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COLLECÇlO DAS DECISÕES DO GOVERNO 

N. 

N. 

N. 

N. 

!'L 

N. 

DB 

1872. 

PJ.GS. 

1.- FAZENJlA. -Em 2 de Jarwiro de Hli:!. -
Os titnlns 1lc nomeação dos .Jui~es 1\huúcip:ws 
e tk Orphàos pagam 30$000 de emolumentos • t 

:!. - FAZENHA.- Em~ de .Janeiro de 1872.
O empre~ar!o que suhstituc um Ius/Jectm· de 
All'audega , emtJora de commissão, icenciado 
com vencimento, não tem direito ao ordenado 
!lo substituído, c sim sómcnte á n~'pectiva 
~;"ratificação . . . . . . . . . •. . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • . Z 

3. - .HJSTIÇA. -Em 3 de Janeiro dfl 1872.
Sol v•~ duvidas a respeito do juramento de Juizes 
Snpplentes..................................... 2 

4. - JUSTI(;A. -Em 4 de Janeiro de 1872.
Aviso tln "4 de Janeiro tle 1872.- Ao Presidente 
da Provinda tio Espírito Santo.-rudiea o meio 
pratico rlc eohrar a multa a que cst:lo sujeitas 
as pr:u;as de policia pela fuga de presos sotJ sua 
~,:rwr·rla.......................................... 3: 

l),- GlJEfil\A. -Em 4 de .Janeiro de 1872.
Allera o art. 9. 0 das iustrnc•:üns expl'llidas para 
a tnm:ul:t tlc eoutas na llepartil;:lo Fiscal tio 
~linisterio da Guerra........................... 4. 

fi. -FAZENJJ.\.- Em 4 rle Janeiro rlc 1872.
JJ•·clara não ser rlevi<lo o imposto de trans-
miss;lo dr~ proprierlatlc em IIIIJ.-~0::~ ~'O.!l_lpra 
tia safra !I c nm en~eulw,. ctfffilltiQi..CJll sef\:1. ..... 
ra•lo, e po:;lcnol'lllCUte,·l~~!'\ l),~tpt1ttlttt~lft>-;te,., ~ ;.~ .. 

~ ~. ~ ,.: 
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L\D!CE DAS 

7.-FAZE:'\DA. -Em S de Janeiro de 1872.
A's proposÜ\s de au:.:rnento de porcentagem 

PAGO. 

• para as Colh~ct<)rias deve aeompauhar uma de
moustra~:ão <la 1'Cspcc:iva reuda 11os tres ui
Limos aJino,;, com 'informa>::·:o da porcemagem 
que coube ::tos empregados das mesmas esta-
ções no dito jJCriodo- •............ ·............. 6 

8. -JUSTIÇA.- Em 12 de Ja'leiro de 1872.
Aviso--dc 12 rle Janeiro de 11ií2 ao Presidente 
do Para.- :Manda t:uinprir a Resolução de :!6 
de Julho de 1871, relativa ao TabelliJo Ame-

.rico Vespucio .Quadros................ . . . . . . . . 6 

9. -.fAZE~-DA.- Em 13 de Janeiro rle 1872.
O,; escravos pcl'leucclltes as l'azeml:ls da lns
pec~:ão de Cauinué estao <:omprelu:ndidos 11a 
disposiÇ~Io do !§ 1. 0 , arl. 6. 0 da Ld u.o :.!Of!ü 
de 28 de Setembro de 1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

10. - AGRICCLTL'IlA, Cü:\DIEJlCIO E OBRAS
Pl!BLICAS.- Em 1:3 de Janeiro de 1872.- D<:
clara que a fiscalisaçao c dircq:ão dos tele, 
grapllos opticos pertence á Directuria Geral 
do, Telegraplws............................... 8 

11. - GCERRA.- Em 13 de Janeiro de 1872:
nccommeucta rruc as guias <los recrutas, que 
forem enviados par:1_ ·~sta Cõrte, sejam rcmt:l
tldas 1hreetameute a Bcpartt.ção de Ajudante 
General. ........... ,........................... 9 

12.- FAZE,'iDA.- em B de Janeiro de 1872.
Soi:Jre um caso de restituição de direitos eau
cionarlos na fôrma do art. 4\J3 do 1\e;:-ulameuto 
das Alfaudegas . . . • .. . . . . • • . . . . . . . . . • • . . .. • . . . . 9 

13.- FAZE~DA.- Em 17 de J:~nc'rn rte 1812.
lktcrmiua (]IIC uào 'ejaia mais remetti<los ao 
Juizo rios Feitos, p:;ra a cobrança executiva, 
os conhecimentos da dccin!a dos predios que 
se aeharetu ao scni(:o r!o 1-:slaúo, e cujas im
portanr;ias tenham d·~ ,;er sati.,fr:itas pelas rc-. 
partições pu:Jli<:as...... ... . •. • . . . . . . . . . . . . . . . • 1() 

H.-FAZE:\'llA.-Em 17de .!aneifll de 1872.
.-\lter:l a Cirn1lar de :W <ic Abril de 1870, ele
~~n<lo a f:(){XJ.,~~JO a q;;au~ia que as Collecto
rias c ~lesas ue Hc:ndas pod.:m satisfazer por 
<:mHa de cada espolio......................... 11 

15.- F.>.ZE:'<llo\.- Em 1\l rlé Janeiro de 1872.
:ll:llllia atwnar a->s empregados das Tiresou
rarias de FiiZCnd:\, durrt!l!C o 1.0 scme,;:re do 
(;liiTenf.e atHJo, uma ~ratilicaçâo correspourleate 
a 20 ''lo dos ocas \ euci:uentos. . . . . . . . . • . . . . . . 11 

1G.- .rc~Tir:A:- Em 1\l de Janeiro de 1872.
Ao Presidêllle da i'rovincia do Ce:trá.- Declara 
f]ue. á vtsta rla Rcsolu<;Jo Proúncial tl. 0 1328 
rle ·7 de Outubro de 1871, n:lo podem ser ac
cumnhrto; O'< otlirios de T:dJ•.·lliJo e E5cri.-:l.o 
Uo Jury do tera11..: 11~ Arar:aiY··~············~· 12 
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DECI~ÕE8. 

PAGS. 

ii.- .1\.STICA.- Em 22 ele .J:uwiro de 1812.
Ao Pre,itient•~ tio E-;pirito Santo.- Heelara qne 
n:·w pod<•tH l'awr parte das Juntao; ti•~ Sautle 
da (;nanla 'i acionai nwdictlo!Í 1que n:"w perten•;am 
:i nte,.ua t;uanla .....•.•....••.•..•..•••.••••• 

18.- .I ESTICA.- Em 2~ de Janeiro de 1812.
Ao Pn•,itit~nte tia Provinda de Sergipt•.- De
clara qut• n:lo lta attlinomia Plllre o Aviso de 
i •lo- ,\Ltn;o tle lS.):l e o de 28 de Fevereiro d~ 
1t{)l, .•••. ·••·······•·•••••···••··· ....••••.•..• 

t~t.- Ct:EIU\.\.- Em 22 tle .Janl'iro de 1812.
E'plica conto tlt•vcm st•r feito,; oo; t•xamt•s pre
patatorios p:tra a matricula na Escola Central. 

211. -- la:EIU\A.- Em 2J tle .l:wciro de 1812.
llt~lerntina qnc S<'tllpn• que !'hegar :'ts l'rovin
eia·< a~gnn1 vapor tia COIII(Iallhia Bra,ileira se 
lll:tlltk saher a h• nlo se ha pr:u;as para ahi 
d<'stinatla; e H<:sse easo n•cclwl-as ........... . 

21. -FAZE:"!IIA.- Em 23 de ~ant:iro de 1812. ~ 
Provada a 1111111ança de qualquer cstnheit:cl
llll'lllo de mn:1 eitlade para outra, nfw se lhe 
tlcYe exi~ir o im,JOSL<J dt~ itHlnslrias c profissões 
tio t:xet'l'it:io em que dl't:duar a mutlança, si 
o li>t'l' pago iute[!raltueute uo ht[!ar de onde 
S,ihill ........... • •. · · · · · · • • • • • • · · · • • • • • • • • • • • • • 

2:~. - ,\L\.IH:'illA.- Aviso tl1: :!4 de .JanPiro de 1812. 
- .\la11d:t l'rear uma l.J:uuta tle IIIHSit·:.~ no Corpo 
tle ltulwriaes ~lar!ttlteiros ..................... . 

2J.- FAZE~iDA.- Em 2;) 1lc .l:tlleiro de 1812.
Deelat·a qtj<' a Circular d<~ 1\1 do rorrcnt1' mc1., 
solm: a ~t·aliiiraçüo dt~R2o "/o, só é applil'a\'el 
11:1 Tltesouraria de Fazemla tia Provincia do 
Amazona:; ao Pt·ncnrador FJseal, Tltesonrl'iru 
l'orlt'iro c Co11Liuuo .......................... . 

2'1. -FAZE'! IH. -Em :.!.) de .Janeiro tlc 1812. -
Trata de uma l{lli'Sl<1o sohre o domiuio dt~ IIIJS 
I.CI'I'I'IIIlS situados 11o Camiuho Novo da cidade 
1lc Porto All'~n·, l'ro\iucia tlc S. Petlro, sus
dtada l'lllre a Camara ~lnnicipal ria mPsma l'i· 
datk, os ilenlt-iros de Antouio l'•:reira do Couto, 
c alg-llll'i foreiros de diversas pon;ües desses 
lert'eiiO'i •.. , ........... , , .. , , ... , .. , , ......... . 

2:;. -.IUSTICA.- Em 2i de .Jaru:iro de 1872.
ill'""v" 'i111vitlas sohrc a r•x•:riii.':IO rio llt'nelo 
11. 0 18:H 1le 22 de Novembro 1!t:' 18il. ........ . 

21i. - GUEillL\..- Em 2\l de .Janeiro tk 1812.
llel'lara que as .Juntas ~lilil.are' rle Saude não 
podem l'oneeionar com menos tlc tres mem-
hros .......................................... . 
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:!>i. -DII'EI\10.- E111 :.!\1 1l1' .Janeiro dt' H!7:.!.-
.\o Bi~po do l';ll'a.- IJeclara '"'r cnllt'.l'tii<l:t a 
n~a herl<ll'<t tl1~ 11111:1 poria para I:OIIIIllllllil':w;i:J 
tl:t [~rt•j:t d1: ~:11110 .\J,•\.:tlllll'l: t'OIII O SCIIIÍ-
IIJJ'iU 1Li dioccs1: ............................ . 

:'1. !\1. -- nil'EI\10.- E111 :11 1k .JanPiro de 1Rí:.!.-
,\o .Juiz 1k Paz Pn·;;idl·lltt' da .f1111l:1 <le qu:!li
lit':t(':to da fn•,!JWzia 1k Saut'Auua.- !leclara 
'i''"; 110 ""'" (Je !'alta 1k rela1:1Je.< de vola1111~,; 
J•ar:r os t.rahJihos das .llllll:ts 1le qualilic:w:w, 
te111 lu~.ar a illlpnsi1::ú> tia Jll~ll:l do art. t:.!li da 
Ll'i u." 387 tk 1\1 tlt: Ago:;to til' 1Hlli . . . . . . . . . 2:1 

:'I. :10. -MAI\1:\'liA. -Avi·-o tlt: :1 tlt~ Fe\ereiro 11!: 
11-;1:!.- l'rohihe que os llll'lloros das t'OIIlpa
l!llias 11<- apr1'11di11" tll:trilllii'ÍI'<IS S<'jallt dhlra
llidos t'llt s•·ni•·o l''lr:lltllo aus ti11s 1!:1 •.na IIIS-
1 illti•:;·l(), ... o ••• :. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :'!l 

N. :ll.- .J IJSTIC.\.- Em :; de F•·v•·r~·ir·o de 1i!7:l.--
DI~t·lara :t' IJIII: .l11iZ cotllpcle a 1'\CI'HI;~o das 
><'tll<'ll<:as I'I'ÍIIII's, ti<'pois d:t ll•·l'ornra Judl-
' ia ria......... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:S 

N. :l:.!.- FAZE:'IIlA.- E111 li de Ft•lrn•iro dt• 187:.!.-
lh'sigua o pt:s<o:tl <'OIIt tfiiC deve fllllt'Cionar pn:-
scnll'lllC!ltc a .\lt'andt·i-!a tle LorutttlJa.... ... . . . :!1) 

:'l. :l~!.- FAZE~Il.\.- Elll f; tlc F<•vneiro !le ·t~l:!.-
1'\;-io s•~ ailllliltern ktras e11t paf!:lllll'IIIO tios di
rdlos e·d;,:idos pelo 1\<'i-!ttl:unenlo das Allan-
tleg-as.......................................... :!li 

N. 3í.-.HJSTJf:A.-Em \l 11<: F1~Y!'rriro tk 1S"i:.l.-
l\lanila allonar ortlen:uln aos Snpplen!es, fjtte 
s!'rYiram ~tó a tlala 1'111 qttt! <~lllrou em exer-
cido o .Juit. ell'ecliro 1it: lermos renniilus .. . . . 27 

N. :l:). -G!TEH!\A.- Em 10 til' Fr~vr•rriro de 1Sí:.l.-
Drtlara fJU<! aos Ílll'<'l'iorcs tkYt: ser fl'ilo o 
ahouo tlc llantlas 1!<: t:r........................ 21> 

,"1 • :lfi.- FAZE'IDA.- Em 10 tle Ft~Vt:reiro rle 187:!.-
Sohrc uma r•~cl:uHa~·:w 1lo .Iuiz Mu11icipal e <lc 
Orph:los do lcrnt•l tle S:111Los, Proviu<·. ia ti<' 
S. Paulo, i11·o•rr:a da lol:u;:lo tlus t•molunu:ntos 
do seu lugar.................................. :.!S 

N. :li.- DIPEI\10.- Em 1:.l tle Fevert:iro tle 1S72.
Ao l'r!'sitlenle da l'rn\itt<:ia da Baltia. -Ilc
dara: 1." tfll<' para n·uttiiH'S tios l'oi!Pgios t!lei
loraes dew:m ser eouvot·ados os Pló:il.ores; 2. o 
que a pn·sitlellria tios eoli<';.dns t:Otttpele ao .l11it. 
tle Par. tia frt'g'llt:Zia Olldt: S<! J'I'UIIÍI'elll; 3.'' <JIIC 
a muilaut;:t rle tlor11ici\io tio .Jni1. til: Par., im
porla a prrda tio dir·•·ir.o ti<: prt•sitlir a actos 
eleiloraes...................................... 2!1 

N, :JH. - JIJSTU,:A.- Em 1J d•: FCV<:I'Piro r! e 1H7:l.
Jlerlara a <!111:111 I'<Hitpt•!o• a t'\t:c•11;:1o tk ;oen
t••twas ll:t~ I':IIIsas I:Í\I'ÍS dt• lll:tis til~ 100H000 
at~ i.i008000 .......... ,... .. .................... :JO 
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N. 

DECISÕES. 

:1~1.- .JrSTIÇA.- Em 12 1lc FeYPl"I'ÍI'O d1~ 1Ri2.
lli~dara como ikYCIII sei' s••lladas as pt·ocu· 
ra•:lw'i qua111lo nJo ltouvPr tw lugar o sell<l 
aillll'sivu ...................................... . 

10. - .I!:SfJCA.- Em 13 d1• Ft'Vel'PÍI'O de 1R<2.-
Ili!l·.lara (pw os olliciaes lia t:uanta :'iat'ional, 
quP Lt'm postos houot·arios tio ExPt'l'ito, t•st;io 
sujeitos ao seni~·o ila mesma (;uanla, Clii<(Uaulo 
u:to obt i v c rem suas •l•~missües ........•.•...•• 

t,l.- FAZENIIA.- Em H de FevPrl'iro de 1.Si2.
~lauda que ua All'anile~a do Parú se ohsf'I'VI'lll 
lit'lml't!ll' as diS(HlSi<:il<'S em vigor rclntiYas ao 
pt <ll~•·sso ilos <k~padtos de trausilo ........... . 

12. -(;llEI\HA.-Em 11í de Fel'l'reit·n de JRi2.
lledara I(IW a Tltesour:lt'ia de Fazenda não 
I'Stá ohriga<la á imlenuliz;u,:;-10, n•~m os ollieiacs 
ancgimentatlos á rcstitnif;:lo das l{uautias •I•w 
para alnglll!is d1~ casas em hna fó t'I'«'Cltcram 
t'l:t virluilt~ tle 11111 Aliso •In t:overno ....•...• 

N. 1:L- FAZENDA.- Em Hi de Fevereiro d1~ 1872.
Trata de um n·enrso solm~ multa dt! dit'Pitoo; 
dohr;l<los, por tlill'erença de quantiilatle, do qual 
o Trilnmal do Tlu~souro u;io tomou couheei
lllPULo, alúm 1lo mais, pela incollliWII'tH:ia do 

7 

31 

:l2 

32 

:J:l 

l'f'I~OITCJII.C ••••••••.•••• • ••••••••••••• • ••••• •... 3\ 

N. 11. --FAZE:"'Il.\.-Ent17 iiP l'i'V<'I'I~Íl'O do! 1872.-
llt'l'lara l(llt' 11:-w si! p(Hir ÍIIIJHÍI' uma tuulla 
auloriz:ula por um l:tllltrar~to que caill!l:ou, pl'la 
rettoYa«::ío út·lle eom exdu,;ão dessa clallsula. :li 

N. t,;j.- FAZEN'IlA.- Em 17 ele F••vrreí)o de 1872.
Sohre a eS«'l'ipturarão da recPil.a e •lesp••za da 
E,;trada 1!10 'ferro •I e ll. Pedro 11............. 31> 

i\1, 'lli. -- FAZE:."!IlA.- Ent 1!1 <11~ FcH'.I'eiro 1lc 1872.-
Pt·ovidl'tH'ia para a I'Xt~cu~·~o do 1lisposto no 
a ri. 3." § 1. 0 , 11. o 2, da Lei <li~ 2H de Sektnhro 
•k 11-nt... .. . .. ....... ... ..... ...... ...... ... . . 39 

N 17. -FAZE~IIA.-Em 20 de Fevereiro de 1Si2.-
o <l«!spa<'lw liHc 1lc ohjectos de npedienl•~ ou 
outt·os quarsquPr importado~ dit'CI'tauwntc por· 
I'Onla 1las Arlministraç.fll~' l'rovineiaes, para o 
SPt·vi<:o p11hlieo, ilep«'IHIC il•~ ordem do Millis-
li:rio 11:1 Fazenda . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . ~O 

N. I,R.-FAZENilA.-Em 21 r),~ FeHrl'iro rle1Si2.-
Trnta ilc uma ljltt:sl.ào 111~ prcfaet11:ia sobre o 
al'oranw111.o de uns terreuos 1le marillltas silos 
a rna lmpo!rial da cidade do lleeit.•, Proviuda 
'''~ l'eruambueo................................ 1,0 

N. 1\1.- DIPEHIO.- Em 22 de Fcv••reiro di~ 1872.-
A os Presill••utcs de Prol' i u•· ia.- Heelara: 1. o 
I(IH! eahe •·•~•·urso das •lelihcra•;i'ies das Camara'> 
Mullicip;ws pelas 1Jil3CS demitten : ·empre--~ , 
gados; 2.• f.JUC o 1:ovr:ruo It alnCfiUiflli.t ---"""", 
rdt,, de 1'1'\'0gar o aclo pdo . ti%:'? .. 'M•I,.\Ilh\ie n~ C4 t ..... , 

. ~\) ;,f~ . .... I ·..,} •r /) . 
!I '·>·· 
\\ 



8 I:\IHCE D.\S 

tia Provineia te,IlJa snspen•!írlo e mandado rcs
ponsahilisar al;)um eu1pregado publico, não 
olbi.au tt~ achar-se jit sujeito t'SSC a cio a'o Poder 
Judiciario • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . <'13 

l'i, 50. -,JL'STICA.- Em 23 de FCYE'ft'ÍI'u de 1872.
Circular" a respeito do jul{!'atneuto dos recursos 
peudcutes dos tlespa<;lws de pt·onmlcia_.ou não 
pronuncia ao tempo, em t!IIC começou a vi-
g·orar a Lei n. 0 2033 do anuo passado......... 4\1 

