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1. - l~lPERIO. -Em 3 de Janeiro de 1870. -
Ao Dil·eetor da Faculdade de S. Panlo.- Re· 
solve duvidas sobre o modo pratico dos exames 
de preparatorios ....•.•.••....••......•.••. " ... 

2. -!MP E RIO. -Em IS de Janeiro de 1870. -
Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro.
neclara 11er motivo de nullidade de eleição a 
omi~são na respectiva acta dos nomes dos vo
t:ulles qne deixão de comparecei· á 3.• cha-
mada ......................................... . 

:J. - L\IPERIO.- Em 7 de Janeiro de 1870.
Ao Presidente da Província de Minas Geraes.
Dcclara que em uma parochia nova, apezar de 
achar-se já canonicamente instituída, e com o 
nnmero de eleitores designado, não póde haver 
eleição de eleitores para Senador, se ainda não 
estiver concluída a respectiva qnalificação ••.• 

4.- GUE"RRA. -Em 8 de Janeiro de 1870.
lleclara que é prohibido passar-se mais de mna 
via fie IJUalquet· titulo que possa servir para se 
rw,lir pagamento .............................. . 

:;. - Bli'ERlO. - E1~1 10 de Janeiro de 1870.
Ao Presidente da Província de 1\linas.-Deêlara 
eomo devem ser qualificados os habilante!l de 
distril:to de uma freguezia incorporada"a~uth, 
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ti. - I'.IPERIO.- Em 11 de Janeiro de 1870.
Ao Presidente da Província do Rio Grande do 
Sul. - Declara que o cid~dão eleito Vereador 
está sujeito ás disposições dos :1rts. 43 c 4i da 
Lei do 1.0 de Outubro de 1828, cmquanto não 
fôr competeutcmcnl~ escuso o cargo .••... _ .•• : 
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rira em vi~or para a colu·:mça dos tll1eitos da 
car11e setca e do baealhao.- _ .•.••••.•.•.••.•. 

s.- 1'.\ZENilA.- Em 12 de Janeir<Uie 1870.
Sohre nrn J>ree~atoriu exJwdiflo Jwl! JllilO l\lu
uicipal da 2.• vam a re!(ucrimcuto de um in· 
dlviduo, para a apprelwusàu ua Alf:mdega da 
bagagem de ~na mulher, chegada de Portugal. 

!l.- FAZE NUA.- Em 12 de .Janeiro de 1870.
Sohre um l'n:c:lloriu do Juizo l\lnuicipal da 
1.• vara Jtara u seeJtW~tro, no Entre/tosto da 
Saude, de uma mae:hina •tle fazer gc o, sobre 
cuJa JH'Opril'datll! pe·tuk liligio ........ _. _ .... .. 

11 - 11\II'EHJO. - Em 12 cle .Janeiro de 18'70.
Ao UirccLor tia F;wuldacle de Medicina da Córte. 
-IJeclara que aos •tppositorcs competem as gra
t.iticat;ões tle1 idas p!'lo ~~'\e•rcieio das cadeiras, 
alem da diaria por li~üo ...................... . 

:1 I. - JUS'flCA. -Avi~fJ de 1:J de Janeiro de 1870.
Ao l'reshfeute tia l'ro1inda tie S. l'aulo.-Dc
clara que os l'resitlerHes sü podem conceder 
liccu~·a, além de: lr<·s mezes dCJIOis de decor
rido um anuo tonlaclo da ultima •••.••••.•.••• 

12.- Jl\IPEIUO.- J'm .14 de Janeiro de 1870.
Ao l'ro:sidcnw da Província da Bahia.-Ueclara: 
1.•, ser motivo tle uullitla•lc de eleição o ser 
feita cJawlcstiuarncute; 2.•, ser válida a que 
se realiza l'üra da matriz, quando esta se acha 
impedida, e t'lll Ju:,rar Je~almcnte designado, se 
seu proces~o eoner lt•galmentc ............. .. 

t:l. - BIPEHIO.- Em I:S de .Janeiro dt• 18711.
Ao l.'rcsirlenlc ola l'roviucia da nahia.-Ucr.lara 
SCI'!:lll m•Jtivos 1le uullidatle de eleição: J.o, 
ser r .. i ta lüra da matriz Sl'lll motivo legal c 
provado; 2.•, lavrar-se uma unica acla •lo· pro· 
cesso das Lr•.·s t:ham:ulas e da apuração tios 
\'tJt<•S "" ••••..•••••••...•••••••••••••••• • ••••••• 

H.- .JllSTICA.-Aviso tle li) •le .Janeiro th: fS70.
I>cdara q(w uão é applicavf'l o llecrel.o n." 3535 
de 2:> de' .~oYemhtn '''~ l!!fiil ao Otlicial da Guarda 
l'iacioual IJHt', :unes da sua IIOIIIl':tçao, ja re.,illia 
l'úra do tlistricto ............................ _ .. 

-1!). - FAZENnA. --Em 17 tle Janeiro •le 1870.
,As cart3S de uuluralisaçào são bentas do paga
mcutu do sello e euwhuuentos, !Juaudo conce• 
didas a estraugeiros •Juc vierem para o Brasil 
como emigrantes ou colonos, ou se conl.r-"'" 
lan•m par:t o .•wnic'n rnilita.r _ ................ . 
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DECISÕES. 

IPAG!. 

N. 1t.i. -FAZENDA. -Em 17 de Janeiro de 1870.-
0 algodão, de producção nacional, transportado 
de umas para outras Províncias do lmperlo 
n:i:> paga expediente ..... •.... •• . •• . . • . . • . . . . . 16 

N. :17. - G"UJmRA. - Em 17 de Janeiro de 1870. -
Declar·a que as sej!"undas vias dos docuruentos 
de deSJteza militar devem ser irlenticas ás pri
meiras, para poderem produzir seus devrdos 
effeitos...................... •. . . . . • • . . . . . • • • • . . .17 

~- IR. -AGRICULTURA, COMMEUCIO E OBRAS 
I'UBLICAS.- Aviso n.o 1 de Hl de .Janeiro de 
18:;0. -O arbitramento instjluido na condição 
13.• riu coutr·acto de 26 de Abril de :1857 deve 
ser· feito por simples conferencia dos arbitros 
sem fórma de juizo ...................... :..... li 

:'i. 19. -l\IAJUNHA .-Aviso de :19 de Jancird rle 18"70.-
Hedar·a IJUC as \'istorias dos na rios, de rrue 
IJ·ata o art. 15 ria Ld Jl. 0 1S1JG de 21:i de .Junho 
de JHSO, fJU:lllflo rcrjuer·idas, devem ser feitas 
1le couf'ormid:Jdr• com as disposições dos arts. 9.', 
10 e H do llecreto n.• t32'í de 5 de Fevereiro 
de 18/H ............................. : . .. .. .. . .. 1R 

N. :!O. - r;uERRA.- Em 2l de Janeiro de 1870. -
Dá providencias sobre o p:tgamento de renci
llll!ntos dos omciaes atldidos a torpos on em
pregados em est~hclccimentos militares, assim 
como dos que servirem em Conselhos de Guerra. 19 

N. 21. - FAZENilA.- Em 21 de Janeiro de 1870.-
1\landa sustar nas Províncias a execução do De
creto u.' 4150 de 8 do torJ·cnte, até que as 
'fhesouranas t·ecehão as neccssal"ias iustJ·ucçõcs 
do Thesouro. •• . • . • • . . . . . . .• • . . . • . . . . . • . •. . . . . • 20 

:-;. 22. - FAZENDA. - Em 21 .de Janeiro de 18"70. -
lletcnniua que não se pague a um ex-Thesou
rcii'O o re;to .dos seus veucimeutus, sem que 
elle satisfaça amigavelmente, ou por meio exe
cutivo, o ~ello, direitos c emolumentos do de-
creto de sua nomeaçao........ ... . •. . . .•. . .. .. 20 

i-f. 23.- FAZENDA.- Em 21 de Janeiro de 1870.-
.l\lauda restituir, de accôrdo com ft disposição 
do art. 1.o da Lei n.0 1il:i0 de 186!1 e Aviso de 
11 do corrente, a differeuça de direitos pagos 
pela c:uw~ secca e bacalháo despachados nos 
primeiros dias 1leste anno..................... 21 

N. 2l. -FAZ ENilA. -Em 22 de Janeiro de 18iO.
Ct•nfirnw a apprehcusúo de uura caixa com as
Sil<~.11", por ter siclu ua mesma CJH.:outr:Jda m:t-
teda helei'O[(Cnea.......... .. . . . . . •• .• . . . •. . . • . 22 

"!. :!:i. -IMPE!IIO.- Em 22 de .Janeiro de tRiO.-
Ao l"re;.;ir!ealc ria Pro,·iucia !lo Pari1.-lleclara 
ser motn·o de uullid:Jdc de eléiçáo- fazer-se 
a substituirão 11~ mt~sarios ilii!JCtlido~, uo ca,so 
de I(UC trata o art. 17 do Decreto n.• 1812 de 23 
íiP Agosto rle 18iJ6, por modo diverso do que 
~r! :wha P.stahclccido no mesmo :rrl.iio e no 11.• 23 
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:!tL ... :"FAZENDA.- Em 24 de Janeiro de 1870.
Dcclara que pertencem aos Juizes c Escrivães 
os emolumentos dos actos por clles expedidos. 

r..- FAZENDA. -1~m 2fi de .Janeiro de 1870.
Aos Pilotos-Escrivi1cs de navios do srrviço das 
Alfanrlc~as não ú applic:lVel a disposição do 
art. 26 do Alvará de 7 rte Janeiro de ·17!17, 
lit. 1.0 •,,,.,,, ... , .............. ,, ..... .. 

:!H. -FAZE:'illA. -Em 2() de .Janeiro de 11lí0. -
Rcsolnr;fw {k consulta declarando uão ter lu11ar 
a prctcnr;ão ria viuva tlc nm Ollicial, de eeuer 
cn1 favor de ~na filha a pensão do J\lonte-pio 
rit• l\Iarinha tio Ill:ll·i!lo, por já perceber pcnsãro 
rle igual imporl:!JJ(',ia deixada por seu pai •.... 

:!H. - FAZEN!IA.- Em :!() de .Janeiro de 1870.
As nome<H'ües dns Administradores e Escrivães 
das Mes~s ·tie Hendas, suhmettidas á approvaçào 
rio !\f '.sterio tia Fazrnrla , devem vir aeompa
nhad ri:~s prupq-;f:~c; ·~ iuformarõcs das Thc-
sulll·a. ias..... . ................•. : •••....•..••. 

:10.- FAZENil \.-Em ·~li ri<~ Janeiro de 1H70.
O Cons<~lho •k E~ ta do não t.:onheec das decisões 
do Tribnnai do Tho~sonw como Tribunal supe
rior dt• appdla•·ão, mas sim como um Trihunal 
t!" 1'1~\'iSIT !"'~''' "-' •:asos tlu art. 28 riu lleerelo 
IL" :!:I~:J tk :!!1 rk .l:nwiro tle 1Htl!J ............ . 

:11. -JtSTlÇA.---\IiS') •le2tidc.laneirode1870.
.\o l'residt·nt•· da l'ro1inda da Parahyba.-Dc
dara qar IJ.' l:q:ar·:s rlc Avaliarlorcs não !;ão 
Oilil'ios de .lu:;ti<::l, c r[iH~ os dl' Contador e Ois
trihui:lor tl•:n:111 ~~~r anuex:1 rios ou tlesanncxados 
eonlürnu~ o disposto uas Leis Pro,·inciaes •... 

:l:!.- AGl\ICCLTIJI\A, Cmll\lERCH) E OBHAS 
l'l1BLICAS.- E111 27 tle ,J;meiro de 1870 - IJe
l'lara IJIH'- 1!~10 ha li('!'PSSid:HIC de l'eiiiCLll'l' :lOS 
n•·;petLÍYOS '.lini'>l<:ri•l' as conta~ dr p:•ssaçens 
t:tlllt:o>didas na o•slrada de feno de ll. l'c'iro Il. 

:n. -l'AZE:'HIA.- Em :~s <1<1 .Janeiro de 18-:-o.
Par:t a insta lindo ti': um flanco ou Assoeia~fw 
banearb. 1; in•Ji,p•·n,avrl a t·arla de auLOrizaçào. 

:11.- FAZE:HH.- Ew 28 de janeiro rlc 1870.
lleclara qn•~ tkw t:IJnlinnar a suspensf1o das 
Homeat:õe~ ti'' Fi~cat•,; para os Bancos de dc
pu~il!,,: ~~ rlt·~' nnto', all: fiLie o Porler Ler,is
lali\'o n·,ulla fl,·lillitil':llltt'llle a semelhante rrs-
pcitt• : ...................................••..• 

:1:;. - .n:sTJ c •-. --.~,i;," 11t: :!H t!.: .l:1111'iro de: 1370. 
n:, proviJcnt· ia-; •·1n or;:,•lll a t:l i ta r que os [la
t!ll''lW ;::1 iii<J han 1 f<ira "'111 tia r eonlll'tinlelllO 
4la }rPra, t'IH q1w l!~'ll dP Sl_1 ~tlir vht~!··:n depois 
tln sol JIIJ~to ................................. .. 

:\ii. -· .H'STICA.- A1i"o rk 2H de Janeiro rle 1870-
J)pf'lara r(tl<~ o hbo de :!l tle Nnvewhro tle ""'>li 
Gr·\ ,. l:~tr!IH'IP <•·' ·1pplk::u!o an.~ t':-1.1.:0~ de in· 
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frac!fãO da Lei u.o 10!19 de 18 de Agosto de 1860 
relativamente a fracções de bilhetes de loteria!! 
legalmente ~utorizadas , ~eja qual fiiJ' a fórma 
ti essas fracçoes ................... • . · . • • .. ,· · .. · 

3í.- .IUSTIÇA.-Aviso de 28 de Janeiro de 1870.
Heelarando illegal a promoção de um ~uarda 
~acionai a Cabo de Esquadra sem conhecimento 
·~ propostn do Comrnandantil da respectivn. com-
l•anhia ............................... · .. · · ... · · 

:1s. - FAZENO.\.- J~m 2!l de Janeiro de 1870.
~obre as taxas tlo im1>ost.o pessoal que devem 
pagar o arrematante da illuminação l>ttblica da. 
dtl:ul,~ 111' Porto Alegre e o recebedor de pipas 
tle aguardente, t·emunerados pelos cofres pro-
vinriaes ..................... • ·. · : . .. · · · · · · ... · 

:1!1.- J•AZF.NBA.- Em 2!l de Janeiro de 1870. -
~ tnlena ás Thesourarias de Fazouda que f~ç.ão 
•:ulmu· em Abril e !\I aio do coneute anuo, dos 
~"lllpregados e funccionarios puhlicos da Pro
vinda , :t metade do imposto pessoal cotTes
fJOndente ao ,·alor locativo dos pr·edios que ti-
v•~rem por sua conta .......................... . 

í!l. - AGRICULTURA, COl\11\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Em 3t de Janeiro de 1870.- De
ela ra l[ne o Goveruo ItnJJerialnão púde approvar 
a propo~ta da COIHJ!anhia para alugar o u·apiehe 
,. :t ponte da praça do Uiachuclo •....•.•.....• 

\1. - GUEHRA. - Circulat· em 31 de Janeiro dr: 
1870.- Aos !'residentes de l'royincia-Dá Ins
trucçücs para as Hepartiçücs de Ohras .1\lili-
tare~ ....................... -........... ' ....... -

í2. - .JFSTit;A.- Aviso de 1.• de Fcwrciro de 
1870.-Ao I'resident.e da rrovincia de Pernam
huco- -llecitle 11111 conllicto positivo tle juris
llic~·ão entre o .Iuiz lllunicipal do termo do 
B11uito '~ o Juiz Commissarlo deste rnunieipio 
e dos de Agua Preta e Serinhaem ............ . 

i:l. - 1!\IPEIUO.-Em o 1.• de Fevereiro de 1870.
Ao Presidente da l'rovincia do Amazonas. -
ll~clara ser motivo de nullidade de eleição
\Crilicar-~:c difl'ercnr::a entre o numero dos votos 
apUJ·ados e o que llcvião conter as cedulas. 
l(uando dahi resulta alteração na ordem 1la co l-
locação dos eleitos ........................... . 

l í. - DIPEI\10.-Em o t.• de l'evcreiro de 1870.
Ao l'rcsitleme tia l'rovincia da Uahia.-Declara 
s~·r. mo ti r o de nullidmle de eleição-a impossi
htlul:ul•· .•!e n•a lizarem-sc{ no tempo em que s•' 
llrwm _tell.a.~. :t.s chantrH as rios vot.antPs. ou a 
apnr:t~·an do> \o tos ............................ . 

lii. - li\1 PEIUO. --Em a tle Fcvet·eit·o de 1870.
Ao l'resiu••nte. tia l'mvinda 1lo Ccarit.-neclar.:'l 
'.:t' nwtiw •l•: rwlli•I:HI•• de elri~Cãu-realizar-sr 
•·no ""'"· p:n·fi•·ul:n s .. m mot.ivn juslíficnrl(l .. · ... 
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ill. - hiPERIO.- Em 3 de Fevereiro de 1870.
Ao Presidente da Provincia de l\linas Geraes.
Dcclara 1111e os ~ot:wtes de parochi:•s crcadas 
e r-anouíeamente instituidas, mas n:ts IJU:tcs não 
se live•· feito ainda a qualificação, devmu con
correr á eleição na Jl:u·ochia , tia qual foi dcs
meruhratln o tcrriLOno em que residem ••••.•• 

ii. -IMPEHIO. --Em oi tle Fevereiro 1lc !RiO.
Ao l'n·sili\'Utt• da Provinda da Dabia . ..,..Jltclar:t 
;,;t~rem lllOiivos de nnllitlade de eleição:- t.o 
re::lit.ar-s<~ fóra tia matriz sem molilojntificado; 
2." a illlllf'~~ihilidade tk rcalizan·m-se regulat·~ 
nwnte os 1 rahallws uo tempc• em t)Ue se dizem 
li'ilos: :1." a fal•a tlc llli'IH;ão, na act:1, dos vo
!.antes IJII~ 11:in a':nilirão á 3." ehama!la ........ 

iR, ...:. nJPEHJO.- Em 1 1le F1~vereiro de 18ill.
Ao Pre•i1ll'ntc da Prólvincia do lllar:mhão.-ne
dar:t t)IW os V'ltant<·s s1i 1levem flltrcgar duas 
1:t:1lulas. ~t:ntlo 11111:1 para Yerea!lores 1: oulra 
p:1ra Juizes dt• l'a·r. do seu distrieto ......... .. 

í~l. -- 1311'EHIO. --Em 7 de Fevereiro de 1870.
Ao Pre~ident•~ da l'rovindn de S. Paulo.-ne
dara qu<· a muíssfto ua acta do resultado da 
;tpHI açrw tios 'O !.os para .Juizes de Paz, cons
lanclo cst:•, po•·•~lll, do Ptlital logo alli~:Hio, c 
u:ío h:tn.)Jt!l(l 1 <'f'i:;lll:ll;:ín, n~o ~~ moliYo de 11111-
litlade 111~ , l·~i,.;•,, ........................... .. 

::n.- L\ZE:\'11 \.. -- Ent ; de Feven•íru de 1HíO.
Antflriza .. , 'f 111·:-n11rarias de F:17.t·uda Jlara dcs
p<'llllen·t•• nn <:on·t·nle ext•rcieio, por conta .-Jq 
.l'inbi.•Ti<• da 1 :w:rr:•, :1s IJII~nti~s r,nm que ~~· 
:ti' h ao collt•••Hpl:uhs 11a tabella Jllllla ......... . 

:;1. ---FAZE :'iDA.- J~m 8 d1• Fevereiro de 1S70.
A' t:> \:l 1ln-< f'<eravos não estão sujeitos o~ de 
,.,l.alit:l••cill"'"'"' .<il11atlos l'<ira •los lilllilt:;; tias 
Jlf,ll):t~_~C)(~<) ..................... • •••••••.• • • •. · • 

::·>_ - FAZENilA.- Em 8 de f'evereiro de 1870.
A r:na tio scllo dos JW~saporles é a de 20u réis, 
aind:l IJIIC os- Vi:,! os-tias :lHLOJ'idallcs cxecdão 
a meia l'nlh:t "'ll qn<' os JIH:smos passaportes 
I!)J'f'lll t'~;c1·ipln'"· ................................ . 

:;:t.- .fl-STJCA .-.\liso ti!~ 9 de Fevereiro de 1870.
lleclaraui'lo n•uw sn llf:\·n tn·occ11er a respeito 
rk Guanl:ts ;">lar·inn:lf'S destaeanos no quartel do 
Corpn .~lilitar rle I'Piieía, IJUC se auseotão por 
rlous, ou lll:tis li ias, e eoutt·a os quaes fõ1· inef
ficaz a piOt':' "'' prio.:h• t•do 1lobro do tempo da 
auscuci:t .............•........•. , .•...•.....•..• 

iH. -.JlTSTI{;\.·-Aviso d•~ \J de Fe,·ereiro de 1870.
IIccl:!ra. lp1e 11111 indiYiduo, que se achava ha 
mais '''~ ln~s annns no ~ozo de sua liberdade t~ 
eorno liVI't) st·nin na Armada, uão só nflo de\'c 
~er cntn:~ne :'r ~enhnra, 1111e o reclama como 
!'S<:.ranr, uns d•~vt· s•-r immerliawmenlc solto, 
f"lllllJlritllln -,.111"11~ intcnla1· ••m ,l11i7.n ;t ;oer:\o 
.I • Jlll' li \ r ! '! i I · i~ 
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:'i. :n.- .JUSTIÇA.-.\viso tle !I de Fevereiro uc t11JU.
Jieclaranilo alJUsiva a pratica rias companhias 
tle vapores transatlantieos, qne nas viaf!ens dos 
porto:; da {~ t'ã- Brelanh:t para o I u1perio exigem 
do~ passageiros como coudição indispcusavcl 
para o paA'ameulo da passagem a a1wescntação 
pn:via do passaporte tlatlo r•ela respectiva IA~· 
\;:tÇ~io ou Agr~111.es Cousulan•s................ :;1 

:a;, -I~!I'EiliO. -Em !I rl<l Fevereiro tlt~ iS70.
An Ministro tia Fazewla.- Heclara que, 11~10 
se applicautlo aos fuucciouarios Cl~tlt-3i:tsticos 
as r<~gras J'('lativas it, lieeut:as tios Cllllli'Cg-a<los 
civis. dt\U\ ahouar-se a t·.nngrna aos \'igarios 
li•~eneiado~. rws tenuos tias rcspetti\as l'or-
lal'ia' ........... .. •. . .... . . . .. .• ... ... . . . ... .• . :is 

:r;. - li.iPEIUO. - E111 H dr FPVCI't!ÍI'O tlt> 13<0. -
lkt:lar:t ao !'n•sitlenln tla l'r•tviuf'ia do 1\io 
fir:q:d1• fl\) f~nl (jlll~, ú Vi!-'.la do :nL. ?..o ~; t.o 
11." :1 tia I.Pi d•• :':c~ tlt• S\'Lenthro ti<• Hl:!H. r:olll· 
pc·iill,lo :w .l!!iz <11• 1.'' itJslaucia autorizar a 
~uhro~:11::1o rk lwns irwli•~navPis, a t•lle deve 
t'L'cll!Ter o \'i;:-ano lla l'regnezia de S. Luiz tle 
,\los:.arlla", que p<'diu li<:l'llt.'a para vcllllPr um 
lt'tTetw doado <:tn 17<3 para pa<;al dos Yiga-
rios . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . • . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . !j\1 

:;:'. -.l!'ST!C,\. -Ar!sn tlc 11 rl1~ Frvcrdro de 
11:7:•.-·,\o'' l're:;ilft•utc da l'roviueia rio Parauá.
ll!\clara. t:ol!JO iu.>II'IH'.t':io para a boa execu(•.ão 
da ki, tpu· ,,; lillws tle 11111 1:olono, IJIIC fal
k<:•.·u dt:vt:tHio :i Fa.zetula l'ubliea e com seus 
h eu:: :·t I'! la lt ypn l h ceados, tem direito á l'Sses 
l<::n•: t'.rJ'll" s<·t,.; IH·nll'iros uc~rssarios. suhsis-
1 i !!i lo pPn'm 11 'lllll" !la h~·polhrca .... :........ t;(l 

:;••. --F\ZE~W.\.-Eilt H de Ft:verciro 11<: 1H;o.
Solll'f'. <1 pa~:uuenlo 1las h:Lras ou hilltctt:-> 1lo 
Th<:souro a respl!il.o tlt: cuja proprietl:11k haja 
n•f:latnar;ú•:s.................................... lil 

.'i. '':1.- Dll'EIIIO:- Ent J!i tlc ft'Vl~reit·o tlc 11!<0.
.\o l'n:;;itlcule da Provinda do Hio t;raudt• do 
:-;ort.:.·-lledarn. <Jlle, faltando a anlhculiea de 
algum eolkgio, deve a Camara l\luuic:pal arliar 
a apurat.·ào F·• ml tios Yol.os para mcmhros tl:t 
Ass•~•nb!,•a Provincial aLi\ tflle ossa autheul.ica 
lhe seja pn~SI~ttt<;.............................. li! 

'. !it. - A~~HH:ur:rnu, CO~IHEP..CJO E OBHA~ 
PI'ULIC,\.S.- Em 1:S de Fcverf'iro tlc 1!l<O.-
\utoriza un1 tl('sYio no ramal das Lar:wgeiras. !li) 

.\. fi~. -1:\li'EIIIO.- Em lã de Ff'vcrciro de IR<O.-
Ao l'resi•leule tia Pruviucia do Hio Grautlc do 
Sul. -- Oe1:lara que, I:âo estando ainda appro
\:ulo> O'i eleitores da respcetim parocllia, deve 
S<\1' •:onvoPatlo para fazer parte tio <:onselho de 
r~·t·~ur,:o o <'1<-ilor !llais vnl:ulo tla parochia m:li,: 
\'itl!lha ...... .... ........ .................... n:; 

\. fi'l.- DIPEIIIO.-.. Em "lfi tl<\ Fevereiro de 1S711.
~.n l'r·~·.id,·nl~" d:t Provjnr.ia flo r:carú.-Ht'{'ht~':l 

,. r-! ·' .tl1' ~ .• 
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serem motivos de nullidade de eleição -1. 0 a 
i!Jcout[letencia do Juiz que a presidr: 2.• set· 
feita fóra da matJ'iZ sem motivo justificativo; 
3.• fazer-se a solfstituiçào de memllt·os da mesa 
por cidadãos chamados pelo .Juiz de Pa1.; 4 .• 
sct· feita a chamada r•o•· qualilicação anterior 
;i ultima conclui<la; õ.• prcsitlil-a Juiz tlc l'az 
fie districto dircrso com preterição dos du dis-
tricw lll'Oprio.... . . . .. .. . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. . . . fiG 

;'i. Gi. -FAZENDA..- Em 16 de Ftwet·eiro tlc UITO.-
Dcclar:~, a proposilo de rluas reclamações coutra 
o lançamento para :1 coht·ança do imposlo tlc 
industrias e profissões , qne as Thesourarias 
uão podem transferir uma iudustria pat·a classe 
tliversa daqnella em tfllt~ tlcve set· comprchen-
tlida .. . . . . . . ... . . . .• . ... .. . . . .. .... ... ..... .. .. ll3 

N. fil). - FAZF.:NO.\ .-Em 17 de Fevereiro de 1810.-
0s caixeiros de uegor:iantcs uão matriculados, 
que exhibi•·cm os seus litulos regularmente re
l!'istrados no Hegistro tio Commercio , podem 
agenciar _uas Alfan!leg:~s os 1wgocios das casas 
de que sao prepostos .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . . !itl 

N. fi!i. - HlPEIUO.- Em 17 tle Feve1·ciro de J8í0.-
Ao Presidente da Provinda do 1\larauhao.- lle
dara fJUe o excesso de cctlulas enculllradas na 
ul'!la só é motivo de nullitl.1rle de eleição tJUantlo 
iullutl uu resultado desta....................... ti\1 

N. 6í.- UIPEIUO. -Em 18 de Fevereiro de 1810.-
Ao Go\·ernador do Bispado tio Rio de JauPiro.
IJeclat·a que o Vigario collado, licenciado por 
tempo indetermiuarlo, que volta espoutauea
meute ao cxercicio do cargo, não pódc mais 
gozar da Jiccnt:a fJUC renunciou............. . . . 10 

N. tiS. -GUERnA.-Em 22 de Fevereiro de 1810.-
Declara o modo por t)llfl se deve tJrocctler em 
•··~laçfto aos Yoluuta1·ios da Patria e Guardas 
Naduuae5, que rcgressflrào da Hepuhlica do 
l';~r.aguay, para rct~olht·r-se ao seio tlc suas fa-
llllllaS.. ... . . . . . .. .... ... . .. ... . ...... .......... ll 

N. 6H.- JMPEIUO.- Em 2i de Fevereiro de 18í0.-
Ao l're~ideute da l'roviucia. ~as Alagllas.- D.c
clam tlliC as C.uuaras l\lutuc1paes uao têm la
,;uhlade para prohihir a exportação de generos 
alimenticios t•m caso algmu . • • . . • . . . . . . . . . • . • . 12 

~. íO. -JUSTIÇA. - A,·iso tlc 2~ tle Fevereiro de 
1Rí0. -Decide qut• não h a inco111patibilidade em 
sci'Vil' o Chrfe de Estado l\laior dn Guarda Na
cioual do municit•io o Iugat· de rn·esitlente do 
eonselho de 1·evista, embora tivessem sido mem
bros dos de qualificação um, on mais de seus 
irmãos, com LanLo que não funecione em rel:1çao 
ils deetsões, em que estes houverem tmuadu 
11arte........................................... /3 

N. 11. -JUSTIÇ,\.-.\\iso de 2i.i de f•!vereiro rle 
1870.-- Ao Juiz de Orpfl;'i•IS da C•'•rfe. ·-llrelarJ 



DECISÕES. 

que aos Porteiros de auditorios competem pela 
venda. de es<!ravos unicamente os cruoJumentos 

H 

Pus. 

do art. 168 do Regimento de custas .......... ~ 73 
N. 72. -J1AZENDA.- Em 211 de'4tvereiro de 1870.-

Iudef'ere um recurso sob1·e um despacho de 
reexportação de mercadori.'ls, desta Cõrte para 
a Provincia de Santa Catharina, as quaes pa
l!itrão alli direitos de importancia muito iufet·ior 
;, caucionada................................... 71 

:'1. 73. - DlPEIUO.-Em 26 de Fevereiro de 1870.-

:oi. 

:'{. 

N. 

;'li. 

~. 

N. 

:'i. 

Ao Presidente da J•roviucia da Bahia.-DcclaJ•a 
r(IW não podem effcctuar-se actos cleitoraes em 
parochia constituída com territorios desmem
b•·ados de outras pal'Ochias pertencentes a col-
Jegios diversos................................. 71.1 

71.- DIPERIO.- Em 26 l!e Fevereiro de 1870.-
Ao l'rc~idcnte da Provinda d:\ Dahia.-Declara 
serem ·motivos· de nullidadc de eleição: 1.• a 
iuwmpetencia do .Juiz que a preside; 2.• a pre; 
eipit:u;~\o nos a c tos do seu 11rocesso • . . . . . . . . • 711 

i:l.- FAZENDA. - Eru '28 de Fevereiro de 1870. -
Nfto tem lugar a anecadação dos bens de de
funtos e a1,1scntes JlOr parte dos representantes 
da Fazenda Nacional, quando os interessados 
si' ti1.emm represmltar uo Juizo competeute... 77 

iii.- FAZENDA.- Em 28 de Fevereiro ele f870.
Sobre o registro cios Decretos de nomeação 
dos Eutpregados da Administração Geral • . . . . . 7IJ 

77.- FAZENDA.- Em 28 de Fevereiro dl!k:1870. --
Sujeita o dono de armazem em que se recolhe 
e vende algodão ensacado, ás taxas lixa e pt·o
Jlorcioual do imposto relativo a mercador por 
~~r osso de café............ . . . . • . . • . • . . . . . . . . . 79 

iS. - FAZE~DA.- Em o 1.0 de l'tlat•ço de 1870.-
Oecla r· a que a disposição dô § 6.• do ar-t. 1.0 

da Lei n.0 i7ü0 do auno passado só deve set· 
:1pplicarla ás c:.wsas sentenciadas de Janeiro do 
corrente anno em diante...................... 79 

i\1. -FAZENDA .-Em 2 de lUarço de 1870.-lleclara 
c(ue :t Fazeuda Nacion.al uão póde figurar n:1 licJni
dação da nwssa fallida de A .• 1. A. Souto & c.•, 
senão co•no simples credor ehirographario.. . 80 

80. - JllPIW.IO. -Em 2 de Março de 1870.-
Ao Presidente da P•·ovineia de S. Paulo.
Dechu·a: f.• c(ne a falta do livro da qualilicação 
da parochia p:.ra o processo de revisão pode 
srt· suppr·irla por livro especial nos termos do 
art. ·Jü das Instrucções de 28 de Junho de 18t9; 
2.o que não podem ser continuados os trabalhos 
cleilot·aes, depois de longo intervallo ........ :. 81 

Rl. -IMPERIO.- Em 3 de 1\larço de f870.-
,\o Presidente da Provlncia do Pará.-Declara..-=~~-. 
rrue o simples facto de acharem-se a !ter ·rw~ ~ CA 'fA 
livro cla qualilicação os appellido_s de . tl\)1" O rt ,f.~'-
lan!f's. JWO h::tsla para annullaçao -~ h-.. 82 ';{ \ 
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82. - GUERRA. -Em 4 de 1\larço de 1870.- De
clara que o Commaudante e Officiacs do des
tacamento do Presídio de Fernando de Noronha 
não estão comprehendidos no numero dos em· 
JlÍ'egallos do dlto Presiúio, para gozarem da 
distribuição das rações ..•.. ,., ............... .. 

83.- JUSTIÇA.- Aviso de 4 de 1\larço de 1870.
Decla•·a como devem os Juizes, a cuja disposição 
se achem réos militares indiciados em crimes 
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audlencJa .•• ,, ........••.........•.• ,, , .... , , ..• 

R~.- FAZENDA.- Em 4 de Março de 1870.
Trata de urna reclamação da Companhia Hytlrau· 
lica Porto AlcArense s-obre rcs1ituição do CX(Je
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o seu serviço, c deelara que as reclama~·õcs 
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RiS. -1\lAHI~IIA.-Aviso de R tlc Março de 1870.
Solvc duvidas sobre o computo do to~mpo de 
serviço e a gralilicação, que toca aos lmpcriacs 
1\Jarinhciros, em certos casos ..•..............• 

Rli.- FAZENDA.- Em !l de l\lart;o de 1870.
Appro\'a a decisão da Thesouraria de l\linas, 
de mandar tributa•· por assemelhação, como 
comprchendidas na lahclla !\. do Regulamento 

·n. 0 43i6 de 18fl\l, as casas particulares IJUe na 
Cidade Diamantina coJuprào diamantes .•.•...• 

81.- FAZENDA.- Em !.l de :uarço de 1!!70.
SujciLa a industria de torrar e moer café, por 
machina, ás taxas das Jabellas .t. e D, 3.• classl', 
do Regulamento n. o 43i6 lle 1869, applicaveis 
ao cmprezario de fabrica dl! tlcspolpar c:lfé. 

RR.- FAZENDA.- Em 11 tlc 1\fal'ÇO de 1870.
Sob1·e o lançamento rle uma II(J'eja p•·otestanlc 
para pagar o in1posto pessoal ..•..•...•.....•.. 

Rll. - IMI'ERIO.- Em 12 de 1\Jarço de 1870.
Ao l'resitlcntc da Província deSanla Catharina.
Declara IJUe não ha incomr•afib•lidade entre os 
cargos: 1.• ·de Vereador e ole Procurador Fiscal; 
2.• tle Vereador c Otncial da Guarda Nacional, 
salvo estando dcstaca•lo c vencendo soldo ••...•. 

!lO. - AGRICULTURA, COl\11\IERCIO E ORRAS 
PUBLICAS. - Em 1<i de 1\f:uço de 1870. -O 
emprel(ado que só lc:u grati!icaçãn ~:ão goza 
do direito de opr,.~1o .. . .. .. .. .............. · ... . 

!li. -FAZENDA.- Em 1!) de 1\farço de 1870. -
AJlprova uma fleci,ão-assemclhando os aluga
dores de carros puxados a bois, aos empreznrios 
de carroças de aluguel, comprehendidos 11:1 3.• 
classe da talwlla ,\. do llegulamcnto u.o 43ifl 
de 18H!l ••••••••••.•..••.•••.••..........•.•••.•• 

!12.- FAZENDA.-Em 15 de Março de 1870.
_.~pprova a dccisiío da Thesouraria das Alaglias-
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assemelhando á inrlustria de corretor~s. para 
11agameoto das respectivas taxas, a de um qua
IJiicador de amostras de al!fodão em rama seguudo 
o cstylo do commercio da .'l:~~vincia.. . • . • . • . . ut 

93. -FAZENDA.- Em 16 de Março de 1870.- Das 
g•·aLificações cxtraordinarias concedidas como 
augmento de veucimentos de 'ltJgares creados 

IJOr lei, é devida a differença de sello, cmo-
umentos e direitos de 3 °/o • . . . . . . . . . . • . . . . • . • . 91 

\li. -IMI'ERIO.- Em 1fl de 1\Iarço de 1870.
Ao Presidente da PJ•nvincia do Marnohão.-Oeclara 
que não se póde f:lZer_ qualilicação t'm paro chia 
creada em tcrritorio desmembrado de outras pm·-
lencentes a collegios diversos................... 92 

!ti). - FAZENDA.-Em 17 de Março de 1870.
Sob1·e a restituição de quantias em deposito, 
provenientes de cspolios, arrecadados na l'ro
vincia tle Alato Grosso, de diffci'Cutcs Otficiaes. 
c Jiraças de pret •....... : ....... -.·............ 93 

!16. -JUSTIÇA. -Aviso de 18 de 1\Iarço de 1870.
ned:tra tJUC os Ca[litães dcsignàdos para ser
virem de l\lajores liscaes não deixào vago o 
eommando d<J suas companhias, nem tem direito 
aos vencimentos correspondentes a e&ta patente. 91 

!17. - HIPEIUO. -Em :18 de Março de 1870. ::._ 
Ao Presidente da Província de· Santa Catha
rina.- Declara: 1.• que é necessaria renuncia 
do cargo de Ju z Municipal supplente para que 
possa qut·m o occupa assumir o de Vereador; 
2.• que não é modo legal de escusa deste ultimo · 
cargo a simples declaração de renuncial-o... 95 

!18. - 11\IPERIO.- Em 19 de l\farço de 1870.
Ao P•·esidentc da P1·ovincia do Espírito Santo.
Declara serem motivos de uullidade de eleição: 
1. 0 coucon·cr a mesma pessoa para a eleição 
dos 1·eprescmantes de ambas as turmàs; 2.• não 
se lavrarem actas tia t.• c da 2." chamadas e 
uão se supJH'ir esta falta na da 3.•............ 96 

9!1.- ~IARI~IIA. -Aviso de 21 de 1\Iarço lle 1870.
Resolve duvidas sobre pagamento de soldos c 
f:u·damento a praças da armada, que tiverem 
sido prisioneiras............................... 97 

100.- FAZENDA.-Em 23 de l\larço de 1870 • ...: 
Remette, :1 bem da uniformidade dos trabalhos 
estatísticos das Alfandegas, exemplares ..da no
menclatura e modelos dos mappas da importação 
di rena de mercado1·ias estrangeiras........... 98 

:101.- AGRJCULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
I'URLICAS. -Em 28 de Março de 1870. -Sus
tenta a doutrina do Aviso i!e 31 de Janeiro que 
1wgou a~prov:·~~ào ao coutracto do arrendamento 
do armazem e ponte do Riachuelo............. 00 

102.- AGRICULTUR.A, COl\liUERCIO E OBR!S::-· -- · ... 
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cla\'a que a companhia da Estrada tle Ferro de 
S. Paulo tem o direito de reter as cart~as e as 
rnet·cadoria.s até o elfectivo pa~amento do frete 

PAG5. 

e armazenagem ••...•. , . . • . . • •••• , • , • . . . . • . . . • f CO 

N. 

N. 

~-

N. 

i03.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
. PUBLICAS.-Em 29 de Março de 1870.-Approva 
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da Estrada de Ferro de D. Pedro ll...... ... . . Hll 

101. -11\IPEIUO.-Aviso fie 2 de Abril de 1870.-
. Expedci!J·se lustr~cçõ_cs para .o arrolamento da 

populaçao do J\IIIIIICiplo da Co•·te.............. 132 

W:l. - AGRICULTUil.A, CO:IIJ\IEI\CIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Em H de Abril de 1870.-Declara 
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I rOVIIICia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 13S 
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uns cascos de 111adcrra e apparelhos de dons 
vapores, vindos da Enrnpa por eucommenda tia 
Companhia de alvarcugas c reboques da Pro
vincia da Bahia .. -............................. 139 

N. 107.- GUERRA. -Circular em 11 de Abril tie 
1870.- Bcclat·a que ás contas de ftJrnecimentos 
feitos pelo J\linislt~rio da Gue•·•·a ao da Marinha 
devem acom(lanhar conhecimentos em fórma • 140 

N. i08. -l~AZENDA.- Em 11 de Abril de 1870.
Remette ás Thesourarias de Fazenda o Decreto 
n. o ~t\J!I de 2 do corrente, a fim de ser executado 
tio t.o de Julho em diante..................... 140 

N. 1()9. -JUSTIÇA.-Aviso de 11 de Abril de 1870.
Ao 2. 0 Juiz dt\ Paz da Freguezia da Lagôa.
Declara !file os .Jui7.cs de Paz se substilllem mu
tualllenlf\ sendo o substituto do mais yot:ulo o 
seu immedialo em YOios....................... H1 

N. 110. -.JUSTIÇA. - Aviso tle 12 de Abril de 1870.
Ao P•·esilleute da l'ro\"incia fie Santa Catharina.
lleclam que., na falta tlc quem sin·a o olticio de 
Esr~l'ivào do .Juizo llt\ Paz, flen~ ser chamado o 
fio Juizo llluuicipal c ua l'alta de~te o do .Juizo 
de Paz do disLricto viziuho....... ... .. .. . .. .. . H"! 

N. 111.- FAZENHA.- Em 12 de Abril de 1870.
Detcrmina lfUC o llecl'(:to n.o 4a01í de 9 do cor-
rente seja l'xeeutado oito dias depois da sua 
publicaçào nas Províncias . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 142 

N. 112.- FAZENDA.- Em 18 de Ab1·il dé 1870. -
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sumo concedida ús Emprezas !lo encanamt•nto 
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N. 113,- IMPERIO.- Aviso de 18 de Abril de 1870. -
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Declat·a que o eleitor de algum dis&riet.o da 
Provlncla do Rio de Jan~iro, que mudar seu 
domicilio para o Munlciplo ,.da Córte, n:lo deve 
see substituido pelo respectivo ,SUJ)pleute...... 143 

~. , IH.- UIPERIO.- Em 11.1 de Abril de 1870.-
Ao Prt·~ideotc da Provioca de S. Pedro- De
elaraque é motivo de uullidade de eleição ser 
feita a substituit;;io de mesarios por modo divet·so 
1!u IJUe estabelece o art. 29 das lustrucções de 
a1 de Dezembro de 1868, na hypothese ã que se 
refere este m'ligo ... ,..... ... .. . • .. . .. .. . • .. .. • 11:10 

."V. u;;. - FAZE~OA.- Em 19 de Abril de 1870.
As cc1·1idões extra h idas de livros ou documentos 
fiutfos pagão de busca 1100 réis por anno, e este 
emolumento deve ser cobrado de todos os arJDos 
a cont:tr t.lo seguinte áquelle em que os papeis 
011 li nos eHiverem findos, exclumdo-se o em 
tJUe se passar a certidão........................ 11Sl 

N. 116. -FAZENDA. -Em 22 de AbJ'il de 1870. -
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D. I•r::mcisca .................. ,.... •• . .. .. . . . .. 1M 

~. tlfJ. -FAZENDA. -Em 26 de Abril de 1870.-
As r>~ocurações para a venda de escravos estão 
sujeitas ao sello lixo de 200 réis. e os substa
helecimentos das mesmas á taxá de 208000 se 
tratarem de um só escravo.................... 1õ6 

~. 121. -· FAZENDA. - Ein 27 de Abril de 1870. -
o Empregado aposentado tem direito ao seu 
reucilucutí1, quando mesmo- como Oftlcial da 
Ciu:u·da Nacional-esteJa pet·ceben'do vantagens 
JWI' serviços que a d1ta Guarda é obrigada a 
prestar.......................................... 1117-·-:--··--

N. 122. - FAZE.'II)A.- Em 2R de Abril de 1870.- A.-..-~~} {\~ r,~, MA- · 
•·evali!la~ão dos livros que não se acharcin"f..lJ"' \,. , 1 1 · · ' li/1.-~ 
bricatlos, só tem lugar IJuanto ás foflllÍs.Nl'ln '7· 
'I'IC houver escrirllul·ao::.ão, deventlo-se eoPc~o 
~··· llo simpJeg d:ts tjne estiveu~m em brafi'cô'... tõi 

) 
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N • 1~:l. -FAZENDA.- Em 2 de l\laio de 1870.-l'ro
virleneia para a suhstituiçno dai> antigas moe•las 
de cobr·c....................................... lfif! 

N. 12i.- FAZENilA.-Em 2 dt~ Maio de 11170 -Resta-
belece a rlisjJo,it.'fH• d.l arh'erlencia 2." da tahclla 
annexa á Lei n. o 2~3 de :lo dl• Novembro tle 
11>.H, e regula o modo pra li co de se levarem 
a cfrt·ito os tll'sr:onlo:'. d•~ qur: trata a mcsllla 
atlvcrleueia.................................... 1:;•1 

\. l:'.'í.- F.\ZENIJ.\. -l:m :; tle :\Iaio tle 1810. -11:1 
prOIÍIItento ::o n:cu!·so tln ttJII EnqH'<'i':ulo tia 
Alf':uule~a da Cid:ttll' do J:io t;r:IIH!e a respciltr 
tln selltl e e!'IOit:tu::ntos tia sua IIOBil'a~:lo..... lfi·~ 

\. l:!'i. -- FAZEXIL\.-Em :1 d1: Ma'o de JSitl.- ~obrr~ 
a CXIIOi'l:u:iín para o' porto< fi•• I rupt•rit• tio, 
t,:t:neros de produt·• fll• tl:r l'l'oliuda dt• ~.l:~t" 
t;r·osso .••.•.•.•. ' ..... '' .......•. ' ' .•.•......• ' n;:: 

~. 1:27. -.~e:-;T!CA.-·.\Yi.:;n fh~ :J (!t~ 1'!aiu de 1370.
Ao )liuisfro tla Gnt:rra.-Finua a eoutpelcucia 
do l\liuislerio da .luslka par.t matTar pr;tzo e 
a,i111la de tl!Sto ú lltll .1n:1. tk llircitn lJOI!If';Hl<J 
.\tulil.or tk (;unra .... . . .. ..... .. . . .. ... . . .. .. IIH 

:'i. J:~H. -.IUSTIC.\.-.\I·i;;o de lí rl" ~faio de JHíO.-
Ao 2. 0 .!i'tiz de l':~z da fl·t'l!llt'zia tia tagtia.
Det·!ara que :t~• lt"rt·ut·t·f•e< tl•· iJ de flclt'JIIbru 
de H1:32n·t~nl::o o Pll:·!n d!~ JH'r(~tll'IH~I' os lu~al'e!' 
t!r .IIJÍl tlt; l':v., qn:::t·lo n:to hfl\1\t:r quatro jtt-
ranH~tlla•lns ....................... · ........ ·• 11;;; 

N. 12\1.- F.\ZE:'<BA.- J:rn :.~lJ tlr~ ~laitJ t!e ·JiliO.--A 
iserr~·;1o ti!~ tlin·itos t:oni'edi<ia a COIIIJianltia t!e 
t';JJTÍS de fi:JTI) tlfl ,!:mli111 JlOI311ÍCO t(C\'e ~t:r 
regulada pelo dhj'fl:;lo rro :•ri. fi. 0 tle sew' E,;-
lanrto~............. . ....•............ , . . . . . lliii 

:\. I:W.- Ff,ZE:'<iii.\..--EII• 21 tk :Ciaio tle 18'í0.--lSL'IIt,'âO 
tk direitos tlt• rua<leira appardhada, m:11Hiatla 
vir d:t Arllt't'ir:a tiP ;>,.rlt: pnr 11111 parlicnlar t•rn 
virlllde rle r·r,ulr:lf·Lt •·otu a llt·partit::-to tia ~la-
rillha....................... ... . .. ... .. . . . .• . .. . Hili 

:'1. t:ll.- JI"STIL\.-- A1i;-;o tlt• :!1 de ~f aio de lRT.~l.-
Ao !'rcsitklllf' tlt~ 'tl:tlo c;ru!';;o.- Jleçlara tiUt: 
u:·,,. !HÍtle stT 'il'l:ll!:: a tl:·!ihera•:ão, peta qual 
:1 A>st•rnh!t:a Lt"~blalira dt·ssa I'I•Jiincia Llt:
erelt•u, conto triiruual de jnsÜ•:a, a demissiw 
tio .Iuiz l\lll<deipal supplentP tln lt~nuo de Yilla 
l\Jarh, .los(• Augnslo l"•'l'.,:ra Leik: 11;10 rt•slando 
eonlra f'S!"c~ ::,·lt• :;c•n:~~~ o ! c·t~lll'.itl ao (H1tlcr il)o-

tlerador... . . . . . • . . .. .. . . ... • . .. .. . . . • . • . I !iH 

N. 1:1:•. -~IAIUXIL\.-.\\iso t!e :!I tle Maio tk INi(l.-
1\esolvt• tluvitla.> solm: a posi~flo tios llll'dit'os 
euulr:l(~l:lllos, IJIII' st·.nt:rll uas t~OIIIJI:tllliias tlr• 
,\pn:ruliZf':i ;llarinht·ii'O:;... .•.•. •. . ..• ••. . ... .. ·lfii 

:o;. 1:1:1. -- FAZE:'IDA.- Em?.~ til' Main tle H!iO.-lns-
t nuot·iíps p:tra o p ror:eo..so tltJS tftospadwo.. tlt• I r:l!r-
.... ilil. l't'r'\fllll'l:w.1·i ''11 kddt ·w:cu.... ... . . .. . . . fi~~\ 
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13i. -FAZENDA.- Em 27 de ~laio de t81JO.-Ap
prova uns lermos tle li:lllça, mandando, poa·ém, 
revaliclal-os, no c:1so de não ter sido pago o 
Helio, c impôr ao Fiscal da 'fbesourarla de l'a
zen·ta a multa etc tosooo a 1108000 •••••.••••.•. 

135. - HIPF..Rió. -Em 28 de J\laio de 1870. -Ao 
Pc·esicJcnte da Província do J\lnranhão.-Declara 
sen~m irregularidades substancines no (lroccsso 
c\ll'iLOral: 1. o a incompetencia do l'rcsidt>ule! 
ela :\lesa; 2." a oa·g:mizaçào desta com infrart;ãn 
elo art. H do necreto n.o 1812 de 23 de Agustn 
cle ltriH ....................................... .. 

l:lil.- FAZE:S(),\. -Em 30 de l\laio de 1R70.- O; 
li!ulos dc~ cliviclas elas praças de prel não pag:w 
st'llo ......................................... . 

t:lí.- AGRICVI,TlJR.o\., CmtuF..RCIO B ORRA.S 
l'l'RLlCAS.- Em 31 de !\1aio de 1870,- A~ 
.\sscrnhléas Províncias ll'm a t:lcuhlacle de le'
gislac· snhre as linhas telegr·aphicas dculm dos· 
liruilt's das respectiv3s províncias, ele ........ . 

0'1. - F.\ZE~WA.- I~rn 1 de Junho de ·1870.- He
cl~ra depender ela approvaçào do Poder J,egis
lali\'0 a i!uporlaçüo livre ele direitos dos oiJjcclos 
neeessarws a Companhia de canis de feno !la 
TiJtll:a ......................................... . 

t:l!l;- FAZENBA.- Em 2 de Junho de 1870.
Sohre o sello •Jnc devem paaar os livr·os ele 
eommcrcianl.es e a'gcnLes de leilões .......... . 

Hn.- GCERUA. -Em 3 de Junho de 1870.- Re
soiH~ algumas duvitl:ts sobre o exercicio e ,·cn
c~imcntos dos Auditores e Olliciaes mcrnbl'lls de 
Conselhos tle tinct·ra ......................... . 

IH. -J•'AZENBA.-Em 4 de Junho de t870.
Sobre a iseuc;ãu ele clil·eitos concedida á em
preza ela linha fcrn~a da Dal'l'oetuinha ao en
genho da ConcPií;<io, na l'ro\·incra da Bahia ... 

I B. - FAZE~J),\.- Em 4 de Junho de 1870.
;\(anela nhscrvar nas Alfaude~as das l'ro\·inclas 
u Avbo tle 21 tlc .Janeiro ultimo, relativo aos 
clirc:los tl::t c. ame sccca c do bacalháo .....•... 

0:.1.- FAZEi'lllA.- F.m 4 de Junho de 1870. -
Como devem as Thesourarias de Fazenda es
cr·ipLnrar os saques que entre si fazem as ,\tl-
miuistrac:õcs do Correio ••.•. , ................. . 

tíL- FAZE~D.o\..- Em 4 de Junho de 1870.
Como elt~\·em proceder as Thcsourarlas de Fa
zencla, lllWIHIO JH't:t'isarem de IIOI:IS tlc petjiii!II<JS 
\·:don·s ....................................... . 

1'11i.- t:l1ERRA.- Em 6 de Junho de 1870.- Per
mitte C(ue urn Olflcial de Artilharia, que tem 
mais eh: eluas approvações simples nos dons 
primdr·os :muos da Escola l\lllilar , estmlc .o 
eurso tle sua arma, á vist;. das r.ircumstancías 
csp:ciaes em ttue se acha ......... ·:.;-~::)~.· •• 
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H6.- FÂJ!ENDA.- Em 8 de Junho de 1870. --O 
· aLtestado ·de que trata o art. 29, S 2.• do De
creto u.o 4tiS3 de 6 de Abril de 18ti81 deve ser 
esigido; quando as faiLas durante o mez, se

. guidas ou hilo, cxcede•·cm de trcs .••..••....• 
U7.- F'ÁZE~DA.- F.m ~ de ,Junho de 1.870.

Os ATisos concedendo gratifica~;ües por sm·vlçns 
cxtra!J~diu:~rios s:~o iseíllns 11t: emolumeru~si c 
os SIIJt'ltus a este tmposlo devem se1· remei LI! os 
i• 1\ecebcllnria pnra o t~ompcteutc avcrbamcnto. 

I IR.- FAZE NO.\.- Em lO de Junho tfc 1Rjll, -
Declara em ,.i~m· uo ewrcieio ele 18'j0-71 a 
llistrihnil,'fto dos crl'tlitos autoriza1la pela Onlr111 
de 2'1 1ft~ Agnsro d~ JSHS ..•.......•.......•.... 

119. - FAZENUA.- Em 10 llc Junho de 18j0, -
J)á Jli'OVimeut;, ao recurso de um capitão tle 
navio a I'PSJlCÍlO 1Je 11111lta pOI' :tCCI'CSCÍIIIO de 
mercadorias, visto ter o recorrente, na acrasi:io 
da entraria do navio, d('claratlo voluntariamente 
a cxistencia 1lo accreseimo .................. .. 

1!íll,- FAZE~BA.- Em il tle .Junho flc 18i'll.
As rloa•;õe~ feitas· i1 FazPntla Nacional de\'t)lll 
S<'.l' iuSinuada,; ...............•...•..•.•......•. 

!iH. - FAZE~UA. -Em 11 tle .lunho de 18í0. -
Appron a multa imposta a !livtTsos comnwn
rlautes da Companhia rll' Y:lporc'; ria linha.,,,, 
Live~·pool [lU I' iufr:u:c::w tio :•rt, :!S::l do Hegn
I:J.meuto tia<; Alf':HHir·ps .........••...•.•.....•• 

1152.- F1\ZENII.\.- Em 11 de JnllhO de 1870.
A~ conl~~ d·~ Clh.J""t<:~ fol'llt ridos i1s !f,ycrsa~ 
Hcparti•;ües pebs do )li••islerin ria (;unra , 
dcVl'm s•·r salisl't•iJ:l'; do uw~mo modo que o 
sflfl a~ 111~ qnaiqu•~r hUiro fGrnPrimcnto .•.••... 

J:i1.- AGRIClll.lTHA, CO:IIl\IEilf.IO E OnJtAS 
l'lHlt.LCAS.- Em 11 tlt~ .lunhtl tle 18j0,- As 
(ll'at;as de tJualrJIII'I' ~uanla nu llcstac:unenlo 
r.i·m rlirPitO a tm~~agelll gratuita nos carros tia 
Companhia Rio de ,l .. neiro Street Hailway dcstlc 
que esr.hercm e1n serviço .......•...... : .•.•... 

liH. - FAZENDA - Em 13 tlc .Junho de f8j0,
Jnst.J"ncçiles para a escriptura~·:io das opt•raçõrs 
rei:Hivas á emissão, t.r:msf<Tencia c pa!(:lmenlo 
tios juros das apollces da tlivida imerna fun
datla', e do cmpreslimo nacional de .1SiiR .•... 

t:m.- FAZENilA.- Em 13 tle ,Junho de 'IR'j'O,
No l:uwamenlo t•ar:t a cnhl'an('a •lo impusto 
pessoa. <lr~vl'm s•~•· COIIIJl•·••ht~ntlida~, além da 
casa de residcuda onli11aria do coutrihuinLP, 
as !Jtl<' cllt: po~~uir p:t r a n·•:reio uos snhnrhio:-; 
da cida1lc .••..........•.•.....••..•.•..••...... 

1!lfl.- Ft\ZENUA.- Fm ·13 tlt• .lnnhn dp 1R'í0.
Declara a Administração Provincl.\1 do Rio de 
.laudro suJeita ao l'oi'O auuual de U~!!UO rh~ 
nm terreno de hulios, qnc comprára , da rx-
t_im:t:l t\ld(a •k f'. L\III!Til•:n , . . ............ . 
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ttli.- FAZE'iD1.- Em H de .Junho de,.i870.
As cr.rti•lõe!l e contas correntes para a co
l~•·aiHé'' da divi1là acliva d~vem ser assl~nadas, 
u:t<; ThllSOHI':tl'ias tll.l Fazún!la ttlf 1.• ordem, 
11dos l't•snectivos Cont:uh>~·es, e nas de 2.• .ordem 
lllllos Insnecto1·es...................... ......... 181. 

l.'iS. -,JlTSTI~,a.-Aviso de US de Junho de 1870.
n,~erara que o facto de ter lido praça na AI': 
mada um lnilivirluo recolhido como escravo a 
C:wl de Concr.~il<l coustitue uma presump~:ão 
tle liberdiule; c sem que esta seja illidida em 
juizo compctcnle, não piÍdc clle continuar preso; 
l\nmpr·in1!o aos interessados usar· dos _dir·eito~, 
•tne possfw ler contra o dito individuo........ 1!10 

t:m. -JUSTIÇ\.-Aviso de 1i de Junho de :ISiO.
Uccide I(UC os otiiciaes reinte~rrados nos postos, 
1~111 IJUI! f(JI'àO rcl'onua1los sem o pedirem, uãu 
ucccssiliio dt~ novas Jlatentes para eutra)'crn 1111 
exercício dos mesmos postos •........•....... ·· 1111 · 

wu.- JUSTIÇA.-.\viso de 1i de Junho de 1870.-
Ao Presiitente da Província do Amazonas.
l)l'clam, como instrueção para o bom cnmtn·i
tncutu da lei, que uma vez p1·eso um iudivitluo 
pnr crime i na lia nçavel c iniciado o JlrOc!!SSO, 
~~t pú(le ser solto em virtude de scutcnça fa
Yot·:md 1111 de ltniJeas-corplls................... l\11 

Vil. - .JUSTICA.-Aviso de 17 ele .Junho 1le 1870.
Au l'resÍilcule tia Província de S. Paulo.- ne-
t:lara t's emolumeulus que compc~m ao Juiz • 
~luui•;ipal e au respcclh'll escrivão pelâ venda 
•:u:;lobada 1le :lJ escravos, c in que. se lavrou 
11111 ~-o (cnun dt; :1rremat:u.~ão. ... .. • .. .. .. .... . Hl:! 

l'i1.-- F.\ZEZ'Í01L- 1':111 I7 de Junho de 18i0.-
Sohre u s•:llo !lu~ termos di.\ lian~~a lavrados nos 
liHos ele HCtlat·Liçüt·s Publicas................. 193 

un. -- FAZEKLJA. --Em H de Junho de :1870.-
1\s meili~~úes e plautas de terrenos tlc marinhas 
.i•• aror:ulos, inclusive os da extincta Aldêa de 
S. Loureur;o podem se•· feitas por· qualquer en
l!Culteiro aprcscul:ulo pela p:Wte e ae~eito pelo 
Collet!Llll'; mas as tios tenenos devo lutos só o 
potleui ser (lt% eugcnheh·o designado pela l're· 
~idcucia ..........••..••.•...•. , • . • • . . . . . • . . • • • . 1\li 

Hií. ·- F<\.ZENiH.- Em 18 de Junho 1le J870.
A~ ce1·tidões ncgalivas de responsabilid:ule e tlo 
quant!!ln das fianças ttne o·s. cxactorcsjuutão aos 
m·ocessos ele esp,•cialisaçãb, estão sujeitas aos 
•·•uolmnentos de tiO •·éis por linha de tl'iuta 
letras.......................................... 193 

lii.í. -FAZENII.\.- Em 18 de Junho de 1870 .•• -· ·· -- ·-
lia ]H'OViiiiCIIlll a lllll I'CCUUU ele dCCÍSâQ,Mif' Al.•t 1 • r•·!', , .' · i• 
r:wll~·ga <h~ueg-;m~lo a ballleac;.ão de gtl,R€r~~~ qd.i}. ·' > • 

lluh_ao_ pa[;o tluetlos de cousumo,)(a~~»u-sc 
,r,.,,,:ll'li:"h'' para reexpiii'La<:ão.f·,.:,-..~'''. .. . . . . 111:; 
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t&J. - l~ll'ERlO. - Em 111 llc Juuho de 1.1f10, -
Ao Pl'CSidcotc da l'roviucia de s. Paulo. -Oc
daril IJUe é motivo de uulllrladc de eleição 
fazerem tlarte da Mesa cidadãos uão eleitos sc-
~:;uudo as disposit,;ões vigentes ................. . 

167. - (;UERHA. - Circula•· em 18 de .Junho de 
1870.-Dccla•·a que as nepartições do 1\liniste•·io 
da Guerra, •JnaJulo fomecerem objectos ás dos 
outros lllinisterios, devem apresentar contas e 
exigir indcmnizaçiies tias mesmas ............ . 

1H8. - .HJSTICA .-A.viso ele 20 de Junho de 1870.
Dcclarmuto que dc·n'm subsistir as nomeações 
de Officiacs de um co1·pn ine~rnlarmenle feitas 
sobre JII'Oposta de um Capitão, que o com
mandava interinamente •..•••.•.••••••••••.•••• 

11i!l. -JUSTIÇA.- A\·iso rlc 20 de Junho de i870.
llcsolve va1·ins tluvidas relativas a ofliciacs tia 
Guanla Nacional da Província ................ . 

tiO.- .JUSTICA.-Aviso de 21 ele Junho de 1870.
Ao l'reshi'eute da l'rnvincia de 1\linas GeJ·aes.
lleclara e1nc os Eseril'ãe•s de Orph:ios têm direito 
its custas~~ csi,:ul:l, uo~ iuvcotarios feitos dentro 
lias vil! as e eitladcs., ......................... . 

171. ~ I;AzE,'WA.- Em 21 tle Junho tle 1870.
l>eferimento de um •·ceur,;o sohre restituição 11e 
tlil·eitos de mais pa;,ros em um despacho tle 
velas tle steari ua por t~rtnil or:o na declaração 
tia unidade do r•cw: ............... : .......... . 

ti:!. _, l•'AZEL"D.\. -Em :.!1 tk .Juuho de 1870. -
AtiJli'OVa uma rc·stitnir·<to de 11irr.ilos de mais 
pagos por cem saccos ·~um a~suear, •1uc lwYiáo 
~ido tlespachadu$ tomo se eonlh·essem :1 lgod:io. 

17:1. -- FAZII~HA.- E111 2·~ ti•J .lunho de 1870.
lletenuiua rJUC do L" tle A::oslu proximo futuro 
1'111 diaute ~e c11hreHu •lil'l'itos de aneora::emlle 
lwlos os vapnres ·rias Companhias cle linhas re-
gul~tres de Havegat~~•1o estraugcira ..... ........ . 

l<l. -liAZEND.\.- E111 22 tle .lnulw de :1870.
Heclara isenl11s do ~cllo fll'OJIIII'cional c dos 
t~molumcntos as li:ll!l.'as prestaclas JIClas l•a
hilit:uulas ao meio soldo, c pelos 111ilitarcs para 
a percepção do sol tio fii'OVisorio ••••••••••••••• 

liii. - Io'AZJo;ND:\. -Em 22 de Junho de 1870. -
Devolve á Thesouraria tlc l'azcnda da llahia o 
processo de habilita~·ão tia vim·a de um OHicial, 
t•ara que st•jào supprirlas :1s faltas que mencioua. 

litl. -FAZE NUA. -Em 2'::! de Junho de 1870.
Jn!lica os casos em que as l\fesas de Rendas c 
Collectorias p~dem pa;,a•· tle&J•ezas dos 11roeessos 
!le ancmataçao elt~ heus pertencentes a ht~rau~as 
Fwen tcs ...•.••..•..•••..•.....•..•.•.•..•..•.. 

J;-;-_ ·- 1'.\ZL:'IH,\.- '''" 2~ •I•· J11uho tlt: Hl70. -
l!••t·l;•ra <pt:t<', !" o>ltjl'o'l•'' •JU•' a l·•·lllp:tllltia dt• 
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c:arris de ferro do .Jlll'dlm Botadieo .Jde des· 
Jlachar livres de direitos ...................... . 

178. - FAZJo~NDA.- Em 23 de Juubo de 18'70.
Provimento rlc um recurso de decisão da Al
f:~llflega da Bahia, sujeitando a pagarnent~ _!lu 
chrcitos papeis de cnvollo•·lo que acomp:mharao, 
st'l~<'lrados, varias pcc;as de seda ..•••.•..•.... :. 

17\J.- FAZE'NIM.- Em 23 de Junho de 1870.
Solve duvidas do f'rcsidellle do Banco Com
me•·cial do l\laranhão ácerca da eleição da res· 
JWCtiva Uircctoria ............................. . 

180. -FAZENDA. -Em 27 de Junho de 1870. -
T1·ata de nm recurso sobre mulla que a AI· 
faudc~a de Albuquerque impuzera em 1!163 ao 
Commaudante do Vapor Marquez de Oli11da, 
pela SUJlJlOsta falta de um fardo do respectivo 
eaJTegamcnlo ................................. . 

Pll. - Dll'El\10.- Aviso de 28 de Junho de 1870.- · 
Ao Presidente da l'ro\·ineia do Ce:u·á.-Dcclara 
sc•·cm molivQs de uullidade de eleição : 1. o a 
!alta ele acta especial da 3.• chamada elos vo
lanl.es; 2.0 a intei'I"IIIJI)ão, por dias, dos tra
Llalhos eleitot·acs; 3.o a ru·ecipitação nestes ..•. 

182. -V .\ZE~DA.- Em 30 de Junho tlc t870. -
lleclara que~ não 1"\•!c sc1· cumprido um ollicio 
do Juiz 1\luuicipa de Hezeode, para a enu·ega 
do 1Jroduclo integral de úma herança, po1· não 
estar· comjJicta a hab!lilaçã'' da herdeira .•••.• 

ts:J. - I~II'EIUO.- Em 30 de Junho dlf' 18'70. -
Ao l'rc§i<lentc da P•·ovincia das .\lagiias; ..... De
dara I{Uc pa1·a relevac~ão de multa, illl[IIISI:! 
pnr· facto~. relativos a tl·ab:rlhos eleito.-aes, 1lcve 
haver clceisão est•ecial, não se\ P9dendo eur.cnder 
que a auuulla~~ão clt~stes ll":tbalhos tt·aga f<H·•;o-
s:uneule at(nella •·elevação .................... . 

ISL - .n;STJCA.-:\viso de so· de Junho dtl :1810.
Ao .Juiz 1fe l'az da frcguezia dó Espirllo Santo. 
- Hcsolve duvidas á i·espeilo da faculdade dt\ 
sm·em os Esc•·hãe& de Paz procuradores em 
outt·o .Juizo; c dos casos em que lhes COIIIIll'le 
f~ucr i~ast~umPntos de procuração nos respec-
tivos drstrJCtos ......••.........•••••.•••.•.•... 

ISJ. -FAZE ~nA. -li:m 1 de Julho de 18iO.- Ao 
cmpreg:ulo que t•xerce interinamente lup;ar
não V:Jgo - comrJete só mente a gratiticação do 
IIJesmo lugar· c não o vencimento intl'gTal .... 

Hlll. - GUEIU\A.- Em 2 !le Julho de 1870. -De· 
clara que as pr:tças de pret do Exército, ele
vadas aos Jlostos de Inferiores, ou reconhecidas 
Catletes clurantc a Campanha, !ll'vem sea· Cl).~ 
lacs n~cm.rltcc .. ·hlas.· nos I'Cspeetrvos COI:JIO~. lr-
4'~UHto a~~reg;ulas, ~': uão hou\'l~r Y~,g-::fs.-r:;-; ... ~ · 

Pi7. -- F.\ZI·:IIIIU. - Ellt ·Í tk JulhO'" cl«,'~7tl.
'I :1111.1;! l'~"'''h'JI •·r a rd(HI!Iil llaS/8Cl~h~1a~~ll!'t.t· 
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fm·fdas nos procp.ssos de fiança de dous ~xaotorcs 
da l?nzcnda, por omissão ile certos rettllisHos 
cssenclaes . . . • . • . • • • . • . . . • • • • • • • . . • . • • . . • . • . . • . 213 

IN!!. - Jo'AZENDA. -Em i de Julho de 1870. -
Trata de um recurso relalil'O aos direitos co
Iwmlos flt!la Alfaurlega da Bahia em um despacho 
de ta boas de pinho...... . . • . . . • • • • • • . • • . • • • • . . 2U 

U!!l. - F.\ZE'W.\.- Em I) de Julho de 1870.- lle
. clara •rue os t'Ptfnerimeutos feitos pelos Olli
ciaes !' praras tio Exen:itn e da Armaria e outros 
em St'l'viço 'no Pa1·a~uay, ou em dtversos pontos 
do IIIIJJCI'ÍO, estão snjf'itos ao scllo, visto nllo os 
1<'1' O 1111\"fl lleA"III:IIIICIIIO isentado CX!IfC.~S:tlfiPillt! 
tle tal i111posto.......................... . . .. . . 2J:i 

.l~IO.- FAZE~DA.-Ein 7 de ,Julho tfe 1870.-SolH·c 
o lan•:amento, para :1 collt·an~·a do imposto 1le 
indn~Lrias c prolis~üe~. tias easas IJUe COIIIJlrflo 
e venrlt•m eourns \:w.:nus c outros productos 
do pai r. • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . • • . • • . • • • • • • • • . 2tli 

1\11. -FA:ZE:'ill,\. -Em; tle Julho de 1870. -Ap
prcoYa a a~s•'mclha•:iio tias fahricas de relinat;an 
•le :tssHcar em tpw ~~~ t•mpreg:t o serviço bra~·al, 
as que são 1110\ida;; a \apor ou pur agua... .• . ~17 

1!1:!.- FAZENf)A.- E111 7 tle .lulho de 18iil. ·'- • 
Coneessiio de l'a\·o•·•·~ :ws cuuu·actautes ·da prc
para~·rw tio lt!ilo, cnllo<~a<:ão de lastro c cons
tnwt,an das est:wfies tl:l estrada de kl'l'o de 
.lundiahy a CamtJitWo....... •• . • . .. • . .. .. • • • . . . 2ft> 

w:J. - F.\ZE~IH. - Elll 7 de .lnlhu de HliU. -
Trata de um reeurso ;ú·t,t·ca da revalida.<;ào 11<: 
uma letra, do titia I '-' Tribunal do ThcsourH 
não tomou conlwdnu;uto pur tc1· sido iuterposlo 
fóra d<J t<~tupo tw L" instancia. ... .. .. .. .. .. .. :!IH 

l!tl. - FAZI~;\"I}A.- Em 7 de .Julho tlc 1!!70.- lus· 
lruc<.'ücs pa1·a a t'Sl'l'iptm·a•;fw das operat;õcs 
rel:othas a cntissiio, tr;ousl'cn:ncia c Jl:lf!altlenLO 
tios juros das apolicns 1la tlivida intet·ua fun-
tlatla, c ~uhslilUiçCto du papel moeda........... 21\J 

l!t:J.- .IUSTIC,\..- AYil'o tln 7 de Julho •lc i870.
Bccillinuo· 'f"t' tlt•ve s•;r ellusitleratlo estrangeiro 
e cotuo tal clilniu:nlo do seni.-:.o da Guat·tla ~;l.
cioual o iudh i•luo tJUC, em !Jura uaturalis:ulu 
,. itlati:Io bt·asileiro , nfw Lhe r sulieitatlu a res-
pectha t:11111 e Jll'estarlo jut·~tHeuto........... . :!l l 

1!16.- .IUSTICA.- AYisn tle 7 de Julho de :ISiO.
Au l'n·sid;!ltle 1la l'rovineia de l\liuas (iera•·s.
.Deelara IJIW, t'lll vista tio •·c•~m·~o o!slaheleeitlo 
nu ar!.. :18~ do lle~iuwulo de tnstas, n:nla ha 
tiUC resoh't•r sobre a consulta rio E~criv:1u do 
lleg-i!'.trn lieral de llypotht•cas da Comarca de 
Ouro l'n~tn, ~e os livros il sctl c~l'f!O abertos, 
<'HCet'l':ttlt•s. uumer;!flos ·~ ruhric;ulus (lt~ln Jui1. 
•k llir-·i!o ···ulr:io '-'" C'" •·1w:io !lo ar!. :•1 •'o 
•: r·· -111 ,, l!~,·:; i 11 wnr 'l •.• 
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Hrr. -JUSTICA.- Aviso de 7 de Jlilrto dé :Urro.

Ao Presidente- drt Provinela de S. Pedro do 
Rio Hrnude do Sut.-Oilclata qlte iéll<fó clara~ 
as disposiçõés dó Dec•·eto n.• 16911 de 15 de M· 
lembro de t869, que probibe em todas ali vendas 
de escraNs 1 soti pena de uullidade; sepa1·ar o 
marido da mulher, o filho !lo pai _ou mái, 
salvo se os filhos forem maiores de fll anuos, . 
dc\'e o Jui;r, Municipal applical-as aos casos 
occurreutes, indepeuo1entemente rte instruc.~.an 
ou decis:lo do (iO\'CJ'uo .......... , . .. • . • .. ... . • . 2ií! 

198. -JUSTIÇA.- Aviso tle 7 de Julho de f8iO.-
. Ao l'rcsitieute da l't·oviucla de !\tinas Geraes.

Declara que nas partilhas entre OI'Jthãos podem· 
separar-se bens par:t JtaR~~rneulo de credores, 
realisamlo-se este ou pela venda dos bens em 
praça ou (tela adjuolic:tç:lo, se não hou\'crem 
arrematantes................................... 2-t:J 

t!N.- .IIJSTICA. - Aviso de 7 de Julho de t870.- · 
Ocdaratufo que o ...:apitao da Guarda Nacional, 
logo I(He obtenha a g•·arluaçào de Tenente Co
•·ouel de\'e lic:u· aggrcgaclo ao _COI'JlO deixando 
vago o commanolo da eompaulua.............. 2-H 

211:1. - (?AZI~~UA.- Em H de Julho de 1870.
JHauda Jll'oceJer a substituição das notas de 
2.~000 da :1.'' est:unpa . . . . . . • . .. . . .. . . • . • • . . . • • • 2H 

21H. -FAZE~DA.-Em-12 de Julho de 1870.-0á 
provimento, em parte, ao recurso do. capitão 
da barca americana Pur.mit .acerca de de~pezas 
feitas com os salvados do mesmo .na~. e ~~ 
comm•~uda a liel obscrvancla das t!i!Jflosições 
respectiva~ ........................ t':.......... 21:; 

:!02.- FAZENOA.- Em :ti de Julho de 1870.
~obre a J'elwv:u;iw das Oirectol'ias ti:\& associa-
o;iies hancaJ'ias................................. 2i6 

:!03.- FAZENDA.- Em U de Julho de 1870.
Jlct.CJ'IIIina que nas Alfandegas rlo lmpe1·io se 
observe a sclíuiuté 'fabelta de reducçào das 
touelmlas e lasts das priucipaes nações e:n to
neladas brasileiras............................. 2f; 

20L- FAZENUA.-Em t6 de Julho de 1870.-Con
cess:i.o de favores a companhia- Thc Gl;osgow 
aud Solllh Ame rica Steamshi(lo......... ... .. .. 249 

20;;.- FAZE -;o\.- Em 18 de Julho de 1870.
Como do·ve ser inutiiisa•Jo o scllo adiJe!oivo das 
ce•·ti<hks e outros papeis passados pelos Cou
sulaolos csll·augcit·os ....... , .... , . • .. • . . • . . • • • . 2.'i0 

20Ci, -FAZ E~D \,- Em 19 de Julho de 1870. -
Sobre o sdlo d1• um comracto de arrendarnenlo 
tk terrcuo nacional. .......... , . .. • . . .. .. . . . • . 200 

207.-FA:.t~·.uA.-F.m 19 do• .Julho 1lc Uiio.,-------··-·· 
Detcrmiua ljUt! d'ora ciO diante scj:1o reco 9'h-. 1 • r..'~ ~i : '' 
dJrectamcntc aos cofres das Tltcsout" a~ \d;\s\ ,I' ' ' · · '· ;· 
Proviuc!as, ou de uào houver Receb 6)\iás, · hs 
dwheu·os de defuntos n ausentes .. c ..... ~ .. .. .. 2ü1. 
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208.- FAZI'..NDA..- Em 20 de Julho de 1870. -
Providencia para serem os AJ·senaes de Guerra 
indemnlz;•dos promr•tameute dos olJJectos que 
furneceJ·em; ou serviços IJIIC prestarenl ás The
sourarlas de Fazenda e a qn;tes:Jner outras 1\e-
partições ................. : .................... . 

200. -FAZENDA.- Em 20 de Julho de 1870.
Defe•·imento dP 11111 re~nrso ácerca do paga
mento dos dirt>itus tle 15 0/o, exigiflos pela Al
fandcga da Bahia, sobre u \·aJo r do casco de 
um l"~'ltWno vapor de ferro construido na In
J.rlatcna por conta I' rmra negorlo tln l'f!COI'-
t·erttt~ .•••••.•.•••••....••••••••••.•••••• , ...... . 

210. - .Jt!STICA.- A\·iso de 20 Ih! .Julho de 1870.
Ao l'rcsili'ente da rrm·incia do Pi.uthy .-lle<.1at·a 
tJIIC nada lm que rcsolret· sobre as duridas SU!i
•·ita•las pelo l'•·ornulOJ' l'ublieo da comarca da 
t~apilal com referenr.ia ao processo do Capit!ío 
Clemente de Souza Fot·lt•s, ,·isto achar-se an·ccto 
ao potlet· judiciario ........................... . 

211. - JUSTIÇ:\..- Aviso de 21 •t.~ .Julho de itr.O. -
Ao Prt!Sitleul.c •la Província do ~I:Jrauhl\o, -
Declara que o L" RliJlplente da 2.• mra mu
nidpal da rapilal n:in perdeu o lugar pelu faeto 
•le ter aceita tio e cx•:reHio o car~o de Presidente 
fio l'iauhy .................................... . 

212. - .J(;STif:A.- Aviso tlt~ 21 de .Julho de 1870. -
Ao Cbel'e"de l'nhcia da Cõrtc. --Declara •1ue o 
l'rornotor Publico d•!Ve intentar a queixa e 
reqnet·er as dil.igencias ncces~arias, qn;mdo lhe 
!'orem rcmettidos JIOI' um .Iuiz papeis relativos 
á _offeusas · physicas praticadas contra pessoa 
IIIISCI'liVCi. ... ,,., •••• ,., ........ , , , ... , ...... . 

21:!.- FAZENDA. -Em 21 de .Julho de 1870.
Oeellli·a que ao t:hefe da i.• Seccào da Al
liwdega do Pará compeLe servir dé Ajudaulc 
do lus~etor, a vista do art. t.• do Rcgnl:uueuto 
de 20 de Abril ullimo .......... ., ............ . 

2U.- FAZENDA.- Em 22 de .Tulho de 1870.
Deferimento lle um recurso suhre mulla de di
reitus dobrado; pela fall;t ·de um fardo (jUc a 
parte cleclarara Ler clu·gatlo ·no vapor 1'yclw 
Bmhe, fóra do manifesto, visto recunheccr-se 
que o dito fardo viera, poueo tcmJW antes, no 
\·a(HH' Plotem y ••• ..•..•...•..•.....••••.••.•..•. 

21;).- FAZENIH. -Em 2:! de .Julho de 1870.
Deelara iseutos do imposto sob1·e iudustrias 
-ns indivitluos 'I"" cxl.rallem o leite ou resina 
tia arnu·e tia f::tllllllla elat-,lica; sujeitos por as
s•~melhat;:)o, i•s I;Jxas tl:ts labric:1s de distil
laçflu- os tjfiC tr:wsl'ormüo essa ma teria prima 
nus tlifl.ert!flles prudul'tos em que a mesma ó 
afl'ciço:ula ; c comprehcudidos no art. U do 
Ucgulameuto n.o <'I:H6 do àuno pas11ado -os 
que se aju·escntão em pefJucnas embarcações 

.. a Ycullcr gcucru~ e e•Jmprar gomma claslica •• 
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DECISÕES. 

216. - F.o\ZENI,lA.- Em 22 de Julho deo ~70 .. -
Nega approvação ao acto .da rh4!110ttra~ia da 
Provi~c1a de ~- P~rq, iW" ~~:,~9mpre
heoder umiJ fabr.liaJle ~t.r.~ ·. ,. pll.f'l,.., eo
hrllll~ dQ ~P.~to _.e ,.,d-.au ~s , .fttn classes 
d1 ver,sas da9_oellas em que estào ex_prcss:uncntc 
eomprcheudJdos os falirlcaotes ~~ marcadores 
de charutos .......................... ·.......... :!.'JR 

2ti.- FAZENDA.- Em 23 de Julho de 1870. ·
Approva uma deliberàção da Thesouraria da 
l.'rovincla de s. Pedro relativa ao lanÇ':Imento 
dos :wmazens de deposito de herva-mate, para 
:\ e_?hrança !ltr imposto de iodustrias c pro· 
hssoes .......................... ' • • . • • .. • . .. . • . 258 

218. -l<'AZENDA.- Em 23 de .Julho de 1870.-
ná provimeu to ao recurso de uns negociantes 
de Porto Aic!{rc ácerca do lanç:unento de sua 
rasa de negocio e armazem de deposito. man
dando que se procedaL quanto á taxa lixa, nos 
tr>J'mos do ut. 14 do negulameoto o .o 43W do 
anno passado, e, quanto á propoJ•cional, na 
confoJ·midade do art. 16 . • . .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 2;)!1 

2t9.- FAZENDA. -Em 23 de Julho de 1870.
Aos Presidentes de Pi·ovincias compete impor 
as multas em que incorrerem os Collectores 
pelas infracções previ.sJas .no art. 47 do Regu
lamcnJ.o do Sello de 17 de Abril do anno pas
sado, c os Chefes das Alfanclegas e Recebe
do rias pelas de que trata o art. 48 § 4. 0 do 
mesmo Regulamento .................... ; • ... • . 2f.O 

2'20. -FAZENDA.- Em 23 de Julho .de tsio.
Sobre a rommissão devida aos edlpregados das 
:t~stações Fiscaes pela venda de estampilhas do 
sello adhesivo......... ... .. . .. .. • . . .. . . . .. . . • . 26t 

221.- FAZENDA.-Em 23 de Julho de 1870.
Sobre o abono dos novos vencimentos dos Ues
embargadores e .Juizes de Direito, ·e escriptn
ração dos ordenados e gratificações dos Chefes 
de Policia..................................... 2flt 

22~.- FAZENDA.-Em 26 de .Julho de 1870.-
Fixa a intelligencia da Circular n.• 531 de 3 de 
Uezembro ui Limo, relativa á isenção de direitos 
concedida a 1liversas companhias c sociedades. 262 

223.- FAZENDA.- Em 27 de Julho de 1870.
Contirma uma decisão da Thesouraria de Set·-
gipe remittindo parcialmente do imposto de 
indnstr·ias c profissões a um. individuo estabe
lecido com loja de charutos, e manda cobr;tr 
a taxa proporcional de conformidade com a 
Tabella D do respecth·o Regulamento •••.•.• :._ ~i3 

22t.- FAZENDA.- Em 28 de Julho de • :..., ~, . ··., 
Estão suje1tos ao sello os process e,(tsJtmtL ;, ~ , 1 I),~ ·y 
sabilicladê instaurados ex·ofllelo. aq4~ 'bl~ sen- 'I ' • 

tenças proferidas interpuzer . ...á\ \)it\rtes os \ 
1·ec ursos legaes ............. • ~, ~\: ..... , .. • .. 263 , 
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22a.-, Bl'PElllO.- Em 29 de Julho de 1870. -A' 
Dircctoria da Faculdade de Medicina da Córte.
Pennitte que. um Oppositor raça as het·bori
saçõcs ot'd~oadas tlelO art. 103 dos Estatutos, 
sendo consideradas como lições............... 26t 

226. -GUERRA.- Em 29 de Julho· de :1870.- De
clara •tuaes os \·eucimeutos, •tue compeLem aos 
Voluutarius da l'alna, que desistirem da bai'>:a, 
·~ st~ engajarem para o serviço do Exercito.... 21;;; 

'!27. - Bll'ERIO.- Em 30 de Julho de 1870.- Ao 
l'rcsidcnLc da l'ru\·iucia de :Sergipe.-l..leclara 
que o ch.ladau que acetla, depots ue eleito \'e· 
reador, ClllfH'ego de Fazenda, rctwucta t.tcila
tuemc attuclle cargu • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2fl4i 

228. - Bll'EUIO.- Em 30 de .Julho tle 1870.- Ao 
l'residcnle da l'roviucia tio Espírito Santo.
Ucchu·a: 1. 0 que, procedendo-se a uovas deições 
tlc J uizcs de 1'al. por auuulla~:ao das :tmcrior
mente !'citas no tempo legal, eom(M~tem as JHf:· 
si•lcud:ts tias mesas aos Juizes do t!Uadrieunin 
lindo; 2. o que sàu t:omvewntes, para imcr
\ircm uas o q;aniz:u;ües tl:ts mesas, os elcitures 
t••:cnuhecH..Ios vela Camara tios JlefJulados, 11osl.o 
que oriundos tlc etd•;il~>s l't•llas sou a (lrestdcncia 
uv Juizc~ tle l'az. puslt'i'lfll'lllt:rllc aunullatl:tS 
pelo l.ion~ruu.................................. '!lifi 

:.!t~l. - AGIUGULTITIL\, COJll\IEilClO E OBUAS 
l'IJIJLlCAS.-Eru :~11 tlt: .In lhO til• 'l8'i0.-Appt'O\':t 
provisnrlanwnte as ln,;l.rtu:~·úl'< par:t o scnit;n 
tla estraua 111! ft•I'J'fl lia Bahta..... ... .. .. .. . . . . . :!tô7 

