap. 5. 0 , que trata dos crinH'S 
d;~ rt•spunsabilidJde, diz no nrt. 2G.,: " Os eil"l'itus da pronuucia silo: 
':.!.o Fk~H· suspenso do rxrrl'iciu de todas us funecües puLiiras. n 

I~ apezar de que o Cotligo ronlrnba 1nuit:1s 1 ezcs 1hspo;icões ~crnrs 
em capitules esperiacs, comtutlo da l'oliuco<:ão desse artigo tléduziriln 
muitos que r li c apenas se referiu aos r rimes de rt'>(JOJJsabilidatle; a~sim 
foi que o A ,·iso de ~O de SPtembro de H.;l'l dcr.lurou !JUC só por crime 
de responsabilidade tem lugnr ;J stJS[H'ns~o do Empregado Publico. 

Veio a Lei de 3 de Dt'Zl'mi.Jro de lHil, c muito pelo ceutt·ario no 
Cltp. 12 que trata das -!Jisposiçües gcrars- tlbse llo art. 91: "A 
11rununeia não suspende o t•xrtTirio dos direitos politicus, sew1o tk
pois de sustentada comp!'lcntcmcntc. » Ora, esta proposiçiin é igual c 
púdc couycrtcr-se no srguintc :-A pronuncia depois de suslcntatL rull!
peteutemcnte suspende o exercido dos tlirritos politicos. 

Firmado crrtamrntc nrsta disposiçno it'gislatira o Ut•gulamcnlo de 
::1 de ~auciro de 18 1"2 Ui~~c LO art. '!!~'3 flUC o~ r~roHnnriadcs fi tão su
jl'itos .... 2.a A :.uspt'CSão do t'H~rricio (jos L Ír('itus PoJitif'(IS. 

E' por isso qtu•. o 1:roprio ~linistnio da Fazenda. no A\iso de 8 ue A;:os!o 
de 181G publicado entre as Drcisõrs é o Go\crno desse anuo sub n.u 79, diz: 
"E' certo que holii'C tempo cn1 que se cnterulru que, segundo o nosso 
lll!ldrmo direito rriminal, a pror:unria em tlclirtos uiío comprrllendi
tlcs na classe de rcspon~tJ!Jifidn:_jr, níio rn·nduz!a a suspens:1o do pro~ 
1111otiado uos Ofiirios Puhliros, que este l'·u·rc<'rse, c n<·,u~ rouforwi
tlade foriío profcril!as :d;:t"''as Lcti,iJrs do GO\CI'lJO, CtJIHO o A 1 iw de 
~O uc Setembro de !S3·í, c o dr ~7 dP Julho t.!c JS:;;,, t' tJh •·z outros; 
JlOréHl t•sta interprefa(.'i1o raducou intriran1rntc u fafe do art. ::93 do 
HesuhtulCuto de 31 de .J,tueiro de n;.t?, que urro dei\a atbitri'' afgurn, 
e que t·~prcssnrHPntr fit•U·rwinn 'llH' dePr0t~1du n prcLuJiria ( f'Hl qu~d
quer de!irto) fira o pru:nn:t_·i;·,,i·' ~ujvit1..' i.l su~fl~'ll:'-.\o do r1rrcifio Uns 
r.~;reitos potiticos. E sP <' iudi:;!lu!;nd por Hlil !;:do f1:lí' t1quctre rp1e 
~ Hn ~~ Ulll ('lU (H'P~() ru !J lit'(J ('\ l' l'C(\ ti i r c i to~ po\i tfr(l~ . .... ') 

f·>.trna con1 e.ncitu, no rutrn1it•r dtts ~ertJ,cs, ii: lllí.UlH un1(1 nn\a fn
li~JH'li.lkt~f'ia. Jll uào \·i~ura\a a iiltt•',liC:C!lria diidil l!O t:0t!i~l.' do r[tt· 

t.t· .... ~o por tcn·ru <!lll'tlllidiJ ~,.;r:J:.'!ll(' i!' () 1hl';!;·;!o dn l.,(liJ •.. :·!;:~. ~~··:;.1 
l..,·t t :~.~ :.!t!H·rtit~u tp::· UH Lnl:l:ta:t .. ,. t!!l~·:· •·Ih .. 1 ~r~ ::{•-:-



1\Pgnlameuto rla~ ;\lfand,~gils d•~ El d<' Sdclu!d" tl .. lRfill; 
por isso tjtll', nos lermos da Lili 11." :!(íl (!f~ :J lle;.eJuhro 

•la pronuncia nos crim~s communs; a Lei ;;n!Jsc.JliCnl~ •fc ~ <fe p, •. 
zcmhro de l~H firma~à a l'<'r.;l·a p;craf para lo•las as prouuurias d··· 
pnis de sustcntad;Js; n Hcgufamrntn ,f,~ :Jl de .l;uH·im de J8U ~'"!"'''" 
o prrcl'iln, e o .hiso ciladn limiioll··sc .1 I'!'I'O!Ihl'l'l'r o fal'lu. L r"' 
l'!h~ ninda no\ :uw~ntc sustt•utado ele 11ru nwtlo ll'nniu:tnlc l'd" .\ri:-.~~ 
dt> :{de r\o\eodn·n d!-~ P~!")1 11. 11 .20t tl~s D:Ti..;(leg dn CoYPruo. (! Tcudn 
~id;• Prt'St'OLP D. Sna nLIÇP.-;.t;:dc o ltnjWI'<Hior o ofiit:io do Pn:sidcnl(} 
!lu P;ll'ií, dat;Hio "'~ ~o de No\emhro rlc 18:>1, a\l qual acompanhou, 
por copia, o do Juiz d1: Direi! o da Conwrca d,, Amal\Jnas, ora f"'\
lenccnle a essa Pro\inrin, prdiudo ser csclarcdd•J sohr•~ a du\ida "'~' 
IJlle se nch.na, de dcn~r ou não s1~r suspenso de seu cmpn•go o I· une 
l'ionario l'nhlicu, IJIW ti1cr prestado llan~a por erime conunuw, " 
~endo .ou1 ido a la I respeito o Conselheiro l'rorurador da Curt\a, t!,• 
<;•Hirormidadc com o parecer deste, lllauda o 1\lcsmo ,\ugusto !'t'nhor 
th•clarar a V. E c, ljue é t;1o ctprcsso c absoluto n § '2. 0 dn art. ~'1.: 
llo Hcgulamento de at de .Janeiro de 1 SH, que não ndmiltc disli,.l'l;:1•1 
alguma, sendo lflll', por eonsequcncia, é oh1·iu que o l'unccionario l'u 
!,>fico de qualquer condiç.io que seja, llca ipso j•~re iuhil>i do de ••xncn 
as ruucçõcs de seu emprego, logo que pela pronuncia rstá indiciai!•• 
em crime commmn ou de rcspnusaiJilidade, ou se livre sollu ou preso. 
O que V. Ex. fHril constar a IJIII'rn convier." 

Se outras disposições da 1\rpartiçiío da Fazenda parcrrm disconlan 
tes, as secções attrihuern antes á menos exacla inFormaç;1o on apre:
ciaçiio do que á deliberaçao de alterar a jurisprudrncia recebida, rna
.~imc tjuando essas dclibera(õrs alé nélo For,,o impressas entre as Drrisih'.< 
do Go\'erno, nem mesmo fallfio nas OniPns anteriores, como hem po11 
dl'ra o Conselheiro I' ircrtor Geral da Conlô!IJilicladc. 

O que, porém, complica a qnrslJo é n l~<'gulmllrnlo tln l!l ,f r ~" 
lrmhro de 1SGO, art. V8 § 5.", quarulo diz qnc" A suspe11são dos Em
prrgail"s das Alfandcgas e Mesas de Rendas t•~ rá lugar •••.• r.. 0 Estillttl•• 
prOIIllllCiados por Cl'iiiiC inafiançawl, 011 de furto C rafsitfadc, OU preso,; 
por outro qualquer crinw ou delicio .••.• 7, 0 Estautlo pronunciados 
por crime de responsabilidade. " 

Estas disposiçõt's silo rlm·as, c, ou quizcriio rstahclcccr uma cxrepo;i!n 
1'111 f;•mr desses Ernprc;;<Hhs, ou alterar a lc~islaç<10 rxislcntr, (jnanlo 
aos· cll'eitos da pronuucia nos crimrs communs, ou cxpriminlo 11111 

cquiroco sohre a jnrisprudcucia recebida. 
A primeira hypothcse uiío parece proYan'l; 1.0 , porque nno ha, 011 

não occorrc ao menos ús seeçiWs um motiyo haslant" fort" p;1r;1 rx· 
pliear essa cxrcpcão fei!a s6 para essas duas rlassrs cl" Emprq:arlos; 
~-'\ ponJ1W é p:.ra. :ls sc,·çt,es duYidosn sr a nutor-isar~ão p:na rPfornwr 
ns llegulamcntos Fisca·cs púd0 estender-se até a re;:ula r os e!Idtus ela 
prO!lUIICia Plll crilllPS COIIllllllllS. 

A segu1ula hypothcsc tamhmn parece inarlmi:;'iHI, pOriJliC a i11rono~· 

li('IPncin dn 1neio scrin cnliífl cvidenlr.; a t;:lnt.o _nittJ rlwg;:\ilo tl~ attri~ 
ntiçt,es ,lo E\f~Cnlivo, 111'HI S!'J'i:t po~sin·l f(!ll', t~rn Hill HP;.!Ubmrnfn 

parn ns Alf(lndl'gas, sP propn7.t's::;c o CioYcntu a c:,lahelrr~T IIO\:L" rcgr.:l.· 
~ohrc os efl{•ilos da pronuncia. 

I\1~SI.1 li (l•rt·r.ira IJypolhCSP, (Jll~ ;L;; Sf'f\,lr:' t'Jlfcndf'PI ~rr :1 \('rfl;tflrj 
ra 1 c rH·st('. ra~n fJlle o IH<Jis rPpdar ~(·ria dPrlar:n·-sr por 11111 I1Pt' 1Till 

ou, o t}llt~ \ale o tnrsnto, lltlJ,l Hc'sollt~:r~w dP ( :nn~nila qu1· o,, i· 111 
prr~ad;l:-; cLn• Alfanclc•:;:a:l rnufin11ilu, •1uauh.' ,'1 SII~JH'tl:-.1:) ,·oulo f"ll•·ilo da 
prouuw·ia nos rrinlf'!} •·nullnuns, ~ujc•ilns ;·,:-. IIH'::-111;1" 1TJ!• .,~; fjllf' lod~~~ 
,,~ oulro:-, Enlpr~'~a.J~.~~ Pub!ir·-~~ lLt'.' 0(lJI.i.nt~r·· :t::. d!'·Jl!I·;,.,H.:- llllPI;,·. •1· 
j;,.'~UlctlliPlJ[<J. - , • 



rlP 1841, art. !)'~, c do ll<>gulamcnlo n.• 120 de :H de Ja
nriro de 18!•2, art. 2!)3, § 2. 0

, o Funccionario Publico do 
'Jualquer condiçi'lo que srja fica inhib,ido ipso jure de exercer 
;1s func{·õcs du seu o;mprego, logo que, pela pronuncia com
pclentemenlc sustentada, esteja indiciado crR crime commum 
ou de responsabHidade, ou se livre solto ou pwso. 

lJJarque:: li e Abrantcs. 

-~-

N. H6.-FAZENDA.-Em 2'~ de Setembro de 1863. 

rl.'lo são sujeitas aos direitos de ;, por 0 /o as grntifrcnç<írs rspcciaes ao~ 
Officiars do Corpo de Snude do Exercito c mais Emprc!!ndos de qui! 
lrat.a a Tabella de 7 de Março de lil'f>7. 

1\finisterio do~ Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
2!,. de Setembro de 1863. 

O Marqucz de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesomo Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thc
soUI·aria da Província de l\Iato Grosso, em resposta ilO &eu 
ollicio de 27 de Março proximo passado, sob n.• 21, quo 
niio são sujeitas aos direitos de 5 por •;. as gratificações 
cspeciaes marcadas pela Tabclla de 7 do 1\Jarço de 1857 
aos Officiaes do Corpo de Saude do Exercito e mais Em-

Se ~c tratasse de estabelecer direito noro, ou legislar sobre os eiTeil.o.t 
tia pronuncia con' relação aos Empregados do l'oder Administrativo, 
~cria tnln~z conicnicntc garanti-los um pouco mais contra os actos do 
f'ot{t•r Jutliriario, mas não é disto que agora se !rata, c sim de co
nhucr o nosso direito artual, e por isso limitilo-se as serçoes ao ex· 
posto, qnc snbmettem respeitosamente a Alta Consideração de Vossa 
.Magrsr.adc Imperial. 

Sala das sessões em o 1.• de Agosto de 1863.-Eusebio dP- Queir61 
f."outinho ;l1attoso Caman1.-l'isconde do Uruguay.- risconde de Ma· 
TflllfJHape.-l'isconde de 1taborahy.-Ca11dido BaJJiiJta de Qliveira.
José Antonio Pimenta Bucrw. 

RESOLUÇJ.o, 

L•mw rarccc.-l'aço, ~ de .ri~ lembro de 1&63. 

•:um a Hubrica di! ~ua Ma~;c~ta•lo o lmprtarlnr 



pregados do que trata a mesma Tabella, como foi resol
vido pela decisão do Thesouro n.• 197 de 21 de Agosto de 
1852; e quo tambem não são sujeitos aos ditos direitos os 
2.•• Cirurgiões quando substituírem as funcções dos t.•• nos 
termos do art. 116 do Regulamento cle 7 do citado mez 
de 1\Iarço do 1857, visto não serem exigíveis taes direitos 
dos substitutos natos. 

JJ/arque::. de ~tbrantes. 

N. H7 .-I<'.~ ZEN DA.- Em 24. de Setembro de 1863. 

Direitos das nomcaçues dos Parochos, Yignrios gcraes c Prolisores. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
24. do Setembro de 1863. 

O 1\larquez de Abrantes, Presidente interino do Tribu
nal do 'fhesouro Nacional, tendo em vista o offlcio da The
souraria da Província de l\fatto Grosso de 27 de Abril 
ultimo, sob n.• 33, consultando: t.•, se para o pagamento 
dos direitos de 30 •j. marcados no§ 3.• da Tabella annexa 
á Lei n.• 24.3 de 30 de Novembro de 1841, como dispõe 
a do n. • 1.114 de 27 de Setembro de 1860, estão comprehen
didos todos os Parochos, ainda os collados anteriormente á ci
tada Lei n.• 1.114.; 2.•, so o Vigario geral, que accumula 
lambem as funcções de Provisor, só está comprehendido na 
regra quanto áquetle exercício, por não fazer a Lei menção 
especial deste; declara ao Sr. Inspector da mesma The
souraria, quanto ao t.• ponto, que já se acha clle resolvido 
pela ordem n.• 252 do 6 de Junho de 1862, que declarou 
que a disposição do art. f2, § 5.•, da mencionada Lei de 
27 de Selembro devia ser applicada unicamente aos Paro
chos, cuj:.s apresentações nos seus beneficios tivl'rem lugat· 
da data da dita Lei em diante ; quanto ao 2. •, que ó 
claro que, tratando a Lei unicamente do cargo de Vigario 
geral, não se deve cobrar da gratificação que os mesmos 
porcel.Jem como Provisorcs senão 5 "lo· 

-·-



N. H8.-IMPEIUO.-Aviso de 2', de Selcmbro de 1863. 

Declara a regra qnc se d•·vc seguir nos cQnrur·sos ás Cadeiras do Insti
tuto Commcrcial do llio de Jaueiru, qtwrulo forem mais de doús os 
candidatos. 

4 .. • Secção.- Rio de Janr.iro.- )Jinisterio dos Negocias 
do Imperio em 2',. de Setembro de 1863. 

111m. c Rxm. Sr.- Não sendo applicavcl ao concurso da 
Cadeira de 1\latltnmalicas do Instituto Comrncrcial, que deve 
mmcçar amanltií, a regr<J estahclceida no art. f31i do He
gularnento Complementar das F<Jculdades de Direito, pam 
que a clla se rPcOtTa na fórma do art. GG dos Estatutos 
do mesmo Instituto, não só porque tal regra se refere a 
argumentação em defPsa de tlwses, e a argumpnLaçõo 1i 
que são sujeitos os candidatos do dito concurso, versa sobre 
pontos tirados ti sorte, mas lambem, c principalmente, 
porque, admiUida semelhante regra, cada candidato teria 
duas horas c meia de argumentação, quando o art. (i.i dos re· 
feridos Estatutos marca sómcnte uma hora: dP.claro a V. Ex. 
que, quando forem mais de dous os candidatos ao con
curso de alguma das Cadeiras do dito Instituto, como actual
menle acontece com a Cadeira de Mathemalicas, deve em 
f:~l caso ob:;ervar-se a regra que, para os concursos das 
Cadeims de prcp:1ratorios dns Faculdades de Direito, es
t;Jbelece o art. 76 do H.cgulamenlo annexo á Portaria de 
5 de 1\Iaio rh~ 1856, que determina que o primeiro can
didato argtía ao segundo por espaço de meia hora, esle 
ao .terceiro, e assim por diunte até o ullimo que deve ar
~;uir ao primeiro. 

O que commuuico a V. Ex. para seu conhecimento e 
execução 

Deus Guarde a V Ex. - Marques de O/inda.- Sr. Com
missario interino do Gorerno no Instituto Commr::rcial do 
Itio de Janeiro. 



N. 4l9.- GUERH.\ .- A\iso lle 2!) de Sduu!Jro de fSfi:L 

Dispondo que ~pja r~colhi<la 11 Caita Jl:ronomir·a Jln llio <Ir• Jnnriro 
a quantia que esli\Cr depositaila nos rufres da !-'abrir-a da l'ul\or:1, 
proyenirnte do dcsron!n que soll'rem as praças da rl'sprf'lila C'Hupa
nhia. de Artifit'rs JWra o perulio designado no Hrgulamrnlo dr 3 dn 
Jane1ro de lS\2, oiJscnando-sc ncs:sc processo as furmaiJrlatlL•s 'lllc 
se prcscrewm. 

~.· Dircctoria GPral. -2.• Secção.- P.io de Janciro.
Ministerio dos Ncgncios da Guerra em 2:) de Scl,.rnLro 
de 18ü3. 

Sendo conveniente qnn o drsconto que so!Trern ns praf:n.~ 
da Compnnhia de ,\rtiliees dessa Fabriea p;.jra o JWCUiio 
designado no Hegnla111cnto n.• f 12 do 3 de Janeiro do 
1842 não se accumule improductivo nos cofres d!'S3C Esta
bt~lecimento, em snlw.fio ao que Vm. propõe 1'111 seu of
fieio n. o 428 dn Hi cln corrf'nte, Sua J\Ltgeslade o J mpc
rador Houve por bem determinar que Vm. faça recolher 
á Caixa Economica do Hio de Janeiro a quantia qnc ahi 
estiver depositada rara semelhante fim, cumprindo que 
nesse processo s•jflo l;bservadus tJS seguintes disposi~·ücs: 

t.• Que a ref!'rida quuntia Sl'ja acompanhada da rela~·no 
nominal e quotas qun a cada praça pcrlcnccrcm, para qur! 
a respectiva Caixa possa expedir as competentes cadcruclas 
a cada uma dellns. 

2. • Que as sobrcditus codemelas flftucrn recolhidas ao 
cofre da Com:Jauhia , continuando-se a d<JI' n cada uma 
das praças as que ora cstiio em pratica, para rwllas Sf) ir 
aVI'rb•mdo o que cada nma fôr dcscorilando em seu bcnf'fit:io. 

3. • Que todos os mezcs se deverá ir repelindo o IIH'Sillo 

processo cstabelceido no art. 1.• a respeito dos descontos do 
cada mcz, apresentando-se enli\o na Cuixa Economica a rela
ção nominal coar as respectivas rarh·nwliiS, para nellas se pro
ceder pelo modo prescriplo nos HPgulamenlos !la dita Caixa. 

!Lo Que todas as vczl's que algutua prac·a oLtivcr escusa 
do serriço, c lrourcr do le.vanlnr o que tircr a Sl'll favor, 
na fórma do Hcgularnento de 3 de .Jarwiro de 18112, se lhe 
cntl!'gÚ;í a caderneta dJ Caix<J Economica, recolhenllo-s~ 
a parli1:ular do Corpo, na quul se drelctrar<Í que ficou clla 
Sl'lll elfl'ito c restituída a outra, sendo a declaração assign<Jda 
pela propria prJça cscus:1 c rubricada pelo Cornmandanle 
da Comp~nltia, do 111w se Ln-rarú ll!ll termo no liHO ddlcs. 

O que \'m. rumpriril. 
Deus l;uarde a Y111.- Ali/r~nin Jlfaw:el de ,1f,Jfo.- Sl'. 

Hirrl'!nr interino d:1 F:lbrica d;J Po!ro:-a. 



N. 450.-F.~ZE~DA.-Ern 2G tle Setcruhro de tsn:J. 

Aos Guardas das Alfnndcgns sú rom retem os ,·enrimentos designados 11~ 
Ta!Jclla u.•;, annexa ao Hegulamcnto das Alfaudcgas. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
26 de Setembro de 1863. 

O l\hrquez de Abrantes, Presidente interino do Tri
bunal do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspeclor da 
Thesouraria de Fazenda de S. Pedro, em resposta üo seu 
officio n. • 140 de 13 de Julho de 18ü1, que approva a 
sua deliberação, tomada em sessão da Junta da mesma 
Thcsouraria de20 de l\laio do dito anno, ácerca da gralific11ção 
diaria que, quando embarcados ou destücados, pcrcebião os 
Guardas da Alfandcga do Rio f~rande, visto que a essa 
classe de Empregados não podem competir outros venci
mentos, em virtude do novo Hegulamento das Alfandrgas, 
que não sejão os dasignados na Tahclla n.• 5 anncxa ao 
mesmo Hrgulamento. 

ltfarque:; de A hrantes. 

N. !~51.-FAZENDA.--Em 28 de Setembro de 1863. 

Sohre os Guardas de uma Alfand~~a que firárao addidos "' ti,·er:Io por 
dclibenlçllo ilo lnspector vencirueutos de OOiciaes de Descarga. 

l\linlsterio dos Negocios da FaLenda.-ltio de Janeiro em 
28 de Setembro de 1863. 

O l\larquez de Abranles, Presidente interino do Tri
bunal do Tht>souro Nacional, declara ao Sr. lnspeclor da 
Thesouraria de Fazenda de 8. Pedro, em resposta ao seu 
officio n.• 176 de 30 de Agosto de 18(H, que approva a 
1. • parta de sua decisão em rcl<tção aos vcncirnmüos dos 
Guardas da Alfandega da Cidade do Hio Grande que, tendo 
llrado addidos áquelia fleparliçiio, pas~árão a percrbrr por 
drlibera~lio do respccli\'0 Inspcctor os Yencilllentos de or
ficiaes de (}1·scarga; porqu~nlo, I'Stantlo prc~'IH'IIido o nu-



~oro destes em i' · !ados naquella Rcpa rtição não podiiio os 
ditos Guardas addidos ter cxcrcicio c vencimentos de Of
ficiólcs de Descarga. 

O art. 41 do Decreto de 29 de Jandro de 1859 não pódo 
apoiar o procedimento da Inspr.ctoria da àila Alfandrga, 
porque se refere aos casos de substituição por falta ou im
pedimento , o que não se dá na !1ypothese em questão, 
por estarem prrenchidos os lng:JI'cs de Olllciaes de DescMgas; 
prevalecendo, portanto , o fundamento da deliberação do 
Sr. Inspector, deduzido do nrt. 45 do Regulamento das Alfan
degas, no qual se confere aos lnspcctores dessas Repartiçõrs 
a fulculdado do incumbir interinamente do exercício do 
Ofliciats do Descarga , quando o serviço o reclamar os 
Guardas que se distinguirem por seu bom comportamento 
sem que todavia !lahi se possa deduzir direito ao respec
tivo vencimento fóra dos casos previstos no art. 117 do 
citado Hegulamcnto que se refere ao art. 41 do Decreto 
de 2!.1 de Janeiro de 1859. 

Quanto, porém, á segunda parte da decisão do Sr. Ins
pector, não póde clh ser approvada por achar-se em ma
nifesta opposição ao disposto no art. 47 do Hcgulamcnlo 
das AlfandP.~as, no art. 2.• das lnstrucçõcs do 1.• de Ou
tubro de 18GO c ;: · ·. Ueei:·Õt'S do Thcsouro dt) 28 de Janeiro 
c 20 de Abril tio 1861. O art. 2.• das lnstruc\·õos, c das 
Decisões citadas dispo01n expressamente que fiqtH:sn addidos 
os Guardas quo não forem contcrnplat.los no quadro. res
pectivo ; c o cibdn art. !~7 do Hrgulamcnto t'rcceitua que 
só podem ser aHstndos ou contractados Guardas os que 
estiverem nas condições que espPciilca; assim, pois, nlio 
podia o Sr. Inspeclor mar>dar incDI'por<Jr á força dosl';uardas 
mdi viduos qne não o ten hão sido por falta das habili
tações exigidas ; c muito menos dispensar ou fazer dis
pcdir da mesma força indivíduos para cita lcgitimamcn·e 
contractado.;, c nella co111pctonlemento alistados. 

JJfarque:: de Abrantes. 

---"'";--



N. 452.-IMPERIO.- ~vil;o de 28 de Setembro do 1&33. 

Ao Presidente da Proyincia do Espírito Santo resolvendo as duvidas 
que apresenta sobre a accumulaçllo do targo de Verea~or com o de 
Escrivllo tl() Juiz Comrnissario das mediçUes do Muoiciplo de !tape· 
Ulerim. · 

3.• Secção.-Rio de Janeiro.- Ministerio dos Negocios do 
lmperio em 28 de Setembro de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua .Magestado o Im
perador o officio n. • 27 de :25 de Outubro do anno pas
IJado, em que essa Presidench submette á decisão do Go
verno Imperial as seguintes duvidas: 

t.• Se o Presidente da Camara 1\funicipal da Villa de 
Guarapary, pelo facto do exercer o cargo de Escrivlio do 
Juiz Commissario das medições do Municipio de Itapeme
rim, conservando naquclla Yilla casa, e família, perde o seu 
lugar na mesma Camara. 

2.• Se interrompidos os trabalhos das medições por chuvas, 
e outros motivos 'semelhantes, e recolhendo-se o dito Es
crivão ao seu 1\Iunicipio, pôde nesse intcrvallo reassumir 
us suas funcçõcs naquella CarnarJ. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo-se conformado por 
sua immcdiata Ucsolução do 23 do corrente rncz com o 
parecer da secção dos Negocias do Imperio do Conselho 
de Estado, exarado em consulta de 29 de Agosto proximo 
findo, Ha por bem Mandar declarar o seguinte: 

Que o Presidente da referida Camara, na hypolhese fi
gurada, não perde o cargo; mas deve passar uo Vereador 
immediato em votos o seu exercício, que reassumirá logo 
que cessem, ou sejlio Interrompidos os trabalhos da medi
ção, ficando dcsl'arte resulvida afirmativamente a segunda 
duvida. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marquez de Olinda.- Sr. Pre
sidente da Provincia do Espírito Santo . 

....... 



N. 453;-JU::;TIÇA .-Aviso de 29 de Setembro de 1863. 

Ao l'rPsid«>nte da Provinci!t da Bahia .-Rr~olv~ duvida sohr«> n int«>lli
gencia do art. liS do Regimento de Custa>. 

2.• Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.-lHo 
de Janeiro em 29 ele Setembro de 186H. 

111m. c Exm. Sr.-A' Sua ~lagestadt~ o Imperador foi 
presente o oficio de V. Ex. de 8 de Julho do corrente anno, 
submettendo á decisão do Governo Imperial a representação 
do Partidor do Juizo de Orphãos do Termo da C::tchoeiaa 
contra o despacho do respectivo Juiz, ordenando que os 
emolumentos marcados ao partidor devem sahir do monto 
liquido depois de deduzidas as dividas passivas, despeztts 
judiciaes, ele. 

O l\fcsrno Augusto Senhor, Tendo Ouvido o Conselheiro 
Consultor dos Negocios da Jusliça, Houve por b11m decidir 
que a verdadeira intelligoncia do art. 178 do Regimento 
de Custas ó a que lhe dá o Juiz de Orphãos do Termo 
da Cachoeira. Os emolumentos são devidos pela partilha 
ou sobre partilha: os bens sujeitos aos emolumentos são 
pois unicamente nquelles que se partilhfio. O que com
rnunico a V. Ex. para seu conhecimento c assim o lazer 
constar. 

Deus Guarde a V. Ex. -Joi'io Lins Vieira Cansansa:o de 
Sinimltú.-Sr. Presidente da Província da Da h ia. 

-··· 
N. /~5/t..-t_i.UEIIIL\.-Aviso de 3U de Setembro de 1863. 

btabelt•fciHio o mndrln peln lfUal tlrvc 'er feita a t•>cripturaç;iu da 
receita e despeza du Archivo Milit<•r. 

r,. • Directoria Geral. - :!." Secção. -Rio de Janeiro.
Ministerio dos Negocios da Guerra em 311 de Setembro 
de 1863. 

Para se proceder dt) aecordo cmn o Thesouro 1\aeional 
a respeito da receita e dcspeza da Ullicina Litho:J;raphica 
uo exercício corrente e seguintes, convém que V. S. mande 



crenr alli um Jiv,·o de receita o drspeza, cscripturado con
forme o modelo jur.' ~, em que se iriio escrevendo as par
tidas .de receita o dcspcza, tnnto cffectuadas como a cf
fectuar. 

No fim de cnda trimestre mandará V. S. extrnhir copia 
da Pscripluraçiío do mencionado livro, em fúrma de conta 
corrente, c a remettcrá com os documentos juslificnlivos ú 
J)jrectoria Geral de Contabilidade deste J\IinistPrio, a fim 
de ser ahi proecssada e remettida para o Thesouro Naeio· 
nal, pnra a <~rrecadaçiio da n·ceita o devida eseripturação 
d11 dcsp(~za. 

E' tamhcm ncccssario que fique registrada a folha dos 
empregados da LithograptJi.:, n, se assim não estiver já 
em pratica, V. S. mandará tambern erear um livro para 
esse fim. 

ncus Guarde a V. S.-Antonio JJfnnoel de Jlfello.-Sr. 
mrcctor do Archivo Militar. 



~453~ 

JQodelo n qui" fi(' refere o A ''iso de :I<!) «1e Setcm!wo de 
t8G3 ao J\r('bh·o Mili~nr. 

1\tlEl\fOiliAJJ 
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OFFICINA LITHOGRAPHICA 
NO EXERCICIO DJl 

i8G3--18S4. 



tS83. 

Julho .•• 

, 
• 

RECEI1'A. 

:-;o N,\ 

11llESOURO. OFFICI~A. 

I ,--.--to ! áOO exmnplares til\ tal obra para o I 
I Arst~nal dr. Gnt•rrn. Conta 11.0 1. 708~.160 j 

H 120~ P.le!nplares de tal ob!·a para ~nl 1 ! 
mdtvuJuo .......... Luula 11. 2 ......... .. 

~8 100 Plentlllare~ de tal ohrn para o : 
I Miuistcri" de ••..•• Couta u.o 3. 4008000 

I 
! 
: 

I 
I 

I 
! 

! 
I I 

I I 
I 
I 
i 
I 

i 



DESPEZ&.. 

F.FFllC- A P.\GAI\, 

t883. TUADA. 

J ulho • "' 1 Fornecido por F. • .. • • Conta n .• I. • ••••••••• '' I 'o Idem por N.......... " n.• ~ .......... . 
Agll8t0 .. 

1

l Folha dos empref!ados do mel de 
.Julho, pag11 eru................ 39iROOO 

I 

I 
I 

I 
! 
l 

I 

I I 
I I 
I I 
I I 

I I 



~ .í513 ~ 

N. 455.-FAZENDA .-Em 1 de 011tubro de 1863. 

Altera 83 clisposiçl'lcs das lustrurçúcs u.• &í de 31 ele Janeiro de fSGO. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 1 do Outubro do 18133. 

O l\farquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena que as lnstrucções n.• 54. 
do 3l dn Janeiro de 1860 se executem d'ora em diante 
com as seguintes alteraçt'ies · 

t.• Os Contadores do Thesouro que, em virtude do dis
posto no art. 6.• o § 4.• do art. 11, farão incumbidos 
da confrontação dos rclatorios dos tomadores de contas o 
dos liqÚidadores de dívidas de cxercicios findos, contí· 
nuaráõ nesse serviço, ainda mesmo quando srjao rcmoviqos 
para outras Directorias se assim lhes convier. 

2. • Os pmcessos das tomadas do contas, c os de dividas 
de exercícios findos com prchendidos no art. 5. • e no § 1. • 
do dito art. 11, que por sua natureza não carec"'·cm de longo 
exame, poderão sotrrer 11111a liquidação sómente. O traba
lho de apuração e parecer dos Contadores, neste caso, será 
retribuído com gratificação igual á estabelecida para o em
pr~gado incumbido do oxamc. 

Marque% de Abrantcs. 

N: t..5ü.-GUERHA.-Aviso de 1 de Outubro do 1863. 

Autorisando o abono da gratificação de ~osooo mcnsars aos Officiaes 
Conunandantcs das alas da linha front~ira de B~gé. 

4.• Directoria Geral.-2.• Secção.-Hio de JanAiro.- Mi
nistei·io dos Nogocios da Guerra em t de Outubro do 1863. 

111m. o Exm. Sr.-Tendo sido approvada a deliLer·ação 
de V. Ex. de mandar abonar a gratificação de 20~000 aos 
Capitães do 5. • Hegimcnto de Cavalhria Antonio de Souz~ 
Severino e Antonio Francisco Castilho, Cornmandantos tlas 
alas da linha fronteira t!e Bagé, como solicitou em seu 
officio n.• 350 de 16 de Setembro ultimo, assim o corn
munico a V. Ex. para sua intclligencia. 

neus Guarde a V. Ex.-A.ntonio Manoel de Mello.
Sr. Vrcsidente da Província de S. Pedro do Sul. 

-·$0-----



.\<> l'r·Psitl~>nlc ri,, Pnnincia de ~lato IJrüsso. :O:oiJrr n proj('clo da A>· 
~erul,Jl•a Pro,·iueial, a ~~ne o YitP·-PH.,.ideute IH'g-ou a ~iHH'Ç:ill, rPI.1~ 
lirn tí:' Cl'(':tÇ;lo da Yilla da 1 ;11iLl I' i\H·nrpnl'tl!:flo ria Fn•gut>.~i·, d·· 
llrdta' ú mr>ma Yill". 

:1.• Sccçüo.-Hio do Janeiro.- :Uini,lt'rio dos 1\r'o;or·ío.~ 
tl•! Irnperio ~~111 ~ dL' Oulnbro d•• 18fi:l. 

111m. c Exm. Sr.-Foi presPnl•~ a ='na ~I:Jg<·~I<Hh)olnl
lwrauor o ollit'io dessa Pn~.;iden•·ia n." ~i d" li dr~ Jnnlw 
ultimo, suh1udtenrln ú eoii:>idl•ra~·üo ;\.• Con•nto lntpNial 
a~ rJztics que n inth:zíri•o a 11:w ~.llltGionar lllll l'rojrdfl 
dr. Lei, em que a Assemhl~·a Le;;islalil'a drss:~ l'rovincia 
cl<'notou: 1.° CJUe Sl'ja •·kvada ;í categoria de rilla J 1 1 rr~
guezia de Nossa Senhora da (;nia; :!." rJtll' f<u.:a pnrle do 
J\lnuidpio tla lllC'Sllla Yill;~ <I Fl'Cifllr•zLt (],~ r·;ussa ScllliOI'a 
das Brotas; 3." qw~ ftqllt'lll sem 'i;;or o nrt. 2." da Lei 
n." S tl~ :!ii tlc Junho de 18Gt, ,. a 1." parte do nrt. ::l." 
da de n." G tlo 10 de Junho rle 18G:!, lJLW contém coll
clh;Oos para a innu::;uraçilo das YII!<•., d ~ i'ír·ssa Scllliora •I•• 
1\nsario, e de Coru!nbú. 

llo supracitallo lillirirl e rJ.Js copias aulhrnlicas que o 
acOillpanhár:'ío consta CJIH', sendo su!Jwctlído Li s;tlll't;;1o o 
r.lil•> Prajccto, rccusára .~ssJ I' residrnria sanc,:ioua-lo por 
conter dispnsi~~Cí<'s o!Tensiva; tLI Cun:.iiluiçijo n dos intcrcsscíi 
<la l'rovincia; c qtlt~, devvlvido o lit~smo l'rojccto ;i As
scmbléa Provincial, esta, por 1luu; t ~rr:.os tl:J rotos, dcli
bor;íra supprimir o 3rtigo que lÔ<',l ju!gudo contrario á 
Constiluiç1o, c lllJ!lf."f o:; ouí ro·;; n::: .1 obs!acttn o que , o 
Presidente a IJUcm LI e nu1 J r.;i ,,ulJ;ndtir!o o 1'rojccto re
cusou sancciona -lo t•Ol' (~nt~ni!er <file os artigos mantidos 
prla Asscml,JléJ não conrinll;lo a1:s iulcresst's da l'nn·itwiu: 

E o Mesmo Augusto Senhor, Ton~O·SC Conformado }Hll.~ 
Sua Jmrnrdiala l~csolnr;ilo t'n t:l do n:rz Jl"O\imo llaclu 
f(llll o p:m•ccr <la m<JiOI ia r.la ~.rc:çilo d(ls !'lq;Pcios dv 
lmperio do Cor.sell!O de J~stollo, narzdo un Cousul!a dt: 
~2 de A~osto ultimo, lia por Lcm .l\Jundar declarar c• se
guinte: Que, delcrlllinm:do o art. I!) do Acto Addirional. 
;í Coustiluiçiio Polilka t!o llllpt rio quo o Prnjt•do dt•l'ol-
\ido pelo Prcsidí'ule da l'ro\imia, r suLme!lido ;í uoya 
discussão só possa sfl' allortado tal qual, ou n·udif1r<!do uu 
s•~ntido das razões p<'lo Presidente ul!egadas, sem qun Jtessa 
nova discussi:o seja permillido fazer outras emendas que as 
suscitadas pelo ]'rrsidrnle, mm arrilnr a!g11mas destas, e 
n·.it'itnr outras, é nic!PIIIt· qw• a .\.,st·l!lldt·a l'ru\iflt !:ti fJJU-

Dr...:\-;Jr: Vu t:OVLI\\n !•f 1~·(;: ~)::. 



fj'tÍI'll illl'<.JIIslitudonalntt•ul,•, e qtw porLmto nenhum cllcí!o 
póde ter o acto praticado contra as re~ras prcscriptas nos 
arls. t:S e J ü do referido A c to Addicional, pois que c lia 
não adoptou o Projecto tal qual lôra votado, antes de subir 
pela primeira vez á sancção do l'rcsidrnte, nem o modi
licon no seu( i tio das razões por clle allegadas ; sendo por
hmlo acertada a deliberação tomada por essa l'residencia 
tie recusar a sua sancção ao Projecto que lhe foi reenviado; 
o qual, sn fur publicado pela dita Assernbléa, não deverá 
ser guardado nt•m tido eomo Lei , até definitiva decisão 
da Assembléa t~eral Legislativa , sngunrto a dautrina do 
:\ visH 11. • 117 de :) dt~ N oYembro de 1838. 

Deus num·do a Y. Ex.-11farquez de OlinclcL -Sr. J•re
sidentt~ da Proviuria do Mato Gros~o. 

:'i .. '~!)8.-FAZENH.\.-Cirntlar t'!ll i de Outubru de 18G:L 

t 1.' l'rocnrat!orcs Fiscac•s n:io podem inlenir n:ts arrrt'ada~·ies t' iuyrn
tarios a que proct:dercm os Cunsuh•,. 

l\linislrrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 2 de Outubro de 1863. 

O 1\Iarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspcclorcs das The
sourarias de Fazenda, para sua intelligencia e execução, e 
para o fazerem constar a quem convirr, que os Procuradores 
}'iscaes e mais Agentes da Fazenda Publica não podem in
tervir nas arrecadações o inventarias a que procederem os 
Cousulcs c outros Agentes Consulares, em virtude de Con
venção Consular celebrada entro o Imporio e as Nações es
trangeiras, por não ser a sua audiencia facultada nas refe
ridas Convenções. 

,lf arque: de .ibranlc~ . 