N. 51. -F.-\ZE~DA.-Em 23 de Fevereiro rle 1872.
Vencimentos que competem aos empregados 
d:.s Itecehcrlurias quando exercem interina-
mente as funcções de Lanç·.ador............... 49 

N. 52. -FAZE:\"0.-\.-Em 2o de Fevereiro de 1812.-
lleclara nnlla, por falia de foriualidades- es
sentiaes, uma inscripção de llypotl!eca de bens 
t!ados em !!arautia á Fazeuda :'~<acionai pelo 
fiador de um resp0nsavel. ................... ~· 5o 

N. 53. -JüSTIÇA.-Em 27 de Fevereiro ele 1872 -
Rt•solvt! duvidas sobre varios pontos da Rc-
furma J~ldiciaria............................... iH 

1'1. 5'i.-MARIXIL-\.-Aviso de 27 de Févcreiro de 
1872.- Dando pro\·ictencias sobre a wscripç:io 
dos candidatos a exames no Externato de l\Ia-. 
rinha.......................................... lí2 

N. 55.- FAZE :"iDA.- Em 28 de Fevc1·eiro de 1872.-
Dá provimento· a um recurso sobce multa de 
oireitos dobrados, pot· aeerescimo em um des
pacho- de cllapéns, observando que ao caso de 
que se trata eram appliem·eis as disposições 
em vigor relativas á suspeição........ . . .. .. . 53· 

N. 156.- FAZENDA.- Em 2!l de Fevereiro de 1872.
Approva uma decisão mandando cobrar o im
posto de transmissào de-propriedade pela adju
dica<;ão de uns predios, não obstante já ter a 
parte pago a siza correspondente por compra 
anteriormente feita, visto que esta não che-
gara a realizar-se.............................. 54 

N. 51.- FAZE:.\'DA.- Em 29 de Févêreiro de 1872.
Sobre o s~llo que devem pagar os recibos ex
trahidos de livros d@ talão das Irmandades e 
Fabricas, e dos que ·são dados ás Casas de Ca-
riólade e l\Iisericordia, ou por e !las passados.. 55 

1\". 58.- GüE{lRA.-E~p 29 de Fevereiro de 1872.-
Dá providencias sobre a abertura de volumes 
contendo fard:uncnto e outros artigos......... 56 

N. 59.- FAZE:\"DA.- Em o 1. 0 de lllarço.de 1872.-
Não tem direito ao meio soldo a mãi do mi
litar, por cujo fallccimento lhe foi coucc(!ifla 
pensão mais rendosa do •1ue o dito meio so!Jo. 57 

N. 60. -,JCSTIÇA.-Em 2 de. l\Iarço de 1872.-Re-
solve duvidas sobre a execnt;ão das sentenç.1~ 
tia} causas con;merciaes dr~ rnab de 1003000 
ate 500~000.:................................... 5.7 



DECISÕES. 9 

P.I.&S, 

~. til. -FAZENDA.- Em IS de Março de 1872.- De· 
clara com direito ás vantagens do lugar de 
Chefe !le Secção um 1.• Escripturario que o 
exerce interinamente, embora só do meio dia 
ás tt·es horas, por estar antes occupado em com-
missão do Ministeri& da Guerra................ 118 

N. 62, -FAZENDA.- Em 1.í de Março de 18i2.-De-
clara sujeitas a emolumentos as apostillas la
vradas nos títulos tios empregados do Correio, 
em vit·tucle tla ultima rel'mma da re)Jartição , 
pela qual obtiveram elles augmento de vnn-
cimentos................................... •. . . IS9 

N. f\3.- IMPERIO.- Em ã de ~larço de 1872.- Ao 
!'residente da Província do I\io de Janeiro.-De
clara r1ue são irregularidades su bstanc iaes: 1. 0 

a formação das .Juntas de qualillcaçno po'r modo 
di\·erso do estabelecido no Decreto n.• 1812; 
2.• a falta de idade legal em algum membro 
da mesma Junta............................... 60 

~. f\1. - IMPERIO.- Em H de Março de 1872.-Ao 
l'rcsirlente da Província do Rio de Janeiro.
Declara que a faculdade d~ relevat· ou remittit· 
di vidas está eomprehendida virtualmente nas 
altrihuições que pelos~~ ;s,q, e 6. 0 do art. 10 do 
Acto Artdicioual pertencem ás Assembléas Pro-
vineiaes .............. ... . ... . • ... • • . . . ... .. . .• 61 

N. fi.:S. -JUSTIÇA.- Em 7 de Março de 1872.- Ao 
Presidente da Província do E;spirito Santo. -
Decide duvigas sobre exercício de Juizes sup-
plentes, depois da Heforma Judieiaria......... 62 

N. 00. - 11\IPF.RIO. -Em 7 de 1\larço de 1872. -Ao l' 
Presidente da Província do Paraná. -Declara 
ser motivo de nullidade de r[ttalilicação o vi-
ciameuto do respectivo livro................. 62 

N. 67. - 11\fPERIO. -Em 7 de 1Uai"Ç9 de 1872.- Ao 
Presi!lente da Provtncia de Pernambuco.- De
clara que nas freguezias novamente constituídas 
l'Om territorio pertencente a collegios c dis
trictos eleitoraes diversos, não se deve pt·o
eetler a actos eleitoraes, emquanto a Assembléa 
Geral não resolvei· sobre a alteração desses 
collegios c districtos, cumprindo que estes se 
realizem nas freguezias das quaes se tenham 
desmembrado aquelles territorios ......•••.. :.. 63 

N. 118. -11\IPEI\IO.- l~m 7 de l\lar~~o ele 1872.- Ao 
Monte-pio Geral rte Economia dos Sen1idores 
do Estado.- Approva a interpretação dada ao 
art. 6. o do Decreto de 13 de ~Iarço de 184<! .. 65 

N. li\J. - 11\IPElUO.- Em \1 'de illarço de 1872.- Ao 
.Iuiz de Paz Presidente da Junta de I}Ualifi
l'ação de votantes da freguezia de Inhauma.
lleclara ser motivo de nullidadc d~fi~~ 
a interrupção dos trabalhos !la"3üij.ijl, f}'ll i sua-- -•. 
rcalizaç.ão fóra da igreja ,IJÍá~I\\\S.~t l:dt~f7.', ·. 
justiticado ............... ;.:~~~~~ .............. '··J;j6'
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INDICF. DAS 

N. 70. -FAZENDA.- Em H tle Março de 1872.- He
solve sobre uma representação do I•rocuratlor 
dos Feitos da Fazenda eontra certos actos do 
.Juizo <la Provedoria em 11111 prot:t"iSO tle in-
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vPntario............. •. . . . •• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ll7 

N. 71.- GUEHHA.- Em 11 de )far~o de 1872.- D.:-
clara t(UC tlevem ser Pncarre~adas do recruta
mento as autoridades polieiaes ou os t'Oilllllati!los 
superiores da (;uanla i'\ aciona!................ li8 

N. <2.- FAZEi'iDA.- Em H de :IIarço dt~ 1872.-
Dt•clara approvatlo, urw ohstaute as irl'l'I{Ulari
tlatles que mencion:., 11111 concurso a t(nc se 
procedeu ua Thesouraria tlc Mato Grosso para 
prt•cnchiHH'IIto tle tlous lug-an:s vagos tlr, 2." 
t•ntraucia cxistPntes na mesma rPpartição..... li!l 

N. 73. -FAZENDA.- Em 12 tle Março de 1872. -
Approva a decisão tia Thesouraria do Ceará, 
de m:. utlar· cohrar execntiv:uneute do Thesou
rt•iro da respcrtiva Alfalltlr,ga a t(uantia t(ne 
ainda falia para l'Olllpletar a importaucia rlo 
desfalque havido nos cofres a seu eargo...... 70 

N. 74.- FAZENDA.- Em 13 de l\!ar~·n de 1872.- A 
liquidação das dividas tlt~ exercícios lindos con
trahitlas nas Provineia>, eom(H:W ás t·espectivas 
Thesonrarias tlt: Fawnrla , qur:, lla1·cmlo cre
tlito, dcveur sali,f:w:l-as iutlr:penllt·uleuH~ute de 
onlem cspceial . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . . 71 

N. <:S. - tWEH.I\A.- Em t:l tlc Março de 1872.- De-
t:lara que a t:~hella tlc fardamento e equipa
mento, tle que trata o LJr,crl'lo n.o ãn dr: 8 de 
Janeiro tk 11l'18, stí foi altt'r:Hh ua p:u·tp n:lativa 
ao fardamento................................. 72 

N. 7fi. -DI PE H lO.- Em 13 de :'llarço dt~ 18'72.- Ao 
Presidente da l'rnvincia tlo Espírito SauLo. -
Ikelara ser itTPgularitl:ule snhstaudal o facto 
;lt: f:tzl'l'l'lll parte tla .Junta til' qualificat;fw d-
tl:ul~ws não qualificados •....•......•....•.... , i2 

N. 77. -.JUSTIC.\.- Em 1.'í de l\Iarço de 1872.- De-
clara a •IÍH:m !'Ompete nas comareas ~.rcraes o 
jul:,;amcniO de qucst•-•es r:om1nercial's tle valor 
de tuais de :500$000,........................... 73 

N. 78.- FAZE~UA.- Em W tle )larço de 1812.
Manda lkspaeh:u por factura certos objectos 
de cultn trazidos tios Saulns LngHcs........ 74 

N. <9.- FAZENDA. -Em 11i tle :'llarço de 18'72. -
Compl'le ás l'rcsidencias de Provinl'ias rl·sol\'Cl' 
em L" insl.anda sohrl' a eoncrssão dP arora-
IIICillO lie tl'ITI'flO,; de IIJ:II in[ia-;, • .......... •.. 71 

N. 80.- (;t;I-~JUL\.- Em 1\1 tle 1\lan;o de 1872.-
Jla explical.:ões so!Jn, us preços meuciouarlos 
ua tabella de 31 tle JaiH'iro de 18.~:.í, ua parte 
n~lal iva ao fardaiiiPIItu das prat;as du Exer-
eilll ........ ............................. ,. • . . . • 73 
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81. -FAZENDA.- Em 19 de lllarço de 1872.
Sohrc as nomeações provisorias, que os Pre
sidentes de l'rovincias podem fazer, de em~ 
pregados de Fazenda sujeitos a concurso...... 76 

R2. - FAZEi\·DA.- Em 2o rlc Mat•ço de 1872.
ná novas regras para o calculo da' fianças rios 
Collectorcs c Administradores das !Ilesas de 
!lendas......................................... 77 

S3.- .TUSTIGA.- Em 20 de Março de 1872.- De
clara a qt"icm deve passar o feito, quando estão 
incompatihilizados os Desembargadores por ha-, 
Ycrem presidido o julgamento no Jury • .. .. .. 78 

8L - 11\IPERIO.- Em 20 rle Março de 1872.- Ao 
Presidente da l'rovineia do Espírito Santo.
llcclara serem incornpalhcis as funcções de 
Escrivão do Juiz de Paz e membro da Mesa 
de qualificação . .. • • .. . . .. .. .. . . • . . . . . . .. . . • . .. 79 

R:J. -"FAZENDA.- Em 22 de Jllarço de 1872.- Os 
exames de analyse grammatical c orthographia 
constituem provas distinctas . . . . • . . . . • . • . • • . • . 80 

R6.- FAZENDA.- Em 2"2 de ~larço de 1872.-Dá 
providcueias para os casos de abuso das li
cenças concedidas a empregados de Fazenda 
por allegação de molestia . . . .. . . . .. . . . • . .. .. • • 80 

87.- FAZENDA.- Em 22 de Março de 1872.-
1\farca prazo para a liquidação d:1s contas da 
Pagádoria da Thesolll'aria de Fazenda da Bahia, 
c dá algumas explicações rdatiranwntc a tal 
S\'rvi<:o . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. • .. .. . 81 

8H. - •a'Elli\A.- Em 26 de Março tlc 1872.-llc-
clara qnar~s os vencimentos que competem a 
um Tenente Coronel da (;uarda Nacional, no
nH~ado para servir de vogal em um copsclho 
de guerra , não obstante- exercer o cnlprcgo 
de Collector................ .. . .. . . • . .. .. . .. .. • 8'2 

N. 8\l. - .JUSTIGA .-Em 27 de Março de 1872.- De-
cidi' a qti'em compete a execução das sentenças 
nas !'ausas de valor menor de 100$000, no Juizo 
rios Feitos da Fazenda........................ 83 

N. !lO. -FAZE:'IllA.-Em 30 de l\larço de 1872.-
T!·ata de uma questão relativa á apprehcnsão 
de mercadorias, em que foi negada ao :lflpre
hensor a parte a que se julgava com direito, e 
explica a disposição da Ordem n. o 9 de 5 de 
Janeiro de 1863................................ 8.t 

~. 9J.- 11\IPERIO.- Em 2 de Abril de 1872.- Ao 
Presi1lentc da Provincia de l\liuas Geraes.
lleclara rJue cumpre ás Camaras l\lunicipaes 
expedir diplomas aos cidadãos eléitos membros 
das Assemhléas Provinciaes, não obstante sus
dtarem-se rluvidas relativas á apuração d~~ 
tus; visto competir ás ditas Asscmb-lé:~Ço-;çj),_-- ~c--.._ 
nhceimcuto dessas duvidas .. ",;~·\\\;~ \\H!A fl\Sif}/ 
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92.- 11\IPERIO.- Em 2 de Ahril de 1872.- Ao 
Presidente da Província do Rio de Janeiro. -
Declara serem motivos de nullidade dos tra
balhos das Juntas de qualilicação irregulari
dades substanci:tcs na formação destas .....•.. 

93.- FAZENDA.- Em 3 de Abril de 1872.- A 
porcentagem de que trata o art. 8"2 do Regu
lamento de n. o 2!i33 <I e 183\l deve ser deduzida 
unicameute do producto li<Jnido das her:mças 
de bens de defuntos <' ausentes ...•..•.....•. 

9t.- FAZENDA.- Em t de Abril de 1872.-- Sobre 
a aeeumulação de um emprego de Fazenda 
com o de Lente 1\c um Lycêo ...•.•.•.•....... 

!J!S.- FAZENDA.- Em li de Abril de 1872.- As 
letras saradas pelo 'fhcsouro e 'fhe,ourarias a 
favor de particulares estão sujeitas ao sello 
proporcional .•.. · ....•.................•........ 

96.- FAZENDA.- Em G de Ahril de 1872.- Aos 
Command:tnles dos pa<(netcs a vapor da Compa
nhia de Navt~gação Brasi I eira corre a obriga~·.ão 
de rcccherem nas rcpartiçõt~~ os dinheiros cto 
Esta<lo, que tenham de ser traiisportados das 
Thesourarias para o Thesouro, ou deste paro 
aqucllas •.•............•...........•......•... 

97. - .l USTI(~A.- Em ti d!• Ahril de 1872.- !\e
solve dn,:idas sohn~ a Heforma .ltuliciaria ..... 

!)8.- .TUSTIÇA.- Em 6 de Abril de 1872.- De
clara <JUe nas comarcas novamente creadas a 
inscripção das llypothe•·as seja fd!a por um 
dos s<~rvcntnarios <h~ jw;tiça JhJilleados pelo 
.Juiz de !Jireito ............................... . 

9\l. - J !lSTIÇA.- Em li de Ahri~ de _1872.- Solve 
dundas sobre a 1\clorma JudJcwna .......... . 

100. - Il\IPERIO.- Em li de Abril de 1872.- Ao 
Presidente !la Província de Minas Geraes. -

" Dcelara que no ca,;o de lransferenda da sédc 
de mna. freguezia não se deve praticar acto 
algum eleitoral emqu:111to não fúr conlirmada 
a transfcrencia pelo respectivo Prelado •..... 

101. - Il\IPERIO.- Em 8 de Abril de 1872.- Ao 
!'residente da Província do Espirito Santo.
Dedara não poder !'Oncorrcr para a formação 
de Junta <lc qtw.lifieaç:1o o eleitor que tiver 
mudado o seu domicilio ..................... . 

102.- GUERRA.- Em 8 de Abril de 1872.- Dá 
providencias, a fim <le evitar o~ desastres que 
se ti~m 1ladu por occasifto de salvas de arti· 
lharia ......................................... . 

103.- I<'AZ}::'IDA.- Em 10 de Abril de 1872.- Os 
livros que os Paror:Jws devem ter para o re
gistro dos nasci meu tos c obitos dos filhos de 
c,;cravas, nascidos <le 28 de Setembro de 1871 
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em diante, estão sujeitos ao sello fixo de 100 réis 
por folha . . . . • . . • . . . . • . • • . . • • . • . • • . • . • . • . • . . . • 96 

10~. -FAZENDA.- Em 10 de Ahril de 1872.-Não 
estão sujeitas ao imposto de transmissão de 
propriedade, salvo nos casos do art. 3. 0 § 9. o 
ifo Regulamento n.• 4355 de 1869, as plantações 
de cannas e outros quaesquer productos da 
lavoura................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 

103.- FAZENDA.- Em tO de Abril de 1872.- De
clara quacs os Lilulos ou vencimentos que, na 
conformillade do art. 1.• do Decreto n.• 4721 
de 2\l lle Abril 1lo anuo passado, ·estão sujeitos 
ao scllo de 7 °/o.............................. 97 

10G.- FAZENDA.- Em 11 de Abril de 1872.
Sobre os vPneimenlos de um cmprega1lo de 
Fazcurla que, sendo nomeado para outra Re
partiçào, c não podendo seguit· pai·a o seu 
novo rlestino , ficou servindo, eomo ;Hldído, na 
Heparlição r.m que se achava.................. 98 

107. -FAZENDA.- Em H de Abril de 1872.- In
defere o recurso de um mupregado, relativa
mente ao pagamento de vencimentos dos dias 
em que faltou á Hcpartição por estar presi
rliJI(!O, ua qualidade de Juiz de Paz, á Junta 
de qualilieação de votantes.................... 99 

108.- FAZENDA.- Em 12 de Abril de 1872.- A's 
participações 1le nomeações provisot·ias de cm
JH'Cgados r!e Fazenda, que os Presidentes de 
Província estão autorizados para fazer, devem 
aeornpanhat· as propostas 1los lnspectorcs das 
r('Spectivas Thcsourarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

10\l.- FAZENDA.- Em 12 de Ahril de 1872.- O 
l\lagistrado nomeado Prcsitlcnte de Província, 
tem di rei to ao seu ordenado durante a viagem, 
c emquanto não toma posse' da Presitlcncia... 100 

110. -.JUSTIÇA.- Em 12 de Abril de 1872.- De
clara que a pena de suspensao do empregado 
publico não se limita ao exercício do cargo, 
por cujo abuso foi elle condemna1lo, e sim 
estende-se a todas c quaesquer outras attri
bniçõcs, que o mesmo empt·egado exerça ou 
tenha o 1\ircito de exercer................... 101 

111.- JUSTIÇA.- Em 12 de Abril de 1872.- De
clara subsistente a pratica de nao serem de
cididas as appella~;ões crimes por menos de 
cinco Juizes................................... 106 

112.- 'FAZENDA.- Em 13 de Abril de 1.872.- As 
petições de liecnça, e outras dos empregados 
de Fazenda derem ser encaminhadas pelos ca
nacs t:ompctcntes á autoridade superior, o com 
as necessarias informações •..... ~ .•.. ,' .. ;· ..• ;·. ·~-4.06 

113.-.TilSTIÇA..-~m 15 de t\.prtl ~\Í~~AA~~ í' 1 .,· 

clara que o rco conden\JilHlV' pbr ·crilitc par- ',· 
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ticular pà!le cspont~ucamente recolher-se á 
]JJ'isão, cmhora n aulor não se apresente pro-
ntnvcndn a execução da s•~nten•;a ............ . 

tlt. -FAZE~DA. -Em t:í de Allril rlc 1872.-As 
collceções de Leis e n.~eis<les rio t;overno c ~s 
<I•~ Consultas do Consdho de Estado, etc., rc
mcltidas ás Thesourarias para serem veutli<las, 
devem ficar a carl-(o <los rcspectiYOS Cartora-
rios ........................................... . 

115.- FAZENDA.- Em 15 <le Abril tlc 1872.-NCI-(:l 
approvação a dhers:ts lotaçõPs de olllcios de 
jnstiça, por t<~rcm sido julgadas por juiz in-
<:ompcLPnlc ...... , ............................ . 