2:lo.- FAZENll.\.- Em o 1." de Agosto de tli40.
~~~~a UIIIÍ~S;i.o rlc lllll:t f:laUSUia, que dC\'Íll Sf'l' 
littt:rahttt~mc expn•,sa. nu collll'acto celcbra•lo 
ua Thesouraria do Para para o atTt'ndamenw 
11:1 faZt:m!a.- s. l't:dt·o -, •: ilHiiea o mo•tnpor 
1111e tlcw ser suppritla................. ... . . . . . . :!2! 

t:ll. - .U:STI CA. - Aviso de 2 tlc Agosto de fHíO.
Ao l'resiÜemc da 1'1·oviucüt dú Ceara.-l.Jeclara 
ttue o liuverno Imperial nau tem que (ll'OVtden
ctar siJbre o t:tcw UI! achar-se recolhido, desde 
muito tempo, a eadea de Suht·al um imlivhllw 
(IOlii'C C CllclC de IIUIIICrUSa falllili:t, JIOf J:tlla 
de pagamemo de Clblas....................... 323 

232.- FAZE~DA.- Em 3 de Agosto de 1870.
Determina que, respeitada a dcdsao de um 
Juiz 1Huuicivat SUI'Jllcutc, t·clativa a multas iut
postas a Jurados, se procctla qualllo aos mesmos 
na coufuruudat.le tio paragraptw uuico do art. 4. 0 

tlu negulamculO 11. 0 4HH tle 6 l!c l\laio de fSl!S. :J2.i 

233.- JUSTlÇA.- Aviso de 6 de Agosto de 1870.
Ao Presidente da P1·ovincia da .Bahia.-Resolvc 
duvida sobre a competencia do Juiz Municipal 
para a nomeação dt• sf!rventuario interino dos 
IJiffd~~ ti•! Cuu1:.11\or ~~ lli~rt·i huidor........... • 32~ 



DECISÕES, 

N. :!3<t.-FAZENDA.-Em8 ~ A~rosto de t870;
l\landa contar os pra7.os das letras que tem de 
:tsshmar o arrematante (f:t fa,;elida-Moeambo-

27 

PAes. 

do exllncto vincnlo do Jaguára e os respectivo5 
jlll'OS , da data da assignatura das letras, SOb a 
condição que indica • • . . • . . • • . . • • . . • . • . . • • . . . • • 323 

>. :!T'i.- F\ZENDA.- Em 8 de Agosto de 1870.-
Os Collertm·es e seus Escrivães 110dem entt·ar 
1;111 cxercieio med'ante fianças provisot•ias, ou 
fJnando a fianca. asshmado o termo pelo fiador, 
•h'Jl!'nrla ainrla da especialisação e inscripção da 
hytJotheca legal . . .. .. .. .. .. .. .. • • . . .. • .. .. . .. • 326 

:\'. :!:!fi.- FAZE'iD\. -Em 9 de Agosto de 1870.-
os pet·tetwlls de navios arribados .só estão su-
jeitos ans direitos de iinnortacão, IJUando são 
tlcstinados ao consumo do paiz............... 3'!.7 

N. 23i.-l~AZEND1\.-Em 9 de Al(osto de'18i0.
As The~ourarias de Fazenda não devem pt·e~
eillllit• da hasta publica nos arrendamentos de 
III'Oilt'ios naeionaes, cujos corttractos, para sur· 
tirem seus elfeitos, dependem da approvação do 
Tbesouro . . . • . . . . • • • • . . . • . • . • • . • . . • . . . . . • . • • • • • 328 

~. 23S.-FAZENilA.-Em 10 de Agosto de 1870.-
0s manifestos das emharcacões devem sm· t'c
mettidns pelos Allentes Consulares do Imnerio 
em c:~t·ta fechada e lacrada. com o sello do 
Consulado, ao Iuspectm· da AlfandeAa do porto 
a rJuc as mesmas embarcações se rtestinarem.. 3:!\1 

~-. :!3!1. -JfJSTIÇA.-Aviso •le t2 de A~osto de t8iO.
Oedar:HJdu qur! comoete ao Tenente Coronel 
II0111Pado Jlt:ln f;ovemo o cxe•·cielo interino do 
t:mumandu SUJICriur de p1·eferencia ao qorc se 
ao.~h:t scrvinrlo aquclh~ JIOSto por uomeaç:io in
kt·iua da l'resirlcncia , não 1:onfirmada ainda 

\, 

:'í. 

N. 

!\'. 

Jll:lo t;overnu Imperial......................... 3:!!l 

:?to. - FAZ~.ND<\..- Em 17 de Agosto de 1870. -
ll1:terrnina 1.[11!~ :ts Thcsom·arias na~nem aos Em
J)rel!:tdos do l\linistt1rio da A!!ricultm·a, que li
,·ercm til11lus, ~s vencimentos nestes m~rcados 
sem depent1cnc1a de novas ordens . • • . . . . . . . • • . 330 

2il. - FAZENOA. - };m 17 de Agosto de 1870.-
llt~chll'a fJUc os serventnarios dos lugares de 
t~oll!'ctorias cxtinctas não têm direito a csti
IJCndio all(um dos eol't•t•s do Estado, visto que 
a~ Collectot·i:•s não podem ser con$ideradas re
pa•·th;iies ymblieas fias de que trata: o art. 36 
~ 3. o da Lei n. o 1007 de 21; de Setembro de 1867. . 3:H 

2'12. -FAZENDA. -Em 18 de Agosto d~ 1870.-
Dá provimento a uin recurso relativo áo des-
pac!HI de umas botijas vasias, de barro ordi~ ·--
nat·w ....................................... -·; 39! ..... , 

243.- FAZENDA.- Em 18 de Agosto tl~.-ttftÕ.~,...,..~ IJ,M(o 
o~ couemn·ntcs :t l!llllll'egos de f~icitl(!í. 'Btlo T,{ 
•••;I;H! mais nhrigatlos i1 apresent:,~ãt-.;(4i'lolha 
ttllTHI~ ...•••.•..••••.•.•.•.•.• .,(,,.:-..1. ... 333 
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N. 2U, -FAZENDA. -Etn 18 de Al~osto de t870.
Os oftlcios das Presldenr.ias de Provinelas par
tielpanrlo demissões c nomeações de Otlielaes 
de Descarga supra numera rios, 1levem vlr acom
panhados de cópia authentica da representaC)ão 
rla Alfandcga rr~srJectiva, c inrormação da The-
som·aria de Fazenda........................... :J3f 

~ · :!ii;. -FAZENDA. -Em IH de A~osto de 1870. -
Sobre a rlesrJeza eom a illuminação interna dos 
P~llaciog das Presidoncias...................... 3:Ji 

N · :!m. - .l!JSTJCA. -Aviso de 1.8 de AA"Osto de 1870. -
lllamlaudi) p•·ocede•· de couformidadc com o 
a1·t. õli 1la L1~i u.• 1\02 de Hl rle Setembro de 
f81SO a r·cspeito de v;u·ios olliciaes da Guar·da 
Nacional que, tendo sido agt·aciarlos com postos 
honorarios do exercito, deixát·:io de arweseu-
1:11·-se a seus respectivos corr1os, por se jul
g·are·m dispensados de todo o serviço.-....... 3:~:> 

.'i. :!li. -FAZENDA.- Em 20 de Agosto de 1870.
:V as Alfandegas tlc 3.• ordem compete ao Chefe 
tia 1." Sel\t;flo senil' rlc Ajurlante do Insp~etor, 
mas com os vr~ncim•~ulos de seu lugar de Chefe. 3:.1ti 

N. :!i~.- FAZENIH.- Em 20 de Agosto de 1870.-
A~ ca1·1a.s d•~ concessão de IH'nsões a pessoas 
•·esideutes nas 1'1·ovincias tlrvcm sempre sc1· 
remettidas ao T-hesouro para o competente as
~eutamento ~~ autorizat:1o tio pagamento...... :l:lí 

'X. :!i\1. -FAZENDA.- Em 22 de Agosto de 1870.
Nas rcla~~ões tJUC aconlflanhão as notas substi
tuídas devem as Thesourarias declarar, além 
tia rtuantidade e valor das mesmas nota!!, n 
desconto 1111e cada uma sofft·cu e o exercieio 
a que !Jerl.encem... . . . .. . . . . .. .. . • . .. .. .. .. . .. . 3:lH 

:'i. 2·;:1. - .IIJSTICA.- Aviso rle 22 de Agosto de 1870.
Ao P•·esit(entc tia Provinda da Parahyba .-Re
solve :1 consulta do Escrivão do ct·ime ila Capital 
sob1·e os casos, em •rue devem os Esci·ivães 
rla1· ás pa1·tes instt·uu1eut.os de cartas testemu· 
••haveis . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~1'\ 

'i· :!:)L- FAZENDA.- 'Em 2J de Agosto rle 1870.
Provimento de um recurso áctir·ca da restituieão 
de tlil·eitos de mais 1mgos. por diffet·ença ·de 
I(Ua!ilicação, _em um despacho de I HO pares de 
hotJn;ls de Ia.................................. :;:~' 

N. 2:;2. - Af;RICUI,'l'IJJIA, COMl\llmCIO E OBRAS 
l'llBUCAS. - Em 29 rle AA"OSto d!! 1870. -O 
f)cfegado das Terras l'nhlieas não (HÍde SCI'Vil" 
tlc Juiz commissario ......................... , • 310 

~. :!:;3.- FAZENDA. -ILrn 2!1 de A;:wsto de 1870.
A isenção de dh·eitos concedida aos contt·ac
lantes da rn·eparação tio leito tia estrada de ferro 
de Jnnrfiahy a Campina~. n·fcre-se unicamentt~ 
aos rle ÍlllJIOrl:td!J, ·~ 11iit• t:OIIlflrChende a .Jml-
' OI';! • • • . • . . . • . . • . • , • , •.• , • , :~'jfl 
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2M.- FAZENDA.- Em 29 de Agosto de t870.
A eouret·encla dos despachos deye ser fel La pelo 

'Individuo 1}ue despachar 11 meroodorta1 ou seja 
dono, ou consignatarlo, ou seu preposto .•••••. 

2tlií. -FAZENDA.- Em 30 de Agosto de 1870.
Sem ordem do Ministerio da Fazenda não devem 
as l'rcsidencias de l'rovincias conceder des
pacho livre aos objectos de que tratão o § 22 
do art. il12 do Regulamento das Airaodegas, 
e o § 2.'; do art. 4.• das Disposições prelimimli'CS 
da T:uifa ........................... • .••• · .... • 

Mt 

2;)6. - JUSTIÇA.-A\'ÍSO de 30 de Agosto de 1870.-
Ao Presidente da P•·ovincia do Espírito Santo. 
-Lieclara llllllo o juramento prestado por um 
snpplente 110 .Juiz l\lunicipal perante o Juiz de 
lJit·cito, visto uão se ter dado caso de urgencia. 342 

2!i7. -GUERRA.- Em 30 de Agosto de 1870 • .!.. 
Declara como devem set· contadas ·as licenças 
concedid:~s aos Officiaes e praças do Exe•·cito. 3-i:~ 

t;;s. - Gu'ERRA.- Em 30 de Agosto de 1870.
Declara qnc o Ofticial condcmnado á suspensão 
de exercício tem direito ao soldo por iuteit·o. 3U 

2:;!1.- IMI'ERIO.- Aviso de 31 de Agosto de 1870.
Ao Presidente da Província do Pará.-Declara 
que o domicilio para o exercício do dit·citu de 
vot:u·, é o do ,Jugar onde o cidadão tem sua 
l:•milia, e uão daquelle onde trabalha durante 
o dia.......................................... 341 

:!HO. -FAZENDA.-Em o·t.o de Setembro de 1870.-
0rdena ~ Thesourarias que não fação encom · 
ruendas de objectos de expediente senão por 
iutermedio do Thesouro .. .. . • .. .. .. • . . . • • . • . .. :li6 

261. - .JUSTIÇA.-Aviso de 2 de Setembro de 1870.-
Ao Presiilente da Província de Santa Catlra
rina.-Declara que um supplente do Juiz Muni-
dr,al não póde servir com Escrivão seu parente, 
deYendo passar a vara ao immediato........... :U6 

262.- ll\ll'ERIO.- Em 3 de Setembro de 1870.
Ao Presidente da l'rovincia de s. Pedt·o.-De· 
clm·a que pa disposição dos arts. 43 e U da 
Lei do 1.0 1le Outubro de 1828 se comprehende 
o Vercado•· em exercício.: .............. ,:.~.... 3t7 

:!fi:J.- FAZENnA.- Em 9 de Setembro de 1870.
r.er.t.ifica um eno havido na publicação do Aviso 
á Alfaudega do .Rio de Janeiro, de 23 do mez 
tJ:tssado, ácerca de um despacho de botinas de 
la.............................................. 3t7 

:!In. - J t;STICA. -Aviso de 9 de Setembro de 1870.
Declara ijue não compete ao Juiz Municipal 
supplenlc em exercício a lf.a parte do ordenado, , 
•1uc JlCI'cehcr o eft'ectivo por se achar licenciado ..•. , - .. 
ou substituindo a outros Juizes ..... · ...... ·;, .. :· 3UI A p l ~ , 

:!fitj.- .lUSTJ~:A.-Aviso de :to de Setembro)ll!"Jfio.~. N \jll,lf I/;',- \ 
- .\•1 l're>i•lelllc ola Provin('ia do l\1\}(at~~·-'.l.· 1 I) 

~~--~{:'' J 
r.· .J~~, !' 
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Resolve a. con~ulta dn PrcsirlPnte rlo Tribunal do 
Comml'rcio sobrP as ptovirlencias, que riPve tomar 
quando um lll'pntado commercial, á pretexto de 
Jli'Orerlm· á syndirancias secretas, Url!'a-se a 
votar ~obre m:Urria •la cl.mpetenr.io do tribunal, 
snjPita á seu eonheeimrnto e regularmente in~-
trni•la.... •.••....... ...••. .......... ........... :JW 

:!él(i, - '·'AZF.NII,\ .-Em 1:! de Setembro '''~ 1Rí0.
f..lu:m<lo na CoJI .. ,·.toria não ha Escrivão atian
,.:uln, prírle o Cullr•ctnr IIOIIIP~rlo cull·a•· f'lll excr-
l'i.:i<J autes 1la e,;p1•r:ia lis:u:ão da hypothr.e:1... :1.1(1 

:!lii'. --l'.~ZENIH.-Em t:l 1le SetPillbro de tSíO.
Os iums solll'l~ alc:uwcs p!'flVI'IIientes drl difl'e
J'I'Ill,~a~ eHeoutt·a•las ua escriptur:~r;ão, contãn-s•• 
•lo 11ia. •~m que tenniua n fll':tzn marca rlo (lara 
u J'ceolhinwuto 1la respeetiva imrmrtancia • • • . • 3:H 

2f~.- FAZF.~IlA..-1-:m H de Sdmnbro d1~ ·1R70.
J>róvirneuto rk um rt·em·so rrlativo an ilCSJI:lclw 
d1~ pan I JH'Opt·in Jl:tra impressão, lvpo<:<ratlhia 
1111 lh.hrh:a rle Pstamparia. fJIH' a Alfantii'IW sn-
jeilút·a á taxa 1le !li!) n~is por kilo··ramma..... :l:i:! 

~W. - f~llEHlH .. - E111 H 1l1• Sel.nmhro de 18í0.
llr-clara que ás Col!lll:tnhias flc opPf:IJ'ios mili
lan•s uão s:io exl.r•nsivas as •lispnsiçfu~s que re
~nlãll 11 aiJmw de premiu ás pra•,·as engajadas 
!lu E':ereilo.................................... :n·! 

:~i'IJ. ·- F\ZENII.\.- E111 J:i di' Sf~lemhi'O de 1R70.
Ilel'l:u·a que a •li~ll"~it':·•o rln ~ t1 art. 1}·12 tio 
H:l"ula uwuto fias .\ lf'aJJ•Ie~:•s é :tllJllicavd aos 
!!I:IWI'OS ll:lf'Íilll:ll'S IJIIP lellflO sido CXJlOrl:HII!~, 
·~ Ynll.:llldn :wlmtu"·in, nmle p:t!r:'u·ão f~XJiclficut.•.· 
111' :) •lo, sahirem df~ 110\11 para qualrtuer· pol'lo 
I'Sli':IIH!I~i t'U •..•. o .... o.... . .. . . . . • . . . . . • . • • . • . . . Ti:t 

~71. -.lllSTif: \.-.hiso fie lil '''~ Srtrmhrn d•~ J87H. 
-Ao l'n~si•h•ute tia l'nnineia 111! Sergipc.-lli'
, .. Jara IJIIC Hão fHÍile set· ·~assadn, po1· uãu esl.:ll' 
r•umtn'Phl'rHiillo uo f'SJlirito e letra do Decrelo 
11. o 18H'i de í 1l1• Feverl'it·n 1le JRa'7, o JII'OVi
llll~llto de 11111 .Juiz •!e nirr•if.ll 1~m conci•_;ão rrr·o
hihiuflo aos Eserhiil's f'azel'l'lll eitações fàra da 
vil! a c seus arrahahks...................... ... :l~il 

:li:l. - JtTSTIC \.- 1hisn tft: 17 fie SeL1·ml.lro de 1870 . 
-Ao l'ri\silll'nlt~ da l'I'Oviuda das Alnln)as.
Ht~cl:u·a f]IIC é <h ""llllll'tenci:t 1lo pode1· jndi· 
•·iario ·~uul:ercr 1la jnsl.ilic:a•.:fiu sohr" illeulid:ul•: 
de r(~us plesos nas •·adtdas tnJhlieas........... =~â:_; 

~7:1.- .JliSTICA .--Aviso dl' 1!1 rle Sclclllht·o de 1870. 
-lleclar:i'rulo qnc~ ns oflieiaPs sul.lal!.cruos do 
Cot·po llliliL:II' 1le l'oli!'i:t, q•re J'or;,io a~r:lf'iatfos 
pelo 1;overno Impcl'ial eom as palentcs de Ca-
pilf\C'> honot·arios, podem usar do~ rlistinetivos 
d•~lla~ uo C'ierei('ifl dos postos efl'ectivo:-:, •rtw 
ueeul1iíu 1111 n•fcritlo ÜJI'flU....... . • . • . • . • . . • • . • :r;n 

~/'í. r 1"\ll-:'ill.\,- -l111 1~1 fl1• Si'l.l~lllhro 1!1: lS70. 
ft•·:~•li\'' :tl'•'fi','l tl•l il!J!I•I·:(II '·llftl'l' iiP'II~fl'i:l' I' 
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bECJSÔES. 3t 

PAGS. 

JtJ•ofissoes nos casos de exercicio de dl~reutes 
industrias no mesmo estabelecimento.......... 3.'í6 

2i1i. -AGRICULTOR~, cmiMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Em 21 de Setembro de 1870.-
Crêa um colleglo para meninos indígenas..... 308 

271j. - AGRJCUL TURA, COM)IERCIO E OBRAS 
PUBLIC,\S. -Em 2t de Setembro de 1870.
f:rea no Aragnaya um estabelecimento sob a 
dmltlminaçiio d•·- CollcA"io Isabel- destinado 
:1 iu:.trueção religiosa c profissional dos meninos 
4fas 4Jivcrsas tribus daquclla regifw............ :Jilf 

:!.íí.- AGlUCULTURA, CmUIRRCIO E OBRAS 
I'lJDLICAS.- Em 21 de Setembro de 1870.
Uá pt·ovideneias para o est:tbelecirnento de uma 
rnissfio encarregada da catcchcse da tribu -
Chambioi1s.................... ... .. . . • .. . .. . . . • :JH2 

:!iR. -I'AZI'~NDA.- Em 22 de SetembÍ·o llc 1870.-
0 cx.actor da Fazenda interino, quandn no-. 
meado clfcctivo deve, em regra, prestar desde 
logo o jurameni.O da elfcctividade do JuRar, 
embora se afiance 1lep':'is no prazo que lhe ftir 
marcado....................................... 3fl:l 

:!79. -FAZENDA.- Em 23 de Setembro de 1870.-
Nos coutractos de arrendamento de bens na· 
douacs deve-se exi{l'ir a caução real do arrcn
rlatario ou seu fiador·.......................... :mt 

:!1{(1. -FAZENDA.- Em 23 de Setembro de 1870.
()eelara que a J!;ratificnçiio que se deve abonar 
aos .Juizes 1\luniciJJaes e de Orphãos na confor
midadf! do :ut. 13 da Lei n.o f76i de 2R de 
.Junho ultimo, dertende de acto do Mini~tel'io 
tia Justir.a.. .... ........ ..... ..... .. ..... .. .... :11;:; 

:!.iH. -JUSTJf:,\.-,\viso de 23 de Setembro de 1870. 
- Declarâ que ao Juiz lUuniciJlal supplente em 
m:ereicio do lugar de .Jui7. de IJirelto comp1~tem 
os vencimentos que a esté não forem devidos. 36;) 

:!R:?.- FAZENDA.-Em 26 de Setembro de 1870.-
Do prorluclo das arrematações de mercadorias 
impugnadas ou apprehendidas não é devido o 
exr•ediente de 1i 8 /o, e ncrn o de 1 °/o......... 366 

:!í13. - FAZE~OA.- Em 26 de Setembro de 1870.
llfanda proceder contra os indivíduos que tem 
invadido as terras pertenr:entes outrrora ás Al
dêas de lllecej:ma, Arronchcs e Soure, na pat'te 
em que nãu estiverem occupadas por afora
mento, ou em virtude de po~se mantida pelo 
t)f)VCrno •• • . • . . • • . . • • • • • . • • • . • . • • • • • • • • • . • • • • .... ~r; 

28i. -F.\.ZE~O,t\.-Em 27 de Setembro de :1870.
Solve dll\·illas da Thesouraria Geral do The
sonro \acionai relativamente ao sei! o dos en-
dossos de letras ....... _ ........... -~· .•..•.••• ~-; · 36S \ M 

2íliS.- JMPERIO.-Em 27 de Stltembro de ,01...::.. . \';. ·· '1,.?, 
Ao Pr·esi•lcnte da Província de Sant át-!rdtld{ 
-ncclara r[ue não ha incompa .. r.t li.l(tl,:l(tê .na 

I(;~. 
f r • .,. ~ 



acr:Jmulatito tino raqm-; de \'ereatloJ' o: .luiJ. ti" 
Paz. tanto durantr• o iwno de serventia de Juiz 
de i>az, como nos tres de sub3tituição......... :l6CJ 

, . 2&5.- GUERRA.-- Em 20 de Setembro de 1870.
Declara que não pó1le sc1· :tJlprovada a pena de 
einco pontos imJtOsl.a pela Congre~ação da Es
cola Central :\os alumnos, t)ue tldxarão de com
Jl:tl'!~r:er st\111 1':111~'~ justific:ula a exames , visto 
u:1o se ach:u· enmprl'hl'llllirla uas !JIIC podem 
"'I' applie:~.dn.s pl'!a Jlle.>uta CongTeg:\~~:1o....... ::711 

;\. ~q;.- FAZE~UA.- Em H1 de Outuhro de 1870. -
<:onrlic1it~'i rio arn'JHialul'uto t\!lliCCtli!lo ao nr. 
Hanid 1'1•dro Fnro Cardoso, tio terreno ae(:n•s-
eidn ria l'1'a1·:t "'' li. l'r~tl r· o li atlj:wenw :'o~ 
ohr:t' ct•ntr.l•"' tLt Alf;t.udega................... :l<l 

\ :!'l'-:. - FAZ EN ll.\. - Em 11 de Onr.uhro tlc 1870.-
:\ão Sf! ahi'C :ISSL'III:tiiH:III.O a 1(111:111 CXI'I't:C Ílllt:ri
ll:llltl'!ILI\ algum l'lnprego sem Lit.ulo tle nomra
·~ào: 11~0 St~IHI•J l:tllllll'lll JII':'IC I':ISII t~Xig-iveJ O 
~(·llo parn o p:<~:aull'ttln tln·; n~twiment.IH r:or-
I'I'"POtllll'llll's ....•••••••••..•• , .•.••.•.•••.•.•• 

:.!l:l.- 1'.\ZE'IIH.- Em t:! 1!1~ Onlnllro tlc 1Ri0.
D:'t pmvinwnl.o a 11111 recurso ácerca do paga
uwur.o 1la taq de lter:uu:a~ e lc~a.dos, por nào 
s•~ con>itlerar o r~as•J ''lliiiJJn:hendulo na onlrm 
11. 0 t:lli rlc :!~ •le M:till tli•J.'-!Ii! ................ .. 

\. ;!!1(),- FAZE"iD,\.- Em t:l ti!' Outub1·o de 1870. -
Fixa a int.t!lli::l!ucia ''" :trl. 42 do llect'elO n." 
:.n~:l d•~ 1S:íH, d•·~~larallflo rruc as gratiOeaçõr;; 
tle •tue l.r:ota '' mesnw anigo não têm limita~:iio 
ri e tempo para sn:o fn1i•; to, L'Sl:tnolo os cour·es
sionario;; r:111 t·ll·.,,.li\'1> 1'\o:n~icin rins seus em-

l"l-.) 
oJI-

prego~.·~···················~···············~· :r;~ 
.'<. ·1111. -- l;UERRA.- Em H de Onlubro de 1870.-

llá explie:u;iies sllhJ'I' ahono d1: vcndnwutos r· 
lr:HI''II'll !f' ~. nllir'ia•·s r:nealT<'~:ulos de commis-
SI·,,,, tle l'll;~cnltaria ntilit:H...... ... .. . .. .. .. .. . :t;:; 

~ ·!.1'. -F \ZE:'l IH.- Em H de Oulubro de 1870.-
r.onlinna a att[ll'l'hcnsiío de uma eaixa r:om as· 
snca•· masc~,·:ulo, por l'lllller rw11erb lwll:n•-
g-t'lt,~a. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . ~;;fi 

'\. :!!n. - F\ZENil-\ .. --Em 1:i tlu O:ILnltro de 1870. -
lnllderirnent.ll rle um rcem·so ácerca da resti
l.nir;:lu do: direitos e mult:1 cohn•llóS, por ac
rn:seimo d1~ pe,;o, r111 ntll dcsp:oclw de xarrpl!' 
t•st.r·.tllgeiro..................................... :rit; 

;>;. :'!li. -- FAZ ENII,\. -Em 17 tln Outubro de 1870. -
CniJI~t·ss:"' ri•· f:l\'111'1'~ a Ctllllflanhia-Clytlo~ LÍIW 
oi ~l.r:am.·rs lo ltr.osil auoJ 1\in~J' l'late.-...... 37S 

'i. y;, ·- F.\ZE:"!IH. ·-Em 18 rlc Outubro de 1870.
Faz eJ.:Lcnsi\'a aos ·earros da linha ferrea da 
Companhia--Hotanical (}ardeu~ Rail Ruad-a 
isr•IJI'i'io 110 irnpo,lo ''" rflll~ traia n Aviso •Ir 11 
d•· \hril •1•· !;I ;n .. , ..... , .. .. . .. .. ... .•• . . :1:•1 
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DECISÕES. 

2\16.- FAZENDA.- Em 20 de Outubt·o de 1870.
Trata th~ um t•r.curso sobre multa de dirt:ilos 
em dobro por accrcseimu encoutrarlo, por occa
SJ:to da cuufcr·eucia do despacho, uo peso de 
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H !lia caixa couteudo agulhas para costura..... 3<9 

:!\11.- FAZE~DA.- Em 20 de Outubro de :1.870.
lia [li ovidcucias para l[lte as cartas de pcusües 
uau sejao eu Lrcc;ucs aos agraciados, ou reme L· 
tidas as Provindas antes do a:;scutaweuto uo 
'fllc~ouro . . • . . • . . . . • . . • . . • . . . . . • . . . • . • . . • . . • • . . :1~0 

!~IK.- F.\ZE:_'IIUA.- E111 20 rle Oulllbro de :1870.
Sollre um d~~~paelw de IJouccas rueueiou:ulas ua 
n·spcetiva nota c:omo briru[ucdos rraucczcs.. .• 381 

:.'!1!1. -«aa:HHA.- Em 20 de Outubro de :1870.
:\lauda l'oruci:Ct' as Sccrc~tari<IS de Commautlo 
cll' Frouteira os mcsuws utcusilios que se l'or-
rwe•:m as Sn:rdar ias do CUJ'[IO elo Exercito... :181 

::oo. -FAZE~ DA.- Em 21 rlc Outuhro de 1H70. _,. 
JldcriulCillo tlc um recurso so!Jrc multa de di
rei tos em du!Jru IJUI' accrcsciuw de 50 cascos 
eu111 Yiuho, t•ucoutratlo ua c:oufcrcncia da sahida 
ck 11111:1 panida llu uresuw geuero, despachado 
sobre a~,:ua ................................ , . .. 382 

3111.- FAZENIH.- Em 21 tlc Outu!Jro de 1870.
,\ppnwa uma deeis:.ío so!Jrc restituição de di
rt'itus tlc mcrc:ulonas cslrau:,:ciras compreheu
drtla~ Wl disposi~ao do A\iso de 30 <le llezem!Jru 
tlt! lllü\1. ......... •• • .. • .... •• . . .. .• •• . • . .... • . . 3113 

3112.- FAZE:'íDA.- Em 22 tlt: Outulrro de 1870.
Declara, conigiudo a tabella auucxa a Cit·cular 
tlc U. de .Jullru u1Li1uo, que a tonelada dos naYios 
austríacos (: CI!UiYalellll: a Louelatla frauccza 
de 1.000 l>ilogratuuHls on a 1,26 da touelatla 
brasileira . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . • . • . • • . . . . . . .. :ilf.J 

:hn. - F.\ZENIH .. -Em 2J tlc Outubro de 1870.
Faz extcusil:t. aos carros di! linha fcnca da 
companltia- lHo de Jauciro Strcct Hailway
a is,:uçiw tio imposto de fJUC trata o Aviso de 
1l de ,\!Jril de Hi:.i\1............................ 384 

:llli. - FAZENIJ.\. -Em 2t de Oulubt·o de 1870.-
Os gcueros cstraugeit •1s de embarcações arri
badas, tjtw furem veutlitlos para l'cparal-as ou 
tleSjlaehatlos para cllusunw, estão sujeitos aos 
direitos de ituporla•;ao......... .... .. . . .. ... . • . 38il 

:w;s, -FAZENDA.- Em 27 de Outubro de 1870. -
Conllrma uma decisão da 'fhesouraria da Bahia, 
qtw jul~ou uulla a :ti'I'CIII:tta~ao de um lot.e de 
l<'l'l'eno tliamantillo por f:tlla de certas forma-
lidades......................................... 386 

:lllli.- FAZF:~LlA.- Em :ll de Outubro de 1870.
Determina as Thcsourarias que ua presente 
guc!rra c11trc a l'raw~a e a l'russi:t, se regulem 
pelas Instrurc:ües do i\linistcrio dos Ncgocios 
E~tran~<'ilu,; ahaixo tr:tuseriprao. .. ••.•.•.•...• 386 

'!5. 
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N. :!Oi. -FAZENDA. -Em 31 de Outubr·o de 1870.-
0 pret.enderll.e ao a.lfandegameuto de trapiches 
deve apresentar titulo 1le fiel depositario, ·~ f!e
clarar IJUa.es os r-:encrus IJtW (li'Clcnde deposila.r. 3H8 

N. :lOS.- I<AZENDA.- Em 31 de Outubro de 1870. -
!'os casos de a rremataç:io de salvados cons
tantt•s de mcn:adori~ts jiluacionaliz~das, nu dt~ 
prodnelos uacinllaf's, u:w 11'111 lu~ar a fnhrança 
ill' direitOS de 1:1111>111110 .................... , . • • 3S\I 

N. :1m1. -- laJEHRA. - F111 :u iiP Ottlubrn de 1870.-
Jh'rlara que s1·, na falta absoluta de inferwres 
hahilil:tllos püf!1~ um p:1 klllll senit• de Anw
Illi''IISC 1la sala das ordcus olt~ nma prc~illPucia 
'''~ l'roviueia, 1::1 bPtulo-lh': em tal easo a gra
tilie:H;ãu mensal !11: :!IJ,~ono..................... :~8\1 

"i. :Ho. -· AGIUCULTl'llA, Cmli\IEilCIO E OBRAS 
l'OBLICAS.- Em 3 de Novemhro 1le 1S<O.
Ueddt~ que as companhias de 'eguros c em 
~era! as socie!la!lt•s aucnv111as nao ~arect TH 
de pr(:via dcclar:u;~o do Go\·cmo para cunsitlt:
rarcnr-se h·g-:llmcnl•: t•onslituifla,; 1: ~:omcç.arem 
a exPrcer as resp•~•·til·as fnrH:~·iws.. ..... . .. . .. :J\10 

~L :li L- FAZE:'IIlA.- Em i) 1le NO\"f'lllhro 1lc 1870.
,\pprnva a rt·•·a•;:Hl f!,: uma Colleetoria na vill:l 
dt• llosario, l'I'(IYitwi:• "'' l\lalo 1:ro~so. ... .. . .. 3\IJ 

N. :11~. -I''AZE~DA.- Em; dP 1\"cm~mhro de! 1Si0.-
Coulirma a appn:h•'th:to "'' 1111~ lUII1tlll'S euru 
fumo pi1:ado e roupa l"t•ita 110 •·str:mgeiro, meu os 
na Jl:ll"lt' COIII:t'I'IWIIII! a llllllla, l[llC Jll:tlld:l l't:· 
duzir it nwt:ulfo do 'alo r d:ts tuere:ulorias . . . . • :w:? 

N. :11:1. -GlJEI\1\A.-Em i d1' Novembro de 1870.
Veelara o tlltlflo por que dc:n:m Sl'l" descoutadolii 
os afliautanH!ntos kitos a Ollki:u:s IJUC jit tcuh:w 
divida prü\"CIIil'nl!: 1!1: :1hono de cavalgaduras.. :1\1:1 

i'/. :q l. - FAZEi'/!H .- Ftn K <le 'lon~111hro de 18<0. --
A <lisposi•)to 1lo :1 rl. :lii tln llecrelo n .o i510 
lll'~le :wno 11:10 e appli,,aH'I aos Ollici:u:s ,. 
Guardas das All:md"l!:l>'. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . :~u:1 

N. 3l!l.- F.\ZEND:\ .. - Em 8 cl1: Nrnunhro de ts;o.
llcnituil;üo fi•'· tlitTitos eohrr.tlos ua Alrandtog-a 
1lesta Ctirlc, snhn: uut lkspadlO de banha 1!e 
porco nxporta<l:t d.: Porto .'\IPgre para ~llllllt'
vi!l!·o, 1le O IH I I! \"eÍIJ IIIIS llli'>IIIOS ('IIYOJtorios I' 
1kutm 1lo praw pntHiltitlo.................... :l\11 

N. 31ft.- FAZEi'i"IJ.\. ·- Fm fi de r\ovcrniJro de 1Rio.
Reforma Ullla !le(·.is:io ~~~- Tlll'S0111"aria ll:t naltia 
eonlit·man1lo a da Alfandl:~a. que exigiu os novos 
imtJostos do llecreto Lc(.!islativo u.o 17il0 de IHiiU, 
de rncreador·ias itlll"•rt:lll:ts 1: submcttitlas a !lt:~-
pac.ho antes da lll·omul;;a,;fw do ntcsruo Hccrel<J, :m:1 

N. :l!i.- I<'AZENilA. -Em S dt: ~ovcmbro de 1870.
llcso!vc nfw sü sohre :1 applicação do impostn 
rlt-. indnstl"ias t· pmli~•õrs aus 1111e tXf"l'l'-"111 a 
1\ll'rlidna, lq::tllfl<'flll' 1111 11ao, ,. :111~ lll.''>(l:t-
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chantes •JnC aeenmulão o exei'CJCIO 1loe outra 
profissã(} on ilulustrht, mas tambelft :~o:erca da 
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ooncgação da siza.............................. 3!16-
N. :lHl.- FAZENIH. ·-Em !J th~ Novembro de 18i0.

A CXPCu~:lo tios aetos 1!0 G~t\"crno puhlieados 
110 Dittrio O{ficialuào depende de eommnuicat:.ãn 
expressa ás Autoridades ClllllfJCteuLes.......... 3!17 

N. :11~1. - 1-".\ZENilA. -Em !I tio~ Nowmftro 1k 18i0.
llit provimt•nto a 11111 recurso da deds:io da 
Alr:uulcg:t 1la Ctirl.e, que assemelhou it musse
liuas li~ pt•t:as 1le fazcn1las ~uhmet.tidas a lll's· 
p:teho como me Lins............................ 3\l7 

"<. 3211. - FAZE:Vll.\..-Em JO de Nuvo:mbro de 18i0.
l'i"fw cnut-JWU~ :w Tht•souro c Thesourarias 1le 
Fa.zPuola a1·1Jitrar a gratilicat;ão I(IIC de1·cm per
ct~her os .Juizes ;llmiici(t:II!S c de Orphiios em 
,·irtnolt~ tia Ll'i 11." ·171li tle :!8 1fc .Jnuhu ultimo, 
art. t:l............. ...•.......................• :ms 

S. :rn. ---FAZE:'lll.\.-·Em H tlt~ Nnvembro 1le 1SiO.
I ls I!<'IIPros t•stranf,:eil·os j;i 1lespaeh:Hios para 
•·mtsuuu•, e os uat:iouaes transport:Hius •I•~ uns 
para outros [Hli"WS 1lo lmperio, 11üo estão ~ti-
jeitos a impo!SI.O :tls-nm ..... ~.. .... .. ......... .. 3!l!l 

N. :1~~-- FAZE~U.\.- E111 12 1\e i\'oHmobro dt~ 18i0.
Sohre a cohrall\':t do imposto de ancora~:cm 
!'tllll o :tllf(IIH'lltll que thc deu o ~ 3." do art. 
L" tia Lei 11." li50 de 20 1le Outui.Jro t:le 181\!J.. :m!l 

:". :l.'l. --FAZE:'\ I),\..- Em J2 de Novembro de 18iO.
Sohre o pa~anwuto de ordenado aos Jui1.cs 
Mnui~ipacs suppleutes......... •. . . . .. . . . • . . .. . 400 

N. :l~í. -- VAZE~U.\.- E mia de Novemhro de 1870.
As !'orLaria:; tle :liiJHov:u;ão ctos Esta tu tos de 
Soeiedallcs litto:rarias f! beneficentes r~tfw su-
jt.Oila~ ao sello de 2,~000...... .. .......... ...... 40t 

H. :n':>. --F AZENHA.- Em15 de Novembro de 18i0.
Como devem proceder as Thesourarias de Fa
lenlla uos casos 1fe adiantamentos de quantias 
para as despt•zas fthuras, ou que se tiverem de 
realisar füra das mcstilas llcparti"tiües . . . . . • . . . . 401 

N. 326. -JUSTIÇA.- Em 15 de Novembro de :18i0. -
Ao Presidente 1la l'rovincia rlo Maranhão.- De· 
cl:tra in·t•gnlar a concessão de provisão a pessoa 
nào formada para advogar iutli.stinctamente em 
qualquer dos Lermos do districto de Relação.. 402 

N. 3~7.-GUEHil.\.-Em 15 rlc Novembro de 18i0.
Deelara que o escripturario (,(c um deposito de 
artigos bellicos só tem direito á gratificação 
meu sal de OOSOOO • • • . . • • • • . . • • • • • • • • • • • . • • . . • • • 401 

N. 32R. -FAZENDA.- Em :16 de Novembro de 1870.-
Sobre a remessa de notas substituídas......... 40t 

N. 329. -FAZENilA.- Em 16 de Novembro de 1870.-
A disposição do art. 3ã do neereto n .o 4-ISIO de ' ' 1 ! 
20 rle Abril nllimo uão é applicavel ,â força .\ 
dos Guardas ................................ :.~. 401S 
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N. :no. --1·;..\ZE:-!Il.\.- Eu1 17 tlc :\oi'Cinhro rle 1870.
Sohre o rceoulwciuJeul.u das lir1uas das proeu
l'<ll;ücs e uos sulwsl~h~~!el:illlentos, e !las assi~
na lnras dos Ta hd I i:·,~·s, qn:Jrulo u:lo são bl)lll 
conhf:cidas..................... .... . • .. . . . . . . . . . -'10\i 

N. :nt. - F.\ZF:'illA.- Ern!'illc i\'ol'cmhro rle 1870 .. -
o inrpnsln flp lrawrniss:lo d1• pro(trif·f!afle ufto 
,; dnrifln 110 raso 1!1• ;;irnpl1•s reposi1Jw <:li ire 1!0-
henkiros..................... .. . .... . . . .. . ... . \llli 

N. 3n. -F.',ZI·::'iiJA. -- J:n1 l\1 fif: .\OII'IIIhro rle IS70.
))á JIIOYÍ<~H:n:o :to l'l'I'III'~IJ tia Cni!J{I:Hthia Bt:
lterih", <k l'ern:nuhiH:fJ, ;ll·.erca do despacho 
lint• dt: dil·f;rsos ohj1:~:tos que a IIJ('Sil:a im
por !:'q·:1 p:11·a o <'lll::lllalllt'lllo dr: a:.nra potal'<'l, 
de <Jõlt: é eu!prt•zaria, na <:<~pila! da l'rol'illcia. ll!i' 

:'i. :;:J:J.- L\ZF:~II.\.-l:Jr! ~f ~~~~ .\'f,\'t'Bihi'O tk 1S70.
Helei'JIIilla quf: :1' 'l'h<'"'nral'ias fie Fazenda, 
dnran11: a ;.!111!1'1':1 ellll'l: a Fra11r;a f: a l'l'ussia, 
ohs•.'l'l<'lll :1s disl''''i'.'"''' do Miuisterlo fios Ne-
f'.•H·io~ E-;traup:eiros ah:li-.:o f!f'daradas... •. .. . . íOil 

N. :rlí. --L\Z E:'íi>.\.-E111 :'I df' \'oiPIIlhl'o !Ir: JS70.-I'ro
,iuu·nlo tl1~ lllll 1-e•~:1rso sol)r<: a f:lassiíicaf'flO tle 
n:rl.t l'azeuda <jllt: :1 p:11!.1: suhuwl.leu a tleRparlw 
f.'IIIIJO p:11111inho d~: :il;roil:'w tle mais r!e lií fios, 
I' foi f'lllhiilt:J',Jtl:t p.-!;1 .\lf:lllf)Pg:t Cfllllll C:llllbl':lia 
flt: al;.:odao................... . . .. . .. .. .. . ... .. -110 

::'l. :J:\:5.- FAZE"I).I.-l'lll :'.1 ti•• \on:mhro f!t) ·JSiO.
A ''"''~"ssã0 tia:; \:tiii:J~<·no; !11! p:HJIII!ll: so'1 é pcr
rnitl.iii;J ils Co1up:ni1Ji:"' li':JII"''·'a"tieas, fJIIf' esl:t
J,.·I•·•'•~rl'lll 'I' I ,-j, . ., iil<'lllico ao da Heal COIII-
J•::uiJia fl1! Sollt 1J:tl!l[llflll. ...................... , -íll 

.'1. :n!i.- FAZE:'íll.\ .-!-:111 :>2 di! :\nl'f'!llhro tlc ISiO.
llecl;~ra n~o lt'l' IJi';ar a <:OIIt'l'.~':\o tl:ts \':llll.a
;.!PIIS de paq!ll~t~·~: :1' Ull:. \':IJlOri~S de Il:tYt't!":tf:~-10 
f'IIS[f'il':t .................................. .'..... lf:l 

:n;,- ~-'.IZE:"-/IJ\,- !·:rn -~;~ d<• \o\l'lllhru il<: fS71l.
Sol li<: a r·ohr:w•·" tlo1; ;; 1'. ::o"/ ... tle que tral:'tO 
:l'i I!JSII'IIf''J""' fl•: ~ <k 11aio ul!.ÍIIIO ............ lU 

;{. :1:1~.- F.IZE'illc\.-EIIJ :n d~: :\on:rnhro tle 1870.
luilef'l'l'e 11111 I'CI:IIr-;o :'u:en·a tios direitos r!e 
ohjf)t'I<Js suhnu:tlitlth :1 fksp:~eho aul.t'S tia <'XL'
t'll·~·:lo tias :lii.I'I';II'Ü<'S f(:ii:Js :'t T.1rit:t 1wlo llt:-
en:lo n. 0 4W!I tlt•s!.<: :tllno.... .... .. ............ íJ:I 

N. :l:l'.l,- FAZENJ)A.-1:111 2'1tl<: .\o\'l'lllhro de 1S}0.
I}; Fieis tlo.s ThP'oHn:irtos int~:ril!os niio tem 
tlil'f~ilfl a•Js vr:u<:illlt'lltOs f~ vantagens lflll! eom-
Jll'h·ru :ws Fif'i': dos Tllf'St>III'PÍI'OS l'fi'eclivos... li i 

N. :;w.- F.\ZE:-íll.\.-1:111 ?.'t ilf' t'\ol't'rnhro flt! 1S70.
Jlit JII'Oiirnf'Uio a "'" r•~t~urso snhre n·st.itniçfto 
til' din•ítns "" :!fl.'ifiO l.ilogralliiii:Js tlc t(IIÍU:t ti:L 
Holil'ia, tlespach:ul:• elll tra11sito para a Europa. -11'1 

:>. :nr. -FAZE:'íJ)A.-Em 2í rle !\'membro de 11l70.
_\s 110fas de 3(ll'eseuta~';1o do~ escral'os vindos tlc 
fóra tio Munif:ipio COIII pass:tJIO!'I.es, s:lo isr:ula,; 
ck i111poslo do :TI lo............................ -H::i 
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_'\". :Jí~.- f<'AZEI\'flA.-Em 26 de Novembro de '1870.
AuLOriza a venda dos volumes das Imperiaes 
H•~suluçües de Consulta da Secção de Fazenda 
do Conselhn de Estado, e manda que se obsen·e 
a tal respeito a Circular n.• 6 de 6 de f'evereiro 

:n 
P.\CS, 

tlc 1Rti7 ............................. ·•.. ... . ... . .'lffi 

;'I. :n:l.- FAZE :."'DA--Em 26 de Novembro de 1870.
Sohrc a gr:Jlilicaç~to que compete :tos Volun
tarios da Pau·ia qnP, desistiudo da baixa, SI~ 
e11gajarfw para o scniço do Exercito.......... -417 

:;. :ní.-l<"Azt:NJH.-Em2fl de Novembro tlc 1870.
nespontle a r·cpreseutadio tl:rlllma. C:unara !llu
nidpal coutr·a o aJTeJHlaHII'.nto concedido ao 
11r. D:miel l'etlro Jlerro Cardoso. do terreuo 
:.~een•sei!lo da Pra•;a de n. l'erlro II , junto ús 
ollici nas das obras da A lfandega ......... :.... .; 17 

:'i. :Jí:í.- FAZEND.\.-·Em 2fi tle i\'ovcmhro de 1870.
Nq;a deS(Iaclw lil'n~ a din~rsos ohjectos impor· 
ta dos pela-Cornpauhia I tu:111a-, Yisw nào st•n:m 
t:xclusivamente :t(lfllical'eis a estradas de feno. -'t:ll 

:'i :líli.- J\JAHI~IIA.-Aviso dc26de ~ovembrode1870. 
-Malllla abonar as m:1iorias, de que Lr·ata a se
g-unda obsen:u;ão tia t:lhella de 2-i de Novembro 
•h~ 181i0, aos Olliciaes da Armada tlcsempr·e~a•lo~. 
fJU:ltHio servirem de vogaes nos Conselhos 1le 
li uerra. . .. . . • . . .. .. • • . . . .. • • • • • . . . . . • • • . • • . . . . . 121 

:oi. 317. -FAZF.:NIIA.-Em 28 de NoYembr·o de 1870.
Nn cofre de orphãos não se deYe dar entrada 
a tJUantias pertencentes a maiores............ í22 

:'i. :JlH.- FAZENIH.-Em 28 de Novembro de 1!170.-
0s tilulos tios Empregados das Secr·rtarhts 1la 
l'olieia nomeatíos pelos resrtectivos Chefes, est:"it• 
sujeitos ao pagamento de emolumentos....... 123 

:'i. :lí\1. - FAZF.:NBA.-Em 2!1 de Nov1:mbro tle 1!170.
A isenção de direitos couccdida its merc:ulorias 
e ohjeetos, a •J•w se rel'er-e o § 2J art. 5J2 do 
Ilef:ulameuto tias Alf':urdeg:ts, uào comprcherule 
o expedicute . .. .. .. • .. • . • . • . • . . . . ... • . . .. • . • • . ·t2:1 

:'í. :liio. -1\L\l\l:'ílL\.-AYiso de :l de Dezembro de 1870. 
-Regula o modo de procctler-se com :ts praça~, 
que tiYercm tle ser •lispcnsadas do scnit;o acti\·o 
ou escusas por incapacidade )Jlr)'Sica.......... Ui 

:'I. :l:it.- FAZENDA.- Em :i de Dezembro de 1870.
A cxpedi~·ão 1los Ti tu los de nome:tção dos Offi
cbes inferion·s, f;uanlas c Vigias dns Alfandegas 
t~nmpctc aos lnspectores das mesmas Itcpar-
ti~·(ies.................... ... • . .. . . • . • . . • . • • .. . • !r2C. 

.'L 3:52.- FAZENOA.- Em 5 de llewmbl'll de 1870.
Sobrc pagamento !le gratificações aos em(II'C
gatlos que liscalis:1o o embar·quc tle generos 
Jlara o exterior nos portos inlcl'iorcs u:lo ha-
bilitados....................................... <426 

:'í. :n:.l.- FAZENilA.-- Em i:í de lle7.cmbro de ·1870.-
~.;obrc a conlpclcncia das The~ourarias para pro-
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vidcndarem acerca da venda do gado das fa-
zenllas naciouaes . • . • . . . . . • • • • • • • • • . . • • . . • • . • • • 127 

N. :n'r.- BIPEIUO.- Em 7 de Dezembro de 1870.
Declara (]ue deve ser considerada nulla a prova 
escripla a respeito da «[ual se tenha dado qual
lfucr· dos factos «[U() o art. 13 das Inslrue<;ões 
!lo· :10 du Oulnhro previne...... . . . . . • . . • . . • . . . . -t211 

-~. :r;:;_ -FAZE :'iDA.- Em !J de Dezembro de 1870.-
Mawh reformar 11111 processo de arhitr:miCBto 
relativo ao despadw de tiflO chapéus de 1ft por 
ler-s(' 110 mc,mo processo iufrin;ddo o ~ -t" «lo 
~·r L 577 1lo 1\cg-nlaluculo das Alfandcgas...... 1211 

N. :t:íli. -FA.ZE:'IJ)A.-Em10 de Dewrnbro !le18i0.
llá pro.vimeulo :w n·cur~o de 11111 ncgoei.wlc 
de l'urto Alcgn~ Úef'J·ca llo lan«;a!llelllo de sua 
«:asa de 11egocio, para a eobrau«;a tio imposto 
olt~ iudustrbs e prolissües...... •. ... . . . .. . . . . . li:!.l 

'1. :ni. -· FAZE:'Ill.-\ .. -Ern t:l tle llcwmht·o <lc H!iU.-
~ohn' a :ll'lllaZeii:I"CIII I(IIC tlt'VI~III p;1g:H' OS 
t•hjcclns apprehentÍitlos e deposila«los nas Es-
ta•;!ors tia E~lratla tle Ferro tle 11. l't~dro 11.... 1:50 

.'i. :ti'l - 1'.\ZE:\0.\.-Em 1i tk Dezcrnhrn tle ISío.
H•~nll."l ·~x-otlicio :·th~tTa tia rest.itui«.:àu tios di
n~ilns tle ct•HSIIIIIO ~~=d~illos pela AlfaHtleg.l de 
trUI(IIayaua sol•re 11111 dcspaclw de aguarlle11le 
e assnear pnoc,.rlt'lll<' da l'roviuei:t th• l'o~r
uamhueo, c :illi itllflPI'lado por vh de Moul<'-
vi«l<;o. .. ...... .. . . . . . .. . •.. .. ... .... ...•. ......• ·i31 

·.;. ::·:•.t. - F.\Zt·:'IDA.--Eltl lfi de llczernhro 1le U!70.-
A a;•p_rcliens;to «k caixas. eou1 assucar COHtemlo 
nltHena hef<•t PFl~llt~:1, so le111 lug-a1· IJUauOn a 
qn:tntidadc d,·,ta f(lr tal, «(IIC revele illlell«::w 
de Ira nt!e........... . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1,:12 

Pl. :•n•'.- FAZE:'i().\.-EIII lfi de llczemhro rlc 11'170.
lntld"n' a n'JH"<'sl:'ut:wao da Associação Corn
merci.rl ''" l'rol'inda ''" Ct•aril, IH!tlintlo l(tte o 
impo,lo do """" s•·j:J alli arrcea!la!lo pelo Cor-
reio............................................ 4:12 

N. ::r;J. -l\IAilli'ili\.-Avisode16deDezcmbrode18iO. 
-IJeclara. qrw, u;w snulo lltilitares os servi~:os 
rcsnltantcs d11 ma1rdato le!!isl:tlivo, não porkm 
s«:r· -c«lnt:lflos (la r a a cnll::es!·'to da Ordem th: 
S. lkuto de Avil.............................. 4~!.1 

N. :1:>!.- FAZENDA.-Em li ole IJei':ernbro tle 18i0.
llet:l:rr:l que :1os lihpPr:lorf:s das All':lndcg~s fica 
compeli111lo, •l'or~. t:nl diau1c, a concessào de 
liee1was ao;; 1;uanl:1s tias mesmas reparti«;õ<'s. í:li 

!'!. :lli:l. -- F.\ZE:-ilJA.-Em 1\1 rle lle7,CIIIbi'O de 1810.
N:ío l«:m luf!:tr a imp<Jsi•;:io de multa ao exactor 
r•~S(HHJS:tvel['or demora n:. ·~utrcga dos dinheiros 
a ~~:11 c a ri( o, lftl.lndn a. den1or:t se der por t:nlpa 
•la Thcsourari:t. . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 43.~ 

N. 21iL- FAZE :'IDA. --Eur 21 de nezemhro rle 1870.-
llf'í'lara que o l:t<;t fie arqueação dos IIHios da 
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llollanLia-sherf'last-corresponde a 2,3&' tnr;e-
ladas do Brasil................................. 43:> 

N. 36'í.- FAZENIH.-Em 2'2 de Dezembro de Uí.O.-
Nota a irregular·idalle com que proce<len um 
Dclc~ado de Policia r·clativarucnte aos objcrtos 
sah·ados do uaufra;;io tlc um navio estrangeiro.. 43ô 

N. :UH.- GUF:I\Il.\.- Bm 22 de Dezembro de 1870.
Jleclar·a o mocto por que devem ~~~r eousi!lcra11o~ 
nos rnappas tios l'fll'JH•~. a que pertencerem, os 
OilkiaPs infL•rion•s tlo Exercito eommissionadu~ 
tiOS posiOs 111• 2." Teuetltl~ ou Alferes .. 00 .. 00... ~:J7 

N. :u;;. -•~nr<;RIU.- Em 2~ Llc ll••zemhro de 1870.
Ut•el:u·a o modo por IJIIC devem ser contadas 
as Jiccuras tios ctnpregallos do l\linistcrin tia 
Gtll'rra ........ 00 ..... oo .............. oo.. •• • • • • 437 

N. 3ilR.- FAZENIM .• -Etll 2fi de JWzcmbro rle 1870.
ll<~l.t•nuina IJU•~ a~ Tht•som·aria' remett:\o á S<'
tTt'laria da .lusti<;a, no fim di.! eada armo d\'il, 
urna rela~·iw tios .Juizes de llire'tn que u:w 
fWn:ebt\riw a ~mtilieat;:1o de exercício......... ~28 

N. Jlj\1.- !<'AZf.~ll.\.-Em 27 de nrzembr·o rlc 1870.
net:lara tJIIC o nojo prrmillido aos Emrr•~~ado~ 
de Fawrula é t\Úrnsivo aos rasos de morte tle 
descmHir.ntes puhPn~s. c aos de sogro, sogr:~, 
geur·o e 11ora.................................. ,,38 

N. :no.- FAZE:'IIH.-Em 2i de nezembrn de 1870.
Hcvoga os arts. ~.• das Iustrncções de 1il de 
.raneiro c 3.•, 2.• parte, das Llc 12 de l'evereiro 
tle Hlll!J, t! •Juaesqncr nutras disposições que 
e~rabeleção a responsabilidade do Pagndor dn 
Tht•sonro Naoional c seus Fieis p~la identidade 
tias pt•sooas inelui!las nas folhas tle pagamculo, 
ou uas rclaçües de faia ......... 00....... .• .. . ~:l\1 

N. :m.- FAZENnA.- Em 27 de Hezcmhr·o tlc 1870.
IIeform:r a decisão Lia Tlwsouraria da Bahia sob ri' 
n lau{·amento do imtJosto tle industrias c pro
lissões aos Hirectur·cs da Caixa Reserva l\Irr-
e:wlil da mesma Província ................... 00 ·HO 

N · :li2. - FAZENOA.-Em 28 de Dezembro de 1870.--
0s mereadtli'CS de charutos e cigarr·os stí Pstão 
sujeitos ao p:rgalltcnto tia taxa lll'oporcional llu 
Ílii(IOSLO de iudustrias C proJissões . . . . • . . • • • . . . ~H 

:'I. :!7:!.- FAZE~Il.\.-Em 2!1 de Dezembro de 1870.
l\land.l cumprir nnr olficio requisitorio do .Juiw 
eompetcnte rara a entrega do pr·otlucto de uma. 
h1~ran~~a ao legitimo rctJrcsentantc da mesma, 
e declara que só os militares de alta !!'raduaçfw 
se consitlerão emancipados antes de 21 armos. li 12 

:'I. 311.- FAZEN(}A.-Em ::10 de Dezembro de 1870.
As •Jnautias recolhidas aos cofres publico<> eomo 
pc~rl<!Ucentcs a hcr·a~t~·a jacente devem ser entre
gues ao reprcsentaute legitimo, logo !JliC assim 
o requisitar o .Juizo compcu~nlc, e iudepcu-
dl~utenrcn!P •I•~ habilital,'iil) . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . 4-·l3 
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37i}. -I<'AZE~ll.\.-Em 31 de Dezembro de :1870.
llcclara prescripto u direito da lrm:mdatle 1le 
S. Pedro da Cill:ulc cl1~ Marianua á 2." das lo
Lerias IJIIC lhe forau cuucellidas, JIOI" não ter re
qucridu a coulirma~au da uwsma ..•.....•.•... 

:m;.- F.\ZENilA.-Em 31 1le llcwtubt·o de 1R70.-
1lil provillli'HI.I' a 11111 recurso sobn~ rcst.ituição 
1los dirdtus dt: lllalt'l·iat•s importados para a 
coustnH~\·:"uJ de uma pout·~ 110 rio l'arah~ba, 
l'roviiH'.ia do 1\iu 1le .lallt~iro, tuaudallllo pnnim 
1h'1luzir n expetlielll" tlt~ r; "/o· •.........•...... 

:r;;. -· .1 CSTIC \.-.hisn d1~ 31 llt• llezl'mbro t11~ 1870. 
Ao l"rt•silit~IIIC lia l'rm·illi'Ía 11<~ "ill:tS C:t•raes.
P••elar:l que 1!1'1.1' '"'~' m:11tl.itla a elassilit·~I.'~O tl:ls 
<:olll:t I i':l', IJIH', 1'111 11111:1 1111\':1 1il'ris;10 ,ÍIItiiei~ ria, 
l'llllllol':t Leuh:tu lllll(i:lt!o dt• 11111111!, sulfn·r[to 
:q.,.u:~,; aliera~·iws. q<lt· 11ao iullu<~lll sobre a sua 
ÍIIIJIOI'I:tlliOÍa; t'lllllÍIIII:IIItiO a Li'l' Jlllr .JIIÍ7.1~S OS 
q1w llt'llas ja st•ni~lo: t' •tiH' para as I'OIIIareasja 
,.,i·.lt'lllt·s '"' t'rt':lll:,..; ''" 1111\tli'.OIII "' t1:rrilorios 
1.Ja'i '!111! f'lll':ttl .SIIJIJII Ílltid:t' lli:\1~111 ~1!1' lii'Si;.!'ll:HioS 
O 'i .IIIÍZI~S, IJIW IW:il :IS '''l'l·iao: :ltlt!!Hieutln-se a 
~11a oru.·:1o 110 •·astt. 1'111 IJII''• ~uh;.ist.enles as sua-; 
Ctliii:II'I':IS, to~uhao sidtJ ii•'SIIIt'lllhi':Hios lidl:t'i tl'r
ritono·. ilupoll:tllli' .. ru r:1 lo lula•·~'" llt• outra·;. 

I. - IMPEIUO. --· E111 :!fi iJ,· .\ltril tlc ts·;o.-- De· 
tcrmiua ttue no com·.urso para provimento dos 
lu~arl's ile Amauuense.; elo ArdJiYo l'uhlico rio 
lmperio, se oh:;ern·n• ~·; lll'.t.rue~·ões de 12 de 
}l:iiu de 1HtjR, i'illll :~l:•11111:1'; :IIIPI'a~·õc~ ••••••.• 2 
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;~. I.- J~IPEIHO.- Elt 3 DE JA:-;Emo DE 1870 . 

.'-.n llirr:f'l.or •la Facnl:latle de s .. Panlo-nesolve duvidas ~obrl' 
n mndo pratien dos e_xamcs de preparatorios. 

:t.' s,wr:ão.-Mini~tcrio dos Ncgocios do Impcrio.
!:io de Janeiro, em :l de Janeiro de 1870. 

nPspondcndo ao ollicio de 1!) de Novembro em qne 
V. S. consul t1 sobre di versos pont"os de execução das 
lnslr·uc:cõcs de :w de Ontubro ultimo, c do JJcercto 
11." í~ 't:i·l r la me~ ma da ta, pelo qual se tornarão exten
,·.ivas ;i~ Faenldades de Direito c de l\fedicina da Bahia, 
•l••claro a V. S. que: 

L" o~ •··;amcs«le !tisloria c gcographia, c os de ari
thmrlira, algehra c geometria, que o art. 6. o das 
t:i tada:; lnstrucções manda fazer separadamente, devem 
efft~r.t.uar-se f'lll dias diversos, c só poderão realizar-3e 
no IJW~mo dia, quando, exgot:rda a lista dos estudantes 
i11sn·ipt.o:; para o~ exames em uma lias materias, hou
v ,. r· !f~ 111 pn p:t r:1 ,,. cnml'r:a rem Clll outra ; 
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2. • O substituto da C<ltleira rln preparatorio~ qne não 
tiver, por' impedimento rlo e!Tcctivo, de desempenhar· 
nos exames as runcções de profcs~or assistente, pódc 
ser nomeado examinador ; 

3." Os Profcssore!> são ohrig;~dos a examinar nas 
ma teria~ ain<la diversas das das respectivas cadeiras, 
salvo si allegarcm não terem nellas as convenientes 
habilitilçõcs; os leitlcs rla Faculdade podem servir de 
examinadores ~~ convóm '[tW sirvão pelos motivos <Jllt~ 
V. S. pondera ; 

i." A doutrina rio A viso n." li2 <le ;j de Abril de ·~B:i!l 
é a crnc firma a rPnladeira intP!Ii!.l"CllCia dos estatutos 
das F a cu Idades. c por tant.o lif'a sr~m dfci to a de{crm i na
C<To do A vi3o n." l!l de 2:! tle .landro ti c t8(j2; 
· ;)." No impedimento uo mminissario do (JovPrno 
de v r, e.,sa Di r r, c tot'ia solicita r logo <la Presill<~nc ia da 
Província nomeação d1l 'JIIPrn raça sn:ts vezes, ronti-
1lltando os ex a lllO!l na presen<:a do novo nomc:t!lo·. llada 
a falta do Prc><idon te on !lo Professor <tssisten te, tlc
~ign;1rú V. S. immmlialamcnte qun'm o subslitua, con
fnrnu: :1 ultima partn do :1rl. H. 0 uas lnsll'll!'ÇGP~~, de 
modo qnc não se intf~tTompfio o~ ex.ames; 

(j_ o A acta exigida pelo art. 28 das InslrucçiiPs cila
das f leve ser esvecia l pn r a o~ trabalhos de cada me,:a 
de rxauws, lavrada pelo Secretario, ou QOr tJUtllquer 
outro empregado ~la Sr~,·rctaria rla Faculdcitlc por V. S. 
flcsignado, rPcchenrlo os apontamentos neecssarios do:-; 
commissarios do Governo; conforme se. praliea nos 
exames feitos perante ::1 luspcctol'ia Geral da Instrttr1;;'io 
vrimaria c seeundaria dfl município tla Côrte; 

7. o Conrérn dc:d:uar na acta a hora tanto tlo comcco 
da l.orminac:1o dos trahalltns de 1·ada uma das mesa.~ âc 
cxamP, c ·ti'u!o que dis~1·r rl'speilo ao JIHl:uncnlo dos 
mesmos exauws; 

8." As acta,; de, em ser l;~11çadas em livro especial, e 
como dellas ha de cottslar o julgamento dos examPs, 
cscusatlns se tornão os 1 ermos de approvaç:.to c repro
vação de que tt·a ta o art. 27 do Heg·utamcnto Comple
mentar dos Esta tu tos fias Faculdades de ,Direito. 

Deus Guanlo a V. S.- Paulino José Soares de Sou.:a.
Sr. l)irm:tor da Faenldadn de nireitot:le S. Paulo. 
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N. 2.- ll\IPERIO . ..;._Eu 5 DE JANEIRO 1\E 1870 • 

. Ao Presidente da Provinda do Rio de Janeiro.- Declara ser 
motivo de(nullidade de\ eleição ·a omissão na respectiva acta 
dos uomcs doi votailtcs -iiue dcixão de comparecer á 3.• 
chamada. 

2: Secção.-1\linistnrio dos Negocios do lnipcrio.
Rio de Janeiro, em 5 de Janeiro de 1870. 

Illm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade o 
Imperador o olllcio de 9 de Dezembro de i868, a que 
acompanhárão as act~s da eleição de •ereadores e 
Juizes de Paz, a que se procedeu nas Freguezias de Ca
pivary e Correntezas, c no Curato de Gaviões. 

Yerifi<~amlo-se <Jll!', contra a tl'rrriinante disposição 
do art. {J,!) da Lei n. 0 387 de i9 de Agosto de :18~!i,"llei
xárão de ser mcnctmados na acta respectiva os nomes 
dos Yotantes do Cnrato de Gaviões, que perdêrão o di
rcilo tlc votar, por não terem acudido á 3." chamada, 
H ou v e por IJCm o Mesmo Aúgusto Senhor , confor
mando-se com o parecer da Secção dos Negocíos do 
Imperio do Conselho de Estado, mandar annullar a 
eleição daquclle Cura to. 

O que communico a V. Ex. para. os fins conyeni.entes. 
Deus Guarde a V. Ex.-Paulino José Soares de Souza. 

-Sr. P,residente da Província do Rio. de Janeiro. 

N. 3.-ll\IPERIO.-Ell 7 DE JANEIRO DE 1870. 

Ao Presidente da Província de Minas Geraes.- Declara. que 6ilJ. 
uma parochia no1·a, apezar de achar-se já canonicamente 
instituída, e com o numero de eleitores designado, não póde 
haver eleição de\ eleitores para Senador, se ainda não cs~ 
tiver CljiicJuida a I'CSPeCiÍVa qualificação. . 

. . 
2. • Seeção.- Ministerio dos Negocios do Imperio.

Rio de Janeiro, em 7 de Janeiro de 1870. 

lllm. e Ex:m. ::;r.- Em ollicio de 29 de De~embro
ultimo o·nbmctteu V. Ex:. á approvação do Governo. 
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o a c to ria ;nesma ria ta pelo qual Lkclarou, em res·
JlOsta á consulta feita pelo Presidente da Camaru Mu
nicipal de Sabará, que, apezat· de achar-se cano
nir~amente instituída c eom o numero de eleitores já 
dr:signado a nova paroehia da Venda Nova, ultima
mente ereada, não pú<le comtudo haver alli eleir~ão de 
clr:itorns para Snnador, se ao tempo em que se vt~ri
lira r, não esl i ver emwluida a respediva qua I ificaçíio. 

E' approv::tdo o ólCto de Y. Ex., que se acha de 
1w~Qrdo com a doutrina <lo Aviso i1." 37'7 dr· 17 de 
.Junho de tfllil, c rom o dispns1n nn ~ 3." do art. !H 
das Jn~'ixurções dn :H dr· fll'zelllhro de 181i8. 

ll1m~ Guarie a V. Ex.- J',w[itw .To.wf Snarr.ç d1: Son:r! .. 
-Sr. l'n·~ideul.e rb Pro1inc!;1 ur: )lina:-; l:r·t·ar";, 

t' 

N. ~-- l:lJEIUL\ .-· EH H m: JA?iEII:O m: V-l/0. 

H1:t:lara que r: prohillirlo pass:1r-St~ mais !I e uma via de 1111~ II[IICl' 
titulo que possa ~cnir para se pedir pag:iíiumlo. 

Minislerio rios Nr:g·ocios da Guerra.-Rio r]r~ .lanl'iro, 
em 8 de .Janeiro' de ii·GO. 

Senhor.- Sirva-sn Vnssa Alteza expedir as ncres:;a
rias ordens, a fim rl·~ rpw o Comrn:lllllante do 7." batil
lhiio de infantari:~ iufonue tJun destino te,'c a prinwira 
via~la. g-ui:~ de soccorrimcnto do ex-soldado daquelle lia
talhão Fclix Fernamles .Jcronyrno, que ora rcqur•r ajus
tamento de suas contas, conviwlo rerommendar-se que 
é prohibitlo pass:~r mais dll uma via de qttalquer titulo, 
que possa servir para se pedir paganwnto, e que, quanrlo 
por ordem superior se passar segunda via de taes titnlos, 
deve dedarar-se em oiJ~ervação quando sn passou a pri
meira via ,c a qnfJm foi entregue. 

Deus Guarde a V nssa A 1 tr'7.1l . -Barão de Jfnritilm.
A Sua Alteza o Sr. l\Jarcchal de Exercito Conde tl'Eu. 

·-----·....--
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N. ~i.-ll\fPEHIO.-ElllO DE JA:"'EIJ\0 DE 1870. 
' 

Au Presidente da Provincia de 1\linas.-Dcclara como detem ser 
· qu:tlilicados os habitantes de distrieto de lhUa ft·cguezia in
corporada a . outra, qnanrlo as duas frcgnezias ~ertcnct?lll 
a colkgios <li\"CI'sns. 

::!. " St'r·ção.- Minislerio dos Negocios do Imperio.
Hio de Janeiro, em 10 de Janeiro de 1870. 

Illm. c Exm. Sr.-El"Pl oficio lle 30 llc Dezembro ui
limo snbmetteu V. Ex:. á approvação rlo Governo o 
a e I o da mesma da ta, pelo qual declarou, em resposta {I 
r~nn,-ulta fnita pelo .Juiz de Paz m:lis votaun d~ Paroehia 
do c~ljurú, !JllC o" votantes do distrirto tia Sautlo devião 
sr~r rJualiticados naquclla parorhia e alli votar, nã() po
dcnrlo Ler t''\t'r:ut;ão, na parte eleitoral, a Lei n.oH!IÜ 
quP iueorporou seu territorio á frcguczia do Bom Des
pacho, visto perteneer esta freguezia ao ().", c ·aqnclla 
ao 8. o collegio e lei tora l do 2. o districto dessa Província. 

E' approvado o aeto de V. Ex. , que se acha ele accôrrlo 
mm o díspo~to no art. 20 tio· Decreto n. o 2621 de 22 de 
Ag-osl o de 1860, com n doutrina do Aviso n. • 355 de 5 de 
Sdemhro de 1868, ·n art. 93 das Instrucçõcs <lo 31 de 
Dezembro do mesmo anno. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paulino José Soares de Souza. 
- Sr. Prcsiden f e da Província <le 1\linas Geracs. 

N. G.-DWERIO.-Eu H DE J.\NEIHO m: HHO. 

,\o Presidente da Pwvincia do Rio Grande do Sul. - Declara 
flUe o cidadão eleito Vereadõr (!stá sujeito ás ttisposições dos 
~rts . .t:J c 4i da Lei do t.• de Gutubro de 1828, em!}u:mto não 
f!lr competentemente escuso o cargo. . · 

~linisl.nrin tlM Negocios do Imperio.-Rio de .Ta
rteiro, em H de Janeiro de :1.870. 

Ill m. e Exm. Sr.-Foi ouviria a Secção dog Negocios 
rlo lmp1~l'Ío flo*Conselho de Estaflo sobre o on1cio de 
~l de Setembro ultimo, em que V .. Ex. consulta si, 
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á vista uo .a·rt. 'J.'i da Lei tln L o de Outubm dr. 1828, 
o TnHcnl1~-~oronel Joaquim Gomes de Carvalho, Pre
siden t(\ eleito da Camara Munieipal ria Cachoeira, mas. 
que deixou de entrar em l'xnrcicio do cargo, pódc 
tomar a• si ohras munidpars. 

Confonnando-sn 3ua l'll:lgt~sta~le o Imperador, por 
Sua Inmll'diata Jlesolucão de 20 tlo HH'z lindo, com 
o par«'t'l'l' da dita S:•r(ão l'lll ronsulla dr tl tlo mes~no 
mez, lflli' Jlill' c«"1pia passo i-; mãos de V. E'í.: ass1m 
o ~Uittmuniro a. Y. (•~x ., l'l'f'.Oilllllendaudo-lhe qllt' «'\
!'•'•; 1 a-; lll't'!lsi;arias onll'tJs par;1 oll-wnauria tla lm·· 
p Tia! Ho.)oJw:.ao. ' 

Deus Guanle a Y. E\.-l'rw/iuo .Josr; Soare.~ tle Son::a.
Sr. Preo-it!Í•nlt• da l'roYinria de S.'Pcrlro do lfio l~rand1·. 
do Sul. 

S:•nhnr.--\·t,ssa ~h:~·,·si;IIIP lmperi;d Houn~ por hem 
Orden:1r, por Aviso de :20 de Outubro ullimo, tpw a 
s~.~cção dns NI',U:OCÍIIS do lmpcrio do Consoi!JO de E-;t:Hlo 
coasulk com sru pan·~~~·r o ind.tBO otncio do Pre
sidente ria l'ro~iuri:r do Bio Grande do Sul, i·elativo 
an roH!!':I('to para a c<mslrne~:ão do matadouro da ci
rl:llli! da Cachocir;~; c hcrn ;1ssim sobre si· pojem os 
Ynr~'atlore~ cnrarrcg;rr-se das obras .de que trata o 
:1rt.. /J.7 da L~·i do f." dn Ottlu!Jro de 1828. 

A S('cr,:ro v:li respcilos:nncnl.c cumprir a ontem lm
JIPrial, e eonrt'I!:Jl'á !lida transr:riJH:ão do ollieio, clljo 
tPor í~ o .~l'l!·uinlc: 

• N. !it.-l'rorinl'ia de S. l'dro 'lo Hio Grande do 
• S11l.- ::." Scrr:uo. -l':rlario do Goremo cni Porto 
• Aln•nn, 1. d1! Sd!!llll1ro dn I8fi!J. 

• lllm. c E:un. Sr.-O Tenente Coronel .Joaquim 
4 Gomes de Carvalho aprcsPH!ou <Í Asscmbléa Le~i~
• lativ<~ Provincial uma proposta para a construcção 
" do maladouro publico da ddade da Cachoeira. 

" l'do arl.. 12 da Lr~i do .orçamento municipal n." 
• ti~~ dn !J de Demmhro de 18H7 foi a· Camara l\lu-
• nicipal 1la Cachoeira ;~utorizada a contractar com o 
• rcfnrido Tenente Coronel ou com quem melhores 
• vanl.ag-en~ oiTerecesse,. a construcção do mencionado 

rn;~tadouro, ficahdo o eontraeto depen~endo da appro
' V<t(âo desta l'residcHcia. 
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c Pogta em hasta publica a construcção dessa Õhra, 
« aceitou a Camara, em. 16 de Fevereiro !leste anno, 
« a proposta apresentida pelo Tenente Coronel Joaquim 
u Gomes. 

« .Tentlo, porém, o dito Tenente Coronel ~ido eleito 
« em 7 de Setembro ultimo, Verc<1dor Presidente da 
« Camara, (~onsulto a V. Ex:. >e, não obstante não haver 
« elln entrado no exercício do cargo, está impossibili
« t:ulo de contradar com. a Camara em ·vista·da dis
" p<JsiçiTo do art. ·H da Lei ·do Lo de Outubro de 18~8. 

" Deus Guarde a V. Ex.-Illm. e Ex:rn. Sr. Con
« ~eliJCirq Paulino José Soares ele Souza, l\liaistro e 
" Secretario de Estado dos Negocios do Imperio.-./oão 
" Sertorio. 

Botis são n:o; pontos suJeitos peln Aviso :i apreciação 
1l:t Sr!(~l;ãu: 1.0 O contraeto para a constntcçãu do ma
t:ulouro: 'i." A IJUe;;tão, se os Vereadores podem en
c:arreg:n·-s~~ tia!> obras de que tt·ata o art. '17 da Lei 
do L" de Outubro de :1.828. 

Quanto ao i." a Secção tem a honr·1 de declarar qne 
nada púdc dizer sohre o contracto, porque, além de 
não lhe serem lH'CS>Jll tcs as condiçfies delle, é este 
ohjccto totalmente provinciál, e como tal da exclusiva 
competencia tlo presidente respectivo. 

O '2. 0 (qtw em outros ·termos quer dizcr:-se os 
Vereadores podem ser empreiteiros diis ohras muni
c i paes-) a Secção não Msi ta em pronunciar a ncgàti va, 
em Jll'Csnnça dos art:;. ~:3 c ~'1 da lei citadll. 

« Art. '•·:L Ohtirla a faculdarlc, as vcmdas se farão 
« sempre em lei lã o puhlico, e a quem may der, ex-

eluirlos os oinciaes que servirem então nas camaras 
« n aquellr~s que tiverem feito a proposta, e cx.igin
« tio-se fianças idoncas, quando se fizerem a paga
« ffiCiltOS, por !'C DãO poderem realizar Jogo a dinheiro 
• pena 1k n•sponsabilirladc pelo pr·ejuizo tlahi I'esut
'' tantc. • 

« Art. ~L Da mesma fórma, c com as mesmas cau
« ·telas e responsabilidade prescriptas no artigo an
« t.eL:t)llen té, se l~trão os ancn(hment.os dos hens dos 
" ('OIISI)IIws; mas estes r:ontractos poderão as Camaras 
« ceL)hrar pnr ~lcliberação .sita, c serão cónfirmatlos 
« pelos l're:;illcuL~·s das Províncias em Conselho e na 
" Côrln pelo Ministro do Imperio. 

Estas cond11 si! e . ..: procedem para com os V creadorP:e: 
Ptil c-..:ercicio. 

ne~ta, pm·óm, w<"aminar sn o 'l'I'IlCntc Coronel Joaqttim 
r:ome . ..: dr). (}1rvallro l)~l:'t t:omprdlCndido na tth~posição 
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da ll'i, visto r·omo, embora l'] .. ilo Y1·1·e,1ilor, não !oi 
j•1ramcnt:ri~O, não tomou pos:-:c, e não rntrou no cxer-
ridn dn l'argo. · . 

Est.e ~~o ponto ]lO!'il.iYo ria consrma do Presidenll" 
da ProYincia de S. Prdrn, P a Se-ec;ão o rrsttlve do 
modo ~e~·uintr.: 

Ao cid;HlJo :~ldto pai':! o lllllllllS puhlico. como ó o 
de nwmhro da C:nnara 1\lunicio:~l, não {~livre rlcix:1r 
de exerec]-tt por mh·a nmtadi• 5Ua ; a lei a isso o 
obri'.!·a por nll'io de multas. E' pois lll'Ccssario qtH' 
p:1ra ~r· 1'\ i mi r rl!•l ]t> !'I' YPr i li q UPlll a~ co11rl i1:lies p1'1'S
crip1:ts 11:1 lei, e !]IH' se ohtt•nha ~~~eusa na fúi'lll3 
por Pila determinada.· 

."l"fío ronsta df'slt)S p:t pri!' lflW o TCJwntc Coronf'l Joa
IJllilli (;oml's il1~ CarvallJo l'ossn ]Wios meios eompl'l.cntes 
conrpdli lo :í prPst.:11;ão tio jur:unPato, c <~ntão, ou ant,•s 
:dle.~·a~se c fttsscm :ltii'IHlitlos motivo~ para a t•scus:r 
HOS tPrmo~ do art. 20 da L e i. 

l'nr~an to, en tenôP a Sc1:1:ão f(lll' cmquant.o.não consta r 
da eseusa rollljWLcntnncnte conecdi1la cllr dcvr, ~r,r 
cnn~iricr:~tlo \'nr~adnr ,. ~ujl'ilo :'1s disposit;í'ícs 1los 
:H t s. rl.:l ,. 'J'I. ti;• L1~i. . 

E' f'~lt• o sra parc,:cr. 
Vossa l\lagt•odatle lmpnrial Hcsohrrá como houvPr 

por hem. 

Sala das Confcrcndas ti:! Sen~ão dos ·Negocios do 
lmpct·io do Conselho de Estado, em H de Dezembro 
(lc Um!l.-Visconde de.Srqmcahy.-Marque;: de Olindn.
BenuH·do rle Son::tt [<';·rt11m. 

Como parcee. 

Paço. f'lll 2!1 tle Df'ZPUlhro de l81lfl. 

Com a rnhrka dt~ Sua l\lagest~rlr, o Imperador. 
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Altera provisnriameÚic o valor olllcial da Tarifa em vi~:"or para 
a co!Jrança dos dtrl'itos da carne sccca c do bacalháo. 

~IinLotcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Hio de Ja
neiro, em l1 de Janeiro de 1870. 

O Visconde de Itahorahy, Presidente do Tribuna( do 
Thcsouro Nacional, transmitte aos Sp. Inspectores
das Thcsourarias de Fazenda das .Províncias em que ha 
Alfallllcgas, a fim de que tenha a devida execução 
nestas Hcpart,ições, o Aviso desta data, junto por cópia, 
alterando provisor.iamente o valor oficial u.·a Tarifa em 
'igol' para a cobrahça dos di1·ritos da carne sccca 
( x:a n p1 ~~) P do IJaca lhfw. 

risconde de ltalJorahy. 

l." Secção.- N. 8. -1\Iinistcl'io dos Negocios da 
Fazcnda.-llio tle Janeiro, em H de Janeiro de :1.870. 

Itlm. ·C Eun. Sr.-Havendo-se reconhecido que na 
Tarifa em vigor ú demasiadamente elevado o valor 
ollicial para a cobrança dos direitos da carne sccca 
(xarqur:) c do bacalh~o, tenho resolvido que sejão 
}lt'OVisoriamentc os refel'idos direitos cobrados na 
razão de fO "/() de 200 réis nor kilogramma para o 
primeiro dos di tos gen,eros, c ile J.OO réis para o se
gundo, cmquanto não forem, como vão ser brevemente, 
dceretadas as a Iterações que a expcricncia tem já 
demom.trado neccssariag. . 

O que communko a V. Ex. para a devida intclli
;::r~ncia c ~xccução. 

Deus Ciu:ll'lle a V. Ex.- V.isconde de,llabora!n·.
A S. I·>;. n ~I'. Inopl't'tor da Alfan1lf\!!a da Cti!'lt~. 

·---~;••-··. 
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N. H.- F,.\ZE.'l"D.\.- E,l 12 llE J.\:'\ElfiO DE 18íO. 

:->ohrc um Precato rio cxpc1litlo pelo Jnim ~lnnkipal 1la ~.a Yam 
a. requerimento de um iutli~iduo, para a. apprchensãn na Al
l'audcga da bagagem tle sua mulher, chegaria. de Portugal. 

Ministrrio dos :'{p~ocio~ da FazPnda.-Hio ue Janeiro, 
rm 12 de hneiro l[p uno. 

Illm. c Exm. Sr.-Commnnico a V. Ex., para ~rn 
conhecimento c dcvitlo~ cll'eito.~. que sentlo ouvida a 
Secção tle Fazenda do Conselho de Estado soiJrc a qurst'io 
sns~itatla nessa Alfanrlega a rr~spt~i to tio cumprimento 
tio Pt·ccatorio IJlln lhP dirigira o .Tnir. l\lunicipal da 
2." Vara, para IJWl os Oflic'iaes de .lustiça pudessem ahi 
apprchendcr a !Ja~agcm tlc Carlota Joaquina Leal, vinda 
1lfl Portn,'!al, conforme o mandittlo qne se ('XJWtlira a 
rr·qncrimento de snn marido Antonio Joaquim Pac.ht•co: 
Houve Sna Ma.'!cst:tdc o lmJWI'<Hlor por hem Deeitlir, por 
immrdiata Hosolução dn8 do mczrorrcnte, qtw o art. '20~ 
do Hcgulamcnto lias AlfaJHirgas não prrmilln appre
hl'nsão ou em!Jargo uo caso tle tjUC >C trata. 

Deu:;; Guanle a V. Ex. - Yiscoudc ác Itaborahy.- A 
S. E'\.. o Sr. lnspel'!or da Alfandcga tia Côrtc. · 

N. !l.-F,\ZE.'Hl.\.-E,, 12 nE H"\EIRo DE 18i0. 

Sobre um Prccatorio tio ,luizo Jluni~ipal dl 1.a Yara para o 
ser)ucstro, 110 Entreposto da Sandc, tk uma ma.chiua tlc fazer 
gelo, sobre <:uja propriellat!c pende liti:,;io. 

~lini~terio <los NP,:roeio-: tl:l Fazrntla .-Rio tlc Janeiro, 
l~lll J~ dt~ .I~Jlt•iro tlt• J:)iO. 

111m. P Exm. Sr.-Comnumiro a V. E'>:., para o.~ dt•vitlos 
rfl'eitns. que eonsult.ando a SPct·ão t!P Far.ewla tio Con
selho de Estado, de o!'d<•m d<) Sua .Ma~~~~tade o lm
JH~rador, ácerca do rr<ttrnrinll'nto em <jUC Antonio 
Franrioni ptldiu proridt•nt·.ias para r]llf' l's~a Alf'antlPg-:t 
cumpri~:'!' o l'rt•t':llllf'ÍII '1"'' :1 f:t1·nr tl11 lllt'·'lllil lhP l'oir:l 



DO 'tOVKRNO •. 11 

dirigido peloJuizo Municipal da t.· vara, a lilll Lle ser 
seqne~tralla no Entreposto da Saude uma •Ihachina de 
fazer gelo, qu(~ alli se acha, soiJre. cuja proprirdade 
pendn litígio em Juizo cnl.rc n dit.o Francioni e Fran
cisco Biron : llouw o 1\lesmo Augusto Senhor por bem 
Decidir, por immediata Resolução de8 do mez conentr, 
•1ue o art. 208 do RPgulamento das Alfandegas não per-
millc al'!'e;;to ou cmhargo no caso sujeito. · 

ni'US Guanle a Y. Ex.-.Yisconde df' Jtaborally.- A 
S. E·;. o Sr. [nspt•dor da Alfandcga da Côrlc. ' 

~. 10.- IMPERIO.-E)l 12 DE J.\:'\EifiO DE 1870. 

Ao Dir~ctor da Faculdade de Medicina da Curte.-Dcclara que 
aos OJI(lositoi'(~S corurletem as gr·atilicaçõcs dcvidits pelo cxcr·· 
cieio das c:ulciras, além tia diai"ia (101' li<;ão. 

3. • Srcção.- 1\linislcrio dos Negocios do Impcrio.
llio de Janeiro, em :1.2 de Janeiro de 1870 . 

. Illm. e Exm. Sr.-No requerimento que V. Ex. rc
mcttcu informado, com Sl'U officio de 9 do mcz' passado, 
Jll~tlcm os oppositores dessa faculdade, Drs. Joaquim 
l\lonteiro C1minhoá, Luiz Pientznauer e 1\Iatheus Alves 
de Andt·ade, que lhes sejão abonadas as ·gratificações 
devidas pf'lo eHectivo ex.ercicio das cadeiras, além da 
1\ ia da llliC lhes compC'te por·Iição, na fórma da tabella 
auucxa aos c;;tatutos vigentes. 

E porque este pedido acha fundamento na disp'osição 
d;,t parte Jinaltlo art. i30 dos mesmos estatutos, em vir-

. In de 1\o qual as di tas gratificações pertencem em todo 
raso a IJUem tem a seu cargo a regencia das· cadeiras, 
rn~ol v i a Ul'lHier aos supplit·antcs, de\·endo. portanto 
Y. Ex. iurluir em folha, para a pm·ccpçâo tamhem da 
rdnrid;t gratificação, os oppositoJ,.es que csth·en·m no 
ca::;o de que ~c lr:Jta. 

n,•ns <:rta]'(lc :J Y. Ex .-Paulino José Soare.-. rle Sou.:a. 
~~!'. Hin·•·t~_,r da Faf'uldadc dt• llleLiirina da C•)rtc. 

-·-



!\o l'residcntc da l'roYiueia ~~~ ~;. raulo.-ncdara IJUC o~ l'rr,
sidentcs só podem concedPr lit~ciu;:t, :llóm rlc tres mczes, 
depois rle decorrido utu anuo t·onta!lt} tia ultima. 

:Min istct·io do.~ Nc>!nrio:; da .lnst it:a.- Rio dn Janeiro, . 
rm 13 tli' Jalll'iro dc.lR)O. 

111m. f' Exm. S1·.-Em ollirio n." 2tl2 tlr, :l7 1le Ik
ZI'lllhro ultimo CO!I.~IIIIou , .. E.):.-.-w 11m Promotor J>u
ldico, oh I e!lllo f r c~ nwzPs dP l irl'llr:a. na fúnn;t do l)r,nct o 
n." 217 do HJ d1~ Novembro dr ;H-ií;-!, pódc de novo SI'!' 

licenciado dentr'o do mesmo anno. cas0 ~cja clemiltido 
!lPS~t~ cargo c~ pouco tll'jllli:; twntr•ado para outro scme -
ll!anle. 

Em rrspost.a d!~clan' a V. Ex. que a cnnslllla i·sr:·t rr•
solvida pc\o·art.. 2. 0 do tlecr!'lo ~~i lado, em Yirtud1~ tio 
qual os Pn~sitlf•nles !IP Prnvinrias ~;i podem concc1lrr 
novas lir'f'llra~. alt'·n1 da ,]n In•,; l!II'Zf~.'. d1~poi,; IJIW tin'l' 
dt·l·orrido lllll ;I!J!ln, ,·o!ll:tdn do fprn!o das ultimas. 

fi,.,~,., l:u'ardl' a \'. E\. --.fnrlrftiÍnt (}!-/ario :Yd•ill.'
'~•:. l'n• . ..:id•·ll!!' d:1 \'r''' jp, i:t d1! ::-;_ l'.tlllu. 

\. 1~1 - IMI'EIW 1.--·E't l'i 111: J '\l:.mn ur; ll:i/0 . 

• \u l'r•!.<illeutc 1la Provinda !la l>:rhia.- lledara.: L•, srr ruo
lim llc nulli1l:t1le tle dPi•::io o ser ldta damkstiuamcute; 
2.0

, ser válitla· a •Ine se realiza ftir:t da matriz, lfll:tiiiiU esta 
se ai:ha intp!~ditla, e t'lll ln~ar k;:ahu!'lllc tlc,i~;nadt•, se ~eu 
Jll'OI'f'!':'·O COITI!J' !P[;:iltÍit:!lk. 

2.' ~f'Ct)n.- Minisl.t·rin do:; N''.~!ot:ios do hnpcrio.--
H.io tf,• .l:tw·iro, t'lll 1'1 tJ,· .laJII·iro dc 18i'fl. 

' 
Illm. e E:un. Sr .-Tt•wlo Ouvido a St>cção dos Negocios 

•lo Imprt·io do Conselho dt~ Estado, sohi·e as tluas dci
~~õcs para V ereadorés I' .I 11 izrs de Paz a que se procrdt~ll; 
t•m Sl'lemhro de Hili8, n:t J'.trorhia de S. F1•lix do Mtt
ni··ipi" •l.a !'a•·l11•'·ip HH!.I prr~-h1ida I•el•J L" Jui:ó tlr 
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Par, tio dislrido da ·mp~ma parochi~. c 011Lra pdo L" da 
UI' Nossa Senhora do Desterro do Outeiro ll.ctloúdo do 

'nwsmo.municipio, ~~oino consta das actas (~ maispapeis 
que acompanhúrão o ollkio de V·. Ex. de H; tlr. De
zembro do dito ;mno; Sua 1\lagcstadn o lmpcradot· 1\laild;\ 
declarar que c approvado o :icto pelo qual V. Ex. julgou 
nulla a presidida pelo t.• Juiz de Paz e válida a que se 
ú·alizou ~oh a prcsidr•ncia do da p~rochia vizi1111a. 

· A que se diz prc~idida pelo L 0 Juiz de Paz foi"clan
drstinamcntc feita em sua ca~a, c não pórlc porlatlto 
JH'e\ ai ccer. 

A 1pte sn elreduou na i~r('ja do Rosario, local dcsi,!!'
nado por V. Ex., por achar-se impedida a matrb:, 
rurreu regularmeutf' c foi eompctcntmncntc presidid~ 
wlo 't.." .Iuiz de Paz da parochia•limiLrophc de Nossa· 
SPnliora do llr~slerro do Ontf'iro n,•flotHlo, nÓs lf'I'IIlOS 
do ;1rt. L" das ln~truer.;i'íc~ de 2H de Junho de 1R'iH. 

O IJUC rommunit;o a V. Ex. para os ell'eilos lrgae~. 
Deus Guanle a Y. E'\..- Prwlino .To.w: Soores tle Sorc:a. 

-.'ir. l'rl'sidett!e da l'ruvincia da Bahia. 

N. I;;, -lMI'ElUO.-E\1 13 IIE JA:->E~no IH: HGO. 

Ao l'resideulc da l'r(IYincia •la ·naltia.-llcdara scrém mulivm; 
fie nulli•l:ule de cleiçào: 1.•., ser feita ftíra da matriz sem 
morivo legal c (lriiv:ulo; 2:•, lavrar-se uma unic:t acta do 
proecsso tias trcs chamalias c da apuraçào dos votos. 

2. a SPcção·.-1\Iini~trrio flos Nep:odo~ tlo ltnpf'l"iO:
Hio de Janeiro, 1'111 H> de Janeiro de 1870. 

lllrn. e Exm. Sr.-Fnrão presentes a Sna 1\lagcstade 
o lmpcrauor o oflido rJtW V. Ex. me dirigiu eni 2:1 de 
Nrnr~mhro tle 1868, c as :tetas c mais papeis relativos ás 
duas (•!f•i,Ji••:;; de Ycreadorcs c Juizes de Paz a quo s•'· 
procedeu, no dia 7 de Setembro do mesmo anuo, na Pa
rochia de Nossa Senhora da Madre de Deu~ tlc Pirajuhia, 
no Mt.micipio dn Jaguaripl', uma sob a presifli'Iteia dn 
L" .Iuiz de Paz 1lo 1. 0 distrielo, na eapel!.t da fazr·nda 
rlf'.rtominada -Sobrado--, de sna rcsidrmf'ia, e onl ra 11a 
m.t!ri~, 1'1C~idi•.la f":lc l." Juiz •.!c l'a;; Llo ~-" didridL•. 
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E n J\fpqno Augusto Senhor, Tentlo Ouviuo a Secção 
los Nbgocius do Imperio do Con~clho d~ Estado, 1\Ia,tda 
Inda !':Ir que ó appl'lwado o ar, lo tlc 23 dn Novcrnlll'o do 
r·r·fel'ido anuo, pelo qual V. Ex.. julg-ou nullas as ditas 
t•lcil:ões. 

A· primeira, por !<C haver c!Tccluarlo fóra da matriz, 
!lll uma easa partirular, SP!Il llloliro !t•gal c provado. 

A scguntla. pl'las int~.'-Wlarirl:Hies IJIIC a ''icião, entre 
as quâcs a inver~ão tia challlada dos votantes, laYrar-sc 
ulna unira acta do prot~csso das lres ehamatlas e da apu
ra1;iio dos voto~, rontra o dispo~lo nos arts. '~11, ~1, c ~i~i 
da Lei 11. • :1g7 de IH de Ago,;lo tlc 18'i:ü. 

O qw• communil'o a V. Ex. p:tra o . .; Jins ronYcnicnfes. 
lhts (; uai·llt• a \'. Ex.- Paulino Jns,: Soa/'cs de Sou::'l. 

-Sr. Pn·sidt·ote d:t fln1\ in,· ia da ll.thia. 

Pcdt r:t IJIII! u:l•• C:· applicawl o llt·c.rdn n.• 3:i3J de ~n tlc No
YI!mhro 1le IS!i'i :111 tlllil:i:tl d:t !;n:H'Ila ~ac:iona I que, :111Les cl~ 

sua IHIItl<':t~·:w, j.1 n·:,idia r.ira elo distrit:to. 

·"inislf'rin dns :\l''!nrio~ da .lusliç:t.-fiio tlr Janeiro, 
l'lll t:j de Janeiro de,' H)J(I. 

111m. ,. E\111. Sr.-Foi prr~l'llfl' a Sua 1\bgcstade o 
IIIIPI'r:\llor 11 oni1·io 1le Y. Ex. de Ui 1k Outubro do 
ar1110 lindn, ~oh 11." I!ri, 110 qual Y. Ex.. l'IHI~nllolt: 
I." :;1~. 110~ fnmo:-; do Dt'l'l'l'(ll 11.• :::i:~;,; <In 2:i de No
' I~Jllhro de IS:i:i. púdt• pro:·etli'J' I'Olllra o narão de Pi
lang-uy., iflll'. antes d1• ~11a IIOIIII~a<:ão para Commandanlc 
S11p1'!'ior dn llarh:tl'l'lla . .i:'t r~·~i1lia. ,. depois dclla ront'i
llllou a residir ft'lra do districto dP s'ru commando; 
~!." sr•, l'lll PX.<:CIII;;Io do ;1rl.. ~-" do citado Decreto, deve 
••ll1~ s•'l' •·h;tJnado por t·dilat·~ ;w qnarlel do lllt~smo 
Cllllllllalldo, 011 :·, C:1pifal 1!1-~sa l'ro\'ÍIII'Ía; :1." qual a 
,,t'•d<· do Coll~f'll\0 dt~ i111 I''' ip·a~;:l.o, que fçm tle veritirar 
:1 ~na aiiSI'Ht:ia : 

lltlll\ c por h··m n 1\[,·~mn :\11~11~1o Senltot· M:mdar 
d1•rl:lr:rr a \'. E\. -Jnra ::1'11 ronhnrimenfo que, não ~e 
:II·!J,ndn ··onlprPhclldid'l :J·pwllt~ llllirial n:1 di~ptLic:lo 
,,, ,, 1. 1;:; ' '--·I, L ' ll .. 1;"' •.k !!l ·Jc ~'dr1nl.•rc tlt: 



no t:ovrm:vo. l 
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1H:iO, não llw t'~ appliean~l o Drcrcl.o 11. 0 3~i3:J Je 21i dn 
Norembro Je 18W'i, o qual, tendo em Yisla 'pre\"cnir a 
injusti1;a que pt'ltlc haver na priv:Jr,ão de postos dos 
Ofliriat~~. rp1c se :IIISI~Hião do 1listl'irto de sr'ns corpos, 
crcou Conselhos de invPsligação para verificar a an
sencia por elles commettitla; sendo que aquelle, a quem 
~e refere a consulta, não ans·entou-sr, por jú ~e achar 
fiJra do di~! rido do comnrando, quando foi nomeado. 
E, com quanto tal cireumslancia torne irregular sua no
meação, attenta a disposição do art. ~)3 da lei mencio
nada, o Gonn·no lrnpcl'ial nada tem que deliberar a cssn 
re:-;peito, não só porque elle solicitou l'm tempo a sua 
pntente ~~ occupou o posto, como porque, estando actual
Ir~ente suspenso e não.sendo chamado a serviço, não é 
obrigado a residir no seu respectivo districto . 

. J)()tis Guarde a V. Ex.- Joaquim Odat-io N1·l1ÍII.~.
Sr. Presidente da Pro \'inda de l\linas Ger:u·s. 

N. Hi.-li'AZE:'{D.\.-Eu t7 nr. JY\Tmo nr: -tRiO. 

As cartas de natur:J.Iisação são isentas do p!lg:J.mcnto do sello 
c emolumentos; quando concedidas a estrangeiros que \'ierem 
para o nrasil enmo emi;uautes ou colonos, ou se conrt·artarem 
par~ o seni~u mililar. 

l\lini~terio dos Negocios da Fazendn.-Rio de Janeiro, 
em 17 de .Janeiro de 1870. 

Jllm. e·Eun. Sr.-Communíco a V. Ex., em resposta 
ao seu Aviso de H deNovembt·oultimo, que a carta p1\la 
qual foi nat.uralisado cida1lii'o brasileiro o carpinteiro 
da armaria Joaquim Fernandes, está sujeita ao paga
mento. do sello c emolutnenlos por nã.o estar compre
hendida na disposição do paragrapho uniro do art. ~.o 
da Lei n. o 1101 de 20 de Setembro de 1860, nem nas 
~~xecJJÇõcs do art. t!l ~ fO do Hegulamcnto de 17 de Abri I 
do anno passado, c do § ü'f da tabclla annexa ao HPgu-
lamento de 21 do uwsmo mez de Abril. · · 

Deus Guarde a V. Ex .. - Viscolldl! de ltaoot'crl11]:-A· · 
S. Ex. o Sr. Paulino José Soares ue Sour.:t; '. I rT I . '~~!·'r.· 

' ' ' . /'l 

ldenlit·o :111 Mini-:tnin da M:u·inll't' · · 



I ti 

N. ili.-FAZEND.\.-1·:)t ti Jll: .1.\:-:nr.o 111: lRíO. 

o algoc!ão, rle proclllt\t;ãn nacional, lr:mspr.rtatlo tlc umas para 
oulr:ts I'rorincbs do lmpcrio nãJ paga cxpedicutc. 

~~i~1istc•rin do~ :';c,(!·ocio~ da F;w~ncla.-llio <lr J:uwirn, 
t'lil l7 dt• .laHc·iro dc•. HGO. 

(l Yisc:on<ln clc~ lta!Hlrah\. Prcsillc·ntP do Trilnmal do 
Thc~"lll"\t Narinn:d, dnrl;t\·;; ao Sr. lit~'>[H'Ctor da Tllesou
raria da l'rovin,;ia <Ir} l'nnamlmco, em resposta ao seu 
otlicio n." 282, de 1!) rk NU\emln·o do anno lin<lo, fJlte o 
mesmo TrihHnal resoheu cldcrir o recurso interposto 
por .Jo~c'·. M:ntocl de Araujo l\c lrn'lJo e .José Antonio r:e 
Aranjo ela dPrisJo da rt~I'Pri<la Theo;our:tria eonlirmat.ona 
da da re!'pcdira Alfanck!.';a, qnn JH'!!OU-lhcs a isençiio 
clc <lireitos d1· CXJW(licnlP para o algodiio de procedencia 
da Província das Alagôas, ÍHlJHlrtarlo nessa capital, hrm 
c· o mo a n~~t i tuic:ão do~ d irl'i t Ps q1w h avião pago de 
1.2:\'J. sn1:os rom o me~mo gc~twro " 1la mesma prot;~
delll:ia; runlprinilo-llln, \HlrlaHto. rc~titnir aos ditos 
l'l'r.orrcntcs o l[lW liYerem pa!!O dn exp1~cliPnte pelo men
cionado nlg-otlão; pm·qttanto.'·_,cguwlo a Ordem n.o~)\l:l 
'''~ 20 de Dezcmhrn de 181i~ r· Consulta do Comclho de 
Estado de W rlü No\·t·mhro tln citado anno, r~tava a 
rcferi1la mercarloria bPnla daquP\le,; <lin~ilos, como foi 
con:;irlt~t·ada na ~'<lrandr)<:~;a desta Ccirlc pela Portaria dc~ 
i!l de Junho de -18fi:.l, em virtnrle do art. G2:i ~ 3.", 
cxrepção n.", i(O Hegulalllf'lii.O d:~,; Alrandega~, que r.;ill\1-
pt·elwndc o presen~e raso. E por esta occasião, lhe r•~
commeuda qun cxru'ça a~ convenientes ordens a lim ele 
que uaquella Bnpartit;ãn ·não se r.:ontinuc a cobrar di
reitos rln cxpcd iPnte do.~ generos eonstantcs da rcla1;ão 
llUC' acompanhou a SIIJlr:!c·i!acla Portaria. 

I' i~I'Otdl' d.-• ltaborafty. 
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N. t 7. ~GUERRA .-E\1 i 7 DE 1ANEinO DE 1870. 

n~!clara que as. sc)!undas ,,·ias <los documentos de despeza mi
litar devem ser idenlic:is ás priliiefrás, para poderem pro
duzir seus rleyidos efT~itos. 

l\Jinisterio do~ Nc.gocios da G!}erra.-.Rio de Janeiro, 
em i 7 tk Janeiro de !870. 

Manrla Sua 1\lag·e.;f:lflr o Imperador, por ç.;;ta Secre
t::ri~ de Estado, declarar <10 InsP'~ctor da Thesouraria 
de F c1zesH:Ia tia Provi ncia de .1\lt to Gros~o, em solução ao 
Si'U offirio de 9 de Outubr·o ultimo ~ob n.~ 27, em que 
consulta se póde aceitai' ~egundas vias dos documentos 
de despeza militar ~em o-visto-ou rubrica rio Com
manclan te das armas, que servindo as pr·imciras. vias 
para justificar a despeza dos Thesoureiros ou P11gadores 
}JCrante as Thesqurarias ou Estações, que te-m .iJe lhes 
tomar conta, c as srgunclas para. justificar as clespczas das 
Thesourarias ou Estações por onde ellas correm, e de
vidos exames das RepJrtições Fiscaes, cumpre que as se
~undas vias srgo identicas 'ás primeiras,. para poderem 
produzir os seus devidos effeito3. 

Barão de Alurit iba. 

···-
N. 18. -AGIUCULTURA, COMMERCJO E OBRAS PU .. 

BLJCAS.-AVISO N. 0 4 DE W DE JANEIRO DE 18'70. 

O arbitramento instituído Da con!lição 13;• do contracto de 26 
de AliriÍ do! ts:s7 deve~' ser f~ito por simJJies conferencia dos 
arbitros sem fôrma de juizo. 

4.• Sccção.-N. t.-Ministerio dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas.-Rio de Janeiro, 
em i9 de Janeiro de !870. 

Ilhn. e E-.:m. Sr.-Em re~posta ao officio de H do 
corrPnte mez, em que V. Ex. consulta se deve ser ins
tituído o juizo arbitral nos termos ria condição HS." 

llE!:ISc1fis llll 18i0. :1 



do cnn! racto ,,,. ~~~ li r A hril '''~ 18!i7, para que po,.stt 
tgr lugar • o al'llitramento: ou sr ,el'te deve ser dado 
srm f(íÍ·ma f!p jnizo, e por meio de simples conferencia 
elos arhit1·os; r· o mo part'ef' dr•duzir-sc da condição 13. • 
do mesmo contracto: tlcrl:lro-lhe que, não se referlnrlo 
as citarias condições ás formalidades est-abelecidas na 
lrgislação commercial para o julgamento arbitral, e 
(~onvindo, alúm disso, que h:1ja toda a celcridudc nbs 
pror:Psso;; :ulministratiros; n 1:ommissão a carg-o !11~ 
V. Ex. clerrrit pr·ocPIIf'!" por meio de simples eonfe
rcncia dos arbitro~. 

Deus Guan],~ a V. Ex.- Dioqo Velho Cm·almnti de 
AlbuqltCI'IJIIl'. -Sr. J0:1!Jili m de Souza lleis. 

:\'. 1!1.- .\f;\1\J:'./JlA .-:\I J;:o !Jiê J!) I"~ .IANEII\0 llE :1.870. 

ll•~t:lar:~ que :JS Yi,tori~s tio-; u:tvios, de t(uc Lrata o art. ~~~ 

da Ld n.o a:m tk 2:; tl1: .lnnlw 1lc ts:)o, quantlo requel'illas, 
tlevern st:r feita' tl1~ coul'ormillaue com as disposições dos 
arts. 9.", 10 e 11 do Jlt•t·reto 11. 0 132-t tle 11 de Fevereiro 
ti~ 11'nt. 

N. ~86.-:v Sccção-Ministerio dos Negocios da 
Mari-nha.-Rifo) li~ l:lneiro, em 19 tle Janeiro de 1870. 

!IIm. n Eun. Sr.-Convindo regular o serviço das 
vistorias nos navios do commercio, reclamadas pelo 
n!'t. Hm da Lei n." !l:JG de 2:5 de Junho de :1.850; 
e tnwlo em consideração o que iriformára a Capitaniôl 
do Porto da Córte, em o!Iicio n _" 8 de i 2 do corren to 
sobrP. representação do~ consigna tarios dos pa tachos 
.Alntiranle e J>crry, em conscqucneia de demora havida 
em :1 ttendnr-sc aos <~xames que requerêrão naquelles 
na v i os, a fim de poderem cumprir o prece i tua do no 
supradilo artigo; declaro a V. Ex., pa1·a os devidos 
elfcitos, e execução ua parte que lhe toca, que, toda 
a VPZ 'JlW fôr solicitaria a referida vistoria pelo pro
)lriPiario, consi~rwtario, gerente de companhias, eom
man:lante ou mn~tre, ter:í clla lt1~ar dentro dr. 2'~ 
hoD'', sen1lo a commi..;;:!ll •'ll'':ttTI'',.:Jila <le prnr·rtlr~r :. 
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ess.e acto a mesma de que tt::tta o art. !\. • do De
creto n. o 1324 de ;, de Fevereiro de t8:J\, quando 
o navio fôr movido a vapor; e quando fôr de vela, 
compõr-se-ha do Ajudante de V. Ex., do Director 
das construcções navaes, referidos, c do Mestre do 
;~pparelho deste At·scnal; competindo-lhes; n'um e 
n 'outro caso, a observancia do disposto nos ~~ t.•, 2. o 

e ·3. • do art. lO do ulLimo D~creto citado, e como 
relrihuição a cada um dos membros a estabelecida 
no art. H. 

Dlllls GuaJ'(le a V. Ex.-Bill'àO lle Gote!fÍpll.-Sr. 
Con~ellíeiro de Guerra, lnspector do Arsenal ~a 1\la
rinha da Curte. 

N. 20.-GUI.;RRA.-E~I 21 DE 1.\NEinO DE 1870. 

D;i (II'OVideocias sobre o pa::-amento de1veucinwntos dos: Ollici:H!S 
addidos a eurr1os ou empregados Íl;n estabelecimentos míli
t:m$, assim como dos que servirem em Conselhos de Guerra. 

Ministerio do~ Nego;ios da Guerra.-Rio de Janeiro, 
em 21 dn .Janeiro de 1870. 

D~claro a Vm., pnra sru conhedmento e execução, 
qnefka :1pprovada a medida por Vm. proposta em o seu 
ollicio datado «le 6 de Dezembro proximo passado, de 
proceder-se ao pagamento de Vfmcimentos dos Orticiaes 
addidos a corpos, ou empregados em egtabelecimentos 
mil i Lares, independentemente de communilação espe
ri.tl ou publicação cni Ordem do Dia, uma vez que apre
gpnlem atlnstado de ex-ercício, ou estr.jão contempl:l.dos 
nas folhas dos corpos ; e bem assim dos que servirem 
t'tn Conselhos de Guerra, ·com ~anlo que exhib.io recibos 
rubricados pelo Ajudante General, além do attestado de 
exereieio. , 

Deus Guanle a Ym.-IltJ.tào de Jlttrítibú.-Sr. Dü
mingos José Alvares. da Fonseca. 

---
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:"l'. 21..--FAZENDA .-Eu ':H li E J.\:-<EII\0 •E 1870. 

l\lauda sust:~1· nas Províncias a exécuçii.o do nccreto u.• 4-t.'iO 
de R do CO I' I ente, até •tu c as Thcsuurarias reccllilo a!! neces
sarh~s ins.trucçõcs do Thcsouru. 

Minhtcrio do;; Nngocios •la Fncnda.- lHo de Ja
neiro, eJll 21 de Jalll'il'U ill' HnO. 

O Vi st~O!lll,~ 1lil ILdwra hy, PrPsi•lenl•~ do T1·ibunal 
do Tlwsouro Nacional, l'CI'Oilllllelltla aos Srs. lns
peclores das Thesonrarias 1le Fazenda que não (ação dar 
Pxeeução n:t:> Albwlc<J;a~, st•m 'JliP tenhão recebido 
instrnc•Jik.'i <lo The~toUi'O, ;w u~~:·n~to n.• 4'1,!10 de 8 do 
IIOI'l'elll<', l'cgulallllo a conct•ssão <le títulos de tarantia 
das, mercadol'ias dt~posilailas nos :Jrmazens das Alfan
d!'~as n Cumpanhias Llr, ~likas. 

----··~--

N. ::!2.-FAZENDA.-K\I 21 IIE J.\NEIIW IJ!·: 1870. 

llclermina que nií!• sr pag-hc a urn ex-Thcsourciro o resto tfns 
séus vencimentos, se1n 'P''' t'lh~ satisfaça amigavclmcnle, ou 
pot· meio exc•:utivo, o ·q:li<J, direitos c emolumentos do de
c reto dtl sua norneaç;io. 

Ministerio tios Negoeios ela Fazent!a.-Rio de Janeiro, 
Clll 2}t!C J;i!ll'll'O de Hnll. 

O Yiseon\le d1~ It::l.!,or;dtv, Pl'esidcntn 1lo Tribunal t.lo 
Thcsouro Nacional, ded:u·;1 ao Sr. ln~peetor da 'l'hesou
raria da Província da Parahyln flllC hem procedeu não 
p;,~.gando a Angelo de Fojaz C:Jrn);t Ce~ar o resto dos 
vencimentos tio lugar, qut~ ex1~reeu, de Thesou~·eiro t.la 
Jlolicia Lllt mn~ma Província, visto não ter Hlle aprc<;cn
tado o seu •lecrnto de nontrac;ão para a devida cobrança 
do sdlo, direitos, c emolumentos; c que, tendo silltJ 
declarado á l'Cl'!pi'eliva l'rPsitleneia pelo Aviso tlu Mínis
teri!J da Jusli~:.t de n tk St.'Lf'rnbn.l de 18~7, junto por 
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cópijl, que o vencimento que competia ao 4Üo Thesou
reiro era a gratificação marcada na tabella que acom
p:mhou o Decreto n.o 1898 de 21 d-e Fevereiro do mesmo 
anno, cumpre-lhe exigit· do referido Fojaz o pagamenlo 
dos direitos, sello, c emolumentos do decreto de sua 
nomeação, que é de !') de Setembro de 1857, embora não 
se encontre registro tlelle na Secretaria da Justiça, por 
ter sido solidta<lo para o pagamento dos direitos c 
não mais entregue para o registro, como foi commu
nirarlo a este .Ministerio pdo Aviso de 29 tle Dezemht·o 
tio a uno fi li(] O, tlo qu'll consta li mlwm que- f6ra o di to 
l"ojaz dcmittitlo 'daquelle lugar por Decreto de 9 de Ou
tubro de i867; recommendando-lhe que, no caso de que 
elle se recuse ao pagamento amigavelmen.te, promova a 
cobrança pelo meio executivo, liiJUitlanclo-se os vcnc.i
mcnto,- em divida para lhe srrcm abonaclos, logo qnc ~c 
achem int!emnizados os direitos do citaLlo Dccrelo. 

Visconde de ltaborahy. 

N. 23 .-F.\ZI~NBA.- Eu 21 m: H:-<Emo nr. 1870. 

llla;ula restituir, de aeeõrdo com a disposição do art. t.o da Lei 
n. 0 17;)0 ue· 181)!1 e Av. de H do corrente, a 1 differença de 
rlit•eitos pagos 11ela carne secca e bacalbáo despachados tios 
pritflclros dias deste anno. 

Ministerio dos Negocias da Fazrnrla.-Rio •le Janeiro; 
em 21 de Janeiro de 1870. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao offieio de V. E;<. 
n. o ·17 de 13 do c_orrente, no qual consulta se 1leve resti
tu ir a alguns n<'gociantes, que despachárãono3 primeiros 
dias deste anno carne secca e bacalháo, a diiTcrença 
dos direitos que pagárão entre os valores oflieiaes da 
Tarifa em vigor n os 1lireitog de 200 e toO n'ig por 
kilogramma provisoriamente estaheleeidos peJo· meu 
Aviso n. o 8 de H deste nwz, cornmunico a V. E~·· --qurr · 
pódc fazer a restituição dos direitos rcclan!âU.o!l> ,pelo~ 1 • t' 1 1.· .~ ·~ 

,~,·' {). 
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rcreridos ne~oeiantcs, visto tr,r sitiO intenção do Go
verno realizar essa alteração do prinripio do corrente 
al}no em diante, de accônlo com a di~posição do art. L'' 
1h Lr,i n.• :l7i:írl de 20 de Outuhro do anno pas~ado. 

Deus Guarde a V. Ex..- Visconde de Jtaborahy .
A S. Ex. o Sr. I nspcc Lo r da Alfantlega da COr te. · 

N. 2'1·.-FAZE:\'IlA.-Elt ~2 J)E JA'<EII'\0 DE l8i0. 

Coufirma a apprdrcnsão tlc 11111<1 cn ixa curn :ISSIIC:tr, JIOI' ter sido 
n:t nwsma encontratla materia helerogcuea. 

l\linistnriu dos Ne~ocio~ d:t Fazr~nda.-Riu de Janeiro, 
f'lll 22 d1~ Jalli·iro dP lH/0. 

O Yisrolldl' de Itahorahv, Presit!Pnle do Tribunal tio 
Tht•souro Nacional, declara"'' Sr. Insprclor 1la Thesou
raria da Provinc:ia da Bahia, q1w o mesmo Tribunal re .. 
solveu inddt•rir o rer;ur,:o inlt•rposlo por l\l:tnonl José 
Lopes da Silva & Sobrinhos da 1ledsão da rcfnritla The
souraria que sustentou a ela rcsperti va Al'f:mdega, con
~idcranclo bem feita a npprchcnsãu Jr, uma caix.a com 
assucar, .c;nhmettida a clespadto pelos recorrentes, e na 
qual foi t•neontrarla materia hctt•rw.;énea, Yisto tr-r sido 
clla feita d1~ con[ormid;Hle co111 o disposto nos arts. 2;j7 
r, 642 § 7." J.o Heguhmento das Alfandegas de t9 de 
Setemhro rle t8ü0, como consta do respectivo processe, 
a í]UP acompanhou o seu ollido n.n 188 de ~!i de l'\o
Y I' mb r o LI o .ulllo findo. 

Vi;.;conde de ltabonthy. 
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N. 2;J.- UIPEHIO.-El122 DE JA:-IEIRO DE 1870. 

Ao rrcsideniP- rla Pro.vincia !lo Pará.- Declara ser molivo de 
nullitladc 1lc ·clei•;iw: fazer-se a substituição de mesarios 
impedidos, uo caso de que trata o art. 17 do Decreto n.o ;1.81~ 
de 23 de Agosto de 18ã6, pu1· mudo diverso do que se acha 
esta!Jelechlo no uwsmo artigo c no 8. 0 

2.• Ser'ção.- Miuisterio do~> Negocios do Imperio.
!tio dr Jant•iro, rim 22 de Janeiro de 1870. 

Illm. e Exm. Sr.- Levei ao alto conhecimento de 
Sua :Magestade o Imperador as deliberações dessa Pre
~i·lencia, datadas de 6 de Outubro de 1868, pelas quaes 
forão ;mnullada~ as deições de V«?readorcg e Juizes de 
Paz, a que em Setnmbro ~'C. procedt"ra nas parochias de 
Mojú, Acará c Santa Anna da Campina, do município da 
Capital. da· Província. 

Do exame da~ actas c dowmentos que acompanhárão 
as c i !atlas deliberações se vê que dos motivos allegados 
só é procedente o que se refere á organização da niesa 
parochial de 1\lojú, reconhecendo incompetente.> dous 
de ~>eu~ membros. Tendo-se declarado impedidos, logo 
depois de eleitos, dou~ mr~>arios representantes fia 
turma dos eleitores, antes de se fazer a eleição dos da 
outra turma, na acta st: declara que a mesa, a qual ainda 
não estava constituída, chamou para substituil-os dous 
eidadãos, que tomárão à~scnto, quando a providencia 
era etrectuar-se nova eleição pelos mrsmos eleitores, 
nos termos da 2." parl.n do art. 17 do Decreto n.o i812 
tle 23 de Agosto de 18:Jfl, e tcnrlo-se estes retirado, pelo 
immediato em votos ao dito Juiz rle,Paz, como detct:
mina o art. 8. 0 do mencionado decreto. 

E o l\lesmo Augusto Senhor, depois de ouvida a Secçã6 
dos Negor,ios rlo Imperio do Conselho de Estado, Houve 
por bem :M~ndar deelarar nhlla a eleição desta parochia, 
c validas as do Acará e de Santa Anna da Campina, para 
a nullidade das quacs baseou-se essa Presidencia em 
protestos sem provas que lhe forão apresentados. 

O que communico a V. Ex. para os fins convenientes. 
Deu!! Guanle a V. Ex.-Paulino José Soares de Souza. 

-Sr. Pre.·;itll'nt~ da 'Província do Pal'á. 
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N. 26.-FAZENDA.-E)l 2\ DF.H7'EIRO.DF. :1.870. 

Declara que pertencem aos Juize~ c Escrh·ães os emolumentos 
dos a.clos por clles expedidos. 

Ministrrio dos Negocio~ da Fazcntla.-Rio de Janeiro, 
em 2&, de J~nciro de :1.870. 

Communieo a Y. S., p:1ra que se sirva der.larar ao 
Admini~l.rador da :\lesa r!P Hcndas rio 1\lunicipio deIta-· 
guahy, em resposta ao o !lido qtw dirig-iu:. essa Directoria 

. em to de Agosto nlt imo, qur os nmu!umcntos dos actos 
expedidos pelos .Juizes e EsrTiv;ie.~ pertnnccm a estes 
Empreg;ulos, ~ão atTer·ada!los em virtude do Hegimento 
de 3 de ~hrço de J.B:m, e não sr~ achão eontemplados na 
L1b~lla :mnex.a ao Regu!amet\lO que acompanhou o De
ereto H. o 435(i do 2~ de Aht'Íl do anno passado, ;wm po
di:io achar-se em Yi~ta <lo art. 3." § G. o do }Ucsmo 
H·egularncnto. 

D1ws Guarde aV. S.-Visconde de Itaborahy.-Sr. Con
:;dheiro Dirce to r Grr<ll in ter i no das Rendas Publicas. 

····- . 

N. 27.-·FAZENDA.-E\t 2!i IH: J\!'IEII\0 DE !870. 

Aos l'i\otos-Esc•·ivães de n:wios do serviço das )\Jf;mdegas não é . 
~tpjllicavcl a disposição 1111 ar!. 26 do Alv:ii·á de 7 de Janeiro 
de 1797, tit. 1." · 

.Mini~lnrio do~ Negoc.ios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em ':W de Janeiro de 1870. 

O Visconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao St·. Inspcctor da Thesou
raria da Província do M'aranhão, em resposta ao seu 
officio l\. 0 100 <ie 31 de Julho do anno finrln, auo foi in
deferido o n~rJucrimcnto tlc Caetano José de Abreu, Pi
loto-Escrivão do hiate Cntzeiro do serviço da Alfandega., 
da mesma Província, pedindo que se lhe abone a terça 
partn tlo~ r<·n,·imr>Hio< dr R~rrivão, na fórma do dis-
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posto no art. 26 do Alvará de 7 de Janeiro de 1797, 
titulo L", por exercer as funcções de Piloto'conjuncta
mente com as de Escrivão; visto não serem applicaveis 
as disposições do art. 26 do citado Alvará ao referido 
Abreu, que exerce cumulativamente as respectivas func
ções, não por substituição, mas sim por serem inhr
rcntPs :w carg-o de Piloto-Escrivão. 

Visconde rle ltaiJorrth!f • 

. _ _....,....._ __ 

\. ~~.--FAZENDA.~EM ~(i llE JANEillO 111: 18i0. 

Hesuhu;ão de consulta declarando não ter lugar a prcteução da 
viuva de um Oflicial, de cedm· em favor de sua filha a pensão 
!lo i\Iorite-nio de Marinha do marido, por já !lerceber pensão 
de igú:ií hÍl[lOrl.ancia deixada por seu pai. 

1\linisteriodos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
•·m 2li de Janeiro de 1870. 

Rcmctto :1 V. S., para seu cünhedmcnto e devi
dos cffl'ilos. a cópi<t junta da Impel'Íalllesolucão de 
Consulta da Ser cão tlc Fazenda do Conselho de Estado de 
lO do corrente i'nez, pela qual Sua 1\lagestade o Impera
dor Houve por bem Indeferir o requerimento em que 
José de Oliveira Coutinho, na qualidade de tutor da me
Hor Phida Rita de Vasconcellos Nascimento, pedia que 
a dita menor fosse considerada pensionista do Monte
tJio da 1\lariuha, como filha legitima do Capitão do ex
tincto corpo de artilha1·ia de marinha e Major reforma
do do exercito Hermenegildo Machado do Nascimento, 
não obstante ter ainda viva sua mãi. 

Deus Guarde a V. S.-Visconde de Itaborahy.-Sr. 
Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

Senhor .-1\landou Vossa Magestade Imperial que a 
Secção dP Fazenda do Conselho de Estado consultasse com 
seu parec1~r sobre a ma teria do requerimento incluso 
de José de Oliveira Coutinho, na qualidade de tutor da 
menor P'hida Rita de Vasconcellos Nascimento, filha 
l<~dtiJn;l f)n Capil:lo do I'XIÍJH'IO ,·nrpn ti<· arlilh:it;iw (k 

1~r • r~ !ir..., t~l. 1~7f•. 
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marinha e Major reformado do cx.ercito Hermeuegildo 
Machado do Nascimento. 

Allega o dito tutor que não obstante estar ainda viva 
a esposa do referioo offidal, mãi de sua tutelada, como 
ella goza de pensão do l\lont1~-pio da Marinha, que lhe 
deixára Reu pai, igual á qtu• ora lhe cabia por partn de 
seu marido, fizPra renunci:t desta, e que tl0sde então 
deve tal penR<io pet·leTH:"r :"t snhredita menor, á qncm 
a lei a devolve desd:~ IJUP ~ua mãi lr·!itima n:io goz:1: 
c consequrnlnmt·nl'· pede IJIII~ assim ~e ruamlc Phst'n:'r. 

Sendo ouvitlo os Emprt~gadus tio The:;ouro, upÍ'Inu o 
Dircctor Get'al de cont;J.hilill;ule em 2ü de l\hio ultilltl' 
nos seguintes termos: 

« Em face das disposiçõr.~ 1lo Plano de 2:1 dn Sdembro 
de t 79i5 e dos Decretos n. o .l();j!} de :1 1le N uvcm h!"o 
de 185~ e n. 0 3607 de to de Fe\·Pt'niro de 18llli não pro
cedem as razões IJUt' se allegão para abonar-se desde já 
á habilitawla D. Phida Bita de Vasconcello" Nascimen
to, o monte-pio de snn fallrcido pai o Capitão do ex· 
tincto corpo de artilharia ,Je M<frinha Hermenegi!dn 
1\lachado do Nascimen tn. 

c As pensões do Montn-pio 1k Marinha, como a:c. dn 
meio soldo 1!0 Exercito, niio constituem um •tirciln 
heredit~rio. mas simplc~mente um lienelicio que :-;t• 
transmiltc p11r t·scala ás fa"'1ilia:-; dos o!Ti1:ial'S falkri
dos.ásaher: 1.'' :ís "Íil\as; '2." :is lilha:'::l." :ís ,·iq
Yas mãi:-: dos ofticia1's; L" :ís irmãs. 

c Esta eseala não admillc! :dii'I":H~fio, pois n;io ~·· d:Hlo :i 
nenhum dos intlicatlos na onl''"' da~ prt~rt~ti~·HI~ias 1'1'
der á outrem o spu direit1), 

• A mãi da habiiitanrla não JIOdia, pois, fazer 1·essJn 
da pensão de seu marido Plll favor de sua !ilha, a ha
bilitanda referida. 

• Nem favoreceo tlit·eito desta a opt;ão que fez sna lllãi 
da pensão rJucjá percebia de seu pai. 

«Do art. ü. o do Plano se manifesta que a filha que go
zando tle pensão de seu pai se casa com oflicialmilitar. 
e deste enviuva (caso em que se aeha a m5i da habi
li tanda ) deve percelH~r a de seu ma rido e não mais a 
de seu pai, saho se a 1!Pstc excede á daquelle, pOI'IJUI' 
então lhe é pcrrnittido receber a maior qnantia. · 

c Mas isto não qunr dizer que fica Yaga a pensão do 
marido, p:1ra i mmcl! iatamen l1J ahonar -se .á li I h a, porque 
no mesmo artigo ~e determina que se snspcndaa quantia 
menor. 

« Nad:1 importa qui'. na hypotiH~"l\ prr~enlr\ "r dt~ i·~ual
·l~d" 11:1~ pr·w.,·;,.,, '11'''1' ''"I':! i. •jlli'l' dn rn;~ri1l" d.J 111 ir 



DO SOVEI\NO, 

da hallilitanda; porquanto a doutrina do citado art.~." 
é a repetição da do art. 3. •, no qual, cofu. relação á 
\-i uva que passa a ~;egundas nupcias com official e torna 
a enviuvar, se manda abonar sómente o meio soldo do 
2." marido, .smpendendo-se-lhe o que t·ecebia do t.• 

« Ora sendo invariavela regra de que por fallecimento 
do ol11eial á :ma v) uva compete entrar no goLO do monte
pio delle, pan•ce fóra de duvida : 

u i. o Que não pót!Q ser aceita para o effeito que se 
pretende, a opção 'que fez a dita mãi da hahilitanda da 
pt·n~ão que tinha antes do seu casamento. 

,, 2." Que não póile ter I ugar por ora a concessão á ha
hilitarula tlo monte-pio de seu pai, por estar viva e con
;-;if!rrar-s<' no gozo dellc flUa mãi, á quem compete, 
t'lllliura ~em~·'' tPr llahililado, por ser isso dispensavel. 

« ::." Qnt• ~«i se potlerá conceder á hahilitanda o monte-
pio tle f;I'LI pai, 1lepois do fallecimento de sua mãi, ou, 
no raso t!c inh:tbilidade desta para·recehel-o, por causas 
previstas na Lt•i. 

• E'_ e~ te o meu p·trercr, e concordo com a 3 • conta
dol'ia 11a parte em que consitlel'a appltcavt•l á hypolhese 
de que ::;e trata. o d1sposto na Urdem de l2 de Novembro 
de 18:il c no art. iO uo citado Decreto de tO de Feve-' 
rciro de 18Uü.;, 

A Secção entende que as razões produzidas são proce
dentes, c que a não serem ellas attendidas, dar-se-hia 

·contra o i'lon te-pio o inconveniente ou despeza que o 
rt•spcdivo l1lnno !JUiz evitar-da accumulação de divcr
,,as P''nc:ii;·s, gravosa para os seus recursos. 

Em \·cnlade qw•m l.t!lll direito po1· agora á pensão 
llt:i\ada ptdo linatlo Nascimento não é sua filha, c sim 
su:1 riuva. 

~e esta em vez de preferir a de seu pai, preferisse a 
til' seu fa lleeido marido, é claro que sua filha nem .um 
direito teria ú allegar, e o ~fonte-pio não pagaria senão 
n ma pensão. 

E lia port~m, preferiu a de seu pai igual á de seu ma
l'itlo, ,. eonscqucntemente perdeu o direito á de seu 
esposo, e o 1\lonte-pio não tem porque pagar esta a 
ning;ucm emquanto viva fôr·aquella a quem pertencia, 
e fJUe niio a percebe porque não póde accumulal-as. 

E" Yi~t :.J, pois, que não póde renunciar em beneficio de 
sua fillln um direito que não tem, nem esta reclamar 
um direito que ainda não Jhe per·tence, e que para o 
Monte-pio produziria o mesmo clTeilo prejudicial das 
areumulacões. 

T:dyrr. :i erruidntlc em alguns casos pedisse outra so-



tução, c a hypothes~ não está li tteralmente prevista; 
mas dos pl'iilcipios estauelecidos pelas disposiÇões em 
vigor, parece qtieoutra não pódesera soluçãoderivada, 
não só para o .caso vertente, como para a generalidade 
que ellc constituiria. 

Este é o pensar da Sr~cção: Vossa ~lagcstadr Imperial, 
porém, mandará o que fôr mais justo. 

Sala das Gonfr.rnncias. 22 de Dczernht·o de 18Bfl .
Viscondi! dt· .<:. Virr11f1· . .... F1•1111~i.~ro dr• So1lcs 'l'orrt•g IIn-
1/U'/11, • 

Co111o p:tn•c('. Pat:-o 1~111 to de.larwirn de 1870. 

\s tWilll~;lo.:ü"s 1los A.tirninisl.ratlor,,., tl Escl'ivãcs tias '\les:ls tio• 

Rcrula<;, <;nhmPttitlas á appmv:u;ão tlo l\Iiuisterio da Fa7.cnda, 
devem \ir al·ompanh:ttlas tias pt·opn-;la~ e informacfot•~ tia" ThP. 
snnraria<;. 

MinistPrio dos Nn.r.o;ot·.ios da Faznnda.-.Hin1le .lanr•iJ·o, 
r.m 2fi 1lr Janri ro 1l1l 1870. 

Jlhn. <'· Exm. Sr.-Transmil.to a V. Ex., para snu 
conhecimento e fins couvcnientes, n incluso Titulo 
tlesta data, pnlo qual roi 1\QIDC:u.lo o Guar·tla da Mesa 
ue Rcwlas geraes de Ta h a ti nga, ncs~a Pr·ovincia, Bento 
Jo~é Rihciro Chrisoslomo, p~ra o lu.u-ar de Escrivão 
tia referida Mesa .. fkanrlo ;tssim t.lt•linitivamenll' appr·o
vatla a nome;u:ão interina qne V. Ex., sobr·e 1n·oposta 
da respr·r:tiva Thcsouraria •I<~ Fazenda, fez o dito Chri
soslomo para aquelle lugar, t:onforme participou-me 
em seu o!Ucio de 4 dr Dezembro do anuo findo; re
eommendando-lhe, por e::;ta occasião, que as nomeações 
1lr Atlrnini"lradorP~ *' F~r·.rivãr~ riP Mr~a-; llr RPnda~. 

I 
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suiJmcttit!as á appl'Ovação deste Ministerio, devem vir 
acompanhadas das propostas e informações ·da Thcsou
raria de Fazenda, na fórma da Circular de 8 de Abril 
•le t86J.. 
Deu~ Guarde ll V. Ex.-Vi.~conde de Ita110rahy.-A 

S. Et. o Sr. Prflsirlentf~ da Provinda do Amazonas. 

--~··-

\. :to.- FAZF.NBA.-Ru 2G rm HNEIIw nE 1870. 

11 <:nuselho de E~l.a!lo na o conhece das dPcisucs do Tribrmal do 
ThPSouro como Tribunal SIIJlCI'iOJ'dc appella~·;io, mas sim como 
um Trihnual 1k r••vist:t para os easos 1lo ar!. 2R 1lo llf'l'l'l~tn 
11." :!:!'!:\ 1l1~ 2!1 11P .lnnPiro •k 1S:.i!l. 

Ministerio dos Nngocios da Fazeml:1.-Rin dn .Janeiro, 
~"111. 21i 1le .Tanf'iro dr~ 1870. 

o Yiseondo 1le l!aiJorahy, PresirlcnLt~ do Trilmnal 
do Tlwsouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor rl:.t 
'l'h!'souraria da ProYineia de Minas Geracs, em res
posta ao St'H oflicio n." 123 de 22 de Dezembro do 
anuo lindo, que não pódc ter provimento o recurso 
interposto para o Com;elho de Estado por João Nepo-
111\H:t•nn dn Ag-uilar da der.isão do Tribunal <lo Thcsouro, 
IIJ:lndaudo renov;!r por mais novn annos o eontrar~to 
de anentlamc·nto ft'ilo com a companhia de~ mir~erat:ão 
tlc diamantes em um lote de terrenos situados em uma 
das Yertontcs do rio Caethé-met·im, de que são succcs
,;ot'l~s os llf~nlciros do Major Francisco Gomes Hihoiro 
11 outros; visto como nos termos do Decreto n." 23~:1 
flr~ 2n <!c Janeiro rle 1859, art. 28, o Conselho dc,Es-
1 a do, ou a rcspceti v a Secção, para qncm cabe o r~cnt·~o 
dn revista, não conhece das decisões tio referido Tri
Jnnwl como Tdhunal superior de appellação ou da aprc
cia•:ão tlo facto e direito, e só sim como um Tribunal 
tle reYi~ta para o etieilo de cassar ou <mnullar taes 
dcc:isões uo . .; unicos casos de incompelencia, excesso de 
poder. 'iol:lção da lei, ou ele formulas essenciaes, r o mo 
hem opinou o rcspectiyo Procurador Fiscal no p:1rer,pr· 
'fll!' :lf~ompanhou o snn citado otficio. 

Vi.~cmule dn Jtrthnra/111 . 

.... 
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N. ;u .-.llJSTI~:A.- A 11so HE 2ü m: JANEmo uE 1870. 

\ol'r•~síilt·ute tia Pro\illcia tl11':trahyba.-lleelara t(lle o~ luga
res tle A valiadorc:; na o s'111 titlkios tle .Justit.~a, e <IUC os lle 
Cont:Hio\· c lltslrihuitlol' dnem -;cr auncxados outh',.;:mnc
'adn~ (':)l:!'·'t!ll·l~ n fii.•:r(l' I 'l'!S Ll·i.._; l'roviiH_;i:1!_'S. 

2.' S ·cc:io.--~linisk; i o dos ~eg-ocios da Justica.-
1\io d•· l:Ít~t·irn. 1'11! ~~·; d•· .l:I!H·irn dP 1g7o. · 

lllu1. ,. 1·:..:111. Sr·.- Ti'l!do ,;ido pt·,·~:·Hte a Sua 1\la
.!.!:•·sl:~d·· 11 ltup:•r:tdot· tt' llir:io d" Y. S .. thlado de 'Z7 cL· 
Ulii.UIJt(l lill.il:to, ~oh 11 '1!1:11 r'tlllt'lil'U 0!1!1'0 do .lui~~ 
Mu11ieip:d do il'I'IIIIJ tl•: Ar(:a, de;~:) d1• St'I!'IIIht·o. ,.,,11-

·.ull:illilo sohr•· :ts .~t"~llilll..:; d'IYitla~: 
l.'' St~, n;io oli;;lanl:• u~ Avisos ll."' Um de :1!1 deOu

l.nhro d1· lS:i'~ c :mti •lt•. :a tll' O:ttubro tle 18::>7, deve 
p11r a eot1ru r:;o q·; li'!:':·: 1.,.: d11 A v a I ia dores creallo~ pela 
Ll'i l'ro1 itll'i.:l 11." t:: d•· ~I ti,• "'I'Lt'illhro do tlilo anno, 
a r 1. l." 

:~.' :-;,. 1111~ ll'l'ln::.: t\11 :•1·1. :2.'' da mnsm:1 lei. tlcvem 
os oi;iri<~s ;lt- (~lllllador ,. lli: lriliuidor ser :lllne''\ados a 
I':Jda '"'' dn.; d•: P:>•·l idor tJII t'~"llllidn,; em um si'1 dos 
n·.>pl'dil"'' "···~·cnt::·:ritJ-:: 

lluw.<· pur I1Pt!l o llltST'llr ~~l.é'Uslo Smthor, em ron
l'ortnithdl' da ~;<~a ltnpnial 1• ll!lllll'tliala Hesoinção de 
l!l ·lP t'OtTt'ltlt·. LoPI::d·t Slllll't'. r.on:;u)la da Secc:i:l d1~ 
lll~lil'a do Colhl'llto d1: 1~'-'l::do. M.ITidar tlcclarat: a V. 
E:c, -p:lra rawr I'Oii~:i::r ;p) IÍito .Juiz, tptalliO ú )Hi
llWira duvid:t qm•. 1'111 '·i :ia t\qs 1:il:Hl"s aYiso~, !tão 
Sl'llfln n:u·:id•Tatl"" P:íil'in,; dt: .l '''"' i1:.a o,.: lugarr~ <le 
A1:tliadnt·, -:. t'lllllt-.fil qllt' :1 a:t!urid:11le >.e :ll1~:11'nh:• tlt• 
pOl-ns 1':!1 t'I:JII'Ill'·:o. ,':'\1' 1tdo e•:Hiillilar :t Jll'''\1' da 110-
l!lt':'~·:·ii· 1 l'ta: par\ r" illl' ,.,.,.,,:,d:,,; 1'1!1 cada t':llt~a; t· 

•jii;•!illl :·, :-::··~tll!da t:n,id:l. •JIII' 11:\t• ,;;• tla:111o :1 tli:''IH'l 
::•:é:,p a r:''JWÍ!IIdils uili<io.' d.· C•111Lador I' Pi~<lri!Juit!or. 
d, .. , .. ,.,. l:l·i!liid: o :I' 11r:l · tti> :1rl. ~~-"d;• L·•: Provill
,·i:l! ., i'lll!!ti:I':L• :;I" ri,r ''"'!l)l•';CIIIt•Jlll~l'lü 1'1'\0g':ldO. 

! '.'li.' (:(;;•J d:.· a \' ; :. . . ,ÍI)IIIJ. 'ÍI!I Ocloriu r,·l'/·i•!~ ·---
(_,;'d' F·:·~· .;dl' ; 1 ~· ' 1'': rll' i ·~·i·· ·~:~ .Par~!ilytn. 
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N. :J2.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBHAS PU
TlLICAS.- E.n 27 li E n '"mo DE iS70 

lleclara que n[io ha utcessidadc de J'ctnelll•t· aoS" t·espectÍ\'OS 
MinhtPt·ios "" !'onl:ts de pa~g:~gPns 1:llllPf'di1las na E't.rarl;l ill' 
f'errn r: e n ~ Pt·tlro 7 3. 

~L ti.-:~.·· SPer.5:o.-MiuisltJrio tios N·~~nrio,; da Ag-l'i
rultura, Cotttlll.I'!Tio e llhras Pnhlir:.,;.- 1~io 111' .b
llPir~:, :•m 21 dn .l:Jiltlirn !li' lR/0. 

As tlespPzas provenienks de passagens nessa C:';trada, 
concedidas por ~onta deste, ou de qualqut•r dos outro.s 
.Mini>tcrios dcver;'tõ st'!' ercdil:!tlas em ronta corrente 
de rarl:t nm, não para o ii:n de s:•rc:n r·.ohra1hs, mas 
jlaJ·a a ronn:J;i,•Jtl'n liscalização da I'Qillla 11:- lll"sma rs
ll'ada: o •JIIt' lllr eoaunnnico para sna inl.!~lligcnt:ia, 
e 1:!11 n•spo,;!:l ao oflicio de \'. S. d:' lO de Julho uo 
a uno findo_. que ar·omp·uthou a conta das passagens 
conccclid:ts por este 1\IJnisterio, clurantP o 2.'· ·êemc~fre 
de t:·:G';. 

llc:"' (i•tardf' a Y. S.-JJioqo Vc71to Crwrllwnti dr- Alfm
!flltTI/11:'.--~~r. HinJr:t.nr •la Edrarla tle Fl'rro dn n. 
I •,.,lnt 11 . 

N. :1::. -FAZENJIA.-EM ~8 DE .JANEIRO ))~; JH70. 

P:u·;t. :1 iu,;talla1.::lo de um Banco on Associa{,ão bauearia ti in
lliS(H~ttsavcl a (;itrta de autorização. 

\liuistcrio do;; Ne~ocios tla l<'awnda .--Jlio •le Ja
lll~i ro, l'rn 2~ 1lc .Janeiro de Hl70. 

111m. e Ex.m. Sr .-Sciente pelo ollicio de V. Ex. de 
~O dt• llewmhro ultimo, n." :n,, de terem sido obser
vadas por parte dos interessados no fhneo Commercial 
~lcs~a l'rm inria t.o1las as fornulidadcs le.<.raes para a 
tn,:;talla •. :ão d•·stn, com C'i:ccpção da carta •le auloriza
l.;ão, IJUC não fôra rc:Jner·ida, nem V. Ex. cx.i~ira, por 
parecer-lhe que potlta o Banco ser in~tallado, como foi 
no rli~• I.·· do citado li\C7., independente dclla. e só eJ,D 
pl<:""'ll•::l do •lrtT<>In !(IH' i'flfli'OY0\1 11, rrsperlivo(Í:\s- "· 

I f; 



tatu tos; e. vista a duvida proposta no dito officio- ~i 
a carta póde ainda ser solicitada, ou s.i é insanavel a 
falta da mesma, e neste caso si tem o etTeito de pre
judicar o seu aeto que dcn por ronstituido o rcfcriuo 
Hanco; deelaro a Y. E\. : 

Quanto á L • c 2." parte-que a carta de autoriza
t.;<io deve st:r solicitada pela arlministra<.:ãu do Banco, 
rom o que liear:'t sanada a irregularidade de achar-se 
td!P em !1\l'l'ci!'io sem outro titulo mais queacópia 
do decreto qu•· lhe lll11rl i!i•·nu os estatutos, o qual tanto 
uão devia -;e r o seu I i 111 !11. rp!e pod ião os in tcressados 
não a•·r·if:ll-o. dc~tk !pu: 11:ío :lllmit.tis~eln :t morlifica
··:io l't•if.t !•dO CIJtlsdho d1• !:>f:ldn. 

Ne!ll {· lieit•> ao l~ovel'll" disp1'lt.'ar a referida t:arta, 
I'"I'II'W illlporf:tria isso prc.iuizo dos dirl'ifo~, :l fJlH: lt:lll 
j11" a Faz••nd:t N:u:ional por ,;~:mf'!hanL~:~ títulos. 

1·: quant•1 :'t :\. 3 --!]111' n:lo l.t·ndD. pnt· uml:ulo, oar:lo 
d1: \'. L-.. al:ll::tdo o.·; diri'Í(IH do llanl'.o, Yisto romo 
n:io lni e'l.t• oltri·~:Jdo :1 t·on,;Liluir-st~ emn L'Slalulos 
eonlrario,; a ~t·n~ inll!l'l'·:~n~, caso l'lll que não teria 
:w.cila1lo a tnndifi,::~t:ão dn (:mel'llo: I\ por outro lado. 
n:l!• dnend11 " nwsnto :11 lo cansar pn•jnizo :í F:~zenda. 
d•\sdr· que ftlr impctratb a carla, t}llt! falta }Jara Jeg·a
li:r,:tr a n i,;lt•tJria !lo p.;I:Jht'lt•;·inwnto dt\ ()llP i'C trai:• .. 
n:iu l1:1 111111 i·,"'"" 1:111•1 l:tl 'I"'' ol.ri:cw·m a tlr•'hral-11 
1111.1111. 

llens !:n:tt·d~· a li. J·;,, -- l'i~,·nwlt: tf,. /tabom/.lu.·
\ ~::. 1·> .. ,, ~r. l'r•·~idrtJII; d:t l'n" ineia do l\lnr:nlft:if). 

n,.clara que tlt:H~ continuar a suspc11siio tias IIUIIIPat;õcs uc 
Fiseacs para or. 13aneos tlt: llcpositm: e Ut:sconlos, at~ qne 
n Poder Lt•gi.,l:tlhu r··~"'"' tll'liuiliY::mt:Hli' a ~t·melhanH· 
I'I'Spi'Íiu. 

1\lini~lnio •lo~ !\t•,[.:win.s d:1 l•'azl'lltl:t.-liio !11· .1:1-
""iro, '''" 2H dt· .l:llli'Ír" dt• IN7o. 

111m. e E\111. Sr.--Teuho pn·s~·nt.e o oHido '1111' V. 
1·> •. •Pri;'ÍIJ-1111' :• •1!1 d1· NPI t'JJÍhn• nlt imo, ~oh lt." '::!7. 

•'111do ,·,nh >!:, 1'1''"'"'."'' •fi"' lnm:"n·:• •k nnnw:·11· n lb 
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r1!:1rt·l Joaquim Ho.Irigue:; de Souza Filho par:~ rx~Jrrer 
inti!rinluncnte o lu!rar de Fisc~al do Banco C'lmmer·cial 
dessa Pro,·inl'ia; ;lltrntas as razõc:; constante·~ elo 
mesmo oflido: e em· resposta ca hc-mt~ deda rat· a V. 
Ex:. que, á ris ta das Ordens n. "~' :;% e ;ms ele 21 fip Dc'
zembro ·de :1861 que lizet·ão cessar o cxerrido dos Fis
caPs rlos Rmco;; dn Deposito~ e Desconto,-, da disprnsa 
do Fbcal do Banco Hm·al, Pstalwlt·c~ido nesta Côrl!•, c• 
do do Banco de Pernambuco, ·e da cr!'ação do B •nco 
r.ommercial do Rio de Janeiro n cio Jhnco de Campo,
M~Ill o ouus de um Fiscal nomeado pelo Govemo e p:tgo~ 
pelo:- clitos Estaheiccimen los, c'~ fúra d<> ti n v~da IJUP 

deve continuar a suspensão das nomcaçiirs rle faps fn nr
cionarios por inutci~, :1té que o Poder LcgislatiYO n·
'oguc o~ 7." do art. L" tia Lei n." f08:: de:?:~ rf,• A~oslo 
rlc• ·1Rfi0 tfllt' os c:rcou: tanto mais porque, c'nl -raso til' 
malvrr . .;:H;.ãn, ou dt• qualquer infracç:lo dos E;latnto:,, 
qui' dt~Yão l'c'r c~ohihidas, ll'm o IJnvr•rno ~~ o;; Pt·e;;i
,J cn te:'. das l'rovincia~ no Decreto n." 2i H de :lf} tle Bc'
ZI'J!lhro cir' 18fifl os meios necessarios para conhecer dos 
mal r~~ IJIIr' prccisr.m rk rr.medio prompto e effiraz. 

ll•·n~ Guarde a V. Ex.__; Visconde rlc Itaflomhy.- A 
S. E~. o Sr·. Prc•sidt'nte ria Provinda do llluanl!Jo. 

N. :J~).--.Tll.'>T!C\.-Arrso rn: 28 ,,.; JIXE!Ttn nE H370 . ... 

n;, provLfencias em ordem a evitar que o~ paquetes saH10 barra 
fára sem dar conlu~dmeato da hora, em que l.ém de seguir 
YÍ:Jf!l'lll depois do sol posto. · 

:L• Srcção-Ministnrio elos Negocio~ da Ju.-:tir~a.-
Hio de Janeiro, em 28 de Janeiro de 1870. , • 

Brmctto a V. S. , p1ra os devidos rifei tos, uma cópia 
doAviso, que em 11 do corrente dirigiu-me oSr. M\
n};;tro ~los Negocios.da Marinha •. cr!mm11nicando .as pro
ndnncws, IJUe tomou para colllbir o ah11s.a fll'a t.icado 
JHlr alguns c:ommand:mtes de paquetes, os rJnacs, dando 
á fortaleza clr \' illn~aignon conhecimento ela hora em 
qne pretentlrm s~hir rlepois rio sol pnsto, Íl5•l ~P'!IJ••m 
barra fúra St~!lã(l muito trmpo rfppois, com pr:•j,;i~u J 3 
fiscalização, a que <>st:io sujcit.os. 

lJi'll~ Gn~rd·' a Y. S.··- JNI.?':im Octario Nebia;.
...:r. Cf:l•f.o d:: Po'iri:l .J~, Cúrte: 

IJECi~[ll ~· .O.t lí~ Í:.J ;;í 



::" Scrr.iio. -N. HF!.- 'Ministcrio tlo~ NcQ;orio~ tla 
'·,I:u:inha _.:_llio de .lanei:·o, 1:111 11 de .l:111eiro '(te lH70. 

ltl m. p E\ 111. St· .- Tnr!t;~ndo-~c indispcnsavrl !lar 
pro1 itlt·nL:·; p·:ra Pl'i\:,r o :dlltso pratieatlo por alguns 
romllt:JtHianll'.' "'' p:Hpwl··:., qne navegiio para cstn 
porto, o, qu::l':', pre1 cnindrJ a l'orlalnz:t rlt: Villcg-aignon 
, h hora ,, 111 q llt' prelmtdt·llt ;; 'h i r depoi.~ de sol posto, 
t'llir:)l:llllo :'t"\'IH'lll bana r.·., a muito tmnpo tlcpoi;;. tom 
t:n·.iuiw ,,, fi:(':di?~at;~n a qn•' t•:t:in jns!a c lcg-alntrntc 
,,Jjni!n.-:. na ]tl't!'l'lll<' dal:l d•·!t'l'lllÍili'Í <i Hepart.irão 
<'<l;!lJlf'!Cntr·, qll:' faça l'if<'r!Í\":1 a f'\f'c;ur,ão 1lo que a l:t\ 
I'I''P''ilo tlispiit: o ar!. í." t\•1 Ilnercto n." tl:l07 dr, 21i 
d:· J)Pzt·mhro t'•~ U!'IS, o qtt:ll artigo. dantlo nos eom
lllantl:tnlc,: dos paqndl's a f':u;nld:Hie do t'i't:olh'nr a su:1 
!;ora 1l1~ ~:11\ida <lltl'ante a noil•·, por i~sn mesmo lht•,; 
i11 qnlt• o d··, ,.,.da pn11 I.Hali<!:tdt': ~:t~ntlo l]li11 do.atlinllHlEto 
I• ;::ll.:1!'i 1 illi!di.··--~~ o pt'l: :'"'''"'')da tila:h ilisposiçiio. 

J-:.-;1:·, t•l·:·!:l:•!' ti: I•Tnli11·1:'o q '''· tli·i·;an<lo t\1: ~:1hir o 
1 :11 1.,,.:,.':, 

11 '~"~ :•1 ,r,·:: h ::···I· l''"!Pr:'t hzr:r dt•pois sem 
,,.,· ,,1 ', ···: 1•: ,.,_,.,·ir :1 f·,:·l· 1:· ·:1. ,, ::,:-:ntlo sn.i,~itrl a 1:11\a 

1: :·: 11 .:., 1 1'' ·',::11·:1·n. tlqlll~kuhoa lioul':! 
:I•· i'll!l!'llliiÍI :1: :1 \. E .. p.,,.,, 11.; 1L·vitlos cffci!os. 

1li'll~ ·::n:lrdt• it \'.E\ .---i!iiJ'IiO li(' r:nft'!JÍJU'.-Sr. Ctllt
' ,·\t]t'Íl'll .lll:liJ'IÍill Pt·l:ti'Í'I I·J,·bi:l:'. 

1 ._.,.!::r:1 qn:· o .\\i:-;o d~~ ~~~ dt: .,t'í'..'t.'lll~!!'';) de 18H~ dcvP ta1nhe111 
.,,. 1 :q 11 :!i:::::ln ::.11,; •::F.:J" de i:tl':·:ll'l'~lo da Lei n." Jo:m di! 1H 

1\.:- A":> :<o d~ l'::!~l rclath:ll!H'llli~ a frar:t:{H:S 1le hilltetes de 
h,l:.\";:1-: ~r~~:·1i'"'!llt' :nt~n;·j,_,., ;'~ :·.lj;t qnal f:'•r a fiÍrtua dt•ssa:~ 
'(',1{':':.· 

:1." :;;_.,·,·:-;11 .. -· ,'Jini~i,·t·i, •!,:s :·;~:n·n·:io.~ •la .ln~lit:a. -
r~tr) de .~:'i':·ii··~ .. (•;;1 :~2·~ dt· :·t·:·:irn ~;~, lffiO. 

l·:nt l•'li,·i" 11." ::o dt~ 1:.: do I'Ol'l'ent!~ consultou V. S. 
·.'illl i' I• '(':·• !111! t::JI!lll:·;• i'•!.f'l' l:ll\ refar,:io iÍ ('l~[IPCUlilC;io, 

· · 'r"\,;,, .. 'l!\. •1,\i·i· P, !.1 C!',~·1(~~ dn Yeitdercnl-SJ' 



JlO GOVERNO, 
~, .. 
.).) 

l'r~H~1;ões de bilhetes tle loterias legalmente autorizadas, 
sob a fúrma de cessão de interesse das mesmas ou 
emissão de títulos manuscriptos, representando socie
dade nos ·referidos hilhctt's, visto como a Y. S. parere 
tal especui~H;ão contraria ao espírito tia Lei n." 10!1\J dt~ 
18 1le Agosto de t.8(}0. 

Em rtlspusta declaro a V. S. que, como já foi dder
min:Hlo a um de seus anteee~sorcs em Aviso de ::!l de 
Normnbro tle f.8tW. deve V. S. perseguir, por se aeharem 
innrr~os no art. L" da referida lei, não !'ó os iwlilidnos, 

· qnn VI'IHIPrcm frac1;!íes tln hillrctcs, eo•JJo os I[IW emit
I irern titulo-; martn»eriptos sujl'itos á sorte dus IJillwtes 
rl:1s lolcri::Js autoriz::J1!as. 

Deus lin::mlc a V. S. '-- Joaquim Octavio lYr:úias. -
Sr. C!Jcfc tle Poliria tla Cür li'. 

N. :!7.-.TUSTIÇ.\.-Anso m; 28 IJE J.\:-<EIHO nr-: v;j(l. 

lleelar:~ndo illcgal a rn·omo\;ão de um t:uarda NJcional a f~:~lw 
ik Esqnarlra sem eoulu:ocimcuto e próiwsta do Comm:~nd:wte 
da respeniYa. rompanhia. 

Mini:<tcl'io tios Negoeios tia .lustiça.-llio tk hHciro, 
t.'lll 28 tle Jauciro dn i870. 

Hccorrcu ao t;overno Imperial o l\Iajor Alfre1lo Deo
C!eciano 1la Silva Tavares da dceisão proferida em seu 
requerin1ento, em que se queixava do Tenente Coronel 
Cumm::~ntlan te do IL o lla talhão da Guartla Nacional An
lunio ele O li v eira Fernandes, por haver promovido um 
gu:mla tia L" companhia, sob seu conunando, á Cabo de 
Es1[11adra da a:, promoção que lhe fóra communi
r.ldtt muitos dias depois de j:'t u:-ar o dito guarda do:-; 
dislindiros do posto. 

Exigindo o art. 1:G da Lei de l!J de~etcrnbro de t.s:;o, 
qut• os inferi(JI"I~s l' Cabos scjão nomeados sohre propi1sta 
do:~ Connnandanl••o; de suas companllias , 'foi illegal 
aqui'! la fl!"UlllOI".ãO, IJOI'IflW ., aiw!a tfl!<lll(IO Il:tll hOUVi'SSI' 

1u :t." companhia pra1::1 ai:J:unra na~ cor11liçõt~» 1.le l':~nn·er 
o f'"Slu, tkda u l"l'~:l'':clivo Coll1tllJJHbute vntc·mltT-~f.' 
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JlrniamcHle com o :;uppliranle para t(ue, requerida o 
t'II•~t;l.llada a lrausfercneia do guarda de uma para outra 
rll!llpanhia, pudc~se ler lup·at· a promoção. 

c,,Hvém, portanto, que V. S., fazendo const:n· ao n·
ft~rido Tt•ncntc Coronel e~ta decü;ão do Governo Impe
rial, mande eancellar a reprdtcnsão ou censura inlliu
g ida ao ren1r1'1~1111:, visto n:io ter dl1: eomm('ttido falta 
alc;urna, repr~'senlando nn1 l•.~rlliO~ roHYt~nienles, e de 
•·on lorm idadl.' ro111 :1 lei, 1:on t r a lllll arto. que fie qualquer 
rnorlo 1111' Lir;11a a fnr1:.a rlllll':tl]nra com seus subot·tli
Ji:l(los. 

IH I'' f~uan!P a \'. :.:. .- ./o•rttliil,, Odario 1Yebias .-Sr. 
'>•ro111~i t:nmm;lllli:lnlr~ ~;up·Tiflt· in!!'l'lllu tia Guarda 
\ ;ll'ional i(;, Ct>rt". 

~:<dln; as 1~\:t;; 110 ÍlllP'"''-' l"~"'"·d qut; tlt~\·cm pagar o arn· 
rual:lllt<' ria illulllilla•;:·w p11hli•:a !la l:itlarl,; de l'orto Alcgrt, 
e o n·tTiwdor •li: pipa·. d1· :1:~11:· r•lcirte, rerunutrarlo (lclO.'i 
~·ufr~~~ prrl\i!lf'i:U''). 

'lini.-;!Pri0 dos N,•::,•r·i,,. da FaZI'!lda.- Hio dr· Ja
llcilu, enr 2!1 de .lanr~iro d:· H\/0. 

O Yiseon•ll' "" lt:I!Jorali\. l'rn.-;identl' do Tribunal do 
TIH•;;;ouro Nacional, declar:~ :ro Sr. In~pcdor da Tlie~on
r:,ria 1k l•'azewl:r da l'roVÍIIt'ia de S. Perlro, em t'I'~
JII>$la ao 1wu níTido 11. 0 Hi7 d1•. 2!J de Julho do anno 
lindo, ql!r! o anerHatanln da i Iluminação puhlira da 
Cid:ub· de Porto A!l-gre ed:'t r:oqH·ehenuidu rra ~ .. , 
:-!asse <la Talrclla Ht do 1\ngui:PIICHIO 11." 'l:l'~ti dl' ~;1 
d•·l\Ian:o rlocit:Hlo annO-t'OIIlO coiJ!rartador de obras; 
,. o r•·rr·ll!·dor dr· pira:; dn :1g-ttardcntr·, e fiscal do . ..; res
J•er!Í\11~ dir,•il"'"- t·o::nnn<Tado pclu~ rofrr: . ..; provin
··iae:-:, na Talwlh :\ .. 1." rl:t~'it'-·-comn r•mpre:éario do•. 
~~..;r.ripl.nrio t!P C•lliliiiÍ-'"'-"'''· ,. '''' TaJ,ella 1), l.'' das~'·, 
•·.-;·:ri I' l•Jr i o di! Comnr i''~'''''· a mha:-: tio c i ta do Ilr'gula
nwntn: f' .-:lljt•ilo.•: porlanlo 11111 ·~outro ás la\a.-: 1'~
l:t!JI'!,.,·j,J:~: !i''" rd•·rid:t T:il,:·ll:t'. 



DO GOViR!'OO. :n 

N. !iU. -FAZENDA. -E)I 29 OE HNEIRO li E !870. 

Ordena ás Thcsourarias de Faz?nda que fação cobrat· em Abril 
c ~laio do concnte anuo, dos empt·egados e l'nnccionarios 
jmblicos da Provinda, a metade do imposto pessoal co!·res
pondcnte ao valor locativo dos prcdios '!UC tiverem por sua 
eonta. 

Ministcrio dos Ncg-ocios da Fazenda.- Hio de Ja
neiro, em 2!) de Janeiro de !870. 

O Visconde de ltahorahy, Presidente do Tribunal do 
Thnsouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectores das 
Thcsourarias de Fazenda, que em cumprimento do dis
JlOsto na Lei de 20 dn Outubro do anno passado, fação 
I'Ohr·ar t'lll Abril c 1tlaio do corrente anuo tios empre
::ados n funceionarios pulJlicos da Próvineia a metade 
do imposto pessoal correspondente ao valor locativo 
dos predios que tivprem por sua conta, arrentlados ou 
f'roprio~, lix.adu no farH;amento, a que se deve t1~r J1ro
t:t•dido para o corrente exercido, segundo o disposto 
no~ arts. !2 c Ui do Decreto n." 4052 tlc 28 de Dc
zernhru dn !867, c modelo n.• L a elle annexo; arreca
dando o imposto sobre vencimentos devido até o ultimo 
de IJPzemhw proximo findo, nos termos da ordem cir
cular n." ·Í de NovemJn·o anterior, dos que o não ti
verem pago. 

Visconde de Itaboralty. 

N. 'lO.-AGHICULTUHA, CO.l'tll\IERCIO E OBRAS I'U
BLICAS.-Eli 31 IIE J.\NEIHO DE 1870. 

Hedara que o Governo Imperial não pôde. approvar a proposta 
tia r;ompanhia. para alugar o tt'iiiJiche c a ponte u:t pmça do 
Hiacl,uelu. 

N. !é..--::. a Secçâo.-1\linistcrio dos Negocios du Ag-ri
r.ultura, Commerdo o Obras Publica~.-Hio de Janeiro, 
~'lll :H de hw•iro de f870. 

111m. c E·on. Sr.-Accuso o recebimento do ollleio 
dr. V. E\. flatarlo de -:!'t do 11wz proximo lindo ~oh 
n.o 1:;> em 'JI!C ··onul1mrict·tue haHr approvado l'r'-'-



visoriamentc a proposta do Superintendente rla com
pnnhia da 1~strada tle ferro dessa Provincia para alugar 
·w Governo o trapiche e a ponte de cmbanpw cons
truída pela mesma companhia na pra11a do Riachuelo, 
pagantlo-se 7 "/" do capital dPspentlido em sua eons
trncção, c lcvamlo-;;o a rct:eita e dcspcza rcspeGtira 
:'t conta do ru~l.t~io da estrada. 

Em resposta t:al,e-!llr. dt·t:lar~r qw· o (lovcrnoim
[lPrial SCllfl' tlii l'l'gir do Jll'llS:lllli~lltO ue v. Ex. á res
JII~ito de.,lc a~~umplo 11:i'-' s:'J I'Or entender que as 
~'''''rfi~·õe,; propo'llas import:'íoci!L auvmento da garantia 
"'~ jnro; p:tra o que niit• '':;!;i ellt~· :1utorizatlo, como por 
n.lo julga1· ro•t\i'llit•nt.t• mistur:\!' a~ rontai-l UI~ rcreila 
,. tko:~pet.a do tr:tpic.lw I' pun!,·, ol>r:1.~ p:tl'lit:Htarc~ da 
"11111l1:1llltia, 1:om a;-; !1:1 t•stratla. 

llcus Uu:lrtlc a V. 1<:'\.-/Jin!fiJ V!'/ha Carn1crmt1: dt: 
.1/lmqw?rrzne.-~;,.. l'rPstdi~!ll.t~ <l:t Prorint:ia da lltltia. 

,-~- '11.--(:líElU:.\.- Cllli.lll.\!1 1:.'1 :n Pl: .l.\i'iJ:IHO m: .tfniJ . 

. \ll:; l'r.~,;ill<'llil'' d·~ l'ruvincia-ll:·\ ln<lt'lll~t:fít~s para as HeparLi
\'Õt·s 1\e I Ih r:•' -'1 i I i Lares. 

Mini~tt'l'i" do., Negnt·io~ da (;U"rt'a.-Hio de .Janeiro, 
<'llt :H dt: hm~iro de IH]II. 

I IIm. 1: Exm. Sr .--IJdcrminando ~)na lila'!i',;ladt~ o 
Jntpt~r:ldlll' que nas B<'J'arlii;,IPs til- Obras l\lililarl's n:t 
IX1rlt· P Prn,·inei:ls st:j;lll oi>·'•'I'V:Il!t:; :~s Instrncr,õ1:~ tles!a 
data, da~ f(li;I()S l'l)llil:f(n ~ \. i':\. O Íllt:lllSli <:Xempfal'; 
;h;;irn O dt•ri;l['ll ;1 \'. f> ... [lill':l SUll I'O!lfti'I'ÍillCLJIU I) 

t·:o;enu:;io. 
!kiL> f;q:,rdt: a\'. fi:,.--ll•rl'ti,,rfe Jllaritiha.-~;r.l're·· 

-;id;•ltlt: Ja l'ru\Íllci:• tle ..... 

-~~~ llli''"l! 1 o·, 'il(Í 1l•J ;1 lltil'•'ft_t! i:\ tJ,• O::r;t< ~riJil.:\r(':) th 
1/1] , •.. 



no r.onmNo. 

JnsiJncrites (lflra as Repartirõcs de Obras Uililares da . 
flli'te e l~rmincia~.· mandarias obscnt~r pela Cirenlar · 
de 3·1 de .Jmwiro de f870. 

Ar!. ·t." As Dirl'e·lorias do Ohras ~lilitaros têm a se•u 
carro a nrganir.:H_'iio do~ planos e orçamentos, f' a cli
I'C'I"Çiio, inspt•rção. (~ liscalis~ção das obl'as do coB~lrUC'Ç:In 
JH'l'lnnennlt•s ao l\linislcrio da Gnerra. 

Art. 2. o Para o tlesempcnho deste snniço havPrú na 
Côrlt~ nllla HPpartição, com o seguinte pessoal : nm 
Dirr.ctor, Oflieial suprrior elo Corpo rlr Engm1hciros: 
dou~ Ajnrbntcs, Ofliciacs suhaltc•rno..; do mesmo Corpo, 
:1!{~ dons DcsnJ:hisla~. dons F.s1Tiptnrarios, ~~ lllll Pr.r
ll'iro s:•nindo :w J!ICSJtlo lemtHJ de) Continuo da lk-
jl:t r ti c:rro. · 

1\rl. :J." Nas ProYinci~:;. onclr. fôr nccr.ssario rslahr
lel'.l'l' Hirt·e~lori:Js dt• Ollr:l~·.·l\i!litarrs, ser:'t osle scnie;o 
rfe·.·:c'lll[li)II!J:Jdo por IIJJt Oíficial de Engcnltciros, da 1111-
nwac;::o do l'llinistcrio 1l:l l{ucrra. c ~;cguudo o cxi~ir a 
imporiJnria tl:1s obras, que nellns ~c C\.Ccul.arenL 011 
t~onfnnnP a;:; elislanciao, em CJUI' se ;~charcm uma~ rm 
rl'!:ll::io a outras, po•liT:io :1s Prcsidcneiaf', com :tppro
Y:t··}o ilo 1\linisterio da Guerra, nomear, p:1ra eoatljnnr 
o~ DiJ·c•ctor()s, lilll 011 mais Ajudantes, Otnciacs snhal-
1nnos do Corpo Jn Engenltciros, 011 na falta dcsl.rs, 
O!Iiciars dt~ OUtl':lS :ll'lli:Js, I(UC ]lOSSlliiO as )taliilil:!Çi"ies 
pr•·,·i ;as para rnc.aJT:'.'-!·an~m-se da su!J-dirct·c:ão ou eun
dtil':':lo. da,; mr,;JJI:lS o!Jras. 
· "·\i 1. 11. o Ao., Direr torcs de obras, c srns Ajud<m te.~, 
altnJpt·-sn-!J:Io os ,-rncimenloo; de l'ommissão ;;ctira de 
EJJg:~nliciros: ao n~·scnhista da Diri•ctori:J das O.hr:1s 
;\[ililarl'~ d:t C:jrlc os de commissão de Estado l\laiot· 
d1• L" cl:l:,<e, e :~e f!ll' paisano o,; qne cnmpetircm á p:l
t:•nir\ de Alf'ncs do K;tarlo l\Iaior de 1." elaf;sc I'UÍ com
nti.c:<io drs!a arma, r• aos mais empregados o~ mesmos 
'''nC.ÍJ;JPntos, qtH' e:.IJ.n marrados para os de igual caL:·
''"l'ia d·• Hr~parl ir;J,, rl1~ Q~!artcl-1\festrc General. 

Art. :;.·• \o~ IJil'l'l'lore:; de Ollr~s lllilitares inr:nml1e: 
1." Or:··a:1iZII" o-; phrws I' nrr,.;Jllll'l!tos das oln·:1s com

Jli't'ill'lid!d:t: 1!.1 I'Íil:lii!L'Ci'Ípi:ão da., l'o'SJH'C[Í\:IS dilTI'-
1 n!'Í:IS. 

::." F:Jzer :1s ('SlH'e·iiL·ar.:'ics, rstnhelPet•r as •·nntliriks 
,, fnrmqi:J;· n.~ l:ontrar.•n:-: p1r:~ :1 ''':<•:·'.WIIl :la•; f!ll'";"''" 
u~Jr J'·~ Jlíll' :11'1'PJ!l:l ::~t:J·,,_ 
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:1." Inspeecion:tr e fiscalisar o modo de rxectH:ão d::ts 
rderidas obras, e exigir dos empreiteiros a !ie~ obse;·
vancia do tudo quanto houver sido est.ipLtlado nos rcs
pecti vos contractos. 

r~. o Prrst.aras informações c esclarecimento~;, que lhe 
rorem exigido~ sobre o ramo do serviço a seu cargo, 
on ~:obt·c outt·o qualquer ohjecto de sua competenc~ia 
<:omo Engr~nheiros :Militue,;. 

!)." Distl'ihnir por seus Ajndantps e mais empreg-ados, 
os trah~lho~ de que~ fúr inn1mbitlo, e regular o modo 
p<il' l!llP dt'Ye snr tlesempenhado o serviço. . 

Art. 0." As obras, sobre cuja autorização o Ministerio 
•1:1 Guerra tiver tle resolver, Yirúü sempre acompanhadas 
tios compdentc;; planos e orramentos, devidamente or
gani:r.aclos }wlas Hin·cloria;;, por ondP correr a t'XP~nr;ão 
das nwsnw.s obra:'.. 

'\as Províncias, porúm, onde não houver Dirrctoria~ 
rlP Ohras, serão estes trabalho!' organizados por qualquer 
outro Eng1•nlteiro militar ou rivil, a quem as Prr•si
dl'llrias o~ incnmhirPlll. 

Art. 'j ." o~ pla!llt~ rl:ls ohra~ serão tlt'SI'Il h:~rlo.~ ll;J 
l'~!;:tla I'OI1YI'IIll'lllC, C CPIIlJII'Chl~lll\er:'tõ: 

1." A pbnta <'· mais :<ec~'Jíit·.~ liitl'i~;ontal's da Pdiflcat~:ío 
11\1 con:;trun;ão projcctatla. 

2." O alça<l<l ,. mais per!is ou secc;õcs VPI'ticacs, qur 
forem pn•eisas, para, eunjnndamcnte com a planta 1\ 

;;r·<·r.:õc!' horisnnlaes, ilarl'm uma perfeita iuéa da eonfi
:-~nral;ãt• 1•. disposir:ilp,;, l:IJIIO I'X t.PriorPs romo intcriorp,; 
tia const rurr:ão. 

:t" Os tleÚdhe;;. on 11s planos e srcções eorrP~pon
dl'ni.Ps rlas parll's ria rrm"'ru,.·ç.ãn. IJIIC n~o tiverem sirlo. 
,·nmplrtanwntc definidos nos pbnos prineipae,;, de que 
tratão os nn11wros anl.t>t:r'rl1•ntc·s, ou que, para o serem, 
w\ijão de~enhos rnaisdetalllatlo~, r em uma l'~cala maior 
<!ll rpw a adopta<la par;~. aquellc,;. 

Art. s.·· TorlM e~;lcs plano.s. al0m dr serem dese
nhado~ nas rrl;11;ücs d1: grandP:r.a das respectivas escalas, 
1\Pvcr:íõ t.r:1· di:;tinetarncnte l:oi;Hlas to<las as :mas di
!t!Cnsiíi•s rk m11do qnn, inr!PpPnrlentenwnte da apreciação 
pela r•scat~, pn-,::·•-~": l:lnil"•m.pr:I:Jscotas, oht.er osdarlo;; 
prel'ic.o·: p:tr:l a 1'\('l'llÇ.:Irl r):t ['·'ll'tr: da obr.1 que rept·e
. ~fl' ~.:t 0. 

ri, r:. !l." o, on,am,~n(ns comprcl'rnllt'ráõ: 
1." A dPscripOo da COil:·.lf·trrr:ão projec.tada. 
·~." A lahrlh dA.'~ Pl'l'l~ll' dr· Sll<l·' diiTPJ'I'll!P' unidJdi!' 

J,. oht: s. 
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::.o O <lrtalhr r"limath·o dos meio~ ~ tempo ncccssa
rios para srt· Inarla a efTcito. 

rL" Fi nal111rm L'\, a csper ificação 1la.:; clansulas qnét' para 
o conlr:~c to de forncdmcn to~ de np tcriacs, quaudo a 
obra tenlia de s1~r feita por administração, qu{·r pat·a 
o dl' arrPmatar;ãu lia mesma obra, rruanrlo lcn!Ja dl' 
r•fft~duar-sc pnr cmprcilada. 

Ar{. 10. A d~:~críjlÇão mencionará a sitn:1ção e di
l111'll:'.ii:'s d:J conslrul'r;ão, a natureza do lrrreno ~o!Jrf' 
lflli' lem de~ devar-se o preparo ~ló súlo, o:; 1r::1Jal11os rln 
fn1~:bção I' os d!'. dl'lllolição, 110 t'aso 11!: uma n:paração 
oa reconstrncçã.o, ::s dimensões das csravaçües c atrnos, 
:1s dqs mas~i:.:os, muralhas e paredes de cantaria, alve-· 
n:1ria ou qualquPr outra c~pecic, dos vãos das abohad:ts, 
al'l:tda~, porias, janellas n n:detas: o ~~ystcma, a <lispo
~,;~:ro e dimen-:õ,•:; do:.; madcir:uncnio~ úo~ tcrlos r~ co
li·;·,.lnra< dos IJ:Jrrnteamcntof; e vi~amcntos tlos ·forro'> 
t' ::o~ lho.;, do; fa.:te:uncntos c C·11Ç:llnrnt.os; a extensão 
::lfJH'rfir,i:d do.; rd1GCO~ r. <)JlllJoço.>, cabção. Jlintura c 
l"orranH•nlo rle papi!l; a fúrma da~ portarias, homhreiras 
n ycr.!!:a:-:, a th' porta::, j:mcllas c caixilhos, cl:e.; t:mlim 
a nalnrr•1.:1 r• qll:liid;Jdn dos materiaes, que dcrerúii ~t·r 
<'II!JH"<·.~:Ido: nm toda,; o:;ta~ ohras. 

i\ ri 11. A l:lin'lia do:; pn·r;o~ comprchewlt•rá: 
1." Soh o I iiHio dt• -preços elrmt'ntares- t' cu~ to rl1~ 

cada t\-:p1't~ic de nn trrbl, r os jornaés das divrrsas cla~sl's 
dr opr:rario-:, qtte têm de concorrer .par<~ a csec:ur;ão da 
ohra. 

l•:"ta tn r! n ::r:r:'1 or::·:m iz'lt1~ li'lllln-cP em r:nn~itlrração 
n: pn'Ç'''· l'.orreBic:: IH~ lll!(":Jl' ria ohra, e as allcrnativa:> 
!JIW possJo or:r'OITCr durantr a execução. 

2." Sob o Lit.ulo dr:-preço;; compostos-to1los os mais 
pn•ços,.rfHI' fôr prrci<o c~lcnlar, r:omllinando o:; preços 
t•lnmentJr•· :, p:1ra poder ::n chegar ao de cada unitlaúf\ 
1ie ohra. 

::.o A apmaç''.o tlo nnmcro rk jomac;;; de r:1da clas>e 
tJ,• OJ)('f"<1rio:~, <: da rp1antidaúe de cada cspreie de mate
riaL qnr r•ntr:t em carh unid:~d:• de ohra. 

An. 1':>.. O detal!Jc (·::timativo comprchcndcrá: 
1." A t],•mow:tra~.;:1o d<~ dcspnza total organizada por 

parl'dla::, qw~ llll'ncionrm. cada unú1, o numero de uni
d:lllcs 111' uhr:1. 11s da((M on dimen~ões qne a~ produzirão, 
o prrço c a importanf"i:t cnrrc~ponr1PJJ.1C. 

2." A da rru:~u!itl:ult• dos matcri:~e.~. 
E<!a d•:I!IOTI:di":H;::n org-anizar-~c-ha por ai:tigos dis

liiJclc.-;, nul~>lli:l'-'1' •. 1"{!111 rl'fc·rr:tJda ~~o uumeru de uni-
PI.U ·~·E' ld. l',_:.·;u. 
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dadcs dr. obra de ratla p:.~rcPlla da demonstração antecP· 
tl,•nte, a quantidade {fUe nella entra de cada artigo. 

:1." A do numero d1) jomaes. 
Organi7.ar-sc-ha J•or elasse 1le opr.rarios, notando-se 

igualnH'Htc, coui rcfl'rnnda ao 11umcro tln unldat!Ps de 
ollra de eada parerlla 1l:t p!'inwira dl'monstr;Jç.ào o nu
lllPro tl1~ jorna1•s d1~ cada ela~~~~ de OJWrarios. 

IL° Finalmentl'., o pr8zo d1~ W\('Cil('ào 1\a oilra, qne se 
raleu!:trú comiJinarulo :t totalidade do~ jornaos de c;Jda 
rl:t~~e d1• op•!l'arios, o llllli1Cl'O que couvirá adoptai'-SI', e 
rom ljllf' sn po•lf•rú ronlat· l'lll scni<.;o diario e cJJ'eeliYo, 
a mardta da Phra ,. 11 fornr·cimt•uto de m:ttcriac~, tk 
lllodo lflW todos os tr:~b:tllws se acolllp:mht•m, c tl'r-
mirwlll dentro do rderido prazo. · 

Art • .J3. A e'peeilkl(ào tiB cl:lllsulas dos conlrac:tos 
di'VI'l'Ú Jll'lll'isar, 110 locant,~ a fornecimentos, a na
turf•za, a IJII:tlidadc n quanl idade dos matcriaes. <JlW 
romplíem o fonlf•cinwnto, o Jng:1r on1le serão l'ntregltl'~, 
os r.xa1111'S a que th•v,•r;"tii srr sujeitos no acto do n•
r.t•IJimento, os prazo' parci:tPs ,. o total dos mc;:mos 
forn,~cillii'Hto:;, ek .. ,. pdo IJlli' n·sp('ila á-; empreita
das, a],~lll d:~s cur11link·; re!alira~ ú p:trtc terhnica tia 
o lira, d1·1inidas nos 1'1'SI"~rli 1 os pbnos c orça meu tos, 
a f'S(II'f:ificar;:iu lixar:'t a qtJalid:tde do-.; matcriacs, que 
nl'l!a '''"' dr• sr'[' f'lllprt·~~ado:;, o d().:;tino IJIW ter:1o o~ 
J>rcreJ:innte:; il·! dcs!'l't'tci>o ,.u demolir-ão, a mareha e 
Ó!il1:m de', !r:>li:dllu~, o i'razo ou pr:t7.0S, em que den~
r:iõ ficar concluídas toda a obra ou as dilfrrrntes parte;:. 
t!lll que flir 1lir;dida, o modo por qun se c..;erl·r•r{t a 
fiscali:;:~<.:ào do:> tral11lltn'> dnrante sna e..;er:w:ão, ete., 
P em g"I'J':t\ as lwhilitaçi}:' qlln drw,•rúii possuir r ga
nnti:J~ 'Jllil 1lw;crúõ prl':;t·tr ns coulractantes; as con
dir:ill'' do.': p:i[;'dlllDIIlm, 3>: mn!las e p:n:1,; f'lll IJUfl hão 
d1: iliO!!Tr·r, ou por hltJ de cnmprimenlo das esti
pul:lcill'~ tln Clllltt'a('tO., flll I'Ill COllSI'IJIIellCÍa de aiJan
dO!lO da uJ,ra, e emli1n o~ c:ho . .; e condir;õt:~, em !]IH' 
jJ(Jdt'!':·, tf'l' lugar a r:·sci:,i!o do contr;Jrto. 

AJ"l. I í.. Para maior simplirid:Hlil das especificações, 
e ltlliformiilade do rJUI! e.,n,·ernr· ú p·trte tecltnica d~s 
ronstntr1.:ue>. a,; Diredl!ti:t·> de Obras tratarúõ de orga
nizar, por arti:;os 1\i::tinl'!os c 'oh o titulo dr~-Con
diçõeq [jer<w::-lw\o 'f!l't!llo der1~ ~er ~tlopl:Jtlo <.' obs,~r
Yado relativamente a dinwnsílt!~, fúrma::, proporções, 
o.yslt:mas e lllodo .t\1! ll'i:''''"C:Oo das partt•s 011 elementos 
communs a lod~s a~ ohra.' .. tacs como: a composição e 
prep:trar;Jo d:1s ar.!l:ttnaq.;:,~ .. ordin;~riaq on hydr~uliras, 
!JJI':t a I'IJJI·:tru'·')'J d11. !ll:>··oir" i':ll'f'dt'';, cmlttH''JS e 
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reboco.-;; fúrma r, dimensões das portadas, hombrciras, 
vergas, sacadas, cima lhas c pl:.i ti bandas; a dis~1osiçãG 
da:; peças de cn~taria, c do:> tijolos nos parameútos 
das paredes, as d 1 mcnsões transversaes das vigas, har- · 
rotes, pernas de serra e sarrafos, que dcver:iõ ser t>m
prc~ados nos vigamentos c harroteamcnto dos soalhos, 
fonos, r, no encaibramcnto e cnripamento dos tceto:>; 
as distanc,ias que 1leycráõ guanlar entre si estas dif
fercntns prças; o~ systcmas de madrirameilto das tc
sotll'aS; a fúrma e dimensões das peças de ferro, que 
as armão ou rcforção, o morlo de samblar, emendar 
c juntar as diver,.as peças dos madeiramentos, c as ta
boas 1los soalhos e forros; o modelo 'dos portões1 por
tas, janellas e cahilhos, suas ferragens, etc. 

Tambem tlevcráõ or~aniza r tabellas dos preços das 
diversas peças 1lc constrnc1:ão. 

Art. HL As contlit:ões geracs, ele- que trata o "rtigo 
antecedente, reunida.-; aos desenhos explicativos e mais 
rcprt)sen la~ties graph icas, quc-fór preciso adclicionar
lhes para mostrarem a disposição, c definirem as fór
mas e dimensões dos projectos, sobre que v~rsarem 
as mesmas condiçõe~, serão coordenadas e numeradas 
}l:lra as refernncias, ·que a e\Ias se fizcn'm nas cspe
ci lil'açiii)S das da usnlas elos con tractos, c dcverá1i esta r 
sempre patentes e :'t disposição dus concut'!'l)!llcs, que 
q uiz,~rc~ m examina l-as. 

As Dircctorias de Obras, logo que as organizarem, 
cnviar{Hi, por inlermertio do Commando e Directoria 
do Anhivo Militar, cópia das mesmas condições á 
Sc,:ção do Ohra~ do rcferi1lo Archivo, a fim de CJUC as 
'''Ilha preseHte;; nM exames c revisões dos orçamentos, 
que lhe são incumbidos. 

Art. !6. 0:> planos e orçamentos das obras. que hou
verem de ser autorizaclas pelo .Minislerio da Guerra, 
antes de lhe serem presen tcs, i rã o á Sccçãó de Obras 
do Archivo l\Iili ta r, a fim de examinar cuidadosamente 
estes trabalhos, c infemnar se forão feitos em regra, 
se deu-se algum engano, que deva ser corrigido, ou 
omissão que deva ser attcndida, indicar as disposições 
viciosas, que porventura note no projecto da mesma 
obra, I! propór finalmente as modificações ou altera
ções, que julgue conveniente adoptarem-se, c que, 
sem prejudicarem a solidez e elegancia da coHstrucção, 
impot·tem todaYia <'lll reducção de despeza c economia 
11ara os cofres puhlieos. 

Ar L. f 7. As obras a cargo das Directoria!l respectivas 
serão c\.er u ta das I'Ol'. em prei talla, mas, em casos espe-



dae~, JH'et:cdendo ordem e:;cripta tl0 .nliJiistcrio da 
Guerra, poderão ser feitas por adminislrat:.ii.o. 

As empreitadas serão tlatla~, por arremal<HJào emlws
ta flUlJ[iCa,. a f!U~ID SC propuzer fa;~,~J-as CIH t:Oildit:üt~.; 
mais vantaJosas, prcr:edeudo para 1sso os t:onvt'lllllll
tes annuncios pe!as folhas de maior rin:ulat;ão, roon
,-hlamto· os concmTcllti:S a Yirem examinar os com
petentes plaiiO:', ·orçamentos e eS[WGÍlir::tc;õcs das d11t
~nlas 1los re;;pr·ctivos I'OIItraelos, c apreSL'Ittarem :'ua:; 
propo:;t:ls em lu0;ar, tii:t ~~hora marcado~-. 

Art. 18. N:t Cl)l'Le cstu t'!lllcllrso L1Tú lw~·ar perantu 
nm Con,;t:lho ('ll!llllOSln d11 llirt·r·tor ,~.;~Obras l'tlilila-
1'~':', :rm rios ,cr·ns' \jr:•l:11111'', e tllll I>Ti['ltrr:trio ~cr
' indo dn Set'!'t) 1'tl'Ío; Jt:•·: l'ruvit•ri :s .. porr··m. ,;r·r:t ft·i
lo t•m !'i'l:;l'llf::t do llll'.;:n:l l)i•·el'fo;: d,. (JIH-:1:;, o!' 11:'o 11 

har•~ndq. d1, .Eng·ca!!r·irf•, 1[ 1!1' fi\cr dl! ser ('111'-:IITf',:'a

do th li :,·ali.'i:"·;IIJ d:1 oiJI'a. c 1!1) mais tlt•n·; outro.; f~lli
Jifeg:td'J', ·1111: f;,l'i'llt desi•: 11:111•,, (11;1 • 1'r~;.-;(tlt•!tcia, ;;;r:r
·:iut!IJ wn d-·1[!-: de ~:,:nt•l:,, i11. 

,\rt. )\1. (_lq 111do n:io iiJI!'ll'l'<'l'l'!'lll I:OII<'!li'I'Cil!C;;, fjlli~ 
I" (il'IJ[IIIIili:ill llllilal' d1• I'IJ'!II'f•Í[;•f!:i ;1 ofl]'i1 !J':S[iJI'lil ;J!'J'I'.· 

llt:tl:it::I·I_. 1"1 qu:•:Jdo t•::[l''' "P''I''r'lll:tl'''l!l pro[J<ISI.:!:;, IJill: 
f1Ul' :;:'11 l'l·r:tdro preça oa f't'l tjll'dqut•:· 011 Ira t:irnun;;
l:tllt:i:J 11'11' Jlll.'i ;í'l) ·'"I :w:-' l:1 -', 1111 lill:lfPICiltC f\l!illltl(l, 
.':t;_'/!llld'l :1 II:JI.III'i';~:l d·1 tdli'i', 11:it1 1'1111\'Ít.'l' t(;JI-<J dt• t;III
JII't'Í[:t'[J,I;!'J'{ll'i:!·i·l t''\t'1;1:1·1rl:1 pur adli!inislrat;:iu. l'!esl1: 
r·::.SII ÍIH n:n!,j;·:'t ;1;)_-' llin·•·tr•r":-:.: · 

l. · Conlrai'!ar 11 hrHI'::i1al'lllo rlo.; lll:li.I'!'Íae-; pn·ei:;o•; 
1''1 1·a a m:':-'lll:' o111 a. n:•·: q:Jalll irhd< :; t!:)tenr::.in:11la:; no 
!TqH•cl.il'l Ol'l;illll· iliP. t'•••Jfq; !ll:' a dl'!llOil::tra(io, iJ1W 
·'=·llt· ""' [lJi'll', 

:1. ,, r I 'i Jll ·,I' n•; \ I ! li i I: i,., . . ! : ! f i'. A I )f IJll.:ll]il!'l':' e :\I !;SIri',,, 
1'1111 :1 iwh·:·r:io~ ,!o-; !'I' 11, !i ,'t1: lt':ICÍllli'I\IOs, ltrde
rimlo ]n:-:J o·' ;l•:u:: Jli'Í!:I: i· : 1111.' :r:··· Ollieiws on p:·at::t:-; 
tlt: lia!t:t ,.,)i':•l·::ud"-·;, 1!1· ! i·, .. ; ... ,:: "'' prt)t:i:,a.: lt:ll'•i--
1 i I :wil1•~:. 

:;_·:. !1jl"il:1r o:; Cnn! 1';11:"':-1: p_.;, F"ilort•:; P Opera rio~ 
IJIW í'l)['l'!ll jii'I!IIÍ /(•-;, 1.!'/i'J•· l!lil \ Í<l;J i'f'",UI:J!' a tlfo::
pt'Zil dt~ inrtr:<~: r: O!tlr"; v:•t~::illl"IJL<I.i. roHformc a 
1'1ll::ir_:·n:Jt:.:íll 111::rc.1tl:t 11'11':1 ;1 o!t;-:1. ' 

't." \'i:;.i I 'li' J'rl't{ltt·nl'r:l!tl'!l l.t: .,,; tr:ll•a lhos nnt ;mrb-
111t'tll.o, I:Jiii.:J }"'~'" fi·:rali,·.::I-IIS., romo para dar :1o: or
tlt•tts t: illsfrucl'i)t•-; !il't't'-:~:1ri:l'' :\ ,,,,,, din·t·rão 11 cxe-
cw;jn tl1•s mcsl!Jns lr:ilnl!:os. , 

r;." !lar de I:IIIJII'CÍiati;L tjllilltdO julgar ('.OIIV!'IIÍCI\IC', 
·-PrrJi~':~ da lill':;rna obra, r'Oill bulo IJ'W os Jli'Ct:os d!'s:::.r~ 
''lii!Jl'etl:\'l:•.• n.:íiJ C\'''''"'·o P:; :[1_1 ol:~:~un•.'n!o. 
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6. • Rcmeltei· no principio de cada mez, na Curte 
:í Repartição Fiscal, c n:t!>' Províncias ás respectivas 
Tlwsourarias, as fél'ias dnr,umentadas da. de1:peza feita 
no mcz antecedente , a lim de serem processadas e· 
l'a ~as. _ 

7." Envtar\ trimensalmentc, á Secretaria de .Estado 
um relatorio ::irt:urnstandado do andamento das obra.~ 
no. decurso do trimestre pn~crtlcnte, :~coillpanhado do 
mappa do pt,ssoal e do tnaterial empregado, e rla dc
JIIOJtslraçiio de toda a t!espeza feita durante o mesmo 
trirnPstrr,. 

Art. 20. Haverá na ·Repay;ti1;ão de Quartel·-~lestre 
(;,~Jwral um registro, no qual St.l fará:. 

I. o A inseripçfio dP to,los os edilicios c proprios 
naeimtac:>;, r1ne estirercm .a rargo do .Minisl1'!'io da 
n IH' I'!' a. 

~-" Em Sl',t.;uimenlo tla iH~crip,;ão de raya ('(lilieio, 
011 proprio u:wioual, se iriio rwt:1Hdo dtronolo;;iea
mellt.n as nrdl'ns que autorizão obr~s, ronn•J'log on 
rnparac;t1PS nos mesmos edilicios, as importancias em 
que forão orc;atlas, a execução qnc ti verão t~Ps ordens,. 
e :1s quantias, que cJTectivamentc se despcndêrão com 
as referirlas'ohr·a:;, de~ modo que, nlém de Óutras decla
nc;ões, que adiante se meneionão, possa o g-overno 
~aher a tudo o lf'mpo, por estes asscntJmcntos, as 
lllllllan~:as c transformações, por qnc tem passado eada 
c::lificio, a-; dcspezas que com 1:1le se tem feilo, c 
o seu• rst.ado pro1avel t!c consrnaçJo. 

Art. 21. P/ra ser c:mnprirlo o disposto na parte 
·1." rio arli;!,o antc·e1~dentl'. rdaCivamentc ao nwistro 
elos t·dificii;S e proprios nácionae~ a c:n·g-o do Minis
trTin ll:t nnerra, as llirectorias dn Obras 1\lilitan•s 
c:nviará'í :"t R1~partiç.ã(J de Qnartei-1\Ieslre General, á me
ti ida tpw fort~lll aprornptamlo para cada proprio na
r.ional, a tle:;eript:.;1o, os planos c· mais esclart'í'.inwnlos, 
q1w se fat.l'lll pt'i'l'isos I•ara a sna ittSI'I'Íp(io nu re
gistro. 

Na rlrsr~ript:ãn mcnrinnaráõ a loealidadc, Plll fJUe 
f•;;tá silu:11lo o edifieio ou proprio nacional, o estaiJclc
cirUt2lllo d1: qne faz p1rtc, a eon!ig.nração, dimensão 
c c•x.tew.:ão supcrllc:ial do terreno que elle ocCUfi:J, c 
a do ,1cneno c~xteri'or que lhe pertence>, tom sua 
demarcação, c·oufrontaçfio c designação dn totlas as 
hcmft:ilorias, a 11a~urcza da construeçiio tlo mesmo 
etli lido, a espes;;Ht·a de suas pa n·tle:;, o n umcTo d c 
andares e de frente~, de portas c j:mellas de nc~·
toril ou grades em rada frente ou h~do, c cm1lll\':-:" 



raçiio dr todas a~ tlivisi;,•s r compartimentos tln cada 
pavinwnlo, o rslado tiP toHscrva\{iio, os reparos de 
IJ!Ú' Jll'l:t~ssita, o Yalor qw~ púde tr•r o mt•smo prc
dio ou proprio nadonal, n a imporlanf'ia em qtw ú 
on;ada a dt:spt•za com os reparos inuispt'IJsarcis, o 
dc~;tino que LI'VC, o st•rviço que presta; c no caso 
dt• rstar hahitadu, orcupado ou usufruído por parti
eularl's, mn ']IIC '(llalidadl'nlt litnloeeomqueonusll11: 
foi isso COIII''~Iitlo, desd1: t[llalulo, 11 em \ irlutli: d1: 
que ordc.n ou autoriza1:J:o. 

A t:sta dcscript;õto 311111'\ar-sc-hão a planta do lt•r
rerw rom Ul'lll:trea,:ão 1• 1'\:LI'HSão supPrlkial tle to1lo 
o seu pcrimetro, ,. os pl:lll'''' ·lo edilirio com as plant:1s 
ondt: v~:nhão fi.,r11rada:-> ag dirisi)es, compartimentos 
o comllllllliral:il1:s internas de catla paYimcnto~ 

Art. 22. l'ara cumprimrnto do qnc dispõe a parl1: 
2." do mcsr,no art. 2[), as Dirrc~torins d1\ Obras não far;io 
subir on;anwnto alg-um 1ie ohra, conct·rto ou repanu;.ão 
em cd i fi rio on proprio nacional pertenceu te ao l\liniste
rio da Cnnra, sem '(lll' pr,··via IIIPHtc tnnhâo n•nwllido 
á Hqnrl i1:;io dn Quar!f•l-~[;•, trc neneral, ou o f:u;ão na 
o,·casi;i<) d1: e11 ria rem o or,:·l!lli'Jltn, a d1•srrip1;ão d1\ IJilH 
I rala o :1rt.i·<o anlocedt•nl.,:. Alt'·m clissn, dcpoi.; qtw se 
dnr I'Oilll'l;o :'t ~~xceur:-'To da obra, o11 t•lla tenha sido auto
rizada ]'nlo Minislnrio da (]rterra, nu pel11s Preshlcw;ias 
dt~ l'rovincias, en viar:tü :i Tlll'~llla llcpnrtic;ão de Qnarlcl
Mcstre <:eneral, no principio de c:ada semestre, nma 
conta corrent,•, :lullll'nl.i:·a,la pelo Chefe da Repartição 
por onde li vt·r corrido o pagameuto cl:is tlcsprzas fe.ilas, 
110 dentrso do St'llw::ln• anterior, com as mesmas ohras, 
JJa f[llal ~e 1lf'l'!are detalh:ul:llnentn a imporlancia despen
dida ern l't'•rias d1; 0[)1'1':1\·io·: n fornpr;imento d1~ materiae:-:, 
quaudo ;1 nhr·;J c·ot'rl'r por aclministrac;ão, e a despen
dida em pn~,;l:u;üe~ ;JIII'OII!rarL!nt(', IJuando für c·m
prci ta da. 

Art. ~n. Nas Pr·ovi11eias. onci<' não houver Din•cl.nrias 
d1~ Obr:~s, as Prt~~itl!•ncias pl·e~rrcvcrãü e expediráõ stws 
ordens. para que sc.ia enmprido pelos Engenheiros, a 
qw·m inenmhirl'tH o orramcnto e cxreução de f]ltai~Siprer 
ohra~ milit:tn·s, tu:ln IJIIallt<l sc.cstahnleecn nas pre~wn
lq,~ llHirrr1·1'iks, a tal l'I'SJWÍLo, nos arts. 6." a 1:~, P 

em· ia r::ii :'1 Scnetaria da l:uerra, p;1ra trrem o convnn i1•n
te destino, o.-; p:1p1'is, fJlW a~ llll'!'lllaS Directorias tcrião 
t!f> n~ml'l.lcr tlir,~rla!llenll' ú llepartição de Quartel-· 
1\Iestn~ f;,•nnal. 

Pal:11~io do Bio 1l11 J-,n,·iro, em :n tle Janeiro de 18i0 .. 
--JJal'(tf! d,• _1f,,ritil;a. 



llfl GOVER"\:l, 

N. 't2.-JUSTTÇA.- Anso no L" nr. Fr.nnr.mo nE 18i0. 

Ao Pr~sidPII!C tia l'rodlll'ia de l'ernalllhuco.-nccitle um cou
llil·lo posilii'O tle jut·isdil'~ão t•ntt·e 11 .Juiz Muuieipal !lu tci'IIIO 

tlu Bonil.n ~~ n .Jui1. Commissariu tlesw município c tios d1~ 

Agn:1 l'rela e Serinhacm. 

2 ." Srl'.r·ão.-)lini~li•rio dos Ne~orio~ 1la Jm:l ira.-
11 i o de .lat;Piro, em L" Jc Fevereiro dP 18i0. • 

Illm. rE·on. Sr.-EmoiTicion. 0 2a~dc Hi de Sc
li•mhru do anno passado, o ai~lcccssor de V. E:c re
ltli'l teu a este MinisLerio, com os papeis relativos ao 
coullielo positivo <lc jnrisdic<;:Io cslabelcciclo eulrc o 
.luiz Hnni1:ipal rlo ternw <lo· B:mito t'. o Juiz Comrni~
sario do n~spceli\'O muHieipio c <los tlc Agua Preta c 
Serinllaem, a dr~r.isJo, qnc, na conforllli1lade do ~H do 
art. !i."daLeide3 de Ol!tnbro de 183'1., proferira pro
visorianH:nte com tlt•e!aração de haver bem procPdido o 
:'r~:1;urulo thquelle:> Juizrs, deixando de eumprit: uma 
carta a\'o::'ltoria expedida pelo primeiro, por is:>o que 
j.!lp;a v a-se •nmp1~tcnt,. para JH'Oseguir nos termos da 
dc.ruarcaçit•• tla-; tenas tla Scsmada <lo Ve1·de, não ohs
tarJle a ••pposição dos conlluanles José Corrêa Pessoa 
d·~ J\Jr·llo c sua mulher. 

Sendo prescn tcs os di tos. papeis á Sna Magcstade 
o ImpPrador, e examinados pela Sccç,ão de Justiça do 
Conselho Lir, Estado, o mesmo Augusto Senhor Ilouyn 
por lwm tlecidir que o Juiz Comulisi:ario é o rompc
l•~ntc tnra conhecer 'dos embargos oppostos pelos con
finante~, como resolvôra o antecessor de V. Ex., em 
Yista tlo D1•crcto n. o 210:'i tle :1.3 rle Fevereiro <le 18~i8, 
qnr• altr~rou o:; art:'o. HJ c 60 do Regulamento de 30 
de Jaw~iro de i85í. 

Il:'tts linartln a V. Ex.-Joaquim OctatliO Nebids.-Sr _ 
Prr•,!dentt~ da Provineia de Pernambuco. 

-···· 



."L .r,.::.-Dll'EniO.~Fu 1. .. n1: !'l:n:n::mo nE IS/0 . 

. \11 i'i'P~idl'llle 1la P•·nviJII:i:t do Aõll'l.Zona.;.-Bei~Ltra ser motivo 1le 
1111llidadt~ 1l:: elei~~:lo-\'l:l'ifi,·ar-;1: diifi:I'enca entre n nuuu:1·o 
do< votos·:qHJI':J!l!IS 1: o qur: 1le\'i:w cunter as 1;edulas, qnan1ln 
1lahi Jl;,;nll.:t :tllPJat::·w 11:1 ordem 1la eolloca~·ão elos cl!'ito,;. 

''." ~;,., ... ;~,,.-"ini:;f,Tir• do·~ ?\:·gocim: do fmpPrio.
f:j,, 1k .h,,,.j,·o, ,.,il 1." t!1: FI'\I'I':'ÍI'" de HlíO. 

Ill;n. P l·>:lll. ~~- .--F·•i p;·,·s,•nt" :1 Snn :Mag''"l:11lc o 
I!:J:wr:11lor " :1t:lo ,)!-:-;_,., p;·,:..;idt'llcl:t d1• :11 de. Out.uhro 
d1: !>)'i:\. ifll'' :tllllull"tl '' !'[,·it;:iu "" Yerr::idores e Juizt>,: 
dt• Paz, f't:ila 1''11 Scl.•'llrh1·o. 111 ptn)l'lri;J tle Alvello~, do 
llllllli1·ipio d1• T1·1f,;. 

'.·,:riiit·anrJ~,-~,~ do I'Xnnlll d:1~ n1:las qne, eom inrr:~rção 
!\1) art.. lfl:l <!:1 lei 11." :ni dr· l!l de Arro.;l.o de i8W, fonlo 
l'i'l'l:bid:~.; r:o eednl·l.; p:ll':l Jniz:•s ele' Paz() 7\J pHa Vc
l'l':1d1Jn:-:, r, qut: o l'I'SIIff:"lo da :IJllli':J~:Io tlr~La-; ultimas, 
···'.'':!Jilllo" :11·fa n·sp;•t·l i1 ·t. :qll''''''llla 11111 excesso dn votos 
'''ll'i'l'.'l''ll~dcnlr• :1 '!.I) Cl"illi:J.-'. 11.; qn:u:··., SP ro.-~f·Jll pro
r !!'t'ÍI!IJ:tillli~llf!' dt;::'l>llf.:;f!n.; de ~.-I!I:J I!Jil tJw: Cidad;J'o,.: 
t•l,·il"~;, ::lll'l:tri:l., a •ll'iklll d~: :.c11a ,·ollocacão: Houve por 
!t!'JJI 11 M:·~;rno ;\:í•·;ll>lo :::,, nlJor, dr•pr1is 1l1~ buvida :i SllCI:~o 
do' 1'\i'!IH:io·: do I!Jtperio do CoJJsi'!IJo t!e Estado, l\LIIIII:lr 
t'fr 11li I' 111 :11· 11 ;l('lo :11'' ;·1 J1 J'l'~i:II'Jil' Í;t . 

! 1'1"'' r:olll!llllllÍ•·n ~ V. 1·>;. para os fin~ wnvrnicnl•~s. 

ll ·ns ll!l'trdc ~ Y. E-.:: .-l'a.ulinn .Tos! Sonrr.~ d1! Son:a.
:;r. l't'l'sid,·nli: d:1 1'1 ''I in•·i:1 do .\mnona..:. 

\•> l'n•:;ii!I':J!.I~ •l:t PrnYilll'i:t d:t l':JIIÍ:J .- Tlt~i:lai':l sr:r mol.ivo d:~ 
nnlli:l:u!1• d1• elPi•::w- a illliJtJ•.>ihilidade de realizarem-si', no 
lt~íupn {~m qw! ~~t~ íliztlJn ;.•il:h~ as r!J:nuadas do~ ,·otautP~, ou 
:t :lJ.'Ilra•·.t:l do·~ \td·•-'. 

~~-" ~~~·t·(Io.- :.li;Ji•:fr'l'io do:.; Ncgorio~ rlo Imp:•rio.
!:it~ "" J:t'li'Íl'. 1•:n l "d:· 1'1'\:'i'"Íro de IHíO. 

lilt11. !' 1:\m. Sr.--!· "i J.rl'''''''nl.t! a Sua 1\f:J.Q'I'~l:ídi• o 
líllJi<'!':tdrl!' "qflj,·j,, t!r• 1:-: d:• .bu:•irn .;.,, :111110 fiÍ1t.lo, t'lll 

•JII· . l'·; r!:'1 l'lllif!•': ittli·!J(II d<.• :1r fll d:t IJ!l'--'ll!a dab, 
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pPio qu:tl :mnullou as tluas eleições que se fizer·ão, em 
~ietemhro ante~cdcnte, para Vereadores c Juizc~ de Paz 
na parochia de Sant~ Anna da Serrinha, do município 
1h PtiJ·ificaç:i.o, uma p('(·~idicla pPlo 1.", ~~ a outra pelo 
:2." Juiz de l'az. 

E o 1\[t•smo Angnt;to Scnhor,.Tcndo Ouvido a Secção 
tio:; Nngot:io; rio Imperio do Conselho de Eglatlo, Houve 
Jl"r ht'ltl Confirmar a annullação das J'Pfrridas eleições, 
11:1;; quat·~ nt:I'Ol'l't~rãn ag Si'gUinlt•;; irrrgulari!latiPs, que 
llw,; \ icià 1·ão o proeps:;o : 

l\'":t que foi prt'sictida pelo Juiz til~ Paz mais ,-otado, a 
i m po~~ i h i litl:11le tlt•, no mt•smo tlia 7 de Setembro, em 
que se organizou a mesa parochial, effcctuar-se a t.• e 
2.' ehamadas de {.370 volantes qualific:tdos, sem JH't•te
riç:'io das pre;;eripçõl's !Pgaes. 

Na IJlle presidiu o 2. 0 Juiz tlr Paz, além da incompe~ 
tcncia destr, estando o m:lis vot;ulo em cxncicio, deu-se 
a dreunl'itancia de nwncionar-se na acta eomo apuradas 
em nove horas 2.Gfi2 cedulas p:1ra Vereadores e Juize!; 
tln Paz, cruantlo <~t·a naturalmente impo!"sivel rralizar-se 
nci':-;e espaço dn tempo semelhante trabalho. 

O que communit:o a V. Ex. para os fins convenientes, 
oh~rrvan1lo, de a~.:eô•·do com a doutrina dos avisos de 9 
dr Sclt~miJro e fi de Novcmhr·o ultimos, que rm f8 de 
Janeiro não potlia ~er ex:ercÍlla por essa presidencia a 
attrilmição t·onferifla pelo art. H8 da lei regulamentar 
1la~ clcit:õl~~, JIOr não st• dar mais a hypothese nelle figu
rada. 

Jlrm~ Gnal'ill~ :1 Y. Ex.-Pmt'ino .Tosi Soat't?.~ de Sou::a..
~1'. Pre:;idt•nlc 1!:1 Prm int·ia 1l:t Bahb. 

N . . r,;i.-1:\li'EHIO.-Eit ;: DF. FEVEIIE!I:o m: tS70. 

Ao Presidente da Província do Cr.arú .-neclara ser motivo de 
nullidadc de elcit;:lo-!'ealizar-se t·m éa~~- pat·ricular sem ino
thn justilicJ.ilO. 

2." Sccção.-mnisterio rios Negocios do Impcrio.
H h de hn0.iro, em :J de Fcvet;eiro de 1870. 

lllm. n Exm. Sr.-Sua Magcttade o Imperador, Ou
-ri·h :t Sr'r:1:-:1o 1lo" Ne~~or·io.; do Imwrin do Conselho de 
r-:,t.:•h, Hrmvr· P'i:C h•'1)) "J'IJfOV(l!.' o ~·:to rlo :ll:lf'I~('SC:Or 

~~~,:r;-~·c;, u·~ lg7o. ·; 
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tle \'. 1·>.:. f!pri:Jrando null3 3 elri~ão 3 que, para Yerea
dores (' Juize~ de l'<tz, se procerlPu em Setembro de i8(i8 
na Frcgnezia de C:mindé soh a presidencia do Juiz de 
Paz mais votado c yálida a que f,ôra presidida pelo !J,.o 

Além de outras irreA"nlaridades, vicia ratlicalmentr 
:1 primeira das refcritlas eleições a realização t•m ca~:1 
p:1rticular .~em motivo justificado. · 

A idt)it::to presidida t~~'IO 'L" Juiz dt~ Paz no Irwal 
designad(l JWia li' i, a ig-reja matr·iz, eoi'J't~u com n·gu
Jaridadc lendo (I dito .Iuiz !l'g-itimameute assumido a 
dirf'cção do,; trahalhoc: ua falia dos mais Yotados, tfllt' 
n:lo comparecôrão. 

O que t:(lll1lltllllico a \'. EL t•m rc,;JtOsta ao ollicin 
n." !~8 do W de Noremliro de 1808. 

Onus Guank a V. Ex.-1'a11lino Jow: Sourl's dt' .';ali :a.--· 
~~r. l'rPsidenlt' da Prorir11·i:t dn Ct•ar:'t. 

1\l .. 'rti.·-- "ll'CIU'.I.-1~'' :: 111: r·rrun:mn llE l~iO .. 

l.<tl'resitlente da l'rurilll'i:t "'' ~Ii11:1s ,;,~raes.-llec!:rra que o~ 
. ~otautcs de paruchias cre:ulas e ca rumicanwnte instituidas, 

mas nas qu;u•s uiío se liwr fdlo aitula a crualilic:u;flo, devum 
eo11rorn~r á f'leit.·.~,., l!:t parw:lii:t. tla qual fui desmembrado u 
tPnitorio r111 tJite re,idt·tu" 

~-· SP,eção.-~lillislcrir• ""~ Nec:orio,; do lmpt•rio.
Hiu dt• .laueiro" em :1 dr: Ft•\crl'iro dt: 18iU. 

[IIm. c Exrn. Sr.-.lc,:usa ndo o rccchimen to !lo oficio,, 
de V. Ex. llc .11 do mez lillllo, no ttnal su!nnette á apre
ciação do G()verno lruprrial ;, dcci:'ão rJlW deu á tluvida 
~'1scitada prla Caruara ~lun ir.i paI do Pomba, sobre de
ver-se ou não proceder ú r.lnição rlc eleitores c:;peciaes 
uas Parochias de S. Jo~t': do Paraopt':ba e Nosso Senhor 
do Bomfim, ultimamente crratlas r: ranonicamcnte insti
tuídas, mas onde não~~ hal'ia feito ainda qualificação; 
cabe-me declarar a V. E"<:. rpw é approvado o a c to pelo 
qual V. Ex. resolYeu rtuc os rcspct:tiros votantes con
corressem ú eleição na parorhia da qual foi desmembrado 
o territorio f'Til que residem, deg-endo ;1 dita parochia o 
rHmtero de t~lcitorc:; f[Ut' dava antes da dr•smcrn!Jração. 

D1ms Gna rtlr a V .1~" .-l'a::lillo Jos1r Stlflre.~ df' Sou:a .--" 
~~r. Pr1•'idntl•' da Pr111 irwia d1~ Min:l'' l:t~I'Jt•:: 

• -f'IH 
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'i. 't7 .-DIPER,O.- Eu 4, DE FEVEnEIRO DE 1870. 

Ao l'resirlcntc ela Provinci:1 ri:J llahi:t.-Declara serem motivos 
dr~ nullidadc rk.cleiç:w:- 1.0 J"t):tfiz~tr-sc fr'Jra da mat1·iz sem 
motim jutilkaclo; 2. 0 a impossibilidade rle J"calizarem-sc re
~ular·nwntc us trabalhos no tempo em tlUC se dizem feitos; 
:1." a f:llta tlr! uu~n~ãn, na acta, tios votantes que não acudirão 
;i :J.a dramarla. 

~-" ~r!CÇ;to.-l\linisl.erio dos Nngocios rlo Impor i o.-
1\io oln Janeiro, em~ de Fevereiro de 1870. 

lllm. ~~ E'\m. Sr.-Em oflicio de~~ de Noveml.irodh 
ll"ltit;, sn!Hnr•tteu r. EL ao conlu~cimento do Governo 
lmperial o ado pdo crua! drdarou v:ilida a eleição de 
\ ereadorr~s c .Tnir.cs tln Par. fcitn em Setembro na Frc
gunzia rle Nossa Sr•nhora Mãi dos Homens, do l\lunicipio 
ri:! \"illa elo J\Inntc Alto, sob a prcsidcncia rio L" Juiz de 
l'a:~, c nnlla a qnn foi JH"r'sidirla pelo 2. 0 

Or1vid·1 a Sccr;ão dos Negodos d·o Impcl'io do Con~clho 
de E~ ta do, de conformidade com seu parc~er, H ouvi} 
por hem Sua ::lla.(jr~st.arlc o Impe::ador ]landar annullat• 
amha~ as rJr>i,:ões. 

lm·alirlão a ·elei(io prr~idida pt'lo L" Juiz de Par.: 
L" 1\ realizar;ão fúra da igrf'ja JUatriz, não prevalc .. 

cenrlo o motivo que !'e allcgou de estar este templo im
pedido, pois que nelle rlfectuou-sc na mesma occasLio a 
•111tra c!eido; 

~." ,\ CÍrntm,:taw:i;t rlr figurarem as acta:;, coml'r;:uh 
no dia 7 tll'pois tln org-anizada a mesa c concluida no 
mcs11w dia a L" chamada, l'Cndo LUHI os cidadãos qua
lilir~:Jrlos. E" m:111ifnsto que este trabalho não JlOdia sel' 
feito regnl:u·nu·Hfe em tão poueo tr~'inpo . 