...... 



i:lj •. ii.>!J.-FAZEND.\.-Circnlar em 2 de Outubro de t8G;L 

Procedimento <tne deve ter-a autorida•le !oral nas nrreradaçtíe• a qn~ 
procederem os Agentes Consulares em 'irtllllc de ConH~n~Jo Cou
~ular. 

l\Jinistcrio dos l\'cgocios da Fazenda. - nio de JanPiro 
em 2 de Outubro de 1863. 

O Marquez de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
<lo Thesouro Nacional, communica aos Srs. lrHpt•ctorcs das 
Thesourarias de Fazenda, para a devida intl'llig<~ncia o 
execução, que, sendo conveniente que nas arrecadaçürs, a 
que procederem os Agentes Consulares em virtude dn 
Convenção Consular, não deixe a Autori<hdc local de com
parecer ao inventario, c cruzar seu; sdlos, se convier, com 
os que tiverem sido postos pelos mesmos Agentes, nos casos 
em que a Fazenda Publica fõr interessada pelos impostos do 
snccessão, ou por outro jus1.u motivo; nesta data se requisita 
ao l\linisterio da Justiça a <)xpcdição das necessarias ordens 
para semelhante fim; nada obstando a que os AgcntPs da 
l'azenda Publica representem ao Governo Imperial, por in
termedio das Autoridades competentes, contra os factos, que 
por ventura se praticarem, em taes proces'los, prejudiciacs uo~ 
interesses da Fazenda Publica, para que o Governo possa en
tender-se a respeito com as Legaç.ões rcspectivas.-Marque.: 
de Abrantes .-Na mesma da la officion-se no M inislerio tia 
Justiç<1. · 

--
N. r~GO.-GUERRA.- .\viso de :i de Outubro de 1863. 

Declarando os precos que devem ter os cntergücs cheios on vazios qnn' 
silo actualmente distribuidos aos Corpos do E\L'rcihl. 

a.a Directoria Geral.-3.a Secção.-Rio de Janeiro.
Ministerio dos Negocias da Guerra em 5 de Outubro de 
18G3. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a Y. Ex., respondendo a 
seu officio n.o 24. de 29 do mcz de Julho ultimo, que o~ 
enxergões que são actualmcntc distribuidos aos Corpos dn 



, .. , ·~ 'tfiO ~i": 

Excrcilo, dnem, qua11tltt 1azios, ter o prt·•;u de :l:o;IO r;1da 
um e quando ehcins o <!1~ :lviaO, llrantlo port'lll Y. Ex. 
na intclligeneia de qtw p<!l' A~iso de :u de Junho do ror· 
rente ;wno l'oi r!Pclara<h que os referidos cnxcr:-\ucs pa~
~avâo a St~r considt'l'<Hlos 1a·~·a de u!cn,ilio. 

Ht•us (;uank a \ ~. E\.- .tntonfo Mar.ocl de JJJ d [,,. -
~r. l'n·~itlcnle r!n l'rn1 i11cia do !'ia uh~. 

~- Hil.-(;llELUL\.--.\\i··o de .t rk Outuh111 de l~O;J. 

-~ld.udaudu p,1gar a ·~.t~ pn~ . ..;f;H_:O-:Il dtJ JJITiilio dr. HIIuuliu io, cpH~ u;io rr-
cebcra, por haycr tlesert,1dP, " uma pr:1<;a du H"i:tlh~o do ll••pfl'ÍI", 
tlt~poís, porrm, ''" haHr ('(Hilpld;HIO os Ires illlllOS de 'll"\ i~o ~ t[liC e 
•1brigndo, úetluzi:lo u l<>ntpo tla dc•srn;:1o. 

4.• Directnria (;era!.~-- 2."' Secção. -- Hio rh~ J<llltirn.
!llinisterio elos Neaocios da l~n~rra em 5 de Outubro de H'6:J. 

lllm. e Lxw. Sr.-- 1 lderindo it supplica do A nspeç<Hla 
do Batalhão do Hepmilo JoC10 l<'rancisco, que I"Ciiucreu 
o abono da 2." JH'eliLu.:iio do premio de yoiuulnrio, que 
nuo tem recebido em eonscquencia de lmver desertado , 
expeça V. E:í. as competentes ordens para que o mesmo 
seja pago da referida prcstclção, mas só depois de complelat· 
os tres annos de seniço a que é obrigado em Yirlude da 
Lei, deduziudo-llw o le111po tla deserção; porque o indulto 
do 25 do l\larço do anuo passado, de que, segundo as in
formações, se apro,·citou, J.'Crdoanuo o crime, c eonti
nuando a considera-lo volunlario, não podia de modo al
gum dispensar-lhe no tempo Jle seis annos, que por elfeitos 
!In mesma Lei se obrigou a servir, aquelle em fJUC elfccti
vamente es!c\'e ausente. 

Deus <:uarde a V. J~:-..- Antouio Ml~twel de lUellu.
Sr. Prcsiden[tj da l'Hl\incül de Santa Cutharina. 

,. ______ , 



Ao l'rc:;idenrt•. <I•> ~larnnh;\•J. AJI[Jronuvln a< tkcb<le:: rcl.1ti1ns ac~ lati· 
~amenln tlas actas tio collegio clt·itoral d.t Cidade de :\!cantara pelo 
T~"~·;~Pdho T~thdliàu Ptib!kt). 

:1.• Scct;ilo.- Hio !le .l;meiro.- i\lini~lcrio tio-; i\uf!odns 
tio lmpcrio em :; de Outubro de 1StiJ. 

ll1m. o Exm. Sr. -Em resposta ao olni'io 11. • W d•' 
10 do llll'l. proxiuw findo, dt~claro tttW o (jonJI'IJO l111pcrial 
approva, J•or serem conform•·s á Lei, as sPguinlt•s tledstk~ 
por Y. Ex. dadas ás tltnidas suscitada:; pelo Tabcllião 
J'uhlico da Cidade de Alcuntara: 

l. • Que o facto de ter el!c de razer parte do collcHin 
eleitoral, na qualidade dP rlcitor da Paror:hia de S. ~lathias, 
não o inhibia de cumprir o tlcvPr imposto pelo § lO do 
art. 1. • do lkerclo n. • SU de i!J d•~ SdPrubro de 1855, 
no qual se ordena qtw a acta do coiiPgio S<'ja transcripla 
no livro das notas do Tauclli;io do lu~nr. 

2.a Qtw, não compelindo ao Tabdliüo, mas sim <Í Canwra 
dos Deputados, julgar da legilimidadn do~ collt•fl"ÍúS eleilorars, 
devia cllc, nn raso de s:·r•ttr<Hc:n-s:~ o,; eleitores daquella 
Cidade, c formarem-se dous colk;.;ios, lant;ar no re!'erido 
livro as netas dos l!Ue o cli:tillU:iSt.:lli para esse· lim. 

:L • Que o lant;amenlo d<l'i acLts não importuva rct.:onhe
cimcnlo da validade do cullegio de que o dito Tabellião 
.não quizcra fazer parte ua lptalidade de elcilor, por julga-lo 
i Ilegítimo. 

Deus Guarde a V. Ex.-iJlarquc;; de Olinda.-Sr. Pre· 
sidentc da Província do l\laranhuo. 

--·"-
N. !,63.-DIP.El\10.-.hiso de 1:i de Oulubro<.lt.l18G:J. 

Ao l'resitleutc do Maranhao. ApproY3tHio as dccis•1es relativas á rcducçllo 
do ordenado dt) Guarda tias Fontes Publicas de Apicum, de que se 
ll'àtou na Camara Municipal da Cnpital. 

3.• Sccc<io.-Hio de Janeiro.- :'\Iinistnrio dos Negocias 
rio lmpcrio em 5 de Outubro de 186:3. 

lllrn. e Exrn. Sr.-E111 resposta ao ollicio de Y. Ex. 
n." 1!:1, do 10 r[n m·~z proximo rimln, (\t~C!ii\'IJ-IIW rp.!c o (j•J· 



\'er·uu Iurperial approvou, pol' ser·em conforme á Lei, as 
seguinte~ decisões por V. Ex. dadas á Camara Municipal 
dessa Capital. 

1. • Quo uma vez fixado por Lei o ordenado de qualquer 
empregado municipal não é licito á Camara altera-lo por 
qualquer fórma, porque isso importaria o assumi!· clla a 
faculdade de derogar netos da Asscmbléa Provincial, o que 
só compete ü mesma Assernblúa, ou á Geral Legislativa ; 
doutrina esta que tem seu ussento em disposiçõr-s ex pressas 
da Lei de 12 de Agosto de 1834, c foi explicada pelo 
Aviso n.• 50, de 30 de Janeiro de 1861; c que (JOI'tanlo, 
havendo sido fixudo pela Lei Provinciul n.• 673 de 1l 
do Julho !lo conente a11110 o ordenado de 450~000 para 
o Guarda das Fontes de Apicurn, não era licito á Cauwra 
aceitar a proposta que lhe fez Lour·pnço Augusto Hibciro 
de servir esse lugar por menos 100:;\1000; o que, além do 
exposto, ímporturia o provimento do lugar por arrematar:ão, 
o por isso de mouo illegal. 

2.• Que não podia o Presidente da Camara suspender a 
sessão por dhergir da opinião da maioria no sentido de não 
admittir aquclla proposta, ·a Jim de consultar a Presiucncia; 
porquanto, estando marc:.tdos cluramente na Lei do 1. • 
de Outubro de 1~28 os casos em que o Presidente da Ca
mara 1\Iunicipal póde, e deve suspender a sessão, não se 
acha alli incluída a especie de quo se trata. 

3. • Que, á vista do ex postu na segunua decisão, não 
podia o Presidente da Camara retirar-se, e abandonar os 
trabalhos, embora o fizesse para representar com outro~ 
trcs Vereadores, já então nesse caractrr sómente, SPm re
nunciar o direito de presidir nessa occasião aos trabalhos 
da mesma Camara. 

4.• Que, tendo-se retirado o Presidente da Camara, podia 
e mesmo devia o Vereauor imnrediato em votos assumir essa 
presidencia, continuando a Camara nos seus trabalhos, 
visto que se achava em maioria. 

5.• Que, constituída legalmente a Camara, podia prover, 
como o fizera legalmente, os lugares de Guarda das Fontes 
de Apicum c do l\:lercauo Publico, por serem cargos ·mu
nicipaes, c por conseguinte pertencer o seu provimento á 
mesma Cnmara. 

Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de Olinda.-Sr. Pre
sidente da Provincia do Maranhão. 

--



N. 4G4.- AGRlCULTURA, COi\IMERCIO E OBRAS PU
fiLICAS.- Aviso de 6 de Outubro de 18G3. 

Declara que o(prazo das concrssiíes de) lllÍ.!Jas, á Yistn da legislação, não 
carece em nenhum caso de aJlprovaçilo do Poder Lcgislatiyo. 

Dircctoria Central.-1.• Secção.- N. 13.-Rio de Ja
tJciro. -1\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commcrcio 
e Obras Publicas em 6 de Outubro de 186:~. 

lllm. c Exm. Sr.-Foi presente n Sua 1\Ingcslnde o Im
perador o requerimento, em que o Yisrondc de Rarbaccna 
solicitou: 

1. o Que fosse novamente prorogado por dons annos o 
prazo, de que tra tão os Decretos n. os 2.737 de G de Fe
vercim de 18G1, condição 7.•, c 2.!)0!} de 1!) de Abril do 
anno passado, para a organisação de uma companhia na
cional ou estrangeira, que so encarregue de lavrar as minas 
de carvão de pedra existentes nas margens do Passa Dous, 
dessa Provincia. · 

2. • Que lhe fosse concedido, desde jâ, privilegio por 
tinte annos para lavrar as referidas minas por meio da 
companhia, qne incorporar, licando o resto do tempo (70 
annos) dependente da approvação da Asscmbléa Geral Le
gislativa, nos termos da Lei de 28 de Agosto ele 1830. 

3. • Finalmente, que lhe fosse dada a prrferencia na 
compra dos terrenos contiguos ás datns de terras, que lhe 
forão concedidas para os trabalhos de mineração, em iden
tidade de preço. 

E o 1\Iesmo Augusto Senhor, Conformando-~e, por Sua 
Immediata Hcsolução de 28 do mez passado, tornada sobre 
o parecer da Secção dos Ncgocios do Jmpcrio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 11 do mcz anterior, 
Houve por bem, por :Decreto u.• 3.1a7 de 2 do corrente, 
Prorogar novamente por dons annos o prazo concedido ao re
ferido Visconde para organisar a companhia, nacional ou es
trangeira, que se encarregue de lavrar as minas de carvão de 
pedra existentes nas margens do Passa Dous, nos termos 
dos J>ecrctos n.•• 2.737 de 6 de Fevereiro de 18G1, condicão 
7 .•, c 2.90!) de 19 de Abril do anno passado, e Mandal' 
.Declarar que, á vista da legislação, quo regula a mineração 
no Imperio, e, portanto, do direito que tem o Governo de 
lixnr o prazo das concessões sobre este ramo de industria, 
não ha que deferir ácerca do segundo pedido; e bem assim 
que, não lendo o requerente justificado a terceira allegação, 
sohre a n~>C'~>ssirlarle d<l lllllll ;írrn maior fle te1T~s para os 



lrall:JlliO.> tLt nlitwr.ll;ào, 'tlJ• qw~ ~I' lr:l(a, n:lll.t sr• ["'•dt~ 1'1'

~olvcr a scmellwnle respeito. 
O que colltllHIIIÍl:o a V. Ex., para Sl~ll conheeimeulo, 

o para qtw o f<1ça constar a qun111 c.m1ier. 
]),~tiS G uardn a Y. Ex. -PPdro de A/cantara llt·llt·yanlr. -

Sr. Prr.3iden!t•. da Prnvinrin ilP Snnta Catharin~. 

N. 4G5.-I.l.!EI\H.\.- Ari~o <lc G <lt~ Oul11uro tlt~ 1Rfl:L 

Mnndando recolher f1 P:lf(1Jdnria rias 'frn;1,1;; da C·\rlc o depo~ito rú:<
f.t•ntc no rofrc da Fal1rira <la l'1o! 1 ora. p1·urenien!l' de mcdiranwntos I<H·
ncridos a pessoas cHranl.;.s "" J-:,tahclerilllClll<l, e autorisJndo n conli
uuaç/lo rle scmrlhanlc fnrnccirnruto, rujo prodmtn rlcl'cr.í ~t·r rntrrgnc 
~ernrstralmcntc no Thcsouro !\;~t·ional Jllll' inlfTIIIl'dio ola referida p,,~·~
tlnria. 

!~.· Dir1•doria Gcral.-2." SPcriio.- Hio de .Taneiro.-l\li
nislerio dos Negocias tia t~uerra ·elll ü de Outubro de lRG:L 

Na fiÍrma proposta por Ym., no seu o!lleio n. q.t)S de 3 
deste mez, ú Direcloria f~eral de Contabilidatlr, mande re
colher á Pagadoria o deposito cxis!LHile 110 cofre tla Fabrica, 
proveniente de forneei menlo de mcdieamenlos a pessoas cs
trunhas ao Estabclec.irnenlo: na inlclligcmia de que as quan
tias arrecadadas al!\ Jun!t:) !In 18(i2 àPn'm ser acompanhadas 
rle uma guia, como receita P:..lraortliual'ia, calwmlo ahi a 
•leducçiio do drsron!o das notas do Govrrno trocadas com 
}Jenla, e outra guia dos f,,rnccim•~ntos feitos tlc Julho da
quelle anno em diante de dl'SfH'ZU annullar no ~ !3." do cx<.'r
dr-io de 1862-1863, ainda :lbt•rlo. 

E corno niío se deva r.ri1·ar a população dos arredores de 
um socC'Orro a que estão haui!uados, o dr! que nlio resulta pre
juízo aos cofres publicas, póde Vm. conlinuar a aulorisar o 
fornceimento de medicamentos, lendo-o sempre sob sua Yi
gilancia; e o Feu producto furá entrar nos cofres da Pl\ga,
dori;~, para ser remeltido ao Thcsouro Nacional, no flm d6 
c-ada semestre, acomp;mlwdo da compet<•nle guia de drs
peza 11 annullar no ~ 6. 0 do cxPrcicio flllll for correndo. 

Ueus fiuarde a Vm.- Antouio Manoel de lU filo.- Sr. llí
rcctor intf'ríno da F.1brira da Polrora. 



N. ~GG.-JUSTIÇA.-Aviso de G de Ouluhro de 186:1. 

Ao Presidente da Provincia de S. Pedro do Rio Gramle do Sul. n,._ 
l'lara que ás A.ssemblé<!S_ Provinciaes c.ompete o dirrito de suppriruir 
lugares de Juizes dé Dfreito nas Comarcas em que hounr mais 
de um. · 

2.• Sccção.-Ministcrio dos Negocias da Justi~1.-flio de 
J;mciro em 6 de Outubro de 1863. 

111m. c Exm. Sr.- A' Sua l\fagestade o Imperador foi 
presente o ofiicio de V. Ex. de 17 de Abril do correnl1~ 
anuo, consultando se á Assemblúa Jlrovinrial com pele su p
primir lugares do Juizes do Direito nas Comarcas em que 
houver mais de um. O 1\Iesmo Augusto Senhor, Tendo Ou
\'ido o Conselheiro Consultor dos Negocias da Justiça, Houve 
por bem Decidir que á vista do m·t. 2. o da Lei n. o 105 de 
12 de l\Iaio de 18-1.0, explicada pela consulta á que se refere o 
Aviso de 21> de Janeiro de 1856, não se pó de contestar ás .\ssem
bléas Provinciaes o direito de supprimir lugares de J uizcs de 
lJireilo nas Comarcas em que houver mais de um, pois quo 
essa suppressão é numerica c não essencial da organisa..-ão 
judiciaria. 

Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Yicira CansansiZo de 
SinimM.-81·. Presidente da Província de S. Pedro do Hiu 
C randc do Sul. 

N. 467 .-JUSTIÇA .-Aviso de 7 de Outubro de 18G3. 

Ao Prrsidcnte da Provincia do Rio de Janeiro.- Derlara qne ha incom
patibilidade no exercício simultaneo do eargo de solicitad•H' da FazeJlll.l 
~·om o dos oflicios de Contador c Distribuiuor. 

2.• Sccção.-1\Iinisterio dos Negocias da Justiça.- Hio de 
Janeiro em 7 de Outubro de 1863. 

lllm. c Exm. Sr.- A' Sua l\Iagcstade o Imperador f:~i 
presente o oficio de V. Ex. de 3 de Julho do corrent<J anno, 
eommunicando ter exonerado a Galdino Francisco Frougeth 
do cargo de Solicitador da Fazenda ProvinciJI, por enlenuer 
que havia incompatibilidade no exercício simnllaneo deste 
l'argo com o dos oficios de Contador r Dis!rihuitl•lr. O IIII'S!Ilu 

JtJ'O~r~ no f.O\TR\"0 TIF fRf;.'1 59. 



Augusto Senho1·, tendo ouvido o Conselheiro Consultor dos 
Negocios da Justiça, Houve por bem approvar a decisão de 
V. Ex., visto que existe a incompatibilidade pela ra1ão da 
impossibilidade do comparecimento simultaneo do funccio
nario em varios lugares, razão produzida pelo A viso de 4 do 
Junho de 18!~7, c confirmada pelo de 21 de Outubro de 
1861. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de 
8inimlní.- Sr. Presidente da Província do Ui o de Janeiro. 

N. r~as - GUERJlA. - Aviso de 8 de Outubro de 1SG3. 

Determinando que cesse o abono de rações aos feitores do Arsenal de 
Guerr~ e da Fnhrica rle Armas da Conceição , continuando ap-enas no 
gozo ilessa n~ntagem os Porteiros do portão e o encarregado do telc
grapho. 

t~. • Directoria Geral.- 2. • Secção. -Rio de Janeiro. -
1\linisterio dos Negocios da Guerra em 8 de Outubro 
de 1863. 

Não devendo continuar o abono de rações senão aos Por
teiros do portão e ao encarregado do telcgrapho, como de
terminárão os Avisos de 13 de Junho de 1861 c 2~ de Agosto 
proximo passado, cessando igualmente do dia 16 deste mez 
em diante as que so abonão aos feitores do Arsenal e da 
Fabrica de Armas da Conceição, informe V. S. com urgcncia 
quanro vence de jornal este ultimo, a fim de se lhe conceder 
algum augmento, se fór possível. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio Manoel de Mello.- SI'. 
Dircclor do Arsenal de Guerra da Córtc. 

-·~ 



N. 469.- FAZENDA.- Em 9 de Outubro de 186::;. 

A fazenda Provincial só é isenta do pagnmento rlc siza, dizima •k 
-- " chancellaria c 8 "/o sobre loterias. 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em U de Outubro de 1863. 

lllm. e Exm. St· .-Solicitando V. Ex:., em seu offici<l 
de 29 de Agosto proximo passado, dispensa do pagamcnltl 
do fôro de um tcl'l'cno nacional situado no lugar dcnomi· 
nado Cerca de Pedra na Villa da Feira de Sanla Anna nessa 
I' rovincia, comprado pela Fazenda Provincial a .José !\la ria 
Soares de Mello, a fim do ser destinado p<1ra um ccmilc
rio publico, tenho a dizer a V. Ex. que semelhante soli
citação não pódc ser attcndid<J, visto o Decreto n.• 77G 
de {i de Se lembro de 1854 só isentar a Fazenda P rovin
cial do pagamento da siza, dizima de chanccllaria, c oito 
por cento sobre as Loterias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Marque:: de Abrantes.- Sr. 
Presidente da Província da Bahia. 

-·--
N. 470.-JUSTIÇA.-Aviso circular de 9 de Outubro de 1863" 

Dá providencias sobre a arrecadação do sello de qninhõcs hered,itarios. 

2.a Secção.-1\linisterio dos Ncgocios da Justiça. -Rio 
de Janeiro em 9 de Outubro de 1863. 

lllm. e Exm. Sr.-Sua 1\fagestade o Imperador, A !ten
dendo ao inconveniente que resulta para a Fazenda l1 uhlica 
de ficar no Juizo de Orphãos por se arrecadar o scllo de 
quinhões hereditarios até que os menores o paguem quando 
em tempo competente os recebem dos pais ou tutores c 
lhes dão quitação, e deixar de se provar no Juizo da Pro
vedoria o pagamento do scllo dos mesmos quinhões; Ha 
por bem Ordena1· que o sello proporcional seja pago pel03 
tutores quando receberem os bens dos me norcs, c que se 
não julguem boas as contas de tcstamenlarias sem estar de
monstrado nada se dever por e lias á Fazenda Publica. 

O que communico a V. l~x. pam seu conhecimento, o 
assim o fner constar aos Juizes dessa Provincin. 

Deus Guarde a \'. Ex. -J orlo Lins l'ieira Cansansõ.o ~~~ 
Sini mbtí .-Sr. Presidente da l'roúncií.! de .... 



X. -í.'íl.-FAZEl'I.DA.- Em 9 de Outubro de 1863. 

O meio soldo sú compete nos filhos le~itímos ou legitimados por suh
scqurnte matrimonio. 

:\Tiniste rio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em U de Outubro do 1863. 

O 1\J arqucz de Abrantcs, Presidente interino do Tribunal 
do 'fhesouro Naciom,J, declara ao Sr. Inspector da The
!louraria da Província do Espírito .Santo, em resposta ao 
seu officio n. o 22 de 7 de Abril do corrente anno, que a 
peticionaria ~Iaria Francisca da Penha não tem direito ao 
meio soldo do quo percebia o finado Capitão reformado 
do Exercito, Manoel José Eduardo 'Vongien, c que soli
cita para seus lllhos naturaes, havidos da mesma peticio
naria, visto ser co:~traria semelhante pretenção ao disposto 
na On.l{)m n. 0 132 de !,. do Novembro de 1848, a qual de
clarou que o meio soldo só compete aos filhos legítimos, 
ou lrgitimados por subscqucnte matrimonio. 

JJ!arquez de Abranles. 

N. 472. -BJPEUIO. -Aviso de 9 de Outubro de 1863 . . 
Ao Director da Faculdade de Medicina da Dahia, declarando que a 

legislação em vigor n1io marca tempo para o cmpr!'gado receber o 
seu ordenado, quando estiver doente, e residir no lugar. 

!L' Secção .-Hio de .Janeiro.-Ministerio dos Ncgocios do 
lrnpcrio em 9 de Outubro de 1863. 

Communicando V. S. em seu officio de 16 de Setembro 
findo que o lledel José Custodio Corrêa Palmeira que tem 
estado licenciado ha um anno para tratar de sua saude, 
continúa enfermo, consulta se, cxhibindo o dito empregado 
mensalmente documento que prove o seu estado de móles
tia, deve receber o seu ordenado, seja qual fOr o tempo 
do seu impedimento. 

Em resposta declaro a V. S. que pela legislação acfual 
não ha tempo marcado para o emprrgado receber o or
!lenado, quando rloente, c residindo no lugar. 

Deus Guarde a V. S.-Marqucz de Olinda.-Sr. ní· 
redor da Fiiculdadc dG !\Tediciua da Utlhia. 



N. !~73.-Ull1ERIO.-Em 10 de Outubro de 18GJ. 

Ao Presidente do Ceará.-Dccl;n·a inrompati\·eis os lugares de Professor 
de Latim c de Vigario com o de Vereador. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro.-1\finistcrio dos Negocias do 
Impcrio em 10 de Outubro de 1863. 

lllm. c Exm. Sr· .-Levei 30 A !lo Conhecimento de Sua 
Mngest3de o Imperador o officio de 1G de Agosto do 3nnu 
p3ssado, em que V. Ex. submette 30 Governo lmperi3l as 
decisões quo deu ás duvidas suscit3das pela Camarn Muni
cipal da Cidade de Icó, dedurando-lhe: 1. •, que, segundo 
o Aviso n.• 74 de!) de Julho de 1850, era incompnlivel o 
exercício simultaneo das funcções de Paroclw, e Vercndor, 
ainda que este fosse supplente; c 2. •, que podia ser con
vocado como supplente o Professor Publico de Latim, por 
isso que o Aviso de 22 de Julho de 18.1.3 declara simples
mente incompatível o cxercicio simultaneo dos empregos 
do Professor Publico, c Vereador; o que não se davn então, 
listo estar em ferias o dito Professor. 

E o l\lcsmo Augusto Senhor, Tendo-se conformado por 
Sua Immcdiata llesoluçiio de 7 do corrente com o parecer 
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Esta
do, exarado em Consulta de 12 de Setembro proximo findo, 
Ha por bem Mandar declarar o seguinte: 

1. o Que 3Certada foi a decisão de V. Ex. quanto á in
compatibilid3de do exercicio simullaneo das runcçõcs de 
l'arocho, c Vcre3dor supplente, por isso que, quando outra 
raziio não houvesse, bastava não se poderem accu mnl3r as 
respectivas funcçõcs sem prrjuizo do serviço, ainda uo caso 
de ser provisorio o de Vereador. 

2. 0 Que não púde ser approvada a 2." decisão de V. Ex., 
visto que, na fórma do Aviso de 6 de Ago>to ultimo, cuja 
doutrina é applicavcl á hypothcse presentr, o Professor Pu
blico não póde exercer 3S funcçõcs de Y creador nem accu
mular este cargo. 

Deus Guarde a V. Ex .-JJfarquez de Olinda.-Sr. rrc
sidcnlc da Provincia do Ceará. 



N. 474.- MARINHA.- Aviso de 13 do Outubro de 1863. 

Estabelece regras para o provimento das vagas, que hourr1cmnos lugares 
de Praticante da Contadoria da Marinha. 

2.• Secção.- Rio de Janciro.-1\finistcrio dos Negocios 
da .Marinha em 13 de Outubro de 1863. 

Sua 1\Iagestadc o Imperador Determina que para o pro
'\'irnenlo das vagas, que se derem nos lugares de Praticante 
da Contadoria da l\1arinh01, se observem as seguintes regras : 

Art. L o Os candidatos deveráõ aprescnlat· seus requeri
mentos instruidos com certidlio de idade, c attest3ções do 
bom comportamento e dos estudos quo houverem frequentado. 

Art. 2.0 Ninguem será provido no lugar de Praticante, sem 
que passe por exame das seguintes materias: 

t,a Calligraphia e orthographia. 
2.• Leitura e am.Jyse grammalícal de trechos na lingua 

nacional. 
3 • Pratica das quatro operações arithmcticas em nu meros 

inteiros c fracções, tanto ordinarias, corno decimaes, sendo 
as provas cscriptas. 

Art. 3. 0 Scrãodesignadospor V. S. dous Chefes de Secção 
para examinadores, sob sua presidencia ; e, terminados os 
exames,Iavrar-se-ha o competente termo, por V. S. c pelos 
examinadores assignado, para ser remettido a esta Secre
taria de Estado, contendo o gráo de approvação dos candi
datos, a fim de se resolver como fôr conveniente. 

O que communico a V. S. para sua execução. 
Deus l.uarde a V. S.-Joaquim Raimundo de Lamare.

S!". Contador da 1\larinha. 

--
N. 473.-FAZENDA.-Cit·culat' em Ui de Outubro de t863. 

As ~ividas de ';_c}:ercicios findos provenientes de ,·cncimcntos de praç.as 
de pret do Exercito cst<io comprchcndidas no art. 4. o do Decreto 
11. 0 2.897. 

1\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Itio de Janeiro em 
15 de Uulubro de 1863. 

O 1\Iat·quez de A brantes, Presidenlc interino do Tribunal 
do Thcsout·o Nacional, declara aos Srs. Inspectores das 
Tl!csourarias de Fazcndil, p<•ra u devida inlclligcncia c ex e-



cuçtío, que ns dividas de exercícios findos provenientes do vcn· 
cimentos de praças do pret do Exercito se achão compre
hendiuas na regra fixada no art. lJ.• do Decreto n.• 2.891 
do 26 de Fevereiro de 1862 , por terem a natureza dos 
1>~nçados em folha, a fim de serem liquidadas pelas mesmas 
Thcsourarias, e por cllas pagas, se os credores residirem 
nas respectivas Províncias; e bem assim que os processos 
de taes dividas, pertencentes a indivi8uos residentes na 
C<irte, devem ser remetlidos, não ao Thesouro, mas ao 1\fi
nistcrio a que prrtcnrrrrm as dividas. 

JJlarque: de Abrrmles .~ 

..... 

N. !~76.-FAZE~D.\.-Em fG de Outubro de 1863. 

Drclara que as viuvas, filhas, ou mllis dos Cirurgiões mililarcs fal
lccidos dE-pois da publiraçllo da Lei n.• 100 de 24 de Agosto de 
18H não tem direito ao meio soldo. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 16 de Outubro de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. lnspcctor da Thc
souraria de Fazenda da Província de S. I'aulo que sus
penda o pagamento do meio soldo, que se acha percebendo 
D. Francisca Romana dos Passos, filha do Cirurgião-mór Ma
noel José Soares, visto se ter reconhecido que o dito Cirur
gião-mór fallecêra em 8 de Março de 1833, c conseguintcmentcr 
nenhum direito ter a referida sua filha a gozor do rueio 
soldo, em vista da disposição da Imperial Resolução de 
Consulta da Secção de J<'azenda do Conselho de Estado de 
J 3 de Agosto de 1853, a qual declarando que o beneficio 
elo meio soldo só competia ás viuvas, filhas ou mãis dos 
Cirurgiões militares fallecidos depois da publicação da Lei 
11." 1\JO de 2i de Agosto ue 18H, creou direito no\n. 

Cumprr, pois, que o Sr. Inspector faça inlimnr a presenll' 
deri,iio (I mesma JWnsionbla a fim c!P <fUI' <'lia n,.;•·- '" Ih• 



ron\'ier do recurso lrgal no prazo nwrcauo pelo art. 4G 
1lo Hegulamrnto de 5 de Fevereiro di) 1812, lindo o qual, 
11iío tendo recorrido, se deverá extrnhir certidão da divida 
Jhlra ind•:mnisat;ão da Fazenda l'ublica do que indevida
mente percebeu proyeniente do mesmo meio soldo . 

.ntarque:: de Abranles. 

---
N. 477.- FAZE~D.\..-Em 1G de O:.~tuLro de 1863. 

n~rlara não srrem tinidos emolumentos de ordens I'Xprlli•las Jl<'ln~ 
T111•sourarias its Hcpartiçürs, que lhes s~o subonlitta•las para combi· 
tw ç i o uo uuyo cxcrcil'iu de pagamentos de soldos, etc. 

1\linistcrio dos Negocias da Fazenda.-llio de Janeiro em 
16 de Outubro de 1863. 

O Marquez de Abranles, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, approva a decisão do Sr. Inspe&Lor 
da Thcsouraria de Fazenda de S. Pedro exposta em seu 
ollicio n.• 61 de 12 de Mt1rço do corrente armo, de quCJ 
não são devidos emolumentos de ordens cxpPdidas pelas 
Thesourarias ás Estações fiscaes que lhes são dcpelldl'nles 
c subordinadas, para continuação de pagamentos de orde
nados, soldos, pensões c outras despezas, no novo exercício, 
quando as partes interessadas tiverem uma vez requerido os 
Jllesrnos pagamentos por tempo indeterminado, vist'l como 
acha-se aquclla decisão de conformidade com os arestos do 
Thesouro sobre esta matcria. 

Marque~ de Abrantrs. 



~- 413.-JUSTI~,:.\.-.hiso tL. 1í J<: úuluLrv ,J.; 18oi 

Ao PrcoiJcnlr fia Ptoyintia fio ~,1:u·nnhiTo.--· .\pprovn ~ >olu(~o '~dd,-, ,;
tlulitlas sul.Jic u urt. IJ do C•yli;;o er:mi:w!. 

!!.• Secç1io.-1\linislcrio dGs Neg-ocios tla Jusli~a.- Rio de 
Janeiro em 17 de Outubro de 1Sü3. 

111m. e E.~m. Rr.- S~1:1 l\Ll!;C3Lt<l•~ n Imp<'r<Hlor, ;í Quem 
foi pt't'Stllllc o o!Tit;iO de V. Ex. de 10 tlt• Junho do rorrf'nlc> 
anno, Houve por hem Approvar a soluçiio uada por V. Ex. 
;ís duas duvidag om~rccitlas pelo JiliZ rlP nin:ito dn Comarca 
de Alcantara solím o art. 1:1 do Codif',"n Criminal, dr•t;larando; 

1." Não (le\cndo allend()r-sc, pat·a SI'!' rrguladil a fiança, 
üs circumstuncias n!lenuanlt•s, as quacs StÍ pod<~m ser apre
ciadas no julgumenlo c nuo na formaçi:o àa culp::~, mas 
devendo a!lendeí'-se Somente Ü na~Ui'CZil C C:Jl'acll'f dos 
nintcs corntn·cllendidos no art. 101 do Cudi;~o do l'rorcs<o 
Criminal; conforme df'Cinrou o 1\\iso n." ld de 27 do 
.Janeiro de 1855, tle\'e-sc entender que não podt:!ll prestar 
li:tn<;a lodos t(UC como autores ou ~.:omp!ircs forem cul
p tdos dos cri111cS e~1peciflcados no cil:t:.!o arli:so <lo Codigo 
dú Processo Criminal; quacsquer <jHC S<'jJo ns penas que 
em julgamento lhes lenhuo de s.;r impostas; porlnnlo, 
um menor de tl- atinas que commcller um crime inalian
çwel, não tendo sido preso em nagrante, púde se-lo depois, 
U!ltes mesmo de pronunciado, nos termos da art. 175 do 
Codip-o do Processo Criminal. 

2. • Tendo sido o crim~ collimeltido prlo me-nor antes 
de com pletnr 1'~ annos de irlarle, tleve ser punido de con
formidade com o art. 13 do Codif:íO Crimin::l, ,·isto que 
o Juiz tem de allcnder paru o eslauo do menor na época 
do crime c não na do julgamento, ni'io podendo innuir 
sobre n natureza do delicto d da pe:ta a circumslancia do 
ter o menor passado a i Jade de 1 '1 annos por causa dn 
demora do processso. 

Dnus (;u:.~rde á V. Ex.- Joiin Lin~ riciro Cansmzscio d:: 
Binimbú.- Sr. l'rcsidcnlc da Província t!o :\lêlrtln!JC,o. 



N, 1>19.- .JUSTIÇ.\.- .\ \iso ue 17 uc OuluLro tlc t8G3. 

11.<> Prrsitlt•ntc dn Prodncin de f'rrgipr.- llrsolr<' tlm itlns sohrc n in
lrlli~rtlt'Íil tio art. ::111; tln 1\!'~tlliltlll'lllo n. 0 2.Gl7 tl0 Hl de Sclcmltró 
tk 1~10. 

1.' Sec~ão. -1\Iinis[crio dos Nrgocios da.Jusli~n.- Rio <lc 
.laneiro ern 17 de Outubro de 1863. 

111m. c Exm. S1·.- Em resposta no officio dcssn Prcsi
dencia de 26 <lc Maio do rorrenlc anno, Lrnnsmillindo o 
em que o Chefe de Policia da Provincia con!'tullava sobre a 
inlclligencin do ar!. 207 do Hegulanwnlo n. • 2.ü47 de 19 
de Sdembro de 1860, tenho á deelarar tt \" .. E 'I:. qnc~, se
gundo o A\·iso que me dirigia o l\linislerio !la FaZPIHia crn 
:!G de .\gosto ultimo, a i nlrlli;:-encia uo rrferido artigo ú que 
nenhuma diligcncia plÍllc ser feita nas AlfandP~as c Mesas 
do Hendns, c em todo c qualquer lugar sujeito iÍ sua jmis
ilicção, sem que pl'CCL'ua licença do rcspccli\'o lnspectorou 
.\dminislrador. 

l>L>us (;uaruc a V. Ex.- Joilo Lins ViP.ira Cansansào de 
Sinim1ní.- Sr. Pn•sidrnl<~ da Provinciil de Sergipe. 

11;, H~O.- F.\ZE:\D.\.- Em I!) tle Ou!uLrv uc JSG3. 

J:c,l..ralliiJ os r:\•'~" rm qtH' po1lrm srr npplit·a,fasas prn:ts tio art. ""1 
~) 1." ti<J 1\e;:ulaml'!lto t.la; .\ll'andega>. 

"inislcrio do.i 1'\e::<ocios da Fazcmla.-Rio de Janeiro em 
1U t.le Outubro !ln 1Hfi:l. 

O j!anpJ cz de A!Jr,wt~'s, Prrsit!cntc in\rrino do Tribnnal 
do Tht.Eouro Naciom.J, rmn:nnnicu no Sr. lnspcctor da Thc
souraria de 1'\tzcnda (:o l\laranlli:o, que o mesmo Tribunnl, 
tomando conhl·cimcnto do n·c;trw, CJnslanl(~ do S\'U omrio 
n.• üO rh lO dn Sclciubrn nllinw, inlcrr:osfo por Je>aqnim 
So::res Eslanislúo dJ dccis:-io da mesma Thesr:tvnria que 
conflrmj;·a a d<l Aifallllcga rc.>pce!in, pl·la qual I !te forão 
imposta3 as penas do urt. r,:Jl % 1.• do ltegulnmcnto de 
lB dt' ~i;·V~mhrn rk l~.{i'l, C1J~llo t:npili\o da bnrra brasileira 
JJril/unt::, a njo ur>rd'J s2 ''i'[lfl'hi'il"lC:!·jo diycrsqs ol•jectos 



não m1n:fe;lados, nem declara elos na occ,:sii~<l opportuna, 
resolveu da1· proYime•1lo no dito recurso, porquanto, scndc• 
twcessario pai'U a npplicaçiío das rneneionadas penas <JUC as 
mercadorbs se achem em ahwm dos S<'guintr·s casos, acon
dicionadas com dolo, em f.Jlsos da cmharra~ão, fúra do 
porão, em lugar occullo ou suspeito de facilitar o extravio, 
l', finalmcntP, no acto deste cffeduar-se, nenhuma dc5las 
clrcumslancia~ se deu no facto de qtw se trata. 

Com c!Yeilo, consta do processo qnc•, além de niío rslar 
terminada a descarga do navio, aclo em que se porleriiío 
iut;lllil' os ohjectos apprehendidos, verir.icando-se ao ucpois 
css:J di!T.·rcn<:.~ para mais na conl'crcncia do mnnifeslo, o saceo 
co111 calçado fôra encontrado no porão de cnvolln com outros 
yolumcs ; a caixn cem cncommcrHlas no paiol dos mtmli~ 
wrntos c as gaiolas no convcz. 