11fi.- VAZE'IIJA.- E111 1;; <IP Abril de 1872.
Sohn· os V<'ll<'itnellLCh <fll<' t'OIII)lelcm ao Por-
teiro <la AifaniiPf!a d•~ Corllll<há ............. .. 

1l7.- ~IAIH'iiL\.-Aviso de 11i de Abril de 1872.
llctennina IJIIC as praças pertencentes aos scr
\i<:ns (\;,-; <~mharcar;õcs do Arscual de l\larinha 
<la CôrL•~ tt)llham assentanwnto na mesma Rc· 
particfiO, c sejam r:onsi•iera<l:Js eomo cnlprc
!'a!las nn ntCSIIW r~slahekcimcnlo <lo Estado •. 

JIH.- MAI\1:'111:\ .-Aviso tle 1ii dr: Ahril de 1Ri2.
~larca n 1wssoal qn•~ tine sctTir nos phaníes 
tlt'stillatlos a diflnenlc' poutos na costa c portos 
do {IIIJl!'l'ÍO .. ,. ............ , .••..... ,. ........ . 

11\l. - FAZE:'InA.- Em Jtl <k Ahril de 1872.-lu
del"en~ o p<:ditlo de alguns ludins do aldeamento 
exisi.Pute em Caho Frio. relativamente a cdu· 
ea~:;io superior d<: seus filhos .........•........ 

1:!0. - Dli'ERIO.- Em 11i tk Abril de 1872.- Ao 
l'r<~sidenle da Província do Hio de Janciro.
lle<·lara serem 111olivo•; <11' nnllidatle de IJII:Iii
tka<:ão : 1 .o, irregHlari<larles snbstaur:iaes re
lativas it f•ll'lltal'ão das .Juntas; 2. 0

, Lrahalharem 
estas em casa ·particular, aclnudo-st: <lesimpc· 
di da a matriz •................................• 

121. --IMPEIUU.- Em 17 de "-hril de 18i2.- Ao 
l'rcsi~knte <la l'roYin•;ia do 1\io de Jaueiro.
lleelara: 1. 0 que não po<klll servir •·onjuneta
ment•~ dous VerPa<lores sendo cunhados; 2. 0 

!Jne ;is Can1aras l\lunit:ipacs eabe resolver solm: 
aecuHliii:H:fw <los l':lq.:os dt: Secretario c l'rn
r:nrador das lll!''illl:l~ •.................•....•.•• 

122.- FAZENDA.- Em 17 rle Ahril de 1872.- Opa
gameuto do in1pnsto lie transmissão por eompra 
e vcn<la de immoveis tlev•~. t~m regra, eff'ec
tuar-sc na Eslat,·ão liscal do <listricl'o, em que 
se acharCIII os Itens ..........••........•...... 

123. - DlPEJUO.- Em IS ti•~ .\llril de 18i3.- Ao 
l'n'sideute tla Prolinda do Hio Grande do Sul. 
-Declara S<"' motivo ti•· unlli<la<i<' de qnalifl
!'a~·llo, irrr~gularida<l•~ suh,tanl'ial na formação 
da ,lunl:t .................................. .. 
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N. i2í. - ll\IPERIO.- Em 11! de Abril de 1872.- Ao 

PresitlcntP da Província do Espírito Santo.
Declara: 1. 0 ~s providencias qne cabem no 
t·aso tle falta rlc eomparccimento de Verea
tlon:s nas sessües tias Camaras; 2. o a incom
palibilitlade tias funcçõcs de Presidente da Ca
JJJara i\Inuicipal com as tlc Professor pnhlico 
de instrucç:1o primaria........................ 116 

:'i. g;, - IMPERIO.- Em 1!1 de Abril de 1872.- Ao 
l'rcsitlcntt: da l'roviucia de ..... - llcclara que 
a suspensão provisoria ordPnada por autoridade 
administrativa não produz o elfeito que resulla 
ria SUSJlCII'iàO por VÍJ'ltll\e de Jli'OllllllCÍ:l C sen-
tPllÇ:I do Poder .Judiciario....... . • . . . . . . . . • . • 117 

N. J21l. - (;(JEP.RA.- Em J!J de Abril de 1872. -De-
clara qnc não lia neePssidade de preenche
rem-se os lugares tle alumnos pl'nsionistas de 
plwrmal'ia tio Hospital l\lilitar da Província da 
Ballia..... ... .... ........... ... .. ... ... . . .. .. .• 121 

N. 127.- JUSTICA.- Em 1!1 de Abril tle 1872.- De
clara t[ue· compete tamhem aos .Juizes l\Iunici
p:ws o preparo 1los processos instaurados pelos 
tTimes, de que trata o art. 12 ~ i . 0 do Co1ligo 
do l'roce,so Criminal.......................... 121 

N. 128. -li\IPERIO.- Em 23 de Ab1·il 1le 181'2.- Ao 
Dircctor da Faculdade de Direito do Hecife.-
1\esolve duvidas relatil·as ao direito 'e defender 
thescs para oh ter o_ (!r á o tle Doutor, c sobre 
os casos de suspcnsao dos leutes . . . . . . . . . . . . 12'2 

N. 12!1.- F.\ZENilA.- Em 23 de AhJ'il dr 1872.- Os 
Pseravos tlo Estahelecimcnto de Edueandas exis
tt•utes ua l'rovinr.ia do Pará, soh a deno
minar;:1o de- Collegio de No~sa Senhora do 
Amparo-, u:1o PSI1lo comprehenllidos na dis
postç:1o tio art H. o ~ 1." da I~ e i n. o 20~0 de 28 
de Setembro de 1871........................... 124 

:'i. 130.- FAH;NnA.- Em 2i:i de Ahril de 18'72.- In
defere um recurso sobre o lançamento, para 
a cobrança do imposto de industrias c profis-
sões, rlc quatro e~aabelecimeutos de líquidos e 
comPstiveis pertencentes a um só negociante . 125 

:'i 131.-111\IUNHA.-Aviso de 2H de Abril de 1872.
Dedar:l qne se deve abonar á autoridade ju
diriaria, que suhstiluit' o Auditor. d<) 1\fariuha 
1'111 seus impedimentos, a ;:ratilicação marcada 
para esst) serviço, itulepeudeutr.nwnle de cer-
1 i dão dt~ ter olficiado l'lll processo tle [Jell:t ca-
pit.;l........................................... 1:/J 

:'\. 132.- L\IPERIO -Em 27 de Auril de 1872.- De-
elara abolido o beija-mão..................... 126 

C{. 133. - Dli'Eil!O.- Em '1:1 de Abril de 1872. -::.Aos_ 
Presidentes de Pt·ovincia.- Decl~-1{tié- n~ ~-· .. ,· .. 
sendo ahsolntamente in,compaij\'lft_~ "~ \lt~ n~ r .I ••. '• 
tle rnemhro da Assemblea l'rll~lnçuu ~õ tfe · c- · ' ' ·' /) ·\ 
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reador, ha todavia incomp:llihilitlaue no exer-
cido ao mesmo tempo de ambos estes cargos.. 127 

13~.- GCEIU\A.- Em :!7 rlc Abril rlc ·1872.- Hr
solvr rluyidas sohre o modo por qur devem ser 
pass~dos os rliploma" ria medalha da r.:ucrra 
do Paraguay, eread'l pelo !lrereto n.o 4ati0 dr~ 
t\ dr Agosto de 1870........................... 128 

135.- FAZE:"'OA. -Em :~o dt~ Ahril de 1872.- O 
Vi;!"ario cnromnH~lHlarlo qur~ o!Jtcm nova Pro-
vis::ío anl1'6 de limiar o prazo rla primeira, sem 
ter intcrrompillo o r•xerl'it:io r\as respectivas 
funr:r:õt'S, n:w rst:1 sujr·iln a n~pct.ir o pa~a
nwttlo rios tlirt'ilos tle :; "/o................... 12\l 

13li.- At;IUClJLTt:IU, CmDIEHCIO E OB!tA.S 
J't:I\LICAS.- Em :lO rle Ahril rle 1872.- llc
l'lara que compete it llircctoria ria Estrada de 
Ferro de U. Pedro 11 nomear um empregado 
par:t suhstituir o Cai\a 1:111 SPIIS impeliimcntos. 130 

137.- .JUSTICA.- Em 2 de Maio de 1872.- Solve 
duvidas s"ollre prt•sidt•nd:l de .Jurv c sobre o 
lar·to de ser dado cotuo lC5ll'lllllllÍia um Juiz 
de Direito..................................... 130 

1:18.- .JCST!CA.- Flll 2 tle Maio dt~ 1872.- Solve 
rluvitla" s(,tJrc o 1\l'~illlt'll!o r!,· Cuslas....... •. 13l 

1:1\1.- Gl'EI\!',A.- Em 3 de 1\laio de 1872.- De
tiara que u:.~ assignatura da' atLas do conselho . 
eeonomi!·o, cottcoiTPmlo um otlicial cll'ectivo 
t' outro do Corpo tle Sautle tlo Exercito, amhos 
tio lllt'SIIIO posto, ,·:dJc a preeetlcur:ia ao tle 
maior antigui1l:ule uo di lo posto............... 132 

HO. - Il\ll'ElUO.- Em :\ tk Maio de 1872.- .\o 
l'n~'itkute da Provinda tlo Eo;pirito Santo. -
JJecl:ll':t s•~l' nulli!l:ule suhstandal rios trahalhos 
tle t[U:tl ili.:ar;:·to ti<' votant•·s a at·eumular;ão r\as 
flllH'<'.(H~S de 1·:scrivi1o ti" l'az rtll al~ulll rios 
IIICIIIÜ!'OS da JHIII:l ................... :........ 132 

N. Ht. -FAZE::'iiiA. --Em 3 tlc Maio rle 1872.-ln
tleft'rc a pn:tcn~iío tlt• um !'uanla (\a Al!'autlcga 

N. 

N. 

aos vt·ucimetJto-; !11: Ollit·ial de nes~;ar~a, a que 
se jul~:tva r·out •·otll dit't•ito, por ter sido de
signado para ,.enir ;\P Fi,;cal (\p um trapicht~ 
alrautlt'gallo................................... 133 

1'12. -FAZENDA. -Em .~ (k ~!aio de 1K72. -A 
vratilicado tlt: 20 "/o, dP qtw trata a Circular 
tlt~ 1\1 rk Janeiro ullin1o, deve ser calculada 
sohre totlos os vrBcimt:Jttos tios empregados, 
ine\n<ive a !!ratitiea,;:w para qur~bras eoBectlitla 
aus Tllesoun·iro';.......................... .... . 13~ 

1\3.- Af~HICI'LTlilt ~, COMMEHClO E OBHAS 
PllBLfC,\S.-l'orlaria tlc H t!e Maio de Hl/2.-
Approva as tabella;; dos preços !los ft·etes c 
pa,sagens nus patlueteo; ria linha tntcrmediaria 
tiP ll:tYeg:lf:~uJ p:1ra vapor alt': Santa Catharina. 13:S 
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1.44. - AGRICULTURA, COIIIMERCIO E OBRAS 
J>UBLICAS.- Portaria ~e 6 de l\laio de 1872.
Fixa o preço da~ passagens nos paquetes das 
linhas de navegação por vapor ao Norte c Sul 
tia capital tio huperiu . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 137 

145.-FAZENDA.-Em 7 de Maio de 1872.-De
dara não ser motivo para a substituição de 
umas apolices da divida publica , e menos 
para a suSJlensão do pagamento dos respecth·os 
juros, o facto de estarem cllas manchadas com 
'tinta........................................... 139 

14r.. -1\IARI~IIA.- Aviso de 10 de 1\laio de 1872.
J)edara qual a J!l'at.ificação tios Capitães de !\lar 
(' Guerra ~~ tlt~ Fragata eommautlantlo for{:a... 140 

147.- 'FAZENDA.- Em 11 de l\laio de 1872.- As 
questões sobre vencimentos tle empregados do 
Correio competem, nas Pl·ovincias, aos lns~ 
p~ctores das Thesourarias, com recurso pa1·a 
as Presidendas; mas as despezas de cxpetliente, 
t:stat'etas e outras, definidas no art. !13 do Re
gularn•~nto u.o 3\lll tle 21 de Dezembro de 1844, 
sáo da competeucia exclusi1a da respectiva 
Administração................................. 141 

HS.- AGRICULTURA, COM:\IlmCIO E OBRAS 
J>UBLICAS.- Em 13 de !llaio de 1872.-Fa
culta o desembarque de mercadorias das casas 
importadoras da cidade de Santos na ponte 
da Companhia da Estrada de J<'el'!'o de Santos 
a Juudiahy..... ..... . . .... .... .. . . .. ... . .. .... 142 

14!!. -FAZENDA.- Em 11.S de Maio de 1872.- Dc
dara que a ~-(ratificação de dous terços dos 
,·eucimentos dos empregados só é applicavel 
:w scrviçn da tomada de contas, e que nos re
feridos dons terços não se comprchcnde a gm
tificação de 20 °/o de que trata a Circular· de 
19 de Janeiro ultimo . .. .. . .. .. . • . .. .. .. • .. .. . 142 

150. - ,lUSTif:A.- Em 16 de !\la i o de 1872.- De
clara que· os Tabclliães e Escrivães, encane
gados do registro geral das hypothecas, devem 
auxiliar-se dos cadernos legalisados nos termos 
do art. l),o de Regulamento annexo ao De
creto n.• 341í3 de 26 de Abril de 1861.S, quando 
no exercício de seus ollicios fóra das cidades 
ou vi lias . . . . . . . . . • . . • . • . . . . • . • . . . . . • . . • . • • . • . . 144 

151.- FAZENDA.- Em 18 de Maio de 1872.- E' 
de 6 "lo o imposto de transmissão sobre o gado 
e moveis pertencentes ás fazendas, quando ven
didos ou arrematados conjunctamente eom 
ellas.. ..... .. .... ... ........ ......... .. ...•.•.. 145 

152.- FAZENDA.- Em 18 de .Maio de 1872.- Sem 
o exequatur do 1\Iinisterio da .Justiça, não podem 
as seuten~:as proferidas por autoridades . 
~{eiras ter cumprimento, nem pr . -e ~!tos~ 
legaes no I~pe1·io ......... /. ··i-·y~~ç:~!j\.[1' r~11'- ~ -........ __ 
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Hí3.- G{~ERRA.- Em 21 1ie l\laio 1le 18i2.- Dr
dara <file aos Sc<·retarios c Ajudantes dos Olli
eiacs lHSJII~f'lorcs dos rorpos competem ven-
<·imcntos de ·~stado-maior 1ic 1." cla5sc ...... . 

1M.- FAZE;""<DA.- Em 2t fie :\!aio 1ic 1872.- O 
imposto 1ie 1; 10 "/.,, de que trata o § H da 
Tahella amwxa ao Hf'(;lll:ullf'lltO 11. 0 4355 <11~ 
1Hii\l, ,.-, ~~ f'XÍ(;Í\CI quando os títulos 1le tr:lll>· 
miss:·w 1k propriefl:lfif' holllt'I'Cill 1ic set' trans-
niplos no registro geral ..................... . 

1B!l.- AGIIICt:LTCI\A, C,Ol\g!El\CIO E 01\RAS 
J'CBLlCAS.- Portaria fie 2~ de l'II:tio 1ie 18i2. 
- ApproYa as tahdlas fios frctPs nos palfUCtcs 
das linha-; co<;tPiras de tw\·cga<;:io por vapor 
para o ;';orl<' " Sul 1la •~apitai !lo ltHprrio ... 

151i. -FAZENDA.- Em 21 de Maio de 1872.- lk
dara que os Clll(ll'f'g:tdl•s 1las Collectorias têm 
direito, pf'.la arrcca<la<;:w dos •~rnolumcntos fia 
matricula especial fi•· cscran1s, :1 nH~'IIla ]IOr
f'f'Utag<·lll fjll<' lh•·s <:<~llllll~te pPI:t •·nhrau<;a dos 
1k111ais impostos .................. ,. .......... . 

15i.-.ll'STICA.-Ent '27 1ie Maio tlc1S72.-Nas 
r,omarcas' ~eraes Ih .luizf's :lluuieipaes ou de 
Orph:ws pro1·essam :l'' partill,as d1~ qualquer 
quantia, mas sú U0 111 eoiiiJH~teucia para julgar 
as que u:10 1'\l'<~dem a :iOO,~OOO .............. .. 

1:JS.- DIPEI\10.- Em 2H de Maio de 1S72. -Ao 
l're;;i<lenle da l'nl\incia do Espírito Santo.
Def'lara s1·rem nullidailes suhstam:iai'S do pro
eesso da qualilicat;:w dn votauws: 1." a ac
cumulacão das l'nllf'I'ÜI~S de t·:s~:riyão <k Paz 
tom as" 1lc memhro ·da .Jnuta; 2." 11iio durar 
por citiCO flias a reuni:-10 da .Junta .......... .. 

1Cí\l. - .ll1STIÇA.- Em :31 <le l\laio <le JS72.-0 .Iuiz 
<)1' Dirrito II:ÍO p<.td<' SI'I'\"ÍI' COIII Esr:rivão, IJUC 
,. S<'ll t:uuit:J<Io ................................ . 

tfiO. -- FAZENIIA.- Em :H de :\!aio de 1!l72.- Ih'sdc 
q1w OS I'OIItl'ihnillll''i jii'O\a!Jl, COIII I'P<'ihos de 
quita<::to assi~n:ulos pt:los Tln:sourciros das es
tar:fws !11: :ll'll"'adar;:-to, o pag:lllli'UlO dos I'OIII
I'"li:utes i111po~1us, 11~0 lhPs flcvf'rn estes ser 
1!1: 11'>\'0 1:xigidos, r•mhora uão l'slPjam os ditos 
redhns reY.:stillos d:h formalid:Hles lt•gaes •.•• 

11\1. - A(;I\ICliLT\11\A. CIHDIERC\0 E OBHAS 
l'l'HLIC.\S.- Em :il de Maio de 1872.- lte
so!n) a' dnviilas SIJseiLadas sohre passagens 
<las autoridades polil'iaes nos carros das linhas 
i! o .Jardim I' S. Cllristo\:to .................. . 

1fi2.-.li'STICA.-Eill :1 i11~ Jnnho fie 1872.-0 
r{~ o ali:últ;ado pro\ i sol iamente deve prl'slar 
li:ul('a dt:linitiva i"~rante a Hf'la~;ão do tlistrirto, 
''~ alli ja se achar o pro~esso .............. .. 

11\:3. - FAZENilA.- Em 1 d1~ .Junho de 1872.- De
rlar:t que a distril>uic:w tios cre<litos, f<~ita para 

111\ 

H7 

1:1!) 

1iífi 

1i)li 

1!í7 

1ií8 

11í\l 

HlO 



DECISÕES. 19 

I'AGS. 

o aclnal exercício de 1871-1872, contim)a em 
vigor no proximo exercício de 1872-1873,... 160 

N. 16L -GUERRA.- Em a de Junho de 1872.- Dc-
dara que os ofticiaes presos p:ua responder a 
con>elho tle investigação, c tendo deixado a 
t~ITcrtivitlallc rio excrc:icio, não ll~m tlircito á 
gratilicação alldicional......... ... .. ... . .. .. . .. 161 

'i tn:;. - AGRICI'LTURA, CmBIERClO E OBRAS 
l'l'IJLICAS.- Em 6 lle Junho de 187!.- Cir
cular mandando observar n § f.o do art. f,o 
tio Decreto n. 0 46:13 de 28 til~ llezemhro tle 1870. 162 

:'\. Hi!\. -JUSTIÇA.- Em 6 oe Junho de 1872. -Só-
mente qnantlo autorizam os Corretores a vender 
títulos on acções nfto possuirias legitimamente, 
incorrem os partieulan·s na multa, de que u·ata 
o art. 7. 0 da Lei 11. o 108:1 de 22 de Agosto de 
18HO....................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

:'i. 167.- GUETI.HA.- Em 7 de .Junho t\e 1872.- De
clara q.nc as contas tk fornecedores, quando 
sdlatlas com estampilhas tle maior valor fJlW 
o tlcvitlo por lei, uão devem por isso deixar 
(\() ser prDeessatlas c ter o couvenieutc anda-
mento......................................... 163 

N. 

·'· 

N. 

N. 

N. 

N. 