. .\eleição presidida pelo 2.0 Juiz de Paz não póde sub
sistir pela irn::;nlaridade substancial da falta de menção. 
na aeta, dos nomes <los votantes crue não acudirão á :L• 
rharnada (avisos ll. 0

' MJ2, 495 c 508 de H, W e 21 d~ 
·~ovcmhro de 1868, c outros). 

Haja V. T~~., portanto, de mandar proceder á nova 
dllição na fôrma da lei. 

Drms Gua rrlc a V. 'Ex.-Panlino José Som·es de Sott.:a.
Sr. l'tnidcnle rb I' r o v incia da Bahia. 



N. í~. -DII'I·:run -1.11 , m: FJ:U·:IllilliO rn: 1Hi:1. 

Ao l'rcsi•trnte da l'ro\'iuda 1lo :uaranh:io.-lledara qn•~ o.~ ~u

l.antrs Sli •levem eulrT~ar 1lnas c•~dulas, s(•rulu uma para \"1:

re:ulol'I'S ~~ outra pant Juizes de l':rr. tio seu districto. 

2. a S•·•·•::lo.- ~Jinisi•Tio do~ Negod·•~ do Imperio. 
-Hio "'' Lrnciru, 1:111 't .,,. F1•rneiro de IR70. 

Illm. I) E\.ltl. ~r--IJ" ollicio ll··~;;a Prrsiilcncia de 
7 de l\'owmltro <I•· IHiiN, ,. dorumeul.os annexos re
l:tl irns á' t•lr•i•:-i'i!•--: f•· i la-: em S!'!•·ruhrn do Jlll':;uw 
ar111o n:r' ParoCÍii:rs de S. JleHio I' S. Felix de Bt!..;a,.; 
d11 J\Innici!•io de P:r'l'h Jhn:; consta: 

1." Orrl' foi :rnnull:id:1 a ,.,,.;,:.'io f1·ita n:t l'aror:lli:r 
1le S. Jlr~nlo, 111:111 t'lllllO ;r'["'' st• ·realizou na rlt: S. Ftdi\ 
dt• Hal':t' sol! a l'n~sid••wi:1 do 2." .Juiz dn Paz, nw
rPCI'IHiiJ a apprtJ\';11:~·~~ d11 antt•t·P~srrr dn \'.Ex. a rrrr> 
-;irfjt!;t r·•:l•l r.' Ju i:: di• l':ll .. 

'2.·' t.l''" '"i ,J,•.:i.".l':l''' :• •,.-· ""ming:r de llt•zcndH·o 
do 1111'<'11" :tllllo p:11;• _,,. J!l'"''~'der ir nova eleição de 
Juize,; dt• P.rz da l':rr•whia rk S. r;,.nto e a dn VP
r•·a,fpr·,._, r·rn lodo o 1111111i•·ipio, por eontr•r a Parnchia 
rje ~- B··nt•J :r JII'IÍ•II i:l ""~ \ nlantrs do JIWSIUO 11111-
'!icipio. 

Sua M t.'~';st:rdr· o l11rpcr:rdor, a Quem foi prt'SI'llln 

o refcritlo otlieio, ott' ida a Scrção rio,; NPg-ociog do 
lmpcrio do Con:;clho dt• E;-;tado, Houve por hem Mandar 
declarar a \'. Ex.: 

J." Oun :fl'ertada foi a dt~I'Í~iio dessa Pre~il!cncia 
;ieerca ,r:r, d11a~ dt•ini•·~. da l':rnwltia de S. Felix de 
H:tlsa,.:. 

2. o Que tarniJelll fl)i :rrntad;r a rlcdsão dessa Prc
-:idnncia. quanto ;'r dr·i·;~iJ da Paror;hia de S. Bento, 
port~rn IIPi,·:qllf'lllr· rr:r i•tl'lt• 1.'111 rr•rc :tnrwllou a el0ir;.ão 
rk .Juizt•.·; d•· l'az. ]In< fund:tllWIItos dC$~a rleci~íio soi 
pr•'Y;rl•·,··· o .,,. fr·r:'lll •· "'!antes t•nlregado tres ce
rlul:rs, st•ntlt) HJII:r Jnr.• \ n••:rdore.', oHtra para Juizr·~ 
de l'n tf, 1." di<lricto ,. fr_·rceip nara os do 2." rlis
t.rir.to da partJclri:r, i'f'l.lltdo. nus ttÚ·mos do art. 10n 
da L··i 11." :387 tf, 1!1 dr~ ,\gtJ~IJ· de 18'l6, cada vo
tant" ~,·, dr~rt· ''"lrce!:;rr drns t:Prlula~, uma par;• Ye
I'Padnrt<s r\ 1.>11fra p:1r:r .l•ri""' rk l'.n d•· s••u di;trir:I.P. 
E:<t a i rr•''2:111:J r i.f;,rfr: t'IU u:vLt i ulluc •:o!~rr~ a d~i,~Jo 
lc V !'l'CJ• lt•rr:-:, 



no ·r. o\ Efi!\'0. 

Cumpre, purlaplo, I(Ue V. E'{. exp~ça :1s nrrrssa
rias ordens tMra que tomem pos~e os Y crcallort•s 
;•leitos em St'tl'mbro de !868, e ~e proceda á nou 
dci1;ão de Juizes dt) Paz na Parochia de S. Bl)nto. 

Deus (iuanle a V. Ex.-Paulino Jof.é Sonrrs de Sou;;a. 
-Sr. Pre.-;id•)lllc da Prodncia tio Maranhão. 

iiiilill .... 

N. r,n.--1 ~I!'EI\10.- E,, 7 li E FEVEIIEII\0 OE 18i0. 

1\.n l'rcsitlt•ul•~ 1!a l'nwind:l <lt> S. Paulo.-llrdara 1111" a omi~s:lo 
ua acla ti•• n~·:11IL:I•lo tia apura~~!io dos votos r•:u·a .Juizf"' 1le Paz, 
eoustautlo f:sl;~, pon~m, do edital lu~o allix:Hin, e não ll:l· 
''·'lldn re•·la:na•;:ln, n:lo é motivo de uullidade de deif::lo. 

'2.' S<·~ç:io.-\linislrrio dos NI)!!;OI'Íos do Imp1•rio.
Ilio <k .Ttuciro, <'lll 7 de Fevereiro de 1870. 

111m. ,. Exm. Sr.-Cnnsidrrando n Governo Impe
rial v:'1!itla. a f'l!'iç"io feita rm Outubro ui ti mo na 1':1-
rnchia <lP S. Josô tia Parahyha para Ycrnadores é 
Juize.~ do l'az, não oltstante a omissão, qne ~e nota 
na aGia re"JWcliva, do l'l'sullado da apura1:ão dos \Olo~ 
para .Juizes de Pn, o qual con~ta entretauto do rdital 
IJIW logo St? aiii:wu; visto não ter havido reclam:lção 
al~uma eoutra a veracidade do que nesta se declara, 
nem r·outra a rrgularidade do processo !'leitora!: assim 
o cornmuniro a Y. E:c, para os devidos effeitos, e 
t•m resposta aos ollicios ns. 56 c tjj de 20 e 2!i de 
Novembro. 

Não couviiHlo, porém, que passe desapercebida sc
nwllnnle omissão, que i'e ne~te caso uãu foi inspi
rada pela fraqde pódc sel-o em outros, recommendn 
a V. E:{. a obs-ervnncia do art. 126, ~ l." n." ti." 
da Lei n." :~87 de :1.0 de Agosto de 18t6. 

Dons Guarde a V. Ex. -Panlino José Soares de Sou.:a. 
-Sr. l'tt•;;i•kale da Provinda d•) S. Pau!•J. 

-~t~--



DECISÕF.S 

N. tm. -FAZENDA.- EM 7 nE FEn:nEmo nE ISiO. 

Autoriza as Thesourarias de Fazenda para despenderem no 
corrente exerclclo, por cont:t do Ministério da Guerra, as 
quantias com IJUe se achão contempladas· na tabella junta. 

~inistcrio dos Nc.~ocios da Fazenda . .:... Rio \ic Ia
nciro, em 7 de Fe\'Crcit·o de !870. 

O Visconde de Haboralty, Prisidentc do Tribunal do 
Thesom·o Nadonal, de conformidade com o Aviso do 
1\linisl.crio da Guena de ':W de Outubro ultimo, auto
riza os Sr:>. lnspndores das The.sourarias de Fazenda 
para despcndcrem no presente exercício de 1869-70, 
por conta flo dito 1\liuistct"io, as quantias com que 
vão contempladas na tabclla junta; prevenindo outro
sim aos St·s. fnspeetorcs de que quanto á verba r Obras 
~filitares, • que não vai contemplada n~ referida ta
hella, devem prevalecer os crctlitos abertos ate esta 
da ta. 

"Fisco nele de Itabomhy. 
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N. !H. -F AZEND:>\. - Eu 8 OE FEVEREIRO h E t870. 

A? taxa do~t!!.~f.=!VOs não estão sujeitos os de cstabelecítnilntcis 
siuíaaos fóra dos limites das povoações. . 

?tfinisterio dos Negocias da Fazenda.--;- Rio de Janeiro, 
f'Tn 8 Je Fevereiro de i870. 

O Visconde de ltaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, cornrnunica áoSr. Inspectm· da The
soural'ia de Fazenda de Minas Geraes, que o mr.smo Tribu
nal, tomando conhecimento dorecurso de 'I. N .. Gordon, 
Superintendente da Companhia de mineração denomi.: 
nada-S. João d'El-Rei- estabelecida no Mort·o V clho, 
Freguezia de t:ongonhas do 1\lunicipio do Sabará, inter
posto da decisão da Thesouraria confirmatoria da da 
Collectoria do difo l\lunicipio, que considerou sujêitoil 
á re:;pcctiva taxa os escravos da mcneionada Compa
nhia ; resolveu dar-lhe provimento, visto ael1ar-se o 
P.stabelecimcnto da Companhia fóra da pov{Jação de 
Co'ngonh:Js ~ conforme a demarcação fe.ita pela (om
missão de limites da mesma povoação. 

Y tsconde de Itaborahy. 

N. ü2.-FAZENDA.-Ell8 DE FEVEREIRO DE {870. 

A taxa do sell8 d().S passaportes é a de 200 réis. ainila que os 
-Vistos- das Autoridãdes excedão a meia folha em que os 
mesmos passaportes forem escriptos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 8 de Fevereiro de 1870. 

Em deferimento á petiçãp de Barros' & Ferreira, 
proprietarios do patacho nacional S. João Baptista, de
claro a V. S., para o fazer constar ao Administrador 
da Mesa de Rendas de Cabo Frio, que os passaporte.s. / -~ -·- -., 
dPVem pagar a taxa de 200 réis na conformid.~·d9~" \)t- CMf4,.s 
art. i9 dQ Regulam,~nto de :1.7 de Abril d9 ·~~~ · 

, , ,1;\ 
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passado, c que não ficão sujeitos a nenhum outro 
sello, ainda que os -Vistos- das Autoridades excedão 
a meia folha, em que taes passaportes forem cscriptos. 

Deus Guarde a V. S.- Visconde de Itaboraky.
Sr. Conselheiro Dircctor Geral interino das Uendas 
Publicas. 

N. ;i:L-JUSTHj1.-:\n-;o n;: \)DI: FE\EllEIHO DF. f8i0. 

Declaranrlo como se tl<'vc Jli"O<'cder a J"CSJleito de Guardas 
~acionaeo; •lcst:tcados no quartel do Corpo 1\Iilitar de Policia, 
tJIIÍ! se au>cntãa por do•t>, ou mais dias, e c outra os quaes fõr 
laetlic 1z a prna de pri,.áo fJI~Io dolJt·o do tcmJlO da auscncia. 

l\IinisiPI"io do~ ·Npg·o~~io;; 1la Jusliça.-Rio de Janeiro, 
em 9 Jc Fercreiro Je tSiO. 

Em ontcio de 2~ 1lc Novemhro ult.imo Vm. repre
sentou a rcspci to d1) divnrsos Guanlas .Nacionaes desta
eados no quarl el desse corpo, que cont.inuão a ausentar-se 
por dous e mais dias, e solicitou autorização para pro
eeder contra clles com mah rigor, visto não lhe parecer 
cflkaz a prisão pelo dobro dos dias de auscncia. 

Não podendo ser impo.;ta aos referidos guardas pena 
maior (le oito dias de prisão, Vm., nos casos de rein
cidcncia, deve requisitar do Commandante Superior que 
os mande suh:Stituir, e submetter a conselho de disci
plina, de conformidade com o art. 6!) da Lei de !9 dn 
Setembro dc 18r50. 

Deus Guarde a Vrri .-Joaquim Octavio Nebias .-Sr. 
Tencnte Coronel Commandantc do Corpo Militôlr de 
Policia da Côrt c. 

"···- .. 
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N. oi, -JU:;TIÇA /~A nso DE 9 DE FEVEkÊIRO ítE t87()~· 

Doclata: que u~ indivicloo, que se aêbava lia mais de ~U~· 
no gozo de ~~cuâ liberdude e comb livre ltt;vlu ... M'madJ,.Iit• 
.SÓ nlo deve sêt élittcjl'IIC á . senhora. qUe O rett&l,.n COdlO e$.> 
,:ravo, mu den~ ser inunediatameote soll4, ·cumprindo aqlllella 
intentar em Juizo a acçao a que th·1~r clireito. 

:J.' Seeção.-:\finist~r\o t.los Negocios da Justiça·.
Rio de Janeir·o, t!ID 9 t.le Fevereiro tle 1870. · 

Em ollieio n.• ~3 de i8 de Jaflllil·o ultimo expõe V. S. 
a duvida, em lliJe.se acha sobre ai3nf.rega do pardo Ma
une! l'ereira t.le Souza~:que depois de ter servido tres 
annos na Armàda Imperial tevn baixa po1· ineapacidade 
physiea P é act.ualmente r:eclamado como· escravo do 
finado Antonio l\l01·eira Pontes pela YÍIÍYa deste D. liiJlria 
U mbelina de Siquein Pontes. 'fendo sido preso aquelle 
intlividuq como suspeito de desertor, consulta V •. s'. se 
póde t·cstituil-o conio escravo á .reclamante. 

Em resposta dcclaro~ã-V~'"S. que, achando-se esse in
llividuo no gozo de sua liberda~e ha mais de tres annos, 
e tendo como homedt livt·e Sei'Vido na Arntada Nacional. 
não só não póde ser entregue como escravo á suppli- · 
cante, como deve ser immcdiatamente solto; cutopl'indo 
a esta intentar em Juizo competente a acção, a que tiVeJ" 
dit·eito, para que depois o Governo possa resolvet'o qúe · 
melhor entender. 

\)dus Guarde a V. S.-Joaquim Octtwio N~bias.- Sr. 
Chef~ de Policia da Gôrte. 

1'i. !S!J.-JU:iTIÇA.~Anso DE.9 DE FEVERR~RO :DE 1870~ 

Dl.'claràndo abusiva a pr:\lica das companhias de npores trans· 
:nlanticos, que nas viagens dos JIOrtos da' G•·ã-Bret:mh:t para o 
lmpcrio exigem dos passageiros eómo condição indispeosa'~ 
p$1·a o pagamento da paasagem a liP,réseolaçAo ·prévià do 
pass:tportc d:ulo pela resper.ti\·a r.egaçlo ou A.~entes Consu
Tãrês. 

' ' ' ' 
3. • Secção.-Ministerio dos' Negocios da .Jusiiça .-

Rio de Janeiro, em 9 da Fevereiro de t810 .. · 
Com o Aviso n.• I de 13 do corrente V. Ex. dignou-se 

remetter-me uma cópia· do officio documentado n.• ~ 
liiWISfl!l.O I>K 18i'G. 8 
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no qual a Legi!ção do Brasil em Londres comrnunicou, 
em data d.e 6 do mez ultimo, que diversas companhias 
de vapores transatlanticos, em viagem dos pqr~s da 
Grã-Bretanha para o lmperio, exigem dos passageiros 
como condição indispensavel parà o pagamento da· pas
,.;agen1 a aprestlnlação prévia de passaporte dado pot· 
aquella LPgação ou P'-'los rrspectivos Agenfrs Cõnsu-
la!'ns. ' 

Tomaudo em consitleração o citatlo A viso de V. F.x.. 
tenho a l1onra de n~iter::tr o que a 22 de Dezeinl11·o de 
t8riH mPn :lllteeessor declarou ao Mimstcrio a c;Jr~o de 
Y. Ex. t'm resposta ao Aviso n. o 5 de 3 de Novemla·o 
antc·rior. A cloul ri na do rrfcrido Aviso-foi então repro
duzida na Cit·cnlar de 3 de Fevereiro do ann..o fi111Jo, 
sendo aquella a unica proYitlencia, que me cumpre tomar 
sohre semelhante assumpto. 

A pratica adoplatla·pelas companhi;ts de v:apores trans
allanticos, é, além de abusiva, coritrarià ao espirito li
lwral do Deereto n. • ~l7G de ü de l\laio de 1868,- convindo 
portanto que seja corrigida. 

Aprovei lo a occasião para apresentar 3 V. Ex. os pro
testos de minha perfeil:t estima e muita t.listincta con
sitleração.-Joaquim Octlll'io Nebia:~.-A Sua Ex. o Sr. 
llal'ão dt~ Cotegipc. 

N. GG. - 11\IPERIO. - Elt u nE n' Encmo DE f810 

Ao lUinistro da Fazenda.- lleclara que, não se.(lpplicando nos 
funcciouario~ ~cclesiaslicos as regras l'elativas a!> licenças 
dos empregados civis, de\·e abonar-se ~•:ongru_!l_aos "figarios 
licrnciados, nos termos das l'cgp~ctivas l~"ortãria1'f• 

~.··.Secção.- Ministel'io dos Negocios do1I'mpellu.
Uio de Janeiro, em 9 de Fevereiro de 1870. 

Illm. e Exm. Sr.- O Padre Manoel Florentino C<~s
siano de Campos, Vigario collado da,F.r'"eguezia dê No~sa 
Senhora da Conceição do Porto das Caixas, obteve, por 
Port:u·ia de 3' de Novembro do anno proxi~o • passado, 

.prorogação por ,seis mezcs da licença qué por igual 
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empo lhe havia sido concedida em 18 de Janeiro ·do; 
1esmo amio, com o venCimento dá respectiva congrua~ 
ara trata r de sua saude, deixando sacerdote idoneo ~ue 
substituísse,' appt·ovado pelo Diocesa·no. · · 
. .\ presen tattdo-se o referido sacerdote no Thesouro 

racional, a a.• Contadoria, firmada no art. 93 do Tit. 6." 
ap. unico da Lei de 2\ de Outubro de 183~, recusou 
agàr-lhc integralmente a congrua, julgando-o com 
irei to a receber sómente a metade; Contra essa decisão 
eclamou o reverendo Vigario. 

N:io sendo a pplicaveis aos empregados ecclesiastieos 
s regras relativas ás licepças dos funccional"ios civis, 
oufonne a doutrina da Ot·dem do Thesouro Nacional 
." ft, de to de Janeiro de 185i e disposição do Aviso. 
este 1\finistedo n. • 368 de ~9 de Agosto de 1861 ; e 
rndo o revcr~ndo reclama o te· deixado em seü lugar 
accrdote por ~lle estipendiado, não resultando de~ua 
usencia duplicata de despeza, digne-:se V. Ex. de· or
enar que ao dito Vigario se pague integralmente a 
ong-rua; sem dependencia de attestàdo de exercício,\. 
omo determina a Ordem dó Thesouro n.• 201 de 3 de 
•etembro de 1853. -

Deus Guarde a V. Ex.- Paulino José Soares de Souz~~ 
-A S. E 'L o Sr. Visconde de Haborahy. 

[. 57. --IMPERIO. -Ell 9 DE FEVEREIB.O DE 1870. 

>eclar:t aó Presidente da Província do Rio. Grande do Sul que,, 
á vista do art. 2.0 § 1.• n.• 3 dá Lei de 22 de Se&elnb,ro d!'i 
1828, cumpetindo ao Juiz de f.• instaocia autorizar a subro~ 
gac;ão de bens inalienaveis, a eHe deve recorrer o Vigari() 
da Frcguer:iil".de' S:i"Liif:i'~de Mostarda~, que pediu l_icenc~. 
para vender um te&Teno doado em .1773 para paçal do~ J'J~,
garios. 

4." Secção.--- ~inisterjo, dos Negocios dol»lPfl:rl~;·,.,· 
,i o de Janeiro, -em 9, de Fevereiro rlA tR71l. 

IÍlm. e, ltxm. Si-. .;.Foi. preseote.iao Govern,o tm
erial o requerirnento,:.transmittido ·C9nJ:. ,otlicio de~sa 
residencia,. d~ HS de Abril ulJimo\ em ·:que o Padre 

r Ice~ te de. Arg~rlsio,' ~igarit> 'nco,rnmwul~d_Q ,9a' F r~ 
uezta 1e S. Lutz de Mostardas; dessa Provtncta, pede 
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licença para v•mrler ,um ten·eno que existe_naquella 
-Freguezia, doado em 17,73 para paçal do~ V.igario;;, sendo 
o seu· prodHctA applica4<\'á compra de. uma casa desti-
uada ao uso-fruelo dos parochos, . ,' . . 

Em resposta decla eo a V. Ex... para o fazer consta r· 
áquelle Vigario. que;"! vista do art. 2. 0 ~ t.• n.o 3 da 
Lei de 22 de Setembro de 1828, aos ·Juizes da L" ins
t.ancia compete autorizar a sulirogação .de bens inalie
navcis, como o de qut• se trata. 

Deus Gu.Hde a V. Ex.- Paulino Jolté Soat·es.ltt'Souzfl. 
-Sr. Prrsidrnt.e da ProYincia de S. PedJ·o.do Rio 
Grande do Sul. · · 

-- --••+----

N. l:i8. --JUSTIÇ \.--A nso rn; li li E FEVEREIRO DE 1810. 

Ao Prrsid•~ute rl:t l'rllvincia dr• l'araná.-Dccl:.tra, r.omo ins
trueç:\o para a hna l'xecnç:w da lei, fJUC Ol\ filhos de um 
colono, IJUC fallecen <l<!vend,, á Fav:emla Publita e com seu~ 
bcri'ii a e lia hypothecados. tem direito a esses bens como seus 
herdcil'oS uece:;~al'io,;, subsistindo por·êm o ouns da hypo
lheca. 

Minísterio dos Negocio:" ela Justiça.-Rip de Janeiro,• 
em H de Fevcr~iro de 1870. 

lllm. P Exm. Sr.-Em ollicro n.• 197 de ll de De
zembro do anno findo, submetteu V. Ex. á àppro
vação do Governo Imperial a decisão por V. Ex. pro
ferida sobre consulta do Delegado do Jlirector •Geral 
das Terras Publicas, declarando que os flltws de um 
colono, que morreu devendo á Fazenda Pútilica e com 
seus bens a ella h~pothecados, tem direito a esse bens 
corno seus herdeiros necessarios, · subsistif!do, po}·ém, 
o onus da hypotheca; e que o Juiz de Orphão~~o te'rmo 
á que pertence a colonia, é o com pet.ente para' pt·oceder 
ao inventai'io, .caso sejão menores os filhos. · 

Em resposta declaro a Y. Ex. que appt·ovo a 'decisão 
como instl'llcção para a boa execução da lei; compe
tindo, porém, ao Poder .ludiciario conhecer da legàli
dade do a c to para seus ,elfeitos juridiÇQ!õ •. 
. Deus Guarde a V. Ex. -.Toàquim tlrtbt>:o Nerii!U • ..:::.Sr. 
Pr€sident.e da Província do Paraná. --
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N .. 59. -.FAZENDA.- EM U DE FEnREIRO 01!:.·1870. 

Sobre o· pagamento das lelras ou,,bilbetã,.~~jt!IY!ó ·• ·res
peito de cuja protrfrllllítfe 1àaJa reclamaÇõeS. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeh·o, 
em 14 de· Fevereiro de 1870. 

Transmítto a V. S., para o devic)o conhecimento e 
uecução, a Imperial Resolução de 9 do corrente; to-

. ma da soiJre Consulta tla Secção de Fazenda do. Con
seltJO de Estado de 21 de Dez«'mbro ultimo, junta por 
cópia, ácm·ca do objecto do officio de 16' de Setembro 
do anno passado, em que a Directoria da Associação 
Commercial desta praça , . tratando do facto de se ter 
no 'fhesouro Nacional recu<;ado pagu :tos negociantes 
Strack & c.•, depois de veneida, a letrA do mesmo The
souro 11. 0 1646 da quantia Je 2:000~000, JlOr não estar 
liquidada uma quéstão anteriormente suscitada quanto. 
á propriedade ·dessa letra, e que motivou o embargo 
e deposito do respectivo. V'alor, representou cont1·a .a. 
praxe do Thesouro de admittir embar-gos de terceiro 
ao pagamento de letras suas, aliãs.passadas ao portàdor. 

De conformidade, nois , com a referida ResoluÇ;io , 
cahc-me declarai· a V. S.: · · l· · 

Lo Que as letras ou bilhetes do Thesouro devem ser 
pagos na Thesouraria Geral, na época do vencimento, 
ao portador, sem. embargo de reclamações que P,{)SSão 
apparecer a respeito tle sua propr·ierlade; salvo o caso 
de decisão e precatorio da Autoridade Judicial. 

5!. 0 Que no caso de apparfter algueni, antes do paga
mento de qualquer letra, reclamando ·sobre sua pro
priedade, dever-se-ha tomar nota dà rllclamàção'e betn 
assim do nome do portador da dita letra, a quem· venha 
a ser paga na êpocn do vencimento, a fim de se poder . 
auxiliar a acção da justiça nas investiRações a qU:e. 
tenha de proceder a .. semelhante respeito. 

Deus Gu.arde a V. S~-Visconde de Itabot•ahy.'~'S~. 
Cons,elheito Director Geral da Contabilldade .. · 

Consnlta a qae •e Pf!fel'é ,o AYiáé aelma. 

SttNHoa.-Mando~ Vossa Magestade hnperial ue *~M·~ .. 
Secção de Fazenda do Conselho de' Estado consu . ~~\\~c~ A; 
com o seu parecer sobre a inclusa representàçã, ~ ~ · 

v~ 
~~-' 
(~ 
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rertoria da Associação Commercial de:>ta praç:t datada 
de lü de Setembro p1~ximo passado. . 

O assumpto a que se refere essa representação é al
gum tanto singular, já em seu começo , já em suas 
consequencias. 

O Dr. Lourenço de Souza God in h o, tendo de receber 
llo Thesouro Nacional alguns bilhetes de 2:0()()6000 cada 
um, autorizou a Severino llerreira da Motta l\Iachado, 
com quem tinha coutas, p:1ra realizar is<>o. 

E<~te scn procurador tendo-o~ recebido, pôz alguns 
(h•III)S em circulação, inelusive o de n:o !6\6, que foi 
tor :i~ mãos de Lallc:nant & C.", c po.:>teriormenlc ás de 
Strack & C." 

No entrf'tanto o Dr. Godinho, como seu successoi
Etluartlo Antonio Domingues da Luz, confes-;a no seu 
rerruerimento incluso, fez annundos e avisos á Thcsou
raria dando esses bilhetes por de~encaminhados, visto 
que estava em qu~stão com o dito seu procurador, e 
des~a arte obteve que não fosse o de n.• wr..6, que é o 
de qne se trata, pago ao tempo de seu venCimento. 

Strac~ &. C.", qne" t.inhão por sua vez descontado ess'e 
!Jil hetc, ti ver:io , vista a opposição do Thesouro, de 
pagai-o e licar no desembolso até tempo ulterior. 

Em conscqucncia rcqncrl\r:ão it dita Directoria da As
soci:ú;Jo Comrnercial (jiiC reprPseu tas ;e ao Governo de 
Yossa l\{a(\"estade Imperial sobre os graves incofive
níeules rc:mltantes da praxe que o Thesouro l.em ad
lll i ttido a se mel han te respeito. 

A Directoria, us:mdo do 11ireito que seus estâtutos 
com muita razão lhe conferem, dirigi,u com etieito essa 
rep1·esen tação, e nella pondera quanto· esse systema é 
prejudicial ao Comrnercio e ao proprio Thes6nro, e 
oppo.~to it natureza de títulos pas<;ados ao portador, que 
devem ter livre circulação. 

Na l1ypothesn de que se tr·ata, a S:)cção pensa coino 'a 
a referida Birectoria, por isso qne entende que n.ão· 
havia razão sufficiente para embargar o pagamentQ. ~ 

Com elTcito não se da v a 'o ca~o de perda, nem de furto 
propriarhcnte di to, o a rouho. 

Da\'a-sc por ventura um caso de abuso de confiança, 
o11 uma questão entre um nnndante e seu mandatarip, 
que deve1·ia ser pot· elles ventilada em Juizo, mas que 
uada tinha de procedeu te contra terceiros para, que 
impedis~e n fngamento de um bilhete passado a favor 
tio pqrtador. 
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Com cffeito qualqurw que snja o nome ·que se queira 
dar aos bilhetes do Thegouro tÍ" que se trata, elles não 
são senão rigorosamente- bilhetes ao portador. • ·. 

l)esuc então independente de endosso, cessãe ou qnal
quet· outra transferencia escripta, figurão como pro
vriedade daquelles que os apresentão no dta do seu 
\'Cncimento; por isso mesmo que a posse vale titulo 
e pr·estqnpção de domínio, sem que seja de mister de
monstrar de quem, ou como hou,·erão essa posse. 

Se assim não'fosse, tnesbilhetes deixarião na reali
datle tlc ser pass::rdos a favot do portadm;, perderião 
t•s:-;e carne ter, e com elles a facilidade de transmissão e 
de livro circulação. O Commercio desde então nilp.ne
gociaria taes titulos, e o Thesouro Nacional perderi01 
as vantagens que delles deduz. · 

Não ha duvida que no caso de perda, furto ou roubo, 
:~quello que allr~ga l'ssa opposição ao pagamento deve 
ser <ldmitlido a provar taes factos, e com elles a,:má fé 
do portatlm·, mas para suspender o pagamento é de 
mister que a prova seja feita antes de realizar-se o.pa• 
gamento, e feita em Juizo. 

O far.to do simples aviso e os annuncios por si Sós 
parece que não bastão, por isso mesmo que isso depende 
apenas da vontade de qualquet·. E' o que se vê verAfi
cado na hypothese vertcn"tl', c que não tinha fui\i!a
mento real. 

. Godinho o~c~ltou a verdade, .c deu. por pcrt}ido o 
lnfhete n.• 1646 para o fim de nnpecht· o pagamento 
contra quem havia recebido esse ctl't~ito na maior boa 
fl: e conllança publica. 
· Este abuso púde ser reproduzido por qualquer, e cau

saria g'rande mal ao Commercio e aoThesouro Nacion'at 
como é obvio e tlca ponderat'l~. Parece, pois, qu,e r.o~;vem 
alterar o expediente seguiUo pelo Thesouro por outro 
mais reflectido. · 

Parece que o aviso feito ao Thesouro por si só não 
deve servir para irnpedir o. pagamento, esó sim para que 
se tome o nome do portador e se reconheça sua perso
nalidade, a Um de que o pretendido dono possa corttra 
clla intenta.r a sua acção de reiVIndicação. . · .. 

A par disto nada impede· que o pretendido dono faça 
a sua justificação ou p1·ova pelo Juizo c:om~tente cbm 
citação pessoal quando saiba~quem eeja o detentor, ou 
com citação por editos no caso contrario, de sorte que o 
Thesoui'O só deixe de realizar o .pàgamento quando, 
depois de feita a prova, receber pata issO' pt'ecatorio 
do Jairo. 



Este e, Senhor, o parecer da Secção; Yo.ssa .Magestade 
Imperial, porém, Mandará o que fOr mais a~ertado. 

Sala das Conferenr.ias, em ';!f de Dezembro de ~869 .• 
-Visconde de S. Vicente. - Francisco de SaUes Torre• 
Homem. 

1\F!'OLUÇÃO. 

Coulll p:m.·c1· .- P<~ço, em 9 dr· Fl'Vt·reiro de 1870, 

Com a ruhric:t lho Sua Mag-I'St:u.le o Imperador. 

l"i~l'ondr tfp Jtabomhy. 

'.N. 60.- I~IPERIO.-Eftt 1'1 DE FE\"ERF.IRO DE 1870. 

Ao Pl"csidcnte da l'ro~incia do 1\io l~r:mde do Norte.-Ue
clara IJIIe, fa llando a :mthentica 1lc :llgum cõllegio, deve a 
Cama•·a Municipal adiar a apnraçáo geral dos votos para 
mt:mbros d:t Assembléa l'roviucbl até QUI! ess:t autbentic:t 
lhe seja presente. 

2. • Seeoão.-1\tiuistel'io dos Negoeios do lmperio. 
-Hio de Janeiro, em H LIP J<'evereiro de :1870. 

111m. o Exm. Sr.-DPrlaro a V. Ex. que ace,rttJ~'l 
foi a decisão por V. Ex. dada em resposta á Camanl 
Municipal dessa capital, que o consultára se devia pro
ceder á apuração garal dos \'otos para membros da As· 
sembléa Legislativa Provincial, apezar de faltar a au· 
thentica do collegio de Páo dos J<'erros. 

Não. podia a mesma camara, na conf01·rnidade dos 
avisos n. "' 22!-de 20 de llaiQ de H~6l e 419 de 6 de 
Setembro de 1862, deixar de adiar a apuràção até 
que lhe fosse presente a reterida authentica, pois q:ue 
o inconveniente resultante desse adiamento é mutto 
menor do que o de não se apurar a aulbenlica de 
um collegio, cujos votos podem talvez influir no re
sultado da eleição. · . .. 

Fica assim respon~ido o officio de V. Ex. sob n. o 35 
de 26 do mez findo. 
_Deus Guarde a V. Ex.-Patdino José Soares de Souza. 
sl. Presidente da Província <fo Rio Grande de Norte. 
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N. 61.- AGRICULTURA, CQllMERCJO E ·OBRAS PU· 
BLICAS.-EH iã D~ FEVEREIRO DE !870. 

Autoriza um desvio no ramal ílu L1lraogeiras . 
. , 

N: 7 . ._Secção.-Ministerio dos Negocios da Agricul· 
tura, Commercio e Obras Publicas. ~Rio de Janeiro, 
em Hi de Fevereiro· de 1870. 

Tendo por despacho desta data, e á vista do parecer da 
lllustrissima Camara Municipal concedido a autori· · 
zação que pediu a Companhia de Carris de Ferro do 
Jardim Botanico para construir um desfio no ramal 
das Laran,qeiras -entre õ largo do :&Jachado e a rua 
Guanabara; assim lhe communico para sua intclligencia 
e lins eon vcnicn tes. . 

Deus Guarde a V. S. - Diogo Velho CavaJcanti de· · 
Albuqnerque.-Sr. Engenh,!liro Ftscal da companhia de 
Carris de Ferro do Jardim Botanico. 

-... ... 

N. G2 .'- UIPERIO.- Ei\t lã DE FEVEREIRO DE 18i0. 

Ao· Presidente da Província do ·Rio Grande do Sul.-Declluo 
que, niio estando ainda approvados os eleitores da respecLiva 
Parochia, deve ser convocado para fazer parte, di{coosetbo .do 
recurso) o eleitor mais votado da parocbia m:lis \'izlnha • 

. -' 

2. • Secção.-llinisterio dos Negocios do .Imperio. 
-Rio de Janeiro, em ·15 de Fevereiro de 1870. 

•lllm. e Exm. Sr .-0 Governo Imperial· approva a 
acto pelo qual Y. Ex. declarou ao Jui:l: Muhic.iP.at 
do termo de Santa Anna do Li-vramento q11e:; n~ eiS.:. 
tando approvados pelo poder competente o~ eleitores 
da parochia do mesmo nome,. devia o dito Juiz, nôs 
termos do aviso n. o 24.7 de 6 de Jllnho.de f860, con
vocar para fci:~:er parte do conselho -municipal de te
curso, que se tem de reunir na 3. • domittga do mez 

IJF.CISÜF.S llr. 1!!70. 
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ele Abril vindouro, o eleitor mais votado da .parochia 
mais vizinha á de S. João BaptisCJ. de .Quarahim.-. 

O que communico a V. Ex. em resposta ao officio 
de 7 do mez findo. sob n .. • 4. •. . . . . 

Deus Guarde a t. Ex:-Paulino José Soores de Souza. 
-Sr. Presidente da. Provinciá de S. Pedro lto Rio 
Gr~nde do Sul. 

N. (i:J.-IMPEP.IO.-KII ftj m: fo'E\EREIRO DE 1870. 

Ao l'ri~Sillrnte da Província 1lo Ceará.-Declara serem motivos 
de nullid:ule 1le ~clei,;fw~t. <> a incoutpetencia do Juiz que a 
preside; 2." SPI' 'reHa !'lira dl matl'iz sem motivo jnstilicatlvo; 
3. • fazer-St' a substituiçiio de membros da mesa por cida.dàos 
eharnados pelo Jui~ !lc Paz;~-· ser f.cita a chamada po1· qua
IHieação anterior á ultima c~nclnida; 1). 0 presidil-a Juiz de 
l'az de distl'ir.tn dher,;o l'nm prrterição dos do district~ 

vroprio. 

2.' Secr;:iil.- J'ilin isl !'rio dos Neguei os do lmperid . 
.._.lHo de Janr~irl!, "'I l•i de Fercrciro de 1870. 

lllm. c Exm. Sr.-::;fl;,,·c as eleições que, em du
plic.ata, se fiwrãn p:tra \'cread'orcs ·e Juizes de Pàz 
em Sett•mbrn de i8íí8 nas. Parodlias da Granja, Santo 
Antonio de Iboas'ú P rarzna Grande, communicou o 
antecessor de Y. Ex., em ntndo de 2ft, de Fevereiro 
do anno l!ndo: · 

i." Que dcclat•:ira v:ílit!:ts a~ que se realizárão na 
J>arochia da Gran.ia sob a prcsit.lencia•do L" Juiz de 
Paz Josv l\laria Ferreira Lobo, e na do lboassú sob a 
do 2." Juiz de Paz da H ranja João Fellx de Lima. 

2. o Que julgava insubsistentes as ~ue se efTectuárão 
na i. a rlas referidas parochias sob a prcsidencia do 
3. o Juiz de Paz .João Pereira Jacintho Cavalcanti; na· 
2. • sob a prcsidencia de Vicente Lopns Freire, Ju;z· 
de Paz. do distrlcto de S. Jledro dn Jbiapina, do Mu
nicípio de Villa Viçosa ; c as duas da Parochia da 
Varzca Grande das q uaes foi uma presidida pelo I." 
Juiz de Paz Antonio Grcgorio Moreir:t, c a outra· por 
Hor10rio Luiz Dourado; Juiz de Paz do referido dis-
tricto de S. Pedro de Ibiapina. ... 

O Govemo Imperial sustenta taes artM do antcressbr 
u.~ Y. Ex., porq11anto: 
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.Merecem approvação as eleições dali . Parochias da 
Granja e de Iboassü, cuja validade foi reconHecida, por 
ter corljido re~ularJ1lente seu P!i>Ces~o •. e das ilrg:uiç(Jes 
contra ellas feitas; serem.qmas Imptqtledentes e Ol.\lta~r· 
destitaidas de provas. ; ' ' ·· · · · ·· 

Nas eleições an·nulladàs derão-sé irregularidades que 
se teferetn á essencia de seu processo. . 

4. manifesta incompetencia do .Juiz que a presidiu, 
e a realização fóra. da igreja I.D.l\triz sem tnotivo jtis-. 
tificativo, vicião radiclltnente a eleição <la .Freguezia 
da Granja pr~sidida pelo 3. o Juiz de Paz João Pe-
reira JaciÍltho Cavalcanti. . 

Radicalmente viciada fieou tambem a eleição da Paf.o
chia de Iboassú, presidida por. Vicente Lopes Freire, 
Juiz de Paz do· districto de S'. Pedro do Município de. 
Villa Viçosa, pela illegalidade com que se organizou a 
mesa parochial. Constituirão-se membros da .mesa, 
com infracção do :).rt. H do Decreto n." 1812 de 23 
de Agosto de 1856, os dous cidadãos chamados pelo 
Juiz de Paz presidente para substit'uir os eleifores e 
supplentes; que não comp:trecêrão ; quando nos termos 
do mesmo artigo só lh.:s competia a nomeação dos re-
presentantes das respectivas turmas: . 

Invalidaria a eleição da Parochia da Varzea Grande 
presidida pelo L • Juiz de Paz Antonio Gr·egorio ll.o
reira a irregularidade de se ter feito a chamada dos. 
votantes pela qualificação de !866, quando a de f867 
estava concluída e fôra d·.JCíarada vá I ida por essa Pre
sidencia, se do exame dos doctunentos r1ue acompa
nhárão o officio a qu_e rcsponào, não transparecesse 

·que tal eleicão foi clandestina. 
Qaanto ã outra eleição feita na mr:Jsmlt . parochia, 

determina sua annull:tção a círeumslanda de, na falta 
dos. Juiz:~:> d1l P<lZ do districto da matriz: ter sido cha
mado para diri~ir os trabalhos eleítoraes o cidadão 
Honorio Luiz Dourado, Juiz de Paz do districto de 
S. Pedro de Ibiapina, do Município de ViHa Viçosa, 
quando aos Juizes de Paz do districto desta villa, que 
c o mais vizinho, competia a substituição,. nos termos 
do art. 17 do citado Decreto n. ~ !8{2 e tio § ~.o· das 
Instrucções de 28 de Junho de {86.9. 

J!aja V. Ex., J>:OJt~tnt~, de.mandat· procederá.nova 
eleição nes.ta ultima parochia, observadas as dispo.,. 
8içõas em vigQr. ' · 

Deus Guarde a V. Ex.-Paulino Jo~é Soares de Sou.za .. 
-Sr. Pre~idénte da Província do CPará. · 
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N. 6~.-FAZENDA.- E111 16 DE FEVEREIRO D.E 1870. 

Declara, a proposito de duas reclamações contra o lançamento 
para a Cob1·auça do lmposloj_~ indust~ias e ~rdlissões, .911e 
as Tbesourarias não podem transferir uma 10 UI!Ltla para 
classe diversa daquella em que deve ser cointh'Cbendida. 

Ministm·io dos Ne!tQcios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 1ü de Fe,·ereiro 'ile 18j0, 

O Yiscon1le de ltaborahy, Presidente do. Tribunal do 
Tllcsour·o Nacional, tPIHlo pre5entes os officios da The
solll·aria ela ProYincia de S. Pedro de 2ü e 2,7 de Agosto 
do anno findo, sob n."" 185 e !86, aos quaes acompa.
nl!ár·ão os requer-imentos do relojoeiro Jacob F:rederico 
Schulcr e de Virgínia Etuman, fabricaq~e de flores
ai·tilieiaes, reelamando contra o lançamento que por 
parte da Airandega de Porto Alegre fôra feito em suas· 
casas;· dec!<Jra ao Sr. Inspcctor da refe~ida Thesourari.a 
que os reclamante.g não estão sujeitos ao imposto sobre 
ÍIH!Ustri:JS em \·irtude UO :JI't. ~-" § 5. 0 do 1\egulamento 
tle 23 de Março do c i ta !lo anno, mas, :~inda quando es
tivessem, não podia a mesma .Tltesouraria. transferir a 
industria que elles exercem 1la classe em que devião ser 
comprchcnuidos para clas..:e diversa. 

rr.ronrl11 de ltaborahy. 

N. ü:i.-FAZE:'ffiA.-Eu fj DE FEVEREIRO DE 1870. 

Os caixeir·os de ncgoeiantes não matt·ictilados, que exhibirem 
os seus ti tu los regularmentf' re~istrarlos:no Regis.tro do Com
me•·cio, ]101lery agenciar nas Alfallllcgas os IH:gocios das casa:~ 
de que são prepostos. · .. · 

~linisterio dos Ncgoeios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em :1.7 de Fevereiro de !870. 

O Visconde de Itabor<Íhy, Presidente. do Tribunal 
do Thesouro Nacional , dererindp o requerimento 
em que a Associaç:1o Commcrcial de Maceió, na Pro-
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vincia das Alagôas, representa contra o acto da The
souraria de Fazenda da mesma Província que, i.nter
pretando o art. 6i8 '§ 2. • do Regulamento . das Al
fandegas, i::lecidiu que os êaixeiros dos· n~gõcia~&tes 
não matriculados· não podiãa :)genciar na respectiva 
Alfandega os negocios especiaes as ca!tas de :que são 
prepostos; declllra ao Sr. Inspector da dita Thesou
raria que fica revogada a !ll}a decisão ~ pois que. obri
gando as disposições do Codigo Commercial, tit. L • 
cap. 2. •, a todos os commerciantes, matriculados ou 
não (Av. n.• i68 de 20. de Julho tle -1853), c perten
cendo os títulos de nomeação dos caixeiros despachantes 
á classe dos documentos, cujo r&gistro. é.,obrigatorio 
nos termos do art. tO§ 2. •, cohl.prehendtdo naquelle 
ritulo e C1ipitulo do Codtgo, e a que faz referencia o 
art. 7~; é claro que, na fórma do art, (i6,8 § 2." llo 
1\egulamento das Alfandegas, estão habilitados nara 
1genciar os negocios de seus pa trõcs ou amos os cai
Kei~o~ das éasas commerciaes não matriculad~s •• que 
~xlub1rem os geus títulos regularmente rllgtstrados 
110. Registro do Commercio ... 

Visconde de Jlaborahy. 

N .. 66.-IMPE~0.-Eld7 DE FEVEREIRO pE 1870 . 

. o Presidente lfll Proviucia do llhranhao .. -Declara que o excesso de 
reilulas encontradas 1111 urna só é motivo de(Úullidade de}elelçAo 
q.uancto influe no resu,!tado desta. -

2. • Secção.-Ministcrio dos Negocias dl) Impcrio.
lio de !aneiro, em :1.7 de Fevereiro de Hi70. 

111m. e Ex lO. Sr. -Com oficio de !j de Dezembro do 
rl.no J1ndo, enviou-me V. Ex:., acompanhada das actas 
a eleição de Vereadores e Juizes d-e Pnz feita- na Parochia 
e S. José dos Guimarães, em Outubro ilo dito anno, 
ma representação de· v a rios cidadãos ali i residentes, 
ed.indo a nullidade da mesma eleição. · -~ 
~rn r!lsposta declaroa -y. Ex. que a dita repr_ ~-\\J~ \'!~ CAMJ 

1çao nao póde ser attcnd1da, porct.Uanto dos m. yu~ 

í' ''"' /.---: í'~ • 
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nu li idade que forão alie gados, sú teria procedencia o que 
se ret:eré ao excesso de 91 cedulas encontrad.as na urna, 
se tal ex. cesso inflç.isse no rêsultado da eleição, o que não· 
se veri.fica. · · · 

Deus Guarde a V. E:c -Ptudino José Soares- de Souza. 
-Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

N. 6i.- 11\IPERJO. -···· EM 18 rn; FEYEREinO DE 1870. 

Ao Governador do Bísp:nto do Río de Janeiro.- Declara que 
o Vigario collado-, licenciado por tempo indeterminado, que · 
voJ.ta esppntaneamente ao exerci cio do cargo, não póde 
mais gozar da liceaça que renunciou. 

4-." Secção.-1\finistr.rio dos Ne;:rocios do Imperio . ...:... 
Rio de Janeiro, t!m 18 de Fevereiro de.1870. 

F,:m resposta ao o!itctO ae 1 ao corrente mez declaro 
a V. S. lllma. f!llC. fico inLciraclo de ter o Padre Grego
rio José Lopes Nnncs, Viga rio collado d~ Freguezia de 
S. José elo Ri,o Preto. renunchdo a licença que por 
tempo inrletcrminnrlo lhe hnia sido coneedid~; •não 
podr,ntlo o mesmo Vi2";1rio !!"OZ1r n~ais dessa licença, 
pnrqur. SCééllllflo a n'~ ··a I'SI.:J!wlcí;ii]:J no Aviso n. • ·f3 
de Hi dr~ J,,,t.~iro dt~ l''fií, ~/,;w·ntc se. não con~iderão 
rennnr;i:!das, rw!n f:H'Io !!1: ;·oi la ao :~XI'rcicio tias funcções 
t]o cnqn PWL ::s lir•nt;:::~ c;:j:r inf.•'rrufJ(io p;·ovcnha fie 
~ervi•;o determinado por or·rleat snpf'rior, ou.dc qual
qtwr nnl.ro~in:lf'p:mdcntt• da >onf.a1le dos lii:end:ulos. 

Deus GtJardc a V. ~- Illma .- Ptwlino José Soares de 
Son.:a.-Sr. Governador do Bi~pailo de S. Sebastião d() 
Rio de Janeil·o. 

-···· 
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N. 68.- GUERRA.-E!I 22 DE FEVRREinO DE 1870. 

Declara o modo por que s& deve proceder em reJaç5,o aO,. 
Voluntarios da l'atria e -Guardas Nalti.oDaes, que regressá~o 
da'lteíiülíiicã do Par:.umav ~ pnà~recoiher-se· ao seio de st;as 
famílias. • 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro~ 
em 22 de Fevereiro de 1870. 

Illm. e Exm. Sr.- Submettenao v. Ex. á conside
ração deste .. Ministerio a consuJta ·apresentada pelo 
Commandante "das Armas dessà. Província i . relativa
mente ao- modo por que devem ser. considerados os 
Voluntarios da Patria r. GuardasNacionaes, que tiverem 
de recolher-se ao seio de suas famílias. se fazendo ainda 
parte do Exercito, e assim com.diJ;eito aos respectivos 
vencimento~, ou então se dispenoodos do serviço; cabe
me declarar a V. Ex.., para seu devido conhecimento, 
e em resposta ao &cu pfllcio reservado de 30 de Janeiro 
proximo tindo, que devem ser considerados dispensados 
do serviço, noc:~so do ser reform:idos, os que se tiverem 
inutiJísado j)OI' ferimento recepido em COmbate, f ÇOffi 
direito á pensão aquelles que, em inspecção de saudé, 
forem julgados não poder obter meios de subsistencia'; 
cumprirdo, outrosim, declarar que os Guardas Nácio
Iiaes, se tiverem sido coagidos e nãl!l estiverem inhabi
litados p~ra o scFviço, fazem parte do Exercito, e devem 
servir o tempo marcado de confonnidarle com os arts ... 
1:33 c f3~ da Lei n. • 602 de f9 de Setembro de !850. e 
com a ultima parte do Aviso do 1\finisterio da Ju~tiça 
de 28 de Setembro de i868. 

~ 

Deus Guarde a V .. Ex.-Barão,de Muritibq.- Sr. 
Presidente da I'rovincia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul •. 

. ..... ' 
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N~ 69.- IMPERIO. -EM !4 DE FEVEREIRO DE 1870. 

Ao Presidente cta Provlncla das Alagôas.-Declara que as Gama• 
ras Municipaes não tê in .fa~:uldade para proiÍibir a (exp01·LiÇâo 
ôeígeiiéfõS ~lhqentlcios em caso algum. 

2.• Sccr;ão.-1\linistr:rio dos Negocios do Imperio.
Rib _de Janeiro, em 2í de Fevereiro de 1870.' 

111m. c Ex.m. Sr.- Em resposta ao officio de V. 
Ex. datado de 28 do !ll!'Z findo, no qual, pergun
ta se as Camaras 1\lun.ir:ip:lCs po(lem, fundadas no § 
10 do ~rt: ()6 da Lt'i do L • de Outubró de 1828, pro
llibir a éxporlaQão dtl gcneros alimentícios· que al
guns cspcculadnrc~, nprovcitan(lo-sc tlo alto preço que 
clli's tt:m nos ln~an•s ns:,ol:Hios· pela secca, comprão 
em diversos ponto::> pnra irem vendei-os alli, tenho 
<k ,~i;~el' a V. Ex. ~uP, á 'ista dos termos em que 
ú r:unr-: hida aqndía dispo:::i<_·f!o da lei, não têm as ca
rnaras facnldatle para dderminar ~émelhante prohi
biç~~o, que importaria rcstricção á ampla liberdade 
que Lóm os donos daqueqes gencros de dispôr dellcs · 
eomo.Illcs aprouver; liberdade esta que as palavras 
finaes do arlígo e parag-rapho citados garantem positi
vamente tle accôrflo com o prinripio constitueional do 
art. f7\J, § 22. 

As posturns municip~cs, a que V. Ex. se refere, 
tratão de hypothr.se<> diversas, pois que reg~lão a venda 
nos mcrc:tdos publicQs c prohibem o atravessarnento 
dos rrcneros nas estr:Hlas, desviando-os dos povoados 
a que os levarião seus comluctores. 

Deus Guarde' a V. Ex:.- Paulino José Soares de Sou
za.-Sr. Presidente da Provincia das Alagôas. 
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N .. 70.-JUSTIÇA.-AviSO DE 2~'DE FEV~REIRO BE ~87Q. 

Decide que não h a incompatibilidalle em' servir o Chefe de Es• 
tado Maior da Guat•tfã-.N:tcíolliil do município o lugar de Pre
sidente do conscííio de 'revista, embora tivessem sido membros 
dos de qualificação um, ou mais de seus irmãos, com tanto 
(Juc não funccione em relação ás decisões, em que estes hou
verrm tomado parte. 

3. • Secção.-l\linisterio dos; Negocios da Justiça.-Rio 
de Janeiro,_ em 24de Fevereiro de !870. 

Illm. eEx:m. Sr.-Participa V. Ex., em seu officio 
1lc 2 de Setembro ultimo,. que sobre consulta do Juiz 
Municipal de Itaguahy decidiu não haver incompati
bilidade em servir o Tenente Coronel chefe de estado 
maior da guarda nacional daquelle município o lugar 
de Presidente do conselho de revista, embora tivessem 
sido membros dos de qualificação dàs diversas parochias 
um ou mais· irmãos do referi_do Tenente Coronel, com 
tanto que não fnnccione em relação âs decisões, em que 
1wuverem tomado parte os .mesmos irmãos. 

O Governo Imperial approva esta decisão de V. Ex. 
, por estar conforme com o que se pratica em todos os 

tribunaes de recurso. , 
. Detts Guarde a V. Ex.-Joaquim Qctavio Nebias ....... 

Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 71.-JUSTIÇA.-AVISO ot 25 DE FEVEREIRO DE 1870. 
' 

Ao Juiz de Orphãos da Cô-rte.-Declara que aos Porteiros de 
audltorios competem pela, venda del escravos unicamente os 
emolumentos do art. 168 do Regimento de Custas. ' 

2. a Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça . ....:... 
Rio de Janeiro, em 25 de Fevereiro de !870. 

Em officio do t. • de Dezembro do :mno findo con
sultou Vm. ao Governo Imperial se, á vista do De
creto n. • !695 de iõ de · Setembro anterior, o Por-

oEcrsOEs DI! 1870, 10 
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teiro elos amlitorios, não obstante deixar de fazer os 
pregões nas vendas de escravos, deve continuar a per
ceber a. porcentagem marcada no art. 169 do Regimento 
de Custas pela publicação de edital e a respectiva cer-
tidão. · 

Em resposta declaro a Vm. que dos actos pra- ' 
ticados pelo Porteiro na venda publica dos escravos 
restando depois da Lei sómente ~ certidão, que passão 
da aflixação dos editaes, deve por ella perceber o Por
Lr,iro a quantia de quatrocentos rí'is, · marcada no 
art. 168 para caso semelhante. ' 

Deus Guarcle a. Vm.-Joqqui1n Octavio Nebias.-Sr. 
Juiz de Orphãos da Côrte. ' 

N. 72.-FAZENDA.-E~I ~5 DE FEVEREIRO DE 1870. 
/ 

Indefere um recurso sob1·e um despach~ de r~.exp~~taçãol de 
mcrcadorin.s, desta Côrtc para a Província de Santa Catba
rina, as quaes pagárão alli direitos de importancia muito 
inferior á caucionada. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 25 de Fevereiro de 1870. 

lllm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. para os 
devidos etTeitos, que pelo Tribunal dó Thesouro Na
cional foi indeferido o recurso interposto pof Fiorita 
& Tavolara da deeisão dessa Inspectoria, que lhes negou 
a restituir;ão da quantia de M,9$768, diflerença de di
reitos, que se encontrou entre os de 693~690 que tinhão 
caucionado na Alfandega da Côrte para reexportar 
duas caixas, uma C()m vestimentas e roupas para 
crianças, n. o 96, vinda do Havre pelo navio Com
m.erce de Paris, e outra com tiras bordadas, n.o 7~, vinda 
pelo navio Normandie, e os de ~!43n91!~ que effectiva
mente pagárão, quando fizerão o despacho das mesmas 
mercadorias na Alfandega da Província de Santa Catha
rina, para onde forão reexportadas .aquellas .. caixas a 
bordo do vapor nacional Brasil, como consta das notas 
n.•• 719 e 720 de~ de Julho de 1863. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de ltaborahy.- A S. 
Bx. o Sr. lnspector da Alfandegada Córte. 
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N. 73.-IMPERIO.-E~t 26
1
DE FEVEREIRO DE 1870.· . . 

' Ao Presidente da Província da Babia.-beclara que na:o podem.ef-1 
fectuar-se actos eleitoues em pà"ocbia coostitu,ida com territorios l4. ~ 
desmembrados de outras parochi,as pertencentes a collegios di- r 
Tersos. 

2. a Secção.-Ministerio dos Negocios do Imp~rio.
Rio de Janeiro, em 26 de Fevereiro de 1870. 

lllm. e Exm. Sr .-0 Governo lmperialapprova o acío 
pelo qual V. Ex., firmado na doutrinado Aviso n."365 
de õ de Setembro. de 1868, deélarou ao cidadão ~osé 
Vieira de Santa Anna , residente na nova Parochia 
de Nossa Senhora do Bom Consf'lho ·da Serra Preta, 
cread1t com territorios desmembrados das Parochias 
Santa Anna da Villa do Camisão, Nossa Senho.ra da 
Conceição do Riachão de Jacuipe e Senhor do Bomtilij, 
que sendo as duas ultimas pertencentes ao collegio eloi
toral da Feira de Santa Anna, e 'a primeira ao do Ca
misão, não podião effectuar-se acto's eleitoraes na so~re
dita parochia, visto ser constituída com territo'rios per
tencentes a collegios eleitoraes diverso.s. Nos termos 
expostos ficará de nenhum effeito a eleição a que por
ventura se procedesse contra a ordem por V. Ex. ex-
pedida em 20de Novembróultim9. · . 

Fica assim respondido o.offic.io n.• 2t de ~i do mez 
findo, do qual nesta data dou conhecim:ento á Camara 
dos Deputados; para resolver sobre a parte que é de sua 
rompetcncia. · · · 

Detis Guarde a V. Ex. -Paulino José Soarés de Souza. 
-Sr. Presidente da Provinéia da Bahia. : 

.... 
. 

N. 74,.-IMPERIO.-EM 26 DE P!VEREIRO DE 1870, 

Ao Pre~idente da Província da.Bahia.-Deelara serem motivos 
de(nullidade de) eleição: t.o a lncompeteneia do Ju\z que 
a preside; 2.• a precipitação nos actost do seu processo. 

2. a Secção.-Ministerio dos Negocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro, em 26 de Fevereiro de 1870. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Magestadc 
o Imp!3rador o oflici.o de 22 de Dezcmb1•o de 1868, 
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em que V. Ex. dá conhecimento do acto pelo qual 
resolveu annullar a eleição feita em Setembro do mesmo 
anno para Vereadores e Juizes de Paz na Pàrochia do 
Divino Espírito Santo do Município de lnhambupe, 
sob a presidencia do L" Juiz de Paz do districto da 
matriz, Manoel Pinto de Carvalho, e approvar a pre
~idida pelo i. o Juiz de Paz !lo distt·ictG da Conceição, 
Manoel de Araujo Cavaleanti. 

E o Mesmo Augusto Senhor, Ouvindo 11 Secção•dos 
Ncgocios do Imperio do Conselho de Estado, Houve 
por bem Declarar válida a L", c nulla a 2." das re-
feridas eleições. . 

Das actas da eleição presidida pelo L • Juiz de Paz 
do districto da Matriz e <los documentos que vierão· 
annexos ao ollicio de V. Ex. reconhece-se que correu 
regularmente o processo eleitoral não se achando pro
vádos os factos allegados de haverem muitos cidadãos 
votado duas c trcs vezes, c de ter-se feito a eleição 
em dia posterior ao designado na lej. 

A eleição presidida pelo L o Juiz de Paz do dis
tricto da Conceição não póde subsistir, não só pela 
incompetencia manifesta deste Juiz, como pela pre
cipitação com que se cxccutárão os trabalhos. Consta 
das a c tas que no dia 7 se fizerão a L • e 2.• chamadas; 
no dia 8 a 3. • e mais a c tos accessorios, lavrando-se 
a acta respectiva em· que se transcrevêrão muitas 
centenas de nomes de votantes que não comparecêrão; 
e no dia lO se apurárão todas as cedulas . recebidas 
em numero de :1.220 para Vereadores e outras tantas 
Jlara Juizes de Paz. 

Sendo tão avultado o numero dos cidadãos quali-
1icados c das cedulas recebidas, é · fóra de duvida que 
na realização de tal serviço em tão pouco tempo, não 
podião ser observadas as formalidades da lei. 

O que communico a V. Ex. para os devidos effeilos. 
Deus Guarde a V. ·Ex.-Paulino José Soares de Souza· 

-Sr. Presidente lla· Provincia da Bahia. 

-···-
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N. 71>.-FAZENDA.-EM 28 DE FEVEREIRO nE 1870. 

Não tem lugar a.(arrecadação dos)~ns(le defuntos e a.uscntc!t'pOI' 
parte dos representantes da _Fafenda Nacional, qiiàndo os 
in.tcressallos se fizerem representar no Juizo competente. 

~linisterio· dos Negocias da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 28 de Fevereiro de :1.870. 

. O Visconde de Itaborahy, Pn~sideilte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria da Província de Pernambuco; em resposta ao 
seu officio n. • 28~ de 2~ de Novembro do anno findo, 
que o mesmo TribunaL deferindo o recurso da viuva 
e herdeiros de Bernardino José Monteiro, curador ã 
her:mça jacente do Desembargador Francisco Vieira da 
Costa, resoheu que ·as recorrentes não tém de pres
tar contas nessa Thcsouraria da quantia de 1!!9/>208 
de saldo presumido e contestado proveniente da ar
recadação daquella herança ; porquanto, tendo a vi uva 
do referido Desembargador requerido e obtido do Juizo 
de Orphãos da Côrte precatorio ao Juiz de Ausentes 
do Recife para entrega dos bens já arrecadados, e ins
tituído procurad_or na mesma cidade do Recife ao Ba
charel Joaquim de Souza Reis para arrecadar o que. 
porventura restasse e receber da curador nomeado 
o que ainda estivesse sob sua guarda, devia cessar a 
intervenção administrativa por competir aos inte
ressados presentes, por si ou seus legítimos repre
sentantes, acautelar e fiscalisar a arrecadação e in
ve_ntario ~os bens da herança, nos_termos em que jã 
foi resolvidO pela ordem n. • 333 1fe 31 de Julho de 
t86L 

Visconde ,de ltaborahy. 
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N. '76,;.... FAZENDA.-EM: 28 DE FEVEREIRO DE !870. 

Sobre o registro dos Decretos de nomeação· dos Empreglidos 
da Admidistração Geral. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 2~ de Fevereiro de 1870. 

O Visconde de ltaborahy, Presidente.do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. luspector da Thesou
rarb da Província de Mato Grosso: · 

L o Que bem procedeu não sujeitando ao registro na 
mesma Thesouraria os dous Decretos de nomeação dos 
Empregados dessa Repartição, a qu8 se refere no seu 
officio n. o 82 de 19 de Novembro do anno findo, visto 
ter sido supprimido, pela Circular n.o lã de H) dé Junho· 
de !868, o registro obrigatorio de taes títulos; 

2. 0 Que os Decretos de nomeação dos Empregados da 
Administração Geral podem ter o-Cumpra-se-da Presi
dencia da Província antes do pagamento do sello e emo
lumentos a que estiverem sujeitos, e ser pela mesma 
Presidencia remettidos á essa Thesouraria os que forem 

de seus Empregados, para proceder-se nos termos da 
Decisão do Thesouro n. 0 15 de 16 de Janeiro de !85~, e 

. da de 15 de Junho de 1868 expedida á Thesouraria da 
Bahia sob n." 92, que acompanhou a citada Circular; 

3. o Que as disposições dos Régulamentos Geraes, ora 
vigentes, não alterão a pratica seguida na Sel:retaria da 
referida Presidencia, quanto ao registro dos ditos De
cretos, no caso de haver Lei Provincial que a isso os 
obrigue ou quandi as partes o solicitarem; 

4. • Finalmenfe, que só póde ter lugar a exigencia de 
emolumentos do registro de títulos na mencionada 
'fhesouraria, quando os interessados o solicitarem, nos 
termos do~ tOO da Tabclla de 21! de Abril de 1859. 

Visconde de Itaborahy. 

-----
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N. 77. ~FAZENDA. - Elll 28 DE FEVEREIRO DE 1870. 

Sujeita o dono de armazem em que se recolhe e vendç =!!lodlio 
ensacado}' ás taxas fixa e proporcional do imposto relativo a 
mercador por grosso de café. 

Ministerio dos Negociós da Fazepda.-Rio de Janeiro. 
em 28 dn Fevereiro de 1870 

. O Visconde de Itaborahy, Presidente .do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da ThéSou
raria da Província de Pernambuco. em resposta ao seu 
officio n. • 222 de 23 de Setembro do anno findo, que 
confirma a decisão que. deu á· Consulta que lhe fOra 
feita pelo Collector do Município do Goyanna, deternli
nando que pox· assemclhação, nos termos do art; õ. • do 
Regulamento ~ue baixou com o Decreto n.• (1.3~6 de 23 
de Março do dxto anno, fosse collectado o dono do ar
mazcm em que se recolhe e vende de,conta propria e 
alheia, algodão ensacado nas taxas fixa e proporcional 
do imposto relativo a -mercador eor grosso de café-, 
visto não ~;e achar aquella .industrla designada nas ~ta
bellas do citado Regulamento. 

Visconde de Itaborahy. 

N. 78.- FAZENDA.- EM l DE MARÇO DE 1870.' 

Declara que a disposição .do S 6.• do art. t.• d!l Lei n. 0 17110 
do anno passado só deve. ser applicada ás causas sentenciadas 
de Janeiro do corrente anno ~m d,iante. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em l de Março de 1870. ' ' 

Declaro a V. S., para o fazer constar ao Adminis
trador da Mesa· de Rendas do .Município 'de Itaguahy, 
em resposta ao officio que dirigiu a essa ·Directoria em 
õ de . Fevereiro findo , que a disposição do § 6. o do 
art. t.• da Lei n.• 1750 ãe 20 de Outubro do anno pas-
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sado só deve ser applicada ás caus:~s que forem senten
ciadas a contar do mez de Janeiro do corrente anno em 
diante, como explicou a Circular de 3 de Novembro 
ultimo, por isso que trata da abolição de um im
posto; estando todas as causas, que tiverem sido senten
ciadas antes e depois da publicação da lei ató o dia 
31 de Dezembro de 1869, sujeitas ao pagamento da 
dizima. 

Deus Guarlin a V. S.-Visconde de /taborahy.- Sr. ~on
~elheiro Directur Ger:~l interino das Rendas Publi.:as. 

N. 79.- FAZENDA.- E~l 2 ))E MARÇO DE 4870. 

Declara que a Fazenda Nacional não póde fighrar na liquidação 
da massa falli·!a de A. j. Á. Souto & c,•, senão como simples 
credor chirol(raphario. 

Ministerio dos Negocios <la Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 2 de .Março de 1870. 

Communico a V. S., para sua intelligencia e devidos 
effeitos, que Sua JUagestade o Imperador, Conforman
do-se com o parecer da Secção de Fazenda do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 24. de Janeiro pro
ximo preteri to, a respeito do officio que V. S. dirigiú-me 
a 1 de Dezembro ultimo- pedindo se lhe declare como 
deve ser pago pela massa fallida de A. J. A. Souto & C. a 

o credito <la Fazenda Nacional proveniente da transac
ção de letras ou cambiaes havidas da dita firma, e que 
sendo pagas só em parte, constituem o Thesouro ainda 
credor pela restante e despezas consequentes: Houve 
por bem Decidir por Sua Imperial Resolução de ~3 do 
mez findo- que a Fazenda N acionai não póde figurar 
na hypothese dada senão como simples credor chiro
graphario, devendo por conseguinte entrar no rateio 
com os demais credores da referida massa ; visto não 
se tratar de uma divida activa de caracter atlministra
tivo ou fiscal, e sim de cuacter e direito commum e 
privado, e que, porta'nto, não póde ser regido senão 
por este. 

Deus Guarde a V. S.-Visconde de /taborahy.- Sr. Gui
lherme Pinto c:le }lagalhães. 

-~--
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N. 80.-l.MPERIO.-El12 DE lL\liÇO DE !8'10. 

Ao Presidente da Província d,e S. Pau!o.-Declara : t.• que 
a falta do~ivro da qualificação di)P.arochia pllra o p~oce•so f.(,_.;r..,lt.J .. 
de revisão póde ser supprida por livro especial nos termos do 
art. 16 das Instrucçõ11s de 28 de Junho. de 1S.i9; 2.• que não 
podem ser continuados os trabalhos clcitoracs, depois de longo 
ifltervallo. 

2.\ Secçiio.-Ministerio dos Negocios. do Imperio. 
-Rio de Janeiro, em 2 de Março de :1.870. 

Hlm. e Exm. Sr.-O Governo Imperial approva a 
decisão, de que V. Ex. dá conhecimento em ollicin 

. de 26 de Janeiro ultimo, pela qual declarou .ao ~- ~ 
Juiz de Paz da Parochia da cidade de Cunha,_que a 
falta do livro da qualificação de votantes da mesma pa
rochia para o processo de revisão, a ftue se tem de pro
ceder; podia ser supprida, nos. termos do art. 16 das Ins:
trucções de 28 de Junho de i8~9; por -um lino es
pecial, aberto, numerad'o·, rubricado c encerrado pelo 
presidente da junta. 

Quanto á parte do me~mo officio, em que V. Ex. 
submette á deliberação do Governo Imperial a questãb 
relativa 3. não apuração, ~m Setembro de 1868, das 
cedulas para Vereadores e luizes de Paz da mesma 
parochia, declaro a V. ,Ex. que os trabalhos ele i toraes 
realizados não podem~ subsistir para depois do longo 
intervallo de !6 mezes mandar-se continuar no res
pectivo processo-, sendo de notar a demora que houve 
em trazer-se aqnclla occurrencia ao conhecimento do 
Governo. -

E porque forão suspensos os m~smos trabalhos ~ela 
mesa parochial sem motivos que justifiquem esta de
liberação, recommendo a V. Ex. a observancia do art·. 
i~6 § 1." n.• ã da Lei-.n.• 387 de :l.!) de Agosto de 
18~6. ' 

Deus Guarde a V. Ex....:..Paulino José Soare.~ de So~za: 
-Sr. Pr-eside o te da ProYinria dc·S. Paulo. 
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N. 8l.- Il\IPERIO.-E.~l 3 DF. MARÇO DF.. 1870. 

Ao Presidente da Provlncia do Pará.-Declara que o ~~mples 
facto de acharem-se al~era1los no~ivro da qualificação-"os ap
peiiidos de alguns votantes, uãó basta para annullàção de 
eleição. ' 

· 2.a Secção.-Ministcrio dos Negocios do Imper(o. 
-llio lle Janeiro, r-tn :l de l\Jarço de :1810. ' 

Jllm. e Exm. Sr.-Foi ouvida a Secção dos Negociós 
do lmperio do ,Conselho de Estado sobre a eleição de. 
Vereadores e Juizes de Paz, a qne se procedeu em 7 
de Setembro de 18G8 na Freguezia de Salvaterra, do 
Município de Som·e. dessa província; e ~ua l\lagestadc ·. 
o Imperador, de conformidade com o parecer da mesma 
Secção, e á vista do ofiiciodo antecessor de V. Ex. de 
1 t de Fevereiro do anuo pa~sado, e .dos documentos 
que o acompanhárão, Houve poe bem Mandar declarar 
válida a sobredita eleição, por não serem bastantes 
para sua annnllação os- faetos allegados de acharem-se 
allr~rados no livro da qualificação, pela qual se effec
~uárão as chamadas, os ,appellidos de nove -dos vo
tantes da parochia, e não se provar dos exames que, 
por ordem do mesmo antecessor de V. Ex., mandou 
fazer no dito livro o chefe de policia, que taes al
terações se tivessem realizado antes da eleição; não 
podendo influir no resultado della, ainda quando des
contados de quem porventura os obtivesse, os votos 
de seis cidadãos, que comparecêrão, e cujos nomes 
suppüe-sc acrescentados. 

O que communico a V. E 'L p;~ra os devidos effeitos. 
Deus Guarde a V. Ex..-Paulino José Soares de Sou.za. 

-Sr. Prcsidcn te <l.a Província do Pará. · 

.,, 



DO GO\'ERNO. 83 

N. 82.-- GUElU\A ........ EM 4 DE MARÇO DE t870. 

Declara que o Commandante e OIHciaes do destacamento do 
Presidio de Fernando de Noronha ni!.o estão eomprehendidos 
no numero dos empregados do dito Presidio, para gozarem 
da distribuição das rações. 

Ministcrio dos Negoci~s da Guerra.- Rio de Janeiro, 
em t1 de 1\farço de t870. 

111m. e Exm. Sr.- Foi presente á Sua Magestade o 
Imperador o o!llcio de tS de Outubre do anno pro~im(} 
passado, em que essa Presidencia, remeltendo cópia do 
que 'lhe dirigira o Commandante do Presidio de Fer ... 
nando de Noronha, em H> de Setembro anterior, con
sulta se o Commandantc c O!llciacs do destacamento do 
mesmo J>rcsidio estão comprehendidos no numero dos 
t~mpregatlos, para gozarem da distribuição de rações de 
qne traLa·o ~iOdo art. t,.bdo Regulamento que baixou 
com o Decreto n." 3i03 de H de. Fevereiro de t865, e 
da faculdade concedida para entretenimento pelo art. 
t6 do referido Regulamênto; e o Mesmo Augusto Se
nhor, Tendo Ouvido a Secção de Guerra e Marinha do 
Conselho de Estado, Houve por bem, por ,Sua lmme
diata e Imperial Resolução de 23 do mez proximo pas
l'ado, Decidir que o Commapdante e Officiaes do desta
camento do mencionado Presídio, não estão compre
hendidos no numero dos empregados. do dito Presídio 
para gozarem da distribuição de rações, de que trata o 
§ tO do citado arl. t,.o do respectivo Regulamento, 
mas não. lhes é vedada. a faculdade concedida para en
tretenimento pelo art. 16 do mesmo Regulamento: o. 
que declaro a V. Ex. para seu conhecimento e devidos 
e li e i tos. · · 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão de Muritiba.-Sr. 
Presidente da Província de Pernambuco. 

_,,. 



N. g;:_-JliSTIC\.-_\.\J.iü DE 'f ur: ~unço DE 1870. 

Jlcr;larll como deTem os .JuiT.cs. a cuja disposição se ach!)m 
réos militares indiciados em criuws communs, faze l-os chegar 
.~'sua prrsciiça oú atJdicnchi. . 

Ministerio dos Ncgw:ios 1b .Tusliç:~.-Rio de Janeiro. 
t'lll '~ de ~l:il'l;o de 1870. · 

Illm. t' E'<m. Sr.-P;~rlir:ipa r. E:c, em seu of
Jil'io dr t:-; cje Oulnbro ullimo, que o Juiz de Direito 
da Comarra de Piraliny <' o Delegado de Policia da 
Cidade de .Tag-uarão repre~enl.árão eontra o comman
tlante da pt.arNição da mesma cidade por ler susten
l:l(]o o :leio do comm:~ndanf.e da gu:~rrla da resp~ctiva 
r~df'ia. o qnal não cowwnf.ir:~ que della sahisse, sem 
,,rrJmn do seu snpl'rior. :1 lim de comp:~r·rccr na au
dicncia do mes:~10 Juiz dt~ Direito, como indiciado em 
nimt• de homicitlio, o rlr•serf.ur do 3. o regimento de 
t:av:lllaria )kair:~; súlrlado Mariano Yiei'ra, que alli se 
:1dl:l \':J :í J·r'IJ u i:>ir;ão do rr:m llJanrl;m te da guarnição 
r·nm ass<•n Limenlo daqueflc magistrado, por não o!fe~ 
rer~r·r o rrnartcl a neccss:1ria S('gurança. Acrescenta 
Y. Ex. qun á vis la do~ 1\ visos do l\linistcrio da Guerra 
de 2\1 de A~oo:to de Hl:17 e 17 de .Tnlho de f8tm, e Pro-· 
visiies de t9 de Agosto de t8:l7 c 18 de Janeiro de 1843, 
dreidira qur~ hem tinl1a proc<"dido ·o commandante da 
g-u:~nla da cadeia ; porque, quando mesmo não estivet>se 
o referido s;oltl:ulo preso para responder por crime 
militar. qual o de deserção, màs sómente para ser 
prnecss;Jrln peln rk 1Jm~1iridio, ainda :~ssim o Jniz, á cuja 
di~;posiç:lo. por c~sc facto accidentalmentc se achava, 
f;Ó o poderia fazer el1cgar á sua presenç~ ou audiencia, 
rc•quisif.ando-o pcl11. maneira prescript11. nos referidos 
avisos e proYisõr•s. 

Jk tmle inleiratlo fleclno <'lll rasJ'losla a V. Ex. que o 
f:ovcrno Imperi:ll appro\n o modo, por que V. Ex.. re
f~olvcn C5f.r\ confl.icto, Yislo como, só depois de con
rlemnado, lira o réo militar á disposição exclusiYa do 
:juizo civil p1ra exccuç;lo da sentença. 

Deus Guarde a V. Ex.-.Toaquim Ocfat·io Nebias.
Sr. Prc~irlrnfc ria ProviMcia de S. Pedro do Rio Grande 
rio ~ui. 
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N. 8~.-FAZENDA.-EM 4 DE 1\IARÇO DE 1870. 

Trata de uma reclamação da Companhia H~draulica Porto 
Alegrense sobre (restituição do expediente }lllle pagára de ./Ir.<., .. J,,_ 
materiaes. importados para o seu serviço, e declara que as o· J~ 

reclamações desta natureza devem ser dirigidas ao Trillllnal 
do Thesouro por meio de recurso. 

Ministrrio do; Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 4 de l\larço de 1870. 

Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex. que foi 
indeferida a reclam:Jção da directoria da Companhia 
Hyclraulica Porto Alegrense, que acompanhou o officio 
dessa Presidcncia n. o 57 de !5 de Novembro ul
timo, contra o dcsp:1cho da Thesouraria de Fazenda 
l')ue lhe negon a rc:;tituição··que pretçndia da quantia 
de 6:GliG,)8:n, corT<~spondcn te ao expediente dos ma
t~riaes importados pal'a o ~erviço da mesma Com
p·mhia,'e porcentagem deduzida para os empregados 
da Alfandega, visto estar aquellà' decisão de accôrdo 
com as Hcsolnções Legislativas de i2 de Junho e l7 
de Julho de !867, que só isentárão os referidos ma
teriaes dos dirgi tos de consumo. 

Devo, outrosim, ponderar a V. Ex. que as reclamações 
desta na tu reza, segundo a legislação em vigor, devem 
ser dirigidas ao :rribunal do Thrsouro por meio de 
recurso, e por int.erme'dio das Thesourarias. 

Deus Guarde. a V. Ex.- Visconde de Jtaborahy.- A 
S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Rio Grande 
do Sul. 

N. 815. -.1\IAHINHA.- Aviso. DE 8 DE MARÇO 'DE !870. 

Solve !In vida~ iohre o computo do tempo de seniço e a g•·aLifi, 
cação, que toca. aos lmpcriacs 1\luinheiros, em certos casos. 

. ' . . . 
N. Hi34 . ...:... 2." Secção. --Ministerio dos :Dl"egocios da 

l\lal'inha.-Hio de Janeiro, em 8 de Março de 1870. . 
. --------- . 

111m. e Exm. Sr.-Com seu officio n." B8~.)k"-JíJq é ,~J! ~ n .. , 
Dezembro do ~.11no pa::$<tdo, lransmitle-mr;A,,d~J\ ~1' · '''i-4 

'/ ~\'\" 
/, ·~\' 

/ ~<'·' 
L .. 



Sü HECISÕES 

requerimento do forricl do CÇ>rpo de imperiaes mari
nheiros Francisco Manoel Accioli, pe'dindo o pagamen ta 
da quantia de 21.3~666, proveniente da sua gratificação 
de prim(dra praça, relativa ao exercício de J.86~ a 
i86ã. Com a opinião ,apresentada por esse quartel ge
neral conformou-se o conselho naval, divergindo de am
bos a contadoria de marinha, não sómente a respeito 
do tempo de serviço do referido forriel, como da gra li-
1icação, tJUe lhe compele, por haver excedido o prazo 
marca,!lo na lei para conservar-se nas fileiras. 

Considerando as razões expostas pelas citadas autori
dades c o que ([c terminão as disposições Iegaes, que re
gem a ma teria, 1\landa Sua 1\lagestade o Imperador, a 
Cujo Alto Conhecimeulo levei os alludidos papeis, dc
c!Jrar a V. E:c: 

L" Qun ~o referido forricl, que procede do recruta
mento, não se deve descontar o tempo passado no hos
]lital, visto como é isso condição unicamente para as 
praças volun La rias do corpo de imperiaes marinheiros, 
dn que trata o art. 2:! das Instr·uc0ões que baixárão com 
o Derreto n.'' H:i!H de H de Abril de !855; 

2." (luc, não se achando o forriel Francisco .1\lanocl 
Ac~cioli no easo previsto pelos arts. 5." da J .. ei n. • 53~ de 
3 de .Ua i o dn 18;:)0 c 7. • do Decreto n. • 1~65 de 25 de Ou-
1nbt·o de i8é)~), por não lrr feito a declaração prévia de 
qur'rrr continuar no serviço, exigida por aquellcs ar-
1 igos, a gra tilicaç:io, que lhe cabe, é a designada para 
os soldarlos do exerci to,. rJue, acabado o seu tempo de 
serviço, c:ontinuão nas fileiras sem engajamento, por 
falta de ~nbstitutos, que prrrnchão suas ngas, confor
m~~ prcr:eilua o Dcereto 11." ·W::)8 tle J7 de Outubro de 
HEi:i, _applicarlo ao corpo de imyeriacs ;nariuheiros c 
JJal~lllao naval pelo Avrso r\c 1b de Dúzcmbro de i8:S7. 

O que tudo commuuico a V. E:c para os devidos 
eiTeitos. 

Deus nu:mlc a V. Ex.--Rrmlo de Cotrgipc.-Sr. Vice
Aimir<.~nlc Eucarreg:!rlu do l)uai'Lcl Hcnéral da Marinha. 
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N. SG.-FAZENDA.-Ell 9 DE MARÇO ~E. !870. 

Appro,·a a decisão da Thesóuraria de Afinas, de mandar trlbotfr 
por assemelhação, como compreheodidas na &a:bella A. do 
Regulamento n. o 43-i6 de t869, as(casas particulares que na 
Cidade Diamantina comprão\diamantP.s. 

1tlinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio ·de JanP.irn. 
em 9 de Março de :1870. 

O Visconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr.lnspector da The
souraria de Fazenda da Província de Minas Geraes, em 
resposta à o seu officio n. o 89 de 6 de Setembro do anno 
findo, que foi approvada a deliberação, que tomára, de 
mandar tributar por assemelhação, como comprehen
didos na tabella .I\ do Regulamento de 23 de Março do 
dito anno, os escriptorios e casas particulares, que na 
Cidade Diamantina dessa Província comprão diamantes; 
observando-lhe, poré~, que as casas, que effectiva
mente têm escriptorio, não precisão ser assemelha<fas, 
visto se acharem claramente comprehendidas nas ta
beBas .I\ e D do citado Regulamento, e sujeitas ao pa
gamento das taxas fixa e proporcional das mencionadas 
tabellas. nos termos dos arts. 2. o e 3. o do referido Re
gulamento. 

Visconde de Jtaborahy. 

N: 87.-FAZENDA.-EM 9 DE MARÇO DE 1870. 

Sujeita a { industria de torrar e moer) café, por machina, ás 
taxas das tabellas A e D, 3.• classe, do Regulamento n.-" 4346 
de 1869, applicaveis ao emprezario de fabrica de despolpar café. 

!tlinisterio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Ja
neiro, em H de .Março de 1870. 

O Visconde de Itab'ohhy, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica aa Sr. lnspector 
da TJ1esouraria da Provincia de S. Pedro, em res
posta <io seu omcio n. • 163 de 28 de Julho do anno 



findo, que. foi confirmada a llecisão da mesma Thc
souraria, approvaqdo a assemelhaçãG que fizera a Al
fandega de Porto Alegre da industria, de f(Ue usa Joa
quim Vieira da Rocha, que tem uma machina de moer 
café por sua conta, ou mediante retribuição por arrob<1 
do dito genero, que lhe entregão para torrar e moer, 
á do cmprezario de fabrica de despolpar café, de que 
tratão as tãbellas .-\. e n, 3.• classe, do Regulamento 
de 23 de Março de 1869, a fim rle sujeitar semelhante 
indnstria ao imposto que lhe é relativo. 

Viscond~ de Itabol'ahy. 

N. 88.- FAZENDA.-E11 H DE ~IAI\ÇO DE !870 . 

... 
Sobre o Ianç.amento de uma Igreja protestante para pagar o 

imposto pessoal . 

Ministerio do;; Negocios da Fazenda .-Rio de Ja
neiro, em 11 de l\farço de 1870. 

lllm. c Exm. Sr.- Em rc;;posta ao Aviso de 8 fie 
Outubro ultimo, com rtue V. Ex. transmitt-iu-me por· 
rópia a nota do Sr. George Brrckley Mathiew, Mi
nistro de S. l\L Bri Lann ica nesta CórLc, reclamando 
cuntra o fac lo de· ter a Heccbcdoria de Pernambuco 
romprehcndido no lançanwnto do imposto pessoal a 
Ig-reja Ang-lican:l da capit:d rla mesma Província, ca
be-mo dnelarar a V. Ex:. tJllí' julgo não ser devido 
o imposto no caso de qac ~c trala; mas que á parte 
inl.nr .. ssada romlWLt• liS:1r tios meios prescriptos nos 
1\l'~ulamt•nlo,; li~cat•,;, a fim dt• que a dita Igrrja seja 
Pliminada tln lanc:anwnln. 

ll,·u~ Cn:trck a \ . E'.-·· l"istolldl' dt• ltabol·âh1f. -:\ S. 
E,. o ~r. M!ni~tro c· ~~·t-rt•Ltrin dt• K:tarlo LI''~ :"ir
'~tll' i11~ r~ t n twt· i !"\I'. 



DO GOVERNO. 

N. 89.-IMPERIO.,-EM i~ DE )(.(RÇO D&:i870: 

Ao Presidente da Provinda de Santa Catharlna.-J>eel.ara quê não 
lia i~'!!I!.~~~UJ~_ade entre os•cargos: 1~ 0 .dé Veréador e A• 
P·rocuràdor Fiscal; 2.0 ·de Vereador" e otlicial da, Guarda Na
cional, sal v o estando destacado ·e venceo~ o s~ldo.: 

::t.· Srcção.-Ministerio 'dós Negoc1os do Imperio~1 
-R in Jle Janeiro, em i2 de Março de' 1870. 

Íllm. r E~m. Sr.-O Governo Imperialo., á vista do 
rli;;posto na Ordein do Thésouro· de 23 de. Dezembro de 
1833, Porta1·ia iJe 4 de Agosto dé iS34, e Avisos n.o• 
'~08 e 603 de 22 de Se~embro e 31 de 'Dezembro ue 
18~0, approva as decisões pelas quaes V~ Ex. declarou 
ao Presidente da Camara Municipal dessa capitàl que 
não ha incOmpatibilidade entre os cargos ~e Vereador 
e de Procurador Fiscal da Thesouraria de Faz.enda, 
lH~Hl como entre o primein destes cargos c o .de Te-

. nenle Coronel Chefe do Estado Maior da tluarda Na
dona!, salvo se esth-er destacado e vencendo soldo o 
c itladão que os a~eumular. . 

O que communico a V. Ex •. em resposta, a seu 
oliieio n. 6. de f7 de Janeiro ultimo. 

Deus Guarde a ·V. Ex .-PauUno José <&lares d.e Souza. 
-Sr. Presidente da Pr'()vincia,de Santa .Catharina • 

....... 
. . . 

N. 90. -AGRICULTURA, COMl\IERCIO E OBRAS PU'"" 
'BLICAS.-Ell 14 DE MARço·n~ !870 •. 

O empregado que só teni gr.a.ti~cação não goza do(direit~ de) 
~~~~~o~ 

· N. Hi.-~. • Sccção.-Ministerto dO!õ .Negocios da Asrt .. 
cultnr:L, Comm:ercio c Obras Publicas.-1\io de Sa-
nriro, em H de Março. de 1870. · 

.. ---- -~ 
D~ po~se do oll.icio .de 12 ~o mez findo tm · - • Cl~~.i} n 

Ym. ron:;ultou se a.o EngcnltCJro José Arthur · ~~ t\ · . ;(4 
rinclly comj'etem os Ycncitncntos de Engruffiéif" tle · 
~. • clasgc comd Insr~il d~ E'trada de Joi)Ít~tke~ não • 

(l[ÇfSOf.S JIE 1870. 12 I C:h . 

(> 

I ·~ .-~ 



90 DECJ~1r.s 

. ohsJ,anl.e acltar-~i' na !'apitai rm srrvíço de gabinete; 
r ]Jt•m assim, se, nà qualidade de membro da Assem
hléa Provincial, póde optar por aquelles vencimentos; 
declaro-lhe quaJ)to ao I.'' ponto ·que ao dito Enge· 
h beiro competem ·os vencimentos. designados ·no res
pectivo titulo,· de conformidade com o que .foi decla-

. rado pelos A'visos Circulare~ de ·1 de Maio e 3·1 de 
Dfzcmbro de f868; e quailto ao 2. • que não é admis.: 
sivt>l, que o empregado em commissão vencendo grati
ficaçãG pelo eiJectivo desempenho dNia goze do.'direito 
de opção de que·. trata o art. 23 do AcLo Addicion:II. 

Por ultilhd. dçvo arhertil .. o fie que na fó.rma das 
ordens em vigor-não dt'Vr dirigir-se a este M~nisterio 
spnão por intermedio da Prc~sideucia da Província. 

Deus Guarde a Vm.-Diogo Velho. Caválcanti de Atbu· . 
qtterque. -Sr. Insj)Cctor da Thesouraria de Fazenda "do 
'Paranà. 

-···-
N, 91.-FAZENDÁ..-EM 15 DF. ~uflç,o md8i0: 

Approva uma deci.;ão-assemelhando os 1,alugad_ores· dél carros 
puxados a bois, jloS emprezarios de: carroças de ·aluguel, coin· 
prebendidos na 3~• classe da Labella A do 1\eeulament-c• "·"' 

. 43i6 d& tsli9. 

· Mi"nisteriÓ dos Ncgoé:ios da Fazimd·a.-Rio de ianei-
t·o, em 15 de Março· de 1870. · · 

· O Visconde de ·ltaborahy, Presidente do Tribuna, do 
'.rhesouro Na_cional,_ communíca ao Sr. lnsp1lctor da 
Thcsouraria de Fazen\la da Provincia do Espírito San
to, em resposta ao seu otlicio n." 54 de 2~ de Julho do 
;tnno passado, que foi appro~ada a deliberaçãe que to
mou em sessão d:i Jtmta, sobre consulta do Collector da 
Villa da Serra, de assemelhar os a}ugadores· de carros 
puxados a bois aos .emprezarios de carroças de alugurl 
compt:chendidos na a. a elasse da tabella 4 annexa ao 
Regulamento n. o 4,3~6 de 2:1 de Março do dito anno, para 
o p~gainento do respecliYo imposto. 

Visconde de Jtabot·aiJy • .... 
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N. ·92.-FAZENDA.-E:u tã DE HARCO DE !8'70: 

Approva a -d~risão da Thcsourat·ia das Alagôas-assemelllaodó 
á inl!ustria de col'tetorcs, para p~gameoto das Te&pêeUyás .ta-; 
xas, a de um t(u!!J.J.icP:~P!. flb• a!~~~~as ;~!.._ :.!f~godão erit. rarlla 
segundo o estylo do commefCiõ da Provmcta. · 

1U)n-.sterío dos. Negocios da Fazénda .-Rio de Janei
ro, em ~5 de Março d.e !870. 

O Visconde de ltaborahy, Presidente do. -Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspecter d~·-'fhesou
raria de Fazenda das AlagOas;. em resposta ao sim officib 
n; o 83 de 2 de Agosto ui ti!JlO,' ·que fica approvada íl 
decisão doa Alfandega ·de Maceió-assemelhando á in- · 
dus\ria de corretores, para pagamento das·respectivas 
taxas,~ qt~e é ahi pxercida por Candido Venancip dos 
Santos, e que consiste em tirar amostras de ·algodãG 
em rama depositado nos tl'·apiches e armazens._ par;ticu_
lares, para, qualificai-o segundo o estylo do commercio · 
da Provincia, ganhando_ cen\ réi-s por, fardo de algodão
que qualifica, a qJie lhe dá, um rendimento annual de 
oi to a nove confo.s de· réis. · 

Visconde&- Itabt~rahy... , 

'N. 9J.-FAÍE~DA.-E11 t6 de JU.aço DE 1870. 

Das ,g~ntil!paçõcs extraordinari,as eonée!lidas como augmento de, 
veuêTíiientos -dé liigãresiéreados por lei, é devid\1 a differença 
de sello, ~JllOlumeni.os e dire1tos de 3 "/.•·• ' 

Minist(}rio dos Negoc-ios da Fazenda.-:-Rio de Janeito, 
em 1'6 de Março de 1870. 

O .Visconde d11 Ítaborahy, Presidente' do :rr~bunal dQ 
Thesouro Nacional, declara ao Sr.. l.nspector da Theson
raria da . Provinda do Amazonas, ·em resposta ao seu: 
otllcio n;" 102 de 23 de OutulJro do anno findQ, que 
approva a resolução 'tomada mu.Junta pela mesma 'fh.c-
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souraria-ôc. cobrt}r tló dito Sr. lnst1ector a di!J-crenr.a 
de sello, emolumentos, c dir·eitos de ã·% da gratilir.ação 
extraordinaria que nw foi marcad:J, visto ser ella um 
augmento de. vencimentos q,ue se abunão a empregacto 
que serve, embJJra temporar-iamnnte, lugar creauo pol' 
ld, c· de caraóter de emprego publico. 

ViScqt~de tle Itaboraltu. 

N. !.ll.-'ll\ll'EHIO.- E:u iG nE ltAnço DE 1870. 

Ao Presidente da l'ro1·incia do l\laranhão.-Decla~a que oito se 
pôtl" fazer· qualificação ~~~~ parochia creada etn,<terrjtorió dcs· 
membrado de outras perlenfteillcs a collegios dirersos . 

. 2.• Seeção.-l\linisn•rio dos Ncgocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro, em lü de :Março de !870. 

lllm. c Êun. Sr.-Foi approvada pelo Governo 
Imperial a decisão de rp!C trata o ol11cio n .• 5 de 10 
tio mez lindo, pela qual V. Ex. decbr·ou ao L" Jtiiz 
de Paz da P;trochia de S. Bento dos Perizes que IJ.OS 

termos do Aviso n." 305 de ã de Setembro de i8fi8 
e do art. 93 das Instrurções de. 3:1. de. Dezembro do 
mesmo anno, não se potlia procedeP á quaHikaç;io de 
votantes na Parochia de S. Bento de Bacufituba, Y.~'it'O 
ter s)do crearla com territorio desmembrado da sobn~
dita parodtia e da ([e S. Vicente .Ferrer, pertencentes 
a cotlegios eleitoraes :li versos. · 

Deus Guarde a V. Ex. -PauiÚw ·Jo.~é Soare~; de Sou-=a. 
-Sr. Presidente 'da Provinda do Maranhão. 
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N. 9:J.-FAZENOA.-Ell 17 DE MARCO DE 1870. ·. 
' . ' . .. 

Sobre a ~estiluiç_ão d~ quantias em dP.posito, ~r~venlentes .d~ 
~!ie«?.U .. df." arref}atlados na l'rovlne.la (le MatD Grosso, de ·dli'e· 
reutes Officiacs e praças ·de orçt• 

. Ministerio dos Nf'~ocios da Fazenda .-Rio de Janeiro, 
. em 17 de 1\lar~o de 1870. · · 

111m. e Exm. Sr.:.....Em resposta ao Aviso de V. Ex. fie 
H de Feverciro·findo, relativô'á qua·ntia de 18:53~1~6ti9. 
que, por occasião do ajustall).'ento de contas dm: Officiaes 
constantes da relação remettida c9m o dito Aviso, V. E~. 
1nandou Pntregat· pela Pagador·iil rins Tropas nesta Côt·tc 
por.couta dn somma do 2l:9678859, proveniente do 
espolio de ditfl~rentes Offidacs e praças de pret, ar.reca
rlada c depositada no Cofre do Juizo de Ausentes da 
Capital ·da Província de Mato Grosso pela Caixa Militar 
das forças cxpedicioo·narias á dita Província, e depois 
recolhida pela respectiva Presidencia aos cofres da The.:. 
souraria ; cammunico a V. ·E !C.. para os fins conve-

. uicntcs : ' 

t.o Que,. com quanto não devesse a Pagadoria das 
Tropas ter clfectuado os pagamentos· de .que -se trata,. 
Yisto como honve arredt(.lação juaictal dos espolios, . 
com tudo o Thesouro va:i exped·it as ·necey;sarias ordens 
á The.souraria do Mato Grosso; a ·'fim de regular-isar ;,t 
rrspcetira esc ripturação. · 

2." Que para • i'sso é indispensavcl classificar ·a 
mesma Pagadoria, em seu balanço, como.:._llovimcnto do 
foodos-din1wito ~ntregue ao Tlíesouro,-a quanLia do 
18: ü3~1~669, importanci:t daque!Ies pagamento~, ~e forãó 

'realizados no corrente exercício,• embora a ténlra já 
'considerafl() sob outro titulo, por ser em tacs cit;cums-
tancias admissivel o estorno. · ·.. . · · 

3. o Que, tornando-se necessal'io, em consequ'encia da 
arrecadação judicial, o cQmprimento das disposi~ões do 
Decreto n. o ~433 de 15 de Junho (~e 1859, não pódo ficar 
·na Thesouraria á disposição do Ministcrio a cargQ d'e 
V.-Ex.. a quantia de 3:4:13~190. 

'1." Que, nindá' quando se crltonda, a ttontas as circums
tancias cspcciacs em. que se achão os Officiacs e praças 
do ExerciLo no Jlal'a~uay o Jl.l:,~to Grosso, que.a arrcca 7 
dação dos espolios e sua rcsti tuição póde continuu a ser 
feita administrativamente, não deve esta ser realizada 
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por interlltedio da Pagadoria das .T,ropas, por não ser 
pt~rmiLtii!O o pa~Sarnen ro de depositas senão ao Thcso'uro 
e Thesoura"rias de Far.enda. ·. . 

Deus Guarde .à V. Ex:.- Visconde ·de ltaborahy.-A 
S. EX:. o Sr'. Bar;io de Mt.triliba. · · 

N', 93.-JUSTIÇA.- AVIs'a DE 18 DE MARÇO DE f8ÍO. 

Dech'ra que os Gapitães designados par;t servirem de 1\lajores fis. 
caes nfto deixão vago o comm:in<Jo d<l suas· companhias; n&u 
tên1 direho aos véncimentos correspondentes a·e.sta patente. 

. ~finisterio dos Negoclos da JustiÇa· . ..!-Rio de Janeiro, 
ém t.8 {te 1\larGQ de t.870. 

llltn. e>Exm. St·.-Particij)ou V. Êx., em officio de 
8 de Novemhro. ultimo, que indeferira o requerimento 
n I> q ua I o l\lajor designado do L • bata lhjio de i'nfán-

: taria da Guarda Nadonal da· capital dessa Província 
Camillo tle--LI}iíiós Piüto, solicitava' o àbono de ven
cirn:·ntos corr~spondentos áltuclla patcnt.e, e bem assini 
decidira sobre consulta. do respectivo Commandal'tte 
Supei'ior que pelo facto de tal des~gnação nãó se devia 
ronsitlpr·ar vagó o com mando de sua companhia. · 

Em rrspostá llr;claro a V. E.x. qqe 9 Governo lTif'
per:ial appr·ova esta sua deliberação, por isso que, ~o 
havendo sido o mesmo ollicial nomeado de conformi·. 
da de com o art. 9 :" do Decreto n. • 2029 de !8 .de 
Nov11mbro de !857, mas sim designado nos termos 
do Decreto n.• t.7.i5 de 6 de Abril de 1856, para exercer 
as func~ões de fiscal, não tem direito algum, nem 
deixa .v~go o commando da companhia a que pertence, 

·ao qu11l deve tornar quandt> dispensado daquella com-
missão. · 

Dans Guarde a V. Ex.-Jortqnim Octavlo Nebtas~
Sr. Presidente da Provin'cia do Rio Grande do Sul. 

···-



lJO GOVERNO. 

N·. 97:- DIPEJUO.~E»' t8 DE ftHRÇO. ÍlE {870, 

Ae: Presidente da Provincia de Santa Catharina.-lleclara: t.• 
qne é neccssaria renuncia dokargo dt\ Juiz Muniçlpal sup
ro lente para. que possa quem o ·bi:eupa assumlr.o de Vj:Mor; 
2:• que não -é- modo legal de escusa deste •awmo cargo a 
simples declaração d~ r~~unéial-o. 

2." Secção.-Ministerio dos Negocios do Imper.io.--. 
Rio de JaHeiro, em .18 de Março de 1870. . •. . . 
. Illm. e Exm. Sr.-EnÍ ·offu;i6 .de: tS: de Jà~eiJ'.O ui-

. timo participa V. Ex. ter, em solução iie'duvidas pro-. 
ptlst11s pelos cidadão~ José H~r:i<iue Flores e Vjctorino 
Josá Coelho, ·declarado'-:· · . · . 

L.• Que nos '-termos ·.dO, A viso Ii.0 103 de 2 de ~arço 
de fSG5, não podia o primeiro dos .referidos cidad~os 
dP-ixat· o e~et~icio d?o·cargo de Jui:a ,JilniciP,al sup
plentr. 'da Vtlla de ltajahy, para assumtr. o de feteador, 
sem renunciar aquelle cargo~ · · · · · 
. 2. o Que devia ·o segundo eil~rega:r a presidenci!l da 
Cam:~ra Municipal ila mesmo villa- ao 2. o Ver~do'r 
N_icolau Malqurg:, por estar ini{'edido. o inais _votadfl, · 
nsto não ser modo legal. de es,cusa do cargo .Jl~ Ye- ' 
reador, a declaração dQ ,que o~-renunciavi~ .feita' ,pé lo 

·dito 1\lalburg ;to porteiro da Cimara (lmt. 20 da Lei 
tlo L o de Outubro de {828). . · · · 

Approvando as decisrJe,; de V. Ex., obserV'Otlhe quanto 
á 1. • qoue: na parte que se refere· á renuncia do eargo 
de Juiz' Municipal supplente pelq cldadãó. !fUe. deita 
o respectivo e~ercieio• para as.mmir O' ·de 'V ere,ttot, 
sendo objecto da competencia do Minis~erio da 'Jü$-. 
tiça, nesta data lhe dbu conhecimento do àct{) de V: Ex ... 

Deus Guarde a V .·Ex:~Paulinp Jost-~oàres de·$ouz.a. 
-Sr. Presidente da Província de Santa Catharina, 

~-·-.~--.~-,~~j1M4:J:{ . 
.. , .. _ ~'\~ ,·t;:.'~·. ~ . . .. 

. ,,~ ···:·; .. ~·'''· ' .. . 
t:ti , . . oC?. 
. . \~~-

.• •''\\1 . ·.,; 
- t)f:!::. \)' •/ -' 
·.'-=- .. ':"'"~~ .. -;...-



N. 98.~IMPERIO.--E.u t9 DE M.rnr.o, Dt::" t870. 

Ao Presidente da Provincia do Espirito .Santo. -Declara wem 
moti\'.OS:de:~ullidadc d~l~ição: 1.0 .concoi'I'Cr a mesma p~s
soa para a ll'tfiçào dos ,rcp~esentaojes de .ul1tbas. a~ t~r_mas ; 
2.• uãose Ià\!r:tremactas •la t.• e'dà 2.a ch2madas e nao se 
s'upJll'lr .esta falta Úl! da 3.• ' 

2."· Secção.-Ministerio rios Nçgocios do ImperiQ.-
Rio .de Janeiro, eu~ i!}. de l'tlarço tle · i870. · 

lllm. c Exm. '!)r.-Trndo ouvido a S1·c~ção l~os Ne-
. goCios <1o Impel'io. dO: .C"nselho de Estarló. sohre j~ · 

eleiçõeS" de Veread.ores e Juizes de Paz, realizadas em · 
Setembro de •868 nas Parochias de S •. l>edro do• ÇaA 
d10ciro de Itapemirim e de. Noss~ · Scbhora da Penha 
dos Alegres, do município daquelle nome; Sua Magestade · 
o Imperador, de-conformidade com o p~recer da mesma . 
Secção, c :i. vista. do olflcio dessa Presidencia de :30, de 
Novembro do mrsmo anno, c dos documento~ que o 
acompanharão' Houve }JOr bem 1\landar declarar a o 

V. Ex.: . . , . 
· Lu Que não póde subsistir nenhumnJas,duas .eleições 

feitas na ma triz da. primeira das referidas· parochlas, 
uma presidida pelo .L" e a outra pelo 2." Juiz de 
Jln ~ . . . . . 
·Na primejra deu-se o vicio spbstancial de~ no acto 

da formação da mesa~ concorrer o Dr. Joaquim Antoni() 
lle Oliveira Seabra para a eleição, ·tanto dós!repreA 
sentalltcs da turma dos Eleitores como da dos ·$up .. 
)Jientes, sob o fundamento de' ser ao mesp10 tempo 
mei.tor e o quinto. votado para Juiz de Paz; em con .. 
t.r·ar·io ao ,que estabelece o § Lu. do' Aviso n: • l95 de. 
3.1le ,Agosto de 1859. E'• falta msanavei a mcompc
t~ucia.tl.o Juiz de Potz que presidi~ li segunda. 

2. • Que 'tambüm .não pódc .subsistir a clçiç.ão da FrcA 
guezia de No~sa Serl'ltot·a da Jfenha dos Alegres, porque, 
além da irregúlaridade da organização d•\ mesa, omissão 
do numero e dos· nomes dos . Eleitores e suppletite3 
tJUe comparecêrão, accrcsce que ~liio se· Iavrãrão actas. 
da primeira c segunda chamadas, faltà · não supP.rida 
ua especial da tereelra ch:lruada, não donstandO', por
tanto, a. ohsen-:mcia dos arts. 48 c 61 da· Lei n. • 38i. 
de 19 de Agosto, r! e !8~6. ' · . 

Cumpre, rioi.s, tfUÇ v. Ex. expeça as convenientef; 
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ot·dens para q~\e ,Se proceda a· noTas· eleições na"s p~
. rochias de qu se t~ata, tendo em consideraÇio o 
que d!'~ermin .. l o A vtso n.• 6~ de 21 de:· Fevereiro 
de t853. l · . · 

Deus Guardei a V. Ex.-Paulino 'Josl! Soares dé Souza. 
-Sr. Presiden)te da Província do Espirito Santo. · 

N .. 99.- ~ARINiiA.~Avrso .DF. 21 DE :vuço DF: 18.70. 

' Resolve du.vid:~s ' sobre ~agamento de S(l,ldo~ e fard~meato a 
pr~ças da :~rmada, 1«1ue tiverem sitio prisioneiras • 

. N. 1822.-2.• Secção.-Ministerio dos Negocios dl 
Marinha.-Riode Janeiro·.em 21·deMarço de 1870. 

lllm. e E~m. Sr.-Foi presente a Sua Magestade o1 

Imperador a duvida suscitada pelo Cmhraandante Geral 
do corpo de imperiaes m:trinheiros , sobre o direi t9 · 
ao abono de sollllos e fardamentos, que possa assistir a 
varias praças do mesmo corpo, que estiv-erão prisio
neil'as dos Paraguayos. E Tendo Ouvido a Sectão de 
Guerra e Marinha do Conselho·de Estado, por Su.a Im
media ta e Imperial Resolução de ~8 do mez passado, to
mada sobre Consalta do dia lO, Houve por hem Mandal". 
declarar a V. Ex.: ' 

t. o Que, em· vbta do qui dispi*e o § ~2 do Reglmen t& 
-de 29 de Ages to lhJ 1645, Rão alterado até hoje, cabe sem • 
duvida alglilma U praças de aossa armada~ que. fotertl. 
pri~on~iras, o vencimen•to do ,;respectivo soldo durante 
·o tempo da prisão; , · · · :. 

\!. • Que, senda principio do direi~a das gentes é iJ.ra
tica das nações civili~a~as fornecer o gaverno·aos seus 
pi·ision~Jiros ves.tuaric:, e alimentação, cuja despeza fhe, 
é posteri6rmente indemnizada, segundo convenções ott 
tratados, qu.e se celebrão, é tambem direito das a Iludidas 
praças & vencimento do fardamento, que por lei lhes é 
devido, e fia ração de porão, satisfeitos pela maneira 
dita. · 

Assim, pois, .aos imperiaes maridheiros, a quem se 
refére o .CommandanLe Geral do cc:,rpo, deve·- se pagar o 

1/ECISOE& DE 1870. :1.3 
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soldo correspondente ao prazo, em qu eshverao em . ~~ . - ' 

poder do governo do Paraguay, e como ste~ faltando a 
todos os prece i tos das leis di vi nas e hn, nas, o que se 
acha evidentemeilte pl'Ovado, pessimame hte os alimen
tava e nunca os vestiu, deve-se igualme\:nte· pagar aos 
referidos imperiaes marinheiros o farda~mento e ração 
de porão, que vencêrão durante o dito P.i\'azo. 

O que t-qdo.communico a V. Ex., par.:-.t seu Cl'>nMci
men to e em resposta ao officio n. • 862,_:que me dirigiu· 
a 22 de Agosto ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex .-Barão de Cfltegipe . ...:_Sr. yice
Almirante Encarregado do Quartel Ç(ltneral da Marmha. 

N. 100.-FAZE~OA.-F.l[ 23 DE 31.\RCO DE 1870. 
I • 

nemette, a beni tia úniformitlade dos trab&lllos c~tatísticos 
das Alfa.ntlegns,(exemplares tia nomenclatura e modelos dos. 
:Ill:&pfl:ÍS Ú:!' Í!llfJOftaÇãO dil'CC1a ÚC mercad~rias e10trangeiras. 

Ministerio tlos Neg-ocios da Fazenda._;_Rio de Janeiro, 
em 23 d~ Março de 1870. 

O Visconde de ltaborahy, Presidente do Tl'ibunal do 
Thesouro Nacional, rcmette aos Srs. lnspectores das 
'fhesourarias de Fazenda das Províncias onde ,existem 

, Alfandegas, para os 'tlevidos etlei tos , os. exémplares da 
nomenclatura e modelo dos ·mappas- estatistico& da im
portação directa de mercaçlorias estrangeiras despa
chadas para consumo, de· conformidade com a Tarifa 
das Alfandcgas de 22 de Março de 18139. 

Visco1lde do ~taborahy. 

--
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N. 101.-AGRICULTURA, COMMERCIO. E OBRAS PU
. BLICAS.-EM: 28 DE "JIIARÇO DE 1870. 

Sustentá"'a dontfin:r do Aviso de 11 de Janeiro que negoy. ap• 
provação ao' eontracto do(arrendamento aó) armazem e nonte 
do Riachuclo. 

N. l0.-3.a Secçãi.-M:inisteriodos Negoeios da Agri
cultura, Commerciq e Obras Publicas.-Rio de Janeiro, 
em 28 de Março de :1870. 

lllm. c Exm. Sr.-Com o-officio de V .. Ex. de lO do 
mcz findo recel,li o do Engenheiro Fiscál da Estrada 
de Ferro dessa Província, de 8 do ditó mez, ambos 
relativos ao arrendamento do armazem e -ponte do Ria
chuelo, c á approvação das tarifas do serviço mal'itimo 
cread(} c mantido pela companhia cmprezaria da mcs-

. ma estrada. 
Procurou o Engenheiro Fiscal demonstrar a conve

niencia da retogação dos Avi2os deste Ministerio de 31 
de Janeiro ultimo que denegárão approvação ao mencio
nado conttacto c á tarifa dos transportes marítimos. 

Abundando nas mesmas idéas, V. Ex. faz sentir a 
necessidade de providencias especiaes, differentes dos 
que vigorão para outras emprezas do mesmo genero,. 
que minorem os inco'nvenientes da situaçãó da refe
rida estrada de ferro. · . 

, O Governo Imperial faz justiça aos sentimentos de 
V. Ex., reconhece sua, provada dedicação ao serviço 
publico , maxime no que respéita á Província a seu 
cargo; todavia entende que não. ltie é facultado ultra
passar as attribuições, que lhe forão marcadas na lei. 

Embora em ·distancia podent-se apreci;lr bem os 
factos quando relatados com a proftciencia de um ze-
loso funccionario. ,. ' 

Neste caso está a estradrttle ferro· dessa Província~ 
cujas circumstancias são de~idamente conhecidas pelo 
Gov~rno á vista dos relatorios do respectivo Fiscal e 
das mformações. de V. Ex. · · 

E 11.ei!t qnaesquer que fossem essas circumstaneias 
pode1·ião autorizar. um acto contrario á lei, como é sem 
duvida a approvação d.e que se trata. . , 

9 contraclo de arrendamento importa um augmcnto 
de capital garantido, para cuja concessão não está o 
Governo autorizado, conforme declarou o Aviso citado 
de 31 de Janeil'e ultimo. 
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A approvação da tarifa flOr parte ·do Governo não 
tem razão de ser desde que o serviço dos transportes 
1naritimos não foi objecto attendido no c'onlracto de· 
concessão. . :~ · . ·" · 

O Governo Iinperial não quer, nãó · póde querer o 
Jlrejuizo da companhia em seus legítimos interesses, 
e nem attinqe como haja inconveniente em deixar-lhe 
ampla liberdade no emprego das medida5 que uielhores 
lhe pareça ·para minorar os males· actuaes. 

Se, como se vê tias peças olliciacs, a que rcspomlo, 
c como acredito, o custeio da ponte c armazem do Ria
chuelo, c o serviço dos transportes ma ri ti mos têm dado 
vanta~ens, não é justo que, por uma ioterfcrencia 
indeb1ta em assumptos desta ordem, o Governo prive 
flellas a companhia, que as promoveu e creou; ao passo 
que se desvantagens e prejuízos são de receiar não deve 
~omprometter nelles os interesses do Tltesouro. 

A doutrina dos Avisos expedidos deixando á com
panhia o direito de gerir seus negocios particulares, 
oomo e1*nder conveniente, c declarando a incompe
tencià do 6ovcrno em aceitar a proposta, e approvar 
a tarifa, linna os verdadeiros principio:> reguladores 
des,ta matcria, sendo que não se podem adduzir contra 
ella os factos anteriorps; portjuanto os anusos, como 
V. Ex. sabe, nada le~ilimão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Diogo Velho Cavalcanti de Al
buquerque.-Sr. Presidente da Provinéia da Bahia. 

N.l02.-AGRICULTURA, CO.MMERCIO E OBR.A3 PU
BLICAS.-E~t 29 DE 1\hnço tríE~ ts7o. 

Declara que a compaubia da Estrada de Ferro de S. Paulo 
tem o'direilo de reter\ as cargas ê as mcrcadoriâs àté ó eli'el:iivo 
pagamento do frete e armÚclÍa~om. 

N. H.-3. • Sccção ........ Ministerio dos Negociot~ da Agri:
cult.ura, Commercio e Obras Publicas.-Rio de Janeiro,. 
e:tn ~9 de }larço de 1870. 

lllm. e Exm. Sr.-Conformando-se Sua Magestade 
o Imperador com o parecer da Secção dos Negocios 
do Imperio d~ Conselho de Estauo, exarado em con-
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sulta de 24: de mcz passado, á respeito da· cobrança 
de armazenagem das cargas depositadas nas estfções~ 
da Estrada de Ferro de S.' Paulo, além· do tempo esti- ' 
pulado 1$)0 art. iõ das lnstrucções approvada~ pela 
Portati~ de i~ de Dézmpbt·o de 1866: HQuve lJOI: bem 
o Mesmo Augusto Senhor·. Declarar pOJ' Sua Imediata 
e Imperial Resolução de 23 .do corrente, que á com
panhia compete o dir·eito de. reter as cargas até o effec
tivo pagam~1t0 do frete e arm~zenagem visto ser óbri
gatorio o prazo ~stabelecido no•artigo supracitado, cuja 
disposição está de accôrdo com a do art. 96 do Codi,go 
do Commercio. 

O que communico a V. Ex, para seu 8onhecitneilto 
e governo, ficando assim respondiflos os officios ;dt>ssà 
Presidencia datados de 21 de Janeiro é 12 de Março 
dd anno passado sobre este assumpto. · , , 

Deus Guarde a V. Ex..-lJiogo Velho Cavaleanti de -Albu
querqt~é.- Sr. Presidente da Província de S. Paulo .. 

N. 103. - AGRICULTURA,. COMMEl\CIO E OlfRAS 
PUBLICAS. - Ex 29 DE Miilço DE' 1870. , 

Approva provisoria,-.ente as ~nstrucções para o serviço da 
EsLradll'dc Ferro de D. l'ellro 11. 

Sua Magestade o Imperador, Attendendo ao que lhe re
presentou o Director da Estrada de Ferro.~e D. P~dro. 11, 
·Ha por bem Approvar e 'Mandar que seJaO pronsona
mente observadas, para o transporte de passageiros, 
aniuiaes e mercadorias na n;tesma estrada, as instruc
ções e tarifas que abaixo seguem-se. , , 

Palacio do Rio de Janeiro; em 29 de Março de 1870.·..:.. 
Diogo Vellto CIJvalcanti de Albuquerque. · ' 

Tarifas.· 

t. • As taxas das.tabellas I, i e 3 são por indivíduos. 
As das tabellas H, 1'2 e 13 são applicaveisa'OHrans

:Portes de eada um dos aniJnaes nellas menciqpados. 
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As da tabella H são para os pequenos animaos, aves 
soltas ou Qm manadas, que são taxadas por duzía ou 
fracção deduzia. . · 

2. o As taxas das tabellas 4 a 8 são por unidades indi
visíveis de tO kilogrammas. . 

Qualquer peso menor. é co~ado como 10 kilogra~mas. 
3. o As taxas das tabellas 17 a 20 são por tonelada me-

trica (~ .000 kilogrammas). · • 
Conta-se como meia tonelada qualquer f~:,~cção ]llenor 

deste peso ; e cxcedcndo'a meia tonelada~ é Cbtada como 
uma inteira. 

4." As taxas das tabellas ~2 e 23 são por wagons com
pletos com c:rrga até 7. 500 kilogrammas em peso ou 20 
metros cu bicos em volume. 

A carga ou descarga neste caso são féitas pelos expe
ditorcs c consigna ta rios, ou pela estrada de ferro, me
diante a taxa addicional de 2~000 pela carga, e :18000 
pela descarga, devendo esta ser effectuada nas 24. horas 
que se seguirem á chegada do trem. 

5. o As taxas serão applicadas conforme as indicações 
da pauta annexa ás tabellas. 

6. o Nos casog em que vem indicadas na pauta as 
hbellas :i.7 a 20; a :t.• é applicavel aos transportes 
do in ter i o r para a Côrte e. a 2." da Côrte para o 
interior. . 

7. o Quando os generos taxados nas tabellas 17, 18, 19 e 
20 não perfizerem pelo menos uma unidade da tarifa, 
serão taxados pela tarifa 8. • , 

8. o Tambem se cobrará pela tabella 8 a taxa dos ge
neros cotauos para as tahell:}f; 22 e 23 quando não perfi
zerem carga equivalente á taxa de um wagon por esta 
Labella ; mas sómen te no caso ele poderem esses generos 
ser conduzidos nos wagons or<linarios com outras mer
cadorias sem avariar ou damnilical-as. 

9. • Todas as taxas mencionadas nas tabellas, á excep
ção das de n.''" i, 2, 3, referem-se a tiansportes pelos 
trens de mercadorin s. . 

10. Podem ser conduzido~ nos trens de viajantes: 
L o saccos vasios gra tis. · · 
2. • Dinhniro, joias, nielacs c pedras preciosas pagan-. 

do taxa ad valorcm. ' 
3." Volumes de ovos, fructa10, verduras, leite c miu-

dezas alimenticias, pagando frete duplo. 
4.0 Animaes :le montaria, idem. 
ã.• Vitelas, carneiros c cães amordaçados,. iilcm. 
6. o Peixe i'usco do lUar c agua doce, c ame i'resca, 
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acondicionada á vontade de quem reme'tter e por sua. 
conta e risco (tabella 4). 

7. ~ Pequenos volumes de eDcommenda até ~ kilogr· •. 
{ tabella .\) 

Viajantes. 

H. As taxas de passagens de 1.", 2.a e 3! classes por 
qualquer trem ã excepção dos de suburbios serão cobra
das pelas tabellas :l, 2 e 3 respectivamente. 

:1.2. Aos viajantes de idade menor de 8 aiUlos se
concederá metade de um lugar, pagando metade da 
taxa. 

:1.3. O.s viajantes menores de 3 annoi de idade, con
duzidos ao collo, terão passage\n gratis. 

:l4. Os viajantes' só tem entrada noi carros com um 
bilhete ou passe de circulação em fórma, dado por um 
agente da administração. 

15. A venda de bilhetes cessa 5 minutos antes da 
hora indicada para a partida do trem; e 2 minutl); an.tes 
da mesma hora fecha-se a porta de entrada para a pla
taforma de ,mbarque. 
· 16. Os bilhetes e passes devem .ser apresentados na 
entrada par~ a plataforma das ~stações e conservados 
para ser entregues ou exhibidos sempre que isso fOr 
exigido pe'los empregados da administração. . : 

!7. Os bilhetes só dão direito á passagem no trem, dta, 
classe e até a estação nellr.s indicados. 

!8. Os passes concedidos em· serviço do governo eu da 
estrada de ferro não são transferive'is; e os seus porta
dores não podem viajar em carro de classe .superior á 
nelles designada, ainda mesmo pagando a ditTerença 
eorresponden te. • 

:l9. A administra_ção tem o direito de tomar qualquer 
dos bilhetes ou passQs de que. trata o artigo anteceden
te, quando apresentados por pessoas, outras I'J.Ue as 
nelles indicadas, cobrando o duplo da passagem. ' · 

Nos casos de reincidencia os passes de circulação tem· 
pararia serão consi(\erados de nenhum valor. 

20. Os viajantes sem bilhete, portadores de bilhete~; 
não carimbados pela administração ou que tenhão ,ca
rimbo de outro dia ou trem, salvas as disposições rela
tivas aos trens de p:1sseiQ, pagaráõ o preço de sua via
gem, contada do ponto da partida do trem. 

2L Os viajantes que excederem o trajecto a que~-··..,-:-- ... · 
verem t.lireit~ pagaráõ i.\ viagem addicionalL ~;~, \\~ C,MrfA,f 

/ . ~,\'0":·"" ' 
I '-'' . 

/ 0~ 
I < 
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22. Os que viajarem em carro declasse immediata· 
mente superior á indicada em seu bilhete pagaráõ uma 
viagem addicional de 3. •. classe; se porém um v,iajan· 
te de 3. • classe viajar em l. a, pagará uma viagem addi· 
cional de 2.• classe, sendo estas entre os mesmos pontos 
indicados no cartão que apresentar. . 

23. O passageiro que ficar em qualquer ponto, áquem 
tlo designado em seu bilhete, deve fazer entrega deste 
ao agente da estação e perde o dit·ei to ao resto da viagem, 
que só póde elfe~-:tuar, comprando novo bilhete. 

2~. Os doentes que viajarem deitados e os alienados 
devem ser acompanhados por pessoas que os· vigiem c 
só podem sar tr·ansportados em carros separados, nos 
fJUaes pagaráõ taxa ~upla pot· passageiro, nunca menos 
porém de metade da lotação do carro. 

2~. Os viajantes de qualquer classe que occuparem 
utn carro inteiro, · ~oderão levar comsigo cães e aves 
sem pagamento addwional. · 

26. E' expressameütc prohibido a qualquer via
jante: 

i." Viajar em classe supe1·ior á que designar o seu 
bilhete, salvo pagando a dilferença d-a passagem. 

2. • Passar de um para outro carro estandQ o trem em 
movimento. 

3." Viajat· nas varandas dos carros ou debruçar-se 
para fóra. · 

4. • Viajar nos carro~ de L • c 2. • classes estando des-
calço. · · 

5." Entrar ou sahir dos carros estando o trem em 
movimento. 

6." Entrar ou sahir sem ser pela portinhola que o 
guarda designar e abrir.. , 

7. • Sahir em qualquer lugar que não seja nos pootiJs 
da estação, pela plataforma e porta para esse fim de-
signada. • 

8." Fumar durante a viagem, excepto êm carros de· 
signados para esse fim, se a administração julgar con
:veniente estabelecer; e nas .salas das estaçõe• em· 
quanto ahi permanecerem senhoras, salvo se a sala tiver 
aquelle destino especial. • 

27. A entrada dos trens é interdicta: 
i." A's pessoas embriagadas ou ind~centemente ves

tidas. 
· 2. o Aos portadores de armas carregadas, ma terias 
inllammaveis ou objectos cujo odor possa incommodar 
{lS viajantes. , 

118. Ningu.em póde transportãr comsigo Dos trans 
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mal~ de uma arma lle fogo,a .quatdev! ser âptesént:ida ao. 
•agente da e~~çã~ pa1·a l'erillcar ~ Si:#"~c.ha d~regttda.~:: 

Esta disposição não comprehende•!os,:agen.'t~fda fdrça" 
Jlnblica que viajarem em serviço dó' governo~ 

• 29. O v)ajantc que inf~:iQgir ás presentes instruc-. 
r;ões c c..lepois de advertido pe!fs empregados da estrada 
de ferro pcr·sistir na infracçã~ terá de retirar~·se da es
t:JçJo; re~lituindo-se-lhe o valor do bilhete.que houver · 
comprado, se n5o tiver começado a viagem. . 

Sa a infracção f6r commettida dtiranle <r víàgem,. o 
viajante incorrerá na multa de 20 tl 00~000; e no cas(); 
r! c rccusãr-se a pa:gar~a ou se depois desta• satisfeita··não' 

. corrigir-se, o cl)efe do trem o e1i tregará ~o agente ,da• 
e_~t_:.~ção' mais- proxipia para remett~l-o á .anlor~dad@ 'J)o•1 
lrc:al, em confo_rnudfdc com o regulamento geral.'·· · · 

Bagagens •. 

·· 30. Nenhum viajante potlerà lev3i comsigo, livre de 
frete, mais {fue um \rolume eóm roupa, artigos de toi- · 
lette ou objl!cto de uso, durante o trajecto, devendo,· 
porém; tal volume se·r inferior a 125· litros o.u 30 ki
logrammas, e poder. ser accbmmodndo deba_ixo de seu 
IQgar sem• irlcommodar• os ou~s viajantes. , · ~ 

31. A demais- bagagem, de. qualquer orqem, ser,á des
pachada· e conduzida em carro especi:J,l,. ir pâgará no acto ~· 
elo despacho as taxas da tabella n. • 4. . 

:l2. O recehimen-to e despacho da bagagem cessa Ui. 
mi'hutos antes dt' horn~arcada p~ra ,li partida do trem. 

33 .. A lla~t~gem pelos trens m1xtos pagará pela ta-
rifa ti. . · • · · . · · 

34. Os volumes de I1agagem a eon4uiir pelos trens· 
de viajantes não. poderão ter mais de {00 kilogrammas. · 

35. A bagagem deverá ser arrecad3lla mediante a apre-
. sentação do ta!ão de despacho, logo ~-chegada do trem. 

A administração não se responsabilisa pela avaria ou1 
troca de volumes., se f di' demor.ad,o o recellimentô; e co.;; 
brarã fO() réis de armazenagem' pôr cada tO.kilogrà~~·: · 
mas e dia de demora.· · · · · .... 

r. 

Animaes. 

36. Os animaes serão transpnrtau.os pelos trens d~ 
cargas e m~xtos, o pagâráõ no acto do (1,llpacho pelas ta•· · 

· bcllas segutntes: 
m:crsiiJ:s rw. 1870. 1/l 



iOG . DECif.ÕES 

Lo Animaes de sclla (tabella H). 
2. 0 . Bois e vaccas (tabella 12). . 
3. • Vitelas, carJleiros, po1·cos, cães e mais quadrupe-

des de maior ou menor tamanho (tabella 13). · 
4. o Perús, gan!!os e ave~ :;oi tas ou em manadas, 

por duzia ou fracção de d~zia (tabella 14). · 
37. Os animaes de se \li e cães amordaçados poderão 

ser transportados pelos trens de V.iajan tes, pagando taxa 
dupla da indicada nas mesmas tahcllas. · 

38. Os anima·cs dcverúô ser apresentados a despacho 
até meia hora antes Ua indicada para a partida dos trens. 

39. Os animaes de.Yeráü ser recebidos á chegada dos 
trens; caso não o sejão, serão remettidos para uma co
cheira para ser lra ta dos á cus la do coilsignatario, sem 
responsahilida1lc da estrad:1. 

~O. As capoeiras de gallinhas o os poquenos animaes 
ou aves, em gaiolas ou caixões engradados, estão s~jei
tos ás mesmas condições de despacho ·c rccebimen to de 
animaes e pagaráõ por volume até 60 kilogrammas· ou 
250 litros a taxa de 60 kilopTamma.s pela tabella iO, con
dJizidos pelos tn•ns ~nh Los, on d1~ rargas, c o dobro pelos 
trens de viajantes. . . 

1,1. O cx:pn1li LQr que desejar clfeetuar o transporte de. 
grande numero de animacs deverá prevenir á adminis
tração, com ;mlercdnnri~ dn 2't horas pelo menos. 

!Uet•catlol'ias. 

'~2. O despaeho de tnerradol'ias principiai-á ás 8 h o) il" 
da manhã c fina lisa r á ás 4 da tarde; e a entrega começará 
ás 6 hora& 1la maJ\hã c terminará ás 4 da tarde, com cx
cepção da estação da C(ll·te, onde se cstcnder.á até às ~ 
horas. 

1,3. As mercado.rlas entradas nas estações antes ou 
depois das horas marcadas pa1·a despacho, fkaráõ depo
sitadas ·sem rcsponi'abilidadc alguma d<I. administração, 
até que sejão conferidas e de:-:paeltadas nas horas de ex
pediente. 

44. Toda a nxpctlição de mereadoria apresentada 
par1t ser despachada, snrá' acompanhada de. uma nota 
de expedição, declarando a da ta da i apresentação, 
procedcncia e d~stirio, homcs· do remettente c consi
gnatario, numeração, marca, quantidade, designação 
dos volumrs, p~sp em kilogramm~s e n<~ tun~za da mcr
ndoria. 
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45. Os volumes devem estar eni.bom estado de aeon-· 
dicionamento para transporte; ;a9uelles que, o não est&
jão, poderão ser recusados ou acêitos s.óm..ente sob ares
ponsabilidadi! do remettente, com. d~clar:fção assignada 
na nota de expedição. · · . . · 

~6. As ·mercadorias serão entregues ao tonsigna
tario mediante a apresentação do avlso de despacho 
entregue ao remettente, ou., do aviso de recepção que 
ohterá da e,<>taÇão expedi tora se aquelJ.e se houver 
extraviado. 

Jki. As mercadorias despachadas seguiráõ pelos prí
meiros trens de cargas na ordem J')m que tiverem si~o 
apresentadas. . 

48. As mercadorias entregues na estação da Ct'lrte ou 
nas estações do interior para a Côrte até as~ horas d!{ 
tarde cada dia, se acharáõ no dia seguinte etn seu des
tino, á -disposição -dos consignatarios, salvos sóm.ente. 
ca..'los Pxh·aonlinarios c de força ma.ior. , 

49. As pessoas que inchiirem em caixotes, bar .. 
ricas ou em quaes~ucr volumes de gefteros a expedir 
·para o interior, phosphoros, vitriolo, agua-raz, polvora 
ou outras ma terias inllammaveis, são obrigadas a máni
festal-as; e não o fazendo, ficaráõ taes objectos sujeitos 

. á apprehensão, inutilisadas as ma terias ínflammaveis;. 
e as ou tràs mercadorias vendidas, entregue seu pro-. 
dueto á parte com deducção de 50 ·1. de multa. 

50. Quando o· mesmo volume contiver g&il.eros sujei
tos a diveisas taxas, será pago o frete d~ todo o volume 
pela maior destas. · 

51. Se nó aeto. da conferencia, tanto na estação de 
procedencia como na de~tinataria, forem. encontrados 
generps. com designação tlivtlrsa da que lhe compete, 
com o fim de obter taxa inferior á devida, cobrar-se-ha 
o duplo da tabella· correspondE!nte por todo o peso do 
volume em·que fôr encontrado. · · . . 

52-. As massas indivisas, que tiverem mais de 200 
ki logrammas. pagaráõ uma taxa addicitmal de i_IOOO 
po1· cada !00 kilogranimas de excesso .até· uma to-
nelada. · · • : 

ti3. 0.3 volumes de peso _maior que uma· tootilad:J 
podem ser recusados ou aceitos por frete convett-
t:ionado. · .. 

5L Os objectos de mttito pouco lJeso·pela.sua natu-. 
reza Ot'l pelo ·modo de atondicionament~ classificados 
ou não, serão taxad<ls por- P,eso nunca menor de 200 ki
logrammas por metro cubiêo pela tarifa 9 (u meslno cal· · 
eu lo do peso da madeira dividido por õ.). · ' 
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m.i. Nenhum despa.élto de um ou mais volume~ pagarú 
menosdc200 ~;s., que é considerado o.minimum de in
scripção para mn tt·ansportc qualrJIICr. 

n_espachos «"Specia~s. 

rifi. Os mPtaes e JWdras p1·r•r·io~as eni hrut.o, o o di
nltdro sr~r:io dl'~paeliarlo~ p:l.~··lrlllo:~ l:t\ado lj~"j.arl w
lormn :1!1.\lll da taxa do [ll~~o pela laldla i. 

Ui. As joi:L~, met~tw:n r,dra< Jll'l'i"io~as ~~mobra pa!ja
ráü a taxa do 1/2 por ~~~·111o arl mf;Jrr'lll :.li{}Jll da taxa do 
peso pela ta bel! a L 

riS. Macieira em tóros redilinros, falqncjada ou serra
da em praneltõr•s ou cmla!JPas ;Jtllarradas. rwlas laúellac: 
1.7 c 18. 

Jlesp3char-se-ha ·CalcubJl(lo o peso de cada peça rlo 
i11odo ~eguinte: 

.Mecle-sp: 
1. 0 O maior diaJtlflll'll ltnri,:ofl!al ''li largura em eenti

mc I r os : 
~-" O nuior diam1~!ro ll'l'lir:d nu alllll·a em centi

mnlros; 
:l·.· O comprimento tola! em melros; multiplique-se 

estas tres dimensõc~, divi,!:J-se por iO n ter-se-ha o 
Jlf~.-;o em kilo~~T:unrtt:IS \1[111~ dividido por fOOO,é a uniJa
de da tarifa). 

O minimum 1lo despad1o rle w:t~!cit~as, em relação ao 
COlllJlrirnento é o ~eguintc: 

Atú 2,ri() nwlros qua)lfnnr 'p1JSO. 

De 2,"';)0 a ~i,"'OO.. . . . . . . • . .. . . .. • . . . 6 toneladas. 
D0 ti,OO a f.O,OO .... · ................. iO ditas. 
De 10,00 a Hi,OO ..................... 13.ditas. 
Dt~ Hi,OO a 20,00 ..................... 16 ditas: 
Ser:í eonsill~ra'do como eomprimrnto em IJUaliJUOl' 

carga o ria mais .eomprida per;a lfll!' ro11tiver. 
A carga n dn~carga <To fp i la : pelo~ e:q11~1li !ores ou con

sign:Harios ntt Jlela t\strada a r::t.zão 1!e 1,)000 por tonc
lad:J para 1:arga, f' 2011 por lonei:Hia para descarg-a; lle
veudo r,sta snr t'lf~cluada d1'11l.r11 rlt• 2~ horas a partir 
da rhngada do Irem. 

W. ~Jade irás 1;nrvas': 
Ucspachão·sc nas mesmas condições do artigo antece

•:l•:ntc; sómentc a~; diJhcnsõrs para. o calculo c-Jo tomadas 
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do espaço rectangular que occupar a carga nos ~agons 
( Lalwllas i7 c 18). • · 

CU. Caibros, nras, ri pás, mom:les, taboas soll1s 13 
peças de perpt!~na gceçã'O de madei"r·a cul'\'a ou rectitinea, 
despatlrão-se nas mesmas ~ontlições dó art. ü9 (ta
hcllas i 7 c !8). 

ül. l\hhilia paga, quando encaixotada ou engradada, 
as taxas constantes da tarifa 6. 

A 111ohi lia não cngradada paga pela la rifa 5. 
O peso· da mohilia será calculado, ·nunca menor de 

2:5fl kiloQ:raimn;Is i)Or mct.ro cubico ou l/4 de tonelada 
~o mesmo calculo da madeira dividido par: á) .. 

A mobilia envernisada, ou contendp vidros ou vidra-
t,:as, scrú despachada· pela tarifa 5. . 

Quando não veliha engradadn:ou encaixotada, a admi! 
nisthção não assumi' pcllll avaria resnousahilitlade de 
uature~a alguma. · 

62. Caixas, bahús. pipas c barr.ica!l; vasias, banlieiras 
e obras ele folha de Flandres engradadas: 
. S:~r:·l •·al~ulado o 1wso !lo mesmo modo. que se calcula o 
da madeira, flfvi(lin<lo-o por· 4. · 

63. Lenha, calcula-se o peso fio mesmo modo que o 
da madeira, tomando-se as dimensões do volurm.J occu
vado 110 carro. 

üi. ÜI'OS, verduras, fr'J1Ctas,Ieite•e mwaez~s proprias 
para alimeutação, inclusive capoeiras de gallinhas e 
aves ou pequenos 'animaes engaiolados., despachão
sc por volume até !10 kilogrammas ou 250 litros pela 
lal.Jclla 10. · 

Sc!ldQ maiores ou mais pesados os volumes pagaráõ · 
pela tahclla 8. 

Deverúõ ser arrecadados dentro de 2~ horas a partii 
thls clll'g·adas dos trens .. 

G;), Tijolos, telhas, parallelipipedos e semelhantes, 
despachão-so calculando o peso do milheiro na propor

. ção do peso de dez dos de ma i ores dimensões da .remessa. 
(lü. Aguartleute;- líquidos em pipas, regulão para 

Entre-lHos &s taxas do DecretG n," 433~ de. l3 de 
Fc~crciro·de i869. 

Para as domais estaÇões se applicará a tqbelHr6 _e mats 
met.ade 1la ta»a :aldicional «lo art. 52 . 

• H}. Carros o carroç.as, dcspachão-se, as de duas rodas 
pela tarira.w, porlcndo-~e.ponduzlrdous 6m.i wa~oh. 

De q na Ir o rodas pela mesma tarifa !5, urna por -- - •. ,
1 

wagon., · · /' "~·~'A · \:. 
68:._ Carretas e v~hiculos pa~a e~tradas de ~Q.,r(ks.~t~ )J'·' ·111?4 \: 

paclta~J-se, desmuntv.dos, }flila tanfa 15. · ; \',. . . . • 
) (.\ .. • !t J 

(

'I ..... :-, , / 
'C <-:li 

''>; '0'0 . 
'\ \ 't'_ ,·· 

~ r' -' 
' _/~ -..... 
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6U. Locomotitas rebocattas, despachão-se vela ta
rifa 16: 

70. Carros·para estf''Mas tte ferro, rebocados, despa• 
r.hão-~e porl!\otade da· tarifa. HS.· · , 

71. Os cada\rertls serãl) transportados em wagons.de., 
cargas cobertos, pagand,4lpelo~. trens, de cargas ou úux-· 
tOS, metade da lotação de Uffi·Car~o de 3, a classe. . 

72. Os animaes ferozes ou bra_vios-só poderão ser 
transportados pelos ~réns de. catgas por laxa coli
VQncional. 

~t·ens de tlasseio. 

73. Os bilhetes de passeio .JJão ·direito á viagem• por 
preço reduzido, tendb por ponYo de partidà. a. Côrte para 
os pass~ios ao in teJior e por destino a Côrte par~ os pas-
sr.ios' do interior. · 

74. Os cartões ~Ie ida e volta para os trens. de passeio 
dão direito a unia só viagem em cada sentido, por qual.t. 
quer trem entre as duas estacões mencionadas nos cat
tfies, desde sahbado até segun~Ja feira immedia:ta. ' 

75. Pagaráõ por. estes cartões os preços seguinte~~ 

Estações. · 1 :a clasu. '2.a classe. 

llot.leio.............. 85000 6~000 
l\Iendcs: ............. ~ · 
Sant' Anna.. . . . . . . . . . lOBOOO 
Barra ........•...•.. 

88000 

Ypiqnga ....•••.••. ~ 
Vassouras .....••.•.. 12b000 10~000 l)esengano ....•..... 
Commercio ...•...... 
Vargem Alegre ...... } 12#000 108000 PI-nheiros.~ ••. ; •.... 
Volt.a Redo~da ...... ·l 

13$000 uaooo. B1rr a 1\Jans., ......... ' 
Up;í .•....•.......••. 
Parahyba ............ J45000 naooo 
Entre Rios .•.•...... 15#000 l3~ooo· 

Sa?ta-Fé ..... · .•.... ·t 
Cluador ............ naooo . Ut$000 

Saput~i~ ............ t 19#000 17~000 Concetçao .•.......... • 
Porto ~ovo.,, •..•... 20~000 ! 7l'()(» 
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76. No caso ue não voltarem os tiaiantes·am.a se
gunda feira imme~J_ia.t~, o bj.lhete é li inda válido nau·. a 
primeira segunda feira seguiQte .. 

77., Ps:.~ajapL. ~~de pa~seio sô;»~~liO .&lftrar t:rar~ ()~ 
trens. nas es ta.;Qe~ ~nc1onad~s · ií!J! seu~ .cahõe~.; quér 
para ida; qué~ fiara ~.o_\ta: 

No caso ile quererem puar em quaJqtrér estação nos 
li_mi~es de seu .bilhete, e~ te ineãma .não !hei. dá ·ma~s 
dtreito a .. conqnuar a viagem por .outro trem,, e 'fíó 
será recebido para 'volta, se o . viajante ao sahir ~do 
trem. na ida, tiver exigido do agente tla estaçãó qhe 
declare· no verso de .seu bilhete -:..vale :nata a . volta 
da esta cão - N.,...,.. 

Trens espeeiaes de "ViaJantes. 

78. Podem ser ~oncedidos trens especiae~ de viajantes, 
J!eios quacs se pagar;á qurante o dia á razão de 4~000 por 
kilometro ou fracções. de kilo.metro. . . 

Este prdço compréhende o de tr.es cahos de qualquer 
classe ou de bagagém. · 

Os passageiros,· além dos que· s~.contiverem na 19-
tação .acima,, pagar4õ pelos J}reços das tabellas i , 
2 e 3. · 

79. O mmimum do Dreco de um trem espe'Cial é 
!00~000. . 

80. Os trens espe'Ctaes ~as 6 horas da no i te ás 6 da 
manhã seguinte custaráõ mais 50"/. db preço acima in
dicado: 

8L ·os treris .e.speciaes de. vfJlta que ·tivere~ lugar 
dentro das 12 horas a partir da càeg-ada do primeiro 
trem, terão 50"/. de abatimento dlHatàs .dos arts .. 78 
e 80. · 

82. As distancias pará applicação da tàxa kilometri,a 
serão contadas a partir dti deposito de machinas mais 
proximo. 

Serviço de suborbJos. 

83. Os viajantes de sitburbios pagárjõ taxas de P,assa
gem e bagagens pela ta~ell~ OS.(:fecil\1 ae SUbJ!f.bios. . 

8~. Os transportes de mercadorias são feitos só_. 
mente. cntrtJ .as estações dã Côrte, ~ngenho Novo e 
Cascadura. 
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8;5. Nenhum viajante poderá eohduzir, li vrc de frete, 
senão• embz·ulhb~ de pequenas dirnénsõ~s <file possa levar 
sobro os jo~hos, sem incouimodar .os .mais viaj3nt,cs. 

86. o~ vot!mes tlê bae;agern taxados a {00 ré i" poçl~rão 
ser cond.uziCios ~p.el_os 'v rajan tcs ,deba_ix<( d~seus lugares, 
sempre que não,mc,omrnoden}. e ~ crue1rló fuzer. . 

87. Concedem·se passes d!r assigna tu r a para r da c 
~·oi tà pelo~ trens de .suburbios, cu tre estações dctermi-
na-das, pelos preços ~cguintes : . · 

Para um mcz o.valor de duas viagens pot dia. 
Para tres mezes o mc~rno valor com o descontode20?/0 , 

Para seis mczc~ o mesmo valor com o descônto de 
30%. . . 

Para b.m anno o mesmo v a lo r com o desconto de iJO "fo. 
88. Os bilhetes de assig:natnra ll<iodireito á passagem 

em todos os trens de suhurbins; em quaiquer sentido 
entre as estações e na cl:is~c para que Li verem sido ,con-
ecditlos. . 

Para outros. trens ou cstnções <(uc os designados, terão 
os assi!~tiantcs de pag-ar a~ taxas ~as tabellas. 

80. ():-; hilhetes de assignatura s~o intrans{eriveis; o 
assig-nan te assiqhará. no•verso do bilhete, c' easo não 
seja conhecido aos empreg-ados da estrada,poderá . ec;te 
exi_l!;ír nova assigna.tnra em sua presença para reco~ 
ull'pr,cr a identid.Hle de pessoa. . 

Os passes para escravos ser·ão regularisados JJela as-
signatura do senhor, c nfto são noril.inaes.' , 
• 90. São a pplica v eis ao serviço de subutbios todas 

as clausulas destas iustrucçõe~ que .. não forão especial
mente·prejudicad:ls pelas de n."• 8:J·a 8!1. · 

Armazenn;;e•n . 

.ot. As mer::adorias-ac tarifas 5 a 8 poderão ser con
servadas livres de armazenagem na esta~ão ·da Côrte .48· 
horns; c 10 dias nas· estações do interior, depois da che~ 
gada dos trens que as conduzirem. ' 

92. Para n~o haver demora Ita recepção pos avisos de 
despacho na Côrtc, poclerüo estes ser .remettidos dia
riamente aos consigna ta rio:~, em c a r ta fechada c seliâda, 
pela ma Ia espec ia I da es tratla de ferro que se abre f./4 
de hora dc~ois da thegada dos trêns da serra, fazendo-se 
entrega das cartas ás pessoas prescn tes.e aflixandd-se ~as 
salas de espera :1. lista das que não tiverem· sidorecla-
madas. . · · 
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93. As mercadorias que não tiverem sido reclamadas 
dentro do prazo marcado, pagaráõ de, armazenagem de 
cada W kilogrammas e dia de de~&ora nos 10 prjmeiros 
dias 20 rs., nos 20 seguintes 50 e nos seguintes até com
pletarem 90, 400 rs. 

9~. Pela armazenagem paga se dará recibo de talão 
impresso. 

95. Passados 90 dias de armazenagem serão as mer
cadorias vendidas em leilão publico pela administração 
da estrada e o producto, deduzido o que fôr devido, 
será recolhido á caixa á disposição do consigna tario. _ 

96. Os generos das tarifas t 7, t8, 19, 20, 22 e 23 
· deveráõ ser recebidos pelos consignatarios á chegada 
dos trens. 

A administração não se responsabilisa pelas avarias 
que occorrerem por ficarem elles expostos ao tempo. 

97. Decorrido um mez depois de feito o transporte, 
serão as mercadorias de que trata o artigo antecedente 
vendidas, ficando seu valor á disposição do consigna
tario. 

lndemni.zações. 

98. A estrada não responde por esgoto de li qui dos ou 
diminuição de peso dós objectos conduzidos a frete,salvo 
provando-se malversação. 

Igualmente não responde pela avaria dos generos en
caixotados ou enfardados, salvo mostrando-se na caixa 
ou involucro signaes exteriores de estragos, devidos á 
culpa ou negligencia dos empregados. 

99. As mercadorias susceptíveis de se deteriorarem 
em pouco tempo, serão despachadas depois de pago o 
frete; e .a estrada não é responsavel pelo estado em que 

· chegarem a seu destino. 
tOO. No caso de extravio d'e um volume de bagagem, 

o proprietario terá o direito ao pagamento de 10~000 
por cada tO kilogrammas de peso. 

f.Ot. No caso de extravio, damno ou avaria por falta 
do pessoal ou do serviço da estrada, terá o consigna ta
rio direito a ser indemnizado do prejuízo que soffrer na 
importancia que justificar por documentos. ....---:.-·,-.··· ~ ·· .. 

Quando não puder demonstrar este valor de ,môdo\'l~ ~~.~.A n, \, 
satisfactorio, só terá dir!3ito ao que fôr 'a.r;b!t~:áiJb-, · ·... ). \1 
e no caso de não ser declarado o genero, Jd ç~~ste j' 

IIJtGISOI\1 DE 1870, 11j I -~ I (; 

q .. , ·r·.'J 
. -. ~"/i 
/I .... ;:-, '\)'-:f/ 

'i,) .. : 
\,~.' ;::/ 



de valor incerto, essa indemnização nunca poderá ser 
superior· a 5$000. por kilogramma, salvo a disposição 
do art. 103. 

102. A estrada sómente se responsabilisa pelos dam
nos ou perdas no transporte de animaes, provando-se 
que por culpa de seus empregados forão elles extra
viados, demorados mais tempo que o necessario, mal-

. tr~tados durante a viagem, ou excedida a lotação dos 
respectivos c~rros. 

Neste caso não será, porém, obrigada ã indemnização 
superior á seguinte : 

Para animaes de monta ria ... 
Bois, vaccas, etc ....•..... · .• 
Bez~rros, carneiros , cães e 

porcos .•.•..•...........•• 
Aves e animacs pequenos. : ... 

!00~000. 
50$000. 

10~000. 
!hOOO. 

Salvo s,ómente a disposição do art. 103. 
103. A estrada responsabilisa -se nas condições dos 

arts. !Oi e 102 pelos valores de estimação dos ani
maes, e bem assim pelos valores declarados de quaes
quer objectos de transporte, sempre que, além dos 
fretes, ti ver sido paga a taxa addicional de seguro de 
! % ad 1mlorem. 

O minimum deste seguro é de 1~000 por expe
dição. 

!04. Os extravios de objectos de valor, de ouro ou 
prata, pedras preciosas e metaes'em bruto e dinheiro se
rão pagos pelo valor declarado. 

:tmt Das faltas encontradas no acto da entrega das 
mercadorias ao consigna ta rio, o encarregado do ar
mazem fará declaração circumstandada na nota de ex
pedição que tem de entregar. 

l06. As reclamações em caso de extratio ou avaria 
serão feitas pelos consigna ta rios ou reme L tentes em mo
delo impresso, que lhes será fornecido pela agencia, 
por cujo intermedio irão á inspectoria geral com a 
informação que o caso exija, onde aguanlaráõ des
pacho. 

A nota de expedição acompanhará a reclamação. 
107. Por erro em peso ou applicação de tarifa e erros 

de calculo de que resulte pre.iuizo ás partes, será a in
demnização de prompto verificada, restituindo-se o que 
fúr devido mediante a reclamação impressa de que trata 
o artigo antecedente. 
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Disposições ~reraes. 

lOS'. Nennum agente ou empregado da estrada de 
ferro poderá fornecer ao publico documento viciado por 
emendas feitas sobre os algarismos ou indicações, nem 
raspaduras .. 

Qualquer emenda deverá ser feita em tempo por de
claracão com tinta encarnada. 

109. Qualquer documento fornecido pela estrada e 
que seja depois por qualquer titulo apresentado, si se 
achar vieiado, será retido, bem como qualquer trans
porte que delle depender, dando a agencia immediato 
conhecimento á inspectol'ia geral para resolver- con
forme o caso exigir. 

HO. As passagens é fretes de tudo quanto fôr expe
clido pelos trens de viajantes, serão ar1:ecadados em cada 
uma das estações sem excepção, no acto da emissão dos 
bilhetes ou conhecimentos. 

A mesma regra se applica a todos os obje.ctos expe
didos pelos trens de cargas da estação da Côrte para as 
do interior, ou de uma destas para outra. 

Ao remettente, porém, de qualquer estação para 
a da Côrte pelos trens de cargas, é liV're pagar o frete 
ou deixar que o faça o consignatario ao receBer o 
genero. 

Se este, com tudo, fôr de facil deterioração ou de valor 
insignificante:, poderá a administração oem qualquer 
caso exi~ir o frete adiantado. 

HJ. Os empregados da estrada de ferro devem mi
nistrar aos expeditores todas as informações necessa
rias para intelligencia e cumprimento das presentes 
instl'UCCÕeS. 

H2, Ôs agente<~ da estrada de ferro nãQ podem exigir 
outros fretes ou retribuição de qualquer natureza que 
não se achem especificadas neste regulamento e de ac
côrdó com as tarifas annexas. 

Secretal'ia de Estado dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, em 29 de :&larço de 1870.-
0 Director Geral, José Agostinho Moreira GuimaràP.s. 
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I, aula para applicac;ão das novas tarifas. · 

A. 

Abelhas .•.•.•....••.•.•..•••......•.••• 
Aboboras .............••........... • ..•. 
A1;afa tes e semelhantes .....•..........•. 
Acidos mineraes ...•....•...•..........• 
Aço· ........•...••.......•...••.•• · ..•• 
Acordeons ..••.....•.•.........•.... · •. 
Aduélas .............•...•........ •• ·.: 
Aguas medicinaes ..•.••.•.•...•...••..•• 
Agua-raz ..•.....•.......••.•....• · ..•.. 
Aguardente do paiz ...................•.. 
Alabastro em bruto ..••................. 
Alabastro em obras ...................... · 
Alcohol ............ · •.. : .....•. · · .... •. ·• 
Alambiques e pertenças ................ .. 
Alcatrão, pixe, etc .•..........•........•. 
Algodão ..•....•......•...•......... · ..• 
Alhos ................................. . 
Almofadas ....•........................• 
Almofarizcs de pedra, cobre ou metal seme-

lhante ...•...•.......•......•.....•... 
Almofarizes ~e ferro ou madeira ...••....• 
Alpiste ...•....................•.......• 
Alvaiade ...•......•..............•.....• 
Amendoim .•.••......••..............••. 
Ancaras ..............................•• 
An~ico, resina, gomma ou folhas. . . . ..•. 
Anrl .....................•......•...•.. 
Animaes pequenos engaiolados ....•.•..•.. 
Anirnaes pequenos soltos ................• 
Animaes empalhados ou embalsamados ...• 
Animaes de se lia .....................•.. 
Animaes ferozes ....................... . 
Arados e instrumentos de utilidade á lavoura 
Ar·ame de latão ou metal semelhante ...... . 
Araruta ...............•. , ........ . 
Archotes .............................. . 
Arms de feno ou madeira ............... . 
Ardosia... . . . . . ................... , •. 

õ 
10 
6 
õ 
6 
5 

17 e 18 
6 
5 
6 
8 
5 
6 

21 
6 
8 
6 
6 

6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
6 

.lO 
13 
5 

H 

21 
6 
6 
6 
{j 

Hl e 20 
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Arêa . .................................. ,. • 
Argila .................... ............ . 
Armações para chapéos de sol. .•.•.•..••.• 
Armações para igrejas ................. .. 
Armações envernisadas com vidros .paraOlo-

jas ...........................•....... 
Armamento ............•...•..•...... . , 
Arreios ......... , ..................•.... 
Arroz .......••.......................... 
Artigos de folhas deFlandres não classificados 
Artigos de luxo não classificados .•.•..•... 
Artigos de pacotilha não classrftcados ....... ·. 
Arvores e arbustos vivos... • .•.....•.... 
Asphalto .....•.............••.....•....• 
Assucar .........••....•..............•. 
Aves engaiolada~ ..•.......•.•........•.. 
Aves sol tas. . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .•...•.. 
Aves empalhadas .....•.................. 
Azarcão ..........•.............•••...•. 
Azeite doce... . ..........••.•.....•.... 
Azeite de mamona, de peixe e outros não 

classificados .• ~ ......•...•.. ; ••......• 
Azeitonas ........•...................... 
Azulejos . ..................• _ .••••. , •.•• 

B. 

H7 

22 e !3 
~e~ 

6 
õ 

õ 
õ 
6 
8 
9 
5 
6 

22 e 23 
19 e 20 

8 
to 
~~ 
õ 
6 
6 

6 
f) 

ti 

Bacalháo............. . . . . . . . . . . . . . • • . . . 8 
Bacias de arame ou metal semelhanie...... 6 
Bagagens pelos trens de viajantes......... ~ 
Bagagens pelos trens de cargas. . . . . • . . . . . . 5 
Bahús vasios ............................ 9, 22'e 2a 
Balaios ............................... 6, 22 e 23 
Balaios do paiz .......................... 6, 22 e 23 
Balas: .................................. · 6 
Baldes.................................. 6 
Baleeiras. . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . • . • • 9 
Balões....................... . .. . .. .. .. 0 
Bambinellàs ....•.... · •..•...••....•...• '· . 6 
Bambú (v. madeiras)...................... l7 c 18 
Banha de porco •••..........•..•.•...•. , • 8 
Banheiras ................... :. . . • . . . . . . 9 
Banieas e Lar ris vasius •...•. , . • . • . . . . . . .. 22 e 23 
narro...................... . . . . . . . . . . . . 22 e 23 
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llal'l'olc ( v. madeira).................... 17 e 18 
Bata tas alimen ticias. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 8 
Bajonctas.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5 
Bestas c burros ........ :................. H 
Bil!tanis e bagatellas..................... 5 
Boiões tas i os ............................ 6, 1!2 e 23 
Bois e vaccas.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . 12 
Bolacha ordinaria.. ... .. .. .. . • . .. . • .. .. .. . 6 
Bolsas de viagem vasias.................. 6 
Hombas............... . . . . . . . . . . . . . . • . . .fi 
Botijas vasias .........••....•.•......... 6, 22 e 23 
Brinquedos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Jlt'ochas para pintar ou c a ia r. . . . . . . . . . . . . . 6 
Bronze em hruto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Bronze em objectosde arte................ 5 
Burras de ferro .... , . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bustos-....•... ;............ . . . . . . . • . . . • . 5 

o. 

c a beça das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . 6 
Cabeções para animaes................... 6 
Cahello................................. 7 
Cabos ........... ~. . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • 6 
Cabriolets.. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . .. . . . H) 
Cabritos ..•.... :......... ...........••. 13 
(~ar;~................ . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 10 
Lacao.............................. . . • • li 
Cachimbos.............................. li 
Cada veres ......... , ...................• 
Cães.................................... 13 
Café em grão............................ 7 
Café moído............................... l:i 
Caibros (v. madeirlls).................... 17 e 18 
Caixas de guerra............. . . . . . . . .. . • 5 
Caixas vazias de madeira, folha e papelão. 9, 22 e 23 
Caixões funebres... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 9 
Caixões vazios. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 9, 22 é 2:1 
Caixilhos com vidros............... .. • . . . 5 
Caixilhos sem vidros ................ ,..... !) 
Cal..................................... 19 e.20 
Ca lt;ado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Caldeiras de coht·e ou metal semelhante.... 2i 
t:aldeiraria (arligu~ uão el:t~:-ifiratlo~)... li 
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Can1phora ....... .' ••...•........ •. ·• · · •. , 6 
Canoa d;l Indi'!l (v. madeiras) ...•...• ·•·.. f.7 e tS 
Canoa de assucar. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • 7 
Canella..... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . • . . . • 6 
Cangalhas.............................. 6 
Canôas.. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . • . • 22 e 23 
Canos de cobre ...........• , . . . . . . . . • . . • • . 6 
Canos de barro.......................... ·22 e 23 
Canos de chumbo, ferro ou zinco.......... 6 
Capachos ..•..........•....•...... ;...... 6 
Capoeiras vazias......................... 22 e 23 
Capim ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 22 &f.23 
Carnaúba............................... 6 
Carne fresca, secca ou salgada...... . .. • • . . 8 
Carneiros....................... • . . . . . . . 13 
Caroços de algodão....................... 7 
Carros funebres .......... ; .. . . . . . . . . . . .. . 15 
Carros de mão .............••............ ·6, 2Sf e 23 
Carros de passeio ........................ · H) 
Carroças.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .•... :. . . . • 15 
Carroças desmontadas ............. ~...... 6 
Carvão animal ou vegetal................. 2~ 
Carvão mineral ............•.... ·...•..... 19 e 20 
Cascas de arvores para atanar cour.os...... 7 
Cascas de cocos.. .. .. . . . . . .. . . . . . .. . .. .. . . 22 e 23 
Cavallos .................... ·..... .... .. .. · li 
Cavernas para embarcações •......... .'.... 17 e {8 
Cebolas e cellolinhos.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . (i 
Centeio...................... . . . . . . . . . 6 
Cêra em bruto ou em velas................ 6 
Ct~ra em obr;1s, não classificadas ....• , • . . . • õ 
Cerveja. . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . • ....•. , . . . . 6 
(~evada . ......... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 6 
Cl1á .•••••••••.•••••••••.••••••••••••• :. 
Champagne ..................•..•....•.. 
Chapas de ferro, zinco, etc. para cobrir casas. 
Chapas para fogões ..................... . 
Chapéos ...........•.•...•.•....•....... 
Chapelaria (artigos não classificados) ....•. 
Charutos ........•......• , ..•..•.••...•.. 
Chifres em bruto ........................• 
Choco la te ........•...............•...... 
Chouriças .•..........•..•.............. 
Chumbo em bruto ................ ~ .... .. 
Chumbo de munição .... L ............. ,. 
Chumbo em obra~. não classificadas ...... . 
Cigarros ............. ~ ...................• 

(j 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

22 e 23 
() 

6 
6 
6 
6 
6 
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Cilnento ...•••....••..........•...••..•• 
Cocos seccos ou verdes. . . . . . . . . .........• 
Cofres de ferro .........•.•.... · ..•.•...... 
Coke ...•....•...•••..•......•..•...... 
Colchões de ·palha c capim .........•.•••.. 
Colla.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ...•... 
Confeitaria (artigos não classificados) .....• 
Conservas em latas não classificadas ••.•.••. 
Conservas em vidros não classificadas •.•..• 
Cordas de embira e outras do paiz ......... . 
Cordas diversas ......................... . 
Correame para tropa ...•..•......•••...•. 
Correntes de latão ou metal semelhante •.•• 
Correntes de ferro ...................... . 
Cortiça em ollras não classificadas ......... . 
Cortiça em llruto............... . ...•.•• 
Couçoeiras (v. madeiras) •. · •.........•.••• 
Couros frescos, seccos ou salgados ....•..... 
Couros trabalhados, envernizados, etc •...•.• 
Crina em (~olxões .....•..............•••. 
Crvstacs .•.•....................•.••.•• , • 
Crystaes em bruto ................•..••. 
Cubas para distillações, engenhos, etc •...•. 
Cubos, pinas e raios para rodas .•..••.....• 
Cu tellaria (artigos não classificados) ....•.• 
Cylindros de ferro.~ ................ , ... . 

D. 

Dinheiro 1/4 por "lo ad valo rem .••.•••••• .•• 
Doces estrangeiros •.••.••••••• ~ •..••..••• 
Doces do paiz._; .•.••.......•••....•..•.• 
Dormentes de madeira ou ferro (v. madeiras) 

E .. 

Eixos ...................... , ........... . 
Embira .........•......•...•..•..•••••• 
Encerados para tapetes .................. . 
Encerados ordina r i os .................... . 
Encommendas pelos trens de viajantes .••.• 
En~adas •. ....•......................... 

19 e 20 
6 
6 

19 e 20 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
{) 

6 
6 
9 

22 e 23 
17 e 18 

7 
6 
7 
5 
8 

21 
6 
6 
6 

G 
6 

17 e tS 

6 
22 e 23 

6 
6 
4 

21 
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Enxergões ... ,_ ..........•.••••.•••••••• 
Enx.ofre .....•.....•........•.•.•.•••••• 
Equipamento militar não classificado .... .. 
Escada.s de mão (v. madeiras) ............ . 
Escadas pua casas (de.,montadas) ....•..... 
Escaleres .•....•• , .•.. : .•.•••••••..•....• 
J~spad~s-: .... .: •.• , .. _.111 ••••••••••••••••••• Especiarias nao class1ncadas ....•••........ 
:Espelhos ............... 1 •· ••• : ••••••••••• 

J~spingardaE •..............•...•.......•. 
Espíritos não classificados ..•..••...•••.•.. 
Essencias não classificadas •.........•••••.. 
Estacas para cer-cas ....•.•• : ..•..•.•. ·;;, •. 
Estampas ..................•....••.••.•• 
Estanho em bruto ...................... . 
Estanho em obras não classificadas •........ 
Esta tuas ............................... . 
E~ te iras <la lndia .............. ~ ......... . 
~~~loiras para cangalhas ................... . 
Estojos de instrumentos cirurg·icos, mathe· 

maticos, etc .... : ................ ,··:·"'. 
Estopa em bruto .•......•..•.•.•••.. , ••.• 
E~topa em obras não classificadas .•.••..•.. 
Estrutne .....•...•...•.....••.•......•.. 
Estivas ................................... . 
Extractos não classificados .••......•..• ; •• 

F 

Fachina. (varas de) ••••••••••••••••••••• ·• 
}"are lo .. ...................... '• .• ~ •••••••• 
Farinha de mandioca, milho, trigo e outras 

nutrictivas .•..••.......•.......•• -....•.• 
Fazendas de seda...... .. . ... : ...... ..... . 
Fazendas diversas (não classificadas) ...... .. 
Feijão ...........•.....•. ·: ...•.••..•••.. 
Feltro ..................... : .•.•....•..••. 
Feno ............•.•.....• · .........•.•..•• 
Ferragens ortlinarias não dassificadas ..... . 
Ferraduras para animaes ................. . 
Ferramentas de carapinas, ferreiros, marce-

neiros, torneiros, etc. não classifiéadas ... 
Ferrolhos ...... ; ......•...•....••......•.• 
Ferro em barra ou vergas dobradas .•...... 
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Ferros de engommar .•.... '. .. .. . ..• .. .. • . . G 
Ferro. em brú to ou em ohra, uão claEsificado () 
Ferro velho ou em arco,chapa,harra ou verga 6 
Fios............ . . . . . . . . • . . • . . . . • . • • . . • . () 
Flores artificiaes................. . . . . • . . . ã 
Flm;es na t uraes. . • . • . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . ã 
Flor de canna e outras para enchimento ..•. 6, 2~ c 23 
I<ogarei r o:; ....... - . . . . . . . . . . ... . . . . • . • . . ti 
Fogos artiliciaes.. .. • . • . . . • . . . . . . . .. .. . .. . :; 
Fogões de ferro ............ :............. li 
Jlolhas mcdicinacs......................... 7 
Jt'ollcs ...................... - . . . . . . . . . . . n 
Forjas portateis... .... . . . . . . . . . .... . .. . . . li 
Fôrmas fiara assucar....... . .. . . . . . . . . . . . 21 
}t'ôrmas diversag............ .. . . . .. . • . . .. () 
I•'ornalhas e fornos de ferro................ 2l 
Jt'ornalhas para engenho.................. 2l 
Fouces............................ ... . • . 2·1 
Frutas frescas........................... lO 
Frutas seccas ou em doce. . . . . . . . • • • .. . • . . • 6 
Ftuno do paiz ......... ~...... . . • • . . . . . . • . li 
fumo de qualquer outra qualidade......... 6 

G. 