Estando, portnndo, os mencionados ohj<'c(,lS fórn das eon
di<,:ües que justilkio n apprchrnsão, efll cujo julgamento, 
pdo odioso da nwterin, não se devem ar11plinr, mns rcstrin~ir 
ú sua lilternl si~nillca<:.iio os lermos Clll[<r<'r;ados nas di!;posi
çt'lrs rcr;ulamcntnn•s, cumpre que o dito Sr.lnspcclor consi
dere o caso comprchcndido na ultima parte do citado% 1." 
d.o art. 4:!1, c, por conseguinte, imponha ;w referido Capilfro 
unicnmcnlc us penas do arl. 42:! do Hegulameulo das "\lfan
()cgas. 

N. ·181.-..FAZE:\'D.\.-Em 20 rlc Outubro d<~ 18üJ. 

Como se dnc considcr:Jr os praw' p1n o ralcu!u <!a a:·ma!ennr;em da,: 
mercaduriils 

1\linistcrio dos Nrgocios da Fazenda.- Hio de J;.Uteiro <'111 
20 de Outubro de 1l:lGa. 

' O 1\Jarqncz de ,\brantes, Presidente interino <lo Tribnn:d 
elo Thesonro 1\;neional, commnlliGl ao !"r. !n,;pertnr t\<1. 
Thesouraria de Fa-u·rHla da l'rovinria da Bahia pal'<t .'tt:: 
inlcllig,•ncia !~ devidos l'lrcitos, ql'~~ lendo >ií\o l'il'!'rrl!r i!<• 

l'ril:urul de Th·:~~U!"<.' L' t<:L'lt:·:;u Jttl Tr>t>:-t·· r'''lc.· r·c:_;•; · 



, i;udc' 1\~tler ,"-1 Comp. lla dccbào da mesma Thcsourarí<t 
coniirrnnloria iJ;1 da Alrandcga, nwndanllo calcular nfio 
em seis, mas em sele mcze:; a armazcmlgl'm dos volumes 
perlcnccntcs nos rcu,rrcntcs descarrcgapos rrn 20 ue Se
tembro de 18G2 c t!Teclivnmrntc despachados em 20 de 
J\J:.~rço deste anno, por cntrnder a Alf<mdt'ga ()\JC o prazo 
de sl'is mezcs, principiando em 20 de Setrmbro findi\ru 
em H) de Março, resolveu o mesmo Tribunal tomar conhe
cimento do di lu recurso; c visto o artigo üO:! §!\) 1. o c 2." do 
ltt'gnh,men~o dns AlfnndPga:., consiclerando: 

1. 0 Que o§ 1. 0 , ao coneeder, conforme a natureza das 
mercallorins, ;JO ou GO dias uc estada livre, contaqos da 
data da dcseargn, so refere n prazos de dias, c const•guin
kmcnl~ deycm ser computados na fórmn ela Orei. L. :1. o 

Tit. 13, Ordem de 1 í da Setembro de 184,~ c outras, niio 
se contando o dia da data dn descarga; 

2.• Que o ~ 2.• sobre o cnlculo da armazenagem ~o 
refere a prazos dn nwzcs c annos, a contar da data da 
dcsc:Jrga, c cunsegninLPmenle que tnes prnzos, sPgundo a 
computação geralmente usada c ndoplada, devem Qndar em 
dia que tenha nos respecti·1os mezes o mesmo numero do 
uia da sua data; 

3. • Fin<}\mcnte, que ns pnlnv:·as « vencido o tnrz no dia 
em quo el!e princi1.inr ;) L<'m por Om, nii.o determinar a 
maneira da compniar-sc o prazo dos mczes e annos, mas 
a época em que se deve ern cada mc1. reputar vencida a 
Jrrrwzenngt'lll ; 

llc.;olvcu mais o mrsmo Tribunql dnr pm>imcnto ao re
cur:::o, reformando a dcdsi\o rt'COITid:l para o cfj;·ito dP 
declarar devida a armncnagem srímcntc de seis nwt,c~s. qtiO 
flndürãn em 20 de Março, re~tiluindo-se ú p,artc o qua do 
r'1:ÚS !lé'UH'r p:lf:t' p('[' scmdhaitte lilulo. . 

lllarquc:::. de .Hn·antcs. 



N. ~31.-F.\ZE:-l'DA.-Circular em 2.0 tle Outubro de 18G3. 

Gobrc o rnO<h de rompular-sc o pr.1zo <la nrm~zcnn,!:<'lll ;](• que trata 
· o art. G\.12 ~·~ J,o c 2." do ltegulauH'nlu ,,.,, All'ande;;as. 

1\Iinisterio dos N<•gocios tia Fazenda. -Ui o de Janeiro em 
íW de Outubro de 18ü3. 

O Marquez do Abpnlcs, Prcc,i<lrnlc interino tlo Tribunal 
!lo Tlu~suuro Naciorwl, lransmittn aos Srs. In,;p,•elt~res da~ 
Th"sourarias d11 Faz<~nda, para sna inkiligt•nda n devidos 
dfl'ilus, a onkm tlPsla di!La, inelu'n por copia, dii'i~itla <Í 
Th,,ourarin da Província da Bahia dcclarnntlo, em dtof•:rimento 
de recurso rlc Hytler t'V: Comp., qne o \ll'ilZO da urnw7.enag<~m 
de qtw trata o arl. {i\)2 ~§ 1." c 2." do Ht·gnlamcnlo das 
Alfanrlr·;;as dcyc ser eomput;Hin na fúrma da Ord. Liv. 
3 o, Tit. 13, Ordem d<l H de Setembro <!e 18'./,. c outras, 
não :;c contan<lq o dia da data da descarga. 

Marque: de Jbrantcs. 

!\linistt~rio dos N<l~odos da Fazeat1a.-Hio de Janeiro cru 
20 de Ou lu lll't) t.lc WG3. 

O i\Iarqncz de Ahranh·s, Pn·:.idenlo inlrrit;o do Trihn
nll do Tltesouro 1\'arional, communica <ll> Sr. ln>twdor da 
Tht•sout"tnia dt~ Fazenda da Provinda t1.1 Bahia, para sua 
inldligencia c d•:vidos t:llli~ilos, r::t<', t.-nrlo sidn prc,il'lltll 
ao Tribunal do Tlwsouro o recurso i11tcrposlo rclos nc-· 
1-{0cianlt:s Hydcr & CoH\P· da decisão <la lll('SllJa Tltcoonraria, 
ronfirmatoria da da Alfandega, lli<HHiantlo cakul;11· n<io cru 
S<'is, mas em sde mczcs n nrmazc·na,é\'em elo-; voltlllh'S pN
!t'nc•~nt'ls aos recorrentes, <lcsrarrrgados em ~O tlt~ Sf•lt•mhro 
de 18G2, c c!Icctivamclltc dl'spachados em 20 de ~larço dc . .;le 
anno, por cntcndm· n Alfandcga que o pr<1zn rh sPis nH·zcs, 
principiando em 20 de Setembro, flndüra em 1\l de ~larço; 
resolveu o mesmo T.-ibunal tomar ronltecimenlo do dito 
recurso: c, visto o art. GO:>. §~ l." c 2." do ll.egulamenlo 
QH A I fandcgas, eonsidcra ndo : 

1." Q1w o § 1.", ao concede!', conforme a nalntcza fl.1s 
rnorcadll!'ias, trinta ou sessenta dias de eslcHia livn•, con·· 
tado> rb data da de,;ear~a, S() reft•rc a pr;~zos de dias, ,., 
:'n:~:;,•gninlclrlli:nte devt~m ser comp11la1ln:i na l'·•r:n;~ d;~ Orei , 
i.iv. :1. ', Til.. t:J, Onl•·rn r\•) I '• de ::ickrniJro riP p;·, 't 
-•!!1!',.'..:; n;1r.' :jl_~ t·r_\P-t'UE{r' f) r]{:\ ~l:1. rl·d:l r!·\ r\•_·:_·f :'!'·!;1 



2. 0 Que o % ~. 0 SDbre o cnleulo da urmaz,~rwg-t~m se re
f,•rtl a prazo> dt~ nw7.f'S c <.~nnos, a eonlar da data da tiPs
carga, c cons,•guint·~ruente quo lacs prazos, sc~uurlo a oom
putaçàl) g-eralmente usada c atloptada, dev,·rn findar crn 
tlia que tenha nos respectivos mczcs o mesmo numero do 
tlia da suu duta · 

3." Finalmeut~, que as pal;tvras <! n;ncido o mcz no dia 
em que elle principiar » tt~lll por lim, não delt•rn1inar a 
maneira de corr.putar-so o praz·• dos mezes (} annos, mas 
a época em quo so deve em cada mcll reputar vencida a 
urmazenugem : 

llesolveu mais o tnf'srno Trihunal dar rwovitnf'nlo ao re
curso, refonuando a decisão recol't'ida, pal\l o elfeito de dt~
clarar devida a urmazcna~ern sórneute de seis rn•~zcs, qui} 
find<irãn em ':20 do ~lat·-çn, restituindo-se á parto o rlue 
demais houver pago por born~lhante Ululo. 

JUarque:. de Abrantes. 

N. 483.-DlPEitiO.-Cin:ular de 20 de Outubro do tSG:J. 

Aos l'rt•.,itlenli•s <11• l'roYind:l sobre n C\r•·n(ío li•~ ;tr!. &2 do Drrrrlu 
n,o 3.flti9 !lc 17 dl' .\ltril do corrente anno lfUC rl'gnl:l o n•gistro_ dr.a 

.r:tsa<lll'rtlos,. J)n.>dnH'rrlo>, c otJito5 tlus pessoas que i!ro(es;êiiJ reli3i,,o 
ffilrcl·culc da !lo Estado. 

G.• Sccção.-JUn de larwiro,-~linis.IP-rio dos Nogocios. 
do Jmperio ern ~O de Outul.Ho de J8G3. 

I IIm. c Exm. Sr.-Convindo rc~ular o. mod.o por quo. 
deve ser cxeeutado o art. 5:.!. da Deerclo 11. o 3. OG!) de 
17 de Abril ultimo, quando os tilttlos dos pastor·es das rc
li~iõe3 t tleradas forem passJdos em lingtta cstrnnr;cira : 
Manda Sua l\Ii.lgesladc o Imperador declarar a V. Ex. que, 
nesses casos, taes tilult~s devem ser· apresentados com Lt'a
duq:.ão por pessoa lq~almenle ltahilitadtl, latH:ando-sc o 
«Visto» nos termos dn citado artigo assim no origin:tl, 
corno na tmduc•:·~o authcntica, com a declaração de <J.Uu 
é desta lraduc~ào f(UC se fará o registro. 
F= JJeus (~uarde a V. Ex.-Marqu~: de Olinda.-Sr. Pn~· 
$~Cl':atc da Provinda d·~ ..... . _..__ 



N. 1.8!~.-FAZE~D.\.-Circular em 2L de Oulubro de tEG:J.. 

1\Jan<l~ ron>i<h•rat· romprrhNHiidas na tahrlla n." 10 as harriras ~ oulrog 
cmoltol'ios, cnt tJUC tiwr sido acondicioumla a farinha de trigo. 

MinisiPrio dos Nr.~ocios ria Fazenda.- lHo de JnnCÍI'O 
em 21 de Outubro de 1863. 

O :\[arqurz de Ahrantes, Presidente inlrrino do Tribunal 
do Tlwsouro Nacional, nttcndmulo ;ís rrrlama«;õt•s de diiTe
n•ntcs rwgocianll's, c á necessidade de promover a expor~ 
tação dos produdos nacionacs, a qnal se ell'cetua em algunHI9 
l'rovincias do I mprrio nos envoltorios de mrn:adorias cs-
1 rangciras drsp;1chadas para consumo, dedara aos Srs. I ns.
peelores das Thesonrarias de Fazenda, para que o fa~;ão 
constar aos das Alfandt'!·FIS, que devem considerar com
Jli'I'IJCndidas na Tabt•lla n. 0 10, a qnc sr. rPfPfe o nrt. MlO 
~ 2." do l.trgulamcnto de 1!) de Sett·mbro de tEtiO, pnra 
o-; li ns convcnicntPs, as b:JITicas c outros envolto rios, em
hora vasios, em que tivcl' sido aeomlicionada a farinha do 
trigo comprehcndida na mesma Tabclla. 

-~Iarqucz de Abrantes. 

--
1\'. !JS:i.-F.\ZE~D.\.-Ern 21 de Outubro rlc 1863. 

Jkdarn. que não !'ão arPitavl'is as pnl>liras ft'irmas nos prorcssos il(l 
hahilit;•ç~o para ha1rr meio :wldo, mas unicamente os olocumrutos 
originat·~. ~-

:\(inislc'rio dos N'cgocios da Faze nua.- Rio de .T:~neiro 
em 21 de Outubro de 1863. 

O :\farqncz de Abrantes, Prcsiõrntc interino do Tribunal 
elo Thcsouro Nacional dPclara ao Sr. lnspcdor da Thr
sonraria da Provinda de S. Paulo qn11 não são aceilavl'is 
as pnhlie:~s fôrmas nos processos de huhilitação de pcnsio~ 
11islas d,J llll'io soldo, mas unicamente os documentos ori
gi'l,lC~, sem os quaes n;io é licito reconhecer o direito dos 
h<aoilitanuos á pci'CP.[ll;uo d<~s pensões de meio soldo, como 
se tem sempre observado. 

-·---



1~. 1186.-11.\IU:\IL\ .- Avi:;o de 2:! J..: O~luLro tl..: fSGJ. 

Dcrhra a maneira •L~ ~oatrrr n nntiguidar.fc c trHlJ>O rlP ~r'n•iço rlo!l 
0llidaes nli:nrallus para o Ceqm de ~'aullc da Arnta•la N.'!cional ê 
lmpcnal. 

1 .• Scc~ão. -Rio de Jnndro.-1\Iinistcrio dos Ncgocios da 
Marinha em 22 de üuluLro de 18G3. 

lllm. c Exm. Sr.- Sua l\fagcslndc o Imperador Uonvo 
por bem, por lmmcdiata c Imperial Hesolução dtl 1!~ do 
CL)rrcnte, toma lia sobre consulta da SPrçi'ie cltl GHPI'I'U c 
Marinha do Conselho de Estado1 de 1S de J Ul!ho ultimo, 
.Mandar dt>clarur i 

1. o Q:JC () antiguidade c tempo de srrviço dos omc:nrs 
nomeados pura o Corpo de S<Jude da Armad<J contar-se-hão 
da data, em qu 3 os mesmos Offidaes se apresentarem no 
Quartel Gcneml da Marinha, para t.:l!lrur na escala do serviço; 
visto como o assentamento de praça, a que allude a llt•af 
Hcsoln{~ão de 1G de Fevereiro de líSJ, deve corrc~.ponder 
ri t'•poca dessa npresenlaçiio. 

2. o Que w considerarúü nnllo c sem ciTei to os despachos 
dos Offidacs, que, sendo udmiltidos ao referido Corpo, deixa-· 
rem de nprescntar-sc, dentro do prazo de seis metes, contados 
da dnla da puLiieaçiio dns nomeações no Diario Olficirll. 

O que comrm.mico a V. Ex. para sua intclligcncia c de\'ida 
cxrcução: 

Deus Gunrde n V. Ex.-Joaquim Raimundo tle Lamare.
Sr. Chefe de Divis::ío, Encarregado do Quc1rlel General da 
:Marinha. 

:N. 481.- GUEltiH.- Aviso de 23 de Outubro de f8G1. 

Declarando illcg<~T a gratificação nlrnna<la a um Amannrnsc da Forta
leza da Barra de Santos, c llctcrminanllo tJttC não ~l'j'l rcsta!Jcleritla 
pnra o futuro. 

"-· • Dircctoria Geral.- 2. • Secção. -Rio de Janeiro. -
1\linislerio dos !'i'cgocios da Guerra em 23 de Oultluro de 18G3. 

111m. c Exm:sr.- Tendo-se declarado á Thc.wuraria da 
J?azclllla dessa Provinria que a gralifiea~ão aLonada a um 
,\n1an1H'IlSC da Fnrt:dn:t <1:1. ll.1rra de Santos era ilkgal, v· 



tmitlo por i:>so cc~,;a1hl scmdh::mle aL:1110, pr.-·,ino a Y. Ec 
que devo mandat· rrcolher ao Corpo o Cadete Thomaz l'om · 
pcu Lins 'Vanderlcy, que exercia essas funcçõrs , no casn 
quo ainda alli estPja, não consentindo que para o futuro s1~ 
restabeleça semelhante sinecura. 

Hctts Guarde 11 V. Ex.- Antonio .Manoel de Jlcllo. -
Sr. Prcsidclltc da Província de S. l'iwlo. 

--
N. 48S.- AGRICULTURA, cmnmRCIO E OflfUS 

l'UBLICAS. - Em 23 de Outubro de 18ü:J. 

Drc1~t:t qUi!· o art. 79 rh Lei de I() de A<:(O!'tiJ de t8Hl tnmbrm rt~m
prcl!crulc as ActminiotraçGc~ ti•) Correio. 

N. 860 . .:_ Dircctoria do Correio.-Rio de Janciro.
Ministcrio dos Ncgocios da Agricnllura, Commercio c Obra:. 
Publicas em 23 de Outubro de 18G3. 

111m. c Exm. Sr.-Tenho presente o seu ollicio n. 0 
;} 

de 23 do mcz passado informando, que a l\lcsa do Collrp;iu 
Eleitoral dessa Capital enviara 110 Correio as· actas das I 
eleições, que devia mandar ao l\linisterio dü lnipcdo, n 
fúndada no art. 79 da Lei de tU de Agosto do 1846 exigira 
recibo: o quo fai recusado pelo Administrador do Currcio, ., 
representado a V. Ex., que ouvi o a respeito o mesmo Adminis
trador, o qual respondeu quo aquelle artigo só compre
hcndc as Agencias, c não as Administrações, que não cstiio 
nas mesmas circumstancias: o que V. Ex. contestou com 
varios argumentos, c conduio declarando ao referido 
Administrador, que so lhe ainda fosse exigido, devia passar 
o conhecimento da entrega daquellc officio, cujo recebi
mento confessava, c -cuja fiel remessa garantia: c que mais 
conveniente é attribuir esta cxigencia ao preceito da Lei 
quo ao proposito de olfcndcr os empregados ~a Adminis
tração. 

E respondendo cumpre-me di1.cr a V. Ex. que approvo 
inteiramente a sua decisão, tantn pelas r:uões Jilroduzidas 
po1· V. Ex. como porque não sendo n Lei de 1Ht.G priv.'l
tiva do Correio, as cxpress.õcs della, que a este disscrt•m 
t'cspeilo, não devem ser tomad,1s no snntitln ri:;ornso, ~~ 
ll'irn accomrnodadas ás L1•is c H(';::ul:lmt•ntn~, qtw rrv('ml. 

tro,.,Ar.~. i'n r.n\Tn \!, ltl' l ';f;3 r f .. 



<~•\l:ella Hep:wliçiío: e !la ldra r cspiriln Lle todos niíc~ 
lw um/\ palaHa, de que se possa coneluir para srmdhaule 
caso dilferença entre Administração e Agencias devendo 
esta cxpresssão, usada naquella Lei de 1846, entender-se 
como equivalente de casa ou estação de Correio : accrescendo 
ainda, que no Regulamento n.• 399 de 21 de Dezembro 
do 1844 está imposta não só <ÍS Agencias, como tambem 
:is Administrações do Correio, obrigação de darem recibo 
dos papeis officiaes, que lhes forem entregues ; pois que no 
;Jrl. H9 manda, que sejão seguros independente do pa
gamento da taxa os officios, que as autoridades mandarom 
sPgurar. 

E como o art. 148 mJnda, que dos seguros se passem 
dous conhecimentos, um dos quaes é entregue ti parto, é 
t>\it!eule, que a 1\Jesa Eleitoral teria chegado ao mesmo 
tim se houvesse mandado segurar aquellas aclas, e o Adminis
trador viria assim a passar o recibo, a que se rer.usou. O qne 
tudo rommunico a V. a Ex. para seu conheeimenlo c ext~
cução. 

lleus finanle V. F.x. -Pedro de Alcantara Rrllegnrdf'.-. 
Sr. Presidente da Provinria do Hio Grande do Norte. 

·-;;-
N. 489.-DIPERIO.- ,\\iso de 2í tltl OuluLrn tle ISG.'1. 

·\o Prr~i<l<'nl~ •la Prcwineia do Paraná, drrlarando inromp:lfiyr.l a nr-
4·nruula(':io du t'IHJHt'go de :--;t'I'H•l.::.rio tio l.iu\t'ruo <'Uilt a prnfb.,Jo tk 
atlvogadu. 

3. a Secção.- Rio de Janeiro. -l\linislerio dos Negocios 
t.lo Imperio em 2l de Outubro de 1863. 

111m. c E~m. Sr.-Tenho presente o oficio n. • 138 de 
1H do mez proximo findo, em que Y. Ex. submelle :i 
t:lecisão <lo Governo Imperial a consulla que a essa Presi
demia dirigio o respectivo Secretario, o Bacharel Joaquim 
José do Amaral, perguntando se púde f'XCrcer a prollssJn 
de advogado, não obstanlt• o cargo que or.cupJ. 

Em resposta declaro a V. Ex. qun as runr.ções de Sr~ 
crf.•tario do Governo repugniln eorn o exercício de advog:alo, 
_\:i peb no!iril1 :llllirip:11Ja que eslr~ empre~;;dos tem cJc. 



amlamcnto dos negocios administrativo~, o tlual 1:6do eslar 
em contradição com os interesses dos particulares, e .i<i 
pelo credito da administração, a qual, ainda estando des
prevenida, o sem se guiar por influencias estranhas, po-
derá parecer que encaminha as cousas para cons<'guir ossa 
lim determinado. 

Deus Guardl} a V. Ex.-lilarqucz de Olinda.-Sr. Vk11-
rresldcnte da l)rovincia do Paraná. 

r; -»• ... 

~- HlO.-GUEURA.-Avitio de 27 de Ouluhro rk 1863. 

:\pprovnndo os preços da5 ohras IJUC se flr.crcm por rmpreitadn u.~s 
üllicinus de torneiros e lat•JCiros 'do Arsenal de Gnl'rra da Côrtc. 

4.• Directoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de J:mciro.
:Ministerio dos Ncgocios da Guerra em 27 de OutulH·o 
de 186:3.._ 

Communico a r. S.' para sua intelligencia, lJUO llcãn 
ilpprovados os preços das obras que se fizerem por em
preitada nas Officinas de torneiros e latoeiros desse Arse
nal, conforme V. S. propoz em seus oficios n.o• q.72 o 
n3 de 16 e 17 do corrente, c constão das tabellas juntas, 
assignadas pelo Director Geral da Contabilidade desle !\li~ 
nislcrio. 

Deus t;uai·dc a V. S.-Antonio Jllanocl de JJlcllo.-Sr; 
Dircctor do Arsenal de Guerra da Côrte. 



fabcllas a lfUc se refere o 1 •iso dcsla da la. 

Latoclro~. 

De limar c p1ir crôsco em uma fivela baixa sem 
fuzilhão para cataplasma de rabichos . . • . . . . . ~100 

De limar urna dita de guindarcza . . • . . • . • . . . . . ;'.1120 
De limar c pôr crôsco -em um argolão para chu-

chadores de pcitoraes de tronco .....•....... 
De limar um passador de assento para os ditos. 
De limar um argolão para bracinhos de peitoraes. 
De limar uma argola triangular para rabicheira. 
De limar uma dita oval para as ditas .......•.. 
De limar e promptilicar um parafuso para cuta-

plasma ..... , ...........•.......•........• 
' De limar o prornptificar um gancho para dita ... . 

De limar um flvelüo para mangote das galeras .. . 
l>o limar um dito para recuadeiras das ditas •.... 
De limar uma fivella quadrada para cabeça !la .... 
De limar uma dita mais larga com crOsco pnra ven-

trilhos dos peitoracs ...........•........... 
De limar uma dita quadrada para mangote ..... . 
De limar urna dita mais pequena para recuadeiras 
De limar um fivelão para peitoral dó tronco .....• 
ne limar um dito para sola c guia ............. . 

:tfr320 
~100 
~100 
;':\200 I 
j'p160 

~400 
l'li400 
~320 
~320 

~oso I 
~JOO 1 
~1!00 . 
~160 
~400 
:jp320 

De limar uma fivella baixa c pôr crôsco para braços 
de peitoraes c descanso de tirante c retranca... ~100 

Do limar uma fivela para garupa c pór crôscos e fu
zilhõcs para as francaletas das ganguoiras. . . . . . :tb060 

De limar uma dita e pôr crôscos sem fuzilhão para 
as c a ta plasmas dos sclli ns. . • • . . . . • . . • . • • . . . • • ~050 

Do limar uma fivela para francaletes c pôr fuzi-
lhões..................................... ~030 

De limar c promptificar um botão para patronas du 
novo rnodclo ........••.....•..••.•....•... 

De cortar e prornptificar urna corrente de arame de 
latão para bocaes de cantis ................. . 

~12o I 
l'P100 

De cortar c promptificar uma ferragem completa 
para caixas de espoletas de fricção • . . . . ..... 3:tl200 

De cortar e promptificar um reverbero com tres 
f:Jccs para lampcõcs de signacs, c puli-Jo (sendo , 
de cobre) .....•.•..........•.............. '1~000 ! 

De cortar c pror~plilkar um dito de latão pam 1 

bmpeão e puldv ... ,_,,,, .. , ....... - ..... '•lt-000 



~~;·lc t:ebarbar uma bucha d~ reparo .... · .. · .... -•. -:-. ~;160 /· 
De rcbarbar uma dita para rodas do zorras c furar. l)160 
Hc rebarba r c furar uma dita para rodas de carros. ~140 
De robarbar c furar uma dita para rodas de carr'o-

cinhas do fachina. . . • • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . ~100 
De cortar c prompÜficar uma corrente para coifa 

do espingarda. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . t\200 
Ho cortar cunhar c promptificar uma pc~,;a para 

schabraiks de artilharia a cavallo ..••..••...• , ~100 
Do cortar, cunhar e promptificar uma corôa grande 

pará os ditos schabraiks..... . . • • .. . . . • . . . . . . ~100 

!L• Dircctoria Geral da Secretaria de Estado dos Ncgocios 
da Guerra om Sl7 de Outubro do 1863~- O Dircctor Geral,. 
José Antonio de Calar.ans Rodrigues. 

~- ~ == ~ .. 

Torneiros. 

Obras. lmportancia. 

I 
Do tornear uma boquilha do metal .. , .... ~100 l De abrir rosca na aduella do cantil, collocar 

~220 a boquilha, furar a cabeça c pôr ól cor-

I Su~0;r~~·Ú ·~ ~~-~~~:~ -~~- ~~ ·bo·l~~-~~ ~~t~i: :t\120 
~o2o I ~o2o 

_ 4. • Di rcctoria Geral da Secretaria de Estado dos Nrgo
cios da Gu<~rra em 27 de Outubro de 1863.- O Di redor 
Geral, José ,tntonio de Calazans Rodrigues. 



N. MH.-FAZENDA.-Circular em 27 de Outubro de 18li3. 

NJo tem direito ás gratificações e porccnt agens os Emprrgados de F a~ 
zenda que faltarem á 1\cpartiçàu por motiyo de nojo, un gala dtt 
casamento. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
27 de Outubro de 1863. 

O 1\Jarqucz de Abrantes, Presidente interino do Tri hunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectorcs das Thc
sourarias de Fazenda, para a devida intelligcncia c execut;ão, 
em conformidade da decisão desta data transrniltidu á Tho
souraria de Fazenda da Província do Amazonas, quo as 
gratificações e porcentagens dos Empregados de Fazenda não 
são devidas nos dias em que faltarem ás respectivas lte
partiçOes por motivos de nojo ou gala de casamento, ''islo 
como taes impedimentos não procedem de servir:o publko 
gratuito, a que os mesmos Empwgados são obrigados por 
lei ou ordem superior, unica excepção estabelecida no art. 
43 do Decreto de 29 do Janeiro do 1859, n. • 2.34-3, Q ar
tigo unico do de 31 de 1\larço do 1860, n.• 2.G67. 

Marquez de Abrantes; 

---
N. 492.-FAZENDA.-Circular em 28 de Outubro de 18GJ. 

Estabelece a fórma de escriptnrar o prodncto das assiguattlra~ r(g 
~iario Olficial. 

1\Iinistm·io dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em 
28 de Outubro de 18ti3. 

O 1\Jarquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista conhecer quanto ~·~ 
tem arrecadaqo nas Províncias de assignaturas do Dt'ario Uffi~
cial desde Outubro de 1862, em que começou a ser pul.li 
cado, até Setembro do corrente anno, com decliu-açilo do 
que prrtence ao exerci cio do 1862-63 e ao a dual de 
186:1-64.; ordena- aos Srs. lnspoctores das Tlwsourari<h 
de Fazcntla r1uc infonuom H cs!e respeito cum urcr'~lldi!~ 



e bem assim qual 11 llrrcclluação havida da mesma prove~ 
niencia desde o 1.• do r.orrcnto mcz até a data em 4uc infor
marem; devendo os Srs. lnspcctorcs, outrosim, fazer d'ora 
em diante escripturar o producto das referidas assignaturas, 
nos balanços mensaes, sob o titulo especial dc-Henda do 
l>iario O(ficial-cm seguida do titulo-. Renda da Typo
graphia Nacional. 

lllarqu,ez de A.brantes ,, 

--
N. "!):1.-GUEIUU.- Aviso em 28 do Outubro de 1863. 

Tlr.darnn1lo, rm addil.amcnto aos AviEos rlc 28 de Julhu e 17 de !"rfrmhro 
tlo corrente anno, qllc os Officiacs docutes em seu <pwrtcl 111m ditei to 
a ~~pa. 

'i." Directoria Geral.- 2.• Secção.- Rio de Janeiro.
)linisterio dos Ncgocius da Guerra em 28 de Outubro do 
lflti:l. 

lllm. c Exm. Sr.- Tendo-se declarado, em Avisos de 28 
(],~ Julho c 17 de Setembro deste anno, que os ülficiacs 
doeutes em seu quartel têm direito á etapa, visto que nuo 
sJo obl'igados a recolher-se aos Hospitaes ou Enfermarias 1\li
lilares senão por falta de meios, ou como medida <lisciplinar, 
determine V. f~x. á Thesouraria da Fazenda que indemnisc 
o Capitão do 3. • Batalhão de Infantaria Benriq uc Frederico 
Benjamim Ethm· dos descontos que lhe têm feito na etapa 
vencida de 9 de Janeiro a 31 de Agosto do corrente anno, se 
com effcito clle estiver nas condições indicadas naquellcs 
Avisos. 

n:~us Guarde a V. Ex.- An.tom·o Manoel de lllello.
Sr. Jlrl'sidentc da I•rovincia de S. Pedro. 

-·-



N. 1~!H.- GUERRA.- Resolução llt~ 23 de OuluLro lle ISG.3. 

llcsoluç:lo tomada sobre Consulta do Conselho Supremo Militar, derla
. rando flUe os! alumnllS da rscola .Preparatorin, aunc1n á militar, tem 

direito á gratificação de voluntanos. 

Senhor.- Mandou Vossa :Magcstade Imperial, por Porta
ria expedida pela !~.· Direcloria Geral da Secretaria dP
Estado dos Negocios da Guerra, em data de 11 do Setembro 
do corrente anno, rcmctlcr ao Conselho Supremo Militar, 
com a informação c parecer da Directoria Geral d<l Con
tabilidade do dito l\linisterio, o inclusD officio n." 92 dt~ 
~l do refcridD mez, do Brigadeiro Commnndantc da Escola 
Militar, ácerca da gratificação de voluntario dos alumnos 
da mesma Escola, a fim de quo o Conselho, á vista dns 
Leis SJUC concedem tacs gratificações aos voluntarlos c en
gajados, consulte com e!Teito, o que parecer, sobre o objecto 
da representação contida naquelle officio. 

O Brigadeiro Commandantc da Escola Militar, em sen 
supracitado oficio, diz que o art. 273 do Hegulamcnto de 
28 de Abril do corrente anno determina que, o tempo de 
frcquencia das Escolas l\Iilitares seja contado para todos os 
cffcitos, menos para as gratificações de exercício, cavalga
duras, etc.; c havendo sido por Decreto do 10 de Junho 
ultimo creada a Escola prcparatoria, annexa á militar, com 
as condições do existencia que se derivão daquclle Regu
lamento, passárão os respectivos alumnos a percebér os 
vencimentos nos termos do mencionado art. 273 , isto 
é, continuou-se a abonar a gratificação diaria de voluntario 
aos qt~e, como tal, anteriormente a percebião, por isso que 
não póde ser ella considerada como de exercício ; suc
~ede, porém, que a Pagadoria das Tropas da Côrte, havendo 
nos mezes de .Junho e Julho satisfeito sem objecção o pret 
dos alumnos da Escola preparatori<l., comprehendida a dita 
gratificação, recusa agora pagar o pret de Agosto, por ter 
nclle sido incluída a gralilicação; que, suppõe serem as 
razões em que se funda essa Repartição provenientes da 3. • 
hypothese do A viso de 11 de Junho de 1861, declarando 
que as gratificaç(ies de voluntario, engajado, etc. ccssão 
por todo o tempo em que o individuo estiver matriculado 
em qualquer das Escolas; e que, finalmente, sendo a dis
p~sição do art. 273, posterior ao referido A viso, exten
siva ás Escolas preparatoril\s, á vista do art. 2!}7 do mesmo 
Regulamento, e tendo particularmente pm· fim annullar os 
«'ITeitos contidos na supracitada hypothesn, não considera 
bem fundada a objecçào feita pela Pagadoria. 

A I>irl'cloria Geral f!t> contabilidadt•, na informação do 
l}ll!' trata o .\viso supra, diz qur, as f{ratilknçiit>s dr· yo-



hmtario e tle cngojado tem sido concedidas pelas teis oe 
fixação de forças tís praças <~llt dfecli\'o serviço militar , 
SPndo esse o espirito das ditas Leis, e assim o entendeu 
o Governo, fazrndo baixar. o Aviso d'c 11 de Junho de 
1861, que cohihe o seu abono ás praças que se matriculiln 
nas EscolJs militare$, e ainda porqlle o Estado já as coadjllYJ 
süfficienlemente, concedendo soldo e etapa ás praças de prct, 
e as mesmas vantagens e addicional aos OHiciacs; que 
<lssim se tem procedido com os alumnos das ou!ros Esçolas, 
e seria injusto qne o mesmo não su pratieasse com os 
da preparatoria em idcnticas condivõ<•s: qn~~ a drcumslancia 
de niio se tratar das gralifieac,-õcs de nlluutarios e de en
gajados no art. 273 do l\P.gulamenlo, c H.llllCilte das df! exer
dcio, não póde prejudicar a disposi•:ão fundada em Lei , 
do Aviso do 1861, t:Jnlo mais que, segundo a inlclligcuria 
(l;tda á mesma Lei, sobre que ella se firma, se pedem cou. 
~;idcrar taes gratificações corno de e.\erriciu para as pr;H;;,s 
de pret; c que entende, pois, julgando bem cabida a im
pugnação da Pagadoria, que deve subsistir o Aviso do 1l 
de Junho, ordenando-se que sejão illiminadas do pret as 
gratificações de vohmtario nelle conternplauas, para que se 
possa eiTecluar o pa~amento do mesmo. 

E o respectivo Director Geral, em seu citado parecer, tle
rlara concordar com a referida informação, por scmpm 
ter entendido que as vant;1gcns concedida5 por l"ci aos \'r:

lunlarios c en;.>;ajados tem em vista unicamente o s<•rviçu 
do Exercito; mas, como se trata de vencimrnlos individuaPs, 
consignados em Lt>i, julga que taln•z ~t·ja conveniente 
ouvir o Conselho Supremo 1\Iilitar. 

Parece ao ~onsclho, conformando-5o com as razões pro
duzidas na representa<_:ãg do Brig3deiro Com111andanle da 
Escola Militar, que, sendo gene ricas as disposições da Lei 
n.• 1.16~. de 31 Julho de 18()2, concernentes a grafifica-
çües de voluntarios; e havendo o nrt. 27a do HegÍIIauwnlt> 
de 28 de Abril do corrcutc anno feito caducar as dispo
sições- do Aviso de 11 de Junho de 18ti1, tem direito ü 
gratificação. do voluntarios os Alurnnos da J~scola prrpara
lori:J, com(\) lhes foi abonnda até o 1. • de Agosto deste nu no. 

Hio de 'Janeiro, 5 de Outubro de 1863.- A/vim.- Bar.. 
reJo .. -Marque:. de Caxias.- Barão dt Sun(hy __ Carrallto. 
- Bitancourt.- Cabr·at.- f.'onseca. 

Como Parece.- Paço em 28 de Outubro de 1863. 
Com a Rubrica de Sua Magcstadc o Imperador. 

Antoliio Manoel de Mel!!'. 
11!1111• 

tn:cJsüES no con:n'io nr 1Sf'3 c> 



~. !t9:i.- GUEIHL\ .-· A.üsn ru1 :w Outubro lle 1R63. 

lJeclaraodo que os Alumnos da Escola Preparatorio têm direito á con· 
tinuaçao da gratificaçao de voluutllliD, oa fórmn por que lhes foi al!looada 
até o 1.0 de Agosto deste anuo. 

t~. • IJirectoria Geral. - 2. • Secção. - Rio de Janeiro. -
llinisterio dos Negocios da Guerra em 30 de Outubro do 
1863. 

Tendo Sua 1\lagcstade o T rnperador sido servido Declarar 
por Sua lmmediata e Imperial llcsolução de 28 deste mez, 
tomada sobre Consulta do Conselho Supremo l\lilitar, que os 
alumnos da Escola Prcparatoria têm direito á gratificação de 
voluntarios, na fórrna que lhes foi abonada até ao t.• de 
Agosto deste anno, assim o communico a Ym. para seu co
nhecimento c ex1•eur;ão na parte que lhe toca. 

neus Guarde a VIII.- Ant01U:O Manoel dt Mello .-Sr. Jns
pector da Pagadoria das Tropas da Corte. 

_ ... _ 
N. i96.-FAZENDA.-Em 30 de Outubro de 1863. 

Como se Je\·e proceder áccrca do embarque livre do café, já despa
chado para exp_<~r!at,Oo, c que, reconduzido em ml'\'io arribado por 
Yirtude de cÕIJdcmuat3o deste, foi nuditlo em leililo. 

1\linistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 30 de Outubro de 1863. 

Declaro a V. S. para sua intelligcncia c devidos elfeitos, 
que a questão suscitada por essa lnspecloria em officio n." 
fiOO de 21 de Fevereiro de 1861 ácerca do embarque livro 
do café, já de~pachado para exportação, c que, recondu
zido em navio arribado por ''irtude de condemnaçllo deste, 
foi vendido em leililo, deve ser resolvida por essa mesma 
lnspectoria; cumprindo que V. S. tenha em vista a decisão 
constanto da Porta•·ia inclusa por copia, qull sobre objecto 
idcnticu foi expedida em 14 de 1\larço de 1859 á cxtincla 
Mesa do Consulado da Côrte. 

Deus Guarde a V. S.-J/arquez de Abran~e~ .-5r. Con-
Sé•lheiro lnsp~cjor da Alfantlrga d:l Cô: lt.. · 



l'úrlarill de 14 du Mar~u 1le t8:'iiJ 1\ qllt> se r~fero () ,\,·i!lj) 
supra. 

Communico ao Sr. Administrador da l\lesa do Consulado 
da Cõrte que o Tribunal do Thesouro Nacionol indeferio 
o recurso do Colombo & Bastos intarposto da decisão da 
dita Mesa negando-lhes permissão para embarcarem livres 
de direitos 429 saccos de café, que allegão ser do carrega
mento da escuna hollandeza Trotcim, arribada a este porto, o 
que forão pelos supplicantes arrematados em leilão para con· 
sumo; porqu11nto, ainda que seja licito aos navios arribados, 
e aos condelllnados por innavegaveis recmbarcat· c transfe1·ir 
para outms as mercadorias de seus carregamentos, pagand11 
sómcnte direitos de armazenagem, a que por ventura cs
tejlio sujeitas, não póde este favor aproveitar aos recor
rentes; porque o café quo pretendem reexportar não foi pelos 
supplicantes anteriormente d{'spachado com o pagamento 
dos rcspctivos direitos de exportação, mas sim por Johu 
Moss & Comp.- F·rancisco de Salles Torres Hvmem • 

.. _.._... .... ______ _ 

N. ~97. -GUERRA .-Circular de 31 de Oulubro de 1863. 

Dispondo que continue o abono da gratificação dos recrutadores em 
exercido durante os periodos eleitoracs, em lJUC liC mspende o re
crutamento. 