~-

1(i8. - 1<.\ZE~DA.- Em 7 de Junho de 1872.- O 
julgamento das provas dadas em eonCUI'SO pelos 
candidatos a empregos de Fazenda deve ser 
feito .~m a c to snecessivo aos exames ... :...... 16i 

JH\J. -FAZENDA.- Em 7 de .Junho de 1872. -
l\f~utla re-;tituir á- Rio de .Janeiro Gas Com-
pany, 1 intited- os direitos de expediente, t{IIC 
tem sitlo ohrig-ada a pagar, tlo carvao importatlo 
para o t'OnSII mo da re:;pl'ctiva fabrica......... 165 

170.- FAZE~DA.- Em 8 de .Junho 1le 1872.- Não 
se podendo t;onsidcrar cotno escravos os indi
víduos a quem se eoncetle~ liberlla~lc sob I{Ual-
quer eomhção ou onus, nao devcrao elles ser 
eomprt'hendidos na matricula de que trata o 
art. 8. 0 da. Lei n." 20i0 de 28 llc Setembro do 
anuo passado................................... 1fJil 

l'i1.- FAZE~ DA.- Em8 de Junho de 1872.- Sobre 
um pcditlo de isenção de direitos para os oh
jt;t·t;ls ne•:es,;ario-; á fundação e custeio de uma 
fabrica de fiação c tecidos de algodão......... 167 

172. - DlPEJUO.- Em 10 de Junho de 1872.- Ao 
Presidente da Provincb tio !tio tle .lanciro.
Deelara por quaes ttualifiqções se deverá fazer 
a eleição primaria de 18 de Ag-osto vindouro. 168 

17:1.- IMI'ERIO.- Em 10 de .Junho de 1872.-Cir-
I'Uiar ao' l'residcntes.-1\Iantla observar a dis-
posição tio A viso da mesma data dirigido ao 
\'residente da Província tlo Rio tlc-.Jan~tl'o:;. --"iü& 

17'1. -JUSTIÇA.- Em 10 de lmthó d<t\ffit~8i~ao ~ r, f;, . 
fHHienl ser dispensados Ilyf ·. ~~}JU1 ~t\Uchnido ·.: .-1 
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N. 

N. 

N. 

N. 

N. 
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1le presillir as sc~siirs do .lnrv os Desembarga· 
llorc~. a quem a Lei n." 2033 de 1871 confere 
esta altribuição................................ 16!! 

171\.- FAZENDA..- Em 10 de .Junho de 1872.- Ap
prova a dclibcr~~ão da Thrsouraria 1lc Mina~. 
1le clr,·ar a 18 "'o a porcentagem dos empre-
gados da Collectoria da e idade de lllarianna.. 170 

176.- FAZE?illA. -Em H de Junho de 1872. -
Os Inspeetores das 'fhesourarias 1lcvem emittir 
sua opinião sohrc os rPqucrirnentos de licença 
que encaminharem ao Thesourn . . . . . . . . . . . . . • 170 

177. - r.t!EH.HA.- Em 13 tlc .Tnnho de 1872.- H.P
eommcrula a lil'l oh,ervancia do Aviso 1te 11i 
dt~ Oulllhro 111~ 1Rii8, r,•Jativamente a rPcruta
dtlrt~s notlll'ados pt~lo~ l'rrsit!Pnteg de Provín-
cia............................................. 171 

178.- GIJEl\1\A.- Em 13 de .Junho tk 1872.-lW
lt~rmin:t ellll~ OS I!IIC:t!TI'g31\0S f!OS llcpOSilOS tle 
artigos hellicos 1las ProYinl'ias tlt~m conheci
mento ao Birector tio Arsenal de Guerra da 
Côrtc 1k qnaltjncr rrme";sa de material que se 
cfl'ectue com 1 t•slino a mesma Cúrtc.......... 171 

17!1. -FAZENDA.- Em H 1lc Junho de 1872.- nr
termina que st~ nhservf', Pm rclaç:1o ao Col
leetor, c Escrivão tl:t Collcctoria tia capital da 
Província de S. Paulo, o systema do pagamrnto 
por porcentagem da r'~rHI:t rpre arrecadarem, 
cessando o abono elos n~ndmcntos fixos que 
lhes marcou a Thrsouraria llc Fazenda....... 172 

180.- 11\II'ERIO.- Em H de .Tunho de 1872.-Ao 
Presidente da Provinda do Pará.- lleclara 
serem nnllilladcs suhstanr·iacs no processo de 
qualitibt:ão tle votantes: t.o não estar quali
licallo algum mcmhro da .I unta: 2. 0 não se terem 
coneluido o~ trabalhos dPsla no prazo legal; 
:1." :u~cnrnular as fnnr.e.:ües de~ Subddcgallo de 
l'oliti:t o l'residr·ntt~ dt~sla. lkdtlin : 1. 0 em 
qut~ caso ll<'vt•m ser r:hamarlos .Juizes de Paz 
da parochia mais vizinha ; 2. o que a aceitação 
do ln~ar 11<' Colli~l'lor importa a rcnunch do 
de .Iuiz de Paz; 3." on1le devem votar os elci
ton~s de uma paroehia dcsanncxada, depois da 
ultima divis:w clritor:1l; 4. 0 qne não é nulli
rladc servir como Escriv:ío tk Paz um menor 
!k 21 aiJIIOS................................... 173 

1RI. - .JUSTICA.- Em 1 't de .Tunho de 18i2.- Bc-
solve dwi'ida'> sohre pa;.;anwnto de t:nstas.... i71 

1R2.- GIJEilRA.- Ern Jfl de .Junho de 1872.- De
c Iam que as pra~·as. que r:ontinuarcmno llcpo
sito tlc aprendizes arlill!eiros por outro motivo 
que llflO O lll'OSl'~llilllülllO de SCUS CSLUIIOS, C 
que rorem maiore~s de 1\1 anuo.;, pollern casar-se 
tom prr"·.vio cnuo;enliiiii~Hlo tio Commando Geral 
de~ Arlilharia ................................. 171\ 
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N. i83. -FAZENDA.-Em 13 de Ju.nho de 1872.-0s 
escravos libertados sob r(ualquer condição não 
devem ser incluídos na matricula especial de 
que trata o art. 8.'' da Lei n. o 2MO de 28 de 
Setembro do a uno passado ...........•.•..•. ,. 171i 

"· 
N. 

N, 

N. 

;'i. 

N. 

N. 

N. 

1RL- FAZENDA.-Ii:m 11i de .Junho de 1872.- Os 
ohjcctos importar!fls dircctamente por conta, 
~~ para o serviço do Estado, são isentos de di-
reitos.......................................... 176 

l!f:í.- ~tAIU:."'HA.-1\viso de 1il de .Junho de 1.872.-
Torna extensiva aos Ofticiaes do Corpo rle Fa
zenda, f(tlando empregados em enfermarias de 
marinha, a tall(·lla C annexa ao necreto n.o 4111 
de 2\1 de Fevct·eirn rle 1868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 

JHfi.- .IIJSTIGA.- Em 1;; de .Junho de 1R72.-
Compctc"ao .Juiz substituto da Yara rle Orphãos 
no impcrlimcnto tio proprif'tario preparar os 
procr,,sos de inventario. tlssistir an expediente 
rio cofre, presirlir as praças c exercet· todos 
os a c tos de jurisrlieção, cxelusive as sentenças.. 178 

187.- GUERRA.- Em Ji de .Junho de 1872.- De
clara qur os cotum:wdantcs dos transportes, 
que se adtavam ao serviço tio l\Iinisterio da 
(~uerra durante a campanha do Paraguay, não 
lf\m direito a receber a medalha da mesma 
earnp:mha pela Rl'partição de Ajurlante Ge-
neral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •. . . . . . . . . . . . • . 178 

iR8. -.JUSTIÇA .. - Em 1R de .Junho de 1Ri2.- Re
solve duvidas sohre a execução das sentenças 
em cansas cíveis att'~ 100$000 e em processos 
de infracr;ão de JlOsturas mnnicipacs.......... 17!1 

18\J.- GUEilRA.- Em t!l de Junho de 1872.- De-
clara que os ofliciaes e pra1;as rlo Exercito 
que assistiram tmicamcnte á rendição de Uru
guayana, não têm direito á medalha geral d:~ 
campanha do ParagnaY, c; quanto aos de Mato 
t~rosso, SIÍ tt•m direito á mesma medalha os 
!fUI' alli estiveram em opcmt;>õcs a!'livas de 
guerra ........•....•..••............ :. • • • • . . • • • 180 

i !lO. - .JUSTICA.- Em 22 de Junho de 1872.-De-
c Iara que ·'os Secreta rios Gcracs dos Com mandos 
Sn(HTiores da (~narda Nacional não podem per
ceber emolumentos pelas certidões não especi
ficarias no art. 32 do Hecrcto n. o 1130 tle 12 
de i\larço de 18:i3 .. . . . . . . . .. . .. . . • . .. . . .. . . . . • 180 

HH.- AGniCULTUHA, COMMERClO E OBRAS 
l'lJBLICAS.- Em 26 de .Jtmho de 18i2.-Cir
e1tlar prohihintlo I(UC os empregaolos ".o Minis· 
Lerio ria Agrio:ultura se oeeupcm de cmprczas 
"" eoneessões para trabalhos e &crviços pu-
blil'os.......................................... 181 

t\J2.- FAZF.NBA.- Em 27 1lc .Junho Ile1Fíf5. :.~~~~· ~- "-, 
casos de olcmiss:w ou Ílll(ll!rltriÍct~~~, \< 4: I Co !fi\ !'.r ' •. 
IPclot·o•s devem suhstituil·QS io.t'er'i\J'all ente os 1· 8~ · ·f/> \ 
Esc.rivftcs respectivos ....• : .. ,;-.;). .. . .. . • . . . . . _ \ 

(I I; 
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N. 1\1:1.- FAZENDA.- Em ~~ de Julho de 1872.- O 
julgamento das provas exhihidas em concurso 
para emprc!(OS de Fazenda, dew~ ser feito em 
:u~to StH~cessivo ;i termiua~ao tios exames..... 182 

N. J\IL -FAZE:'fllA.- Em 1 dt~ .lu lho de 1872.-Exige 
que aos requer·imcuto-; dt~ Companhias ou Em
prezas, solieitantlo o tlespacho li\'l'c dos ob
j<~clos <JIIC lhes sü•> uccessarios, acompauht•.m 
c~·rtas iufonn:wücs do,; rrsp•·t~tivns En!(cnheiro:; 
Ftst·acs c da-; Tlwsouraria-; de Fazenda........ 183 

:'1. J~);;. - FAZE:'fOA.- Em :; de Julho tle iS72.- Ap-
prova a n••:u;ão d<~ utna Collet·loria no muui-
cipio tk Acarapc, l'roviut:ia do Ceará......... i!H 

N. 1%.- FAZE:'ID,\.- Eut ;; tk .ltil'to de 1S72,--,\p
prova O t'OIH'Ul'SO a IJIW llltillt:IIIICIILC SC pro
t:Cdt•ll 11a Th•~souraria tia 1'rovi111~ia do l'ar·lná, 
para l'l't'<~ll<'hiJJit'lllo ti•· lll;.i:tl't'S tia uwsma 1\l'
parlir:w, untando, 1'"~''·.,,,, :il~untas irre~ulari-
tladt•s havidas nt•ss•· r•o;lt:tll'.:ill . . . . . . . . . . • • . . • . • t8ií 

N. t\17.- .li'STIÇ.\. -l~lll 1í tk .Jullio tk 1S72.- l'ara 
s<> r.:conill~Ccr al,;lllll:\ das t·irctllll';tancias tlu 
arl. 10 •lo Cotligt; Cri111i11:d poHit· se instanrar 
proct·"s" ao rt~fl, ai11ila qn:l'Hio e:;ll'ja clle au-
"''llle.......................................... iRii 

N. 1~1S.-.IIJSTIC.\.-EI!l ii tlr .lnllll> tk 1Si2.-De· 
!'Iara qui'~ n:10 ptitk st•r ae<~tllllillatlo o excr
eieio tios eargt>S ti<· Y<'l't':tdor e supplt:nte tlc 
Juiz l\lu11icipal............................ .... . iSi 

·;-.;. J\1\1. - FAZE:'I'BA.- Elll H de .lnlho de 1Ri2.- 1\e-
solvt~ so!Jrt: a ~uanla e applieat;ft•> de tlivcrsus 
valor.·.; C<lt'lllltrados 1'111 poti<'r tle 11111 missio
nario, por oeeao;i;w tio ''~" l:tll<'l'imcnto, pro
Vt:llienlt's tk tl'lln:lli'"' ·~'''""tias para as obras 
de ullla Cac;a tl•· "i'~'~'''·ortlia. tlt•. q1w clle ''~ 
:u:IJ:t\':J ent·arrer:lllll.......... ..•.•... ....•.••. IHS 

:'1. ::;to.- J[STIC,\.- Ern ~~ de .Julho tlt• HG2. -lle
dara ljllt:' u:'lo eo!llpelt• altS Escriv:"u:s do Jury, 
111:ts sim aos do .lntlici:d, t•snevt•r t~lll autos 
ou pro<·essos crin1t:S, qnt~ os Juizes tle Direito 
th ert:lll t!t· julgar 1'111 1." 011 2." instauda..... 18~1 

N. 20l.- .llJSTICA.- Em \l tle .Julho tle 1!-!72.- Pro· 
vidcut'Ía sohi'C> 11 lllorlo tlt! St: faZt'l't'lll as t'Ol'-
n:it:il<:s nas t:NIH:trc.as cspe<:i:ws . . . • • • . • . • . . . . • 1\lfl 

N. 20:!.- (;l!EIU\A.- Em 10 tlt: .Julho tle tHi2.
l\lanrla ee,.sar int<'irameutc o ahono d:1 t•Lapa 
t'OIH~i'ditl:t pela Cin~nlar tlc 2 tle OutuiJro 1k 
1Hii7 <~S famílias tios YOlllnlarios da patria..... i\13 

N. 203 - FAZENIH.- Em 10 dt~ Julho de 1812.-0 
' iutposlo tk illllnstl'ias ,. proti,.:sÕ<'S 1levitlo pr:las 

Companhias ou ~ol'i••tlatlt•s auonymas •. l\eve ser 
ealt:ulatlo solm~ a iJnpm·lant·Ja tios tltvulendos 
distrihui•los aos :H~t·it>td:;Las em :,:eral, ~~ uão 
,,jment<; :111> r<;si<lr'IJit'o 110 lllll'el'i•J.... •.•.••. 1\J3 



DECISÕES. 23 
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N. 2M. - FAZENDA.- Em 10 de Julho de 1872.
A'> Companhias de Seg-uros não é permittido 
irmlilisar o sello •lc seus títulos c documentos 
por meio de c:\rimbo; c o sello que devem 
pag-a r os J't~ei !Jos das mesmas companhias, r•'· 
ft•rerrll'S ;'u; apolices primitivas tios seguros, é 
o tia tahrqla tia ~-" !'las~e rio Hegnlauwuto dl' \1 
rlt' Abril de 1fl70........ .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 194 

:"1. 20:j. -FAZE:'illA.- Em 10 rle Julho rle 1872.
llcclar:l qrre [r pessoa nomeada para sr.nir pro
Yisoriarrreute o lugar de Ajrulanlc tio l'roeurarlor 
Fiscal rornpctcnr- todos 'us iiPverPs inherenles 
ao mesmo lugar............................... 19/S 

~- 20fi.- Dfi'EIUO.- Errr 10 rle .Julho rlc 1872.- Ao 
Dispo da Bioct•sc rle S. Pcrlro do Hio Grande 
rio Sul.- Declara qrre as participações de t't'
nunria rle qualquer beucllcio ecdesiasrico tlr'
vcm sr,r· acompanhadas rlc copia do rcspcrtivu 
IPrmo......................................... t!lO 

;.';, 207. -Ii\ll'EIUO.- Em 10 de Julho de 1872.- Ao 
lm,pector Geral da lnstrncc:io primaria e se
cullllaria do Município ria Ct\t·te.- Deelara eomo 
se dev<~lll attpliear ás r,tdas noeturrws para 
adultos, estabelecidas por· iuieiativa particular, 
os re~ularnerrl.os da mesma lnslrncçi"ro pu!Jika. 196 · 

N. 20il.- FAZE :'IDA.- Em i1 de .Julho de 1872. -A 
isPução dos direitos de Alf'arrdega não importa 
a dos tlireitos dt' expediente, visto serem de 
nalureza divet·sa............................... 197 

N. 20\l. -l'AZENDA.- Em 12 d!' Julho dr) 1872.- Não 
estão Slljt~itas ao sello as l'ollr:ts que os cornmer
ciautcs adlliciorrarem aos livros rle suas trans
ac<,:ões, para iudi<~e ou rJualqnr•.r outro mister 
dil erso lia respt•ctiva escripturaç.ão . . • . . • . . . . . 1\18 

N. 210.-FAZENDA.-Em 12 de' .Julho de 1.872.
J\Iarca. a porcentagem que deve ser alJqnatla 
aos Collt·<·tor·•·s e 'iCtl'; Escrivãf's pdo serviço 
da nova mali·ir:ula dos e>crants, c dos Hllros 
lint's de mulher cserava ............. :.. . . .• .. 1\18 

N. 211.- (;{TEHIIA.- Em 13 de .Julho tle 1872.-Faz 
exLCii'Í\O aos ollici:u•s anegimenlados cxis
Lt•n!:•s nas l'rovincias, C\ccpLllando-se os que 
ti\ c rem rcsidend:t tros quarteis on em proprios 
uadonae,, o Aviso Circular de 8 dt' Agosto de 
-H-~71 sohr•~ abono para alug-ueis de e asa....... Hl9 

N. 21:!. - FAZENilA.- Em ·lij de .Julho de 1S72.- As 
Alraurlegas e Me,a.; tk.llt•.wlas devem prestar 
os eselarecimento-; que lhes forem pedidos pela<; 
Capitaniag dos Portos, para a organizaç;ro tios 
trabalhos do censo marttimo .•.......• :. . . . . . • 200 

X. 213. - FAZE:í!JA.- Em la de .Julho de 1872.-Ap
proça o pro!'cdimeuto da Alfandcf:a de Co
rumbá, de cobrar u expediente de 1í 0 / 0 das 
mer!'atlorias ali i importadas ltVr!J,S~·IHt>lliws .•. 
dt• eonsunw, com cxeep~·áo t.las"l{ue UIC.t\ciona., '20t 

/ rí\1~1; li<(,l•, 
. . \ .. \ ' . ' ' / <'\: . 
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2H.-GORRRA.- Eu1 15 tle Julho tlc 1872.
Declara que se devem eonsi1lerar caducas as 
Jiceu~:as, no gozo das quaes não entrarem os 
Olliciaes ou en1prcgados, cout'orme o disposto 
no art. \1." do H<·gulamculo de 3 de Janeiro 
de !H61L ...................................... . 

21:.>.- AGHICL'LTUHA, ,CW!~llmCIO 1" OBI\AS 
PUBLICAS.- Em Hi de Jnlho tle 1872. -De· 
clara que ~s Presidf'tll'ias de l'roviucias não 
cabe a facnlil:uk de 1\emillir emprt•g:ulos de 
uomcat;ão do 1;ovemo I :e r:. I ............•..... 

2lli.- FAZEi'lllA.- Em IH de Julho tlc 1872.-De· 
l'iara une ua altnado do ar!. fi57 da Tarifa, 
kila p(·.lo llt'lT<'io Ú." lci\J\1 111' 2 tle .\hril 11t: 
IHíO, l'<tTCYl'll•!-.1' jllll' l'l)IIÍVOCO a pa.Javra es
/alllp!!dO 1~111 \I'/ tk t/1(1'111/('W/<1 • ••••.•••••.••.• 

2!í.- L\ZF:\IlA.- Em lí •~<' .Jnlho tle 1Hi2.
l'rovidl'tll'Í:t a lw111 tia t·ohr:uwa tios iHIIJOSLos 
dt:vidos ú Fawutl:t :'lia•:ioual por •u•goi'Í~tllles 
qne fallin•nl, se<n os tere111 pago ............. . 

218.- FAZE:'•WA.- Em 17 tle .Jullw de 1872.
~ao compel•~ á !llnslri-;síma C:uuara :\luuícipal, 
mas sim ao Gon:rno, a •·onn•sc;üo 1l1: ternmos 
accn:sdtlos aos ti•~ mariu!las .•.•••.•..••.••... 