Gaiolas... .•. • .. . • • .. • .. • • • • .. • •• . • • .. • ~O 
Gallinhag . • . . . . . . • . . • . . . . • . • . • • . . • • . • • • lO 
Gamellas ........••......... _............. H 
Gansos...................... • . .. .. .. .. . . lO e ll1 
Garrafas ordinarias vasias ................ 6, 22 e 23 
Garrafões vasios ......................... 6, 22 e 23 
Gatos.................................... ~O e :1.3 
Gaz liquido.............................. 5 
Gelatinas................................. 6 
Geléas................................... I) 
Gelo.......................... . . .. . . . . . 6. 
Gench1·a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Generos de perigo ou euillallo, não classifi-

cados .....................•.. :........ !:i 
Gencros de importação não classifi-cados. . . . 6 
Generos de exportação não classificados.... 7 
Gcucros a limcnticios tle l." neeessidalle não 

elasgificados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 8 
Gengibre............ . . . . . . . . . . • . . . . . . . 6 



DO GOVERNO, 

He:>so·................................... 6 
· Gi•'os c cascos vazios .. : ............ · ...... 9, 2~ e ~3 
(Ii~ ... ,:................................ 6 
GloiJos de vidt·o ou louça... . . . . . . .. . . . . • . • fS 
Globos geographícos..................... ã 
Homma ara bica e outras não classificadas... G 
Gornma de mandioca e outras do paiz....... ·u 
Grades de feiTO ou madeira............... 6 
Gt·anadas................... ..... . . . . . . . . . . ã 
Graxa animal. ........... ,.;............. li 
Graxa para calçado ................... :... 6 
Grelhas deferro ................ , .. .. • . .. . 6 
Guano ...............•........ : . ... ·. . . • . . 22 e 23 
Guarda roupa, musicas, papeis, etc......... ã e G 
Guindastes ................................ 6, 22 c 23 

H. 

llarpas ...................•.. , .... ·•...•.. 5 
llcrva-ntate................ ... .. . . . . . ... . 6 
H ervas medicinaes e outras não classificadas. 7 
Hortali•~a;; frescas........................ 10 

I. 
lmagens..... ..... ... .. ... .. .. • ... ... •. 5 
lrnpressos..... .. . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 6 
Incenso.................................. 6 
lnhame e outras raizes semelhantes........ 10 
lus~r~mientos de cirurgia, engeuhar'ia e me.:· 

dtctna.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • 5 
I ns Lrumen tos de musica,optica e semelhantes 5 
Instrumentos uteis á lavoura.............. 21 

/ .. /. ~~fi1A f} I- ... 
,. .... , , ~.;.. ~, IT,., 

Jacás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . ~j~:e\~!J 
Jangadas ............................... / ~·c 23 
Jarros de lóuça, vidro e barro, etc •...... I. ~-- 6 

I c-...· 
Íi ,-~;· 
I• . 
\\ 

\· 

J. 
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Joias l/2 "lo rld valorem .................. . 
Jumentos ......................••...•..• 
Junco da lndia (v. madeiras) .....•.•....•• 
Junco do paiz (v. madeiras) ..•••..•..•..•. 

I~ .. 

H 
i7 e ts 
f7 e 18 

Keroscne....................... .. ... . . . • ã 
Keroseue manifcstatlo em latas encaixotadas 6 

L. 

Lã en1 bruto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Lã em obras não classilicatlas .............• 
Lacre ....•.........•..•......•.........•• 
Ladrilho de barro, louza, etc .............• 
Latir i lho de azulejo ou marmore ..•....•... 
I~agcs ....... ................. · · .. · · · · .. · · 
Lampei'ics .....•..•...................... 
Lanternas .........•...................... 
V! tão velho ou em bruto ................. . 
Latão em obras não classificadas ......•.... 
Lavatorios envernisados .........•......• 
Lavatorios de ferro ou madeira ordinarios .• 
Legumes frescos ............•........... 
Lei te fresco ..................•.•.......• 
Leitões .............•........ ; .......•.. 
Lanha ...............•............•..... 
Lentilhas ..............................• 
Licores ........................•.......• 
Limalha de ferro ...................... ; . 
Liinas de aço ........•..........•....•.•. 
L!ngu~s frescas, salgadas ou secras .•.•.. ,. 
L1ngurças ..... -......................... . 
Linha para costura ..............•....... 
Linhaça ......•...•................•..•.• 
Liteiras .... , ..........•........•....•...• 
Livros ............•.........•.......•... 
Lixa ....•...•.....................••... 
Lombo de porco sa !gados ...•.•........... 
Louça ..•.•.... ·, ..................•....•. 

6 
6 
6 
8 
8 

19 .e 20 
fi 
6 
6 
6 

õ e 6 
f) 

10 
10 

tO e t:l 
22 c 23 

8 
() 

6 
fi 
(j 
() 
() 

6 
:15 
6 
() 

8 
ã 
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Louça do barro do paiz.................... 6 
Louç:~. em barricas, caixas ou gigos... ..• . • . • 6 
Louza......................... • • • • • • • • • 8 
Louza para escrever ..•••.•... ·~ . _ . . • • • . • 6 

~f. 

.!\h cacos de ferro ...••.....•.•.••... , •. · .••• 
Macarrão e outras massas alimentícias •...•• 
1\l:lchaclos ...... · ................. : • ....... 

6 
6 

!l 
(j, 

21 
21 

7 

1\bch i nas de copiar cartas .••.••..•••..•.•• 
. M:lChinas de costura ...•.••••• · ••..••..•... 
Ma c h i nas photogra phicas .•.••..••..•....• 
1\lachinas de fazer farinha e suas p,ertcnças .• 
llachinas de descaroçar algodão ....•.•...• 
1\lachinas pequenas, não classificadas ..•...• 
1\hchina.q grandes, não class.ilicadas ••..•. ,. 
Madeiras ............................... ,. 17 c iS 
Malas de viagem vazias ......... :.. .. . . .. 6 
.Malhos para ferreiro..................... 6 
1\lamona......................... •. . . • • . • 8 
1\langas de vidro..... . • • • •• . • • . . . . • • • • • . • õ 
1\fandioca....... ... • • •• . ... • •.• .. .• .. •• •• 8 
.Manteiga............................... 6 
1\lappas e manuscriptos ................... · õ 
1\lariscos ............•..... :. . • • . . • . • . . . • fi 
1\Jarllnl. ................ ·. . . . • . . . . . . • . • . . () 
1\larmore........................ .. . . . • . • 8 
1\larquezas .•..•..•....•.... · ..•. . : ......... · U 
1\larrecos...................... . . . . • • • . . to 
Marroquim....................... . . • .. • . 6 
Martelos................................ 6 
Massas .......•...•..•..•..•.•....•...• :.. . 6 
1\lateriaes de construct;ão não classificados.. 19 e 20 
1\ledicamentos não classificados.;.......... 6 
1\ledid.as diversas. . • . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . • 6 
.!\fel de abelhas...... . .. .. • .. • .. .. .. • .. .. 6 
Mel do paiz .... :. • . • . . . . . • • . . • . . . • . • . . . • 6 
Men!nos de menos de 8 annQs do idade •• f./2, de f, 2 ~ 3 
1\fenmos dem~nos de 3 annos de idáde àocollo Jl'rahs. · 
.!\lesas envermsadas... . . . . . . . . . . • . . . • • • . • õ e 6 
Mesas de ferro ou madeira ordinarias...... 5 e 6 
Milho.................................. 8 
Mochos envcrnismlos .• : . •••••• ! • • • • • • • . •• 5 e 6 
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1\fochos ortlinarios ...................... . 
1\Iobilia ••.•. ; ......•.........•....•....• 
. Mobilia ordinaria, usada e em máo estado .. 
1\Iode !los ••.. : ......•..••...•...••..••.• 
l\loendas para en~cnho e pertenças ....... . 
1\loinhos para café, pimeuta, etc .......... . 
l\luiuhos para lavoura ..•.......••..•...•. 
l\luirões (v .madeiras) ................... . 
1\loi tões e cadernans .................... . 
l\Iolas .........•.............•...•...... 
1\Iolduras ...... · ........................ . 
l\Iol'iHg-ues de Larro ..................••. 
1\Iús ...•..•.•....••...•......•..•....... 
·1\tusicas ...•..••..........•.....••........ 

N. 

NozL:s . •.•.••.. ·., .•.• :.. • ............... . 

o 
Ohjeetos preeiosos d'ar·t,~ ..............•. 
OLjectos de lux.u, de ferro, cobre, Lrouze 

ou t{nalt{uer· outra tJualit.lat..le ...........• 
Objcctos de cuidado ou ]wr·igo ....•...... 
Objectos maHufacturado~ não classilic:Hlos. 
Ohjec tos de marcenaria e carpiu ta ria des-

lll:Jntarlos ........•.........••..•.....• 
Obras de caiJcllcireiro uão classificadas ..•• 
Oleado:; •.....................•..••. · .. · 
Olco dt~ arncntloas t..loccs .•.....•....•.•.• 
Olco tlc linh:wa ...•............•...... ." •• 
OI co d c qua [,J·uer tJUa lidatlc não classificado •. 
Orator·ios .............................. . 
Orgãos .........................•.......• 
Ornamentos para igrl'jas ................• 
Ossos ........•..•...•.....•.............. 
Our·o em hmto 1/-'1,% ad vttlorem ...... · ..•.. 
Ouro em obras 1/2 % ad valorem . ........ . 
Ov·as frescas, seccas ou ~a lgadas .•.....•.... 
Ovos ...•.. : ..................... ~ ...... . 
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Pacas ................•.............•..•. 
Padiobs ............................... . 
Paios .................................... . 
Pa in r-o ........... , .......•............... 
J>a la1Íquins. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. ........ . 
Palhas de eoqu:~iro ou palmeira ... ; ...... . 
I>al11as do Chile c outr·as de valor sernelhan-

40 
5!2 e 23 

6 
G 

'{5 

22 e 23 

. te para chapéos ....•......•...•........ · , ' 6 
Palhas de trigo de canna e outl'a!l......... ~Sl e ·23 
Pandeiros .........•...........•... · ...... . 
Pane lias de cobre ou ferTo esma lladas ..... . 
J>anellas de feno on !Jarro ordinarias ..... . 
J>anno de quallJUCI' qualidade ............. . 
Pão ....•............. ·· ... ·············· 
Papel de qualquer qualidade ............ . 
Papelão ................................ . 
Pás ...•.......................•......... 
Passas ...................... .- .......... . 
Passaras cmp:1lhauos .................... . 
Jlassaros vi vos ............... · .. · · · · ·. · · . 
Jlastas de papel ou pnpclão .............. . 
Patos .................... ~ .......•...... 
Patronas ............................... ·. 
Pearrh::~s ............................... . 
Pedras de afiar ou amolar ................ . 
Pedms de cantaria calcareas e outras para 

~· a 
6 

'li 
G 
H 
fi 
6 

21 
(i 

ü 
toe H 

6 
iOeH 

(i 
() 

6 

ediucação e calçamento .............. !9, 20, 2:! e 23 
Pedras de filtrar ..... ~ ................. ,' 6 
Pedras lithographicas e de porcellaná pam. 

escrever ...........•.................• 
Pci xes frescos, salgados ou se ecos ...••..•. 
Pclles em bruto ...................•... 
Pclles preparadas .•.........• ~ ......... . 
Penuu\as para relogios .................. . 
Peneiras de cabello ou seda .........•..... 
Peneiras de arame, tela Dieta llica ....•.• 
Peuei1·ns de.palha do paiz .............. . 
Peunas para cnchjmentos e outras ....... . 
Per fu mn rias .....•...............•....•. 
Per·otas 1/2 °/0 ad mlorem ...•.....•.••..•• 
Perús ............... , ....... • .......• · .• 
Pesos par·u b:1lnnçns de latão ............. . 
P(!Sos dl~ feno ......................... . 

r! 
8 
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6 
6 
6 
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lOel!J. 
6 
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Pctt·echos bellicos.... . .. . . . . . . . . . . • . . . . .. O 
Petrechos de caça........................ 6 
J>etr·olco................................. ü 
l'ez .............................. .-.... 6 
Phosphoros ...•••.•... ;......... •. . . . . . . • !.i 
l'ianos ........ ; . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • !J 
Piass:~va ....... :...... ...... . . . ... .. . . . . 22 e 23 
Picare los .................. '........ . .. . . • . 2t 
Pimenta do Reino ................ _....... 6 
Pimenta do paiz......................... tO 
l'inceis•............. .... . . . . . ... . . . . . . . • () 
Pipas vasias .............................. 9, 22 c ~:J 
Pistolas-.......................... ,'. • . . . · 6 
l'ixe ........................ _ ........... , (j 
l'latina em bruto, em ot11·a 1/2 "/. ad valorem. 
)'!umas .......•.......................... 
l'oltronas .......................... : • ... 
l'olvor·a e artigos iuflamm:tveis .......... . 
l 1ol varinhas ..............................• 
Jlom:Hlas para ealwllo ................•... 
Pombo;; ................................. . 
Porcellana... . . . . . . . . . . . . . . .....•...... 
l'oreo;; ........•.......................... 
l'orcos da India .......................... . 
l'ortas. por·tões, portarias e janellas de ma-

deira ou ferro ...........•.........•... 
Porteiws de madeira ou ferro ........... . 
Potassa e pm·lassa ... _, ................ · .... · 
l'otes de barro do paiz... . ........ , .... . 
Potes diversos ......................... . 
Pranchões (v. madeiras) ................. . 
Prata em IJr·uto f/~"/. ail va-lorem •.• ; .• •••• 
• Prata em obras f/2 "(. ad valor em ........ •.. 
Pr·ata ingleza em obras ..•...............• 
Pr·ateleiras en vernisadas ...............• 
Pra te! eiras de ferro ou madeira ordinarias. 
Pratos de louça ou vidro ................. . 
Pratos de madeir·a, folha, estanho, etc .... . 
Pregos de cobre ou metal semelhante .... . 
Pregoade ferro ..•.....•...•.......•...• 
I' ré los .............•....•..•........••.. ·. 

·l'rensas para algodão e outras ..•.. ,.· ..... . 
Presuntos ............................... . 
Produc.tos chimicos e preparações Pharma-

ceu ttcas .· .............................. . 
Punhaes ...............................•. 
Pu~:hadores para gavetas_. portas, etc ..... . 

6 
ti e 6 

ü 
6 
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13 
i O 

6 
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6 
6 
6 

17 e 18 

6 
r; e 6 
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6 
21 
6 
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Q. 

Quadros.............. ... . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Qua~rupedes pequenos soltos ... ·,.. . . . . . . . 4 3 
QueiJOS .................• ·_:....... . • . . . . 8 
Quinquilharias.......................... 6 

R. 

na becas e rabecões............ . . .. . . . .. 5 
Uaios, pina~ c cubos para rodas .......... · 6 
Hapaduras.............................. 8' 
Hapé ............................. ~..... 6 
Uaspas de ponta de veado................ 6 
Healejos................................ !J 
Hedes........................ ... . . . . . . . 6 
Hedomas de vidro..................... . õ 
Ueguas ...... _ .................. -......... 6 
Uelo1\'ios .............................. "' õ 
Relogios de ouro ou prata 1/2 "/o ad valorem 
Uesinas não classificadas ....•.......... •. 6 
R e tortas de vidro ou louça.~..... . . . . . . . . õ 
Retortas de cobre.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 6 
Retratos de familia . . .. . . .. . .. .. . .. . .. • • !'i 
Retretes................................ 6 
Uipas (v. madeiras).. . .. . . .. .. . .. . . .. • .. 17 e 18 
Rodas para carros ou carroças .•........... 6, ~2 e 23 
Uodas c rodetes para machinas.. . . . . . . . . . _ -21' 
Rolhas.................................. 9 
Roupa................. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

S. 

Sabão ortlinario....... . . . .•. ; .... , . . . . 6 
Sabonetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . , 6 
Suecos de algodão e outros do paiz ...•..... 
Sagú.................... .. . ... . . . . . . . . . . 6 
Salames ........................•....... : 6 
Sal ordinario.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Sal refinado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

IIEt:IS!liiS llE 1870. i,U.:_ 17 
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Salilre .. :.... .•. . . ...........•......•...• 
Sanguesugas ..........•.................. 
Sapatos ..............•.... ·• · · · · · ....... · 
Sapé .............. · ... ·.·•·····•··.··.·• 
Sebo ..•............ , ...•. ···· ....... · .. . 
Sedas ...........•....... · · · .. · · ·• · · · · · 
Sellins e pertenças. . . . ................ . 
Sementes .............................. . 
Serpentinas de vidro, crystal, etc ......... . 
Serprntinas para nlambiques ............ . 
Sinos .......•.................. · ....... . 
Sipó .. : .................. · ·. ·. · · ..... · .. 
Soda ......................... · ....... .-. 
Sola ............•........... · .......... . 
Sola do paiz. . . . . . . . . . . . . .......•........ 
Sua dores para sellins .......•... ::.. . ... 
Substancias de pouco valor uteis á lavoura. 

Tabaco .............•................... 
Taboado (v. madeiras) ...•............... 
Tabocas ............•................... 
Tabolet3s .............................. . 
Tabolas de gamão ...................... . 
'fachos de cobre ou metal semelhante ..•.. 
'fachos de ferro ...........•••......... · •. 
Talhas de barro para agua, engradadas .. .. 
Tamancos .............................. . 
'fambores de musica .................... . 
Tambores para engenhos .......... , ..... . 
Tanques de cobre para alambiques ....... . 
Tanques de ferro, zjnco ou madeira; etc. 

6 
6 
f:i 

22 e 23 
() 
{j 

6 
li 
5 

~I 
() 

22 e 23 
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fi 
ti 
li 

22 () 23 

6 
l7 e ~8 
t7 c 18 

5 e li 
5 c ti 

6 
() 

6 
6 
5 

21 
21 

para engenhos ...................... ~ , . 21 
Tapiocas................................ fi 
Tapetes •....................• , . . . . • . . . • li 
Tecidos diversos............ . . . . . . . . . . . . li 
Tela metallica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li 
Telhas de barro................ .. .. . . .. . lU e 20 
Telhas de xidro... . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . fi 
Tijolos de barro, ou ardosia. . . . . . . . . . . . . lU e 20 
Tijolos de marmore ou louca. . . . . . . . . . • . . . 8 
Tijolos de limpar faeas ... ~.. . . . . . . . . • . . • . () 
Tinas .......................... r.' .... 9, 22 e 23 
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Tinta de qualquer qualidade ..........•.. 
Toucinho ..........•............... ······ 
Trapos~ .......••........................ 
!raves e. travetas (v. marleiras) ......... . 
fravesse1ros ........................ · .•.. 
Trens de cozinha de cobre ou ferro esmaltados 
Túmulos .................. ·.· ..... ······· 
Typos ............................. : . .. . 

u. 

t3i 

6 
8 
6 

17 e i8 
6 
6 
5 
6 

Unguentos................. ... . . . . . . . . . . . 6 
Unhas de animaes ........... : ............ 6, 22· c 23 
Urucú................................ . . ·10 
Urnas.................... . . . . . . . . . . . . • . !'i 
Utensílios de casa, de pouco valor e em mão 
. rslado ................................ 9, 22 e 23 

v. 

Vaccas ................................. . 
Varas (v. madeiras) .................... .. 
Varandas de ferro ........•............... 
Vassouras de cab!3llo ou crina ......... · .. . 
Vassouras de palha, piassava e -outras do 

:12 
:17 e t8 

6 
6 

paiz.................................. 6 
Velas................................... 6 
V cnezianas. . . . . . ..........•..... ·. . . . . õ e 6 
Verduras .......................... •'· • • . . lO 
Verniz................................. 6 
Viajantes de·L a classe.................... t 
Ditos de 2.a dita........................ 2 
Ditos de 3. a dita... .. . .. . .. .. .. . . • .. .. . • 3 
Vidt·os ...............•......... ·..•.....• õ 
Vigas( v. madeiras)...................... t7 e l8 
Vimes .................................. 6, 22 e 23 
Vinagre................................. {) · 
Vinho.... . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . 6 
Yilclas.......... .. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . 12 
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X. 

Xaropes ..•..................•.•..•...•.. 
Xergas para animaes •.......•.......••... 

z. 

6 
9 

Zinco em Ju·uto ou em obras............. G 

Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas, em 29 de :Março de :1870.-
0 Director Geral, José Agostinho Moreira Gnimaràes. 

-···-
N. 104,. - IMPERIO.- Anso DE 2 DE ABRIL DE :1870. 

Expedem-se Instrucções para o 'arrolamento da '~população do 
Mnnicipio da Côrle. 

Ministerio t.los Negocias do Impcrio.- Rio <le Ja
neiro, em 2 de Abril de :1870. 

Transmittimlo a V. S. o ineluso exemplar das instruc
çües desta data, pelas quae:; se ~a de proceder ao arro
lamento da população da Côrte, communico-lhe que foi 
V. S. designado Presidente da Commissão central, a 
<rue se refere o art. 3." das mesmas instrucções. 

Para levar a efCeito este importante trabalho, o Go
verno conta com a boa Yontade daquelles a quem 
cabe ministrar os dados de que tra tão as listas, 
que se hão de distribuir na fórma do art. 10 das ditas 
instrucções, e com a efficaz coadjuvação da referida 
commissão central, das commissões de districto, e das 
autoridades policiacs. Espero, confiado no con
curso e no zelo de todos, que farão quanto estiver a seu 
alcance para que no prazo ílxado esteja concluído o men
cionado arrolamento, e seja elle o mais exacto e com
pleto que fôr possível. 

Deus Guarde a V. S. -Paulino José Soares de Sot~sa.
Sr. Conselheiro Jeronymo Martiniano Figueira de Mello. 
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-'i.~Sua 1\'lagestatle o Imperador, Attendendo á conve
uiencia de pt·oceder-se. desde já a um arrolamento da 
população do llunicipio da tJôrte, com especificação Ida 
condição, idade, religião, estado e profissões dos habi
tantes, . trabalho este que, interes~ante sob varios 
aspectos para o estudo e apreciação de muitos factos 
sociaes, é imprescindível para regular-se conveniente
mente a distribuição do ensino primario garantido 
pelo art. 179 § 32. da Comtituição, e para ell'ectuar-se 
uma melhor divisão e organização admini!;trativa do 
mesmo Município: lia por bem que na execução do 
rcfer illo trabalho sejão observadas as seglÜntes 

lnstmcçues ttam leva1·-se a elfeito o arrolamento da 
potmlação do ~hmicipio da Corte. 

Art. 1." O arrolamento da população do Município 
da Côrte, a que se ha de proceder no dia :1.7 do cor
rente mez de Abril, será feito por moradas ou fogos, 
tomando-se por morada ou fogo cada casa ou parte 
della em que habita alguma pessoa ou familia com 
p,conomia separada, de maneira que um editicio póde· 
~.;onter dons ou mais fogos. . 

Art. 2.0 A divisão do territorio do Município da 
COrte para as operações do arrolamento será a estabe
leeirla para o serviço e organização policial, em LI is
triotos, subllivitlidos estes em lfuarteirões. 

Art. :L" A dirccção do serviço é encarregada a 
uma eo.mmissão central composta de cinco membros, 
cada um dos quaes terá a seu cargo certo numero 
de districtos, e se entenderá pessoalmente para os es
elarccimcntos de que precisarem e sobre o andamento 
dos trabalhos nos mesmos districtos com as commissões 
respectivas. Um dos membros r:ta commissão.servirá de 
presidcn te , c outro de secretario, expedindo-se em 
nome da commissão com a assignatura do primeiro a 
correspondlmcia que fôr· precisa e tirando a cargo 
do segundo a guarda de todos os papeis do arrolamento 
até terminar-se o serviço. 

Art. rf." As commissões de districto compôr-se-hãll 
lle 3 a 5 membros, sendo um presidente e outro se
eretario na fónna do disposto para a commissão central 
no artigo antecedente, dividido por todos o trabalho 
c incumbindo-se cada um dos membros da direcção 
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do arrolamento nos quarteirões que lhe forem espe
cialmente attribuidos pela commissão. 

A designação do presidente e do secretario, assim 
~orno a distribuição do trabalho que deve tocar a cada 
um de seus membros, será feita pela commissão em 
sua primeira reunião ·no dia 9,de Abril ou no seguinte, 
se por qualquer motivo não fôr possível effectuar-se a 
reunião no dia 9. 

Art. 5. o O inspector de cada quarteirão formará 
até ao dia 9 de Abril uma relação individuada de 
todos os edifici'Os sitos no quarteirão, distribuindo
os logo no mappa sob n. • t. 

Na relação dos edilicios as casas de residencia par
ticular serão indicadas pela denominação das ruas, 
praças, beccos, cács, estradas, etc. em que forem situa
da~ c pelos numcros que tiverem, ou pelos nomes dos 
chefes das familias que nellas morarem e denominação 
do sitio (casa de F ... em tal lugar) quando não haja 
numeração, estcjão distante do arruamento ou não 
tenhão terreno no alinhamento da estrada. Decla
rar-se-hão sempre os fog-os que cada uma contém. 

Art. 6. • Do dia 9 ao dia 16 de Abril o· inspector, 
entendendo-se com os chefes ou cabeças de cada mo
rada de seu. quvrteirão, ou com quem os representa r, 
a cada um entregará uma lista impressa, conforme o 
modelo n." 2, na qual aquelle que a receber deverá 
no dia 17 de Abril lançar por escripto, de modo in
telligivel e com as especificações exigidas, os escla
recimentos precisos para o arrolamento, se não pre
ferir ministrai-os de viva voz para serem tomados 
pelo inspcr:tor. 

Antes lle distribuir as listas o inspector encherá os 
claros do alto de cada uma declarando o numero, a rua, 
praça, estrada, 'etc. da morada a que a destinar, ou 
designando-a por outro característico (art. 5. • in fine). 

Art. 7. o Logo no dia t7 de Abril e nos tres imme
llialos trataráõ os inspectores ue recolher as listas dos 
que as ti verem promptas, examinando-as e verifican
do a exactidão dos !.lados fornecidos á medida que as 
forem recebendo, fazendo em cada uma no lugar apro
priado as observações que eu tenderem. 

Art. 8. o Por oceasião de recolherem as lista9', os 
inspectorcs procuraráõ logo obter os esclarecimentos 
desejados, com relação áquellas moradas 0~1 fogos cujos 
chefes as não restituírem ou ·cujas listas se acharem 
defectivas, colligindo-os de qualquer dos moradores, ue 
pessoas da vizinhança ou por outro motlo conveniente, 
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c lançaráõ em novas listas ·correspondentes e especiaes 
a cada morada os dados que conseguirem. 

Art. 9. • Cada lista conterá: 
1. o Os nomes de todas as pe.,as. que occuparem 

habitualmente aquella morada, tan_to as qtle propria
mente constituem 11 fa~p.ilia, como os agg·regados e, 
escravos; · . 

2. o O sexo, condição, . idade, religião, nàcionalidade, 
estado c profissão de cada uma. 

Art. lO. AE listas serão fornecidas pelo Ministerio 
do Imperio e entregues aos inspectores pelo subdel.e
gado em exercício no districto, a quem as enviará o 
chefe de policia. 

Art. H. Não serão comprehendidos nas listas: 
L o Os militares que residirem nos quarteis, esti

verem em guarnição ou destacamento. Os guardas na-· 
oi.onaes, ainda que· destacados, serão dados a rol no 
quarteirão d'e sua residencia ; 
· 2. o Os a lumnos dos in tema tos 'sob a immedia ta sujei

ção tlo governo, como o internato do collegio de Pedro Il, 
as escolas militar e de marinha, os institutos dos 
cegos e dos surdos-mudos, o estabelecimento dos me
nores do arsenal de guerra, o deposito de aprendizes 
artilheiros, a companhia de aprendizes marinhei
ros, etc. ; 

3. o Os alumnos internos do episcopal seminario de 
S. José; 

~.o Os doentes em tratamento nos hospitaes militar e 
de marinha, nos da Santa Casa ~a Misericordia e nos 
das ordens terceiras ; 

5. o Os presos de qualquer classe; 
6. • Os religio&os, religiosas e mais pessoas que re

sidirem nos conventos ; 
7. o Os que residirem nas casas occupadas pelas repar

tições e estabelecimentos p~blicos. 
Art. i2. Serão dados· a rol : 
1. o Nos collegios e quaesquer casas de educação os 

alumnos internos ; · 1 
2. o Nos hospitaes, exceptuados os do artigo an~e

ced~nte, casas de caridade e de saude, os que nelles 
estiverem em tratamento; 

3. • Nos estabelecimentos respectivos os que viverem· --·· ., 
em commum; .....,-:-- · ' ,, 

. 4,, • Nas fabricas, estabele~imentos indu~tria~fl\l" \Yf\M 1~ /?,1 \ 
emas , e cas'ls de commcrcw, os operanor," ~:Qi}>!.e- ) 
gados, aprendizes, guarda-livros c c·aixei;;,o Íl.~;fielles ... · ) 
morarem. · ~).... ' 

!fi;/ _()~ j 
1: .. ,.~ '\~~ 
\\, D~?~J . 
'\ !) r -:-, ;;;";./ 
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G. • Nos hoteis os que nelles se acharem aposentados. 
Art. :13. No dia 21 de Abril serão entregues pelos 

inspectores ao membro da commissão àe districto, a cujo 
cargo estiver o reSf1ectivo quarteirão 1 as listas que 
tiverem recebido cheias pelos chefes das diversas mo
radas, e as que ti verem enchido na fórma do art. 8. ", 
ncompanhadas das observações que tiverem feito. 

Art. H. No dia 22, reunida a commissão do dis
tricto, e'\aminat·á se estiio feitos com cxactidão os map
pas n." :f. de cada quarteirão e passará a confrontar com 
o nmnero de fogos ou morarias o dus listas recebidas. 

Art. W. Feitas nos mappas n." 1 de todos os quar
teirões as correcções c acrescentamentos de que pre
cisarem, a commissão procederú até ao dia 29 á orp:a
nização das listas qun fall.arf~m, vcrifkan1lo a cxactidão 
de lodos os <la1los ohlidos, 1·orrig:indo-os c completan
do-os, dn motlo a tornar o :~nolamento de cada quar
lcirão o mais exacto c t:omplcto que fór possível. 

Art. Hi. No dia :10 a commissão apurará no mappa 
n." :1 os dados t!n t::ula IJUartcit·ão, fazendo a llnal 
110 IIWSIIJO dia ou no dia 1." de 1\laio a somma dos 
mappas dos f[uartnirõl's 110 mappa n. • ~ compt·e
]Jensivo de to1\o o districto. 

Art. 17. No dia 2 de 1\Iaio set·ão remettidos ú com
missão central tanl.o o nnppa geral do districLo, como 
os de todos os rJuarteirões, c bem assim :~s listas con
venientemente crmnassarlas, c r1uaesquer documentos 
n esclarccimen los, que lcnhão ser· vi do para os traba
lhos, com as observações que occorrerem. 

Art. 18. Hecc!Jidos pela commissão central os pa
peis de que trata o nrligo antecedente, feitos os pre
cisos exames, exigir:'! ella, se necessarios forem, novos 
dados c infonna~ões das commis·sões de district.o, pro
eetlendo no mais breve prazo á apuração geral. 

Art. :lU. A' commissiio enntral, além do que fica 
determinado, incumbe : 

L" Auxiliar as commissõcs parochiaes no desem
pcnho das funcções IJUC lhes são encarregadas, dando
lhes instrucçiJcs, r n~so!Yl'ndo as duvidas e dificuldades 
11 ue occorrercm. 

2." Solicitar do 1\linisl.erio do Impcrio as medidas c 
providencias qne julg-at'Jll'ecisas, e as informações IJ ue 
possãu dar rJU<lCS(JUer autoridades. 

3." Reunir todos os eselarecimentos c dados pre
cisos para correcç.ão dos erros ou preenchimento das 
laeunas tJUC por ventura se tlerem nos tralJalhos apre
~~·Jitatlo" pela~ ,·orHmi:-;sõe::: tle tlistrit~Lo. 
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Al't .. 20. Além elo que fica detcnn-inndo, incumbe 
:'1s comrnissõc's tle districlo: 

J. • UJrigir os trahalhos tio arrolamento do districto. 
dando aos inspectores de quarteirão as precisas iqs
tt·ucções para o desempenho u~· sua tarefa, coadJu
vando-os no intuito de conseguirem os mais amplos e 
r.xact.os c~clat·ecimentos, e resolvertdo as duvidas c diffi~ 
c~ulllaclcs que sobrevierem. . 

2." Procurar o .concurso das pe~soas honestas e ver~ 
dadeiras, conhecedoras do distt·icto, para obtenção dos 
r.~clarecimentos a que se t•efere o§ i. •, e para tudo 
mais que interessar ao serviço do al'l'olamen'to. 

:3. • Solicitar da commissão central quaesquer medi
das c providencias tendentes a facilitat· a execução do 
~e r v iço, e solução das duvidas que pt·opuzer'cm. 

fL" Heclamat· a cooperação de quacsquer autol'idades 
cJHC no <li<>ll'ieto possão auxiliat· a marcha do SCI'Viço. 

Art. 21. Sorão compt·ehendidos no alistarnen to:de cada 
IIUartcirão os que .nelle. residirem, menos que se achem 
de passagem ou temporariamente, tcntlo rcsiclencia cf
fer,liva em outro, no qual se clarão a rol. 

Serão tamhem compreheuclidós os que, embot·a au
~en trs temporal'iamentc, conservai'Clll no quarteirão 
pol' sna conta casa. ele halJitação a~reudada ou propria. 

Art. 22. Orgamzado o mappa get·al da população da 
Córte, a cornmissão remettel-o-ha ao Ministerio do 
Imperio, acompanhado da exposição cir·cumstanciada 
de quaesquer cliiliculdades encontradas na exeeução do 
~m·vir;o, elas medidas e providencias que .a pratica 
lhe tiver feito conhecer como mais adequadas a remo
vel-as e a facilitai' e melhorar o serviço, e de quaesquer 
outras observações que julgar convenientes.~ 

Art. 23. Os dados r ela ti vos aos palácios de·residen
cia da Família lmperia I, aos pred i os em que estão aloja .. 
dos repartições e estabelecimentos publicos e ás càsas de 
rcsidencia dos membros do corpo diplomatico serão com
pnl.entemente requisitados e enviados á coinmissão cen
traI pela Secretarja ele Estado dos Negocios do Imperio. 

Art. 24. Todos os papeis que tiverem servido. para 
org-anização do arrolamento da população .da l:'flh\ta 
~rrão deviclamcnte classificados e guardados nor ..... 
c·hivo PnbFco. 

Palaeio do Ui o de Janeiro, e in 2 ·de Abl'il de 1870,..:;. 
Pttulino Jo.~(: Soares rle Sonsa. 

----. 
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N.' iO~i.-AGRICULTUHA, GOl\lftlERCIOEORRAS PU
BLICAS.- E\1 li HI:].\Bilfl, llE iH70. 

}l~r.lara !)UC os Presitl~utcs de Pl'iJWincia não podem r.ornprf
hender nos ( coutraelos tle ~~~':ega_ç:io os pt·ivilcgios tios !Iins 
•1ne se cstendelll a rnai,; ãe uma l'rovinci:t. 

I 

N. Hi. :L" Sccção.-Ministerio do3 Nrp:ocios da Agri ~ 
rullura, Commercio e Ohras Pnhlica~.-1\io de Janriro, 
em li dl' Abril rln 1870. 

Illm. •·· Exm. Sr.-Foi pres1•nlc a Sua 1\Iagesladt• · 
o llllpt•J·arJOt" o ollicio de Y. Ex. de Hl de OntuJH·o 
do anno lindo, soh 11." :ili, trausmiLLimlo ao J\lini~
lnrio a Jlll'.u cargo cüpia do aclo da· mnsma tlala, 
Pfdo qual na fúnna dos arts. 2ü c ':1.7 tia Lri Pro
vincial n." 16 de 21 dn Abril de i86:l, c n." 2i til' 
:~ dl' Ahril de UlGU, \'. E\.. concedeu a João da Cosia 
Gomes Leilão P :10 Dr. Joaquim Floriauo de 11odoy, 
privilt•gio exdu~ivo pur !)i) annos, quér para.o melho
ra me 11 to c Jta vP-gar,ão tio 1\ i o I' a r a h yiJa desde a Cach (H' ira, 
no J\lunicipio 1\e LorcHa, ató Jacarclly, qUt:\r para cons-
1rlltTâo e cw;LI)<lllwnto dt• uma estrada de ferro entre 
•·~!,;• ·ultimo pouto ,.~ a E~tação do Rio GratÚif' na 
Estrada 1k F<'JTO de Santos a Jnndia!Jy. 

No mc,;mo ollicio solicitou V. Ex; nos U•rmo;; do 
art. 2S da citada Lei de ·18ti3 que o l}oyemo lmpr
rial reforcasse a .uarantia da Pro\"incia, e outnnrasse 
it n•specl i·va em preza os favores e concessão da com
pcLPnria do me,;mo novt•rno autor·izando-o para con
signal-o~ no conl.r;Jr. Lt~ •1 un I i ver de celebrar com os 
conccssionacios. ' 

E o l\'lcsmo -Aup:n~to S;)nhor, ouvimlo a Secr.ãn do;; 
Negocios do Imp<Írio do Conselho de Estado, ·l\bncla 
deelarar a Y. Ex. que depewleudo de despacho do 
liovnruo Imperial o rc•ruerimento do Barão de 1\Iauit 
c João Ribeiro dos Santos Camargo, concessionarios 
<lo ramal fcnco do Hio Grande, no qual pediriio 
prorogação do pra;w marcado na elausula 5. • do De
crrto 11." :IG22 d•· ::!S dn Fevereiro de 1Sf:iG para co
meço dos rP-:'!Jl'ctivo:; trahalhos, não devia l'ssa Pr·p
sidnnl'ia cnnct•dt•t· :ugwll1~ privilegio para a Estra•la dt; 
Ferro de Junúiaily. . 

Tendo sido poréUL imldt!l'itla a prctenç;1o dos con
eP;;sionaeios l\Iau:·J I' Canvugo, e por AYiso qnn JH'~Ia 
da la dirUn a \". l·:,. ""''LII':Jtio nulln e tlt• ll<'lllilllil 
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vigur o pd v ilegio que lltcg foi con~edido pelo referido 
DL'crc1o, está essa PresidCJlf.ia habilitada a proceder 
:'t tal respeito como entender melhor, convindo en· 
tl'nlan!o que, em qualq11er contracto qué houver de 
l'clebrar attcnrla para ,a ·in~onvcniencia de inc1·avar 
a Have~ação do Rio, Parahy!Ja, a qual não pertence a 
essa Provineia por não ser a unica ribeirinha, em 
nm priYilegio que irá interromper a navrgação de 
J•JIIg'll CUl"RO. daltlteJle rio. 
Deu~ !iuardc a V. Ex.-Dioqo Velho Ca~·alcanti de 

.í/il1 11flll'i'IJite.-~r. Presidente Lla llrovincia tle S. Paulo". 

~. lllfi.- FAZENDA,.- E~l 9m: Alll\11. nE 1870. 

lh.:l'el'illlCillO de .UIUíi•eelll'SO áCül'Ca do imposto)de UOS CaSCOS 

de madeira_ c apparelhos de dous v;tporcs, ·vindos da Em·opa 
põ[." euc11mnwnrla !la (:oíup:mhia lic-:\rvarcugas e reboques 
da l'nnineia da Bahia. 

l\1 i ni~l c1·io tios N1•g-ocio~ 1la l•'àzenila. -Rio de Ja1wiro, 
l'lit !l d1' Abril de 1870. 

O Yi~comlr· tln ItaiJOraliy, Presidente do Tribui1::d do 
'l'hl'SOIIro ~ar.ional, r;ommunic~ ao Sr. Inspi~ctor da 
Tlte~ouraria dn Provin1;ia da Bahia, em resposta ao seu 
ollieio n." IH de 9 de .Junho do anno passad.o, que o 
IIU'stno Tl'iliunal resolveu defel'ir o recurso inlcrpôsto 
pelos uegoci~ntes Hi!Jeiro & Costa, representantes da 
C!llllpanltia de :dvarcngas n relJOfJUt'S, da decisão dare
fnrida Tlwsonraria conlirmatoria da da respectiva Al
l'amk;t·;,, snjeitaiHlo ao imposto de H> "/. os r;ascos de 
madeira e apparelhos de dou,; vapores:-!."~ 2.". Uni®; 
q 1!1.' nvmd~ rã o constJ'II it· na Europa para aqnellc''sd~ 
,. tiiJ,!~üeio llc ~na 1irma soda!. 

Viscmute ttr• ltliiJ0/'1111!(. 
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N. W7 .-GUEl\1.\A.-CrncULAI\ E\1 11 DE ABI\IL IIE 1870. 

ller.lara rJuc ás couUls rlc fHl'llCcimentos feitos pelo 1\liuisterio 
ria Guerra ao lia Marinha iJi:;Vtiiii'íicümpanhar conhccinu:ntos 
e111 f'únna. 

Minislcr·io do,; Ncgoeíos tia tiuetTa .- Hro de .laHctro. 
Plll il dr· Ahr·il dr• 1870. 

· 111m. r~ Ex:m. Sr.- Declaro a Y. Ex., para seu cn
Hh(H:imcnto c fins eon\'Cllicntcs, qnc ás contas de Jor
neeimcnt.o~, qun pela RPpart.ição rla Guerra forem feita~ 
nPssa Pl'Ovincia ao 1\lini,lcrio da Marinha. devem aeom
]ranlr~r· r:onhPcimcnlos l'lll fúrma dos ruesmos forneci
mento~, em vez elos redhos, que se custumão cobrar das 
pns~oa~ r•nearrcg-adas lln rPr:ehcl-os; eon forine soliei I a 
n Sr.l\Iinislro rla l\Iarinlla em seu Aviso n." HJSU de ~m 
dn Março proximo pa:'sarlo. 

llr•us nua~·tlr• a \'. EL-flllrtio de Mttritiba .-Sr. Prc·
sidr·nlc da Pro\ i11ria dr· ........• 

:'\. !OR.-F.\ZE.'W.\.-E~t li llE \IIIIIL IJE 1:-\ill. 

HPIIIt'W' ;is Tiii'~IIUI';rrias ti•• Fawntla o lkercln n." l'í)lll tlr· :• 
tio I'OIT<'III<·. a li111 dt•. '"'" ''\l't'Jllado !lo 1." t.l<! .Julht.t 1:111 
di:llli.•·. 

?\linislt"rio dos :~·e~ot·.ius da Fazenda.-Hiu dr: J<~
neiro, em ,11 dt~ ,\ll!'il do ,ISiO. 

o Yiseonde dn H;rlror;llly, f'n~sitlenle do Tri
lJuual do Tht'SOIII'O .\aeiorw I. t'Pillelle aos Srs. ln~
peelon:s das Tlwsuur;rrias de Fnzenda alguns cxem
plar·es do ilt!erelo 11." .!Hl\l de ':2 do eorreute ruez, 
alt.er;liJdo us direitos laxarlos em diversos arligos da 
Tarii'a das.AII'alllkgas, a fim <lu ICL' exeelwirn du ·1. • 
rffi .íidho f'nlnr·o ein dia1111~. 
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S. lü!J.-JUSTI<,:A.---AVISO lJE H DI; .lllRlL DE ·1870 . 

• \o 2. 0 .Juiz de l'az tia Fr,~guczia da Lagôa.-Dcclara llliC os J,!!Í!eS 
de Paz se substHitcm mutuamcntl', semlu o substituto do mais 
,;";"iãílo o seu irnmediato em votos. 

"'linistt~t·io dos Nt·,!.weios da Jttstiç.a ,_:Bio tlc .laneiror 
em 11 dt~ Ahril. de iH70 .' · 

Em ollirio de 8 tle Março ullinto, de 5 do COI'l'CIILP, 
commllou Vm. ao Governo Imperial a quem deveria 
passar a rara, quando tive~se de ser substituído no 
rargo de 2." Juiz de Paz da Fr·cguezia da L~gôa, visto 
terem pc'rdido o lug-ar o 3." 'c o 'L" por falta de 
jttramento. 

Em respo~la tlt•claro a Vm. que a nwnrionada eon
~ulia ''-'lú rewlviLla pelo Aviso úc i3 llú Julho tlc Hl'f.:t 
Clll virlntle tlo qual os Juizes se snbstittiem- mutua
lllClltl', :-;t'lluo o su!Jst~tnto do mais votado o sr~u imme
dialo Í~m voto:-;. 

ll1'11s (fit<~nlc a Vm. -- Joaqnim Octavio Ne/1Üts.-Sr. 
~." Juiz dt• Pa7. da Ft·Pguezia da Lagôa. 

--·-.··--

N. J 111.--H!~TIÇ.\. -Anso H~> 1:? n~~ .\HRIL HE 1870. 

Ao l't·:~sitleute da Proviueia rl~ Santa Cathat·iua. -Ucclara •rue, 
u:t falta de I}UCnt sirva o onicio de Escrivão do .Juizo de l':!z, 
tlcre se-r chama!lo o do .Juizo 1\IunicÍpal-c 1ià faii;, (iê;tc' Õ tio 
.luiw de Paz do district.o viziuho. -

.1\liuinterio dos N(:!gocin~ d:t Jnsliça.-Rio •lc J;meiro, 
c.m i~ de Ahl'il d(' 1.1'{70. 
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de l'.tz uo disLl'ielo 'lztnlw, por set· jtu·iuit;a c eslm· 
de eouformitbdc com a doutrina do Aviso ue Hi ue 
OtLLuht~O dt~ um~; liean<lo :Jssim rrspondida a consulla 
ruustantn do oiTicio 1le V. Ex., tlc 2! de Janeiro lindo. 

Dc.us lrmmle a V. Ex.- Joaqnim Octavio Ncbüts .
Sr. Pn~sidt'nLe tia Provirwia d!'. Santa C·ttharina. 

:\'. 111.-F\ZESil.\.--!<::ltB DE AfllliL llE IKiO. 

fll~i. 1 '1'11JiiJ;I lflll.' O ll!!tTI'i.O 11." j;jO:j !le !I do f.4ll'l'l'lll(' SI',Í:I C\1'• 

•·lll:tdo nil.o dia; ckpob da ,;na puiJiic;H;ào uas ~·ro\·iucia,, 

)[i 11 i~lt•t·io dr1s ~~egodos ri<~ Fnzcnclii.-Rio de J <1-

tlt·iro, ctn ·12 de Abril r!t~ IR7tl. 

O Vis1~01Hlt~ de flal>o!·ah.Y, Pr·í!sidente do Tl'ibunal 
d,, T!J~suut·o Naei•mal. r•~mr~ltu aos Srs. lnspect.ol'es 
tia~ Tl11•snurarias dt~ Fazend<J, para os dm·irlos ef'
f't·ilos, os t~\Ciltplar·c•:i do Deercto n." 4riOG de \l tlo 
cor~·enle, d;Jndo. 1 r·egnlmnento para at,m'recada~;ão 
do IUI(JOSIO do\sç_llo, a lirn f.k ser Pxecu!ado oitodias 
dt'jHJis da JHtf,lie:u:iiu JlôiS respectivas ProviutiiJs. 

Viscowle de IlalJO;ah!J. 

':. IU.-FAZE'ill\.-1':~1 11-1 rn: ,\t:nll. nE lSíP. 

,,,.,·.1:11'a 1'\liu•:ta a is•'tll'ftn de din:ilus de eousl.lmo cunccditLI 
:•~:fEIItprezao; do ~~~-ll::u;atu•·ntn das~ at;:ti:·i~i; ;:-j_EI ilhlllÍiua•;;'ih a 
;.:;,;\ da Capital tb :·ruYÍIICi:: ila nahia. 

MinHel'io do:; ]\,,~·o,·io~ da Faz1·nda.-Rio~lo .l:IIII'ÍI'o. 
em JH tle :\hi'il dt• 1870. 

O Yi~t'oHiln tlt• ll.ahoralty, Pt'I'SÍllt•nle do Tribunal dn 
Thesouro !\acin'nal. dc~dara ao ~r. ln~p,:ctor· da Tlw
::'"uraria 1!1•. Fa~l'llll'a da Bahia. 1'111 >oluc~::ú :'t •~onsulla 
· •'11' L111 ,,. do o'l'll :•flit'io ll." :c:.i 1k ::?1 dt· "No\'l'llliii'U 1!1~ 



HlG8_, fJllf' aclwndo-se concluidas :~s oht·a~ <lo eúcana
tll.ell Lo 1Ias aguas e as.da em preza de illumiuaCão a gar. 
da (}tpital rla mesma Província, e em exercício desde 
muito aR Companhia~ qne a isso se propuv.erão, dev'c-!Hl 
~~onsiderar extincta a i~enção de direitog tlr- consumo 
eonendi1la ú primeira das ditas Companhias, peloart.19 
da L!' i n. • d.9 de 28 de SctemlJro de :1853, p'ara os Luhos 
" mais ohjnctos que imgortasse com destino a cons
LnH't;}io dos aqnerluetos, e á srgnnda, pelo ar·t. 1G da Lri 
n." 10W de H de Setembr·o de i81J9, para os ohjeclo<> 
de~ I i nado:; ;, rPalir.ação da effi])l'f'7.a. 

ri.~co111fe de /tflhoraliy. 

--
N. H~.- JMPEHin.- Avtso ng 18 OR .Anlltr. nE i870: 

Ao Pt'Psideute da p,.;>riucia tio IUo de .Janeiro.- neclnr::t tÍUt~ 
o t;.lej!Qr ti~ :.l}gum flisl.l-i.t,~o da Provincia .du Hio t.le Janeiro, 
fJIHiÍnuda'i· s~ tlomidlio p:m1 o Muuicipio da Ctit·te, não de\·e 
SPI' substituifJo pe!u l'CS(JCCliVo' SIIJI(JIClllc. 

2." Srr·ção.-1\finisLI•rio dos Negodos do Jmpt'J'io.
Rio de JanPiro, Plll i8 de Ahril de 1870. 

I IIm. e Exm. Sr .-Consulton V. Ex., em offiçio de :f.(j 
de .Ju!llo rlo anno passado, sr• o eleitor <Joo 2. 0

, 3. o on 
-i." districlos dr~s~a Pro\'inr·.ia, que ÍnlH!ar sen domi
':i!io para o Munieipio da Cõrte, deve snr suhslituido 
pdo re;;prctivo supplente. 

Onrida a Secção dos Ncgoeios do lmpcrio do Con
sdho de Estado, Houvr. por hmn Sna J\lagesl.ntle o Im
pcrntlor, por Sna Immcdiall\. Resolução de 2:~ do me1. 
linll o, deci11ir negat.ivamcn te a questão pelas ra?.õr~ 
com que f11ndamrntou seu parecer o. Relator da di.L~ 
Sec1;ão na eónsnlt:t rio l." de Fevereiro. ultimo, juilt:l·. 
J!Or cúpia. . 

O que communico a V. E'<. para os fins convt·
nir•JJtes. 

Deus Guardr a V. Ex.- Pm,lino José Sàarcs dr• Soma. 
-Sr. Pl'rsidl'nll' da Pl·orint·ia 1ln Rio dl' .Ttlfl!'ÍJ'o. 



Con~~:ulla n qm• "'" r:>rPrt" e'ltf' A\'l'lo. 

8enhor.-Yossa Ma~t~stade Imperial foi servido man~ 
dar J'f'metter r,om ó Aviso de 27 de Outubro prox.irno 
p:1ss:ttlo :"t Sc1:1:ão dos Ncgor:ios do Imperio do Consrlho 
de: E'tado o otlkio tlu Prfi.<>idcnte da Província do 
Hio de Janeiro de H; rle Julho ultimo, a fim ele qur, 
dia consulte com sett parecer sobre a seguinte qucst:ito: 
s1~ o eleitor geral ou ~~spccial, que se muda da Pro
vinda do Rio de Janeiro para o Mtmicipio neutro, 
e;;Ut comprehcndido na ·disposição do art.· 6~ da Lei 
n." 387 tlc Hl d1~ Agosto de 18Hi t1at·a o t'lfeito ele ~er 
~uiJstituido. 

A Secção tem a honra de executar a ot·dem rle Vos~a 
l\hge~tade Imperial, começ:mdo pela tran:-;cripção do 
ollit· i o, q UP {\ do I ~~or scgn iutc: 

" I IIm. ~~ Exnt. Sr.- Palado rlo Govm·no da Pro-
• vi111:ia do lli11 dt• .l:t111~iro. Nil'l.hct·oy, Hi dP Julho 
• d1~ H~r:!l. 

« Em oiiieio de 17 do mez prox:imo p:.ssado con
e sultou-me o L" Juiz de Paz da Freguezia úe 
« S. João B3ptisla tlc Nicthcroy-se para a eleição, 
c a que se vai JH'oecilt\1' para preenchimento da vag~ 
c que deixou na camara IPmporaria o Conselheiro Fran
• ei~co t!e Paula de Negreiros Say:io Loba to, hoje Se
' nat!ot· do lmperio, devia SPI' convocado o Dr. Josi1io 
c do Nascimento Silva Filho, IJllC mudou seu domi
c cílio para a Ctil'le, ou o seLt respectivo ~up{ftentr, 
, e, no ca~o de comparecerem ambos ao collegio elei
c toral, qual dclles devia Sl~t· atlmittido a votar para a 
• organização da mesa, sob sua presilleneia íntt>rina. 
c E t•m I'l'spost:t tlcelarei ao mesmo Juiz 'de Paz que, 
, á vista do di~posto no Aviso 11.

0 368 tle 21, de No
c vemhro de •18;i!) sohre resolução da Consulta da 
c Secção dos NPg-oeiosrlo ImpPrio do Conselho de Estado, 
, est.ú comprehPntlido na tlisr~osi1;ão do art. 6~ d11 lei 
, regulamentar das eleições,· para o effeito de sPr suh
c stitnido, o eleitor qne tive,· transferido seu domi
c eilio desta Província pat·a o l\lunicipio neutro : pPlo 
« que não deve ::;cr convocado nem admittido a ~'otnt· 
• para a organização da nw~a, quandu cump:Hrt::J JW 
• ,·Hll•·~··io I'!Piloral. 
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c Levando e6la decisão ao conhecimento de V. Ex.~ 
c rogo a V. Ex. se sirva lle esclarecer.,me se o ele i to r 
« mudado para a Côrte, ao qual se refere a consulta 
« do Juiz de Paz de Nictheroy, deve ser substituído 
c tambem no caso de se proceder, durante a presente 
« legislatura, a uma eleição de Senador, pl!lis que elle · 
• é ig-ualmente c lei to r especial. , 

• A Lei d~ 19 de .Agosto de 184,6, no ar~. 74, com-
• prehenden o l\lunicipio Neutro na Província do Rio 
« de Janeiro para os effeitos eleitoraes, excluind~:~-o 
« apenas na eleição de Deputados Provinciaes; ainda 
« foi elle assim consitlerado no Decreto n.• i8~8 do L" 
« de Outubro de 1856, art·. L 0

, que dividiu esta Pro,. 
« vincia em doze districtos, c no Decreto n.• 2638 de 
« !i de St:temlH'O tle 1860, art. L", que a dividiu em 
« qua tru diitl·ictos, concorrentlo todos os dis
« tt·ictos simultaneamente para a eleiçãH do mesmo 
« Senador. Parece-me pois que a mudança de um 
« eleitot· uesta Província para o ~·· districto, tanto 
« intporta como para qualquer outro: entretanto o 
« Governo Imperial resolverá como fôr mais acertado. 

« Deus Guarde a V. Ex ........ lllm. e Exm, Sr. Con
" sclheiro Paulino José, Súares de. ~ousa, 1\linistr-o e 
« Secret~rio de E.o;;tado dos Negocios do Impcrio.
<< Diogo Teixeira de .Macedo. , 

Entrando no ex:tmc da questão a Secção tem a honra 
de ex.pót· o seguinte: 

O art. 6iJ da lei regulamentar das eleições dispõe: 

« Nenhum eleitor poderá votar senão no collegio 
« eleitoral em cujo circulo estiver a freguezia pela 
« qual foi eleito. 

« Não se chamará supplente senão para substituir 
<< o eleitor que tiver fallecido ou mudado seu do~ 
« micilio para fóra da Província ou que, por ausente 
« della, se 'ache inhibido de comparecer no dia da 
« eleição. )) . · 

A chamada de supplente, á 'vista deste artigo, só 
tem lugar: L• no 'caso de falleCimento do eleitor; e 
2. o. no de tet· cs'e mudado seu domicilio oora ·fó'lll 
da Provincia. 

'l:'oda a questão versa portanto sonre-se a l<~Je~ 
de1toralmente considerada, fórma parte da· Província 
uo Rio de Janeiro. . . 

Nenhuma duvida houve sobre este ponto antes da 
promulgação da Lei n. o 8~2 de i9 {te Setembro de 1855 .. 

PECIS\lES DF. 1870. 19 
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Atú então os eleitores do lfunicipio da C<1rte VGtavão 
tanto para Senadores, como para Deputados da Pro
víncia do Rio d~ Janeiro. Não concorrHI:o para a 
eleição de membros da Assemhléa LfJgislativa da mesma 
Província, porque o Acto addicional assim o deter
minou no art. :1.. • 

Depois da promulgação daquella Ir. i, o Aviso n.u 368 
de U de Novembro de !859, expedido para execução 
da Imperial Resolução tomada sobre consulta da Secção 
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, de
clarou: 

<< Que está comprehentlido na disposição do art. (iã 
da lei regulamentar· das eleições, para o effeilo de 
ser· substituído, o eldtor que tiver transferido o seu 
domicilio da Provincia do lHo de Janeiro para o 1\lu
nicipio da Côrte, visto •rue este não fórma parte da
quella, e a Lei n. • 842 de !9 de Setembro de 18üti, 
que alterou a de !9 de Agosto de 18~6, fez no § !G do 
art. i." uma separação completa c perfeita entre. os 
districtos eleitoracs da Província do Rio de Janeiro 
e da Côrte, devendo por consequencia cessar a decisão 
do Aviso n.• 277 de 25 de Novembro de i8iH, que é 
de data anterior· áquella lei, no qual se declarou, em 
circumstancia identica, que devia ser convocado para 
uma eleição um eleilor de Nictheroy mudado para a 
Côrte. » 

O Relator, implorada a nccessaria venia, vai res
peitosamente, expôr os motivos, pelos, quaes acredita 
que não devia ter sido revogada a disposição do ci
tado Aviso de 18tH, n.• 277, e que cumpre restabc
h•ccl-a. 

A Lei n. • 842 de 185;), que dividiu as Províncias em 
tantos districtos f'if~itorars, quantm; os gcus Deputados, 
assim como a de n. • 1082 de 18 de Agosto tle 1860, que 
dividiu as Provincias em districtos clcitoraes de tre:; 
Deputados cada um, rcspcitárão o principio de que, com 
a excepção indicatla, a Côrtr, f'lcitoralmente consirlcrad:~, 
faz parte da Provincia do Rio de Janeiro. 

Este principio foi formalmente estabelecido no art. L" 
do Acto addicional, quando diz: « A autor~dadc da 
Assembléa Legislativa da Província em que estiver a 
G6rte não comprchendcrá a mesma· Côrte nem o seu 
:Município. >> · 

E' ass•m que o Decreto n.• 1828 do t.• de OutnbrQ 
de 1856 expedido em execução da Lei n.• 842, c o De
creto n.• 2638 de ri de Setembro de !860, expedido 
em execução da Lri n.• 1082, dividindo em dis-
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tl'ictos eleitoraes a Provineia do Rio de Jaeiro, con-. 
siderárão os· da r..ôrte como os primeiJios da mesma 
Província. . .. 

O Decreto n. 0 18~ diz no art.' 1.":: «· A P1'tWiAiilr 
do Rio de Janeiro fica dividida em li diStrwtos e(ei
toraes. l> · 

O Decreto n. o 26à8 diz no art. f. o : (( A PFovincia d() 
Rio de Janeiro fica dividida em quatro· districtos elei
toraes. » 

Tanto um como outro incluem os districtos el'eito• 
rae~ da Cõrte entre os da Provineia do Rio de Janeiro. 

Ora, a mudança do eleitor de· um para outro dis
lricto não autoriza a chamada d:o respectivo npplente. 
Esta chamada só se dá quando a inudan~a é de uma paraJ 
outra Província. 

A Côrte, eleitoralmente consid'erada; está na Pro
vinda do Rio de Janeiro (art. 1. o do Acto Addici~nal). 

A mudança do primeiro para o segundo, terceiro ou 
quarto districtos da mesma Província ou vice-versa 
não está comprehendida na de que trata o art. 65 d:Llei 
regulamentar das eleições. . 

.A Côrte é presentemente o 1. o districto e-leitoral c.ra 
Província do Rio de Janeiro. Só não tem, como os 
outros districtos, o direito de concorrer para a for
mação da Assembléa Legislativa da mesma Província. 
:Mas não o tem por expressa disposição da ](li. . 

Não se encontra na legislação fundamento nenhu-m 
para considerar a Côrte uma Província distincta<. Os 
seus eleitores são, e não podem deixar de ser, á vista do. 
art. 90 da Consti-tuição, eleitores de Província~ De que 
Província? Da do l}.io de Janeiro~ onde e91lá a Cõrte. Não. 
se considera pqrtanto mudado de Província o eleitor 
de Nicttieroy, que transfere seu domicilio pa.ra -a €õtte:. 
Não póde a sua mudança autorizar· a substituição pel() 
rc~pectivo supplente. 

Não sefl.doassim, seguir-se-hia: que o mesmo cidadão~ 
sendo a um tempo eleitor geral e eleitoc especial de 
Senador, considerar-se-hia no primeiro-caso. mudado,. e 
no segundo não. No primeiro caso c-mar-se-hiao C} 

supplente para o substituir, nt> segundo não. Mas~ se 
está mudado n'um caso, deve estai no outro. Em am., 
bos a questão tem de ser decidida pelo ar~. 65 da' Lei 
de !9 cl6 Agostó <le :1846. A razão de decidir é· a mesmil. 
a decisão não póde ser: differente. De outra sorte te
riamos o absurdo do simul esse et twn pe&se. 

Entende portanto o Relator qúe a décisão Primeirt 
do A viso n. 368 de 2~ de Novembr.o de 1.'859 deve ser 
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alterada por «mtra, em que se mantenhãa os prindtliO$ 
que ficão estabelecidas, e que, em seu conéeito, são os 
verdadeiros. . 

Releva acrescentar: o Aviso n. 0 386 de t859.diz que 
a Lei n. o 8~2 de i8õ:S, que alterou a de i 9 de Agosto de 
18~6, faz no§ 16 do art. L • uma separação completa e 
perfeita entre ~ts districtos eleitoraes da Província do 
Rio de Janeiro c da Côrte. Da analyse do art. 1. • § it> 
da Lei n. o 8112 tira a Secção diversa consequencia. · 

Ahi se diz: «A Assembléa Provincial do Rio de Ja
neiro terá tantos membros. quantos derem o~ seus dis
triclos á razão de ,cinco, exceptuados o districto ou 
t! is tr i elos da Côrte e seu l\lun icipio . » • 

Se estes di:>trictos nada tivessem de commum rom 
os outros de que trata o ~ :1.6, a que vinha a excepção'? QJ.oie 
necessidade havia do fazel-a? 

Concluindo, o Relator resolve a questão negativa
mente : • O eleitor geral ou especial, que se unula 
dos districtos da Província do Rio de Janeiro, que estão 
fúra do .Município Neutro, para os districtos sito~ dentro 
1lo mesmo l\lunicipio. niio está comprehendido na dis
posit,:ão tlo art. 65 da lei re)!ulamentár das eleições, 
IJara o effeito de ser substituído., · 

E' e~t~~ o seu parecer, em consequsncia do qual não 
deve mais vigorar a disposição do Avison. 0 368 de 2~ de 
Novembro de i8~9. · 

A maioria da Secção, composta dos Conc;elheiros de 
E~tado Bcmar;do de Souza Franco e :Marquez de Olinda, 
entende que não ha fundamento legal para alterar a 
Resolução Imperial da consulta de 22 de Outubro de 1859, 
que llcclaroti que a mudança de um eleitot·, que reside 
na ProYineia do Rio de Janeiro, para o Município ua 
Côrle, dá direito para chamar-se o seu supplente': 

O art. m:s da lei regulamcqtar das eletções é muito 
~x.presso, quamlo diz « ou mudado seu domicilio para 
fóra da Província. ; E, sendo o quesito do Aviso' Im
perial de 27 de Ontuhro proximo passado: « Se o elei
tor geral ou especial, que se muda .da Província do 
Hio de Janeirfl.para o l\lunicipio Neutro, está comprc
hendido na dispo8it;ão do art. 65 da lei para o e!Teito 
de ser substituído »,traz elle comsigo a sua resposta 
afllrmatin nas palanas « que se muda da ProYincia 
do Rio de Janeiro para o l\lunicipio Neutro. • 

Sem csntestação possível o 1\lunicipio da Côrte está 
separado da Província do Rio de Janeiro e não faz 
parte della para nenhum acto administrativo. Lo~o, 
o dei to r ql.W se lU'uda da Provinda do Rio de Janeiro 
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para o Município da C.,rte, muda de Província, muda 
o domicilio e está comprehendido nos termos do 
art. 63 citado. · 

E' certo que o art. J. o do Acto Addicional diz « que 
a autoridade da Assembléa Legislativa da Provincia em 
que estiver a Cdrte ..• » ; e que dahi se quer concluir que 
a Côrte do Imperio está na Ptovincia do Rio de Janeiro .. 

l\las ·tambem o mesmo primeiro artigo diz em todas 
as Provincias se estabelecerão Assembléas Provinciaes; 
e, se a da Província do Rio de Janeiro não tem autori
dade sobre o .Município da COrte, fica entendido que 
este não faz parte daquella. · 

De facto o Município da C.,rte e ·a Pro·vincia do Rio 
de Janeiro estão totalmente separados, e aquelle nada 
tem de commum com esta e nem faz parte desta. E a 
separação é tão completa, que pela Lei de 18~6 os actos 
cleitoraes são 110 Município da COrte dirigidos. pelo 
Governo Imperial e não pelo Presidente da Prov.incia 
do Rio de Janeiro, o que foi de novo regulado no ~ lO 
tlo art. Lo do Decreto Legislativo n. 0 1082del8de 
Agos lo de 1860. . 

E, se de alguns dos decretos e regulamentos do Go
vemo se podem tirar alguma~ illaÇões em contrario, o 
que se segue é que estes são os que deyem ser refor-
mados c postos de -accõrdo com as leis. · 

Conclue pois, pela affitmativa, que o eleitor geral 
ou especial, que muda seu· domiciho da Provin~ia do 
Ri'o de Janeiro para o Municipio da COrte, está com
prchendido ·na disposição do art. 65 da Lei n. o 387 de 
!9 de Agosto de 184.6. 

Vossa Magcstade Imperial resolverá como houver 
por bem. . 

Sala das Conferencias da Secção dos Negocios do Im
pcrio do Conselho de Estado, em o I. • de Fevereiro 
de 1810.-Visconde de Sapttcahy.-Bernardo de Souza 
Franco.-Foi voto o Conselheiro de Estàdo Marqué.: de 
Olinda na mai'oria.-Visconde de Sapucahy. 

RESOLUÇÃO. 

Como parece ao Conselheiro Visconde-de SapucaQJ • 

PaÇo, em 23 de Março de· t870. 

Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Paulino José Soares de Sousa. 
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N. HL-Il\IPERIO.-E\1 19 DE ABRIL DE 1870. 

Ao Presidente tia Província de S. Pedro. -Declara que é 
molivo de (nullidade de\cle_ição ser feita a substituií;ão de 
mesa rios por modo divers"& do que . estabelece o art. 29 das 
lnstrucções de 3l de Dezembro de 1868, na hypothese a que 
se refere este artigo. 

2. • Srcção.-Ministerio dos Negocios do Imperio. 
Rio ue Janeiro, em t9 de Abril de 4870. 

lllm. c E~m. Sr.-Sua :Magcstade o Imperndor,a 
quem foi presente o officio n. • 39 de 44 de Julho do 
anno passado; em que V. Ex. participa ter annutla
uo a eleição de Vereadores e Juizes de Paz etfcctuada 
em Maio do mesmo anno na Parochia de Nossa Senhora 
da Conceição .do Arroio, do Município ·de igual nome; 
Houve .por bem, ouvida a Secção dos Negocios do Irn
perio .do Conselho do Estado, confirmar o acto. de V. 
Ex. á vista das seguiu tes irregularidades que se derão 
na sobredita eleição e constão d:1s actas e documentos 
que ar.ompanhárão aquelle officio : 

4. • Terem sido os substitutos dos mesarios João de 
Olivrit·a Lima e Dio~o de Araujo Quadros, que não com
parecêrão no 3. • úia, nomeados unicamente pelo Juir. 
de Paz presidente da mesa, e hão por eleição dos tres 
mesarios presentes, como dispõe o art. 29 das lnstruc
ções de 31 de Dezembro de 4868; 

2. • Terem sido intitilizadas as cedulas antes de la
vrada e assignada a acla da apuração, escripta em casa 
particular, pelo que não quiz assignal-a o Juiz de Paz 
Jlresidcn te ; deixando estas faltas, por sua na tu reza 
suspeitar a existencia de fraude no processo da apu
ração. 

Haja V. Ex. portanto de mandar proceder a nova 
eleição de Vereadores e Juizr>s de Paz na Parochia de 
que se trata, e á de Vereadores sómente na de S. Do
mingos das Torres rio mesmo Illunicipio, a qual, como 
V. Ex. infürma, não contem a maioria dos cidadãos 
do Illunicipio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Partlino Jo.~é Soares de Spu.za. 
-Sr. Presidente da Província de S. Pedro do IUo Grau~ 
de do Sul. 

. .... 
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N. Hõ.-FAZENDA.- Elf !9 DF. ABRIL DE !870. 

As cerlldões extrahidas de livros O!l documentos findos pagA~ 
de 'bliScã soá réis por arinó, ê este ~mohioiento deve ser co
brado de todos os aanos a contar.llo seguinte áquelle em que 
os papeis ou livrds estiverem fiudos, excluindo-se o em que 
se passar a certidão. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro, 
em !9 de Abril de 1870. 

O Visconrle de ILaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector. da The
sour·aria de Fazenda do Pará, em resposta ao ~u officio 
n.o 78 de 17 de Junho ultimo, que não procedeu regu
larmente decidindo que devia ~ubsistir o termo de 20 
annos como limite á contagem das buscas para cobrãnça 
dos emolumentos das certidões extrahidas de livros ou 
documentos findos; porquanto o § 108 da tabella an
nexa ao Decreto n. o i356 de 2i de Abril de 1869, que 
trata de taes emolumentos, não contém a clausula limi
tativa da Lei de (I de Outubro de t8U, art.. U, e 
aquelle Decreto, expedidb em virtude de autorização 
legislativa, dispõe no art. tO que flcão revogadas .as 
disposições em contrario. . . 

Cumpre, pois, .que o Sr. In~pector, revogando a sua 
decisão, determine que as buscas sejão d'ora em diante' 
cobradas de todos os annos á'coôtar do seguinte áquelle 
em que os papeis.e livros $e' acharem findos, excluindo-se 
o em que se passar a certidão. 

Visconde de Itaborahy. 

N. 116.-FAZENDA.-Eu 22 DE ABRIL DE 1870. 

Determina que contltme a ser obserl'a~a a Circular de 1t d~ 
Janeiro deste anno, não pbstante ter de .principiar de Julbo 
proximo futuro a execução das alterações feitas á Tllri~=!_ das 
Alfandegas. -·'"· 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Ia- _ ... 
nciro, em 22 de Atiril de 4870. ,..;: . .-: ,tA ·~. 

· d d 1 "d. l d T 'b ~· t~i·u1 1l1 o Vtscon e e Itabora lX, Prest en e o r1 J.Uf } \)~ ·' 
do Thesouro Nacional , declara. aos Srs. Ip~~ ~ ,.. 

/ .~ "\ 
/ .C.> ' 

I '· .. 
I r.; .. , 

' '. 
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torP,s das Thesourarias de Fazenda, a fim de I]Ue 
o fação constar aos das A\fandegas, para .os. f~ns 
convenientes, que, não obstante ter de prmctpwr 
de Julho proxiifw rutúro em diante a ~xecução das 
alterações á Tarit'a, que baixárão com. o l.Yecreto 
n. o H99 de 2 do corrente, deve contmuar a ser 
observado o disposto na Circu \ar de H .de Jan~iro 
tles~e armo , a respeito da cobrança dos ~\irellos 
tia carne secca (xarque) e dô bacalbáo. 

riscondc de ltabomhy. 

N. H7.-1MPERIO.-En 23 DE ABRIL DE i8i0. 

Ao Presirlente da l'ro\·incia da llahia.-Declara que não ha 
incomllatihilirlade entre os car;ros de Contador e Partidor e o 
rle Procurarlor tia Camara l\!Cmicipal. 

2. • Ser(ão.-Mini~terio tlos Nrgocios do Imperio.
Rio Lle .Janeiro, em 2:3. tlc Abril uc i870. 

Illm. r. Exm. Sr.-Consultou o Presitlentc tia Ca
mara lllunieipal da villa de Ilhéog se podia o Pror·u
rallor, o qual é tamhem Contador e Partidor, tlefenllr•r 
Jlr~rante os Juizes do termo os interesses tia mesma 
C·tmara, não obstante a doutrina dos Avisos tie 7 tlr. 
:Março de 1862 e 2~ de Fevereiro de 186~, que esta
helccêriio a incompatthilitiactc do otlicio de Advogado 
com os ti e Conta do r e Partidor. 

O antecessor tle V. Ex., dando solução á consulta, 
decidiu que os Juizes tlo sobredito termo não podião 
prohibir que o rcfodrlo Procurador defendesse os in
teresses da Camara na conformidade do·§ 3. o do art. 8t 
da Lei do 1. o dn Ou tu hro de i828; e que, não obstan
te haver incompatibilidade tlos cargos de Partidor c 
Conta dor, que ellc igualmente occupa, com o exer
cido tia Advocacia, comtudo, não estando determinada 
a do de Procurador da Camara com os do Contádor e 
Partidor, não podem os Presidentes de Província de
clarai-a á vista do dispostonos Avisos de 7 de Agosto 
de i8GO n. o 330, c de 7 de Fevereiro de 1861 n. • 6T,. 
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Ouvida a Secç5o •dos Negocios do Imperio do Con
selho de ·Estado, foi de parecer que a decisão dessa 
Presidencia está no. caso de ser approvada. ·• 

Conformando-se Sua Magestade .o Imperador com 
este parecer, por Sua Iinmediata Resolução de 23 do 
mez findo, Houve por bem mandar declarar que, não 
existindo incompatibilidad~ entre osçargos deCol}t~dor 
e Partidor e o de Procurador da Camara Mumctpal, 
não se póde tolh'er que este, em cumprimento d" 
dever que lhe impõe o § 3-. o do at·t. 81 da citada 
lei: defenda os direi tos da Gamara perante as autori~ 
datles c justiças ordinarias, nos termos do • A viso n. o 

M:l de 5 dE! Novembro de 186~. 
O que communico a, V. Ex. para os fins conve~ 

nientes. 
Deu~ Guarde a V. Ex .-Paulino José Soa1·es de Sousa. 

-Sr. Presitlent13 da P~ovincia da Bahia. 

N. UR.-FAZENDA.-E)I 2:.i DE .lBRH, DE !8i0 

Indefere uma reclamação do~ negociantes c empregados do 
fóro da Capital do Ceará concernente á( arrecadação d~ sello 
do papel c renda de estampilhas. 

Miuisterio dos Negocies da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 25 de Abril de J8i0. 

Illmr e Exm. Sr.-Gommunico a V. Ex., para os fins 
convenientes, que a reclamação dos negociantes e em
pregados do fMo da Capital dessa Província contra a 
ordem do Thesouro n.0 H do t.• de Fevereiro ultimo, 
que transferiu da Repartição do Correio para a Alfan
dega a arrecadação do sello do papel e venda das estam
pilhas, foi indeferida por despacho de, H do corrente 
mez, pois que a arrecada,cão do sello por qualquer fót·ma, 
inclusive a venda de estampilhas, não póde nessa Pro~ 
vincia deixar de estar a ca._rgo da Alfandega em virtude 
do al't. M, do Regulamento de 17 de Abril do anno pas• 
sado; carecendo de fundamento a allegação dos reelao .. 

ltiCISOES PE ·t870. 20 
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m:mtes de estar a Alfam1ega rlistante do centro !lo 
eommercio, porque o art. 28 do citado Ucgulamento 
pet'mitte a venda de estampilhas eJ;U casas particulares 
para isso devitlamentc autorizadas. 

Deus Guarde a V. Ex,_:. Visconde de Jtaborahy .-A 
S. Ex.: o Sr. Presiden t~ da Provinciíl do Ceará. 

- .._.,,. 

N. 11\L- AGH1Cl1LTURA, CúrllMERCIO E OllHAS 
l'UBLICAS.-E,l •:m uE Anm1. m~ 187o. 

Tlú instrncrõcs 11ara o Engenhcit·o Eduardo ~osé de l\Iorac9 
proset:uir uos tra!Jalhot; da cslrada n. f'rancisca. 

N. 27.- ~~.a Scrruo.-Ministcrio dos Negocias d<t 
Agric:nltm·a, Commérrio c Obras Publicas.-B.io ue .h·· 
!!!~·iro, em 2:5 tlc Abril de 1870. 

Tewlo sido d ispcnsatlo o Engenheiro Francisco An
lon i o l'imcu ta llucno ela rlirccção dos trabalhos da es~ 
trada fllli) ua colunia D. Francisca, na P..rovincia de 
Santa Cjlharina, se dirige á do Paraná, tenho nesta 
dala l'csolvido nomear Vm. em sua· substituição, con~ 
·dndo que com a maxima bt·evidade siga para seu 
dcslino. 

Pclo.3 AYisos de Instruceão de 7 de Dezembro de 18ü8 
eU tle Agosto do anno pa.ssado, que Vm. enconti·ará 
por cópia junta a csLl aviso, comprehcnderá a natu
reza c ex tensão dos t raballtos, que são conunctlitlos 
ú !'Ua nclivitlade e zelo .. 

ConYimlo, porém, ser mais explicito a respeito de 
r r r tos pontos, no proprio interesse da co~missão c 
tia marcha regular tio serviço, declaroálhe o scguínte: · 

1. o Em tudo ffUnnto dissct· respeito aos trabalhos da 
oslrada, tlevcrú diri[!ir-sc Vm. ou a esta Secretaria 
de Est.arlo ou á Prusitlcncia dn Província uo Paraná. 

:!. " Para auxiliai-o nos trabal)los de sua commissão, 
s~!rvirá sou suas onlcns o ajudante, que foi do Engc
nitciro Pirnen ta Bueno, Uoracio de Magalhães, o qual 
na s:1a auscnei'l ficará ineumbido de ir dando cumpri
l1Ynto a um:\ p:n:t" tia~ sua• tnqrurr:oe,., }JI'iacip:Jl~ 
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mente no que uiz respeito aos reparos da estrada, 
na parte já construída. 

3. • Não convindo preterir os trabalhos da collstruc
ção da estrada do Cor~ego Secco até á Encruzilhada, 
pelo do levantamento das planta~, que se póde hir com 
mais vagar executando, seu primei.ro cuidado ao che
gar á colonia n. Francisca será pet·correr a 'astrada 
entre estes dous pontos, e verificar, se o traçado es
colhido pó!le ser definitivo, ou carece de rectllicação. 
· Tarlo,; os tral.Jalhos technicos relativos a esta estra

da encontrará Vm. em floder do seu ajudante, Hu-
racio de 1Iagalhães. , 

lt.. o Reconhecendo que não h a traçado melhor, e' que 
o escolhido pót.lc com vanta:.rem ser a<lopta!lo, or~ani
zará as rliYcrsas turmas de irabalhadores c proscgnirá 
na abertura do caminho, sem prejuízo dos rrparos, a. 
que se estão procedendo na parte já construidá, para 
o que foi decretado credito especial. 

;i. o Assumindo tambem a direcção dos trahalhos de 
r~paração, dar-lhe-ha a organização, que in~is conve
niente fôr, a fim de que fiquem terminados no menor 
tempo, que fôr possível, e possa concentrai· toda a sua 
forr:a c actividade djl lraballto nas obras novas da aber
tura do caminho. 

(~.o Se o"crcdito de i0:000$000, que se mandou pôr á 
disposição da Presidencia do Pa~aná para as obras da 
reparação, fôe insufficiente, officiará logo, exigindo o 
maximo do credito, que lhe parecer nccessatio. ' 

7. o Tambem distr,ibuiu-se credito á Província llo Pa
raná, na hypolhese de começarem neste· exercício as 
obras do prolongámento da estrada; mas 'estando. este 
<I terminar, será um dos seus primeiros, cuidados in
dicar o credito, de que .carecer no exercício futuro 
para ns obras que vai emprehender ate á Encruzilhada. 

8. o Nos trabalhos, de que se trata, serão exclwüva
mente empregados os colonos de D. Franci~ca. Vm. 
os requisitará do respectivo, director, sempre que fôr 
preciso, sel1do conveniente dar emprego ao maior riu
mero, que as obras puderem admittir. 
' 9. o Organizados e em andamento os trabalhos da 
estrada procuhrá dar Vm. cumprimento á ultima 
parte das Instrucções de !2 de Agosto de !869 no me
nor tempo que lhe fór possivel. Na sua ausencia dei
xará as precisas instrucções.ao seu ajudante lloracio 
de Magalhães, a fim de poder sem difficuldade e em
baraços h a ver-se na direcção do serviço. 
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-10. As contas das dcspezas, que fizer, serão por 
Vm. ou pelo seu ajudante prestadas na Thcsouraria 
da Fazenda do Paraná. . 

H. Logo quechegarácoloniaD.Franciscadarácõpia 
destas Instrucções ào respectivo director. · 

Deus Guarde a Vm.- Diogo Velho Cavalcanti de Al
buqucr.qul'. -Sr. Engenheiro Eduardo José de l\IoraQs. 

N. 120.- F,AzENilA.- EM sü n" Anmr, DE 18':"0. 

Asfprocuraçiies para a venda de/escravos estão sujeitas ao sello. 
fixô rle 200 rúis. e os suhstabcleciinentos das mesmas á tua 
rlc !O,~ooo ~c. tratarem lle um sti escravo. 

l\linisterio tlos Negocios tia Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 26 de Aliril de Hli'O. 

O Viscontle de Itahorahy, Presidente do Trihunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thei>ou
raria da Província de Sergipe, em resposta ao seu officio 
n.o lO de 4 de Fevereiro ultimo, que approva a delibe
ração, que tomou, de m:1ndar !'Cstiluir a José Rodrigues 
de Barros Lima a quantia de 5!l~í00, indevidamente 
paga, e Iiquirla de üOO róis do sello a que unicamente 
cstavão sujeitas as tres procurações nas quaes o dito 
Barros Lima conferia poderes a um negociante da Bahia 
para promover a Vl'ntla de tres escravos seus, visto que 
o Regulamento de 17 de Abril de !869, exige o sello fixo 
de 200 réis genericamente pela~jlrocurações e aptid·acta, 
e o de 20,~000 especificadamente pelos substabelecimen
tos das que outorgarem poderes para a Yenda de escra
vos; e bem assim 1le determinar ao Collcctor da cidade 
de Maroim que recolhessn aos cofres publicos a quantia 
fie J.4#850, ig-ual :i de 2i) "fo, que lhe havia tocado e ao 
seu E,;crivão pela cobrança imlcvidame]ltc feita do ci
tado iell o. 

riscotlúe de Itaúorahy. 

-···-
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N. 121.- FAZE~DA.- E:u 27 DE iBRIL DE 187(] 
~ ' f), ) 

O Enwrcgado a~osentado tem direito ao seu( vencimento, quando 
mesmo -:- cõiriõ .. oiiícial da. Gu:mla Nacional- esteja perce
bendo vantagens por se1·viços que a dit.a' Guarda é obrigada 
a prestar. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenua .-Rio de Janeiro, 
em 27 de Abril de uno. 

O Vi~conde de Itaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspeetor da Thesou
rat'ia tlc Fazenda da Província do Amazonas, para os 
ling convenientes, em resposta ao otlicio n." 26 de 7 de 
Feven~iro ultimo, que bem pt·occden manclanclo abonar 
ao lnspector aposentado da mesma 'l'hcsour·ària, Alraro 
.Botelho da Cunha, o ordenado a que tem direito, não. 
obstante achar-se percebendo as vantagens de Capitão 
dai Guarda N,1cional commandando o destacamrnto ue 
Santo Antonio do llio l\ladeira~ visto não exercer nesta 
quaiiclade eml)rcgo ou commissâo propriamente dita, e 
estar a rsse serviço de natureza especial ol.Jrigarlo pela 
Lei, como Ollicial da Guarda Nacioml; pP!o rpw não llw 
t> :1pplicavel a disposição do art. 17 do Decreto n." liHi3 
de () de Abril de 186d, que teve por. fim obstar que. os 
Empregados uma vez aposentados pudessem voltar ao 
serviço eni novos empregos ou commissões civis. 

risconde de ltaborahy. 

N. 122.-FAZENDA.- EM 28 DE ABRIL DE !870. 

' A refalidação dos livros que não se acharem rubricados, só 
téõi.lugâr''ijuaotó' ás folhas em que houver escrlptm·ação, 
devendo-se cobrar o sello simples das que estiver-P.nÍ em 
branco. 

I 

Ministerio dos Negocios da Fazenda,_:_ Rio de Janeiro, 
em 28 de Abril de 18í0. 

O Visconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional 1 tendo em vista o officio do Sr. Ins-· 
fH'ctor da Thesour11ria da Província do ~Iaranhão de 31 
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de Janeiro <lo corrente anno, a que a-companhou a re
presentação que lhe fõra dirigida por José Ferreira da 
Silva Junior; na qualidade de Curador Fiscal da massa 
fallitla do negociante Pedro Luiz de Azevedo Troçn, 
sobre o objecto tlc haver levado ao Tribuna I do Commer
eio para ser sellatlo, de conformidade com o disposto 
no~ ti." do art. M. tlo Hegulamcnto de. i7 de Ahril do 
anno p~soado, o li \TO-· Dia rio- do sobretli to nego
ciante, r• rlc lfHCI'i'l' o referido Tribunal rcvalidar totlas 
a,; folhas do dito livro, i~1clnsive as folhas em branco, 
apr'Z'lr de não se achar clle rubricado; declara ao dito 
Sr. In~p"ctor que conlirma a tlccisão que deu a mesma 
Tlw~o11raria á ment:inuatla representação, dcclapndo 
qllt~ o ~t·llo do rel'eridn livro- Diario-fo~s~ cobratlo 
t:omn tlett~rmina o Aviso deste i\linisll'rio n." :um tle 2fi 
dr~ Novembro de 185U; isto ó, que fosse revalitlallo 
tpwnto fi,; folhas nm f{HC houvesse cscripturação, dcven~ 
do-sP l'ohrar o sf'llo simple.;. lias lJilO cstivcs~cm em 
branco. 

Visconde d<! llrrbonthy. · 

N. ·123.- FAZE.'W.\.- En :l DE UAlO DE 1870. 

•roYillcnci:l para a/su!Jstituição da:; nntigas)moedas d~ eobro. 

Ministerio dos Neg-ocios da J<'nzcntla.-nio de Ja
leiro, em 2 de l\laío de 1870. 

O Visconde rlc Ilnborah)', Presidente do Tri
mn;ll rir' Thesouro Naeional, ordena aos Srs. Ins
H'clorcs das Thnsourarias de Fazenda que vão sn.bs
ituindo :.~s :.~ntigas Jlloedas. de eobre, que forem 
·eGebidas pelas mesmns Thesourarins, pelas de 
nonzq, !lã o em i lli udo de povo as primeiras senüo 
:m absoluta !'alta elas segundas. 

Os Srs. Inspcctores r\ as ;i'hcsoururias das Provin- · 
\ias marítimas düVerúõ remetter ao Thesouro de 
r·e·; err~ tres mezes as moedas de cobre que forem 
tssim al'!'ecadaúa.';, c as dis uem;_üs Provindas 
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eommunicnrúü trimensalmente quies as sommas 
que em toes moedas (•xistirem em seus cofres, 
a fim de se pi'Ovidenciar como fôr conveniente so-
bre o seu• transporte. · 

Para qua nã9 lwja falta de moedas de bronze para 
a ope1·ação ora determinada, os Srs. lnspectores 
deveráõ rt!Giamar em t.empo as somq1as que dcllas 
precisarem para •emclhante fim. 

l'iscondc de Itaborahy. 

N. 12L- FAZENDA.-EM 2 DE MAIO DE 18i0. 

Ilcstabclecc a dis(Josição da adrcrlcncia 2.• da tahclla aDJJcxa 
á Lei n. o 2.f3 de 30 de Novembro de 18U, c regula o modo 
tn·atico de se levarem a cffcilo os descontos de que trata a 
llll'Sma adrerLenda. 

l\Tinislerio dós Negociós da Fazenda. Rio de Ja
lll'iro, crn ';! de Maio de 18i0. 

O Visconde de Ilaboíahy, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, transmitte aos Srs. Inspec
tores das. Thcsourarias de Fazenda, para que tenha 
a de,-ida exccu~;ão, o A viso desta data 1 abaixo 
transcripto, restabl~leccndo a disposição da ad
Y(~rt(~IJeia 2. a cta tabella annexa . á Lei n. o 243 . tle 
:Jo de Nove!llbro de 18H, e regulando ao mesmo 
t'~mpo o modo pratico de se levarem a .. cffeito os 
•L~~ contos de que trata a II!esma adverlenCJa, no· ack> 
do pag-aiücnto dos venCimentos dos Empregados. 

Visconde de Itabm·ahy. 

A.viso a que se refere a Circular s\lpra. 

Minislerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de ·Ja
neiro, em 2 tlc Maio de 4 870. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao offieio de V. Ex. 
n. • 31 de :s de Novembro ultimo , cabe-me de
clarar-lhe qoe, com qnanlo sr.jn expresso na nd-
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vertcneia !.• <111 labclla anncxa á Lf~i de 30 de 
·Novembm de 18H, 'lue o pagamento dos direitos 
·de que trata a L • parte da mesma tabella se 
realise por descontos rnensaes 1 durarrte o pri
meiro armo do vencimento, nas pagQ.dorias 1.e Es
taç~cs Publicas; todavia é certo que na Côrte e 
em muitas Pt"Ovincias, por. pratica dasde muito 
ndmittida e sustentada pelo Thesouro, os direitos 
de 5 •fo sobre os vcncimrmtos dos Empregados civis 
P. ou t.ros, e os de ;i O "/. · sobre os de Justiça e 
Eedesiasticos, percebidos dos cofres geraes, tem 
sido pngus nas nece!Jr~dorias e Estações de arre
eadat:.üo, sempre em prcslat;ões pela dqorlecima 
partt~ do imposto normal: e assim hem procedeu 
o Inspectoi' da Thcsotll'aria de Fazenda dessa 
Provinda, determinando que pela Altimdcga se 
cJfeetuasse a ari·ecadaeito de taes direitos. 

Entretanto, como a alfudida pratica não tenha pro
duzido bons resultados e convenha por isso alterai-a 
fazenrlo-s!~ dfeetiva a disposição da supracitada 
advel'teneia 2.• da tahella de ·184.1 : nesta data 
C'i.pCÇO ordem restabt~lecend~-a, e regulando ao 
mesmo tempo o modo pratico de se levarem á 
elft~ito os descontos no aclo do paga'\nento dos 
vtmcimcntos ; e dm;sa Ol'flcm remetlo a V. Ex. 
o wwinplar junto, p;1ra seu conhecimento e Iins 
conveuicnlcs. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Itaborahy .
A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Amazonas. 

lnstrueções para a arrecada~ão dos direitos de i; •!o dos 
ve•H•hnl'ntus tios •;mJll'('(lados civis e outros, e os de 
~H) "/o •los •le .Ju-.tiça e 1-:eclcsiastieos. 

Minislerio tlos N<)~ocios da Fazenda.-Rio de Ja 
JH~it·t,, em 2 tl<~ l\laio dP 18i0. 

O ,. isconqe de Ilahorah:y, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Nacional, no intuito de melhorar a 
arrcnadaçiío dos direitos de 5 "/. dos vencimentos 
dos Empregados Civis e outros, e os de :Jo "/. dos 
de Justiça e Ecclesiasticos , que são pagos pelos 
Cofres gemes, determina que, revogada a pratica 
até _agora seguida a tal respeito, se obser\'e a dis~ 
posiç:lo da advcrlencia 2. • da tabella. annexa. á, Lei 
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n. o '2H de 30 de Novembro de f 84.1 , di accôrrln1 

eom as seguintes, iristruc~;ôrs : 
4. a Os dirêilos que· forern deti'clos ,. ·em virtude 

da referida tabella, de vencimentos pagos pfllos 
~ofres geraes, serão d' o ri e in diante arr·cc:adàdos 
nas proprins RepartiÇões pagador'lls, por de~conto.s 
mensaes durante o primeiro nnno da per:cepciio 
de t.aes vencimentos, na. razão da duodccima par
te dos ditos direil.os, conforme a citada adver·tencia 
2. • da mesma tabell~. 

2. • Quando se abrir assenwrnento no Thesouro 
c Thesour3rias dos títulos de vencimento, se lan
çará na Folha respectiva nota especial da irnpor
tancia dos direitos de um anno a deduzir, indicnn
do-sc a quotn . exigível men~nlmerac, e ,o mez em 
que ha de cessar a deducçao. A quot:1 mens:ll dos 
direitos não ~offrerá altt~raçào, ainda no caso de 
ser o vencimento pago com abatimento pot· uw:tlnnnr 
outro motivo. 

:L" Emquanto durar. o desconto , só Sfl pagará 
o vencimento liquido dos direitos , e o pr·oducto 
destes serú carregado na receita do respectivo The
soUI'eiro ou Pagador, e escriptumdo nos balanços 
como prescreve a Ordem Cir·cular n. • li r de i g 
de Novembro de 4 867. Nas quitações que as partes 
assignarem se fará declara-Ção da importancia total 
do vencimento, da quota do descooto, e do liquido 
pagavel, segundo as verbas lançadas na Folha pela 
Sec~.üo de assentame'nto. 

4.. a E' permittido aos contribuintes sàldar o seu 
debito antes de doze mezes • por descontos de 
qu:mtias excedentes á duodecima parte dos direi-
tos, se assim lhes convier. . 

;;. a Logo que s'e completar a arrecadação dos 
direitos, os interessa'dos apresentar{u} os seus tí
tulos na referida Secção. pnra nellcs se averbar 
a importancia reccbidt.l cqm dcclaraçüo da Hepar
tição em que se fez o desconto, sna quota men
sal, e mezes em que teve lugar. Esta-. verbas serão 
datadas e assignadas pelo chefe competente: 

6. • Nas guias que se expedi1'em em favor de pen-
5im1istas n funccionarios açtivos e innf~tivos, qqe--,~-~--., ., 
niw estiv.erem quites dos· tlireüos,. se fm·.;i m~. ;ào\JM'!\AR4 '_--
Ja quantta a~reeadada por conta, e da q~e"~i.Qqtt \ 
r«>st~r~m, a fun de proced~r-se ao deseo~,,ft~t\e..., . ' 1 
Jart11:.ao crn qac pass:tn•m a rf'eeber· os Y)"~u)tvulos. ~ 
IWCIS~rs !ll: ! ~70. . 21 ;· ·-.' . & 

'...,_, " . c~;:. l-"' 
( ;:-:.~ ·{'J-\/ 

\:'~.~;/:~·· 
I . I , ' ~ ' -
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7. • Os dit·citos aeluulmenle em divida se·rão desd• 
Jú notados nas Folhas, e cobradqs na fórma acima 
detenninada. 

8. • A's Recebt~dorías e outras EstaÇões de arre
cadaÇãf? só co~p.etii·á, d'ora em .diant~, arrecad!J.r 
os direitos dos t1tu los de. funccwnarios. que Na o 
perceberem vencimentos dos' cofres publicos. 

ris conde de ltabortlhy. 

N. t:m.-FAZE~JJA.-E\1 3 nE MAio nt t870. 

Há provimento ao rPc:n_r~o de um F.mpregaclg da Alf:mdega da 
Citlaclt~ do 1\in c;r:ulllt• a l't:StJeilll tiO sello e emolumentos da 
~;ua 11omcaç:w. 

3linisterio elos Neg-odos ela Fazcuda.-Río :l.c Janeiro, 
rm :1 de l\laio de !8j0, 

O Visrondc de Itahorahy, ·Presidente do Tribunal do 
Thesonro Na~ional, communica ao Sr. Inspector da TlH'
~ouraria de Fazencla da Província de S. Pedro, para 
~eu ron!tecjmcnt.o ~'devidos etfeÍlos, que o mesmo Tri
lluml: 

Visto o recurso interposto pelo 1. 6 Escrrpturario da 
Alfamlcg-a cla Cidarle Llo Rio Grande Manoel Augusto 
tle Figueiredo, da dedsão da Thesoqraria que o obrigoti 
a pag-ar o scllo e emolumentos da sua homeação p;~ra 
o rcferitlo lugar pelos novo& Reg'ulamentos n."' 4:mí e 
'i:}!){i (le 17 e 24 de Abril do anno passado; 

Visto o oflieio n:• ~1!~ de 22 de Novembro ultimo c 
Jlapcis annexos, com que o Sr. Inspector informou o 
rcenrso, rios qi!aes consta que o recorrente, .nomeado 
por Decreto de 2ô de Agosto de !868, entrára em exer
cício a H rlc Sctf~mhro, c que no dia seguinte a Al
fandcga enviúr:t á Thr.~onra.ria o Der.veto para o compe
tente .assen Lamento; que dependendo este de eertns 
esclarecimentos rciativ~mente aos direitos devidos 
prlas anteriores noHwar;t1es, os exigira a Thesoudria, 
sendo entrl'!anto ~llwn:Hlo~ 11a Alfandega ao rocorrentc 
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os seus vencimentos, contra o prec~ito do art. U-3 § 2.0 

do Regulamento de 26 de Dezembro de 186Q, pois que 
só a 23 de Agosto de 1869 effectuou elle o pagamento 
dos supl'aci ta do!! impostos, verificandf)•se•' a · inolllsãó 
do seu nome na folha da Thesouraria a 23 . de Se tem· 
bro subsequente: 

Resolveu dar. provimento ap mesmo recurso: por 
quanto, uma vez que o titulo de nomeação foi remet· 
tido em tempo para o assentamento, bem cobrados 
forão os emolumentos e sello pelas tabellas de :1.9 de 
Abril de :1.844 e 26 de Dezembro de 1860, por serem 
as que vigora vão quando teve lugar a nomeação; não 
procedemlo o argumento da demora na satisfação dos 
impostos de que se trata, por não 'lJrovir ella só do 
recorrente, mas tambem da Thesouraria que teve ne· 
cessidade de esclareccr,.-se; nem po'"dehdo s~r objecto 
de duvida o abono dos vencimentos antes de aberto o 
assentamento, porque nas Rep~rtições de fóra dall Ca
pitaes não é possível demorar-se tal abono cmquanto 
se abre nas Thesourarias o assentamento dos titulo,;; 
devendo consi~erar-se preenchida -essa exigencia da 
lei, logo que os mesmo~ titulos lhes são enviados· para 
esse fim. 

Visconde· de Itabomhy. 

r ~081 

N.' 126.-FAZENDA.- EM 3 DE MAlfl DE :1.870. 

Sob1·e a ex_p_~r!~S~? para os portos do Imperto aos seneros <1e 
Jlroducção da Província de Mato Grosso. 

lUinist1~rio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro~ 
em 3 de Maio de :1870. 

Illrn. c Exm. Sr.-A bem da regularidade do serviço, 
~irva-se V. Ex. dar as convenientes ordens para que a 
Collectoria de Albuquerque, se já estiver installada ~ 

.em cx:ercicro, faça acompal).har de guia todos os generos 
de producção des;;a Província, que dahi forem expor
tados com destino a qualquer dos portos do Imperio com 
escala pelo;; das Republicas do Pfata. 
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No .:aso, porém, de que·não esteja ainda installada a 
eferida Uepartição, V. Ex. se servirá requisitar do 
:onsul do Brasil em Assumpção, no Paraguay, que vise 
ruhrique os r.onhecimeatos de carga de t;les gencros, 

[UC lhe dcvcráõ ser para esse· fim· apresentado~ pelos 
:apitães ou 1\Iestres das embârcações em que foremcu
egados em algum dos portos dessa Prgvincia com se
ltclhanle destino. 
Deu~ Guarde a V. Ex.- "Visconde d~ ltaborahy.- A' 

. E1;. u Sr. Prt~~tidtmle tia Província de Mato 6rosso. 

~. 1?7.-JUSTIÇA.·-Anso DE :3 DE l\l.uo DE 1870. 

,o l\Íiui~lrn da Gucrra.-Firma a competcncia «lo 1\linistcrio da 
.lusti~'a par.1 marcar (lrazo e ajuda de custo átum Juiz de Di
reito uomeado Auditor de Guerra. 

Minjslet~o dos Ncgocios da Justiça.-Rio de Janeiro, 
nn 3 de l\laio de 1870. 

Illm. t' Exm. Sr.-Tenho a honra de communicar a 
r. Ex. que ao Juiz tlc Dirdto l\lanoel de Araujo Cunha~ 
lonwado por Dr~crcto <In 4 de l\brço deste anuo Auditor 
I e Gnena da Côrtc, foi marcado o prazo de trcs ·mezes 
'. ~ ajuda de cu:;to <le 'tüf}l;ooo para assumy.· o cx~r
ICIO das respcctt v a~ funrções. 

Deus Guarde a V. Ex..-Joaq11im Octavio Nebias . ...:.. 
;, .. lll!'ão tle l\luritiba. · ' 
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N. l28.- JlJSTIÇA.- Aviso DE {4. I> E MAIO DE 1870. 

Ao 2.• Juiz de Paz da Frcguezia· da'Lagia~-:cDeclara qut, ~~ 1~:; 
trucçoes d~ 13 de Dezembro de 183,2 ~guli\o o modo dé. pr~~
cher os lugares de Juiz de .paz, quando' não houver' qua,ro 
juramentados. 

Ministerio dos N~gocio~ da Justiça.-Rio de Janeiro, 
em ·1 ~ de l\Iaio de 1870. 

Itcspondenuo o officio de Vm., de 14 de Abril ultimo, 
em que reclsma- providencias sobre a falta de preen
chimento do cargo de Juiz de Paz dessa Freguezia, visto 
acharem-se juramentados sómente dons Juizes, cabe-me 
declarar-lhe que á lllustrissima Camara ,Municipal com
pete esse· Juizo reprcsen ta r: a fim de, realizada a hypo- · 
these das lnstruccões de 13 de Dezembro de 1832, serem 
ellas cumpridas,· na conformidade do Aviso n." 67 de 
2l de Abril de !838, e n.o 147 de 20 de Junho tle'l859, 
que mandão. em casos analogos, recorrer ao principio 
geral estabclr.cido naquellas Instt·ucções, sendo a dou
trina do Aviso de 16 de Julho de l843,applicavel aos 
i-mpedimentos meramente temporarios. 

Deas Guarde a Vm.-Jóaquim Octavio Nebias.-Sr. 2.• 
Juiz de Paz da Freguczia de S. João B:lptista· .da Lagôa. 

N. 129.-FAZENDA.-Elt•20 DI-: Jl.\10 DE 1870. 

A isenç;io de direitos concedida á Companhia de eauis de 
ferí;o lio Janlinl Botauieo de\'e ser l'cgüTãiía jJ<)io <ÍispÕstulio 

• :u·1. ti." de seus Estatutos . 

. Ministrrio dos Negocias da Fazcnda.-Rio de Janeiro, 
em 20 tle Maio tlc 1870. 

De1.~laro a V. S:, para os 1ins convenientes que a isenção 
de direitos a favor dos objt:ctos destinados á Companhia 
dc.carris de ferro do Jardim.BoLatlico deve ser rcgnlad<,t . 
pelo disposto no art. 6. 0 dos Estatutos da mesma Com
patthia, tJUC baixát·;io com o Dccr·cto n.u 3001 tle 18 de 
Novemhro de 18(}~. 
Deu~ liuanlr: a Y. S.-Visconde de J.tabol'llhy.-St·. Di· 

nctur Geral iult:rittu d<!s lleJtdas l'u!Jiit:as. 
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N. 130.-FAZENDA.-EM 21 DE llAIQ DE 1870: 

· Is~nç!(l iltl~S de madeirll appare~tlcl~ u-.antla\l!L'::yir da 
Ameriéa, do No.rte po~u:n particular • \'i~~de;te coJ)tracto 
coni· a Repartição da. Mat·inha. 

:Ministerio dos Negocias da Fazenda .-R,io de Janeiro, 
em 2! de l\laio de !870. 

!llm. c Exm. Sr.-Do conforrilidade com a requisição 
feita pelo llinisterio da Marinha em .t\viso n.o (1,53~ de 
ti do corrente, sirva-se V. Ex. mandar despachar, livres 
de dir·eitos e expediente, !'92 páos quadrados de pinho 
tl{l rc>;ina que, por conta de maior .porção, chegárão da 
Amcriea do Norte no vapor.Skid e forão encommendados 
para a Repartição da Mar1nha a Manoel de Miranda 
Castro, que se obrigou a mandai-os vir, mediante cpn
tracto, em que se estipulou como u,ma das clau~ulas a 
isenção dos referidos direitos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Jtàborahy. -·A 
S. Ex. o Sr. Inspector tia Alfaride~a da Côrte. 

N. 131.-JUSTlÇA.-AVIso Dl~ 21 DE MAIO DE i870. 

Ao Presirlcnt1~ lle l\lato e.;rossli. :_Declara que não póde ser SIJs

talla a llclibera~~ão, pela qual a Asscmbléa Legislativa des~a 
proviuciar dec•·eton, como t!'ibuna!--dêjüsÜI,'a, a demissão do 
.ii•Í~-jlíiüiciP,af suppleutuuo termo de Villa Maria, José Augusto 
rcr•~ira Leite; não restando contra esse acto senão o recurso. 
ao poder mod~rador.-

Ministerio d~s Negodos da Justiça. -:Rio de Janeiro, 
em 21 de l\Iaio de H!70. 

111m. Ex:m Sr· .-.:Foi prcsrmt e a Sua l\lagestade o Impera
dor oollido rlu antecessor de. V. Ex. sob o n. 2(1,-do L" de 
Dezembro do anno passado, ao qual acompanhou copia de 
nma resolnr;:ío 1h As;;cmuléa Legislativa dessa Provincü1, 
deeretantlo a demiss:ío do supplcnte do Juiz 1\Iunici
p,al do Termo Li1~· Vil la i\hria. José All~usto Pereira 
L•.·ite, por \iulcwi;1:; t.: :;t·.rve; abusos dt: IJUC ::;e rJUl:Í-
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xava Joaquim José Vi1las Boa!:. E, Conformando-se o 
Mesmo Augusto Senhor por Sua immediatà e lmperial 
R~solução de 20 lf8,·~-il proximo findo com. o.· Jllt~qe.r. 
da Secção de .. J•twa· •db Cónse,lb(fd~ ·Estado, ·'qú~~. 
ouvida sobre esta "ma:teria~ Mandá aeclârar·a Vl.~~,;' 
que bem procedeu essa Pr'esideneia abstendo-se de in· ·, 
tervir ~~:a deliberação da Assembléa, e publicaado-a · 
para que produzisse seus . efieitos ; porquanto: . 

L" Esse Decreto é conforme ar't. H §. • 7 ao do Acto 
Addicional e arts. 5. o e 6. o da Lei de,:l2 de Maio de t8&.0: 

2.0 Os ~upplentes dos ·Juizes Municipaes são magis
trados, p~rque exercem jurisdicç~. como já foi explicado 
em A viso do i 2 de Março de :1836 :· . 

3. o A duvida suscitada pela Consulta do Conself1o 
de Estado de;t~ -\Unho de 4846 e àinda affecta ao Poder 
Legislativo, sobre· a competencia das Assemblêas Pro
vincjaes para legislarem ácerca do processo de sus
pensão ou demissão dos Magist.rados, não autoriza o 
Governo a sustar o acto exercido pela Assemb(éa dessa 
Província, romo Tribunal de ;Jusfiça (art 179 .§ 42 -da 
Constituição). · 

4. o Finalmente, não resta outro recurso·. contra . O· 
mesmo acto senão o recurso ao P9der moderador (art •. 
101 § 8." da Constituição). . 

O que communico a"\;'. Ex.. para sua· intellig~ncia •. 
Deus Guarde a V. Ex.-Joaquim Octavio JYebiás.-sr. 

Presidente da Província do Mato Grósso. . . 

N. :132.- MARINHA.- AVIso nE 21 nf MAio n"E 1870. 

n~sol'ie diiVidas sobre a posição dos ~~!.-~~atndos , 
11ue servem nas compahhias de aprendizes mariiÜI~ 

.2;" :secçã~,..:_ Mini~terip do~ Negoeioà· da lllad~pl'. 
Rto de Jancu·o em 21 de ~~la1o de 1870, 

0.> mc~icos coútractados para servirem nas. com
pashias ile aprendizes marinheiros, não têm gra
duação alguma, uem estão sujeitos aos regulamentos 
Ill.ilitarcs; mas, por i~~o, não llcâo isentos dr cum-
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prir fielmente as o•·uens eman~dai das :mtorhlatles 
competente~ , em tudo que disser resveito. ao~ de
veres do cargo, que occu pão, de pr~ferencta .a quaesquer 
outras funcções. Quando por ven•ra : commettão 
faltas, serão advertidos pelo commandante .e poderão 
os vencimentos ser-lhes suspensos, conforme a gra
vidade das mesmas faltas, devendo porém neste ul
timo caso ter immediatamente parte a Secretaria 
1le Estado para providenciar. 

Afórá do que fica previsto, podem os alludidos 
medicos empregar-se no que melhor lhes cQnviCI'. 

Por e.~ta fúrma solvo a!'\ duvidas por Vm: expen
!litlas em seu ollicio de 23 do mez pa~sado , e ap
provo tfne tenha permittido que o cirurgião con
tra ta do dessa companhia sirva na commissão sanitaria. 

Deus Guarde a Vm. -Barão de Cotegipe.- Sr. 
Commandante interino da companhia de aprendizes 
marinheiros da Província do Paraná. 

N. 133.-FAZENDA.- EM 2\ DE M.\10 DF. l870. 

Instrucçfies para o processo dos despachos de trànsito, ree_x
portação ou l>alllcaçao. · 

:\Iinistnrio dos Negocios tla Fazenda.-Rio de Ja
nei•·o, ém 21 de Maio de 1870. 

O Vi;;r~onrle de ltahol'aliy, Presi1lente do Tl'ibunal do 
.~lle,;onro _N:wional, transmitte aos Sr!'\. lnspectores das· 
l hewurarJas rle F:Jzenda rias Provindas, em (\Ue ha 
Alf:nllleg'as, pan a 1lcvit!a intelligencia e ex.ecur.ão, as 
I 11~ t l'lH'r:õe.~ 1le~ t:t da ta, r:oust:in tes dos ex.(•mpla res fnri tos, 
regnJando O )ll'Oi'C~.'Q dos t!c;pachos UC tramdto, !'CCX-
l>lJI'taf;'io ou baL!e:tçiio. ' 

risconde de llaboralty: 
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:\lini~tcí·Jo 110~ N1~.~odos ~la Filzcntl:l.- Rio dr Ja
llt'iro, en1 ~~ de Maio. de l8i0. 

O ·Yiscowlc de Itahorahy, Pre:::i,leul.c do TJ'iiJunal 
do The~ouro Nacional, leHdo em Yisla as di~posiçõPs 
!lOS necrclo;; u. "' 17~i0 de 20 de Outuhro de lR!i\1, :li' I. L" 
~ ;;, ", c ~;iJO de 20 de Abril do I'OITcnte auuo, art. 2:;, 
ordf'na que no proce~so dos 1le:;padJO,.; de transito, 
rcC\)'Orlação ou IJaiLlCal.:ãO se oh,;ervcm as seguinte:~ 
in;;trurr.õe~: . 

Art. L • A parte que p1·ctcntlcr far.er 1lc;;pachos de 
tran~ilo, rCC\.íJOrtação ou baldeação dcYcrá aprcse11tar 
na 1.• serçii.o urna nota em du}Jiieata, na qual declare 
com C'í.actiô.ão o porto da prorcdcneia, as marcas, contra
marra,;, numPro, qualidade, lfUantidadc c conteúdo tio~ 
yo!ume~, inwrrcndo na multa Je !~a 20;~ a juizo do 
In:;pector, em faror do Empregado rtuc vcrili.car quallfller 
diVI'I'gf~IH'ia dcsla naturcr.a. • 

Art. 2.• Em amhas as 'ias da nota scrú lan~~Hia a 
t·ompeleulc UUIIteJ'arJio, c avct·lJa<la a entrada Ju dr~~
padiO no rrspedivo manifesto; em seguida se Jlro
cc:lerá, na :l,",;t~rÇãfl, á assignatut·a de um termo deres
ponsabilidade, que ~;er;í avcrlmdo na L • vi:i da nota, pelo 
qual o dono ~m ronsignatario da met-catluria se ol.Jrigue 
a apresnntar, dentro do JH'azo IJIIC lhe fôt' maread6 
na fMma do art. 2:3 do Deercto de 20 de Abril pro
ximu passado, os documentos justificativos da effeetiva 
dt• . .;earga ou !lc~tino das mesmas mtl!·r~adot·ias de t·.on
formidatle com os :trts. fil8 e fil!l do Hegulamcnto de 
J!) 1le Setembro de 18HO. 

Par;tgrapho IIHÍI'O. A ·falta da ap·resenlação rios do
r·umentos jH;;tificat.ivos no praw marcado·, sujeitará a 
JH.'.,,;oa que ltouvcr assig·n;ulo o termo de responsalli
litbdc ao pagamento 1los rlil·eltos de consumo das mcr
l';ldol'i;ts que despachar. 

Art. 3." PrPí'IH~hidas ns formalidadPs do artig·o 
anlcredeutr', a i.' via da nota será 3JH't'~Cnlada ao 
lnspcctor para d1'signar o Cnnf1·rent.e tle, sallitla, tt 
ao Guanl<~-múr para nomear o Official tlc descarga 
qur t.i\'t'r dr. a1·ompan~!ar o:< Yo!nme~• para bordo, 
tlq)(Ji: d,• t·onferidos. 

Art. ·'L" A l'oUff'l'l'lll<a rlr ~ahida YCI'i:ará ~ómrnlr, 
t•n·; ra:~o:; ordinal in.~, snhrr a itlentidatle do~ VO:>--~·-.·-,· •. 

ln me.; dt>spnrh:Jdo~, est•~ndPtlllO-M' pOl'l~lll ás llli'I'Ca®rí~s \.J~M A R 1 ·•· 
quando houvrr sn;:pl'ita nu Llcnnnci:t li:' frawfé,,,,ot:J'· ' 
quando forPm expe1lidas para portos !Jacj(n;~)lEm 
tr:m.-:i:o }OI' .terliiorio r'si.tat~geiro; ]!JYe~:do''ne.;tÓ 

(l; c~~úr~ ~>;_ 1 ~70. 
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caso todo o cuidado em_ f(lle os volumes não se cs
tra:Tuem, neau as mercadorias se damnifiqucm. f 1. • Quando, darJa a su~peita, ou denuncia, se 
vcrifiear difl'ercnça entre o conteúdo declarado nas 
notas tio:;; dc~~par·hos c o c~i~tenle nos volume~, pa
gar[t a parto direitos dn consumo em dohro ria dif
rcrença ver i li~· a da, ~enrlo metade para o tles::ohritlor 
da fraurlc .. 

~ 2." .\ I'OllfrTI'Ilria de ~altida será feita no lugar 
en;· qw~ r>li'.-cr:•nt dqnsii:Hlos os volumes, se:jui!luo 
elle.; da!Ji ÍIII'IIC::i:tla!lll'!l[C para hOI'dO. ' 

A' roJti'l'tl'llcia d,., nú as~íslil' o O!Tic.ial de descarga· 
nomc;t,lo pai a a;·o;np:t::liaJ-r,s. 

~-~ :1." N(ls ca:;os ri:! baldi'<lt;ilo rle um para outro 
n:•·:[o 011 1lc re::~['orla0:1o no mesmo navio, a con
ferencia ~:e farú a ilordo, di~pensaTH[O-Se a ltOIUeaçiio 
do Ofiicial de 'k"·arga, e eompctiudo ao ConfercHte 
desi~aado pe!o l::sjwctor I!Os termos tio art. :Lo lutlo 
o prore~'o do r!t·='Jl:lf'liO. 

Art. ;;, " A t." 'ia da nota servirá• de guia para 
o rrn!Jarqne. c n:•lla se lançar:'!, não ,s(t a vcrha de 
t'mlfen~llr·ia •In ..:ah'1l:1 n a docl:lr;u;iio •lo cmhanpw 
a'signad:1 j:t·l:l lllliri:d d·~ de.;car~a, mac. lambem ore
cihfl J:as:·.:lll•t prln C:1:•il:i" do.:; volltmcs Clll.regue,; a 
s>.'il l,ord''· Fr~:1o i~:n, será a di h J. a via devol
vida pelo OI!irial de d:::;nrga ;í I. a Sc,·r,.ão no mesmo 
di:t, ou o mais t:ll'fLr, 1,w dia seguÍ!ll.e, soh i1ena 
de s~H:;:nnsão do t'lll['ll·c.•:o. 

Art. n." A 2." via licar."t na L" Sccç:io, a fim rlc 
:1cornpanhar ns dor·umentos :1 fJUil se refere o art. 7." 
rlo citado llerrel.o n." 't:ilO rle 20 de Ahrit depois de 
f1)i ta pelo Emprr•gado r1:spt~di \'O a declaração rlc have
rem si.ln rump1·i•J<Js as l'or1nalitladcs prcsr:riptas nestas 
ins!.rlll:I'ÕCs .. 

Art. 7." Finalisado o pr.ocesso do dcspaeho será a 
L' vi:~ da -nota rcmcllida logo pela l.a Secção :i :La, 
tir:ando a eal'f\'O n soh a responsabilidade Llo Chefe desta, 
o qual dr~v:·rá <'nt tempo opportvno rcpr-0sentar á Ins
rwctoria, promovendo a eo!Jr:~nça dos respectivos di
reito~; 110 caso de f:llla>: tln aprtJ~entat.;ão dos documentos 
jnsl.iliral.ivos 110~ praw,.; marr:a1los nos Lermos deres
pons;tllilid:lde. 

Art. 8." Quan1'o a pr:ssoa que pretender despachar 
lllerc;ulorias r:m tra n:>i to, reexportação ou baldeação 
não for conhf'ci1la. 011 H:io ollercet~r snlficicntcs g-a
r:~ntias para o p:1r_;anu~nLo das multas em que por
' l'n!nn incorrrT. ~;r•r:'• P~ir!i 1 la, alt~m da ~ua, a assí:i-
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natura ue um tiauor iuoneo no termo de rosponsa
hilidadc de que trata o art. 2." 

Art. !). " Nas Alfandegas, que tiverem a seu cargo o 
serviço df1. armazenagem o capatazias, seguir-se-ha o 
mesmo processo com ns seguintes moúiliear:ões: L a 

antes de apresentadas ú t.• Secção, serú averbada em 
ambas as vias da nota a data da entrada dos volumes 
para o armar.em respectivo; 2." o calculo da arma
zena.!!;mn e o de quat:squer outras dcspezas serú feito 
em ;imh~s as Yi:Js tia nota pelo despachante, sendo o 
da L' Yia n•Yisto pelo Empregado qne fôr designado 
para a confen•neia d:1 sahida; 3_. • ú distribuição desta 
conferencia lleverú preced4)r o pagamento da referida 
armazenagem n mais despezas. 

Arl. :i.O. Continuaráõ a ser observadas as disposições 
dos arts. 617, 620 c 621 do llegulamcnto de l!l de 
Se Lembro de Jg(j0, 

Viscontlc
1 
de Itaborahy. 

N. 1:11 .--FAZENDA .-E~1 27 nE J\1\10 oE uno. 

Approm li !I 'i, lermos tle 'liaru;.a, lll31Hiaudu, porém, revalilial-os, 
1111 ~:~~:i·tlr~ não ter sitlÕ pago o scllo, e ÍlllJJOr ao Fiscal da 
Tlwsonraria ti<! Fawu:!:1. a multa de 108000 a Ho,:cuo. 

l\linisíerio <los Nn.~oeios da Fazcnda.-Rio de Janeiro, 
em '..:i de l\lai(J tle 1870. · 

O Viscowle ele llaum·ahy, Presiucnte llo Tribunal do 
Tlwsonro N~tcional, declara a0 Sr. Inspcctor da Tllesou
rari 1 da Provincia do Espírito Santo, em resposta ao 
seu ofibo !t." :w uc· G de Abril do corrente anno, fJUe 
approv:t o:; l.t•rmos du fianças prestados na mesma Tlre
sout·ari:-~ pnlo Padre Joa1ptim ele Santa Maria .Magdal(~lla 
Duarte, e Jo;é Mucellino da Silva Lima a ·ravor do Ad
ministrador do Correio da referida Provincia, e doEs
eri\·ão da Cr>llectoria das Rendas Geracs da Villa de S. 
P<:llro '.lél Carhoeira; n~o coHstando, por(•m, rlos citados 
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termos, o pag-amento <lo ~ello das mrncionatLts fiata;as, 
n·commPTHia ao dito Sr. lnspcd~· que, se nãó foi pa•>,·o. 
faça re~·alitlal-o, impondo ao Fi~eal a multa de 10#000 a 
ri01)000 na fónna do art.. ~8 ~.~.·do Regulamento n.o 11::1:11" 
de 17 dn Ahriltln H~li:l, por· ler assigna<lo o lnrmo S<'lll 
o prévio pa.~·amenlo de.>lc imposto. 

r;.~,·rm.tlt· dfl lfaboml'!f. 

N. t:m.- IMPEIHO. -E11 2H v~~: ~~"w DE üno. 

Ao I'I'CSi<len:e da l't·m·ineia. do :IIarnnhão.-Tleclara serem irrc
~ul:trilla!h~~ snh~tanci:ws no pt·occssu\eleiloral: 1.• a incom
pcteucia 1lo Pn~~i·l<~i!Le lia :l!eza; 2.• -:1. organizaçfto desta 
com inl'r:-t,.~:lo doai'!.. !l do llrt,rdo n.• ISI2dc 23dc Agosto 
de IS'íli. 

2." St•r<::io.- Miuistt•rio tios Nt~~·ocios do lmpcl'io. 
-Hio dr~ :Lneil'o .. l'lll 2H d1· Maio d1~·l8íO. 

111m. " Exm. ~r.-Tn!!do-~f\ t'ITednatlo rm Setl~mhro 
do an11o passado d11:1s Plei1:íks para Vel'l>.;ulores c Juizes 
dl' Pa7. llil rill:i d1· S:illla Maria de Anajatnha, lii'~Sa 
l't O\'ineia, um:t soh a pr••sidi'IJI'Ía do Juiz de Pa7. mai" 
Yolado do dislril'lo da mal.ri7., Cltl'istovãu til\ Santiago 
Viein1, e ontra pr••,;idi•la rwlo 3." Juiz de Paz do 2." di~
tricto da lllt'Silla vill:t, Jnão Constancio Bogetl; Sua llla
gí•stadc o lmJíeratlor, a <JilCtn forão prn.;;ctl!t.I\S o oflicio 
de.<sa Prc~itl•~ncia dn 21 de Ontuhro do dito anuo" do
nutwntos anUI'Xo~ rl'lativos a t•ssas cleii:ÕI'S, Houve por 
lwm mandar tleelar:1r vúlida a L" c nulla a 2." 

Bealizou-se a t.• sob a presidencia tlo Juiz de Paz mais 
Yolado, com oh~i'I'V<Illeia dos preceitos legaes no decurso 

. tiO SeU }ii'IICC~SO; !la 2." deritO-Se aS'ÍJTCgnlaridades SUh
Staneiaes da iHCOllljWlcneia de quem a presirliu, e do 
·vi1~io da org·auizat:ão da l\Icsa, IJUC :.-.c ronstitniu com 
infran·Jo do art. H do Dl'crcto n." HH2 tle 2:J tle A~·osto 
dn l~~i(i, JHJI'fJll'llllo, não lt\tHlo compan•cido os rlciiorcs 
·~ "Hppl•.'!ltc-:, nem os immedi~1lus ua lisLt do~ Juizes tle 
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Paz ao Prcsidllnte da Mesa, forão por este chamados para 
representarem as Fespectiva~ turmas, não dous, porém 
quatro cidadãos, os quaes nomearão os membros da 
.Mesa. 

O que communieo a V. Ex. para s~u conhecimento e 
dcvi1los ciTei tos. 

Dcus.Guartle a V. E'c- Pnu'lino .Jo.~tf Soare.~ de Souw. 
-Sr.· Presidente ela Província do 1\laranhão. · 

N. l:lfi.-FAZE~HA.-Ell :JO IIE JL\IO m; H~m. 

Os tilnlos de dividas das pra<;as de JH'Cl não pagão · s~l!u. 

Ministcrio dos Ncg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em ;lo de l\laio de 1870. · 

Illm. c Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para seu 
conhecimento, que (JS titulo~ de dividas das praças de 
pret não estão sujeitos ao impo~to tio scllo. · 

Deus Guarde a. V. Ex.- Visconde de Itaborai1y.- A 
S. Ex. o Sr. Barão de Muritiba. 

N. 1:n .-AGRICULTURA, COM)IEHCIO E Olll-I.AS I'U
llLlCAS.-Eu 31 DE MAIO DE 1870. 

As o\sscmbléas Provinciacs têm a faculdatlc de Jc.-.islat· sobre .. ······ .. - -. . . . . ~ 

as liiíli:is tclegt·aphicas dentro dos limites das respectivas pro-
,·i•tci:is, etc. 

N. 8. 3." Sccção.-l\linlstcrio dos Ne~ocios da Agrkul
tura, Commcrcío c Obras Publíras.-lfio de Janeiro. em 
:H de 1\faio de 18í0. · 

Illm. P Exm. Sr.-Com o otJicio de 3 tle Oului.Jro do 
anno .findo, trau!'mitlio Y. Ex., c1ípia do~ li." do 
art. !J." da Lr·~ ProYincial n." liUí dc6deSetPmbro 
ultimo, auturiZJitdu c~~a Prc~idew:ia a de~pcwler ató 

'-
'l.dL~-t-~· 
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a quantia de l0:0006000 com os estudos é principio de 
uma linha telegraplliea de Porto Alegre á Uruguayana 
r~ I;!Jnclu~:•o. da do Rio Grande á Capiti!l, depois de.en
t,·nder-~,· c;om o Go\erno Imper·ial a fim de ficarem 
pi'dCtlct•ndo á Provinda as linhas telegraphicas, c 
pc,:trJ nt-o ser org.mizarb a I'Cpartiçiio compP-lenle. 

SuhnH'Iti'Jido o as~umpto á :~predação do Governo 
ltnperiaL \'. Ex. ponderava que lhe parecia justo e 
con' enil'llle salisl'awr· as intcncões dos Legisladores 
l'ro\ iwi<H'S, ainda pagat11lo a PÍ·ovincia o JH'CÇO dos 
lio~, i~oladon•s ,. app:1relhos das linhas existentes, 
('llja comlrlte~ão f1lra auxiliada por clla com a quantia 
d1' {j.():I!001>00II, ~~ pelos moradores de Pelotas c do Hio 
t;raude cotn a tlc ri:ooo:,:ooo. 

Sua Maw~slal.k o I lll]H'I'at!or, Tendo Ouvi1lo a Sect;ão 
1.lo~ l\l'gt)l'ios elo Impnio Jo Conselho de Estado, ~obre 
a IJIH'~tão pr,,Jiminat· tle s:ilwr·: se .as Asscmhléas Pro
vind<H's lt\m :1 fantld:Hie dn legislar sobre Tf'lcgraphos 
Eledricos, e conformando-se por sm Imperial e lm
med ia I a Hl·~olllr;io de tu do mez lindo, exarada em 
n111sulla d1~ r~ d1~ lll:m;o do ,·orrenle a11110, Hotnc por 
ll('t!l dl'darar: 

1." One estando a~ linh:1s tl'legraphicas nas mesmas 
,·ondiciks da~ ~·~Lradas c outras vias de communica
t:~u. l1~tll a~ Ass••tnhlt~a:; Jlrovinriacs 1:ompetcncia sobre 
ella . .;. qll:uulo s:• cit'l'lllll'I'I'PVCI'Clll á I'rovincia, assim 
1:omo as lllUili:·ipdiiladcs tknlro dos limitt•s elo i\fnni
npio, s1mdo em· l:11's t:a~os, suas leis CXCtiUivl'is illlle
Jl''Hili·ll1t'lltelllt~ d:: acto 1lo t;t)H'rHO Imperial. 

2.·· ()ttl: SI' as linlt:ts provinciaes tiH'l'Clll liireeção 
t[IW sina ;',; Clllltlltltnic:II,;G,:s geracs ou intemacionaes 
i· c.::ll~lilncii:Jial a illlnnPnçã:) do Governo Imperial 
par:1 l[ll:llllln :!piO\I'ilc ás províncias. intcressatlas. 

f)n:t!llo ú C('S~ão 1las linhas tclngraphiras á essa Pro
Yincia, o Gowmo Impnrial não a julga opportuna, 
parc(~l·nclo-llln nwi~ proficno, nll rslatlo aetual deste 
nmo Lk scrvi(o, applicar os auxílios votados ·á cons
lrncr;ão 1hs linha:; mais uiPis c urgentes á carga da 
Hl'parli1;ão (;er:tl dns Tclcgraphos, onde jú existem c 
JH'I'[Jar:\o-se meio; d!' C\l'l'llÇão que fallccem á mesma 
l't'(l'.' i !Ir i :J • 

O f]!!l' tudo cflmmnnico a Y. Ex.. pwa sua intclli
,~;cn,·!;t r: em suluç.:"'io ao.seu lltl'ncionado ofiicio. 

n~·us G:tardn a V. E·, .-Diogo Velho Ci:walcanti de 
Allmrflll'i'fl'W.-Si·. l'rl'~irl:'n!B da Província de S. Pedro 
dn Hin Grande du .':til. ' · 

~-···--
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N. 138.- FAZENDA.- Eu t DE JUNHO DE 1870. 

Declara dcnen..dcr da approvaç:io do Poder Legislativo a im
por·tação Jivr·c 1le dfrcitos llos objcctos necessarios ú. Co!ll-
panhia de c:lrris ·de ferro da Tijuca. -·---

llfin i,;Lerio rio~ N t•g-or:ios da Fazenda. -H i o 1\1: .Janf'i r o, 
r·m 1 dn Junho UI' 1870. 

lkdaro a V. S., p:na à~ fins convonienLc~, que, á vista 
ria ultima 1las condições que bJixitrão com o Decreto 
n. o 4.133 de 28 de .Março de 1868, não pótle a Companhia 
de carris de ferro enLre esta Ctdade e a serra da Tijuca 
importar livresdorlirritos os ohjectos concernentes ao 
snrviro rio gna l'nlpt·eza, Sl'm 1fUO sPjão approvadas ncsf.a 
par to pt'lo Po1!Pr l..r•gi~la •i v o as refl•ritlas eond ições. 

Drr1s Guarde a V. S.-Vi.~cmule de Itabomhy.-Sr-. ni~ 
reetor l~eral in t1•ri no tbs fie mias Publicas. 

N. {:!1.- F.AZE~DA. - E3I 2 DE JVXHO m: 1870. 

Sobre o se! lo l[lré devem na!:!ar os livros de commcrciantes c· 
a~entes de lcilües. 

1\Iinisterio rios NcQ;oeios 1\a Fazl'nda .-lHo de Janr•iro, 
em 2 de .lnnlio de 1870. 

· O ViswtHJ,~ de Itahoraily, Prcsiricnte do Trihnn:ll do 
The~on r o Nat~ional, declara ao Sr. Inc:pector da Tncsou
raria ue Fazrnda da Província do Maranhão, que hem 
procedeu dclihcrando que, á vista da disposrção gene
rica do fiJtal do ~ 2." rio at·t. i8 rio Reg~1larnqnto que 
}Jaixou com o D1:creto n. o 4~15í de ,17 de Abril de 18ti9, 
so dever<"t cobrar por folha dr, livros d;~ commcrciante;; 
c :1gen tes de leilões a taxn de 40 réis, quandb não exceder. 
a 33 t:entimetros de comprimento e 22 de largu·ra, por
que. cxceden1lo csLas dimensões, dc\·erá pagar o dobro; o 
que se acha tambAm exprPssament~ del(~rminado no 
novíssimo Pcg-ulamCnto de 9 de Abril do eot'rentc anuo, 
:1rt. i3 ~ 2. o: licando nssim rc~pondiilo o officio do St·. 
In"prctor, tlatarlo dn 1i rlc Agosto do anno rns-:ailo, soh 
n." IOfL 
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N. HO.-GllEHltA.-Ell 3 nE JU"\110 llE :l8i0. 

ncsolvc algumas 1luvitla•; solm~ o exercicio c vencimentos tios 
Auditores c O!liciacs membros llc Conselhos· de Guc•·ra. 

l\linisterio dos Ne.!2:oeios da Guerra .-Rio do Janeiro. 
rm :\ tle.Junho d1• IHiO. 

lllm. e Exm. Sr.- Em solução Úíi duvida~ propostas 
pelo Teni'Ilte Coronel rcl'ormaclo Isaltino José Mendonça 
dr, Carvalho, 11a rarla que lliri.du a V. Ex.., c áccrca das 
qnaes informou a llcpartiçCío ele Ajuclantn General em 
H dn Ali ri! proximo pass:tdo: clrclaro a Y. Ex., para seu 
Clilllte1·imenlo e fin,; convenientes: 

l." Q:w as v:uttagcns, que percebem M mcmht·os <1~:> 
Conselho,;, d1'\'C~IIl sc1· eonlatlas da data da installac:ao 
dos mesmos Con~elhos. 

2." Qur o Auditor ll o" O!liciacs reformados mrmhro~ 
de Conselho cb Gucna não solfrcm dcseontos em seu~ 
,·pneimc•JJ tos uo,; dÚs, em qn1~ o Conselho não funeeiona, 
ua fúruta da lltlJWI'ial Re:;cdtu:ão de 3 de l\Iarço de :l8fi0, 
!ornada solJrc C11ll"'lta da Serção de Guerra c Marinha 
c• 1lc Fazaml:l do Conselho de Estado, c Aviso de G tio 
IJIPSIIIO lllC'Z. 

:L" Finalmt•nte I(IW com a tcrmin:tção c r«'mcssa do 
processo ~~ autoridade rontpctente para ~cus tramitPs 
~~~·,:~a o exc~:rieio do Ollidal membro 1lo Con~elho, atú 
q nn ~c .ia IIOillt'ado para outro, ou f[Un venha a inLla a 
servit~ no llli'S!Ull CPnst·llw, na hypotltesc 1lr. clnvoluçãn 
rlaqudle Jli'OI'c•s.;o, «'rrt cnjo 1:a.;o a JWt·ec•pljãO das \·an
Lt!.!ens routecará t.ambem da data da installacão. 

·Pot· est.r~ oécasião n·eommenclu a V. E'\: que sú na 
fa ll.a :1hsoln ta llc O !li da c . .; dfcdi\•os scjão eltama1lo~ para 
~~~rdr emColfsclhos, o~ rMnrmados, como ó dn Lei. 

lli'n~ GuanlP a V. E'\.--JJan/fJ tlt• ,lfaritil!tt.-Sr. João 
Frl'dtTÍrú Ctldo,\cll. 
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N. UL...;..FAZENDA:~El\llbt'rtfNtib o~:·fa'TOiJ 

5tt~~! ~tlt~o~~ó:~=:f::'t!6M•! 
!la J}ahia--:-· 

Ministcrio doS' Ncgocios da Fázenda,_.;.:Rio de Janeiro, 
em, 4 dcJunhode 1870. · 

O VHcondc dfl' Itaboral1y, Pregidentc do ',J:ribunltl do 
Th~souro Nacional •. decl:na ao Sr. lnspector da. Thesou 
rana de Fazenda do. Provlnci~ da Bahia~ para os fin• 
convenientes, e em·resposta actseli·officio n;• 6&. de 22 
dc.Abril_pr.oximo pas·sado, ~pe, do~ .f:!~jeetos ~n~~llntçs 
da ~claçao .que acompaphou o rcq~t!rtmento dos e,mprc
:r.anos da hnha ferrea da Barr~qumha até a,o engenho da 
Con~iça9, só podem ~e'l' déspacl1ados livres de ditettus, 
na 'fórma da Lei n."·l728 de 29 «lo eêtembrtr de't869, 
as nove milhas de trill9os ·co_m suas panella&, etc. l e 
quatro toneladas de ferro e nieia dlta d~ aÇt de :dife
rentes qualidades c bito.l•s; "visto detérminai"a ref4rid(l 
J.ei guC'a,empreza de que se trata, gozará de isenção'de· 
Úi.r'mtos para tpdo o. m~terial ·iu;tportàdo é qu~$C im
l'~rtar para a. const_rucç~Q ooqnell:j UJ!~~ r..-r*~J' 
ramaes, cessand() a rsençao.togo;quei~te.J&icou•i'l ,a 
mesma linlili. • · · · 

........ 