!L• Dircctoria Geral. -2.• Secção.- Rio de Janeiro.
Minsterio dos Negocias da Guerra em 31 de Outubro de 
1863. 

Illm. c Exm. Sr.- Declaro a''· Ex., para seu conlleci
mcnlo c execução, que, não obstante suspender-se o recruta
mento durante os períodos cleitoraes, não deve suspcndcr-sfl 
<~ gratificação dos Hccrutadorcs que estiverem em exerci cio. 

lleus Guarde a V. Ex.-Antonio 1llanoel de lllcllo.
Sr. Presidente da Província de .... 



\. 'J.!l8.-famlUL\.-.\viso ele 3 tle NovcmLro de 18'(13. 

lle-tPrminamlo qnr se desconte ús praças do Etcrcito a importancin dos 
artigns ~~~~ nrm:1mcntu, equipamento c ajacz.Jmcnlo que cxtra~iarcm, 
•·mhora rstrj;1o vencidos. 

:L• Direclol'ia Gcral.-3.• Sccção.-Rio de Janeiro.
l\linisteriv dos Negocios da Guerra em 3 de Novembro de 
1863. 

111m. eExm. Sr.-Declaro a V. Ex. em resposta a seu 
officio n. o 357 de 25 do mrz de Setembro ullirn'o, c em 
soluçao ú duvida apresentada pelo Tenente General gra
rluado Com mandante das Armas dessa Província que, quando 
alguma praça do Exercito extra,·iar artigos de armamento, 
P.quipamento e ajaezamcnto já wncidos que não tenhão 
ainda sido dados ran consumo, nos termos do Aviso Circular 
ele 10 de Agosto de 185:l, devcr-se:ba proceder ao devido 
slpsconlo, visto qttc o simples facto de terem tacs artigos 
acabado seu tempo de duração não d<í. direito ao f"rned
ruenlo de outros, rmquanlo aqucllcs não forem julgados 
inserviveis. 

Deus Guarde a ,-. Ex.-- A~tlonio lJlanoel de lfhllo.
Sr. Presidente da l'rovinria de S. I•edro do Rio Grande do 
Sul. 

N. r,mJ.-Gl!EIIlU.- Hcsolução de .r, de !liovcutbro de t&13. 

!te:<olnçfln de 4 dr :\oH•mbro de !S€3 tomada s~bre Conmlta dns Src· 
<:l>r~ rl'nnirlas de Faz!'rula, ~larinha e Gut>rra du Conselho de Esta,Jo, 
•l••rlaranolo IJliP as/ p;ltentcs de reforma dos Olliciacs do Exereito 
tl"1em ser passada~ na conformidãde llo Ahara de l!l de Dczernbm 
<I<' 17!lll, contando-s~ para esse fim o tempo de serviço prestado uos 
t:oqJns d~ Poliria, e outros, de que trat,, o referido Alvará, n:J.o 
~>bstaute já terum stdo rrrnuncrados por poderes proviuciacs. 

l\linstcrio dos Negorios da Gucrra.-Hio de Janeiro em 
!~ rk Novembro de J863. 

::ir·nhor.-Ordcnou Vossa í\Jagestade Imperial que as SPc
rú:•s r,·uniolas de Fawnda e Marinha c Guerra do Conselho 
ÜJ E ,[,u_lu ,·oasultcm, rom Sf'u r1a:·ceer, suLre a duvida 



~uscilada pelo Comelho Supremo 1\lililar, por occasião do 
contar o tempo de serviço do Coronel reformado do Ex
ercito Joiio Nepomuceno Castriolo, a fim de se lhe passsar 
a Patente de reforma. 

A duvida do Conselho foi exposta nos termos srguinles: 
-l1rocedendo-se como é de pratica, na Secretnria deste 
Tribunal, á contngem do tempo de praça do referido Co
ronel reformado, consta della, que tendo cllt' tido pra~a 
no Exercito a 15 de Março de 1809, e havendo sido re
formado por Decreto de 5 de Junho ultimo findo sem 
liecnça alguma a subtrahir-se, contava 54 annos, dous 
meze5, e 20 dias de serviço, pelo que lhe competcria a 
l'atcnlc do Brigadeiro reformado, vencendo o rcspecti v o 
soldo. :Mns vendo-se da mesma I,.é de Ollicios que este 
Oficial, sendo ainda Capitão, fôra por A\'iso da Hcpartição 
da Guerra de 15 de l\laio de 1835, posto á disposição da 
l'residencia da Província do Hio d c J a nci ro, c alli em pregado 
110 Commando do Corpo Policial, c que durante esta 
Commissão fôra promovido no Exercito á Major graduado 
e successivamentc á Major clfectivo, á Tenente Coronel 
dfectivo, até que em 18ü0 foi reformado no Comrnilndo 
do mesmo Corpo Policial sem declaração do mez c dia 
1'111 que teve isto lugar, c nem do vencimento dessa re
forma, sendo depois promovido á Coronel do Exercito, 
ror merecimento, a 2 de Dezembro de 1861. Para remover 
a falta de clareza que se observa na reforma que lhe foi 
dada pela Presidencia do Rio de Janeiro, mandou este 
Tribunal ouvir a mesma Prcsidencia, que rsclarercu um 
pouco a que.;lão, como se vê da copia junta ; mas ainda 
assim escropulisa o Tribunal mandar lavrar SI'Ol autorisação 
de \'ossa 1\lagestadc Irnperial a referida Patente de Bri
gadeiro com o respectivo soldo, visto que o tempo de ser
viço prestado no Corpo Policial da Província do ltio de 
Janeiro, já fôra remunerado pela reforma lllli obtida, vindo 
assim a ser t·cmunerado duplamente o mesmo tempo d{) 
scniç.o praticado alli c contado em ambas as Hepartições. 
E, vm· isso, aguarda respeitoso o mesmo Tribunal as 
Detcrminaçües de Vossa 1\lagcslade Imperial -Das infor
mações, á que se rl'ferc o Conselho Supremo l\1 ilitar consta 
í(UC o Coronel Castrioto foi reformado por deliberação da 
l'residencia da Pmvincia do lHo de Janeiro no emprego 
Provincial de Comrnandantc do Corpo Policial da mesma 
Província, com o vencimento annual de 2:040$000. 

As leis que regulão as reformas dos Onicirtcs do Exercito 
s;Jo o Alvará de 1ü dt~ Dezembro de 17!)0 e a de 6 dro Se· 
ttrnbro de 1851) n " 585. 

O f!IÍ!Jio:íro prc;crcvr, f!'le o:, Oflida<:~i r1nr; tirr-rr-m lllJÍ:. 



de 35 annos de scrviç.o serão reformados com a graduação 
c soldo do posto immediatamrntc superior. A segunda 
determina, que- não será contada para a antiguidade 
militar o tempo passado ern serviço estranho á Repartição 
da Guerra ;-excepluando-se , porém , desta disposição o 
tempo de serviço na Guarda Nacional, nos Corpos Policiaes, 
na Marinha, Missões Oiplomaticas, 1\Jinistcrios, Presidentes 
de Província, no Co1·po Legislativo ; e o que, dentro ou 
fóra do lrnperio fõr empregado em estudos militares ou 
indistriaes com permissão do l\finisterio da Guerra. 

Assim, pois, a unica condição exigida pelas citadas Leis 
rara garantir aos Officiaes do }~xercito a reforma com posto 
de accesso e soldo correspondente a este posto, é o con
tarem 35 annos de serviço; considerando-se como tal o quo 
f'ôr prest;~do nos Corpos Policiaes, etc. Preenchida esta 
condição, o Oficial que passa á classe dos reformados, tem o 
direito de obter, e o Govemo o dever de conceder-lhe 
aquellas vantagens. 

A Lei não faz nenhuma excrpção, nem dá ao executor o 
arbítrio de altera-la ou modifica-la conforme as circums
tancias que clla não previo, ou de que não fez conta. 

Não parece, pois, que o facto de o Coronel Castrioto 
ter sido posto á disposição da Prcsidencia da Província do 
Jlio de Janeiro, para ser empregado alli como Commandant} 
do Corpo de Policia, ou o de tc,r obtido sua reforma em 
remuneração dos seniços que prestou á mesma ]'rovincia, 
possão desligar o Governo do cumprimento das obrigat;ões 
que, em ''irludc da Lei, contrahio com aquellc Oficial ; 
tanto mais porque fUra estranho, senão repugnante, á razão 
que o Legislador tivesse permittido aos Oficiaes do Exer
cito o sei'Virem nos Corpos de Policia , o lhes vedasse 
perceberem a devida remuneração, da qual, na Província 
do Rio de Janeiro, faz parte a pensão que se Jhes dti sob o 
tilulo de reforma; ou que lhes contasse, para antiguidade 
mililar, o tempo que estivessem empregados e recebendo 
remuneração nesses Corpos, c destruísse ao mesmo tempo 
o beneficio, quasi unico, que provém de tal antiguidado 
o de regular as vantagens das reformas dos Oficiaes do 
Exercito. 

Accrcscc que, assim como a letra e o espírito do Alvará 
de 16 de J)uzcmbro de 1790 não se oppõem á que os Lentes 
das E~colas 1\Jilitares e de 1\Iarinha contem o mesmo tempo 
de serviço para jubilação e reforma, lambem não se póde 
sustentar que sl'jão repugnantes com a doutrina do dito 
Alvará as duas reformas do Coronel Cast.rioto, obtidas aliá~ 
t'm ''irlude de l.l'is feilas por Poderes diversos e indepen
dentes no cxercieio de SLillS respectivas altribuiçOes. Julgão 



pois as duas secções reunidas, que a Patente utl reftirma 
do referido Official deve ser passada na conformidade do 
Alvará de 16 de Dezembro de 17!10. 

Paço em 28 de Outubro de 1863.-Yisconde de ltahoralty. 
-Candido Baptista de Oliveira.- Vesconde de A.baeté.
João Paulo dos Santos Barreto.- M i:;uel de Svuza .Helio 
e Ahim. 

Corno parece. Paço em 4 de No\'embro de 1863. 

Com a ltubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Antar;io JJ!anoel dt; M~llo. 

N. 500.-UIPElllO.-c\viso de'~ de Novembro de 1863. 

Ao Bispo do Pará drclarando que os Pr<?lados Diorcsa nos são rompl'
tentcs para dar attestado de frcqucncia aos Lentes dos Semiuario~ 
Episcopacs. 

6.• Secção.- Hio de Janeiro.-Ministcrio dos Negocios 
do lmperio em 4 de Novembro de 1863. 

Exm. e Uvm. Sr.-Accuso recebido o officio de V. Ex. 
R v ma. datado do 1.0 do mcz de Outubro proximo findo, 
ao qual acompanhou cópia da corrcspondencia havida entro 
V. Ex. 1\vma., o Presidente dessa Província, e a res
pectiva Thesouraria, quanto á intelligencia do art. 11 do 
Decreto 11.0 ::1.073 de 22 de Abril ultimo. 

Declarou a referida Thesouraria que não devia d<tr exe
cução aos attestados de frequencia dos Lentes do Sewinario, 
quando }'lassados por V. Ex. Itvma., por entender em 
sentido rcstricto a disposição do citado artigo; considerando 
que aquella faculdiade foi exclusivamente conferida acs 
lteitores dos Seminarios Episcopdes. 

V. Ex. llvma., porém, opinou de modo diverso, pon
derando qtte, comquanto não se opponha a que os Reitores 
assignem taes attestados, e antes louve o Governo Imperial 
por semelhante concessão que se harmonisa perfeitamente 
com a natureza do reitorado, e as relações intimas que o 
Jigllo a toda economia dos Seminario~, n11o podia deixar rle 



rcelamat' contra a doutrina que se pretendia admitlir de 
serem excluídos tacs attestados, quando passados pelos llispos 
Dioccnnos. 

Levei ao alto conhecimento do Sua Mngcstadc o Impe
rador a mencionada questão, e o mesmo Augusto Senhor 
Houve por bem mandar declarar a V. Ex. H v ma. quo 
à intelligencia quo a Thesouraria de Fazenda dessa Pro
víncia dá ao referido artigo, não púde ser admitlida, visto 
quo elle não teve por fim privar os Bispos do direito quo 
lhes assiste de passal' os attestados de frcquencia dos Lentes 
dos Serninarios, mas súmente tornar válidos os qne o fossem 
pelos Reitores, de modo que lambem por elles se pu
desse eiTectuar o pagamento dos honorarios dos ditos Lenh•s. 

Deus Guarde a V. Ex. Rvma.-Marquez de Olinda.-Sr. 
1lispo da J)iocese do Pará. 

N. 501.- FAZENDA.- Em 5 de Novcn.hro de 1863. 

Os Emprega,fos do Corr~io, pronuneindos em. crime de 'r('sponsabilidati~, 
trm direito a tn<.los os wucimcntos <.lepois <.!c abs-ohiilos. 

Minislerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
5 de Outubro de 1863. 

O Marqucz de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo presentt~ o officio n .• 48 de 20 
de Abril ultimo do Sr. Inspcctor da Thrsouraria de ,Fazenda 
do Amazonas, em que consulta se nfio tendo os Empn•gados 
pronunciados pot· crimes do responsabilidade, e dt~pois de 
nbsolvidos, direito a perceber as porcenlagcns que por ven
tura estejão annexas a seus orden(ldos, deve considerar na 
mesma categoria a quarta parte do venciment!il dos Empre
gados do Correio, que lhes é dada com o titulo de gratilieaçào, 
declara ao mesmo Sr. lnspector, de conformidade com o 
A viso do 1\Iinisterio da Agricultura, Cornmercio e Obras Pu,
blicas de 23 do mez proximo passado, qur, comquanto o 
art. 57 do Uegulamento, appt·ovado pelo J)ecreto n. 39\) de 
21 de Dezembro de 1841., e art. 25 da Lei n.o !)3!) de 26 de 
Setembro de 1857, diguo que os venci meu los dos Empregados 
do Correio constiio de uma parte como gralilicaçào, todavia 
não declaruo, nern estabch~cern principitJ alpun d'onde,Sl' 



tlossa deduzir que i· pr;, laluw~. pPlo rp1e rllr~ a trm pr.rct·hido 
quaiH.Io, deixando de comparecer ao Slli'Viço, JH'O\'iío lftW 
t·iver~o causa juslilicatla, na l!íl'lna do nrt. m do Hcgulamcnlo 
dtado, pelo que não póde !ta ver duvida que na t>spedo pro
posta dc\·em srr restituídas aos Emprep;adns do l.orrl'io toda,.: 
iH CJH.1ntias IJIIr dt'Í\:ÍI':"in de JH'l"l'l'lH'!'. 

N. 50~.-- F.\ZE\D.\.-Eut 7 ,J.. \o\'t'lltbr" tk l~1i:!. 

f'~dnnl t'OIIHl sr drir pt·ort'der IJUando o' .lui7e' t:nmtui;;Jri"' tlt' ltit·,ltt;:,,. 
di~ lrrrots puhlk:t:-;. t' o.' l'l'~(wrfi\t~'- l . .;~·n';-u--. ·,.i,, r~"~fJolh:u:pj, !Hif 

iufril('(t'e-"' d'o B•·~u{:tUIPUio do ~~·llo. 

Minislerio do~ j\;,~goein;: t.Lt F<tZt'llila. -H in dt~ J<ifl••iro em 
7 dt~ !\n~t'lllhrn dP lRG:l. 

O Marquez tlc'Abraul.es, Presidente inleriuo do Tribuna1 
do Thcsouro Nacional, tendo l'm vista o oflicío do Sr. Jnspec
tor da Thesouraria de Fazenda da Provincia do Paranú de tr. 
de Agosto proximo passado, sob u." GO, no qual, para solver 
a duvida proposta pelo Collcctor da Capital cl<t mesma Pro
víncia, consulta: 1.", como se deve proceder quando osJulzc·s 
Comrnissarios de medições do terras publicas, c os respectivos 
l~scrivãcs são rcspon&~\·eís por ínfracções de falta absoluta dt· 
sello c de pagamento do sei lo menor que o dt~vitlo nos autos 
por ellcs processados; 2.", a quem compete impOr a muiLt 
por laes infracçõrs: declara ao mesmo Sr. Inspl'dor, quanto 
ú 1." parte, qt:Ie l~ fóra d~ duvit!n, iÍ yisla do art. 10 da Lc·i 
de 18 de Setembro de 1850, c art. :jo do Hrgulamrnto til' ~W 
d~ Janeiro de 18:)4, que os Juizes Commissêlrios de medi<:õrs, 
s·~ndo ,\utoridades de ordem admini~trntiva, r não judicial, 
não csliío comprehendidos .no art. 113 § 10 do Hegulamrnlo 
de 26 de Dezembro de f8ü0, que se refere aos membros 
do Poder Judicíario, mas sim no§ 1." do citado art. tt:J, por 
serem Autoridades civis, c responsaycis, portanto, pdas iu
l'racções de qu)trata essn r~rtígo 110 ~ 'J .• " E q•Janto ü 2.' parlt·, 
que estando os Juiws Cnrnmissarins colltpr.·ht'IHiidn~ 11:1 Pl .. 



rrpção do§ L." tlo art. 1,2 do Regulamento de 13 de Agos~~' 
1lo corrente anno, aos Prrsidcntcs de Província co1upelo 
irnp(\r as n•ullas pl'las rt>fel'idas infracçõcs; e pelo que respeita 
aos Escrh·aps, .rabc ás Heparliçõcs fiscaes impôr as multas, 
p11r serem O 11riat~s pnhliro", c n:lo Autoridade~, nos termos 
uo citado art. 42. 

Marqucz de A/,rantes. 

llinisl••rio dos Nrgorins lia Fazen<la.-Hio de Janl:'iro rm 
9 de Novr111Lro tl1~ H6:J. 

O Marqurz de AhrantPs, Prcsitlcnte interino do Tri
lmnal do Thrsouro Naeional, drelarn, em conformidade da 
drrisllo dt•sta data transmittida á Thcsouraria de Fazenda 
tia Provinda de S. Pe.d ro, aos Srs. lnsprclores das demais 
Thesourarias ue Fazenda, para a devida intelligancia e 
<'\l~cuçuo, que, á vista do art. 50'~ do Hegularnento tlas 
All'andegas, não se limita súmente aos direitos do impor
tação ou PXpOJ"!ação o qtw a rPspeito do recurso rx-oflirio 
dispõe o art. 763 ~ 1.• tio mesmo lll'gulamrnlo, mas a tod0s 
os outros impostos :Jrreead:u.loG ~rlas AlfandPg;1s para a 
Renda Gera I. 

.H arque: de A bran/l.'s, 



!li. :JO'J.- F.\ZE:\ D.\.- Em 9 de Novembro 1k 1863. 

Dedara sujeita aos dirrito& adtlicionncs de;, 0 !o as la!Uiuas de chumbe• 
delgadas para boles ilc rapé. 

~linisterio dos Negoeios da l<'azcnda.- Rio de Janeiro em 
'9 de Novembro de 1~63. 

O 'larquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunlll 
do Thesouro Nacional, d1·clara ao Sr. lnspector da Thesout"ll· 
ria da Provincia da Bahia, em resposta 20 seu offido n. • 3:1 
de 29 de Janeiro do corrente anno, que foi ind1•ferirlo n 
requerimento de l\Jeuron & C. •, recorrendo da dl'cis<io 1Lt 
nwsma Thesouraria, que consid1~rou sujt~ilas aos direitos 
m1dicionaes de 5 •;. as la minas de chumbo delgadas par<~ 
bntes de rapé, por ter sido scmelhnnl.c decis:lo conforme nu 
disposto na ':!. • classifit.:a<:ào do ill't. I. Oi I da Tarifa. 

--
!li. :JO::i.- F'.\ZE~U.\.- Etll 9 de :\ovrmhro de 1Su3. 

'<rnhnmH in~rrrncia r~hr ás Thr~onr..ria< <Ir J·a,•·nda nos •·onli:IIIOS 
relativos á obras pruvinciaes, eruhora aulilia•la> VL'Iu, cofres g•·• a""· 

Ministerio dos \T('~Ocios da Fazenda.- H i o de J Jllciro c:11 
n de N'ovcmbro de 1863. 

() :\larqtH'Z de Abranles, Prc:iidt>nle iulerino do Trihun:1l 
1lo Thesouro Nacional, deelara ao SI'. lnspector da Thesuraria 
de Fazenda de Serq-ipe, em resposta ao seu o!fieio n.o (j(j do 
24 do Setembro ultimo, qun, sendo pruvinciaes as obras das 
1\Iatrizcs, podem as Pre>idencias das l'rovincias l"l~solver a 
respeito dellas o que julgarem conveniente, c nada tem quo 
\·eras Thesourarius de Fazenda com os contractos relativo~ 
a tacs obras, ainda no caso de serem auxiliadas eorn o pro-· 
dueto de loterins extrahidas na Côrte em bencfkio das mes
mas obras, devendo outro tanto entender-se a respPilo do 
pontes c outras obras provinciaes Qlll\ recebem auxilio dus 
cofres gemes. 4~ por esta occasião prc\'ine ao Sr. lnspcct .. r 
rt.J qtw, Clll f{ll~lrJUC'r dos CJSO~, por/·:n, COWl''~lc :ís Tht::,l1l!> 



:: :;uo .:;..;. 

raria~, na fúrma elas dispo-;i-:üe,; em vigor, na minar c julgar 
<IS l'ontas dos responsaveis pdas quanti;~s que entregarem, 
t'lllll applic;u;;io a obras da natureza das indicadas, sem in· 
lervtru:;)o alguma nos eonlraetos que a~ Prcsidcncias mauda
rmn Pll't:ctuar pelas Ht-parli~ões l'rovinciacs úccrca de tacs 
oLras. 

lfarrJuc:; 1/c .iflrantc.<. 

:; . 0011.-GUElW., .- .\1i'o de~ de :'imembro ck 18ü3. 

f.1plir;uufo cp1r ii lmpl'fÍill Hr~olll(·lo d{' 1 ~~ r(p :\:.(o"tn uJ1inw I rota unt .. a~ 
llH'IIlf" du~ (l!lirit~f'.s llt~llfHilrios tplt' n{lo f(~JU !-nldo, ._. uàu tlaqueiiPn 
l'llja~ pt.i.I!~U{('.':i ll!l'~ llldl'C;Ío \l'rH.;i!iVid•J:-. 

''·" Diredoria ti era i. -2:' St·cçiio. --I\ in dP Janeiro.- Mi-· 
ni~ll'rio dos :\';•gocios d;t (;a:•rr;t em U d·~ i\on·r!tbro de 1863. 

lllm. e E~tn. Sr.-- Fii('a \'. Ex. !iakr <10 Encarrq;atln do 
armaznm de artigos bdlicos, l:m;tl'in .JPsé Ferreira, que il 

Jmprrial Hesulw:iio r!t- ! !I d•· .\f!o .to rlesll' anuo rden~--se 
unit·arw•nle aos i lfliciae:; llnnr.rari~>:i, que não tPIII soltlo, e 
n;io <ÍtiHellf's rujas patculc.; l!H•s rnatTiw \'endntenlo, c que 
por isso niio ft•rn lllf',tr o 'fllí' rwd:~ em SI'H rcquerimenlP, 
intórm<uio por V. E.x. Pftl ~~ rl•· I lll!uhro proximo pass;rdo. 

nt•us t;uardt• a Y. Ex.- Autnn10 Motwc/ de Mrl/n.~ 
:"r. l're,id··nk tl;t l'rn1iwi;1 tl" )l;tranh:tn. 

]l .... rft~ranflo f{11t' a:; iu:;t.ruc•Jw:\ d(" :•'. d1· .I li lho dP ts;,; ~ú ,·n•wr1km ~~a.na 
a.::J;~-~~~i~j;,~ ,_tnr;; ttfli,·i;H•:-:, qnandn "~~t':', ohrtg,tdus a }c,·a-las 1 não rct:c-· 
lwnl uut rus i.11nilio ... 

'•.' Din~doria l~era!.-2.' ~~·q·ão.- Hio dt· hrwiro. -:\ft .. 
lli:·lerio dos N~;.;o~:ios da (iii'!ITil Clll n de :'ill\Cillhl'o úe Hlü:J. 

lllm. c Exm ~r.- \esta rl.rlit I' indeferido o requtrirncnlv 
t'!ll qun o .\ll't•rPs Fnlippe Yidnr ú•: .\!'iltljo solicilil uma etapa 
l'•tr,t sue~ II!Uil!n, dULt.lllc cl ÜJi:í''lll 'lUC ft•t :.i Ycun:udla; 



porque nem havia necessidade de a levar em sua companhia, 
t~.omo informa o Commandante do Corpo, nem as Instrucções 
de 2'1- do Julho de 1857, que regem a materia, concedem tal 
abono senão no caso em que os Officiaes, obrigados a levar 
suas familias, não recebem outros auxilias; o que V. Ex. 
fará constar ao referido Alferes. 

Deus Guardo a V. Ex --Antonio Manoel de Mello.
Sr. Presidente da Provinda do Amazonas. 

N. 508.-F.\ZE~D.\.-Circular de 10 de ~ovcmbro de 1863. 

Manda executar as Instrnrçiícs, IJIIC mo•lifkão os arts. i~B c G~S du 
Hrgulameulo das AlfandPt,;as. 

!\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
~:111 J O de ~ovcmbro de 18ü3. 

O .Marqucz de Abrantes, Presidente iu!erino dn Tribu
nal do Thesouro Nacional, reme!le aos Srs. lnspectores das 
Thesourarias de Fazenda, para a d<!vida in!elligencia c t•xe
I'Uçüo, as Instrucçõcs desta data, C• nstantes do exemplar 
incluso, modificando os arts. !~58 c 628 do Heguh.mento do 
1!.1 de Sclcmbro do 18ü0, ern favor do commercio nacional. 

.Uarrp~e: de ~tórantes. 

Instl·u,·c;i'•cs a que se t•cfcre a {'ir,•ulat· n." :J\IS tlcsta dat:1. 

~Jinisfcrio dos N{'1!0cios da Fazenda.- Hio de Jnnciro 
em 10 de Novembro de 186:3. 

Sendo ncccssaria nlt;uma disposi~~ão provisoria que mo· 
diliquc os arts. t,.i)8 e 6:!8 do Hcgutamento das Alfande
JlUS, em favor do commercio nacional, tenho resolvido o 
seguinte : 

1." Os gencros rlácionacs isentos de cxpcdii•nte, nave
~ildos por caholagl'lll, tendo a l'lllharca~ilo d;ulo l'ntrarla 
rq;ular, poLkrâo ser de::;currrgados o nu...: com ir r ;i parte·, 



11alva a disposirão do ort. 720 do Regulamento, mediante 
bilhete ou guia extrahida de livro de talão, assignada pelo 
lnspector da Alfandega ou qnem suas vezes fizer, e vi
sada pelo Guarda-mór ou qu~m suas vezes fizer. 

2.• A conferencia será feita pelos Fiscaes dos armnens 
e trapiches alfandegados, ou pelos empregados ou guardas 
tJesignados pelo I nspector. 

3. • 05 ditos Fiscae3, empregados ou guardas, feita a 
conferencia, lançaráõ a respectiva nota no verso do bilhe
te ou guia, e os entregaráõ na .\lfandega para os ulte
riot·es elfeitos legaes. 

Ih • Rotas disposições flei'ío extensivas á descarga c con
fcrencia dos gencros naciona0s sujeitos a expediente. 

§ O pagamento do imposto set·á realizado mediante o 
competente despacho, antes da expedição do bilhete on 
guia. 

5. • O Inspector da A lf:mdcga poderá m:mdar proceder 
a quaesqucr exames por empregados de sua escolha, e mesmo 
cfftlctuar a descarga c conferencia dos genrros nacionaes, 
sujeitos a expediente, na fôrma ordinaria prt>scripta nos 
arts. 458 e 628 do Uegulameuto, quando assim o julgar 
conveniente aos lntcn~sscs da tlscalisação p1r suspeita do 
fraudo, inexactidão da nota ou outro motivo justo. 

M arquez de Abrantes. 

N. 503.-JUSTIÇ.\.-Aviso de 11 de Novcmb~o do 1853. 

Ao Vice-Presidente da Província do Par:má. -Appro\'a a decisllo que 
deu ás duvidas ofTerecidas prlo Juiz de Direito da Coma1-ca dtl Pa
ranaguá sobre o julgamento das suspeições intentadas ao~ Juizes de 
Direito. 

2. • Secção.-Ministerio dos Nrgocios da Justiça-Rio de 
Jaueiro, 11 de Novembro de 1863. 

Illm. c Exm. St· .-Sua Magestade o Imperador, á Quem 
foi presente o officio de V. Ex. de 23 de Julho do cor
rentll anno, Houve por bem appmvar a decisão que d<'U 
V. Ex. ás duvidas olferecidas pelo Juiz de Direito da Co• 
marca de P~rannguá, dcrlarando: 



t.• Estando convocada a sessão ordinaria do Jury, nella 
dtJVem ser julgados os artigos de snspci~;ão, não obstante 
o tempo deeot·rido da interposição dos ditos artigos, pois 
que o suspeitantc não concorreu para a 'falta, que com
rnctteu o Juiz Municipal substituto do de Direito, deixando 
de convocar o Jury extraordinariamente na fórma recom
mcndada pelo Avi~o de 25 de Julho de 1861. O Codigo do 
Processo Criminal, a I.ei de 3 de Dezembro de 18~1, e o 
Hrgulan1cnto n.• 120 de 31 de Janeiro de 1842 não marcou 
prazo fatal para o julgamento dos artigos de rccusa~ão: os 
A\i>Os de 25 de Julho de 1861 r 12 de Fevereiro de 1862, 
firmados no nrt. 252 do citado Hegulallicnto, autorisão a 
cnnvoraçiio especial do JUI'y, não se achando este reunido 
m•m convocada a sessão ordinaria, d'ondc se conclue que 
c.sta é do incontestavcl compctencia para semelhante julga
mrnfo. 

2.• Sendo a suspeição intentada ao Juiz l\Junicipal sub:~
fituto do de Direito, c entmndo no exercício da Vara o 
Juiz eiTcctivo, contra quem nã!l existe motivo dl} suspeição, 
li este a autoridl!de competente para convocar e presidir o 
Jury, visto como o fim da lei não é outro senão obstar a 
quo o Juiz recusado tenha de conhecer e julgar a sua pro
pria causa. 

3. o Segundo a disposição expressa do art. 71 do Codigo 
do Processo Criminal, devem ser subrnettidos á julgamento 
os artig-os de recusação, embora o réo suspcitante tenha 
sido a llnal absolvido pelo Juiz suspeitado, que eontinuott 
á funccionar no processo por nllo ter aeeitado a suspeição; 
pois sem a desistencia provada dos competentes autos não 
se póde abandonar o processo. 

~-.o Achando-se o processo appcllado c prompto para 
seguir para a Instancia Superior, é mais regular realizar-se 
a remessa independente da decisão da reeusação, que pódo 
ser julgada depois de llndo o tempo em que devem os 
autos ser apresentados na Relação do Districto. Julgada 
improcedente a recusação, fica a parte recusanto prejudi
cada no recurso da appellação interposta e tomada por trrmo. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão 
de Sinimbú.-3r. Vice-Presidente da Província do Paraná. 



N. !ltO.-FAZE~DA.-Circular de 12 de Novembro de 1SfJ3. 

Traosmille as lnstrucçMs para o pagamento· das pensões do ~lont~ Pie>, 
e explica o modo de cscripturar-sr. 

Ministerio dos Nrgocios da Fazenda.- nio de Janeiro rm 
12 do Novembro de 186:.:1. 

O 1\larquez de Abranles, Presidente interino do Tribunal 
tlo Thcsouro Nacional, transmitle aos Srs. lnspectores das 
Thesourarias de Fazenda, para a devida inlclligencia c exe
cução, as Inslrucções desta data, constantrs do exl'mplar 
incluso, a respeito do pagamento das pensões do Monte Pio de 
Economia dos Servidores do Estado aos pensionistas que n•si
direm fóra da Córte c Província do Uio de Janeiro. A cserip
turação dos livros de que tratiio os arts. 2. o c 3. o das mesmas 
Instrucçõcs ficará a cargo dos Escrivães das caixas das res
pectivas Thesourarias, c ao primeiro mcz de cada trimestre 
se deverá marcar sempre o dia em que deve começar o pa
gamento das pensões, de modo que não prejudique o das 
outras despetas, nem se exija para esse serviço outro pessoal 
alem do ordinario das Thcsourarias. 

Marquez de Abrantes. 

lnstruec.;ões a que se refere n ('h•('ulor n.o 5·1 O desta tlaCa. 

'Minislerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 
12 de Novembro de J86:J. 

O 1\larquez de Abrantcs, Prrsidento interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, em deferimento á petição de diversos 
contribuintes do Monte Pio Geral dos Servidores do l~stadn 
residentes nas Províncias, e de accordo com as providencias 
solicitadas pela Directoria daquelle Estabelecimento, 01·drna 
se observe o seguinte: 

Art. t,o Os Pensionistas do 1\lonto Pio ue Economia dos 
Servidores do Estado, que residirem fóra da Côrtc c Pro
víncia do Rio de Janeiro, poderão receber, d'ora em diantl', 
as suas pensões nas Thesourarias de Fazenda das Provindas. 

Art. 2.• As pensões serão pagas por trimestres vencidos, 11 

á vista dP. redilos dos pcnsiunistas, ou de seus procura dOI es, 
passados por tlu:1~ vias. EstPs rl'ribn~ ~Pr1in notado'! em um 



livro qur sr denominará de Pnnsões. No alto dr. cada follla 
«<Bste livro se inscrevcní o nome do pensionista, a importancia 
da pensão annnal, a dala da autorisnção do Monte Pio para 
o pagamento, a em quo Pslo tiver ck começar, c a em quo 
chwnr tenninar·, se forem variies os pensionist11s. 

Art. 3.• Havení mais 11111 livro para rreeilll c tlesprza, 
ou Caixa especial do Monte Pio, e nelln serão escripturarlas 
as importancias das joias, annuidades, multas e qunesqner 
qliantias recebidas dos contribuinlPs, que prrferirern satis
raz~-Ias nas flrovincias, bem como as dos n~ciLos pa~ns. 

Nenhum artigo de receita se lançará neste livro, senão ;i 
vista dt~ guia ou documento datado c assignado pelas propl'ias 
partes, por duas vias, no qual esteja declarada, em algarismo 
(! po;- extenso, a quantia que se tiver arrecadado, com desig
rwção de sua procedencia, do tempo do vencimento, se fiir· an
nuidade, e do nome do coiltribuinte por conta de quem se 
fizer a entrada. 

Nas cadernetas dos contribuintes se annotnníõ as qnanlias 
rN·ebidas pm· conta destes, se as apresentarem. 

Art. 4. • Os livros de que t ratão os artigos antecedentes s,•r:io 
fornecidos por conta do Monte Pio, c rubricado~ por Emprn
gados da Thesouraria, qu'! o lnspector designar; sPnir:íii 
mnqnanto tiverem espaço f'lll branco, passando de uns para 
outros annos. 

Quando, porém, se encerl'~r a cscripturação de um dos l'f'ft•
ridos livros, a do outro nflo poderá continuar, e St\riio amhns 
rcmettidos ao l\Ionte Pio, depois de transportado o sal!lo 
que existir em caixa e as inscripc:-ões das fH'nsõPs para noms 
livros. 

Art. 5.• As pensiies serão pagas pcla Caixa Pspl'eial tln 
l\Jonlc Pio, a cargo do Tlwsoureiro da Tllesouraria. 

A mesma Caixa serú supprida pnla da Ttw,;ouraria com 
as quantias que forem nccessarias para os pa~anwntos dn 
cada trimestre. 

Art. 6.• Nos mezes de Outubro, Janeiro, A~ril c Julho, 
as 'fhesourarias sacaráii por uma só via, e :1 quinze dias 
de vista, contra o Thesoureiro do 1\lonte Pio eru favor do 
Tlresouro, pela importancia do suppr·imento que cslivcr l'lll 
divida, c rcmdt~ráõ ao Secrdario do Monte Jlio uma das 
vias dos documentos, t.Ic que tratão os arts. 2. • e :L" nu
mp•·ados seguidamente, tanto os t.lc receita, como os d<~ 
despeza, declarando no oficio da remessa a imporlanr.ia 
total dellos e a do supprimento pelo qual se tiver cm•e
tuado o saque. 

No mesmo offlcio serú incluída uma relação da quantia 
que representar ca<a documento, e do numero qtw lhe 
couber. 

JlF.CISih:S IH) f.OI"Eil~O Dt: 18G.1 Ü l. 



Art. 7. 0 Os recibos pagos em cada trimestre serão nu
merados seguidamente e lançados em uma só partida de 
despeza na Caixa especial, na data em que forem remei
tidos ao Monte Pio, de modo qun se possa verificar n saldo 
real em dinheiro que ficar existindo na mesma Caixa. 

Art. 8.• Segundo se acha determinado pelo Aviso Cir
cular do Ministerio da Fazenda de 12 de Julho de 18tit, 
as Thesourarias sacaráõ ú lista contra o Thcsouro e a 
favor do Monte Pio pela importancia dos saldos em di-:
nheiro verificados na Caixa especial, quando for-em pro
venientes de renda do Estabelecimento. 

Os saqul's serão eiTectuados nas mesmas épocas decla
radas no art. 8.•, ou irnmediatamenle, dada que seja a 
anecadação de joia e correspondente annuidade de algum 
contribuinte recentemente admittido ao Monte Pio. 

Estes saques, porém, não terão lugar·. se durante o mez 
em que se ver·ificar a existencia de saldos tiverem as The
saurarias de pagar por conta do Monte Pio despeza igual 
ou superior á somma dos mesmos saldos. 

Art. 9. • Logo que qualquer Thesouraria r·ccolha por 
eonta de algum Empregado recentemente ad rnitlido ao Monte 
Pio a contribuição de joia e annuidadc correspond(mte, no 
caso de não poder sacar immcdiatamente na fôrma do 
artigo antecedente, officiará nesse sentido ao Secretario do 
Monte Pio, para que possa abri r-se assentamento (}t~ ma
tricula ao contribuinte e expedir-se-lhe titulo. 

Art 10. As pessoas que receberem pensões nas Tlresou
rariail por conta dos pensionistas, apresentaráõ no pr·incipio 
de cada semestre, attestação de vida dos mesmos pensio'
nistas, e no trimestre de Julho a Outubro de cada arlllo 
procuração ou titulo que os habilite a receber e da•· quit11ção. 

§ 1. • Não serão admittidos traslados ou publicas rórmas 
de procurações, e nenhuma procuração poderá vigorar além 
do exercicio em que fór apresentada. 
~ 2.0 As procurações passadas de proprio punho serão 

reconhecidas por Tabelliães dos lugares onde runccionarcm 
as Thesourarias. 

Art. 11. Nenhum pensionista será inscripto no livro de 
pensões das Thesourarias, sem estar cornpetcntcrnenle habi
litado perante a Directoria do Monte Pio, e sem preceder 
communicação do respectivo Secretario. 

Art. 12. Os pensionistas que já estão no gozo de suas 
pensões não poderão receber pelas Thesourarias, senão depois 
de obterem concessão da Directoria do l\lonte Pio para 
esse fim. 

Art. t3. Os pensionistas, para entrarem no gozo das ptm
sões a que tiverem direito por mor·te dos contribuintes, 



pnderiío cnlr·l~gar nas Thesourarias devidamente selladn!l, 
para serem enviados á Jlirectoria do Monte l'io, os do
eumentos com que hão de habilitar-se, a saber: 

I,• As viuvas-certidão de casamento l) obito dos contri· 
buintes, c declaração de herdeiros em inventario judicial 
a que procedão. 

2.• As filhas ou filhos menores-certidão de casamento, ou 
titulo que prove legitimação, certidão de obito do contri
buinte, de baptismo proprio, de declaração de herdeiros, 
e do termo de tutela ou curatela. 

a.• Os filhos rnaiore~. no caso do art. 7.• § 1.• do !)c
ereto de 22 de Junho de 1836, além dos referidos do
eurnenlos-jusliflca~ão authentiea da incapacidadn physiea, ou 
moral, ou exnrne medico que a verifique, sendo tanto csle 
Pxame, corno aquella juslincação feitos e julgados por sen· 
tença em juizo competente. 