21\J.- FAZEND.\.- Em li de .Julho tle 1872.
Trata tle um ca<o de atTt'catla•.~[to judicial por 
au'il'llt'Ía tio ht~r•kiro u•·•:::ssario .............. . 

220.- FAZE:'~ IH.- Em 1H tle .Julho rle 1872.
A votaçilo sobre as provas dadas em concurso 
para empregos lle Fazenda, !lt'VC st•r feita de
pois de lerminados totlos os ••xamcs, e uão 
!lO lim tle cada um tklle~ ..................... . 

22l.- .JUSTif.A.- Ent IS til~ Julho de 1872.-lle
t'lara quê o art. 1." ~ 1." da Lei u. 0 2033 de 
20 tle Selcmhro de 1Híi alterou o art. 1!1 tia 
Lei. 11e a tle Uezt:lll hro tlt· 1 HH sümen te ua 
parte. relativa a•J l!!llUero dos supplcntes ....•. 

222.-l\IAHI~IL\.-Aviso til' 1K ti•: .ltilho tle 1872. 
- Sohn: a t•scripturatJw t• l'omecimPnlo tia 
cahrea •: l:ntt:has a vapor ........•........... 

223.- ~!AlUNIIA.-Aviso •h' 1H de .Julho dt• 1872. 
-1\lantla tornt:cn gr:lluitanH'nle macas e col
t:hü•~s aos metton•s tias t·ompauhias tle Aprt~n
tlize·; I•lariulu:írth, qttl' conlplt:tan:m tres'annos 
de praça .....•...............•............••••• 

221. -l'IL\IU~IIA.- Aviso tle 1!1 tk .Julho de 1872. 
- Sohre os vent'illlt'ntus t[l!e competem aos 
OOidaes de FazeurLL qua!ldo emharcados ...... 

22:5. - AGRICULTUIU, OOi\ll'llERCIO R OBRAS 
PUBLICAS.-Em1\J de .Julho tlc 1872.- D,:clara 
rp!C eompeW ao l'otl•·r Legislativo a toucessão 
nt• terras devolutas ........................... . 
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X. 2:.!1i.'- f;t'EHilA.- Em 1\1 de Julho tle 1872.- })c
clara o que !levem conter os mappas ou re
lações dos fornecimentos feitos ás repartições 
estranhas a este l\lini~terio. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 2D'J 

N. 227. -GUERRA.- Em 1\1 tlc .Ju!Íto de 1872.- De
clara que as disposições tio Aviso de 7 tle Fe
vereiro de 1862 referem-se ils exclusivas attri
huicõcs cta 'fhesouraria de Fazenda. c 11~10 ús 
dos· commandautcs dos corpos................ 210 

:'\. :.!::lS. -FAZENllA.- Em 1\l de .Julho !lt~ 1872.-Nos 
exames tlc coucnrreutcs a empr~go:; de l'a
z.emla, a prova de m:thographia tlcvt~ ser llis
liucla da de gramntattca...... •. . .. . .. • • • . . .. .. 2ll 

;'i. :!2\1, -IM PEI\10.- Em 1\l lle .Julho de 1872.- Ao 
l't'csideutc da l'roviucia do !tio de Jaueiro.
lledara !ler uullidade substancial do prol:esso 
de qualilie:l(;ào tle Hltantes uào st: guanlarem 
os l•raw-; legaes .................. ;... .... .. ... 211 

:'i. :.!:10. - FAZENIIA.- Em 22 de .Julho de 1872.- A-. 
tnaehinas qtu:, em suas applieat;.ões, trazem 
C!''lllomia tlt: Ll:mpo c de bra~:os, 1: d;1o impulso 
a intluslria do palr., s<1o henfa-; dt: direitos de 
t·onstllllll .................. ,......... ... . . . . . .. . '212 

:'-. :!31.- FAZE:'íiiA.- Em 22 tk Julllo de 18;2.
Sobre o pagamento tio laudemio devido á I.llus· 
li'issima Ca111ara Municipal pela eompra que 
fez a F:ucutla Nacioual do;; terrenos da fazenda 
de S. Sehasli:lo na Ilha 1lo Governador ..... ,.. 213 

r..;. 2a2. -- GliEHHA.- Em 23 de Julho de 1S72.- Úc-
el:lra qut: os ollidacs do E~ercito devem usar de 
unil'onue de servit.'O uos a c to' de 2." gala..... 214 

:\. 233.- Bli'ERIO.- Em 23 dt.: .Julho 1lc 1872.- Ao 
l're,;itlenl.c tla Prm·int:ia de S. Paulo.-lleclara 
tpte o., cidadãos nomeatlos para substitnircm 
a falta tle membros da Junta de qualiticat;ão 
de votaulcs devem ceder o lugar aos mesmos 
membros logo qnc de novo se· apre~entem; c 
que o procerlimcuto contrario importa a nul
litlatlc dos trabalhos que poStl•riormcnlc se 
cO'cctuarcm.................................... 2H 

l\' 23~.- GUEHRA.- Em 2t de .Julho de 1872.- Há 
csclal'l:cimt~ntos sobre o abono de ycncimentos 
a t•mprl'gatlos dn Hospital do Andarahy, quando 
deixam tle c.ornparecet· '' uãn justificam as faltas 
1: quatHio compan't:('!\1 dctJOi' dr~ cneel'fn,tlo o 
ponto..................................... . ... 216 

l\'. 2:1:;. - FAZEND.\.- Em 21 1lc Julho tlc 18i2. -
Approva tlln conenrso a que Sl' JH'Oe<·tlcu na 
Thes.lm:ll'in, de Fa7,Cillla da Parahyh:t, para o 
prl'enchimcnto de lugares vago.; da mesma 1\c
particào, recomnu:ntl:tndo, porém, a fiel ohsl'l'
v:wci:t, nos easos futuros, de <·Prt:tS llb!Josições 
tiuc indica...................................... 217 

N. ';!:l().- 1:\II'EIUO.- Em 2f\ 1lc Jui~1.Sí!:=~. 
l're:;itlenli~ lia Província ti~ ~rtnl~\ t:~til,a rip:r -r,, 

J)i(~~ISi'F.~~. HG:!. \1\\ \ ~- ' 
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N. 
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N. 
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Declara que () Vereador uno pórle àccumular 
as funcções de Juiz Municipal supplcnte..... 219 

237. -FAZENDA. -Em 30 de .Julho de 1872.-As 
licença~ ou renovações de licenças, concedidas 
por simples despachos em titulos de capaci
dade, para abrir escola, ou para leccionar, 
não pagam emolumentos...................... 2i9 

238.- FAZENDA.- Em 30 lle Julho de 1872.
A npi·ova lllll concurso a que se p1·ocedeu na 
Thcsouraria de Fazenda de lllato Grosso, ob
servando , porém , que os pontos dados para 
os exames 1las tliversas materias deveriam sc1· 
os mesmos para os dous uni«"os candi1latos que 
se apresentaram............................... 220 

239.- FAZENDA.- Em 30 de Julho 1le 1872.- Nos 
concursos para lugares de sc~UIHia 1mtranl"ia 
sú poderão ser arlmiltidas pessoas ~~stranhas 
ao serviço das Rrpartiçües 1le Fazenda, no caso. 
de não se apresentarem Pratieantcs em numero 
sufficientc para preencher as vagas existentes. 221 

240.- JUSTlCA .-Em 30 1le .Julho de 1872.- Ik· 
clara •1uê ao Juiz Lle Dir!~ilo, que substitue a 
outro, c uão ao n~specth·o .Juiz substituto, com-
pete a nomca•:ão intcriua do Escrivão........ 222 

2U.- .lUSTIÇA.- Em 30 ll1~ Julho de 1872.- De
clara que, sendo temporario o impedimento 
de um serventuario vitalicio de justiça, por 
estar condernnado a seis annos de prisão com 
trabalho, deve, durante o tempo da pena, 
servir o officio o substituto que fôr nomeado . 222 

242.-IMPERIO.-Em 31 de Julho de 1872.-Ao 
Presidente da Província do Rio de .Janeiro.
lleclara importarem nullidade dos trabalhos 
da Junta de qualificação de votantes; L• o 
facto de fazer parte llclla cidadão não qualili

, cado; 2. 0 a infracção rio art. 17 (2.• parte) do 
Decreto n. o 1812 de 23 de Agosto de 18i:i6.... 223 

2i3. -IMI'ERIO.- Em o 1.• de Agosto de 1872.-
Ao Presillcntc da Pt·ovincia do };spirito Santo. 
-Declara que da suspensão administrativa não 
resulta a dos direitos políticos . . . . . . . . . . . • . . . . 224 

2H. -FAZEN()A..-Em o 1.0 dc.Agosto de1872.
Sohre os impostos a que estão sujeitos os tí
tulos de nomeação 1los empre~ados· da Estrada 
de ferro de ll. Pedro 11 . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . • 225 

2fã. - FA'J:ENBA.- Em o 1.• do Agosto de 1872.
Hceomnwntla á Tliesomaria elo Rio Grande do 
Sul, a proposito de um concurso a que alli se 
procedeu, a observaneia das disposições em vi
gor, relativamente aos ~~xamrs dr, grammatil-a 
uacional c arithuwtica......................... 22iS 

2i6. - FAZENUA.- Em 2 de Agosto tlc 1872. -
Permittc que um ••mprega1lo de Fazehda de-
sista, a l•rm •k sua aposentadoria, 1lo soldo 
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P.t.os. 
que percebe cemo official reformado do Excr• 
cito........................................... 226 

247.- FAZENDA.- Em 2 de All"OSto de 1872. -
Os Procuradores Fiscacs das Thesourarias são 
os competentes para passarem atteHados de 
frequencia aos Ajuaantes que lhes forem dados; 
por nomeação' irlte1·ina, a lim de coadjuvai-os 
nos respectivo!!' trabalhos ...•... ;.............. 227 

248. -JUSTIÇA. -Em 2 de Ago,to de 11-172.- De
clara que não podem ser accumuladas as func
ções de Escrivão da Subdelegacia e do Juizado 
de Paz com as de Fiscal . . . . . . • . . • . . . . • • . . • • • 22!1 

2~\J.- JUSTICA.. -Em 3 rle Agosto de 1872. -
neclara "1pw, competin<lo exclusivamente aos 
Juizes de Direito o julgamento nas comarcas 
e<>peeiaes, não [1odem os Juizes substitutos pro
ferir rleeisào r ellnitiva on com força de defi
nitiva, quér no curso da causa, quer na exe
euçao, que lhes incumbe das sentenças cíveis 
de mais de 1008000 até 1!00$000 da alçada do 
.Iuiz de Hireilo................. •. . . . . . . . . . • • • . 228 

2aO.- GUERRA.- Em 6 de Agosto rle 1872.- De-
dara que o titulo du Conselheiro Dr. José Joa-
<tuim da Cunha, contractado para a regencia 
da 1.• cadeira do 2.• anno da Escol:t Central, 
deve ser passado na fórma do art. 293 do 1\e
gulatnento de 28 de Abril de 1863...... ••• • . . 229 

251.- FAZENDA.- Em 7 de Agosto de 1872.- De· 
termina !Jue se continue a pagar a José Vieira 
Rodrigues de Carvalho c Silva a pensão !{Ue 
lhe lilra conce1lirla pela Resolução Legislativa 
n."8ii3de2deJulho de1856 •...•.•.••..•.•.• 230 

2112.- AGRICULTURA, C02\Il\lEI\CIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Em 7 de Agosto de 1872.- Re
commenda á lllustrissima Camara l\Innicipal 
a deeretação c postura p~ra a remoção do el)-
tullw dos predws incendiados, sob1·e a com 
minaçilo de multas contra os respectivos pro
prietarios ou companhias seguradoras......... 231 

2a3.- FAZENDA.- Em 7 rle Agosto de 1872.- Dá 
provimento a um recursA sobre revalidação do 
sello de uma carta de sentença . . . . • . . • • • . • • . 232 

2/.14.- FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 1872.
Os serventuarios de officios de Justiça e Eccle
siasticos, nomeados antes da execução da Lei 
n.• 1836 de 1870, estão obrigados ao pagamento 
dos 30 •;. de novos e velhos direitos......... 233 

2ií5.- FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 1872.
Conecdc ao hPrdeiro de um responsavel nova 
prorogação de prazo para allegar o que fôr a 
ht;m dr; seu direito ácerca do alcance encon
trallo nas respectivas contas, facultando-lhe o 
exame dos competentes · · tos 
?m presença dos em. ~dOF\ "fiUrl~~í~ar:ml._ 
.ts mesmas contas .• , .• ,~\.HJ •• llL •.•• ~ •.• ~, ""'-..233 
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N. :!:ít;. -IMPEHIO.- Em H lle Ac:oste1 ele 1R72.- Ao 
l'resitlente ela Proviucia llo Hio ele Jaueiro.
ncclara e[IIC n srnie;o da l'r·e·sielcncia ele mesa 
p:H<l<'hial prel'• r•· ao exc~rTi•·io tl:t'< fnnr·.~iírs 
lle snppkuli~ ek .lcl!Z Mouit'ip:ll .. . ... .. . ..... 2:1'1 

2:rí. --- IMPERIO.- Em H ek A~~o-to ek 1SiL- .\o 
Presiclc~clte ela J>ruliuc·ia dtl Hio eh~ Jaueiro.
llc·elara c:omo se clcv•~ prcH·etle~r no caso ek 
tlesapp:ll'<'tilll<~nto elo livro da o; ai'la" ela dc~ie:w 

:'1. 

N. 

i'l. 

:'1. 

til' Vereaclur<"S" .lui7P' d•~ :•az .....•.....•. -... 

- .1\lSTI~.:A. - Em ~~ dt• .\~o'LO ele 1Sí2. -
TPlltlo pa<;sado par:t o; .luizc•.; Muuicip:ws as 
t':tUS:l' d:tl'rovc·cloria ck l~c·siclnos, uellas dl'\·e:lll 
Sl'l'\'il' 0'-' J->;1'1-il·:u:S tl:tljiiCilt'S Jnit.I'S .•.... , ... 

- .lliSTICA .-Em ~~ de· A~thlo til' 11-!í:!.- lle· 
··ick '!11" iwln jul~auH'IIIO clac; partilha,; de mais 
de li\)O~OtM), t'II.JO pn:paro illCIIlllbc: ao Jni7 . .'\lu• 
uicipal, dt'VC o .Iuiz olc llirdlo pcrel'IH~r os 
c~moltl!llt'llllh do art. n elo l\t~l,!illlClllO ciP Cus-
t:h .....• - -•........... -. . ........•. - ....•...•. 

23:) 

:mo. -.ICSTI(j.\.- Em !I ele A~osto de 1Sí2.- lk· 
dara que: a tornada ele coula'> ele: t':tpc·llas al•~ 
:;oo,~ooo e:<HII[lt'll' ans .J11iz•·s l\ltmil'ipaes. "sPneln 
ele maior tlllalltia pt'l'lt'flt·e-lhe~ u pi'CJt:tro sli
llll~nte e a St~lllt'llt:'L ao.; Juizes ele llireito, qnP 
cleverfw p<'rt't!ht!l' os c•l!:oltiliWIIlO'-' tlu art. :l.) 
,[o lte~ime11to ele t:ustas ....•.•......•..•....•. 23í 

:'\. 
~it.- MA1UNHA .-Aviso ele !I ele' A~·o,to ele 1f!72.

Faz ext.ensi v as as eompa11h i:ts ele a [H'CIIe\izes 
marillllt'iros, ua parte rdaii\·a :'ts lli.:tas, as 
•lisposie:ües elo 1\t'f.:lllault'nlo 11.0 110'1 c!:- :1 tlt' 
.l:lltt'ÍI'O tlc 11\;j:l. ................... 1 .......... .. 

~i2. -- FAZE:'>illA.- Em 1:! ele~ ,\~oslo ele~ 1S72.- A 
falta ,t,- parc:c:er por c•.;c·ripÍo. tio Proeur;t!lor 
Fist'al elo Tht:"onro, no •·xa11~t: ele IJÍir'>lÜes 
suilllll'lticlac; ao Trihu11al, 11iltl i· Hltlliv" tlt~ 
BUlliclaclc: clc·s•lt• cpw " dito fn11e·c·ionario toma 
parte na tlec:isfto " a a>si~lla ................ . 

2H3.- FAZENllA. -Em 12 1le A~osto tlí: 1Sí:!. -
~üo c'.:>llljll'll', ao Conselho ele Estado como Tri· 
iHIII:-tl ele rl'vista a aprc•ciaeão lle pr,·.va, mas 
c:ollh<'t'.t·r tia injn,tic;a ou Bl!llitlaclc 11oS casos 
elo art. 2S ch !Jt•t·rc~l'l n." :!3'1:1 de 2!1 de .la-
llt'ÍI'II tlt• Hrí!l ................................ . 

~i'l.- I 'li'EIUO.- I-:111 t:l de: A~thlO til' tS'i:!.
AD Pn·sickrllt' ela l'rovillt'i:t de~ Minas (;er:tt~s.
llecl:lra ··o11111 se tlt'Vt: pro('eder para os tra
h:tlho-; deitorac~s 1111 easo cl<' sc•r snpprimicla 
11111:t f!•c•<;llt'I.Í:t c· an11exado o seu lerritorio :t 
outro de elivc~rso mu11il'Ípio ................... . 

:!li~- - MARL:'IIIA.-A>iso de H dt• Agosto til' 1Hi2. 
- Dt'clara que aos olliciacs rdormados, qua11tlo 
:ultnillitlos a s~'rVil'.(l. rotnpetf:, srn1 accresP-imo, 
li .;p\c\o qnl' lht'' li\'1'1' siclo lixado. ua r.·.rrua 

:!\0 
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P.ws. 

da lei, além da gratificação f(tw lhes perten-
n~r .. ..•.....•.. .. . . .......... .......... ....... 241 

N. 2Hfi. -FAZENDA .. - 'Em 14 de A~osto de 1872. -
Alt':m flas presta«;ües l'tlltcedidas aos l'resideutes 
de l'rovineias, para luzes dos I'Pspeetivo' pa
laeios, e !(tlf: devem ,;er eulrl•~tH'S tlor mezes 
vf•ul'ido', neuhuma outra importancia JiOdcm 
as Tltesourarias flesp('Utler com semelhaul•~ oh· 
jPClO •............................... , ...• , . . . • 242 

~. 21i7.- FAZENDA.- Em H de M~o~Lo de 1872.
l'tlantla soiH'I'Slar no !:ILH'allleulo a que se tinha 
1k prOI'<'der na llha de Fcmarulo de Noronha, 
para <1 cohran<;.a 1lc tertos imposto,;........... 2~3 

N. :!liR.-FAZE:'illA..-EIIl H de A;:-oslo de 1872.-
Nef(:l provimento ao rN:nrso de um Juiz ~luni-
dpal, a n·speilo 1lo~ direitos da sua uontca«;fio. 244 

:'\. :!ti!l.- FAZE:\ liA.- Em iH 1le Agosto ele 1872.
o emprq1a1lo que pcdt: demis~ão , uno púdc, 
antes tk llte st~t· ella conec!liila, deixai' o exer-
cício do sen luva r .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. 245 

:'i. 270. -11\IPERIO. -l'lll 16 1\c A:zoslo dtl 1872.
Ao l'rt•side·nte ela i•r·oyinda elo 1\io 'le JanPiro.
ilí•elara : 1." que não se lendo install:u\o na 
t'•pora legal a .Juuta elt~ <tnalilica«;ãu tia fre
gtte7.ia ela Apparecida, não <leve reunir-st~ até 
a approva~·:in !la !"!Pil;ão de cltlilon~s; 2. '' ou de 
<lPVCIII votar os habrtantes ele uma fref!Ue7.ia 
nova aintla na o 'Jllalifiea!los • . • • . . . • • • . . . • . • . • • 2i6 

'\. 27l. -GI'EHHA.-Emt!i tlr• Agosto 1le 1872.-He-
solvt: cluvitlas solm~ a inll~lli~eneia do Avi~o dt' 
1\l cl~: .Junho de 1872 para t·xeetu;;w elo Dt'-
etclo u." 'l.'íliO, f]lll' et·etlll a nwtlalha geral da 
c:uupanha dn P:d·aguav....................... 2t7 · 

N. :ti2. - ,fliSTlCA.- Em lli de A;:-osto de 1872.
lh'elara •i'ue o Juiz elP l>irl'i.o Plll suhstituit;f\0 
r•·t•iproea n:'to tem dirl'ilo it gralilic:ll;::io do 
'uiJ,IiLnit!o ......................... ; .. .. . .. • .. • 248 

~. 