Illanda Qbscrvar nas Alfapde.K,as: das Provincla$ o Aviso dé·21 
de Jan~iro ultimo, télativo a_o3(4iteltosolla)c!rQL~' e do 
l1acalhao. 

~liniste'rio dos Negocios ·da Fazenda .. :....lHo ;d.e J~.---~~~.· 
nmro, em 4: de Junho de 1870. _.. ~~MAR,.f '\ 

O Visconde de Itaborahy; Presi~cnte d~~8o~" . + )'. 

'fhesom1o Nacional. rcmettc ritls Srs. Tns das #' ' 
IIECIS!IE~ DE 18i0. 23 \~·_o';' {;).(;)~ 

rn ~~ 
\ ç> \) _,{, 
\ . ,. ~'é. ;~ '• '~I \ , ;:<·,. 
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Thesoura'rias de Jl'azenda das Provincias omle existem 
Alfandegas, para os .fins· co.nvenientes, a inclus:. cúpia 
dp Aviso. de, ~\ · d~ Janeiro _.1tltimo· (') e!lp~did(\ á Al
fande~a dá Côrte. 

V iscopAc de ltaborm'y. 

-··--=--

.N: .H:J:-J?AZEN~)A.-·Eit \ bE JUNHO rit l87H.• 

Como devem :is T. hesourat·la~ de }'azenda eseri~turar o(síJ.qncs 
que entre si l':q,cm as Allministra«_:.ões do) Co neto. 

Ministerio dos Negocios da Fllzenda . ...,. Rio llG Ja
neiro, eni '" de Junho de 187Q. 

O Visconde de Itaborahy, Presidente do Úibunal d.o 
'fhesouro Nacional, ordena•aos Srs. Inspcctores das The
sourarias de Fazenda que classifiqdem. os saques , que 
entre si fazem as Administrações do Correio, erri r~eita 
do capitulo- Movimento de fundos- como remessa 
recebida da Thêsouraria de Fazenda da Província em 
que "fôt· cffeetuado o pagamento, que sm·á lançado no 
mesmo capitulo como rcm~ssa feita, rlm'entlo ijgurar 
apenas no titulo~Henda do Correio Gerar- o premiu 
dos ditos saques, e nesM conformidade' ser organizado 
o balanço definitivo d1'l'exercido de !868-1869. 

Visconde; de Jtabor,ahy. 

(') Yht. fl3g. 2t dest:1 r.ollc,·çãu. 
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r.omo •dere!n ·p~oc'eder ·as Th~afl~ ·de _~1111Wt.,, 
· precisarem dtl' no&às~ peqiil!nb{vild~. 

l\linisterw ·dos Negocios da -Fazenda:- Rio de Ja
nriro, em 4, ue Junhd de 1870. 

O Visconde •le Itaborahy, Presidente ·do Tribunal 
do Thcsouro. 'Nacional;· declara atls' ·sr~. IIispecto!les 
.ras Thesourarias de Fazenda quei quandQ preaisaren1 
M. ·notas de ·peqnenoi valor<:s, devem ~em.ett~r: ao 
Thesouro quantia~ ig~acs ás qull réql»sitarem ~m IJ(}~ 
las de. grandes • vàlores, ·para serem trocadas; na· Caru 
tia Amortizarão. 

Visconde de ltaboralt'!l. 

N. 1Hi.-GUERRA.-E~l G·nE JUSHo DE 1870. 

f't~t·nlittr que lllll OHicial tle Artilharia, • que tem mais de duas 
:tpprovaçijcs simples ·nos· dous primeiros annos da ~j},}a 
l\!iliLar, estude o curse de sua arma, ·á vísta das circums
taiíClàs cspcciacs etn que se acba. ; 

1\linisterio dos Negocios. da Guerra.-Rio de Janeir.o, 
t'lll ti de Junho de 1870._ 

ltlm. c Exni. St,' . ...._ Declarô a V. Ex., para seu 'f.O·
nhecimebto e flcvidos effcitos; que, nesta data, so per
mitte que-.o Capitão de Artilharia Antonio '·Joaquim da 
Costa Guimarães, estude o ourso daquella arma~ inde
pendente de ter mais de duas approvações-·simples nos 
•lous primeiros annos da Escola Militar; attentas as 
circumstancia.s e:qwp.:<ionaes; em qu'e s~ aeha de. ter, 
marchando para a campanha, alli obtido IICÇflSSO at~.o 
rdcrido po:;to, e ltaVIH' sempre prestado 'Serviço na dita· 
arina; na fúrmà do parec(lt' que V. Ex. prestv.li em seu 
olllci.o ·Jh • 163 ·tle H qe Maio prox~m~ 'pa~~do, á.cer~ do 
requenmento, em que o mesJP,o OJUl:.&al pediu t:t).-graça:; 

.Deus Guarde a V. Ex-.-Barào de Muritiba.-St·. Vis
conde de San·ta Thereza. 
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.N. if~f) . .....:FAZENOA.-1):)~ ~·DR,Jij'!'fHO D& 1870'1.. 

O tlUQlltádo li., lfiiC tt!ata o•arli. 29,' ~ 2.• do Jl~t~~etp ;• rí.J., .4t!S:}. 
de 6 de Abril de• ~- devo• ser ex1giflc~,. . .q,~a~iij)1 as faHas 
durante o mez, seguidas ou não, excederem de tres. 

MinistCi-ío dos Negocias da Fazemla . ..::...Mo de Janeiro, 
r.m 8 de Junho de 1870. 

p :Visconde de llaborahy, Presidente dó Tribunal do 
Thcsouro Nacional, d~clara ao S1·. lnspector d:i T,t~e.sou~ 
raria de Fazenda da Provincia do Amazoil;ls.que nãopúilQ 
~er npprovada. a decisão eoítstante tlc seu officw n.• H 7 de 
3 de Dezembro do anno findo, visto que a ·Circular {l. o 4 
de 3 de Jançiro·lle t860' acha -se revogada pelo D~creto 
n. o 4HS3 de 6 de Al}l'il'de 1868, art. 29, ~ 2. 0

, na parte 
em que exige QllC sejão prQVadas COm attestado de me
dico as ta.ltas por molestia qpando exc~derem· de . tr~s 
!)ffi ·cada mei; não sendo por conseguqltc necessar10 
que cllas sejão seguidas nara exigir-se o rcfe~ido llo
cnmeúto. 

Visconde de ItalTorttlJ,y. 

N. H7. -FAlENBA.-E~l ~DF. JUNHO JiF. 1870. 

0!1 ,AViSOS COIICCilendo grallficaçõ.es por SCfVÍÇ~~XtJ';!I'>fi,líl)arJOs 
são isentos ~de· emolunuÍntos, e os sujcit:Os· a ettté imposto 

· devem ser. retucuirlos á Recehcdoria para o competente 
avcrbarncnto. 

:Ministerio dos Negocics·tl~ t'a:41~JH1:~,-l\Io tle .lanrtro, 
em R !11~ Junho 1le 4H70. · · 

· lllm .. e Ex:m.· Sr.- Declaro· a Y. E((.', em 1:esposta ao 
s.eu Aviso de 2!J de Agosto ultimo, l:fUC pelo e§ 91,n; o .t do 
.B.egnlamento de 2~de Abril do anil o passado são isentos 
de étnol~mentos os A~isos,, qu~.cohce'dem• gratificações 
por serviços extl'aordmariOs; mas nãQ podem deixar de 
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sl!l' remeüitlos á Recebeilórià do' RÚr' de .Játleit&~ ~. 
Avi~o( sujeitos a~ referi® imp .. osto; pa'ra.a CC\.1 ~fft~. 
av;criJa,t~o; nos termps do,;att .•... ti.•·.t~--m.f~: · 

1 
• 

mentll. ~. .•' , . . : 
Dc.ris.dhatde a V: &x,.~ Visconlk.'de ltadóftih6;~1l!'-'S.' 

Ex. o Sr. Ba·rão dr, Mürltiha~ 

N: HS:·-FAZEDlDA.r-~~·toilE mNuo n&: ts7ct. 

ncclara em ·vigor 'no: 1,Xcrciclo1Jl.!L!8.l.O.-:-':il a.f<listrlbul~o -~! 
credito~ :mtorizàdá pela Ori1elli de 2t de AifostJ de t9dtJ. 

llini~té{io dÓs Ncgocios.d~ F:tzi:mda.--Ri~ dfl\Jaacira, 
em fO.de Junho. de !870. 

O Visconde de U.abór.ahy ,. ·Presidente do .Tribunal 
•lo. 'fhcso~ro ~acionai, .declara aQS. S~s:. ,Inspec!?r~s . 
das Thcsourana.s ~e Fazenda qnc. c.ont.mua etn v~g<1r · 
no .fttturo cxerclcio de t870-j'f, emquanto uã:o se 
ti c terminar oecontra.rio, a _distribuiç~o dps éfed~t.os 
.autoriz~da pela ordem, de ~~· tlc Agosto de l-,~c(lm 
a<; alt(iraçíirs feitas no éorrentc e~crcicio. · 

Viscotute de J~aboraJI1f. 

N. H9:-FAZENDA.-EM to l>E JUNiiODI!! \8j0. 

Oá provlmcntu aó recurso dti mil eapltiló tle. navio a respeilo 
de multa por açcreseimo de mereadóriasl visto Íêr o rceor-· 
renle;'ria'fiêcasiãÓ .. iJâ -eõirldã'dOiíavfõ; .ddetaradô' toltlílla· 
J'iamen'te a c'xistencla do accrescimo.. . 

1\tinis~erio dos Negocio.s da razent!a . ..!.:.:IC'tô 1
cJP. J!í'ri11i~"; 

•• n tO de Junho de {870. 

O Visconde de ltaborahy, · .lfresrae.nte dó Ttibunal do 
Thcso11:ro. Nacional, commuRio~ ~o Sr. Inspector da T.he
sourarla d,e F-azenda <ta Prpvincta de.S·. Pedro, ~m res- · 
posta ao seu.·officio n.o t98 de· !4 de Agostô de t86Si crue 
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foi. presente ao 1'ripunal d9 Thcsouro orcourso inter
posto 'por Ago~tinho Bancara li, Capitão do Pa tacho ita-
1 ia no. Pàulo1 procedente ue Genova. da decisão df refe
rida Thesouraria, · conlirmatoria. da da. Alfandegu .da 
Cidade do Rio Grande, que o "muHou na quantia· de 
i: 900!}000 por aoçrcsc.imo em seu manifesto d.e 18: pa
cotes com i8libras de retroz, c um, .outro contendo lillra 

·e meia de bordados de scdà ; e o mesmo Tribunal : 
Considerando t{Uc a déclaração ·voluntaria das diffe

renç:is de gt.crcallorias fei.ta pelo Capitão t.leve ser aceita· 
para o clfet to de não se imporJ}m as penas co\l}.minadas 
110-' Jlegulameütos, em tfnalqu~r occasiãó, e~ocpto na 
tle husca, exame c confcrcrtcia, ou quando. o Ckefe da 
ncpartição. tem conhecimento official ou dehuncia ele 
taes factos,·como determina o art. &,5 do Decrçto de 31 
tle Dezembro de l81i3 : 

Coiisiucrando que foi o propl'io Ca.Wt..'lo. voluntaria
mente c 'não ·em acto de busca, quem ao chegar tio an:
t:ürallomo do Rio Gra~dc, c ao dar {lntr;lda, declarou a 
t:xistenr.ia do a~crcscimo que foi no"tcldo em seu mani
ft)sto; na fórma 1lo art. M.O db ·Regulamento; 
. Considerando qüe, embora :tpprehendidos alguns oi.J

jnt:tos no I>ontal da Barra, essa apprchensão não s:om
prcheJtt.lilu aquelles outros, que, só de.J)ois, c muito 
,.,.;pontaneamcntc forão dt~clarados pelo C'apit~o; 
· Consiuctando que, se aos objectos tleclaraUmi pelo· 

Capitão ao chegar no lHo Grande se devesse applicar o · 
mesmo rip;or que·aos primeiros encontrados na Barra 
em acto de busca, a pena a impôr seria tami.Jem a appFP
hcnsão, c não a multa tio art. &,~2, 6 que não· praticou 
a Inspcctoria daquella Alfandega, posto- tleclar:isse na · 
"lla illfOt:JUa(:ão lt~l' denuncia e COllh~cimÍmto d:t cxis-
lcncia a IJordo tln tacs olijcclos; . 

Considerando que a multa imposta, na razão de cem 
miln\ts'llOr :volume, é insustcntavel, _não. só porque 
ncahiu sobre pe1Juenos pacotes, sendo· um delles de libt·a 
c meia, os .qnacs não podião ser çonsiderados volumes 
no sentido dos Uegulamcuto~. <tchallllo-se todos lllCttiliOS 
dentro dQ. ~m sa1:co; .ma~ ainda por que, ex.cedent.lo 
cxtraordinarianwJilc á importancia dos direitos c não 
g-uai·dando a menor proporção.com ella, não dev'êtl sei· 
applicada (Ord. de 10 llc Ago~to dn t8M), e por ~u·a exor·
hitancia torq()u-se mais graYe do que se fosse imposta a 
pena de npprehensão-; 

l\esolveu dar provimento .ao recurso de qucse tt·atn . 

. Visconde de Itaborahy. ----
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N. HJO.-FAZ~NDA:-Ek ti tiE Jl!NUÓ bt<! 1~10.. 

As doaeõ:es ·reitas á Faze!Jd-a Nacloilai nevem : sel'.oJD111Hllllae. 

Minister.io dos N:e,gocios da F.azenda~-Rió de Ja.ncirO\ 
em H de Junho de 1870. 

IIIJJI. e Exm. Sr.-1\emetto a V. Ex: a inClusa es-
. criptura .de 'doação de uma mol'àda de ·casà,. terra11 r · 
bemf~i to rias que ã Fazenda Nacional faz J0aq1,lim Pinto 
de Magalhães, Vice-Consul de Pórtugal em Man~artltibll., 
de que trata o, .Aviso de V. Ex·. n.o ~7, de 20 de Maio 
proximo passado, a fim de que V. Ex. se sirva r.équi~itu 
tio doad!H' que. promova a respectiva insinuação déntro 
do prazo. de·dous mezrs, a contar da data da di\a cs• 
criptura, perante o Juizo commum, como prescreve a 
I.ri d·c 22 de Setembro tle 1828, form(!lidatle est'.t a que 
se achão tambem Su.ieitas as doaçõts feital> á Fa~enda 
Nacional, como declara a Ordem de 29 4e Agosto tle 
1866; illlport;mdo a omissãoáe tal· formalidade a nulli
tlade da deaç~o na parte excedente a aoosooo, na fórnta 
tia Ord. Li v ... 4. o Tit. 62. · 

Deus Gunt~do a: V. Ex.~ Visconde de ltabonrlty .'-A 
S. Ex. o Sr. Diogo Velho. Cavafca'hti de A1bÚq1letoue. 

N. t:Jl.-FAiENilA,-Eti H DE JUNHO DE 1870. 

Approva a muna imposta a diversôs Commandantes da Cmf)
·panbia de vapores da linba d~ Livêrpool ·.poP ónfracção fio 

(m·t. 311! do Regúlamento das) Alfanderas. · . 

Mtnisterio dos Ne~tocios dà Fazeftda:.~Rio de Jaaaito, 
em l1 de.Jnl)ho de 1870. · 

, O Vjs.condc .~c Haboràhy, Presidente. do Tribunal do 
fhesouro Nacwnal, declara ao sr-:- Insv.ector da ThMou- ~~-· .. -
raria ;de Fa~enda da Província da Bahia, em resp~~ ~ ~MA R·" · · 
ao seu officw n. o 201 de iO de Outubro de 1~6 ~~~lo. \J "1 
approva a decisão c:la mesma Thcsouraria~ ·confi ~\à 
tia da respectiva Alfaudcga, que ímpóza dr·~ ,om-

1
1 -. 
,!\ '"("\ 

,. 
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mandant~s da Companhia dos vapdros· dá: linha O.C· Ll· 
vcrpool a multa ds 660~000; na razão de l()SpüO po'r 
cada .~~aos, 66 despacqos de~mercadorias n,elles effecti:
!anioote e'm,barcàdas, e cujas pr;h\uii.ranilts nãó vtUtáJ;"ão 
a A.tfasdega; porquanto, o art'. 3fr:!·do \l.egulaqtento de 
f9 de Setemb.ro d&l860 determina que os Commandantes 
dns embarcações mercantes, ou seus preposi!Of9,~ ~pena~ 
rMcberem p bordo algum· votufnc ou mcrcat.lona; Ian
çaráõ no despacho que a acoinpafthar a nota de -•Rece
bido- fJUC assignaráõ; c Jqgo no mcsm'o 1\ia; .. oil ao· 
mais ta'rdar no seguinte, soh pena de multa de l{}~OOO 
a tt). ®~eoo, a arbilrio do respectivo Inspêcl.or, re
mettc1·ãõ o mesmo .despacho ao Commandait'te do an
cgrapoui'o,: e este lhes passara um recibo c enviará o 
1lespacho no dia. seguinte com o scn.,..:.. Visto -:7' á com
petm,tte Repartição. que o tiver expedido, B com quanto 
pela·ordem n. • !.VI! do L0 de.Fcvcreiro ·de 1867 se conce
desse á'· r~ferida.Companhia os favores t.le que gozílo nas 
Alfaudcgas do Im~erio os Paque'tc~ ~ vapor 1le' Tinhas 
I'C!-(U}ares, não Se acha inc!uit.I.Gl entre CSSCS• Íayores O 
de isentar a essa Companltia da obrigação •. hilposta pl!lo 
ritado· artigo _do Regl11ament.o. 

ViscoMe tle lta(JfJI'(l.IJy. 

-···-
N. frj2.-I•'AZENIIA.~E~t H m: JfNHO nH 1870. 

A,S (coMas ÔC )o!JjcCLOS fOI'IICCillOS .ás ditcrsas 1\epatliÇÕÇS .pelas 
do Alinistefto da Guerra, devem set satisfeitas. do inesmo 
modo que o são as de qualquer outro forrtecimentb; 

~inisterio· dos Negor.ios da Fazerijta .-Rio de làlfeiro, 
.çm H de Junho de 1870. 

Illm. c Exm. Sr.--Hogo .a V. Ex. se.digne .ordenar 
.ás Repartições do Ministerio a seu cargo quet quando 
fornecerem objectos a outras per.tencentes a qnalguer 
dos Mtnisterios, ilpt;escntem a& contas e exijão a fndcm
uis.ação àas qné furão· .suppridas, as' quaes procederáõ 
neste easo eomo nô llr outro qualquer fornedmentu 
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rcceoitlo, dispensando-se assim o longo expediente; a 
que tem dado lugar os fornecimen~os feitos pelo Ar
senal de Guerra á Thesouraria de Fazenda da Provincia 
de Pcrnainbuco. 

Deus Guarde a V. J:x.- l'isconde de Itabora!rv.-A 
S. J:x. o Sr. Barão dr· ])J:tritiba. 

N. 153.-AGIUCULTURA, Cl))HIERCIO E ODilAS PU
BLICAS. -Eu 11 DE Jt:~Ho IlE l8i0. 

As pra~~as de qualquer guarda ou destacamento têm direito a 
' passa~cm gratuita nos carros da Companhia Rio de Janeiro 

Strect Railway desde que csth·erem em servi«;o. 

N. 3ü.-3. • Secção.-lUinisterio dos Negocios da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas.-Rio de Janeiro, 
em U de Junho de 1870. 

Declaro' a Vm. em resposta ao seu officio de 10 do 
mez findo, que na conformidade do art. f 7 das con
dições que haixárão com o Decreto n. • ~383 de 23 
tlc Junho de 1869, as praças de qualquer gua.rda ou 
destacamento têm direito a ~ssag~m gratuita nos 
c:trros da Companhia Rio de Janeiro Stréet ltáhway, 
desde que estiverem em serviço e· apresentarem o 
passe de seus conimandantes, cumprindo entretanto 
que Vm. tome as providencia.~ necessiuias para pre
nnir abuso:; desta medida. 

Deus Guarde a Vm.-Diogo Velho CaMlcanti de Albu
qnl'rque.- Sr. J<:ngenhci1·o fiscal da CompaHhia .lHo 
d1• Janeiro Strret Hailway. 
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x. iãL-FAZENDA.-EM 13 DE JGNHO DE t8i0. 

Jostrucções pua a ( escripturaçáo d1s operaçõés relativ~s á 
emissáo, transferencia e pagamento dos juros· das)apol!!;~.s 
da divida interna fundada, c do c~cstimo nacional de 1868. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro. 
em 13 de Junho de i870. 

Convindo simplificar a escripturaçãn das operações 
relatins á emissão, transferencia e pagamentcdosjuros 
das apolices da divida interna fundada e. do empres,imo 
nacional de i868, declaro a V. S. que, do~-· de Julho 
proximo futuro em diante, deveràõ ser observadas na 
Caixa da Amortização as seguintes instrucções: 

Art. t.o Haverá tantos livros de assentamento ou do 
contas correntes dos posàuidores quantas são as letras 
do alphabeto, sendo traçados e escripturados conforme 
o modelo n.• f; para cada taxa de juro haverã um jogo 
f\.<;pecial de livros, e para cada letra Um índice. 

Art. 2.• Continuaráõ a ser escripturados como até 
agora o livro das transferencias, as folhas para o paga
mento dos juros c o livro tle receita especial, emquanto 
não fdr abolida a cohrança dos assignados da Alfandega 
pela Caixa da Amortização. 

Art. 3.• As propostas para transmiss'ão dos titnlos 
do divida continuaráõ a ser lavradas do ·mesmo modo 
por que o tem sido até hoje. 

Art. ~-· O livro- Cofre Geral- será escripturado, 
levando-se ao debito não só as quantias recebidas do 
Thesouro, mas í!Jmbem as provenientes da cobrança 
dos assignados, e ao credito, segundp as diversas ta.xas 
de juros, as importancias totaes dos pagamentos diariog, 
eiTectuados durante o prazo da lei nos dous semestres 
de cada exercício. 

Findo o prazo de H..i dias, dar-sc-ha balanço ao cofre 
e lavrado o termo, em que assignarãõ os membros da 
Junta, passar-se-ha o saldo para o cofre de juros em 
deposito. llavcrã livro especial para cada exerricio. 
(mod. n.• 2) 

Art. ts. o O livro-Cofre de juros em deposito-deixará 
de ser dividido em tantos volumes, quantas são as taxas 
dos juros, pass:mdo a ser escripturado, segundo o mo
delo n. o 3, isto é, o debito comprehenderã o saldo que 
existir dos diversos jnros em 31 de Drzcmbro, e hem 
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assim os restos a pagar c.o 'fim dos, quinze dias da lei; 
e o credito será formado da totalidade dos juros pagos 
em todos os sabbados, excepto os comRrehendidos nó 
prazo da lei. As totalidades dos juros ser•o levadas ã 
C(Jlumna-da respectiva taxa. Lavrar-:se-ha semestral
mente um térmo em que assignarãõ os membros da 
Junta, transportando-se o saldo .ou para o semestre 
seguinte, ou para novo exercicio. 

Cada excrcicio terá livro distincto. 
Art. 6. o O preparo das folhas c o pagamento dos juros 

continuarãõ a ser feitos como o forão no primeiro se
mestre de 1869-!870, . devendO porém os cheques, que 
substituirãõ os conhecimentos nominativos, ser nume
rados á proporção que se entregar.em aos possuidores. 

Art. 7. o Ct·car-se-hão tantos li'vros auxiliares de des
peza para o cofre geral e para o de jpros em 1cposito, 
ITUantas são as taxas de juros. Lánçar-se-ha neUes o 
pagamento diario com designação do namero do cheque, 
ou nome do possuidor, semestre a 111ue pertence e im-
portancia paga. . 

Estes livros serão escripturadd's na Thesouraria da 
Caixa por um Empregado da Contadoria da mesma Re
partição. 

Art. 8.° Ficão supprimidos os livros -Dia rio. Mestre, 
Catalogo, Registro de officios· recebidos e Registro de 
officios expedidos-, pas.sando tanto uns como outros 
officios a ser encadernados, l'Or annos civis, em volumes 
dislinctos. 

Art. 9.0 As operações concernentes ãs apolices de 
5 % emittidas pelas Provincias em satisfação de divid~s 
inscriptas no Grande Livro da divida publica, e bem 
assim o pagamento dos respectivos juros, deixarãõ de 
formar serics distinctas. 

Art. W. Para a escripturaçã() do emprestimo na
cional de 1868 adoptar-se-ha o systema ora estabele
cido, com as modillcações necessarias. 
Deu~ Guarde a V. S.- Viscon~ de Jtaborahy.-Sr. 

Inspeetor interino da C1ixa da Amortização • 

..... 
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X. {;):L-FAZE~DA.-Ell 13 DE JU:-iiiO DE 1870. 

No Janramcnto para. a cobrança rlo imposto ncssoa.l devem ser 
comprehcntlillas, além da casa de· restdencla orllin:u·ia do 
conh·ihuintc, as que clle JIOssuir para rccrei~ nos suburbios 
da cid;ulc. 

1\Hni~trrio dos N''g-orios tla Fazemla.-Rio ue Janeiro, 
em 13 de Junho tlc lHiO. 

O Yiscon1le rle ltah0rahy, Presidente do T.ribunal tio 
Tltcsouro Naeional, declara ao Sr. Inspcetor da Thc
~ouraria da Provincb de S. Pedro, em rc~posta ao seu 
oflicio n.• !li de 12 tle l\laio do armo passado, que ap
proYa a drei~ão tomada pela mesma Thesouraria :'!cerca 
da consulta, que lhe fura feita pela Alfandega de Porto 
_Alegre, se devià lançar para a cobrança do imposto 
pe~soa l as casas que nos respectivos suburbios possuem 
para recreio alguns indivíduos que já pagão o imposto 
d.1quella.'l em que ordinariamente residem nessa Capital; 
vi:'to achar-se a referida decisão de accôrdo com o dis
post') nos arts. L", 2." e f7 do Regulamento n." r~.oã2-ilc 
28 de Ikzemhro dn 18fi7, n com o que foi resolvido pel~ 
ordem n. 0 t63 de t:l de Maio de 1868, em relação aos 
indivíduos rrsidcntcs nesta Côrte que vão passar o ve:·ão 
em l'rtropolis. 

l"isconrlc de Itaborahy. 

:'i. t:.;G .. - F.\Zr·::--;nA.-E~t 13 DE JG:-;Ho m: 1870. 

n~clar~ a Artministração Provinci.1l tio R10 oc ,T:~nriro sujeita 
ao fllro :umual ~~~ HSSOO ri~ um terreno rle lmlios, que 
compr.íra, ria extincta Alclêa de S. Lourenço. 

Mini~tcrio 1los N,.g-ncios da t"azenda.-Rio de Janeiro, 
em i:l dr Junho de i8i0. 

111m. c Exm. Sr.-Sirva-se V. Ex. expt~dir as rnn
''Cnientr~ ordens a fim rle flUe seja pago á Fazentla Jlia
r.ion:tl o füro .1nnual de 12~800 de um tert·eno de lndios, 
eom fr,·nte á rua do Marrruez de l'~ran;'t. nessa Capital, 
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comprado pela Fazenda Provincial a D.lllari:l Joaquina ile 
Paiva Andrade, c ao qual fica a mesma sujeita, em vista 
tio que tlecirlirãrr-as orden:; de H de Abril de 1862 c de 
9 de Novembro de 1863 sohrc fóros de terrenos nacio
naes ·occupados J1clas Administrações Provinciars. tli>.
posições applicaveis aos do>. lndios da cxtincta Altiêa de 
S. Lonrcuço, como são os tlc que se trata, na fúrma do 
A viso de 18 de Novembro de 1867. 

Drus Gt1ardc a V. Ex.- n~cmule tle Jtnbonrh!I.-A 
S. Ex. o Sr. Prcsitlcntc da Pro,•incia dq Rio de Janeiro. 

N. Hi7.-F.\ZENDA.-Eu H, DE Jli:'iiio DF. 18i0'. 

As !certidões e conta~ correntes para a cobrança tla) !Jl'.:Jtl:. 
activa devem ser assignatlas, nas Thes~arias de Fazenda 
de f. a ontem, JlCios rl"S(Jectivos Contadores, c nas de 2.• ordem 
pelos Iuspcctorcs. 

~linistcrio dos Ncg-ocios t!a Fazenda -Rio de Janeiro, 
em 11 de Junho de 1870. 

O Yiscontlc de ltaborahY, Prc~itlente do Trihunal do 
Thesouro Nacional. declara ao St·. Inspector da Thc
som·aria de Fazenda .da Província do Amazonas, em 
rcsppsla ao seu officio n. • 3~, de 21 de Fevereiro do cor
rcn te anno, que o art. 29 das Instrucções do Contencioso 
rlf' 2.1 de Dcu~mhro de 1866 não revogou nem ao meno~ 
alterou a doutrina da Circular n." 3'~ de 6 de Fevereiro 
r! c 186~, porque esta determina por quem silo assigna
das as ecrtidõcs c contas correntes que se rcmcttem para 
o Juizo dos Feito-> nas Provihcias, c o citado art. 29 da~ 
Instrucçõc~ apenas sr, refere ao modo pratico de trans
mittil-as á Secção do Contencioso: rccommcnda-lhe, 
poi:'\, que assi~rne as ditas certidões e contas correntes, 
na fúrma cla rrfcrirla Circulilr. · 

"Visconde de llaborahy, 

..... 
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N. H.i8.-JUSTlÇA.-AVlSO DE t.;J ,DE JUNHO DE 1870. 

Declara que o fac lo de ter tido( praç:Í na .,r~ada 'um individuo 
recolhido como escravo á Casa de Correnção constitue uma 
presumpção de iihêrilarle; e sem que esta seja ilUdida em 
juizo competente, não póde elle continuar preso ; eqp1prindo 
aos interessados us:lr dos direitos, que possão ter contra o 
dito indi\·iduo. 

3. • Secção.- :'llini<;lcdo tlos Negocias da Justiça. -
Rio de Janeiro, em 15 de Junho de 1870. 

A.ccuso o recebimento rlo officio n. • 209 drl 2l'i de 
Abril ultimo, no qual V .•S. participou a este Minis
teria, que aehava-~e na Casa de Correcção da Cô1·te o 
p1·eto João, es~ravo do tinado ,major· Sabino Lopes do 
Babo e que, tondo obtido blixa do serviço da Armada 
em 9 de Fevcreir·o de 1866, para o qual havia sido re
crutado sob o nome de JOão Antonio Ferreira em 
Agosto de t86:i, fôra considerado escravo e como tal 
recolhido áquellé estabelecimento pela administração 
rlo Bmco do Brasil na qualidade de liquidante da firma 
Le:tl & Santos, credora do dito major.-Em resposta 
cumpre-me declarar a V. S. que o facto de ter tido 
pra1;a o individuo em questão constitue uma presump
ção de liberdade, c sem que esta seja illididá em juizo 
competente não ptídc estar recolhido como escravo o 
mesmo individuo. Deve ser, portanto, posto em liber
d:~de, dando-se conhecimento ao Bmco do Brasil, pata 
us::tr dos direitos, que lhe possão assistir contra o refe
rido preto. 

Deus Guardo a V. S.-Barão ele MatitiiJa.-Sr. Chefe 
de Policia da Córtc. · 

, __ .._..,. . ...,...._ 
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N. 1~9.- JUSTIÇA.- Anso DE 17 DE Jt':'i'HO DE t870. 

Decid~ que os officiaes reintegrados nos postos, em que foriG 
reformados sem o pedirem, não necessitAo de novas paieotes 
para entrarem no excrciclo dos mesmos postos. 

Minitfterio dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro, 
em 17 de Junho de 1870. 

lllm. c Exm. Sr.-Sua Magestadc o Imperador, atten-
Hlendo ao que lhe representou o Chefe' do Estado-)lai()r 
da Guardª _Nacional do município da Purificação, José 
Cupertino "Siiilões, Ha por bem mandar declarar a V. Ex. 
que os officiaes da Guarda Nacional reintegrados nos 
postos, em que forão reformados, sem o requererem, 
não necessitão de novas patentes para entrarem no 
exercício dos mesmos postos, o que communico a V. Ex. 
para seu conhecimento~ 

Deus Guarde a V. Ex.-Barà'o de Mttritiba.- Sr. Pre
sidente da Província da Bahia. 

N. 160.- JUSTIÇA.- Aviso DE 17 DE JUNHo DE 1870. 

Ao Presidente da Província do Amllzonas.-Declara, como ins
' trucção para o bom .eumpriroeoto da lei, que uma vez preso 
um individuo(por ~rime ioaflançavel)e iolciado o processo, 
só póde ser solto em virtude de sentença favoravel ou de 
habeas-corpus. 

1\finisterio dos Negocios da Jnstiça.-Rio de Janeiro, 
em 17 de Junho de 1870. · 

Illm. e Exm. Sr.-Em officio de 8 de Fevcllciro ul
timo submcttcu essa Presidencia á approvação do Go
verno Imperial a decisão, que deu á consulta do Juir. 
de Direito da Capital, declarando-lhe que uma vez 
preso um individuo, intlieiado em crime inafiançavrl e 
iniciado o proer~~o, ~ô por r!Tt'Íto de ~rnlt•nça favoravd 
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ou por lwbeas-corpus é que póde aquelle ser solto. Em 
resposta declaro que o üoverno Imperial- approva a de
dsão dc~sa Prt•sid~ncia com_o instrucção para o bom 
eumprirrfento da let; competmdo; porém, ao f•od"er Ju
tliciano resolver a ma teria, quando applicar a lei aos 
casos occurrcntcs. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Bm·ào de .Ur~ritiba.-:- St. Pre
sidente Lla Provinda do Amnonas. 

N. iGl.- JUSTIÇA..- Anso DE 17 DE JU:oo;no DE 1870. 

Ao l'rcsidcnte da Província de S- l'aulo.- l>eclara os (emolu
mentos que competem ao Juiz 1\lunicipal e no respee<tivÕ es
crí\'ào pda venda englobada dc\21 escravos, em que se lavrou 
um só termo de arrematação. 

llinisterio dos Ncgocios da Justiça.-Rio de Janeiro, 
em :1.7 de Junho de 1870. 

lllm. c Exm. Sr.-Approvo a soluçüo por V. Ex. dada 
:i eonsulta do Juiz Municipal supplente tlo termo de 
S. Sebastião, declarando que pela venda englobada dos 
Yinte e um escravos, em que se lavrou um só termo de 
arrematação, compete ao Juiz a quantia de cinco mil 
réis, e ao respcctiro Escrivão a de $eis mil réis, emolu
mentos taxados nos arts. 23 c tH2 do Regimento de 
Custas. _ 

Deus Guarde a V. Ex.-Barãó de MtH'itiba.-Sr. Pre
sid.cnte da Provinci1 de S. Paulo. 

-·-
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N. 16~.- FÁ'ZENDA. -EM 17 DE JUNHO DE 1870: 

Sobre o sello dOR -~_r_rg_~~ _«!~- f!!!!.ç_a ~~os nos livroil ~e 
nPp:utiçõcs PublicaR. 

MinW!terio dos NPgocios da Fa:1.end~ .- Rio;de Janeit•o, 
f'm t7 de Junho de !870. 

O Visconde de ltaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesou
r·aria de Fazenda da Província do Piauhy, eni. resposta 
ao seu officio n. o t n, de 9 de Dezembro do anno findo, 
qtw approva a decisão da mesma Thesouraria, autori
z;mdo a restituição do sello que de mais pagou Clemen-· 
tino de Souza l?ortes, na qualidade de fiador de Benedicto 
José do Rego, Collector das Rendas Geraes do Município 
da União, por conta da respectiva fiança, visto que, tendo 
sido esta fixada em t: üOO~OOO pagou 30~000, conforme 
a tabella da -i.• classe do Uegulamento de f7 de Abril de 
1869, applicavel sómcnte ãs apolices ou letras de se
guros c contractos ou letras de risco, em vez de 2~, 
sello fixado na tabclla da l.\classe, a que estão sujeitos 
os títulos nella cxpre~amcnte especificados, como es
criptos ou cscripturas publicas de fiança, e tambem 
por dispôr generica e exemplificativamente, os qtte a 
elles se equipárão, como os termos de fiança lavrados 
nos livros de Repat·tições Publicas, os quaes têm 
força de cscriptura publica, na fórma da Ord. Liv. 3.0 

Tit. 6." § 2." E quando não fosse claro que a tabella 
da (i." classe sómcnte é applicavel ás apoliccs de se
guro, cte., unicos títulos que ella comprehende, bas
ta \'a a consideração de que nos arts. 2.• a 9. •, que a ella 
se seguem, c que o Fiscal julgára á mesma subordinados, 
se dispõe sobr·e títulos expressamente especificados na 
t.• c 2. a classe-, que têm tabsllas especiaes, como, por 
exemplo, os contractos de sociedade, tle arrendamento 
c as notas ao portador e á vista; observando-lhe mais 
que a doutrina expcndida quanto á especie de que se 
trata, é applicavcl .ao novo Regulamento de 9 de Abril 
~o co~rente anno, p~r conter nesta parte disposições ~-~~ ..• 
tdentrcas ás do antertor. ~-~-" ~ ~4 A D . A .... ~l- \jl'\ • n,t 

Visconde d.e Jtaborahv/ .;..~S:-r-

1 '? 
( 

....... / 
.·':) 

..; 
........ _ 
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N. 163. -FAZENDA.- E~l 17 DE JUNHO DE 1870. 

As {inetlições c plantas de) t~rr~'!.os d«: mar.inhas já aforados, 
inclushe os da extincla Alilea de S. Lourenço, podem ser 
feitas por qualquer Engenheiro apresentado pela pane e 
aceito pelo Collector; mas as dos terreno..~s devo lutos só. o 
podem ser pelo Engenheiro designado pela Presidencla . 

.Ministerio dos Negoeios da Fazenda.-1\io de Janeiro. 
Pm 17 rle Junho de t870. 

111m. e Ruo. Sr.-Tendo presente o ofllcio de V. Ex. 
de i I d~ Março findo, a que acompanhou uma recla
mação do Engenheiro João Maria de Almeida Portugal, 
tmcarregado por V. E"<. das medições e levantamento 
das plantas dos terrenos de marinhas do ex tine to :11-
deamento dos lndios de S. Lourenço, hoje pertencente 
ã Fazenda Nacional, pedindo que o Governo Imperial 
resolva se as medições dos mr,smos terrenos podem ser 
encarregadas pelas partes interessadas á outros Enge
nheiros ou se sómente á cl!P, Yisto ter sido incumbido 
daquelle serviço; tlcclaro a V. Ex.. que sempre que se 
tratar de terreno~ de marinhas já aforados e pela ne
cessidade que ha da apresentação da planta, por occasião 
da primeira transferencia dclles ou quando se peça ao 
'fhesouro titulo do~ de lndios já aforados, qualquer En
genheiro apresentado pela parte e aceito pelo Colle:;tor, 
póde fazer a planta wrificando a extensão; porém 
t(nando se tiver de aforar terrenos devolutos, neste 
easo lem de ser feito este trabalho pelo Engenheiro 
designado pela PrPsidnncia, porque então é proce:;so 
inteiramente novo e cumpre que se,ia feito obsenadas 
as disposições que regulão os aforamentos. A não ser 
assim terá um mesmo terreno de ser medido com todas 
as formalidades da lei uma immensida~e de vezes, e 
as partes obrigadas a fazer despezas que avultão em 
todas as occasiõe;; que tiverem \!c Yir ao Thcsonro para 
tratar de questões dos mencionados terrenos; obser
vando á V. E'(. que as desmemhrações podem ser desig
nadas nas respectivas planlas, llrclat·amlo-se a extensão 
e confronta cão. 

Deus Gua~de a V. E'\.. -Viscondê de Itaf1orahy.-A 
S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 
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N. l6i.-J.4'AZENDA.-EM 18 DE JUShO DE 1870 . 

. ~s certidões negativas de responsábiHdade e do quantum das 
fi~Jiras que os exac(orês juntãó aos processo~ de espeolali
s:wão, estão sujeitas aos emolumentos de ISO l't;i.; por linha 
•le tl'inta letras. 

?llini~terio rios NeQ'udos da Fazénda .-Rio tlt• Ja
nriro, em :1.8 de JuÍtho de 1870. 

O Visconde rle llabm·ahy, Presidente do Tribunal 
do The~ouro Nacional, deelara aos Srs. Inspectores 
das Tlirsourarias de Fazenrla, para sua intelli~enci;~. 
e devidos cffeilos, de conformidade com a decisão 
dada nrsta fia ta ã Thfl~ouraria do Minas Gcrars, que 
ás cel'lirlões ne•ra tivas de responsabilidade e do quant~tm 
das lianeas, que os Exartores juntão aos prore~os de 
r>,specialisat;ão na fórma da lei, nenhuma applicação póde 
ter, como entewleu a rMerida Thesouraria, o art. s.• 
do RP<.rttlamenlo n." ~3a6 de 2~ de Abril do anno 
passado; pois que o IMsmo artigo só isenta dos emo
lumentos os actos, tJUC, estando a elles sujeitos, forem 
prepa1·a torios para a roncessão de quaesquer titulos 
lJUe os devão pagat·, ou necessarios para que os mesmos 
produzão seus effeitos, e como taes não -podem ser 
ronsi1leradas as certidões de que se trata, que pelo 
contrario estão sujiJitas, como quaesquer outras ex
tra h idas _do livros, de actos e documentos publicos, 
aos emolumentos de uO réis POI' linha de trinta letras, 
fixados no ~ WR ria tabella annexa ao mencionado 
1\Prrulameulo. 

Visconde de Jtaborahy. 

N. llio.- FAZENDA.- EM 18 DE JUNHO DE 1870. 

ná pt·ovimento a um recurso de decisão da Alfandega dene
gando 'l baltlcação dc)gencl'os, que tinbão )lago direitos de 
e•Jnsunto, c aclravão-sc despachados para reexportação. 

Min istnrio dus Negorios da Fazenda.-- Rio de Janeiro, 
~·m t8 tle Junho de 1870. 

O Viswulle de ltaiJorahy, Pn~~iJente do TribuMl do 
Th··~nurn Narion:•l. rommnnir.~ :w Sr. In~pector da 
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Thesout•ada de Fazenda da Provincia da Bahia, que o 
mesmo Tribunal, tendo presente o recurso do Manoel 
José de Carvalho e Olivetra, interposto de decisão da 
dita Thesounria, confirma to ria da da respectiva Al
fandcg-a, que lhe denegou a baldeação para o patacho 
nacional Perola, que seguia para o Rio fk'ande do Sul, 
de mil barricas de bacalháo, procerientcs de S. John 
no pa tacho inglez Ida, e já riepacharias a ltortlo para 
eon~mno, atl'3caudo um tlos navios ao outro; resolveu 
tlar~llte provimento á vista rios arts. ~iO e UH~ :.i." rio 
llcg-ulamento de Hl de Sctemi.Jro de 1860, que permiltcm 
as baldeações, ta·nto mais porque já tinha o recorrente 
pago os úireitos de consumo e achava-se o genero des
~achado para reexportação: cumprindo lJUC o riito 
~r. lnspector declare ao da Alfandega que nos casos fu
turos deve obsenar a pratica seguida até· agora na 
da Corte, tle permittir as baldeações em circumstancias 
identil';ts, metlian te as l'autelas fiscaes. 

---
N. Hifi. -IMPElUO. -E :\I. t8 OB J U~HO llE i870. 

Ao Presidente da Pt·ovincia tle s. Panlo.-neclat·a que é mo· 
tiro dc(nullidadc d•~i eleição fazerem parte da Mesa cidadãos 
não elrilos srgnmlo :ts iHsposirões vigentes. 

2." Secção.-.Minist.erio dos NtJgodos rio Imperio. 
-lHo de Janeiro, em 18 dn Junho de i8i0. . 

111m. e Exm. Sr.-Com oflirio de V. Ex., de 'j. 
de Setembro do anuo passado, sob n. o 4,7, forão-me 
J•rcscntes a,; representações que a e:;sa Presidcncia 
dirigirão os cidadãos José Nunt•s Yieira e Joaquim 
Leonel Ferreira, este contra a validade da eleição de 
Vereadores e Juizes tln Paz, a •1ue se procetleu em 
S~tembro do anw? ant~rior na Pa~ochia tle Hapeti
nmga, soh a prestdencta do 2." Juiz de Paz Ludovico 
Antonio Homem de Mello, aquelle contra a da I,aro
r·lli:' rfp Sw:qwhy. :nnba~ do llJIJnicipio 1]1' llapnti .. 
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ninga, vinuo as uitas representações acotnpanhauas 
das actas e documentos que V. Ex. remetteu, dos 
IJUacs •consta a existcncia de uma duplica ta de eleição 
na primeh·a das ditas parochias, presidida pelo~. • Juiz 
de Paz do distl'icto de Paranapancma Francisco Fer
reira de Proença. 

Ouvida a Secção dos Negodos do lmperio do Con
~elho de Estado, Sna Magcstade o Imperador, confor
mando-se com o I'espectivo parecer dado em consulta 
de 26 de Ahril ultimo, houve por bem mandar de
clarar: 

f. o Que i· válida a t'lf•ição da Paroehia de ltapeti
niug-a; feita sob a presitleucia do 2. o Juiz de Paz Homem 
tle l\lello, no processo da qual não se encontrão ir
rcgulai·itlaflcs tlUf\ a inquinem de nullidade, carecendo 
de JH'OVa as allt'gações feitas pelo cidadão Joa_quim 
Lronel Fcnei!'a na repre~cn tação contra a qualilicação de 
IRü~, que ~et·viu p:mt a chamada dos votantes desta 
elci~ão . 

. \ tJUe se li iz effectuada. sol.J a JH'esidencia do 2. o Juiz 
de Paz de Paranapanema não pótle subsistir, porquanto, 
ah'm da incompetencia manifel'lta deste para assumir 
aqnclla JJI'Csidencia, figurão como fazendo parte da 
~lesa, constituída sem t~?.rem sitio eleitos, segundo as 
disposições yig·enle~, rlous cidadãos, que na Mesa de 
que era Presidente o Juiz de Paz Homem de Mello, 
havião sido eleitos membi'OS della, CÔIUO rl'lli'IJSClltante~ 
da tut·ma dos supplentes. 

2. o Que é igualmente válida a elei~ão da Parochia 
de Sat·apuhy, por não serem procedentes, á vista das 
actas c documentos apresentados, as arguições contra 
clia formuladas pelo cidadão José Nunes Vieira. 

O que communico a V. Ex. para os fins couve
nirnles. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paulino José Soares de Sousa . 
.:....sr. Presidente da P1·ovincia de S. Paulo. 

-···· --
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N. 167 .-GUEilRA.-Cmcuun E\l 18 DE JU~no DE l8i0. 

Hcclat·a q,tc as 1\cJlal·tiçõcs do Ministcrio da Guerra, quando 
fomccerem o!Jjcctos á;; tio~ outros IUinistcl·ios, dev~m aprc
sciJtar contas e cxigit· indcmuiza,:ões das mcsma8. 

1\linislerio doi' Negocios da Guerra.-Rio M Janeiro, 
rm 18 de .l!mho dn 1870. 

lllm. e Exm. Sr.-Expuc;a V: El{. as precisas ordens 
par:1 •JUI' a~ lt:•p:11'lir;•"ies f;U!JOrdinadas a este Ministel'io, 
exi't'•nte-; ncg;;a Província, quando fnrnecerem objeclo~ 
a •Jntras p:•t·lencenU·saqullrpter dos Ministerios, apre
:'en !em as ··on tas, e exijJo a i nde.mnit.?Jção d·1s que forem 
s !ppridas, as quaes procecleráõ neste ca'lo como no de 
o~llro qua lr(uer forne•~i men tfJ recebido, dispensando-se 
assim lon(\·o expeditmte no The~onro Nacional, conforme 
represent'Jll o Sr. l\Iinislro da l'azencla em Aviso de t t 
do conen L e. 

Deus Guai·dc a Y. Ex .-!Nrr7o tle .Mrtritiba.-Sr. Prc-
~itl,~ntc da Provincia de ....... . 

-·-
~. 16~.- .JUSTIÇ\.- A\'1:'0 HE 20 DF. Jl'NIIO OF. t8i0. 

Jlr•:larando flliC de\'cm su!Histir as nomeações de ·omcíacs de 
11•11 corpo itTegulartneBie íeitas sobre proposla rle um Ca
pit~o. qtw o eornlll~<IHI;na illterinamcnte. 

~linisterio dos Nm:wcios da Justica.-- Rio de Janeiro. 
c·rn 20 tlc .Junho dtl'l8i0. · · 

lllm.l' Eun. Sr.-Consulta Y. Ex. em seu officio de :l 
de .J~neiro ultimo se, á vista do Aviso de ~O de Dczcm
hro do anno pa:;i>ado, devem subsistir as nomeações de 
O:ficiae; para o ~. 0 IJatalhão de infantaria da Guarda 
Naçiona I , fci ta:; guhre proposta do capitão Fefl ppe 
l\l~ri:fucs de ,\lrneid:J quanrlo no exercido de r:tlm
mandautc interino do m~srno batalhão. 

Em rr•posl1 rl•·elar(l ~V. Ex. que, emhora fo•se ir
r•···•rlll· "pr H't~oli·n"llfo •btftlell••C•pitão or;aniz.1ndr• 
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a proposta contra o disposto nos Avisos de ~3 de D3-
zembro de 185~ e 5 ~e Novembro de 1857, devem toda
Yia prevalecer as nomeações resultantes da r·ererida 
proposta, visto ter sido approvada por acto dessa pre• 
sidencia, e acharem-se já os officiaes de posse de suas 
patentes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão de M"ritiba.-Sr .. Pre
sidente da Província das Alagô:1s. 

--
~. ln\l.-JU~TIÇA.-Anso o~; 20 DE WNIIO DF. {870. 

1\esol\·(' varias duvidas I'(') ativas a olllciaes da G narda Naciona I 
da Província . 

.Ministerio dos Negocios da Justiça. -1\io de Ja
neiro, em 20 de Junho de 1870. 

111m. e Ex.m. Sr.-Foi presente a Sua Magestade 
o Imperador o oficio, n. o -iH, de 16 de Ma1·ço ultimo, 
acompanhado ue cópia do que dil'igira a V. Ex.. o Com
mnnuanle Superior da Guarda Nacional do Município 
de Pelotas, que consultou solJre os seguintes pontos: 

1. o Como deve considerar a diversos officiaes do 
f'lWpo n. o 3ã, crcado com a Guarda Nadonal do de 
n. o 21 e dissolvido na fronteira de Bag(~; visto como 
os mesmos officiaes chamados a servico desobede
cêrão, devolvendo os olficios, ou não os respondendo; 
e bem assim aos do 3. 0 esquadrão avulso do Boqueit·ão, 
do qu1J sahirão tamhcm alguns officiaes e praças para 
aque1le COI'po n. o 35. 

2." Como deve proceder a respeito de cinco offi
ciaes do 5. o batalhão de infantaria, que achão-se sus
pensos por tempo indeterminado e resolvidos a não 
<;ervirem, aint.la quando sejão reintegrados: se deve 
conservar-llws nas respectivas companhias os seus 
lugares, ou propúl' outros, que os subslituão. 

3." Se pót.le incluir na proposta, que tem de or
gani)';ar, uma vez que tcnhão as qualidades exigidas 
po1· lei, os olliciaes e praças que regressão do Para
guay ou ali i se achão em postos obtidos na guena. 

B o Mesmo Augusto Senhor Manda declarar a V. Ex., 
rm ~oluyão :i primeir·a dnvirla qnf', rlt' conformirladQ 
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com a Lei de 1!) de Setembro de 1850, devem set· 
privados dos postos nos termos do art. 65, os om
ciaes, tJUe não se apresentarem fardados e promptos 
para o serviço dentro do prazo marcado no art. 20 
do Decreto n. o 135i de 6 de Abril de 185~. 

Quanto á segunda, que incorrem nas mesmas pena~ 
o~ que, depois ele reintegrados, não entrarem no 
Pxercicio de seus postos. 

E quanto à 3.', que podem ser contemplados naH 
propostas feitas pelo Commamlantc Superior os ofli.
dacs que tiverem ohtillo postos de commissão na 
guerra contra o Paraguay; com tanto que se observr o disposto no art. 48 da lei citada. 

O que V. Ex. fará constar ao mesmo Commandantr 
Superior para sua intelligcncia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão de Mm·itiba.-Sr. 
Presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Snl. 

··---··..._......_.-

N. liO.-.llJSTlt .. :A .-A,·J;;o OE 21 nE JU'ino nE 1870. 

Ao l'rc!>identc tia l'roYinl'ia tle ~finas Geraes.- Declara que 
n.:; F.scriviics rle OqJhãos tt1m direito ás cusi.'IS tiP est:ul:l, nns 
tnvcnt:u·ios fPito-; tl\'utrn d:.s villas c cillâíirs. 

Mínisterio dos Negocios da Justiça.- Rio rle .Ta
Miro, em 21 tle Junho de 1870. 

Illm. c Exm. Sr.·- Approvo a decisão, que o an
tecessor de V. Ex. deu á consulta do Juiz de Direito 
da Comarca do Rio de S. Francisco, declarando que 
os Escrhães de Orphãos, nos inventarios feitos dentro 
1las villas e cidades, têm direito ás cu:>tas de es
tada, conforme preceitua o art. 108 do Regimento 
de cu~tas, visto estar aqnella decisão em harmonia 
com o que dispõem os A viso~ n. o• 227 e 233 de 16 e 
21 de Agosto rln J.85!;, n. o 58 de 28 de Fevereiro 
de 18:}(i c n." rl02 tle l6 de Uezembro de 1859. 
Deu~ Gua rdr a V. Ex.- Barão de Muritiba.- Sr, 

Prr!':i•lrntr rl:-t Provincia do :Minas Gerar~. 
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N. 171. - FAZE~DA.-Eli 21 DE JU:'<IIO DE 1870. 

n~LTilnt~nto de um •·cem·so sobre restituição de direitos de mais 
pa;;o~ em um despacho de vclasali-·síeâdJí:i por equivoco 
ua dcclar·ação ela unidade do peso. 

1[inistr.rio tlosNr..~or.io~da FazPncla.-RiodcJanriro, 
•·m 21 de Juuho de JH70. 

O Viswndc llc~ lt;drorahy, Presiuentc do Tl'ibunal do 
TiH'.,ollt'o Nacional, clcclat\t ao Sr. lnspector da Thesou
r;u· i é! ele F a znnrla da P1·ov i ncia de S. l,a ulo, para os fins 
eonrenii"!nles, c em rcspost.a ao seu officio n.• 24, de 42 
de l\l"ln;o ultimo, que, de sonforruidadc com o disposto 
ua ~-· parte do art. liOii do Hegnlamento de W de Sc
tnmhro de l8HO, foi deferido pelo mesmo Tribu]lal o 
l'i'I:!Irso interposto {lOr Ollo lfl>lm & c.• da decisão da 
Alfan:lega tle Santos, qnc negou-lhe;; a restituição dos 
dir·pitos qa·~ de mJis p:t.~árão por 300 caixas da marca 
o ll & C. a, contenclo velas de stearina, vinuas de Ham
hnrgo no patacho allemão Joana Jlaydorn; visto haver o 
Trihuual reconhecillo tet·om 03 reeofl'entes declarado 
JWr r·cpivoco na resp~ctira nota do despacho pesarem 
as c:1 i x.as ti. íOO k i !o.~ra mmas, em vez de ã.400 libras 
que, ~om a devida redueç;Io, davão 2.470 kilogrammas, 
Yi ndo assim a pa!!;JJ" direitos de 2.921 kilogrammas de 
nni:;, ila irnportaw:ia ele 1 :6'~3;)063, que lhes deverá 
~~:r rc•stitnhla. 

ViscondP. ll!l ltabot•rth?J. 

N. tn.- FAZENDA.- E~t 21 DE JUNHO DE 1870. 

APIH'ova uma restituic;ão dP- tl~rdtos de mais pal(os por cem 
saceos com assucar, !pie lravião sido despat'hados como se 
contivessem algo:lão. 

l\linistorio dos l'k~odo~ ria J<~azenda.- Rio de Janeiro, 
em 21 ele Junho de 1870. 

O Vi,;:·mHIP de~ Itaborahv, Presidente rio Tribunal do 
Thesonro Nacional, rominunica ao Sr. Insprctor da 
Thc:.;onraria c!P Fazenrla da Província das Alag6as, pata 

r::· .. ::f~H::-- J,F !8;0 ~lfj 
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os fins convenientes, c em resposta ao seu officio n. o to:;, 
de f6 tle Setembro de i869. que o mesmo 1'riàunal 
resolveu approvar o acto da Junta de Fazcnçla des~a 
Provincia, confirmando e despacho do Inspeclor da 
Alfandega de 1\laceió, gue mandou restituir a W. W. 
Robilliard a quantia de 6138887, que de mais pagou de 
direitos por celh sar.ws com 9. 786 1/2 kilogrammas de 
assucar por ellc cxpot·tados no Brigue inglez Titania., 
em conseqncnr,ia rlr, trr-~r, tlepois vcríficado que os re
feeidos saccos haviãn sido dcspaehados como se conti
vessem a l~rotlão. 

Outrosiln declara ao Sr. lnspcctor que, a intlcmni
"ação ou rcr.;Lituil;ão na esperin Hgnratla no at·t. tiO:i 
llo Hcgulamenlo tia:-~ A I rantlt•,!:("as, dPJH11ltiP ele decisão ela 
Inspcctoria, P sendo Pila favoravt·l :i partr. tlcve Ler lng-ar 
o recnrso rx-omcio de qne tr:tta o art. 71i:! do mesmo 
Regulamento se a restituir;ão fúr de rptantía rxcetlentf~ 
ú alç3.da, r quando sr rlcr fJHalqucr <los casos a que !'~ 
r,cft!rc o art. :;2 tlo Jle,:rPio n." :l217 de :31 de Dczemhro 
Llr 181\:1. 

n~ronrle llc llaborahy. 

N. 173.-FAZENOA.-E~t 22 DE JU;-<110 DE i870. 

Determina que do 1.• de A!losto prox;mo futuro em diante se 
cobr~m 1clireitos de'ancoragcm de t.o1los us vapores !1:1s Com
panhias de linhas regulares tlc navegação estrangeira. 

lllinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Ja~ 
neiro, em 22 de Junho de 1870. 

O Visconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal 
do Thesout·o Nacional, declara aos Srs. Inspec
tores das Thcsourarias de Fazenda, para a devida 
intelligencia e execução , que do t . o de Agosto 
proximo futuro em diante se deveráõ cobrar direitos 
de ancoragem. na fórma do art. 663 do Regula
mento ('e 49 de Setembro de -1860, de todos os 
Vapores das companhias de linhas regulares de na~ 
vegação estrangeira , que até o presente estavão 
isentas deste imposto. 
~ c~brança do dito imposto deverá ser i'eita no 

pnme\ro porto elo Impcrio, em qne entrarem o~ 
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Vapores, do qual deveráõ os respectivos cornman
dantes trazer documento que prove este pasa
mento, a fim de que fhes -não seJa de novo exigtdo 
nos outros portos de escala. 

Visconde de. Jtabo1·ah y. 

N. 171.-FAZENUA.-EM 2::! DE IUNHU DE 1870. 

nce Iara r isentos do sei! o prOJIOrcíonal c dos emolumentos as 
lia•wa; prcstaLias pelas l1abilitanllas a01 melo soldo, c pelos 
militares para a pcrtCIIf;ao do soldo prov1sorw. 

1\linhtcrio rlo5 Neg-or~ios da l<'azend1.-llio de Ja
neiro, em 22 de Junho de 1870. 

O Visconde de ItaiJorahy, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, dedara aos Srs. lnspectorcs ·das 
Thesout·arias de Fazenda, pa·ra GS fins convenientes, 
que estão isentas do scllo proporcional c dus emolu
mentos,' de que trata o ~ wr. da Ta beiJa annexa a-o 
Regulamento u. • 43õ6 de 24 de Abril de 1869", as fianças 
prestadas pelas hallilitandas ao meio soldo, e pelos mi
litares para percepção do seu soldo provisorio atá 
apresentarem as respectivas patentes, c para garantia 
do pagamento dos direitos destas: do scllo, por não 
haver base para o arbitramento. do valor dellas, pois 
a obrigação que das mesmas resulta, além de não ser 
por tempo certo., é para garantir a resHtuição do meio 
soldo e soldo que de mais fôr pago, e· essa restituição 
rJwmto ao primeiro póde comprehender todo ou parte 
Jellc, se o Thcsouro julgar definitivamente que a nenhum 
tem dit·cito, ou que lhe cabe menor quantia do que· 
a marcada provisoriamente; c dos emolumentos, porque; 
alêm de estarem as concessões do meio soldo e de 
reforma dos militare;; isentas delles, como declara o 
§ o.• n.•• 7 e 8 do dito Regulamento, o termo de fiança 
em ambos os casos considera-se acto preparatorio para 
percepção do meio soldo e soldo de refor.ma, em
bora provisorios, isentos portanto de emolumentos, 
na fórma do art. 8. • do referido Regulamento. 

Visconde do Itaborahy. 
_..,._ 



20~ 

N. fi:J.-FAZE:'i"DA.-Ell 22 llE JU:-<110 n:' l870. 

Devolve 3 Thesouraria de Fazenda da Bahia o· processo rle 
habililação da VÍUYa d1• 11111 O:Iicial, para I)UC sejâo SUIJ[lrida5 
as faltas ljUC menciona. 

lllinistcrio 1los Nc~o,~in,; da Fa;r.cmla.- ítitt de Ja
neiro, em 22 d1) .T11uho de 1870. 

O Visconde de Itahorahv, Pr·c:ddente do Trihunal do 
The:3our·o Nacional, dcroive ao Sr. lnspcctor da Tlw
sonraria rlc Fazenda da Provinr:ia Ja Bahia o processo 
ele hahilitação de D. l\lathildc Ilcrmnlinrla llelt'ua Pau
lino Rauello, viuva do l\Iajor rle artill1aria a pé Antonio 
Maria Rabe!lo, visto não podee ser· julgado definitiva
menta por não sa ter· observado na ju~tificação qui~ delle 
faz parte a doutrina do IJ,'creto n." :mm de iO de Feve
reiro de 18613. 

Com ciTei to as ttstemunhas da justificação nada ri is
scrão sobre o estado actual da habilitanda, c na auscn,~ia 
da prova de viuvez, cxpre~samcnte exigida, não 1\ pm;
sivel proceder-se á apredação rio seu tlircito ao mei_o 
so Ido lle seu l1na1l o nnrido. 
-Além disto a u~ rln otlicio do reforitlo offieial está 

incompleta, eircnmstancia flUC motiva dn\'ida quanto 
:i elfectividadc do posto de l\Iajor, rm que olle fallcccu. 

Torna-se, portanto, inrlispensavcl que o Sr. Insprctor 
proceda nos termo:; do citado Dacrcto, não sú quanto à 
Jnstificaçiio, mas t:11nhem ao complemento da fé 1le 
otlbo. 

Outrosim declara an Sr. Inspector que as fianr;as 
prestadas pnlas llabilitanrbs ao meio soldo estão isentas 
do pagamento do scllo proporcional, que foi e'<.igido <la 
que prcgtou a referida habilitanda, c hem assim rios 
emolmnento3 do re~pectivo termo, tixaclos no ~ iW~ rla 
tabella annexa ao Regulamento n." 4:3;16 de 21 tle Abril 
ele 1869, como se rleC!ar·a ús Thc~ourarias de Fazenda 
t~m Circular n.• ~O dcc;ta thta. 

Visconde r/o llaóorahy. 
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N. iiô.-I<AZENDA.- Elt 22 DE JUNIIO DE 1870. 

la liea os caso~ em qne as 1\lesas de Rendas c Collectorias 
podem pag-at· de~pezag dos processos de al'fema !ação de bens 
p<·rtencent\~.; a heranças jacentes. 

lHinistr.rio dos NP.Q'ocio:; d t Fazenda.- Riu de Ja
lleiro, tm 22 de Junho tlc 1870. 

lllm. c E·on. Sr.- Não conYintlo ao-; inlcrcsscs da 
Fawntla, o que a pratica tem demonstrado, que J.Ias 
1\tesas tlc Uendas c Collcctorias se conLinue a observar 
com a maior amplitude a or·tlem n.• 3~~ de 8 de No
vemht·o de 185H, relativa ás despezas dos processos de 
a tTl'll1:l tação dos hcns pcrt>mcen tes a heranças jacen tM; 
rt~sulvi, de accôrdo com os pat·eceres das Direétm·ias 
Geracs tia Tom~tla de C·mLts o do Contencioso do'Tite
som·o Nacional, mandar 1t•clarar nesta liata aos Arlmi
nislratlores das di tas 1\l:•sas e Collcctorcs que i'Ó tlevem 
realizar tacs despcz1s cmquant.o nos cofres das Esta
IJÕCs a seu cargo estirercm o:; dinheiros das heranças, 
~~ tlnanrlo a imporl.aneia tlai'i mc::;mas drspczas tiver sido 
rctruisitada por oficio do Juizo c não exceda de 2008; 
wmprindo, no ca~o contrario, que os Juizes dirijão 
sua:; requisições ao The~ouro Nacional. 

O que commnnico a V. Ex. para seu conhecimento, 
c para qnc se digne expedir a semelhante respei-to as 
or<lcns que julgar necassarias para que esta providencia 
tenha cxecuç:io por p:u·tc das Autoridades de Justiça a 
quem compelir. 

Dcug Guarde a V. Ex.- Visconde de ltaborahy.- A 
S. Ex. o Sr. Ministro c Secretario de Estado dos Ne~ 
gocios da Justiça. 
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N. 171.-FAZENDA.- E11 2~ 111:: JUNHO DF. 1870. 

Dcelara quacs os ohjcclos qnt~ a Companhia de carris de ferro 
du Jardilll Bulanicu [EÍtlc tlespacllar livres de direitos. 

.. v' •': 

.Mini . .;tPrio dos Nt•goeius fl:t FawnLI;.-llio de Ja
Jleiro, em~::! de Junho 1le 1l:l70. 

llhn. I' E'{ 111. Sr.- Cttlllillllll i co a V. E'>:., l'lll res
po~ta ao ~~~11 Avi~o 11." ~W dt• :H dt• Maio lillllu, que a 
i·;ew;ão 1k direitos a l':t 1 o r tios objt~l'Lo:; destinatlos ;i 
Companhia de carri~ do ferro para o Jardim Botauiro 
dt!Vt' set· re.!.(ulatla pdo tlispostu nn art. ü." dos E:;tatutos 
d:t me.;ma Companhi:i, t]lte lni\át·ão com o IJerrúlG 
11. 0 30(ll Lie 18 dt~ :'{oYelllbro tl1: IHti::!; e que, seg-undo 
t'sse ar I ig-o, sú gozão do dt~~pacho I i v r e dt•signatlamcu te 
os seg-uintes obj :~dos-obras de feno, L ri I h os, c i mcn to, 
loco mo ti v as, cok 1', c a nos ou wag-ons. Não púde, por
tanto, sl'r entre clles incluilla a madeira, como pretende 
o P1·esidmttc da dita Colnttanhia; st•mlo qur pelo Decreto 
n." 363:J de J3 de AIJril tlt~ t8tiU, colltlit;ão i3, foi prohi
ltitlo o t:lllprego UP lot:omotivas, e por conseguinte tlevem 
estas Sl'l' supprimi1hs do tTft•ritlo art. U." do~ Estatutos. 

Pelo que lot·.a ao lkrn:ltl n." 17:3::> de :l~ de :Março de 
18:J(i, ,·~ fúra de du1 ida e; lar ellt~ t'lll vigor com as mo
dilit·a~·õt•s q ttc lhe liwr:\o llenetus !JOsteriores, porqun 
a elle.se rl'fere o jú rilatlo de lii de Novembro de i8ü2, 
IJUC appt·ovou os t':ilalulu.,; da Compauhia. 

Deus Guanle a V. Ex:.- Visconde de Jtabomhy.-A 
S. Ex.. o Sr. Biugu \'t:IIJO CHalc:tuli de Alburfuert[tit~. 

N. i7tL- F.\ZE:\'11.\.-- Ec11 2;; tle JUNliO DE 1870. 
~ '' 

l'rovimcnto de um reetu·,;u tle tkcisão tia Alfantle:;a da. llahia, 
snjeilantlo a pagatlll'lllo tk clircitos papeis de cnvulturio que 
aculllpanhar;·w, :;epar~11lo:<, \arias pc~,·.as tlc seda. 

'liniM.erio do~ Nt•go~;ios tb Fazenda.- Hio Je Ja
neiro, t'tu :?;j dt: Junho dt1 1870. 

O ViscotHk de lt.ahorahy, l'resid•mte tio Tribunal tio 
Jh·~~ouro Nacional, ruHuntmica ao :)r. luspector dõ\ 
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Thrsourat·ia de Fazenda-da Província da R1hia, para a 
devida intalligencia c execução, que o mesmo Tribunal, 
tomando conhecimento do recnrl'o de revista interposto 
por Vellóso, Irmão & c.• !la élecisão da Alfnmlega, da 
mesma Pt·ovincia , que os obrigou ao pagamento dr' 
direitos dos papeis que acompanharão, l'Cparados, varias 
-JWÇaS rlc sed;~, qnc suhmrtlt.'lrão a dPsp:~cho. resolveu 
dar-lhe proYinwnto: Yisto qur~ o art. 30 das Disposições 
Prelimin;~t·es rb Tarifa, em ·que hascon sna deci!;ão a 
ln,;pcctoria da Alfanrlc;r:1, long-e de favorecrl-:1, per
mittc, ao contrario, na ultima p:u·te. sr~parar os tecidos 
de seria dos papeis ~~rossos, em qnc se adwrcm em·ol
virlos. 

risr~nnrle de llalllll'flhy. 

N. li!J.- FAZENDA.- E)! 2;) DE JU~HO DE 1870. 

Snlv~ !lnl'irlas do Presirlcntc rlo nanco Commcrcial rio 1\Ja. 
I':IUh;lo ár.erea ria dei<.':! o da rcspééti\'a llii'CCLOI'Í:t. 

:llinistr~rio rios Negor·ins rlrt Fazcnüa .-Rio rir Ja
w•iro, Plll ~:i rle .Tnnho rlc 1870. 

Illm. r, E;;m. Sr.- Em respo~la ;~o ollicio de V. Ex. 
soh n." n, datarlo de 20 do mez proximo pa!'~arlo, ácerca 
das duvirhs aprrsPnt.adas pelo Prcsi<lcnt.r, do Baneo Com
mcrcial desga Província, qnanto {t eleição da respec
tiva Direcl.oria, tenho tlc !leelarar o seguinte: 

L o Qtrc a Lei n. o :1.08!1 de 22 de Agosto de 1860, 
prla qual se devem entender os Estatutos cios B:mcos 
nos pontos em que plrcça haver discordancil rios mes
mo~ Estatutos com a citada Lei, não exige senão a 
~uhstituição da quinta parte da Directori01, senllo de~
nrccssaria a reeleição ohl'igarla dos qnatro quintos della: 

2. 0 Que rleito:>agora <lons Directores em substituição 
<los dons que não r1nercm continunr, contaráõ os re
cem-elcitos nwnor anl.igui<bde do que seus compa
nheiros , c por isso não podem ser contemplados no 
!'Ortcio rhquellf's que forão eleitos anteriormente em 
urna mr!'ma rpnr.:J. 

Deus Gnanle a V. Ex.- Visconde de ltaborah11.- A 
S. Ex. o SI'. Pl'esidente ria Província do 1\laranhfto. 



X. 183.- FAZE~DA.- E11 :!i IJE JU-"liO nE 18i0. 

'l't·ata de um recurso sobre multa que a Alfandega tlc Albu• 
tJiterqne impuzera em HllrJ ao Commatulante do Vapor 
.Uarq1w: rle O/inda, pda Slljlposla falta de um f:1rdo tlo respee~ 
tiYO earregarucuto. 

"inhLPrio llos ~('~"Oi'.io~ th Fazt~iHla.-- nio l}t) Ja
lli'Íl"ll, l'l!l ':!.7 de Jun.ito dn li·\70. 

O Vi.;<;anle tlt) ltJilnra!ly, Prc~itlcnle tlo Tribunal ti•) 
Tilt•sotll'll N:1rional, co:Hmuniea ao Sr. Inspcctor da 
'fhe·wurarh dt~ F.tzetllla da l'rorincia de Mato Gro~so, 
t'lll rc,posta ao ;:nu o!licio ll." U2, UI) {j r! e l\l:!io ue 18tH., 
qtw o UliJSmo Trih,mal t'l~~oh ~~~~ dl'ft•rir o recurso in· 
terposto por Joai(Him Timolli!'O Hibeiro, na qnalida!le 
d1J ria<lor e aU"entl' da Cnmp:wltia Lle navc.(!acão a vapor 
do Alto l'araguay, da <let~isão da rcf'crida Thesouraria 
conlirm:ttoria tia <la Aifantlt·a-a de AlbtHJncrquc, que 
rnn!lou o CommandantP do rapnr 1Uarqnez de Ulinda, 
2." Tenente Ilypolito 1le Sima~ Bitlencourt, pela falta 
de nm f~rdo manif,~;ta,!o em li de Abril de l863 e não 
dnsnntlnn:ado, nos term•1~ do ;.tl't. 'd3 do Regulamento 
dr~ l!J dt• S:'tr•mllro de iSIJfl: Yi~to não s;~ trr dado a 
falta argni:l:t, e silll Cll/<~llllS rcsrdt:tntes das irrcgu
lar·idade; r:um rpw pt·ocer!\·ri"íil Unlo o O:llcial rle Des
r·argl r• o Cont:nanr\antn. rpr~ 11:io llhwrvúrão o rlispfl<;to 
no :11"1. '~12 ~L" do citado Ht:.'.?;nlamento, como os c~m
f,~l·erlles doi: manifll'to.,, tJllC liillilárã:•-:;c á verificação 
das rnarc.as, ~~~lll ;~ tlendercm a ljllr~ o numero rios vo
lnmc' manifl'sLulos era u llll~~mo descarregado: obser
vando alóm dtstu ao Sr. ltlS}JCC.!r11·, que, quando cxistis~e 
a fall:~ imputaria, a p:·ua a impr11· st~ria a do art. 4:33 (pa- · 
garnento de direito;; de exportação) e não a do art. 423, 
que foi applicada. vi,to como o contendo do volume con
sistia em mercadoria~ .iá rlcsp:tch:ulas para eonsumo 
na Alfandt'ga da Ctirtr, c rJue sl'guirão por cabotagem 
para a dita ProYincia. 

Vi~conde de Itaborahy. 
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N. 18[ .-IMPERIO.-AVISO DE i8 DE JUNHO DE 1870. 

Ao Presidente da Província do Ceará:- bêelara serem molivos 
de fnullidade dP.) eleição : 1." a falta _de aelà espelllal da 3.• eba
mada dos votantes; z.• a jnterrupção, por dias, dos trabàlho!l 
· eleitoraes; a. o a precipitação oeste~. 

2.• Sccção.-~finisterio dos Negocios do Imperio.
Rio llf' Janeiro, em 28 de 1unbo de 1870. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo em consideração as irregu
laridades constantes das actas da eleição para Verea
dores e Juizes de Paz, a que se procedeu em Fevereiro 
fio corrP.nte anno na Puochia da Imperatriz, bem 
como as arguições que contra a mesma aleição ftzcrão 
diversos cidadãos em uma representação dirigida a 
essa Presidencia; resolveu V. Ex. annullar a· dita 
eleição, dando conhecimento deste acto ao Governo 
Imperial em officio de !7 do mez findo, ao qual arompa-. 
nhárão aquellas actas e representação. • 

Resultando do exame de todos esses documentos que 
houve na mesma eleição as seguintes irregularidades: 

-1.• Não se ter lavrado acta especial da 3.• chamada, 
mas urna apenas das tres chamadas, na qual se narra 
confusamente ludo quanto occoneu no decurso de taes 
trabalhos ; · 

2.• Ter a mesma acta a data de 9 de Fevereiro 
em que se figura terminado o recebimento, con
tagem e emmassamento das cedulas, ao passo que 
a da apuracão, datada de lõ, dá como iniciado este 
processo nésse mesmo dia 15, demonstrando portanto 
que houve, sem razão que a justifi~ue, uma inter
rupção de cinco dias nos trabalhos eleitoraf)s; 

3." Figurarem-se como apuradas no referido dia. 
!5 todas as cedulas recebidas em numero de f .~87 para 
Vereadores e outras tantas para Juizes de Paz, o que 
era impossível executar em tão curto prazo, se fossem 
observados o preceito do art. M da Lei n." 387 . de 
19 de Agosto de 18~6, e mais disposiçõ~s concer~ 
nentes a este acto; 

Tendo o Governo Imperial confirmado o acto íle 
V. Ex., assim o communico para. os devidos elfeitos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paúlino José Soares de Sous~-~·~ .... 
-Sr. PresHlenle da Província do Ceará, /~~~ ~~MA/l_.f ·), 

_ .. ,_ ,/.,.\.~\.) I 
. ~ '\'~ } 

llF.r.Uil'"~ 1111 IR'l'O. :h' ~~ ,~\ / 
-~-~ " r!/f 

. -.:::. ~()/~ 

! ~:J c~~---~~~ 
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N. 182.-FAZENDA.-E~l 30 DE JUNHO DE 1870. 

neclara que não póde ser cumprido um oftlcio do Juiz Mu 
niclpal de Rezende, para a( entrega do prodneto integral de· 
uma) herança, ror não e~l:tr completa a habilitação da her
deira.-·--

Ministcrio 1los Ncgocios da Fa:r.en(la .-Rio de Ja
nei;·o, em 30 rlc Junho de 1870. 

Communico a Vm., para os fins convenientes, qur, 
não púdc ser CUinJH'ido o 11cn officio de lí do corrente em 
lJUP pcrlc para entregar-se a D. Maria Francisca da nocha, 
viuva de Antonio Rodrign1-g de Castro, ou a !'CU 
procuratlor Francis1~0 l\lonteiro Pinto, a quantia de 
:t27b(j!JU recolhida ao Tlu~:>onro: porquanto, se br,m que 
a interessada provasse, na t·cspccliva habilitação, ser 
viuva do dito Castro c caber-lhe a 1levolução da herança 
1~m f~. o grão por successão natural, na fúrma da Ord. 
Liv. !1." Tit. 9~, visto não terem ap}~arecido herdeiros 
que a devessem preferir c forão convidados por editaes, 
na conformidade tlo art. :~2 do Regulamento de W de 
Junho de 18;)9, a saber- descendentes legítimos ou 
legitimados succ-;sivcis, .1scendentes, collateraes até 
o 10." gráo, contado segundo o direito canonico; com
tudo é delicien te a prova testemunhal da habilitação, 
pois na1la declara sobre a não exif'tencia 1Iesses her
deiros, requisito que cumpl'ia ter sido articulado e 
provado, c não foi , não o dispensando por certo o 
facto da publicação dos cLli taes, e do não compareci
mento de qnaesquc1· interessados até a época em que 
se intentou a habilitaç.ão; pois, a existirem cs~es her
fleiros, não perdem por isso o seu direito de habili
tarem-se depois de serem julgadas por sentença as he
ranças vacantes e devolutas ao Estado, ~omo gc vê do 
art. o2 do dito Rl'gulamenlo. 

Portanto, em 'ista tla ordem de 29 de Abril de 
1862, pela qual se dedaron a esse Juizo não se poder 
enmprir um precatorio de levantamento por irregu
la ritladcs, como a de l{lie se trata, além de outras, não 
é possi\'cl lambem ser satisfeita a referida requisição; 
communi~ando entretanto a Vm. que mctaLle da quantia 
existente nos cofres se poderá pagar já, pois constitue 
a meação da herdeira habilitada e que lhe pertence 
romo viuva meeira que é. 

Deus Guarde a Vm.- risconde de Itaborahy.-Sr. Jui1. 
Municipal da Cirl::l<le de Rezende . ....... 
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N. !83.- IM.PERIO.- EM 30 D~ JtJNHO DJ.: !8'70. 

Ao Pr·eslrlentc da Província das Alagôas.- Declara que para 
relevação de(multa, imposta por factos relativos a tt·abalbos EtL:,.:;_., 
cleitorae~, deve haver decisão especial, não se podendo en-
tender c(ue a annullação tlesLes trabalhos traga forçosamente 
a.quell a re lcvação . 

. t • Secção.-:- Ministerio dos Negocios do Imperio.
Il!O de Janeiro, em 30 de Junho de 1870. 

Illm. e Exm. Sr~-Pelo Ministerio da Fazenda foi-me 
transmittido, por cópia, o officio u.• ~9 de 26 de 
Novembro de 1868, no qual V. Ex., entre outras 
duvirlas, consultou sobre o seg-uinte: « Sr. a disposição 
do Aviso n." 293 de 3 de Jnlho de t863, que an
uullou o~ trabalhos tle uma Junta rle qualificação, e de
rl:lrou que por este facto não podia subsistir a multa, 
imposta pela mrsma Junta a um de seus membros, 
refere-~e unicamente ao caso de que cogitou, ou é tão 
genel'ica que compr·ehenda quae~quer outros, para dar 
lugar á relevação da multa, uma vez que se veri
fique a circumstancia de annullação dos trabalhos, que 
!lerão lug-ar á imposição da dita multa. , 

A Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de 
Estarlo, ouvida. sobre o assumpto, foi de parecer, em 
14 de Março ultimo, que a determinação do aviso 
d ta do é restrieta ao caso a. que se rrfere, e que para 
releva1;ão dn multa tleYe haver decisão especial cada 
'ez que fôr imposta ; porquanto, sendo aquella pena 
um conectivo contra as faltas. commettidas nos tra
ualhos das juntas de qualificação, não deve ·a annul
J:u:ão destes trabalhos trazer forçosamente a relevação 
da lllulta, cuja efiectividade ê indispensavel nos casos 
Pm rrue a nullidade prnvém de faltas imputaveis aos 
membros das mesmas juntas. . 

Com este parecer Sua Magestade o Imperador houve 
por hem conformar-se por Sua Immed1ata Resolução 
de H> tio corrente: o que comm\lnico a V. Ex. para 
os devitlos e fiei tos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Paulino José Soares de Sousa.
Sr. Presidente da Província das Alagôas. 
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N. 18~.- lUS'flÇA.-Avrso DE 30 DE JUNHO DE tSVO. 

AO JUIZ de Paz 11a neguezia do Espírito Santo.- Resolve 
duvidas Trespeito da faculdade de serem os Escrivãe& de 
l'az procurado1·es em ouLro Juizo; e dos casos em que lhes 
eompcLe fazer inst1·umcntos de t•roem·ação nos· respectivo!' 
rlistriclos. 

Minislerio dos Negocios da Justiça .-lHo de Jancii·o, 
f~lll ao de Junho de 1870. 

Foi presente a Sua l\lagestalle o Imperador o seu 
fJITicio de 24. •Je Maio ultimo, consultando: 

1." Se .um Esel'ivão do Juiz !le Paz pótle ser Proru• 
rador em outro Juizo. 

2." Se é extensh·o á touos os Escrivães de Juiz de Paz 
hvraJ·em procuração, sem set· por termo de apud-acta. 

O 1\lcsmo Augusto Senhor :Manda declarar a Vm. que 
a primeira duvida está resolvida pelo Aviso de 23 d~ 
eorrente, c que quanlo á 2. •, só nos casos da Let 
de 30 de Ottlubro de !830 é •JUC compele aos Escri
vães fazer instrumentos de procuração nos seus res
pectivos distl'ictos, porque são elles Tabelliães de Notas 
cumulativamente com os Tabelliães do Termo. 

Ueus Guarde a Vm.- Barão de !fnritiba.- Sr. Juiz 
dn l'az da Freg-nezi~ do E~pirito Santo. 

·---·~-

\'. ts:;.-FAZE;'\DA.- E~ll m: .IULIIU DE 1870 . 

..\v CIIIJll'Cgado llUC CllCfCC ÍlllCI'ÍII:llliCUle lugat•- não vago
comt•ete sómcnte a gralilicação do mesmo lugar e uão o 
nucimeulo iutrgml. -

Miuistcrio ~los Negocios da l~azculla:-ltio de Janeiro. 
em l tle Julho de 1870. 

O Visconde de ltaborahy, Presidente 'do Tribunal do 
Thesouro Naeional, declara ao Sr·. Inspectot· da The
"•nrr:~ri:t tlr Far,t•nd:t d:t Prn,·in•·ia tlr ~finas Ger:w.~. 
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em resposta :to seu officio n.0 76 de t7 do mez proximo 
passado, que bem procedeu mandando abonar ao Qfficial 
da Secretaria da mesma Thesouraria Antonio Hermo· 
genes Pereira Rosa sómente a gratificaçã'o do lugar 
de Official-Maior, que elle exerce interinamente, visto 
uão ter direito ao vencimento integral, por nãO estar 
vago o mencionado lugar. 

lliscondc de Jtaborahy. 

N. 18ü. -GUERRA.- EM 2 DE JULIIO DE 1870. 

llcclara que as tmu:as de pret do Exercito, elevadas aos postos 
dt: Infel'iorcs, ou reconhecidas Cadetes dua·ante a Campanha, 
devem sca· como taes reconhecidas nos respectivos Corpos, 
ficamto aggregadas, se não houvc1· vagas. 

~finistcrio dos N cgocios da Guerra.- Rio de Janeüo, 
em 2 de Julho tlc 1870. 

As praças de pret do Exercito, que na campanha forão 
elevadas aos postos de Inferiores , ou reconhecidas 
Cadetes nos corpos em que servirão, devem ser como 
t1es reconhecidas nos seus respectivos corpos, ficando . 
aggn'gadas, caso não hajão Yagas. 

Barão áe Muritiba. 

N. 187.- FAZENDA.- EM~ DE JULHO DE 1870. 

1\fanda promover a a•cftlt'ma das sentenças proferidas nos(pJ·o· 
C(~SSOS de)fiauça de dous exactores da Fazenda, pór omissão 
de certos requisitos cssenêlaes. ~ ~-- -

~liliistei"io dos Negocios da Fazenda . ....:.. Rio de Janeiro, 
em~ tle Julho de !870. 

O Visconde áe Itabor:ahy, Presidente do Tribunal do 
Th·~si)•Jro N<~ei~Jnal. Gommunica ao Sr. lnspector da 



Thesouraria de Fazenda da Provincia do Parâ, em res· 
posta aos seus oflicios n. o 7 de 31 de Janeiro e n. o 66 
de 18 de Maio do concnte anno, que não consta das 
sentenças proferidas nos processos de especialisação das 
hypothecas que garantem as lianças do Thesoureiro dessa 
lleparLiç;'io, Hilario Honorato da Cunha 1\leninéa, e do 
da Alfandt~ga, Domingos de O li v eira Gomes, a declaração 
do domicilio dos fiadores e da freguezia em que se ar hão 
os immoveis, retjuisitos que não pouem deixar de ser 
mencionados na sentew:a, porque em vista della c dos 
rcspedivos exLraetos ~e faz a inscripção, e esta os deHl 
cóuter, sob pena de IJullidadl', por serem rssenciaes, ua 
fórma tlo art. 235 tio Hegulamento de 26 de Abril de 
1865; não podt•ntlo essa omissão ser supprilla nos f'X
tractos, que não tlcvem eon ter o que não consta do 
titulo tle que são o resumo. 

Cumpre, portanto, que o Sr. Inspector promova a 
refohna das sentença~, !Juauto aos rderidos quesitos, 
por meio de pt'lit;ão emharg·anle, sendo depois inserip
tas as l•ypothet:as se o não tiverem sido, ou fazendo-se 
no caso allirmativo, com a sentença addieional, a com
peleu te a vcrLat;ão I tas i use ri pc;ões primitivas. 

I 'isconde de Jtaborahy. 

-·--
\. Hi~.- Jf.\ZENltc\ -EM i DE Jl.iLIIO DE 1870. 

Ta ata de um : r.Jcnrsu l'elativo abs dia:eiti)S coiJI'ados pela 
Alfamlcga da Bahia em um rlC~JJacho de taboas de piuho. 

1\Iinisterio dos Ne~roeins da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em ~de Jullw de lR70. 

O Vist·orHle de Haltorahy, Prcsidcutc do Triuunal do 
Thesouro Nacional, rommunica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazcuda da l'I'OI'incia da Bahia, em resposta 
ao seu ollieio 11." 187 de l5 de Novembro do anuo pro
ximo lindo, que pelo mesmo Tribunal {oi al)provatla a 
derisão tomada em sessão da Junta da dita Thesouraria 
"'' ;;,.,., Oulllhl'o ultimo. snlw1• o J'Peul·~o •li' J. B. \Víll 
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& C. a, rela li vamente á taxa que devião pagar na respec
tiva Alfan1lega 5.~03 taboas de pinho com 20.3;;!8 metros 
de comprimento e ~3 centímetros de grossura: por ton
sidcrar o mesmo Tribunal que !J taboado alli submettido 
a despacho pelo recorrente .está sujeito a 300 réis por 
metro qu:!dt·ado, visto como, além da taxa de 400 réis 
correspondente a tt·eseenlimctros de grossura estabe
lecida no art. "'t;> da·tarifa, fica ainda sujeito a mais de 
100 réis por cada dous ccnlimct.ros de excesso. 

Vi.~~ond~ de ltabm•ahy. 

N. !89.-FAZENDA.-E~t 6 DE JULHO nr. 1870. 

[lr.cl:tra que os requerimentos feitos pelos Officiaes e praças 
elo F.xercito c da Armada c ontt·os em serviço no raraguay, on 
f'm diversos pontos do lmpcrio, estão sujeitos ao W!.o, visto 
n:\o os ter o novo Regulamento isentado expre~gamcntP. de 
tal impo~l.o. 

i\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro. 
em fi rl1~ Julho rlc 1870. 

( l.~:.r, ~ f{, J 
f 

111m. e E"\.m. Sr. -Communico a V. Ex., em res
posta ao seu Aviso de H de Junho findo, que tendo 
cadncado o Regulamento n." 3139 de t3 de Agosto de 
1863 com a publicação dos de n. "" ~505 de 4 7 de Abril 
do anno passado e ~3i)~ de 9 de Abril ultimo, c não ha
vendo estes isentado expressamente do sello os requeri
meu Los feitos pelos Officiaes e praças do Exercito, que 
se a:hão no Paraguay ou em diversos pontos do lmperio, 
como isentava aquellc no art. 31 §i." o~ desses O.ficiaes 
e praças c da Armada, Corpos Policiaes c Guar·da Na
eional, que se achassem em serviço fóra do Munieipio 
da Cúrtc e rlail capitacs das Províncias, qu11ndo feitos no 
proprio nome e não a favor de terceiros ou cessionarios, 
ú claro qufl, em amb:>s estes casos, se deve exigir o scllo 
dr taes requerimentos. ~7:--~ 

Na hypothese, porém, de não terem sido :o;~ella ós..~ c~MAN..f 
ditos rerpterimento~ com estampilha rlo sello " ~~~' 

i "\ 
'~ 

' '4::; 
I -~ 
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,;e, em vista dos despachos nelles proferidos, forem ex
pedidos os titulos de que trata o art. 56 e seus paragra
phos do Regulamento de 9 de Abril ultimo, dever-se-ha 
cobt·ar o sello desses requerimentos com os dos mesmos 
t.itulos, obset·vando-sc as formalidades prescriptas no 
c i ta do artigo; c se produzirem desde logo os seus effeitos 
os despachos lançados em taes requ~'rimentos, flcão estes 
dependentes, na fórm:~ do art. ~j do mesmo Regula
mento, do pagamerito·do sello, que poderá ser satisfeito 
pelas pessoas cncarrega!las de promover o andamento e 
decisão dos requerimentos, como se resolveu em 16 de 
Setembro do anuo passado, relativamente ás certidões 
passadas pelas Repartições sujeitas aos differentes 1\li
nisterios c requcritl:ls por pc.qsoas residentes nas Pro
víncias. 

Deus Guarde a V. E·c- 1Tisconde de Jtabo1·ahy.- A 
S. Ex. o Sr. Dwão de Mnritiba. 

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

N. HIO.-FAZENDA.-E~· i DE JULHO DF. 1870. 

Sobre o l:mçameoto, para a cobraoç~ do imposlo t\r.indu~trJas 
e prQfissões, das casas que r.ompt·ão e vcitdern éonros v:iccuns 
c onlros prndtwlos do 11n iz. 

i\lini:;terio do." Ncgodos !la Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 7 de Julho tlc 1870. 

O Visconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da The
souraria de Fazenda da Província de S. Pedro para 
os devidos efTeitos: c em re~posta ao seu officio n .• 
252 de 30 de Outubro de 1869, que não póde ser ap
provado o acto da Junta de Fazenda dessa Provincia 
mandando comprehender nas Tabellas A. e D., 3." 
classe, do Regulamento que acompanhou o Decreto n. • 
43f~6 de 23 de .l'tlarço do mesmo anno , a casa de 
comprar e vender couros vaccuns e outros productos 
do paiz, pertencente a Aleixo 1\losqueira, visto estar 
semclh:~nte indu~trin terminantemente ('omprehendida 
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na 2.' classe, Tabellas "-·c D., annexas ao mencio
nado Regulamento~ po•lendo, porém, no caso de que 
se trata ser concedida a remissão parcial da taxa de 
2. • classe, Tabella A., e permanecendo o lançamento 
da Tabella D., de conformidade com o disposto no 
art. 26 do sobredito Regulamento. 

Vi«conde de Jtaborahy. 

N. I!Jl.-l<'AZENDA.-EM 7 DE JULHO DE 1870. 

Approva a assemelbação das(fabricas de)refinação de assucar 
em que se emprega o serviço nraçat, ás que são movidas a 
vapor ou por agua . 

.Ministerio dos Negocies da Fazenda .-Rio de Janeiro, 
em 7 de Julho de 1870. 

O Visconde de Itaborahy , Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Maranhão, 
para os devidos elfeitos, que foi approvado o acto da 
Junta de Fazenda dessa Província-assemelhando as 
fabricas de refinação de assucar, em que se emprega 
o serviço braçal, ás que são movidas a vapor ou por 
agua, conforme dá conta em officio n.' U9 de lõ de 
Novembro de 1869; cumprindo que use da faculdade 
de que trata o art. 26 do Regulamento de 23 de 
Março de 1869, nos casos de escassez de reditós .. 

Visconde de Jtaborahu. 

DECISI!J!S DB 1870. 28 



N. 192. -F AZENHA.- E11 7 IH~ JULHO nr. 1870. 

concessão de favorr.s aos ~~nnl.raf'tanlr~ da prcp:nat;ão do leito, 
~ollocação de lastro c construcção das cstacões d:t Pstra!la 
de fcrl'o tlc .Tnrtrliahy a Campinas. 

1\linistrrio dos Negoeio;; da F'~ZPtHla.-RiorlrJaneiro, 
r•m 7 dr .lnlho ele l870. 

O Visconde de Ilaborallv, Presidente do Tr·ihunal 
do Thesonro Nacional . commnnica ao Sr. lnspector 
da Thesouraria de Fazenfb da Província de S. Paulo. 
para os fins conveniente:;, qne na fórma do Decreto 
n. o 4\28 de 27 de Outubro de 186!), clausulas ~-· ~~ 
3. ', é concrrlido a Angelo Thomaz do Amaral, Jo5o 
Pereira Darrigue Ji'aro e Heitor Radmaker Grúncwal<i. 
contrartantes da preparação do leito, collocação df' 
lastro e construrção das estações da estrada de ferro 
de .lnndiahy a Campinas, o uso gratuito das madeira~ 
e outros materiars existcntrs nos terrenos nacionars 
devo\ntos, c hem assim a isenção de direitos de im
portação para os trilhos. machinas, materiars P. ins
trumentos rptr sr dl'stinarrm :i ronstrncc;fio lla rl'frrilla 
f'~trafb. 

Vi.~rmulf' di' Jtabomhy. 

N. HtL-FAZENBA.-EM 7 nE .TULIJn nr.1870. 

Trata de um recurso ácerca da revalidação de uma lett•a, do 
qual o Tribunal do Thesouro nio iõmou ci:mhecimento por 
tP,I' sirlo infrr·po~to fóra rle IPIIlJlO na 1.·1 inst:mcia. 

Ministerio dos NegociM rln Fa1.enda.-Rio <ir .TaneiJ·o. 
P,ffi 7 de Julho rir uno. 

O Visconde de Itaborahy , Presidente do Tribunal 
do The~ouro Nacionill. communica ao Sr. lnspector 
da Thesouraria dr Ftmmda da Província íJo Pará, para 
~eu contwcimen to e llrv· ido~ rffeito~ . I' em regpost~ 



uo c:onmNu. !..!1!1 

ao otlkio n." 1 W de ~!:! de ~etemiJro do anuo pro
ximo passado, lJUC o mesmo Tribunal resolveu não 
tomar conhecimento do recurso interposto por João 
Maria de 1\loraes, na qualidade de lilJUidante da cx
lincta Caixa filial do Banco do Brasil nessa Proviucia, 
da det;isão da Thcsouraria, confirmando a da Al
fanllt>ga, que o sujeitou ao pagamento 1la quantia dB 
:1:~iOU1)000 de rcvalirl;l(:ão do uma letra de 70:000~000 
s:.~~ada em :l3 do Novembro de :l8litS pelo Tllesouro 
rontra a mesma Thesouraria e a favo!' do recorrente; 
visto ter sido o recurso interposto na primeira instancia 
fúra do praw [Pgal, isto e, passados quasi seis mczes 
c~?Jnlados Lia data do pagainento .. da revalidação-. da 
!ctr;t, d1~ lJlW :se trata, até o dia da apresentação do 
rt'r.urso ;í AlfandPga; sendo , portanto, eonsiderados 
nullo~ ~ de nenhum etl'eito os in!Pl'postos para as 
i 1151 anda~ ~u pcriorcs. 

Visco11dc de llaboralty. 

N. !DL- FAZENDA.- E)l 7 DE JULHO IJE 1870. 

l!!~ll'llt't;IJCS para a l'~CI'l(ltUraÇàO tia~ (opcra<;ÕC~ rcla~has a 
•~lllis,;ào, tr~n~fcn•m·-ia e pagamento tios juros tias\ apolicc~ 
<Lt <li\ i•l:t intcnu fUIHhula, cf5ubstituit::io tiO\ papel nlocda. 

}I inislf~rio dus Nt~g-odos da Fazenda .-Hio de Janeiro, 
1'111 7 de Julho de 1870. 

O Vi~rotllli' de llauoralty, Pr.esid«mle tio Trihuual do 
I'hr:;ouro Narional. dedara ao~ Srs. lus(WI:torPs tlag Tlw
<our;tria,.; de Fawntla que, na eseriplur;11;ão da~ oper<IÇões 
relati\as ;i emissão, transfercneia e pagamento dos juros 
da,.; ;q1oliecs da divida interna fundada, e substituição 
do p:qwl moeda, dcvcr-:;c-lta d'ora em diante obsenar 
o sc;~uiutc: 

Art. 1." Para as apoliees da divida interna •Tear
;e-hJo os livros de --Assentamento dos possuidot·es·
l'ran:>fereneias-Cofre especial-Corre dos juros em de
pcr.-ilo-Folln tlr paG<Ulll?nto dos juros-Aux.tliarcs de 
r!e-pl'n.. 
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Art. 2." O assentamento ou conta coiTente, es
cripturado por dehito e credito, sel'Virá para se abrir 
eonta a cada pessoa que possuir apolices. No debito 
dar-se-ha entrada ás apolices adquiridas, e no credito 
sabida ás que passarem por qualquer causa a novo pos
suidor. Para cada taxa de juro haverá assentamento 
distincto, dividido em tantos livros· quantas são as letras 
do al!'habeto, acompanhados do respectivo índice (mo
dclo n." i). 

Art. 3." As transfcrencias feitas mediante propostas 
assignadas pelos contraetantes, serão lançadas no res
peetivo livro, onde assignaráõ os mesmos contractante:; 
e o Procurador Fiscal da Thesournria (modelos n.o• 2 e 3), 
na conformi1lade do Regulamento n. 0 H6 de l5de Ja-
neiro de i8~2. 

Art. !~." Sen1lo transferido o pagamento dos juros 
para a CMte ou Província diversa, expcdir-se-ha um 
conhccimcn lo nos termos do modelo n. o 4. 

Art. 5. o No de!Ji to do-Cofre especial-lançar-se-hão 
as quantias <~pplicatlas ao pagamento dos juros dos 
semestre~ para que fór destinado o livro, e no credito 
a totalida•le da dcspeza diaria com o pagamento dos 
mesmo~ juros scgu11tlo suas taxas (modelo n." 5). 

Cada exercício terá livro llistincto. 
Findos os prazos da lei, dar-se- h a balanço ao respec

tivo cofn', lavramlo~sc um termo que será assignatlo 
pelos .1\lemhros Lia Junta, c passando-se o saldo 11ara o 
cofre dos juros em deposito. 

Art. 6. 0 O del!ilo do-Cofre dQs juros em deposito
será fonnado da importancia que existir no dia 31 de 
Dezembro de cada anno, c bem assim da que ficar por 
pagar no fim dos prazos.da lei. O cretlito compôr-se-ha 
da~ importaneias lotaes dos pagamentos realiz;Ttlos no~ 
dias não comprehemlitlos naquelles prazos, sendo le
vadas ás eolumnas dos juros a que pertencerem. La
vrar-se-ha termo no Hm rlo exercido, passando-se o 
saldo para o seguinte (modelo n. 0 6). 

Art. 7." Para o preparodafolhadosjurossemestraes, 
cxtrahir-sc-hão dos livros de assentamento os nomes 
rlos possuidores, c nella se lavrará um trrmo de aber
tura, <tssignatlo pelo Inspcctor da Thesouraria, no qual 
sn deverá drclarar a imporlaneía dos juros que hou
verem de ser pagos no respectivo semestre, inscre
vendo-se alphahelicamentc os possuidores com espe
cificação das quantidades e valores das apolíccs, capitaes 
rcpresentados e juros corrcspondr.ntes. 

Cada taxa de juro terá folha separada, comprehen. 
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dendo esta em suas paginas o maior numero possível· 
de nomes (modelo n.• 7), c nessas mesmas folhas se con
tinuará a fazer o abono dos juros que ficarem por pagar 
no prazo legal. 

A' margem d_e cada nome escrever-se-ha o numero 
que lhe competir, extrabindo-se para o pagamento dos 
juros um conhecimento de numero igual. 

Art. 8. • Os conhecimentos serão impressos com os 
claros precisos, e numerados á medida que se forem ex-
trahindo (modelo n. • 8). . 

Art. 9." No livro auxiliar de despeza serão escriptu
rados desenvolvidamente os pagamentos diarios, com 
declaração do numero do conhecimento, semestre a 
que respeita o juro e importancia paga (modelo n." 9). 

Havc!'á livro especial para cada taxa de juro. 
Art. t.O. Para a l'Ubstituição do papel moeda Cl'rar

se-ha um livro escripturado por debito c credit-o. Ne 
debito designar-se-lia diariamente por valores a quan
tidade de notas substituídas e a importancia total, c no 
credito a remessa para o Thcs'ouro, seguindo-se o mesmo 
systema (modelo n." !0). 

Visconde de Itaborahy. 
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UOllELO 1\T. 2. 

O abaixo as~na1lo 1". (pOl' st, ou como proenrador. 
-

tnlot', elr.) ........ 1 •••••• • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 

.................................... ,.possuidor de 

...... Apolice~ dr. l :OOOS de numrro~ .............•. 

. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . 
Apolices de SOOS numeros ................. . 

Apolices de 600i) numeros ............•.•... 

Apolices de 500;) numeros ................. . 

.. . .. .. Apolíces de ~00~ numeros ................ .. 

Apoliee!' de 200;~ numcros ...•.......••..... 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 
tr:1nsrt~rr.-as ao Rr. F ................................ . 
~o prcr;o flf' ..•.........•.••.....•.•••.•• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ·• .... ;• .... 

r. para esse fim aprr~rnta as ditas Apolicc~. Rio dr Ja

neiro rm .... de ..... , ...•• :. de i87 .•.. 

• . . . . . • Livro dr. cfe-folhail .• ,,. 



DF.CISÕE" 

1\lODELO N. 3. 

TERMOS.:DE TRANSFERENCIAS DE APOLICES. 

Aos ...... uc ..•... de 187.. . . nesta Thesouraria 

de Fazcnrl:~, presente o Sr. Procurador Fiscal F., corn

plrecêrão F. c F., o primeiro, possuidor de ..•.... 

;~policcs de 8 n.o• ......... e o segundo, corn-

pt·ador das mesmas apolices, como consta da proposta 

que exhibirão; e sendo pelo uito Sr. Procurador Fiscal 

reconhecida a idcn tidade das pessoas e a legalidade dos 

títulos, passárão estes ao poder do comprador, depois 

de pago o competente sello, c notado o respectivo as

srntamento; do que, para constar, lavrou-se o pre

sente termo que cu F. (empregado da Secção do Con

tencioso) escrevi, c vai assignado pelas pessoas acim~ 

mencionadas. 

Vendedor .. 

F 

Prorurauor Fiscal, 

F. 

Comprador, 

F. 
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uoni~Lo N . .-i, 

CONHECIMENTO OU GUIA PARA TRANSFERENCIA 
DO PAGAl\lENTO DOS JUROS. 

N.o • • • • • •·• 

TIIESOUR.\RIA DE FAZ~;~nA· DE., .••••••• , •• 

A lls .....• <lo Livro .•..•. de asscntamrnlo <los po.:;
"nidores de apolices da divida interna fundada do juro 
de ..... por cento, letra ...... , fica lançada a seguinte 
nota na conta conenle de F.: 

« Por <lespaeho de .......•... mandou-se passar co
n 1t ccimen lo a esle possuidot· para recl'lwr na Caixa 
d'Amortização (ou na Thesouraria de Fazenda d'' 
............. ) os juros tlo ......•. semestre do exer
.eicio de ...•...... e os mais que se vencerem de ..••• 
apolit~PS de ;) n."s ....... )) 

E, Lt•nuo sitio oLservauas as disposições do Rcgula
m:~nto n." llü de lã uc Janeiro de 18.\2, extrahiu-sc o 
rH·e::entc co!lhecimento em fói"ma, para os devidos 
l'll't>ilo:;. Eu F. (E~ct·ipturario) o escrevi em ..... de 
...•... de 187 ... E eu F. (Contador) o fiz escrever. 

nl\cl.~,jt:~ llf. l8i(l. ~ 

O lnspectór, 

F. 
O Proruratlnr Fi!lc:tl, 

F. 



llODFI.O 
o corre rspccial de jm·os da dh ida 

"'- ~:a!E ... -- ··-~·-··----- .. •--

:lO dt! JU:.rmbro de ISiO. 

Rcechiclo tia Cai\:1 t~PI':ll por rnnln tio ~ll)l)lrifllrntn Jl:ll':l o 
p:lg,lllll'lltO tiOS jllrfJS tio Sl'llli'Sll'l' c·orl'l'lllf': \)1111! I:UlilOS tJe 
l't:• i..;. O e,. O o O • o o o • O • O .. o O O O O o o o o o o o o o o o o o o O o I e o o o. •. O·~ e 0_., o o o' O o 

O Thcsonrc:n•, o Escriplurario, 

F. 

li r! c JaJtt·ira de JS71. 

Icll'lll par:1 :1 COHLiHn:u:~o do pa~anwuto dos juros: ,-iutc ci11eo 
t'OIIlos tle r(•is .............................................. . 

O Tht!snnn•irn, o Esrriplnr:u·io, 

F. ,, . 
IS de .1111/1'1'11. 

Idem pnr s:1lti<J tio suppl·imt•ntn tlt•Siin::do para o pagamculo 
•In~ jnros •leste 1-\l'lllc-.<lit': •tnill1C ''flillos tle n··h .......... .. 

o Th~SOIIII'ir(l, 

F. F. 
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inlct•na fundada a cargo do 1'hcsourcit·o li'. 

2 tle .Tawiro d•· 1871. 

)';t~O Jiojl' a d)yt)I'SO:': 111)\'\' 
COIJ{t.i tle I'I>IS ••.• , •.•• · 

O Escripturario, 
F. 

lmportancia 11aga hoje: dou~ 
contos de réis .......... . 

o Esel'ipturario, 
F . 

. \ 1le .Ta.nciro. 

lmportancia 11aga hoje: um 
conto c quiuhentus mil 
réi~ ..................... . 

O Escl'iptumrio, 
F. 

HtttJet·~ 

.J ()H 0"'· 

TOTAL 

!l:OOOSOOO ....................... . 9:0008000 

2:000$000 ....................... . 2:0008000 

1: IIOOSOOO ..... • .. • .. • • • • • ...... 1:11001000 

o tlc Janeii'O. 

lmporlancia P;t~a hoje: dous 
contos de re1s........... 2:0008000 .. .. .. • .. • .. . .......... , 2:000ftf}(Q 

O Escripturario, 
F. 

9 de Janei1·o. 

Importancia paga hoje: um 
conto e quatrocentos mil 
l'éis· ................... .. 

O Escripturario, 
F. 

············ 1:0006000 

------ ·--------u :IIOOSOOO 1 :OOOBOOO 1008000 1lh900.000 
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Deve: 

lrall'IHH!c .••...... 6o:noosnuo 

60;000fl000 
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Haret•: 

JUROS • 

.--- '- TOTAL. 

Ue G •/.,., De :; •/o· I De ·I "/o. 

Transporle... H:500HOOO i:OOOHOOO 

to rir· Janeiro de 1Si1. 

lmpurlant:ia pa::a hoje: lH''i 
f'flllln..; t' f!llinheuin~ mil 
r<'i.; .................... .. 

O Eseripturario, 

11 dr:Ja11riro. 

Imporlancia pa;:a hoje: f'ii1 
•·u coulos e sl'iscentn~ 
mil réis ............... .. 

O Est·ripturariu, 

r. 

t~ dr .Jnnriro. 

fmpurlanda paga hoje: <Juus 
t;OJI!U> C trCSCUIOS 111\1 reis 

O t::scrillturario, 

f'. 

13 de Ja11ciro. 

Importancia paga hoJe: sei.~ 
contos e setecentos m1l 
réis .........•......... •·· 

O Escripturario, 

I•. 

3:500800H .......... .. 3.:iOIJROOO 

1S:600HOOO ....................... . IS:600ftoc0 

2:3005000 ...................... .. 2:3001000 

6:700$000 ..................... .. 6:7008000 

32:600ft000 1;000ft000 
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DO r.OYEitNO. 

JUROS. 

TOTAL. 

ne o 0 /o. ne .. 0/o. ,.,., 4 "/ ... 

'l'ra n.;porlc... 32:6.~0/iOOO 4fl08tJHII 3~: ()()(l~IMJO 

I í de .J <lnl'iro de 1871. 

lllll"'rl:llwia paga hoJt>: ITl'~ 
l'lllllll.~ I' lrt'SI'IIIIIS llli(l't'•j~. 

o E se riplnra rio, 

r. 

lli dt• Janeiro. 

llll(Hll'l.anr.ia pa:::a hoJc:•lons 
l'olllos IJIIa 1 n"·,:nlus e Sl'S· 
~t'tlla rui I rds ......... . 

F. 

17 de Jttltt·iro. 

IIIIFOI'I:weia paga hoje: IJlla
lrnr,·ntos mil l't;is ....... 

o E.<niptnrario, 

r. I 
I 

,.; d·· .111/ll·i,.... I 

3: 300.)000 . .. .. .. . .. .. .. ........ .. 3:300SOOO 

3:J'j~(}(Ml 2: UlOSOOO 

~IIOSOCO· ••••••• , ••••.••.••..•.•.• 

lmporlanr·ia pa~:l hoj(': don~ 1 

•:nu I"'.: •lll/t!lll.n~ miln'·is.: 2:200,~000 •••.• , . • ... . . • . . • . . • . . . . 2:200ROOO 

n ""'Tipl••nrin.l 
I 

r. I 
·- :;,;,:;t:ofil)(lo! - .. :,l~i.~[;;o\ --;:~,-~();() u;;;{iflõõõ 



IJere: 
_ ez= __ --·- --------- -- ___________ z ___________ _ z __ _ . ·-' 

Transpnrl<• •..•.•..• r .o: 000~000 

liiJ:UOllSI.H.lO 



l.lü GtlYF.IlNO. 

llttreJ•: 

JUROS. 

----------~-~~------~------
De G "/u• I De :i 0 /o. I De 4 "/o• 

TOTAl,. 

TransportO'... 3B:oooaooo 7311SOOO 42:3608000 

1\l dr Jmleiro dr~ 18<1. 

lruport.:mda pa::;a hojt~: seis 
r·uutos e trest~ntos mil réis. 

O Escripturario, 

23 dt! Janeiro. 

mportancia paga hoje: tres 
contos e quinhentos mil 
réis ..................... . 

O Escriptural'io, 

Jc. 

2:l de Janeiro. 

Saldo que passa para o co
fre dos juros em deposito: 
sete contos oitocentos e 
quarenta mil réis ...•.•.. 

O E~cripturario, 

F. 

DliCl5ÕES llE 1870. 30 

li:300ROOO · .................. · ·· •· 6:300SOOO 

3:ll008000 ....................... . 3:500/1000 

----- ---- --- ------
3:1211/1000 

c •. •'·'~;· 
\' :, 



j'IOIJELO 
O coli·e tle jnros em deposito da dilida íB 

·;a ldu dos .in! os 11~0 rer l~n1a<lo•; a lt; :.JI tlt~ ll<'Z<!IIIhru do :111110 
~·ro\illlo lindo. \illtt• r·outo•: dr· ,.,··i·;,........................... ·~u:uoosow 

r. F. 

F~ssad.u do cofre (•speci:tl prowuient•' t.ll' jnrr1s não rer.lamado~ 
no t.o sem('Sll'f! de 18~0 ·- ·; 1, ~"'·" c•HIIos oitoe••ntos e qua-
L et1t:1. I!til l'Pi•:. ~.............. . ............................ . 

f) Escriptnrario, 

1.8~0$000 



no (;onm :-;o. 

~. G. 
terna fund:ula a t~argo tlo Tltesoureiro I~. 

... -----·24§!. 

'!H d,• .flllll'ir" .f,· IRII. 

lutpNI~IJcia paga hoje~ rli
,·ers•.>s: •Jnatro eoulw; P 
•(ninhf•nlo~ mil n;is ..... . 

F. 

llll(l"rl:t>l''i:• pcog:• h•Jj•~: mn 
(;fllliO rk n',i~ .... .' ....... 

I-. 

HtiVCI': 

_:se: ___________ ~---- -------5!22W:::W 

Juno:,;;. 

.r, :ooogooo -l:ilooaooo 

I : OIJil,~OOO , • . . . . • . • • • • • ...••.. , , • , I :000~00' 
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MODELO l\J. 7. CAPITAL. Jl!ROS 

N. 1.-lUanoel José .Joaquim. 
Apoli;-cs dt• i :00)/l 800;~ COO~ tiDOS !J,OO,~ 200~ 

no 1 '~ :m ~• tOB t73:900S ti:2li~ 

Hecdti. TIH'"onraria d~~ Fazenda d1• ... em .... tlf• ..•. 
. • • • • • • • . • <le iH7 .... 

:llanotl .Tos/ .Tor/I]IÚIII. n E~!Tiptnr::trio, 
F. 

N. 2.-.los{· Antonio da Silva. 
\!'"lkrs dt· I :1/:J:l!.~ ~;oo~ mu,~ iiO:I) ftOO,~ 200,t; 2í:OOO~ í'iOS 

~~~ ;; 

H,·rl'lti. Tlw.-:nuraria d1• F:tz!'Hd;t d1· ..• em •..• Lle •..• 

. . . . . . tlt• H\7 ... 

Jns•; ;l!llouio dr1 Siln(. O f>Tiptnrario. 
F. 

N. ~t-Pedr·o Josi· dn SiiY:L 

H('rf'}Ji. Tllrsuuraria dr l';!Zi'IHla rll' ... em .... d1• .... 
• • . .•. .. . . . tle 187 .... 

f'rdrn Jos/ da Silra. O E~:Tipllll'~ll·ío, 
F. 
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lUODELO N. 8. 
JUROS DE .••..... POR CENTO."' 

TIIESOURARIA DE ........... . 

N ........ (numero da inscripção rla Folha). 

. . . . . • Semestre de !87 ... - !87 •.. 

Capital .................• ,.............. ~ 

.Juros.................................. IJ 

O Sr ............... , .......................... . 
recebe a importanda de juros acima meneionada. 

Em .... rle ........•.. de 187 .... 

O Esrripturario, 
F. 

1,._ B.-Quando o pagamento fôr feito a procurador 
!'I' arrescentaráõ, depois da palavra-mencionada,- as 
f.f'guintes- por seu procurador F. 

l\IUDJ~LO N. ~). 

LIYI\0 AUXILIAR DE DESPEZA. 
1871. 

:~ 

' c.,/ 
"() ,~;: 
.......... '·' 

·~ _',· < , 
,' 



1871. 

Jancirn 'í 

f 

MODELO 
Enll·ada e sahi~tt das notas subsliluidas ou trocadas pelo 

.I Total. 

"11trnda. § 8 8 § § § § § § ~~....___.._.....- .. 

"" 
..., ..., 

Notas I o o "" "' -8 8 ~ Réis. , 
""' "" o ã?, ª - "" "" 

.,... .... IN 

He•~du~u n Thesburei r o, 
em notalii suhslituhla~, 
rptal.roet~nl•JS e setPnl:t 
mil réis ............... .. .. .. ~j .. .. 2 .. . . 2\) 170SCno 

O Thrsourrirn () J\sqivfto 

F. .... 

lolt•rn, ('111 11•1111< dil:lf',f'-
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N. 10. 

'l'hrsom·eil·o da Thesouraria de Fazenda de ...... , ... I,, 

Sabicla. 

187J. 

J:tnf'i r o 8 IIIIJlOrlaueia•Jue se :1hona 
no Thesoureiro, prove
li i ente de diversas no las 
dilaceradas c substitui
das que se receberão no 
dia 7 do COI'Fente, e 
que se rt:'mettem hoje 
ao Thesouro por F., ou 
pelo vapor ........... , 

Total. 

§§§§§§~~~~-
.:; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Notas I 1\éis. 

quinhentos noventa e 
nore mil réis ......... '9 10 .. 27 • . .. 2 .. .. 118 1199SOOO 

O Esct·hão 

F. 
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N. :1.9ã.-JUSTIÇA.-Anso DE7 DE JULHO DE ~870. 

Decidindo que deve ser considerado estrangeiro e como tal eli
minado do serviço da Guarda Nacion'al o Individuo que, embo
ra naturalisado cidadão brasileiJ•o, não tiver solicitado a res
pcetiva carta e prestado juramento. 

:l!linisterio dos Negocios da Justiça .-Rio de Janeiro, 
em 7 de J11lho de 1870. 

Foi presente a Sua l\lagrslarle o Imperador o requcri
wen to e mais papeis, que acompanhárão o officio de V. 
S. de 23 de Janeiro ultimo e em que Narciso Ferreira 
da Silva Sohrosa, allegando ter-se naturalisado cidadão 
hrasileiro, mas não haver soli~itado carta, nem prestado 
juramento, pede isenção do serviço da Guarda Nacional.· 

O Mesmo Augusto Senhor, tendo ouvido o Conselhei
ro Procurador da Corôa, e conformando-se com séu pa
reeer, H a por bem mandar declarar a V. S. que em vis
ta da terminante disposição do art. 9. o da Lei de 23 de 
Outubro de 1832 e Avisos do J. • de Agosto de i8í9 c 28 
de Setembro de 1865, deve aquclle individuo ser consi
derado estrangeiro e como tal eliminado do(alistamen
to da)Guarrla Nacional: o que communico a V. S. para 
seu ·conhecimento e execução. 

Deus Guarde a V. S.-Barão deMuritiba.-Sr. (:gro
nel Commandante Superior interino da Guarda Nacio
nal da Côrfe. 

~. :I.!Xi.-JtJSTIÇA.-AvJSO DE 7 DE JULHO DE f870: 

Ao Presidente da Pro\'incia de 1\lioas Geraes.- Declara que, 
em vista do recurso estabelecido no art. 182 do(Regimento 
dlllCustas, nada h a que resolver sobre a consulta do Escrivão 
do Registro Geral de Ilypothecas da Comarca de Ouro Preto 
se os livros á seu cargo abertos, encerrados, numera.dott.é 
rubricados pelo Juiz .de Direito entrão na excepeão dõ art. 2t 
1lo mesmo Regimento. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro, 
em 7 de Julho de 1870. 

111m. e Exm. Sr.- Foi presente•a Sua Magestad~ a 
Imperador o officio dessa Presidencia, de 28 de Abril 
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ultimo, submettendo à decisão do Govento Imperial a 
consulta do Official do Registro Geral de Hypothecas 
da ,Comarca de Onro Preto ; se, na conformidade do 
Aviso n.• 376 de .\ de Dezembro de t8~~. estão con
templados na excepção do art. 21 do Regimento de 
Custas os liVI'os dos Officiacg do Registro õe Hypothacas 
abertos, encerrados, numerados e rubricados pelos 
Juizes de Direito. 

O :Me~mo Augusto Senhor l\fanrla declarar a V. Ex. 
que e~tantlo disposto noarL i82 do Regimento de Custa:; 
o recurso tlc que podel'á lançw mão a p:trtc que se 
julgar lezada, n~da ha qne resolver sobre a mencio
nada consulta. 

Deus Guarde :1. V. F.x .-lJarão rle 1lluritiba.- Sr. Pre
údrnlr tla Provinda tlr 'iin:to, Gerar~. 

N. 1~}7.-.llTSTI~:\.-:\nso nr. 7 nr. JULHO nr. 1870. 

Ao Preside:tte da rrovinci:t de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul.- Declara que senJo claras as disposições do Decreto 
n.• 169a de ta de Setembro de 1839, que prohibc em todas 
as (vendas deJescravos, soh pena de nullldade, separar o ma· 
rido da. mulher, o filho do pai ou mãi, salvo se os filhos 
forem maiores de 11S annos, deve o Juiz Municipal a.pplíc:tl-as 
aos caso~ occurrente~. indrpcn,lentcmentc llc instrucc:~o ou 
decisão do GoYerno. 

~iinisterio dos Neg-ocitB lla Jnsti(a .-Rio dtJ Janeiro. 
t'm 7 de Julho ele i8i0. 

·lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua ~lagestade o 
Imperador o officio de V. Ex. n.• 81 de 9 de 1\laio ul
timo, submettendo :i. decisão do Governo Imperial a se
guinte consulta do Juiz Municipal e de Orphãos do Termo 
de S. José do Norte, nessa Provincia -se, á vista do 
art. 2." do Decreto n.• 169~ de Ui de Setembro de 1869, 
o qual determina que em todas as vendas de escravos, 
quér particulares, quér judiciarias não se póde separar, 
sob pena de nullidacle, o marido da mulher, o tilho do 
pai ou mã.i, 11alvo sentlo 03 lilhos maiores de quinzr 
annos, deve o Jni7. applicar essa digposiç1o aos escravos, 
qu11têmtlr srr p~rtilh:ulus. 
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E o Mesmo Augusto Senhor Uouve por bem mandar 
declarar a V. Ex. que, sendo claras as disposições do 
referido Decreto deve o Juiz l\lunicipal applical-as aOiõ
casos oJcurrente;;, inrlependenlemente de instrucção ou 
decisão por parte do Governo. 

Deus Guarde a V. E :o:.- Barão rle M1tritibrt.- Sr. Pre
~ideutc da Provincia de S. Pedro do 1\io Grande. do 
~ul. 

l'i. l!J8.-JUSTII~A.-A\l:<ODI' 1 DE JULHO DE 1870" .. 

Ao Presidente lia l'r~,·inda de llliuas Gcracs.-Drclara que nn~ 
(partilhas l'Utrc'lo.!Jl~OS potletll SCJI:ll':tf·SC bens para f!:tgamen-

10 de credores, rc:.lisantlu-sc este ou pela n•ntla dos bens em 
praça ou pela adjudicação, se não houvc1·cm arrematantes. 

!tlinisterío dos Ncg:ocios da Justiça .-Rio de Janeiro, 
em 7 de Julho de 1870. 

111m. e Exm. Sr.-Emofficio n."229 de 30deNo
vembro ultimo, commun.icou o antecessor de V. Ex.. que 
~obt·e cotBnlta do Juiz Municipal c de Orphães do termo 
de Ayunwca, decidira que nas partilhas entre orphãos 
pude-se separar bens para p:1.gamento de credores, 
um;t vez que esleja comprovado o direito delles e jus
tificada a divida com accórdo pleno dos interessados, 
realisando-se o pagamento, ou pela venda dos bens 
em praça on pela adjudicação, não havendo arrematan
tes ; e que seria contrario ás leis e aos interesses dos 
orphãos o pt·ocesso de novas partilhas, por insufficiencia 
dos ditos bens ou falta de anematação. 

Sua Magestade o Imperador, a cujo conhecimento le
vei esta decisão, manda declarar a V. Ex.. ,quo ella é 
da competencia exclusiva do p6der jmliciario ; o que 
V. Ex. fará constar ao referido Juiz. 

lleus Guarde a V. Ex. • .;_Bardo deMuritiba.-Sr. 
Presidente da ProYincia de Minas Geraes. 

-·-·,·-
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N. li)J. -JUSTlt.:,\. _:E'! 7 de JULHO DE 1~70. 

,eclarando /Ínc o C-apitão da Guarda Nacional, logo .que obteuha 
a grarluação de Tencule-Coronel !leve licar a~!(rq;ado ao cor
po !lcixando vago o commanolo da companhia. 

~linistnrin dos NP!HH:io~ da Justiça.-Hio de Janeiro, 
em 7 de J nlho de 1870. 

111m. c E'dll. Sr.- Sn;t .Ma!~estade o lmp,~rador, á qnem 
foi pr,.seHk o ollirio n." :11 de 28 de Maio ultimo, em 
que V. Ex. con~ull:t se um C:tpitão comman1l:mte de 
companhia, a quem forão ~~onct~tliLlas as honras de l\lajor 
e poslf~rionJu'nlc as 1k TPHcnlc-CoroHel, dme ou uãn 
ficar sujeito ao .M<Jjor fiscal do corpo, Ha por lwm man
dar deelaral· a V. E :c que o Capitão da Guarda Nacio
nal, log-o qrw obtenha a graduação de Tenente-Coronel, 
deve lkar a:;rgregado ao eorpo considerando-se Yago o 
comrnandn da comp:.mhia : o IJUe communico a V. Ex. 
pc~ra :,cu conhPciiUl'Hto ·~em resposta ao mencionado 
<Jfficio. 

Dcw; Grnnlr a Y. l:x .-/Jrtrâo de Jluritiba.-Sr. Pre
o·Í·Irnl<' 1h Pro v inri:t do Maranhão. 

---
N. 2!10.- FAZENIJA.- E11 ll PE .JULHO m: 1870 . 

. M:uu!a proce1ll'r ú;':;uhstituit;iw !las nota« 1le 2500n 1la 3.• 
csl:uupa. 

!llinisterio do~ Negorios da Fazcmla.-Rio de Ja
neiro, em 11 dP Julhn tle 1870. 

O Visconde de ItalJorahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Naeional, tendo resolvido a substituição das 
notas de 2~~000 da 3." cs tampa, ordena aos Srs. Inspec
tores das Thesonrarias de Fazenda que mandem pu· 
blicar esta resolução por annuncios nos periodicos das 
Provindas, e por editaes affixados em todos os l\lunici
pios ; procedão á referida substituição com o producto 
da renda das respectiv<1s Thesourarias, solicitando are 
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messa dos fundo~ precisos no caso de deficiencia da 
}Ilesrna renda; e remettão mensalmente ao Thesouro as 
nolas que se forem sub.>lituiudo, devidamente cuim
badas e inutilisadas. 

Nos anauncios e editaes devrráõ fazer a declaração de 
que do Lo de Julho de 1871 em diante começará odes
conto de 10 "/., mensaes no valor das notas que não ti
verem sido sul.Jsti tu idas até 30 de Junho desse anuo. 

Visconde ele ltabomhy. 

N. 201.-!" AZENDA.-EM H DE J'Ur.Ho Jll 1870. 

Dá provimento, em p u·tt-, ao recurso do capitão da barca ame
ricana rurJuit ácerca de despezas feitas com os salvados do' 
mlc'smo ~avio, e recommenda a liel observancia dasdiSpõsh:ões 
ru;p~ciivas. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 12 de Julho de i8í0. 

O Visconde de ltaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Provincia da Parahyha, para 
os fins com-enientes, e em resposta ao seu officio n. • 19 
de 1G de Março do anno proximo passado, que foi pre
sente ao mesmo Tribunal o recurso interposto por 
Geor;\r. A. Bigi!ow, tia der.isão dessa Thesouraria con
firmando o acto da Alfandega que o obrigou ao paga
mento da quantia de 1 :582b000, JH·oveniente de des
pezas ft'Ílas com os salvados da barca americana l'ursnit, 
de que era capitão o recorrente; e o Tribunal: 

Considerando que o recolhimento dos salvados ao 
armazem de Victorino Pereirà l\laia & c.• foi ori
ginado pela falta de espaço na Alfandega, c que não 
obstante terem deixado de ser ouvidos o referido capitão 
c o consigna tario do navio, podião estes ter reclamado o 
que julgassem a bf.;m de seu direito; resolveu entre• 
tanto dar provimento ao recurso nesta parte, reduzindo 
de 1:000~000 a õOO~OOO a importancia da armazenagem, 
permanecendo, porém, a decisão recorrida quanto ás 
outras despezas, pelo que ficão os interessados su
jeitos ao pagamento de t :082#000 em vez de 1:5821~000, 
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ilt>,·enrlo a <1 ifferença de !SOOJOOO ser tirada dos di
reitos cobrados na importancia de 3:003,~921. 

Por esta occasião rccommcnda ao Sr. Inspc:::tor da 
Thesuurari:l, para o fazrr constar ao da AICamlega, qu€ 
J:a anecadação dos salvados, seu acondicionamento c 
deposito, drre ter muito em vista as disposições dm 
:IJ·ts. 33ü c 316 do H.cg-nlamcnto das AHan<legas, e os 
:·r·ts. 73l " 73í do Cotligo do Commcrcio, não prrte
rindo a clrsistcnci:l ou consentimento dos capitães ou 
rvusignatarius dos navios a bem dos interesses fi!UC 
l'lles rcpresentão uos salrados, e para evitar recla· 
mações tle indemnisações que possão ser procedentes 
pda falta de ob.~enaucia dessas formalidades. 

Visconde de Itaborahy. 

N. 202.-:FAZENDA.-E)I i í DE JULHO DE 1870. 

Subrc a rcn:,,~,;~io tia' dlrc•:torias das J.ssocia~ões bancaria>. 

~.Iini~terio dos Negorios d·t Fazeuda.-Rio de Janeiro, 
em H de Julho de i87U. 

Illm. c Exm. Sr .-Ent solucão á consulta constante 
de seu otncio d~ 2 ctt> Abril u!Íimo, cabe-me declarar 
a V. E -c que a Lei de 2-i! de A<5osto de !860, dispondo 
que as administrações Lancar·ia;; srjão todos os annos 
substituitlas, e de talmotlo que no iitn de cinco an.nos 
se obtenha uma renovaç;1o completa, teve em VISta 
wnseguir, ainua rnc~mo nos estabelecimentos novis
:-imos, css1 renoração parcial no fim de seu primeiro 
anno, não obstao te ter o D:rcctor ou Directores a sub
stituir apenas nm ann.1 de exercício. 

Não é, pois, preciso qne um Director tenha cinco 
armos Llc cxistencia administratÍ\'a para ser substi
tuído; Lasta que seja C1 mais antigo na occasião de 
realisar-sc a suhstiruiçiio annual, llada a hypothesc 
de compór-se a administrarão de cinco ou de mais de 
cinco membros. · 

O Aviso deste l\línisterio de 6 de Sélembro de 'i869, 
quando t.liz que os Dirretores com cinco annos de admi
ni~tr;tç~o n~') podem '.'C!' reeleito~, ainda que antes da 
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votação sr, hajão demittido, e que aos outros menos 
antigos é pennittida a eleição, de modo algu-m se oppõo 
a esta dou trina. . 

A pergunta a qua respendeu o mesmo A viso não dava 
conta da antiguidade dos Direclores, a que se referia, 
e pareceu antão que n'um Banco, que tem de existencia 
mais de dez annos, have1·ião alguns com o exercicio de 
cinco annos, e sorião esses gs demissionarios sobre quem 
assentlva a pergun la. 

Para computar-se a antiguidade de um Director par
te-se da data de sua posse. O supplente que entra em 
exercício, serve como Dircctor, c conta sua antiguidade 
como tal, dr.sde que tomou parte na gerencia do es
tabelecimento onde obtcV"e votos; pois que o tempo 
do supplcnte sem exercicio não é computavel para 
formar a antigui-dade que tem de se1· attendida nas 
~ubstituições. 

Se o Banco da Bahia, em lugar dn nova adminis
t-ração quizer rerlegcr os acluaes Directores, deverá 
f1zcr exccpção do mais antigo, que não póde continuar 
na Directori.1: 

Pelo que respeita a questão do tempo em que se 
devião reunir os accionistas para a eleição da directo
ria, é claro, á vista do disposto no Decreto n.· 27H de 
t9 de Dezembro de i860, art. HS, como bem decidiu 
essa Presidencia, que só podia esse acto ter lugar de
pois de sessenta rlias da publicação do:; novos esta
tutos do mesmo Banco. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde d~ Itaborahu. -A 
S. Ex. o Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 203.- FAZEND.\.- E:.l H DE JULHO DE !870. 

netermína que_ nas Alfandegas fio Imperio se observe a seguinte 
Tabella de (reducç:lo das toneladas e lasts das princfpaes 
nações em) toneladas brasileiras. 

--~--~-~--·· ---

Ministerio dos Ne~ocios da Fazenda.- nio de Ja
neiro, em i 4. de J111ho de !870. 

O Visconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional , · lransmitte aos Srs. lu· 
~poctores dns Thesou rarin~ ele F11zencla d1ls Pl'O\·in. 
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cias onde ha Alfandegas, a fim de que seja con
venientemente observada, a Tabella junta de re
ducçào das toneladas e lasts das princi.P.aes nações 
em toneladas brasileiras de 793, t 5 ktlogrammas. 

Visconde de ltaborahy. 

de retlucção das toneladas e lasts das prin .. 
eipaes na~ões em toneladas brasileiras de 
.,93,1:» kilogt•auunas (54: ars.) 

NAÇÕES. TO:"EI.ADAS E LASTS 
ESTR,\NGEIROS. 

~=============oi===========----
Austria........... ... . . . . . . . . 1 Tonelada.......... 1,40 
Belgica.. ... .. . ... . . . . •.. . . .. 1 -1,26 
Chile................... . • .. l » 1,26 
Confederação da Allem:mha 

do Norte.................. 1 Commcrcc•last.... 3,78 
Idem........................ 1 Schilfs-lasl . . . .. . . 2,lS2 
Dinamarca.................. 1 Last............... 3,85 
Idem........................ 1 Commcrce-last.... 3,28 
Idem ........................ 1 Tonelada.......... 1,28 
Estados-Unidos ............. 1 » 1,28 
França.... . .. . .. . . .. .. . . .. . J 1.26 
llcspanha.... ... .. .. ... .. . . . . 1 1,16 
Uollantla.................... 1 I"ast. ... .. .. • .. . • . . 3,78 
Inglaterra................... 1 Tonelada.......... 1,28 
Italia........................ 1 1,26 
Mexico.................. . . . . 1 » 1,26 
Noruega..................... t Last.... ... • . .. • • •. 3,27 
Perú........... .... . . .. .. . .. t Tonelada.......... 1,26 
Portugal.................... 1 1,26 
Republica Argent.in!l........ t 1,26 
Republica Oriental dt~ Ul'll-

guay..... . . . .. . . .. . .. .. .. . t " 1,16 
Russia....................... 1 1,30 
Suecia..... .. .. .. . .. .. . . .. . . 1 Ny-last.. ... ... • . .. lS,36 

.'flatheus da Cunha. 
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N. 20L-FAZF:NDA.-Eu u; DE JULHO nr. ·18i0: 

Concessão de favores á Companhia - The Gla~gow and South 
Arncriêli Slealrl~lííp. · 

:Ministrrio dos Ncg-odos ia Fazcnda.-Rio t!c Janeiro, 
l'lll tG flt~ Julho de 1870. 

1\lm. e Enn. Sr.-Sir·va-sc V. Ex. dar as preeisas onlens 
pua que os vapores da Companhia -The G\asgow an•l 
South America Stram~hip Company-, qne pretende 
estabelecer navegação regular entre o porto de G\asgow, 
Bahia, Rio de Janriro e Rio "'da Prata, e vier-verga, 
tenhão nessa Alfandega as srguint••s facilidades e fa
vores : 

Serem aclmitt.idos 'it immediat.a de.~e3rga pelo scn ma
nifesto c a tlespachar·em nova earga qne honHre·m de 
•·rceber sem ficarem sujeitos ú escala, tentlo assim pre
ferencia ~obre navios de ''ria; 

Serem vis i ta tios finda a descarg-a rom o resl o rios 
sobresalentes a hortlo sr,m ohrigação de depositai-os 
nessa Repartição; 

Porlcrem sahir· a qualquer hora do dia on tia noill', 
ohsrrvados os regnlamentos da policia do porto; 

Poderem os Agrntes responsabilisar-~r, pelo pagamrnto 
rle qualquer multa ou tlirPito que, em virtude rios re
gulamentos fisraes, forem devidos pelos Commandantcs 
dos vapores, no intuito rle evitar demora no seu de~
nmharaço. 

A Psta Companhia não é concedida isenção de quaesqurr 
di rei tos. 

Drn<> Guarde a V. E'\.-Vi.~conde de Jtaborahu . .:....A S. Ex. 
o St·. In~pcetor da AlfandPga do Rio de Janrit·o. 

- Irlcnticos ás Pl'f'Sirlcncias das Províncias; de Pt>t'
namhuco, Rahia, e S. Paulo. 
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N. sw:i.-FAZENDA.-EM w oE Jm.no nF. ts7o. 

Como tlcve ser inulilis:irlo o sei!IJ .. atlhesivo das cerLidões e outros 
papeis passatlos pclmi. ConsÜÍ:uÍÓs estrangeiros. 

l\linisterio do;; Ncgodos da Fazenda.-Hio de Janeiro, 
rm t8 de Julho de 1870. · 

O Vi~conrlc tle ltahorahy, Pr·rsitlrnlc rio Tribunal do 
Thcsout·o Nar.ional, communica ao Sr. lnspeetor da The· 
som·aria de Fazenda da Província de Santa Catharina, 
para os fins convenientes, r em resposta ao seu officio 
n." HO de 13 de Dezembro do anuo proximo passado, 
que foi approvatlo o acto d:t Junta de Fazenda dessa 
l't·ovinch dceidintlo r1ue o scllo atlhesivo das ecrtidões 
c outros papeis passados pelos Con~ulados estrangeiros 
deve ser inutilisado pelo modo prescripto no n.• Hi 
~ L" do art. 2;) do Heç:ulamrnto que acompanhou o 
Dccrf'to n." n~;~ tlc 17 de Auri I de 1869. 

Yiscowle de ltaborahy. 

N. 2011.-FAZE:\ll.\.-E\1 t!l DE JULHO DE :l870. 

Solm:~ o' ~Pilo tlt• nm •·ontraclo rle :~rrcntlamcnto rlti ltcneno 
naciona I. 

1\linistc!'io dos Nrgoeios tla Fazcnda.-Rio de Janeiro, 
em Hl de Julho de Hl70. 

O Visconde .de ltahorahy, Presidente do Tribunal do 
Tlle~ouro Nacwnal, 1leclara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da l'roYincia de Santa C:tlharina, para 
os fins convenientes, c em resposta ao seu oflicio n. o 13ti 
do t.'' de OezPmbro do anno proximo passado, que se 
deve consitlernr certo I' lixo, para o pagamento do sello, 
o prazo de nove annos mencionado no contracto do ar
rendnmento de ~eis braças e tres palmos do terreno 
onde e., lnvc etl i fica tia 011 t r'ora a A ll'a ndega da G:1pi t:J 1, 
feito a Jur·!;f' dn Souza Continho: viqo rptc a dau~ula 
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de que o Govemo Imperial se reserva o direito de 
cx.igir o mesmo terreno em todo c qualquer tempo que 
delle precisar, é apenas uma cautela_- para o caso de ex
trema necessidade, que raras vezes se verifica, sendo 
que dado elle, tem a parte direito ã restituição da quota 
do sello correspondente ao telllpo que possa faltar para 
o complemento do contracto. 

Visconde de Itaboralty. 

N. 207 .-FAZENilA .- E)l :19 DE JULHO DE :1870. 

Determina que d'ol'a <~m diante scjão l'ecolhidos dircctamcnte 
aos cofl·cs das Thesou•·arias das Provinc!as, onde não houver 
1\cccbcdoJias, os dinheiros dc.Jdcfuutos c ausentes. 

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda.-1\io de Janeiro, 
em 19 de Julho de 1870. 

O Visconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectot·es das 
Thesourarias de Fazenda das Províncias onde não ha 
Hecebedorias, que d'ora em diante fação recolher direc
tamente aos cofres das mesm:ts Thesourarias os dinhei
ros de defuntos e au~entes; cessando, portanto, o abono 
da porcentagem de :l "lo que por semelhante motivo 
so fazia ás Collectorias e outras estações de arreca
dação. 

Visconde de Itaborahy. 



N. ~OH.-FAZENDA.-E3I 20 DE JULHO DE 1870. 
I, 

f'rovicl~ucia para sc1·cm ós Arsenacs dt! G!!CJ'I"a indcmnizadus 
JlromrJt:uucute dos objcctos rruc rorucccrcm, ou serviços que 
prestarem its Thcsour:uias tle Fazcntla c a quaesqucr outras 
lleparti~·iíes. 

l\liui~tr•rio rios NrJg-oeios da Fazenua.-Rio de Janeiro, 
em 20 tlc .Jull10 de :1870. 

O Yiseontln de ILa!Jorahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, autoriza o Sr. Inspcctor da 'fhesou
raria de Fazenda da Província de Pernambuco para, por 
iucio de jogo de contas, indemnizar o l\linisterio da 
Guerra da somma de 3Hi,)t5:S7, provcnicntc de diversos 
ohjectos fornecidos pelo Arscnal ~c Guerra dessa Pro
' irll'ia á mesma Thesonraria, em virtude de ontem da 
Prc~idcncia, conforme as contas juntas, rcmettidas ao 
The:;our·o eom A viso;; da ta rios de 23 e 24 de Dezembro 
proximo passado, depois que verificar a realidade dos 
fol'llr'r'imentos a que cllas se referem, levando a despeza 
;i nd,rír:a r·o•npl'lenle do exercício de 1868--1869 c 
annullaudo-a na rcrúa do§ 6." do orçamento daquelte 
.'fini:;lerio. 

1'01' ~·~ta ,H·casiiio rccommenda ao Sr. Inspector que, 
rura evitar trahalho e ([,·fungas de expediente, todas as 
Vt'ZL'S que o Ar~1'1tal de t:uerra fomcccr á Thesouraria 
l)ll outra qnalqucr Rcjl:i!'tição algum objecto ou executar 
~ervir;o 1p1C raiba nas forças do credito aber·to á rubrica 
pela qual 1leva a clcspeza ser paga, se faça a intlemnização 
Ht JunsuLt Thcsonraria. ou por jogo de contas. cJ·edi
lando a ruhrit:a do l\linbterio que tiver preslado o 
material ou serviço. r• debitando a verba do Ministerio 
snppritlo a que tenha de ser· levado o valor do objecto, 
ou pap;and o a conta apenas apresentada com requeri
lllf~rrlo do Chefe da Estação ott otlicina suppr·idora, a 
qual neste caso tirará nas mnsmas condições de outro 
íjllaf,rucr fOJ'IICt:l'dor; prc~cindindo-se assim da intcr
\t';ll;;1o dn l\liuistcrio para e!Tertuar-se o pagamento. 

n~conde de Itaborafly. 
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N. ~09.-l<'AZENDA.- Ell 20 DE JULIIO DI..: 1870. 

llefet·imcnto ~r. um rec],rso ácerca do pa~amento dos ~s 
de 15 o to, extgtdos pcla_M!;t!!~~a da Bahta, sobre o valor de 
casco de um pequeno vapor de ferro construido na Ingla
tcn·a por conta c para negocio do reconcnlc. 

Minisl.erio 1los Negoeios da Fazenda.-Rio de Ja
neiro, em 20 de Julho de 1870. 

O Visconde de ltabot·ahy, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda da Pravincia da Batua, em 
resposta ao seu ollicio n. o 81 de 19 de l\Iaio ultimo, 
que o mesmo Tribunal resolveu deferir o recurso in
terposto por Caetano Lourenço de Seixas da decisão 
da referida Thesouraria confirmatoria da da respectiva 
Alfandega, que o sujeitou ao pagamento da quantia 
de 3:000~000 de dit·eitos de Ui "lo, correspondente ao 
nlot· do c1sco de um pequeno vapor de ferro que 
mandou construir por sua conta na Inglaterra para 
o serviço de reboque no porto da capital da dita P•·o
vinda, visto não ter-se dado transferencia de dominio 
tla refaiLla embarcação. 

Visconde de Itaboralty. 

N. 210.-JUSTIÇA.-AVISO DE 20 DE JULHO DE 1870. 

Ao !'residente da -Província do Piauhy.-ncclat·a que nada ha 
que resolvei· sobre as duvidas suscitadas pelo Promotor Pu
hlico da comarca da capital com referencia ao processo do 
Capitão Clcmcritc tlc Souza Fortes, visto achar-seãifc.cto 
ao podct· judiciario. 

Ministcrio dos Negocios da Justiça.-Rio de Jànciro, 
em 20 de Julho de 1870. 

lllm. c Exm. Sr.-Foi pre~cnle a Sua ~lagcstade o 
lmpr.rarlor o ollkio fln V. Ex., ele 23 de Abril ultimo, 
~uhmeltcudo á dcci~áo do liovcrno Imperial as seguinte~ 
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consultas do Promotor Publico da comarca da capital, re
lativamente ao processo instaurado ao Capitão Clemen
te de Souza Fortes, por otlensas physicas praticadas 
em seus escravos Romualdo e Evaristo : 

t. o Se se deve consi~erar o escravo pessoa miseravel 
para ter lugar a applicação do art. 73 do codigo do Pro
cesso Criminal, c se o llinisterio publico é competente 
para reconhecer esta qualidade nos acima mencionados; 

2." Se, sewlo leves as referidas otlensas physicas, po
dem ser qualificadas crime tendo sido feitas pelo pro
J'rio senhor. 

O mesmo Augusto Senhor houve por bem mandar de
clarar qun nada ha a rnsolver, visto achar-se a ques
lào affeeta ao Poder Judiciario. 

Dens Guarde a V. Ex .-Barão de Jll11ritiba.-Sr. Pre
sidente da Provinda do Piauhy. 

N. ~Jl.-JUSTIÇA.-An;o DE 21 m: JULHO DE 1870. 

Ao l'rcsitlcutc da l'rovincia do 1\laranhão.-Oeclara que o 1.0 

supplenlc da 2.• vara munieipal da capital não perdeu o lugar 
pelo facto de ter aceitado e exercido o cargo de Presidente 
do l'iauhy. 

Ministerio dos Ne.!rocios da Justiça.-1\io de Janeiro, 
em 21 de Julho de 1870. 

Illm. c Exm. Sr.-Approvo o acto de V. Ex.., cons
t'ln te do seu oflicio de 8 de Abril ui ti mo, no qual declara 
11ue, á visla do art. 7. 0 .do Decreto 11.0 2012 de 4, de No
vembro de 1857, o Dr. Augusto 0\ympio Gomes de 
Castro, pelo facto de ter aceitado e exercido o cargo de 
Prcsi1lente d" Provinda do Piauhy, não perdeu o lugar 
de t ." supplcnte da 2." vara municipal da capital dessa 
Província. 

D1'U~ Guarc!P a V. Ex .-Barão de .il-luritiba.-Sr. Pre
sidente da Provin,·ia do 1\lara·nhâo. 
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N. ~12.-JUSTIÇA.-AVISO DE 2l DE JUI.IIO DF. 1870. 

Ao Chefe de Policia da Côrte.-Declara que o Promotor Publico ( rf.:.,f, • ;'(, .I 
deve intentar a quelxa e requerer as dillgeriCiãs-õccessirias, 
quando lhe forem remetlidos por um Juiz papels relativos ã 
o~ensas physicas p1·aticadas co_ntr:t pessoa misel'avel. 

Ministcrio dos Ncgocios da Justiça.- Rio de Janeiro, 
em 21 de Julho de 1870. 

Foi presente a Sua Magestade o Imperador o officio 
de V. S., datado de 6 do concnte mez, no qual expõe 
que, tendo remeltido ao t. o Promotor Publico, a fim de 
dar a competente queixa, os papeis relativos a offensas 
physicas, praticadas em 1\lanoel Angelo Pinto, pessoa 
miseravel, forão-lhe devolvidos os mesmo;; papeis, por 
entender esse funccionario que ãs autoridatles policiaes 
cabe processar ex-olficio em semelhantes casos. E o 
l\lesmo Augusto Senhor Houve por bem Decidir que, 
sendo expresso no art. 73 do Codigo do Processo Ct·i
minal que o Promotor Publico deve intentar a queixa 
no caso sujeito, verificado o exigido pelo Aviso de 30 
de Agosto de !865, não foi regular a devolução que fez 
dos papeis, por V. S. remcttidos, a quem aliãs podia 
clle requisita r especilicarlamen te a indicação das teste
munhas neressarias para dat· a q~teixa e requerer quaes
quer diligencias no mesmo sentido c não exigir, como 
fez, que o Juiz procedesse cx-officio. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Muritiba.-Sr. Chefe 
de Policia da Côrte. 

N. 213.-FAZENDA.-E~t 21 DE JULHO DE 1870. 

Declara que ao Chefe rla t.• Secção da Alf~nl!_çga' do Pará 
· compete servir de Ajudante do Inspcctor, á vista do art. t.o 

do Regulamento de 20 de Abl'il ultimo. 

lllinisterio do~ Nr-gocios da Fazrnrla.- Hio de Ja-.~~'~··. · ,, 
nciro, em 2l de Julho ue i8i0. ///. r}V •\R.t 

,:· 't-..'-' 
O Viscomle de ItalJOrahy, Prcsid<'nte do, 'f~~.&í~l 

do Thcsouro Nacional, dechra ao Sr. In~p~Hur lb 
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Thesourai·ia de Fazrntla 1h Provinei:t 1!0 Pará, rnl 
resposta ao seu ollieio n." 811 de '27 de Junho ultimo, 
que, á vista do art. L • do Regulamento de 20 de 
Abril do corrente anno, não ha duvida de qtte deve 
servir de Ajudante do lnspeetor da Alfandega da 
mesma Província o Chefe da l. • Secção. 

Visconde de Itaborahy. 

N. 2tL-FAZE'inA.- EM 22 nE Ju1.no nE uno. 

Deferimento de umí recurso sobre multa del 11ireitos !lobr:ttlo~ 
pela falta de mn fardo que a Jlarte decla;·~·ra ter r.hega1lo 
no vapo1· Tyclw Bralte, fóra 1\o manifesto, visto l'eeonhecer-se 
que o dito fardo viera, \louco tempo antes, uo vapor l'lolcmy. 

l\linisterio 1los Nego1~ios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 22 de Julho de 1870. 

Illm. e Exm. Sr.-Communico a Y. Ex., para os 
fins convenicntL'S, quq pelo Tribunal tlo The~out·o 
Nacion~l foi deferido o requerimento em que E-;t,~vão 
Busk t\: C. a, como Agentes da companhia de paqtwtrs 
« Liverpool Brasil anti Hiver Platc Stcamers, » n•
correrão <lo tlc=-pteho t!CSS1 In"pectoria de 20 tle Junho 
ultimo, que lhns impôz a multa de Jircitos em dobro, 
na importancia tlc ft9:Ji;l00, por terem declarado em 
Fevereiro do corrente anno no aelo do darem en
tt·ada do vapor inglez Tyc!w llrahe, rpie a bordo tlc-;te 
e~istia um fardo de marea .... , n. o :Jr)30, não mcnt:io
nacto no respectivo nnnife,to, visto havnr o Tribunal 
l'l~r.onhccido que o dito fanlo n;lo viera no referido 
vapor, mas sim no p·tqttetc ing-lrz l'tolemy, entrado em 
26 de Janeiro ultimo, rnmo consta do ollicio n. o 277 
df'ss:t ln . .;pcct.oria de 30 de Junho tindo, e da dedar~
':ão feita pelos twgochnt.P.~ Fre1lcriw Str.l!·k &. C.", 
nnieos consigna ta rio:: do~ volnme::; daqn1'lla marca. 

D,r!ll\ r.nan!'' a V. E'<.- lliw:orule rl!! lfrt1Jrmth.1f.
A S. l·.·c o Sr. ln''Jl"•'lfll' dt Alf-tndP•r:t d:t Ctt~'IP. 
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N. 21:).-fAZENOA.-E\1 21 DF. JULHO DF. 1870. 

Declara isentos do imposto sobre industrias - os indivíduos 
que extrahem o leite ou resina da arvore da gomrua elas
tica ; sujeitos po1· assemelhação, ás taxas .das fabricas de 
distillação-os que transformão es5a mate:ria prima nos ditre
rentes productos em que a mesma é atfeiçoarta; e compre
hendidos no a•·t. 13 do Regulamento n.o 43t6 do anuo pas
sado- os que se 3Jlresentão em pequenas embarcações a 
vender generos c comprar gomma elastica. 

'Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 22 ue Julho de 1870. 

O Visconde de ltahorahy, Presitlentc do Tribunal 
!:lo Thesouro N Icional, tendo presente o officio n." 
103 do Sr. Inspector da 'fhesouraria de Fazenda da 
Província do Amazonas de 2:\ de Outubro de !869, 
communicando que em Sessão da Junt:1 de 7 do mesmo 
mez resolvêra assemelhar a extracção da gomma elas
tica á fabrica de distillação, e os negociantes que se 
apresentão em pequenas embarcações vendendo gene
ros, e comprando gomma elaslica, como comprehen
didos no art. 13 do Regulamento de 23 de Março do 
anno p:1ssado, para pagamento do imposto sobre in
da~trias e profissões; declara ao mesmo Sr. Inspector 
que não estão sujeitos a este imposto as pessoas que 
extrahem o leite ou a resina da arvore da gomma 
elastica, e sim as que transformão essa materia prima 
nos differentes productos em que ella é affciçoada, 
embora não tenhão fabricas ou estabelecimentos fixos 
e regularmente montados: Hcando nestes termos appro
vada a assemelhação feita pela dita Thesouraria para 
aquella industria, bem como para a dos regatões. 
Observa , porém , ao Sr. Inspector que deverá con
ceder remissão total ou parcial do imposto, faeultada 
pelo art. 26 do supracitado Regulamento de 23 de 
Muço do anno passado , todas as vezes que se der 
escassez de redi tos dessas e semelhantes industrias. 

Visconde de Jtabora.hy. 

-···-
llECl'l!F.S DF \870. 33. 
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N. 2tn.-FAZENDA .-Eu 22 m: JULHO DF. -1870, 

Nega ap(lro\·ação áo acto da Thrsouratia da l'rovinci:t de S, 
Pedto, IJLIC ma miou COIIIJlrchcudcr· uma fabrica de charutos, 
para a cohr·an~.a do imJlOsto de industrlas, em classes diversas 
daquellas em que t;'5díô · exrr·essamente comprehcndidos os 
l'ahrie:mles e uwr,~a,Jor··~~ 1l•! charutos. 

Minisll'rio dos Negoc.in'~ ua Fnrntla.- Rio lle J:t
lJf'iru, 1'111 2z J,~ .l11lho tl,• IH70. 

O Vif:condt: tl,-. ltabor;tlry, Presidt;Jile do Trilmn:~l 
c],, Tlwsouro NacivwtL •kdara ao Sr. Inspector da The
~o:uaria de Faz,•nda da Província de S. Pedro, para 
w: fins conveniente;;, e em respost:~ ao seu ollicio 
n." ~57 de:; de No\t~mhro do anno vroximo passado, 
que, ~~m vista do art. 3." do Hegulamenlo que acompa
nhou o Decreto n." ,~310 de 23 de l\larço do mesmo 
armo, n~o pMe srr sust.rntada a deliberação man
•larHlo cnmprehrnLler nas Tahellas A, ~- • classe, e D, 
:1.", annexas ao ref,~riúo Hegulamento, a fabriea de 
ch~t·ulos tle .Josú Szrypinski, por não tratar nenhuma 
daqndla~ classes de• fabril.'antes e mercadores dr. cha
rutos, comprehentli,Jos sómente na L" classe da Ta
Jwlla 1\.,r 2.' da T.thella D; ficando, porém, con
<:Ctlitla a retltw;ão <In 2:; "/., na taxa fixa da classe em 
qur r~tá contemplatl.t a indnslria a qtH~ sr refere o 
mrndona1lo ofl1rio. 

--
N. 2li. -FAZENllA.-E~· 23 OE JULHO IJE t8i0. 

Appl'Ova uma deliberação tla Thcsouraria da Provincia de s. 
Pedro r·elaLíva ao lançamenLo dos armazens de deposito de 
herva-matc , para a cobrança do imposto de industrias e 
prolissões. -- ·- ' 

111inisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja~ 
neiro, em 23 de Julho de l8i0. 

O Visconde lle Itahorally, Presidente do Tribunal 
do The~onro Nar·ional, dedara ao Sr. Inspector d~ 
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Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro, 
em resposta ao seu officio n. o U4 de 9 de Julho 
do anno proximo passado, que f9i approvada a deli
beração que tomou de comprehender na disposição 
dos arts. t5 e t6 do Regulamento que acompanhou 
o Decreto n. o 4316 de 5!3 de 1\larço do mesmo anno, 
os armazens de deposito de hena-matc, pertcn
rcn te c; a ind i v id uos que exercem conjunctamente 
outro qunlquer gcncro i:lc indu,stria, c assemelllando-os 
aos dPpositos de café mencionados na Tabella A., 
anncxa àquelle Regulamento, no caso de terem os 
referidos indivíduos simplesmente taes armazens. 

Visconde de Jtaborahy. 

--
N. 218.-FAZENDA.-Ell 23 DE Jl:l.IIO DE 1870. 

ná provimento ao recurso de uns negociantes de Porto Alegre 
áccrca do lanç:mJCnto de sua casa de negocio e armazern 
de deposito, mandaudo que se proceda, quanto á taxa flxa, 
uos termos do ar·t. H do Regulamento n.o 4346 do anno 
passado , c, 11uanto á proporcional, na conformidade tlo 
art. til. 

Ministerio 1los Ncgodos da Fazenda.- fiio de Ja
neiro, rm 2:3 de Julho de 1870. 

O Visconde de llaborahy, Presidente do Tribunal 
do Thesour o Nacional, communica ao Sr. lnspector 
da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro, 
par a os fins convenientes, e em resposta ao seu officio 
n. • 210 de t 5 de Setembro proximo passado, que foi 
presente ao mesmo Tribunal o recurso interposto por· 
Jayme Para de da & Filhos , da decisão ·dessa Thesou
raria que reformou a da Alfandegada cidade de Porto 
Alegre, pela qual fôra attendida a reclamação dos 
recorrentes contra o lançamento feito sobre uma das 
casas em que elles fazem girar o seu negocio, e sobre 
o armazem de deposito de mercadorias pertencentes 
á mencionada firma, comprehendidos na t.• classe 
das Tabellas A. e D., annexas ao Regulamento que 
aeomnanhou o Decrl'to n.· -'l3í6 de 23 de l\l:1rco de 
r3'3~;" o 'f ribun1l: · 

.. 
,1, '"; .. ,• 

f t _J:·d 



200 DECISÕE!I 

Attendendo a que, estando as casas de negocio dos 
recorrentes situadas todas na cidade de Porto Alegre, 
dever-se-hia proceder ácerca do imposto a que estão 
sujeitas, de conformidade com a disposição do art. 
t4 do referido Decreto, quanto á taxa lixa, e nos 
termos do art. 16 quanto á proporcional, resolveu, 
para este etieito, dar provimento ao recurso; cum
prindo, portanto, f!IIC St~ja reformada neste sentido a 
flerisão rcrorrida. 

Visco11de de Itabomhy. 

N. ~1\l.-FAZ!·:ND.\.-E)l ~:l DE JULHO DE 1870. 

Ao;; J'resi!l•~ntcs de rro1iucias compete impõr as multas rm 
'Jlll~ iucNTercm us Collé'•~lures pelas· iufracções previstas no 
a1·t. !i'í tLJ l{e;;ulailleato tio Sclb de 17 tle Abril do anno 
passado, c os f.IH'fes tias Alfantlcgas c J\eecbcdorias pelas 
de •pe 11:,ta •1 ~•rt. ~~ ~ L" ti() nH:smo Regulamento . 

.Mini,;let·io dos Nt·~cOCÍIIS da Fazenda.- nio de Ja
llf'Íl'O, em 23 de Julho de tRiO. 

O YiséondP de Halwrahv, Prcside11ll~ tio Trihun:~l 
tl•l Tllt·souro Naeion;d , tlr~l'l;na ao Sr. lnspcetot· da 
The.,ou!·aria de Fa:t.t nda th ProYincia de Pernambuco, 
Jlarn o:: fins convt•HiPntc~, c t·m resposta ao seu officio 
n.o 2;JG de J!) dn Outubro do anno prox.imo passado 
qnt~, na lúnna rln ~ 9.." tlo art. n2 do negulamcnto 
rln sPllo de I 'i rlf' Ahril do mr~mo annn, (·ompetc aos 
Prei'itlcnlt~s dn ProYiPcias impór as multas em que 
po:::são incorrer tH'Ias infracções previstas no art. 47 
rio referido Hegulamcntn os Collcetorcs, e no art. 
ft8 ~ 'L'' os lnsprct.nrcs :las Alfandrgas e Adnünistra
clore~ das Rccrbn.lorias, quando att.endcrem official~ 
mente a Jlapei~ Pll r!(J,·unwntos não scllados. 

l"iscondc de ltaborahy. 

--
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N. 220.- FAZENDA.- E~t 23 DE JULHO DE 1870. 

Sobre a commissão devida aos empregados das Estações Fisc~es 
peta(veurta de~!tam~Ihas _do sello adhesivo. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 23 de Julho de 1870. 

O Visconde de Itaborahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspeetor da The
souraria de Fa?:enda da Província de Afinas Geraes, para 
os fins convenientes, e em re!'>posta ao seu officio n.• H6 
de 10 de Dezembro de 1869, que a commissão a abonar 
aos empregados das Estações Fiscaes pela venda das es
tampilhas do sello adhesivo, deve ser a que clles per
cebem pela arrecadação dos outros impostos ; cumprindo 
que não se ponhão á venda em qualquer outra Repar
tição que não esteja encarregada da cobrança do sello, 
conforme já foi communicado á Thesouraria de Fa
zenda da Província da Parahyba pela ordem n.• 'i do 
27 de Janeiro do corrente anno, junta por cópia .. 

l"isconde de Itaborahy. 

N. 221.-FAZENDA.-EM 23 DE JULHO DE t870. 

Sobre o alltno dos novos· véncimrntos dosl De-sembargadores 
e _.Tnizes de Direito, e /escrlptllraçl'io dos ordênados e ~ralifi· 
cações dos\ Chefes de Policia. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Ja~ 
neíro, em 23 de Julho de 1870. 

O Visconrle de ltabm·ahy, Pre~idente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, de conformidade com o Aviso do 
lllinisterio da Justiça de ffi·do ronente, declara aos 
Srs. Inspectores das Thesou rarias de Fazenda que os 
Vfncimentos dos Dcsemba.rgadore~ e Juizes de Direi!" 
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devem-lhes ser aLonados do f.• deste mez em dianlc 
na fórma da vigente lei de orç~mento; e oul.rosim quo 
os ordcn a dos e gratificações dos Chefes de Policia, d'm a 
em diante, devem ser cscripturados na verba-Pessoal 
e material da Policia. 

l'isconde de Itaboralty. 

N. 2!::.!.-F'AZE:'{lH.-F.II 2(i DF. JUI.IIO DE :1.8i0. 

Fixa a iutelligencia tia Circular n.• 51S7 de 3 de Dezembro ul
tinw, relatira á isenção tlc direitos concedida a diversas 
com)Janhias c sociedades. 

:Ministcrio elos Nep-ocioR da Fazcnc.b .-Rio de Janeiro,· 
em 2Q de Julho de :1.8í0. 

lllm. c Exm. St·.-Dcrlnro a V. Ex. em resposta 
ao sru omcio soh n.• 21 de 23 de Janeiro proximo 
passado, ncompanhando por cópia a representação do 
supPrintcndent.e da estrada de frt-ro dessa Provincia, 
relativamente á exeeurão da Circular do Thesouro Na
ciotwl n." ~;)i de :l de Óezemhro de :l86!>, que a mesma 
Circular não lixa o tempo em que as companhias e so
ciedades clercm ~prescntar a relação da quantidade e 
qnnli1l~de dos ohj!'etos rlc que possão precisar para seu 
uso; limitando-se aprnas a dccl;-trar que não será con
cedida i~enção de direitos a estr:- ohjectos, sem que 
priml'iramen te e quando convier ás referidas compa
nhias c sociedades ~eja a mencionada rel:lção- exl1íhHia 
no Thesouro, c por este determinada a quantidade e 
qualirJadc delles no -pcriodo de um anno; cumprindo 
portanto á c~trada de ferro de que l'e trata apresentar 
por intermedio do respectivo superintendente a relação 
dos m 1 tcri:ws e objectos, cujo consumo a experiencia e o 
conhecimento de tae> emprezas aconselharem como 
cet·to c provavel naquelle período. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde de Itaborahy.-A 
S, E:\. o Sr. Prc3idente da Província da B1hia. 

---
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N. 2I1.-7AZ~~DA.-Eit27 DE JULIIO DE 1870. 

Con:it·ma uma dec!sãJ da Thcsourarla de Sergipe rcmittindo 
pll'cial :tunt:) do lt!HIII~La de itlllustrias e nrolissõe~ a um in
tli\'itluo c.;tab~leciJo conl loja de cllatulos, e manda cobrar 
a hX.11 proporcimul de conformidade com a Tabella D do 
r<!S[l~divo n~~gulamcnto. 

~finisterio dos Nc~oci03 da Fazenja .-Rio <le Janeiro1 
rrn 2i de Julho do !870. 

O Viseonrle d~ ItabJrahy, Pt·esidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, cornmunica ao Sr. lnspectot· da 
The.>ourat'ia de Faz·mda da Província de Sergipe, para 
os fins convenient~s, e em resposta ao seu offieio n. 0 7~. 
de li de Setembt·o de 186J, que foi approvada a 
deliberaç'io que totnou de concedet· remissão pll'cial do 
imposto de indu.;trias e profissões a R:1ymundo Augusto 
Botelho, estab~lecido com loja de charutos, visto tet· 
provado e3cassez de redi tos ; não podendo, porém, ser 
sustentada a decisão sujeitando aquelle collectado ao 
imposto de doze mil e oitocentos réis ( 121$800) que 
p.tg-ava antes da ex.ecução do Regulamento que acom
p:mhou o Decreto n." 43~6. de 23 de Março do anno 
proximo p1ss:1do: cumprindo, portanto, lançar a taxa 
proporcional de conformidade com a Tabella O, isto é, 
dez por cento sohre o valor locativo do predio que serve 
rnra o exercicio da indu~tria de que se trata. 

Visconde de Itaborahy. 

N. 221..-FAZENDA.- E)l 28 DE JULHO DE 1870. 

Estão sujeitos ao seJlo os processos de responsabilidade instau
rados ex·ofllcio, quando das sentenças proferidas interpuzetem 
as partes os recursos lcgnes. 

Ministerio dos Negocio3 da Fazenda .-Rio de Janeiro, 
em 28 de Julho de 1870. ~--·. 

/ -l,' ~. 
Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de Jt;:fi~ '',\r.• -1 ' 

~oh n. • 3273 de 4 do mez proximo passad9vP.oàuf'
p.lnh tdo da cópia rlo telegramma do Juiz de ·Di~i~o' da 

/i-. .: 
! 
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Comarca ue S. João do Pl'incipe, nessa Provincia, cond 
sultando se, em vista dos arts. :1.3, :lã e ü9 do Decreto 
n." 4505 de 9 de Abril do corrente anno, nos processos 
de responsabilidade formados ex-officio, devem os réos 
condemnados na t.• instancia e qtte appellão das res
Jieclivas sentenças, pagat· o sello dos auto3 e tambem do 
traslado antes de segui•· a a{TPellação p1ra o Tribunal da 
Helação; declaro a V. Ex., para os fins convenientes, 
que, á vista da disp').:;ic;ão gene!'ica do referido art. 59, 
deve cobrar-se o sello tanto dos processos criminaes 
policiaes, por qncixa ou denuncia particular, como em 
caslH semelhantes ao de que trata o mencionado olficio, 
em que ha appellaç:ão interposta pela parte, de sentença 
proferida em pt·oee:>so formado e:c-of!icio, depois de findos 
os mesmos processos na 1.• ou 2.• instancia; sendo que 
o pagamento <lo impo3to fica garantido com a provi
dencia contida no art. 37, 2.• p:J.l'te,.do sobredito Regu
lamento, qae fez dependentes daquelle pagamento os 
effeitos dos de~p1chos profet'idos nestes e em outros 
processos de que trata, não influindo a circumstancia 
de não serem pJbt·es os réos condemnados e appellantes, 
sobre a qual versa o o !lido de V. Ex. datado de 16 do 
corrente mez. 

Deus Gual'de a V. Ex.-Visconde de Itaborahy.-A 
S. Ex. o Sr. l're3iden te da Província uo Ui o de Janeiro. 

--
N. ~i:!!'i.- IMPEIHO --EM 29 DE JULHO DE 1870. 

A' Directoria da Faculdade de 1\Ie!llciua da Côrte.- Permlltt! que 
um Oppositor fa\'a as herborisações ordenadas pelo art. to3 
dos Estatutos, seurlo consideradas como lições. 

3.' Secção.-1\Iinisterio dos Negocias do Imperio.
Rio de Janeiro, em 2!J de Julho de 1870. 

Foi presente ao Governo Imperial o officio de V. S. 
de 42 do conente, ao qual acompanhou o requerimento 
~~m que o Oppositor Dr. Joaquim l\lonteiro Caminhoâ, 
actualmtm te encarregado da regencia da cadeira de Bo
tanica dessa Faculdade, pede: :1.. 0 permissão para em 
um dia de cada semana fazer. as herborisações de que 
trata o art. W3 dos Estatutos vigentes, Jogo que no 
curso respectivocomrçar o C3tudo das familias das plan-



ta:>; :!!." que esteJ st;~rviço seja considerado como lição, 
para nessa qualidade incluir-se nas folhas de vencimen
tos; a.· que se tornem ex.ten:>ivas aos alumnos, qúe 
deverem assistir a taes lições, as obrigações ímp~stas 
pelas disposições regulamentares relativamente ás li
ções datlas no recinto da Faculdade ; .\. • .que sempre 
que tiver de ensinar praticamente por aquclla fórma 
as materias do curso, !':cja posto á sua disposição um 
serrl'nte que o aux.ilie. 

E o m'tlsmo Governo, attendcndo a que as herborisa
(Jlit1'l, ordenadas pelo citado art. 103, não podem deixar 
de ser consideradas como lições, resolveu deferir ra-
zoavelmente o dito requerimento. ' 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e 
cxecuçio, e para que dedare ao referido Opposilor que, 
m dllsignação do.; dias para aquellas lições, nas quaes 
ser:1 acompanhado de u.n BJàel, como V. S. indica em 
sn1 inform IÇão, deve ter muito em altenção que o~ 
estudantes uão liquem pi'Ívados de assistir a outras 
~1ulas a que sejão obrigados. 

Deus Guarde a V. S.- Paulino José Soares de Sousa. 
-Sr. Vice-Director da Facnltladc de Mcdidna tia C()r·te. 

'i. 22fi.-GUERRA.-E~1 29 DF: JUI.fl() IIE 1870. 

Dedara quaes os vencimentos, que compeLem aos Yolunt:wios. 
da Patria, que llesi~tir·eru da haixa, e se cugaj:1~em paÍ·a o 
si'r\·lço do Exercito. 

Rio rlo Janeiro.-Ministerio dos Negocios da Guerra, 
em 29 de Julho de 1870. 

Declaro a Vm., em solução ã primeira parte do seu 
offi..:io datado de ~~do corTente, que os V11iuntario~ da 
P<llria. que desistil'etn d.1 b1ilC.a e ~e cngajar·cm, nos 
te!'mo,; uo art. 7. o do Decreto n." 3371 de 7 de Janeiro 
de !865, têm dir.•ito a perceber a gratificação uc soido 
doiJrado de eng-Jjado, de conformtd.tdc com o dtsposto 
n·, Lú n."49j dJ 21 de Julbo de 1818, e não a de 3J0rg. 
dia rios, cujo abono dependia do exercício em campanha, 
como já o declarou o Aviso de 9 de Alaio de t8ti7. 

Deus Guarde a Vm.-Barào deM~eritibá.-Sr. Do .. 
. mingos José Alvares da Fonseca. -·-NlC!SllE~ nr. I 87(1 •. 
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N. 227 .-1!\IPEUIO.- E~r :w .nt JVLIIO DE 1870. 

Ao Presidente da Província de Sergipe.-Declara que o cidadão 
que aceita, depois de eleito V ~reador, émp•·ego de Fa:teuda, 
renuncia t.icitamenw ar)uellé cat"go. 

2.• Secç:io .-Minislerio 1los Negocios do Impr.rio. 
-Rio de J:lnciro. em :10 de Julho de 1870. 

o 

111m. c Eun. Sr.-Emt't'i':post.a ao officio n. 0 28 dr 
H rio mrz findo, no tfual V. Ex. snbmette á decisão do 
Gorcrno Imperial a consulta que lhe dirigiu o Presi
dentr da Camara .Munieipal des~a Capital sobrr a in
compatibilillade do emprego de Thesoureiro da Alfan
dega com o cargo de Verrador ; declaro a V. Ex., d~ 
conformidade com o Aviso de 26 de Abril de l8i9 ~ 2. 0 , 

que o eidadão que arPita, depois do eleito para o cargo 
<I e Vereador ;emprego de l~azenda, renuncia ta c i ta menti' 
o mesmo cargo, c não mais pr'Jdt) exercei-o; se a hypo
thcsc porém é a invt~rsa, d6vcm ~er úbscrvadas as or
dens do The3ouro c tleeisõés a que se referem o soht·c
flilo Aviso c o de n." H.i2 de 21 de Junho de 186~. 

Deus Gual'dc a V. E~.-PnulinoJo~é Soare.~ de So!MfL 
-Sr. PrP~idrntc d:~ Pl'nYincia flr ScrgipP. 

Ao l'r<'sideute úa I'I'OI·intia do E~piri,lo Sauto.-Decla ra: 1. • 
que, proccdenúo-se a nova;; eleições de .Juizes de Paz pOI' :muul
lação das :lllteriormenll! ICÍLaS ÍIO lcinpÕ leg:íJ; competem as 
prcsidencias das mesa~ aos .Juizt'S do qu:ulriennio lindo; 2." 
ttne são eof'llpetentcs, p:na Intervirem nas organizações das 
mesas, os eleitort~s reconhrcitlos Jll'la Camara dos Deputados, 
posto fJilC oriundos d1! elçicõcs feitas sob a presidt•ncia de 
.Juizes tle Paz, posu~rionnl'lllc.auuulla.Jas pelo Governo. 

2. • S!'cção. -Mini~tot·io dos Nezocio.~ tio Impcrin. 
-Rio de Janeiro. em :10 de Julho de 1870. 

lllm. e Ex.m. Sr.-Comrnunico a V. Ex:., em rrs
}JOSta ao offido n. o 2!~ rle 2!l de Maio. ultimo, que são 
approYatl;l.s as dcrisik~ CJHf' Y. 'Ex. tlen á r.on~nlta do · 
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Pt·esidente inte1·ino;Ia Canura Municipal da Villa de 
S. Pedro do C:tchoeiro de Itapemetim, declarando: 

1. • Qae a presidPncia d:ts mrsas parochiaes nas 
IIOYas eleiçõ:ls de Juize~; de Pa1., a que se tinha do 
ftroeelle!' no dia 2 do corrente nas Parochias da dita 
vi lia e 1lo Ale~re, por annullação d:1s que se fizrrão 
em Setembro de !868, competia :~o• Juizes 1lc Paz do 
q'nd rienn i o findo, embora os das eleições annulladas 
j:i livnssem prest~do juramento e entrado no ex:et·
<'irio do c1r~o em virtude da approvação provisoria 
qne lht•s deu t·~sa presitlencia (!visos n.• 191 de õ 
de ~Iaio de 1862 c n. • 303 de 6 de Julho de t833); 

2. 0 Qur. a·chamada tlos votantes para as mesmas 
nltlit;ile.; devh s1w feita pela qualificação do corrente 
anuo, se até o dia design:tdo esti vcs~e concluída nos 
terruos do art. H da-> Instr·uccõcs de 23 de Junho de 
i8irJ, e ;n das de :n d!l D~zcnihro 1le 1838; · 

3 • Q te s:1o ~~om11Cientes pat·a intervir na organi
z·u;ão d ts m~sas parochias os eleitores actuaes, reco
uhecido~ pela Camara dos Deputados, posto que ori
undos de elPiçõcs feitas ~<oba pr'esidcncia de Juiz'~ ele 
I'Jz, postel'ionuente annulladas pelo Govemo Imperial .. 

Ocul' Gmmie a Y. Ex:.-Paulino José Soares de. Sousa. 
-:-\r. Prrsirlenl(' da Provinda do Espirilo Santo. 

--
l\. ~·:U.- .\GlHCULTUllA, COMMEHCIO I<~ OBRAS 

PlíBLlCAS.-E~r 30 m~ Jvr.uo IJE 187). 

Approva provisoriamente as lnst•·ucçiies para o serviço da 
Estrada de Ferro da Bahia. 

Sua )Jageslade o Impe1·ador lia por bem Approva.r 
e Mandar que sejüo provisoriamente observadas, 
para o transporte de passageit·os, animaesllle mer
~~adol"ias na estr<Hla de ferro da llahia ao rio de 
S. Fraueisco, as instl'llcções e tal'i!i.ls que abaixo 
seguetu-se, o1·ganizadas pelo respectivo engenheh·o 
fiscal, de aceôrdo com o superintendente da com
panhia. 

Palacio do Hio de Janeiro, em 30 de Julho de 
HfiO. ·-- TJioqo 1 í•lh o CoNr)call f i de A UJ1Uf1'CJ 'f]lfr. 
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TARIFAS E REGULAMENTO \o TRAFEGO. 

PAUTE PRIMEIRA. 

1:.\l'ITlJ LO I. 

I'AS~Al~E~!" 01\lll!\AI\L\S, 

~ 1." l'assa!JCiiS simplt's. 

~. • o~ preços dos hilheles simples compra_dos 
nas estaçoes são baseados nos fretes kilometncos 
que constiio do annexo n. o t. 
~-"·Aos passag-eit·os encontrados sem bilhetes, ou 

etu classe supel'ior á do bilhete compt·ado, vender
se-Ita no trem bilhetes especiaes cujos preços, no 
primeh·o caso, excedet·áõ de to"/. os dos bilhetes 
ot•dinat·ios da mesma classe, procedencia e destino, 
e 110 segundo t•epresentaráõ a differença entre os 
preços dos bilhetes das duas classes consideradas, 
calculada csla, como se fossem aque\lcs compra
rios nas estar~ücs ou no trem, conforme fôr ou não 
previtJmcnte ãutorizada pelo chefe de trem a mu
daJw.a t.lt~ elasse. 

se' houret· duvida a respeito da estação onde pr·m
eipiou a ir'l'egularidade suppôt·-se-ha, no pt·Imeir·o 
easo, (JUe foi na da procedencia do trem e no se
guudo na do bilhete primitivo. 

:J.o Os IJilhetes compt·ados no trem por não ter 
sido possível á c:ompanhia vendei-os nas estações 
uão sm·ão sujeitos ao excedente do preco acima 
estipulado. ·· 

~ .?." ]',(ssagens mnltipla.~. 

~ ." Serüo vendido:-;, uol'ém, exclusirameute lllts 
t•.;,l;tr;iít•,; ( s;tfyo l'il:-ill tft• ('on.:;t lllOior ~ !Ji!helt>S t)p 
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ida e volta eom abatimento de tõ "lo sobre o preço 
dA duas passagens simples, devendo a volta ser ef
fectua•ia no mesmo dia , se as b01·as do trem o 
perrr.ittirem, ou, quando fór isso impossível, no 
dia immediato. 

Poder-se ha, todavia, regressar dentt·o do prazo 
de quatro dias restituindo-se os 25 •J. do abatimento 
eitado, isto é, a metade de uma passagem simples. 

5. • Fiêão cxceptuados da primeira destas dispo-
~~~: . 