!L" As ascendentes, concorrendo corno unicas pensionistas 
-certidão de baptismo c obilo do contribuintt•, c de fleda
raç,ão de herdeiros; concorrendo com as vi uvas, além dos 
referidos documentos-justificação authenlica julgada por 
sentença de qnc vivião em companhia c do amparo do 
contribuinte fallccido. 

5. • As irmãs, concorrendo como unieas pensionistas, -
certidão de baptismo c obito do contribuinte, do proprio 
baplismo e de casamento, ou titulo de sua legitimaçào e de 
declaração de herdeiros; eoncorrcndo com as vi uvas, tllém 
dos referidos documentos-justilleação authenliea julgada 
por sentença de que vivião em companhia e do amparo 
do contribuinte fallecido. 

6.• Os herdeiros Lestanwntarios, no caso do art. 7." § 5." 
do f)ecrcto de 22 de Junho de 1836,-cerlidiw do tesla
menlo, em que forem instituídos, de ohito do contribuinte, 
n justillcação authcntica julgada por sentcnçil de que mio 
mislem viuvils, descendentes, aseendentl~S e irmãos que 
de vão preferi-los na pensão, nos termos do mesmo art. 7." 
dn eilaóo Bl)Crdn. 

Art. 14 .. \s despezas dn expedienln l~ as de qualquer 
outra naturm1a, rdalivas ao MonlH Pin, seriin f•~ilas por eonla 
tleste, c em caso ;llgum abouadas pda Fazenda Naeional. 

:llarquez de A fJranlcs. 



N. 511.-IMPEBIO.-Ern 12 de Novctul>rtl ~~~~ 1863. 

Ao Dirertor da Fltculd;ule de llircito de S. Puulo declarmufo os nnri· 
mentos a !JIIe tem direito os: l'ror.-ssorcs do rur~o de prcparalorios 
da mesma Faculdade. · 

.1.• Secção.- Hio de Janciro.-1\Jinistrrio dos Ncgocios 
do lrnperio em 12 de No,·embro de 1863. 

Foi pt·esente a Sua 1\fagcstade o I mpcrador a rcpresen
l<u;fio dos Professores do Curso de prcparalorios annexo oi 
t~ssa Faculdade, na qual, depois deva rias considcra~ões com 
que pretendem mostrar a inferioridade em que se achão re
l.ttivamcnte aos Lentes das Faculdadt;;s de Direito, pcdt•m 
a exPeuçüo do art. J.o, clcclnraçào !~.· do Decreto n.• 789 
de 1:! de Selt>rubro de t8M, que lhes concrde os mesmos 
vent.:illlcnlus dos Professores do Collegio de Pedro 11, cuja 
disposi{:<io allrgào não lhes ler sido inteirnmente applkada. 

E o ~lesrno Augusto Senhor Iln por be111 Mandar declarar 
a Y. S. n fim de o fazer comlar aos supplicantes. 

Lo Que n referida disposit:ão foi fielmente exeentada, 
pontuanto bgo depois da promulg-ação do citado Decreto 
for;io elevados os vencimentos dos Proft•ssorcs das aulas prc
paratorias na razão dos que então tinhào os do Collegio de 
Pedro 11, conservando-se aos de lnglez c Franccz o de um 
eonto c duzentos mil réis, por ser esse o vencimento que 
perct~bião os Prt~fessores destas Caclriras no dito Collrgio. 

2. 0 Que não lhes púde aproveitar o augmento que mais 
tarde ti verão os Professores do Collcgio de Pedro 11, por
que, dispondo o IIH~snw J)pere!o que os PI'Of~ssores dos 
Cursos preparalorios anncxos <ÍS FaculdadPs dn Direito ti
w•.sscm os rrwsu1os veneirnrmtos dos Professores actuaes do 
Colh·gio de Pedro 11, ,;arantio sómcnte riquelles os venci
rrJenlos que estes l111hão na r;pora de sua promulgação , 
e n;io os que tivessem CIIJ quulqunr tempo. 

:3.° Finalmeuk IJUe, f'lllt~nrlido assi111 o referido Decn•to, 
não se póde ullcnder ao pedido dos signalarios da supra
tlil.a fCJll'CSenlar;âo, 

H cus Guarrln a ,-. S.- llfarquc;; de Olirlfla.- Sr. l>i
rector da Faculd<Jde de Direito de S. Paulo. 



N. 51~.-GUEHHA.-Aviso de 12 de l'iovcmbro de H!63. 

Mandando ohsenar as Ins~rucçoes nelle transcriptas relativas á r.ompra 
de'• cavall.os e outros animaes para o serviço dos corpos montado~ 
do EuJrcllo. 

3.a Directoria Get•al. -3.• Secção.- Rio de Janeiro.-
1\linisterio dos Negocios da Guerra em 12 de Novcmbm de 
t81i3. 

111m. e Exm. Sr.-Convindo rrgulat•isar as futuras compras 
de cavallos c outros animaes dcstin:-dos ao serviço dos 
corpos montados existentes nessa Província, de accordo com 
as idéas cmittidas pelo Tenente General Graduado Com
lllandante das Armas da ml'sma, no officio que a 5 de 
Janeiro do corrente anno dirigio á Prcsidcnéia sobre este 
assurnpto; cumpm que de ora em diante se observem as 
seguintes lnstrucções : 1. • A'\'ista dos rnappas da cava
lhada existente, c da força dos corpos montados, os Com
mandantes de Brigada organisaráõ de trcs em tres mczes 
o cnviaráõ no 1.• de Janeiro, Abril, Julho e Outubro ao 
Cornrnõ:ndantc das Armas o pedido dos cavallos c outros 
anirnacs precisos ao serviço de suas Brigadas. 2. a Com 
as observações e inforrnaçiíPs que occorrerPm serão estes 
pedido> transmittidos á Pt·esidencia, para que sejão expe
didos ;i Thesouraria de Faz~nda as ot·dcns para se effecluartm 
as compras. 3. • A Thesouraria de Fazenda farü annunciat• 
eoncurso nos jomaes mais lidos da Província, dando prazo 
sullicientP para que do~ pontos mais t•emotos della, e 
mesmo de fúra possão nfnuir os fl\11~ se dilo Psprcialmente 
n c•ste ramo de cornrncrcio. 4.. • F indo este, c recolhidas 
as propostas pelos Commandantcs das Bri~adas a quem serão 
il prc~st•ntadas com os ca vali os e anirnaes oiTerccidos pelos 
i11teressados, seriio estes c aquellas examinadas cornt}arati
vamente por cornmtssües de officiaes superiorPS dos corpos de~ 
Cavallaria nomeados pelos di lo> Cornrnandantes. 5. • A fim 
de~ lt~r lu~;Çar CSS!' exanw comparativo do preço c qua
lidade. cnmpt'H que as mrnrnbsões se nncarregucm do 
w.:amc de cada um cavallo ou animal, rPjeitando os que 
não csti verem nas condições ou não ti\·erem as qualidades 
indispensaveis ao serviço a que se dt~stinão. 6. a Feita a 
escolha e verificad<t a cornpt'il nccessat·ia se pass:míõ docu
menl.ls c•m triplkala autenticados pelas respedivas com
missiies, dc;ign:tnrlo-sc o lllllllCI'n, pelln c: man:a rlc 1:ad;~ 
lote ou eomrra. 7. • O ma via de l.acs documenlo5 sení 
••nlre;.:•w ao inlere . .;sado pa1·a enm eiiP haver rla Thcsoural'ia 
•I•• Faz(~nd.1 o pag-anwntu 1:ornp•~lenle, e a-; d1u.; outra~ en-



viadas ao Quartel (;ent~t·al para serem prest•ntes ;i Presidc~mia 
com as obset'Vil{~ües que cH~correrem sobre a cxeeuçàu das 
presentes in;truc~çües o o modo pt'alico de as melhorar em 
ptovcitu do Exereito c à a Fazenda public<~. !:! • • Urna 
destas sel'ii archivad:t na S!•crelaria da Presidcncia, f!UC 

cxpedir·;í promptamenle as or·dcns neccssarias para que n;io 
haja demora ao devido pagamento, logo que se apresentem 
os interessados munidos da que lhes mra onltegue para 
seu ernbols•1; d·~vendo set' a outm transmitlida a esta Se
crctar·ia de Estado. 9.• Quando qualqncr· Hcgimento esta
cionado na frontPira do Cl.uv tiver necessidade dtl remnnta, 
e li\r nos casos ot'clinarios nt:denada pelo (;ovcmn da Pro
vinda a eompra dos cav/lllos c animacs precisos, será esta 
realizada pelo Cornmandantc da Fronteira mn conselho com 
os Otncia•~s Superiores c Cnmmandanti'S de Companhia do 
mesmo Hc~girncnlo, procedendo-se em tudo o mais com ~s 
mesmas formalidades prescriptas aos Conunandos de Bn
gada. 10. • Poder-se-h a pn·scindil' da formalidade dos an
nuncins e de antorisac;iio prPvia do (iovm·no nos casos 
exlraordinarios e ur~cmlcs, dando-se porúm immcdiatamente 
coniH por intermedio do Cornmandante das Armas do 
lli•Jlivn imprevisto de tal procedimento, o de se haver 
em tudo o IU:Jis obs•~rvado lielnrcnte as pmsenles instrucçê1es 

l),~us Guardo a V. Ex. -Antonio Mrmod d11 Mcllu.
Sr. Prc~sidente da Província de S. Pedro do B.io Grand·~ 
do Sul. 

N.5t:3.-FAZENIH.-Cireular de 13 de 'iovcmhrod•~ 1863. 

Traus111iHe lnstrucç.ws sobre o •·oncurso dos Emprr~atlos das .\ lfan· 
de;;~s distantes das r!'specti\iiS Thrsourarias <lc Fazenda. 

l\Iinisterio dos ~egoeios da Fazenda.- Bitl de Jarwiro 
em 13 de ~overnbro d•~ 1863. 

O Mai'IJIWZ de .\ b1·antes, Prcsidt•nlt~ interino do Tribuna I 
rio Tlwsnuro Naeinnal, lransmitte aos Srs. Juspeetores das 
Tlw,;ourarias de Fazeuda, para a devida intelligPncia f) O\t'·· 
eução, as lnstrucçi)es desta data, constantes do exemplar 
incluso, providenciando sobre os concursos a IJIIC tiver·em 
de responder os Praticantes c outros Empre;,rados de t.' 



f'otrancia das Alfandegas de Albuquerqu~, Uruguayana, lHo 
Grande do Sul, Paranagwí, Santos e Parnahil.w, para os 
lugares de 2.• entrancia das mesmas AlfandPg[ls n outr·as 
Bepartições de Fazend[l. 

Jlarquez de Abranles. 

ha!lifrnrt:clrs a que !'ir rc-frrr a Clrrular n.o lõt3 df'!lifa dat:a. 

Ministerio dos Nt>godos da Faz!•ncl1l.-Hio de .Jnneii'O em 
1:1 dH NoHnrbro d~ 1R6:L 

O Marquez dfl Abranlfls, Presidente interino do Tribu
n[ll do Tl11~souro Na~ional, ern addilamenlo ás Instrucçôl'S 
de 3 dHI.Iarço d1~ ·18H2, ordena que se obst>rve o sPguintn: 

Artigo Unieo. Ao~ Praticantes e outros Empregados dll 
1. • entrancia das Alfandrgas de AlbuqnerqtH\ Uruguayana, 
lHo Grande do Sul, l'aranaguit, Santo.; ~~ Parnahiba, que 
tiverHm de respondm· aos concursos perante ás Ttwsourarias 
das respedivas Províncias para lugares dn 2.• entrancia das 
Btesmas Alfandegas ou de outras lteparlições de Fazenda, 
snrá pnrrnittido ausnntarern-se de suas Itepartições, pre
c.~dfmdo rcquerirn1mto, e autorisação dos Inspeclor·es das 
Tlu~sourarias, que lhes assignaníci um prazo razoavel, não 
excedente de Ires mezes para ida e volta, sem pr1~uizo dos 
vencimt•ntos intngracs quo eornpetirem aos rrfcridos lún
pre~ados durante o rnesmo prazo, e correndo P•ll' sua conta 
as dHspezas do viagem. 

Esses vencirnrontos, porém, não serão [lbonados ríquelles 
que se utilisurem da permissão sobredita para fins t>stra
nlros aos concursos em todo ou em parte do tempo que 
I hes fi\ r marcado. 

Marquez de Abrantes . 

.... 



N. :w •. - IM PER lO.- Em 13 de Novembro de 18G:J . 

. \o Ministerio da Fazenda declarando que os Empregados que só per
cebem gratificacno, tem direito a ella quaiíífo faltllo por motn·os 
justificado, ou por licença, quando esta é concedida com \'encimcnto. 

3.• Secção.-Rio de Janeiro.-1\linisterio dos Negocim; 
do lmperio em 13 de Novembro de 1863. 

Illm. c Exm. Sr.-Hespondendo ao Aviso de V. Ex. 
de 19 do mez passado, com o qual submetten á conside
ração deste Ministerio a representação da Secção de ass,~n
tamento do 'fhcsouro áct•rca da duvida em que ella está, 
relativamente ao abono do vencimento dos empregados su
jeitos á Repartição do lmperio que só percebem gratifi
cação, quando faltarem ao serviço; duvida que foi suscitada. 
pm· occasião do pagamento de alguns praticantes da Se
crelat'ia de Estado a meu cargo, a queln se manqpu pagar 
a gratificação dos dias que faltárão por motivo juJtificado: 
cumpre-me dcclarm· a Y. Ex. que por Aviso n." 271 de 
13 de Junho do anuo passado foi decidido por este :\li
nisterio, que os ~~.npregatlos, cujo vencimento consta só
mente de gratificação, tem direito a esta nos dias que fal
tarem por motivo justificado, ou por licença, quando a 
obtem com vencimento, visto que tal gralilicação, tendo a 
natureza de ordenado, deve ser abonada, como acontece a 
respeito deste ; e esta decisão é conforme á Consulta d•J 
26 do Abril do anno passado, citada naquella represen
tação. 

Obsm·vo, porém, a V. Ex. que a decisão do referido A viso 
comprehende sómente as gratificações de empregos perma
nentes, e cujos serviços sejão contados para <!poscntadol'ia, 
e não as gratificações, que são marcadas por commissõcs 
precat·ias. 

Deus Guarde a V. Ex.- )lfarque.z de O/inda.- Sr. 1\1 i
uish·o c Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda. 

-·--



X. ti J:j.- HJPE!UO .-- E:n 1 ', tlt~ \" uVCiliiJrn tl•~ 1 Rü3. 

A·• l'rr•,idt•ntc tia I'ro\inda tio Cenrá npproYantlo a tlrd:;J,> tJtW dt•ll 
ti•~ que o Juiz tle Paz de Aqniraz podia presidir :1 Me:;:~ interina dn 
Collei;iv Elci!oral, 'isto ter sido absohitlo do crimt~ de falsilirac:t•• 
de ilclas, nJo ol.istantc pender appcllaçrro tia sentença que o ahsolwn. 

3. a Secção.- Ui o de Janeiro.-1\linisterio dos Ncgocios 
do lmperio em f.'~ de Novembro de 18G3. 

I IIm. c Ex:m. Sr.- .\ccuso recebido o officio de V. Ex. 
11:) !~ de Setembro ultimo, acompanhado do que dirigio á 
C m1ara Municipal (Lt Vil la do Aquiraz, declarando-llw qlll: 
o Juiz de Pt1z .:\Ianocl José de Freitas Hamos não eslava 
i mpeuiuo de presidir a Mesa interina do Collegio Elei,toraf, 
pdo facto de ter sido processado po~ falsificGção de ac!as 
du clciçües, tendo sido absolvido por dccisiio do Jury, em
IJ•I!'a livc~sc appellado o l'wmotot' publicc. 

U Covemo Imperial, a quem foi prc~;cnte o dito officio, 
m:mdu tbclarar a V. Ex. <1ue a sua decisrro foi acertada 
u:!la vez qec fosse uf1ançüvcl o crime, pelo qual foi accu
:;Jclo o uilo Juiz de Paz; porquanto pelos arts. sr~ da Lei 
de 3 de Dezembro d.e 13'd, o !~5f} do H.e;;ulnmenlo de 
0 l dü J anciro de 18'; 2, a scn~cnça de absolvição é logo 
poeta em cxecuç.ão, nfío obslunle a appellnçüo, exccpluan
do :.·~ unicamente os dous se:~uintcs ca~os; 1. • quando a ap
pl:ilctçJo 6 interposta pelo Juiz, hypothcse que não se vcri .. 
fl::a; o ~.· quando o crime é inafianç.avcl. 

O r1ue commur:ico a V. Ex. para seu conhecimento. 
Deus Guarde a V. Ex. -Jilarqttcz de Olinrla, -Sr. Pre

sh.!cntc da Provincia do Ccar.-1. 

f\. GIG. -FAZE~DA.- Em 16 de NovemLro de HiG:J. 

A omissão na o!Jscrvancia do' art • .\13 do Rrgulamcntos das Alf<uHil'g:IS 
pelos ~lcstrcs tl<~s embarcações não constitue objccto para pc!Íãliúadc. 

!\linisterio dos Negocias da Fazenda. -lHo de Janeiro em 
16 de Novembro de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribunal 
do Tht:,souro Nacional, tendo em vista o oficio do Sr. lns
pcctor da Thcsouraria de Fazenda da Província da llahia n.o 
179 de 17 de Junho do corrente unno, no <ruul suiJrnctto 



;Í ('(011· i:_k:·;:IJHI d,, j'fll'colllil'll :1 dll\ id I t':li CJ!I<• .'il' a: iJJ U 

lll'iJH'rf,ll' da :\ll'atHII·~:t da tiH''Il'" l'rminr:a a re.;twilo tL! 
JH.walidudc a que JHl~,s~w r·slar ~uj,,ito,; os CapiUiP:;, ou :\J,.,;Ir··s 
das t•rubarcw·ü,•s, que, deixando rlP ~;llisl':ll.•'l' no dispnsf,, no 
;1rl. ftl3 do llr·gnlanwnto das All'audPga~, tl:io cornparl'l't'IPifl 
nn prazo a h i ntarcaclo na pn'sl'nr::t d;Js n•spPcl i I'IIS I nspr,·-
lnrl'~ para ratiriean·m ns dc•t·lar:H;:ws f,•itas nn \i~ita tl:t 
c'!lll'alla, rim ida qtiP. o lno11 na ddiciPneia tla n•ul!a l'\pn•s
•: Hnr•nle eomnlitwth no llli'SiliO, ou rm al;;-um ou! ro arii;:{n 
•lo tlito llt•gulnrrwnlo a rlt•::rmbararar Sl'lll dl.1 a polur<J 
italiana. (;iusrppe, rnjo C:1plUio dPra c:1lr:: ':1 na lll('~lJJa 
c\ll'al!df•ga a 2'~ de Abril do ('OI'l't'P.lr ;\1'!:", ilil p,l:;:-o tfliD 

l::nia entrndo no porto a ':!~: tkc'nra ''" ltll',;:no ~:.r. ln:;
pec!or que, suppo,\o o d!ado arl. l~t:! su.ieítd O~· CapiLies, 
ou :\'k!stn·s rins l'lllharc:H:<"íi'S a romparl't:l'l'l'll1 prn;nín o CIH•f,~ 
da Hcparliçilfl, c ralifh';trcill alti tlentro tlt~ '2'1 lwras nt• i~ 
as declarações, que liznflo tlO neto da ,·i~i[a da enlr:Jti:l, 
toda;ia a omissão 11:1 obsen:meia dc·ssc preceito nüo p1'•dn 
l'onslituir ohjeclo para pt•tu.ilidatlc, urna VPZ qtle o ciiJth 
:~rtigo deixou de impo-!.1 t•xrrms:Jmr:nle. A l{·m ele que, 
~cntlo liu:ullado no Cnpi!ão ou ~JP;.;tn• elas rmbi11'l'<ll;fies f<•za 
ou cntn·gar por t·:;eripto no ::tdo da Pntrada no (]:tard<J ~!ór 
ou Official de 'isita a tkc!arar,ITo das tncrl'adorias ou \'O

lumes, que eslanuo cdmprch·t;ditlos no munil'e:,Ln, lin:l't':tl 
vendido, ou tkscurn·gatlo l'lll qualqu:·r porto dt: r•,cala, 011 

:.~nibatb, ou perdiclo por moti'.o de :dij:w:ento, on qual
qncr outra cirnnn,!:n;cia t~e fon::.~ maior, a ra:itit'açiw tbs 
tlcclara~ões f,;i(:ls ,, a pnmi~.'JJo de qunes:)!J:r ocJII'<h rdaliYLS 
a aecrcs:::imo (JU (\in:in,ti<::,o dr ra:·:~a, na fúrnn dos arl>. 
ld3 c ~1'1. ni!o púde HT c<~ll~;dnada Sl'll}u cn•:«J uma r.on

<'t•ssào meramente cquitali\il, um direito r..tnluiuo em faror 
íio mesmo Capitão ou :\k:-;lre, cuja alJ:>lPnçiio uno dei'C ra
:warel c juridL :Jillenl.e dar !ug:Jr a imposiçüo d:; pena. 

E demais a fiscaJis, t:üo por parte da F<JzelHla c o servit;n 
tla Hepnrliçüo l'lll natla sorí'rcm pela !illla do CZJfll[l:Jrr·cinwnlo 
tio Capitão na pr:?sen~a do lnspeclor, tles(le qne o mesmo 
Cupi!iio earrega com as con:;eqnencias {lo seu proposito on 
rtegligencia, sujcil<Jndo-se ;is amltas qnc lhe pos.;ão ser im
postas pelo lnspcc!or tla All'Jntit•;:a, nns termos dos arts. 
'•'27 c :s:n elo citado Hrg~llamcz:to, llepois dí~ linda a des
carga, c \i~itada a e!íli.Jnrca\_.Zio, se por ventura pl'ia confc
rennu uo nwnifeslo com os pontos mencionados no urt. 
'l·'íS se derem accrescimos ou tlitninuict'íes dus wereadori::s 
rnauifPstndas, on rliffi·rl'tH:as d" mar!'ns: 



.-\ ~ Pr~si,lr.1tc da Prrniw~ia do Ri<J Graadr~ tio Sorte.-Pcdara <ptr. n 
l'm:n 1tur l'u!JiieG n1o púJ~ onkaar ao C.lrccrcir,J '1\1~ Ih·.~ ti~ c.cr
'fiU0ils. 

2. a Si)CÇiio. -~Tinistcrio dos Ncgocios <la J usliça.-I\io dn 
J.nwiro em 16 de Novembro de 186:.1. 

111m. c Exm. Sr.-.\ SuJ 1\lagcsladc o Imperador foi 
pre,enle o ofncio de 11 de SetPrubro do corrente nnno, 
e:q q·w V. Ex. eommunieou CJIIC, Plll respostJ á cnnsuiLt 
dtJ Pm111olor l'nhlieo (Ja Comarca do Assú, declar.ira qtw 
---o Promotor Publico nJo pú:!e ordenar ao cmcereiro qutl 
lhe rtô ccrtidõ~s. pDriJUe tüo tem jurisdicção, c deve, quand" 
prcrisar de qualquer informaç~o rf'!,ttiva iÍ CiHICa, rewwrcr 
;í anlol'irladc policial compeknle. O :\lPsrno Aw~u,to Scuhnr, 
Tt•rHIO Oavido o C:lll)e]lwiro c~n<n!tnr dos Nt~gnrios d;t 
Jtu!.iça, Honre por h<)lll App;·ovar a tkci.<io de r. Ex., 
:\[andando ao rnr:;m~J tr•rnp:l dcclarar-lilr~ qnc o n~queri-
111' nlo ;i antorid:tdt~ policial, i:Jrumllitlt da irH(lPCÇiio das 
pri,.õ,•.;, lt<:n lw; H' q:t·~:t:l:J a infurnwçft•J Vt'i'SJ suh:-e a ()CO· 

nomi:J e r!'gimen inlcruo dlls rn<'S'lliiS prisõt•.;, mas qn~ndo 
o PnHII'ttor li ver de< r<'iJnen~r a rrspcil:J <b um preso mel· 
Ido <'rn procc:;so, deve o rci]ucrimcntn ser dirigido ao .Jui1. 
<h wípa a quern cst:í o prcsn imrnecliillamcntc sujdto. 

Dens GuZJl'dJ a V. Rx. -J oiio ling Vieira Crt.'l.9an.irlo rf,! 
Siniillfllí.-Sr. l'rcsi:lenle da Província do Hio t;rarttl·~ do 
,'; urlc. 

:\· :.iiS.-F.\ZE:\H.\.-Circulnr de lU de \ovemhru tk ltiü:l. 

llel'iara como sr tlcrc proceder nas Alf,ul!IP;:a> " rt'>['•~ito do•olro dr• 
keruscue. 

Minísterio dos \1·~odos da Fazenda.- Hio de Janeiro 
em 1!J de Novembro de HlG3. 

O :\Iarquez de Abrantes, Prcsid•~nle interino d11 Tribunal 
rl:J Thcsouro \:Jeio•:<Jl, declara nos Srs. JuspedorL':> d;ts 
Thnsourarias rk hucnda, rm ronforruitlar!l~ cl:1 dl'risiJ<J dt;;,L' 
d:tta tran:;:p:lti·l<~ a Alf<\ll'l"!'·l d<J H11J \L' .Luwlr''. <I liru 



rle fJlle o fação con-;fnr á' demais Alfdnd<'g:~s. p:1ra a rl,~
vida inlclligcnr.ia c rxcr:tH~'io , <JtiC a respeito do oll'o do 
koroscnc se deve obs:)rvar o disposto nos arts. 20'~ c 'c
guinlcs do Bcgularncnlo de 1!) de Setembro de 18ü0, con
siderando este gcncro comprchcndido na Ta beiJa n. • G 
anncxa ao mesmo Hrgulamcnto. 

lJl arqliez de A M·an tcs. 

J1('dara fJl!~ rm fílSO a.lgun1 cahc 'cncim::-utq no:. Emprc;r:H:os í!n;· f.;lf,l'l 
por rnulho de suspensão c estaUclcce rc~ra:-: :;ufn·~~ a ch~::_:if!;;a~t111 de:.-> 
fJ!tas . .. 
l\Jiuislerio dos Negocias tb Fazcncla.- H'o de Janeiro em 

20 de Novembro de 1SG3. 

O 1\larqucz de Ahrantcs, Presidente intcri:w 1lo Tri!JUnal 
do Thcsouro Nacional, em conrormichHltl da llcebio Lll'!ilJ 
1lala trnnsmitlida ú Thcsoururia d0 Faz,:nd.t da Pro\'inci:t 
do Hio Grande do Norte, ordena aos Srs. !nsp[:CÍ.tH~:; dJ3 
demais Thcsourarias que obscrvcn1 o sq;ninl1;: 

1." A clas~ificação fdla no moclclo, rp) <JCOí:Jiliml:>lél <1 
Circular 11.0 22 de 20 de :\laio deste anno, JH1!\\ o m:·t'P 1 

das faltas dos En1prcgados l1il HcpJ!·Uç.~q, n:1n :1uioi'is1 ror 
modo algum o pagamento de vcndnH'nl:,"; de l '1:11 o r~!J
tivo à suspensão dos mesmos l~mpr~.:~~'.UtlS, \;::l:J rl!!<: é cr•n
scqucnüia ncccssaria dellu a ccssaçiío di) lodos os v::r:cii~H·n~;~_;, 
embora no rnappa das !'ull1s se conshkrc j 'Jsli:lea(]J a pro. 
venicntc de suspensão, o que n1o altera a n:;i'a a e:sco 
respeito csta!Jclccida. 

2° As faltas m0livadJS pelo comprecimcntu th1 Em
pregados a aclos c funcçücs clcitoracs sós~: d•w,:m C'll::;iélcrar 
jusliHcadas, c dar direito a vencimcnh3, qwlnJ..l o S<'rv!r,•:J 
para que forem chamados estiver decbradd I'CH L r' i oh!·[· 
gutorio c de !I c não puderem lc;.; tlmc:ntc c~cus:tr-:1e 1 ,,, 

wcsmos Empre~;ado3; ~;alvo, tad:1vh, o c:h'J d;; Cic:·ririo d·' 
um direito pnlilieo a r~tte Lnllfiu d1) I'Dmparc(·rr ro1110 ri"' 
!fadUOS, (' SÚlllCO:e p•::u l,,:illr•~ •:).![rJilil~ 1 :L~t·• iuJi r::.d~ci\cl 
J"lt'•_\ t'iSI) {iUJ. 



;to .\s L.llas desta naturez:~, bem C!):llO outra~ que se 
possão dat' por motivo de serviço publico obri3a!orio, a 
qu<~ ;;ejão co:widados os Empregadns, na hypothese do que 
a Tht~souraria as julgue juslilicadas, serão cla:;sifica<la,; em 
colnmna dístinc!a , qnc se accrcscentará no m•lppil com o 
l.itulo- Serviços diverso;;-, cxplicilrHlo-s<~ em observação 
especial a natureza dos scrvi<;O:l c as faltas relativas a 
cada um. 

i'\ o caso, poróm, de qnc os Srs. lnspcclorcs lt'nhão ju.;tos 
motivos para não jnl~ar juslilicacl.1s a~ f.11l:H thtb> a pn~
lt~xto de scrviç'l publico, farão des!:onlat' os vencimento; 
dos que as commetterem pelo tempo em que durarem , 
classilieand.>-as na rolumn:1 das- N;io jnstifieatlas-, salvos 
Sl~lllpt·e o;; recursos le;pc3 aos qtw so sentirem injn.;tamcnlll 
prejudicados. 

Marque::: de .lbrante3. 

N. 5:?0.-FAZEND.\.-·Circular de 20 tlc: :'liovembro de H~G3. 

Como podem intervir na;; massas falii,Jns ns Procura<lore3 da Fazl'nd:1, 
quantlu esta fôr illte"re>s~da. 

1\linisl~rio ti<H Negocios da Fazeml!.-Hio lle J.1neiro em 
20 do Noventbro de 18G3. 

O 1\IMquez de Aht·antes, Presidente interino do Tribunal 
!ln Tllesouro Nacional, transmiltc aog Sr5. Ins[Welon·s das 
Thesourarias de Fazenda para sua intclli~eneLl e cxt•cuçiio, 
e para quo fnção constar a quem convier, n~ lnslrnct;i"ít•:; 
juntas rc~uldndo n maneira por f]UC os i'rocur.Hlot·,·s da Fa
zenda pocleriío intervir nns massns falli1las qu;mdo a nwsma 
Fnzcnda for ncllas int·~rcssacla por divida neliva da :\'açiín. 

HGconhecicla a ncccssidado ele conciliar, qnanLo ser po,;sn, 
a liquidação das mnssas fallidas, n:1 fúrma c\1) Cocligo (h 
Commercio, com a prompta niTI:cadi1t;ão, c pririlt•gios d:t 
clivida activa da Nação, devcníõ os mesmos Srs. Inspe1:lores, 
visto serem meramento facultativas as disposiçiJes das n~
feri!las lnstrucções, quando se lralat' de cobratH:a:;, ~;o!Jn:
tudn de sommas avultadas, pol' scmdhantc• lilllln, pr•H·.,.cl··r 
cum toda a prudcndil, cxamin:JtHI•J e rl'sol\'fll'l'' i''llll•r• •h 



a·:cli:·do com os l'l'>l<'.llr<~dol't·s Fiseat·s ud:; Tfl,·~nur<tl'ids, se 
l'nnvirâ ou n:io, Sf'f:(!lildo ns t:irr·ums!nrJI'ias espr~ci.I<'S de carla 
fallr·nei<l, intentar no Juiw dns FPitos o~ serpl"'lro:i c acç<ks 
exceulivas, prost•gnindo ndies ar.~ n•;d rlnbo!so, nn lorn;~r 
as rncdidas conserval:>riu~ que prrmii!P o art. 830 do r:iLtdo 
Codi:;io, promovrmdo cnt,io 110 nws;no Juizo nm simpfc.; sr
qacslro para sPguranç.t da Faz~nda, ou linaluwnle deixar 
de n'correr ús nwdid,;s conscnatorihs. 

Tornadus ou não cf.tas, nada obsta a qn" os Proeuradnres d.1 
Fazenda se n pl't'SPtltt•rn no .I uim d:t fa llt~nci.t nos termos 
das r1·feridas Jns!l'llt'!Jit•s pam ndrninistrativnltH'n!.c, Sf'guntlo 
a natureza dC'S:iC Juizo, cobrarPI!I a divida <.~ctiva da N;tçãt>, 
constante de contas correntes, ccrtid(í<~s, letras d1~ rnoratoria, 
hilhcl.•s da AlfandPg:t, 011 outros litulos, sem pntnrbur <H 

opcr;H;ü:'s l'Pgulares da liqui<lac:ão, c onr'!'ilf as mas.'>a'l f.tl
lidas cem dcspPzas inull'i~, desde que o direito du Faz•·nd..t é 
certo e incontrstnrel. 

E:n tars circumstanrias os Adminislrnd;)r::>s das referi<hs 
mas:;ns hão cli~ sem dmirla evitar liti;.;ios c dt•spezas, SJ
Iisfazcndo log·o a divirl<l, ou resPI'ViltHII) na e.li\a a illlpor
l;lllcia intP~ral <Lt ltl!'.i!tla, se algu111a qucslflo so 11111\TI' 

s·,!Jrn preíi•rcneia entre a FiiZt•ntLt e outro credor ta111lJl'lll 
privilegiado, COiliO prcvinc111 o~ arls. 5 .'', (j." e 7. • da.> 
In si rucçcies ciludc;s. 
J~m todo o caso o:; rn .'smm Sr.;. I nsprrlorrs onlPnar•íl'i 

quo se promo\·Jo, c os Proc11r adores Fiscai'S dPn·rüi'í pro
movct' no JuizJ <lo:. Feitos as acçôe.'i compclf'nlC'S, ainda 
lll~srno depoi,; de se tC'I'\'Iil nprr:;rntudo no Juizo da fatlenria, 
se os iuteresscs da Fim~nda lH'rig:trcm t'lll eonseqnPncia do 
f'unrlada suspnita de extravio de bl'ns ou de outros f<trlo:i. 

Qtnnto, porém, in divida~ provenientes de letras mercanti>, 
llC'gociadas em dilfercuks praças do Imp•)rio para rcrncss:ts 
de fundos para o interior 011 cxll'rior, altt•nlas as durid;Js 
suscitadus snhrc o p•·iri!Pgin da Fazcn:la Publica c consn
quentc prefercncin, c harendo se levantado os sr'qneslros 
e!Tectuados nos referidos lugares, del'<'r<íõ os Procur,Hlorrs 
da Fazenda aprcst~ntGr-se no .l'!izo da fallencia para os 
ciTei! os determirwdos no nrl. 7. o das citudas I nstrueções, 
os quacs, sendo autorisndos pelo Codigo do Commcrcio, 
salvão, sem prPjuizo das massas fultidus c seus interessados, 
o direil.o da Fazenda , c dos outros credores, qualqurr 
<:uc Sl'ja a solu<;ão dt) tac; duvidas pelo Poda cornpdente, 
isto ó, peta Assernblén Cera I, ou pelo l'odPt' J udicia 1, se 
a tal respeito alguma questão existir pendente dos Tribunaes 
d:~ J1Htiça civil do ImpPrio. 



lnsh•ne~ócs a IJUI' 5C refere a Cir~nhu• n. 0 i.20 olc~la dnla. 

Art. 1. 0 N'os rasos em qne a Fazenda Publil:a fôr inte
ressada nas qnebrus por uh itla provcniPnle tlf~ letras, notas 
promissoria.; e creditos mrreanlis, os seus Proenrad;Jrcs, 
dnpois de feito5 os proleslo3 JH•cessarios na fórmn da legis
Jaçflo C'lll \'igor, potlerão compar<•ccr no Juizo da falf,.neia, 
n fim de pron!OH~r o cmbobo da mPsma FazPnda na fúrma 
do Codigo do Commcrcio c di.ls pn~scntcs lnslrucções. 

% U nieo. E,; tas lnstrncçüP~ s;io cxtensi\·as a qualqn<'r 
outm tlivida acliva da 1\'i.lç.ão que nfw ftir de origem mcr
nmlil, ('Jll tudo quanto po_;silo ser applicaYcis. 

,\rt. 2 o 03 ditos Procurad:;r<'S lomar;\õ parlc nas dl'!i
beraçõcs dos eredorPs da falleneia nu respectivo processo, 
eomo os demais cn~don•s, cxeep!o, sob pena de responsa
bilidade, naquPila em que se tratar da concordata c quita~;iio. 

Art. 3. 0 As disposi~:ões do art. S:lO du Codigo. do Com
mcrcio !-ão l'xll'Jbivas á Fazenda l'uhlica nm r.asos de que 
trata o art. J.•, saho toda\Íi.l o priYil<'gio do ftiro. 

Art. 4." A concordata niio é obrigaluria para com a Fa-
zenda Publica ( Cod. do Com. art. 832). 

Art. t).o A jurisdicção contenciosa do Juizo rlos Fl'itos 
continuará l'IIJ seu inteiro vigor para as questões rcspcc
til"as, quando niio se possa obter mlminislralivamcnte 11() 

.Juizo da fullencia o embolso ou cumprimento das obriga
ções aeti\·as da ~ação. 

Art. G.o Lcrantando-se qne.-tão no Juizo da fallencia sobre 
a divida ou sua cl<Jssific<Jçflo, a Fazenda será todavi1 con· 
trm1plada como cn·dora privilegiada ntlS termos da Lei do 
22 de DPzembro de 1761, Tit. 3.• :\i H, Alv. de 12 de 
l\laio de 17118 §~ 10 c 11, Lei de 20 de Junho de 1i7l~ §§ 3!J, 
:n, 3!) c f,. f ; Alv. de 24 de J ui! :o de 1793 ~ 1. ", c mais dis
posit;õPs vigentes. 

Art. 7. 0 1\'a conformidade dos arts. ESG e890doCodigo 
do Commereio deduzir-se-Ita do prodnclo dos bens hypothe
cados a quantia sufficienle para sulisfitr;fio por inteiro da divida 
ú Fazenda Publica, se para tanto dr•r <'sse produclo, ficando, 
porém, consignada na Caixa até que o Poder competcnh~ 
declare se a mesma Fa1:cnda tem direito de preferrneia 
l'orr.o credora privilegiada. 

§ lJnico. l\'flo obstante a disposiçfio deste artigo, a quotd 
qne caberia á Fazenua Pnblicn, se fosse contcmplnda na 
qualidade de credora chyrographaria, scJ<Í sulisfeita no c?so 
dn proceder-se a algum rateio, ficando rm rcsPrYa na Ca1xa 
a dilf.,rr!J~r! nos trrmn; tl<l nrl. ~RR tl•l Cntli:~o do Cnm
ru:·r<'io. 



.\ri. 8:' A qtdlaçii,J pkna dada uu fallido f'lll \irludn do 
111l.l:l70 do Codigo do Colltlllt'rcio não o desobriga da re~ponsa
lJilidaue para com a Fuzen!la Publica; o CJLW tocJ;p,;ja ni'ío 
obsta n comessão de ~ua relwhililução, a qual nüo será 
~:xknsiva ü Btesnta Fazenda. 

Art. !J. o A momtoria, ü ri,;ta do art. 903 do Codip;o do Com
nwn;io só poderú ser conee<lida pelo Tribunal do Thef;ouro 
l\:ucional pelo qne n•sp1~ita ü ui\ ida aclivu da Nação, na con
fonr.idade do art. :l. 0 ~ 9. 0 do Dec. n. 0 73G àe :!0 de No
''CIItbro de 18:>0; m;;s Psta disposiçi'í<) ni'ío obsta ú concessão 
da moratoria de <llle trata o art. 1)!)8 e seguintes do ci
tado Codigo. 

1\rt. 10. Os pnganwnlos seriio rralizndos por guia do 
l~scri\ão do Juizo da fallcncia, c da respectiva cobrunça se 
<thonurá n:~s Heparlições competentes aos Elllpr<'gados do 
Juizo dos Feitos a porcculagelll devida segundo as dbpo
siçiiPs em 'igor, couf'orrne as diligPncias ell'c~duadas. 

Hio de Janeiro em :!.0 de No\ewbro de 18G3. 

JJiarqucz de Abrantes, 

N. 5~1.-·F.\ZENDA.-Circular de 23 de Novembro de 18()3. 

J\lanua executar o Decretou." 3.18~ de 14 de Novembro de 1803. 

1\Jimslerío dos Ncgocios da Fazenda. -llio de Janeiro 
em 23 de Novembro de 18G3. 