N. 

N. 

2í:l.- FAZE:'íllA.- Em 1í !le A;;osto de 1872.-
Approva a delihcr:H;ão da 'fhcsouraria de Per· 
uambuco, ele matHl:tr suspender nos mezcs de 
.lun!to I' Dezembro clr• eatla anno as Lransfe
l't'UCias rlt~ apoli•'·!S da Dil'ida l'nlllica, rcali-
ndas na llle';na l'rov'nr·ia. .. . .•.. ......... ... 2>\!1 

27~. -fTEIU1A.-Ein 20 de Agosto de 1872.-Uit 
pro. idt·ncia~; so li'·' d pagamento do,; f'arcla
llll'•IIUS, n:lo tli"lri.•u!<io'> às pra1;as elo Exerdlo 
l!:t.> tkvidas C::pocas............................ 24!1 

:>;:5. -FAZENDA.- Em 2•1 de A:;uslo ele 1872. _: 
~-;,·~a a lllll:t Cotw:.whia de ferro·•·arril, a qual 
'e t;OIII',~fit'll ÍSI'III,'.\0 t!e. (\irdlo<;, :\ l'I'Stitui~iio 
tlo~s qtw pa;.:un fl'll' di\er-o> IW~4t.l.i.ppr- • 
ta dos para seu li' o, vis r--téÍ'?~I!. 1tfl'cc~:}dP 'lt-.. 
re~pcctivo !lesp:who.~ n~,·\)tl.t~!ill:ll<i\llc lUii,1i~-, '2':sp 
ll'll) ••....•••••...•• •:. ~ ••••••.••••..••..•• J '/. 2 :} 
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lNDJCE DAS 

N. 276. -.JUSTIÇA .-Em 23 dt~ Agosto tlc 1872.- De· 
dara que as custas do art. 75 do respectivo 
reg-imento competem unil'amente ao Advogado 
e itos procurador·es das par·t.t·s, e não a estas, 
tprando por si pwpnas accusam ou se de-
f'ewll'm........................................ 2:Sl 

N. 277.- FAZEl'iOA.- Em 2:1 tle Agosto de 1872.
Declara com dirl'ito :'t restw<:tiva porccutagem 
o Admini:-;trarl"r da Capatat.ia 1lc uma A!f'an· 
!lega, que lic:tra :ullli•lo it lllt"mta Bepartição, 
por ter sido 1'\lÍII<'IO o seu lugar........ 251 

N. 27S.- FAZENIIA.- Em 2~ de ,\gosto de 1872.
llP!Prlllina o C\::teto eumpri1nento, por parte 
das Tltesourarias ilP FaZI:nda, da tahdla amrexa 
ao lli'ITeto n. 0 4\r:;~ di'Sii' anno............. • 252 

N. 27!1. -IMI'EIIIO.-Enl 21 dt: ,\gwto 1le 1872.-Ao 
l'rt•sident<: da Prm in<·ia do l'arit. -Declara 
011111: <' I 01110 fii'VI'IIl \'<>I :ti' US lt:tlJit:tllll'S 1!1: 

par11eltia nova, ainda n:t•• qu:liilieallos......... 2!)3 

~. 2SO. -DII'l:IWI.-Em2ti de ,\~•l'lo de 18í2.-Ao 
.Iuiz 11<- l'az l'te,;idenl<: da lll<',a paroeltial da 
l'n·guezia do Saeratll<'nl.o.- Hesolve 1lnvidas 
,,,J)rl: o I'IO:Io d,~ apnrar list:h d1• votantes em 
'1111' haja latia d•· :ilgiiiii.\S <hs dPsi:"na1;ües 
cxigi(l:1-;....................................... 25-i. 

X. :!H1.- FAZE'IIJA.- Ertr :!í ,;,: .\gostn rle 1Si2.-A-; 
q11:111li:tS I'OH.si~lttda.' t•l'l:h .\ss,·m!Jióas Pro
\Ítwi:~,.,; par:! :111'\ili<~ da·: d:·-;p·.•zas eom a t·ons
!I'UITÜo d1: linlras 1<·1··/rapllica:, d•'I'PIIl seres
cripllll'r'llas ua·; Tlll'''"''·arias 11<- F:tZI'Ilda romo 
!'<'!lli'•sa n::·<'!Jiila do l'h<·,:~n:ro .. o. o. o. o o •.. o o. 2!)5 

:"\. :!R~. --i\JAIUi'l!l.\..-.\l'isn d<' :!7 de ,\"o,;to de1872. 
- 11:•-;ol\.· que 11üo 1.<'111 applka<;:lo aos nlli
ci:ll's d" Co1 po il<' F:J<rl'llila a-: disposi\'<1t:'i tla 
L"i 11." 12:J~ !11: t:l ilt· ~!aio 1!1• 1Síi'l. .. o .. 0... 2;)5 

No 2H3o -l\L\111.\"11.\.-A\iso d<• 27 deAf!Oslo d<:i872o 
- Detcnniua eo1no s<~ devem contar o·; dous 
:tllllllS de emh:tnpw para a prOIIIu<::.i~• 110 Corpo 
!11: Fav•nda ........ o •••••••••••••••••••••••••• o 2iíG 

N. 28.i.- I;(.'EHIL\o- Em 2H de A(.ithlo de 1872.
lleelara '""' os <'X:JIIICs piTpar·atorios para a 
Jnalrieula 11:1 Escola C<·ntral u;to ser:lo mais 
a Ui f'eito,, 1'\Ceplo o iiP lllathPmatkas.. .... .. 257 

.\". 2S:í.- .JUSTIÇA.- F111 :'H !11: A~ os to de 1872.-
llcclara qtll: u:·t<> !ta illl'lllllpati'oilid:ul<: ua al·
l'lllllllla<;:·w do car:~" d,• .Jnil de l'az com o de 
!·II[IJ!Ir-lll<'. do Dcl<•gado :!1) Poli•·i:t............. 2:;; 

:'i. 2fHi.- .JI'STI(,:A.- Ent :.l~ d1: ,\~oslo 111: 1il72.
llecl:tra 1:111 qu1: <'irculllStan<·ias os n:o, preso·-; 
pod1·111 u-:ar· da l'al'uld<idl' I'OIII'<·di:la pelo ad. 17 
~l:.u![aJ,t:iu."2033de :'Oii<•Sele111hrodet8íl.. 2i:í8 

N. 2flí. -FAZENDA.- Em 28 dt: Ag-osto de 1872.-
(b <'lltol<lureutos <LI'< l.'<'rlidú,·s da autiga ma-



DECISÕES 31 

PAGS. 

tricula de escravos, c a multa de 6 °/o por falta 
de pagamento da rcspceti v a taxa devem ser 
cs~.:ripturatlos como renda geral............... 21í9 

:'i. 288. -FAZENOA. -Em 2\l de Agosto de 1872.
SolH'<~ a e~eripturação das IJUantias votadas 
pelas AssPmhléas Provindaes, para auxilio dos 
lnslitutos dos meninos cegos e dos surdos-nJU-
dos............................................ 260 

N. 289.- FAZENDA.- Em 29 de A;msto de 1872.
O Tribunal do Thesouro niw toma conheci
mt•nto de recurso-; interpost•Js de rlecisõPs da<; 
Thes,mrarias de Fazen:la, comprchentlidao; na 
respl~ctiva :tl~·ada.............................. 260 

N. 2HO. -FAZENDA. - Em 2\1 tle Agosto de 1872. -
Os Cllllll"l~g:ulos das All'audegas eomprehendi!lns 
uo caso previsto pelo llecreto n.o 31150 de 11 
tlr Setemhro de 181i3, não l!'m rlireit'l á por-
,·entagem liP seus lugares..................... 261 

:'0. 2\H.- FAZENJIA.- Em 30 de Agosto de 1872.
Os fartos tle ~oncgação do imposto de trans
mi-;s;to de propriedade devem ser justificados 
pelas partes Üllert~ssaúas pcnute a autoridade 
judiciaria..... .• . .. .... .. . . ... . .. .. .. . .. . .. . .. . 262 

N. 2\l2.-FAZE~DA.-Em 30 de Agosto de 1872.-
Deve-;;e declarar nas actas dos concursos os 
motivos das interrupções que se derem, as 
1p1aes, aliás, são admissíveis sümente em casos 
illl)JI'CI"ÍSIOS ................................. , .. 262 

N. 2\l3,- .JCSTJÇA.- Em 30 de Ai-!OSto de 1872.- De
clara que· o Escrivão 1la AU!litotia de lllarinha 
da Clirtc é priva ti v o para os ar tos desse .J 1tizo, 
e não pô1le servil" Hos processos da cnmpeteneia 
do Auditor ,·omo .Juiz Criminal............... 263 

N. 2H4. - J IJSTICA. - Em 30 de Agosto de 1872. -
Declara i':ouw devem ser substituitlos, os Des
embar~:ulorcs adjuntos do Conselho Supremo 
.\lilitar de .Ju,ti<;a, quaudo irupe1.JitJos na prcsi
deacia do Jury.......... ... . . . .. ... . . . . . .. . . . . 26i 

~. 2\lií.- .JUSTH;A.- Em 30 de AgosLt-J de 1872.
Declara que uão derem subsistir nomeações 
<11~ ollil'iaes da Guarda Nacional, feitas com in
fract;Ho da Lei de 1\1 de SetcmiJm de J.8il0.... 265 

N. 

2%.- Dli'EHIO.- Em 31 de Agosto de 1872.
Ao l'rcsidt•ut'~ da l'roviuda de Santa t:atha
riua.- Declara: J.o que a mc•sa parochial não 
po">d" deixar ue exec111ar as d1~Cisôes 110 con
S"Ilw lllllllicipal de recurso; 2. 0 que a resi
d<·wi:t Lt·:nporaria !"tira da freguezia n:w pôrle 
ser considerada como mndauç·a de domicilio. 2(i6 

2\17.- t;nm_HA.- Em 31 de Ág-o.sto' Í\tt (l.f172,.,ri'' · 
luslruc~·ues para _o desempexfío_ !{:/ti1 l'llil~<:ões 
a !';~~:~." !la ';.ou,w~_tssão lfs,fr~~l'l.~\:\ihenl~s du 
IILII<.II.d ti<J Lxercilo .... 

1
, ................... .. 267 



l:>!DlC~ DAS 

~. :!\IS. -FAZE:"! liA.- Em :.11 de A:.;osto d1~ U!í2. -
l'rovitieneia sohre :t falta li•~ p•·ss11al rle al
g-umas Collet:tori:ls 11:1. l'rovincJ:t de l'eruam-
IHICO ••• o ••••••••• •••••••••••••••••••• '........ 272. 

~- ::!'J\l. -l~IPEHIO.-Em 1.'' li•: SPtemhro •ie IS72.-
Ao Presidente da uwsa paroehiai 1lo Sacra
mento (da Clirtl').-ll•:•·lar:; como ~e deve pro
ceder ua apura•:ao da' li,ta,; l.lt: votautes, ha
Vt'IHio snspt:it~s sobre a t'alsitlaf!<' de aiguu..; flfl" 
Hla•:o"'· ... o., • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • ~7~1 

1". :100.- i~II'EI\IO.- Em t.o 111: Sutemhro de ifi-;"2.-
Ao l'r•·,itlenlc •b nw'a p:1roclliai do Sacranu•nto 
(da l:órlt:).-ll•·clar~ <'OIIIO se deve prnl'<:ilt'l' 
ua apura•:;ío das li-ta< 1io; votante", haY<'Jlllo 
suspeitas sol>r•: ~ l'aisid:t•\1~ dt: alg-UIIS do,; ma-· 
•:os .......•................................... 

;'>i. :101.- Dli'I·;JUO.- !:111 2 tle Sf'lelllbi'O de IS<2.
.\o l'n:sidt:llt<: tia l'nnin-·ia do Espirito Saulo. 
- IJ:•elar:t IJIH: :1 a>IS•'II':i:~ t.emporari:l lia pa
nwlii:t llllfl i111pn;·{;1 :1 p•:r<h d•· dirdtos elei-
lllt';lt':' .......... ...•.•......••..•..•..••...•. 

:'\. :.102. -t;r:EiUL\.- Flll :! •k Sctcmhro Lle 1Hj2.
lkt·lara qne tlt'\t'lll ser dt~ ouro os pa-;sadores 
das llit'daii!Js d:1 Campa11ha do l'arar:;1ay, para 
os .luir.t•;; Tn~adt~·; 'I"'~ senira111 na .Juula ;\li-
litar ti•· .llliti• .. ·a ..................••...... · .. · ·. 

:'i. 341:!. -- GUEIUL\.- E111 2 dt·. Sd•:mhro tk 1S<2.
P•·elara qua•·s '" •·a:-os <'111 qu•~ os metnhrus 
da Colllllliss:w de m·•ll!or:ttneuto-; do m;tt•·rial 
do Ex•:rcito lt'lll direito aos \f'ltl'illlentos de 
<'OIIilll i s:<<lll a •~I i v a de l·:nf-!t:ll hei! t>s , ua fónua 
!lu art. l 'i do llt'<'l't:lo 11 ":ío:l~ do J •0 1lc A;.:o~to 
ultiuto ................................... ·•··· 

:'i. ;;o~. -IMI'El\IO- E111 a de Selemhro de 1Sí2.
Ao Presidente da wesa parochial tio Sacramento 
(da Cúrle) .-lkclara que, nn •·aso de uno pmler 
pruscguir :t apur:u;:'to tias li->~as de \Otautes , 
por des;tppan~eimento dos apoutauu:utos to
ma•lu,;, •·umpl'•' que se \ll'Ot:etla a uova apu-
ração ..•...•......................•..••..•..... 

N. :1011. -J<AZE:'\BA.- Em :.1 de $t~tcmhro de 1872.
Sohre a lotac;w dos eutulnnH'IILos dos lugare,; 
<lt• Juiz•·s substitutos da 1 apitai da Provinda tio 
;\larault:1o, ·~ da titla:lt· ti•~ .\!cantara .•........ 

N. :JO!õ.- FAZE~HA.- E111 :1 tk Si'lcJllhru dt~ 1Ri2.
Dcl'lara qlll' ''w 1klinithas, e u:w (ll"O\i:;orias, 
as lola(út~s 1k t•:npi'~'V"" e utlirios leitas •!1: 
•~onl'ormidatl•· r,lllll :ts tlisposi•J•t:s do llt't:I'l'lo 
ll.'' ,'1-;"21 tli: 1S"i1. ............................ . 

.'\ :lO'i.- ~IAHI:'\11.\.- .\\iso <li- :l de Sl'Lcuthro 1lt: 1S-;"2. 
-- llá pro\'Íil<~ucias para a •·xecnçfw do ~1'1. 12 
tln llt·.ccul:llllt.llto :lllllt'\O a<> lll:cn·Lo 11.

0 !il)~2 J\, 
d :;o· dt· .1J,nll·~ d~· 1Slíl. 

'2íti 
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DECISÕES • 33 

. N. 308.- FAZE~ DA.- Em 4 de Setembro de 1872.
nrclara sujeitos ao sello mencionado no ~ 2. o 
do art. 13 do RcgulamPnln de !I de Ahril tlc 
tH70, os livros de assentamento de haplismos 
e oh i tos tle filhos de mulher escrava.......... 280 

:'i. 30!1.- FAZENDA.- Em 1> de Setembro de 1872.
As Camaras !llunidpaes não podfllll dispô1· dos 
LPrrt·nos de marinhas •1uc lht•s são COIH:ctlidos 
para logra1louros publil·os..................... 280 

:-i. :!lO. - FAZENilA. -Em 1i de Setmhro de 1872.
Manda proceder á medição, demarcação cava
liação de uns tt:rrcnos de marinhas JH~didos 
t•ru aforamento, c indil'a por quem, ~~ 1'01110 
tlt~Ye ser feito esse seni~:o..................... 281 

\. 

.'\. 

N. 

:\'. 

\, 

:\. 

:-1. 

31t.- ll\IPEI\10.- Em 5 de Setembro de 1872.-
Circular .-!lá iustrUt·ções ás mesas parochiacs. 282 

:ll2. - AG!HC{;LTURA. COmtEHCIO E OBRAS 
PI'BLICAS.- Em 5 de Setembro de 1872.
Coufirma ifue a powação da Cachoeira na Pro
víncia de S. Paulo é o ponto terminal da ·~ .• 
secção da Estrarla de ferro I). Pedro 11....... 281) 

:.!13. - )IAIHNIIA.- Em a de Setcmhro dt> 1872.
Dando prorillcndas sohrc a execução rias scn
tcuças i111postas a praras de l\Iarinha que ti-
verem comlecora~·ões: ......... ,..... ... .. . • . . . 2811 

:11 L - GUERHA.- Em 6 de Setembro de 1872.
Hccommenda di\·e1-sas declaraçt!C5 nos recibos, 
ou folhas de vcneimcntos militares de olliciaes. 287 

31[). -:FAZE:'\' O.\. -Em li de Self'mbro tlc 1872.
Autoriza a Thesouraria de Fazenda de l\lato 
(;rosso para en~:anc~ar da cobrança clos im
postos, na villa. do Diamantino, os A~entes do 
Correio i!a mesma lof'alidade, rla11do-lhes a no-
IIJr•at,:flO ile Collectores .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 287 

:!H.i. -FAZENDA.- Em \)de Setembro de 1872.
Solm~ a classilicacão de uma partida de lio ou 
varPta fle f••no para Cf'rC;l';, suiHucllida a des
paelro na Alfamlega de Cruguayaua............ 288 

:H7. - FAZENDA.- Em 10 de Setembro de 1872.-
IJá provimt~nto a um recurso acerca da quali
ficação de certa fazenda submettida a despacho 
como mctim, por não terem sido observadas a 
1al r~spcito as disposiçil<'~ dos aJ·ts. 51i5 c 1>66 
do llq;ulamenlo das Alfandc;;as............... 28!1 

:ml.- JUSTIÇA.- Em 10 de Setembro de 1872.
lkd~ra que os <'scravos cousidcra.dos bens do 
t'YCnto n:w estão eonlprt•lrd!diilos 110 art. 6. ", 
~ L" da L1•i n. o 20·í0 de 2H tlt: Setembro de 
187J .•.......•...•.••..........•.......•.... ·:~---2~ 

:11~l.- JCSTIÇA.- Em lO de Setembro~~~-
1
, ~- ", 

ll(•dara •Jlll' uf10 ,; coHtemplailo....n:íí íÜStt~ · afi' ' ';'·1 
d.o·, f••!tos o Dcsemhargarlnt' ..i1\íp\~)tJ \1:1. rc- · ~· 
sult~lll'l:t do Jm·y .......... /:··~\,,. .........•.. 200 

IJE~I.;õr;. 1S72. ;:, 0 ti. 
( ~ . -' 
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N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 
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N. 
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3!0.- GUERRA.- Em 12 de Setembro de 1872.
Declara qual deve ser a graduação do Com
mandante da força que tiver de fazer honras 
funehres a um Otlicial elo Exerci to .•..•... , •• 

321.- FAZENDA.- Em 12 de Sct•~mhro de 1872.
ApprOI':l a lotação do lugar de .Juiz Municipal 
c de Orphãos da CÍ(lade de Di:unautina, Pro-
Yincia de Minas Gcraes ....................... . 

322. -FAZENDA.- Em 12 de Setembro de 1872.
Nos casos de concessão d•~ augmcnto de ven
cimPntos aos empregados de uma Reparti\:ão, 
não ha necessidadP de apostillarem·sc os rr.;-
JH'clivos títulos ................................ . 

323.- FAZENilA.- Em 12 de SC'temhro de -!872.
Sobrc a lotaçfio doo; emolumentos de uns lu
gan•s do· .Juiz Municipal, que n~o foi approvada, 
por não ter sido feita do~ conformidade com o 
tlccreto n." -t72t do· 1H71, c segundo o lH'occs-;o 
indicado uu Ordo~m n." :!3!1 d•• ·tSfl:l ....•...•.. 

321. -FAZENDA.- Em 12 de SctemiH'O de 1872.
Remctk ás Tlwsouraria~ a amostra de certa 
fazenda de algodão , 1leterminando qu1• sej~ 
classificada no art. :Sií3 da Tarifa, para pagar 
a taxa 1le 1$350 por kilogramma ............ .. 