1.• Os bilhetes compr~dos Cf!l. v espera ~e . dta 
santo 1 os quaes serão amda vahdos no dta un
mediato ao feriado. 

'2." Os compt·ados para Alagoinhas, na sexta-feira, 
os quaes terão ainda vigot• ria proxima segunda-feira. 

6. o Quem comprar 26 bilhetes de irla c volta da 
mesma classe, eutt·é dtws estações determinadas, 
têm o prazo de 6 mezPs P.ara fazer uso delles, não 
podendo porém transfer·rl-os. 

7. • Se o comprador se compr·ometter a usat-os no 
pr·azo de t, 2 ou 3 mezes, pagat·á no 2. o caso, 
apenas o preço de bilhetes simples 1 o qual sm·á 
diminuído no ·t.o c augmentado, no .3.", de 25 Ofo. 

8. o Partidas de 42 p13ssoas para cima, em passeio, 
lt~m bilhetes de ida e volta pelo preço de bilhetes 
simples. 

9.• Partidas de menos de 12 pessoas, cujas pas
sagens de illa e volta excederem o preço de 1~. 
passagens simples pagaráõ apenas esta ultima 
quantia. 

10. Vendem-se bilhetes per·iodicos trimensaes, se
mestraes, e nnnuaes que darão direito a viajar em 
todos os tr·ens entre duas estações designadás, mas 
nunca em clnsse sup·~rior a do bilhete. 

A importancia de~!e.• bilhetes será em geral cal
eulada na razão de f.rcs viagens de ida e volta por 
senwna e ao preço elo mesmo numero de passa
gens simples para os bilhetes trimens:tes, conee
dendo-se, além disto, aos semestraes e ~~Jmuaes, 
abatimentos respectivos de 25 e 33 '/a 0 /y ( l{1 e 1/a \ 

I t. Pam os bilhetes periodicos entre ouas quaes.:. 
quer das quatr·o primeiras estações, partindo da 
Bahia, foi calculada a respectiva importancia na razi'w 
de uma Yiagem de ida e volta por dia ao preço de 
uma pa,;sagem simples, gozando dos abatimentos 
de 2:1, iJ3 lj3 ou 50 % ( 1/i , ij3 ou 1/2 ) cot'íforme fôr 
o hilltPfe lt'ÍtiH'IIsnl. semestral on annunl. 
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12. Todo bilhete periodico será considel'ado IH'e· 
lfrhJo quando antés do prazo marcar1o estiver rea· 
Jtzado o numero de passagens pelo qual foi calcu
la jo o respectivo p1·eço. 

13. Quem quizPr, porém, utilisar·-se dia1·iamente 
de mn bilh"te pcl'iodico, uão sub-urbano, e ::rozar· do 
maior ab;Jtirnentu concedido aos sub-m·banos, de
~H.:rá con•J~H·m· aquelle bilhete por um preço cillcu
lado segundo a regra especial inrlir.ada para estes. 

I L Pelo eoutrario, quem se compr·omelter a usar 
sú tres vezes po1· sellwlla de um bilhete periot.lieu 
su_b-u~bilno pagarú apenas o preço constante da. ap· 
pl1caçao da regra geral. 

10. Os bilhetes tí"imcnsacs são pagos adiantados; 
us scmcstJ•acs em dous pagamentos successivus, no 
priucipio de cada trimestre, sendo o t .• igual ao 
pmço de um bilhete tl'imensal, e os annuaes em 
tres, sendo os (lo11s (H'imciros iguaes aos de um bi
lhete semestml e nas mesmas datas, e o 3." no 
tn·iucipio do 2.• semest•·e. 

Na falta de um dP.stes pngamentos ua data esti
pulada o IJilhete fiearú sem vigoJ', 

. Hi. ()ueru quize1· alugar um cat't'O para ~·iage111 
SllllpJes pagar<Í. H ÍIIIJIOI'lallda dos !Jil!tetes COI'I'eS
j)OIIUelltes ú Jotadiu Jo mesmo com a!Jatimeuto df' 
~;; "/,; querendo, pon··•i•, para viagem de ida u 
Y?lla pagará apeuas a importaucia dos bilhetes 
simples, se lizer a eompetente declarar,ão no <Jel.u 
de alugar o carro.. . 

17. Exccptuiío-sc destas regras gemes : 
1." O car·ro-saliio, por cujo aluguel cohra•·-se--lw 

toda a i1uportancín dos bilhetes de L" classe, qu(•t· 
simples, qué1· de ida e volta, eorrespondcutc á lo
tação do nwsmo, inchJsi\·e o compartimento sepa
rat.lo. Scní, porém, licito ú companhia, no caso de 
podet·utilisar-se parcial ou lotahnentc deste, abater 
(IS I'CS(Jedivw,; paSSêlg'CilS • 
. ~."O de thJI'Iuit·, nija lota~:iio ()mui va1·iavel, eou
lot·me Q usn que dnlle se pretende faze•·, podendo 
set· ê1pct1as uti lisado pot· oito pessoas durante a noite, 
JlliiS p1·eslando-se ao tt·nusporte de :10. 

O miuimo du aluguel deste can·o será igual ao 
tle um carro or·dim11·io de t ." classe c dará direito'' 
2í passagens cohrando-se, uléfu disto, tn rs. por 
pessoa e pur uoile que delle se utilisar, o. as pas
sagens que excederem ''v~ completar· 30, tw mesma 
rrvfíq das 'íl~ prÍIJlPÍf';t..;. 
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3. 0 Os Cal'rOS de 3. a classe de lotação superior 
a ~3, cujo aluguel mínimo ( constar.te da tabeJia) 
será baseado nesta ultima lotaçáo, cobrando-se, 
porém, as passagens que excederem na me:)ma 
raziip das l3 primeiras. 

Uf. Os carros alugados para as viagens de ida e 
volta deve1·áõ regrussar dentro do pr·azo marcado 
para as passagens isoladas da mesma categoria. 

I!L Se se desejar, porém, conservat· o carro até 
quatro dias deverá previamente ser feita a declara
rtio neste srntido, cobran•Jo entito a companhia um 
excedente de aluguel de !iO % para os carros ordi
nnrios ou de dormir e 33 1/2% para o carro-salão, o 
que em ambos os casos eompleta o duplo do aluguel 
do nwsrno carro pal'a vi<wem simples. 

20. Expirado este segundo prazo, ou na falta da 
formalidade acirna prescripta, só se poderá voltar 
mediante nO\·o aluguel ou compra de bilhetes. 

21. Se no firo do primeiro prazo a compauhiR não 
puder cedt>r, até o 4." dia, os carros-salão ou de 
dormir, facultará aos passageiros a volta em carro 
rle L • classe por um preço calculado na razãu de 
meia passagem J>or cada pessoa. 

22. A lot:Jção t~ um carro alugado nunca póde 
s~r excedida. 

23. Nenhum passageiro embarcado em carro alu
gado poderá viajar em outJ·o sem prévia autorização 
do chefe do trem, sob pena de~ ser considerado 
embnrcndo sem hilhete. 

~ lll.-Disposirões clivel'sas. 

:H. Os meninos menores de oito annos accommo
d:m!l_o-se •. se f'ôr preciso, dous e~ cada assento, pa
gan~o meia passagem, e os mflmnos de tres annus, 
trazidos ao coito, terão passagem gratuita. 

2!j. Os menores de 12 annos não podem via.iar 
sem serem aeompanhadus, ou (tlc 8 a 12) ull.nnifln~ 
da autoriwção escl'ipla de seus pais ou turores. 

25. Em alguns casos excepcionaes taes como mis
sües, regozijos publ·cos, etc., será licito á companhia: 

1. o Vt·nder os h i lhetes de ida e volta pelo preço 
de ~ilh~Les simpl~s e estes pela metade do preço 
orchua rw daquelles. 

2. 0 Prorogar até quatro dias, sem augmento de 
preço, o prazo mnrcado para a validade dos primeiros, 
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2"7. Tem direito a passagem gt·atuita : 
4 • o Em carro de 1 • a classe as irmãs de caridade 

e os padres em missão. 
2. o Em carro de 2. • classe os donos das boiadas 

que exced~rern de 30 cabeças. 
3. ó Em carro de 3. • classe todo· conductor de gado 

cte qualquerespecie que encher deste, um ou mais 
wagons. 

Nos dons ultimos casos, os passes serão de ida ~ 
volln, dcvrmdo a viagem de ida ser realizada no 
mesmo tt·cm em que forem os rmimaes, c a de 
volta dentr·o do pmzo de dous dias cóm a faculdade 
de prorogal-o até quatro mediante pagamento de 
meia passagem. 

28. A venda dos bilhetes nas estações principiará 
30 minutos o cessal'il tres minutos antes da pal'tida 
dos trens. 

29. Os passageiros só pocler:iiJ entrar nos carros 
dt•pois que se abrir·em as ')Ot'linholas, o que terá 
lugar; pelo menos, cineo miia1!u:> autes da partida. 

ao. Os passageiros devem mostrar ou entregar 
seus bilhetes ou pass~s todas as vezes que os em
pregados da companhia o requisitarem. 

31. Serú permitttdo a cada viajante levar comsi"'o, 
livre de frete, um ou mais volumes consistindo exclu
sivamente em ohjcctos de uso pessoal, com tanto 
que o peso ou volume total dos mesmos não exce
da de 41f kyloÇl'rammas ou ·128 decimetros cubicos, 
sendo o cxeeaentc taxado como encommenda c su
jeito ás respectivas regras, ás quaes são tambem 
applicaveis, assim corno a taxa acl valorem do di
nlleiro e objcctos 1lt'eciosos, ás bagagens nti.o cxce
dtmtcs dos limites aeima marcados. 

32. As meias passagens só dão direito a m3ia ba
gngem. 

33. Ficií.o sujeitas a todas as regras acima as ba
gagens dos passageiros que viajào gratuitam•)nte. 

31-. A recep~üo da bagagem eomeçar·á 45 minutos, 
c cessará 15 minuto;; Hntes da partida de cada trem. 

3~i. Em cnso algum responsabilisar-se-ha a com
panhia pela bag;1gem por quantia maior de 50$000, 
salvo se o seu valor fór tlspt~cialnwnle dedarado 
e o frete correspondenttJ JMgo. 

36. A companhia lambem não será responsavel 
pela bagagem não registrada_ e conservada pelo 
passRgetro por snR conta c rtsco. 
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CAPITULO li. 

PASSAGENS ESPECIAIS. 

:n. Conta-se em gemi o pcrcur·;;o de Ulll tr·eru 
especial, qu()r· simples, quér· de ida e volta, desdt! 
a sahida da locomotiva do deposito mais proximo 
tio ponl.o da narlida do tr·em até o que estiver mais 
'izinho do destino do mesmo trem. 

No c.aso, pot·ém em que a companhia se possa 
apr·ovmtar· de parte deste percurso para _outro 
qualquer servi\(O seu, ser-lhc-ha licito fazer o com
petente desconto. 

38. O f'l·etc de um trem especial, exclusivamente 
composto da locomotiva e de um carro ordinar·io 
de qualquer das tres classes, á escolha dos passa
geil'os, resulta da combinaçi'\ó do percurso deter
minado pelas regras acima com os fretes fixo e 
kylometricos que eonstão do annexo n·.o 2. 

39. Quando a viagem fôr de ida e volta, conce
der-se-ha gratuitamente cinco horas de demora no 
ponto terminal do trajecto de ida, sendo cobradas 
a !jflOOO cada uma, as horas, ou fracções de horas, 
que excederem ; não podendo, porém, corror o lrem 
sobre a linha depois do pôr do sol, nem sendo 
contadas as horas desde esse momento até o rom
per do dia; salvos os casos de força maiot· ou 
tendo havido prévio accôrdo com a companhia. 

40. Quando a demot·a fôr maior de cinco horas po-
derüo os passageiros abandonar o trem especial e 
regressar pelo trem ordinario, no carro em que 
''i~rão, gratnil.amente ou pagando meia passagem, 
segundo fôr a volta dentro do prazo m11rcado, or
dinar·iamente par:~ os bilhetes de ida e volta ou no 
de quatro dias. · 

4-1. Se os passageiros preferirem o carro-salão ou 
orle dormir pagar·áõ um excedente de frete igual á~~ 
diíf·~rença entre o aluguel deste e o de um carrp· --- ~~~MARA 
ordinario de t.• classe. ..~ ~~ \\"-

H. Se o numero de passageiros fôr supQr(Q~ 
lotação de um carr", pagaráõ aquelles q~· ~),~': 
fltJrem, independentemente do frete acim , ~ltpl.t-

IIF.~T~O"" l111 1870, 35! i ~ 
r-n 



lado, suas passagens, ou o aluguel de um ou mais 
carros supplementare3, segundo lhes fOr mais con
,·eniente. 

~3. Levando-se animaes ou carga, p3gar-se-ha os 
respectivos ft·etes conforme a tabella n.• 2. 

~.i. A companhia podet·á c•mceder, no ft·ete total 
calculado pela fórma acima, abatimento até 50 "lo 
para qualquer trem cspccit1l e 75 •fo para os rle 
recreio. 

4!i. Os tmnspot·tes l'llllt!l•t·e-; c de doenlns cll'erlua
llos por Irem espeeiallicüo sujeilns ús disposi\:1i:~s 
que regul:io estes ullimos. 
~ Hi. Quando l'tit· o tl'anspot·tc realizado no Lt·cm 
ordin:nio, pôde set· o enllaYer depositado em um 
carro alugntlo ou em um wagon especial. 
1 Na primeira hypothcsc será o cada ver considcrmlo 
como occupando quatl'o lugares, ficando o resto dn lo
ta~.:.ão á tlisposit:;iio d<1s p<.•sson::; que faze111 JHU'LC 1lo 
l'Ortejo. 

Na segunda hypothese colll'at·-se-ha um frete es
pecial baseado nos. lixo e kylomelrkos que constão 
do annexo n. • 2, bcatH\o, porém, as pessuas que 
acompanharem o cadarer obrigadas a compt·m· suas 
passngcns. . 

!~7. As pessoas em esta1lo de dcmenciaou com en
fr.nnidades taes que possüo iucommodar aos outros 
passageiros, exigindo eoustantc cuidado, só podc
rilo viajat· dPridnmenle aeómpanhadas, c em t•arro 
~lugado. 

Se l'ôr o [H'c~o do aluguel snp()rior a 20$ e o nu
mero de pessoas q11c aeompanhão o Jo,~nte infet·ior 
ú meia lol.;wão t!fl t":tiTu. l'•)lleedcr-sP-ha um altal.i-
mento de !jO .. ''lo . · 

Se fôr o mesmo p!'í·~;o r:nmprr~hendi:lo cntt·e 10$ c 
~OS (ficando snm pt·c entn prit la a u \ti ma conr\it~i\o 
DP.itna) eobl':\1'-·:ic-lia ap:~ll:h a. prime:ira dc:-;tas dtw.-, 
quanlins. 

48. Emtim podet·á lambem sct· tmnsportado o 
doente acompanhado de duns pessoas em earro ou 
wagon apt'O[Wiado ú escolha da companhia pPia ta
ril"fl <'srwr.ial dns lt'nlJsportPs t'unehres. 
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~ III. Transportes em tt•olleys. 

49. Os tr·ansportes em trolleys, sü f?Or excepção 
c em casos extremos, depois da antonzaçiio formal 
do supct·intendAntc, serão facnltaflos aos passa
geir·os que o rPclamarcm, nilo dm'cndo, porém, ex
(~eder júmais dn ilO kilomctros a distancia a percorret· 
(jú na i.la jií na volta). 

Cobrnr-sn-ha entüo um fr·etc haseal11.1 nos lixo c 
kilorndrieos que constiío do anncxo n." 2 

:io. Se n ,·i agem l'tit· de i•la c volta concctJcr-sc-ba 
grntuitam<~nleL uma thmwra de meia hora no ponto 
~~\!remo do l.rnjcclo de idn, cobr·antlo-sc por cada 
nwi0 !rl)l'a on fract;iw •h~ meia hor,1 qut~ execclc1' um 
l'n~!c nd dieioua \ tle I!{. 

:;1 .. \ wmpanhia po!lerú exigir o paga.men~o 
iHlianl.at\q dt> qttnlqner passagem especial. 

PAHTE SEGUNDA. 

,.,, 
TH.U'Et:o JH: i\U:HCADORIAS, ENCOlUIEl'iD.,S, E EXCEDENTE DE 

RAGAGEll. 

CAPITULO I. 

1<.\CII'D!:':'.O.\S E EXl:~OEN'IES DE BAGAGEM. 

:d. 1\ earga enviada como cncommenda é rece
bida rws cstlH;.iies de passageiros de 45 a 45 minutos 
nnks rla pal'tida de cada trem, e por este mesmo 
l'CIIICtlida. 

!.13. Nfto senlo nceitas como encommendas, nem 
pnrleriio ser incluídas em qualquer Yo\urne expe
dido como tal: 

1." l'nhoriJ c outrns S'Jhstancias ele c ond ur~ão lH~ 
rl :.:· u ~~;I . 
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'2.0 ?eneros de mno cheiro, e~n porção suJficienle 
para mcommodar aos passa~etros. 

IH. Póde lambem ser recusado o truns{lorte como 
encommenda de massas indivisíveis, CUJO peso ou 
volume exceda in kilogrammas ou 532 decimetros 
cubicos, e, êm geral, de qualquer carga eujo em
barque ou desembarque possa occasionar demoras 
ao trem. 

55. As baga~ens ou encommcndas não recla
madas até 45 nunutos. depois da dtegada na estação 
do destino, Hcaráõ à disposição ulterior do dono ou 
consignatat·io das oito horas da manhã às cinco da 
tm·de, salvo nos dias fcriaflos e no prazo de 4-!j mi
nutos antes da partida e depois da chegada de eada 
trem. 
· !;6. As eucommeudas são elll geral taxadas por 

peso (taril'a ~l) conforme as bases indicadas no nn· 
nexo 11.

0 3. 
57. No caso , porém , da encommentla pesar 

menos de :no kilogrammas por metro cubico, será 
ordinariamente mnis vantnjoso c, então, licito á 
companhia taxal-a por volume, applicando-lhe o 
maior frete das mercndorias assim tnxadas, isto é. 
o de mobilia de luxo. 

!i8. Se a cncormnenda cuuliver dinhcir·o ou ob
jectos preciosos, coh;·ar-se-hn, além do respectivo 
fr·ete por peso ou pot• volume um excedente de 1/4 °/,. 
ad 'Mlm·em para os referidos dinheiros ou objectos. 

:J9. Qualquer encommenda cujo frete calculado 
fôr inferior a 1Gom por volume jlnganí esta ultima 
quantia. 

fiO. Se f'ôr, porérn, a remessa diaria c os volumes 
enviados tlc peso e valor insignHicautes, reduzir
sc-ha a 1:0'" o minimo co! Jt'auo por cada um delles. 

CAPITULO li. 

~IÉIICAllOiliA;;. 

61. A carga enviada como mercadoí•ia set·á rece
bida nos respectivos depositos, todos os dias uteis, 
de seis horas da manhà ás quatro da tm·de, e, no dia 
immediato ao da recepção, transportada até a estação 
do destino; sendo nesta posta á disposkão do con
si~natario, tumbem todos os dias uteis, de seis horas 
d;t HFtllhii ;"t:,; einet• '"'r''~ ~~ :;11 rninutos dn lnnlf~. 
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(it. As met•eat.lol'ias são taxadas pM peso (tat•ifus 
B a I) ou pot• volume (tarifa~ .J n ~) conforme as 
catP.~orias indicadas, com os respectivos fretes fixos 
e kilometrieos, IlO!i annexos de n." 4 e 5. . # 

63. Polvol'él e outt·as substancias de conduccão 
pel'igosa pagão frete duplo. • 

Estas materias nüo podem ser tran-;portarlas nos 
tt·ens de passageit·os nem permnneeer nos armazens 
da companhia, e, pot·tanto, só ser·ão aceitas quando 
fôr· possível remettel-ns immediatamente por um 
trem auxiliar·, quér de mercatllJI'ias, quér de lastro, 
matm·ial ou inspecçiio da linha; devendo, por con
segninte, o oat•t•egadot· e consignatario entender-se 
préviamente com a companhia para a fix<Íção dos 
dias e horns da r·eoepçf1o c entrega. 

Quem escoudut· taes suhstuucias em qualqum· 
,-o lume será multado em 50$: além disto a tom
panhia procetlerá judicialmente contra o llelin
quente, se assim lhe convier. 

Gi. Machitws e caldeiras pat·a engenho (tarifa E) 
têm nbatimenlo ue 25 % a õO "/. mediante prévio 
ajuste. 

ü:J. A companhia fica autorizada a cobrar um 
excedente de t't·ete de 3~ "', por myriagramma, no 
assucar das estncões do SitiO Novo e Alagoiuh11s 
emquanto Yigorar o contmcLo feito por ella com o 
major Mot·eira Rego. 

66. Assuca r em caixas, pi'Ocedente das estações 
sitas entre Bahia e 1\latta, ou a ellas destinado, pa
garú (não sendo a companhia no primeiro destes 
dous casos responsavel por qualquer demora na ex
petlit.:fto) um excedente de frete deU, réis por my
riogmmrna, salvo se a remessa ftlr igual á lotação 
de um ou mais wagons apropriados ao dito fim, e 
a car·ga ou descarga efl'ectuada exclusivamente pelo 
pessoal do carrt~gador ou consignatario sem se 
utilisar dos apparelhos nem armazens da compa
nhia, devendo, além disto, no segundo caso, ser o 
percmso maior de 60 kilometros. 

Serão strictamente observadas nos referidos casos 
as disposições geraes relativas aos pedidos e es-
tadas dos wagons. · 

67. Os ft·etes com abatimento concedidos a cer
tos distriet.os productores continuaráõ a vigorar, ti
eando, porém. substituídos por seus equivalentes 
IJO systenJa HJI'Ii'it·o olr~f'illwl, t~Onfot'lllC n lahella 
;tml~a n." Jll-
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Para gozar-se destes abatimentos nos generos <lo~ 
Yem os volumes dm;tinados aos· referidos districtos 
ll'azer o endereço por extenso, podendo acompa
nhia exigir outr·as provas da realidade do destino 
indicndo. 

Qnern usar de endereços falsos serú multado em 
úO$, além das penas estipuladas no art. H 8 do H c· 
gnlnmento Gemi. 

68. A mobilia de luxo (pianos, espelhos gnw· 
des, etc.'! paQ"a fr·er.e lluplo. 

m. As lnl'if'as K e 1. só sc!·ão applicadas quatHio 
n fr·de total resultante fúr· igual ou su~Jeriot· n I o.~: 
se fôt• rneno1· applieat·-s·~-lw a tarifa d, cobrando-sn 
ouli'io o 110\'0 t'rfllo nssim determinado, se fôt• lanr
l.H~Ill menor de to;~. c no caso contmrio, esta ullinw 
quantia. 

Exreptuilo-sr, por·ém, tksla rcQ"ra. geral o capi111 
e folhns, que em qualquAJ' por·çiio e pam qualquer 
tlistnncia pngiio peln larifi• f,. 

70. Enchendo-se com gPneros tnxndos pelas l.a
rif'ns d, K ou 1 ... 11!11 "·ag-or1 descoberto eujn lotuçün 
llOI'r~wl ó de i'", :1 ôfi7, goza1·-se-ha, en~ geral, ~lc unt 
ahalmwr.to de ao"/. eon1 tauto que o frete assun re
duzido li que maior· de 10$, pois, no caso contrario, 
paga1·-se-hia esln ultima quant.in. 

Os fretes de estnçiin a cstaç.iio rle um wagon 
nessns condii{Ões viio jú cnlculndos com os res
peetivos abntimenlos n minimo, arredondatlos eru 
multiplos de ·1$ rliHi laril'as especiéiCS .J, K, 1 •. as 
rruaes siio tambnm êlpplienvcis; a primeim , 110 
•;aso de ln•nspol'lf' de nwhilía, nos wngo11s cober
tos, CUj:l Jntaç:úo IJOlllinal ~·~ de 1jm, 3 16:j, lJH!S qtW 
r•m raziío do Psp:l·~o JWrdido {; considerada ctlec:ti
"amente não exeedcJ' a do urn wagon descoberto; 
c n:-> duas ultimas nos wag·ons especiaes par·:1 ma
deira (l.imhc1· tr·uel1 aind·1 que a rcspcelira lotaç:.iio 
niio passe do ti"',:! ~i·u. 

Vem a sol' nssim o nbntimento concedido, poHco 
mais on rnrnos, igunl, no primeiro caso, a 70, c 
JIO Sl~gundo a Hi 0

/,.: jusl.ifif:ando-se íl inf'crioridndc 
deslo ultimo por sen;m os wngons a que se rrfere 
exclusivnrnente usados em numero suoerror a um 
para as nwdcir·"s compridn~. em ::ujo caso con
cede-se a eada ·um dnlles, salvo o primeiro, um 
ah;1!.imento Sllpplcmentar de !iO "; .. l'omo ficn nhnixo 
111nis .'!r'l'i11t11Pnl•· f'SIÍf'llladn. 17'11 
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71. o fl'eLc •le um wagon para lasll·o cuja lotação 
é apenas de 3'0 , 3 t 67 (mas que póde ser preferido, 
já obr·igatoriamenl.e para os generos de peso ex
c~ssivo taes como pedras, tifolos, telhas, etc. já em . 
v~rlude de nm prévio accôrdú entre o carreg~uor e 
a companhia) é inferior ile iO •f. ao de um wagon 
descoberto para mercadorias, nas mesmas cir
eumstancias d~ carga c percurso. 

7:!. Concede-se igual abalimen.to supplementar 
aos wngons descobertos, conduzmdo gener·os ta
xados pela lar·ifa 1., cs.cepto carvão de madeira, 
piassalm e madeiras brancas. 

7:3. Pdo tr·an:>por·te da cal em wagons cobertos, 
quér· especiaes, 1la mesma lotação que os descober
tos, quer· Ol'dinar·ios parcialmente carregados até a 
lotaç;üo daqudles, colwar-se-ha o r·espeetiro fr·ete 
pela tarifa 1., fJUando o per·curso fórinfer·ior a 41 kil. 
Se mr, por·ém, este compr·ehendido enti'~ H· e 60 
kil .. cobrar·-se-ha um th~te uniforme de t6S, e de 
60 kil. pilr'a eirna os fretes da tarifa 1 .. com abati
meuto r! e 20 •; •. 

74. As caixas para assucar quB devem voltar 
clleins pela via fel'l·i~a por conta do dono das mesmas 
tüm abatimento ,Jc 50 •;.. , 

7:;. Para qualqut>.r cat·ga de comprim1~nto tal que 
necessite o emprego de -.tous ou rnais wa).{ons, co
bmr-se-ha por· intd-r·o ,, frete ,[o pr·i.nt~il'll (•:orHtante 
de sua lot.açiio em pes<~, ou la,iPpli,:açáu tias re
gras que proce1lem, eont\Jt'ln<~ l'ôi' a earg' por peso 
ou por voluml') e por metalle o de cada um dos 
exeedentes; ficando, porém, as pa1tes não utili
sadas destes c daquelles wagons á disposição res
pectiva da companhia e do carregador. 

'7ti. S<!l'ào gratuitarn~nte transp()rtatlos : 
,, . • Em ambos os sentidos, os saccos vàsios e 

usados, vindos ou tendo de voltar cheios pela es
tm,Ja de ferro eom generos pertencentes ao me:>mo 
dono. · 
~-o Excl~siva.mcnte para o interio~, as malas, 

eau,·as (ate me10 metro cubico) barrwas e outros 
easeos vasios, uas condições do preeedente para
grapho, e bem assim a caíxaria para os Srs. de 
engP.ulw que costumõ.o manJar seus productos 
pela estrada de ferro. 



CAPITULO 111. 

DISPOSIÇÕES GERAES. 

~ 1. O earrcgadoe dere Hssignar e entregar á com
pnnhin um despacho deelarando seu nome, o do 
eonsignatario. o numero de volumes, o conteudo 
destc;s e mais qua_esqucr obser·raçõrs que pos~ão 
coadJuvar a execuçao do presente regular!len~, m
clnsin~, para certos gencros, o valor mtrmseco 
dos mesmos a Hm de regular a indemnização em 
caso de percla. 

78. A companhia poder·á abr·ir gnalquer volume 
que ella suspeitar ter sido desp:1cilado com deda
raçiies falsas. sendo considerada como tal (e, por· 
tanto, sujeita ás t:ornmirwções do art. t 18 do re
gulamento geral) a não declaração de dinheiro ou 
ohjm~tos precioso:;;. Os rolumes contendo seme
lhantes vnlores não podem ser expedidos como 
mercadorias, mas sim e"<clusivamenle como rm
commendas. 

79. As porcellanns e crystaes de valor excessi
vo em relação ao peso podem ser considerados 
objectos preciosos, e, como laes, só aceitos como 
encomnwutlus. . 

80. Sendo o freie da mobilia dP. luxo igual fiO 
rias cncomrnerHlus, Lerá ella o direito de seguir 
polo p.l'imciro Irem depfJis da f•ntr·ega, saiYo SP. 

i">to occasionar demora. 
81. Qualquer r·~elamaçfto pot· causa de perda 

ou avaria deve, para Sl~r Altentlida, preceder a sa
hida dos genei'Os rio recinto da estrada de ferro. 

82. Qtwlquer dill'erença para menos entre o pe
so declarado na raetura ou guia c o reriflcado na 
oecn!.iiio da cniTcgn, sú será considerado real, 
quando não for ilieompati\'el com a natur·eza da 
carga e estado dos envultorios attt·ibuil-a a urna 
P·~rda posleriut· á recepção; pois no ca~ó c.ontra~ 
rio resultaria evidentemente de um erro pal"d mais 
nn primeira pesada. 

131. A cargu m1.1l acondicionada ( já por serem 
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us envollorios fracos, podres ou defeituosos, já pe
la m:i arrumação da carga nos mesmos) só será 
reePbida debaixo da condição formal de irrespon
sabilld<Jde da eompanhia pelas avarias ou diminui
eõPs de peso. 
• 8·L A companhia tambem não será responsavel 
pelas diminuições de pesos provenientes da e~el'
\"CSl'tllll'ia, rn1pornçüo ou esgotamento. (como acon
tece eom o ,;wf, fitmo em fulhas, assucat· mellando, 
etc. ) 

tlt> I•inalrncnte nüo se ·responsabilisa a compa-
nhia pelns avurias: . 

I. o Dos gt~tlei'Os que por sua natureza não possiío 
•:onservar-sc em pe,.feito estado desde a hora da 
reeepçào ai<~ a da entmga, salvo se fôr esta de
moratla po1· culpa da companhia. 

~.o Oe qualquet· volume que não mostml',. por 
signnes exteriores, que a avaria teve lugar em quan
lo eslrve a ca1·ga em poder da eompanhia. 

a. o Oa mobilia de luxo, porcellanas e crystaes, 
Iour.n e vidros a niio ser em condições laAS qne 
Sl'ja faeil aos empregados ve1·ificarem, na occastão 
d;1 t'ecepçüo o perti~ito estndo dos referidos gene
I'OS, e, nlr~rn disto, sujeitando-se o remtJtlente a de
durar p1·eviamente o respectivo valor· e pagar urna 
tnxa de sPguro ck 1/'J. "lo ad valorem, na falta de que 
só por!CI'á reclamal' indemnizaçào pi'Ovando culpa 
da companhia. ,, 

86. A coinpanhia, devidamente autorizada pelo 
earregadot· ou cunsignatario, podet·á concertm· os 
envoltot·ios em máo estado, col'l'endo a respecth·a 
despezu por conta de quem a autorizou. 

s 2." Ta.ras de cargas e descargas. 

87. A e0111panhia considera effectuada quér a 
reeepção dos generos a tr.msportar, quér a entre"' 
ga dos já transportados pela via lerrea, quando se 
acharem cites colloc<1dos nos lugm·es que, para 
lnl lilll, ella designar nas suas estações. 

Pilt'a as encomrríendas e as mercadorias pot• peso _ -- - - .. ·· ~;-\. 
de dinH'nsões compatíveis com o us® da bala. y ~ ~~AR,-4 \' 
este lugar será Pm cad>1 est:tção ( mÓI'mente : a\)\- ) , 
proceuencia dos generos) a platafot·ma da .'~· 

Para as mercadoria:_.; pot· volume e para_ · as 
por pesos de dimenslles t~es CJUC só 's~ ser 

:>::!;r~:tir.s I•E t~;·o. :JH. , ~. 

I ;s : 



pesadas nos wagons, o lugar da recepção ou entrega 
será Q que fOr mais commodo para o duplo ser
viço de desembarque das carroças ou barcaças c 
do embarque nos wagons ou vice-versa. 

Neste ullimo caso ( e, algumas vezes, no primei· 
ro. oorém na estação do destino dos generos ) lo
go q tP. os dons serviços acima indicados possão 
ser tdtos simultaneamente St~m mais tr·abalho do 
que c.ada um dellcs separ·atlarmmtc, o lugar da t·c
cepção OIJ entrega ser<í o pi'O!Jrio wagon, collucndo 
pelos empt·egndo~ da companhin na posição, ftUe 
ella julgar mais favoravel a reft~rida transt'tweneia. 

88. A companhia ohriga-se sómente a transpor
tar debaixo de sua responsabilidade, pelos fretes 
estipulados, os gencros de estarão a ~sta(:ào, isto 
é, do lugar da recep~·ii.o, na procedcncJa, ao da en
trega, no destino. 

89. Qualquer serviço de desembarque ou em
barque, anterior á prtmeira ou posterior á segun
da, iJeve correr por conta e risco do carregador· ou 
consignatario, o qual chegando, porém, a um pré
vio accôrdo com a companhia, poderá utilisar-se, 
já dos npparelhos desta, jú do seu pessoal, já de 
ambos, com a condição de pagar, conforme fôr o 
frete por peso ou por· volume, uma taxa addicio
nal, tambem por peso ou por volume, que cons
ta do annexo n. 0 6. 

90. Exc~ptuão-se dos preços nlli estipulados : 
~ . • A carga ou descarga de encommendc1s que 

paga taxa dupla. 
2. • A do mel que tem abatimento de 50"fo. 
3. o A carga de Jilill!~l·iaus mui divididos ou pulve

rulentos não acondicionados em snccus, caixas, etc. 
a qual paga taxa dupla, licando, por·ém, a des
carga dos mPsmos pt~lu preço ~eral. 

L o 1\ lingadrl tle IIWssas indivisin•is superiores 
a 734- krlogrammas, em peso o a"", 3 l9í em volume. a 
qual será objecto de ajuste, podendo a companhia re
cusar-se, não só a lingar, como. Lambem a trans
por~ar ta e~ carga.s se não lhe ~onvier. 

Nao semo SUJeitos a esta ullunn excepçiio os 
~eneros de P.rantlc cxporta~,;iio (Laes como assucm·, 
fumo, al.qoaão, etc.) nem as caixas ou pipas vasias. 

91. Quando incumbir·-se a companhia deste set·
viço complementar· sct·á e lia, du r.ante o mesmo 
responsavel pelos generos, estando as vasilhas ou 
envoltorios em bons contli•i)cs e rt!Set·vando-se 
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as occurrencias independentes do seu pessoal ou 
appat·elhos. 

9:L Abstrahindo-se o caso excepcional da re
cep.;ão ou entn•ga no proprio wa~on, corre em 
geral o s~>rviço da carga ou desearga cteste por 
r~onta e risco ria companhia, sem augmento de 
frete com. tanto que estejão os genéros apresen
tados de fürma tnl que possão ser facil e rapi
damente embarcados ou desembarcados sem uso 
ohrigatorio dos apparelhos. 

93. No cnso contrario (que pórle se dar ou por 
consistir a carga em ma-;sas indtvisiveis superiores 
a H7 kilogrammas a 532 deeimetros cubicos, ou 
por set· ella muito rlividida) poderá a companhia 
cobrnr, quér para embarcar os generos nos wagoons. 
quér pat·a desembarcai-os, um rrete addicional que 
será ohjecto de ajuste, não podendo, porém, em 
easo algum (salvo o de ma-;sas indivisíveis maiores 
de 73i, kilogrammas ou 3m , 3t9~) exceder a tam 
acima estipulada para o serviço analogo entre as 
carroças ou barcaças e o lugar da recepção ou 
entrega; e não sendo ella apphcavel aos generos de 
grande exportação nem ás caixas ou pipàs vàs\as. 

~ I1I A~·mazenagens e estadas. 

9-í. As mercadorias transportadas pela via ferrea 
podem permanecer, livres de armazenagens, nos 
depo~itos da companhia, até 48 horas nas estações 
terminaes, c oito dias nas intermediarias ou na ter
minal de Alag-oinhas, quando t'ôr a carga desli
nada ás localidades sit•mdas a mais de seis ktlo
metros daquella estação. 

95. Passado este prazo cobrar-se-ha por cada 
dia ou fracção de dia excedente (até 90) e por to~ 
nelada ou metro cuhico (conforme fôr o frete por 
peso ou por· volume) uma taxa progressiva de ar· 
mnzenagem, segundo o annexo n. o 7. 

!lG. Pass;1dos os 90 dias cteve a companhia pro
ceder (não só para rnercarlorias, como lambem 
para bagagnns, encommendas, animaes e carros) 
na !'61'111a dos ar~s. 63 a 6á do regulamento geral. 

9?. A companhia nunca poderá ser obrigada a 
n~ettar .e conservar nos seus armazens a car·ga ~n
nnda fora das horns marcadas para a respectiva 
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r~cepção ou que não esteja prompta para seguir 
v1agem 
' No caso, porém, em que ella se pl'esle a fazel-o, 
terá o carregado!' a metade do p1·;~zo acima mar· 
cado para effucLU<H' a remessa; expu·;Hlo o qual de
verá elle pagar por cada dia ou fracçiío de dia 
excedente a tnxa de at·mazenngem constante do 
nnnexo s•Jpracitaclo. 

98. t\s h;tgar.;ens e rnc~omm<.:uda~; niit• reclamadas 
ate\ o dia irnu1edialo ao da chegadil do trem pa
ga•·ftô por catla dit~ ou frnct:;ito de dia excedente, 
uma taxa dupla da acima Pstipulada, com tanto que 
seja o resultado maior de 1 uom por volume e por difl, 
pois no caso contn:.rio, cobrar-se-hia esta ultima 
quantia. 

9!l. Duplicat'-se-lm t;unbem a tnxa de armaze
nagem para os gcueros sujPitos n avarias e em 
condições taes que sPja a companhia responsavel 
pelos damnos. 

1 O~. Pelos generos que ni"to precisando ser re
colhidos deha1xo de r,obc1·ta enchuta permanece
rem nos par.eos das nstaçõPs, a companhia nüo CLl
hrará armazenagem ne111 LPI'Ú responsabilidade. 

101. EnclwnJo-:-;n 11111 earTo de qualrJuer merca
doria, n tendo de set· a entrega desta efft~ctuada 
naquelle, quér por eorwt~niencia do serviço, fJUér 
a pedido llo cn!Tegado•· ou consignatar·in, dPvern 
os generos ser reelanwdos no prazo de 2.í horas 
depnis da chegada, pnm as mercadorias em ge
ral, no de clo1Js dias pnra o mel em Periperi, e no 
mesmo dia p;u·a o earnio de madcil'él na Bahia. 

l•indos ess,~s prazos euiJ•·ar-se-l!a put' cada dia 
ou fracção d~ dia ~~xcedPnh' uma estada de 'i!~ooo 
por wagon, tknndo, porém •. a. cornpullhia no c.;aso 
de prec1snr do carTo eom o <IJrmto de desc<H'regnl-o 
cobrando ·enUio alérn da l:Oill(H~lenl.•~ taxa cJ,, ;11-rna-· 
zcnagem, a de descargn Jll'l~t:edt·lltt)IIICilfc eslipnlilda. 

10:!. Igual estada p:1g:u·.i qualquer wagun que, 
pedido Pl!l' 11r11 r•,;u·r·tg;u101', permanecei' (Íor culpa 
d~>sle llliiiS de 2í lrnrn~; na estaç:ro da p1oec~deucia 
dos gen•;ros. 

10.1. O earvüo do mndcim que vier (liéll'innwnte 
do int.ericH' em wagons ehPios do me~rnu póde ser 
pelo consignal.ario reeolhido ao telheiro pam i~lo 
especwlmente destinado na eslaeão da Jequilaia, 
e ahi exposto ú venda mediante· o pagameuto de 
240 a 300 rf.is pot' rnrgn de wagon e no r dia. 
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404. Na determinação dos prazos, ou gratuitos, 
ou sujeitos a taxas ae armazenagens e estdda de 
nw•·cadorias, encomrnendas e excedentes de baga
gen~. não serão contados os dias feriados. 

105. A car·ga tt·<msportada gratuitamente não será 
isenta de armazenagem ou estada. 

PARTE TERCEIRA. 

TRAFEGO DE ANIM!ES E CARROS. 

CAPITULO I. 

ANIMAES. 

·IOG. Os animaes são todos taxados por cabeça 
t tarifas O a V) conforme as categorias estabele
cidas no annexo n.o 8, no qual encontrar-se-ha 
tambem os respectivos fretes fixos e kilometricos. 

107. Gozüo de abatimentos nas circumstancias 
e proporções que constão do annexo n. o 9. 

t 08. 0.; c a vali os do sella, bestas, etc. devem ser 
ap•·esentados 11; minutos antes da partida do trem· 
pelo qual tem de seguir; nas estações inter,me
di<H'ias só ser·ão aceitos havendo lugar no trem. 

109. Não será permiLticla demora alguma occa
sionada ao trem por difficultiaues encontradas no 
em ba rqm~ dn taes anirnaes. 

f I O. Cav:-~lhadas, boiadas, manadas de porcos, etc. 
devnm acha•·-sc dentro dils estaçõ~s e nos lugares 
apmprLltlo~ uma hum antes da p<trtida do trern e se 
excederem o con':mdo de urn earro, poderá a com
panhia exigi•· 45 minutos para carreg<lr cada carro. 

11 f. Sera lieito a todo carregador que encher 
de gado um wagon, exceder por sua conta e,•isco 
a rt;specti\·a lotat;,úo pag,mdo, porém, apenas o 
frete correspondente a esta. 

1 f 2. Os animaes não domesticados só se•·ão aceitos 
em condiçõ~s tars fJIIC offereçào a mais completa 
sE-gurança. 
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H3. Qualquer animal não reclamado até duns horas 
depois da chega. ta, pa~~ará por cada liia ou fracçà·l 
de tlia excedente ( indusive a forragem fJUe SI:' lhe 
fornecer) uma estada igunl no frete corTespon
denle fiOS seis primeiros kilornetros. 

H4. Niio sen•1o, por'tllll, possivnl á compnnhia 
consm·var o <~nimnl na cslac;io do dPstirro, poderá 
maudal-o par·a o curral pulJii~o on qualquer estri
bar·ia por conta e r·isco tio dono; ou nas locali
dades onde nilo f•'tr isto rcalizavel, devolvel-o ao 
rurneltenlP, exig-indo deite o pngamento do duplo 
trnnspol'fl' do nnirual e da estada acima esl•pu
l:ul:J. 

lt:i. F111 '''""" ,,.; •·:~-:,,~ :1 t'lllllp:lllhLl n:'t•l St'I'Ú 
1 •"·I'''"'··" ••I l'··l,t 111.•rl.·. fi•rintc'lllt', ''" lll••lt•slia tlt• 
'·"', ·""'"'''"'. ···'" .. ,.,,,, ·'"·''' ... ,, llt'!:li~··nd.t ''" 
I".\,' li" 1.!11 "' 11 I'. . 

l!AI'ITL'LO 11. 

CARROS. 

416. Os fretes dos carros ( tar·ifas V .e X) são 
baseados nos fixos c kilumetricos que constão do 
annPxo n. • 10. 

H 7. Os cn rros par a transporte de generos ou 
servtço da la"our·a w,u nbati111cnto do !iO "/.estando 
nlln,; dPsrnanchados. 

118. Todo. e a rro niío reelarnnrlo no prflzo do 24· 
Iwm=', d 'IWlS da ehe ~ad.a do tr···m, pagará !JOO rs. 
de e.~lnJa por enda dr,t ~~xcnd1mLe. 

APPENDICE. 

1I!J. A r·espPiln rlos nhatinwnlos hasea•los sobre 
~ qua!ll:idnde ~~~~rrv,~rn notar· qtw , quando fôr esta 
IrrsuiJie!''llln. pnra ~ozar daqut~lla vantngPm e o 
respeclrvo lrdt~, nr;st'~ caso, tome-se maior do 
que o esiÍ!JII!ildo pa•·a n fpran!.idade que gozn do 
favor, podera o r·nrneltontt~ pngar o preeo desta 
pt~la fJtlanlitlade tt·ansporlada. .. 
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!20. No caso de legitimo impedimento d!J csr· 
re()'ador ou consi.,.natar·io poderã a Companhia con• 
ce'àer-lhe abat m~nto até 75°/0 sobre as taxas de 
armazenagem ou estada. 

t2t. Para qualquer rf'mess~ d~ m~rcadorias !JU 
anirnaes, cujo frete calculado fô~ mferw.r a 460 réis, 
cobrar-se-lw esta ultima quantia, ;Jrattcando-se o 
mesmo par-a com as taxas de carga·, descarga , 
arrnaz"naw-·m ou estadu. 

1 :!2. Os fl·etcs de encommêndas c excedentes de 
bagagens e be111 assim os de cavallos, eães e carros 
( acornpanlwudo seus donos) devem ser pagos 
adiantados. 

12:1. Os dt• met·cadot·ias, animaes e carros (s~lvo 
os ;wirna l'stipulndt?s) süo pagos tamb-:m l!dwn
lados na ll:lltia, porem. nas outras estaçoes, a von
radt• d.1 rt'll't'llcnlt•. 

l!'i. Ttl In t';ll're~;tdtll' qtJl' prcr-i:;;ar t..le carros 
para lllt'l't"<J•h)r·i;ls !ltr ~adLl dtn·ení pedil-os ao cflefe 
dP eslil!'<io eor11 <Hrtel:edPneia de 21 horas. 

A eorrrpanltia não se obriga a satisfazer· sempre 
no referido prazo sPrncllwrrte pedido, por·ém, fará 
todo o c:-;for·\;o para n:\o occasiorrar maior demora. 

125. As pessoas qun estr·agar·om os carros ou 
apparellws da cornpanlria, serão responsaveis pelo 
damno cau~ndo; e se fôr este inteneional, proce
der-se-Ira judieialmerrte contra os delinquentes. 

126. Sera liciro fJ cofl!panhia estabelecer tem
porariamente, de aceôrdo com o engenheiro fiscal 
do Goverrro, estações de parada, já para passageiros, 
já pam carga, colmurdo as re~peclivas passagens 
ou fretes pelos pr·eços pstipuladus para as est(lções 
propriarnellle ditas, cuja distancia mais se appro· 
ximar· da dos pontos considt>rados. 

t 27. Fica a Companhia autorizada a affixar an
nuncios conmwrcines, jú nas suas estações, jú nos 
carros de 2.' e 3." classe, cobr·ando então por 
cada estaçilo ou carro uma taxa calculada ua razão 
de 80 réis por· decímetro quadrado e por mez, mas 
cuja importancia tot;d nunca será menor de to réis 
e -podení. nliús ter· abatimento aré 50 ·;0 • 

128. l'icfto em v1gor ns instrucções para o ser· 
vil;o telegraphieo o taxas dos telPgrarnmas, appro• 
vadns por Decisão 1\linistel'ial de 2~ de Dezembro 
de 1866. 
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Anuexos explirativos ou compiPWP.IIfiH'es do precedente 
lexlo e juslificalivos das labellas que seguem. 

L• Serie.- Trafego de passageiros (I). 

\~:\"E.XO ~. ·1. 

!Jases dos }if'I'!'IJS da::; passagens Oi·dinm·ias. 

Passagens simples (CUiíi,praclas nas estações). 

-- -

I 
"' 'lj~ orh ">.!. 

l:.ol <>C c- . 
~·::.:: "'::>"' './) 
~-"' ""=-~ f IHSEHYAÇÕE~. [f) c,)Coi.:J'J =rJ.-

-l! ~a~ ~~~ I .... C<.> o.>--;, 

I Ç.;l ::::::: c.. O 
~I. '"' . - -- . 

ví 77 rs. 621(). ~ 
) 77 rs. por cada um dos 62 [li' i-

. . ; . mci r os kilomt•tros. 

li2 " IH, 1:! rslo c ·~e H:J rs. por eatla um dos til, 13 
.. ullimos. 

2 a J 63 " oo. { 
E' de um modo a na logo :w acima indi· 1 

. I 51 " 63, 13 tatlo tfiiC tlcn-m ser intcrpr·1•t:ulos os 
frct•·s kilomctricos suctessiYos ufto 

:pJ 21'1 )) 63 stí elas duas ult:mas classes tlc passa-
. I 2fi )) fiO, 13 gciJ'os .• t~ouw. t:uubtmr das p;,ssagcus 

cspecwcs, anuuacs c carga. 

I 
N. 11.- A som ma dos llcrcursos col'!'csporuleutes aos fretes 

k lomctricos succcssivos, <~para cada classe ou categoria de 
passagens !or·diuarias ou csrJCciac:;J a~imacs c carga, igual 
ao l'CS)ICCIJVO IJCI'CilfSO llt:IXInJO, IStO e, Clll todOS OS casos, 
salvo o dos trens c.~pi'Cincs c lnwsportes em troleiJS, :i 1lbt:Jucia 
da Uahia a Alagoinhas. · 
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Da combinação destes dados com as dis@tcias 
das estações (t) constantes dal.abella p.~ f (sa\VP a 
substit\lit;ão de tres .kilom~trQs (l qoicll 4istaqci~ in
ferior. da Per~peri a Ç)laria> r'f$Ultár~o <>~ fre~~~ 4e 
estação a estap4o q\)e, nu mesma tnbella, vão arre
dondildos em rmittiplos t:Je 20 réis (i). 

Foi, comtudo, dos valores exac_tos dos mesmos 
fretes que deduzirão-se, pelas regras formuladas no 
texto, os preços, não só dos bilhetes comprados no 
lí·em, de ida e volta e pe;·iodicos, como lambem dos 
alu.Jzeeis de cm·ros, os q•1aes encontrão-se todos na 
ref•~rida tabella, respectivamente arredondados em 
multiplos •le 20 réis, para os dous primeiros, c 
1fl (3), para os dous ulttmos. 

· Niío devem ser, portanto, attribuidas a erros na 
labclla as pequenas differenças que se notarem entre 
estes resultados c os da repetição das mesmas ope-. 
m~;ücs sobre os f1·etes fundamcntaes já arredon
dados. 

Niio se eneontrãtJ imrnediatamente na tabdla, mas 
pod_erüo ser dellt1 facilmente •leduzidos os preços 
t~h::uxo enumerados: 

I. Os dc1s meias passagens, já para meninos, já 
para voltas no prazo de quatl·o dias, os quaes deduzir
se-hão dos das passagens inteiras da mesma classe 
e nas mesmas condições, m·redondando-se, se fôr 
JH'eciso, os resultados em mulliplos de .2!0 réis. · 

11. O de 26 bilhetes de ida e volta a usar, no 
pram de um a trcs mezes, o qual equivale, no ·1. o 

easo, ao du 13 hilhct()s ordinados de ida e volt.a, e, 
no 2.", ao mesmo preço augmentado do de 13 hi
lhel.cs simples. 

UI. 9 dos bilhetes periodieo~ •. já suburbnnos, a 
usar so u·es vezes por semana, Ja seraes, para uso 
diario; o qual é resr.ectivamente Igual, conforme 
fôr o bilhete trimensa , semestral ou annual, no 4. o 
f'íl'io ao dü :m, nR f/2 ou 40 h, e no 2.•, ao de 68 f/2, 

(1) :'ia avaliacão destas distancias as fracções de decímetro 
lürao desprezadas ou contadas por unidade conforme erão ou 
n11o menores de citJco metros , lorão ellas conRervadas com a 
mesmot approximação em todos os ealculos. 

(2) Desprezando-se, não só as fracções de real como tamhem 
o alv~rismo d:ls unidades c augmentando-se de um o das de· 
zcnas quando impar. 

(3) Ocsprez:wdo-se ou contando-se {'Or unidade as fracçiie~ 
'de 18000, conforme crão ou n:'lo inferwres a liOO rN ;, 

nrr.r~11F.~ m:: fR'l"O. 3"i, 
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Hlt 1/2 ou 182 1/2 bilhetes simples, com arredonda
mento em multiplos de 1$ (1). 

IV. O do aluguel do carro-salão, cuja lotação 
nominal, constante do numero de as&entos mar
cados, é apenas de 20 {)essoas, mas póde ser effecti
vamente elevada a '2-i, tsto é, considerada igual á de 
um carro ordinario de 1.a classe. 

Pratieamcnlc. pois, o prc'::o 110 aluguel de que sP. 
!rata t'!. 

1. n para 1'tf1!JCíil SÚJI]ilCs, igunl a do rcl'crillü enrrn 
ordinario pnra viagem de i <I:\ e volta. 

2.0 para úaqnn de irla e z;olta, duplo do do m•.·srno 
!'aero onlinario pnrn vingem simples. 

V. O dns pnjjsngcns que cxecderem a lotnçiio 
norm11l (de 24 ou 43 pessoas) do carro-salão ou dos 
de ~.' classe, o qual CtjUivale uo de mflia passagem 
de ida e volta, para ,·iagem simples, c dn passagem 
simples, pnrn vingem de iria e Yolln. 

(1) Foi ltclas mesmas t•egras prati<;as, porém, lnvertillas, que 
calculár:1o·se as importancias tubulares dos bilhete~ periodicos 
geraes C suburbanos; sal\· o que COllSCf,\1011-Se, então, as parte~ 
fracclonarias dos dous prnnltimos mnHiplie:utnrt!a, seus valor<'~ 
exactos 7f16 =0,i375 e lJ3 • 
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ANNEXO N. 2. 

Rases dos p't'eços das passagens e$peciaes. 

OESIGN.\ÇÕES. 

l'llETES. ----r---
:;:! 
o 
o 
lo< ::= I 

===::::::~= --
Tr•~ns cspeciacs (simples ou de S 1~000 

ida c Yolla) . • • .. .. .. . .. • . • • 20~000 l tÍ!ooo 
t i!OOO 

'l"l'aiiS!IOI'WS I'UUCbl'CS OU de 
doentes ..•.....•.. , ........ . s 8200 osooo I suiO 

~simples ......... .'...... :l/j200} 

~til' ida c volta 5 tda" · 

11!600 

? volta ....... .. 

kil. 
11-t 
86 
46,26 

108 
tl.í,t3 

30 

30 

:\To (~alculo dus ft·etes de estação a estação (re
sultantes, cada um, da addicão do fl·ete fixo com 
os pr·oduelos dos kilomelriccis successivos pelos 
percursos parciaes cor·t·éspondeutes ( -t ) substi
tuiu-se 20 kilometros, para os trens especiaes e 
transportes funebres, tres kilometros, para os trans
portes Pm troleys, a qualquet• percurso inferior. 

Fot·ão esses fretes arredondados em multiplos de 
20 réis . 

. \'. B. -Os pct·cursos dos tt·eus cspeciaes de es
lat~üo u estação, que, na tahella 11. • ·I, acompanhão 
~~ justilicão os respectivos ft·etes e cujo maximo é 
duplo do comprimento da linha, forão calculad~~~ 
pela t·egr;• geral. constante do ·1. • pm·agt·apho ~MA Ri 

_..{" '\~ ~\. ' . 
(t) E' llt' um mudo aualugo •1ue !levem ser itllervreí~~~ts 

lr<'l·~:; tixn~ tl'~ aui1nae' r ear~;l. / ,~~ 

!
' ..__ ....... , 
r,,~~ 

I; •.• \'. ,,.., 
\. 



U.EGISÕES 

art. '102 do texto, considerando-se Lt·es depositos 
de locomotivas , sendo um na Bahia , outro em 
Pe1ipe•·i e o terceiro em Alagoinhas. 

Para qualquer percurso ditrerente daquelles, co
·brar-se-ba o frete correspondente ao percurso tu· 
bular mais proximo. 

2.• Serie.-Trafego de mct·catlorias, eHconunendas 
r~ t•xc~tlen!cs de bngag·eut. (1'1 

llast:s ilo:ii fi't.Jlcs JltH pc~o das CIWOIWIUJitdus, cl r·. 

--
.F!iETES I'Olt TO:'iEL.\!J.\. 

-·· --- . 
--- -- Percursos --- --

kilomctricos 
corrcspondmte~. 

lixo uu iniciJI. successi vos. 

--------- -

~ 
~li:> réi;;. f2 kil. 

:;~5HO 
392 tH,t:; 

Os fretes de estação a estação vão r.alculatfos na 
tabella (Tm•ifa A) não por tonelada, mas, sim po1· 
kilogranuna, e approximados a menos de meio 
real. (2) · 

Neste cah.:ulu substituiu-se .J2 kilomelros a qual· 
IJUCr percurso inferior. 

(1) l'arte 2.• do texto, tabellas de n. 0 • Il a 1\'. 
(2) DestJrezando-se as fracc;ões de real ou contando-as 110r 

1111i•.la•ks nmfornv' l'r:>!' nu u'io mcnnrc' <1e 1·~-
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ANNEXO N. -1. 

Inte1pr~t~ão e brue1 dr~• tarifa~ das ~rcadoria1 por JJCIO~ 

"' 
'IERUDORIAS, 

< r.. 
;:: 

I < ... 

•• oi• ! ·- ... ... lllt: 
Qlill o~ E=...:. r: • .!._.! fl :;;,; 

Ql- c;lll 
llQI!;I =-f GIQIS:: 

i~S • o 
l'iio ~ 

--
J'éis. km. 

B t.Jencros de imJIOrtaçào em ge· { 
ral. (a) ..................... 

310 21 
330 :102,-13 

t: Ditos de exportação, idem (b) .. { 
227 21 
2'~ 10"2,13 

.. t•umo (em folhas, cor·das, etc) •• { 
:170 80 
:138 43,13 

·~ 
Gcncros cspcciacs, abaixo c nu- 5 

! 
met·atlos (e) ................... 1 

i ~ 
I' I A~~ucar (bruto: ......•.... : '""i . 

:170 80 
\111 -i3,13 

170 8 
163 7-t 

20 i O 
o 31,13 

(ó Aguartleute (de canna) ......... ~ JU 6i 
107 1:19,13 

11 Couros seccos e sal. ............ ~ iH 6i 
61 iS9,13 

I Mel., ........................•. ~ 
iH 21 
:10"2 43 
80 6 
o !S3.13 

( por·em, não explicitameute de
(a) Isto é, estrangeiros) siguados como taxa1los por uma 
(b) Isto é, uacionaes) das la rifas sr;wiutes, já por peso, 

( já por v o lume. 
(e) Alcatrão, algodão c lã barriguda imJu·ensados, alhos, 

arroz, assucar· refinado, ayJlim, bacalháo, banha de por·co, 
barris c ~arrafões vasioi, batatas, breu, cacáo, café tem 
saceos), carue (verde, secca, etc.) , caixas (até 100 drchnetr·os 
cubicos ) c malas vasias, chouriços, côcos, comiuho1 co
tJnilho, doees e t)neijo do paiz, farello, farinha (de ma~hoca, 
milho, taJlioca e trigo) feijões, frutas frescas, herva doce, 
hot'lalices, inhamc, legumes, leite, machinas e utensilios 
par·a lavoura, mamona, mandioca, massas nacionaes, mctaes 
nllo manutacLurados, milho, oleos rm barris ou latas, ovos, 
Jleixc (fresco ou salgado), pclles curtidas, pixe, sabão ordi
nario, saccos vasio~. sebo, sollas, tahocas,tccidos uacionacs, 

1 tuneiulw, velas tlc sebo uu earnauba, vidros, ''inho ou vi
: na!l're em pipa~-0~1 hal'ris. 



Os frelclà de estação a estação vão calculados ua 
tabella , não por tonelada, mas , sim por myria
_qramrna (10 kilogrammas) ou centesimo de tone
lada, e approximad11s a menos de meio real. Subs
tituiu-se, neste calculo, seis kilometros a qualquer 
percut·so inferior. 

Calculou-se lambem, para o mel, uma tarifa espe
cial (I) por pipa de t, 1 1 02,kg sendo os respectivos 
ft·etes UI'I'edondudos em mulliplos de 10 rs. (f) 

ti) ll•JS(•re~aurlo-se, uiw só as fraJ:t;ões de real, como tambem 
a~ unidades on eoutarlllu-a~ pur úezcna coufor·mc crão ou náu 
inferiores a ã r~. 
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ANNEXO N. 5. 

l1~tcrpretaçào e bases das tarifas das mercado1·ias 
· por volume. 

r D""'gnaçio da.• 
Fretes por 

metro cubieo. .,; 
~ 

.;, 
~ c.. .. 
~ 
!-< 

-

J 

L 

Jtl 

--

l 
l 
t 

liF.RCADORUS • 

.,_ 
o-
"'"' ... ~ =uO .. c. 
"'"' ~~ ... 

Q 
<:.1 

~~ b"li ( } t '"O rs. J 78 rs. 18 kil. " o t a a , e c........ .,.. t 67 :105,13 

Matet'iaes de construc- l 
ção (b) em ger:1l ; 48 
carvão de peüra e 4G 
cokc ; m:uleJras de 30 
lri .................... !J.tO " 

Ta b a li n g a . areia e 
barro ; cárvão de ma· 
deira e lenha ; pias
saba , capim , estru
mes (c), etc. ; ma-
deiras brancas . . • . . • 760 " 32 

Caixas vasias (de 100 ) 5 decimctt·os cu bicos l 
tJara. cima)..... .. .. . .. a,fO ,. ' 0 

8-2 
t:S 
26,t3 

123,13 

92 
31,13 

l B:-.rricas·, Jlipas e toneis I ~ I vasios .........•... , . . • 200 » J 123,:13 

I 
(a) c outr·os objectos analogos de pouco peso em relação 

:to volum!l' c ~·alo r· (tal's como roda.• 1IP rarro, porta~, ja-
111'/las, l't c . ) 

(b) Salvo os t:-.xados pela tarifa L. 

I 
cr) c outras substancias 1le utilidade pat'a :1 1:-.voura e 

de t>Ouco valor em J'Cia(•ào ao pczo e I'Oinme. (lars r orno 
{olha,,, olhtJs_ de canha, etr.) 



No calculo dos fretes de estação a eslttcão sulJs
tituiu-se 12 kilomelros n quolquerpercursó inferior. 
Nas lres primeiras tarifas acima rorão estes fretes 
calculndos, não por metro rubico, mas sim, por 
eentesimo de melro.cubico (tO decímetros cubicos) 
e approximados a menos de meio real. ·Nas duas 
ultimas, porôoo, os fretes ficárão por metro cubico 
c rorãu atTcuonuados em multiplos de 20 réis. 

Applicão-se quasi exclusivamente as tarifas !'I 
e l1rl ás caixas para assucar e pipas pat·a aguar
tlent.e, contando-se, então, 1111 3 pur CiliXa ou pipa. 
e 201 3 por tonel. Conta-se lambem ·I rn a por qual
quer cnixa d~ tiOO!Im :~para c1ma. Se fôr, porém, 
o volume desta comprchendido entre 100 e !)00 
dec:imctros cu!Jicos, tomar-se-ha pot· unidade o 
clecimo de metro cnbico c pot· frete a decima parte 
do tuhular. Considera-se 11rna barrica corno meia 
pipa. 

A respeito da npplicação das tarifas .J, K, L c 
elas espcciaes .i, k, 1, poe wagon cheio, veja-se o 
Pslipnlndo no texto (UU e 70). 

A eslns cxplieaçiies detalhadas carece apenas acrcs
c:entar que os rel'eridos fretes especiaes for·ão de
duzidos, não dos valor~s tubulares dos ft·etes ge
raes corresponJentes, mas sim, dos valores exactos 
~c~r metro cubico, t•epetindo-se aliás a observação 
Jmta, ern cnso analogo, no annexo n. • 4 • 

Os fretes por wagon cheio com abatimento sup
plcmentar de r~o ou 20% especilicados no texto 
(ii a 7il) nào se encontrão na tabella, mas, de
duzir-se-hão facilmente cada um do tubular cor
respondente, supprimindo-se neste um dos zeros 
lnrrninnr·:'l c mnlliplirnnrlo-sc o J'csultnrlo pot· G 
011 R. 



!Jtl (lO\ERNú. 

ANNEXO N. 6. 

l'<tvas ile carga e descarga das mercad01•ias. 

I 

I 
TAXAS I'Ofi 10: 

I 
DESIGNAÇÃO DOS 

SERVIÇOS. Kilogrammas. Decímetros 
cubicos. 

Uso fios npparelhos 
(sem for11ecimento 
ri C )ICSSOa l) .•..•.•. 2 reales. f real. 

Fol'llecimeuloflc JICS-I ~o a 1 (com ou sem 
wo tlc apparelhos1. ~· ., :.! re~des. ·' 

I 

Appliração das mesmas aos casos mais usuaes: 

1.• Descarga tle mel por pipa de tt 
:J.02kg (com ahatimento de 
50 •;.) ••••.•••.••.•.•..••• 

2." Dita de cal (ou outros materiaes) 
pot• wagon de 6m3 6J7 ...•... 

::.o C:u·ga da mcsmr~ (Laxêl dupla) di lo 

275 rs. 

1~~3~ sej~ 1$5i0 
:J1)0ü8 seJa 3~060 



ANNEXO N. 7. 

J'a:x;as dia;·iu.s dP annagenagem. das mercadorias. 

TAX.\S 01.\niAS 
1'1\0f;l\ESSIY .\ S Pon: 

l'lL\Z.!lS Sl'LI:I:~SIIP:<. 

T01w Jari;~ l\IPtro 
cuiJieo. 

no L o ao w.o di:l .......... 1~362 ,)~70 

)Jo H." ao 30." .............. 36Wi nn1: 
Jlo 31." ao !lO." .............. fi~808 2:t;:Hs 

---·--- - - -· 

N. IJ. J'ara facilitar a applicaçãu uestas taxas, eal
ntlou-se uma tabclla (a avulsa n." 1:), tia qual consta 
immcdialamcnle a taxa corr,•spoudcntc a um numero 
'rualtfUer de dias (aLL~ !HJ), porém, não por tonelada ou 
111ctro cuiJico, mas sim (f'omo os fretes c com a mesma 
approxiiiLHi<1o) )HJr 10 kilo!!r<~mnws ou decímetros eu
hirns. 

::,., se ri c.- Tmfcgo de mJimacs e catTus (I). 

(fj l'<nl!~ :~.· tio !I'Xll•, taiJclla u." li. 



I 

I 

~ 

A~i\IRXO N. ~. 

1.''- Animaes 11/eis. 

Designação da.<o: 

C\HGORT .\S DF. .\NDI n:s. 

Fretes 
por cabeça. 

o Cav~llos, lu~sta~. jumentos f 5 31> rs. IS kil. 
hms rlr, rara ................. BOOrs. 1 3~ J18,i3 

(> Dois (onlinarios) ..•..........•. 600 5 32 106 
I () 17,13 ~ 

Q C;ies e pm·eos gordos {dc-11Skil. 
300 { 16 56 

, para l'.ima) ................... 12 67,13 
' 

lt ll'orcns (~!c'• H 1-il.) c hczcrros •. 200 5 11; 38 
I 10 85,i3 

' 

~ 8 50 s I "' '"""' ",.'"h'"' " I""""' " ... 160 fj 73,13 

T Pcrús, ganços, patos e outra~ 

1 ave~ comcstivcis iguaes ou 
80 2 123,13 1 maiores ...................... 

lJ (~allinhas, gallos, fr~ngos e ou 
tras aves comestíveis ignae.' 

80 1 123,13 OU llll'l!Oft'S ..... ., ........... 

N. 11.- "n ca leu lo dos f•·etes de estação a estação s~bs(i~· 
tniu-sc sl'is kilo111etrus a quai<Jue•· 1wrcurso inferior ...-'F~'i\1>\ 

. estes fretes arredondados em multi pios de 20 J'SL. ·,.c\\"''-' 

I 
--~·~ ........... 

1.)., CA~L1t/; 



:roo 

~.''- A11imac.~ de lu:r~o nZtfU1'iasidadr·. 

Os fr•etes destes animaes distribuem-se do se
guinte modo entre as tarifas Q, 8, '1', U, e a se
gunda . dt>Stas com abatimento de tiO''/", que, 110 
mappa abaixo, vai designada !>ela notação S/~. 

j .• \ TEGOHI.\S, 

1 
Grandes .............•........•. 

Mo raros...... :\lcdios ......................... . 
f'CI[IH'UOS., ••.• , ••.• • • ~· •. , .•• • • •• 

l

l'ams t) outt·os do mesmo tamanho 
ou maiores .................... . 

(.)lludrntu•cles. J'eatlos e outros intermediat·ios .. . 
Coelhos e ouu·os do mesmo lama-

. \ nho on B:euor'~~- ........... .•.. 

} 

l:'fii(!.Ç,, ......................... . 
,{raras c out_r:1s !lo mesmo _lama-

'''f'!ó:... ... . uhoo_urwiiOn·s .............. :'" ' ' 'I Pap_agaw.~ CIHII1'3S IIJI.e!'lliC!lJ:trlaS. 
l'f'l'lqlllfo.~ e outros pa~saros do 

\ llll'•;lllOlaiiWIIIIO OUlllCllOJCS ••• 

l 
Cohm.~cm r.aixas) 1uk'l . 

''"'11 'cch:ula~ 1 " 1 ·par-a ctma 
lh•ptls........ (inclnsirn o peso I 8

1 a 1! 
tft'SL:IS) de; a J 

Kagados ... .................... .. 

I T.\RIFAS.I 

===i 
Q 
:s 
S/2 

S/2 

s 
Sh 
'J' 

u 
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ANNEXO N. 9. 

A bati?nentos ,ws Fretes de animaes. 

ABATIMENTOS. 

CF.; Proporçlo para 
~ 

""' Condições. - ---.....,._ ...... ---------c:: 

I ~ 
fOO. f. E-< 

o 
~ Oc :10 c a bcças p:ll';l cima ....... 

t• ! /)() f/2 
Q ~ães pequrnos e m:mços, viajando 

ao collo ......................... 

R Oc 30 cabeças p:1ra cima .......... 33 f/a f h 
~Idem ................... ....... 23 fJt 

s 
~ LI' i türs 1 at•\ :1~ kg. , cabritos e 

50 f/~ . tarnmros pequenos ........... 

·r lk 12 cabeças para cima .......... 20 f/5 

\ ltlem ............................ 
. 

tl ~ 50 '12 f Pintos .................... · ..... • 

Os fretes rle animaes com abatimento devem ser 
lodos calculados por cabeça c arredondados em 
multiplos de 20 rs. 

Os unicos, porém, que encontrão-se, já promptos, 
na tabella siio os com abatimento difrerente de 50 "f. , 
eonstnntcs das tarifas especiaes a•, s, t. J~orão elles 
1leduzidos dos fretes get·aes correspondentes (la
l'il'as ll, S, T) untes de serem estes at-redondados. (4) 

Os com abatimento de !íO "/. deduzir-se-hão, pelo 
eontrnrio, em cada opportunidade, dos geraes tulm
hres cnrn·spondcntcs. 

(ll Hetlila·sc aqui a observação feita, em caso analogo, no 
aunP"o n.o 1. 



.\NNEXO N. JO. 

lulePpretartio c bases das Tm·ifas de em·;·os. 

1'arifas. 

Fretes por ('arro. 

~umero olc 1-----~-----11 
roolas. 

Fi,ros. J(ilometrico.ç. 

3~000 HlliO 

No calculo dos fretes ele estaçüo a estação, substi
tuiu-se seis kilornetros a qualquer percurso inferiot'. 

Forüo Pstr1s 1'1·ciPs arredondndos em multiplnc; 
de 1flOOO. 

(Confot·me).-Joscph Mattsnn, superitendente.-
o engenhriro fisenl, Dior1izio Gonrali'<''S Mm·tins. 

'F11bellas geraes das passagens e fretes de esla~fio a 
r~tarfio. 

I 0\'EilTF.NCIA. 

Pam adwr-se nas tabellas que seguem qualquei' 
frete entre duas esta~;ões designadas, procUJ'at·
se-ha, na primeira columna á c~querd<J, o nome 
da estação pt·oposta mais pl'Oxima da Bahia; na 
PhnvP nlwrtn rm frf'nln deste primeiro nonw, eu-
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coutrar-se-ha o segundo, e, na mesma linlla ho
risontal que este, o frete requerido. (na intersecção 
daquella Unha com a columna verlical que con
tém todos os fretes da classe ou categoria conside
rada.) 

Na tabella n. o 4, acha-se lambem, junto do no
me da 2. • estação, sua distancia kilometrica á 
primeira. 

A repetieão dos nomes das estaçõt•s nas duas 
ultimas côtumnas ti direita facilita o uso das ta
bel las. 

Os fretes dos trens especiaes vão justilicados pe
los percursos correspondentes. 

Para os de ida c volta, cemforme estiver o ponto 
de pnrtida daque\la na 4 .• Ol\. na 2 • columna das 
esttu~ões (á esquerda) procurar-se-ha o respectivo 
f1·ete na 1.• ou na 2.• columna destes. . 

I' a m a intt•J·pretaçüo das tarifas designadas pot· 
ldras veja-se precedentemente os annexos de n.o. 
i.l a6o8a·10. 

Uegulamento das Tarifas. 

l:at'í'ecrno c modificação dos arts. 69, 72, 73 e 74. 

ti9. As tarifas K e t só ser·ào applicadas quando 
o frete Lotai resulhmte fôr igual ou supei·ior a 4 OS; 
se füt· menor applicar-se-ha a tarifa J, cobrando
se então o novo frete assim determinado, se l'ôr 
lambem menor (k 1 OH, e, no caso contrario, esta 
ultima quantia. 

Exceptuão-se, porém, desta regra gert~.l : 
« 1 . o O capim e folhas ; que mesmo em pequena 

porção c para qut~.lquer distancia, pagão pela w
ri ra ), ; 

~< 2." O excedente da carga de um ou mais wa
•• gons, o qual não participará dos abatimentos 
•< especiacs a estes abaixo concedidos, mas cujo frc
,, te será sempre calculado pela tarifa propria da 
" categor!a ~os generos, independentemente de qual
·• quer mu11mo. >> 

••• ' •••••••• ' •••• o ••• o ••••• o o ••••••• o ••••••• o o .... 



:JOi 

72. Coueede-se igual abatimento supplementar 
os wagons descobertos conduzindo generos taxados 
pela tarifa L, excepto carviio de madeira e lnadei-
1'a branca. 

73. Pelo transpot·te da cal em wagons cnhet·tos, 
já especiaes da mesma lotação que os descobet·tos, 
já ordinarios parcialrnPnte carregados Hté a lo
tação duqu~tlles cobrar-se-lia o respectivo freltl 
pela tarifa K quando o percurso fôr mferior a i·l 
kilometros; se fôt·, poróm, estA compt·ehendido 
cntr·e .H c fiO kilometros, cobrm·-se-ha um ft•cti~ 
uniforme de 11i,~; c de 60 kilomP-tros par-a cima os 
fretes da tarifa K com abatimento de 20 •j •. 

<<Enchendo-se, com piassnva, um cm-ro coberto, 
<< pagar-se-lla apenas um frete duplo do de um wa
« gun descoberto, s~ndo este ealculado eoJJt u aLa
« limento de 4·0 •;o adma Cblipulado. (i2) 

«Se fôr, todavia, a cat·ga incompleta, porúm, su
~ pedor· á lolll(;üo de u 111 wag·on descoberto, caleu
<< lar-se-ha o fr·ete pela quantidade tran::.portada e a 
<\ tarifa f_. com abatimento de 60 %. sendo o mini
•< mo cobrado o frete de u111 wagou descobcrlo c o 
•< nwximu o de um cobet·to. 

• 7L Será lieito á companhia conceder ubalimeu
•\ tos especiaes até 50 °/o aos materiaes de cons
~< trucção (inclusive madeira) destinados a Ala
'( goinhas ou outrlls localidades onde fôr preciso 
•< animar novas cd iHcações. 

«Têm direito a igual abalimeulo as caixas pat·a 
assuem· que devem vollar cheias pel&. via ferrea por 
eonta do dono das mesmas. >.} 

Confur·me. 

Uahia; 5 de Julho de 1870.-Char-les Lemau·t· 
Teste, Eugenheiro fiscul interino.- Jos,'J}Il! Jllauso11, 
Superintendente. 
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Regulamento do trate~ro. 

Redacção correcla do art. 3.• 

Será licito a todo carregador que encher de gado 
um wagon , exceder, por sua conta e risco, me
diante préyio accôrdo com a companhia, a respec
tiva lotação, pagando porl!m, apenas o frete corres
pondente a esta. 

Bahia, 4 o de Junho de 4 870. - Charles Lemaire 
Teste, Engenheiro fiscal interino -.lo1eph Mauaon1 
Superintendente. · 

Segunda via dos artigo• 8t e 88 e de• tres altbu.es ••· 
aexos do regulamento do trareae, eem M •etJO~a
"ites propostas, de eommaa aeelr••• pela repal'&lfAO 
fi~eal "' a superlntea•enela. 

At·t. 61. A carga enviada como mercadoria será 
recebida, nos respectivos depositas, lodos os dias 
uteis, de 6 horas da manhã ás 6 da tarde, e, no dia 
imrnediato ao da recepção, transpor~ada até a es
tação do deslino ; sendo n~sta, posta á disP.osição 
do consignatario, tambem todas os dias uteis de 6 
horas da manhã a 5\ 30 minutos da tarde. 

Ficão, porém, exceptuádas da primeira parte desta 
regra geral, os generos que, por sua natureza, não 
possão ser conservados em perfeito estado de um 
dia para outro, os quaes serão recebidos nas mesmas 
horas que as encommendas, sem augmento de fre,e. 

Art. 68. A mobilia de luxo (pianos, espelhos gran
des, etc.) paga frete duplo. 

A ordinaria usada e de pouco valor póde obter 
abatimento até 50 "/;,. 

Conforme. (os artigos e annexos) 
Bahia, 9 de I unho de 4 870 .-Charle$ Lemaire Te.ttJ, 

Engenheiro fiscal interino.-Joseph Jlauson, Super .. 
intendente. 

IIECISÕES DE 1670, 39, 



3()(i llECISÕES 

3 .• serie.- Trafego de animaes c carros. ( t) 

ANN.El.O N. 8. 

Jnterpretapão e bases das tarifas de animaes. 

o 

p 

u 

R 

s 

T 

u 

1. "-Animaes uteis. 

Desil(naçAo das : 

1:.\Tf.f.Ofii,\S for \ \1\1.\I'S, 

Cavallos, bestas, jumentos ~ bois 
de raça •••.•.... ............. 

Bois ordinarios .......... : . ...... 

CliPS e porcos gordos ( de 15 kil. 
para cimn) •.•..•....•..•..•••• 

Porras (menor~s ~~~ 4fl Lil.) r be-
zprros ..•...•....•.... • ·• · · · · · 

Cabras, carnl'irns (~ ]rifiiPS • . • • .•. 

Perús, ganços, patos e nutras aH\5 
comestil eis iguaes ou maiores • 

Galliuhas, gallos, frangos e outras 
aves comestíveis igua~s ou me-
nores ......................... 

Fretes 
por éobeça. 

800 rs. ~ 35 rs. 
34 

600 ·{ :l2 
o 

J 16 
~00 

I 12 

{ tG '100 lU 

IGO $ 11 
I G 

80 2 

80 1 

5 kil. 
118,13 

106 
17,13 

56 
67,13 

38 
85,13 

511 
73,13 

123,13 

123,13 

JY. B .-No calculo dos frrtes tle estação n cstaçllo, subst.i
tuiu-se seis kilomell'OS a qualquer percurso inferior.- F o ri! o est<JS 
fretes arredondados em multiplos de 20 rs. 

(1) l'arte 3." elo texto, t:thella 11. 0 11. 



no r:oVERNO. 30i 

2. •.-Ditos tle lua: o ou curiosidades . 

Os fretes por cabeça destes animaes distribuem-se 
do seguinte modo entre as precedentes tarifas (ex
cepto a 2. • e a 4-. •) e a 5. • com abatimento d.e 50 "/o 
(que no mappa abaixo vai designado pela notação 
S/2) conforme as respectivas categorias baseadas no 
tamanho, para as aves, e no peso por cabeça, para os 
outros ammaes, inclusive o das caixas ou gaiolas 
nas quaes podem ser elles apresentados e que são. 
de rigor para os não domesticados.~se houver mais 
de um animal n'uma mesma caixa ou gaiola, o peso. 
por cabeça rr.sultará da divisão do peso total pelo 
uurnero de animaes assim reunidos. 

CATEGORIAS. TARIFAS. f' 40 • 100 kUognmm" ........ o 
Macacos, qua- » 20 a 40 l~xclusivamente) ...... Q 

drupedes, c " 10 a ~o (!riem). • · • · .......... s 
rept's " 5 a 10 (tdem) ............... S/2 1 

• · · • • • " 2 a 5 (idem) ............... . .. 
Menores de 2 ; •......•..••.••••• .u 
!"m~ ......................... s 

A raras e outras a,·es do mesmo 
tamanho ou maiores .••..•..•• Sft. 

J\.,·es."" • · · .. · Pap_agf!iOs e outras intermediarias T 
Pertqmtos e outros passaros do 

mesmo tamanho ou menorell ..• u 

Se o peso por cabeça exceder de t 00 kilogrammas 
o fl'ele set·á objecto de ajuste. 

Os uJacacos e quadrupedes mansos e menores de 
':! kil. podem ser levados ao collo livres de fretes.
As aves de cada categoria, cujo desenvolvimento fôr 
ncompleto e que não chegarem á metade do seu 
!amanho regular pagaráõ apenas o frete da categoria 
imrnediatarnente inferior, e, se pertencer á ultima, 
a metade do frete desta.--Applicar-se-ha a mes ~~------
t·egra ás aves comestíveis mencionadas no pr" o~~ CAMAR ', 
nwppa. /-<i'\..~ "4 

I ,~' "' 
(' _Q.~' 
\· ,'.":; }-<J~ 

• )~ r~ 
o"--~·.-;;·" 

-:.~:..-;;.., 
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ANNEXO N. 9. 

A batiJnentos nos fretes de animaes. 

ABATIMENTOS. 

..n Proporção para: 
< ('ondiçües. ~ 

------~ = I ~ tOO t 

o } De 1 o ·cabeç11s para cima ••.•.•••• p 

} Q Ciles pequenos e mansos viajando ao 50 •r~ 
collo ............................ 

R De 30 cabeças p11ra ri rua •••••.•••••• 33 f!J 'h 

l L~i~~; ~~~~~;;·ti~ ·ú; i:ii.; · ~~bri·l~~ 2S 'I• s 
e curoeJros pequenos .•..••..••• 50 ,,'J 

T De 12 cabeças para cima .•.•....... 20 1/s 
u ldem .••••••.•.•.•.......•..••..•.. 50 •fs 

Os fretes de anirnaes com abatimento devem ser 
todos calculados por cabeça e arredondados em 
rnultiplos de 20 rs.-Os unicos, porém, que encon
trão-se, já promptos, na tabella, são os com abati
mento differente de 50 % constantes das tarifas es
peciaes r, s, t.-Forão elles deduzidos dos fretes 
gera~s correspondentes (Tarifas R, S, '1'.) antes de 
serem estes arredondados. (t) 

Os com abatimento de 50 % dednzir-se-hão, Relo 
contrario, em cada opportunidade, dos geraes tubu
larcs correspondentes. 

(I) R4'ftÍia-se aqui a ol>senat~o reif.a, em caso aoalogo, uo u
n~lf! n.• 1. 
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ANNEXO N. tO. 

btterpretação e bases das tarifas dos carros. 

Fretes por earro. 

Tarifas. Numero de ~ ---....... 
rodas. 

Fixos. Hi!ometrico,•~ 

\' I 38000 82~0 

X ~ 23000 Stso 

No calculo úos fretes de estação a estação su~
tituiu-se seis kilometros a qualquer percurso·inferior. 
-Forão estes fretes arredondados em multiplos de 4$. 
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TABELLA N. :3. 

es espeeiaes com abatimento (<la Bahia para Alugohahas ou Sitio Not·o 
e "Vice-versa) concedidos a eer&os dlstrietos produe&ores. 

pRl'ADOS 

RIAD OS 

GENEHUS. 

( Suj_e_i tos a :1\p.rias. (Ta
' nlas H e l.) .•.•.•••• 

(

em ::;<~l'al ( l'i:io s~tjeitos. a\ 11 r: 
:tvanas.-'Ia- ( ~ ' 
rifas: ~ E 

) { Viu_ho em bart·is ou 
( \ Jll)l:tS .......... • •. • • 

\ L'spcdacs f (~:~,',~rãte~· ··c··t·,-c·., ......... . 
.4( :;s '. •••••• ••. 

Bacalhau ............ . 
• ~ai ................. .. 

( Alguolào clll rawa u:io inqm~u-

Jrl~~~~~;l;:;t~ ·~'1ft· b:;~;i·g~á·; Íri;,;,:~;,: 
{ s:ulas ......................... 

Sollas c 1•cllcs ................... 
Fumo ............................ 
Assucar. . . .......•.......•...... 

FRETES POU DEZ 1\ILOGUAUMAS 

JHSI RICTOS ; 

Rs. Jls. lls. lls. Rs. fls. Rs. lls. Rs. 

2i5 2ii> 2i:) . . . . . o 2iã 245 20.i 20i 

2~:> 2i3 :Wí .•...• 2iiS 245 13ii 136 
•.•.••.•.•.•.•..•.••••• 1:!1i t3ti 

~ 136 136 13{) .•.•.. 136 .•• 136 136 

1~3 123 123 • • . . •• 123 123 136 136 

1)8 fj8 68 ... 

····· ... ... ... 
I 
~ 
... ... ... ... 

..... ... ... . .. ..... 10\1 k·) .. 10'.1 

• . . 123 123 J36 J36 
. .. 68 ••. 006b 

... . .. ... r; o 170 

... ... . .. 136 13!i 

.. . J36 136 136 13(j 
8'.! .. . ... 10!1 . .. 

. fll. -Os gene r os cujos fretes urw vão incluídos ucst.a tabella (l:tgão JlCla geral. 

Desig•lação dos distrietos. 

Alagoinha.s (para os Srs. de engenho). 
' Bom J ardun. 

H.-Itapicurú 
1.-Serrinlta, Villa Nova da flaiulta, 

1\Iuute Santo, Queimados, Juazeiro, Ca
pim Grosso, Gercwoaho, Tucano, Som·c; 
l'rovincia de Sergille c todos o~ mais 
!lisLrictos situados uas m:trgcus do riu 
s. Francisco. 

·Dito, viziniJO de Sauto Amai'O. 
Iuhambupe. 
Subahuma e Vi lia do C01ule. 
•urificar;ão. 
l'edrão e Out·isaugas. 

pti:l, 1. 0 de. Jauei!"'J <le J87fl.-0 Eu!!•:uheiro Fis•·;ol ,;,.,,.,;, (;""('"'"''·• ,tJmfirt.•. 
ph Jfau.<n11, Slllll'rtlll.•~lllleui.P. 



no f:OVEfii\'0, 

TABELLA N. i. 

Taxàw tÍe armazen-.rem das niereadorlas. 

TAXU POR 10: TAXAS POR 10: TAXAS POR 10: 
.;, 

~.......-. - "' _,__ .,; 
!-~ ~ ~ ~ ::: .;, .... .,; ::: "' .. "' 

~ 

"' "' .. "' "' e o . i>l e o . i>l e o . 
~ '""' ~ .. "' ~ .. "' 8 -o e -o 8 -o .,., .,., .,., o c:! S:c; o f s·- o .. 8·-= ... = __ ..::~ 

= .. 
--.=! .. bJ;) ·~ = ~ 

bJ;) oo= i>l bJ;) oo= :::l ~ .,., ~ .,., ill ~ .,., 
"' ~ ~ 

., 
~ ~ ., 

::a ~ ..-: ;.: z 

1 sou SOOã 31 S881S $30!S 61. 28927 f.$010 
2 80:!7 800!1 32 /I!I:S3 8329 62 28996 18033 
3 HOtl sou 33 1$021 83112 63 38064 1SOlS7 
.f 80ili 8019 3i 1808!1 8376 6i 38132 18080 
!I SOli8 802i 3:S 1H157 8399 65 38200 18104 
6 8082 8028 3(j 1822.') 8423 66 38268 18127 7 80!15 8033 37 1829i 84i6 67 38336 181111 8 810!1 8038 38 18362 Bt70 68 38404 fS174 9 8123 80i2 39 18430 8493 69 38472 18198 10 8136 $0i7 -to 1Si98 8517 70 38MO 18221 

H 8170 8039 41 181166 8MO 71· 3S608 um 12 H 2M 8070 42 1863i 811M 72 3$676 18268 13 8238 8082 43 18702 8587 73 38744 18291 
H 8272 8094 4<1 18770 8611 74 38818 183111 1ã 8306 8106 45 18838 8634 75 381181 1$338 
16 83i0 8117 46 18906 8657 76 3S9-t9 18362 
17 8374 8129 47 1S974 8681 77 48017 1S38!S 18 840!1 HU1 48 2SOt2 870t 78 480811 18409 19 S<U3 11153 4!1 2,111 8728 7!.1 4Stll3 18432 20 Si77 gt6i 50 2$17!1 8751 80 48221 iS4116 
21 Sã li ti76 !H 2$2l7 8775 81 48289 18479 22 8545 111118 lí2 2$315 87!18 82 4831S7 181103 23 SIS'í!l 11200 53 28383 S8"J2 83 4S421S 18526 2i $1113 8211 li i 2Si!st S8ill Si 4St93 1SISISO 25 S6ii 8223 51S 2851~1 ~869 8IS 4$!161 1$573 26 /)681 8235 116 2~587 8892 S6 48629 181197 27 Si tiS H2i7 117 2S65!S $916 ff1 48698 1$620 28 8749 8258 58 28723 $93!1 88 48766 11644 2!1 8783 $270 59 2$791 $963 89 41183~ 18067 30 11817 ·8282 60 2881S9 8986 90 48902 1S691 

N. D. Conta-se por unidade qnalqner fr:.eção de dia. 
Abstralw-se os dias feriados. 

Dahia, 1.• de .Janeiro de 1870.-0 Engcnheh·o Fiscal, Dio
uisio Grmralres lllnrtins. -Josrph Mauson, · Superintcndenle, 



OECISiiES 

Observações geraes sobre a applieaeao dos freies de 
mercadorias , eucommeodadas e euedeales de ba
gogem e taxas d~ carga , descarga ou armazenarem. 

Oil pesos ou volumes devem ser, nas guias e fac
turas, expressos ern kilogrammas ou decimetros cu· 
bicos , despresando-se as respectivas fracções ou 
contando-as por unidade, conforme forem ou não 
simultaneamente inferiores a 1/2 e acompanhadas de 
unidades inteiras. ( 1) 

Para as encommendas por peso, o producto do 
frete tubular pelo numero de kilogrammas assim 
determinado dá immediatamente ó frete total. 

Para as mercadorias, (2) porém , e as encorn
mendas por volume, o multiplicador do frete tubular 

(1) A applicação rigorosa desta reg1·a não é obrigatoria senão 
Jl:l r a os pesos em gera I. 

Quauto aos volumes, será licito, as mais das vezes, avaliar-se 
as respectivas dimensões em numeros inteiros de declmerros 
(applic:mtlo-se ás l'!'acçõcs destes uma regra analoga á de que 
se tt·ata) d'onde resulLará um numero inteiro, mais ou menos 
approximado, de decímetros cubicos. 

Além disto, o volume das caixas vazias para assucar, bar
ricas, pipas c toneis, e bem assim o das mercadorias por wagons 
cheios, é puramente convencional, pois, salvo alguns casos 
parliculares, seria ocioso e até impraticavel rectilica-lo por 
uma metliçlío directa. Contar-se-lia IJOrtanto, em geral : o vo
lume total dos generos trauspo1·tados n'um wagoo pela lotação 
deste; o d'uma caixa (para assucar) ou d'um pipa por tOOO de
c i metros cubicos c os d'uma barrica e d'um tonel respectiva
mente por llOO e 2000 decímetros cubicos. 

Em lirn, mesmo para os pesos, ap1·csentão-se duas excep
ções nota\'eis, a saber: 

L• O mel taxado por pipa (l:ll'ifa- i-) cujo peso não é dirce
lamente determinado, mas, sim approximadamcnte calculado 
ua razão de 1102 kilogrammas por pipa. . 

2. • As cargas de gralHle comprimento a cujo peso real substi
tue-se o conrencioual resultante da lotação dos wagons em
pregados (conforme as regras cspeciaes precedentemente es
tabelecidas a tal respeito). 

(2) Abstrahindo-se as tarifas 1\( e N e as cspeciaes por pipa 
(i) ou wagon cheio (i, ll, I) cujo uso não precisa de mais es
plicações do 1111e as anteriormente dadas; sah'o; talvez, o da 
tarifa 11, para as caixas de 100 a IJOO dec1metros cubicos, em 
cujo caso deve ser o volume em decímetros cu bicos dividido por 
100 e desembaraçado dos dous algarismos decimaes resultantes 
[de um modo analogo ao do caso geral acima), assim como 
ll frete \ubular, do seu zero terminal. 
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ú a decima parte doJ)eso ou volume ac~ma determi:
nado, desembaraça o do seu algarismo decim&l do 
mesmo modo já praticado para as t'racções de kilo
grmnrna ou decímetro cubico. 

Proceder-se-ba da mesma fórma na applica~ã·q 
dns taxas de ca.~g~, descarga ~ armazenagem , ja ás 
cncommendas, Ja as mercadorias. 

/\ importancia total, nüo só de qualquer remessa 
de mercadorias ou encommendas, como lambem das 
respectivas taxas de carga descarga ou armazena
gem, deve ser arredondada em multiplos de 20 réis. 

•~xll·uclos do J'egulamenlo geral de 26 de Abril de 1857. 

Art. 88. N iio se dará signal de parlioa antes de 
se fecharem as portinholas. 

O signal se r·epetiní. dous minutos depois, e só 
então se porá o eomboi em movimento. 

Al't. 89. No intervallo entre o primeiro si~nal e 
o ílefinitivo ninguem poderá entrar ou sahtr dos 
carros, excepto por for·ça maior, retardando-se neste 
caso o ulti;no signal. 

Al't. 102. E' prohibido a qualquer passageiro: 
1.• Viajar nos catTos sem bilhete. 
2. • Viàjat· em carro de classe superior da que 

li.1z mem:ao o seu bilhete. 
3." En"lrat· ou sahir sem ser pela portinhola que 

o guarda designar e abrir. 
L" Sahir em qualquer lugar que não seja nos 

pontos da estação, c estando o comboi completa
mente parado. 

5. o Passar de um para outro carro, ou debruçar-se 
para fóm. 

6. • Fumar durante a viagem, excepto em C:J.rros 
designados para este fim, se a administração julgar 
conveniente estabelecei-os ; e nas salas das estações 
em quanto ahi permanecerem senhoras, salvo se a 
sala tiver aquelle destino especial. 

7." Entrar. nos carros (embora com bilhete) em 
estado de embriaguez, indecentemente vestido, ou 
levando consigo cãe.s, ou pacotilha que aos outros 
incommode, ou materias inflammaveis, ou arma de 
l'ogo, salvo fazendo neste ultimo caso verificar por 

J)llCISúES I>E 1H70. ·Íil. 



um empregado da estrnda que a arma está descar
regada. 

Art. 1 OL Qualquer individuo qué infringi!· as 
disr.osições do art. 102 (O será advertido com 
ciVIlidad~ pelos empregados da estrada de ferro; 
se depois de primeira e segunda admoestação per
.sistir na infracção será posto fóra do eslahcleci
mento, restituindo-se-lhe o vnlor do bilhete CJUe 
houver comprado, se não tiver começado a vingem. 

Se a infracç:fto dr nlgumas das referidas dispo
sições fôr commcllida dunmtc n vingem, tomar
se-Ita nol.a do facto c pr·oceder-se-ha na forma dos 
arts. !)!),57 e 59, a fim de ser-lhe applicada a multa 
de 20$ a 50$ em que iricorrerá. 

Art. 1 f 1 . Das cargas recebidas se expedir{• urn 
conhecimento de talfto,- cujo numero seró lançado 
com tinta em cada volume no neto do recebimento. 

Cada talão sôrnentc abrangerá ns cargas, que 
forem remeltidas de uma vez por uma sô pessoa 
a outra, ou uma sô firma comrnercial. 

Art. H2. A remessa fitr-sc-ha pela ordem da nume
rw:fto, snlvo convindo o dono na demora. Qnenr 
quizer SPI' pr·eferido para uma remessa immcdiata, 
com preterição de outras cat·gas, paga~ú frete duplo. 

Ar!. H:L A entrega da em·ga se Jara medianln 
restituição dos conhecimentos, os quaes inutilisados 
pül' uni carimbo na estação que tiver feito n en
I!'Cga, ser·ão devolvidos á que rem_ettêra as cargas. 

Art. H4. Em falta do conhecimento a pessoa 
a quem for·cm enviadas as cargas, verificada a sua 
identidade a conlPnlo da administração, poderú 
recebei-as passando recibo em um livro de talüo. 

J~stes rombos para os fins do art. 113 suiJsli
tuil'áõ os conhecimentos que licárão pot· elles an
uullados. 

Art. ll!.i. Em falta Jo recibo precedente, upre
seutaudo-sc o conhecirnenlo sem o carimbo da en
ln~ga, :;ei'<Í n Adruiuislnu_;;Jo da estrada rcspousavcl 

íl J Tolera·se, todavia, sal\· o 'l ~.:aso de tlolo. a inft·ac{'ito dos 
tlous primeiros lJaragraplws do citado al'ligo' medi:mtc pa~o:a
mento do cxce< t!IIlc 1le preço estipulado no t·egulamento do 
t•·afcgo (2); e bem assim o fumar-se nos cal'l'os, em1(uanto 
não_ dc1· isto lugar a rc~lama{'âo alguma dos out•·os viajautes, 
c nao tenha a companhia pa1·a aquellc fim carros :tiii'Opriados. 
No que diz reSIJelto ás anuas de fogo cxceptufto·sc do cstipu
hulo 110 7 " par:JgraplJO as tios !-~lia !'tias acolllpanlw.udo JII"CS•J~. 
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pelas cargas extraviadas ; salvos· os casos em que 
na fórma da Lei cessar esta responsabilidade. 

Art. 116. A responsabilidade, porém, compre
henderá sómente o valor real e immediato dos vo
lumes ext•·aviados, e não os lucros que de sua 
cntt·ega erão esperados. 

Art. 1 i 7. O trafego das estradas de ferro, pelo 
que toca ás avarias elos generos, ficará sujeilo ás 
disposiçües do codigo commercial, sem excepção 
<~lgumn. · 

Ar·t. HS. Quem declarar falsamente o conteudo 
de um ou mais volumes para pagar menor frete, 
s~ní. obrigado a pagar frete duplo dos objectos 
nu o manit'estados. 

Se antes de deseobrir-se a fraude extraviar-se 
um destes volumes, só poderá reclamar os va
lores declarados, embora prove concludentemente 
que outro era o conteúdo. · 

.·\J't. 119. Poderá qualquer pessoa reunir muitos 
volumes em um só e pagar o frete deste, com 
tanto que : 

·I. • So contenha nos limites de peso e volume 
li:wdos no m·t. 107 §§ 1.• e 2. 0

, e art. ~08. (t) 
2." Seja o volume total remettido a uma só pessoa 

para a distribuição. 
AI' I. ,120. A pessoa que infringir as disposições 

do artigo precedente ficará :;ujeit'l ás commma
ções do art. 118. E extraviado o volume só po
dcrú ter acção contra a administração a pessoa 
n quem em remettido o volume total e não cada 
nma daquf'llas a que se destinavão os parciaes 

.\rt. H~·l. Se morrerem nnimaes transportados 

l>or uma estrada de ferro, sómente se poderá co
ll'ar o seu Yalor, provando-se que por culpa da 
administ.ra~;áo forão demorados mais tempo do que 
era necessario, que forão maltratados durante a via
gem. ou excedidas as lotações dos carros. 

(I) Ficando os citados pat·agraphos e artigo respectivamente 
substiLuiclo llClos artigos. c do actual regulamento do 
traft~~o, l(ne se rcl'et·em exclusivamente o :L• ás cncommend~~===----=-=-~""-.. 
t>tc. t' o 2.• á~ rnerl'adorias. ~~t~ \\~CAMA ,f;~. 

:.\~'- -r. 
--50 

1 r~:"'; 
/' ' ' 

1: c:?, 
\'' 
'\' ~~ 

p r, 
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lnslrue~4es para o servito do lelegraplto eleclrico. (I) 

Art. 4 ." Qualquer pessoa poderá sm·vir-sc do te
legrapho clcctrtco. 

Art. 2." O original de cuda despacho deverá seJ' 
escripto legivelmente e em caracteres que os appa
relhos tclegrnphicos possão reproduzir, não sendo 
admissíveis abreviaturas, nem numeros expressos 
por algarismos. 

O endereco indicar(l 0 destinatario e a sua resi
dencia de rrianeira que não offereça duvida alguma. 
O expedidor som·er·á as cousequencias do endm·ec;o 
inexãcto ou incompleto. 

Permitlir-se-lta ao expedidor addicionar á sua 
assi_gnatura LJlHllquer legalisação que julgai' con
vemente. 

Art. 3." Será prohibido o uso de cif1·a secreta 
menos ao govel'llo e ú administração da estrada. 

Art. 4.." Hejeilar-se-ha o tclegramma qye fôl' 
contrario ás leis, offensivo da moral c dos bons 
costumes ou prejudicial á segurança publica. 

As estaeões. telegrapbicas não cxerceráõ censura 
sobre os ielegrammas officiacs. 

Art. 5. • Todas as taxas, sem distincção, serão pagas 
pelo expedidor antes da transmissão. 

Art. 6. 0 As taxas da tabelta n.o 4, serão cobradas 
por telegra. mma para qualquN distancia da linha 
tdeo-raphiea. 

Aft. 7. 0 Só se accilarú telegramma de mais de 
100 pala~ras quando nüo prt~judicar o servi~:o da 
eompanlpu, ~ neste c:~so o chefe da cstaç:ão res
pectiva tixara o preço. 

Art. 8. 0 Para applicar-se a taxa ao numero de 
palavras, observm·-sc-llão as regras seguintes : 

1.• Será comprehendido no numero de palavras 
sujeitas á taxa tudo que o expediLiOJ' tive1· cscl'ipto 
nu original para ser transmiLtido, como lambem as 
indicações sobre o modo de transpor·te alórn do 
ale~nce da linha telegraphica e a legalisa~ão da 
ass1gnatura. 

(i) Approvadas pelo miuislcrio da agrieullura, commcrcio e 
obras J!ublicas, em 2'1 de nczembro de :1866. 
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2. • Toda palavra que não tiver mais de sete syl
labas será contada por uma palavra, as mais longas, 
por·érn, serão contadas por duas. 

3." A palavra composta, escripta como uma só, 
será contada corno tal todas as vezes que não tiver 
mais de sete syllabas; se as partes componentes, 
poróm, cstirerP-m cscriptas separadamente, contar
se-hüo por outms tantas palavras, ainda quando 
~~slejiío ligadas por traços de união. 

f!._;, Todo caracter alphabetico isolado, toda pa
lavra ou partícula seguida de apostrophe, contar
se-lHI como uma palavra. 

:.>." Os signaes que o apparelho tiver de exRrimir 
por palaVJ'aS, contar-se-hão pelo numero de las. 

G.• Não se eontaráõ, os signaes de pontuação, os 
dd paragrapho, os apostrophes. traços de união, 
rirgulas dobradas e pareuthesis; as palavras·, nu
meros ou sigriaes, acrescentados pelo telegr·aphista 
a bem do serviço·; a data, hora e minuto da entrada 
do telegramma. c a estação, da partida, se o expe
didor niío houver lançado estas indicações no ori
ginal. 

Art. 9~ • Sendo um telegramma expedido simul
taneamente a rnais de uma estação, pagará por uma 
taxa da tabella e por cada urna das outras mais 
metarte da dita laxa; e se fôr a uma só estação, 
porém dirigido a diversos destinatarios, pagará, 
além da taxa da tabella, mais um quarto della por 
cada cópia supplementar que se houver rie entregar. 

:\rt. ,111. As despezas do lransporte·feito por 
proprio além do alc:Jnce da linha telegraphica, 
srrào cobradas na estação da partida, segundo a 
tabella n." 2. 

Art. H. A administração da estrada não se obri
gará a remetter despachos por proprios a mais de 
tinas leguas das estações têlegraphicas. 

Arl. 12. Qualquer expedidor terú a faculdade de 
pagar anticipadament.e a resposta ao telegramma 
qur~ apresentar, fixando a seu arbitrio o numero de 
palavras. Em tal caso o telegramma terá imme
diatamenlc antes dá assignatura a indicação- res
posta paga de- palavras. 

Se a resposta constar de menos palavras do que 
as que tiver·em sido pagas, o excedente da taxa ser·á 
reslituido com a deducção de 1!00 réis, se constar 
de mais flUem a apr~sentar deverá pagat· a dilfe
rença. 
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Nüo sendo apresentada a r·esposta nas 6.8 horas 
que seguirem a da entrega do telegramma primitivo 
ou se o expedidor della, por· exceder o.numero de 
palavms fixado por quem a pedisse, nüo quizer 
pugar a dill'erença; o expedidor da pergunta poderá 
J'eclamar a taxa dcposiwda para a resposta, com a 
deducçüo de 200 ré·is. Depois das primeiras 4:8 homs 
outras tantas serão concedidas para t·cclarnar-sc 
a qunnlia depositada, que, lindo este ultimo prazo, 
l'Cverterú a favor da e~tnçiio da pn r lida . 
. At'l. 1:1. O expedido!' poder·ú pedir a repetiçiio 
m!cgral de seu telegramrna !)ela esta\:;ão do destino 
a lim de couferil-o; ou sômcntc um aviso de re
eepçüo. 

Pela repetição pngarú metade da taxa do tc·Ie
gt·amma, c pn!o aviso lO •;. da mesma taxa. 

Arl. 1!J,. Só se darú segunda cópia do tclegt·amma 
ao expedidor· ou ao •lcstiuatario, ou a quem fõr por 
~ualquet· desses atJtori7.cHlo; coiH'Jntlo a esta~;:lo poe 
Jsto um quar·to de taxa. 

AJ'L 1 :.;. O pefliflo de qm~ um telegramma já lrans
n~iltido nüo seja cnriado ao destinatario, caso seja 
arnda tempo, far-sc-ha por novo lelegrammu sujeito 
a taxa. 

A estação nada restituirú se fôr retirado um tcln
gi·amma no decurso t.ln t1·ansmissüo. 

llestituir-se-lw, com 200 réis de dedueção, a taxa 
de_> ~clegramma retirado autes de começada a expc
dJçao. 

Art.. 16. Hestituir·-se-ha integralmente a taxa: 
1." Reconltecen•lo se a ncePssi•ladc de retardar 

consideran·lrnclltc a trnnsruissiio do despacho, salvo 
quaudo a parte sujeitar-se ú dcmoJ·a. 

2." Não chegando o despacho ao destino, sendo 
a fall.a do sen-iço telegraphico. . 

3. • Provando-se qut~ ,, dP.~>pacho, ou a côpra rc
mcllida ao tlcstinatario, flli alterada a ponto de nüo 
preencher o seu fim. · 

4. • Chegando ú cstaeão do destino mais tar·de do 
que se f0sse por urn trein de passageiros, ou ú casa do 
deslinntar·io com maior· d0mom do que a dn uma 
ltora al(•,rn do tempD neeessario para o proprio per
correi' a distancia á rnzüo de meia Ieg-ua por hora, 
salvo do segundo ca~o os de forc;a nwtot'. 

Art. 17. Os despaelws seriio rometlido:; fechados 
aos (kst.inatm·ios. !'lo e;~so de auseneia dnlles po
dPr;lo sPr •~lliJ'f•gne.-; iHh mernhros adultos dr~ su:Js 
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ramilias, aos seus empregados, Inquilinos, ou hos
pcdeit·os, excepto quando se declarar por escripto 
nos despachos. que s~ fa~a a entrega ao proprio des
tinatat"io ou a algum delegado seu. 

Nada restituit·á a estação não se encontrando a 
f!Uern entregar o despaclio. 

Art. 18. A ostnr_:.iio _elo destino l!iío pod~ndo, por 
qualquer fal!n do set·vt~~o telcgt·npluco, env~ar odes
pnclto il c.Dsado deslinatario, ou enviando, se não en
contrar a quem entregai-o, avisat·ú, pot· meio de des
pacho dt~ sel'Vit~o, ú da pa1·tida, e esta, no primeiro 
caso, no expedidor ninda que se ache ausente do 
est;riptorio telegraphico; e no segundo, quondo elles 
:1!11 apt"csenlar-sc ou mandar alguem. 

At·L ·19. Quem recebei' um despacho drvctú pas
sor recibo, indicando a data, hora c minuto da rc
eepção. 

Art. 20. A Ddrninistração da estrada não seres
ponsnbilisarú pelos damnos resultantes da perda, 
alteração ou retardame_nlo dos despa_chos. _ 

Art. 21. As prccedencws para exped1çiio serao re-
guladas ossim: · 
- I." Despachos tla companhia. 

'2." ])i tos olliciaes, isto é, do pt"esidcnle da pt·ovin
e ia e mais autoridades. 

:l. • Ditos dos particulnres pela ordem das en
tregas. 

Al't. '22. Os desnachos de serviço do engenheiro 
liscal do Govemo e de seus ajudantes serào consi
derados a· todos os respeitos como os da cornpa
Hhia. 

Art. ~n. Só poderá ser interrompida a tmnsmissão 
de um despacho para fazet·-se a de outro, quando 
este füt· de· ordem· superior e houvet· extrema urgen
r~ia em cxpedil-o. 

Estando duas esta~~ôcs em communicação e tra
taudo-sc de despachos da mesma ordem, ellas alter
nadanwnte os tt·ansmilliráõ. 

Ar'L. 2L Em cada csct·iptorio telegmphico haverú 
um exemplar das pt·esentes instt·ucçoes, cuja leitura 
scrú fmnque_acla a qualf]uer pessoa. 



'l'niJella n." •. 

De 1 até 15 palavms....... . . . . . . .. . . . . . 1flt00 

De 16 a 20 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1$600 

De 2t a 
llc 2ti a 

I> e :H a 
De :JG H 

De 4-1 a 

De ,',.(.i . a 

De Gl u 
De 5G a 
De Gl a 

JJe (i(j a 
De il a 

De 76 a 
De 81 n 

De 8G a 

De \JI a 

lle HG i\ 

Aló Íj:! 

nc 1/2 

De a 1 

Ht~ I/-!. 

2ij )) .. ....... ... . . . . . ... 
:lO )> . . . . . .... . . . . .. .-. 
:10 >• .. . .. . . . . . . . .. 
40 )> . . ... ... . . . . .. . .. 
li.í ... O O o O • I . . . . .. . . 
:jo . . ... . . . .. . ..... 
t''' )\ i),) . . o ••• . . ......... 
üO lo .. ' ..... . . . . . . .. 
Ge' •• . . .... . . . . . . I I o olooo o 

70 )\ . . . . . . . . . ... 
7~j ,, . . ....... ... . ..... . .. 
80 )) ... . . . .. . . . . . . .... 
8~) )) ... . . . . . I o I O o o o o o o o 

!)O )> . . ................. 
u:; )> .. . ... . . . . . ...... 

1011 . . ... . . . . . . . ... .. 

'l'abclln n." ~. 

lcg·ua . . . . . . . . . ' •• o o. ......... 
n •• '.o •.•. O I o o O oi O I o O o o 0 I 

1/2 )) . . . . . . . ................. 
H ':l \> . . . . . . . . . . . .. . . . . . ....... 

2fl000 

2~Hl0 

2$.800 

:J#200 

;)~600 

1#000 

~-#·100 

1#800 
!j$,200 

5H6oo 
6$000 

6$4:00 

1Sfl800 -

7$~00 

7$60(1 

8~00(1 

$tiO O 

·1$.000 

·l$.tiOO 

2~1100 
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'l'abt~lla de convcrsõe~. 

"'"' ... 
,; .;, 00 o 

'" '"'"' :o! <J .,; 
"' < ... 

iii""· "' iQ o OI U>;:! .... :...> ~ o 
~:'. ~~ e=.a "' <.> 1'1 l:l 

!~ ~ ai.G ... o~- c:= ~= <J =:~~ "'"' "'O:: ::l (/)wu ..,., 
"' ... O: o _o 

~Qy ... ... ... ....... "'- lol o ;::: ;;; ;;; "'-' :>! = ~= o ..., 
t:! o _, ... ~ :>l .... ~~o .. :.1 "' J'lo "' "' l:l 

--- -----
1 H,6896 o,taoo:J 10,0\8 2,178H3 0,0939H 

2 29,3792 0,91810 21,296 4,356826 0,187829 

3 u,ooss 1,37713 3t,9H 6,533239 0,2817!l3 

4 58,758i 1,83620 ll2,5!12 8,713632 0,37561S7 

õ 73,~80 2,291123 53,2i0 10,892005 0,4691172 

6 88,1376 2,75430 63,888 13,070H8 O,l:i6348!i 

7 102,8272 3,21335 74,336 13,248891 0,6lS740l 

8 117,3168 3,67210 81í,1St 17,427304 0,751311S 

9 132,306i 4,131!llS . 911,832 19,603717 0,843229 

to 146,8960 !l,590HO 100,!l80 \21,784130 0,9391!l!l 

(a) Esta columna póde tambem servir para calcular o 
equiYalcnte por arroba de qualquer frete por 10 kilogram-
III!IS. 

Basta, para isso, considerar este. frete co in o um peso em 
arrobas, convertel-o em kilog•·ammas c dividir o resultado 
por 10, despresilndo-sc a parte fraccionaria do quociente ou 
(!Outan!lo-a por unidade, conforme fór ou não menor de O,IS. 



N. 230.- FAZE~·m,\.- Eu 1." DI> AGOSTO nr,: 1870. 

Not:l omissão de uma clausula, que devi:~ ser litteralmcnte 
expressa no eontracto ce!ebratlo na Thesoura•·ia do l'ará 
para o(arrendamento da' fazenda- S. Pedro -, c indica o 
modo por que deve SCI' sujJpriti;i. 

Ministm·io tios Nr,gociM da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em L" tle Agosto de IS'iO. 

O Visconde de Itahorahy, Presidente do Trihnnal do 
Thesuro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesou
raria de Fazenda da Província do Pat·á, em resposta 
ao seu officio n." 28 de 19 de 1\larço proximo pas
~arlo, que, com quanto precedesse á celebração do eon
traeto feito com Antonio Theodol'ico tia Silva Penna c 
Cantlido Cícero da Silra Penna, relativamente ao arren
d.1mento da fazenda - S. Pt•1lro -, as formalidades 
recommcntlatlas na Ordem n.• ü1, de 28 de Julho de 18ü!J, 
foi o mesmo eon tracto omisso quanto á renuncia por 
]larte dos anemlal:~rios dos casos ordinarios ou extraor
dinarios, soli tos ou in sol i tM, cogitados ou não cogita tios, 
clausula que deve ser litteralmente expressa nos C..Q!!
tractos feitos com a Fazenrla Nacional, como reéom
mentla a Lei tle 2~ de Drzemhro de 17(il, Tit. 2. 0 ~ :JL 

Cumpre, portanto, que seja intimado o fiador não i:ó 
para assignar um termo addidonal ao que veio junto 
por cópia ao sobretlito ollicio, inserindo-se a referida 
clausula omittida, como tambcm para constitui!' por 
cs~riptura publica a Itypotheca d:~ propriedade ofTere
ciua, 11ois ó essa .a ftírrna da substancia da hypotheca 
convencional, a cuja natureza pertence a que se presta 
em garantia dos contractos de arrendamento ~clebrados 
com a Fnenda Nacional; não podewlo supprir á esct·ip
tut·a a simplrs llcclaraç:lo feita nos termos lavrados nas 
nc.partiçõe:; Pnhlic:~s, til' IJIIC o.~ hcns ficão obrigados, 
1:?mo sn a e lia resol Yitlo c trm já sido declarado por 
tli\'Crs.1s rezes. 
_ Cnrnprc, onlro~im, se 11iío foi colll';)()o o scllo propor

f'.JOllal, de r11jo pagamrnto se dcria fazer expressa 
mrnção 110 termo, o que não consta da J'efcrida cópia, 
llxigir a nwalidaç:'in e imptir a Jltillla ao.' Erupregados 
'JIIC Íllft'ITÍI'I'âll 1!11 af'ln. · 

l'isconrlr: rir Jlali()J'(Ih?f. 
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N. 231.-JUSTIÇA.- AVISO DE 2 DE AGOSTO DE 1870. 

Ao Presidenté da Província do Ceará.-Deelara que o Hoverno 
Impt!l'ial nãft tem qne pt·ovidenciar sobre o facto de achar-se 
t'r-colhido, !lesd•muito tempo, á cadêa de Sobral um individuo 
pobre e chefe llc numerosa f'amilia, por falta de pagamento 
de custas. 

1\linistcrio dos Negocios da Justiça.-Rio de Janeiro-, 
em 2 de Agosto de l870. 

Illm. c Exm. Sr.-Expõe V. Ex. em officio n.• .U de 
28 (le Junho proximo findo que, tendo um jornal dessa 
eapital1lenunciado que Jacintho Pereira de 1\lattos, pai 
de numcr·osa família, pobre c desvalido residente no 
lermo de lpú, achava-se, ha tempo, recolhido á_cadêa ;:c:.~ 
(le Sobral por falta de pagamento do custas~ ouvira 
V. E:<. a tal respeito o Juiz Municipal desse termo c o 
Juiz tle Qireito da comarca do Ipú, os quacs, infor-
mando o facto, declarárão que nenhuma providencia 
podiã'o dar em conscquencia da disposição ua lei. 

V. Ex., porém, apezar de entender que a decisão do 
caso occurrente pertence á jurisprudcncia dos tribu
naes, submett.e-o ao alto conhecimento de Sua Magestaue 
o Imperador a lim ue estabelecer-se a verdadeira dou
trina, que a rnatcria reclama. 

E o l\lcsmo Augusto Senhor, a cuja presença levei o. 
mencionado ollicio, Húuve por bem Decidir que o Go
verno Imperial nada tem a providenciar por não ser da 
compctencia do Poder Executivo a decisão de seme
lhante assumpto. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão de llluritiba.-Sr. Pre
dLiente lia Província do Ceará. 

---



N. 23~.- FAZE~ lU.- Eu 3 DE AGosTo DE 1870. 

nctcrmina qub, respgitada a decisão de um Juiz l\lnnicip:l' 
suppleutc, relativa a{multas impastas a\Jurados, se t•roceda 
1111anto aos mesmos 1Ía eourormidadc tio Pã"iiirat•ho uuico do 
art. -i. 0 do Hegulamcnto u.o 4181 de 6 de .l\Iaio de 1868. 

:Ministcrio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro, 
em 3 de Agosto de 1870. 

O Visconde de ltaborahy, Presidente do Tribunal do 
Tlw:"ouro Nacional, dedara ao Sr. lnspector da Thcsou
ra!'ia de Fazenda da Província elo Amazonas, em res
posta ao oilicio n. o Sj, de 18 de Junho pro"<imo 
})assado, que regular c competentemente procctlcu o 
Juiz 1\lunicipal supplcntc da comarca da capital da 
mesma Província, relevando, na qualidade de Presidente 
do Jury, alguns dos Jurados das multas a que os sujci
tára o Juiz de Direi to; devendo, portanto, ser rcspci ta <la 
arptclla <lccisão, c proceder-se, quanto aos Jurados d b
pe111':lllos das multas em questão, conforme determina o 
paragrapho unico do art. !r.'' dn negulamcnto 11. 0 4181 
de O de J\laio de 18HS. 

riscowlc de ltaborahy. 

N. 2:3:.L-JUSTIÇA.-AI'ISO llE Ü lJE AGOSTO DE f8i0. 

Ao Presidente da Provincia da llahia.-Hcsolvc duvida sobre a 
compctcucia do .Jui" Municipal para a nomeação do scrvcn
tuario intcriuo dos o;lidos tlc Contador c Distribuidor. 

l\Iinistcrío rlos Ncgocios da Justica.-Río de Janeiro, 
em 6 de Agos lo tlc l8i0. · 

111m. e Ex m. Sr.- Foi pr0senlc a Sua l\Iagcslade o 
Imperador o ollicio de f~ de :Maio ultimo, no qual essa 
Prcsidencia su~mettc á consideração do Governo Impe
rial a duvida, em tJne sn acha a respeito da compelcneia 
do Juiz l\Iuniripal tlotermo•h' Valenr;:t para a uomea('io 
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do se!'venlual'io interino dos Officio~ tle Contador c Dis
lriblli<lor·, vi~lo não ser expresso a esse respeito o De
creto n. o 817 de 30 !le Agosto de :1.8)1, al't. :lO. E o Mesmo 
Aitgu~to Senhor Houve por bem 1\l:tndar declarar que 
C:'>sa tluvida acha-se resolvida pelo Aviso de i8 de Ja
ncil'o de 1862, compeLindo ao Juiz Municipal do termo 
a nomeação interina, no caso tle vaga dos oiHcios, na 
ft'lrma do supratlito al't. lO, com refenmcia ao D~creLo 
Ll) 1. 0 de Julho de :1.830. 

Deus Guanle a V. E·<.-Bttrão do .Mttritiba.-Sr·. Pre
sidente da Província da Dahia. 

N. 2:3'1.- FAZE~O.\.-- E11 8 og A:;osTo DE 1370. 

~I anda contar os prazos das ~ctras que tem d~ assignar o(arrc· 
mataulc da) faz(:).n~l.:~-:- Moc_amho- tio cxtincto vinculo do 
.Tagui11·a c os respectivo.; juros, da data da assignatura llas 
letras, sob a conJ_ição que indica. 

:1\linistcrio dos Ne~ocios da Fazemb.-Rio de Janeiro, 
em 8 de Agosto de i870. 