O l\larqurz de Ahranles, Presidente interino do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, transmitle aos Srs. lnspcctores das 
Thcsourarius de Fazenda, pnra que tenha a devida execução 
nas Alfandcgas do Imperio, o ])ecreto de t8 do corrente 
n." 3.184., constante do exemplar juuto, prorogando alô 
o ultimo dia do anno de 18G!~ as disposi~õcs do art. t.Sü 
§ 2. o n. o 5 do llegulamen to dns mesmas Alfandegas. 

Marque:::. de Ahrantcs. 



N. 522.-JUSTJÇ.\.-A\iso de 23 tle ~u\eruLt<• de JtiU:.I. 

Ao Presidente Lia Prol'incia dt~ 1\linas Ge.raes.-llccla•·,. tJU!' a tli>P"'i'."" 
da Ord. Liv. ;;,u Tit. W Si 13uão cuwprchcwlc us ~"~1ugut.lv". 

2.a Sec~ão.-lliuislcrio dos Ncgocios da Ju~tiçu.-Hiu uc 
Janeiro em 23 do NovemLro lle 1tiG:.I. 

111m. c E:~.m. Sr.-.\ Sua l\Ia~csladt~ o lmpPrador f,.i 
presente o olllcio do Vice-l're~idenle dt~ssa l'rO\inria tln 
16 de Maio do correnltl anno, iuforlliilllÚtJ sobre o pr<'U~" 
dimenlo do Juiz 1\tunicJpal do Tt•mw de It;lhira, ll~ldlilrd 
João Coelho Linhan~s, que 11a audient:i<J do dia 1\1 do l\I<JI'\1• 
rnand<lu prender o udvogado Baeharcl j :Luulino l'.~rPira tJ;, 
l"onscca, por tentar retirar-se sem sua licença·, rPJcrindo 
as occurrcncias desagradareis, que sn ~t·;;uirfio a e~lt• ••do do 
Juiz, em que Hgurúrão o mesmo <HJVugado e o I,." ~llp 
plcnle do Dch•gado tlc l'u!ieia J,,fto Bicudo do A 1\art~ll"il , 
~~ communicando que, em 'l'isla d;ta; llll't!idas propostns !'~'~" 
Chefe de Policia, demitlira o 4.• wppirnle do Dl'l,.~aúo, 
dissolvêra a esquadra de pedestres, c ordl'wíru ao Juiz dtl 
Direito e ao l'romotr.r Puulieo da Cunwrra que fos~"f>ru 
áquelle Termo de llauira instaurar os processos t:umpc · 
leutl's. 

O 1\Icsrno Augmlo SPnlwr, Tcr,Jil Uuvido o Cun~t'll.eiro 
Consultor dos Nl'gocros da Justiçu, Houve por Lt·Jn 1\Lwdur 
declarar a V. Ex que o Juiz 1\lunit.:ipal do Termo do 
Jtabira não procedt·u r!'gulanncute, anq;amlo se o dirPilo 
de sujcitur urp adlog:~do, LadwJcl f<,lllJudo, iÍ diM·iplina 
judiciaria, Íl que só t·slfw sujei los os 'fficiot;s do Juizo, ron
forme su ucha rstaudecido na Ord. Liv. 3.• 'Jit. 1U ~ 13, 
que não ct-mprchcu<lc os adH'!{ados. 

Oulrosim, l\Jan1'a o 1\h·smo Augu~lo ~nil10r <JPP'•'ar us 
providencias tomadas l'elo <>nlt't:eswr de \'. Lx., e Ordena 
qt~o V. Ex. dê c~n ta á este l\1 inisli'J i o do rrsullado úu• 
processos instaurados pelo Juiz de Di! cito tlu Comarca de 
l'irassicava. 

Deus G uardc a V. Ex. -Juio L:n.s ri eira Cm1sansüo de 
Sinimlní.-Sr. Prcsidl'lllt.! da .l'ru\inria de 1\lin<'-~' ticr;H·s. 



~. o23.- AGRICULTURA, COW\IERCfO E OflRAS 
PUOLICAS.-Portaria ele 2'~ ele Novembro ele 18ü:J. 

F.tplka a maneira por que dew~ sea· feito n:pa;::arnento aos a;rrntrs, qnr 
alélll UU (JOI"CCillag('IU tem ghatilic;H;ão fixa. 

Sua l\Jagestadc o Imperador Ha por bem ordenar, qtw 
os agentes do correio nunca poiisão, a titulo de porcentagem 
do rendimento da agcncin, deduzir mais de cento setenta 
c cinco mil réis em cada trimestre, embora o rendimento 
seja §Uperlor a trezentos e dncoenta mil rúis, c quando 
o rendimento de um ou mais trimestres do mesmo exercício 
não chegue para que por uquellc titulo de porcentagem 
possa ser eleduzida a quantia de ccnlo sctmta e cinco 
mil réis, embora em outros SPja cxceelentc, nem po1· isso 
se poderão preencher de qualquer deficil, salvo se o excesso 
fôr no ultimo trimestre. 

E quando no fim do exercício se verificar ~uc o rcnd~mcnto 
tia agencia foi de um conto c quatrocentos mil réis ou 
mais, c o ngente em qualquer trimestre tiver rerelJitlo menos 
de cento setenta e cinco mil réis, em razão da rrgra que 
aqjma fica estabelecida, o administrador respectivo T rovi
denciará para que lhe sPja preenchida a quantia de selrcenfos 
mil réis, sendo por este modo cumprido o ~ 1~. o do art. 
25 da lei n. 0 939 de 2ü de Setembro de 1857. Exceptun-sP, 
porém, a hypolhese em que o agente, em cujo prejuízo 
fosse a diiTerença, tct:ha perdido o ~·:nprrgo, porque nesse caso 
sómente terá o direito a que lhe seja preenchida a quota 
da gratificação que lhe houYer sido fixada no titulo de sua 
nomeação, regulando-se pelo tempo, ql.io houver servido 
no cxercicio, se por vcnturu a porcentagem recelJida nfio 
tiver clwgado pnra tanto. 

Palacio do Hio de Janeiro em 2l de Noycmbro de 1863.
Pedro de Alranrm·a Br!/e[j(/rde. 



N. ti2'r.- Atii\ICULTLHL\, COM:\IEBCIO E OBIIAS 
l'UllLICAS.- Aviso de 2f~ de No~emLro de 1863 . 

. .\ntorisa a Companhia lntcrmcrliarin ~ tlirirlir a linha a seu c'ilrgn, 
sendo as 'la~r.ns feitas por 11111 'a(l:lr rlrsta Curte até Parauagná, c~ 
outra desta Curte até Sau'a Cathariua. 

Dircctoria do Correio;-~. nns.-Hin do Janciro.-Mi
niitcrio dos Ncgocios da Agricultura, Cornmercio c Obras 
Publicas em 2'J do Novembro de 1~63. 

Convindo tornar mais rapidas as communica~~õcs entre esta 
capital c os portos, em qtw tocão os vapores da Com
panhia a seu cargo ; c altendc•tHlo ao quo por Vm. me 
foi representado ; fica autorisado a fazer que provisoria
monte um dos referidos vapores (que poderá ser o Guarany, 
cmquanto não esliverem conclnidos os reparoli do Imperatriz, 
nem puder ser achado outro cut melhores dreumslancias) 
siga ~c ;la capital até P,11·ana;;uá e portos internwdios, re
gressando daquelle ponto, c outro siga desta Côrle atú Para
naguá em direitura, e dalli Locando em S. Francisco, chegue 
á Santa Catharina regressando por ambo5 aquelles lugares : 
sem que, porém, desta alteração resulte á Companhia di
reito a nenhuma outra yan!agern mais, ou pecuniaria, ou 
de qualquer outra natureza, alúrn das quo lhe estão asse
guradas por seu contraclo, sendo applicadas sem distincção 
e por inteiro a qualquet' dos vapores as multas, em que 
incorrerem pelas infrac"õcs do rclerido eontracto, que fica 
em tudo o mais 11m seu inteiro vigor, c sómente alterado 
na parte aqui expressamente declarada, entendendo-se igual
mente quo por esta autorisação não renuncia o Governo 
Imperial, anlc5 novamente confirma as clausulas, com qur. 
furão expedidos os Avisos de 2!) de Agosto ultimo, 3 do 
passado c 4. do corrente. Cada um dos vapores dará duas 
viagens em cada mez, ·sendo as do segunde nos dias aclual
mentc fixados, c as do primeiro nos dias que forem de
signados. 

Deus Guarde a Ym.-Pedro de Jlcantara llelfcgardc.
Sr. Presidente di.l C0mpanhiíl. lntcmncdiaria. 

-·-



X. t~:r> -1\lPEiHO.- Aviso de 2'1. de Novembro. de 1863/ 

Approva a Postu~a Municip~l s0brl' n dircccilo que devem tomar os ve• 
hiculos <111 conducçilo que t.ransitão pelas ruas d11 Lapa, e da Glona, 
7[letõ-caes-õ0võ da Gloria. 

~- • Ser.ção.- Uio de Janeirn.-1\linis~rio dos Ncgo'cios 
oo lmpcrio em 2~ de Novembro de 1863. 

Foi presente~ Sua Ma~estadeo Imperador, com o,O;fficjq 
da l!lma. Camara l\Iunicip:~l di~ 11 do corrente mez,_,a,~s_c· 
tura que adoptou em sua .sessão .do mesmo dia, -Elo lb~~f 
s.r.guinlc! .~ . ; :·:· :~-

<< Todos oc; ·vehiculos de conducçãc, que da cidade d~>,'
mandarcm o Cattetr, seguiráõ pelas ruas das Lapa e da Gloria; 
os que do Cattetc demandarem a cidadl', seguiráõ pelo caes 
novo a sahir ao largo da Lapa; 

<< 0-> infractores r<~~adii a multa estabelecida na Postura 
de 5 de Outubro d<• 1847. )) 

E o :\lcsmo Aug-m;lo ·senhor, H11vcndo por bem approvar 
a referida Postura, assim o Manda communicar á mesma 
lllma. Camara para seu conhecimento. 

JJlarqucz de Olinda.-

1'\. 02G. -FAZE~D.\.-Em 26 dcl\'evcrnbrodcl863. 

Declara quars os emolumentos que rlcvem _paNr os Empregados da Secre
taria do Conselho Supremo J.\lilitar por(augmeuto de)~~s. > 

Ministerio dos l\"e~ocios da Fazenda..- Rio de Janeiro 26 
de Novembro de 18ü:J. 

Declaro ao Sr. Administrador da Recebedoria ·da CôrlE>, 
para sua intelligcncia c devidos e!Tcitos, que os emolumen
tos qne dcvr,m pa~nr os Empregados da Secretaria do Con
selho Supremo Militar, que Li verão augmcnto de vencimentos 
pl'!<~ ultima reforma por que passou a dita Secretaria, devem 
~rr calcnl:ldos n~ rnão da rli!Teren<;:;:t dos respectivos ven
timrntos ,, n[lo da sua totaHdadc. 

jlfarg!tc::: de Abranta. 



N. :S27.-F:\ZEND.\.-Circular de 27 de Novembro de 1863. 

As nomeações interinas sú r>t<1o sujril~s no pagamrnto de emolumentos 
-- · de rritio e rrgistro. 

1\finistl·rio dos Ncgocios ria Fazenda.- Rio de Janeiro 
em '.L7 de Nu\embro de 18G3. 

O 1\Iarqu'.'z de Ahrant<'s, Prcsid!'nte interino do Tribunal 
do Tllcsouro Naeional, dcelara aos ~rs. lnspecton~s das 
Thcsnurarias de FOIZPilfla, para 11 d••vi1la · intdli~enria c cxo
euç:lo, qutl ns nomençfiPS interinas não estão sujeitas ao pa~a
menlo de emolumentos proporcionaes, mas tão sómente ao 
dos de feitio c registro. 

Marque:: de Abrantes. 

--
l'i. !)28.-MAniNIL\ .-Aviso de 27 de Novembro de 18G3. 

:\land.1 nh>rn<lr lnstrncçl•rs para n srn ir; o do Dique Imperial. 

2.• Secção.- Rio fie .l:mciro.- l\linistcrio dos l'icgocios 
da l\Jarinhu em 27 de Novembro de 1863. 

111m. c Exm. Sr.- Sua Ma:::cstndc o lrnpcraflor lia por 
lJcm que no serviço do Dique Imperial sejflo obsPrvadas as 
lnstrucçõcs, que a este acompanhão: o que communico a 
Y. Ex. para sua intclligcncia c execução. 

neus Gu11rdo a V. Ex. -Joaquim Raimundo de Lrzmare. 
-Sr. Chefe de Esquadra lll"Spector do Arsenal de Marinha 
dn Ci'lrlc. 

lnstrru~~·Ül'S ttal'a o scr•,·ic;o •lo Ilôqtu• ImtH'l'ia!. 

Art. f." O DiqtH~ Imperial, situado na llhn das Cobras, tÍ 
uma rlepcndcncia do Arsennl de Marinha rla Ctirtc, c como 
tal sujeito ao Bcgulamcnto c disposições fiscncs deste Esta
bdecirncnlo. Ficaní a cargo do Diredor das Conslntcçiít•s 
Navae:;, qw· n rliri~ini, riP ronformid;ld\' rom n:; 1\!'>;UI:unen
fn> "111 vigor, ·· :"'tnm<i•• cl~ 0nl•·n-;. •pw r•·crbn rl.t Jn.;rw•·•:'~"-



Arl. :1." O pt•s.;oal do Dique eunslaní de um Mt~Sll'e, um 
.Machinista, um 1\lantlal.lor de eonstrucção n:l\'al, quo será 
o mesmo empn~gado na serraria, l.lous t<oguistas, duus 
Guardas, dous Serventes, e um Escrevente. 

Art. 3." Ao Dircctor das Cun,;lruet;fít•s Navacs compete: 
1. o Assistir pPssoalrnentP, tanto a l•ntrada, corno a sahida 

dos navios do estado ou de guerra estrangeiros, e mercantes, 
quer nacionaes, q1wr estran~l'iros, quo forem <.lli f.tbricar. 

2. 0 Assentar sobre os picadeiros, escorar, c segurar os 
navios, a fim de os fabricar c prep<H<Jr para sahirem. 

3.° Fazer notar prlo Escn~vcntc, em livro p;oprio, c no 
despacho do lnspector do ArsPnal. o dia, em quo o navio 
mercante entrar para o Dique e o em que sahir, para, á vista 
de tacs notas c st•gunl.lo a respectiva tonelagem, calcular-s:t 
<jUJnto deve o mesmo pa:.:ar por sua entrada e cstadía. 

4. o Propô r ao lnspector as providencias, quo a pratica 
liiC suggerir, para a boa marcha e rPgularil.lade do serviço do 
Dique, a fim de qun o mesmo Inspector as resolva nos limites 
de suas altribuiçües. 

Art 4. o O l>ircclor das Conslrucçõcs NavaPs será substituído 
em seus irnpedinll'ntos pelo respectivo Ajudante. 

Art. 5. o Compete ao 1\lcstre do Dique: 
1. 0 Executar escrupulosamente as rcg1·as c preceitos do 

Hegulamcnto dos Arsenaes, que forem applicavcis á disci
plina, asseio e policia do mesmo Dique, c bem assim as 
instrucções e ordens, que a tal respeito lhe forem dadas pelo 
Director das Construcções Navaes, ou, na ausencia deste, di
rectamentc tmnsmiltidas em nome do lnspector, devendo 
em tal caso, depois de cumpri-las, communicar o occorrido 
ao referido Dircclor. 

2. o Participar i m media tu nwn te ao Di reclJr das Const rucçfíe s 
Navaes, c quando a urgencia assim o exija ao Ajudante de 
serviço, qualquer occurrcncia notavcl ou infracçiio dos Hegu
lamcntos e ordens, a fim de ser levada ao conhecimento do 
lnspcclor· do Arsenal, para pro.videnciar. 

3. o Indicar as boiag, em que dcvão ser amarrados os navios, 
que esperarem opportunidadc, para entrar no Dique. 

1~. 0 1\lelter no Dique os navios do Estado, os de guerra es
trangeiros, c os particulares, tanto nacionaes, como cslmn
geiros, e tira-los, quando lhe for determinado. 

5.° Collocar boias c amarrações nos lugares convenientes, 
para facilitar as entradas e sahidls dos navios no Dique, c 
revista-los :~miul.ladas vezes, de accordo com o Patrão-mór. 

6.° Collocar em seu lugar a porta-caixão, c retira-la, quando 
tiver de fechnr-sc ou nbrir-se o Dique. 

7. 0 Examinar, pelo menos duas vezes no dia, o estado 
•.la porta-t·aixfío. I' se tem o ncccssario lustro; dar parte im-



medialamcntc ao Dircctor das Construcçõcs Navacs de qual
quer occurroncia quo nclla observe, que possa concorrer para 
a sua falta de segurança. -

8.• Arrecadai', e ter sob sua guarda c responsabilidade as 
espias, aneorotes e em geral todo o material destinado aos 
trabalhos, que lhe incumbe dirigi!· e executa.·. 

9.• Na execução dos trabalhos indicados nos§§ 4. 0 c 5.0
, 

c do outros da mesma naturl'za, empregará o Mostre do 
Bique, al6m dos Guardas e Serventes sob suas ordens, o 
pessoal nccessario (Serventes), que lhe deverá ser prestado 
pela I>ircctoria de Construcção Nalal e 1 ela Patromia-múr, 
quando aqnelle não SPja bastante. 

Art. 6.• O l\lachinista, que será o mesmo cncarrrgado da 
machina das bombas, que levão a0ua para o Hospital de 
lllôl.rinha, terá a ~t'U cargo: 

t_o A machina de esgoto do Diqu<', a porta-caixão, sinos 
hydraulicos, guindiistcs, trilhos de leno, apparelhos de mer
gulhar c mais accessorios c utensilios nec<•ssarios ao serviço 
do Dique, que t1ão cstcjão especialmente a cargo de outros 
n~sponsaveis. 

2. o V c lar pelo asseio e conservação dos -objec.tos a seu 
cargo, passando-lhes amiudcu.las visitas, para conhecer, se 
lia nelles alguma f<~lta ou d·~feito, que exija irnmediata repa
ração; fazer pequenos concertos, que depcndão do seu oficio, 
e pedir ao Director das Construcçõcs Navaes, ao qual deverá 
participar diariamente o estado de tudo quanto está sob sua 
rcsponsabilidad~, aquclles que forem mais importantes, se
guindo-se no processo c satisfação de seus pedidos o systema 
adoptado no A rsena!. 

Art. 7.• O :\Iestrc do Dique pcw•berá vencifm'nlos equi
valentes ao soldo, graliflcêlção e mais vantagens de mestre 
de 1. • classe eiTcctivarnente embarcado e111 navio de guerra. 

O 1\Jachinista e Foguistas teriio vencimentos e vantagens 
equivalentes <Ís que competem aos da~ mesmas classes, quando 
embarcados em navio de guerra. 

O Mandado r de Carpinteiros, os Guardas c Serventes pcrce
beráõ mensalmente os respectivos jornaes c gratifica~ões, se
gundo a tabelb de 5 de Setembro de 1857. 

Art. 8. • O Mestre, Machinista e l\Iandador de CarpintPiros 
terão livros de inventario de todos os objectos, que estiverem 
a seu cargo. 

Art. 9. 0 O fornecimento do todo o material nccess[lrio ao 
serviço do Dique será feito pela Directoria de f'.,onstrucção 
Naval, com as formalidades em uso no Arsenal. 

Art. 10. Os Directorcs das Construeçõcs Navaes c Machinas 
inspcceionaráõ, aquelle amiudadas vezes, c este mensalmPntP 7 

a maehina <' mais al'rrssorios tio ~l'rviço 1lo Dil{lll', c llarflo 



todas as provi!hmcias, que as circumslanciüs cxijü!l e cai!,ão 
nas suas altribuiçúes, solicitando do lnspeclor do Arsenal 
as que dcpendào de attribuição deste. 

Art. 11. O l\Icstro do Dique será nomeado pt•lo !\Jinislro 
da 1\ll!rinha, c os mais empre)!;ados pelo lnsl'ector do Ar
senal sobre propostas dos llirt)clores respectivos. 

Art. 12. Os ~~uardas c St•rvenles;;erào inwtedialamcutc su
bonJinados 110 1\Iestrc do Dhjuc. 

Art. 1:1. O ~lcslre dt, Di.Jue c J\lac}tinista, quer rm rdaç1io 
il<J pesso,tl s0b suas ordens, q ucr em refcrcncia aos Ajudanll~s 
e empregados supt~riores u" Arsenal, terno as mesmas at
lribuic;ões c deveres traçados pelo Hcgulamenlo dc:;lc aos 
l\Jestr~s das Otncinns. 

Art 1 r... O 1\lestre do Dique, l\Iandador de Carpinteiros, 
Cuanlas c Serventes residiráõ proximo ao Dittue, para o que 
se lhes concederá habitac;ües, não podc~ndo rwrnoilar fóra, 
quando houvr.r :~lguma embarcação uc!llro do Dique. 

Art. 15. O Escrevente, que será o mesmo da Diret.:toria de 
Construcções Navaes, e Serraria l\Ieeanica, ter.t a seu cargo, 
além das obrig,u;.ões marcadas no art. 3." ~ 3." destas ins
trucções, a respcclil'a escriptura~ão, vencendo por semelhante 
trabalho, além do qtw percd.Je por aquellc emprego, uma 
gratificação de 600:;F000 aunuaes. , 

Art. 16. 0.> navios, QUll tiverem de entrar no Dique, so 
amnrraráõ com antecedcncia nas boias para este fim uesli
nadas. 

Art. 17. Os navios do guerrn nacionaes, fJUe carecerem 
fabricar, cnlraráõ, nwdianle ordem do lnspcctor do Arsenal, 
de intPIIigencia com o Quartel (~c·ncral da Mariuha, quanto aos 
armados, sobre infonnac:ões do Direclor das Coustrucções Na
vacs. 

Os de guerra estrangeiros, súmcnte por autorisaçào da Se
cretaria de Estildo. 

Art. 18. 0.> navios mercantes nacionaes c mtrangeiros, quo 
pretenderem entrar no l>ique, &ó o poderão fazer, mediante 
despacho numerado do lnspector do Arsenal, em requerimento, 
no qual se declare que sujeilão-se its disposiçõlls destas ins
trucções, c ao pagamento das quautias nellas marcarias o 
na tubella annexa, do que so lavrará termo na Secretaria 
da lnspecção em livro para esse lim especialmente destinado. 

A tonelagem será cakulada pela fúrma seguinte: o compri
mento do alefris a alefris na linha d'agua t:Jrregada, mul
tiplicado pela maior boca, tonwda por fúra do cinlado c o 
producto multiplicado por metade ela mesma boca c divi-
dido por 94.. • 

Art. 19. Pela ucmora, que li\·1·rum no Dique os ditos rta\·ios, 
p:1:;aráõ, :tli•nt da i '!llai!tÍJci, :J qU•· SI' ref• a• u ;J!'li?U ;l!t!e~ 



~edente, urna diai'ia de quatrocf'flto& réis por tonelada, niio 
e!eedendo e~9a dMIOI'a de oito dia5, de 9 a Ul dias será o flll· 
gaménto do qu~ exceder á razão de quinhentos réis, de 16 a 
24 seisc11ntos réis, e assim por diante em progres•Ao Igual. 

Art. 20. Pelu trabalho do Dircctm· das ConstrucçOAs Na
vaes, e Mt•stre do Daque, pagaráõ os ditos navios, a cada um, 
tanto á entrada, como á sahida, emolumentos iguaes nus quo 
llo mesmo Dit·ector tm•a pt·las \istorias que (az. 

Art. 2t. 0~ navio.; mtW~ilntcs serão fabric·ados pelos op11· 
tarios dos estaleiros partieulares, sob a direr.ção de seus Com•
tructores ou Mestres, e á hom que lh••s convier, não sendo •le 
noite, e os navios de j;CUerra estrangeiro~, confornll' deter
minar a Secretaria de E,tado. 

Art. 22. Os picadeiros, escoras, soleiras c tudo quanto fllr 
necessario á se~o~urança do r.nvio no Diqm•, bem como o ma
terilll para seu f11brlco, flcaráõ a car~o do Manditdor, devendo 
baver nas proximidades do Dique uma arrecada•;ilo apropriada 
pai'd a sua guarda. 

Art. 23. O encarre:tado d,J fabrico de lJUalqtwr navio mer
cante, qun fôr recolhido ao llique, rec••ber:.í do Manda•lor por 
meio de uma relação, rubric;Jda pelo llirector das Construcçües 
Navaes, todos os objectos neressarios á segur11nça do navio, e 
por elles ficará rcsponsavel até o neto da entrrga, que se veti· 
ficará, quando o navio salair·, e á vista da mesma relaçAo. 
O responsavel será obrigadfl a repor todos os objectos, que 
nrste acto se reconheça fal~arem ; e na impos~ibílidade da 
reposição, as~im julgada pdo lnspeclor do Arsenal, paga
los-ha pelo seu primitivo vnlor, lan.-;ando·!i~ islo como con
dição no termo, de que trata o art. 18. 

Art. 24. O processo de rrccbirnento dos misteres, para o 
fabrico dos navios de guerra, Rerá o determinado pelo Regn~ 
lamento do Arsenal. 

Art. 25. O material, que fôr necessario para o fabrico doll 
navios merc••ntes, será supprido pelos proprietarios ou con
signatarlos dos mesmos, ou pelo Mestre que dirigir o fabrico, 
o qual o manirPstará ao Director das Construcçt'lrs ~avaes, 
por meio de guia de conducção, rubrieada pelo Vicc-lnspector, 
que será presente ao Mestre do Diqufl e l\landador·, e por estP!' 
\'isada no acto do seu recebimento. 

Art. 26. Haverá urna arrecadação especial, onrle serllo 
recolhidos o guardados, debaixo de cha,·c de seus donos, os 
materiaes, de que carecerem para 11cus fabricos os navio.~, 
que não forem do Estado. 

Art. 27. Logo quo se conclua o rabrico de qualquer 
navio de guerra estrangeiro, ou mercante, quer nacional, 
quer estrangeiro, pelas secções do Almoxarifndo se or
ganisará a conta do todo o material , que por ventura 
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lhe tenha sido suppi'iflo, mediante aulorisação ~la Secre:
taria de Estado, ou tkspacho do lnspeclor, tudo en1 vista 
de tars autorisações, e nillfórma da disposiçiio do Aviso de 
2H de Outubro de 1858. 

Esta conta será en~iada á lmprcção do Arsenal, a fim 
do se promover a sua cohrançc~ com a da joia e estadia, 
entrando-se logo com toda a irnportancia para o cofre da 
Intendcncia, d'onde será recolhida ao Thrsouro Nacional. 

Art. 28. Os propriclarios dos navios mercanLPs ou :•s 
pessoas, que os representarem, serão ohrigudos a mandar 
remo\'er para fóra do estabclecinwnlo, e immcdiatarrw11lt~ 
depois do concluído o fabrico, todas as sobras de nwdrin!s 
e outros objeclos, que ai li tcnhiio ficado dos mesmos 
fabricas, sob pena de serem multados por ca()a dia de 
demora no pagamento de uma oitava pnrtc do \'alor dos 
mesmos objeclos, conforme a sua avalia~·ão, o que sPrÍI 
tiscalisado pelo Dircctor das Cot:slrueÇÕl'S Navaps por um 
processo igual ao que se pratica ú entrada de la1·s Be
neros, a fim de que por incuria ou deleixo dos ()uardas uão 
solfra a Fazenda Nacional nlgum prejuízo. 

Art.. 29. Além do livro, de que tratu o~ :1. 0 do arl. 3. 0
, 

haverá um outro a cargo do Escrevente o debaixo das vistas 
do Director das Construcções Navacs, em que sn notarú a 
entrada c sahida de todos os navios, que forem recebidos no 
Dique, quer pertcnção ao Estado, quer a particulares, com 
designação de suas catcg01 ias, nacionalidades, nomes uos 
Capitães, Proprietarios c Consignatarios; qualidade da cons
trucção, tonelagem , numero de dias, que se conservar uo 
JJiqur, qualidade da obl'3 que fizerem, irnporlancia que 
satisfizerem c mais circumstancias, que se julgarem ncces
sarias para esclarecimento no futuro. 

Rio de Janeiro em 27 de Novembro de 18G3. 

Joaquim llaimundo di! Lamare. 



l'abclla cxtllie:tth·:, •ht" qmuati;to.;, IJUe tlc,·cm Jlagar como 
.ioia os navio,;, que cnta·arcna no Diqtn·. 

Tonela,r;em. 

Abaixo de 200 .............. . 
)) 225 
)) 250 ............... 
)) 275 ............... 
)) 300 
)) 325 
)) 350 
)) 375 
)) 400 
)) r.-25 
)) 450 
)) 1~75 

)) 500 
)) 550 

•••. "i o •••••••• 

••••••• o ••••• o. 

)) 600 
>> fli.íO 
)) 700 
)) 730 
)J 800 
)) 800 
>> fiOO ....... o •• o ••• o o 

,, 900 
)) 1.000 
)) 1.100 
)) t .200 
)) 1.300 
>> I. 10() 
)) 1 . 500 
'' I • li()() 
>> I. 700 
» 1 .HOO 
>> I. !)00 
)) '2.000 
)) 2.100 
)) ':.!.200 
)) 2. :'(}() •••• o o. o o. o •••• 

>> ':.!.WO 
" ~. iiOO 
)l 2.000 
)) 2. 700 
'' ':.!. HOO 
.. 2.!100 
)J :l. 000 

Joia. 

600tP000 
650~000 
700;'!1000 
750~000 
800~000 
s:.io1liooo 
900:frOOO 
!l50lilOOO 

1:000:t\OOO 
1 : Oi.iO:t;\000 
1: 100~0()0 
1:150~000 
1:200lr000 
l :28PliiOOO 
1:360~000 
1 :410;'!1000 
1:5201'.!000 
1 :()001'.!000 
1:680:t\0f!() 
1: 760~000 
1 :8'10?11000 
1 :920~000 
2:000'1'000 
2 : O::íO;';íOOO 
2: 1 OOjOOO 
2 . 1 :JO::JIOOO 
2:200ti-0(l() 
2:250::'11000 
2:300~000 
2 : 3 iiO~OOil 
2: 4 00~000 
2: r,;;o~ooo 
2:500;1'000 
2: 3i)O:J'OOO 
2:600~000 
2: liilO:;IIOO 
2:700'l'OCO 
2:750!:\\000 
2:R00:-:"000 
~: Hr.iO,OOIJ 
2: !!Ofl':'i-000 
:! : fi50NJ! lO 
:l: OOU':iO!J!J 



OBSERYAÇÕES. 

1 ... As jojas mencionadas na tabella inclumn ()preço da 
entrada e ·sabida, esgoto do Dique, e igualmente do uso da~ 
escoras e cabos. 

2. • O <lia será coutaM ~e /iOJ a sol, c toda a fracc;ão df' 
om dia será .contada po1· dia inteiro. 

3.4 As piilmetas, que se arrQinarcm no serviço, serlto pa
gas como se segue: as de tinas c meia pollegadas a 1~500 1'11. 
cada uma, us de tres pollegadas a 2~000 rs .. e as de quatm 
pollegadas a 2t~500 rs. . · 

4.• Por cada escora cortada na sJJhida ou entrada 5~000 rs. 
~. • Não cntrm·á embarcação alguma no Dique .com [l(JI

vor:t a b()rdo. e o quo contravier a esta ordem paganí H 

multa de 2 :000~000, e será cornpellido a tira-la immcdia
tamente. 

6.• O pagamento da joia de entr<ui~ c de es~adia, ou 
diaria, será feito an~os da sabida do navio do Pique, P 

por occ~iAo t:Jo (lespacho para esta Sflpjda. 
Secretpri.a ,(,ltl t:stado dos Negocios. aa 1\larinbjl Clll 27 

de Novcmbi'O de 1863.-Joaqvim llaimunda d.e Lamare. 

-·- --

N. o~9 .-AGRICULTURA, CO)fr.JJ_:RCIO E OBUAS 
PUB(.IC .. \8.- Aviso de 27 de Novembro de 1863. 

Explica e resolve as dmid~s propostHs pelo Engenheiro hscal da E_~
trada de Ferro. de Pem11mbuco sobre a ,·erdaddra intt•lligeucia qur 
sê deve ela r ao Aviso ele 5 .de ~o,·embro, em virtude do qual defr. 
rio o Governo Imperial a pretençao da Companhia da mrsm~ estrada 
4 um augmeuto do seu material rtJtlautc, etc. 

N. 51.--Dit'ecloría d;ts Obras Publicas c Nave~.caçiio.-
1.• Secção.-Hio de Janeiro.-Ministerio dos Nt'gocios d•J 
Agricultura, CommPreio e Obr.Js PublicllS em ·27 de 1\io
vembro de 1863. 

O Engenheiro ·l"isral da Estrad11 de Ferro dessa l'rovincia 
em offido de 20 de Junho ultimo propôz algu111as duvida~ 
sobm a vm·dad1üra intelligencia, que se de\'e dar ;Ís dispo
~i~õt•s do Aviso de :; do mc•smo mez, por virtude do qu&l 
deferio o Governn lmpet'ial a prt~l.enção da Companhia d1• 
ll:strad11 de f'(~ITn il"1Õ~<l Provinch a um <1\l'J:mrntn fi{) "''H 



matBrial rodante, ucct>ssario para o \rlll'ego da linha, e 
estabeleceu clausulas para a reducção da despeza com o 
pessoa~ tecbnico 11 administrath·o dn mesma. 

lt:ssas duvidas se reduzem a tres: 
1.• lnsuffieitmcia das f 10.000, para acquisi<;ão do trem 

rodante, que é net·cssario para o custeio da linha. 
2.a l\1odo por que á Companhia se deverá pagar do avanço 

que fizer da quantia de I 10.000, nos mezes em que houver 
deficit, visto como os descont~s deveráõ ser feitos mensal
lnente da receita liquida, etc. 

3. 1 Como se deve entender a 5 1 condição, na qual s~ 
·~stabeleceu que a Companhia reduzirá mensalmente "s des
pezas do seu cu~teio na razfio de r 2.200, já .diminuindo 
o pt'ssoal, já pr01~edendo ás reducçõcs, que são precisas, not 
sàlarios dos seus empregados. 

llando solução a estas duvidas, firmo a verdadeira intelli
~cncia do Aviso supracitado do seguinte modo: 

t.u Quacsquer que sejão as sommliS, que a Companhia hajll 
de despender com a compt·a d1~ locomotivas e carros, o (;o
Yt'rno só concort·e com a tlu f 10.000, o qun d1~ modo algum 
ínltibo, que possa e deva a Companhia despender por sua 
conta as sommas precisas para a acquisição do mat.erial 
rodante, que ainda é nccessario, 

2. • A segunda condição, estipulatul0 qne a Cnmpanbitt 
:<.H pagará do avauço da quantia de ~ 10.000, por dcãcontos 
n:t~>nsaes verif).cados da receita liquida, dt>hou claro q,ue ·no· 
caso de deficit não se fará dt>scontn al~um, e ht>m as.sim 
que nos rnezHs em qne houver saldo; se suas a metades forem 
inferiores a 10:I.JO(~OOO serão absorvidos mez por mez lllé ner
fazf'r-se a snmma de í 10.000, e se fór .-.upcrio,r a tO:OOO~OOO 
só se deduzirá somma ufio supt·riol' á I'~LI quantia. 

Como, Jwrén~. as eontas de garu,ntia de ju)'os são lcitas 
:;,emestra)m.tm:le, e hav~ndn t·m uns IIH'zes r!Ptlcits, em outros 
sai~Hs, pod~m as operações d•l semestre dar cleficit, em razãn 
dils dedu.cç&s ~erificndas nos m••zt>s, em qun houve :-alcit•. 
devem ~cr (t'itas as contas como se uão tivc~se havido dl.'scontt• 
;.~lgum por causa tio material rodantP. No t~aso de recPitn 
ínteriM ou i:.mal á dcspcta, " uo da receita superior ;i 
~~e;>J.w;za, se observará ~ seguinte regra: na primeira hypo
these, como o l)overno só obriga pi'lo premio d1~ 7"/., un 
lim d_Q semestre, pagará os 7 "'· e rHais aqui !lo t!,Un a 
Companhia adiantqu por conta do mesmo GfJverno para 
amuucnto Q.o t~ern roda.nte, n na segunda hypothes.~ se prePn
elwní o .Que faltar ao saldo para o:; 7 "/o. ~~ se reem!Jol
~;mí a (;umpanhia tio;. dcscm~to; fl'ilos. 

3.n Que se deve l.'ntcnder u reducção da~ i 2.20H na~ 
despt'7-ltii rlt~ ens!PiD, por n mn 'r•r ~nrn<>nt~·. to11tarHln-s~· p1n 



haso as despczas existentes n:t 11ill a !lo A visn, com lanlo 
I!LW nos Avisos poslcrinrc.-; nrin sr·ja exec1lirlo o limite da 
mduc~~;io fi~ila: ltiÍO se devendo ,·.mcluir disto, que para n 
futuro não seja possível m<tiores redtw:iícs. 

A hypolhcse du mPsma reducçtio em cada a 11110 sobre a 
hnse da primeira, niío é admissivel, pontue della resulta
ria o absurdo de, no fim de uma serie de annos, niio Ler 
a Companhia receita alguma para or.corrcr ;ís dcspezas com 
a sua administração. 

O que tudo communico a V. Ex. para sua inlclli~•~nda 
c governo, c para IJUC o faça constar <to rcl'crido Engenheiro 
Fiscal. 

Heus Guardo a V. Ex.-Pcilro de Jlcantam /Jellegarde. 
-Sr. Pn~sidenle da Província de Pernambuco. 

N. 1);~0.-- MAlll!\JL\.-Aviso de 30 de Novetnhro de 18l\3. 

Exdta a ohs.~nant:ia dos Avisos dt• 19 de llczcmhru dt~ 1 S~fi. e ~L de 
Janeiro de 18GO, árcrca dos Olliciacs, lfliC, achando-se enopregatlos, 
rlão parte de doentes, nu ohtém licença para tratar-se em suas t•asas, 
fl Pstahel .. ce nnvas prnvideni'Ías rrlativamcnlll aos que s:í" recolhido,; 
illl> hospitaes para ali i curar•.'C. 

t.a Sccção.-Hio de .Janeiro.-'·linisterio dos Ncgocios 
da :Vlarinha em 30 de Novembro de 18G3. 

111m. c Enn. Sr. -Sua ~Iagcstade o lmperarlor, tomand'' 
em consideração o que V. El(. representa em ollieio 
n." 1. H4, de H do corrente, Ha por bem ordenar que 
V. Ih. não só recommcnclc a escrupulosa cxecu~~ãn das 
disposi~i)es conteúdas nos Avisos de 1!) dt~ Dezembro de 
180fi c 21 de Janeiro de 18GO, mas ainda faça ohsorvar 
as seguintes determinações: 

1." Os 01ficiaese prnças das dill'i•nmles classes da Armad;r, 
que, achandõ:;;;~ Í~mbarcados ou ernpreg;odos eú-1 qüaliJitnl 
outra cornrnissno, se recolherem aos Hospitacs ou J~llrcr
rnarias, qu,•r dn E5laclo, qur•.r parli,;ulares, a lim de :tlli 
semm tratar\o,, n;iq pnd•~rão s<tltir dos dilrH cslabrd,~eimenl.'H 
sob o prdPxlo dt~ passdos l1y~ienieos, 011 outro qn:ol'lunr 
motivo, ainda quar11ln l•~nlti\o obtido liccnç:1 do.-; rcspoctivos 
f'aeult.ativo . .;, sem nréviD cunlwcimenlo dos C<~llllllanduntes 
dêu K;lac.:iies ou Cltcl'c:;, s~1h •.:'tÍ'Io :>rd·~n:; ·~>liver,~m servillllu. 



2.• Os Offir.iacs do Corpo cln Armada e classe~ anncxas, 
((IJP, Pstaudo em barca dos 011 t'lll pre;:(ados, baixa rem aos 
llospitacs ou Enf,~rrnarias c alli SI~ conservarem por mais 
de scssenla dias, serão immPdiatanwnte rlest~mbnrearlos ou 
desligados dos 1~rnpregos, que esliverPm servindo e como 
taHS privados dos corresponclcnlc:> veneimont.os, vantagens e 
gralifiMções; devendo os que rstiverem f~f<l da r.ôrln ser 
a esta recolhitlos, logo que o seu estado o vermilta. 