325. -FAZENDA .. - Em 12 de Sct(•Jtlhro rle 1872.-
0 pag-:unento de emolumentos na razfto do aug-
meuto ou maioria do vo~ncimento, só tem lugar 
nos caso-; 1lc accesso, trausferencia, remoção, 
pwmoção ou passagrm ole empregos~~ offieios •.• 

326.- FAZEl'iD.\.-I:m 1:l de Setembro de 1872.
Dcclara sujeitos ao par~auwuto rio scllo fixo o~ 
attc~tados de frrquo·ncia, cct·tirlões de ri da e 
ollti'OS \IO!I:Uin('lltO'> So'I!H'lll:tllle' •..•• • •• , •••••.• 

327.- .lllSTICA.- Em 13 ok SetPmhro de 1872.
Dcel:tra i\ut~ não '"íde pn·siilir o t!OIO julga
n~cuto o llcsemlmrga.lor, que com o Sl'll voto 
tiver euncDrrill-l para provimPnto da appdlaçáo 
inLCI'ill>'l:t da rlcds:io riu .Jury pelo n·sp<~ctivo 
I>1·esit.Jente ..•.•......... , .......•...••.. •.••.•• 

3"8 - JOSTICA.- Em 13 tle Sctr•mhro de 187::'!.
,_ · Dcciole rriie o Jui1. de llireito póde servir de 

Procurador da Corüa nos mesmos casos, em 
qn•o é ehama:to p~ra snl!'lituir os llc;;rmhar-
~adores uas fnnco;ues do~ JUlgar ............... . 

329.- AGI\IC!JLTUHA., COMMi<;I\CIO E OBRAS 
PlJRLICAS.- Em 1'1 de Setembro de tS72. -
I'rohihe passagens gratuitas HOS trens da Es-
trada rle ferro n. l'ed r o li ................. .. 

330. - .JUSTICA .-Em 14 do S!'lcmbro de 1872.
neclara que aos Juizes, Muuici1~aes pertence 
julgar as contas do fhesoureiro dos In
dios, quando ellas não ('xcellercm á quantia de 
:íOO~OOO •. , ..•...•.•........•.•• · .... · .•.•. • • • • . 
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DECISÕES, 3ã 

P!G8. 
N. 331. - FAZENDA.- Em 16 de Setembro de 1872.-

0s offieiaes do Exercito em etrectivo serviço de 
corpos aquartelados estão isentos do paga-
mento do imposto pessoal..................... 298 

N. 332. -11\IPEBIO.- Em 16 de Setembro de 1872.
Ao Presidente da mesa parochial de Sant'Anna 
(da Cdrtc].- Declara como devem ser substi· 
luidos os membros da mesa parochial, que 
tenham de comparecer Pm collegio eleitoral 
reunido durante os trabalhos della ....... ,.... 29!) 

i\. 333.- FAZENDA.- EmS17 de Setembro de 1872.
Dá conhecimento ás Thesourarias de Fazenda 
rias modificações que, a pedido da Directoria 
~~~ Monte Pio dos S~rvidores do Estado, foram 
lerias nas Instrucçocs'dc 12 de Novembro de 
1863....... ... . . .•.. .•. . .. .•. . . ..... ............. 300 

N. 334. -FAZENDA.- Em 18 tle Setembro de 1872.
Ne~a isenção de direitos para um orgllo desti
nado a uma Igreja, por nao ser objecto proprio 
e exclusivo do Culto Divino................... 301 

N. 331).- FAZENDA.- Em 18 de Setembro de 1872.-
0s requerimentos, memoriaes e quaesquer ou-
tros papeis que transitam pelo Monte Pio dos 
St•rvidores do Estado, estao isentos do sello 
rixo de 200 réis; não assim as quitações ou re-
cihos que passam os pensionistas, por serem 
documentos particulares....................... 302 

N. 336.- FAZENDA.- Em 18 de Setembro de f872.-
0s banhos ou denunciações matrimoniaes es
tão sujeitos ao pagamento do sello lixa de 200 
rds...... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 302 

~. 

N. 

337. -I~IPERIO.-Em 18 de Setembro de f872.-
Ao Presidente da Província do lllaranhão.-De-
clara que entre os cargos de Vereador e de 
Juir. de Paz ba incompal.ihilidadc só tftJanto ao 
exercício siruultaneo.......................... 303 

331!. - IMPEIUO.- Em 20 de Setembro de 1872.
Ao Director da Faculdade de llledicina do Rio 
de Janeiro.-Deelara que a disposição do art. 7!l 
dos estatutos das Faculdatles de Medicina deve 
ser ohserl'ada nos concursos p:tra provimento 
!lo lugar de oppositni' .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. M4 

33!1. -FAZENDA.- Em 20 de Setembro de 1872.-
Declara tjue a Caixa Ecouomica é respousavcl 
aos tleposi tantes pela indcmni~açao das quantias 
alli entregues em deposito, no caso de sub
tracção das mesmas por emprcg~dos do esta-
belecimento . . . . . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. • .. .. • 3011 

340. -FAZENDA.- Em 21 de Setembro de f872.-
Sobre a cobrança dos emolumentos_JlG..i -"'.1,--.• 
das ngmeações para e~pi·eg~~.ublleosí_ e d!l 4 ~~ · 
taxa lixa a que se relere %1~~~~~{al.:f', dáil /)1 1 ,r, 
~~b~~; ~~-~~~~a.~~--~~~~-~~~'~'~· ... ~ .. ~.~.~~i! 3~· ,. I C),,. 
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INDlCE DAS 

341.- FAZBNDA.- Em ~l tle Setembro tlc 1872.-
0rdena á~ Thesourarins de Fazenda que trans
portPill para o exPrcício de 1872-1873 todas 
as sommas IJUC lhes foram distribuídas para 
as tlespezas 1lo re~~·nsf'amento !la JtOpulaçào . 

312.- FAZENDA.- Em 23 de s~~temhro de 1872.
Dedara qllt' a prurillencia da Circular n. 0 

15 
de 12 de Julho proximo passado, é cxteusiva 
aos empregados tia Hen:!Jerloria da ! roviucia 
da Bahia, cneaiTc;;ados da matrir:ula especial 
rle escravos ............................•••..... 

3i3.- .JCSTIC.\.- E111 ~:1 dP Setembro de 1872.
HesoiH' iiuvi~Ja, a r••-<Jwito rins olllcines ~JIIC 
(\PvP'm s!lhstituir os t:oJIIIIlaurlantes de corpos 
e rh· ~·ompauhias ••nJ seus ilnperlimentos ..... . 

31L -.lt:STlC.\.- Em 21 ~~~~ :-:demhro de 1fl72.
llr:dara i'(lw a ;;ratitieação ~·omplCillf:lltar do 
onku:lllo rle .lui7. Mnnieipal e de Orphiios, 
eompele an supplt:nte, quP. r·stivcr em cflertho 
exercido •.•....•....................••.•.••••. 

343. - 11\lPERlO.- Em 2:> de Setembro de 1872.
Ao Prr•sirlente !la l'rovincia tle !\li nas Geracs.
nedara não haYn inr:onvenicntc em trans
ercYercm-se no liHo p1:oprio atlas lançadas, 
por engano, cu1 outro IIITo, uhscn:mdo·sc as 
fnrmalirlatles qur: pn',;r:rn't' .................. . 

31fi.- DII'E\\10.-- Em 2:) •h: St•l!·mhro de 1872.,.... 
Ao Presidente da l'rrllincia !lu Ceará.- Declara: 
1. u que aos elcillli'I'S c supplentcs convocados 
para org-anizat;:ut ria mc,;a paroehial, compete 
rr·solvcr as du\ ida<. sobre •1 domicilio de qual
quer !ldles; ~-'' qnc o exndr:io de emprego 
fti!·:~ da \'rovinci:l importa a mudança rle rlo-
lllJCIIW ...................................•..• 

317. -l~II'EI\10.- Em '21i de Setembro de Jflí2.
Ao llircctur ria Faculr\:ule 1lc illcdii'Íila rio Hio 
tle .Janciro.-ller-lara !JIIl: porlem ser atlmittidos 
:1os exames 1\o fim do anuo os estudantes que 
se mo,;nareill hahilit:ulos para fazd-os, enJ!Jora 
tl'nll:un fn•qucnta•lo a 'i I'<'SJH'r:l iyas aulas em 
anuo ant .. rior ................................. . 

:Wl. --1!\IPEHJO.- Em 21i lie Setembro de 18i2.
Jw Presirlcule da l'i'OYinr·ia de Sauta Catharina. 
- Jlr~t:lara que só rlepnis de esg-otados todos 
os n~•·tu·sos l1:~ac~, ~·~ atlmissivl'l o adiamento 
anticipado da o~l,.i~·;lo pt'lo Jni1. de l'az r:ompr:· 
tente ......................................... .. 

:H\1. -FAZE:"!DA.- Em :!li ole Setcmhru de 1872.
Appro\a a dclilwra~·ão ria Thesnuraria de 1-'a
zenda de Mato (;rosso, tlc mandar que o allouo 
ola porccnta~em ~los empregados da Alfande!(a 
de C•HUilllla se regulasst: pela tahclla anterior 
ao Deneto n." ~!iS7 ti•: 31 rlc Janeiro de :l87t. 

:'l. 3ii!l. -F\.ZW\'IlA.-l:!n 21\ rk ~etcmhro rl~· 1872.-
"" i•"'~'~'' níc' ;1 •:,,,:, da ~f<H.:ila para a esnip-
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DECISÕES. :J7 

Pu;s. 

turação das moedas de cobre do antigo cunho, 
que tSLãn sendo sub>tituidas . . • • . . . • • . • • • . . . . . 313 

3iH.- FAZE:'\DA.- Em 26 de Srtcmbro de 1872.-
0rdeua ás Thesot; r a nas de FawiJjla que laçam 
escripturar- eomo remes•a ao Thesonro- as 
fJUanti~s enviadas á me· ma Repa1 tiçfto em enbrc 
do antigo cunho.............................. 314 

3.'i2. - Jt:STif:A.-- Em 26 de Setembro de 1872.
Ikl'iara q"ue deYem jlar audiPueia em das certos 
e determinado'> to•lo; os Juiws, que pn~param 
os feitos ou uelh!s coop!'ram; e que, além da 
•:onrcs,ão da fiança provi.soria, aos suppleutes 
dn!' Juizl'' ~lunicipaes , j'omo cooperadores, 
j:ompcll' o preparo dos processos, de que trata 
o art. 12 ~ 7.0 do Co11igo dn Proce~sn Criminal 
o! a fnl'lu~.•:no da culpa nos crimes communs, 
con1 exdusao do juig;unento e da pronuncia.. 31õ 

:~3.- JUSTH-:A.- Em 26 de Setembro de 1872.
Lieclara jjue uas •·au-as da ah;ada dos Juizes 
de Paz c 110s processo,; de iufra•·j;ãn de posturas 
muuil'ipaes devem o' 3.utos baixar ao Juizo re· 
conirlu para serem ex1~cutadas as sentenças 
proferidas pelos Juíze,; qe Direito............. 316 

:li)í. -FAZENDA.- Em 27 de Setembro de 1872.
ApproYa a lotação dos emolumentos do lugar 
de .Iuiz ~lunicipal c de Orpháos jla ci1lade de 
ParaLy •.. . . . • .. . . . .. .. . ... . . • . .. .. . . . ... .. . . . 317 

3i>:.S.- FAZE:'\DA.- Em 27 de Setembro de 1872.-
0s nau~:o,; j) associações bancarias não podem 
fun.-:r:ionar sem que tcnllam ohLido carta de 
autorizaj;ào... .. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 317 

:J:m. - BIPEn!O.- Em 27 de Setembro rlc 1872.
.\o !uspe!lor geral da lnstrnqáo primaria c 
seenBrlal'ia da Cln·te.- Deelara rJUC póde pro
cerlj;r aos examt•s geraes de conformirlade com 
as medirias que propt\1. . .. . .. . . . . . .. • . . . . . . . . . 318 

3:17.- .IUSTif:A.- Em 27 de Setembro de 1872.
n,~clara jiuc o Juiz de Direito respondendo a 
processo de responsabilidade não tem direito 
a graLificaçao do lugar . . .. .. . . . . . . . .. .. • .. .. . . 322 

358. -.JUSTIÇA.- Em 28 de Setembro de 1872.
lleclara que o PromoLnr interino não tem di
reito a ordenado, quamlo o effectiYo em eom-
miss:lo opta por elle ............. ,............ 323 

:li!\1. - JCSTIÇA.- Em 28 rlc Setemb1·o de 1872.-
Ucdara qtw os supplentcs dcs .Juizes l\luni-
dpaes como eooperadores 1\evcm dar andieueia 
em dias certos e determinado~; que po!lem 
servir com os Escrivães dos Dei. gados c Sub-
dcle~adus de Policia e uomear pesso~n~-
qnc sirva 110 impedimento dclles,~:::"-;·. rr .... tf~ (~f~ .... ,,., 

:1110. - .JIJSTIÇA. -Em 28 de SeteQl!ÍÍ·~ .. ;tr\\fi'P.!.'- , /! -1 \ 
!Wf'bra ip1.~ j; nullo, nlf•~nsiv~ _rl!l\'ât'lrihuiçi.k' ' 1 

/r ..,.''1., 
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do l'ollt~r l\lodcrador e não póde ser executado 
o aeto de uma A'~embléa Legislativa Proviu· 
dai, que revogou a 1lemi,são por ella decre-
La<la ,·onlra um SU[lllknte de Juiz l\lunicipal.. 324 

N. :161. -J<AZE:'<IBA.- Em :!R d1~ Sclemhro de 1872.-
Appron a l•Jta~:í" dos emo\mneutos do lugar 
de Jui·, 1\luuicipa\ " 1!•.· Orph;ios dos termos 
I'Plllliilos dt~ Papacaça ·~ :\gnas lklla.;, da Pro· 
'iucia de J'f•rnamhueo .... _................... 328 

.'L :Jti2. -FAZENDA.- Em :!S dP i'etcmbro de 1872.
Sobre a m•ce-.;.;itladt~ de alterar-se o systema d:t 
esf~I'Ífllur:t~·;lo r•~lafh·a ao solrlo dos ollieiaes da 
AI ma1la. ~~ •JIItr:h das~<'s q11e contribuem para 
o ~lonle l'io de \lariuha.... .•... .•. ........... 328 

~. :l(i3.- At;!UCl'LTllHA, comlEHCIO E OBRAS 
ITBLICAS.- Em :lO dt~ SetcmiJro de 1872.
Bt•:.;olve a duvirla H!St:itada pela llireetoria da 
Estrada d<' lcrro D. I'Cilro ll sobre o trans
por!~: gratuito nos tn'HS 1\a mesma estrada de 
l'l:l'l'n • :. • •.• _ • . . . • . . • • . • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • 32\1 

N. 3M.- F.\ZE:'llH .. - Em o 1." 1\e Outubro de 1872.
l'crmill.l' l(lll' s;· fat:a á noill' o 'ervi1;o da earg-a 
•: •k•;r:ar•:a do-; npon',; da cornpanhi:t- Livcr-
pno!, Brasil & !liYer l'l:il•: .•• . . . .. . ..•.. .• . •• 3:{11 

i'i :!1),). - FAZEND.\.- Em n 1." tlc Outuhro de 1872.-
Sollre a data •h e\.ecuç;1o das tahcllas annexa~ 
ao liccrPlo n. , .. \SSií de ;; dt~ Fc1·ereiro do eor· 
n·nlt) n uno . . • • . . .. . . . • . . . .. . . . . . . . • . . . . . . • . . . 331 

:'<'. :lflti. - ,\J AHI::S I L\.- A 1 j,o d1~ 2 de Outubro 1\c 1872. 
- .ioht'e ret'enseamento nof' cofres da Divisão 
na\·al uo Para;2,uay.... ... ...... .. ... .. ........ :\3:! 

N. :lli7. -FAZE:'illA.-Em a de Outubro de 1872.
Explil::t a dhpthi•;;ío 1lo art. ti.•, § 4. 0 da Lei 
H.• 231 fl1~ 1:1 de i'íovemhro 1lc iH-H, C do art. 6.• 
das lHslruci'(H'S H-" !ít d•~ 12 de Maio de 1842, 
sohrc a •:nlt:e~;a d•~ dính• iro' 1k orph:ios á re-
t(lli>i<;ão tio .luizo . . . . . . . . . . • . • . . • . . • • . . .. . . . • • 3:12 

N. :liif!.- FAZENIIA.- Em ~ de Olltuhro de 1872.
i'iao é motivo para a revali!la•.::'io de .urn do· 
tllllWIItO, O fat:lll d1~ SCI'CIII :p; cslalllpiJhaS do 
n·~pcetivn .;ello inutilisadas sú com a assigna· 
t11r:t da part•·· ...................... , . . • . . . . . . :J33 

N. 31i\J. -FAZENIIA.- Em I) de OuLuhro de 1872.
Dit provimento a um n·t·.nrso :íecrea ela elas· 
silica•;ão di' ,·,•rt:l fa7.t'nda, que na Alfaudcga 
do Par;t feira con,illf~rada como mu>sclina . ••• 334 

:'<'. 370.-AGlUCl:L'I'lll\.\. CO,IMEHCIO E OBRAS 
l't'fiLICA~. ·- E111 ;; ele Outubro de 1.872.
lledara l[lll~ a' !l'tTas d.•sliuaclas á it1•lcmni· 
J:a•;ão tios aedonistas tla cxtineta Companhia 
do Mur.ury pelo seu coutracto ele encampação 
uão cst;-10 eomprcheu11idas nas que se mandou 
v•~wle1· ao sul da Provinda nas margens do 
~JIItlll'Y •.....••.........• _.... . . • • • . . • • • . • • • • 33.\ 



DECISÕES 

~- :\71.-FAZENDA.-Em 7 de Outubro tle :1872.-
0s Hecretos de remoçao de emprego, sem me
lhoria de vencimento, pagam 200 réis de sello 
c 208000 de emolumentos...................... 331S 

N. 372.- FAZENDA.- Em 7 de Outubro de 1872.
Ne;.ra pro1·im··nto a um rt~t·urso sobre multa 
illl(lllSia JH'Ia Alfan!lefta do l\faranhfw, por não 
:-er de revista, ~~ por caber a importanda da 
rPfcritla multa ua alçatla .da dita Alfaudega.. 336 

N. :\73.- FAZENDA.- Em 10 tlc Outuhro de 1872.
Os jwdidn-; de despacho liue dos objectos im· 
wn·tadus p:il'a u uso tlc tJUaestJucr cmprczas 
dCYt'lll -;t·r feitos (liJI' uwio de requt·rimento, 
ac11mpauhado da relaçiio dos ol•jectos, devi
damente sellada, e das informações que os res
Jiceti YOS Engenheiros Fist·at>s c as Thcsourarias 
tk Fazenda >30 obrigados a pn•star a semc-
lhaute respeito................................ 336 

:-<. :J71.- FAZEi'IDA.- Em 10 de Outubro de 1872.
l'cnnilte IJUP o embarque do café, em casos 
extraordiuarios e sem prejuízo da fiscalisaçâo, 
st~ elfectue fóra dos l'incu poutos até af[or·a de-
<i;mados para esse scniÇo . . . . . . . . . . . . • .• . . . . • 338 

N 375. - GUEHHA.- Em H de Outnbt·o de 1R72.-
Manda leva1· ao § 15 -Diversas despezas c 
Eveutuaes- as tlcspezas feitas com as gratill
eações aos .Juizes de Hireito que senem em 
Cull<ellios de Guerra.......................... 339 

'\ :17t>.- MAHI:'illA.- Aviso de H de Outubro de 1R72. 
-~lauda observar instnH:(,'iks provisorias para 
o serviço do Asylo de luvalir\os da Mnrinha... 339 

'\. :n7. -1\L\lUN!lA.- Aviso de 11 de Outubro dP 1872. 
-l\1auda oilsPrvar iustrucçõcs par·a n s!'rviço 
da c:n;a de couvalesccutes, •Jcpclltleu:c do 

:'\. 

~-

:'\. 

!'i. 

Hospital tlc :llarinha........ •• . . •• . . • . . • • . . • . • . 3i7 

378.- FAZENDA.- Em 12 de Outubro de 1872. -
~lauda r·x~··nt;tl· n A\ iso d,, l\lioi>terio da llla-
rinha rle 18 de Scte111hro proximo passad.,, re
JatiYo an soldo fJLte tleve sct· abonado aos olli· 
ciaes reformados, quando adrnittidos a serviço. 332 

37\J,- FAZENilA.- Em H de Outubro de 1872.-
Ap; rova a deliberaçfw da Thcsouraria de S. 
l'auln, de elevar a 1R "lo a porccutagcm da 
Collcctoria das Hcndas licracs da eidade de 
Sorocaba......................... •• . • . • .•• . . .• . 333 

380.- FAZENIIA.- Em 14 de Outubro de 1872.-
0s luspcr tnr·es das Alfande;.:as urro são obri
gados a iullenmizar a Fazenda :'iacional das 
tlill'ercuç-a~ fe . .;ultautes de impugnações que li- "' 
ZCI'('Ill e:B·IIfltCtO •••••.•••••.••••..•.•••••••••• : ...... ~·J3 

381. -GUERRA.- Em U de Outubro lk-1872.-,. 1 . 

Dedara <;Omo se deve proceder _ooní ·.~;,p~;~JiJ o. ~,l ! '; 
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4:J3.- GllEllil.\.- Em 22 de Nmcmbro rlc 1R72.
necl:lra que os títulos de divida de fanlamelito 
tias praças 1lo Exercito IHln devem ser remet
tilltls a St:cretaria da Glit'rra sem pctit:ao dos 
cre1lorc~ ou seus legilinws procur·a•lores...... 408 

. í:J:J. -G!JEIUlA.-Em 22 de Novembro de 1S72.
Det:l:u-.l ColiiO se !leve procc11cr a dt~sconto nos 
''CIH:imcntns de uma praç:1 que tlesertou e se 
aella em Conselho de Guerra, para indemni
za•;:w da importancia dos ohjectos que extra· 
VIOII........ ... . ••. •. .. . .... . ............. ...... 408 

.JíO.- FAZE.'WA.- Em 2:1 1lc Xtwemhro de 187:!.-
0s emolnmentos c sello tla' Cartas on Decretos 
rle nomcaç:1o ou remoção dos .Juizes de llireito 
devem ser •~alenlatlss pelas lota~,·õcs rias res-
pectivas comarcas............................. líO\l 

lH.- FAZE:'i[).\..- Em 2:; de Novembro r!1) IS72.
,\pprova a delihcraç;1o da Thc,ouraria da l'ro-
villd:t das Alagt\as d1~ rJcsannrxar do tcrrito~J.·_!.i~n __ _ 
ria Colll'<"loria tia Imperatriz a villa ile _ ,y-,-- -· -.,. 
c t"nl'lll:tr com e~ta uma nova Co li.; ·~~\:'\ll\' CA''l\f~A;9 ~ ... 

'lU.--" \!11~11.\.- ,\.Yiso rln 21i 1! ,1'R~'QM'(\ 1k ,f \ 
i}il:!.-·- ~lare;t os rlias Clll qu' c.__~l\ ~er feitos ;' 

''" . I ; ~,·· 'I 
! -.....:_' 'I 
~·~ > ~J 

.... ~" /' 
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N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

os exame,; de aJuiis'ião para o Exlcrnato tlc 
1\larinha ...........•..........•....•.......•. · .. 

4\:l.- FAZE'<Il.\.- Em 2G 1lc 'íovcmbt•o de 1872.
S!i os Juizes cspeciaes dos Feitos da Fazenda 
t<~lll din~ito á •~Oillllliss;\n ou porccAtagem pela 
arn~c:.Hla~ão da divida aLtiva ............. · ••.• 

411.- FAZE:'iOA .. -Em 21 de 'ínvcmhro de 1!>72.
As Prrsidenci;H de l'rovinl"ias podem con
ecder licença aos emprcg:~Jos de Fazenda su
hordinatlos á A<lmfnistra~~:íu Geral, independen
temente d•~ inf.m11ações 1los lnwcctores das 
Thesou rarias ................................. .. 

4'1:5.- FAZE:'i!L\.- Elll 27 tk "íovcmhrn de 1872.
N~uhnm ealtorio Oll archiv.; ~nhlico, ainda 
o 111ais privilq;iado, püde eximH'·SC de prestar 
~ratuitam~·ut.r~ a Fazenda Nacion:tlos documt:u
tos 011 iuforma~ücs uc"c"arias aos iulcresscs !la 
mesma Fazenda ...........•...•.•.......•..... 

<'l'lfi. - FAZEND.\.- Em 2\1 1le i';oveml.Jro tlc 1812.
Apprw•a a lleliiH:ra•:ão tia Tht";ouraria tia l'ro
viucia 1lc S. l'aulo, de •:r<:ar uma Collcctona 
de Hel1ll:1,; t;,;r:H·.s na vil la tle BMrdros ••.... 

1'11.- GUEP.IL\.- En1 2\l 111~ !.'lovcmbro de 1872.
Approva o ailono d<' ajuda de custo a um ofli
t·ial 1k"le E11tre Hios até onro Preto, na razão 
de cint~oenta Jeguas •............•...•......•.• 

4'18.- G!lEIU'u\.- Em 2\1 de Novembro f\c 1872.-
1\!arca o numero <le trinta folhas para o ín
dice 1lo lirro de rc~i'>tro da eorrespoutlencia 
ollicial 1los coi'(IO'i do Exercito .••..•.••...•.. 

-'1'1\l. -MAlU:'llL\.-Avi«o de 2\1 1le Novembro de 
Hl'í2..- lletermina O 111111111 p1~lo qual dCV(llll ser 
tdtos os e\:Uili~S dos gnar1!:Js-marinha alumnos 
do 4." anno ...•...........•.......•...•.•••... 

4;)0. - J!:STIC.\.- Em :1 de Lh~LCI!Iilro <\C 1812.
llt~clara <'tne sü no caso de impPdtmellto de 
lotlos o,; .lniw-; de llin·ilo, que não tiverem 
y:uas pri\·:J!iY.l<, plidc o .lniz snl.sliluto no exer
ricio da jnristlit~•.':ío pl1~na senir no ~onselho 
1lc rcvhta da t;nanla Nal'ioual. ......•..•.... 

4ill.- .HJST!C.\.- Em 3 de Deze1nbro de 1872.
Deelara tj'n,~ o .Juiz ~lunil'.ipal sll'i(lt'll<o por acto 
tia l'resitlerll'i'l para ser rcsponsaili lisa tio pli•le, 
ante,; da lli'Olllllleia, rctirar-,;e do termo sem 
lieeup ~~ ".IÍ pt•nle mt:tatlc do ordeuatlo, eon
forme a !loHlrina do art. Jtiil § 4." do Cotligo 
dn Processo Criminal ••......• , ............. .. 

·'1"5:!. -FAZE;'IIIl.\.- Em 4 <le Hczcmhro de 1R72.
As •tu:tnlias c~uciouadas no Tllesonro para 
garantia li•~ coutraelos de anentlamcnlo de 
proprio; n:u~ionae<, c forn~:cimelltO de gencros, 
VDIICt:nt o j11ro dt~ ti 0 /o ao :'111111\; e os dcpositos 
''"' dittl1ei r o, do' Corn·lol'l'' ·~ Leilo:~iros, o fie 
í "/·> t;uu:l•~ut au anil·)~ . ............. , •...... , 
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DECISÕES, 47 

P!GS. 

N. 41.13.-FAZENDA.-Em71le Dezembro de 1872.-' 
HPsolve que, para a cobrança de uma divida da 
Pxtincta Companhia Brasileira de Paquetes a 
Vapor, se lhe proponha acção ordinaria pelo 
Juiw dos Feitos da Fazenda . . . . . . . • • . . . . • . . . . • 419 

N. 4M.- DfPERIO.-Em 7 de Dezembro de 1872.
Ao Presidente 1ln Província do Ceará- Resolve 
duvidas relativas ao procedimento das Camaras 
Mnuicipacs na apuração geral dos \'Otos para 
Deputados...................................... 419 

N. 41S5. -MARINHA.- Avi~o de 7 de Dezembro de 1872. 
- Designa as classes a que devem ser rebai
xadas as praças infl'riorrs da armada quando 
scuto)nciadas a mais de um a uno de prisao.... 420 

N. 456. -GUERRA.- Em !l de Dezembro de 1872.
Uegula o fornecimento annual de mais dous 
pares de sapatos aos Aprcndiz.es Artilheiros... 421, 

N, 457. -ll\IPEUIO.- Em 9 de Dezembro de 1872.
Ao 1\Iontc-pio Geral de Economia dos Servi
dores do Estallo.-Approva a interprctatão dada 
a uma disposição do seu Regulamento......... 422 

l.'i. 41J8. - JlJSTIÇA.- Em 10 de Dczemhro de 11fi2.
Dcclara que , omlc não residir l'romotor l'u
blico e não houver Adjunto dcsign·ado, compete 
ao .Juiz l\lunicipal nomear pessoa idonca, para. 
assistir ao encerramento da matricula dos es-

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

cravos.......................................... 423 
41í!l. -FAZENDA. -Em 10 de Dezembro de 1872.

NI\ga provimento a um recurso stJbre a clas
sillcaçao de uma p:ll'tida 1le chinclla~ de 111, 
por caber a decisao na alçada da 1\epartiçãó re
corrida, e não se verillcar nenhum dos casos 
em que é facultado o recurso de revista....... 423 

460.- FAZENDA.- Em 10 de Dezembro de 1872.-
Não tem lugar a revalidação de 1loeumentos e 
papeis, se !lados com rstampilhas da taxa de-
vida , datados e assignados em tempo , pelo 
simples facto de serem as estampilhas inutili
zadas sómente com a assignatura da p11rte.... 424 

~6L- FAZENDA.·- Em 11 de Dezembro lle 1872.
. Nega provimento a um recurso de revista, por 
não ser caso delle, concernente ao despacho 
de uma porção de papel para cigarros . • • • • • • 42!1 

-i62.- GUERRA.- Em 11 de Dezembro de 1872.
Manda que para a applicação de castigos cor
poraes a praças do Exercito forme o respectivo 
batalhão, c assista a clles o Commandante, e 
cur seus impedimentos o Major ••...... ,....... 426 

463.- FAZENDA..- Em 12 de Dezembro de 1gu~~~-
o emtJregado de ]<'azcnda tem direi . sê~ i M-- . ...... 
v~ncimen~os 9uando , n~ quapd . ~~~ (11\ 1.11 h 
I az, prcs1de ,,s Assembleas 1 _ ~~ , . . . . . . • 4~,11 

. "~ 
'~~ 
""''"' 



N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

N. 

46L- Jt!STICA.- Em 12 1lc D~~~embro de 1872. -
Declara ·subsistente a eompetenda dos Juizes 
1\lunicipaes, p:ll'a fazerem nollteaçfles interinas 
1los srrveutuarios dt• O!ndos de Justiça, 11a con· 
forwidade do Aviso de H! de Janeiro tlt: J8li2.. 427 

46:1.- FAZE:"'DA.- E111 H de lle;:emhro de 1H72.
llt:rlara :wprovatla a lotat::·to dos emolumentos 
dos hJc•ari•s de .lniz dt! IJir<'itO c Promotor Pu
hlico tia co!Uarca tlt: t ltlt'luz J>rovincia 1\c ~li nas 
ti-eraes ..... ~ •........ : .. -........ .. . . . . .. . . . . . • . . lí27 

4tl6.-FAZE:\DA.- Em H de llezcmhro de 1872.-
0s termos d1: lotal'ão de empregos e otlicios 
de vt•ncitncuto \al'iawl tinem se•· archhados 
nas EstaçC)('s por uJHle corrnem os respectivos 
processos . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 

Mi7 .-FAZE:-.'DA .-Em H dr: Dezemi.JrÓ de 1872.
Formula para o ealcnlo de que trata o art. 2i 
das llisposiçõcs prl'liminarcs da Tarifa, 11os 
ctsos de impnguação.......................... 429 

4li8. -F AZE\SDA. - Em 16 de l)(>zcmhro de 1872.
llett•nuina tJUC as Thesourarias de f'azemla for
nr~·am aos Uirectorcs elas Colonias existentes uas 
respectivas Proviucias, as t[uantias neeessalius 
para as tlespezas a seu cargo, a tim de que ce,se 
a pratica atlopt:ula nas mesHws Colou ias, de 
pagarem-se ta<·s desJJCzas por meio de \·ales... q30 

41l!l.- FAZE:\ DA.- Elll 1G de Dezembro de 1872.
Intlef!'re o rPrfuerimento do locatario c admi
nistrador do Tmpic h e- Companhia-, existrnte 
na capital de Pemamlluco, pedindo que todo o 
assncar importado das Alagôas st•ja exclusiva
mente depositado 110 dito Trapiche • . . •.. • . . . • . 430 

470.- FAZf:NDA. -Em 1i tlc Dezembro de 1872.-
0s pedidos d1: obras, qnr: d.:vam cxceutar-se 
pnr conta da Hcpartiçi"lo da Fazenda, devem ser 
dirigidos ao Thesomo coto o competente orça
mento e illfornw~·:lo das Th•~sourarias . . • . . . . . • 431 

471.- FAZENDA.- Ftn 1i tlt• Dczcmhro de 1872.
Autoriza a cont·<'ssão de liccu~a aos navios da 
Companhia dn t:sfrada de fáro do /Jladcira & 111a· 
moré, para o transnorte de crrtas mercadorias 
entre o porto de l\Ianaos e o tle Santo Antonio, 
110 rio Madeira .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • • . . • • . . . . 43~ 

472. -.JIJSTif:A.-Em 17 de llczemi.Jro de 1872.
lll'clara qlw a tlisposit;~w do art. Hl)il do Codigo 
Comrnercial procede unit:amente quando o Cal
lido tle quebra fra\lllulenta houver sido con-
dcmnado no Juizo pknario.... •.. . . . . .. . . . . .. . 432 

473. - JUSTif.A. -Em 17 tle IJC7.t•mltro de 1872.
Dcelara t~onfonnt~ á tlisposiç:w tio Decreto 
11. o 21í3l rle 18 rk Ft:vcreiro de 1860 o pa"a
mento dos vencimentos feito ao supplente 

0
em 

exercido, quando o Juiz :\lunicipal substitue 
a() de Direito c este ao Chefe tle Policia, que 
11:to pt~rrehe o onlena•lo,..................... 431i 



DECISÕES, 

:'1. ln.- FAZENDA.- E111 H! de ncwmbro de 1872.
Sobre a autorização dada pela Prcsitlencia da 
Provincia do Espirito Santo ao mrcetor da Co-
lou ia Santa Lcopoltlina para emiti ir vales, a fim 
tlc oecoiTCt' ao pagamento das despczas da 
mesma Colonia.... . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • • • . . . 137 

\. íí:;. -FAZENDA.- Em 18 de IJezcmbi'O de 1872.
lla providencias a bem da organi1.ação da ta
llella fJLW sen·c de haS!) á avali:H:áo 1la rct;cita 
de cada exercício . .. .. . .. • . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 'I:JS 

'. íili.- FAZENDA.- Em 1!1 de Dczemhro de 1872.
Eieva a 10 o numero dw; Despachantes da Al-

\, 

·'· 

.'i. 

:\. 

.\. 

j\. 

\, 

fall!lega de Santos.............................. '13\1 

\17.- FAZENBA.- Em 1!1 ti<: Dezembro de 1872.-
- O livro de que trata o at'l. 72 do LleercLo 
11. o '1824 de 1871, c no qual o Escrivão faz carg:t 
ao .Juiz, com sna a-;signatura, pelo recehi.nculo 
de autos em conclusão, deve pagar o scllo de 
100 réis pot· folha .... ,......................... U!l 

liS. - 1!\IPEHIO.- Em 20 de Dtlzcmbro de 1872.-
Ao Presidente 1la Província de Sergipe- DtJelara 
que o Curadot· Geral de Orphãos, que fur eleito 
.Iuiz tl!l Paz, deve previamente pedir tlemissâo 
1laquellc cargo................................. 1~0 

íí\1. - IàlPERIO.- Em 20 de Dezembro de 1872.-
Ao Presidente da Província do Hio Grande do 
Sul.- ncclara ser motivo de nullitladc de eleição 
ter feito parte da mesa parochialum cidadão con
llcmnado em gráo de aJlpcllação pela Relaç<to do 
districto. • . . . . . •. . . . . .. . . . • . . . •. . .. • . . .. . •. • . . . 'IH 