O Visconde de Itahorahy, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tloclara ao Sr. Inspcctor da Thesou
rar ia de Fazenda da Província de 1\linas Geraes em deferi
mento á petição do D1rão do Hiodas Velhas, informada 
por ofllcios do Sr. Inspector, n." iO de 2:1. de Janeiro c 
n. o 76 Lle ti de Agosto do anno p1ssat.Io, que os prazos 
das letras que o supplicante tem de assignar como unico 
ar rema tan te da fazenda denominada - 1\locambo ·- do 
ex tine to vinculo do Jagnára, bem como os respectivos 
ju·rbs, llevem ser contados da data em que as mesmas 
letras forem assignadas, ficando nesta parte re\'ogalla a 
Onlcm n." 222 de 12 de Junho de :l86li; rom tan Lo, porém, 
que elle Jlag-ue o arrendamento da fazenda do tempo 
Lleconido da da ta da posse á da assignatut·a das letras, 
eonforme o arbitramento quo se fizer, não se tornando 
cfl'cclivo o favor ora concedido senão depois de appro~ 
vaLIO pelo Thcsout·o o dito arbitramento, ao qual o 
Sr. lnspec to r mandará procerlcr com sciencia do suppli · 
eante, tplll para esse fim deverá ser intimado. 

l'iscondc de Itai!OI'a!ly. 

-···--
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N. 2:Jü.-FAZENDA. -EM 8 DE AGOSTO DE iSiO. 

O.; Collcctorcs c seus Escrivães podem cntt·ar em exereici<J 
mêdi:liiic li~wças provisorias, ou quando a fiança, assi~n:1llo 
o tc.-nw pelo Hador, dependa ainda da cspccialisação c ius
cripr;ão da hypothcca legal. 

1\linistcrio elos Ncgocios 1la F Jzentla.-Rio de Janeiro, 
em 8 de Agosto de 1870. 

O Yiscontle 1le Ital)()ralty, Presidente do Tribunal 
llo Tlte~ouro Nacional, 1lcc!ara ao St·. Inspector d.a 
Tlwsouraria 1le Fazenda !la Província da Bahia, em res
posta ao seu ollicio n." 76 de 13 de .l\laio de t8G9, que 
1ica approvada a dcliucração que tomou, de mandar 
entrar em cx:crcieio 1!0 lugar de Collector da villa 
da Pnrilicação a Tlleophilo José uc Cerqucira, med.iante 
a respon:;abilidadc provisoria oiict·edda, vistos os mo
ti vos que dctct·minárão aquclla resofução. 

Fica igualmente conccuitl.t a autorização que pede. 
pu·a, sempre que estiverem as Colle1~torias a cargo de 
Fi~cacs das Camaras l\lunicipac;;, mandar entrar em 
t>xcrcicio o.~ re;;;ponsavcis, mediante fianças proviso
ria,::, como nos casos de que tt·ata, mas tão sómentc 
q I! ando j;'t uão se acharem prestadas as fianças, quh 
tt\lil de sct' gat·antidas com !Jypotllcca espccialisada ou 
deposito de apolices ou de diullciro; pois neste caso, 
as.~ig-na1lo o lermo pelos liarlores, c ai nua que incompletas 
1)Ül' dcpenrlcrem da cspccialisação c inseri pção da llypo
lheca legal, p1ídc entrar o rcspons;nel em cxcrcicio, 
ma!'cando-se-lhe um pl'azo razoavcl para cumprimento 
dessas rlili_gcHcias, independente da !lança provisoria, 
intciranwntesupcdlna: favor este permittido pelasor
dl•ns 1!1~ 28 de l\Iarço de 1867 c de t7 de Junho de 1868. 

E quanto a não l1arct· quem rftwira servir os lu
~arcs de Cullertor n Escrirãu pela dilliculdade da prcs
lar.;:1o da fiança conforme a lei h ypothecaria, declara 
ao Sr. I nspedor que, não se podeHdo prescindir de 
lianç:1s idoneas eom as garantias exigidas por lei, 
Jwm eon:-:en ti r ta mfJ:•.m q rw con r i nu em ;~s Collccto
rias rngidas pelos FisrJt~s das C 1111aras l\lunicipac:::, 
dnn~rit ~~n~~arrt·.~ar da rohrant;.t rios imposto~ grracs 
o; Agentes do G•nTcio, 1lando-sc-llte.~ a nomeação de 
Crdll~c!orc:;. na f{wma tla ordem 1!e ao de Junho de 
JB'~O, 011, rm ui I inw r:asn, faz,'!' arrematar as rcntLt.~, 
na fúrma d11 lbTdl) 11." 't lO rle t:3 de Junho tk 1:)1:}. 

l'isr·oudr· de llaúorafty . ........... ._._ 
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N. 23ü.- FAZENUA.-EI\1 !J DE AGOSTO DE 1870. 

O~ pertences de)n,ªv!~~-ª!!li2.a_!los só estão sujeitos aos direitos de 
· iruportação, tluaudo são destinados ao consumo do 11aiz 

Miaisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 9 de AgosLo de 1870. 

Illm. c Exm. Sr.- Communico a V. Ex., em resposta 
:10 seu officio n.• :H3 de 1.8 de Julho findo, que as 16 
caixas com folhas de metal amarello e r~, harris com 
pregos do mesmo metal, que fazião pat·te dos sobref:a
lentes da barca allemã Feti.~ch, podem ser empregadas 
para forrar-se de novo a mesma em.barcação, sem paga
mento dos direitos de consumo, por se achar este caso 
comprehendido na disposição do § 6." do art. fJ:7.2 do 
Hcgulamento de 1.!l de Setembro de 1.8GO. 

Declaro igualmente a V. Ex. que a Ordem do Thesouro 
de 30 de Junho <I e 1865, citada no referido otlicio, f:Ó 
tratou de decidir que uma porção de cobre velho tirado 
do forro de um navio naufragado e vendido em leilão 
no entreposto da Saudc, pudesse ser reexportado, pagos 
apenas os direitos (}C reexportação que então existião, 
porque a outros não podia estar sujeito, não tendo sido 
despachado para consumo com as formalidades prescrip
tas no Regulamento; mas firmou bem claramente em 
um de seus fundamento-; o principio vigente, de que os 
pertences dos navios arribados sómente estão sujei tos 
aos direitos de importação quando são destinados ao 
consumo do paiz. . 

Deus Guar·de a V. Ex.- Visconde de ltaboralty.-A 
S. Ex. o Sr. Inspcctor d:-t Alfandegada COrte • 

. -···-· 



DECISÕES 

N. 2:li.-FAZE~TH.-Ell!) nr. AGOSTO DE 1870. 

As Thesourarias de Fazenda não devem pt·e.;cindir da hasta 
Jllllllica nos( arrendamentos fie) P~J!!ÍO.$._QJlCJQ,naes' cujos 
contractos, para surtirem seus cJleilos, dependem da appro· 
vaç·ão do Thcsonru. 

1\tinislrrio !los Nrg-ocios da Fazrnda.-fiio Je .la
ndro, em !) dn Agosto de 1870. 

O Viscontlc de Itaborally, Presidente do Tribunal 
do Tllcsouro Nacional, tendo em vista o oficio da 
Tllcsouraria de Fazenda da Província de S. Paulo, 
n. o üO de 9 de Agosto de ·l8fi9, c considerando: 

L o Que pelo contracto, que por cópia acompanhou 
o tl i to oflicio, do a r renda men to do proprio nacional dc
nominndo -Armação da Berlioga- na cida1le de Santos, 
celebrado com o tenente-coronel Candido Annunciado 
Dias de Albuquerque, nnda se estipulára para ga
rantir :10 arrendatario uma renovação do mesmo con
tracto, independente de hasta publica; 

2." Que, conforme consta !los papeis anteriores, não 
fôra o al'rendatario, m:1s sim a Thesouraria, IJUem 
propôz a renovação do contracto, procedimento este 
tanto mais irregular, quanto pl'f•judicial á Fazenda, 
visto como pela hasta publica se podia obtcl' aluguel 
superior ao de 10;)000 annuacs, que paga o ancn
•la ta rio, c que é insignificante, ainda mesmo sendo, 
como parece que é, de pouco valor o referido predio; 

Declara ao SI'. Inspector que mal procedeu no caso 
1lc que se tra In. 

Nilo se tendo estipulado no contracto que ficava 
cllc dependente, para surlir seus clfcitos, da appro
vaçào do 'fhesouro, o que fôra indispcnsavel para !JUC 
c:>tc o pudesse reformai' on rescindir, como convinha, 
11a frírma das ordens ele 5 de Fevereiro c 2 de Se
tembro de 186~, não pótle clle tlcixar do subsistir; 
mas fique o Sr. lnspcctor na intclligcncia ôe que 
em casos semelhantes u:1o lhe {! licito prcseinuir tia 
ll:tsla pultlira c de outras g-arantias flUe se çoslumào 
••slipular a IH'Ill dos interesse>: da Fazenda. 
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N. 238.~ FAZENDA.--EM ·lO Dlf :A_lJ(tJTO' DI!: i {870~ 

os nia Ji'41stos~ · deteiii' s.er rlmlelU.Iôs' ltelOit. 
Ai;e~i~n~iáiji \$ô·~~~ri~ ém·etrt!i'Rfcltllla',e ·~•• 
com o selll) do· Co.nsolado; ao ios!J'e!:tft U..llfl'rid~ra iUfpotm' 
!I que as mesmas embarcaÇões se ae!ltlnarem. 

Minjsterío dos Negocios da Fazencia.-Rio de Janeiro, 
em lO de Ago$tO de 1870. 

O Visconde de ltaboraby, Presideqte do Trlb11n•l llP, 
'[besouro Nacional, communica aos Srs. Inspec~9res das. 

· Thesourarias de Fazenda, para .os fins convenieates, 
que nesta data se manda declarar aos Agentes Consu
lares do Imperio, que os manifestos que hoje Mm uma 
un ica via, em virtude do disposto no art. 6. o do Decreto 
de 20 de Abril do corrente anno, devem sêr remetiidos 
em carta fechada e lacrada, com o sello dct Consulado, ao 
lnspector da Alfandega do porto do destino da embar
cação a que pertencerem' como acontecia com uma das 
duas vias durante o regimen do art.· 399 do Regula· 
mento de Hl de Setembro de 1860. 

Visconde dé Itáborahy. 

N. 239.-JUSTIÇA.-AVISO DE 12 DE AGOSTO DE !870. 

Dcdarando que compele ao Tenente Coronel nomeado pelo 
Governo o exerelcio interino do Com mando Superior de pre
ferencia ao que se acha servindo aquelle pósto por oomeàçio 
interina da rresldencia, não cbnflrmada ainda ~lo GoverDo 
tmperial. 

:alinisterio dos Negocios da Justiea • ...:.Rib de Janeiro~ 
em ~~de Agosto de i870. 

lllm. e Ex.m. Sr.-Consulta V. Ex., em seu oficio 
n.• 163 de 25 de Julho ultimo, se, achando-se no Com
m mdo Superior interino da Guarda N~cio.nal de Itapeva 
da Faxina o Tenente Coronel Francisco Marques da 

llECISÜES DE 1870, 42. 
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Silva, cuja nomeação, feita por essa ;Presidencia, ·ainda 
não foi approvada pelo Governo Imperial, e tendo sido 
ultiiiJ.ame.nt~ ~omeatlo o cidadão .f1pligdio Jo~é .~aJ;»ie-: 
<lad.e p!lra o. pp~~o de ~Tenente ,Coron~1 ql?~·~d~~t.~. do 
hatallião da resenm n. o H, deve aqneUe. Mlc1al eonti
nuàr no exercic.io do mesmo cargo ou passai-o a e!\tr. 
embora mais· moderno. 

Em resposta declaro a V. Ex.. que compete o Com
mando Superior interino ao Tenente Coronel Emigdio 
José da Piedade, por ter a elfectividade do posto, e não 
ao Tenente Coronel Marques da Silva, que servindo em 
eommissão por não haver sido ainda coilfirllJ.ada a sua 
nomeação, agsumira o exercido flaqneJie !':m:w. na· flllta· 
t!r official ma i.~ graduado. 

Deus Guarlle a V. Ex.-Bardo d~ Mttritiba.-St·. Pt't'· 
sirlente da Provinria tle S. Paulo. 

~. 2'J0.--F AZENnA.-E11 :1 i o r .\t;ostn nr. 18i0. 

Determina qml as Tlwsourarias paguem aos Empregados fio 
Ministcrio da Agrieultm·a, que tivermn titulos , os ~~~inwntus 
neslt~~ marratlo~ St!m tl~p~urlenr.ia de rto\'as ordens. 

Ministrrio dos Nrgocios da Fazrntl:l.-Rio de Janrii'O. 
Pm ti de Agosto de 1870. 

O Visconde de Itahorahy, Pl'esidcnle do Tribunal do 
Thesouro Nat~ional, de conformidade com o Aviso do 
Alinisterio da Agric11ltura, Commercio e Obras Publicas 
tle 6 do corr:ente. ordena aos Srs. Inspectores das The
sour·arias de Fazenda que paguem aos Empregados dQ 
dito .Ministerio. que tiverem títulos, os vencimentos 
nestes marcados sem dependencia de expedição de noya 
ordem renovando as que .iá existem, e pelas quaes forão 
cWes pagos no exercício antm·ior, emqnanto não congtar 
r1ue forão demitti!los. 

Vismnde de Ilaborahy • 

.. _..._..............,_ 
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Dnclatll qu~ os sertf!ntuari• ~~~·~gar~ t\e ' • 
t~ não têm direito a·enipendiCJt•ftp~l.l !),lflAA.. :tlQ.~ . 
do_, visto .que a~ Collectorias : Diil> 1 pod~~ ·.·~!'f epnstcl~tfl . 
repat·~içõeS: Jlllblicas das de qu;e. m~~ p art. 3{; I 3.0 dá L~l 
n.o l507 tlc 26 de Setembro de .1867; 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda~-Ríô.de Jalleiro~ 
em 17 de Agosto de 1870. 

O Visconde de Itaborahy, Presidetüe do Tribunal do 
Thesouro Nadonal, declara âo St. lilspector dà The;. 
souraria de Fazenda da Província dô Màranhão, para 
os devidos etfeitos, que não póde sér deferido o re
l[tWrimento de João Joaquim Belford Sabino, pedindo 
a conli r mação do arbitramento de 6.:04.1~586 feito em seu 
ravot· por essa Thesom·aria. em virtude da ordem do 
Thcsouro n. o 83 de 27 de Novembro de 1867, e a que 
se referem os olficios da Presidencia da Província 
de 2 e r., de Setembro de4868; porquanto, sendo o sup
plican te Administrador da Reeebedoria ex tine ta pelo 
Deereto n. o 1.0~5 de 20 de Setembro de 1852, tendo 
sido designado pa1·a Collector da Collectoria creada na 
t~apital crn substit~ição daquella 1'0Pt'"lf.tição, ·não, lhe 
eon;tpete outro venetmento que não seJa o de 2:8!6~808 
alllmaes, devidamente arbitrado pela Portaria dessa 
Thesouraria n. o 335 de 2 de Agosto de 1853, para 
ser-lhe abonado depois que cessasse o exercício da 
connnissão em que se achava, e se compõe de i :í!OO~OOO 
de ordenado c 1 :626~808 de porcentagem do dito lugar 
de Administrador, calculada ~elo !termo ;médio. dos 
l.res exercícios anteriores á exiiilcÇão da mencionada 
reparti\ião, vencimento esse de que ,se fez o compe
tente assentamento, conforme a cópia remettida ao 
Thcsom·o com officio n. o 55 de 9 de Maio de 1863, tudo 
tle aeeôt'do com o disposto nas DeciSl>êS de· 4 de Ott
tubt·o e ~6. de Dezembro de 185!, sob h. •• ~!7 e 278, que 
~e devem observar, não só relativamente ao suppli
cante, como tambem ao Lançador que serviu1deEscriV'ão 
da Collectoria, Olavo Martins Algarve; qn~se átha em 
identicas condições, e a quem com~te ~·vencimento 
de f :035$053, sendo &;00~000 de ordenado; e 6358()53 de -~-~. 
porcentagem: ficando sem effeitl'l 'a. ultima part~- .. p! 4 ·.' 
111encionada ot·dem u. • 88 1lc '!.7 de NovcmiJro ilef'sf'f.~ t~:-- C A· : ·1?4 
p11r •lcsllflo'Ps~aria em faee das decisões cita~at~ .._'b~il ., 

I. ,'-\. . 
/ ~~;,: 

I' ·~ lf.., r·.:, .-.,.· 
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assim por não t&·em direito a ostiMndio· algnm dos 
cofres do Estado os Empregados de Collectorias extinc
tas, JlOÍS não se considerão Repartições de Fazenda 
das de que trata o art. 36, § 3. o, da ~Lei n. o 1607 de 
~6 de. Setembro de 1867, mas Estações ou Agencias de 
arrecàdação, cujos serven~uarios só podem perceber 
as porcentagens ou comm1ssões da renda que arreca
dão durante o etTectivo exercício. 

Outrosim, fica sem etTeito a ordem n.o 00 de 25 de 
Julho de 1868, na parte em que se oppõe ao que agora 
se determina ~ abonando-se aos referido~ Administra
dor c Lançallm·, pela verba « Extinctos , os seus vou
cimentos conentes, pela fórma acima indicada, e li
tfUidando-se os que tiverem cahido em exercícios findo~ 
para serem opportunamcnte autorizados. 

Fisconde de ItafJo,.ahy. 

N. ::W!.-FAZENOA.-.EM !8 DE AGOSTO nE 1870. 

Uá provimento a um recurso relativo ao[ despacho dei umas boli· 
jas vasia~. de bano or·dinario. 

Ministc1·io dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro. 
rm t8 de Ago~to de 1870. 

O Visconde de Itabora hy, Presillen te do Tribunal tlu 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da 'fbesou
raria de Fazenda da ProY"incia do MaranlJão, em respos
ta :10 seu oflicio n. o 6 de 21 de Março ultimo, que o 
mesmo Tribuna I, tomando conhecimento do recurso 
interposto por Gonçalves e Pinto da decisão da referida 
Thesouraria, conllrmatoria da da respectiva Alfandega, 
que os sujeitou a pagar direitos de 50 réis por kilogram
ma ( art. 756 n. o 2 da Tarifa ) por umas botijas va
sias, que dentro de um gigo forão por elles despa
chadas em Outubro do armo passado, por entenderem 
'JUC devião pagar sómeutc 20 réis de direitos por ki-
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logramma, conform~ o n ... 1 do cita.llo art.ip;o da Tari
fa, resolveu, de accOrdo co~ o parece·~ da Cóiiuilis~o 
da Tarifr da Alfandega do Rto de Janetro, .dar provt· 
met).to Jó meS.liiQ r~c!}~, .. YJ~to, 1 s_e .tftt. JJ!.iD~dl\~'ltliA 
as ~ottjas em questão "s!o ae bat'tcf oruaftat'tu• 

Visconde de Itaborahy • 

..... 

~. ':H3.- FAZENBA.- EM 18m: AIWSTn JJE 1870. 

Os eouem-r11ntes a ':!'Prt:,~os ~e Fazenda não estão mais obri· 
gados á aprcseutaçao de folha cot'rida. 

Minislerio dos Negoeios da ·Fazenda .-Rio de JaÍleiro, 
em IR rte Agosto de t870. 

O Visconde de ltallorahy, Presidente d·o Tribunal do 
Thesour.o Nacional, declara ao Sr. ln'lpector da The
som·aria de Fazenda da Província de Pernambuco, em 
resposta ao oflicio n.• H3 de U. de Maio proximo 
passado, que fica a pprovado o concur~o a que se pt·o
cedeu para preenchimento das vagas de Praticantes da 
mesma Thesouraria c da Alfandega e Recebedoria dessa 
Província. 

Por esta occasião recommenda ao Sr. lnspector que 
não continue nos futuros concursos a exigir folha cor
rida dos eoncurrentes, pois que estão elles isentos de 
apresentai-a em vista dodi~posto no art. 9."do Decret<J 
n. • ~W3 de 6 de Abril de 1868. 

Visconde de Itaboralu/. 

·• ..... I 



N. ~.u.- FAZENDA . .:... Eu ts DE AGosTo nE t.R7o. 

Os olticio~ das Presideocias de Provinciaa P,arttc,tpa~d~, dem.issll~s 
e oomeaçOes.de(Officiae~ ~c Des~IJrga SIJp.ra'tu_lllerJmos,} cleJ~~ vtt 
ar~mpaobados de cópia autbeolica da rl'presei:ttaçaofda IAJtailde~ti 
respectiva, e informa~Uo !la Thesouraria de Fazenda. -

Ministeri8 dos Negocio da Fazenda. -Rio de Janeiro, 
em ·18 de Agosto de 48i0. 

lllm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta 
ao ofiicio n." 4 lle 1:1 de Junho proximo passado, que 
fica approvada a demissão dn Ülfkial de Dc~cat'ga su
pranumerario da Alr<.~ndega da Cidade da Pai'Oahyba 
Jo;io Antonio de l\liraw.la, e a nomeação de João An
tonio da Silva para o mesmo lug·ar ; eumprim!o, puré111, 
que em casos semelhantes seja a participação acom
panhada da cópia autlu~ntica da representação da Al
fandega e informação da Thesouraria de Fazenda nos 
ternios do Aviso deste !\linistcrio datado de 13 dr 
Junho de f 86f . 

Deus Guarde a V. Kx.- Visconde de ltaborahy.- A 
S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Piauhy. 

---...·-

N. ~4;i.-FAZENDA.-E~f l8 Df: AGOSTO DE 1870. 

Sobre a dcspeza com a illurui nat;ão interna dos Palacios das 
Pn~sidcncias .. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 18 de Agosto de 1870. 

O Visconde l.le ltaborahy, Presidente do Tribunal do 
Tlresouro Nacional, de eonforrnidadc com o Aviso do 
.Miuistct·io tios Ncgocius do lmperio do :J do concntc, 
f:ornmunica aos Srs. Inspectores das 'l'hesourarias de 
Fazenrla, que ua tttesuw data e\:pediu·S'l circulai· ús re~
pcctivas Prcsidencia8-prcvr•uindo-as de que nenhum 
~t1:;mcnto de rrcditn p1rJ illurnin:u;ão iuterna dos P.t-
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lacios das Presidencias será attendido, · visto ser a 
quantia .. :mm1al destinada para aquelle fim concedida 
como atnHto para os gitstos •. !il;sSJl. -~atu~eza,,,. q~~ o~ 
mesmo~ Presi3entes têm d~J•~r '·~ que.l!,g~nta~ .de 
que se trata ser-lhes-ha elitregue,p~r, mezes venc1dos 
nas respectivas ·Thesourarias de Fazenda. 

Visconde de Itaborahy. 

N. 2!J,G.-JUSTIÇA.-AVISO br. 18 DE AGOSTO DR ~870 . 

.\landando proceder de conformidade com o art. õ6 da Lei 
n.o r.o-2 de 19 de Setembro dli 18110 :1 respeito de \'arlos (oftlciaes 
da; G~ianla Nacional que, tendo sido .agraciados com postos 
·honõrãi-108' dÕ -:-éxercitó • deixárão ae apresentar-se a seus 
respectivos corr1os, por se julgarem dispensados de todo· o 
Sl'l'Yi-:o. 

1\linisterio dos Negocios da Jústi'i;a.-Rio de JaHeiro, 
rm J8 dp, Agosto de t870. ' 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestàde o 
Imperador o officio tl. 0 5 de 28 de Junho ultimo, no 
qual V. Ex. participa que 23 officiaes da Guarda Na
cional dessa Província, tendo sido agraciados com postos 
honorarios do exercito pelos. serviços prestados na cam
panha do Paraguay, deixãrão de apresentar-se ahi a ~eus 
respectivos corpos por se julgarem dispensados de todo 
o serviço. · 

E o Mesmo Au'Susto Senhor Manda Declarar que não 
lhes é applicavel o Decreto n.o 3371 de 7 de Janeiro de 
18Jã, eomo· bem ponderou V, Ex. e se depret,ende dos 
arts. 2. o e 8.", mas q1Je .para CO!Jl elles deve proce~. r,de 
conformidade com o ut. rm da Lei n.o 602 de ~9 do 
Setembro de l8:JO ; o que communicó a V. Er.'.

1 
pá r:~ 

sua \ntelligcncia c execução: 
Deus Guarde a V. EX:..-:-li{Jr.d~ de Muritiba.-Sr. he-

sidente da Província da Bahia. · ~-=""!~---.·~., 
/-;_"~ \)~ CAMA,f., \ 

/ •-\'<',\J '7 . 
' "\ \ . 

. · ""\ . 
(, : ,<::')-· 
I , . :~ 

"' I 

I• 



3.3ti DECISÕES 

N. 21.7 .-FAZENDA.-Ru em nF. .tÍ!MTn n~ 4~70 

Nas AUaode.,K_a..f d~ 3.• or.~~m ~Qmpetfilo C~~r~ da,'t.• Sécçllo 
servir de(AJudante do ln!!p~ctot), mas coln OS \'eQCifuento~ 
1\e seu lugar de Chefe. · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Ja
neiro, em ~ de Agosto de 1870. 

O Visconde de Itaborahy. Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo presente o officio do Sr. 
lnspector da Thesouraria de Fazenda da Província de 
S. Pedro, n. o t5t de 30 de Junho proximo passado, 
em que da conta de haver resolvido que o Decreto 
n. • MitO de 20 de Abril do corrente anno, alterando 
algumas disposições do Regulamento das Alfandegas, 
não fez mais do que distribuir no art. t. o pelas 
Secções o serviço in terno das Alfandegas de t . a, ~.a e 
3. • ordem, designando no segttndo per iodo do sobre
dito artigo para as de 2.• c 3.• ordem qual dosChefe~ 
de Secção deve exercer as funcções de Ajudante do 
lnspector, respondendo neste modo á consulta que 
Jhe foi feita pelo Inspecl.or da Alfandcga do Rio Gt·andc 
se á vista dcs~a nova disposição se deve considerar 
restabelecido o referido lugar de Ajudante, para o 
fim de serem abonados ao Chefe tla I. • Secção os 
vencimentos proprios desse emprego consignados na 
Tabella em vigor: declara ao mesmo Sr. lnspector, 
em resposta ao citado olllcio, que o Decreto alludido 
de 20 de Abril proximo passado teve apenas em vista 
uniformisar nesta parte o servico interno das Alfan
(legas de L a, 2. • e 3. • ordem', as unicas que têm 
Chefes de Secção, e supprir uma omissão deixada pelo 
Decreto de 6 de 1\laio de t868, quanto ás Alfandegas 
de 3. • ordem, pois que este Decreto não indicou, 
d'entre os dous Chefes de Secção, o que nellas deveria 
servir de Ajudante do Inspector; omissão que não 
se dava a respeito das Alfandegas de 2. • ordem, c 
que não podia dar-se em relaçãG á da Cúrte, porque 
tinha Ajudante especial. 

Uniformisando, pois, o referido Decreto o seniço 
inte!'no das mesmas Alfandegas, supprimiu nas .de 
Pernambuco e Bahia, de 2. • ordem, a 4,.• Secção, 
para que niio tivessem maior numero dellas do que 
a da Cl1rte, que é de categoria superior; e feitas estas 
modificações, aceitou o estado da legislação anterior 
~ohro o assumpto. 



DO GOVERNO. !137 

Pelo Hecrcto de 6 de Maio de 1868 forão extinctos 
os empregos de Ajudantes dos Inspectores, excepto 
nas do Rio de Janeiro, d~ I. • ordem, B1hia e Pernam
bu"o, de 2.• ordem. Forão, portanto, exc.luidas da 
excepção a fi AI f mrk.tas fie 3. • or·dem, em cujo nu
mel'o se ach~• a do Rio Gr·ande do Sul. 

C mseruintem"ntr. c1hen·lo sú nas Alfandegas de 
Pernambuco c Bahia aos Chefes da 3. • Ser·çio, que 
s1o hoje o.~ que snrvcm de Ajudante, os vencimentos 
de Ajudante do lnspcctor, que mesmo depois dare
forma de 6 de Maio de 1868 tin hão os Chefes ua 4. a 

Secção, aos quaes aquelles vêm hoje substituir e re
prc~eutar. principio que não é applicavel ás Alfan
llc.•.ras de 3." ordem, bem decidiu o Sr. Inspector· a 
sohrr'llita ronsulta-que ao Chefe da 1. • Secção da Al
fandep:a uo Rio Gt·ande, que serve de Ajudante do 
Inspoctor, devem unicamente ser abonados os .seus 
~ cneimenlos de Chefe de Secção. 

Visconde dr ltaborahy. 

N. 2'f.ti.-FAZEN6A.-EM 20 liB AGOSTO IJE 1870. 

_\.s cartas de concessão de pensi'!!!~ a pessoas residentes nas 
Pr·ovincias devem sempre ser remcttidas ao Thesouro pat·a 
o competente assentamento c autorização do pagamento. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Ja
neiro, em 20 de Agosto de 1870. 

lllm. o Exm. Sr.-Hogo a V. Ex. se digne dar as ne
cessarias ordens para que as cartas de pensões, quando 
pcrtcneentes a a.!\Taciados que residão nas Províncias, 
scjão sempre remettidas ao Thesouro, a fim de abrir-se 
ahi o respectivo as~entamento, e serem autorizadas 
as Thesourarias para pagarem as importancias conce
llidas. 

Deu.s Guarde a V. Ex.-Visconl'le de Itaborahy.-A S. 
Ex. o Si·. Paulino José Soares de Souza. 

- ldcnlico ao Ministerio da Gue!Ta. 

--



DEGISI'IES 

N. 2~9.-FAZENDA.-Eu 22 DE AGOSTO DE :1.870. 

Nas I'to.Jações que acompanhão as notas subs~jtuidas devem as 
Thcsoura•·ias declarar, além da quãniiiiadee vàlõi· ·das mesmas 
notas, o desconto qull rarl:t uma solfrcu c o cxercieio a que 
pertencem. 

A'linislerio dos Neg-ocios ela J:t'azcmla. ··-Hiu fln Janeiro. 
''lll 22 de 1\gosto de 1H70. 

O Viseondc de Itaborall\, Presidente do Trilmual un 
Tlwsouro Nacional, ordená ao St·. Inspeetor da Thc
souraria de Fazenda da Província do Par·aná que, quando 
rcmetter ao Thesouro notas snhslituidas, declare na.' 
respectivas relações, al.:·m da quantidade c valot· da~ 
mesmas notas, o desconto que cada uma soll'reu c 11 

exercício a que pertencgm, conforme as ordens em 
vigor, a flm de que se pos~a fazrr a rlevida rscriptu
ração. 

l'iw:onrlt• dt• Jtabomh!l. 

--···---

N. ~!iO.-JtrSTIÇA.-A\11-io IJE 22 np; Al:osTo IJE tS70 . 

. \u l'rcMillcu!e da l'J'Oviucia da l':uahyha .-Hcsohe a consulta 
do Escrivão do crime da Capital sob1·c os casos, em que dcvc111 
os EscJ·ivãcs dm· its partes instrumentos de ca1'las Lestcmu
nhavcis. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. -ltio de .Janeiro. 
''lll 22 de Agosto de 1870. 

Ulm. o Exm. St· .-A' Sna Magestade o Imperador 
foi presente o ollicio dessa Presid1~ncia, de 28 de Junlw 
ult.imo, submettendo ú decisão do Governo Imperial 
a consulta do Escrivão do r:rimc da Capital dessa Pt·o
vincia sobre os casos, em que aos Escrivães incumbe 
o dever de dar :'ts Jlarf.,•s instnmwntos de r;artas tt'~
fi'HHIIlllavl~is. 
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E o Mesmo Augusto Senhor Houve por bem Mandar 
rleclarar a V. Ex. que con1pete aos E~crivãPs e}.:tminar 
os casos, em que podem pedir essas cartas, limitando· se 
ellcs a cumprir tae,; exigencias, na conformidade da 
Orden. Liv. L n Tit. 9,u § 9." isto porém em rélação 
sômentc ao f'ivcl, porquanto, pela doutrina do Aviso 
n." W3 de 5 de Mlio de 1859, no fôro crime nenhum 
l'ecurso existe com ~emclhante denominação, nem na 
:1 n liga nrm na no~sa nova leg-islação. 

Deus Guarde à V. Ex.-Batão de Mu.ritifm.-St·. 
Pr·c·~irll'nte da Província da Plirahyha . 

... 
~. ':WL -FAZENilA .-E\1 2:1 JIE Ar.OSTO DE 18?0. 

ProYimento de nm recurso á cerca ria {restituição de di•·ei_tos 
1.lc mais pagos, pot· diH'cren~~a de qnalificaC:io, em nm rlesp3cbo 
111' 1410 pa1·es rle botinas dt~ lã. 

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Ja
neiro, nm 23 de Agosto de 1870. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi presente ao Tribunal do The
souro Nacional o recurso interposto por Lrconte & C. • 
da dcctsão dessa Inspectoria de llf, de Maio ultimo, 
que lhes negou a restituição da quantia de 567li000 
r1ue de mais pagárão pela differença da qualificação 
•la mcr-radoria contida na caixa n.o ~368, marca: •••. , 
\'inda do Havre na galm·a T_ijuca, c submettida a des
pacho pela nota n." 124 de 2 do dito mez, como 
contendo IMO pares de botinas de lã de mais de 
22 centímetros de comp_rimento, e que os recorrentes 
rcconhecêrão, antes de proceder-se á confersncia 
da sabida, serem 720 pares do comnrimento decla
rado na nota, e terem os outros 720 sómente até · 
22 centímetros; e o mesmo Tribunal resolveu dar 
provimento ao referido recur·so, por equidade, a fim 
tlc ser restituída aos recorrentes a quantia que de 
mais pagá rã o. O que communico a V. Ex. para o~ 
Iins convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de Jtaborahy.
A S. Ex. o Sr. Inspector da Alfandega da Curte. 
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N. 252.-AGRICUL'fURA, COMMERCIO E OBRAS PU· 
BLICAS.- El.l 2il ])E AGOSTO DE 1870. 

o(nelegarlo das Terras 1Pnblicas não p•írlc scn·ir de .Juiz com
IIIISSario. 

Ministerío dos Neg-ocíos da Agricultura, Commercío 
e Obras Pnhlien~.-Hio dr .hJJI'iro, em 2!) dn Aaosto tlr• 
1M70. .. 

111m. e J•~xm. Sr.-E111 solução ao officio de V. Ex. 
tlc 13 do mcz ultimo, ao qual acompanhou o processo 
de medição de terras para fundação dll uma Colonia no lu
gar denominado-S. Fcliciano-no l\lunicipio da Encru
silhacla nessa Província; tenho de significar {t V. Ex. 
que, tendo Cltri~liano Ru(H'rti 1lesistido llo rccni·sn 
interposto para o Govemo Imperial da sentença que 
conllrmou aquella JJWd i~,;ão, deve a mesma seu ten~;a 
produzir seus jurídicos e legaes ciTei tos. 

Por esta occasião pondero á V. Ex. que, ouvido o 
Con~clheiro Procurador tia Corôa, Soberania e Fazenda 
Nacional sobre a referida metlição, foi cile de parecer 
que a nomração do lkleaaJo das Ter-ras para servir 
Je Juiz Comrrussa rio do l\lun ici pio acima alludido além 
dl' ser inegular, produz nu!! idade no pr·ocesso, con
vimlo portanto que r. Ex. evite a reprorlueção de 
facto smneiltante por I'Olllrario ;'t boa marcha do ;;;er
' iço publico. 

Deus Guarde a V. Ex..-Diogo Velho Cavalcanti de 
Albltqrterque.-Sr. Presidente da Província de R. Pedro 
do Hio t:r:llldll do ~nl. 

····-
N. 21i3,-FAZENDA.-E~l 2!J DE AGOSTO l.IE 1R70. 

·A isenção de direitos conc<'dida aos conlractantes tia preparação 
do leito da estrada de f<'l'ro de Juwlinhy a Campinas, refere-se 
uui~amentc aos tlc impor.al,'fiD, e uao comprehende a polvora. 

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 29 de Agosto de 1870. 

O Visconde de Itaborahy, Pr1>sidente do Trihunal do 
Thesouro Nacional, declara ao ·sr. lnspector fia The
~onral'ia de Fazenda da ProYinda do S. Panlo, em J'P.s-
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posta ao seu officio 0.0 80 de n de Julho ultimo, que na 
isenção de direitos de importação, concedida pela ordem 
n." 53 de 7 do citado mez aos contractantes da prepa
ração do lei to, colloca~:Io de lastro e outras obras da 
estradà de ferro de Jundtahy a Ca,mpinas, para QS tdlb.os, 
machinas, materiae<; e instrumentos que se destinarem 
á construccão da referida estrada, não está comprehen
dida a polvora, da ({Ual devem pagar de direitos 40 %· 
Oatrosim declara ao St·. Inspector que a concessão 
feita aos ditos contract:mtcs refere-se unical)lente aos 
dit·citos de importação. e não comprehende ós de expe
diente. 

Visconde d( Itabot'ah.!l· 

-·-
N. ~:ift.-FAZENDA.-EM 29 DE AGOSTO DE :l870. 

J, :11
1 r t: .. 

A'tonferencia dos ):lespac~os deve ser feiLa pelo individuo que 
llespachar a mcrcarloria, ou seja dono, ou consignatarlo, ou 
~Cil (ll'l'(JOStO. 

l\linisterio elos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 29 de Agosto de 1870. ~ 

O Visconde do Ilal)orahy, Presidente do Tribunal do 
'l'hesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província de S. Pedro, em res
posta ao seu officio n." :l52 de 30 de Junho ultimo, qtie 
appron a solur:;ão dada pela mesma Thesouraria á con
snlLa, que lhe fôra feita pela Alfandega ua Cidade do 
Rio Gl'ande, ueclaramlo que, sendo g-enerica a disposição 
do art. l2 do Decreto de 20 de Abril do corrente anno 
a conr,,rencia dos (lespachos deve ser feita pelo individu~ 
que despachar a mertàdoria, ou seja dono, ou consigna-
tado, ou ~etl preposto. · 

Visconde dt> uuuumtJy. 



.'X. ~;Jü.- F.~ZENDA.-EM 30 DE .I GOSTO DE i8i0. 

Sem ordem do lllioisterio da Fazenda não devem as Presidencias 
de Províncias conceder despacho livre aos objecto!> de que 
I ratão o(§ 22 do ai·t. !>12 do n~gulamento da~J.!fanªe~;as, ~~o 
§ 2~ do :ll't. 1.' das J)isrosirõ~~ Preliminares da Tarifa. 

Ministerio dos Negocios fia Fa?.l'nrla. -Rio de Janeiro, 
rm 30 de Agosto 1le ·1870. 

111m. e Exm. Sr .-JJedaro a V. Ex., que fica appro
vado o seu acto mantlan<lo despachar livres de direitos 
diversos objectos vindos da Europa para a linha tele
graphica geral , conforme dá conta o Inspector da The
~;ouraria de Fazenda dl'>:~a ProYincia l'm officio 11. 0 17í 
1!0 L o do corrente mez. 

Cumpre, entretanto, ponderar que na fúrma do 
art. t'il3 •lo Regulamento de 19 1le Setembro de 1860, 
hoje substituido pelo art. 6." das Disposições Prelimi
nares da Tarifa, não se púdo eonceder despacho livrn 
aos objectos de que trata o mesmo officio, e se a chão 
rspccificallos no§ 2~ do art. G12 daquelle Regulamento 
c no ~ •:m do art. 4. o 1las mencion<Jdas Disposições, que 
lhe é correspondente, sem que preceda ordem rleste 
l\linistcrio. 

Deus Guanle a V. Ex.-Visconde de ltaborahy .-A 
g, Ex. o Sr. PresidentP rJ;~ Provincia llP S. Pedro. 

~. 2t'j6.-JUSTIÇA.-AYiso llF. :n IJE AGOSTO OE 1870. 

Ao Presidente da PI·ovincla do F.spirito Sauto.-Declara uullo 
o juramento prestado por Ulll supplcnte do •Juiz lfunicipal 
pe1·ante o Juiz li•\ Ilil'eito, visto u110 se ter dado caso de ur
gcncia. 

1\linisterio dos Negocios da Jnstir;a.-Rio de .Janeiro, 
em :30 de Agosto de !870. 

111m. e Exm. Sr.-Approvo a decisão que V. Ex. 
rleu á representação da Camara A'lunicipal d;t Villa da 
narra I! e S. Matheus, dl'chtr·ando-lhe que o juramPnlo 
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do primeiro supplente do Juiz Municipal do termo, 
}lrestado pelo Dr. Graciano dos Santos .Neves perante 
o Juiz de Direito interino da comarca, era nullo e 
havia o mesmo perdido o lugar, em virtude do que 
dispõem o Decreto n.• 2012 de 4 de Novembro de 1857 
c Avisos n. •• 355 de 28 de Agosto de 1868 e M9 de 
25 de Novembro ultimo, não tendo-se dndo caso assim 
de urgcncia, de que trata o art. 3." do necreto citado. 

Deus Guarde a V. Ex.-·Barão de llfuritiba.-Sr. 
J'1·csidente da Província do Espírito Santo . 

..... ·-

x. 23i. - utrERnA.- E~' 30 »E Auos-r,, uE 1870. 

nedal'~ •:onw tlevem se•· eoutadas as licenças concedid:~s ao~ 
Officiae~ e pracas do Eruêiio. · 

ltio de Janeiro.- Ministerio tios Negocios da Guerra, 
••m 30de Agosto tJe 1870. 

llhn. e Exm. Sr.- Heclaro a V. Ex.., para seu 
conhecimento c devidos effeitos, que as licenças, que 
forem concedidas aos Officiaes e praças do Exercito, 
pan tra lar de sua saude, devem ser contadas na fórma 
dó que dispõe o art. t3 do Decreto n. • 3579 de 3 
ele Janeiro de i866, ficando revogado o Aviso de 17 
de Setembro do mesmo anno, que mandou vigorar 
taes licenças desde a data do termo das respectivas 
inspecções de saude. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Barão de Muritibn.- Sr . 
. \judante General. 

--~-



N. 258.- GUERRA.- E li 30 DE J\GOSTO DE 1870. 

ncclara que o Official condcmn~do á suspensão de exercicio 
tem <lireito ao soldo por inteiro. 

Ministerio dos Ne!{ocio~ ela Guerra.- Rio de Janeiro, 
em 30 de Agosto de l870. 

Declaro a Vm._ para spu conhecimento e devidos 
effeitos, que o l\lajor l•'rancisco llo Lima e Silva tem 
direito ao soldo por iHiriro durante os seis meze~ de 
suspensão de exercício a que foi eondemnado pela Jnnla 
l\lililar de Jnstiça, 'islo tph~ !anlo o Alvará tle 23 dl' 
Ahril du 179'), em o sou art. :v, como o DPcreto 
11." 263 do lO tlc Janeiro de 18~3. em o ~eu art. 12 não 
compr·ehendem para a rl'duq:ão do soldo por inteiJ:o 
á metade, senão os ofliciaes milit~re~ condenmados ,:'t 
pena de prisão. , 

Deus Guarde a V tH.-lJttnio de Mttritilllt.- 8r. llo
ntin~·o.~Jo.'ié Alvarf'~ tb Fottst~ra. 

__ .. , __ _ 

N. ~Üll.-li\IPEHJfl.- An..:o llE :ll llE AGOSTO DE 1.8711. 

Ao Pre5itlentc da l'rovincia do l'at·á-llcclara tjUe o domicilio 
para o exercicio do direito de votat·, é o do lugai:-onde õ 
cidadão tem sua familia, c não daqucllc onde trabalha du
mute o dia. 

2.• Secção.- Minisl.erio dos Negoeios do lmperiu, 
Hio de Janeiro, em :n de Ago~to de l870. 

lllm. e Exm. Sr. -Forão }Jresentes a Sua Magestadt• 
o·lmperador o otliciodoanteeessordc V. Ex., sob n."34-, 
de ü de J?evereiro do anno passado, e a rept·esenlação 
em que o Gonego Manoel José de Siqueira Meudes pede 
que o Ur. José da (}ama ~lalcltcr seja eliminado da lista 
dos Juizes de Pn da l•'reg-uezia da Sé, visto ter mudado 
,;n;t l'tlsidencia para a da 'l'l'inti:Hll'. amlt~~ pcrlettt:Cnl••,; 
''" Hluni•·.ipiiJ d;t C:tpH~I. . 
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lnfonnando o antecessor de V. Ex. que o D1·. Malcher 
r e~ ide com a familia em uma chacara desta ultima fre
g-uezia, mas tem consultorio medico na da Sé, onde se 
acha durante o dia, suscitou a seguinte questão: 

c Se o cidadão que tem dous domicilios, em fregue
" zias diversas, póde ter a escolha de um para o exer-

cício do dit·eito de votar e ser votado; ou se, no caso 
" rle que se trata, deve-se entender que o domicilio do 
« referido Juiz rle Paz é sómente no lugar onde tem a fa
« milia, mas não onde trabalha durante o rHa e fôr11 
(( eleito. » 

E o mesmo Augusto Senhor, tendo ouvido a Secção 
rio~ Negoeios do Imperio do Conselho de E~tado, Houve 
por bem, por Immcrliata Resolução de ~4 do corrente, 
l.omarla sohrc cousutta· (\P 27 de Fevereiro ultimo, deci
rlir negativamente a t.• parte da questão c affirmativa
mente a 2.• 

A Lei de i9 de Ago~to de i8'~6 não atlmitte ·para o 
exercício do tliteíto de votar e ser votado a e"'colha de 
domicilio; prescreve-o taxativamente, devendo esse 
direito ser exercido na fre!{uezia em que o cidadão tivet· 
f'-id o fJUalificado, e a fJUatificação feita na da residencia 
e1Ieetin, que é aquella em que mora e não a em que 
l.em csrriptorio (Aviso n." ri;i3 rlc ~H rle nczrmbro dr 
1Rü:fl. 

Na hypotlwsP de set· o cidadão qualificado em mais de 
nma freguPzia, como illegalmente tem acontecido, sú 
púdc sPI" eleito Juiz de Paz naquetla em que ctTectiva
monle rr•;;;irlir ao li'mpo rla elcic:iío (art. 9~ da lei l'i
lall:t. ) 

A pplie:~rla P:üa dou I ri na :i hypothesc \'I'!' tente, não 
p(H\P o Ih' . .lo~ i~ da lia ma l\blcher srt· Juiz rlc Paz 
da Freguezia da Se dessa Capital, onde não tem resi
rlencia elicctiva, segundo a infot·mação do antecessor de 
V. Ex., exuhct·antemente corroborada pelos documen
to<> annexos á representação do Conego Manorl .losé de 
Siqurira Mendes. . 

Campre portanto que V. Ex. assim o declare á Ca
mara Municipal respectiva para os deyidos etTeitos.

Deu~ Guanle a V. Ex..- Pattlino José Soares de Sóusa r 
-Sr. Pt·e~irlen te da Província do Pará. 

1\. 
( ·!. 

I 
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N. 260.- FAZENDA.- E~t l DE SETEltBHO DE :1870. 

O•·dcna <Ü• Tlwsour~u·i:l.:; •[tte n:'ío ração· eucommendas tle ob
.i•~cto,; IIC cxilciiientl~ sen;w [101' internu•tlio .do Thesonro. 

1\linister·io dos Ne:~ocio~; da Fa7.Plltl:J..-Hio de Janl'iro 
1'm l rlP Srtemhro · !11' iR'iO. 

O Vi~eoJHk de lt.ahorahy, Presidente do Tl'ibnnal do 
Thesonrn Narional, ordem ::~os Srs. lnspcctores das 
Thr·sourarias de FazPJHla qn:: JJão façfío nnr~ommenda al
gunw dr objr~elos dl\ PXpt•dicHic senão por inlcnnedio 
do Thnsotll'O: t' !JliO rru~nLlo n·ccbCI'IJllt a.;; rrferidas 
•·n•:omUIPJHla~, l'rrilitJlWIIl s1· n~tão nxaetas. c :>aquem 
••Jttão rontra o ThesllUI'O :1 JPsprcl.iva importaneia :1 
favor do lol'llnecdor, fazeutlo an mc~mo ThPson!'n a!' 
ron \'1'11 irn 1 P.S romm•m ii':Jf!i!t·~. 

ri.w:11111fe dP. lfílfiOí '11/i y, 

-·lil·-

.\o Presidente da l'I'Oiincia de Sauta Cathal'ina.-Deelat·a qtw 
nm Stlfl(llenle tlo .Juiz ~lunidpal n:io ftÓtle sPnir eom Es
l'l'il·:io St'll pan!lll<~, !lf'lt'll!h pa,;>:tl' a vara ao immelliatu. 

J\linistrrio dos Nrg-oeios da .lnstiça.-Hio de .hneirn, 
em 2 de Setembro tle lgiO. 

lilm. e E'lm. Sr .-:\pprovo a tl·~eisão de V. Ex. ron~
tante tio :>eLI ollit:io 11." 1,i' d;: 2ü de• A'..\'o.,lo ulltmo, de
t·laraaJo ao quin1o suppk11te do Ju1z !ILmicip:rl t' de 
Oqtldos do Termo dt• S. Fra:rebeo llllt', 1 Í'lO o p:•nm
tJsc:o entre ellc e o E.~• Ti vão dt• O•pllàu~ do !'ermo, tlevia 
pa.-;sar a vara ao seu im.nedi:liO_. na confol'tn:d rJe do 
que dispõe o Aviso n." 2ô3 de :H) lle Setembro d.e 1851). 

Dens Gnarde a V. Ex..-Barão de Muritilm.-Sr 
Pt·e:::idi'IIIe da ProYinda 11J.H:1111.a Catharina. 
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~. ~ü3.- BIPERIO.- E~r 3m; SET~mmo DE 1870. 

AQ l'rcsiclente da Provincia. de S. Pedro.- Declara que na 
tliSI)Osif;ão dos aJ"Is. 13 e •H da Lei do i. • de Outulno de 1828 
~e eomprehende n \'ei'Cldor em Pxc•·cicio. 

'2.' S···c:.'o -~I'lli"'."t'i!) dos Nr.~o"in::;tloi:np·.~l'io
Hi: ,te .J, :u !'•), eu ;J !le S tc.n'H'ó \til l;)i}. 

111m. e E\.!11. Sr .-0 Govcmo Imperial sustenta o 
:teto t!e,.;·;a Pr,•si,lenda, pelo qual negon appt·ov:H,;ão ao 
eontracto ee!ellrado eutro a Camara l\lunicipal da ci
clade do 1\io Grande e a til·ma soeial :Ma1·tins l\: Irmão::; 
para o aluu:ucl do" quartos do Mercado, visto sm· um 
dos soei o::; da mesma firma V m·eadot· daquella Camara, 
e pro !ti h i r o ar I . . ~.r, !}a Lei do J • " de Outuhro de i8~H 
que as C}maras f<u;ão arrendamentos com o~ olficiac~, 
ck qtw 1rata o art.. .~:J da mesma lei, entre os quacs 
r:slá eomprehcndido o V creador em extwcic.io. como 
foi dcdar::tdo na Imperial Resolução de 29 de Dezem
bro do ·anno passado, a que s0 refere o A viso de 11 
tlc hneiro ultimo. 

Fica a~sim respondido o ofiicio dessa Presidencia 
n. o frf) ~te lO do mez tlndo. · 
Deu~ Guarde a V. Ex.-Paulino José Soares do Sousa. 

-Sr. l'resid;•n fll da Província rlc S .. Pcclro rlo H in 
lhallilt'. dn Sul. 

\. ;m:L-F\r,t<:NnA.--EM9,nt·: s~~n.:mmn tn·: 1870~ 

l;er:lili(:a 11111 CITO h;tviuo ll:l pn!Jiicaçào do ~viso á Al_f;gtdç_ga 
!lu ll.io lle .Ja•wir·o, de 23 1lo mez t>assado, ácerca de. um dcs
parho cl~: hotitns dt: lã. 

Miuistnt·io dos Negodos da Fazenda.-1\io de Janeiro, 
Plll !lLk St'lembr·o tle i870. 

O Yiscondl\ ele ltaborahv, Pt•otüdente tio 'frilmnal 
lln 'f !tesouro N :lCion:tl, conúriunica aoo. St·~. Inspectores 
da~ T!l•'·'nnr:trh~ r!" I•'azcnd:.t. P'H'a os fin~ ronvenicntcs,. 

) J ) ' ~ 1 

', t'l• 

f !.) ; ,- • 
( {I_(, > ·~~ .. • .c 
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que por inadvertencia foi publicado no Diario Oflicial 
ue 7 do corrente mez, n." 20ii, nos termos e~n que ahi 
se acha, o Aviso á Alf;mdega do Rio de Janeiro de ':!:J 
de Al("osto proximo passado, mandant.lo restituir a Le- · 
comtc & C.• a quantia que de mais pag-árão em um des- . 
paeho de botinas de lã, vjntlas do Havrc na galel'a 
Tijuca; por quanto, os fundamentos desta decisão asseu
tárão em motivos de cquidarle, r, não nas razões ex
postas Haquclla puhlic;n:ãn. 

\. ~li'l. -.I USTIÇ.\. -,\I hU li E !j llE SETB~Illlto IIE 18i0. 

UtwlaJ·a IJllP u:io eompde au .Jui;r. ;)fuuieipal supplcule em exeJ'
dein :1 :i." par•! e t(ll onlt•llatln, tÍUe pr~recbcr ·o Clfl'etiv·o JIOI' ~" 
aeltar lit•t·uf'i~tlo 1111 snhstilltilHio a outros!Juizcs. 

L" Sect;ão.-:mnist••rio tlosNcgocios da Justiça.-llio 
tfe .Janeiro, em 9 fli- Sdembro de 1870. 

I IIm. e Exm. Sr.-Com o o me i o n. • Hi de 22 de J uu!Jo 
ultimo renwtteu a Tlu·sour·aria de Fazenda dessa Pro
' inda o pn11'1~:::so de divida d1! ncreicio findo, J't'conllc
,.,llldo tTt~1lor a João Ferreir·a Nobre, na qunlidarle dn 
.lrriz )fHnidpal snpplenle, não sú de ordenados que JJi!t• 
furão percebido~ }ll~los .Juize;;; it quem substituiu, como 
da rruiuta parle do que l'í~cebêrão Juizrs ctrectivos li
I'Cnciados, on em r~xerririo das fUJJcçõcs de outros.Tui
ze~. Pela deri~ão deste l'tlinislcrio tle W de Sl'tPmiJro de 
18fiR, sol• n.• :38~, competem ao supplente do Juizlluni
c.i paI, que exercer as funcções deste lugar os ordenados 
rcspr•ctivos, quantlo não forem devidos aos funcciona
rios ctrcctivos. 

Não tem pori~m dir·eito {t •Jninta parte tios mesmos 
ordem dos por uão ser empregado permanente deste .Mi
nisterio, c nem poder aproveitar-lhe a disposição tio art.. 
:J. • do Dccrl'to n." Wmi de H de Outubro de i8:>7, mau
dado a}J)Jiiear aos rasos 1k su!Jslituição pelo de 11." 2ri3l 
de f H de Fevereiro de i8fi0; aeel't':"t:cndo que .. se tal abo
"" -1• re:ilis:t'"l!. d:tl'-'1'-hi:t d!Tp!i1·:tl:t dt· d1·spt•l~, 1)111' 
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não c pcrmittida pela citada rlecisão, nem pelas de 6 de 
Julho de 18\3 e 9 tln Dczembt·o de t8r:5, sob n.•• 3~ c 
ã62, nag quars Sl1 conthn 11isposição identica com re
t'et-encia aos Promotores Pubhtos interinos. 

llor estas razões, e por se terem omittido uos attes
t.atlos exhihidos pelo crctlor, e na ínformat~ão 1!a Scc
t.:ão, que liquidou a divida, os motivos do impPdtmcn~o 
do .Iuiz ciTectivo em qualquer dos períodos da ~ubstt
tuíção, o tJUC ~~ indispensavcl para julgar-se do direito 
do suhstit.uto ao pagauteulo, que requer; devolvo o pro
•·t•sso a tim•k s•:r organizado em termos regulares. 

Oeus 11-uarde a V. Ex.--lltmio de llluritiba.-Sr. l't·c
~idr~ntc th l'rnYitwia du Hio GranrlP do Norte. 

N. ;!mJ.-JUSTII,,:A.-Avtsu DE 10 OE SETJmcno OE {870. 

Ao Presidente da Proüucia llo 1\laranhão.-nesolve a consulta 
rlo Presidente do Tribunal do ComJnÇ,r:cio sobre as providencias, 
que dne tomal' qÍ.tando um deputado commercial, à p1·etexto 
th~ procerlct' á syudicaucias secretas, uega-se a votar sobre 
llt:tlt~r(a tla competcncia do tribunal, sn,ieita á seu couhcci
lltcnto t' rPgularmcuLe in~Lrnitla . 

.'llinislcl'io do,;; Negocios da .lttslit_:a .-Rio de Jancil'o. 
Clll 10 tle Setemln·o de 1870. 

lllm. e E\,;lll. Sr.-A' Sua 1\lagestade o Imperador 
foi prcsentn o olllcio de 20 de Novembro de 18H9, 
uo qual o Pt·t•sidPtlte interino tio Tribunal do Com
mcrcio tlcssa Província consultou ao Governo Impe
l'ial-sc ô licito ao Unputado commerciantc, que nem 
'\ suspeito nem e.:;t:'t leg-almente impedido, negar-se a 
'olar solm~ mat.eria de competcncia do trihunal su
jeita a st~u conhedmcnlo c regularmente instrnitla, 
a prctuxto de querer procede!' a syndicancias St'Ct·etas ~ 
n no caso negativo quacs as providencias, que deve 
tomar o Presidente do Tl'ihunal. 

t: o 1\Jp:-;mo Au~uslo Scuhot·, Temlo ou" ítlo a Secção de 
.Jut.tiça do Conselho tlc Estado., com cu.io parecer sc......--------
''llllf,.rnu•ll por ~11:1 fmperia l " Imme•li:tla llf'solu.d(í" n. ~ •J1 ,1 n 

/· .. r-l. ~~. '-''' ,, "·nt 
_/..-" .... (. q\'. ' 

I ..-( ,.,\.· 

.I (• • . ' I.·.,,, 
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de 21 de Agoslo ultimo, Houve por bem Mandar de
clarar a V. Ex. para o fazet· com ta r áquelle Magis
tr·arlo qúe, em todos o~ ea~os de jurisdicção admi
ni"tr·ativa pedindo DI'[Hllarlo cornmer·cial espaço para 
enrninar papeis n infor'lJar·-~e, se d1!VC, ad instar do 
rpte tlispõ•• o art. 4:; do D;•erelo n." Hi97 do L" de 
l\J •io d1• 1855 .. arlill' a rle-·.i<ão para a ronfm·encia se
r,uin'e. POI'fJ ~e na la i•npnrla L 1Hio a jn~·Li~a eumo o 
con hcd ·nen to da c a "Sa ; e •rue, reeu'a 'ldo-se elle a 
.ittl!!;ll' a fJUI'St:io, dqwis rle lin•lo <lfJI!CIIP prazo, dcrn 
'rr ~u[-.,;titrtido e rec;pnn;;a!Ji!isado pelo tTimc pre
risto uo ar!. ri\l do Codigo CriminaL 
Deu~ Grwnle a \r. E'i.-Bm·tio dt! Jllnl'iti!llz.-Sr. 

l'n•~idlltrle da Pro' inda do l\faranlrão. 

N. 26G.-Ji'AZENDA.-E~' 12 IJE sETEmmo »E 1870. 

c~naudo na Collectoria wín lw F:~nirf10 aliaut:~ulo, püdc o l.:•JI
I•·etor uouJe:•t!" t:H!rar <"li! 1'\'.'' l'it:i" anto1s da •:~peeiali,:w"tn 
da !1~ pullH·ra. 

Ministerio do,; Xe~!•.11:ios da F<m:nda.·-1\io dt· .la
ll!'irn, t'l!liS tk St•tcll:Íbrn de• lffiO. 

O \" i,;rorllle de Jla Ir ora h v, l'rc;;iden te do Tribum I du 
Thcsouro Nacioual, tle:·lar:a ao Sr. Inspcclor da 'fht•
souraria de Fazenda da l'ro\ incia do E'pir·ito Santo, 
~~m resposta ao ollieio n." B7 clt~ {)ri e Dcwmhro do 181m, 
que approva a deliiJCJ'ai;:Io tf!W tomou fazcnrlo entrar Cllt 
CXllrcicio o Culler;tor tlas Hrudas f3c~raes da Villa de Be
llt'Vcnte, .Tuslino XavitT .:\'unr:;, antes da rspccialisac_;ão 
da hypothrwa, ;'1 \ ista do qne inf'urma 110 ;m~ncionado 
otlieio: obst~nando-lhe, porém, ljiW semelhante f'X(Jl'
dientc~ sú i: tl!'nui!Litlo IJit:liHI•J ll:io ha Est:rivão allan
I_;Jdo, a t[twrn·cabe suh>l.ituir o Colleetor por morlc, 
demissão, sn:;pnn~ão ou outro qualrpu•r impedimento, 
na fcir·ma da ordem de 1:1 de 011tubro de 186~: cum
prindo, pul'Lanlu, no c:1so de não C.>la!' ainda t•spcriali
~ada e inser-ipta a hypotlteca e de se achar o r·rfol'ido 
f;,llj,·l"lu:· ··w t.IXrT~·j,·i". 'li ')WJJdr·l-o, SI'!Hlo ';lfh·otitnidn 
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pelo Escri" ão devidamente afiançado, se estiver preen
chido este lugar·. 

E, não móstando da cópia tio lermo de fiança, o pa
gamento do scllo devido, como rccommeuda o art. 3d 
do llt>.gulameulo de i7 de ALn·i4 de l8tm, cumpre que, 
no easo tlc não se ter cficctuado o mesmo pagamento, 
exija a rcvalitlação e imponha a multa aos funccionarios 
que intervicrão no acto. 

l"i!(COntfe de lfabomhy. 

N. 2fii.-FA7.ENDA.-E~t 13 IIE SETDIRHO DE ·i8i0. 

f~~ juros sobrc)~lcanccs provenientes de differen~as encontl'adas 
na cscripturação, com1w-sc do tlia em que termina o prazo 
marc:uln p~ r·a 11 J'tWolhimentn da respt~ctiva impm·taucia. 

11inistet·io dos Ncgorios da Fazr.nda.-Rio de .lanr-iro, 
t'lll :1 :t dr- Sei rmhro dn lRíO. 

O \'isconilc de Itahorahv. Prc,>iclcntc do Tribunal do 
Thc:<ouro Nacional, commi'útir.a ao St·. Inspcct.or da Thc
!'Ouraria de Fawnda da Província de S. Pcdt·o, pará os. 
Jlns eonn'nien tes, e em resposta ao seu ollicio n." 14a 
de 18 de Junho proximo passado, que o mesmo Tri
ltwt~l rt'solvcu da1· provimento ao recurso de n. M.1ria 
Eulalia Pereira Barreto, na parte em que pede dispensa 
do p:tgamcnto dos juros de 9 "/. sobre o alc:111re liqui
d·tdo nag wnlns de sou linado marido, o e'í.-Tiie,;ou
reit o da A!Ltnt.!t~ga da C tp: tal dessa Provi11cia. Dumint~os 
Alves L:·itP, relaltv.;mcat,· ao exert'iciü d ~ 1:4:iO-l~tH; 
yj;to tpu•, procl'di'Utlu o akan::t• de 57!Sll:)(} .; .. ·'iffl'rt'llÇ •s 
eueontradas ua e>t:riplur:rç;o, c não tl!: uan tas que 
dl'ixá:ãu dn . .;er ret:olilid.,satiS t~Uf.t•s dcs;a 'ln .. -ouraria, 
não ~à•) ~~xigivd.;o,.jttl·o..;co.Jl J'l'bção ao tempo anterior 
:'t litJ uiJação t.lis refcl'iJ.1s coula:>, lllas unicam!'n te os 
que se vencerem depois de findo o prazo man~ado para 
o recolhimento do al1:ance reconhecido. 

Vi.~ronde de lt aborahy. 
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N. 2ti8.-FAZENDA.-E~1 H DF. SF.TF.~mno DF. 1870. 

Provimento de um recurso I'ClatiYO ao!dcspaciiQ dt~ p:1pel proprio· 
Jlara im(lressão, typt>~raphia ou fabt·ica de cstamp:iria, que a 
Alfandega snjcitára á taxa de 160 réis por kil~gr:unma. 

Ministe~·io dos Neg·oeio>: tl:l Fazrnda.-llio dr, Janriro, 
Plll 1 ~. dr, Sl'!rmhro dr! lRíO. 

Illm. ~~ E\m. St·.-Communico :1 V. Ex., para o~ 
linc: convnnirnl:·~, qur· tendo c;ido prrc;ent.c ao Triltun:~l 
do Thrsouro N.1cionnl o rrrnrso interposto por Narciso, 
At·thur Napoleiio & CDmp., da <leeisão des~:r~ lnspectoria 
de 8 de Agosto proximo pass:11Jo, pela tJUal foi-lhes exi
g-irlo o p:~gamenlo tia l:~xa t\r, HiO rí:is por kllogramma 
de pap1•l para gT:lvar musiea, qne submetttirão a des
padw, vindo do Jlan-e no n:~vio ll!athilde, entrado em 
Junho ultimo, resolveu o Trihuml deferir o dito rc
ntrso, pot· entender qutl o referido papel não serve para 
n:>crrYCI', nem para desenho, ~eJHio p1·oprio súmcntc para 
imprP>s<io_. typogTaJtlti:J on faln·ica 1ln c;;tamparia, c por 
lauto l'Ujcilo :'t ta\a •lc !~O ri·is por kilogTamma. 

lleus (~ual'lle a Y. Ex:.-Fisconcle de Jtabomh!f.-A 
~. Ex. o ~r. ln~ppr·tor da Alfandrg:a tla Ci'lrtP . 

.\. 2ti!l. -fllT~IHlA .-E11 1 'f. llE SETEmnw DI~ 1870. 

llecl:\ra q11c ás1 Companhi:ts df! opera rios militares não são cx
lenshas as disposit,:õe·; IJilf~ regulao o abnno dfl premio ás 
prar~s Pngaj:ulas 1In F.-.;•T•.'-iiO. 

MinistPrio <los NPgoeios tia l:tH'l'l':t .-nio tk Janeiro. 
t'lll H dt• Srlr•mftro Íln -lH70. · 

Em ~olução ao rc•}ur·rimento do Cabo dt• Esquadra da 
:1." Companhia de opf'rarios militares, Martinho José de 
Souza, quf', tendo sitlo r·cC'ngajatlo por· seis anuos com n 
prmnio dP :!00~000, ped«' seja este elevado a .\0015000; 
dPr.brn a Ym. para ~''" ,·onhrcimrnto e !in<; ~onvP-
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nientes C{ltr., não fazentlo partP- tlo.Quadt·o do Exercito 
as Clmpanhias de Operarios l\lilitares, ttão lhes são e;c.
ten.ü v;n as dispo">ivõe;; que regulão o abono de prem10 
ás praç1s engajadas do mesmo Exercito. 

DJu> Guarde a Vm.-Barão de Muritiba.- Sr. Ayres 
Antonio de MrJr'aes Ancora. 

N. 270.-FAZK~lH.-E,l Ui nESETEURRO DF.l8i0. 

necl:1ra que a di.wosição do(~ 11 art. !SI:! do H~p:nl~\nento d:ls) 
Alfandegas é applicavcl aos gencros nacion:wg 1111e IP!Hlo sitlo 
exrorlallos, c voltando ao llli!JCrio, O!Hlc pag-úr;lo cxpctlient!l 
tlc 5 °/o, sahircm de novo para quahJUCr porto estrangeiro. 

lUinistcrio dos Negocias da Fazi:lhda.-IUo de .Tanei.J:o, 
em W de Setembro uc 1870. 

Illm. c Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para os flns 
convenientes, que tendo sido presente ao Tl'ibunal do 
Tltesouro Nacional o rccut·so interposto por Jorge José 
l\loreira e Comp.-~da llecisãJ+..dc.ssa lnspectoria, que os 
obt·igou ao pagamento do expediente de ri% tlc 230 
rolos de fumo, vindos de toma-viagem do porto de 
Buenos-Ayres, c bem assim aos direitos de exporta
ção de 50 desses mesmos rolos de fumo, que já tinhão 
sido despachados por exportação pela nota n.o 5876 do 
mez de l\larço ultimo, e qJ.c os recorrentes prctcndião 
despachar de novo para Lisboa na barca portugueza 
Finne:ra, livres de taes direitos: o mes'Ino Tribunal, 
por despacho de 5 do corrente mez resolveu dar provi
mento ao recurso na parte relativa aos 50 rolos de 
fumo, em face do disposto no art. ~H2~ §H, do Regu
lamento de 19 de Setembro do :1860, visto como, isen
tando este artigo dos uircitos de importação no citado 
paragrapho os gencros nacionacs, qne tendo sido ex
portados, regres:;;ão em quaesquer embarcações; por 
idcntiuadc de razão, estão tambem nclle incluidog os 
mesmos gencros exportados, que, importados de torna
viagem, o forem na sua reexportação para qualquer 
porto estrangeiro: e indeferir o dito recurso~a pa ~C--Ã-M- .4·
que se refere ao pag-amento dos direitos de . l\~" t\~ , · tifl 

DEÇISOIIS DE 1670, ~;j · ~\'<'-
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cliente', de conform id:ut.~ eom a ordem n. • 59 tlr. ~de 
Ftwcrr.iro de 1.861, não preva l!~c(mdo a allegação feita 
pelo~ recorrentes de ler a Lei de 20 rle Outubro de J869, 
no art. 1." § 5.", abolido os dito:; d~rei~os quanto a.os 
generos na1~ionaf'.s, porque essa lct somente abolru 
os direitos de 1/2 "/" qnr sr, pagava de taes gencros 
qu:uHIO tt·ansportados de uns p:tra outros port?s do 
lmpcrio, e não de mercadoria~ on generos nact?na~s 
importados dt~ porto:.; r·~lr:ulg-ntro:;,,o~ qnacsr,_ontwua_o 
a ljc,tr :1 ellf'~ obrig:1dn•; na ral.âo de rJ /o pela crtada lt>J, 

Dew~ nn:mle a V. Ex.- l'isronrlé de Ttaborahy.-A 
S, E\. o Sr. lnspPcl.or da AlhHtlt•p;a da Glirte. 

--
"i.~~ J.,-.JUSTIÇA.-Arrs.l llF J:i llE srrn:;,rnno nE iR/0 . 

. ,\o Prr:<;idente •l:t l'roYitl''·ia ti:· Ser:;ipc.-Dcclara que não ptÍdt~ 
ser eass~do, por u:ío estar eomprc!t:~ntli:lo no espírito c letr·:t 
do Dcerclo n.o t8Si <lc 7 tlc Fcrerciro ric 18-'í7, o p1·ovi• 
mcuto de nrn .Juiz !le Direito em correição prohibindo aos 
1·:-.;r:ril'~''' fazr:r:·iri cit:H:i)~,; r,·,ra rl:t villa e seus .arrabahlcs. 

1\linio;tcrio tios Ne~or.ios da .Tustiça.-Rio de Ja
neiro, em Fi de Sf'Lcmllro do t.H70. 

Il!rn. c Exnt. Sr.- Por acl.o de iü tlo Junho do 
;1tliiO pasg:11!o o anll'cr~s.;;or de V. E'í:., em virtntlc 
d11 rnt·.urso npresenl.atlo pelo 2. o Tahcllião do Publico, 
.Jntlici;~! c 1~ota-> c K:t'l'ivão dP Orphãos do Termo do 
Ho~ario tlo C·ll.tde, sn.:penrleu provi::oriamente o pro
vimPnto darlo em i'nrrei1;:io a 2r; de Novembro de 
t8li7 ]Wio .Tui:l: de llirr•ito da Comarca do Maroim 
proltibiJHlo soli commiu:H;ão, qnc os Escrivães lizessen~ 
c i taçües fúra da vi lia n seus arrahaltles c dcterm i
nando q1tn este trab:t!IIO fosse executado pelos ofti
ciacs dt~ jnstiça. Foi levado á pre~cnça de Sna Ma
ge~Latle o Impcr;~tlor o ollkio n." ~m de 26 de Junho 
do anno fin~o, em que V. Ex:. exJ?ÕC n s:.~jeita a questíio 
a approvaçao do GO\'I'rllll lmpcnal, pedindo qne seja 
cas,;ado o Int'IICÍIHI:ItLI p!·ovimPntt); o o 1\'lcsmo Au
gLt~to SL•uhor ~buda derlarar que não p6dc Sf'r appro-
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vada a resolução de 16 de Junho 'citada por não estar 
comprehendido o provimento no espírito e letra do 
Decreto n." i88'~ de 7 de Fevereiro de 1857, em que 
se fundou c~~a Prcsidencia; cabendo á parte lesacl:t 
lan~~ar mão dos recursos legacs, cstahclecidos no art. 
!i!) do Hcgul:lmcnto de 2 de Outubro de 1851. 

Deu,; Guarde a V. Ex.,_:_ Barão de llfnl'itiba.-Sr. 
f'residtmte da Província 1\e Sergipe. 

---
N. ;!72.-JUSTIÇA.-AVISO DE 17 DE SETE1tllli\O IJE 1870. 

Ao !'residente tia l'rovincia das Alagôas.-Deelara que é d1 
competeneia do podet· judiciario conhecer tia justillcação 
8obro idcutitlatle de ·réos presos nas cadeias publicas. 

l\Jinisterio dos Negocias da Justir,a.-i\io de Jàneiro, 
em 17 de Seteml.Jro de 1870. 

lllm. e Exm :--&-; ~ppruvu a decis~ put V. Ex:. 
proferida c constante do seu officio n." 59 de 19 de 
Agosto ultimo, declarando ao Juiz de Direito da: Co
marca <lc Camaragibe, nessa Província, que na con
formidade de diversos Avisos c entre outros os de 
n. "" 70 c 74, dn 7 e 8 ele Fevereiro de i8ü6, c 207 
de 7 Lle Junho de 1858, compele ao poder judiciario 
conhecer da justificação sohre iden Lida de de réos presos 
nas cadeias publicas; cumprindo que sejão decididas 
as ques tõrs á vista das leis e princípios de direito, 
com os recursos, que no caso couberem. 

Deus Guarde a V. Ex.-Bcwào de Jlluritiba .-Sr. 
Presidente da rrovincia das Alag~as. 

---
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N. 273.-.JUSTIÇA.-AVISO DE !!) DE SETEMBRO DE 1870. 

ncclarando que os f olliciacs subalternos do Corpo lllilitar de 
Policia, c{uc forão agraciaclos pelo Govci'llO Impcdal com as 
patentes tlc Capitãc.!> houorarios, podem usar dos distinctivos 
llell:1s no cxcJ•cicio elos postos cllcctivos, que occupão no 
referhlo Corpo. 

l\Iini<Ierio dos Nc;.~·ocios da Ju~tiça.-Rio de .Janeiro, 
em l!J dc~ Bc~lcmhro dn lf110. 

Em resposta ao ofTido ele Ym. tlc 10 do corrente, 
que ar~om~nnhon o rcrrtwriHwnto dos Tenentes An~ 
t.,nio .Josó Alwo. n SilYitw Joaquim da Costa c do 
Alferes Joaquim l\ntlri:2ac•s elo Valle, pedindo a gra~ 
duac:ãll clo posto 1lc~ C1pit:!q, cujas honras lhes forão 
ront'erirlas tH•Io l\Jiuislc·rio da Uncrra, rm altcução ao;; 
scrvir:os qun prcslúriio no W\c'ITito, tleclaro a Vrn. 
c[IIC é cxcusada a graduação solidta~ia pelos referidos 
otnciar~, pnrr[HC no exercido de sc•ns po~dos clfcctivo:' 
jiOd!'lll IIS;II' rl;t,q di I i~as dos J'OS[OS hOilOI'élrÍOS de (}\!C 
,,~·uzao. 

Deus l:u:1rrle a Ym.-/Jorüo de .Muritiba.-Sr. Te
nente C.oroncl ComiJlandanle llo Curpo Militar de Po
li!' ia cl:l Ctn·lc. 

--····--

N. 21'~.- FAZENil.\ .-- l•:JI l!l DE SETEMBRO DE 1870. 

nesohc act)IT:t elo impo,lo sohre · iuiiHslt·i:~s c (Jrollssões nos 
casos •k exercidll cl•: diil'c:rcutes iudnslrias 110 mesmo cs
tahl'ledlneuto. 

l\Jini:-trrio dns Ncp1wio' da Fazi'JI(Ja.-Rio dr Janei
ro. em l!J d1~ flr·l• lllhl'o de ffiíO. 

O Visconde rlt· ll<liJnrany, Prr~id~ntc do Trihunal 
i! o Thc~ou~·o Nacional, romm11nica ao Sr. Inspector da 
Thesoural'!a df' Fazenda r!a Prnvincia de S. Pedro, em 
rrsposta ao sc1.! oflkio n." :JO! de 28 de Dezembro de 



DO GOVRRNO. 

IR6!l, que o mesmo Tribunal, a quem foi presenté o 
recurso interposto pelos negociantes Luiz lgnacio Jac
qucs c Manoel de Ft·citas Valle da decisão da referida 
Thesonraria, confirmando o lançamento que a l\lcsa de 
Hendas tio Alegrete fez de sua casa de negocio por 
atacado, de outra onde Ycnrlem a retalho, ambas soh 
a f1t·ma Jacrptes c Frei tas, c da casa banca ria que gira 
soh a firm.1 Freitas Valle c Comp., para pagarcm;ts taxas 
a que os sujei ta o llegnlamen to n." li3~H de 23 de 
1\farço do dito anno, resolveu dar provimento ao men
cionauo recmso para o eiTeito de ser reformado o lan
çamento: o qual deverá ser feito, considerando-se os 
recorrentes sujeitos á taxa proporcional de .20 "lo do 
vnlor locatiYo de todo o prcdio, e não, como elles pre
tentlem, na razão de 20 % do compartimento em 
que têm o escriptorio de desconto c JO "1. do es
paço occupndo pela imlnstria que exercem de fazen
das por miutlo, c a uma taxa fiu apenas d~:; GH~OOO 
da 1." clas::c <la tabclla .<\, anncx~ ao rderitlo Regula
mento, como cmprezarios ele cscnptorio de descontos, 
embora scjiio tambcm mercadores de fazendas por 
gro~so c a retalho, industrias aqudlas Lambem da dita 
classe c esta da 2." da mesma tabclla; poü:, na fórma do 
ritatlo art. Hi, cobra-se em casos como este apenas uma 
taxa fixa c a mais clcvalin, preceito applica...-cl aos rc
C?tTCntcs, posto que cxcrção essas industrias sob firmas 
dtiTerentcs; vtsw muro~ arnmta ngtJncralillallõ em que 
cst:'t concebitlo o mesmo artigo, tanto se refere cllc á 
pes~oa singubr, como collcctiva, c, portanto, ús socie
dade~, ainda quando sob duas dcnominat::õcs <lilfercntcs, 
desde que, como acontece com os recorrentes, deltas 
fação parte os mesmos indivíduos c scjãe estes intcres
:::ados nas diversas industrias exercidas no mesmo esta·· 
lwlecimento. 

Visconde da Itaborahy. 

--



DE.CISÕLS 

N. 275.- AGRICULTURA, COlUl\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EJI 21 DE SlLTEMBHO DE !870. 

Cnla um collcgio para meninos inlligcuas. 

ti. • SccçJo.-Miu isterio do.~ Ncgocios da Agrir~uHura, 
Commrrt:io ~~ Ohra::; !'uh liras .-!tio de Jant·iro, em 21 
d1~ Setcwhro dn uno. 

Illm. c Eun. Sr.-Attcfl(!rmlo ú convcnícnci:l dr 
ensaiar um melhor S)'stellla dt• catcchcsc c eivilisa
t.:ão tios indígenas, tenl10 resolvido crcar, sob a dcno
wina~ão de--Gollc.~iolsalwl-na localidade mais apro
priada do valle do riu Araguaya um estabelecimento, 
onde os mcuiuos das d in~r~as triJm~ d:uj~tella região 
rccrhão os elementos da instrncção religiosa c pro
lissional, e.om a orp-aniza~·ão, direeção c rcgimcn ccono
mico constante d:~s instrucrt1cs :mncxas. 

E convcneido de qnc o' Dr. Jogé Vieira Couto de 
M:1galllães reune os n~quisitos neccssarios a bem com
prchentl••r c dt•scmpcn!Jar o pensamento do Govcmo, 
ao mesmo illrl!lll!Jo d·~ lann r as !J:tses do uoro estabele-
ci meu to. • 

Uecommendo, portanto a V. Ex., que pelos meios á 
sua disposição o nl\:iliP no <lcsl'mpenho·desta impor
tante commissão, c por sua parte execute o que sere
ferir ás attribuiçõe~ dessa Presidcnein, bem certo de 
que ao assumplo liga este l\Iinistcrio o maior interesse. 

Deus Guarde a V. Ex .-Dio(Jo Vdho Cavalcanti de 
Al/lll!JUCI'IJUC. -Sr. Presitll'll t.n da Província de Goyaz. 

lustrucçi>cs Jlar:& a o••ga11ização, direcçào, c rl'giml'n 
economico elo Colkgio lsabl'l, no ''alie <lo Araguuya. 

L" O ensino dividir-se-lia em duas partes: prima rio, 
que comprchenderá a doutrina chrislã, as primeiras 
letras c musiea; c profissional, de que farão parte os 
ollicios mecanicos, t·spccialmenlc ferreiro e carpin
teiro com applicação especial á construcção naval, bem 
como a pratica da a~ricultura limitada ao amanho cl:ls 
terras, uso dos instrmuenlo~ e cultura das; Jllanta:; 
hab it uaes aos indigrna~. 



No ensino da.; meninas entraráõ trab~lhos de agulha 
e tear. 

~.o Serão para este fim contractados os uecessarios 
professores on me.str·es, convindo que o de primeiras 
letras sailn a lingua usada pela mais numerosa das 
tribus para mais facil communicação !'Om os alumnos 
it sua entradn e a limdc servir· de interprete nas rrla
c:i'íes do c si.:~ be]f'r,i mc~nlo com os i wligP.na~. 

A instrnec;:to religiosa c educação dos !nr.ninos es
tará a carg-o tle sacerdotes em numero sullicicnte; as 
uwninas srrão confiadns aos cuidados de pessoas de sen 
~n\.o dcwitlamcnte habilitadas. Será contractado um 
medir,o para o serviço do estabelecimento. 

:~." A cclucação c instrucção que se prestarem terão 
por fim pl'incipal habililar o::; meninos a serem para 
o futuro in!ermcllhrios para rom as triht1>1 a qnc pcr
lrnção, attrahindo-as aos h1hitos sociacs. 

te" HPconhecrndo o Dirct:tor do cstahelccimcntd que 
os ind igcnas ::ttlullos mostrão apt.idão para aprenrler. 
ll'~'lt'[t de aproyeital-OS vetos lnei~s .á SU:t clisf!OSÍÇJO • 

n. o Havera no esta beleCJ mento oflJemas providas do:; 
utensílios nccessarios não só ao cnsjno dos indígenas, 
como a o pt·eparo de protluc tos que dí\m renda. Será 
nsta arrecadacJa para ter a applftação que o Governo 
desig-nar em beneficio do estauelceimento. 

G." O encarregado da crcação dQ_ cst(!llelcclJnento 
cst~rá em permãm:mtc-comõiiuiicação com os Missio
narios que o Govemo enviar para a catechese das 
trilms qne estanceião no valle do Araguaya e suas 
proximidad~, recorrendo á sua influencia para chamar 
ao c;;tahclecimento os meninos que têm de ser ins
truidos c educados. 

7. o Intcnirá tambem com os mesmos 1\lissionarios 
para que os objectos que houverem de ser distri
buídos a titulo de briudes aos indígenas sejão per
mutados por prodru:tos de sua industria embora de 
menor v a lo r. 

8." Como fiscal ria economia interna do estabeleci
mento c suas dcpendencias, proporá, no mais breve prazo 
vossivel, !Jases para o seu regulamento interno, nas 
quacs será attendido tudo quanto se referir a ·cada um 
dos serviços respectivos, c o nceessario ao seu desen
volvimento, hem como se determinará o pessoal in
d ispcn~a vel, suas obrigações, vencimento~, etc. Pro
visoriamente porú em exncuçiio o qnc fc'lrcslriclamPnte 
prcr iso á i n:1ugu raç:lo do cs!.:.tbnlc•r.imc)Jll.o. 

9." Annu:.~lmenlt' aprc:wnLH(t um rc!atorio em que 



:lfjt) 

!-'Crá tlescripto o estatlo tlo estalJclccimento, com tleclat·a
ção do> resultados olJticlos c indicação de quaesquer 
medi,1as que forem uteis. Communicar-sc-ha com o Go
verno ordinariamf~ntc por intermcdio do Presidente 
da Província, sendo-lhe permitti<lo corresponder-se 
dircctamente quando motivos urgentes o exigirem. 

lO. Ibverá um Tltesout·eiro .re.5ponsavcl pat·a com a 
Fazenda Na~:ional por forJas as dcspczas c t·ec.eita qtw 
cont·re:tt por seu i nl!·rrnetl i o ; est tJ l'lll pregado rcc•·
Jwr;'t na Tltcsoarari:• dn Ji';w~nda de Goyaz por presla
çrll'" trimens:u•s a quo1:1 do credito cspt'eial corrc~pon
dcntf' a esse tentpo se a,·sim für rctp:isitado á Presi
dencia de GDyaz p;_•lo eneanegado desse seniço. 

tJ. :Va TJJcsonraria <k Fazenda da Província de 
f;:Jya;é :tlirir-f:e-ha l'!'t'tlih <'.'P"~ial, por conta do rJual 
rnt'l't'rú a desJ)I'Za rom o.- ~cniÇ 1)S seguintes: 

~ 1." A cottSII'lH'0·1o tlo prédio r :•cqui~i~~ão da~ al
f:lias precisa.s a ~;o alamnu~;, pollen1lo este ntunrro !';rr 
a ngmfin ladl), qnanllo eon ri e r ; 

§ 2. o n, vonci !ll1'11 los elos Saccrdotss, 1\Iedico, P'l'O• 

f1·ssor.•s, J\I:~strcs tJ o!: 1 ra> pes:;oas empregadas no esta-
lwlceimcnlo; · 

§ :l. o Sustento, ronp:t e m.~1li(~amentos; 
~ 1,." Tr:msporlc.,, fnn:nnentas c outt·os o!Jjectos de 

uso (lo (•;;l.ah;•lt'I'ÍIIlt'lllrJ ou destinados para brinde aos 
i nu i g·r·nas . 

. § r;." Evcntuae,, c:~ leu lados em 10% da consignação. 
Não existindo fundos proporcionados aQ credito dis

lrihaido, pndt:rú a mr~ma Tlw~onraria sacr:at· sobre a 
do Par(• 011 sol1re o 'l'ht•souro Nacional. Em nenhum 
1·aso Sl'rá Jll'l'llliffido oxretiPr a consignação, devendo 
I'Olll a p1·ct·is:1 antnr·1·deucia solicitar o seu augmento. 

Sccre!ari:t de Estado dos Negocio.;;; da Agricultura, 
CommPt-rio e Ol1ras J'nhlicas, em 21 de Setemhro 
dP 1870. -l/ioga Ftlho Cl(l'a/canti de Albuquerque. 



lJO fWVKRNO. 

N. 271.i.- AG HIGULTUHA, CmlMERClO E OBRAS. 
PUBLHUS.- En 21 DF. sr.TEMBRO DE !870. 

Cn!a uo A1·agnaya um estabelecimento sob a denominação de 
- Collegio lsai.Jel-destinado a instrucção religlnsa e profis
sional dos menino~ das din~rsas ll'ibns daq•u•lla região. 

:J.• Secção. -:1\linisterio dos Negocios da Agricultura. 
Commercio e Obras Puhlicas.-Rio de Janeiro, em 2t 
de Srtcmhro de 1870. 

A fim de promover mais promptamentc a catechege 
e civilisa<:ão uos indígenas resolvi, de accôrdo com o 
IJUC V. S. me reprPsentOIL ncar na localidade mais 
apropriada 1lo vallc do rio Araguaya um estabelccí
nwn to sob a dcuom inação dc-Collegio Isabel-, .onde 
os meninos ua s di versas tribus 1laquella região rece
bi o os elementos da i nsl!'llcção rc•ligios:~ e profisgiona I. 
. Reconheccmlo em V. S. as hai.Jililações c os rei(UÍ

sitos nccessarios á exeeuçiío deste pensamento, confio
lhe :1 melindrosa tarefa uc leval-o a eiTeito segundo as 
Instrucçõcs annexas que lhe serviráõ de governo. 

Nesta data solicito do Ministerio da Fazenda ordens 
não só para llw ser entregue no Thesouro Nacional a 
quantia de 12:0005000 destinada á ~cquisição, trans
porte c assentamento de uma machina-Juntora Uni
versal de Parkenscn-, o respectivo motor ,, vapor e 
pertençàs a fim de preparar o material da officina_ do 
estabelecimento, mas tambem para habilitar a The
Rouraria de Fazenda da Província de Goyaz com o cre
dito de HS:OOO~OOO destinados á execução das referidas 
Instrucções. 

Aos Presidentes da mesma Provincia e do Pará re
commerido que prestem-lhe os auxílios precisos á mais 
prompta realização desta cmpreza, cujo feliz resultado 
espero particularmente do esforço e dedicação com que 
V. S. serve ás boas idéas. 

Deus Guarde a V. S.-Diogo Velho Cavalcanti de Al
bnqwmJlte.-Sr. Dr. José Vieira Cauto de Magalhães. 

--
llECISÕF.S lll' JS'j(l .\tj, 



:W~? DECISÕES 

N, 277.- AGRICULTURA, COM~IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS ....... Eu 21 DE SETE~IBRO DE !870. 

Uá 'pi'Ovillcncias para o cstabclccimentp de uma missão encar
regada da ~atcchcsc da tribu Chambioás. 

ts." Secção.-Ministerio dos Negocias da Agricultura, 
Comrnercio e Ohras Pnblica~.-Rio de Janeiro, em 21 
de Setembro rlc !870. 

Convindo cslahcleccr no vallr do Araguaya :uma 
miflsão encarregada da catechese dos indígena:> per
tencentes :'1 tribu dos Cltamlúoás, autor·izo V. S. a 
requisitar da Presidr•ncia da Província de Goyaz as 
onlrms neccssarias tanl o ~o transporte, para esse. lugar, 
de dous 1\Iissionarios, que designar o Reverendo Pre
feito dos Heligiosos Capuchinhos, a quem nesta Jata 
officio, como a remessa de dez praças que alli deverái'i 
permanecer. 

Aos mesmos Missionarios fornecerá os objectos de 
que necessitarem para o exercício de seu apostolico 
ministerio, ou para brindes aos indígenas, e propttr
cionará, sendo mister, um carro com os competentes 
bois, bem como duas embarcações. Em geral empre
gará para melhor cxit.o desta commissão quaesquer 
meios á sua disposição, podendo reclamar da referida 
Prcsidcncia os que não estiverem a seu alcance. 

V. S. participará regularmente o estado deste im
port:mte serviço que o Governo Imperial confia ao seu 
provado zelo c intclligencia. 

Deus Guarde a V. S.-iJiogo Velho Cavalcm1ti de Al
lmquerqnr.-Sr. Or. Josr'~ ViPira Couto de Magalhães. 

--· 



DO GOVE .. Il. 

N. 278.- FAZENDA.- Eu 22.()É ~ETEMBRO nK HHO. 

O exacLor da Fazenda interino, quantiQ ll91QC:tdo elfccLivo deve, 
cln régi·a; préSt.ar desde logo o jurameuto da ciTcclividadc 
do lugar, embora se afiance depois no 11razo que lhe fôt· 
marcado. 

:Ministerio !los Negocio.-; da Fazenda .-lHo de .lane11·o, 
em 22 de Setembro de t870. 

O Visconde de ltahorahy, Pt·esitlente do Tribunal do 
Thesout·o Nacional, declara ao St·. Inspedor da Thesou
raria da Pi·ovincia do Amazona~, ·em resposta ao seu 
ollicio n.o ()!}de 23 de l\laio ullimo, que approva a rt~so
lw;ão que tomou de ortlimar que o Administrador e o 
Escrivão da ~lesa de Hcndas de Tabatinga ~ontinuom em 
cxl'reido, marcando-lhes o prazo· de GO dias para se 
afiançarem comtletentemente, como se pratica no- Thd
soUI·o em CaSOS identÍCOS. 

Não procedeu, porém, accrtadamcn te o Sr. lnspector 
deixando de deferir juramento ao referido Adminis
trador por não estar afiançado; porquanto, esta circums
tancia apenas póde influir na responsabilidade desse 
cxactor, por não estar garantido, mas não no caracter 
em que deve servir o lugar, cujas funcções só póde 
ex.ercer regularmente como eiiectivo, que é, c desde 
que foi nomeado, prestando novo juramento, apezar de 
o tet· feito como interino, á vista do disposto na ordem 
de 2:j de N ovcmhro de 18[il, e assim tambcm o Esc r i vão ; 
competindo-lhe tleferir ao mc:>mo o juramento e dar-lhe 
posse, na fôrma tia ordem tlc r~ de Abril de 18ü2: sendo 
que o Thcsouro apenas tem pet'lnittido, como cxcepção 
á essa regra, que o empregado responsave\ nomeado 
etfectivo eontinue a servir como interino, até prestar 
lian~a, se neste carac.Ler exercia o lugar afianc:ado. 

Visconde de lfaborahy. 



N. ~7~l.- FAZENDA.- Eu 23 nE sEr.r:U!lllo IH: 18/11. 

;"'os (contractos de arrendamento dcl bens naciouacs deve-se 
~~xigir a r.aução real do arrerulatario ô!i scü fi:i"ilor • 

.i\Iin isterio dos Ncgocios da Fn:mda .-Rio de Janeiro, 
em 23 de Setcm!Jro Jc 1870. 

O Visr.omle 1lc llaborahy, PJ·csidcnle do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. ln~peclor ua Tlli'SOU
raria de Fazenda da Província de S; Pedro, em respost-a 
ao ollicio n." H>O de 30 d1l Junho proximo passado, que 
fica approndo o con trac lo eclebrado com o Conde tle 
Porto Alcgn•, para o aJ'rCJIII::tmento do proprio nacioual 
11enomiundo-llincão de S. Ga!Jriel-, nnt Missões, nessa 
ProYillcia; culnpl'ÍIIllo. voréw, l(liC r•xija a prestação da 
cançiio real para Sl!gurallç~r da linn1:a, visto não se!' sufii
cir•ntn garantia a tias letra;; t'lHlossadas pelo proprio ar
reml<ttario, n:io o!Jslalll!'sl'r pessoa conceitnnda; além ue 
que, na fónua da ordem 11." 97 1le 9 de 1\l:lrço ele 1867, ú 
indi~pcnsa\'t'l aquella eaw;.:"io 11os conlractos de arrenda
mento de bens nacionaes, ainda senuo propriedades 
rurll.,~s, maxime quanúo nellas l10uver ediHcios, como 
no caso de que ~e trata, pois a caução rca I nos arrenda
mcntos dos bens do Estado é exigida para.gat·antir não 
só o pag·amcn to dos alugueis, como da indemnisação de 
damnos causados aos C!lilicios e hemfeitorias . 
. Outrosim, Jica approvado o contracto celebrado ~om 
.loão Gaspar de Oliveira para o aiTendnmento da ilha 
denominada - Quebrn -mastros - si tunda na barra do 
rio -Gamacuã -; dev1'11uo-~e. JWI'Í!lll, exigir a cançiio 
;u:irna mencionada, no caso de han•r cdificios. 

Visconde ,ft: Jtabora.hy. 



DO GOV'EU~O. 

N. ~t!O.-FAZENIJA.-EJI 23 nE SETEMBRO DE 1810. 

llcda ra que a gratilicaçi"w t(tle se deve abonar aos Juizes l\ln
uiciuaes c de Ornhãos na conformidatle elo art.-13'íia ·I.ei 
u." 176i ile 2S de Junho ulliruo, depende de acto do Minis
teria da Justip. 

Minislt'r·io dos Ncg-ocios tia Fazenda.-RiG de Janeiro, 
t~lll 23 dn SL'lemhro de 1870. 

O Visconde de llaborahy, Presidente do Tribunal do 
Tltcsouro Naciona I, tlcclar·a ao Sr. Inspnt:Lor da Thesou
raria de Fat.t~Illla da Provineia da Bahia, que não pótle 
~t'r approv:tdo o arbitramento que fc:r. dos·veneimento,; 
que devem pert~eber os Jni:r.cs l\Iunicipaes c de Orphãos 
tla tl i la Pro v incia, constante da I a hella que enviou com 
sc11 oflicio n." l'z:l do 11 de Agosto lindo, organis;\tla 1k 
t:onformidatle com o disposto no art. 1:1 da Lei 11. 0 i'ifi~ 
de 28 de .Junho ultimo, visto não ser tal objeclo da 
rompetencia do mesmo Sr. lnspcctor ; cumprindo-lhe 
sómcnle pagar aos ditos Juizes o ordenado fixo de 600h, 
mnquanto por acto do Ministerio da Justiça, que em 
tempo llw ser[t c~mmunicado, não fôr marcada a grati
ficação que se ha de abonar aos que percebem menos de 
I: 8001~000 annuacs. 

Visconde de Itaborahy. 

N, 2tH.-JUSTIÇA.-AVISO DE 23 DE SETE~lllRO DE 18i0. 

Dcclal'a que ao J.ui~ 1\Iunicipal supplcntc em exercício do lugar 
ti(~ Juiz de nircito competem os vencimentos ((ttc a este não 
forem devidos. 

4." Srcção.-1\'linisterio dos Negocios da Justi11a. 
-Hio tln .Janeiro, l'lll 23 de Setembro de 1870. 

lllm. c E:xm. Sr.-Com refcrencia tto olllcio tio lns
jJeclor da Tht'souraria de Fazenda dc>sa Província, 
da r a do dn ':W de Jnlho ullimo, soh n." !I, de da r o a 
V. Ex. para ~f'll rtlnlwdmenln, t' a lim de o fazer 



UEt:ISÜES 

constar ao meu~ionado lnspecloi·, que, a~hantlo-se .csta
heleddo pelo Aviso n." 38í de Hi de Setembro tle !868 
que, quando o empi:ego é remunerado por Lei, o c i
dad;io que o exerce deve perccbt•r os respectivos venci
mentM, se estes não forem devidos aos funccionarios 
effectivos, JJCm deeidiu essa Presidencia mandando 

· pagar ao 2. o Supplente do Juiz ~lnnk!Jlal do Termo 
cl:t Capital José Antonio tle Andrade .IJàna a grati
ficação elo lugar de .Juiz de Direi to, que exerceu de 
~!6 de Março a ~i ele Maio do corrente anno, por estar 
lirl'nr:iado o propriel:trio ç :tdt:tr-sn o .Juiz Municipal 
:>t·rviudo o car:~·o dn Chefe tln Polieia. 

Deus Guanle a V. E-c-Httrlio rle 1lluritiba. -Sr. Pre
sidente da Província do Amazonas. 

N. ':!H'2.--FAZE~DA. -Ell ~() n..: SF.T!Dlnl\O nr. 1R70. 

llo (li'IHiuclo ria~ ancmal~r:···es rle tncrcatlorias impugnadas ou 
~pprehcutlirla~ 11~10 é tle\ido o expediente de a •/n, c nem o 
rle I 0 /o. 

1\linistt'l'io do:; Ncgol'io~ tia Fazcnda.-Hio de Janeiro, 
rm 20 de Setembro tle 1870. 

lllm. e E·on. Sr.-Commnnico a V. Ex., em resposta 
ao ~cu ofTit:io 11." r.~,22 de 2:J do corrente, que foi appro
vada a portaria expedida por Y. Ex. ú 2." e 3." Secção 
dessa Alfanrlega, declarando que é infundada a pratica 
existente de deduzir-se do pt·o•lur~Lo tias arremataçõc~' 
de Tllt'J'c;ul o rias i m pu!madas ou a pprr~hend idas o ex
pediente de !) "i,, e que nem (':S~e, nem o expediento 
tle I/:.!"/., hoje f'!cvado ao dohro, deve set· detluzido do 
pro dueto das mencionada:' a r rema L;11:-ôes ; vis Lo como o 
art. 305 do Hegulamcnto de t!} de Setembro do 1.860 
reft'l'e-'e apenas ás aJTemataçÜt's das mercadorias su
jeitas a C011Sll1110, enumeradas IJO.'i arts. 2!)(), 300 e 301 
do mesmo Be;1;ul amcn tu. 

Deus Gu:mlc a V. Ex.-- Visrnnrlrrfe Tlrrborahy.-A S. Ex.. 
o Sr. In~pPctor da Alf.tndr;~:l da CôrLI'. 

-----~9-0--~ 



N. 2En.- FA ZEN IH. - Eu 21i o r. sETEMnno o E t 870. 

;\I:HIIIa proceder eontr·a os hulivitluo> fJIIe-Lêm invadido as terr·a,; 
per·tcncentes ou!r·'ora ás Aldêas de 1\IeccjaHa, An·onchcs c 
SOlll'e, na parte em fJIIC uão estiverem occupadas por· afora
mento, ou em virtnlle de posse mantida pelo Governo. 

Minisl.t•r·io Jm; Negoeio~ da Fnenth.-Hiu dr Janeiro, 
Pm 26 <lt' Setrmhro de !870. 

Illm. r.Exm.Sr.-Rogo a V. Ex. se digne provi
drncia r para que as Au t.oridatlrs jutl icial'ia~ c pol idaes 
proecdão ex-ollieio, ou a requerimento tla Fazenda Na
cional, contra os imlivilluos que têm invadido as t!'l'p;; 
pPrlcncenlt',; outr'ora ús altlêas de 1\ll'cejana, ArronclH•,; 
c Sourc na parte em que se achão tlt:volulas, at't't'll
t!adas ou não; porquanto, nas que esl.i n~rem oceiÍpatla~ 
por aforamento concedido pelos Juizos tle Orphãos, an lf~,; 
de serem essas terras incorporadas ao domínio nacional, 
ou por· !lcsccrulentes tlos antigos índios, cuja posso foi 
mantida pelo Governo, como se vê tios Avisos de 20 de 
Novembro de !855, e tle 21 e 30 de Abril de !857, de
veráõ proceder as referidas Autoritbdes na fót·ma do 
art. 87 do Regulamento n. o !318 de 30 de Janeiro de 
!85~, a requerimento dos foreiros e posseiros; pois se
gundo o art. 89 do mesmo Regulamento a promoção 
das diligencias contra os que se apossarem de suas terras, 
e ne\las derribarem matos ou lançarem fog-o, incumbr. 
aos pmprietarios, e por iden L idade de razão aos pos
seiros c foreiros, nos quaes reside p1rte do domínio. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde de ltaborahy.-A S. Ex. 
o Sr. Prr.~itlrnlr th Província do Ceará. 

-···-
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N. ~~'L -l~AZESOA. --Eu ~7 11!: SETgunno IIE 1870. 

S'drr duvidas tia Thcsouraria Geral tio Thesouro Nacional re
lali\·amt:lllt' :~o(~_<:lto tios -~·mlossos de ~cu·as. 

\ )"-

1\linisterio dos Negoeios da Fazcnda.-Rio de Janeiro, 
Plll 27 de Sf~lentJII'O de 1870. 

O Viseonrln il!' Il.:tlwra!Jv, JlrP~idcule do Tribunal do 
Tllesouro Nar·ioml, rt•mt:ltP ao;; Srs. In~pectorcs das 
Tllesonraria~ de Fazrnd:t, para ~l'll rnnhl•tjmenlo r f11h 
ronvrnienlt'~, o~ inelu~os ~~~c·mpl:tn•s do Aviso expedido 
it IJirr,ctoria Geral da CoutaJJiliJadt! em ~2 do conente, 
relativamcnte ao sello propurcinn:ll a que eslão sujrit.os 
os c•ndossos tl:ts lelr:t~. 

l'iscolldt~ tle Jtrtflol'aliy. 

1." Srr(:io. -1\linistcrio do; Ncgorios da Fazt'IHI:t.
Hio rle .la1teiro, 1'111 ~~ dP SL'Iemhro de !H70. 

Te)]('Jo prcs1mte a l't'pre~entação, que fez a V. S. o 
Conselheiro Thesoureiro Geral do Thesonro Nacional 
:icerca de algumas letras, cujos endossos erão alli objectu 
de duvida quanto ao pagamento do sello proporcional; 
c convindo resolver esta quilslão de modo que a solução 
abranja os endossos que possão dar-se nas dilfemntes 
especies de letras, t.le que t1·ata o Hegulamento do sello, 
a fim do que se não suscitem mais duvidas; declaro a 
V. S. o Rcguinte: 

L" Que os endossos feitos ú ordem, sem a declaração 
de valor recebido, ou em conta, quér sejão em letras 
sem prazo, quér em letra:; rí vista, antes, ou depois da 
apresentação clellas, cJuôr em letras ri prazo, antes, ou 
depois de vencidas, não Jlagãu sello. 

2." Que lambem csUio isentos do pagamento desse 
imposto os endossos feitos, sobre títulos á vista, antes 
de sua apresentação, 'luando contenhão a cJeglaração do 
valor recebido, ou em conta; c bem assim os que fol'Cill 
lançados em títulos á prazo, antt~s de seu vencimento, 
com a mesma dPdaraçilo dn valor rcc()bido, m1 em 
conta. 

3. 0 Que nstão, porí~m, sujeitos :to scllo. não só os en
llo<>~osins(~rípto.·; em tílnlo.~ !:1'11/lll'tl::o. :to.~ qu:ws não 
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falte a decláraçSo do valor recebido, 011 em conta; os 
lançados em titulos á vista, depois de apresentados ao 
aceitante, e sem falta daqúella declaração; mas lambem 
os passados sobre títulos á prazo, depois de vencidos, 
contendo a declaração de valor recebido, on em conta. 

4. o Finalmente, ~ue quanto aos endossos em branco, 
seguir-se-ha o que hca explicado na solução 3.\ quando 
os mesmos forem lançados sobre ti tu los sem prazo, á t1ista 
e â prttzo; sendo ohrigados ao SP.llo na.t! hypothese, 
sem tlistincção de tempo; e na 2.n e 3.a só depois da 
:tpt·csentacão, ou vencimento dos mesmos titulos. Fóra 
•l•~stPs easós, nrnhum endosso em hranco i~ ohrig:ulo ao 
imposto. 

Deus Guat·de a V. S.- Vi.~cmule de Italmmlty.-Sr. 
Collsdhriro llit·t~ctor Geral da Contabilidadr. 

N. 28ti.-IMPER10.-EM 2.7 DE SETP:MBRO DE 1870. 

Ao Presidente da rrovincia de Santa Catharlna.-Declara que 
não ha incompatibilidade na accumulaçilo dos cargos de 
Vereador e Juiz de Paz, tanto durante o anno de serventia 
lle Juiz de Paz, como nos tres da subslitulç.ão. 

2. • Secção.-Ministerio dos Negocios do Imperio.
R i o de .Janeiro, em 27 de Setembro de 1870. 

lllm. e Exm. Sr .-0 Governo Imperial approva a 
decisão pela qua I V. Ex. declarou , em solução da 
consulta que lhe fez o Juiz de Dir·eito da Cotnai'C·a tle 
ltajahy : 

Que, á vista da doutrina do Aviso 0. 0 165 de22de 
hnho de ~84.9, sustentada pelo Aviso n. o 287 de 2 de 
Julho de l8GO, não havendo incompatibitídade na 
aceumulação dos cargos de. Vereador e Juiz de Paz 
tanto durante o anno de serventia de Juiz de Paz' 
eomo nos tres de substituição, não póde o cidatl=" '/ :.-·~;;;:~· 
Frlieiano de Souza Rosa, que é 3. o Juiz de p ~ ~ \'1~ u 11 :·, 11/ 
Fregnczia de S. Sebastião e Presidente da ~~~q~)(aJ 
Municipal respectiva, recusar-se ao exercicjÓ ~)iri-

o~tctsülls DE 1870, 17. / ,~· 
I ·:--::, 
,, 
1\ 



:no DECISÕES 

meiro, quando lhe compelír, continuando, niio o!J;;tantc, 
a exercer o segundo, sal v o se do ex(lrcicio si.nmlt,anco 
resultar prejuízo para o ~crviço publico. · 

Fica assim respondido o ollicio n. • 42 de 26 <lo mez 
findo. 

Deus Guarde a V. Ex .-Paulino José Soan~ de Sousa. 
-Sr. PrPsi1lnntr da l'rovincia dt> Santa Call1arina. 

ll•!clar:t •JIH! ll:'ut Jt•Ítl•~ s•·•· appl'ol·:ula a JH'Il:t •lt~ 1:iucn pouto~ 
imposta rteh Cougn!ga•:ao da E :~·•lia f:l'ulral aos :lhllllll•ts, 
IJI!C •lo:ixflriío I!P crHnp:u·ceer s•Hn •:a11s~ jnsLifiuuht a ex:une:~, 
\'isln não sn ar:h:u· coítl[H't~lwnditl-t 11:1~ •111<! pnilem sf'r :1ppli
•·adas tw!a tne~;fn:t Con::t~:·~.·:l'.';to. 

l\Iini~lt'rin utJ:·: Nt·croeio:: d~ 1:1!t'ITa .-Bio li r J:tll•·i r o. 
em 30 I!P Sdt·rnbro dt' !Bífl. 

111m. 1: E~lll. Sr.:._Era ,-:olHG.In ao o!lieio do Lo do 
nw7. pro~inw pa~~ado, com <fll;. V. Ex. suhmetl.ru ú 
wnsidt:ração desta SL·crelaria dn Eslatlo a proposta ap
pruvatla pt'lo Coma~lhu dt' disl'iplina <ia R<cola Ct•Hlra! 
••nt snssão de :m de .Tn! !to ui I imo ; dccla ro :t V. Ex. qu1~ 
Sua l\lag<'slarle o Impt•r:t~lor, por Immediaf.a c Imperial 
Heso!ur.ão de H tio corr1~JIIt>, tomada ~~ohrr consulta do 
Cou~cllw Supremo i'l!ilit:ir, IIonY•' por lwm deeillir que 
a pena dr cinro pontos i 111 posta pela Congregação da 
refnirla Escola !lOS alumnos, •JIH~ deixárJo de r.omparcr.rr 
smn t'ansa justificada ao:' primeiros cxamrs parr.ia1~s do 
t'Ori'I'Ille anno lt~ctivo .. 11:io <"~ das cnmprelwntlidas no 
art. 253 do rnsprel.ivo lll'gu!amento, <rue IUI'll<:iona as 
penas, <JLW podmn S!'l' applicadas pela mesma Congre
gaç:to, <~,pois, n:!o púUn sr•r a dita pena approvaua. 

])cus Hua rdn a V. E·'. -Jotlo Frf'drrü:o ·Cafd,alf. -Sr. 
José l\laria da Silva Bitlf'lii'OIHI. 
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N. 281.-FAZENOA.- EM 10 rh:' óth'trtnio n!: !870. 

COJulitjõcs do (arrcmlamcnto concetllrto :to Dr. Dánlel Pedro 
Fe~·ro Cardoso, llo.tcrreno aecreséhló dà Pl'a~ll de D. Pedro 
'2." :uljaccnlc ú~ oht::i':~ êHntrac.s d'a AlfaO'd'e:ta. 

l\linislc'rin elo~ Ne.~orios <la Fazt'ncla. -lUo !le Ja
Hnirn. em :10. de Oulnhro de 18i0. 

C0mmunico á Illustrissima Camara l\lunicipal da 
Côrtr•, para os f!ns convenientes, que por Titulo desta 
data sr conercleu ao Dr. Daniel Pedro Ferro Cwdoso o ar
n•n:bm.Pnio elo terreno accrescido 1la Praça de D. Pedro 
2." adjac~c·nlr ás nhras ecntrae~ da Alfandega para nelle 
r.on<l.rnir um t•d iOdo cliyirlido em comparti·mentos, que 
fo:·!uar:'tíi 11111a !.!'a!Pda ; fk:IH'1o o arTrmdatar·io sujeito. 
i' sc~·~·flinlc•s contliçfles: 

J .' O arn~ncl:ltitcnto ~c:rú por tr•mpo de oito annos 
nr:·clhnte o alup:nel annual tlP 8:0nomoo. a rontar rio 
·I." de .larwirtl de 1871 :1ll~ :a de Dezembro 1lc 1878, 
l'nlrando o atTcndalario dcsrle j<i na pos~e tlo terreno, 
a fim t\e mmcç:tr n construir'o dito rdificio; e quae!i
q :wr outras obra~, não porlencto, ~oh quaÍIJUCI' pretex lo, 
ser-lhn m·oro:!;atlo o refnrido prazo. 

2." O 1err1mo concedido tem de frrnte, no alinha
llh'nl :1 •hs olm1s i::•ntr:ws tla dita Alfanil!J'!n, do lado 
tl:t Praç:\ clr- n. PPtlt•o 2. 0

, t8m,01, c 93•n,72 parnllela
llll'li[C ao c.:'te.; tla Dúea tlo l\lrreatlo: a largu!'a do fnndo 
(• ck Hl"'.8fl; a <'m~:l ú de l7:10mtt ,tl!JO~; semlo a fúnna 
."<Tal dn t,.rreno a 1lc um penta:;ouo. 

::: O a!Til!Hlai~Jio ohriQ·,~-:-;p a uão faz•~r eessão do 
p;· .. s,.nll' a rreudallwtllll sem I ieença tlo Governo, qne 
J•odrr;i !'llllrcclel-a ou niio, como .iulgar conveniente. 