3." Os OITiei:ws, qu0, em virtude do disposto no pn~
scnle Aviso, ocscrnbarearcm c tiverem de J'l'Colher-se <Í 
Cilrle, pt>rcdwriÍil, tlurnnte a 'i agem, os renl'ime1Hos P 

vant.ag1~ns, qun eompelt~lll nos fJUI~ n'gl'l~ss;to, por tt'rcm n
nalisado as n~speelivas commissiit'S 011 ernbarqlli'S. 

U1~11s (~uardt• a V. E·c-Joaquim Raimundo 1Ü Lrmwrr.
Sr. Chefe tle llivisfío Encarn~gado do I)IJ.ll'll'l (il~rwral da 
Marinha. 

N. 531.-HIPEHIO.-Aviso dr 30 de Novrmhro de 1S6!l. 

,\o :\linit.~rio da Fazrnda.- Det:larando 11 data rm ((llC ron11·~a o dirPilo 
dos Prelados lliol'l'sanos il (lri"CI'PI:ão das rr'JH'rtiv:ts eon~rna,. 

G.• Sceç;tn,-Hio de .Janeiro.-Ministerio dos Nrgoeios 
do lrnpmio em 30 dn Novernllro de 18fl3. 

111m. c E..:n1. Sr.-Tendo-sc_movido duvida ácerca .. da 
data em que os Hrwercados Bispos· começão a ter dir•'ili> <Í 
percepção !la wngrna por inkiro, foi ouriria a tal rf'S!Jeito 
a Secção dos Ncgocios do Impcrio do Conselho de Estado·. 

E Sua 1\'lagcstadc o Imperador, altendendo a que, depois 
de concedido o Imperial Denaplacito ás bullns de confir
maçiío, podem os Bispos bmar posse, c govürnnr· as. rrs
peeti v as lHo coses, Houve por Lcrn deela r a r, por Sua I m
rnedinla Hesolução de 25 do corl'enle, qun a percepção oa 
congrua eorm do dia da mesma posse. 

O qnc cornrnunico a V. Ex. para os fins convPnientcs. 
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez de 0/inda.-Sr. Minisii'O 

e Srcretario de Estado dos Negocios da fazend<l. 



~. ~íi.-FAZENDA.-·P.rn .a de Dezembro de 1863. 

Ol(juroa de Pinptestimos deiQ.~P.IJ:lo~, recàlbidos ao1 cofrét pliblltot 1 
cesSllo da duta do falleclniento do OrpM«t, pnssando o empreatiu 
R ser considerado como simplc8 depos1to de defuntos e a\uentes. 

' 
Mini~terio dos Negocios da Fa1.enda.-J\io de Janeiro em 

3 de Jjezernbro de 1863 

O 1\faJ·quez de Abrantrs, Presidente interino do Tribu
nal do Thesuuro Nacional, dt~clara ao Sr. lnspector dê 
ThesoUJ'al'ia de Fazemla do Parú, em resposta ao seu om• 
cio n.• 101 de 9 de Outubro ultimo, que a contar da 
data do fullecimento do Orphào, cujo dinht'iro tiver en
trado por ernprestirno nos cofres do Estado, deve cessar o 
pa~amcnto dos juros ro;pcctivos, como bem resolvt'u oSr. 
lnspectm·, c ser o mesmo dinheiro recolhido considf'rado 
corno sirnplc~ deposito de dt•funtus e ausentes, como já 
foi declarado pr.lus •A visos de 19 de Janeiro de 1859 e n.• 
99 de· 7 de Março de 1862, achando-se virtualmente re
VOJ(ada por estes Avisos a Ordem n.• 141 de ilO de Se
tembro de 1850. 

. ~-.. -
l't. 533. ;..;.GUERRA.- Em a de Dttzembro de 1863. 

J\aaoluçlo de J de Dezembro de 186fl lorllat.la sobre Con&ultà do Con~e
lb.1 Supremo Militar de Jnstiça declarando que o individuo militar ou 
paiaano, retido em rui!tll_o_mi!it;u a ordem de autoridade Civil, que é re
quiai~do para upellir-se em seu ravor ordem de habeat-corput, deve 
aer apre~entado a autoridade Civil, acompanhado por umlnrerior on 
omcial, c:ontorme 11 qunlidado do pre8o. 

Minltterio dos Negocios dl\ Guerra.-Rio de Jaheit'o •tu 
3 de Dezembro de 1863. 

Senhor.- Mandou r. M. Imperial, por PortariadoMini~t
terio dos Negocio!! da Guerra, de 26 de Setembro do corrente 
anno, remetter aoCon.,elho Supremo Militar de Justiça, o oficio 
incluto e mais papeis annexos, datado de 6 de Agosto proximo 
pa11ado sob n.• 695, em que o Presideute d~t Provioeia de 



PcrnamlJUco submeUe á decisão do Governo Imperial a duvida, 
apresentada pelo Com mandante das Armasdaquella Província, 
relativamente á interpretação do art. 351 do Codigo do Pro
cesso Criminal, a Om de que o mesmo Conselho Consulte com 
o seu parcer sobre a matm·ia do dito officio. 

Representando o Presidente da Helação de Pernunbuco ao 
Presidente da Província, que na apresentação perante aquello 
'l'l'ibunal do Sargento do 7. 0 Batalhão de Infantaria, Eloy de 
Oliveira 1\Iattoso, para o fim de obter habeas-corptt$, não se 
deu cumprimento ao art. 351 do Codigo do Processo Crimi
nal, recommendou o dito Presidente ao Brigadeiro Com
mandante das Armas a expedição das convenientes ordens, 
para quo d'ora em diante, c em casos idcnticos, ao de que se 
trata, fosse observada a disposição contida no citado artigo. 
Sobro esta ordem ponderou o C1)mmandante das Armas 
o seguinte:-« Parece que a disposição do citado art. 351 
do Codigo do Processo, refere-se aos Carcereiros das t:adêas. 
e não aos Com mandantes dos Corpos c das Fortalezas, aonde 
se achão recolhidos os réos militares, respondendo por crimes 
civis no competente fôro á. disposição das respectivas auto
ridades; porquanto não é de suppor, que fosse da intenção do 
legislador compellir aos Officiaes superiores e mesmo Gene
raes a serem os apresentadores das praças de pret perante os 
Tribunaes das Relações do Imperio, para o fim de obterem 
habeas-corpus, visto como esse acto é não só offensivo da 
disciplina do Exercito, como da dignidade desses Officiaes, quo 
por nenhum modo estão nas condições dos carcereiros. Se o 
Tribunal da Relação considera como offensivo da sua digni
dade a apresentação de uma praça de pret por um Cabo 
do Esquadra ou Inferior, não é menos offensivo da dignidade 
desses Oillciaes o conduzirem soldados para os apresentarem 
nesse Tribunal, respeitavel sem duvida, masque tanto dii·eilo 
tem a pugnar pelo seu decoro, como tem os Otnciaes do Exer
cito. Peço portanto a V. Ex. se digne levar esta questão ao co
nhecimento do Governo Imperial, para que, tomando-a na con
sideração, que lhe merecer, possa dar os precisos esclarecimen
tos sobre o modo, por quo em taes casos se deve proceder. » 
. Suhmettida pelo Presidente da Província a qitestão ao 

Governo Imperial, mandou elle consultar a este Tribunal, o 
qual julgou conveniente ouvir o Procurador da Corôa Fazenda 
c Soberania Nacional, que disse o seguinte-« No meu enten
der os Com mandantes do3 Corpos militares, fortalezas, praças 
de guerra, etc. nunca poderão ser considerados carcereiros ou 
detentores na phrase, e sentido da Lei ; posto que sob o seu 
com mando c confiança estejão presos nos respectivos carceres 
indivíduos para ahi rcmeltidos por autoridades competentes, 
quer civis qner militares. 

lJECJ'ÕEÇ DO f.O\TP.\'0 nr 18C~ ÇS, 



(( Nem me parece admissivel, que clles possiio ser obrigados 
.a abandonar o seu posto, para acompanharem os mesmos pre
sos, quando estes tenllào de comparecer nos Tribnnacs e 
auditorios de justiça civil ou mimar. Penso, pois, que com
mcttcndo elles essa funcção a qualquer Offieial de banda ou 
inferior, conforme a qualidade do preso, desempcnbão o seu 
dev.er o a ninguem oiT.:udem. >> 

O Conselho conforma-se com o parecer do Procurador da 
Corôa, e entende que Pstando qualquer individuo militar ou 
paisano, detido em prisão milito r á ordem de autoridade civil, 
c expedindo-se a fann· dclle ordem de habeas-corpus, ·a 
autoridade militar cumpre o preceito do art. 351 do Codigo 
do Processo, mandando apresentar o preso á au~oridade civil, 
acompanhado por um Inferior ou OIUcial, conforme a quali 4 

da de do preso, visto como o que a Lei exige é o comparcçimento 
do pacientr, ou conduzido pelo detentor, ou por outrem por 
elle encarregado: c tanto é assim, que o Codigo Criminal no 
art. 187 só pune os que recusã.o ou demorão a remessa e 
apresentação do preso no lugar e tempo determinado pela 
ordem de habeas-corpus. 

E' o que parece ao Conselho, mas V. M. Imperial Deter
minará o que fôr justo. Rio ele Janeiro 21, de Novembro 
de 1863. -Alvúlk-Jllarquez de Caxias.- Visconde de Cabo 
Ft·io.-Barão de Suruhy.-Carwlho.-Bitancourt.-· Cabral 
J ordão .-Fonseca.-.4ntonio Rodrigues Femandes Braga. 
-D. José de Assis MascarenhtJs.-José Matloso de Andrade 
Carnara. -Foi \'olo o Conselheiro Jvão Paulo do$ Santos 
Barreto. -Jlragr~, 

DESOLCÇÃO, 

Como parece.- Paço em 3 de Dezembro de 1863. 

Com H Rubric<t de Sua Magcstade o Imperador. 

Antonio Manoel de Mello. 



N. ML- AGRICULTURA, CO~MliHCIO E Olll\.\S 
PUBLICAS.-Em 4 de Dezembro do 1863. 

Approva o parecer da Secçllo dos Negocios do Imperio do ConsPlho rlc 
Eitado rel~tivo aos dons requerimentos. em que o Visconde de Bar
bacena pedio que fossem concedidos á f'strada de fnro do districtu 
da Laguna, na Província de Santa Cathatina; de- qll!i é cmprezario, 
favo1'es iguaes aos que pelos arts. 7.•, 9.•, 10, 1.3 e :!1 do contrat~to 
de 10 de Maio de 1855 forilo outorgados á Companhia da estrada M 
ferro de D. PedrQ Segundo, e tambem a subvençno de trinta e seis 
contos de réis por cada uma legua da ~strada, que tem de roustruir 
a Companhia por clle organisada. 

N. 113.-Directb.fia das Obras Publicas c Navega~ão.-
2. • Secção.-Rio de Janeiro.-MiMistcrio dos Ncgocios da 
Agricultura, Commercio c Obrás Publicas em '• de Dezembro 
de 1683. 

Illm. c F.xm. Sr.-Sendo ouvidil a Secção dos Negocio~ 
do linpcrio do Conselho de Estado sobre os dous requeri
mentos, em que V. Ex. pedio que fi,ssem concedidos á 
estrada do forro do districto da Lagunn, na Provincia de 
Santa Catharina, do que é em preza rio, favores iguaes aos 
que pelos arts. 7.•, 9.•, 10, 13, e 2~ do contracto de 10 
4e Maio de 181>5 fo1·ão. outorgados á eompanhia da estrada 
do feno de D. Pedro 11., c taínbem a subvenção de trinta 
c seis contos por cada uma legua da estrada qne tem ~ 
construir a 001~panhia por V. Ex. organisada; c Confor
mando-se Sua Magestade o Imperador por Sua lmmcdiata 
Resolução dé 25 de Novembro proximo findo, tomada sobre 
parecer da Secção dos Negocias do Jmperio do Conselho de 
Estado, exarado em Consulta de 4 de Outubro ultimo, 
Houve por bem Approvar o referido parecer, quanto á con
cessão dos favores outorgados á companhia da estrada do 
ferro do D. Pedro 11 pelós arts. 7.•, 9.", 10.", 13. 0

, e 
24. o do contraclo de 10 de Maio de 1855. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento. 
Deus GuardoaV. Ex.-Pedro de .tlcanfarf1 Bellcgarrlr. 

-Sr. Visconde de Barbacena. 

-·-



N. !S3!).- FA:ZENDA.-Em !~ de Dezclllbro do 18fi3. 

Os recibos dos militares para cobrar vencimentos, authenticados pela 
Presidencia da Proyincia, embora juntos a requerimentos, nilo esl<lo 
sujeitos ao sello. 

1\'Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio do Janeiro em 
4 de Dezembro de 1863. 

O Marquez de Abrantes, Presidente interino do Tribu
nal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria da Fazenda de Sergipe, em resposta ao seu 
oficio n.• 77 de 23 de Outubro ultimo, que os recibos 
que apresentou o Capitão Pedro 1\luniz Tellcs de l\Jenezes, 
authcnticados pela Presidencia da Província, para provar 
que não fôra pago das gratificações que venceu como en· 
carregado do armazem de artigos bellicos, não estão su
jeitos ao sello, embora fossem juntos ao requerimento em 
(]Ue pedia pagamento das ditas gratificações como divida 
de exercícios findos; porquanto, os mesmos recibos estão 
comprehcndidos na isenção decretada no art. 85 § 7. • do 
Regulamento que baixou com o Decreto u.• 2.713 de 26 
de Dezembro de 1860 , como foi explicado em caso ana
logo pela decisão n.• 370 de 8 de Agosto de 1862, con
firmada pelo art. 34 do Decreto n. • 3.139 de 13 de Agosto 
do presente anno, visto que a apresentação de taes recibos 
na Thesouraria não póde ter effeito diverso daquelle para 
que forão passados, como bem entendeu o Sr. lnspector. 

Jlfarque.z de Jbrantes • 

.. ltlil .. 

N. 536.-IMPElUO.-Em 5 de Dezembro de 1863. 

Ao Presidente da Província da Parahyba declarando o l'enciml'nto qne 
compete a um Parocho durante o tempo em que esteve suspenso em 
Yirtude de pronuncia por crime ccclesiastico. 

7.a Sccção.-Rio de Janeiro.-Minislerio dos Negocios do 
lmperio em 5 do Dezembro de 1863. 

Illm. e Exm; Sr.-Foi ouvido a Secção dos Ncgocios do 
Jmperio do Conselho de Estado sobre o officio da Tlwsou
raria de Fazondu dcssu l'roviucia de 26 de Setembro de 



1861, relativo á divida de exercícios findos reclamada pelo 
l'i!dre Antonio Francisco Gonçalves Guimarães, proveniente 
da metade da congrua que deixou de receber durante o 
tempo em que esteve suspenso em virtude de pronuncia 
por crime ecclcsiastico na qualidade de Paroct1o da Fre
~uezia de Cabacciras, do qual foi absolvido por sentença 
do Vigilrio Geral do Bispado. E foi presente á mesma 
secção a informação que sobre o objecto do dito officio 
V. Ex. prestou em data de 2/• de Julho do anno passado. 

Sua 1\Iagcstade o Imperador, Conformando-se por Sua 
lmmediata Hesolução de 23 de Setembro deste anno com 
o parecer da referida Secção exarado em consulta de 29 
de Agosto antecedente, 1\Ianda declarar a V. Ex. que o 
reclamante tem direito não á metade da congrua, porque 
um terço desta compete ao Sacerdote quo foi encommendado 
na sua Freguezia durante o tempo da suspensão do mesmo 
reclamante, mas sómente á quantia que fôt• ncccssaria para 
completar os dous terços da congrua, os quaes siio de\'idos 
aos Parochos collados suspensos em virtude de pronuncia 
por crime de responsabilidade, quer no juizo ccelesiastico, 
quer no juizo civil, conforme foi declarado pela Imperial no
solução de Consulta de 19 de Abril de 1861, sobre a qual se 
c.cpcdio o Aviso n.• 285 de 25 de Junho do mesmo anno. 

Cumpre, portanto, que V. Ex. na conformidade desta 
decisão, faça reformar o pmcesso de liquidação daquella 
divida, que foi enviado pela Thesouraria, c que incluso so 
lhe devo! v e. 

Deus Guarde a V. Ex.-lllm·quez de Olinda.-Sr. Prc~ 
liidenle da Província da Parahyba. 

--
N. 537.-GUERRA.-Aviso de 5 de Dezembro de 1863. 

Declara que, estando qualquer individuo militar ou paisano detido em 
prisao militar á ordem de autoridade civil e requerendo habras-corpus, 
deve ser apresentado á autoridade civil, acompanhado por um in
ferior ou oficial conforme a qualidade do preso. 

1. • Directoria Geral.- Rio de Janeiro.-1\finisterio dos 
Negocios da t;uerra ern 5 de Dezembro de 1863. 

I IIm. e Exm. Sr.- Levei ao a !lo conhecimento de S. 1\J. 
o Imperador o ollicio n. 6!:15 de 6 de Agosto do corrente 
anno, em 'lU C Y. Ex. 5UbnH.:llc ú conshlcrur;tio do GoYClWJ 



a duvida suscitada pelo Commandanle das Al'mas dessa 
Província áccrca dll interpretação que se devo dar á dis
posição do art. 351 do Codigo do Processo Criminal, cuja 
execução lhe foi pot· V. Ex. recommendada sobre repre
sentação do Presidente da Relaçfio dessa mesma Província, 
quando foi apresentado áquelle Tribunal, para o fim de 
obter habeas-corpus, o Sargento do 7.0 llatalhilo de Infan
taria E!oy de Oliveira Mattos. E o Mesmo Augusto Senhor, 
por Sua Immediata e Imperial Resolução de 3 do corrente, 
tomada sobre Consulla do Conselho Supremo l\Iilitar de 
Justiça, Houve por bem detf.'rrninar que, estando qualquer 
individuo militar ou paisano detido em prisão militar á 
ordem de autoridade civil e expedindo-se a favor dello 
ordem de habeas-corpus , á autoridado militar cumpre o 
preceito do art. 351 do Codigo do Processo, mandando 
apresentar o preso á autoridade civil, acompanhado por 
um inferior, ou Ollicial, conforme a qualidade do mesmo 
preso: o que declaro a V. Ex. para seu conhecimento e 
devida execução. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Antonio JJianoel de lJlello.
Sr. Presidente da l'roviucia de Pernambuco. 

~···~ 

N. 538.-FAZEND.\.-Circular em 9 de Dezembro de 1863. 

Rccommcnda a execução da Circular de 2G de Junho de 185G, c outras 
prol iucncias á cerca da cscripturação. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 
9 de Dezembro de 1863. 

O Marqucz de Abrantes, Presidente intcl"ino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, havendo observado que a maior 
parte dás Thesoumrias de Fazenda tem deixado de cumprir 
o disposto na Circular n. 12 de 26 de Junho de 1856, com 
grave prejuízo da regularidade da escripturação, ordena aos 
Srs. lnspectores das mesmas Thesouraria'!i a fiel obscrvan
cia da mencionada Circular; devendo, além disso, fazer 
cscripturar em- movimento de fundos- as remessas em 
dinheiro, e bem assim as simul1'das, fie que trata a Cir
c.ular n. 26'2 dr ;}() dr Dezrwhn_., de 1850, os sarJHr'; crn 



geral o os supprimenlos descriplos a lls. 8 c !) da receita 
e a 11. 50 da despcza do balanço modelo mandado executar 
pela Ordem de 20 de Fevereiro de 185'J.; não se deixando 
de mencionar nas letras c papeis dirigidos ao Thcsouro e 
Thesourarias, com relação á receita ou despeza publica, o 
exercício a que pertencer a transacção. 

Jllarqurz de Abrant!Js: _ ... _ 
N. 539.-GUERRA.-Aviso de 11 de Dezembro de 1863. 

Declara que os Officiaes do Corpo de Saude não devem ser cxceptuados 
da disposiçilo da Ordem do dia n. 0 290, pela qual se mandou que se 
recolhilo aos hospitacs militares os OJ!iciacs do Exercito que derem 
parte de doeu te... · 

2.• Directoria Geral.-1.• Sccç.ão.-Rio de Janeiro.-Mi~ 
nisterio dos Negocios da Guerra em 11 de llezemLro de 1863. 

Illrn. c Exm. Sr.-Não devendo ser exccptuados os Offi· 
ciaes do Corpo de Saude do Exercito da disposição da ordem 
do dia desta Secretaria de Estado n. 0 2!JO de 5 de Novembro 
de 1861, pela qual se mandou que se recolhão aos hospilaes 
militares os Olliciaes do Exercito que derem pnrte de doente, 
c os quaes só poderão tratar-se em suas casas quando para 
isso obtenhão a necessaria licença; assim o communico á 
V. Ex. para seu conhecimento e governo, em resposta ao 
officio n. 200 de 10 de Setembro do corrente anno, pelo 
qual essa Presidencia submetteu á consideração do Governo 
Imperial a solução dada nesse sentido pela mesma Presi
dencia, á consulta que lhe dirigio o Delegado do Cirurgião
mór do Exercito nessa Provincia, e que foi pelo mesmo 
Governo approvada. 

Deus Guarde á V. Ex.-Antonio Manoel de Mello.
Sr. Presidente da Provincia do Maranhão. 



N. 540.- L\IPEniO.-Aviso de 12 de Dezembro de 18&3. 

Sobre o provimento das Dignidadrs da Sé 1\Tclropoliwna. 

6.• Secção.- Rio de Janciro.-1\finislcrio dos Negocio:; llo 
Imperio em 12 de Dezembro de 1863. · 

Exm. c Rcv. Sr.- Sua l\fagcsladc o Imperador Houve por 
bem que a Secção dos Negocias do lmpcrio do Cou.;clho qo 
Estado consultasse com seu parecer sobre se a nprcsentação 
da dignidade de Arcediago da Sé l\lctropolilana púdc ser féila 
independentemente de proposta de V. Ex. Rcv., c sobre ale
gitimidade do uso de se fazerem as apresentações das outras 
dignidades da mesma Sé por antiguidade. 

A' dita Secção forão rcrneltidos o oficio de V. Ex. Rcv. 
de 10 de Outubro de 1861, c mais papeis relativos áquollo 
assumpto. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por Sua Im
mediata Resolução de 3 do corrente com o parecer da referida 
Secção, l\Ianda Declarar a V. Ex. Rev. o seguinte : 

Quanto á primeira questão que, embora as Resoluções de G 
de Outubro de 1825, e 4 de Dezembro de 1827 cstabclcção 
que podem sar feitas independentemente de propostas as apre
sentações das dignidades de Arcediago, c de Deão da Sé l\le
tropolitana, a p1·irneira por ser expressa meu te mencionada no 
Alvará das Faculdades, c a segunda, que é a maior dignidado 
da mesma Sé, porque assim se tem praticado; comtudo, 
á vista das ponderações de V. Ex. Hev., c de seu ante
cessor, deve daqui em diante observar-se cxactamentc a 
disposição do citado Alvará, o qual apenas iscnla de pro
posta a primeira dignidade, que naquella Só ó o Deão, 
com o fica dito. 

Se esse Alvará, dirigido ao finado Dispo desta Diocese, 
D. José Joaquim Mascarenhas, menciona a dignidade de Arcc
diago como de immediata apresentação do Padroeiro, é porque 
então era a primeira dignidade da respectiva Cathcdral, como 
nclle expressamente se declara. 

Pelo que respeita ao uso de se proverem por anliguilladc as 
dignidades da Sé Metropolitana, não havendo lei em que se 
funde a preferencia do mais antigo, isto é, do immcdiato em 
dignidade, não ha razão para pôr de pnrte as disposições do 
Alvará das Faculdades, coarctando assim não só a preroga
tiva da escolha, mas tambem o direito de se proporem os mais 
dignos, nos termos do dito AI vará. Af!crcscc que srmdo diver
sos os serviços das dignid1ldr's 1 a rrgra ria prorno~ão sem t.>5CIJ-



lh~1 traria inc•mveuienltlS que rurnprí' r\'itar, aJ,;ut d,! illle n~d:t 
ob~ta a 1]111', tla1la a habilil;u:ão, SPja para o lu~ar !illpl'l'ioi' 
Jll't•ferido o immetliatn. 

I>CUi t;uarde 11 v. Ex. ncr. -Jlrlrq!lr;:: lle Olindtt.--~1'. Ar
rebispo da Oahia. 

:'i. 5}1.-F.\ZE\U.\.-Eml~ de l)cZI!IItbro th: 1:-\G:L 

llcl'lar·a IJUI! os gurra[õcs n.1.i.os, uma H'Z 1]111~ n~n srj~o t•mharri,·a· 
vlo5, ou encaitotodos l'IU ~igo.; nu n_'.-;la~, dt'\t'Jll st~r l'tl11'1itlt•r;lilo:~~ 
t·o:no trauspur!adns a ,1;!':J!Iel. 

7\liuistcrio do3 ~c;;:odos 1la fawntl:t.-1\io tle J:Jneiro em 
t ~ de Dezembro (](- Bü:L 

O .Marquez de Abrantcs, Presil.l()nte interino úu Tribunal 
1-lo Thcsouro l'lacional, dPclara ao Sr. lnspeclor da Thcsou
raria da Província de l\Iato t_;rosso, em resposta ao stm 
ollicio n." 70 du 23 du Sdembro do corrente anuo, qun 
npprova a solução que deu á consulta do lnspcctor tia ,\1,. 
fand<'ga do Albuquerque, consiuerando os garrafües vazios 
como transportados a granel, urna vez que, como se dedu;: 
do seu officio, nli.o são ombarricados, ou encaixotados ou 
em gigos, ou ccstag, caso em que devem ser rcputnda;;, 
cada uma das barric!ls, ou eaixe~s corno outrns tantos vo
lumes, cabendo ao Capitão as prrns nrcudonndas l!:rs hr~ 
flOIIwsrs fi~·ru·arlns. 

.Uarlfllt: tlr :lhrantr•s. 

---·-aoo--

;'o;. ;)4.:?.-FA1.END.\.- Circular de 1ü dP l1f'zcmhJO de 18C.:l. 

lüplica a Circ\llar tlc ~:. tle Fc1ereirtl du rorrPntr annn sr,IHP a r·otJrJur·a 
de'. rmo!umen tos. · 

Ministerio dtl5 Nrgocios da Fazcntla.-Hio Janeiro Plll 

1G du Dezembro de 1863. 

O l\larquez de Abrantt•s, Pr(lsidcnlc in!~rino do Tri
bunal rln ThPsouro Naciomtl, observando qtw na exr•r·uçiiiJ 
da Cin~nlar n.• Hl dt~ 2:1 t1r! FP\'ert•iro dn tor n·rr!rc ~rw.;. 

~I,:..C2"•ji·S \!11) ITQ\Tlt\0 ~I' 1. i;,1 t}~J~ 



lelll·SC SU:>eílat!O UUI"it\HS que Clllhlll':tÇfíO U COUI'UllÇII do 
imposto dos emolumentos nos r.asos mencionados na mesma 
Grcular, declara que os elllolumeutos proporciouacs ao vcn
l:irncnlo dos empregos devem ser cobrados unicamente dos 
individuas sem emprego publico quo forem mandados addir 
a qualquer Repartiçao com vencimento, por bem do ser
,·iço, e em circumstancias extraordinarias; licando sujeito 
ao pagamento dos de ft'ilio r rPgislro o PXereirio intcrinH 
por substitnir;[io e nornraç<io, ainrta rp10 os nnmr'~rlos SPj;io 
'HnprPgac!os de outra Hq)artição mandados <Hldil· :-tqudla 
em que se df'r o rxrrr.icio, c bem ns,im o de individues 
>uldirlo~ sern rnndrnt\nl.o al~nrn, com tanto qtw, !calando-se 
.!e rm1wr~:ulos, h:~_j;t ,\Yiso on Portaria rsprri11l para rnrla 
~Hil. 

JJ('[crmioa <jltl' os tnsjwdores d;t' Alr<J!Jdegas uJo ac~il rrn notas para 
rlr§p_achos sem <111'~ r511'j;1o 11,1~ condi~iirs do art. ~H do re~pet'tin• 
flegula!ncnto. , , . 

\rinislcrio tios ~··grwio.' da FciZf'lltla.--nio de Janeiro em 
l7 de Uetemhro tle 1bfj3. 

O ~Iarqucz de ,\ brantes, Presidente intMíno do TrihtlllJ l 
do Tlwsouro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da The
souraria de Fazenda da Pro\·incia do Par;í, em resposta at) 
s1~u ofiicio n." 102 dt~ 2:.3 do Outubro ultimo, que o mesnw 
Tribunal apvrorou a lleci<iío da respectiva Alfandega <In 
mandar restituir a ~liguei José Haio & Comp. n quantia 
tlc 1:'tHi:t;702 do direitos que demais pagáriio no desparh.t' 
1lc 80 paineis de grade-; de ferro simples, a Yi,la do dis
tJOsto na segunda parte do art. GOG do Hc::;ulamcnto das 
All"andrgas, art. l.l5l da Til rifa, c art. 2. •, sc~untla partr>, 
do Drcreto n.• 2.1J81. de 3 de Novembro tle HiGO, compa
rrltla com a tahdla ("~, anrwxa [J mesma Tarif<l. Vcndo-~P, 
tmrém, da informação do Chef1! da 2." Srrçiio da dita A 1-
timdega que SC lornára para :1 br~sr tiO r,alcu!o a !:JXa lall
~ada na ('Oill[W!t'rd•• nnt:t n~t' p.-!o r·nnft•rt•fltt• J'f'~[ll'l'fi~·~, 



m11s pelo pr·oprio dc>pachanle, o que é opposlo ú expressa 
tletcrminação do url. !:i5l ~ 3." do dito 1\ngulamcntu, 
cumpre que o Sr. Inspcctor recommcndc uo da Alf;mdega 
que não aceite notas para despacho, sem quo csl11ji'IQ nas 
condições do art. 54~ do supracitado Hegttlamento, pro
cedendo uo caso contrario na fúrma do art. !5~~. 

-•o•---

N. Mí.- DIPEIUO. ---Em li tlc I>cwuhr'" tlc 1Sti3. 

rro' idencia á cerra das fnlta~ <los tcscmbargndorcs da llt~laçJo 1\ll'f r v. 
politaua, e sobre o julg;uueu!o dos feitos riwis u<~ mr,;m;J 1\da\.:1". 

6.• Secç.ão. -- Hio de Jarwiro.- ~liuiskrio th's :\'c:.;•>cios 
do lrnpcrio em 17 de Dczcrllhro do 18ü:J. 

Exm. c RHn. Sr.- Sua l\Ia~csladc o Imperador Hou\<~ 
por bem qu(, a Sec~ão dos N egocios do lrnpcrio do Consellw 
de Estado consultasse com o seu parecer sobre a medida, 
por V. Ex. Bvma. lembrada em seu officio de 10 de Abril 
ultimo, de serem julgados os feitos civcis nn HC'lé!ção .Me
tropolitana por tres juizes súmentc, a fim do se evitarem 
os inconvenientes, que rcsnltiio para o regular andarnPntu 
daquelle Tribunal, das faltas c dos impedimentos dos llesnn· 
bngadores. 

Foi a dita Secçffo de parecer: 
Que~ quanto ás faltas dos DesembargJdores occa~ionadas 

}JUI' qualquer dos motivos c;;pecificados no A viso do U de 
Setembro deste anno, dc\'e observar-se a disposição fi() 
mesmo A viso; accresccndo que, não lendo aquclles Desem· 
hargadores, como V. Exm. Hnnn. pondera, o caracter· dt' 
perpetuidade, a destituição é um dos meios a que se pódc 
l'llWrrer para conservar completo o· numero de juizes com 
rcsidcneia na mctropolc. 

Que, quanto á rcdnc~.:ão do numero de juizes para a de
cisão dos referidos pleitos, sendo a mnrcha dos processos 
no fôro ceclesiastico, como se vê do Hcgirncnto do Andi~ 
lorio do Arcebispado, toda baseada na Ordenação, c Leis 
1•m vigor, a que o mesmo Hegimento se refere, deve clln, 
~'-oJJrdUdiJ rlr·poi~ d<~ prornulv<~'iftn tlit Conslifuir;fín dPI!!!pPrin, 



tio f:odigo do Proc.:cs~>•1, e mais Leis nwdernils, eonliuuar 
dependente de disposição !1:[!'islaliTa, ou geral para o l~ro 
dvil c o ccclr!liastico, ou especial para r!'tc. E o Poder 
J,egislativo rrsoh·crá o que rnni!t convier áccrca dos mcn
donados julgamentos. 

I~ Ctmformando-sc o 1\Jesmo Angn5lo Senhor, por 5n~t 
Jmrncdiata Hcsolução de 12 do corrente, com o referido 
}lareccr, assim o comrnunieo a Y. Exm. Hvma. par·a os rins 
c:on n~n i eu tes. 

Deus Gnrrrdea V. Ex. [hm.-lJ!arqllrzde(J{iwfa..-Sr. 
Arrehispo da Bahia. 

---~-~---

:.._,. SV>.-HJI'EJ:IU .-A lis(l de Hl de D~zcmhro (],~ Hiti3. 

:'Jo )lrrrn<hi•la~ por (I!IH'urso a~(ni~ni<lndr~ uni !'i' Mrtn•t•ulilana n•rn 
. dn ~Ir llrAo. 

fi." Sccção.-Hio de .Janeiro.-Miníslcrio dus N'cr;ocios 
tio 111rpcrio tmr 1!J de Ikzcmbro de 18G3. 

Exrn. c llonn. Sr.-Em ~umprimcnlo da Imperial Hc
~oluçúo tk 3 do wrren!e lllr·z de que dei eollhccimculo 11 
, .. Ex. Hcvma. rm Ariso lle 12 do mesmo rnrz, haja 
v. Ex. Hevma_ ue l't)r Clll COIICUrso as C1dciras de Chaulre 
''· de A r,:,•di:t;.;o IJW~ ~c :lf'lt;)o va:-:as na SI) 1\Il'lrapolitana; 
dPvcutlo pror<~lkr·~f: da llli'SIIlil fúrma para o futuro ácerca 
tk todas HS !liC(Ilidad·.·~ da mesma ~. eom C\ccpção sónwnlc 
tia primnira. !JIW <'· a de lkão, por :;er dil irnrncdiata apre
,;r;a!at;.,o do P.Jdrni'iro, nos tc!'íliOS do Ah·ar.i d;rs Fa~uldadcs. 

n.~lli t;uar.IP 11 \'. E\..l\PVil1.1.-MartjU~:rle O[iltda.--·· 
Sr. !l.rrehi·;p" tb llliJi~. 



N. MG.-JU3TIÇ.\.-Aviso de 21 de D~zcrnLro de 1SG3. 

Ao Prrsidente da l'rovincia de Goya1..-Doridc que, pclo(nbaudono dc'urn 
~Olçio de_ J.ust!ça, deve se proceder contra o scn·eut~11rio vitalicio, 
'nos lermos no arl 157 do Codigo Criminal, para depOIS da sentenco 
resoh·cr o Governo Jmpcrinl suhrc ser o caso d~ dt!clarar-se vago o 
offieio. 

~ • Secção.- ~linisterio dos ~egocios da Justiça.- Itio de 
Janeiro em 21 de Dezembro de 1863. 

Jllm. e Exm. Sr.-A' Sua l\Ingcsladc o Imperador foi pre
sente o oficio de Y. l~x. de J 3 de Março do corrente anno, 
tõUlJmcltendo á decisão do Governo Imperial a consulta que 
fez o Juiz Municipal e de Orphãos do Termo dessa Capital 
-« se, tendo-se retirado em 185!) com licença por seis rnezcs 
para a cidade rle S. Paulo, onde frequenta a Faculdade do 
Direito, o sencntuario ,·italicio do officio de TaLcllião do 
publico, judicial c notas José Joaquim de Souza, púde ~ 
Juiz considerar vago o lugar. >> . 

O 1\lcsrno Augusto Sellllor, Tendo Otnido o Conselheiro 
Consultor dos NcgociOil da Jusli~;.a, Homc por bcin ])ecidir 
f]UC deve V. Ex. mandar proceder contra o referido scr
\'Cnluario pl'lo abandono do olficio, nos termos do art. 157 
do Codigo Criminal; c sórncnte depois da sentença resolverá 
o Governo Imperial sobre ser o caso de declarar-se vago u 
officio. 

Deus Guarde a V. Ex .-João Lins l' ieira Cansmuüo de 
Sini11~btí.-Sr. Presidente da Pro,·incia de Goyaz. 

N. tií7.·-lUSTIÇ:\.-Aviso de 21 de Dezembro de 18133. 

A. o J?rrsid~ntc da Pro r i o ria da Bahia.-Dcrlara que os Prnmntllrrs pn
l>lrros term nprnns uma prrfrrrnria r nno o rlirrilo tle cit·hJi•·rm do 
orgo de Cnrndor Geral dr, Orphaos os rprr j{l rst:11l í'Cnirulu por um 
prorimrn!o kgal du .luiz. • 

2.• Sccçrto.-1\Jinislcrio rlm l'irgoeim da Jusli~a.- Rio de 
Janeiro l'l!l :! I de Dezt'lllhro de 186:1. 

111111. P E\111. Sr.- A' Su~ l\lagrsladr o lmprra1lor rui 
pr('Sr-llltl o omrio do V. Ex. dr. li «ln Maio do corrc·nte anno, 
subruo·lt,.lldn ;i r'"ll~idn,l•:'l" rln 11P\rrnn Jnqwri<d il rr1•r<~ · 



seultu;ão do I' romotor PuLJico interino dc,sa Capi La! contr.1 
o Juiz de Orphilos, por nilo havc-lo nomeado para r.xercer 
as funcções de Curador Geral, corno se julga com direito 
~m vista dos Avisos de 27 de Abril de 1855, 15 de Janeiro 
de 18158 e 31 de Maio de 1859. 

O .Mesmo Augusto Senhor, Tendo Ouvido o Conselheiro 
Consultor dos Negocias da Justh;a, Houye por bem 1\Jandar 
declarar a V. Ex. que o Aviso de 31 de 1\laio de 1859 n.• 136 
trata dos provimentos de Curador dados pdo Juiz de 01·p!lãos, 
•1 dispõe que os Jlronwlorcs Icem apenas urna prcl'erencia 
e não o direito de cxclnirem do cargo de Curador os qull 
já estão servindo por um provi mcnto legal. 

Portanto, tendo o Juiz de Orphãos dessa Capital nomeado 
anteriormente, como declarou em seu despacho, urn Curador, 
é claro que o Promotor, que posteriormonte entrou em t~xer 
dcio, não póde exclui-lo, sobretudo sendo interino. 

Deus Guarde a V. Ex.-hà!J Lir1s Yieira fanFa'tlsão de 
Sinimbú.-Sr. Presidente da Província da Bahia.· 

-·-
N. 5!.8. -JUSTIÇ.\.-AI'iso de 21 de DezemLro de tsG:}. 

Ao Presidente da Prorincia de S. Paulo.-Dcclara que asicnstas devid4S 
pelas' Camaras 1\[unicipars estfio sujeitas ás disposições das Ord. Li v. 
J .• Til. 7!) ~ 18, Til. 81, Si 30 c Tit. UI SI 19. 

2. • Secção.- !\Iinistcrio dos Negocias da Juslir;a. -- Hio de 
Janeiro em 2l de Dczerubro de 18ü3. 

111m. e Exm. Sr.-A' Sua l\Iagcstada o Imperador foi pro
sente o omcio de V. Ex. de 18 de Julho do corrente anno, 
submcttendo á decisão do r.ovcrno Imperial a con·mlta da 
(~amara Municipal da cidade de llú-(( se a divida, recla
mada prlo E-;crivão do Jury daquelle Termo, por meias cus· 
tas de processos crimes cx-officio, nas quacs foi condemnada 
a 1\Iunicipalidadc desde 1857, estava ou não com prchen
dida nas disposi~ões das Ord. Li v. 1. 0 Tit. 79 § 18, Tit. 8í 
§ 30 c Tit. 9l § 19, e portanto prescripta. » 

O l\I~srno Augusto Senhor, Tentlo Ollvido o Consellir>iro 
Consultor dos Nogocios da Jusli•;a, Houve por bem Mandar 
decla'far á V. Ex. que as custas devidas pelas Camaras 1\lu
uicipaes, em virtude do art._ 307 do Codigo do J>rnct~ss•J 



Criminal, estão sujeitas tis disposições das referidas Ordc
naçõ~s; e pelo art. 467 dt> Regulamento de 31 de Janriro 
de 1842 são as Cnmaras, como devedoras de cuslas, equi
paradas a qttalqucr parte, e sujeitas ao executivo. 