'L" Finalnw11tc· .. o arrendatario é ourigaLlo a des
rnanl'h:tr, Hnr1o o prazo do \lrt'Cilfbmcnto, o dit() edi
lirio r• qnaesclll''r bemfeitoria~ que lizrt· tio terreno 
~~~111 direi lo a indemnizar;:io alguma. 

FnrnGiscu de Sa/lcs Torras Homem. 
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N. ~88.-FAZENDA.- EJI H llE OUTUBRO DE 1870. 

Não se abre! assentamento a quem exerce interinamente algum 
em~r_~o sem titulo de nomea~~ão ; não sendo tambem neste 
éãso exigivel o sello para o pagamento dos vencimentos cor
l'espondentes. 

l\linisterio dos Negocios fla Fazenda. -Rio de Ja
neil·o, em H tle Outubro de 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao· Sr. lns
pector da Thesouraria de Fazenda da Província de 
1\la to Grosso, em resposta ao seu officio n. • 72 de t:l 
de !tlaio proximo passado, que, tendo sido chamado, 
como foi João R:~ptista fia Silva Alhuquerquc pelo Ins
. pector tio Ar·senal de Marinha dcs!'a Provjncia par·a 
exer·et>r interinamente o emprego de Escrivão das Ofli
ciuas do ~esmo Arsenal, em consequencia de ordem 
da Presidcncia, e servindo naquella qua!idade desde 
Outuhro de f.8()8, com os respectivos ·veneimentos, 
ató Fevereiro do corrente anno sem contestação al
guma, como informa a r·eferitla Presidencia, é de jus-· 
tiça pagar-Fe-lhe o vencimento do mez de Março, ou 
se considere como empregado on como assalariado, 
uão obstante a falta de pagamento do sello, que não 
rlcvêr·a ser exigido, pois não houve titulo de n0meação; 
tcntlo sido por· i~so irt'eQ'nlar abrir-se-lhe assenta
mento, visto não podl'r-se reputar nas eondiçües de 
cmpn~gado puhlieo. 

Fmncism tle S1Jlles 1'ot'res llomcm. 

----
N. ~8H.-FAZENDA.-E&t 12 DE OUTUBRO D" 1870. 

Há provimento a um recurso áeerca do pagamento da(taxa de 
he•·aur:as e legados , por uão se considerar o caso comprc
hendido na ordem n. • t3H tle 28 de Maio de t86f. 

l\linisterio tios Ncgodos da Fazentla.- Rio dl' h-
lleiro, em 12 de Outubro de 1870. · · 

.CummuHieu ao Sr. Atlmini~tradur da HceelJctluria tio 
H to. de Janeiro, para ~eu eonheeiuwutu e devido~ 
dTcllo:-, tfUC o Tribunal do Tltcwuru Nacional: 



DO GOVERNO, 3i3 

Visto o recurso de· D. MaJ'iâ lzabel da Silva Bra~a 
CabJ'al e D. ~lar ia José Cabral, interpos~o da decisão 
do St·. Administrador que as obrigou na qualidade 
de herdeiras fidci-commissarias de sua mãi, D. Rita 
Joaquina Cabral, ao pagamento da taxa de heranças, 
a fim de lhes ser transferido o prellio n; • 78 da rua 
da Imperatriz, quc para ellas passou por ter fallcdrlo 
sem li! h os a herdeira fiduciaria- sua irmã D. Rita 
Vicencia C·1bral, conforme a verba testamentaria; 

Vista a informação do Sr. Administrador, constante 
do oficio n. • H2 de 30 de Agosto do anno passado, 
e a ordem n.• t36 de 28 de Maio de t86~ em que 
fundou a sua decisão ; 

Attendendo a que a dita ordem determina que o 
imposto devido ms sut,stituições fidci-commissarias 
se reg-ula pelo grão de parentesco que existit· entre 
o fiduciario e o fitlei-commissario, pot· considnrar-sc 
a tr·ansmissão feita direetamente daquelle para este 
(posto a cau~a della seja sempre a vontad-e do tes
tador); e portanto, que não póde ser tal or·dem appli
cavel á hypothese em qnc se deve considerar a tran~
missão e!fectuada directamente do testador para o 
fidei-commissario; o que se verifica quando não houver 
limitação na verba testamentaria, isto é, quando o 
tostador não t1zer a substituição apenas dos hens que 
existirem ao tempo dá morte do tldnciario; 

Que a questão sn,jeila está neste caso, pois que a 
mãi tlas recol'I'cntrs nalla dispôz em seu testamento 
a semelhante respeito; 

Hcsoh·cu o mesmo Tribunal tlar provimento ao re
~~urso, pat·a o fim de su restituir ás recorrentes a taxa 
qne pag-árão, cobrando-se-lhes, porém, o scllo como 
herdeiros descendentes, por haverem sido os bens 
transmittidos pat'a ellas directamente de sua mãi, c 
não tlc sua irmã D. lUta Viccncia Cabral. 

Francisco de Saltes Torres llomem. 



N. 2!.10.--FAZENDA.--E~I 12 DE Ol'TUill\0 DB 1870. 

Fixa a irHr.lligcncia do art. i:! 1111 nccre!o n.• 23i3 de J8iSIJ, 
llccla•·amlo IJUC :1s ~ratilica~~õcs de IJUC t1·ata o mesmo anigu 
não tem limita1:ão -mn-emyro para sua fruif:ão, estando os 
eour·essiouarius em efl'eclim exert~iein dos seus curJII'Cgos. 

Minislnrio dos Neg-or·io<: da Fazewl:l.-Hio dl' Ja
lll'iro, em 12 de Outubro de !870. 

Sf'llllo pl'r'SI'!l!J' ú sf~e(io di' Fazenda do Conselho 
dt• E~lado, de ordem de Sua 1\Iageslarle o Imrmrador, 
o recur~o illl!'l'posto por Franrisco Jo:-:é de Oli1·eira, 
ln~pedor· da AlfanciPga da Provineia de Santa C:rtl!a
r!na, da tll'eis;lo da Tltesorrraria da mesma Província 
que !llautlon r·,~ssat· o pa!.!':JTll!'lll.•l da gnllifiear;ão abo
nada ao rt'i:orrellli~ i'llt virlndn do di,.;po~to no at·t. ':2 
do lli•at:Jo n." :,':l'i:l dt! 2U de .Janniro dn 11fi!), por 
mnsiderar fiHtlo, relaiÍI:lltte!rlo a clll', o prazo :tlli li
xado para a pcrrcpç:io d:: dita g-ral.ilieação, c lwm 
assim :1 questão Jl!'oposl:r pPia llirrelori:r llt•ral a Si!ll 

i·ar.!.!o-si 110 i'""" dl' ser JJI'Ot~eili'llli' a deeis<To recor
rida, deri;1o os empn·~·ado.~ rprn IH'I'C'I'Iwm ~;ral ifkações 
idr11tira~, !'f'f'tk o nue de mais lôm recebido: O l\f,•smo 
All!.!·uslo ~enlror, CtrJfunnando-se eom o pare1·nr da 
rdi•ritla S:•i:rüo 11\ill':lii<J i~lll I.'OIIsulla rli' fllle A.a:oslo, 
HornrJ por lJCIIJ Dneirlir, pot· Sua Immediata Rcsolnc_:ão 
dn ;; do Clll'l'i'llli', tf!ll' as gr:rtifiraçõ!'S de rptc se trata 
n:To lf!rn lirnita(fío d•• !l!;!!pn p:rra su1 frui1;ão, c~lando 
ns r·ollri!s~ioli:JI'ios Clll ell'edivo I!XCl'i'icio dos sens r,rn
p!·r~os. pois q11e nas palavras-1111: Hl rmnns-do ::upra
I'Í l:ldo :11·l.i!.!o li'\' e o (;o\l'fiiO em visla súllli'IIIC li\;rr 
o p:·azo tl1~1rtro do qual podi:r ser elevada alú o li'l'(·" 
dos Vi·ueirltl'IIIO.', Si!.'~·nndo o nH'rcrimcnl.o dos empr!'
-~·ados, a gralilic:11;ão i'XIr:tordii!:Jl'ia alri cre:ula para 
l'I'Hl!!HC!rar :ros q11e li':!dn 111ais de 30 :rnnos d•~ sc•r
,.i~.:o st· :wlras'l'lll ainda apl.lls p:1ra f•lli'; den·ndo-se. 
port.antn. ro!ltinnar a ~ll11111:11' ao l'l'i'O!TCI1tf\ dur;rull' 
:r Sll:J eJri~rli,·id:ll(t•. a gralifir:rç·'o a fJUC lnr11 dirt•iln. 
t' d"sLk a (l:ila t:i'l 1(111' llre foi s:r~pcns:r pl'\a T!le~<~ll-
1 a ria de F;Jzmrda. 

O qun COIItlliiiJliru :1 \ •• S .. p:rr:r s••nrul!l!i•rillli'lilll 
1' di~Vidns olfei!us. 

Jli'll.~ n lia !'di~ a \'. 'f' .-.-·VUl/11' i.~('l) rir Sa1lcs Tnl'/'1'<; I {OI/11'111 . 

·"~"· f:(!lrs•'llii•.irn llir:·ct":· l:r~r:tl d:r Conl·tltilid:td,:. 
E' pt•::iu-'e o1·d,·rJ1 lli! I!!C~Jno srntido :·r Tl,r•>:l!Ll· 

,-Fi:,!(,· l<':t:él'!lol:t d·, (',nvin,.ia d•· ::;artl:t C:rlli:trin:t. 
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N. ::?01.-GUERHA.-E.Il H DE OUTUBRO DE {870. 

n;í cxplicaçiics sobre •abono de vçncimenLos e transporte a 
olliciacs encarregados •l•(commissões de~ngenharia militar. 

1\Jinist.erlo 1los Negoeiog da Gue!Ta.-Hio 1le Janeiro, 
rm H!],~ Oululll'o rln 1.R70. 

J\l:mlla Sna :Mage~taun o Imperador , por t•sta Sccrr-
1 ilria de Estado, declarar ao Inspector da Th1~souraria 
dl' Faznrula da Pro;-incia de S. Pedro do Rio Gr·antle tlo 
~ui, para seu eonlwcimcnto, c 1'111 solnçJo ao seu officio 
11." :n dn 27 rle Agosto ultimo: 1. • qnn a <lcr.ima obser
r:u·;i" da Tallella annt!Xa ao Dccr·cLo 11." H-180 de :H dn 
Jarit• i r o dt• 1R1jj' r1~\·og;ou o art. U das Inslrncções dt! JO 
dn TTII~~lllo nw-: de lH'J.::; ~."que Õ ahono do v:111lagens 
'''llf'eiaes pri rtd pia 1! cr•ssa 1:om o OXt'I'Cieio das eommis
~tli's de ~~ngenl!aria militar para que são arhiLradas; :J," 
qne !'OITt'. por conta do Estado o tl'ansportP por agua 
P...:igido pelo dPsnmpenl!o de urna commissão tla mesma 
t~ng·en!J:Jria; 'L" l(lle dO.> Vf~ndmontos do ÜlJ1ciaJ C!llbar
i':ldO por ,·onta do Estado para desempenho rle com
llli:;são de l'ng·enharia militar, apenas se desconta a 
nlapa tios dias em que as comcllorias fornm pagas pelos 
eofrps publicos; ;;." finalmente, que ávista tlo exposto 
;111 l\lajor Antonio Aug·usto de At'l'wla, competia soldo 
c) addit"ional durante o tempo de seu emiJarque na Ca
rhoeira, se o co11rec;o da viagem teve lugar dt'pois qun 
C'lle dPil por linda sua commissão dl' exame dos quar
tni~ rle llag(~, c se as comedorias furão abonadas a bordo 
por cortla ·do Estado, se porém forão por ello p:~gas, é 
l!w llnido tambnm o abono da etapa; assim como o de 
t.o1!-a.~ as Yanlag-cns no caso de rrne tal commissão não 
I.Í VCi\O:C a inda e·qJiratlo, CXCeptuandQ-SC sempre a e rapa, 
IJuando o pa~.trm•nto tia~ comedoria~ corrrr· pnr couta 
da Fnenda Nacional. 

.João Ftwltrico Caldtcell. 
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N. 29::?.-FAZENDA.-E\t :H.i DE OUTUIH\0 DE t870. 

Confirma a aw~.J!e_qsão de·uma caixa com assucar mascavado, 
por conter matcria hctcrogcnca. 

1\linisterio dos Negocias da Fa1.rnda.-Rio de Ja
llt>iro, rm W ele Outubro de IR70. 

Francisco tle Salles Tonrs Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesonro Naeional, deelara ao S1·. lns
wctor da Thrsouraria de Fa7.entla 1la Pr·ovincia da 
Baltia, 'IU'J o mesmo Trilmnal resolveu indefedr 1t 
l't>t'UI'So interposto por 1\Hsr:eno C:~.simiro de Antlralle 
da d1•cisão da refr1·ida Tl11~souraria, confirmalorin da 
da respectivn Alfand!=lga, que julgou apprehendida a 
caixa com assucar mascayatJo de n. o t28 do engenho 
n. o 33 depositada no trapiche 2. o Xixi á sua consi
gnação, e na qual foi encontrada materia heterogenea; 
visto ter sido a apprchensão feita de conformidade com 
o disposto nos ar·ts. 257 e 6~2 § 7. • do Regulamento 
de i9 de Setembro de 1860, como consta do respectivo 
p1·occsso, a que acompanhou o seu officio n. o 160 de 
W de Junho ultimo. 

Francisco tlc Salles Torres Homem. 

N. 203.-FAZENDA.-E" H.i nE ourunno im !870. 

Jntlefcrimento tlc um rcc:urso áccrea. da restituição de direitos 
C llllllta COIJratlos, )lO f :t~ert~SCÍJ\10 fie [ICSO, Clll Ulll déspa. ChíJ 
tle xarrJHC estrangeiro. 

Ministerio dos Negocios d~ Fazenda.- Rio de J~
neiro, r•m Hi rle Outubro tle 1870. 

A SPcção dt> Fa1.entla do Conselho de Estado, tenrlo 
prl',;t•nte o rPcurso interposto por S1ntos Andrade l\: C. • 
da l!reisão tio Tribunal tio Thesouro, pela qual fôra 
eonfirmatla a dessa Inspt~ctoria -negando-lhes a res
titnicão tia dilict·cnca dos tlil·eitos e multa corres
pnntl;~ntc qne pag:irho por at~r:rescimo tle !fi.887 ki
lo::T:IIIllll:IS tle '\:tl't(lll'. qllt' ~n r•nt·ontrou na arqneação 
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do brigtie Intpl'oviso, procedente de Montevidéo, posto 
que por um:t segunda arqueação feita a requerimento 
<lelles, depois de descarregado o navio, ficasse o dito 
accrescimo reduzido a 6.4.4.9 kilogrammas: 

Considerando que a decisão recorrida baseou-se no 
art. 8. • das lnstrucr.ões annexas ao Decreto de 2!} de 
hhio de 1867, o qual· re:;alva o direito da parte quando 
esta se julga lesada pelo resultàdo da artfncação, man;.. 
dando proceder á conferencia e de3carga na fúrma 
ot·tlinaria ; 

Que os reconentes não impugnárão a primeira ar
queação, requerendo, como podião e devião fazet·, 
que fosse descarregada c pesada a mcrca:loria, para 
se cobt·arem os direitos tb quan tidaue que realmente 
existisse; antes pagárão os uireitos de conformidade 
com essa arqueação, ab:tndonando assim o meio legal 
que o Regul:nneuto lhes offerecia para contesl;lrem 
a exactidão Llella; sendo quo sú mais tarde se pre
valecêrão do resultado da segunda para exigirem a 
diminuição dos direitos que haviã() pago; 

Que o art. Hida~ supracitadas Instrucções, que manda 
proceder á nova arqueação dos navios depois da des
carga, não pódc servir de fundamento á reclamação 
dos recorreu tes; pois essa segunda arqueação, a que 
a Alfandega deve sempre proceder ex-oflicio na fórma 
alli disposta, e independent.emente de qualquer con
testação com as partes, não tem outro fim senão o de 
contribuir para o estudo do sy~tema das arqueações, 
ensinando pelas experiencias. repetidas os erros ou en
ganos que se possJo commetter neste ramo de sel'
viço, quando cllc tem lugar estando os navios ainda 
carregados ; , . 

Foi de parecer, com o qual Sua l\!Jgestade o Im
pel'ador houve por bem conformar-se por Immediata 
Resolução de õ do corrente, que tend,o sido curial a 
decisão recorrida, não podia ser attendido o recur;;o, 
que não se acha comprehendido em nenhum tios casos 
enumerados no art. 28 do Decreto n." 2313 de 29 de 
Janeiro de 18õ9. 

O que communico a V. S. para seu conhecimcn to 
e devidos effei tos. 

Deus Guarde a V. S.- Francisco de S1zlles Torres 
llomem .-Sr. lnspector tia AIJ'andegêl. d:l COrte, 

--
IIECIS0ES !Jll 1870. 'iS. 
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N. 29~.-FAZENDA.-E)I 17 DE OUTUBRO DE 1870. 

Concessão de favores á Companhia " Çlydé Line of Steamers 
to Brasil aííii I\ivei- l'late. 

Ministerio dos Negocias da Fazcnda.-Rio de Janeiro, 
em 17 de Outubro de :1.870. 

Sirva -se V. S. uar as precisas ordens para que os 
vapores da Companhia denominaua c Clyde Line of 
Steamers to Brasil and Rivcr Pbte, » da qual é Agente 
nesta Côrte Henrique Harpcr, tenhão nessa Alfandega 
as seguintes facilidades c favores: 

Serem admittidos á immediata descarga pelo seu 
manifesto c a despacharem nova cargn que houverem 
de receber sem ficarem sujei tos á c~cala, tendo assim 
preferencia sobre navios de vela. 

Serem visitados fimla a tlesearga com o resto dos 
sobresalentes a bordo, sem obrigação de depositat-os 
nessa Repartição; 

Poderem sahir a qualquer hora do dia ou da noite, 
observados os regulamcn tos da policia do porto; 

Poder o Agente responsabilisar-se pelo pagamento 
de qualquer multa ou direito que, em virtude dos re
gulamentos fiscaes forem dcvitlos pelos Commandantes 
dos vapores no intuito de evitar demora no seu des
embaraço. 

Aesta Companhia não é concedida isenção de quaesqucr 
direitos. 

Deus Guarlle a V. S. - Ji'rancisco de Salles Torres 
lfomem.-Ao Sr. lnspector da Alfandega da Côrte. 

- Identicos ás Presidcncias das Províncias da Bahia 
e Pernambuco. 

-···· 
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N. 29~.-F AZENDA.-E~1 18 DE ourunRo nE 1870. 

F:lz extensiva aos carros da linha ferrea da Companhia « Bo
tanica.l Gardens Ra.il Road , a isenção dd lm11osto de qui 
traia o Aviso de 11 de Abril de 1sís9. 

1\linisterio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Ja
neiro, em 18 de Outubro de 1870. 

lllm. c Exm. Sr. -Communico a V. Ex., para lleu 
conhecimento e para o fazer constar ao Administrador 
da Recebedoria do Rio de Janeiro, que a isenção do 
imposto, de que trata o Aviso de H de Abril de 1859, 
fica extensiva aos carros da linha ferrea da Compa
nhia « Botanical Gardens Rail Road, • emquanto o 
Poder Legislativo não julgar conveniente tributar os 
carros de Companhias, que gozão dessa isenção. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Salles Torres 
llomem.-A S. Ex. o Sr. Director Geral das Rendas 
Publicas. 

····-
N. 296.- FAZENDA.- EM 20 DE OUTUBRO DE 1870. 

Traia de um recurso sobre multa de ,direitos em dobro por 
accrescimo encontrado, por occasião ifã"conferen.élá do des
pacho, no peso de uma caixa contendo agulhas para costura. 

1\linisterio dos Nt'gocios da Fazenda. -Rio de Ja
neiro, em 20 de Outubro de 1870. 

Communico a V. S., para os devidos cffcitos, que 
a Secção de Fazenda do Conselho de Estado, tomando 
conhecimento do recurso interposto por William Jlar
ding & C. • da decfsão do Tribunal do Thesouro con
firma to ria da que proferiu essa Inspectoria-impondo 
aos recorrentes a multa de direitos em dobro pelo 
accrescimo de H6 kilogranunas sobre o peso por elles 
declat·ado em a nota do despacho de uma caixa que 
lhes veio tle Liverpool, no vapor inglez Hiparchus, 
contendo agulhas para costura; foi de parecer, com 
o qual Sua lllagestade o Imperador Houve por bem 
conformar-se por Immediata Resolução de Hi do cor-
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rente, que tendo sido a multa imposta de inteira con
formidade com o art. 25 do Decreto de 3! de Dezembro 
de :1863 combinado com o art. rm3 do Regulamento 
1le 19 d~ Setembro de ~860, pois que o accrescjmo 
cleu-se, embora por erro alheio, e foi verificado na con
ferencia do despacho; e não havendo conseguintemente 
na dMisão recorrida incompctcncia, nem excesso de 
po1lcr, nem violação do l.ci ou de formulas substan
r.iars nos termos do Dt•crclo de 29 de Janeiro de :l8õ9, 
11ão flOclia ser attcndido o recurso de que se trata. 

Dou' Guarde a V. S.-Frffncisco de Saltes Torres 
llomem.-Sr. Inspector da Alfandcga da COrte •. 

--
N. 2!l7.-FAZENDA.-Eu 20 DE ourunno DE 1870. 

H.i proviflcncias p:ua que as cartas rle 1pen.sõcs não scjão cn
tn~~'lcs aos a;;rar,i:Hlos, ou rcmcttidas ás Proviucias antes 110 
as.,culamcuro 110 Thcsonro. 

Minisll'rio dos Negocio" da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 20 de Outuhro de 1870. 

111m. c Exm. Sr.-C·)mmnnico a V. Ex. que nesta 
data solieilo do .l\Iini~tcrio do Imperio a expedição das 
necessarias ordens para que a~ cartas de pensões, quando 
perlcncrn'm ;1 ag-racia•Jo;; do Ministerio a seu cargo, 
resiclrntr~ n~s Província~, srjão dirrctamcnte remcl
T!rlas a V. E;:., a fim de que se sirva dirigil-as ao Thc
souro rom a indicação do~ lugares e Províncias em que 
~e acharem os agraciados, visto tornar-se uma tal pro
''idenda indisprnsarcl para a expedição das ordens de 
]lagamenlo das ditas prmões. 

Outrosirn. 1·ogo a V. Ex. se sirva ordenar que as 
cartas não sejão entregues ás partas ou umettidas di
rectamente ás Prorincias, sem que primeiro se tenha 
aberto no Thesouro o respectiYo assentamento, attentos 
os inconYcnientes que rcsultão para o serviço das Re
partições e para as partes da pratica contraria. 

Deus Guarde a V. E-.:.. .-Frauciseo de Saltes Torres 
Homem.-A S. Ex. o Sr. Luiz Antonio Pereira Franco. 

- Idcntico ao 1\linistcrio <la l.uerra. __ ,.....__ 
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N. 298.-FAZENDA.-EM 20 DE OUTUBRO DE 1870. 

Sobre um despacho de bonecas mencionadas na respecliva 
· · nota como brinquedos francezes. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-RN> de Janeiro, 
em ~O de Outubro de 1870. 

Franci~co 1le Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional. declara ao Sr. Inspect(jr 
da Thesouraria de Fazenda da Província do Parã, em 
re!'posta ao seu officio n.• 63 de 14 de l\laio ultimo, 
que o mesmo Tribunal resolveu confirmar a decisão 
da respcr-tiva Alfandega que multou os negociantes 
Lima & Hollanda na quantia de ü5~387, importancia da 
difTerença de taxas tle uma porção de bonecas, objecto 
classificado no art.. !492 da Tarifa, que os mesmos tinhão 
~ubmcltido a despacho como brinquedos francezes, qua
lificado~ no art. H9'i: para pagar 300 réis por libra. 

Francisco de Salles Tol'res llomem. 

N. 299.- GUERRA.- EM 20 DE OUTUBRO DE 1870. 

Manda fornecer ás Secretarias de Commando de Fronteira os 
mrsmos utensilios que se fornecem ás Secretarias do Corpo 
do E1ercito. · 

l\linisterio dos Negoeios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
em 20 de Outubro de 1870. 

Declaro a Vm. 11ara seu conhecimento e governo, que 
os n tensilios especificados na Tabella annexa ao Decreto 
n." 547 de 8 de Jancir6 de 1848 para Secretaria de Corpo 
do Exercito, devem ser igualmente fornecidos a de 
Commado de Fronteira, embora s~ja esta commandada 
cumulativamente com um Corpo da respectiva guar
nição. 

Deus Guarde a Vm.-João Frederico Caldwell.- Sr. 
Galdino Ju:;tiniano da ~lva Pimentel. 
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N. 300.-FAZENDA.- Eu 21 DE OUTUBRO DE 1870. 

Deferimento de um (recurso sobre (multa de\ direitos em dobro 
por accrescimo de ISO cascos com vinho, ~nconLrado na con· 
ferencia da sabida de uma partida do mesmo gcnero, des
pachada sobre agua. 

Ministerio dos Negoeios da Fazenda.-nio de Janeiro, 
em ;et de Outubro de t8i0. 

Foi prescn te ao Tr i lmna I i lo Thcsouro. Nacional o re
curso interposto por l\lutzemlwckcr Watter & c. a da 
decisão dessa Inspeetoria de 2 de Junho do corrente 
anuo, que os olwigou ao pagamento de direitos em 
dohro, na impo1·taneia de ~58t,:ü40, por terem submet
tido a despacho sol1re agua, pela nota n. • 187 do mez 
de Junho ultimo, 10 pipas, 9i barris de 5." e H6barris 
de 10." com vinho secco medindo liquido 19.195 litros, 
vindos de Tarragona no brigue allcmão Rose, e haver-se 
verificado na conferencia da ~ahida um accrescimo de 
!l(} baiTÍS de f0.° COJll 7.80!) litros do dito Vinho, não 
comprehcntlillos no dPspadto, poróm existentes no sa
veiro que conduzira :t partida tle~pacltada; e o mesmo 
Trihunal, considerando que os recorn~ntes não podem 
ser punidos por se haver descarregado maior quanti
dade da mercadori:I, do que a despachada, a qual se 
devia recolher aos respectivos :Jrmazens para ser com
petr,ntementc dcspacll3(la; resolveu deferir o dito re
curso. 

O que communico a Y S. para seu conhecimento 
c Jins convenientes. 

Deus Guanl.: a Y. S.- Francisco de Salles Torres 
llomem.-Sr. Jnspcctor da Alfandcga da Côrte. 

-·-
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N. 301.-FAZENDA.-E\1 21 DE OUTUBRO DE 1870. 
1\.tJ.-, ... ~·,, 

Approva uma decisão sobrcfrestituição de)direitos de merca~ . 
dorias estrangeiras :compr~ltendidas na disposição d() Aviso 
de 30 de Dezembro de 1869. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 21 de Outubro de !870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. 
Inspector da Tltesouraria de Fazenda da Província de 
S. Pedro, para os fins convenientes, e em resposta ao 
officio n." 60 de tO de 1\larço prox.imo passado, que o 
mesmo Tribunal resolveu approvar a decisão dessa The
soUI·ada dando provimento ao recurso interposto pelos 
negociantes Holtzveissig & c.• do despacho da Alfandega 
do Porto-Alegre, que lhes negou a restituição da qu·antia 
de 2:231~271 que de mais pagárão de direitos de di
versas mercadorias vindas de Hamburgo no patacho 
allemão Anna; visto estar a referida decisão de accôrdo 
co·m o A viso de 30 de Dezembro de !869, expedido ã Al
fandega do Rio de Janeiro, que declarou-que as mer
cadorias importadas por embarcações cujos manifestos 
fossem apresentados até o dia 31 do mesmo mez, só 
deverião pagar os direitos na fórma da Tarifa então em 
vigor. 

Francisco de Salles Torres Homem. 

N. 302 .-FAZENDA. -E:u 22 DE OUTUBRO DE !870. 

Declara; corrigindo a tabella annexa á Circular de 14 de Julho 
ultimo, que a tonelada dÓs navios austríacos é equivalente 
á tonelada franéêzã de di()ÕkilÓgrammas ou a i,26 da to::. 
nelada brasileira. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de ia~ 
IH~iro, em 22 de Outubro de 1870. 

Francisco de Salles Jorres Homem, Presidente do~:~~--·-. 
Tribun~l do_ Thesouro _N~cional, tendo. em vis~'te- t- CA~H.'JI,, '~~-
clamaçao fetta pelo Aluustro da Austna, e,.lll~~~,tiJ" 1 

I~· ,,·-~> . ;... I 

.().:)- rr~-=/ ..... _ õJ# 
! '".r) ~~ 

·<:_f. .;. 
,·c"-' .. 

C.· ,, 



381. DECISÕES 

12 de Agosto ultimo, declara aos Srs. Inspectot•es das 
Thesourarias de Fazenda, p:.tra os fins convenientes, 
que a tonelada dos navios austríacos é equivalente á 
tonelada franceza de 1.000 kilo~t·ammls ou a l,'t6 da 
tonelada brasileira, e não a l/iO como se menciondll 
na tabella que acompanhou a Circular n." 2~ de H de 
Julho do corrente anno. 

F,·ancisco tlc Saltes 1'o1-rcs Homem. 

---
N. 303.-FAZENDA.-E)l 22 DE OUTUBRO DE 1870. 

Faz extensiva aos canos d.1 linha ferrea da Companhia- Rio 
de Janeiro SLrcet Hallway- a isenção dÓ imposto de que 
trata o Aviso de 11 de Abril llc 185!1. 

Minislerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 22 de Outubro de 1870. 

lllm. e Exm. Sr. -Communico a V. Ex., para seu 
conhecimento e para o fazer constar ao Administraior 
?a Recebedoria do lUo de Janeiro, que a isenção do 
Imposto, de que trata o Aviso de H de Abril de 1859, 
íica extensiva aos carros da linha ferrea da Companhia 
-Rio de Janeiro Street Railway-, emquanto o Poder 
Legislativo não julgar conveniente tributar os carros 
de t:ompanhias, que gozão dessa isenção. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Francisco de Salles Torres 
llomem.-A S. Ex. o Sr. Director Geral das Rendas 
Publicas. -
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N. 30L-FAZEND.\ .-Ex 2~ DE OUtUbRO DE 1870. 

Os (generos estrangeims de\emb~~~l!_ç__s __ arrl,b.a~Jas, que forem 
vendidos p:u-a reparal-as Óüilêspacbados para consumo, es&lo 
sujeitos aos direitos de importação. 

!linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja .. 
nciro, em 21: !lo Outubro !lc 1870. 

Illm. c Exm. Sr.- Em satisfação aos Avisos do Mi
nistario a cargo de V. Ex. de 2 de Abril, !7 de Junho e 
19 de Agosto ultimos, relativos aos direitos de consumo 
de uma cel'ta porção de couros de boi, na importaneia 
de 4:t>OOSOOO, pagos pelo Capitão do brigue hamburguez 
fJonni na Alfandega do 1\laranhão, e de que pede restitui
ção o l\linistro da Prussia e da Confederação da Allemanha 
do Norte em sua nota de 26 de Março do corrente anno~ 
communico a V. Ex. que no art. 5H § 7.• do Regula
mento do 19 de Setembro do 1860, no art. 3." § t.• n.•2 
do Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro do 1863 e em 
outras disposições de lei, está claramente estabelecido 
tJUe os generos estrangeiros das embarcações arribadas~ 
que forem vendidos para roparal-as ou despachados para 
consumo paguem os direi tos de importação. 

Tal foi a legislação que se applicou á venda dos ditos 
couros quo forão desf)achados para com o seu producto 
reparar-se as avarias da embarcação, como consta das 
informações, inclusas por cópia • dadas pela Thesou
raria de Fazenda e Alfandega da Província do Ma'
ranhão. 

Outrosim communico a V. Ex. que os referidos.Avisos 
não tiverão mais prompta r011posta pela demora no re
cebimento das informações acima mencionadas. 

Deus Guardo a V. Ex.-,Francisco de Salles Torres 
Homem.- A S. Ex:. o Sr. Visconde de S. Vicell'te • 

..... 
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N. 30t.i.-FAZENDA.- E~1 2i DE OUTUBRO DE 1870. 

Confirma uma decisão da Thesouraria da Dahia, que julgou 
nu lia a(árremataç1io de um lote de) terreno diamantino por 
falia de certas formalidades. 

Minislerio dos Negocios da Fazenda.-ftio de Ja
neiro, em 27 de Outubro de 1870. 

Francisco de Salle~ Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda da Província da B:ihia, 
em resposta ao ollicio n.• 98 de 8 de Junho proximo 
passado, que foi indeferido o recurso interposto por 
Florindo Sabino Soares, da decisão dessa Thesouraria, 
que julgou nulla a arrematação, feita pelo recorrente, de 
um lote de terreno diamantino no corrego-Estiva-; 
visto não ter sido o mesmo terreno previamente me
dido e demarcado, c não ter precedido a nccessaria pu
blicação, na fórma do art. 21 do Decreto de 17 de Agosto 
de IS~G, c arts. 18 e -1 !J do de :li de Dezembro de i8ii2. 

Francisco de Salles Torres Ilomem. 

N. 300.-FAZENDA.-Ell 3[ DE OUTUBRO DE 1870. 

Determina ás Thesourarias que na presente guerra entre a 
F1·ança e a Prussia, se regulem pelas Instrucções do 1\liuis
terio dos Negocios Estrangeiros abaixo transcriptas. 

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 31 de Outubro de :1.870. 

Francisco de Sallcs Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, de conformidade com o 
A viso do }linisterio de Estrangeiros de 16 de Setembro 
proximo findo, ordena aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda que na presente guerra entre a 
França e a Prussia f:e l'l'gulem pelas regras estabelecidas 
nas instrucções de 27 de Ag-osto do corrente anno, juntas 
por cópia, do mesmo l\linisterio aos Presidentes das 
Províncias. 

Francisco de Salles Torres Homem. 
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•nstrucçiies n que se refere. • Clrealu aelma. 

Ministerio dos Negocios Estrangeir()s .-Rio. de Ja-: 
neiro, 27 de Agosto de :1.870. 

lllm. e E'{m. Sr.- A Legação de Sua Magestade o 
Imperador dos Francezes notificou ao Governo Imperial, 
por nota tlc l4 do corrente, a guerra que rebentou 
en trc a França de um lado c do outro a Prussia e es. 
paizes alliauos que dão a esta o concurso ue suas armas. 

A mesma Leg-ação solicitou, e o Governo de Sua Ma· 
gcstadc acaba de declarar-lhe, que o Brasil observará , , . 
a mais stricta neutralidade durante essa guerra, assim ' · · ·' '· '<1 

para com a FrãnÇã~ como para com o outro bclligerante ,1 .... ~. ·~. :>· · "~ 
e seus alliatlos. ,;, , ,. , . ) ,..._ .... 

O governo franccz promette que suas forças d.e mar · 
e de terra observaráõ escrupulosamente para oom as 
potencias ncut.raes as regras do direito internacionàl e 
os princi pios e.>tabelecidos pelo congresso de Paris em 
sua declaração de l6 de Abril de 1856. 

O Brasil adheriu, como V. Ex. sabe, ãquelles prin· 
cipios, e tem portanto direito a qile os navios bra
sileiros e suas mercadorias gozem das garantias por 
ellc asseguradas. 

03 princípios a que alludo são os seguintes: 
4. o O co1·so é e fica abolido. 
2. 0 O pavilhão.ncutral cóbre a mercadoria inimiga,, 

com excepção do contrabando 'de guerra. 
3. o A mercadoria neutral, com excepção do contra·· 

bando do guerra, não póde ser apresada sob pavilhãO' 
inimigo. · 

4. o 0.;; bloqueios, para serem obrigatorios, dev~m 
ser cffectivos, isto é, mantidos por força sufficiente 
para prohibir realmente o accesso ao littoral inimigo. 

A Prussia fez parte do ultimo congresso de Paris, 
c conscquentemente está obrigada ás mesmas regras 
de moderação e benevolencia para com os Estados neu-. 
traes na presente guerra. 

Em conformidade do que levo exposto, cumpre que· 
V. Ex. previna ao Chefe de Policia dessa Província 
c ás respectivas autoridades Hscaes, mandando inseri!~ 
esta Circular na folha que publicar os actos officiaes, 
e potlentlo por qualquer outro meio que julgar con-
veniente fazer constar aos subditos brasileiros ahi r~--.. 
siclente-; esta deliberação do Governo de S~.Má~Ü~A D ,~ •. 

/·",\.-;,!'~ \}t-. 1/.i )\ 

1/"~- _,·''r- ~ 
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t.ade, a fim de que todos se al.Jstenhão rigorosamente 
de actos oppostos aos deveres de uma stricta neutra
lidade. 

Emquanto o Governo Imperial não expedir instruc
çõcs especiacs, deverá V. Ex. guiar-se pelas Circu-
lares do t. o de Agosto de {861 e 23 de Junho de 1863, 
no que ft1r applicavel ao caso de que se trata. 

Tenho a honra de renovar a V. Ex. os protestos 
de minha perfeita estima r, distincta consideração.
Barão de Cotegipe.-A S. Ex. o Sr. Presidente da 
Província de .... 

N. 307.-FAZENDA.-Eu31 DE OUTUBRO DE 1870. 

O pretendente 110 (alfandcgamcnto de\traJliehes deve apresentar 
titulo de fiel depositario, c decrarãr quaés os gcncros que 
pretende dCJlOSitar. 

lUinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 31 de Outubro de !870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda da Província das Alagôas, 
em resposta ao seu omcio n.o 77 de 21 de Setembro ul
timo, que o requerimento de Casimiro José da Silva, 
pedindo o alfandegamento do trapiche denominado 
-Novo - que Jlossue na vi lia do Pilar, não póde ser 
tomado Gm consideração ::;em que primeiro o dito Casi
miro apresente o titulo de fiel depositario, como exige 
a Circular de 31 fle Janeiro de 1865, e declare quaes os 
generos, que pretende depositar, conforme determina 
a Ordem de 2 de Janeiro de !867. 

Franeisco de SalTes Torres Ilomcm. 
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N. 308.-FAZENDA.- EM 31 DE OUTUBRO DE 1870. 

Nos casos de arrem.atação de salvados. constantes dLm_t!,r~,_. 
r!~~_) á. na~~~~allzadas; .ou de p~~etos naelooae11, nio &e~ 
1ugar a cof.Jrailça de dtreltos de consumó. 

lUinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 31 de Outubro de 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda da Província da Parahyba, 
em resposta ao seu o meio n." G2 de 23 de Setembro 
ultimo, que o mesmo Tribunal resolveu approvar a 
decisão da mesma Thesouraria confirmatoria da da rcs
pcct~va Alfandega, que mandou restituir ao Capitão da 
barca nacional Lmwa, naufragada na Ponta de Campina 
na dit<1 Província, os direitos de consumo que se havia 
abatido do producto da arrematação dos salvados, visto 
que estes constavão de mercadorias já nacionalisadas, 
ou de productos nacionacs, casos em. que nâo devião 
sofirer a imposição de consumo~ a que estão sujeitas as 
mercadorias estrangeiras. 

Francisco de Sallcs Torres llomem. 

N. 30!J.- GUERRA.-Eu 31 DE OUTUBRO DE 1870. 

Declara que só na falta absoluta de inferiores kabilitados. püdc 
um paisano servir de Amanuense da sala das Ordens de umn 
presidenCia de Provincia, cabendo-lhe em tal caso a gratifi
cação mensal de 2ósooo. 

Ministcrio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 
em 31 de Outubro de 1870. 

Illm. c Exm. Sr .. -Dcdaro a V. Ex: para seu conhe~ 
cimento c em resposta ao officio dc~sa ,l>residencia n.• m; 
rle 2G de Setembro proximo passado, que só na falta ab
soluta de inferi ore~ habilitado~ pódc Antonio Leão Lope,; 
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da Cruz, que não é praça do Exercito, servir de Ama
nuense da sala das Onlens da mesma Presidencia, e bem 
assim quo verilicada tal hypothese apenàs lhe compete 
o abono da gratificação mensal de 208000 marcada pa~a 
tal e'<.crcicio, conforme entendêrão a mesma Pres.llt" 
dencia c o Inspector da respectiva Thesouraria de Fa
zeJula. 

Dous Guarde a V. Ex:.-Joào Frederico Cnldwcll.-Sr. 
Prc~itlente da Proviucia tlc 1\linas Geraes. 

N. 3lO.- AGRICULTURA, COMliERClO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~l 3 IJE NOVEllBl\0 IJE l870. 

Decide t(nc as companhias de se~uros c em geral as soeiedadcs 
anouymas não carecem de prévia declaração do Governo 
para consit!erarcm-se legalmente constituidas e comct;arcm 
a exercer· as respectivas fnncr;ões. 

Ministcrio tlos Ncgocios da Agricultura, Commercio
c Obras Publicas .-l~io de Janeiro, em 3 de Noveml.Jro 
de t~70. 

Illm. c Exm. Sr.-Sobre representação da compa
nhia tle ~e.gul'os 'f~lwnix l'ernambttcana, estabelecida na 
c·tpilal dessa Província, d~cidiu o antecessor de V. Ex. 
que, não sendo applicavel ás sociedades anonymas dessa 
natureza a disposição tio art. t7 do Decretl} n. • 2711 
de H) tle Dezcmhro de 18GO, especial e priva th·a tios 
h~ncM,, ora 1lesneccssaria a declaração prévi_a dessa Pr~
SHlencta para que a mencionada companhia se consi
derasse legalmente constituída e começasse a exercer 
as respectivas funccões. 

Ouvida a Secção (los Nogor.ios do Imperio do Con-
• scllto de Estado, Houve por bem Sua Magestatle o Im
perador Approvar a allndida decisão, porque, além tln 
dispôr o art. 27 do citado decreto que as disposições 
dos capítulos Lo, 2. 0 e 3." só serão extensivasás outras 
rompauhias no que lhes forem applicaveis, a exigencia 
do art. 2." § ü. Q da L('i n. o 108:3 de 22 de Agosto de 
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1860, reproduzida nog arts. tõ e i 7 do Decreto n. 
27H, é justificada pela liscalisação que no mais elevado 
grão o legislador commetteu ao Governo em rel.açãQ 
aos estabelecimentos bançarios e de que em p~rte estilo 
isentas as outras sociedades anonymas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jeronymo José Teixeir(J Ju
nior. -Sr. Conselheiro Presideu te da Província de 
Pemam buco. 

-·-
N. 3H.-FAZENOA.-Eu!) DE NOVEMBRO DE 1870. 

Approva a c reação de uma Collecloria na \'illa "do Rosario, 
rro\ücia de :Malo Grosso. -

~Iinistcrio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Ja~ 
neiro, em ti ue Novembro de 1870. 

Fr:mcisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. 
Inspector da ThcSO"\lraria de Fazenda da Província de 
:Mato Grosso, pai'a os fins convenientes, c em resposta 
ao officio n.o H~ de 20 de Agosto proximo passado, 
iiUC fica approvado o seu acto creando uma Collectoria 
na villa do Rosario, c bem assim marcando o prazo 
de quinze dias para a entrega da renda arrecadada em 
cada quartel, arbitrando provisoriamente a porcen
tagem de 30 "lo repartidamente ao Collector e ao Es~ 
cl'ivão, c a fiança em um conto de réis. 

Francisco 1e Salles Torres Homem. 
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N. :H2.-FAZENDA.-EM 7 111-: NOVEIIDRO DE !870. 

Confirma a (apprchensão de)uns volumes com rumo picado e 
rouJJa fdta uo estrangeiro, menos na parte concernente á 
multa, que manda reduzir á metade do valo;- das mercado• 
rias. 

Ministerio dos Ne.~ocios da Fazcndâ.-Rio de Ja
neiro, em 7 de Novembro de !870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do 'f besouro N<lcional, declara ao Sr.· lns
pector da 'fhesouraria de Fazenda da Província de 
S. Pedro, em resposta ao seu o!Hcio n.• 283 de 27 de 
Novcmhro do anno passado, que o mesmo Tribunal. a 
quem foi presente o recurso interposto por C. F. Mi
chcl~cn, capitão da escuna allcmã Anna. da decisão 
tia referida 'fhcsouraria confirmatoria da da Alfandega 
tle Porto Alegre, que julgou procedente a apprehensão 
ctl'cctuada em oito volumes contendo fumo picado e roupa 
procedente de paiz estrangeiro, encontrados no acto · 
tle visita da dita escuna, e não mencionados no mani
festo, impondo ao recorrente multa de dous terços do 
valor das mesmas mercadorias, a qual foi devidamente 
depositada antes da interposição do recurso; resolvau 
approvar a mencionada decisão, menos na parte con
cernente á multa que, em virtude do disposto no art. 
G." do Decreto n.• U75 de 6 de ~laio de !868, deve 
ser reduzida á metade do valor das mercadorias ap
prcllendidas. 

Francisco da Sallcs 1'orras Homem. 
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N. 313.-GUERRA.-EM 7 DE NOVEIIBRO DE i870. 

Declara o modo por que déYem ser descontados os adianl.amenlos 
feitos a Oflielaes que já tenhão divida pt·ovenieiii'e'ãé"ãBõiío 
de c:n'algãtlúras. 

l\liiÜSIPrio dos Negociosda Guerra.- Rio de Janeiro, 
em 7 de No,emhro ue 1870. 

Declaro a Vm., para seu conhecimento e fins conve
nieutei>, que, sempre lJile se mandar fazer adianta
mentos a Ollicians tJUe já tenhão divida para com a 
Fazenlla Nacional, proveniente de abono de cavalgadura 
de pessoa ou besta de bagagem, deve uma divida ser 
reunida á outra, para st' fazer o desconto por prestações 
equivalentes a clua~ quintas parlt's do respectivo soldo. 

Deus Guanle a Vm.- João Frederico CaldW6ll.
Sr. Domingos Jostí Alvares da Fonseca. 

N. 3H.-FAZENDA.-E~l 8 m: NOYEIIBRO DE 1870. 

A disposição do art. 35 do Decreto n .<> 41HO <leste a uno não é 
appliravel aos/OIIiciaes e Gua!'das das~lf!lúd~~as. 

l\linistedo dos Negocios da l!'azenda.-Rio de Ja
neiro, em 8 de Novembro de 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda da Provincia do 
Pará, em resposta ao officio n. • 99 de 2 de Agosto 
proximo passado, que não são applicaveis aos Officiaes 
e Guardas das Alfandegas as disposições do art. 35 do 
Decreto de 20 de Abril do corrente anuo, visto não 
se aeharem incluidos no quadro dos empregados das 
Repartições daquella natureza, por serem ali~tados ou 
contractallos, ua fúrma tio art. ~6 do Regulamento de 
19 de Setembro de i860. 

...-~--~ 
Francisco de Saltes Torres ;~o~'~~; \',~MAR~!( ~.

1
. 
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"N. :n;).-FAZENDA.-Ell 8 DE NOVE)IDRO m: 1870. 

(Rr.slituiçfto de\li!eilos colm.tlos n~ Alfandega ;desta Côr·te, sobre 
nm rJC)spaehb rle hanll:l de porco exporL·ula rle Porto Alegre 
para Munwvirlr!o, rle onrle veio nos mesmos euvolhH·ios r: 
r!Putro rio prazo perntillitlo. · 

J\linistr.rio dos Ne,q·ocios !la Fazenda.-Rio de .Ja
neiro, ·~In S de Nm·r·mhro de iR70. 

Tend•J ~ido pre~entc ao Tribunal do Thesf>uro Na
r·ional o recurso interposto por Carneiro&: Irmão da 
d!'r:i<io tles,;a Inspoctoria de 4 de .Julho ultimo, que 
lhes nc;mu a rnsl.ituição da quantia de 6l88Uli0, qn~ 
p:t~;:'trfio de dirdtos de consumo correspondentes a 70 
l':ti'\as, da marca .... , contewlo banha de porco que rc
•·r·lH~rão de Monte' idéo pelo pa tacho allemão Sterling, rn
trado ne,;te porto em 1\Iaio do corrente anno, o mesmo 
Trilmnal resolveu tlar provimento ao recur~o por en
lendcr qtw a dita banha t'SUt isenta de taes direitos;, 
por 11~1' sido r~xportada rln Pol'to Alegre para o estran
gr·iro, e I'I''"Tc~,;:rdo ao Impcrin 11os mesmos cnvoltorios 
dentro do prazo pr~rmitti1lo, r com todas as eondi(;õrs 
do art. ra2 ~ U do Hegulamcnto de :l!l de Setemhro 
dn 1800, reproilnzida.~ no art.~." das disposiçt1es JH'r'
liminarcs da Tarifa. O qnc r·ommunico a V. Ex. para 
':Pu co11hecimenlo e llns convenientes. 

Dnus liunrdl' a V. Ex..-Francisco de Salles Torrrs 
llomt'III.-St·. lnspeetor da Alfande~a da Côrte. 

-···-
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N. 316.- FAZENDA.- Ell 8 DI<: NOVEIIBRO DE 1870. 

Reforma uma decisão da Thesouraria da Bahia confirmando a da 
Alfandega, que exigiu os novos impo~tos do Decreto Lejlislativo 
n.• t7ií0 de 1116!1, de mercadorias imvertadas e submetlidas a des. 
paeho antes da promulgação do mesmo n~creto. 

l\linisterio rios Nci\"ocios ria Fazcnri:t.- Hio de Jandro. 
em 8 de Novemlm/uu t.8i0. · 

Francisco de Salles Torres Homum , Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Ins
peetor da Thesouraria de Fazenda da Provincia da Bahia, 
em resposta ao seu oflicio n.• HU de 3 de Outubro ul
timo, qne o mesmo Tribunal, a ({UC!I1 foi presente o 
recurso interpo~to pelo w.egociantc Periro Alves Bar
JJOza da llccisão da referiria Thesour·aria, conlirmatoria 
tia da respectiva Alfandcga, que o obrigou a pagar os 
novos impostos do Oecrelo de 20 de Outubro de i8fi9 
('lO "/., sour·e os direitos da Tarifa :JCtual) de merca
tlorias que h a diio e H tr·ado pa·i·ií os armazeus da Alfan
dega em U e 2i de Setembro c 2ü de Novembro do 
citado anuo de i869, e que havião 11ido apresentadas 
a desp:~cho em H: c 29 do meucionado mcz de Setembro 
c 28 do seguinte: , 

Considerando que os gencros, de que se trata, forão 
importados antes de estar creado o no\o imposto, que 
só foi :1pplicado ás mercadorias que se importassem ·do 
L" rle Janeiro do corrente anuo em diante; 

Considerando tamhem que a disposição do art. W9 
~ l." do Hegulamento das Alfandegas de i9 de Setembro 
de 18UO tem inteira applicação ao caso em questão, e 
que o simples facto da demora do pagamento dos di
rl'i tos não púde mudar a razão da Lei, e ainda que 
aq mercadorias tivessem permancci!lo por mais de ::;ch 
lll!'ZCS sem complet:1r o despacho, visto qtw o~ donos ou 
con~ignatarios, aintla mesmo que fossem ellas a leilão, 
tinhão o direito de despachai-as dentr,J do prazo dos 
editat~s (art. :102 tio Hegulamento); 

Hcsolven tornar conhecimento do dito recurso, fle
tcrlllinando qnc a supracitada Alfandega reforme sua 
decis;h, c súmentf' cúlH'e os direitos como for·iio cal
cnladns JW:' notas 'lllli('Xas ao me.;mo recurso, o qu:tl 
ora lhe tlr1·ot 1 e. 

Fnmcisco de Saltes Torre.~ llolltl!ll'l. 
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N. :Jt7.-FAZENO,\.-Eu H nE NOVImnno oE 1870. 

Resolve não s1í sobre a apJllica~·ão do imJHistn de imlustl'ias e 
profissões aos •tue uea·•\CIII a 1\lc•licÍim, legalmente ou não, 
e'aõs flespa1\h:lnles IJUC aeCitlllllliiO 11 exerr.icio de outra prO• 
fiss:1o ou indusll'ia, mas tambem :u:en::l da sonegaç:lo da siza. 

Minisferin 1los Nr~odoc.: 1la Fa7.r~1Hia .-Rio de J:t
TH~iro, l'lll H di~ NoVI~lllhro de uno. 

F'rancisw de Salles Torrr·,; Ilnlllf'lll, PrPsidt•ntP fio 
Tribunal do Thcsouro Narional, c.ommnnka ao Sr. 
In~prc:t.or da Thesonraria dP Fawnda da ProYinria de 
S. Pcrlro, em resposta ao sPU ollieio n." ':Wí de :J dP 
Setemhm ultimo, qun approva a dl'cisão d;ada pda me:;;
ma Th••snnraria, flp :aecônlo com o parecer do rcsp•~c
tivo Procurador Fisral, ;i •·onsulta qaw lhe ftwa !'Pita 
pelo Adminisl.radur da M1•sa dP ltt'IHias tieraes dl' S1nfa· 
''iduria do Palm;ar, dl'el:trando-lhe: 

I." Q1w as Bcpartiçiif's l'Hcarregadas do lançamento 
dn iJnpo.,fo sobre imlnslri:ts n profissõPs não Uim com
pfltenri;J pa~·:1 entrar no ••x;nne da lngalidade r:o111 que 
qu:drJH'~" individuo rxrrce a l\lr·tlir:ina, cahendo-lhes 
s•ímcnte int:lnil-o no lanç:JJncuto, uma rcz que exerça 
a prolis~:Jo dt· 1\Icrlico; 

2. 0 Que o~ despachantes porlcm exercer r:umulatira
mcntr~ tJUall]llfT outra profissão ou industria; 

3." Qnn a der:laraçii'o dP snncg;~ç;lo de siza, sPndo feita 
pelo proprio IJlW a devia pagar, ó aceita para ter lugar 
o pa~aHH'n!o sem multa, na prii)IOI'Ç:Io rJUC sr. cohrava 
na orrasiii'o dos cnnlraetos; mas qur, sendo feita por 
terceiro, tendo o rararttT rlc llcunnda, deve sr:.;uir-se 
o prorr,,,d, mare.ado HP §:\."do <~rt. l~i do .Rr:gnlamentn 
qr~ 17 tfp ,\l•ril de IRti!l. 

Fl'lliii'Í-'CO dt Sallcs Torres llouu'JIL 
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N. 318.-FAZEND.\.-Ell 9 DE. NO\'f:~IBRO DE 1870. 

A/execução dos)actos !lo Governo publicados no DitJrio Ofliciar 
não depende de êotiununicação expressa á's Autoridades com
l>etentes. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda .-Rio de Ja
llf' i ro, em 9 de N oveinbro de i870. 

111m. c Exm. Sr.-Em resposta aos Avi~o~ clcssc Mi
nisterio rln HJ de .Julho c 1.9 de Outubro ultimos, 
relativamente ao ollicio que em iO de Junho do cor
rente anno dirigiu ao antecessor de V. Ex. o Consul 
Geral do Brasil em Lisboa sobre a Lei 11." 1507 de 2H 
de Setembro de t867, que reduz a 5 "/.o valor da siza 
na venda 1los navios. c sohre o Dncrclo n." ~iHO de 20 
dr Abril ultimo, qnn altera algumas disposiçõns do 
Jlcgulamcnto de i9 de Sctemhro de 1860, eomnwnico 
a V. Ex., para qw• se digne fazer constar ao m1~smo 
Consul, ']Uc dcv1~ aecitar como communicação expressa 
das a ltnraçõPs feitas na lngic;lação c dreisõrs tio Governo 
os aelos, que forem publica1los no Diario Olficial. 

Remrtto, entn~tanto, a V. Ex. os inclusos exemplares 
ela r:·itada Lr~i c D1~crcto para que se sirva transmittil-os 
ãqnclle Consul, c dcelarar-lhe que, sendo conveniente 
f(Ut' elle pos=-na a t:ollecçãn completa do referido Dia rio, 
rlcvr•rú commnnir:at· imrnntfiatamenle as faltas que se 
dernm na sua rcnwssa para serem suppridas. 

Deu!' Guanle a V. Ex. - Franci.~co de Saltes torreS 
Homem.-A S. Ex. o Sr. VisGonLlc de S. Vicente. 

N. :lt!).- FAZENDA.- E li 9 DE NOHliBRO DE 1870. 

Dá provimento a um i recurso !l;i. decisão d~/ Alf'an.dcga <la 
Ciirte , que ass~mell~ou a mnsselina"' 68 peças"de fazendas 
subnll'ttidas a despaeho euníõ iiiéiiiis. 

Minis! crio dos Nc~ocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro, 
em !I de Nrnemhro de 1870. 

Tr~nrlo ·;ido prr'srnfe ao Tribunal do ThcsoUJ'O NJ,?~·"":"~ •. , 
Ctonal o recurso interposto por Fiorita & Ta~~..r!,~ ti~ r,M1An,. 
da dt'CÍ'-ào dc,sa ln~pnctoria d~ 22 de Junh~, ~~~"YY "f 

/ "" . ' ~~-> 
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que a;;;semélhou a musselinas as 68 peças de fazendas 
consideradas pelos recocren tes como mctins, e sub
mel tidas a (lr\spacho pela nota n." 1205 do dito mez, 
o mesmo Tribunal resolveu dar p1·ovimento ao recurso, 
e mawlar quo Sfl ~;ontinue a despachai· as veferidas fa
zenrlas, constantes das amostras juntas, como mctins 
com a taxa de 600 réis por kilogramma, uos termos do 
art. !l38 tla Tarifa, emquant.o a dita taxa não fór al
terada pela futura rnvis:io da Tarifa, na qual se deverá() 
eomprciJertder os productos mai~ perfeito~, couro os 
IJ 11e fazfJm ohj ~~c to do mrnc i o nado recurso. 

DPUS Guat·de a Y. S.- Jll'tmâ.~co tl~ Sallt•s Torres llo
mem.- Sr. luspector da Alfamlega da Córte. 

N. ~1':!0.- FAímNIJA.- EII I() ]IE :000\'IIMI!Rfl m; 1870. 

i'í:io etHIIJH~Ic ao T:tt~sonr·o e Thesour:1rias tte Fazenda arbitrar 
a g-r·atifka•:~o que '''~H\111 pcrcehcr os .Juizes l\lunicir•:ws e 
11•~ Orptr:ws em virtnlh! da l.t'i u." 17H'I de til de Junho uiLimn, 
;Jrt. ·l :1. 

Míní.<>ll'río dos Ncgocios tia Fazenda.- Hio de J:111eiro, 
~~tH 10 de ~o,·cmbro tle 1870. 

Franr:íseo dP Salle~ Tol'l'es llonH·m, Pn•sidt•nle do 
TriiJIIlLil tio ThPsom·o Nadonal, dcetara ;10 Sr. luspector 
da Thi~~OIIraría tk fazeuda da l'rovin1:ia de S. l'cdro, 
f'lll resposta ao seu ollirio 11." l!H de ~i de Ag-osto ui
r imo, qrw ;r o Thcsouro c The.,ourarías tk Fazeuda n:io 
t"OIIIJH'Le ar!Jítrãr a gratilkat,;:Io que dnnmt recciJI'r os 
J u íz1~s Unnki p&es c t!t• Orph:i os ; enmpri ndo súrncut n pa
gar-lhes o ordenado lh:o dt· liUO-~OOD, CIUIJil:tll Lo por aelo 
do l\Jinisterío da Justiça, tji!C em tempo lhe ser:\ com
lllllllit:ailo, não ftir man;ada a ,!!Tatilieaç:io trnc se Ira de 
aiHtrt;tr aos IJIW percl'hem mellos de -t :80015000 a11nuacs, 
t·ouforrm~ j:í foi solit:it;Hlo ao rdt·rido l\linist.t'rio por 
Avi~w da Set:rt~l:~ría da Fazenda dt~ 20 de Scle111hro do 
currenlt' alluo. 

Franci.· cu tf,· S11lh!s Torres Ifowrm. 
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:N. 3'~1.-FAZENDA.-EM t1 DE NOVEMBRO DE i870. 

Os grneros rstrangeiros já dcspacharlos para consumo, e os 
nar:iou:tes trauspo,t·r.:ulos de uns parà otu.r·os portos do lm~ 
pcriu, uão ·estão sujeito~ a !!!!PO~to algum. 

i\linist.rrio dos Neg-ocios rla Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em li de Non~mhro de iHiO. 

Fr:tnci~co de Sa lles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector 
ria Tlwsouraria de Fazenda da Província da~ Alagôas, 
em respoFt.a ao SI'U oflicio n.• 7f de :1.2 de Setembro 
proximo pas~ado, que os generos estrang-eiros jt, des
pachados paI' a consumo, e os nacionaes transportados 
dn uns pa1·a outros portos do lmperio, não estão 
sujeitos a impo~to algum em face do ~ 5." do art. L" 
Ja Lr!i 11. • 17:-io tle 20 de Outubro <le {869. 

Francisco de Sallrs Torres llomrm. 

N. :J22.-FAZE~DA.-Ell {2 DE NOVEMBRO DE 1870. 

Sobre a cobrança d11(in1posto d~a_ncoragem com o angmcnto 
<tne lhe deu o ~ 3.• do art. 1.• da Lei n.• 17110 de 20 de Ou
tubro de 1Rti!l. 

i\finistcrio.tJos Negocios da Fazenda.-Rio rle Janr.iro, 
rm 12 de Novemhro tlo 1870. 

111m. e Exm. Sr.-f~rn resposta ao Aviso desse 1\li
n istcrio rle 28 de Ft~vrreiro do corrente anno transmit.
tindo o rnquerimento, rJuc devolvo, no qual a Junta 
llirect.ora da Associação Commcrcial da Província da 
Bahia rnprr•sen ta sol•r·e a cobrança do imposto de aneo- · _._,.. ---
ragrm, remet.to a V. Ex. a inclusa cópia da orrlem ... ~·· .. --0 ~~,-1-n." 80 r.xpPdida :'1 Thesnuraria de Fazenda ria dita ~P((."(_~~ \\~ u .11.·/1 
vincia t~Jil '1.7 •Ir• Maio ult.imo, resolvem]o favoráV.k;:.h\ • .'"-
rncnte quPslão ii.lentiea, Bubrnettida ao conhethufhlo-

' ' f 
<":t\" 

. ---
1 :·._ ... 

1 , r~ 
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do Tribunal 1lo Thesouro em virtude do recurso inter
posto por Wilson Hett & Comp., visto entender o 
mesmo Tribunal que o augmento dado pelo § :J. o do 
art. t. o da Lei de 20 d'e Outubro do anuo passado áquelle 
imposto constitue uma imposição nova, e s:omo tal se 
deve considerar eomprehEndido na Crrcular n;• 43 de 
3 de Novembro de 18()9, para começar a sua cobrança 
do 1.0 de .Taneit·o do conente anno. 

Deus Guarde a V. Ex. - Francisco de Salles Torres 
Homnn.-A S. Ex. o Sr. Jero11yrnoJosé Teixeira Junior. 

N. 32:l.-FAZENBA.-E11 12 DE NOVE1lBRO DE 1870. 

Sobre o pa~amcnto dt~ ortlenatlo aos Juizes 1\lunicipaes süp
plentes. 

Ministerio tlm Negoeios 1la Fazen1ia.-Rio de Janeiro. 
rm 112 de Novembro dP lfl70. 

Franciseo de Sa!lrs Torre" Homem, Presidente do 
Tri hunal do Thesouro Nacional, deelara ao Sr. Inspcctor 
da Thesouraria de Fazenda tia Pr·ovineia tle S. Paulo, em 
resposta ao seu officio n.'' 79 de ta de Julho ultimo, que 
approva a tleliberação tomada pela mesma Thesoural'ia 
tle mandar cumprir o Aviso do l\Iinistcrio da Justiça de 
23 de Junlw do corrente anno, relativamente ao paga
mento do ordenado reclamado por Frederico Hummel, 
na qualidade de Supplente do Juiz l\lunicipal e de Or
phãos de Lorena ; observando-lhe, porém, que em taes 
casos devem os Juizes l\lunicipaes Supplentes apresentar 
suas nomeações devidamente selladas. Outrosim declara 
ao Sr. Inspector que sú não poderá ter lugar o paga
mento do ordenado aos di tos Supplentes (se estes lu
gares estiverem vagos, na fórma do Aviso do referido 
l\linisterio de 15 de Setembro de t8fi8) quando a verba 
respectiva se achar esgotada, ou não tiver sido nella 
contemplado o vencimento do .Juiz substituitlo. caso em 
que se devt>rá solicitar o credito predso. ao citado Mi
niste rio. · 

Francisco de Saltes 1'orres Ilomem. --
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N. 32.&:.-FAZENDA.-EM t5 DE. NOVEMBRO DE 48VO. 

As Portarias de approva~ij«.> dos ~slaLI,Jt~Ae. ~e~~~ad".·I''W
nri:l~ ~ ho~n~ficeutes ~slão stJJr.it:J~ llri 'ieÚo de Uóc)i;. 

J\linisteriodcs Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
Mil Hi de Novrmht·o· de t870. 

lllm. t~ Exm. Sr.- Declat·o a Y. E~ .• em resposta . .:to 
sru ollieio n. • 2~ de 5 Li e Setembro proximo passado, 
t(Uf' a~ Portarias de approvação dos Estatutos de Socie· 
dadrs littet·arias e bennl1centes estão sujeitas ao sello de 
21)000, na fórma do §· t2 do art. t3 do Regulamento an
nPxo ao Decreto n.o 4505 de 9 de Abril do corrente 
anno. 

Ocus Guarde a V. Ex. - Francisco de Salles Torre.ll 
J/nmem.-Sr. Presidente da Provincia do 1\fat·anhão. 

-·...-..-

'\. :l~~i.- Ft\ZF:NHA .- l~u Hi o.: NOVF.MBRO DF. t8W. 

Co>mn de\·rm procede•· as The3onrarias de }"azenda nos. casos 
•I c a~i:}n,Lam.e_l_lto~ de quantiaS pa~a. d.IJ!IP.~zas futuras; ou, •rue 
sp tiYcrom ,j,, realisar füm das mesmas Rl>pàrllt,:ões. 

l\linislet·io dos Negocios da Fazenda.-Rio de Ja
tH'Íro, em H) de Novembro de 1870. 

Francisco •le Salles Torres Homem, Presi:lente !lo 
Tribunal tio Thesouro Nacional, para esclarecimento da 
Cit·rnlar n." 4,0 de 20 tle Novembro de t868, ordena aos 
Srs. Inspcctot·rs das The~ourarias de Fazenda que todas 
as veze., que, em virtude de ordens legaes, se etrectuarem 
adiantamentos de quantias pelos cofres do The~ouro e 
Thesout·arins pat'a despezas futuras, ou que se trverem 
tlr realizar fóra das mesmas Repartições, deveráõ (lebitar 
l'tn livro para rsse fim destinado os emJjregados ou 
f~<~ssoas que as receberem, ainda que seja conhecida a--~-~--. 
r~aturrz.a ~e La'~sdespezas,.e estas çlassifi\~das na~~v~~9 · CAM,1fl.. ~ 
ICspecttv,ts, como permtttr. a c1tada Cucular;.1' 'IIJ&.'-f\'1~ '·" 

/ ú' '-.l "f 
r•Hr.tqllR< OI! 1870. !H. .' ;:\\',. 

' . \\ 
, I •,,." 

( > '. 
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devendo encerrar as conlns a~sim abertas, cmquanto os 
responsaveis não forem julgados quites pela prestação 
das suas con t.as, a que ser·ão chamados na fórma lia lei ; 
cumlll'itulo, quanto aos que Li varem recebido quantias 
para •leSflezas não conJwddas, ou que se d•·vào clfecl.uaJ' 
por diversas verba~. qu11 sPjão seus nom1'S rt;Jacionado~ 
na explicação dos saldos dos balauçus, não só emquanlo 
durar a sua l'l'SJtOnsaiJilidalle, senão tamhern quando 
esta ccs~ar, e sempn• •tne sn dt·t· a d1•dueção das unpor
tancias liquidadas. 

Francisco ele Sal/e.~ Torre.~ Homem. 

·- -···- .. 

'í. :J~Ii.-JlTSTIÇA.-E\1 W llE \OVEMUIW rll: lH70 . 

.\.•• I'J·esideilte d:t Provincia do i'UaJ'auhào.-lkcl:u·a iJTt·gula•· 
a concessão de proYisão a pessoa uão formada par:4 :Hh ug:u· 
irnli.;tiur;:alllente em t[ualqHcr· dus wrmos do di~trictu di' 1\1'
la•:ào. 

Ministcrio dos Negocios t.la Justiça. -Hio 1lP Jant'iro. 
em I~ de Novembro de :l8i0. 

111m. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Mag-cstade o 
Imperador o otlicio dessa Pn•sidencia, de 2 de Setembro 
do anno passado, remetlendo a represronlação de Joa
quim Feneira de Souza Jac11nmd:i, advogado provi
sionado clo di.strieto da Helat;ão dessa Provincia, na 
t(Hal consulta se é n!g-ular eont;eder-se pi'Ovisão ~t't':Jl 
:1 pessoa não for·mada pa1·a aflvogar indistinctamentr 
•·111 tJna.hrucr tios termos do dislrit:lo. 

E o 1\lesmo Augusto Senhot·, tendo ouvido a Secção 
de Justiça do Conselho rle Estado, H ou v e poi· bei\1 De
cidir, por Sua Imperial Re:;olução de O do corrente, 
que incgular ú scmelhantn concessão; porquanto im
portada isso uma habilitação, que só a formatura pód~ 
dar, sentlo a attrihuição conferida ao Presidente da 
Relação pelo art. 7." § 5." do Regulamento de 3 de Ja
neiro tlc 18:;3, excepdon:ll e drpendente de condit,;ão 
de falta de lbchareis •J da conveniencia do serviço da 
administração da Justiça. 

O tJUC communico a V. Ex. para os Hnsconvenientt1s. 
Deus G uat'de a V. Ex.-Barão das 1'res Barra.~. -

Sr. Prrsifllmte tl:t Província do 1\laranhão. 
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Senhor.- Mandou Vossa Magesti:tdé :imperial, por 
aviso de 8 de Janeiro proximo pass:ulo, que a Secção 
de Justiça do Conselho de Estado consultasse ~Dl seu 
plt'cc.er sobr·o o s'eguiQttf quesito; em. vis&a,da inclusa 
representação do Joaquim Fcrrejra de Souza Jacarandá, 
advogado provisionado tio dist1·icto da Relação do Ma'
rauhão :-~e íl regular conced••r-sc provisão a pessoa 
não formada para advogat· iutlistinctamcnte em qual:. 
quer tios termos do distril:to.- A Seeção de Justiça 
tio Conselho de Estat.lo não hesita em opinar pela ne
g-ativa do quesito proposto; porquanto tal provisão 
importada uma habilitação absoluJa, qual só a for
matura pôde conferir : a habilitaçã«P, a lJUC a lei allu~e, 
ú toda r·elalin aos diYc1·sos termos ou julgados. Sobre
le\a, aliHn tia incompatibilidade da ubiquidade, a in
eompalibilidade dos deveres e disciplina da prollssão 
cxet·citla ora aqui e ora ai! i. A ai tribuição conferida 
aos Presidentes tia Relação pelo at·t. 7." ~ 5. 0 doRe
.!~ulanH·nto dP 3 de Janeiro de t8:J3 é excepcional e 
depentlr•ntP da condiç:1o de falta de Bachareis, e pois 
para ser tal attrilmiç:i:o cxereida, devP-~er pr{wiamentc 
ver· i fi cada pelo mesmo Presidente a condiÇlio referid~J ; 
coneetiCJ' provisão para todos OS Jugares, aÓOde . não 
houver lhchareis, ~~ devolver a outro a comlição da 
attr·itmição. e por !'Onsequencia à attribuição sem se d~r 
o •·aso de lia. ' 

Ainda maif;, coHvr)m atteutlet· á convemenc1a do ser.: 
viço da administração <la Justiça, não concedendo pro
vir-5o além do numero suffidente, e não p1·eterindo 
as t·eputaçõt's locaes preestabelecidas. 

Vossa Magestadc Imperial Mandará o que fôr· melhor. 
Sala das Conferencias da Secção de Justiça rlo Con

selho de Estado, em 4, de lt'evereiro de 1870.-José 
Thonw= Nalmco de Jraujo.-Domici{'no Leite Ribeiro •. 

Co mo pa rccc . 

Pavo, U t.le Novembro de 1870. 
ni.M 

Com :1 rubr·it'a de Sua Magestatle o lmper·auqr ~o·risn 

llartio das Tres Bm:.,!Munn'if 
• ob lr,nllllhT 

J26dT anil 2()10.t 
iOIT P.tb G(:<'J()IDn 
JTT!I ni:)h·r~Y!' oh 



DECISÕES 

N. 3~7 ·""'"':•~U~RA.-EM tã DE NOVEMBRO DE 1870. 

Declara' que Oi~Cril*lrarlo de 'm de11osllo dtulrlilr~l.l(o.fs só 
tem direito á IJraUllcaçào mcusaJIIe IWBOOO. 

Ministerio dos Negocios da Guerra .-Rio de Janeiro, 
em tõ de Novembro de 1870. 

111m. e Exm. 81·.- Tendo V. Ex. rum o seu otlicio 
11." 00 de 2~ de Outubro ultimo snbmettido ã conside
r·ação deste Ministet·io o requer·imento eril. que o Alfer·e:> 
honol'a!'io do Exer·•ito Francisco de Paula Santos re
clama o abono de soldo e mais vantag·ens cot·resjJOndeutes 
áquelle posto pelo exercício em que se acha de Escrip
turario do deposito de artigos bellicos dessa Província : 
declaro a V. E:t., para sr.u conhecimento e fins conve
nientes, tfue, tendo aquelle lugar sido creado pela Pre
sidcncia dessa mesma Província em t86ã, ern attenção 
aos movimentos militares qur. então existião, e não 
podendo ser considerado senão com o cara(' ter de em
preg-o de Fazenda, não deve sel'<Obonado ao serventuario 
outro vencimento que não seja a gratificação de t;o~OOO 
meusaes, no caso de que o lugat· ainda seja redamatlo 
pelas urgencias do seniço. 

Deus Guarde a V. Ex.- Raymundo Ferreira de Arat,jo 
Lima.- Sr. Presidente da Província de ~li na:-~ Geraes. 

--
N. 328.-FAZENDA.-EM 16 tn-: :»omMnRo 111~ 1870. 

Sobr·e a remessa de uotas suiBtituitlas . 

.ftlinisterio dos Negocios da l<'nzen•la .-Rio tlc Ja
neiro, em 16 de Novembro d.e {870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente uo 
rribunal do Thesou~o Nacional, ordena aos Srs. Inspee- . 
toros das Thesourarras de Fazenda que não guardem a 
remessa das notas substituídas r1ara os ultimos mezcs 
rio exercício em que tivr.t· ~iclo ff~ila a substituição. 
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porqu~ t.a.l demot·~ tra~ u:anll~rno~ á ~~~~iP~Ill'il,!lào ·do 
'f !tesouro; qué dcclar·em nas reta lides liunexas- aos offi
eios de t·emcs~as o exercício a· que e~ tas pertencem te. 
finatmente fJUe nos ·re&pectivos üalaDiii:UI,'WI~'Qi ~d1üUfn'.f 
cionarem as especies itas notas; prestew· ~s 1 ~~are
cimentos uecessarios para faeilitãr·•u 'co'nlereiléi:ts-, 
indicando ainda as datas e numeros dos mesmos om
cios. 

Francisco de Saltes 1'orres llomom 

N. 329. -FAZENDA.-- EM {6 DE NOVEliBRO Ilt 1870. 

A disposlcào do :il't. 3õ do Deci'eto n ,o .tlsfO do 20 de Abrp ui
·uiuo uào é ap,,licàvcl á fo•·~a dot r~uardàt Ji,· ,) · . 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda -Rio de· Ja
neiro, em i6 de Novembro de 1870. 

FrancisN) de Salles Torres Homem, PresidHn te do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Ins
pector da Thesour:ll'ia de Fazenda da Província de 
!Uato Grosso. em resposta ao officio n. o 97 de t3 de 
Julho proximo passado, que a disposição do art. 3õ 
do Decreto 11. o ~õiO rle 20 de Abril do correnteanno. 
determinando que as gratificações dos empregados da~ 
Alfandegas fação parte dos reUJectivos ordenados, não 
ú appliCãvcl á força dos Guarilas, que não são compre
hendidos naquella classe, por sei'Virem por· contracto e 
tempo mareado. 

Fran'cisco de Salles Tort·es Hometlf. ·' 



N. 330.-FAZENDA.-EM 17 Dt: Non;l!BRO m; !870. 

Sob•·c o lreconhecimento das) fu'•_•!~!i das PI'OCUrõ\Çtie!l e dos sub· 
t~slabelccimentos, c 1las assignaturas dos TabelllàfS, •Juando 
uao são bem conhecidas. 

Ministerio dos Nc.!.(ocio~ da Fa:r.enda. -lHo de J;t
liCil·o, em !7 de Novembro de iH70. 

Franciseo de SallcR Torre>; Homem, Presidente do 
l'riuunal do Thesom·o Nadonal, 1leclara ao Sr. Ins
P''dOI' da· TIJc,;ouraria de Fazenda lia P1·ovincia das 
_\(agúas, em· resposta ao seu oflicio n. • ~6 de 7 de 
Ah•·il p1·oximo passado, que tmn sido pral.ica ~eguida 
uas Hrparlif}iies Publ ieas I!Xigir-se o reconhecimento 
fias lin11as quúr dai' p1·ocurnçües •rut'·r dos r-;ubstabcle
l:iuwnlo.~ pa~sarlos por particulares, e bem assim o das 
assignaturas dos Tahf'lliães, quattdo não são bem co
nhecida~: havendo t•utretaulo o a1·bitrio, do qual se 
deve usar com mtJÍla prwlencia, de dispensar-se u 
reconheeimento das li nuas dos pa !'ticulares e dos Ta
bclliães, desde fJUf' um 011 mais empregados as conhe
cem c dão por Yerdaueiras. 

Francisco de Sttlles 1'ort·es Homem. 

~. :::a.-FAZENDA.-E~' n IJE ,'W\EMJmo 1n: 1870. 

o imposlo de tt·ausmissão de propriedade u:io \:devido no caso 
ile simples •·eposi~·ãu culre cu-hc•·•lciros. 

i\linistrr·io dos Neg-ocios fia Fazentla.-Hio de Janeiro, 
em t7 ue Novembro do tH70. 

Tendo sido presente ao Tt·ihunal do Tht•som·o Nacional 
u r·neurso interposto por Giaeomo Jlerrini e Pedro Ber
dni Sobrinho uo despacho do Sr. Allmiuistratlor tia 
Jlecebedona do Jlio de Janeiro lflW os obrigou ao paga
mento do imposto dn li"/ .. pnlr~ compra que fi:r.cr.ão, em 
aclo de partilha, da 'fUUla p~rte_dos ,'lll!~oveis ~~~ .. 
possuião em coHllltUill rom ~ma Jt'lll~ p. Lec.rha Herl'IIJJ. 
,. •JIIC ••sta llw• '''""nu; o lll"~'llll 1nlnwal : 
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Considerando que não se trata de uma acquisição feita 
depois da partilha, m~s sim d~ uma simP.les reposição 
rffcctuada por convento entre os t:o-herdetros, e·appro·. 
vatla pela sente111:a que julgou a mo:>ma .p:n·\iUta4H&Cto 
r~tc que o Capitulo ti.~~&.." dos ar·tigos. das siQs isenta 
tio impo,;to ti•~ tr·ans,mi.ssão ~o Jl!Opl'icdade; . 

Gouside!·awlo que a rflalrzat;ao do paga.mento das _dt· 
vitla.s pa~.,tvas da hcr:uu,;:1 antes ou depo1~ tia partilha 
,, fado complelamcnte intlitreJ'eute para a questão, uma 
vez que a tlld~ão tl1•ssas tlivitlas entre o~ co-herdeiros 
offl'cluou-se ~ntes da partilha, isto é, antes de dividido 
o 1lominio ou quantlo a herança esta\'a pro indiviso; 

Rc:<olvcu dar pt·ovimento ao recurso. 
O que communico ao mesmo St·. Administrador Jlara 

sru ronhP.cimcnlo c fins co"'·enicnles. 

Fmnci llrn dr Salte.~ TorrP.~ Homem. 

N. :132.-FAZENDA.-K\1 t9 DF: ~OrF.MnRo nE 1870. 

ll;i pwvinu•nlO :w ,:ceurso da r.ou~"'anhia Bebc.ribe, de Pernam
buco~ acerca do tlcspacho llvr· de diversos objectós que a 
mesma importára par·a o(eucana nto del agua pota\·ei, de 
tJuc é emprez:u·ia, ua caJ•ita I da Pro\·inri:l.- ... · · 

Ministerio tlós Neg-ocios da Fazflnda.- Rio de Ja
neiro, em t9 de Novembro tlc 1870. 

Francisco dn S:Jlles Torres Homem, Presidente do 
Trihunal 1lo Thesouro Nacional, communica ao Sr. 
lnswctor da Tlle.,ouraria de Fazenda da Pt·ovincia de 
Pernambuco, para og Iins convenientes, e em res'
posta ao oHicio n. o 79 de 5 de AIJril proximo pas
~ado, que fui presente ao mesmo Tribunal o recurso 
interposto pela Companhia Deberibc, crnprezat"iâ do 
t•nr-anamrnto <lc agua potavel na capital dessa Pro· 
\'in ~fa , repre.sentatl~t por .~ru rlirector· o Dr: . Sym
phronin Cesar Coutmho, reclamando contra a decisão 
des~a Tlwsouraria que confit·mou a qa Alfantlega su- : 
jei tando o recon·en te ao p~gamen.to dos direitos de . -·- ~ -, 
importaçãq sobt·e diversos objcctos vindos da lngll>~~'l1 D 
lr.r.ra no na vi o Se~ Gull p31'a !lW. da mes~:J Co.AA~)~ ~~ \J' '' '14 
nl11a, (Jffiquanto nao fos~e sattsfclta a extgr~~Í\~t: 

~~ . ' i ~, 

,, 
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Circular do Thcsouro n." 48 de 3 de. nezembro de 
i869, cumprida naquc!la Uepartição C.u :1.5 de Ja
neiro do corrente a uno; c o 'fribunal : 

Considerando que o art.. 26 da L~i n. o 2~~ ~e .30 
dt\ Novembro de :1.8-il isentou taes i1hjrdos tio J•efe
rido ragamonto, e <fliCIHta disposição não pMc con
sidaar-s<! rtwogada pela Circular· de· ~1w se trata, a 
qual apena~ e'<ige tJUO as Companhias apresentem 
annnalmentc a t•elação dos ohjeetos de que pt'ecisão, 
o qw· SI\ de,·e cnlendnr da data da mencionada Cir
r·ulat· 1'111 diante; •' qnc, lirwlmente, os objcctoscons-
1 antes da factura aun<~xa an ofticio do SI'. Inspeetor, 
nenhuma outra applit~ação podem ter a não ser para 
o encanamento de agua, e que já se achavão encom
mendados antes rle ser ~~onhecida ar(uella Circular; 

Rl'i>oolven da I' provimento ao recurso, mandan:lo 
tlespach:tJ' line dt• tlin\ilos n" ohjectos sobre 1pw ~~~~~~ 
\'l'l'!':l. 

Frn.nri.w:n rlt• SrtUf.~ Tnrn·.~ llonu•m . 

N. :l3:l.-FAZENDA. ·~.EII 21 IIF. NO\'F..IIIliiO DE 1~711. 

l1Ncrmit1a IJIU' a> Thesonrat·ias de Fazen,la, durante a guerra 
entre a França e a Prussia, obserfem :ts disposições tio 1\Ji
nisterio dos Negocios F.SII'angeiros abaixo declaradas. 

Ministcrio dos Ncgocios da FazciHb. -Rio !I c Janeiro, 
rm 21 de Novembro de :1.870. 

Francisco de S:liles Torrrs Homem, Presidente do 
Trihunal do T!Jesouro Nacional, de conformidade com 
o Aviso do Ministcrio de E~trangr-iros de H> rlP Outubro 
pt·oximo lindo, rt•ntelte aos Srs. Inspc~ctot·es das 'flw
~out'at·ias dr l<,azeuda, para a drwida exrcução, a inclusa 
1~ópia da Circular expedida t~m H. tio dito mcz por 
aquclle AlinistPrio aos Prcsidcn tcs das J>rovincias em 
additamcnlo ás do 1. 0 de Agosto de 186t, 23 de Junho 
de 1863 e 27 de Agosto do correu te anno, estabelecendo 
as regras de n_!l!!lr:i!-lhlade, que se derem ohservar na 
gnrrra entre-a J>ntssia e :1 F'ranr.~ 

Frn11r-1.~ro ffp Salf.fn Torrr.~ HfJmPJn. 
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Aviso a qae se refere a Clnndar ••pra. 

Ministerio dos NegQcios Estrangéiros.~ Rio de. ~á-
neiro, fi de Outubro de 4870. · 

Illm. c Exm. Sr.- Sua Magcstadc o Imperador Houve 
por bem Uesolver que, na presente guerra ent1·e a França 
e a Prussia, scjão mantidas as Circulares deste Ministerio 
do 1." de Agosto de 4861 , ~3 de Junho de 4863 c ~7 de 
Agosto ultimo com o seguinte additamento: 

·1. o Os navios dos belligerantes tatllaráõ combustível 
nos portos do Imperio unicamente para a continuação 
da viagem. . 

E' prohibido o fornecimento de carvão aos navio& 
que percorrerem os mares vizinhos do Brasil para apre· 
sar embarcações do' inimigo, ou pratir.ar qualquer õutre 
gcncro de hostilidades. 

Ao navio que uma vez receber combustível em nossos 
portos não se perm1ttirá novo fornecimento senão 
quando houver dl:'corrido um prazo razoavel, que faça 
crer que o dito navio regressou depois de concluir a sua 
viagem a um porto estrangeiro. 

2. o E' pt·ohibido annunciar ilelo telegrapho a partida 
ou a proxima chegada de algullt navio mer·cailte ou de 
guerra dos belllgerantes, ou dar a este qualquer ordem, 
mstr·ut:Ção ou aviso tendente a prejudicar ao inimigo. 

Neste sentido V. Ex:. deverá expedir as convenientes 
ordens à!. estar,ócs dos tclegraphos e aos alviçareiros. 

Apruvcitu a opportunidade para reiterar a V. Ex. as 
seguranças de minha perfeita estima e distincta·eon
sideração.- Visconde de S. Vicente. - A. S. Ex. o Sr. 
Presillcntc da Província de .•.... 

DECISOE! DB 1810. 112. 
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N. 33~.-FAZENDA.-E!II 21 pE NOVEMBRO DE 1870. 

Provfmenf.o de um recurso sobre aj classificação de certa fa
zend:tque a parte submetteu a dêspachcf como jíànnlnbo a e 
ãigódão de mais de tiS fios, e foi considerada pela Alfandega 
como cambraia de algodão. -- · · 

Ministerio dos Negocios da Fazenlla.-1\io de Janei t•o, 
em 21 de Novembro de 1870. 

Tendo sido presente ao Tribunal elo Thesouro Na
cional o recut·so iiJierposto por John Moore & Comp. da 
decisão dessa Inspectoria, que mandou classificar como 
eambraia de algodão de mais de W fio!! sujeita á taxa 
de 3~000 por kilogramma. as fazendas contidas em 20 
caixas da marca ••.. n. o• 567 a 586, vindas de Liverpool, 
na barca ingleza lJeogawn, entrada neste porto em Hl 
de Abril ultimo, e submettidas a despacho pelos re
correntes como panninho de algodão de mais de Hí 
fios, sujeito á taxa de 28000 por kilogramma ; o mesmo 
Tribuna I: 

Considerando que ba notavel differença entre o t"
ddo das cambraias de algodão e o da inclusa amostra 
n." I da fazenda submetttda a despacho ; 

Considerando que o ·p'are~er da commissão da Tarifa 
não foi concorde na classificação, declarando um do!' 
seus membros que se havia cnganado·na apreciação do 
tecido da mercadoria em questão, e bem assim que as 
differem:.as por cllc notadas são rcaes, c distinguem 
as cambraias de algodão dos Jtauninhos de mais de 
15 fios; 

Considerando que sendo classificada a mercadoria da 
amostra n. •t, como as cambraias de mais de fõ fios, no 
art. 5W da Tarifa, pagará aquella mercadoria, em re
lação ao!l' preços do mercado, taxa mais forte do que 
esta; 

E attendendo a que a distincção feita pela Tarifa 
entre cambraias lisas brancas, e os panninhos de mais 
de 15 fios, ·ficaria sem applicação, confundindo-se a 
mercadoria da dita amostra com a cambraia da amostra 
n.o 2, tambem inclusa, importando essa confusão maior 
taxa para o panninho de algodão; 

Resolveu dar proJimento ao mencionado recurso, c 
mandar que nessa Alfandega se observe a classificação 
que sempre teve a mercadoria da amostra u." t eomo 
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pannuuw de mais dl} Ui fios, suieito á tilxa do art. 556 da 
Thr~. · 

O que communico a V. S. para 'lell Cóllheeiibentó e 
fins convenientes. 
Deu~ Guarde a V. S.-Francisco de Sall8s Torre. Ho

mem.-Sr. Inspector da Atcaildega da Córte. 

·--
~. :rt'i.-FA7.ENOA.-F•~\f 2i DE NOVEllRRO DF. t8i0. 

A concessão dasi vanta~rens de\paquete s6 é permittida ás Com
panhias transatlanticas, que esiãllelecerem servi~ identico 
atl da Real Companhia de Southampton. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda • .;..Rio de Janeiro, 
em 21 de Novembro de 1870. · 

Illm. e Ex.m. Sr.- Em resÂosta ao Aviso de V. Er. 
n. 0 Gl de 31 de Outubro proxTirío pasgado, remettendo 
o requerimento que devolvo, no qual a Companhia de 
navegação Catharmense, estabelecida na cidade da La
guna, pede as vantagens de paquete para o vapor de sua 
propdedade denominado Itaperrwá, cumpre-me declarar 
a V. Ex.. que o referido vapor não está nas condições 
de obter as vantagens solicitadas; porquanto, a Reso
lução Legislativa n.• 803 de 20 de Setembro de f85i só 
permitte ao Governo Imperial concedêl-as âs Compa
nhias transatlanticas, que estabelecerem servico iden
tico ao da Real Companhia de Southampton. · · 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco de Salles Torres Ho
mem.-A S. Ex.. o Sr. Jeronymo José Teixeira Junior. 
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N. 336.- FAZENDA.- E3I 22 DE NOVEMBRO DE 1870. 

Declara não ter lugar a.(concessão das vantagens de)paquetes 
a uns vapm·es de navegação costeira. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Ja
neiro, em 22 de Novembro de 1870. 

lllm. e Ex.m. Sr.-Em t·csposta ao Aviso de V. Ex. 
n. o 45 de i5 de Otituhro proximo lindo, remettendo 
o officio n. o 67 do Presidente da Província de S. Paulo 
fie 29 de Dezembro ultimo, no qual o mesmo Presi
dente pede as vantagens dé paquetes .Para os vapore~ 
S. Vicente e S. Francisco, empregados o primeiro na 
navegação entre os portos do Rio de Janeiro e lguape 
com escala pelos portos de UbJt.uha, Caraguatatuba, 
S. Sebastião, Santos e Cananéa, c o segundo na linha 
intet·mediaria até Santa Catharina; cumpre-me declarar 
a V. Ex •• que os referidos v a pores não estão nas con
dições de obter o favor que pede aquelle Presidente 
no mencionado officio; fJUe devolvo, porquanto a Re
solução Legislatin n. o 803 de 20 de Setembro de i8Y1. 
só permitte ao Governo Imperial concedêl-o ás Com
panhias transatlanticas' que estabelecerem serviço 
identico ao da Real Co91panhia de Southampton. 

Deus Guarde a V. E i. -Francisco de Salles Torres 
llommn.-A S. Ex. o Sr . .Trwonymo José Teixeira Ju
nior. 

N. 337. -FAZENDA.- E~l '23 DR NO\'F.3tnRO DF. 1870. 

Sohre a coiJI'ança dos 5 e 30•/o, de que tratão as Instrucçiies 
de 2 de 1\laio ultimo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro, 
em 23 de Novembro de 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nncional, declara aos Srs. lng
pectores das Thesourarias de Fazenda que o desconto dos 
impostos de 5 e 30% de que tratão as lnstrncçües fie~ 
de Màiô dõ corrente nnno, mandadas observar pela C ir-
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cular n.• H da mesma data, deve suspender··Se por todo 
o tempo em que não perceberem vencimentos os res
pectivos Funcciooarios; com tanto porém. que nos futu
ros mezes, em que entrarem no gozo àelles, indemnizem 
todas as prestações a que estiverem sujeitos, e comple
tem o pagamento dos mesmos impostos. 

Franci!!co de Salles Torres Ilomem. 

N. 338.- FAZENDA. -EM 23 DE NOVF.MBRO DE t870. 

Indefere um recurso ácerca dos direitos de objectos submeUidos 
a despacho antes da execução das alterações feitas á- Tarit:'l 
prlo necrcto o.• 4t99 deste :mno. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 2:J de Novembro de 4870. · ' 

Communico a V. S., para~ fins convenientes, que 
á vista da expressa disposição do art. t69 § :t.• do Regu: 
lamento de UJ de Setembro de f860, foi indeferido pelo 
Tribunal do Thesouro Nacional o recurso interposto por 
Klingelhoefcr & c.• da decisão dessa lnspectoria de r; 
de Julho ultimo, que os obrigou ao pagamento dos di
reitos a que estavão sujeitos varios volumes contendo 
fechaduras, facas para cozinha e enxadas de ferro, vindos 
de Liverpool nos vapores Charlotte, Pascal e Euterpe e 
submettidos a despacho antes da execuçiio das alte;à
çõcs feitas á Tarifa pelo Decreto n. o U99 de 2 de Abril 
do corrente anno. 

Deus Guarde a V. S.- Francisco de Salle$ Torre• 
Homem.- Sr. Inspector da Alfandegada COrte. 

-·-
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N. :139.-FAZENDA.-EM 24 DF. NOVEMBRO DE :1870. 

Os Fieis dos Thesoureiros ·interinos n!io têm direito aos ven
r,iíiieíilõsê.viiitãgêõsiiüê cÔmpetem aos Fieis dos Theson
rciros effeetivos. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
nr,i!·o, ~~m 24 tk Novcmltro tlr {870. 

Francis,~n 1lc Salles 'l'ot'l't~s Homem, Presidente do 
Tribnnal do Thcsouro Nat~ional, eommunica ao Sr. 
lnspcctor ela Thcsouraria de Fazenda da Província 1le 
Pernamhueo, para os lin~ convenientes, c em resposta 
ao officio n. • 2'~2 de :17 do mez proximo passado, que 
foi indeferido o recurso interposto por Modesto do 
He«o Baptüüa, Fiel do Tht•sourciro da Alfantlega, rc
ela';llando contra a decisão dnssa Thesouraria que lhe 
negou o pagamento dos vencimentos daquelle lugar·, 
do L • de Julho de 1868 a 9 tlc Setembro do corrente 
anno, em que o exerceu interinamente; visto que, 
segundo as ordens do Thcsonro n. • :102 de t4 de Maio 
de :l8ô8 c n." 178 de :15 de Outubro do mesmo anno, 
os Fieis dos Thesoureiros interinos não são empre
gatlos da Repartição em que servem, mcts apenas an
_xiliarcs particulares destes, c portanto não têm direito 
ao~ vencimentos e vantagens que competem aos dos 
ThPsourniros elfcctivos. 

Franri.~ro rir Salfrg TorrPs llomnn. 

--
i';. 3W.-FAZENDA.-Eu 2~ DE NOVE~IBRO DF. :1870. 

ná provimento a um recurso sohrc r restituição de )f!!!~i.l!JS de 
20.700 kilogrammas de ttnina da ColiYia , tlespachatla em 
transito para a Europa. 

i\linisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Ja
Hciro, em 2~ de Novembro de 1870. 

Francisco de Sallcs Toncs Homem, Presidente do 
Trihunal do '!'besouro Nacional, communica ao Sr. Ins
Jif'elm da Thcsouraria de Fazenda da Província do Par:"l, 
para o~ fins conVI'HÍCII[I'S, ,. t'fll rt•spo.~l.a ao ollkio 
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n. o 23 de :1.4, de Março proximo passado, que foi pre
sente ao mesmo Tribunal o recurso intêrposlo pm· 
Francisco Peres Peniche, da decisão dessa Thesouraria 
que confirmou a da Alfandegá, s11jeitabdo ao pagamento 
dos direitos de importação 20.700 kilograminas de 
quina em casca vinda da Bolívia; e o Tribunal : 

Attendenrlo a que o recorrente importára aquella 
mercadoria pelos rios l\lamoré c l\ladeira com a guia 
manil'eslada em Serpa, na qual se declarava rruc era 
prodneto da Holivia destinado á Europa, e que dentro 
dos doze dias fOra declarado em transito; e conside
rando qne nãt• são sujei tas a direito algum as mer
eadorias que assim são despachadas para o estrangeiro, 
na fórma do art. 622 do Regulamento de 19 de Se
tembro de t8ü0 ; 

Resolveu dar provimento ao recurso, mandando res
tituir a importancia dos direitos indevidamente pagos. 

Outrosim, communica ao Sr. Inspector, para o fazer 
constar á Alfaudeg-a, que já foi declarado pela ordem 
do Thesouro n. o 410 tlc 15 de Setembro lle 1869 qufl 
não é ueccssario o deposito das mercadorias em en
t.rcposto para gozarem do favor do supradito art. 622 
do Hegulamento de 19 je Setembr·o de 1860. 

Prancisco de *lles Tor1·es Homem. 

N. 3H .-FAZENDA.- E11 24 DE NOVEMBUO DE 1870. 

As/notas de apresentaçllo dos .'escravos vindos de fóra do Mu
uicipio com passaportes, são 1Sêiitã& de imposto do sello. 

Minísterío dos Negocios da Fazenda.- Uio de Ja
neiro, em ~4 de Novembro de 1870. 

Em resposta ao officio de V. S. n.• 547 de 27 de 
Agosto ultimo, no qual consulta se são sujeitas ao 
sello Hxo as notas de apresentação dos escravos vindos, ·-
tle fóra oeste Município com passaportes, lançadas em~ ~ 
livro para CSS(' fim rrcado, drdaro a v. S. qu~~\. "" c~MAfl 

/'" C.\.)1""' . ' 

/'~~
[.~· ,.·c::'' 
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referidas notas não podem deixar de ser consideradas 
como documentos de expediente das Repartições Ge
raes, e portanto estão isentas daquelle imposto em 
virtude do art. f.õ, n. • f2 do Regulamento do sello. 

Deus Guarde a V. S. - Francisco de Salies Torres 
Homem.-Sr. Dr. Chefe de Policia da Côrte. 

N. 3~\e.-Ji'AZENDA.- Ell ~6 IJE NOVEAIBRO DE {870. 

,\utoriza a venda dos volumes das Imperiaes ':Resoluções de 
Consulta da Secção de Fazenda do) Conselho de Estado, c 
manda que se observe a tal I'CSJJCilo a tircuiar u.o 6 ile 6 de 
.Fcvereii'O de 1867. 

Alin istcrio dos Negocias da Fazenda.- Rio tle Ja
neii·o, em 26 de Novembro tlc !870. 

11rancisco de Sallcs fones Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, havendo autorizado 
a Typographia Nacional para rcmcttcr ás Thesourarias 
de Fazenda, a fim de serem vendidos, volumes das 
Imperiacs Resoluções do Conselho (}C Estado da Secção 
de Fazenda, ordena aos Srs. Inspeclores das mesmas 
Tllesourarias que fação ohscr·var sobre este objeclo, 
n~ parte que lhes toca, as instrucções censtantes da 
Crrcular n. • 6 de 6 de Fevereiro de !867. 

Frrmci,çco ru.~ ·Sttlles Torres llomem. 

--···_. 
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N. 3~3.-FAZENDA.- Eu 26 DE NOVEMBRO DE 1870. 

Sobre a gr:.tificação que compete aos V6luntarios da Patri:l .qúe~ 
desistindo da baixa, se engajáriio para o serviço ao Exercitó~· 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Ja
neiro, em 26 de ~ovembro de 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesuuro Nacional, declara aos Srs. Inspec
torcs das Thesourarias de Fazenda , de conformidade 
com o Aviso do !Uinisterio do,; Negocios.da Guerra de 7 
do correntf!, que os Volnntarios d~ Patria que desis
tirem da baixa, e se engajarem nos termos do art. 1.• 
do Decreto n. • 3371 tle 7 de Janeiro de 1865, Wm direito 
a pet·ceber a p:ra lilicação de soldo dobrado de engajado, 
de conformidade com o disposto na Lei n.• i98 de 27 de 
.Julho fie f.8í8, c não a de 300 réis diarios, cujo abono 
depeut.lia do nxcrcicio de campanha, como antes havia 
sido tleclarado por Aviso do citado 'Ministerio de 9 
tle Maio de -1867; recommendando-lhes, por esta occa
sião, que mande susvender o abono que desta ,ultima 
gratificação se tiver feito aos ditós Voluntariosda Patria 
que se engajárão para o seJ'iiÇo do Exercito, e bem 
assim. que por meio de üescontos faça voltar aos Cofres 
Publico:> o que indevidamente tiver sido pago. 

Francisco de Salles Torres llomem. 

N. :Jvi.- FAZENDA.- Eu 26 nE ~ovEMsno ok 1870. 

ltCS!IOnde ;í. representação da Illma. Camara Municipal contra 
o 1árren~amento concedido ao Dr. Daniel Pedro Ferro Cardos?, 
do·1 terreno accrescido da Praça de D. Pedro 11, junto as 
ollicirias tlas obras da A lfandega. 

l\lini~tcr·io dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 26 de Novembro de !870. 

Na representação que ao Govemo Imperial dil'igiu a 
J\lma. Camara Municipal da Côrte, em 12 do corrente 
Htez, t:ontra o arrendamento eonceditlo por este Minis_ 

l!ECISÕE~ l>ll 1870. tí3. 
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ter·io ao Dr. Daniel Pédro Ferro Cardoso, do terreno 
accrescido da Pt·aça de D. Pedro 11, junto ás olficinas 
centraes das obras da Alfandega, para ahi construir um . 
edillcio destinado ao commercio, informa a mesma Ca
mara ter negado ao concessionario a licença por clle 
pedida para essa construcção pelas seguintes razões: 

t.• Ser o dito terreno parte in~grante da referiria 
Praça, c como tal, de logradouro publico, sob a admi
nistração do Município. 

2.• Ter de reverter ao Thc~out·o o producto do ancn
damento, quando a Camara, consentindo na concessão 
soll as clausulas que indicara, tivera em vista auferir 
os 8:0008000 annuaes da renda para applical~os ás des
pezas do plantio e aformoscamen to daquclla localidade, 
sendo que, pelo contracto celclm~tlo com este 1\linislerio, 
o concessionario augmentou eonsi1lcravehnente as suas 
vantagens particulares, excluindo a Camara de todo e 
qualquer proveito, e até da legitima autoridade e 
inspecção em approvar o prospecto e lixar os alinha
mentos da edificação. 

3." Ser a Camara prejud ieada no contracto de arren
damento, que, eom autorização do Governo, fez <.la 
Praça do Mercado, si o conces~ionario locar para negocios 
idcnticos as casas que ni con~truir junto á mesma 
Praça. ' 
· Em resposta, c a be-m e declar·ar á Illma. Camar·a, IJUe 

não póde set· attendida a sua representação pela impro
cedencia das razões expostas. 

Quanto a La, porque o tcn·cno de que se trata não é 
realmente logradouro publico. 

Os terrenos de que as Municipalidades precisão para 
logradouros, devem ser por· ellas requisitados do Go
vemo, e emquanto este não os declara taes, não podem 
ter semelhante denominação e destino . 

. Ora, não consta que o mencionado terreno fosse pc
duto pela Illma. Camara para tal fim, ·nem posto á sua 
disposição por este Ministerio, que o vai progressi
vamente augment<~ndo pot· meio de aterros, segundo 
a informação do Engenlwiro Rcbo~1ças, tle 24. de Ou
tubro ultimo; nenhum flirr.ito ao me,-mo teneno póde 
ella derivar do facto dn Ler sido o alerTo daquell~ 
pontQ começado á sua custa e por ordem sua, antes da 
construcção do respectivo cães, visto eomo nin~uem 
póde aterrar o mar sem licença, e o terreno crcado por 
aterro não autoriz1do ou fica pertencendo ao Estado, ou 
o Ministerio da Fazenda o roncetle por ;tforamento: 
ron~eguintcmenl(',_ o de 'fllC st' I rata é um a,·cre~eido 
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de servidão publica, e não logradouro p.ublitJo como asse
vera a Camara, e, a ter de ser arrendado, só o ~e ser 
pelo Ministerio da Fazenda. · 

A circumstancia, lembrada pela lllma. Camara, de se 
lhe haver remettido os requehmentos dos pretendentes 
ao anendamento, não é prova de que este Ministeri.o 
reconhecesse o dominio municipal sobre o terreno. 

E' um acto esse que o Thcsouro pratica sempre nos 
rasof> de afm·amento rle terrenos accrescidos, para os 
fins indicados no ~ 3." do Decreto n. • 4.100 de. 22· de 
Fevereiro de 1868; isto é, para que os requerimentos 
:-;ejão informados em relação á possibilidade e van~agens 
tla concessão, examinada a pretenção sobre o ponto de 
vista elo alinhamento e regularidade dos cáes e edifica
ções, ela servitlão e logradouros publicos, ou de outros 
interesses municipaes. 

Esta prcscripção, observada quanto aos requ.er!
mcnt'bs para aforamento, julgou o Thesouro que. deVIa 
ser tambem !\Cguicla quanto ás pretenções de arren
damento, que por excepção, se fazem do:. terrenos 
acerescidos, e por isso enviou á Camara os requeri
mentos alludiclos. 

Assim proce1lemlo, não teve este Ministerio outro 
Hm senão certificar-se de que a concessão projectada 
não offendia nenhum dos direitos ou legitimos inte
rcssesda Municipalidade, e a lllma. Camara,consentindo 
no arrendamento proposto, implicitamente confessou 
que não resultaria da concessão prejuízo para ella, nem 
privação de gozo, ou incommodo para o publico. 

Si depois negou licença ao concessionario para levan
tamento do edificio, não foi por precisar do terreno para 
logradouro publico, pois aliás teria objectado á con
cessão, quando ouvida sobre a sua conveniencia; maii: 
sim pelo facto de entrar para o Thesouro o producto do 
arrendamento, o que não se daria sendo o terreno, como 
pretende a Camara, logradouro publico, porque nesse 
caso lhe competiria approvar o contracto com as con
dições que julgasse conveniente, e reverteria a seus 
cofres a respectiva renda. 

O terreno, porém, não tem, como fit:ou demonstrado, 
a natureza e o earacter que lhe quer dar a lllma ~ Ca
m~ra ; ó um accrescido do domínio do Estado, neces
sario, em futuro mais ou menos proximo, ás obras da 
Alfandega, e como tal só o Thesouro póde concedel-o 
por anendamento com as condições que forem aconse· 
Jhadas pelo interesse publico, sendo-lhe livre aceitar 
ou não as que a 1\tunicipalidadt: houver indicado. 



A 2.• razão é tambem insustentavel em vista dos 
argumentos que destroem a primeira. 

A renda de um terreno accrescido não póde entrar 
para os cofres da Municipalidade, c sim para o Thesouro. 
Si a Camara precisa de recursos para plantar e embel
lczar c: Praça de D. Pedro li, deve procurar obtel-os pelos 
meios competentes; mas ainda assim, quanto aos ac
crcscidos d61 mesma praça, seria preciso que.o Governo 
lh'os concedesse para logrndouro publico, o que prova
velmrnte não se verificara, porque taes terrenos, como 
fica dito, são precisos para servidão publica; e tanto 
que no contracto relativo ao de que se trata, impôz-se 
ao concessionario a obrigação de demolir o edilicio, findo 
o prazo do arrendamento, o que mostra a impossibili
dadP. de ficar o mesmo cflificio prrtencendo nessa época 
ft Illma. Camar:1, eonfomw a rlansnla po1· clla estabc
ll'cid:~. 

A Camara, pl)rtanto, dev(~ra limitar-se a cumprir o 
disposto no supracitado art. :1." do Deercto n.• 4i05; 
mas npprovandQ., como fez, a proposta, tacitamente 
approvou o projecto de 1·dificação que o concessionario 
juntúra a seu requerimento; não podendo por isso 
aproveitar-lhe como raz~o Jo recusa de licença, a allc
gação agora feita de que o contr:~cto firmado no The
souro pelo concessionario privou-a, o que aliás não é 
ex:acto, da lcgrtima autot·idade c inspecção em appronr 
o prospecto e fixar o alinhamento das edificações. 

Finalmcnfe, pelo qu() toca á 3! razão, o Ministerio 
1la Faz()nda entendeu que a prohihição feita ao concc~
sionario-de locar as casas que vai construir para ne
goeio iden ti co ao dos loca ta rios da Praça do l\Iercado, 
orr.~ndia o principio da livre coneurrcncia, tão nccessa
ria ao inlercsse publico, c que em nada púde prejudicar 
as rendas mnnicipaes provcnienll'g daquclla fonte. 

A' vista do que, eumpr·e que a lllma. Camara mande 
passar quanto antes ao referido concessionario a licença 
por clle solicitada, para que possa dar principio ás res
pectivas obras em execu(iio do contracto celebrado com 
o Thc~onro Nacional. 

Franr.i.çco rfp Saflp,ç TorTP.ç llomem. 

---···--" 
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N. 3&,5.-FAZENDA.-EM 26 DE NOVEMBRO DE 1870, 

Nr~ga despacho llvré a diversos objectos importados pela-com
panhia ltu~na-, visto niio ~r. rem en~luslvamPnte applicavels 
a r.stradas de ferro. · 

Ministrrio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
r.m 26 de Novembro tlP 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda da Província de 
S. Paulo, para os fins convenientes, e em resposta ao 
officio n." 140 de 29 do mez proximo passado, que não 
póde ser concedida i~ençã() _de-· d~rei_t~~ aos objectos 
wnslantr.s da relação apresentaãa pela- Companhia 
lluana-; visto que não sendo elles exclusivamente 
applicaveis a estradas de fet~ro, e sim insti'Umentos ou 
fcn:1menta de trabalho, empregados por empreiteiros, 
que os comprão no mercado ou mandão vir por sua 
conta, reverteria a isençãô em favor de particulares e 
não da cmpreza, a qual súmente goza dessa vantagem 
quanto ao material e utensílios que não têm outra 
applicação senão a obras de estradas de ferro. 

Francisco de Salles Torres Homem. 

N. :WJ.-M.\ RINHA. -AVISO DE 26 DE NOVEMBRO DE tR70. 

Manda abonat· as' maiorias, de que trata a segunda observação 
da tabella de 2\ de Novem~ro de f86(), aos Officiaes da Armada 
dcsemprega!los, quando servirem de vogaes nos Conselhos de 
(;nena. 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Marinha.
Rio de Janeiro, em 26 de Novembro de 1870. 

Sua l\lagestade O Imperador, Conformando-sé com o . 
parecer do Conselho Naval, ex penso em consulta n. o 1686 ..---~~~·--·:-.., 
de :1.4 do mez proximo preterito, Ha por bem D r.-- ._ ~1\lllt!/?,4 
mina,. qur ao !I Officiar.!l do Corpo da Armada, de . \) 

!~/-~ '" -"" ti <r"' I<) 
.. ~ .. ·-, 



~ados, que servirem como vogaes nos Conselhos de 
Guerra, e pQr todo o tempo, que se conservarem em tal 
exercic .o, se abonem.as maiorias, de que trata a segunda 
observação da tabella de 2i de Novembro de. 1860, isto 
é, a<; estabelecidas no Decreto de 2 de Abril de i82õ; 
licando assim Htensivas á Marinha as disposições a este 
respeito contidas no A viso do Ministerio da Guerra, de 
2;) de Julho de 1.860. 

O que commun i co a V. S., para sua intelligencia e 
dtwida execução. 

Deus Guude a V. S.-Lni: Antonio Pereim Franco.
Sr. Contador da l\larinha . 

. --..··-·· 

N. :1'~7. -FAZENDA. ~- Eu 2R nE ~oVR~lliRO DP. 1870. 

~~~ !'OFrc dt~ ot·philos não se tb~\'1' dar enlt':ttl:l a quanlbs 
pertenct•ntes a maiores. 

Ministerio dos Negocíos da Jlazen(la. -~ Hio de Janeiro, 
em 28 de Novembro de 1.870. 

Illm. e Ex.m. Sr.-Em resposta á consulta feita pelo 
Administrador interino da l\lesa rlc Rendas do Município 
de Jtagnahy, em officio de 24 de Outubro findo, sirva-se 
Y. Ex. declarar-lhe que foi approvado o procedimento 

. que teve recusando-se, como Thesoureiro do cofre de 
orphãos daquelle Município, a daJ' entrada no referido 
cofre, por ordem do respectivo Juiz, c a titulo de depo
sito, á quantias pertencentes a maiores, e portanto 
cxtranhas ao mesmo cofre, visto estar esse proéedi
mento de accôrdo com as leis em vigor. 

Deus Guarde a V. Ex. - Fmncisco de Salles Tm·res 
Homem.- A S. Ex. o Sr. Con~rlhriro Dirertor Geral 
rbs Rendas Publicas. 

·-···· 
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N. 3~8.-FAZENDA.-Eil 28 DE NOVBMBRO_Di 1~0. 

Os títulos dos Empregados das Set~LjLt·iAs da Policia nomeall)~· 
pelos t·especlivos Chefes, estão sujeitos ab pagament• de 
emolumentos . 

.Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 28 de Novembro de l870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector 
da Thesouraria tle Fazenda da Província do Amazonas 
l(UC foi approvada, pot· seus juddicos fundamentos, a 
deliberação tomada pela Junta de Fazenda da dita Pro
vinda, que sujeitou ao pagamento tlc emolumentos os 
tit.ulos dos Empregados da Secn~taria da Policia ·no
meatlos pelo rc~pectivo Chefe, como consta do officio 
n." U do mesmo Sr. lnspector tlatado de iO de Agosto 
do anno passado e dirigido ao Ministcrio da Justiça. 

Francisco de Salles Torres Homem . 

.... 

N. 3~9.-FAZENDA. -E}I 29 DE NOVEMBRO DE l870. 

A isenção de direitos concedida ás mercadorias e objtctos, a 
qõe se refere o§ 21 art. IS12 do Regulamento das Alfande;-as, 
não comprehendc o expediente. 

Ministerio dos Negocios d·a Fazenda .-Rio de Janeiro, 
em ::t9 de Novembro de !870. 

· Communico a V. S., para os fins convenientes, que 
}JOr despacho do Tribunal do J'hesouro Nacional de 1!1 
do corrente foi sustentado o de t9 de Maio ultimo, que 
indeferiu o recurso que Hett Wilson & c.•, agentes da 
Companhia- PaciOc Steam Navigation-, intcrpuzerão 
lia decisão dessa Inspectoria, que os obrigou ao paga- ~ ~·- ... 
monto da quantia de 7:380~0~0; importancia do expe- ·' ;::~'-· · ~ -, 
dien te llC 3 % sobre o valor do carvão despachado s·; \\,.,~I~ rll A t?~. 
mesmos a·•:eute~, •lc Novembro de 1868 a Outu. ~\..~~ 

-~"' ! ~' 
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1869; visto entender o referido Tribunal que não são 
os direitos de expediente da mesma natureza dos de 
importação para que a isenção destes produza necessa
riamente a ist~nção daquelles, como diversas Ordens do 
Thesouro o tem declarado, e ultimamente a de. 30 de 
Setembro de f868, pela razão de que o§ 2l do art. 512 
do Regulamento de f9 de Setembro de f860, que corres
ponde ao § 21, do art. ~." das disposições preliminares 
da Tarifa, não se acha comprehendido em nenhuma das 
hypotheses cstaLelecidas pdo ar I. mm do mesmo Regu
lamento. 

Deus Guarde a V. S. - Francisco de Saltes 1'orr·es 
Homem.- Sr·. Inspector da Alfandcga da Côrte. 

N. :mo.-1\IAIUNIIA.- Avrso llE :j DE DEZEliBRQ DE f870. 

Jtegula o lllOdo de Jll'OCede,··se com as [•raças, que tiverem de 
ser dispeu~:ulas •lo st~t·viço aetivo, ou escusas pot· incapacidade 
physica. 

2.• Secção.-Ministerio dos ~ego~ios da Marinha. 
-Rio de Janeiro, em 3 de Dezembro de 1870. 

llhu. e Ex.m. Sr.- Sua l\lagel'tadc o Imperador, 
a Quem foi presente a consulta do Conselho Naval 
u." !696, de 18 do mez proximo pr·cterito, sobr·e a 
convcniencia de applicar-se ás praças dos corpos ele 
marinha as providencias, a que allUlle o Aviso do 1\li
nisterio da Guerra, de 7 de l\Iaio de 1858, Houve por 
bem, uc accôrdo com o parecer enunciado na mesma 
consulta, Determinar q uc sn obser·vem na Armada as 
in::lusas Instrucções, regulando os casos, em que se 
deve dispensar do serviço activo, ou conceder baixa, 
por incapacidade physica, ás praças assim julgadas em 
Inspecção de Saude. 

O que con~munico a V. Ex:. para seu couhccinwulo 
n execução. 

Deus Guarde 'a V. Ex .-Luiz Antonio Pereira Franco. 
- Sr. EnrarTegado do Qnarlci-G•Jiirral da l'l'lariuha. 
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lnt;trueçües, Pegulando o modo de proceder•se com ag 
praças,quc tiverem de ser dispensadas do serviço aetlvo, 
ou escusas por Incapacidade phfslea, · emqnanto não 
fõr ercado o A!ll~·lo de Jnvalldos. 

Art. 1." As praçns julgadas incapazes por inspecção 
de saude, se tiverem concluído o tempo de serviço, 
fixa•lo em Lei, ter;'ío baixa mediante ordem do Minis
rerio •la Marinha, caso não prefirão passar para a com
panhia de invali<lo~, onde nenhum serviço prcstaráõ. 

Art. 2. 0 Si, não lcwloconcluido o tempo de praça, 
puderem ainda prestar algum serviço morlerado, a 
juizo do3 mcmbros•tla Junta de Saude, serão passadas 
para a companhia .de in validos, ou ficaráõ addidas aos 
corpo;;, a que pertencerem, até dar-se-lhes destino. 

Art. 3. o As praça:;, que, na fórma do artigo prece
dente, passarem para a companhia de invalidos e alli 
completa rem esse tempo de serviço, serão logo delle 
escusas por ordem tlo 1\linisterio da .Marinha.· 

A's mesmas praças é li vrc desistirem da escusa c 
continuarmn na companhia de invalidas sem pres
tarem serviço, si as:>im o preferirem. 

Art. 4." Si, não tendo concluído o tempo, forem 
julgadas incapazes de todo serviço, não serão delle 
csc:usas sem no'vo exame sanit~rio, depois de um anno, 
durante o qual ficarúií a1ldidas á companhia de in
validos srm prestar serviço. 

Estas praças terão tambem direi to de preferirem á 
escusa a continuação como ad!lidas á mencionada cótn
panhia. 

Art. 5.• Qg mappas relativos á inspecção de s:tudo 
serão todos de modelo uniforme, dado pelo Quartel~ 
General da :Marinha, contendo os nomes, filiação?.- idade, 
naturalidade, estado, tempo de praça e qualiaade da 
molestia, ou circumstancia que produziu a impossi
bilidade para o serviço. 

OBSERVAÇÕES. 

L • Quando a baixa fôr dada a praças comprehen~ 
didas no art. 3. • destas Instrucções, são desnecessa
rias nos mappas as casas relativas á molestia e ao 
parecer da Junta. 

2. • O tempo de praça deve ser expresso em annosi 
mezes c dias, descontados os períodos, que a praça 
per:le, em virtude das leis em vigor. , --~- ~, ·· · -.. 

Rio .de Jaryeiro, em 3 de Dezembro de 1870.-:~ \'1~ fJ~"'/lf?;/ 
Antonw Perezra Franco. ,~~~~ . 

....... / '\"0, 
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N. 3!i1.- FAZENDA.- EH :_; 1m DEZEliRno DE 1870. 

A expedição dos !Tilulos tle nomc:v;ão dos Olficiacs inferiotes , 
Guardas c Vigias das' Alfandegas compete aos lnspectores das 
mesmas Relmrtições. --

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Rio tlc .Janeiro, 
em 5 de Dezembro de 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Ins
pect.ores das Thcsourarias do FazcnUa , que a expedição 
dos Títulos aos Emp1·cg-ados que, pelo art. 4.• do De
creto n.• 4175 de 6 de l\laio de 1868, são nome:1dos e 
demittidos pelos Inspectores das Alfandegas, compete 
aos mesmos Inspeetores; observando-so nesta parte o 
que ~c pratica na Alfanrlega ria Côrte. 

Francisco de Salles Torres Homem. 

N. 352.-FAZENDA.-EMr)nE DEZIDIRllO DE t!l70. 

Sobre o pa.gamcnto de gratitic:v;.iies aos,êmpregados que flscalisão 
o embarque de gencros' p~ ra. o cx!r.Í'ior nos portos interiorrs 
não hahilita!los. 

Ministerio dos Negocio~ da Fazenda.- Rio de .Ja
neiro, em ;> de Dezembro de 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Ins
pector da Thesouraria de Fazenda da Provincia do 
Rio Grande do Norte, que devem ser pagas pelos res
pectivos consignatarios as gratificações arbitradas aos 
Empregados que, nas embarcações estrangeiras en
tradas com permissão do Governo em portos interiores 
não habilitados, . em virtude da faculdade conferida 
120 Decreto n.• 2485 de 28 de Setembro de 1859, art. 4. •. 
e Regulamento das Alfanrlegas, art. 3!8 § f.", fisca-
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lisão o embarque para fóra do Impe1·io dos generoi de 
producção nacional; ficando portando approvada a de
liberação que tomou, de considerar revogada ·a Ordem 
n. o 366 de 7 de Agosto de f863, conforme participou 
em seu officio 11. o 43 de t9 de Setembro ultimo. 

Francisco de Salles 1'orres Homem. 

~. :;;):l.-FAZENIJ:\.-E11Ü DE DEZ~:JIIBRO DE {870. 

Sohn~ :t COillJJclenei:t !las Thcsourarias pam providenciarem 
:tt:rtT:t •la(vewla do gado das\fazenrlas nacionaes • 

.1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- I\ i o 4e Ja
neiro, em :; dr Dezembro de !870. · 

111m. ~~ Exm. Sr.- Tendo presente o officio de 
V. Ex. de 2ti de Setembt·o ultimo , a que acom
panhou a proposta de Amol'im & h·mãos para a compra 
do ~~do vaeeum das fazendas nacionaes do Rio Branco, 
S . .Marcos c S. Bento: declaro a V. Ex. que, com
petinrlo ás Thesourarias ·administrar os proprios na
cion·aes e entrando nestes as fazendas da Nação, ã Thesou
raria ti essa Província e um pre providenciar sobre a venda 
do gado das rnfcridas fazendas, por isso que o seu 
wodnrlo fôrma a sua pr-inr,ipal receita; isto como manda 
'' lei, em hasla publiea, preferindo-se quem mais e 
melhores vantagens olTerecer, e submettendo-se á appro
vação do Thesouro os contractos, como dispõe a ordem 
de 22 de Setembro de l8i>2. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Salles Torres 
Homem.-A S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia 
r! o Amazonas. 
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N. 3t;~.-ll\'IPEHJO.-E~l 7 DE DEZEMBRO DE !870. 

Deel~r:J qne deve ser considerada nu lia a prova escripLa ares
peito da «]'tal se tenha dado qualquer dos factos que o ari.13 
das rnstr·uc~ões de 30 de Outubro de 186!! previne. 

Ministerio dos Negocio;; do Imperio.-Hio de Ja
neiro, em 7 de Dezemhro ele i870. 

Decl\l!'O a Y. P., rt•spolltlnndo ao seu ollicio do I. • tln 
conenlc mez, qun das disposições prevçntivas do 
art. :1.3 1las lnslrucçõcs de :30 de Outubro de :1869, 
as quaes têm por fim impedir que nos exames geraes 
de preparatorios o cstuuante receba aúxilio ou itis
piração na prova escripta, e da do art. 20 resulta 
a doutrina que st~rviu de hase á decisão tomada no 
Aviso que expedi com a data de :19 de Novembro 
ultimo, devendo-se considerar nulla a prova escripta 
a respeito da qual se tenha dado qualquer dos factos que 
o dito art. 13 previne, c não podendo neste caso o exa
minando ser considerado ltahilitado para a prova oral. 

Quanto finalmente ao art. 30, que trata- de factos 
1lill'erentes, é clara a disposição ryue dá ao Inspector 
Geral cornpetencia para apreciai-os, e applicar as penas 
no mesmo artigo estabelecidas. 

Deus Guarde a V. P .-João Alfredo Corrêa de Oli
veira .-Sr. Inspector Gnral Interino da Instrucção 
Primaria c Secundaria do l\lunicipio da Côrte. 

--
N. 3~>5.-FAZENDA.- E1I 9 De DEZEMnno DE :1870. 

l'tlanda reformar um processo de arbitramento relativo ao des
pacho de 600 cbapéos de lã, por ter·se no mesmo processo 
infringido u'~ 4. 0 do art. 5í7 do Regulamento das'\Aifan
dcgas. 

lUinistf'rio dos Neg-ocios da F:n:cnda.-Rio de Janeiro, 
em !) do IJczemhro de :l870. 

Fr·ancisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lns-: 
pector da Thcsouraria de Fazenda da Provincia de Per-
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nambuco, para os Iins convenientes, que foi presente 
ao mesmo Tribunal a petição de recurso de revista dos 
negocial).tes E. A. Busle & Comp., reclamando contra 
a c.lecisão da Alfandega da mesma Província, que su:. 
jeitoti ao pagamento de direitos de importação, na 
razão de 600 réis cada um, 600 chapéos de lã vindos 
no navio franccz Solide ; e o Tribunal : 

Considerando que, tendo a maioria dos ar h i tros no
meados para classificarem a mercadoria de que se 
trata, decidido a questão na fót'ma do art. 577, § ~.u 
do Begulamenlo das Alfandegas, só cabia mandar pro.:: 
seguir o despacho de conformidade com o ai"bilra
mento, e não considerar empatada a opinião dos ar
bitros do commercio, pelo simples facto de se dizer 
que uma commissão externa era de opinião diversa ; 

Considerando que deixou-se de observar a dispo
sição do mencionado art. 5i7, § 4.", pelo que deu-se a 
hypothese do art. 76i, ~ 2. • do Regulamento süpra
citado, em que se admittc o recurso de revista ; 

Resolveu dar provimento ao dito recurso para o fim de 
ser reconsiderado pela referida Alfandega o respectivo 
despacho, c reformado o proces&o de arbitramento, 
em que foi violada a disposição do § 4. o do art. 577 
do Regulamento das. Alfandegas. 

Francisco de Salles Torres Home,n. 

N. :mu.-FAZENDA.- EU iO DE DEZE~IBRO DE 1870. 

Dá provimento ao recurso de um negociante de Porto Alegre 
acerca do lançamento de sua casa de negocio, ·para a co
brança do imposto de industrias e profissões. 

Minis ter i o dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro, 
em 10 de Dezembro- de 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao·sr. Ins
pector da Thesouraría de Fazenda da Província de S. 
Pedro, para os fins convenientes, e em: resposta ao seu 
officio n. o 2r,o de 15 de Outubro proximo passado, quo 
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o mesmo Trilmual rc:;ol v eu tl:.tr provimcn to ao recurso 
interposto pelo commcrciantc R. C. Dillonda decisão 
dessa Thesouraria, que confirmou a da Alfandega de 
Porto Alegre indeferindo a reclamação que elle fizera 
1:ont1·a o lançamento da sua casa de negocio, para pagar 
o imposto da L" classe das Tabcllas A. e O. do Re·· 
gnlamentn n. o 431ü do 23 tle Março de :18G9, no cxer
eicio dP 1870-:1.871, visto que !JCias informaçõe~ da 
mesma Alfandega mo~tra-sc ([Ue o commcrcio do rc
damanle é feito a rct:dllo ; pelo IJUC, dcvêra ser lan
'iJdo na ~-" das~e das meueionada,; Tabcllas, como ne
gociante~ a \'arejo: ttão JH'C\a!I!CCnuo <1 razão dada pdu 
tuspcctur Lbqtwlla Hcparliçiiu, rlu ter proeerlido tle modo 
1lilferente em face da ordem do Thesouro sob 11." 143 
tlc 23 de Julhq do corrente annu, poi!' que clla trata de 
••specie difl'en~nte, referiJIIlu-~c a um commerciantc 
rnm :liversa:> rasas Llc negocio, armazens ou depositos 
situados no mesmo ml!nidpio, raso em que se deve 
re1~ular o l;mçamenlo pPio~ ar!,;. H c :l6 do supra
cilado HPgulamento. 

Pnmcisro 11!' :-:ol/r.s Torrt'S Homem. 

'l. 3il7.-FAZ[•~ND.\. ---1':11 t:: llE IJE7.E~IBRO DE 1870. 

Sobre a armazenagem que tleHm pa;;ar os objcctos apprehcn
rliJos c dcposil ?,d(l~ n:1 s E~:! a<;I•L's <la E si rMia de Feno de 
li. l'ed r o !L 

~in ist.erio dos Negodos da V;lí-:enda. -Rio de Janeiro, 
~~m t:i !11~ Ilczembn• de 1~70. 

H.emetto ao Sr. Administrador da Recebedor ia do Rio 
de Janeiro, para seu conhecimento, a inclusa cópia do 
Aviso n.o !)~do .Ministerio da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas de 29 de Novembro proximo passado, 
declarando terem sido expedidas as necessarias ordens 
ao Director da Estrada de Fe!'ro de D. Pedro 11, para 
que a armazenagem dos objectos apprehendidos, e depo
s.itados nas P:'>taçoe~ d:1 mrsma estrada, não flxceda a !) "{. 
.::os rc~pcctiVO' rlJrctto·;. n•nform<' a Lei dr~ 26 de Se-· 
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lembro tle t8ü7, pelo tempo da demora, que ficou limi
tado a oi to dias, e se no fim desse prazo não fdr removido 
o deposito, ficat·á o objecto sujeito á disposição commum, 
c neste!! termos alterado o art. 9!l das Instrucções de 29 
de 1\larço do corrrnte anno. 

Fnmri~ro dl' Salle.~ Ton·e.~ Homem. 

N. :ms.-FAZENDA.-Eu u. nF. nEzF.MBno nE 1870. 

Recurso ex-ollicio ácerc;t da. restituição 1los \direitos tle con
sumo exigidos pela Alfandega de Uruguayana-Sôiirc ·úm "des
pacho de aguardtmtc c assnc:u procedente tia Provincia de 
l'cruambuco, c :tlli im(Jort:ulo por via de 1\lollll'vidt;o. · 

l\linistcl'io dos Negocios da Fazenda.-Riotlc .Janeiro, 
em H1. de Dezembro tlc 1870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspectot· 
da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro, 
para os fins convenientes, e em resposta ao seu officio 
n.• 39dc H de Fevereiro proximo passado, que foi pre
sente ao mesmo Tribunal o recurso interposta, cx-officio, 
por essa Thesouraria, da sua decisão reformando a da Al
fandega de Uruguayana, que negou a restituição rla quan
tia tle 2:281~~00 paga por Floreticio 1\loreno, prqve
niente do rlircitos de consumo de um carregamento de 
aguardente c assucar vindo de Pernambuco, por via de 
Montcvidóo, no patacho Fredonia; e o Tribunal: 

Considerando que a troca do nome do navio, por occa
sião de requerer a parte o despacho na ausencia das 
guias, não podia induzir a erro ou fraude, logo que os 
generos despachados conferião com ellas em numero, 
marca, peso, qualidade c quantidade, como effectiva- · 
mente foi reconhecido na conferencia; 

Considerando, outrosim, que se achava o caso de que 
se trata nos termos previstos na ultima parte do art. 631 
do Regulamento das Alfandegas : ' 

Resolveu dar provimento ao recurso para o fim de ser 
etfectuada a restituição requerida. . ~--~ ... 

/~li'lM 
Fmncisco de Salles Torres Hometn7~'~'-~:.~ \'\"- J _A!It/ 

/'·.~·· •. ~ 

/' ()_~' 
(' ... 
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N. 35!}.-FAZENDA.-En lG DE DEZEMBRO DE 1870. 

A apprehensão de caixas com assuear contendo materia hete
rogenea, s•i tem lugar quando :1 •tuantidade desta fôr tal, que 
revele iutenç:!o 1lc fraude. 

i\linistcrio do.-; Negocias ria l''azrnrla.-Rio elo Ja
neiro, em W rle Oe:wmhro rir. 1H70. 

Francisco rir. Salles Torr1':; Homem, Presidente do 
Tribunal do Thcsouro Nacional, ten•lo presenteare
presentação da Junta Directora da Associação Com
mercial da Província •la B:thia, reclamando contra a 
maneira por que na A lfan•lega da mesma Província ú 
executada a disposi•,;ão do art. fi12 ~ 7. o combinado 
com o art. 257 do Regulamento de i!} de Setembro 
ri e 18f>O, apprehenden•l•)-sc c:li 'C as eom assucar sob o 
pretexto rle conterem corpos ('stranhos, que na rcali
r!atle não passão de arêa e outras impurezas proprias 
de semelhante genero; rccommenda ao Sr. Inspector 
ria Thesoni'al·ia uc Fazenda fia referida Província, que 
far;a rest~boleccr a pratica f(liC se observava na su
pracitada Alfandega quallllo tinha tle proceder á ve
rificação tio qnc t1·ata o art. 288 tlo Regulamento em 
vigor; não devendo ter lugar a apprehensão senão 
quando a qttantidadl3 das impurezas envolvidas no 
assncar fôr tal, que revele a intenção de fraude. 

Francisco de Salle.~ Torres Homem. 

N. 360.-FAZENDA.-E11 Hi DE DF:Zf:~IBRO DF: f870. 

Indefere a •·eprcscntação da Associação Commcrcial da Pro· 
vincia do Ceará, pedindo •rue o imposto dolsello seja alli arre· 
cadado pelo Correio. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Ja
neiro, em f6 do Dezcmbr·o de :1870. 

Francisco de SaUes Torres liomem, Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lns
pector rla Thw;ouqJ'ia rlf' Fawnrla Àa Pr·ovinr.ia rlo 
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Ceará, para os fins convenientes, e ém resp-o"sti ao 
seu officio n. o 70 de 23 de Setembro prollimo passado, que 
não póde ser attendida a representação da AssociaçãQ 
Commercial da mesma Província, relativamente a seu 
a arrecadação do sello feita pelo Correio em lugar 
da Alfanuega ; porquanto, podendo o maior numero 
de transacções sujeitas a e~te impo~to p.1gal-o por 
meio 1las estampilhas, que se encontrão nas repar· 
tições encarregadas da arrecadação dos impostos e em 
casas particulares devidamente autorizadas, está o 
commercio sempre fornecido de taes estampilhas para 
a maior parte .de suas transacções, pois só de 20~000 
para cima é que o sello deve ser pago por verba, 
easo est1~ em que cxige·se toda a •·esponsahilidade 
dos empregados que a lanção, para evitar abusos; 
pelo que, mui acertadamente determina o Regula· 
mento que esta cobrança seja feita pelas Repartições 
cncarrcgatl:ts tia tios impostos. 

Francisco de Salles Torres llom~m. 

-···-
N. 3íH .-~IAHINHA .-AVISO DE 16 DE IHO:ZEMBRO DE 1870, 

Declara qne, não sendo militares os serviços resultantes do 
mandato legislativo, não podem ser contados para a(concesslo 
da\ 01·dem de s. Bento de Aviz. 

2 .• Secção.-~linist1~rio dos Negocios da Marinha.
Rio de Janeiro, em !6 de Dczemhro de 1870. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua l\fagestade o Imperador.· 
Conformando-se com o parecer da Secção de Guerra 
e Marinha do Conselho de Estado, expenso em eon· 
sulta de 3 de Outubro proximo findo, Houve por bem, 
por Immediata e Imperial Resolução de U do cor
rente, Mandar declarar que, não sendo militares os 
serviços resultantes do exercício legislativo, embora 
feitos por Officiaes da Arrnada, é fóra de d~vida que, 
emquanto não fôt· alterada •doutrina do art. L o do 
Decreto n. o (f,':W3 de 13 de Junho de 1868, não podem 
ser contados para a concessão da Ordem de S. BenLo 

l>ECISO!lS IJE 1870, 55. 



J)ECISÕES 

de Aviz, que a Lei de tG de Dezembro de t790 creou, 
e tem sido mantida com o fim de remunerar serviços 
puramente militares, prestados durante determinado 
espaço de tempo, c não quaesquer outros, segundo 
o dito Decreto e a Imperial Resolução de 23 de Ja
neiro de 1869. 

O que commun i co a V. E'(. par a seu conheci meu Lo 
e os fins convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex .-Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Conselheiro de Gurrra, enearregado do Quartel
General da Marinha. 

. .... 

N. 362.-FAZENDA.-Ell i7 DF. DEZF.llBRO DF.f870 • 

. Declara que aos Inspectoi·cs das Alfandegas fica competindo, 
d'ora em diante, a concessão de licenças aos Guardas das ' 
mesmas repartições, 

Ministerio dos Negocios da .Fazenda.-Rio de Ja
neiro, em 17 de Dezcmhro de 1870. 

Devolvo a V. S. o requerimento em que o Guarda 
dessa Alfandega, Antonio Nepomuceno de Souza, pede 
tres mezes <le licença, sem vencimentos, para tratar 
de negocias de seu interesse fóra da COrte, a fim de 
que V. S. conceda a licença solicitada no caso de 
a julgar merecida; ficando <l'ora em diante como regra 
que taes licenças devem ser concedidas por essa Ins
pectoria, depois de ouvido o respectivo Guarda-Mór. 

Deus Guarde a V. S.-Francisco de Saltes Torres 
Homem. -Sr. lnspec lo r <la Alfandega d;~ COrte. 
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N. 363.-FAZENDA.-E~l 19 DE DEZEMBRO DE !870. 

Não tem lugar a imposição de mui ,ta ao §xact,pr responsavel por 
(demora. na entrega. dos dinheiros a seu cargo) quando a demora 

se der por culp:l da. Thesoura.ria. · 

Ministerio dos Negocios da Fazr.nda. -Rio de Ja
neiro, em 1\l de Dt~zembro de i870. 

Francisco de Salle;; Torres Homem, Presidente do 
Trifmnal do Thesout·o Nacional, declara ao Sr. Inspector 
da Thesouraria de !fazenda da Pro v incia das AlagOas, 
em resposta ao seu oflicio n. • 81 de 10 de Outubro ul
timo, que approva a deliberação tomada pela mesma 
Thesouraria, de relevar o ALlrninistrador da ~lesa de 
Rendas geraes de S. Miguel Francisco lgnacio Alves, 
da multa em que inconêra por haver excedido qtiatr9 
dias o prazo marcado para a entrega dos dinheiros 
á seu cargo, visto ter provado concludentemente que 
semelhante demora não foi occasionada por elle, e 
sim pela affittencia de trabalho da 2. a Secção dessa 
Repartição, encarregada do processo das guias ; obser
vando-lhe, porém, que em casos semelhantes não tem 
lugar a imposição da multa: porquanto, esta pena só 
deve ser inf1 igirla quando a mó r a fOr occasiona<ta 
pelo Exactor responsavel, e nunca quándo se der por 
culpa da dita TIJcsouraria. 

Francisco de Saltes Torres Homem. 

N. 364..-FAZENDA.-EM ~~ DE DEZEMBRO DE 1870:. 

Declara que o Iast de arqueação dus navios da Hollanda-lhec
plast-éôri;esironde a 2,38 toneladas do Brasil. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro-, 
em 21 de Dezembro de 1870~ 

Francisco de Salles Torres Homem. Presidente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, tendo em vista a 
reclamação feita pelo Consul Geral dos Paizes Baixos _-· :,;t~H.:1 P 
em nota de 20 de Outubro ultimo, declara aos ,. ~~"- <:\-., <" .. ··; •r 

'~'V-." 
't'·, . . ,, 

"-i ~ ..... 

I 
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Inspectores das Thesourarias tlc Fazenda, para os fins 
convenientes, que o last tle arqueação dos navios da 
llollanda- shecpla!!.L- corresponde a 2,38 toneladas 
Lrasileiras, c uma tonelada 1le mar da mesma nação 
-zeeton-de 1.000 kilogrammas equivale a 1,26 tone
ladas do Brasil; e qnc o last, de que trata a tabella 
anncxa á Ci:·cular n." 21 de H de Julho do corrente 
anno, é o chamado do commrt·cio, usado nos Paizes 
Baixos e na Allemauha do Norte, c equi\'alente a 
:1,78 toneladas hra~ileira~. 

Francisco dl' Sa/les Torres Homem. 

N. 36:5.- FAZENDA.- E11 2:2 nE nEzEmmo llE 1870. 

Nota a irregulat·idade com que Jlroccdeu um Delogado de Po
licia, relativamente aos objectos sal\·;ulos tiÚ uaufragio de um 
uavio estt·augciro . 

. Minis ter i o dos N1•g-ocios da J<azcnda .-Rio i.le Ja
neiro, em 22 de Dezembro de 1870. 

Illm. e Ex.m. St·.- JJerlaru a V. Ex., em resposta 
ao seu ollicio n." 20 ele 18 de Julho·do armo proximo 
passado, que nada ha qne provit.lenciar ácerca da co
bt'ança dos direitos, que deixárào de ser arrecadados, 
dos objectos salvados do naufrag-io da escuna ingleza 
Queen of the Ta{, visto tcr-~e ausentado para lugar 
desconhecido o respectivo Capitão. 

Sirva-se V. Ex., entretanto, fazer sentir ao Delegado 
de Policia de Itaporanga a irregularidade de seu pro
cedimento, entregando aquelles objectos ·ao referido 
capitão sob pretexto dç nada ter encontrado q11e vai
lesse a pena, quando era do seu dever avisar á auto
ridade fiscal mais vizinha para assistir á venda delles 
e arrecadar os direitos devidos; e bem assim recom
mendar-lhe e ás demais autoridades policiaes sob a 
jurisclicção de V. Ex., que em casos taes cumpre-lhes 
observar o que dispõem os arts. 331 c seguintes do 
Regulamento das Alfandegas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Salles Torres 
Homem.-A S. Ex. o Sr. Presidente da Província de 
Sergipe. . .... 



DO GOVERNO. ~37 

N. 366.- GUERRA.-Ell 2':! DE DEZEMBRO DE 1870 . 

.Declara o modo por que devem ser considerados nos, mappas 
dos corpos, a que pertencerem, os Officiues inferiores !lo E ser
cito commissionados nos postos !lê i• Têi1enie ou AÍfcrés. 

1\linistcrio dos ~cgoeios da Guerra,-P,io de Janeiro, 
em 22 de Dezembro lle uno. 

A' Repartição de Ajuuante General.- Os officiaes in
feriores do Exercito, commissionado,; nos postos de 
2. o Tenente ou Alferes, devem ser considerados com 
suas graduações de inferior nos ma ppas dos corpos a 
que pertencerem e em que se acharem; acrescentan
do-se ás observações que lhes fo1·em relativas a decla
ração do posto. suba! terno em que estiverem gradua tios. 

Rayrnundo Ferreira de Araujo Lima. 

N. 367.- GUERRA.- EM 2~ DE DEZEllBI\0 DE 1870. 

Declara o modo por que devem ser contadas as licenças dos 
emprcgatlos do l'tlinistcrio da Guerra. 

1\linisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
em 2i de Dezembro de -1870. 

Declaro a Vm., em solução ao seu officio de 3 do 
corrente, relativamente ao modo de contar as licenças 
dos empregados, que não podem estas ser concedidas 
com vencimentos por mais de seis mezes, e que im
portão sempre perda do vencimento, ou da gratificação, 
se o empregado tem ordenado e gratificação, ou de um 
terço do honorario se este consta só de ordenado, ou só 
de gratificação; sendo que devem ser contadàs da data 
do- cumpra-se -do chefe da Repartição .respectiva, 
que só pódc ser lançado dentro dos trinta dias subse
quentes á concessão da licença, porquanto, fóra do dito 
prazo tem esta caducado. 

lleus Guarde a Vm.- Ráytnundo Ferreira de Araujo 
Lima.- Sr. Ayres Antonio de Mon.es Ancora. 

-···-
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N. 368.-FAZENDA.--Eu 26 D~ DEZEMBRO DE !870. 

Determina que as Thcsourarias remeuão á Secretaria da Jus
tiça, no fim de cada armo civil, uma relação dos Juizes de 
Direito que não percebêrão a gratificação de< exereicio. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazcntla.-Rio de Janeiro, 
em 26 de Dezembro de Hl70. 

Francisco de Salles Tone~ Homem, Presidente do 
Tribunal do The~ouro Nacional, de conformidade com 
o Aviso do Ministcriu da Justip de H tle Novembro 
lindo, ordena aos Srs. InspPclores das Thesourarias de 
FazcJI(Ja que, pot· intnrmedio das respectivas Presi
dencias, remettão ú Secretaria de Estado dos Negocios 
lia Justiça, log-o rrue termine o anno civil, urna 
relação dos Juizes de Direito rJue não percebê rã o a 
gratificação do C'<Prdcio, com declaração egpecificada 
lfos motivos da interrnp1;ão e do tempo della, a fim 
de habilitar--se o ::lupremo Tribunal de Justiça com 
os clemen tos neef.lssa rio:; para a rcv isão annual da 
an tiguidadc dos Magistrados. 

Francisco de Saltes Torres llomem. 

N. 369.-FAZENDA.-E.\t 27 DE DEZEMBRO DE {870. 

Declara _que o !J.~.o permittido aos. Empregados de Fazenda é 
extenSJvo aos casos de morte de descendentes puberes, e aos 
de sogro, .sogra, genro e nora. 

Ministel'io dos Negocios; 1a Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 27 de Dezembro de !870. 

Francisco de Salles Torres Homem, Presi:lente do 
Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspec
tores das Thesourari!J.s de Fazenda, para os fins conve
nientes, que o nojo perrnittido aos Empregados do MiniS.. 
terio da Fazenda pela Provisão de ~9 de Janeiro de !81!, 
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vigorada ,ela ordem n. o 98 de 21. de Abril de f8.i9, é 
e~tensivo aos casos de morte de descendentes puberes 
e aos de sogro, sogra, genro e nóra, considerando~ose · 
justificado o impedimento de oito dias pelds primeiros· 
e de tres dias pelos outros. 

Francisco de Salles Torres Homem. 

N. :170.-FAZENDA.-Ell 27 DE DEZF:RIBRO DE f870. 

Revoga os artg. 4.• das Instrucções de tã de Janeiro c 3. 0 , 

2.• parte, das de 12 de Feve1·ei:·o de 1869, e quaesquer outras 
disposições que estabeleçãu a responsabilidade do Pagad~r 
do Thesouro Nacional e sens Fieis pela identidade das pessoas 
iiiduldás nas folhásdc pagameiiLo, ou nas relaçõe's de ferias. 

1\linistcrio dos Negocios- da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em 27 de Dezembro de 1870. · 

Tomando em consideração a representação do Pagador 
do Thesouro Nacional contra as disposições-'-não só do 
art. ~-o das Instrucções de Hi de Janeiro do anno pas
sado que declara o Fiel e o Escriptur·ario da Paga
doria responsaveis-ao Pagador-pelos pagamentos in
devidos e illegaes feitos fóra da mesma Pagadoria; mas 
tambem do art. 3. •, 2.a parte, das Instrucções de f.\! 
de Fevereiro do dito anno, o qual determina que ne
nhum pagamento se effectue sem que o Pagador ou seu 
Fiel reconheça a identidade da pessoa que apresentar o 
bilhete para tal fim net:essario: e attendendo a que a 
Imperial Resolução de Consulta da Secção de Fazenda do 
Conselho de Estado de 22 de Julho de '1868 declarou que 
a Lei Brasileira não torna o Pagador responsavel pela 
identidade d11s pessoas incluídas nas folhas de paga~ 
mento ; sendo certo que aos pagamentos de jornaes a 
operarios e serventes livres de quaesquer obras, Repar..; 
tições ou Estabelecimentos Publicós, e aos mais que se 
fazem fóra da Pagador ia, de que tt·atão as primeiras das 
referidas Instrucções, deve assistir sempre, na confor~ 
midade do seu art. 2.•, por designação do Chefe respec~ 
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tivo, um apontauor, mestre ou outro official das obras, 
officinas ou estabelecimentos, que tiver conhecimento 
dM indivíduos mencionados nas folhas e ferias', para 
infonnar sobt·e a identidade delles, rJuando não fOI'' re
conlJCcida pelo I<'iel e o Escripturario encat-regados desse 
trabalho; tenho resolvido revogar, como pelo pre
sente revogo, os supracilatios arts. 4. o das Instrucções 
de ,15 rk Janeiro e :J. ", 2.' parte, tias llc !2 de I~evereiro 
tle 186!1, c ifuac~cpwr outras disposiçlks que est:tbeleção 
a responsabilidade Jo Pagador e ~··us Fieis pela identi
dade da.~ pr,ssoas induidas nas fulltas de pagamento ou 
constantes das rei:H;õPs dr ferias ; v ist.o não poderem 
jJrevalecer conlra uma Ht•solur:ão de Consulta, que 
vale como Decreto. 

O IJUCcommunko a V. S., p:~ra sra conhecimento e 
devi dos elfeit.os. 

Deus Guarde a V. S.-li'rrmci.~co rle Salles Torre.~ Ho
mem .-Sr. Con~rlht•iro Ili rrctor· Grral da Contabilidade. 

:o~. 37L-FAZENDA.-Eu '27 nr. DEZE\InRO DE 1870. 

Reforma a decisão da TJJCsouraria U(l Bahia sobre o lança
mento do imposto de lndustrias e prollssües aos Directores 
da Caixa Rc~erva 1\let·cantil da mesma l'ro\"incia. 

Minislcrio dos Negocios da Fazentla.- Rio de Ja
neiro, em 27 de Dezembro <I c 1870. 

Francisco de Saltes Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do 'fhesouro Nacional, declara ao Sr. Ins
pector da ·Thesouraria de Fazenda da Província da 
Bahia, em resposta ao seu officio n. o 33 de 19 de Fe
vereiro proximo passado, que não púde ser approvada 
a sua decisão considerando collectivamente os Direc
torcs da Caixa Uescrva Mercantil da mesma Província 
como a pessoa moral e jnridiea que represanta a 
Hirecção tlaquullc cstahcleeiuwnto, c sujeitos a uma 
mesma taxa fixa e proporcional, deduzida esta do 
aluguel de todo o prcdio em que se acha a referida 
caixa, em lugar do pagamento de trinta mil réis 
de taxa fixa e de cento e trinta mil réis da propor .. 
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cional, calcuiada na razão de W "/ .. sobre o aluguel de 
todo o editicio, em que fõra cada um delles collectado 
pela Hecebedoria; visto não ser fundada aquella decisão 
na lei. nem em actos do dito Tribunal. 

Cumpre, portanto, que caua lJirector seja tributado 
com a laxa fixa marcada na :3.a elassc da ta!Jella 11. e 
f.om a proporcional do nlor· arhitrauo ao local onde 
a DinH·Ioria rxerce as ~uas fu ll<'(iks, na fúl'lna rio Re
gulaJnPnlo annexo ao Decrnto n:· .'J.:hü de ~3 de l\larço 
dt~ Hlí"iU, que manda arbitrar p:u·a o pagamento desta 
t;t xa o valor t'tll'!'r.-;pm!l1en f e ao lot'Jl onde se l'xercer 
a pl'olissJn. 

Fr,mci.w:o tle 8alf,•s Toi'I'I'S Homem. 

:-i. :rí·::?.-F\ZENllA.-E~r ~3 m: PEZEJIBIIll!J!·: 1870. 

Os llll~rcadon~., de dwrutos f' ciganos sú estão sujeitos :w pa
~:wwnt.o da taxa Jl!'O!H>rdoual do imposto tlt~ inrlu~trias t! 
protls~iies. 

Ministt'r i o tios Nt!~oeios da Fazenda.- R i o de .l:Jnci r o, 
~-'!Il 2S de Dezembro de !870. 

Francisco de Sallf's Torres Homem, Presidente do 
Tribunal do Thc::;ouro Naeional, declara ao Sr. Ins
pcctor da Thcsouraria 1le Fazenda da Província do 
Pernambuco, em resposta ao seu officio n. • 2!'5!) de {6 
de Novembt·o proximo pas~ado, que o mesmo 'frilJUnal 
resolveu uão tomar conhecimento do recurso que in
terpóz Raymundo Pereira de Siqueira da deci~ão da 
mesma Thesouraria, que eonfirmou o despacho do Admi
nistrador da Rec(~IJedoria indeferindo a reclamação 
feita pelo recorreu te c ou lra a taxa fixa da 1." da sse da 
Tabella ,\. dollngnlamPntoanncxo ao Decrdo n." <i3W 
de 2:l Je l\lar1:.o de 18tm, lançatla no excrciciu d11 H!70-
l87t solm~ a sua loja de charutos c cigarros, sita ii rua 
do R.angcl n. • 2, na capital da Provineia, Yislo estar 
pl:lrern(Jio o mcncionad.o reeurso. . . •, r.<.,\ :1"t1 

Entretanto .-.bsena ao Sr. Inspcctor, que não foi C)l~- r·· 
da! a sua decis;lo : po;,,, conforme já se n•solreu, P)'~~ .. 

L.ECISllES DE 18i0. t;ô. 

1
. -$::. 

' ,, 
~ .... ~ fi F:·? ~· 



dl'1p:tcho dr• S dr~ 7\hrço tlo c:JITcnfr~ anno, c.omnnni~ 
cado ú lk1~dJ••d0ri:~ do Iiio (In Janriro pela ordem 
n." :11 ri:! Di!·cdoria (;era I 1!:1~ !lrlHia,; PublicJ~, de 
I r. rio mP:::mo rnez, o~ si mple~ mcrc·Hlore~ de charuto<; c 
cigarro:; só estão sujr i IM :1 f' pag·:nncu to da taxa propor
cional d0 imposto df' in;!nst:-i;t~ r profissGrs. 

·1. ::7::. --l':UI:\11 \.- i:u _·:1 11r: ,,,_z::m~r.o Dr. 1870. 

""~Tand.l ~tnnprir n:u oHir·in P qni~~ifJH'iO d(• .Jui;;o f'OIUJl~lr~nte 

!':lf:l a r·ntre~a do flr<Hhtt•:o 1],. W!la IH~I'~I'H'!l 10 legitimo re
p:·-··~r·.ui:uiÍ~ 1!a !!l'"'tTI1, c lll'.<'.f:lra w11~ .,,; o;; militarP'l tlc alia 
rr:uin:;~;,\f; --:1· !~~J·t~ill~~riln ,.,n:Hil:ip:Ph!·; :tntPs d~ 2t annos. 

:1íinistr·río tlo:: ~r·~·ori'''· d.J !;'n:~n,J:t.-l:io de Janriro. 
r·:n :::n rll' lli'i:l'nll,ro <k W7d. 

Em soi:1ção :t::> re;prrim·•nlo dr B~ncvenuto Gome;; 
1h Silr:J S.1hoya, inforrn:ll]f) pr•lo Cnll1~rtnr d:p: Rendas 
Cr~r~rs do !.lbnif'ipio d•• Ta!rnça, drd:.~ro a Y. S., para 
''~ fins r·onY<'nicn:••s, qn:~ infnn<)allas siío a;; duviuas 
oppost:1s prlo nwsmo Colkctor ao oll!cio n'qui~itorio do 
Juizo 1rtr;1 rnt.reQ·a an in\cnt:Jrianll' r herdeiros da 
quanti:'• dn 7:j'J.'):J!l.~, pert''JH:,•pl:• :w e.~polio do finado 
Antonio .los(• Dntn; porrru:nl!n, tr!lllo o Jlnado deixado 
IJPJ'Il··ii'O:'· n;t li'IT::t (jlll' 11··~i! im:mJ••nf.l' o n~prnsrntão, e 
a qu')m por dirl'ito pcrt•·:wr· .a ::ncre~são legal de seus 
!Jnfts, {~ vi,-.to qtlf' :'1 esl.r·s r:ump1·e s:•jão rntrC.'HlCS os 
m:~smos lwns par:1, em J11 izo competr•n !c e mediante 
proc:·s:'o l'l".'·ular. dar-!'~"~ •J deslino qu!' convier, sob 
a rr,pnns;!l,ili•':JII•• ~~iYil r ato'• mc~mo criminal, que 
r·ontr:lil:'Jil n:t q:l:llid:Pk d·· Í!!H'!Jiarianll•:; e L<•stamen
f,·irn~. 

l):r:n:o :1n: j:ti·q: r·cmlad.•: ·~r·:rlr~ s:; dn Abril de fRGti 
:lt.í~ ::; rl•' f.','ll~l'l'irn de ~~~r;,·~.,. l(lll' imporl.ão na qnantia 
dr· 103W2'i, Sl'llrlll nlles dni•lns. pn!'IJI::IIlto o finado até 
t•ssa nltim:t 1hta 11:io n,·,rt:~ deixar de ser considerado 
mrnor. deri:io i':':ualmr'nt.f' sl'r Pntrl'ç:JJcs ao inventa
ri'mlr. poi~~ 1[111" <:1' l'ow:írli•r:io ''lllllO fnrndo parte do 
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espolio, visto o direito a elles allqul!'ldo, uma vez que 
o finado Dutra, pdo facto {:e ter assentado prara aos J8 
anno.~ de idai.Ic, não se pó1lo ronsidel'ar cmauciJiado e 
apto para to1los os acLo-; lla ':"i:la ci\·il, aplitlão que se 
arlljuire pela m:üorí,latlc (lJJ,~n·Lo de :H tl.c Outubro 
de tS31). 

E para eritar ')lll'~tiic~ analogas ;i de qu:· ~c trata, 
<levit.las ao Cll~ano em q:w lahor:~ o ltlC5illO Coll,:clor, 
t:umprc-mc ai11:la tledarar a \'. S., que o principio 
n~sta ma teria asscn tai.lo em U.cdsão uo tltesouro, ú que 
os militares de alta graúuar;ão se considcrão cmanci
pailos antes do.:;~~ annos, scni.lo que IJUaHlo aos mais 
}•rev;ilcr:cru as rc.~r:ts gerao'; de d irl'ilo. 

c~Hl\ llll, vortanto .. que y. ~. onlelll~ ao referido 
Collel'lor que cumpra o requisitorio do Juiz de Ur
phão.; tb;JIIClle t.f.'l'lllll, t:.i:J cowpiet:nuentt~ I'Oillü nd!r: ::t~ 
contém. 

D;~us G ua rJ;~o. a Y. ::-;.- Franci.1ca de Saltes 1'1Jrrr> 
llomem.-Sr. \,·Jn; :li1·iru Di redor (;;•rJ.l t..b CJIJLbJ· 
lidal!e. 

N. 3iL -FAZE:f!).\.-E1I 30 DE DEZ!émmo DE !370. 

As quantias r~colhitl:b aus c.ofrcs publh:us como pe1·teueentef. 
a be~·anl;a jacente, dcvc,u ser entregues au representante le
tiuiiü.i, lugú q11c assi,u o l't!lJ.Ili:;ltaT o Juizo competente, c 
ia.Ít'jlCiiJCIIlCliWHtC tlc habi!ila<;:"lO . 

.Ministerio dos Negocios da Fazcn-J<J .-Hio de hueiro, 
em 30 de Uez:~mbru ele l~í·o. 

111m. c E·uu. Sr.-E:n resposta ao ollicio dirigido a 
essa Directhria pelo Collector uas Rondas Güraes do 
~!unieipio de Yakuça em 18 de Agosto ultimo, consul
tando se eleve ou não eutn•g-;H' as quantias pertcneeutcs 
ao fin:ulu Feliciano Pereira do Rosario c I'I'Colhiuas aos 
cofres da Collet;Loria por cmvrestimo ao liJverno, logo 
que forem reljuisitadas pelo respxtivo Juiz, sem que 
o~ hcrckiros do dito finado, que se achão presentes, se 
tr:uhãJ hthilitJt!u juiiciJlmcnte, para, dq)oL de feita 



;~ partil!tu e 1lr• n'l'ifk:Hia qu:Jl :t imj•lorlanci:~ da::: quoln:; 
li:J~~ hCrJii'ÍI'0'1 rr<'Sf'IJ[():-; !.' aUS"Il(f•,;, l'i'l'Olfll~r-SC de TILIVO 

:'t Collrdnri:1 a-· nu r~ collf)l'rl·:n ~o'l all~t'llte~ ~ cnmpre-nH~ 
lll'd~HI' a Y. E\., p·n·:1 11 ra'PI' r:onst.at· áqnellt> Col· 
l~'cíor. •Jll'' 11:ío se po:li•ndn I'P:t"id<'rar j:tr:nnle a herant;.a 
do t!it." li11adn. poi~: qw· lw 11:1 li'l'l:l herdeiro~. lJUC re
JTP.;t•n!Jo :r pn~~oa 1\r• dl'l'u:Jfn, tll'n:m á e:;~rs herdeiro:; 
, .. : anil·· :·, f''''~oa qun k~ilillJ.IIlH'IIII' os representar, 
·rr ,:!!l'''"~·::•·:; ::s qnanii:lo· all< llli'SIIlll:' pcrl.f'IICP!Iles, 
i':••diln:r• l"''flli•:ir::in dn Jni/<t: ~~·ndn l[lle per~nte e;;tr 
... ,J,.:,·tl'i:·:·"' ;,,,:o""~ i·H•T;' ·::·~ d:•pr·nd,•nt.P." da rcft)
i'!·'·· !I'' i-:!'>·,: .. :1 '!'! iJ '·''I',! r•:~:·t iflt:td:l filtre IJ'H!lll dt: 
d r~-· ~ 1 n f,l r. 

IL·:;< C•r:•i··l" a Y E ... . -Ft·rwr·isco dt: Snlf••s Torrr.o; 
{{,.,,.,,.,! .... \S. L\." :..;r. (;,:n·: ·llii'll'O llirl'clor Geral da,; 
L1 :!r:·,. PPldi,·T'~. 

I. 

llt•t·lar:~ pn·,tript.o '' tlireilo !la lrm:mtlatle rle S. Pedrfl da 
Cid:uk <k \hri:tl':·a :i 2.'' cl:"; loteri~> que lhr~ forão conce
dida~. (HH' u~o ttT relfUt'r·it!D a eoulirtnação tia rncsn1a. 

::llinis\J•ri<~ do~ 'iegocio., da Fazenda.- Bio de Janeiro, 
•·:n :n "" ll•'í'l'!nhro d1· 1:0{/11. 

!ll!ll. t' E'\ 1!l. ~r.-Eiltr•~~rH•'l:'ao:tvi~ndr·Y~ Kx. 
d•· I~ d•• l'ftiTt'lllt· .. l't!Jllel tr·ndo r:úpia do nHkin dr~ !'i do 
nu:~·.:!lil nwz. 1111 rpt:tl " Bi·,po da HiocP~e dr~ J\1ariann'l 
pr•,f:: qnr· '•'.i•• ~~:-lrõJltida a'::!.' rhs lol.t·ri·:ts roru:edidas por 
}.)·ar·ro n." !l!ii dt~ ~a dt· .\!:·nsto dP 18;i7 á lrmandad,, 
dr~ :.'. Pdm 1L1 Cid:td•· "'' ~lariaHIJ:t ~cumpre-me dl~
cl.n:•r :t V. E c. par:t st·H r"nlte•:irnt•llfll I' fins r.o!IY"
ni'~llk~. fJII•' n;io !t•ndo '' rl'f•·rida lrmandiltl•' J'f'f)Uerido 
a eun!iruu(io rl:1 loteria IJIIf; P-:tav;t por extrahir, como 
detennin:t o Decreto d•: :a 1k llP7.t)JUhro flp 18fH, 
arha ,q(• " nll':>lln prf':>~:rip!a SC.''Illlilo a Be:,;ulll~'io f!~ 
Consulta de ~:; d•: l\fain ul!imn. 
Deu~ C:n:Jrlll' a Y. Fx. --Ft"anri.~ro rir Sfllles Torn; 

Hommi.·-·A S. E\. o Sr . .ln;io .\ffJ;dQ Cnrrt~a de OJi. 
Htra. 
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N. 37Li. -FAZK'1DA .-E)I 3 L ~~~: IJEZIDIIH\0 DE 1870. 

O;i provim1~nl.l• a nm recurso sobrc{restilni(~ãu 1los l1.lir~.itos de 
mat.t~1'iaes im(lOI"l:ulns para a construq::in de urna poniP. no 
rio Parahyba, rroviueia do llio de .Janeiro, mandando porfim 
<ll'dnzir o expeflientl~ d1~ r. "In· 

Mini~tcrio tio~ Ncg-of'io~ rl:t Fazcncla.-Hio ,,, . .lanriro, 
em :n ''')Dezembro de 1810. 

Tendo sido presente :10 Tribunal do Thrsouru Na
,·iunal, o l'l'<'l!fSO interpo,to por Thomaz Dutt.on .Junior 
lia dt>ci~~o dl's-;a In~prdoria, qnc lhe negou a re;:ti
l.nição da quantia de :l:1!JG5o:l3, qtw pagon em Julho~~ 
J\5eo~lo do armo tns,aJo pelo~ rlin•i Lo;-; d1! inqwr·taç;io 
dP \a rio:; arli;.:-o~ YÍilllo~ d.1 Enropa, c il1~f;f in;HI<>~ á 
•·nnsl.rllf't::Yo de HTI!:J ;•ollll' de ft'ITO.IJI!e ronlr:11:tou l'.om 
a Presirlenria da l'roYineia do Rio de .Janeiro fazer suhr•• 
o rio ParahylJ:1, em frrnte ú cicladr• d1• Campos; o mesmo 
Trilmn~i!, r•flteudeudo IJllP a bt'IH:ão tk direitos conce
dida pelo Jkrrcto n." 18:!0 de 9 de SetPmhr.o de t8711 
ab1·ange os m:~.tcriat•s Importados antes e depois da fn
pcdiç.'io do diln lJecreto, n•,olveu dar provimento a•> 
rcr,ur.~o, n 111andar rt•sti tu ir aqnl'i!:J quautia, da qual 
dner:'1 ser dt~tlnzirJa a de f")U()f,l7;) COJTI~;;pondentc ao 
cxperliente de !'i "/ .. a rpte esli1 sujei!o o rlcspar.ho do:. 
JlPneros livn•s de direit.os 1!1' consumo. O que rommu
nifo a Y. S. J•:tra seu conheci meu In t' Iins runve
uirnfPs. 

Dr•us Gu:ml1~ a Y. S.- F'ranri.~co d1~ Strlk~ Torre.~ 
Holllt:/11.-·-Sr. In~pertor rl:l Alfandegada Cúrte. 



N J • 377. -Jl1:3Tlr.:A .-:\ 11:'0 v:: J l !I E Dl:Z!Cl!Bfil) llE 1870. 

,\o Presidente da l'rul'incia ·tlc Miua~ Gcracs.- Declara que 
tkvc ser mau tida :1 (classificação das\ comarcas, que, em 
UOJa 110\·a flrcisão judiciari:t, Clll!Jora tcr;hao rJiudado UC IIOJII(', 

::.o!lrerão apenas alrer:u;õrs, '111'~ uãu influem sobre a sua 
importanei~; coutiltlliliiiiU :1 ·wr Jl<!l' .Juizes us CJUC uellas j.1 
:.llni[w: e 'li!'~ p:~ 1'<1 a-; t'lllll:tn·•ts j.t ~~xistenlt:s ou rrcadas 
<lf' n•;ro CIJIIJ o,; t('l'ril<!l'ith tho; IJUC tnr~\o supp1:iruiJas de1·&m 
..,.«'J d ·.~igu:~du.'\ o.s .fui~.·~, :p1 · llf'··las ~e• d:to; êJlí.etHieudo-3e 

::'''a ''l":ào llü cu-.·.•. ,.,u qu· ••. ~u!J;,i.,lr~nl•~> :.tS sua-; comarcas, 
tl'nilft" sich d •:;rn··a!'o•.; 1•>- dr•!l:•'> II'I'I'Í!IIl'lt•., ÍHIJIOI'tault:s para 
fUI !liar·;!O d:~ (;~Jl ra . 

Mínisl,•rio do..; 1\r·:·nri''' d:1 .!ustir:1.- Hio de Ja
l!l•irn. t\111 :11 d.; ll.·zr•;;~/JJt) d·· L·;::J. 

lllm. r· Ex111. ::-;r.-Cu:u " ulfi:·io n,'' P30 dl' ~S 
dt• No\r:ulJJ·o liurlo. n·wei!C'II \'. Ex. a cstu Secre
t:~ria de E'li!ilu Ulll~ r,·,l'i:J d 1 L·•i I' rol iiL'ial 11." 171~!, 
,. " '}rutlro tkl!ll<ll.qi ;~filo da; allcr;Jr;i'ie~, fJIW se fi
:-.cnio nas roHJ:ll c as de: :: !'r<>\ i I li' in :. JJem como da 
H!ppn·.<siio tia~ tio S;Jh 11 :·,_ liio l';:rú e Ut;.ngem, e da 
ncaç:io d<t~ do l'.io \'t'l'dt•. C d•·• Ycnlr·, l'J!'anga, Pa
r:wpeln e .J:IC!Ihy. 

l'or ellc con·\l;J 'JIIt' da., 1 in !c co:Han:as consenada:; 
duas uuica!llellte, as de .lr't[uilinll!)U!ta c do Hio Pardo, 
têm os Hlfl.-;JJ!IJ'; I:Oll!Cs e L·nilurio;: duas, a·s do Pa
r.wá e rlo lnd:li;\, pa :s;'!l·Ju a d:~nnmin3r-se do l'rata e 
do Pit.au:~·uy co:n al!<•r:ll:íi ·~-. pur,·:m. qilr\ niio inlluem 
:-.:oiJrn a sna Ílllporla:r:·ia _: IJ.tla. ::in,!a que Jk;rs.'e com 
a llli'"-I!IJ I'ÍITIIIII~"I'ipt;·in, fl'llt'OII U I!OIIlC, (jiiC linha 
do Hio l'orul!.t pelo du l\ir1 1\110: t.rezt', as dcOiJI'IJ 
I'rl'Lu, l'iraeirt1:1. il!uJia!J ·,."r•no. l;t•qJtil:tlJy. S. Fran
ciséo, l'araralri, Stpu·al:.l, .h~a1r~, J:a~peHd), !t:o da.' 
~.hrtes. J'cttal!Yhu:~a I' l'.11 :11Ja!11 il;~, tiYI'!'ãu em Si.'Us 

re~pcdilo.; li'J:ritorios;J'"''':~:t' :J.III'I'::r;tks, f(Uí~ tamh•·rn 
lt.úl inlll!:!m :;obre a iitlpo:·i;t•ii·ia d:t: llll'.<lll::s ronJ.Jrra' 
~· Uil<l,, Jiu:tlnu~u!t~, as d·.1 H:u G<<Jnde e do Hio Ja·; 
Yt'llns, po.;fo t'olll.Íll'lt'lll ,.,,:n .-;nts d:·u•JIIÚU.lr;iics, sof
tn\t'J,, altcrat;:•!tJS Uo prufur:d rs q11:~ su!J,L:;Ilct,tLuen!e 
uãn s;io l10.iP as mc;-;JJJ:P. 

::iu1 ~bgest:H!l' o fill[lt'l'ador, :1 Qri::m forão preseutl's 
0s rd1'1'id:t.' p:qwi~, 'I'P!!IIn ou v ido a S:·cç<io rle .J ustit;~ 
r1

(l Cons.;lllf-' de r;,;f.:Jdo, com r:njo p:trerPr se conformou, 
H .'L!Vl' por l·•·w. P''l' ~n: luJ!lll'•.!ia!a c lwp•·rial P.!'-
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~olução de 22 t!o conent.e, i\landar dcclat"ar a V. Ex. 
que drn") ser mantida a classificação das comat:cas, qu~ 
mudada ou con:;crnrla a denominação anterior, ainda 
têm. não oh::tantc, a mcsnt:1 circumscripção, ou so1Trêrão 
apcn:J~ alkt·açõcs, que não influem sobre a sua im
pnrlancia : l'ontinuando a ter pot· juizes, os quo nellas 
j:t ~crvião : c que p:1ra as comarcas, ou já cxisltmtes 
ou ~rcatla~ de nnro ~om os tcrritorios das que forão 
:;upprimiti:l:'-, dn\ ião st•r dn,;ignatlos os juil:e>:, qtw nesta:; 
:;crvi:in, all.nntlentlo-sn ;i sua opção, no easo em que, 
~uhsi~:tcntc~ as ::uas romarc11;:, 1cnhãosido desmembrado;: 
dcJia<; fcrri I ot·ios imporlan f.t'~ para formação de nora:; 
t'olll:!rras. 

E, em rirtwlt~ tlc,:La rl'solução, forão declaradas dn 
primrira rnlraJII'ia a comarca tlc Jacnhy, e de Sl'
'!lUHI:l a~ do H io Vt•rd'~, C·1ho V crdc, Paraopcba ~~ 
Piranga. 

Foriio t:unhcm dcelararlas de segund11 cnlranoia as 
tio Hio Grandr e do llio das Velhas, como V. Ex. Ycrá 
doDI'al'ltl n.o ~61.9 rle 26do corrente. 

E forão designacbs aos .hiir.es de Direito das co
marcas rxtinct;,s do Sahará, Rio Pará c Bagagem, as do 
Rio das rl'lh:!s, Rio Grande e llio Paranabyba; esta, 
por ter sido n~movirlo a seu pedido o Juiz de Direito 
Joaquim '1\n:~rr:.. tia Costa Miranda; aos Juizes de Bae~ 
pcndy c do 1\in Granc!P a~ do Rio Yen.le e Jacuhy, 
por h~' c•t·r·m optadn: e ao J niz de Direi to Aurelio 
A. Pires dt' Figueiredo c~nnargo, que servia na co
marca r lo H in das Velha:;, :m tcriormen te de primeira 
cntrancia, a de ParaopPba, de segunda. 

Assim procerlentlo o Governo Imper\<'~l teve em vista 
respcit1r n ar:lo da Asscmbléa Legislativa dessa pro
,-incia, m:1:ll.c'11do an mesmo tempo o principio corrs
J.itucion:~l 1!:1 perpetuidade da mag-istratura: o que 
V. E-;:. ver:'t da rnf,Tirla Resolução Imperial impressa 
nn Jliario Oífiârtl para sna intelligcncia c execução. 

D:·u~ f:uardf' :: \'. Ex.- BanJo rins Trr.~ Barras.
Sr. P:l'~idr'!ltf~ da T'rnrincia dt' l\linas Gerars. 

Senhor.- l:onYor.arla a Srr:çào de .Justiça do Con
selho rh~ E,L,do pnr niso circubr rle 16 dn corrente 
rnra n•nnir-:;~ na rnspc.etiva Scerctaria de Estado em 
')r! i:\ ;-c~·a in li' r -l7 rln mr,s:mo mcz)pela uma hon da tarde. 
:J fim ele ,·nnfl'rt~nt:i:~r r·.om o :i\Iinistro c Secretario 
de E~tarln do.~ Negodos da Justiça. a respeito da exe- --~-- .. 
cnção d:J Lr·i Prnvinrial r!P Min4~. Grrars. n. ·~-rto;"- ·'P ~ •r · . 

---· •. C>\. --~ \I 1\ ;'., ,,,, : 
~~ f\l''' •;),./' 

/~~<\~· ·' "f 

~~v 
I . 
I 

...... 



na parte que ao Governo Ge1·al compete; e sendo reu~ 
nida a mesma Secção no sobredito-lugar, dia e hora 
sob a presidencia dO referido Ministro e Seeretario 
de Estado dos Negocias da Justiça o conselheiro Barão 
das Tres Barras, que nomeou, para relator· da Secção 
neste negocio o Conselheiro t!e Estado José Thomaz 
Nabueo de Araujo; ahi o mesmo .l\linistro c Secre
tario de Estado, depois de apresentar á Sect_;ão a Lei 
Provincial, de que se trata, junta sob n." 1, a~sim 
eomo o quadro sob n.'' 2, comparativo da divisão judi~ 
ciar·ia dL~ssa Pnni1wia antes c llepoi~ da dita Lei Pro
vincial, 

declarou: 
que sna intenção, quanto á clas:;ilirat;ão das comartas 
e r.ollor·açiio dos m:r.•!;i~lrados dellas, era respeitar o 
:rrto da :\.ssnmhf(\a !'roYiwial, manlt•ndo outro:'int o 
prinri pi'• ronsl il.nrion:d da prqwtuidade da m:~g·is
tralilra; I (IH' 1\t!l roi!SI'tfllerrei:t pass:na a explir á Seet;ão 
o modo p!':llieo, peJo t[Ual 1111 :-;nntido deste pen:,a
mento Jli'I'Lt~Jidia ex1•en!ar a Lt·i Provincial Mitwira, 
p prrlia sobl't\ dle o (J:lt'l~('l'f' da Sl~rçiio. 

i'ondt•ron 11 me~nno Mini~tro em resumo que o m~ 
sultado da r••or•ranizar)o das r:om:q·eas de Minas Gerae:;, 
conforme a LI\ i PruY tllt:ial, I' r a o ~eguinte: 

t ." r:ul', em yc:r, di'. ::n, ~;ro hoje '::!?l as comarcas 
dessa Pr·orinr;ia. 

2." Qut•. da3 2:J rom;ucas anteriores só duas t:on~ 
·.t·rrárJo a mesma d1·nnrninaf'.:ifl n tcrritorio: 

A de Jt•qnitiniJOnila · 
A de llin Pardo. 
:3. o Que 1las ~3 eum:rrcas antet·iores uma mudou de 

nomn, mas con~enou a meõma circumscripção; é a do 
Pomba, lwjr. do Rio Novo. 
<i,." Q:w das 23 comarcas anteriores, duas mudárão 

de nome e lirerão a!U'!'a~ão em sua circumscripçd"o, 
mas esta allcrar;ão sem inrJncwia sohre a importancia 
d1·llas: 

,\ de Paran{J, tjlJe é hoje do l'rat:J; 
A de lnday{r, qnc se denomina do Pilanguy. 
ti. o Que das 23 comarr:as anteriore.~, 1:3 ronservárão 

a memu dt~nominação, mas tiverão alteração de ter
ritorio, que t.arnlwm uão illfluc :;obre sua importancia: 

1.• Ouro Preto. 
2.• Piracieaha. 
:3. • .1\luriah(•. 
i,. • Serro. 
:;,• Jl'qnilinhnnh~. 



6. • S. Francisco. 
7. a Paracatú. 

·8.a Sapucahy.: 
9. a Jaguary. 

10. • Baependy. 
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H. • Rio das Mortes. 
n.• Parahybuna. 
13." Paranahyba. 
6. • Que das 23 comarcas anteriore3, duas dellas, 

t'orém, 
A do Rio Grande 
A do Rio das Velhas, 

posto tenhão o mesmo nome, soffrêrão alteração tão 
~n·ofunda na sua drcumscripção territorial, que hoje 
não são substancialmente as mesmas. 

7. o Que das 23 comarcas anteriores forão sup~ri ~ 
midas tres, a saber : 

A de Sabará 
A do Rio Pará 
A de Bagagem 

pas5ando seu territorío para entras comarcas. 
8. o Que forão creadafl cinco comarcas novas: 
Rio Verde 
Paraopeba 
Piranga 
Cabo Verde 
Jacuhy 
.Manifestou o Ministro á Secção : 
t. o Que, quanto á classificação das comarcas, queria 

manter a classificação das que mudárão de nome, tendo 
a mesma circumscripção que tinhão, das que, mudando 
de nome ou conservando o nome, tiverão alteração de 
circumscripção sem influencia sobre a sua importancia. 

5!. o Que, quanto á collocação dos juizes dag di tas co
marcas, queria manter os das comarcas, cuja classi
ficação fica conservada; designar para aquelles, cujas 
comarcas, forãb supprimidas, as comarcas ou já exis
ten tcs ou creadas de novo, para as quaes passou o 
territorio :las mesmas comarcas supprimidas, atten
dendo á opção dos Juizes no caso em que, subsistindo 
a sua comarca, della fosso desmembFado territorio 
importante para constituir noYa comarca. 

A Secção de Justiça, depois da ponderação e discussão 
de negocio tão importante; ..---· --

Considerando : ~ -:-- - r . ' 
t. o Que a alteração da divisão judiciaria,. JJ(t;a;,' \\~ ' · 

fim de excluir magistrados, que aliás, e pel6s ~ lheíÓs 
DECIR!Il!',S DR 1870, 57, (,,.;_:~ ~' 

•'l ' 
I Ç / < 
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legaes não podem ser tit·adGs das .suas comarcas, fi 
uma violação da perpetuidade, que por principio de 
ordem publica e garantia dós cidadãos. a lei estabe .. 
Jeceu; 

Considerando: 
2. o Que a simples mudança (le nome da comarca, 

conservada porúm a mesma tircumscripção, c outrosim 
a mudança ou conservação do nome, alterada a cir
cumscr·ipç:io territorial com angmentos, diminuições 
on su!Btituiçõe,:, tfllC n[ío alfce!Jo as condiçõe.'; moraes 
ou matcri~cs, qnc dctrrminárão a importancia c clas
sificação da comarc~, não ai terão a identidade da mesma 
comarc~, o titulo c a jurisdicção do Juiz de Direito; 

Considerando : 
3. o Que do principio da inamovibilidade tlo magis

trado resulta o direito de ser tlesignado para a co
marc:l, existente ou novamente creada, para· a qual 
passou o tcrri torio, em que con~istia a sua comarca 
supprimida; 

Comirlcl'ando: 
~." Que do principio da perpetuidade do magistrado 

tambem rcgulta a opção ou á sua comarca ainda mesmo 
altcratl<t a classifieação <ir.lla por augmcnto, diminuição 
ou substituição de tr.rritorio, se cll~ tem habilitação 
para entrancia respectiva, ou a nova comarca, quando 
formada tic tcrritorio d~smembrado da sua comarca; 

A Secção rte Justiça do Con~clho de Estado é de pa. 
recer que o modo pratico indicado pelo Ministro de 
Vossa Magestade Imperial, para execução da Lei Pl'O
vincial, é o mais justo econsentancocom os prineipios 
tia con~tituição. 

Vossa Magcstatlc Imperial Mantlará, porém, o que 
fôr melhor. 

Sala das conferencias da Secção de Justiça do Con
selho de Estado, em 17 de Dezembro de 1870.-José 
Thomaz N11b14co de Araujo. -Domicitmo Leite Ribeiro.
Francisco de Pa_ula de Negreiros Sayão Lobato. 

Como parece. 

Paço, 22 de Dezembro de !870. 

Com a rubrica de Sua l\Iagcstade o Imperador. 

Barão das Tres Barras . .... 
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DOCUMENTO N. t. 

· Lei n. • ~ 740.-0 Dr. Agoftinho José t·errmra Hretas, 
Official da Ordem da Rosa, Cavallciro da de Christo 
e Vicc·Prcsidentc da Província de Minas Geracs. 

Faço saber a todos os seus habitantes que a As
l'Cmbléa Legislativa Provincial decretou e cu sanccionci 
a Lei seguinte: 

Art. 1. o Fica a Província dividida em vinte e cinco 
comarcas, que terão as denominações e compôr-se-hão 
dos munic1pios abaixo declarados: 

1. • Ouro Preto.-Ouro Preto c Que luz. 
2. • Do Piracicava.-Conceicão, Santa Barbara. cIta-

bira. • 
3. o Do Piranga.-Mariana, Piranga c Ponte Nova. 
4.• Do 1\luriahé.-Presidio e Muriahé. 

· il. • Do Rio Novo.'-Pómba, Leopoldina, Mar de Hes-
panha e S João Nepomuceno 11 

6. • Do Parahybuna .~Juiz de Fóra e Barbacena. 
7. • Do Rio das Velhas.- Sabará, Caethé e Santa 

Luzia. 
8. a Do Rio das Mortes.- S. João d'El-Rei, S. José 

c Oliveira. 
9." Do Jcquitinhonha.-1\tinas Novas 148. João Bap-

tista. 
to.a Do Rio Par<lo.-Grão Mogol c Rio Pardo. 
H. • Do Gequitahy .-Montes Claros c Januaria. 
12. a Do Rio S. Francisco.-S. 1\omão e Guaicuhy. 
13. •-Do Par.acatú.-Paracatú e Patos. 
H.• Do Paranahyba.-Bagagem, Araxá, Patrocínio e 

S. Francisco das Chagas. 
HL" Do Prata.-Uberaba e Prata. 
16.• Do Jacuhy.-Passos e Jacuhy. 
17. • Do Jaguary .-l>ouso Alegre, Jaguary, Itajubá 

e Ouro Fino. , 
18. •-Do Cabo Verde.-Caldas, Cabo Verde e Villa 

Formosa de Alfenas. 
!9. • Do Rio Grande.~Formiga, Tamanduá e Piu.mh.y .. 
20. • Do Sapucahy .-Tres Pontas, Lavras e Dores. . .dtt· · 

Boa Esperança. /. C A 1 
2l. • Do Rio Verde .-Campanha e Chr·. -~~a.(\} \\) ; ' 
~i.• Do Baependy.-Baependy, Ayu ~'t·'i'iirvo. 
~a.a Do Serro.-Serro e Diamant·, ~") 

~.~ , .. 
··~., . 



~4. • Ho Pitangui.~Pitangui, Dores do Inda i á e Cur
vello. 

25. • Do Paraopeba .-Pará, Bomfim e Sanlo Antonio 
do Monte. 

Art. 2. G Revogão-se as disposições ein contrario. 
Mandô, portanto, a todàs as autoridades, a quem o 

conhecimento e execução 4a referida lei pertencer, 
que a cumprão e fação cumprir tão inteiramente como 
nella se contém. 

O Socretario desta Provinda a fae:~ impt•imii·, pu~ 
hlkar c correr. · 

Dada no Palacio da Presidencia da Província de Minas 
Geraes aos 8 dias do mez de Outubro do anuo de 
Nosso Senhor Jesus Christo de 1870, 49. • da lndc
pendenr:ia e do Imperio. 

IJr. Agostinho José Ji'areii'a Bn!tas. 

Carta de lei, que divide a Província em vinte e cinco. 
romarcas.- F1·ancisro Antonio do Carmo, a fez. 

Sellada na Secretaria da Presidencia da Província, 
aos 8 de Outubro de 1870.-Anacleto de Magalhães Ro· 
üigues. · 
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2 .\ lliliT AAIF:NTO. 

N. 1.-11\IPERIO.- E~l 26 DE ABRIL DE t870. 

Determina que no !concurso pat·a provimento dos lugares de 
Amanuenses do) Archivo Publico do fmpe•·io, se observem 
as Instrucc;ões de 1ldê lllaio de 1868, com algumas. altera· 
~~õe~ • 

. Ministerio dos Negoeios dn Imperio.-Rio de Ja. 
nciro, em 26 de Abril ue :1870. 

Sua Magestade o lmp('rador Ha por. hem, em con
formidade da disposição do art. J3 do Decr·eto n. 0 ':!541 
de 3 de Março de 1860, que uo concurso para pro
vimento dos lug·ares de Amanuense do Arehivo Pu
blico se obsrr·vem as lnstrucções de t2 de Maio de t868, 
pelas quaes se regulão os concurso~ para os lngares 
da Secretaria de Estado dos Negocios do lmperio, com 
a~ declarações seguintes: 

L• O concurso será Jlresirlido pelo Director Geral 
da referida Secretaria, e d'r.ntre os emprt •ados desta 
serão nomea(los os examinadores; 

2.a As habilitações rle que devem dár prova os con· 
cunentes, são: hoa letra, conhecimento da gramma· 
tica e língua nacional, da ar i thmetica até theoria 
dag pr·opor(jÕes, inclusivamente, e traducção da língua 
franceza para a nacional. 

J>alacio do Rio de .Janriro, em 26 de Abril de t870. 
-Paulino Jos,f .Soan!s de Sou:a . 

• 
lnstruc-;ões a •rue se rt•rcrc a Portaria SUJtra. 

Sua .l\Iagestade o Imperador Ha por bem que nos 
r..oncursos para provimento rle lugares na Secretaria 
de Estado dos Negocios do Imperio se observem as 
seguintes lnstrucções: 

Art. I. o Aos concursos precederáõ annuncios com 
a antecedeneia de 15 dias. 

Art. 2. o Os pretendeu tcs ins truiráõ seu;; requeri· 
mentos com flocumentos que provem a idade de t8 
annos pelo menos, e bom procedimento; poiendo juntar 
quaesquer outros relativos a suas habilitações e ser· 
Yiços. 

Os que já pertencerem á Secretaria não são obrh 
gados a exhibir documentos. 



ADDITAMF.NTO 3 

Art. 3. • Presidirá aos concursos o Director Geral 
da Secretaria. Os examinadores serão nomeados d'eiltre 
os empregados da .mesma Repartiç.lio. 

Art. ~. • Para darem prova de boa letra e conhe· 
r.imento da grammatica e língua nacional, deverã!J 
ls concurrentes para os lugares de praticante escrever 
:rechos que serão lido§ por um dos examinadores, 
l responder ás perguntas que estes lhes fizerem pores
;ripto ou verbalmente. A prova de arithmetica con
;i&ti r á na resolução de problemas por escripto. 

Art. 5. o As provas das habilitações exigidas no 
~oncurso para os lugares de amartouense consistiráõ 
Bm respostas esct·iptas sobre assumptos concernentes 
í historia e geographia do Brasil, na traducção para 
portuguez, tambem escripta, de trechos em franeez 
e em inglez, e na redacção de peças officiaes, cuja 
materia lhes será dada pelos examinadores. Serão 
t.ambem examinados na pratica de fallar aqucllas- lin·. 
guas. · 

O Presidente poderá fazer as perguntas que julgar 
convenientes. 

Art. 6. 0 Todos os concurrentes serão examinados 
sobre os mesmos pontos e conjtmctamente. 

Art: 7. o Dar-se-hão os seguintes prazos: de meia 
hora, 1. o para as provas de grammatica e língua na~ 
cional ; 2. o para a de arithmetica ; e de uma hora, 
l. o para as de geographia e historia do Brasil; i. • para 
as de francez e inglez; 3. o para a de redacção. 

Art. 8. o Todas as provas escriptas serão datadas 
e 'lssignadas pelos eoncurren tes, e rubricadas pelo 
Presidente e pelos examinadores. . 

Art. 9. o Quando pela affiuencia ··dos concurrentes 
não fõr possi vel conr-luir todas as provas em um dia, 
continnaráõ e3tas nos dias seguintes. · 

Art. to. Os exames serão feitos em uma das salas 
tia Secretaria, c começaráõ ás 9 horas da manhã. 

At·t. H. O coneurrente que não comparecer á hora 
referida, ou que por qualquer motivo se retirar 
antes de ter feito tod:1s as provas, ficará excluído 
do eoncurso. 

Art. i2. Em acto successivo aos exames o Presi
dente e os examinadores votuáõ por escrutínio se
creto sobre cada uma das provas, lançando em uma 
urna espheras brancas ou pretas; aquellas indicaráõ . .-,~----~~ 
approvação, e estas ~aprovação. /:: .. , {'.~MA,ljl.~· 

Art. 13. E~ segUida se. procederá á 2. a. vota93D · .. , 
sobre o merecimento relattvo dos concurrente•~) 
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