Deus Guarde a V. Ex;-J o ao l.ins F ieim Cansanslto de 
Sinimbú.-Sr. Presidente da Provinria de S. Paulo. 

N. !>'l!).- FAZE~D,\.- Em :!I de Dewntbro de 1863. 

DPclnra que os rdifieios coustruitlos com os dinheiros publicos uns di· 
versas Colonias, administrada; por couta rio E~tado, s.'lo consirlern· 
dos proprios n.1rionars. 

l'llinisterio dos Nrgocio~ da Fazenda.- Rio tio Jancirn 
rrn 2l de Dezembro de 18GJ. 

O Marqncz de Ahrantcs, Prc~idrnlc interino do Trihn
nal do Thcsouro Nacional , declara ao St·. lnspcctor da 
Thcsouraria da l,rovíncia de Santa Calharin:J, em resposta 
no seu omcio n.• 92 de 11~ do mcz passado, que os cdi
ficios construidos com os dinheiros publicas nas divcrsn5 
t:olonias administradas po1· conla do Estado devem ser 
considerados proprios naeionaes, o como laes i nscri ptos nos 
rompetcnles livros, se liwem doados, ou os terrenos da 
tucsma sorte devcníõ ser inscriptos, e isso sem pagamento 
de insinuação, qualquer que seja o sru valor; quanto ao 
:l.• ponto da consulta do seu dito ofncio, declara ao Sr. 
lnspt~ctor que não ha dtnida quo sü as r.orpornções de muo 
morta csll\o su,jl>itas ft lei de amortiíaçfio. 

1/arqllf~= de Abrantfe. 

---···--



N. 550.-GUEI\IU.-Aviso de 22 de Dt•zt•mhro de f8G3. 

Explicando a maneira (wln qual se tlcyem ajustar contas aos Ol'lici.l~!f 
do E1crcito pur uccasiao de serem reformadcs. 

4.a llirectoria Geral.-2.' Secção.-Hio de Janciro.-1\Ii
nistcrio dos Negocios da Guerra em 22 de Dezembro de 1863. 

111m. e Exm. Sr.-Satisfazendo á exigencia do V. E~. 
mn Aviso de 15 deste mez, sobre a maneira do (ljustat· 
t~ontas aos Olllciacs do Exercito, pot· occasião do suas re· 
formas, remctto cópia do Aviso alli mencionado de 9 do 
Setembro de 1861, expedido á Pagadoria das Tropas a se
ntelhante respcilo. 

lfahi verá V. Ex. qtw, se o Oficial estü em serviço, {t 
mnsiderado com direito a todos os suts vencimentos até IÍ 
data dJ publicaçiío da sua rc\'orrna no lugar ern .gue serve, 
c que por conscquencia deve lambem recebt·t· o soldo que 
nntes tinha até á mesma data. No mesmo ca,o, se· o Ont
cial n::io está em serviço e só se acha pP.rcebendo soldo, de\ e 
o ajuste do contas ser feito da mesma maneira, quer o 
soldo da reforma s<•j:J menor,. quer maior, como ultima
uwnte se dcciuio em t.• de Juiho proximo passado, a re~
peito do Brigadeiro reformado José Xavier Garcia de Al
ltlcida, por ser esta a maneira mais equilativa do remover 
todas as duvidas. 

Deus Guarde a V. E.c-Antonio Manoel de llfello.-St·. 
Ministro e Secretario de ·E,;tado do.; Negocias da Fazenda. 

- .. ·-
N. 5ãt.- AGIUCULTURA, COl\BJERCIO E OBlt\S 

J>\JDLICAS.-Em 22 de Dezembro do 18(i3. 

Dedara que as Companhias ~ 8otirdadrs r.nonlnws_ ora nistrules e 
org:misadas quer antes, quer· ili·pois da Lei u.• 1.083 de '2f de 
Ago}ltO de 1860, est3o sujritas ás suas disposi ocs c a dos rrgula-
mcntos expedidos rara sua cxcençilo. · 

N. 9.-Dircctoria Central. -1.• Secçiío.-Rio de Ja
neiJ·o.-Ministcrio dos NPr,ocios da Agricultura, Commerl~io 
n Obras Publicas em 22 de Dezembro de 18ü3. 

111m. c Exm. St·.-I<'oi presl'nle a Sua 1\lagl'stade o lrn
perndor o requeriuwnto, e111 que a Cotnpanhia de St'guro~
Ui1ií.ladtl l'oblka -. t•s!~lw!·'t;t.la tit•ssa Proyinl'i:l, fl'c!amt 11 



ronlra a rclllt'S5J Jus balanços seml'slrat'·' tÍt' ,;tn:; O(lt'
raç!lcs. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Tendo Ouvido o p;:~rcct>r (Lt 
Secção dos Ncgocios do lmpcrio do Conselho de Estado, 
exarado em consulta de '" de Outubro ullirno, Itonvc poL' 
bem Indeferir, por Sua Immediata Hrsolu~ão de !G do cor
rente mt~z. o éitado requerimento, visto como todas a:> 
companhias ou sociedades anonymas ora existentes, cor
ganisadas quct' antes, quer depois de A~o:;to de JSGO, cs!Uo 
5lijcitas ás dispos(ções da LPi n." 1.083 de 22 daqucllc mcz 
c anno c de seus rcgulamentoe. 

O que communico n V. Ex. para seu conhecimento, o 
para que ó faça constar á dirccloria da referida \.omp<~nhia. 

llcns liuanle a V. E-c-Pedro de Alcantr!l't& flcllrgard,:.~ 
8r. l'rcsidcntc da Prorincia de Pcrnam!JIJcu, 

~ó+o~-

\. i>J2.- JUSTIÇA.- .\vi~o de :H LI•~ DezcrniHo dt· í8!j;L 

Ao Prcsitlcnte da PnH"inri:t do I'arau;l.- Dedara qur, dcsmrmbrnti<' 
um termo, de outro, pas,;ilo para o mro DO\ülllCllle ct·c;tdo fodE>.i u~ 
autos pendentes rclati1es ú qucstúcs de pc=:oas a!li tlr•mi~iliadas. 

2.• Secção.--:- :Miriistcl:io dos Negocias da J usli~'", - Ilio 
tle Janeiro, 22 de Dewmbro de 18ü3. 

Illm, e Etm. Sr.- A' Stla l\tagcstacle o ImperJdor foi 
pré~ente o oficio ém que o antcce:>sor de V. E'!.. submcllell. 
á decisão do Governo Imperial as duvidas olft~rccidas pelo 
juiz de Diréito da Comarca dessa Capital: 

1,• Se púde em correição tomar contas a tutores residcn· 
lcs no dishicto da Palmeira do termo da Ponta Grossa o 
Comarca de Castro, pela gestão de tutelas, que comc~úrãtl 
no tempo em que esse districto pertencia ao termo de Co
t·ityba, em cujo carlot·io se achiio as respectivos autos. 

2.• Se os autos pendentes e findos, em que intcrvinhfío 
partes residentes nesse districto da Palmeira, devem ou não 
ser enviados para o termo da Ponta Grossa, c se pótle veri
ficar a remessa por providencia geral em correição. 

O .MesmoAugusto Senhor, tendo ouvido o Conselheiro Con
tmltor dosNcgocios da Justiça, J.Iouvo por bem l\landar de
clarar a V. Ex. que cstil decidido qtw1 dr:mJr'mlJr~•lo !W1 

!•Frr.,.fir~ flrl f.O\Tll'iO t1f- 1 '{G.1 íO ~ 



l<'lfll10 de~ outr<), passií•l parn o !l\ro novJmrult• l'l't•ado t<)<I<H 
os aulo9 pendente~ relati\'Os <i questões d1• lH'>soas alli 1io111i· 
eiliadas. Os autos de inventario, em qn~ existem orphiios, 
sllo pendentes em relação ·á tutela até o momento da prcs
bç;io de contas pelos tutores c quita•;i'lo dos orphãos. l'or
tanto, esses antos passão para o novo lermo e ficilo sob n 
nova jurisdic\·iio, cessaudo a respeito dell•·s a antiga, que pela 
dusmernbrução perdeu a sua compelcnciJ. 

O Aviso de 1;) de Outubro de 1832 indica o modo dn 
fawl' a remessa dos autos pemlcntes por avocatoria~; rs'c 
modo, pori·m, nf!o excluQ a jurisdicção do .Juiz de Direito 
em currcirào, cujo fim salutar é a rrgularidaJc do f<\ro, 

Deus guârd•~ a V. Ex. - J o(lo Lins l'ieira Cmt.~ansclo d~ 
Siltimbú.- Sr. Presiuentc da l'roviucia do Paruu~i. 

--o&~--

N. 553.-HIPEniO.-Av'lso 'de:!'~ de Dezcn:l>ro de lM:l. 

~oh·c a dtnida sobr.~ a lor.ali<lndf t·m qnl' o .:i<lad<io ~ tlcrc dar a r11l 
para ><'l' qua1ititado. 

3.• Secção.- Rio de Janf'iro.- Mini~trrio do5 t-lrgoeios 
do lmpcl'lo em ~\. de Dezembro de H!(i:J. 

·Ern soluç1io ao officio de Vm. de 9 do corrente, rm quo 
consulta, se para a fJllil.lificnç;io dos' votantes deve-se attendct· 
:~o lugat· em que o ciuarlão tem residencia cfTectiva, ou ao 
lu·gar em que sórnenle tem esr.riplorio, seja de advocacia, 
de medicina, ou do outra qualquer profissão j declaro qur; 
segundo o disposto no art. 17 n.• 2 da Lei n.• 387 de 
19 do Agosto de 18~6, devem ser qualificados, em cada uma 
das Parochiils, os cidadãos que tiverem nclla rcsidcncia urn 
1nez pelo menos antes da qualificaçr.o, c cada um no dis
tricto em que morar. Cumprindo V111. portanln esta dis
posição, dere deixar de qualificar os qne nessa Parochia 
tiverem sómcntc escriptorio, o qual ni'io constilue rcsidencia, 

Dons Guardo a ,.m .-lifarqttez da Olimla.-Sr. Juiz de 
Paz Prcsidl'lltf' da Junta de Qualifl<·•H;iío ti~J l\1roehia de 
S. José. 



N. :}:Ji-.-DIPEIWJ.·-Em 2'~ r1e lkl.cmLro tle 1SG3. 

~,.,.1.1ra QIJP os ~l~ir 0 res fJIW dnr.m S('r com·orados par~ a f•)rm~cno LI~ 
.!unta l!c quali.lknç3o sroo unicamente os prillll'iros lotados tia r.!tl· 
ÇJ.o até o ríumcro de eleitores que tinr dado a J•arorJ,ia. 

3.• St~c~ii.o.- Hiq dt~ Janeiro.- !\linis!erio do;; l'írgodos 
do Impcrio em ~~~ de Dezembro de 1~G3. 

A'Ccnso J'l.'rcb(do o officio que ''rn. me clirigio rrn Hl d!J 
rorrcnlc mcz, consultando s•~ procl'tll'll J'l'glllilrlllenle ron
'ocatlllo Jnra a organis'1~ão ll.a Junt\1 de (lualilira~·üo dcssn 
1'arochia fJUalro suppiPntPs de !'lcitorrs para subsliluireru 
fn•s l.'leiton•s, IJUfl fallef'l\rão, c um que se nrJ.a IIIIHlarlo 
para outra l'anwltin. l~m n•sposla lhe 1h•claro fJ!Ie PS:i~l 
sua delil){'raçl•o ,·. lliamelr<~luwnl(' opposta vo nrt. {i." da J.ci 
1kgulamentar da,; l~lei<Jil's (h~ 19 de Agosto tl11 18'tG, o 
tJUa I ddcrrniua e~prcssamenlf' que os cldtores, que tle\eru 
ser convocados, SPt[to unir;arnrntc os priruPiros 'o lados da 
f'lt•içiio atú o numr•ro de deilon·s CJ'W fher darlo a l'artwhia, 
~~ 11<io quac:<qrwr supplcnt~s. embora est('j;lo mudados, rnor-
1 os, ou impedidos al~rrns l'lcilores; assim corno que os ~np
)Jlenles S!'r.'io unieam,•nte os prirndros imrrwdialos l'lll \llli!s 
ao~ nomeados eleitores, nilo Sl' ('harnando supplenl('s llll'llos 

\QI.ados f•rn ht~<ll' de alguns dos mais \'oludos !JlliJ e,;tc'jào 
mndado~. mortos, ou impt>rlidos. 

Deus Gúarde a Yrn.-JJ!prqurz de Oli11da.- Sr. Jui:r. rl_c 
l"nz Presidente da Junta de (.lu;tlilieaç;io da Pnrochin tl'l. 
(.;uaratiha. 

--
N. t;;}.').- AGHICCL1T.n \, cmniEHCIO E Olli.L\S I'U~ 

JJLIC.\S.-l'urtaria de 2:~ de Dezembro de HlG3. 

Prog•·amruJ., para OS ClatllCS c.lc ;q~rimrnsorrs. 

N. f.- Din'ctoria das Terras Jluhlicas e Colouísa<·iío.
Hi•l de Junelro.-.Ministerio dos Negocios da Agriculllrr'•· 
Commercio c Obras i)u!Jlicus, em 21 de JJezcmbro de H!ti'J. 

Jllm. Sr.-FiL!i! 'lpproyado o Programma jrml.o, or~:llli'a•lo 
nesta d~ta pela a.• Directoria deste 1\linistf'rio para a ('\('· 
f'll•:.io do art. 3• das instnrcçcies relat.iras ü Hn!llf'a~fto d~ 
"\~rirur11sorPs, u pprontdas pelo Decreto n. 3.1 US de Hi do 
{'Of'l'~'llle IIII'Z. 

Jl,.u, t;uanl~ fi Y. S.-'T'I'drn dl' .f[,·antrrra ll llrgflrti-,~· 
~!· .. Jlii'!'C'Ifll' di! ~; • llirTrlori<t. 



t•tc.g"i':.lmma <1:\s <lonh•inas a •1nc se rercr•c o :u•t. 3.• cl~s: 
instrliCÇáes It:u·:.t a 1~1nu ca\•ào de ugrintcJ~~or•es, :tptn•o .. 
T:ulas pelo nr-ereto u. a.t 98 cf.c f q <\c D\lZCII\bl'O 4Q 
f'~ut·••eutc an.no. 

1.0 illathcmaticas clemr.nlares. 

Arilhmclica, nlgebra até cquaç{ics do 2.• gnio, logari~ 
thmos, geometria plat:<J c (rignomclria (l'ctilinia. 

2.0 lllttro!ogia, 

Systcma nacion~!. antigo, mcll:ico c inglcz: o culçulo do~ 
complt:xos. 

3. • Topo!Jraphia. 

Descripção dos seguintes instrumentos: lmssola, plnn-, 
cllcla, c:;quadro de agrirncns.or, pantomelro c nhcl de agua 
c de hol!Ja d'nr, scx!untc e t!twdolito. 

IL' Nr~çiJes de aslro.n(lmia. 

l!;'scripç7ío da csphera celeste, c de StHlS circul05; Jongi
iwles e latilurlPs krreslres: rotação dium.a e movimento 
annual da lt~rra; su:1 Hgura o uimcnsücs; mcllida do lcmpu 
Hrdudciro, médio c ~idera!. 

5. • Desenho li~~ar. 

lkseript:.;;o r; uso dos instrumentos cmrwrgados no descuho. 
li 11rnr; conslrucç11o de escalas; core:~ convcr:dunaes; c 
c.:t'•J•ia de dcsenltos topogruphicos. 

G. 0 Pratica do uso dos instrumentos e trabalhos de campo. 

Hee!illcnrJo dos in.slrumcntos mencionados; lcvanlamcnlo 
da planta de um. terreno por iutercepr;ões, triangulaçücs, 
ou a cuminlwmc·illn; niw'I<Jn:cnto de um<J exleusiío qualquer; 
fOllslrucçiio d1·siPs trab.alh~>s e memorial dos mesmos; dclcr
lllinaçiio da cJ,•dinação da a~nlha c da Jaliludc. 

Ten~cira Diredoria, 21• d'-' 1kzcmhro de 1863.. -Palra 
d.· .t!canlr!ra flr:fl,-~,ardc. 



N. 55G.~AGRlCULTUHA, cmnmRClO E OTIHAS PU
llLICAS.~A,iso de 28 de Dt7cmbro llc 18GJ. 

Manda or!'nni~ar urna tahclla do;; f!rnrros de imporlitçno, de IJilC a 
Companhia de Nmrgnção do i\Iarunhilo púdo ntrcrrr <lllltUalmcuto 
para a nun•gação lltniul. 

Dirccloria do Corrdo.-N, f .OG!l.~ Rio de Janriro.-
1\1 inislerio dos J'\rgocios da A~rinlltma, Collilllercio c Obras 
l'ublicas em 28 de Dezembro de 1~63, 

111m. c E ... m. Sr.-.Uavendo a Companhia de 1'\avrf!ação 
por vapor dessa Provincia reqw•ridu, que em l'Xl'CtH,:ão do 
lll't. 18 dn Lei de 2ü de Setembro de 1857 lhe fossem en
tregues livres de direitos alguns objectus, que para seu 
consumo !unia mnndado vir, c linha na All'anrlcgn dessa 
ddade 1 nllc!ldcndo o Governo Imperial a que a ll'i cll<tda 
só se refPre á n;n·rgação lluviul, !•ntrrtanlo que a mesma 
Companhia faz tambem hoje a nnvef.;-<l('iio costeira por vir
tude do Decreto n.o 2. HJ7 de 2ü de Junho de 1858, qnc 
etn tH•nlturna de suas condi1·cics concede sc·mcliJante isl'nriio: 
resoln•u que fo$SC fonsullnda n respectiva Secc:~o do Con
si'IIJO de Estado, a qual !'oi de panccr que seja orf(anisada 
umn tal.Jclln <los generot~ e qunntidadP, IJIIC a referida Cnm
J1ilnhia pôde preeisnr rrn cnda :~nno l'an1 a na\'l'g::c;iio ~ómenlo 
llmial á Ybla <los yapores que udln l'IIJ(lrc·ga, suns tri
J•ola·;õPs, numero de 'ingt•ns, o mais circumstancins, que 
possão inllttir l'ln la! objc!'lo. E tendo-se Sua l\Ingestudo 
o Imperadot' Dignado conformar eo1n este parcrcr por Sua 
lmmcdiala Hcsoluçiio de 1G do corrente; cu1 confonnidndo 
com ól mrsuw nesolnfi'iO sirva-SI~ v. Ex. ordenar que pela 
Companhia seja organisada a n·f•·rida td){'lla, que será 
uwrnpnnhada de umn rela{'iio dos yapores empregados crn 
il respeellva twn·gação, com todas as declarnções que possão 
sc•r pr,•ci><lS pnra eonhol'imcnlo dc~ta tn11tc·ria. !~ ouvindo 
a respeito a Capilania do Plll'to dessa Capilul mo fará remessa 
de tudo para definitiva solu~·üo. 

n.~IJS Gunl'(!e a v. E'L-l'edro de .1lcantarc' Bellrgardc. 
-Sr. 11Icsidenlo da l 1royincia do Maranhão. 



h'. 55i.-FAZFNDA.-Circular em 28 de lkzembt\l de 18G3· 

CJrumunica tlil'ersa5 pra1itlrnrias a rrspri!o do pagamento das pcns~es 
du lMoute-pio. 

1.• Secçiio.-Ministerio dos l'lt>gocios de I•azelllla .- 1\óo 
de Jatwiro Clll 28 de Dezembro ue 1SG3. 

O Marqnrz de .. \hrantc:s, l'ro>idcnle interino do TribunnJ 
do Thesouro !'\acionai, comluunka aos Srs. Inspeclorcs das. 
Thesnnrarias de Fazenda, Jhll'a o rlt~vi!lo conheeinwnto, que 
}Jdo Slccrctari•l do Monte-pio Ger;JI ue Eeonfllnia dos Sl'r
l:idores do Estado lhes srrüo <'11\'iados os livros c modelos 
}'ara a C~CI'Í(J[IlJ'a~·ão, de <JIIP tralüo 05 af[S. 2. 0 l' 3: 0 diU 
lustrueçties de 1 ~ dt~ 1'\ovemhro proximo passado; ficando 
os Srs. lthJWeltll't~S n,t inlclli~encia de !JIIC o pD~amcnto 
das pensões só poderá conwc;ar· pela. Caixa c>pcdi•l crcada, 
uas referidas TitPsourarias !I vi.;ta de communicaçües ür
lidacs do Secretario do l\ltmt•~ -pio, indicandn norninal
menlc os l't•n:;ionisli•s que doveru ser p~gos, c dPsrk quando, 
a imporlancia das pcnsõe.-; anntnc> noutras circumstancias. 
IJUC esclarcção os as,;enlos qne derc:n St~r fdlos no livro 
fias Jwnsõcs, conrormn Sl' declara no art. 2." das ciladas 
Insl.rucções, qur•r se trato d!~ l'mHinnistas ora m:istcnlcs, 
C)llcr dos que p:tra o rutnro rorcrn reconlwcidos, nos termo~ 
dos arts. 11 c 12 das mesma-; lnstruet;qes. 

Logo que se ree.ebio nas r-cfe:-itlas Th)SOtlfariils c. !'c 
nchem devidamente rubricados os livros, tlc que acima S<Jt 

lr.1ta, na rónna do art. /L" das lnslruec;õPs, as quantias que. 
as partes pretcmdercm rceolh•~r provPnienle5 ue joias, an
nuidadt~S c outras pertcneentcs <lO l\lontc-pio. nf1o scrfto. 
mais cscripluradas rw Caixa das Thcsnurarias, e sim na 
csp.·cial uo 1\Jonto-pio com as rormalidadcs nigi1las 110. 

urt. 3 • das lnstrue.çt1cs, reputando-se inslalladas as Caixas. 
uspeciaes no dia em que rwllas s•~ Pscripturar o prirnl'iro 
artigo de receita , ou seja )ll'O\'l'll i ente de renda propria 
do E~labelccimcnto, ou de supprimcnlo feito. pc~las The-. 
s~urarias; l.L~vendo Psta circnmstancia ser comiiJUnicada no 
Thesouro c ao Secretario do 1\!onte-pio para os Iins cor ..... 
wni!!nlcs. 



N. :_;:;s.- F.ÜE:\ ll.\.- Em 2!1 tk lkzcmLro dt· lSG:1. 

!J.odnra não F<'rrm •lni•los "' fretrs tias rhi'n~ •lt• assnrar apprc• 
heudida5 por dillácnça~ de taras. 

Ministerio ~los NP(.(ocios da FaletHla.- Rio de Janeiro 
em 2!} do Dezembro Jo 18ti3. 

O :\larqucz dn Aht'anlcs, Prrsidcntc in!el'ino do Tribu
nal do Thcsouro ~acionai, IPilflo em vista o ollicio da 
The;ouraria da Pl'o~inciil. da Bahia do 1.1. do Janeiro de 
t8ti:.!, sob n." t:), ll'ansmillindo o recurso interposto poL' 
Jo.HIUim Dias :\laeirira & Comp. da décisão da mesma Tito· 
somari:l, conllrmatoria cla da l'l)3pl'cliva Alf;mclc~a qne lhes de· 
tü•gou o pagamento do~ frelr~ d·ts c<Jixas de assucar vinrlas 
rlcl Scrgipl', prelc•rHicnllo os rceorrenlcs, fnnllaclos no nrt. 
!i]7 do Codigo C.ut\:mercial, qne a imporl<mcia do freto 
dus caixas apprehentliclas por f<~lsifica..;rw de t;íra, fossll 
dt~duzida do prmlucto das mesmas, c,tanclo umas apprc
lwndidas c ol!lras <ll'l'emaladils, mediante embargo por pre
catorio do Jniz CollliiHJrci;l\ que não foi cumprido pela 
Alfimdrgr~, a qual .lá antes recusára o pagamento do dilu 
frete; c considera mio que o art. 20f) ~ 7 .• do Hcgulamento 
das Alfantlcgas prescreve qnc a apprd1ensão deve ter plrn;t 
execução, ainda qnu dahi resulte inutilisarcm-se no todn 
nu em parte os embargos ou penhoras fuitns em mercado
rias exisletltes nas Alfa;lflegas, ~rmazeus alfandegados c nas 
embarcações, c que esta disposição procederia ainda quando 
o embaraço fosse feito em tempo, constando aliás que o 
niio fôra nos termos do5 arts. 527 c!~ i l do Codigo ~lo Com· 
rnerclo c arts. 378 c 5:!0 do Hcgulamento dn processo res
pectivo; considerando que o art. 20!} § 7 .• estabelece o 
privilrgio e prcfcrcncia da F<tzcnda Publica 1'10 concurso do 
credores pela apprehcnsão, porque a mesma Fazenda entra 
ncsso ca~o com a sua intcnçilo ftJndada em todos os bens 
incursos em commisso; considerando mais qnc, cmquanto 
esta matcria não fôr rcgulacla por uma L11i geral, devem 
observar-se as disposiçües vigentes sobre o dito privilegio 
c prcfcrencia ; declara ao Sr. lnspcctor da mesma Thesou
rJria, que o dito Tribunal rc~olvcu approvar a mencionada 
decisão, 

Mal'que.:: rle Abra11tcg, 

-·----





N. t.-AGRICULTUHA, COl\IMEHCIO E OBRAS PUBLICAS. 
Em 5 de Junho do 1803. 

Antorisa a Comp11nbia dn Estrada de Ferro de Pcroa·nbuco, a tJpg
Jiendcr até -1': 10. ooo conf a compra do material rodante que ainda 
for ncccssnrio. 

N. 48.- Direcloria das Obras Publicas c Navega~ão.-
2.• Sccçlio.-llio do Janciro.-.Ministcrio dos Nf'godos da 
Agricultura, Commcrcio o Obras Publicas em 5 de Junho 
de 1863. 

Foi presente á Sua 1\Jagestade o Imperador o officio do 
V. S. de 31 de .Mar~o ultimo, em que representa sobre 
a necessidade de augrncnto do trem rodante da estrada do 
ferro da Província de Pernambuco por ser insufficienlo para 
o serviço do trafego o material exislcutc; c o 1\lesmo Augusto 
Senhor, tornando em consideração as raziles por V. S. apre
sentadas, manda declarar-lhe que póde a Companhia de:
pender para compra do material rodante, que ainda fOr 
ncccssario, até a quantia de L 10.000, porém dL•baixo di.ls 
seguintes condições! 

L• A Companhia poderá despender essa quantia na 
compra de quatro locomolivils, c uos carros que furem 
iudispcnsaveis. 

2.• A Companhia pngar-sc-ha do avanço que fizpr dc;sa 
quantia por descontos mensacs lirildos da receita liquida 
t.la Companhia. 

3.• Esse desconto se r!Tectuará p•lla mt,tade da receita 
liquida de cada mcz, cmquanto essa melado não exceder 
de dez contos de réis, c excedendo, o desconto se fará só
uwnle pela referida quantia de dez contos do réis. 

t..• A autorisa~iio o mais cslipula~ões anleccdcnlcs Ocão 
d(•pcndcntcs da realiza~ão da seguinte condi~ão. 

5. • A Companhia fará nas despczas de custeio r !I c adllli
nislração da estrada uma reducção não inferior á do 1! 2.200 
por anno, j;í diminuindo o pessoal empregado no scn:i~o 
fla Companhia, já reduzindo os sillarios que paga á csso 
pessoal. 

O que comrnunico a Y. S. para sua iulcll'g ·nciil c p:-o
,.(·rno. 

J)pus Guarde a V. S.- Pedro de Alca11tara Rcl!tga!"dr..
Sr. Supcrinto.~udcnte da estrada de ferro cle l'ernambutw. 



.,. , " 
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•\. 1. -GUI.mH.\. -1\c•solução ele 17 de Junho de HlG:L 

Jt:•;,;nltH:~o tomada sohr" CortstJlla da~ ~t·t•çõP~ rNntidn~ dl' t;nc•t-ra r ":t
ri·!lw c ri<· Fiw•tula tio Consl'lho de E>lil<lo- de.-larmu'o qne lllll 

I l!lirial, qu!' SI~ haria ôlfli'PSI'lllatlo 1oluntari~meniP tia dPSI'l'l;~o. para 
~;ozar do lntlulto, 1p1e fura roureclido, tinha direito a etapa dl•!idP 
qn•· sr apí·i;si;i'ífoll, uão ohslaule sn pre,u para respondf'r a Cuuselho 
,J,. <>ucrra por outro rrime. 

Sealwr.-~)lantlou \'o-sa :\lagt'slallc Imtu•ri.il, pnr .\liso nx
pedirlo com a data de tU de \ovembro de IS(W, que as St~n:•it•s 
n•unidns de (;uena e l\larinl!a, e de Fazewla do ~:on
sdho de Estado consultassem, eom o seu parecer, sobre o 
direito <{lte :;ssiste ao Alf<·res Francisco Josó Joaquim de 
Barros ;í re~ct•p<;flo do veneirnento da etapa dt•s•.le Cjlll' st· 
<IJll'I:Sl'ntou da dt·sen:iio e•11 que se <~chm·a, rnandado nho
nar pl'lo PrcsidentL~ da Prm incia de Pernambum, não obs-
1ante a impugnação feita pela Thesoumria de Fi.lzcnda da 
mesma Província . 

. \ questão que tern de de(;idir-sc i· a que passão a expor: 
-·O Jn5pector da Thesouraria de Fazenda de Pernambuco, 
•·m o!licio de 17 de Agosto de 1860, dirigido no l're~i
d('n\e da ProYincia, representou eoulra o pngamento da 
dapa ao Alferes Francisco Jo~{· Joaquim de Barros, allt~
;Iaado, que a observa•:ão H.• da Tabdla do 1." de 1\laio de 
lthS n}o podia pennilli-lo; po:·quanlo a ohserva<;ão diz
qw~ os Ullil'iat•s do Exerci lo que St~ tu.:han·m doentes, e os 
I[!W ((Jr•'lll prisioneiro; cuntinzuuá,j a IH'rceber a el<q:a, no 
1 ,t"n d•~ que jiÍ anlPs a percdwssrm,- e qw~ •·omo o .\ll'erl's 
n11nca percdwra a t'lapa da Tahella do 1." d1• Maio, nem 
'''"~•illo a da Talwlla !I•~ :11 de .Lllll'iro de Jl:l::i7, por lt'r 
d<'snlauo t~lll tti:~u. niín s1~ d::\'a a llypolhese da cunlinua<;fln, 
:1 q11e a Talwl!:l s<~ n·krl',- accresecndo qur, quando nws
lllo o ;\ll'dcs til·•·sst• p1•rcebido a el;~pa, o facto ela dt·sen;ilo 
lni;t occasionado. uma intt•rrupçao, 1(11'~ o Pxc!uia inll'ira
l!ll'llte di! dio;po~it;iio qttt~ se inYoca para autori~ar o pa;;a
llll'tlltl. 

O!N·rvn, nl(·:n dislP. n lihpcdor qnr, p<~rJ qtw o :\lt't•n·s 
ad:Juiri:ísc <!in·ilo it cl:lj>a, n;io hasl<~'•'" apn·st~ntar-sc da 
•1l'Sl'n;ilo, •·ra preciso lt~r t~nlr;al•> no t'Xl'tTicio d1· SPtl posto, 
o <Jt!e aliás n:·w :lcon\cct'u, pDr tt·r ~:ido pn·so i;nnledial:l
lilente pura responder pl'lo rrilllC de t.:nnru~sCto qtw lia1iél 
I' >!llllil'llido, quündu dl'st·rluu. 

\:i·J o!,;tanle esta:; c o\llras eonsilkr:tl:•:>,·s feita;; pelo 111~
J"'dor •h Tht•soun;ria tl•~ Faz:·nda de Pernambuco, o l'rt:
~idPnle da Provinda, L'lll o meio di~ tU dP ~!'lembro, TI'SJiflllill'll, 
l!'t" tkvia I'!Tt·l'!u:tr-H~ n ahono da elap.l ao .\ll't:rl's Fran
t!,,.O ,!ry,;,·· .l'>:t<{JI!llt rl•• !::1fT"': l'''I'•!W'lllo ~cnd•J 1_·,,!,~ U!llria! 



indultado da deserção que commellern, entrou no gozo de 
lodos os direitos, c prcrogativas que são inhercntcs ao 
posto, drwcnd0, por is~o, perceber o soldo c mais venci
mentos que lhe compctião; c se bem que cllc estivesse 
indiciado, c não pronunciado em outro crime, ]lrecei
tnando 11 tnbclla do t.o de l\laio de 1858, na observação 3.' 
qne os Omciacs tcPm direito á cta]la, ninda em Conselho 
de (~uerra, Na intuitivo qnn o niio poderia nl'gar <Ír1ucllcs, 
que '~'tivessem apenas su.Hios ;i Cor:sclho rlc (~uerra. 

O Chdc da 1." S•,•eçiio da Contadoria t;cral da tiuerra 
~ustcnla a deeisão do Presidr•nle da Província dr~ l'Prnam
hueo, mas o Contador Geral ~~ de opinião contraria; c o 
Procurador da Corôa, que foi ouvido sobr~ a malrria, em 
ollirio de 9 rle Non~mbro do J81i0, exprime-se nos SPguinl.rs 
lr·rmos: - Pelo que consta dl'stes pnpeis, antes da de,;crr;ão 
ji1 incorrera o Alferes ('fll crime de conrussão, pelo qual 
ia entrar em processo, crime cslr, que llw motivara a clp
SPI"çãn, para evitar· as ronsPqucncias do llli'Sillo processo. 
Ao apn·sentar-se não devia, com respeito a Lei, entrar rro 
exen:ieio do posto, nem considerar-se reintegrado rm ledag 
;~; funr:ç.ves, c vantagens, por vir tudo da arnnislia, n qunl 
lavou certamente a maneira da deserção, mas nfw o ab,ui\'CU 
do delicio, que o obrigava a ser no mesmo IIILHncnto pro
cr·ssado, c julgado. Não se deve portanto nrgumenlar 
rom as 11cçücs, c suhlilczus de haver sido resliluido inlc·
f'falnH'tltc u todas as funcr;ücs, c franrJuezas inhcrcnlcs ao 
livre exercido do sc~u posto, em manift·sta fraude da Ld, 
que não lokra certamente que o criminoso tire proveito 
do sru proprio crinrr, de\'cndo-se ter em rncrnoria, que as 
Ll'is da Fazenda o ennsiderão dclinqucnte de5dc o momento, 
em que ellc niio tlera conta, e fizera entrega do diuhciro 
IILblo sob sua guarda, c adrninistraçiio. 

l'or estas c outras razücs, que csr.:uso accrcsccntar, con
cordo c·om o ln~pcdor da Thcsonraria, c com o Sr. Con
tador t;eral da IJucna.- Tal i~ o r•stado da quc,Lão, sobre 
a qual as S<·cçiiL'S reunidas, crn obcdicneia ~o que lhes foi 
ddt'rrninarlo no AYiso de 1\) de Nu\cmbro de 1SGO, tem 
;~gora de emillir o seu juizo, c é o qne dias yiio fnzer. 
Considerando: J ." ()tH~ o indulto concedirln pdo crime dn 
cleserçãu restilnio ao Alferes, ele rpw se trata, logo que sn 
apresentou, todas 11s honra~. privilegios, c veneirnenlns qtw 
c·onrpelião ao seu posto: :.!." Que urn dcslt·s \rneirnento~ 
c'· a etapa, de I{UC tH'Ill um OITir:ial púrk st·r privado no todo, 
ou e111 parte·, St'lliio em Yirturlr~ ck sc·ntr·nça li•• JH'onurrr·ia, 
011 ronderrrnalw ia, e nfío pelo simples f.tclo da pri~;lo rort~<• 
suspeito ele crirrw: :l," Q'lll a r.in·umstarrria dt• IJIII' o .\lf,·rc·~ 
nt'w pr·rrebía, t{llellltln rlt:~ertnu, a c•L;:pa lll<lrc;nl<l tt:J la-



hclla do t.• do l\lalo de 1858, nP.m a designada na de :u 
de Janeiro do 1857, não é por fórma alguma procedente, 
nem attendivel, porque vê-se, que nesso tempo recebia 
elle outra, que era afixada pela tabclla respectiva; c a pa
lavra- continuação- que se emprega na observação 3.• 
da tabella do t.• do l\laio de 1858, refere-se ao direito a 
etapa, e nllo ao quantitativo, quo é varia\'el: 4. • Quo o 
artigo 7.• da Lei n.• 5lJ2 de Maio de 1850 reconhece quo 
tem direito ás rações do etapo os Officiacs do Exercito, 
que P.stivcrem em errecti\'O seniço militar, incluídos nesta 
regra os doentes, os que se acharem em Conselho de Guerra, 
uma vez que antes delle tivessem tal direito, e os quo 
estiverem prisioneiros: 5.• Quo esta doutrina, ou disposição, 
i~ a mesma que se acha reproduzida na observação 3. • da 
1abclla do t.• de :Maio de 1858, e resolve favora\'clmentc 
a questão do Alferes Francisco José Joaquim de Barros 
apenas preso para responder a Conselho do Guerra; as 
Secções reunidas de Guerra c l\farinha, o de Fazenda do 
Conselho de Estado são de parecer, que a decisão do Prc- . 
sidentc da Província de Pernambuco de\'e ser approvada. 
Vossa Magestadc Imperial, porém, Resolverá o que for mais 
acertado. Paço em trinta de Abril de mil c oitocentos 
sessenta e tres.- Visconde de Ahaeté.- João Paulu do1 
Santos Barreto.- lltiguel de Sou~a de .IJiello e Alvim.
Visconde ele Itaborahy.- Cantlido Bapti6ta de Oliveira.-

Como Parece.- Paço em 17 lle Junho de 1863. 

Com a Uubrica de Sua l\lag1~stade o Imperador. 

Antonio Man(>el de llfello. 



N. 3.-JUSTIÇA.-Aviso dn :10 de Julho de 1SG3. 

Ao Presidente da Provincia do Paraná.- Declara !JUe um Subdelegado, 
fnnccionando como Juiz l\lunicipal substituto em um processo, em que 
ello impedidos os outros supJllenlrs, não lka inhibitlo de continu:~r 
no e1cr, icio da ~ubdelrgaril. 

:!.• Secção. -1\linistcrio dos ;xcgocios da Justiça.- Rio de 
Janeiro, 30 do Julho tle 18<::!. 

111m. c Exm. St·.- A' Sua Magcslade o Imperador foi 
presente o officio dessa Presidencia do t3 de Novembro du 
anno passado, com a copia do pi'Ovimento lle ag~ravo pro
ferido pelo Juit. de Direito da Comarca de Paranaguá, 
declarando illcgal o despacho do Juiz Municipal supplrnl11 
daquella Termo, pelo qual se julgou incornpctcnto para 
continuar á funccionar n'um processo de f•tllencia, em quH 
se achlio impedidos os outros supplentrs, pela raziio de llw 
sido nomeado Subdelegado de l'olicia do respectivo districtn 
o achar-se em exercício deste cargo, visto como, pcrmit
tindo o Aviso de 30 de Janeiro do 18'•3 quo os Subdele
gados e seus substitut~1s sejão nomeados supplentcs dos Juizes 
l\lunicipaes c Delegados de Polida, e determinando que Cl'ssu 
o exercicio de Subdelegado quando exercerem os empregos 
do Juiz Municipal e Oelegarlu, nãu podia o Jui1. supplentu 
t•stabele•:er uma opção quo niw lhe é facultada por L11i; 
o demais, funccionando como Jui1. em um processo, eru 
qne são impedidos Oi outws supplenlrs, não llca inhihidu 
do continuar no exereicio do cargo de Subdelrgado, porquo 
não recebe a juristliC\~ào plena do cargo de Juiz J\lunicipal, 
mas sim limitada a um caso especial c isol:~do. O 1\lesrnu 
Augusto Senhor, Tendo Ou,·ilto o Conselheiro Consultor dos 
Nrgocios da Justiça, Houve por bem Appromr a dclibcra
çflo, pda qual essa Pt·csidcncia contir.nou o jurídico pro
vimento do Juiz de Dit·eito da Comarca do Paranagu;í. 

Oeus (Juardc á V. Ex.- Joilo Uns Yieira Cansan.,iio de 
Sinimbú.- Sr. Presidente da Pro\'ineia tio Paraná. 
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