~~~. -FAZENDA.- Em 20 de Dezembro de 1872.
Corrige um en~ano havido na tabella da distri
iluiçào 1lo credito do l\linisterio da Guerra para 
o c~ercicio de 1872-1873...................... HI 

í81.- FAZENDA. -Em 22 de Dezembro de 1872.-
Coneedc isenção de direitos para uma barca de 
excaYaç.ão e pertenças, importada na Provinda 
•lo Pará, em virtude de eontracto com a rcspe!:
tiva Prcsidcncia, a tim de ser empregada na dc
o,ohslrueção do rio Arary e outros da ilha 11t 
lllarajo.... .•. . .. . .. . .... ... .. . ................. Ht 

íS:!. -- FAZENUA.- Em 23 de Dezembro de 1872.-
Bcclara I)II:JCS OS Cl!Cargo,; do Govel'IIO para COIII 
:t ;\s>oei:wao ConuHcrcial do Hio de Janeiro, rc· 
la li l'allletite á construcção 1los cdilicios pro,lce-
1 :ulos na rua Pt·imciro de !\[ar~· o para Pra~~a d•J 
Crmuuereio, Correio Geral c Caixa da Amor-
ti laçfto .. ................•.............. · .. ·. ·. . 'f.'•J 

íS:.I. - FAZENJlA.- Em 2~ de Dczcmhro de 1872.-
,\pprf!Va a lo~ação dos cmolumci!Los do Iu_g,;.u.:_--:, 
tle J111z 1\lunictpal c tk Orphãos de Santo . .AnWnmí' A , 1 de ~á , ua Provincia do Rio tle Jat l!ifo ., l: .1\ ~. , 111"~1 1; 

íHí. -FAZENDA.- Em 26 de Deze :~~:JA,t'-t.'872.
Appro\a a dcl ibcração lia Th ou~à' d.c 1\!i.ua.> 

l'l ·rts!ÍI'' 1fl-l') ''- '-: 7 
,1·' ,, '-- .... <)--·.,' • 

{ 



lt'iDICE D.\~ 

f;cracs, uc ckvar a 2:) 0 }0 a ]lOICcntai\CUl dos em· 
pregados da Collcctoria do municipio do Bomtim. H\ 

f\. í!!:i. -FAZENHA.-Em 26 de Dezembro· de1872.-
Approva a deliber·açâo da Thesouraria de lllinas 
1;eraes, de elevar a 2õ 0 /o a porcentagem dos em-
pregados da Collcctoria do l'atrocinio . . . . • . • . . 1 \:i 

:'/. \Hli. -FAZENDA.- Em 2ti de Dc7.embro de1872.-
Approva a deliberação da Thesouraria de Minas 
(;craes, de elevar a Hi 0 /o a porcentagem dos em-
pregados da Collectoria da Campanha .•• ,..... 'I 1:; 

.'i. \~7. -FAZENDA.- Em 27 de uezcmlJro de1872.-
1Jtt itt-iti'UI'<;ües ao arbitro do Governo, para 
tratar f'Uill o da Comp:llthia ,la núea fia Alfandega 
do H i o !li~ .lauriro, sohn~ a questão relativa it 
intelligcueia dos respectivos eontraetos....... -'f'lti 

:-... ,,. íHH. - 11\IPEI\10.- Em 27 de Jlezcmhro de 1872.
.r\o Pn·~i!kuít' .ta Pro\· inda fiO Espirito S:mtf•.
lledara st·n~m lllOtivo~ de utdlid:HI•~ fk dcio'ân: 
t." não se laHar a aeta e,;pccial !la :1.a ehaminl:1, 
tia OJual devia constar o nome dos votantes que 
nàn compareceram; 2. '·' iuo:ompctcucia tio lugar 
~~~~~~ motivo jn~tilif·atlo............. ... . . . . . . . . . í ít< 

:'\. íS\1, - .JUSTICA.- Em 2H de llc1.embro de 18i2.-
Dedara qtte a simpJc-; suspeusüo administrativa 
·~ de sua natnre1.a limit:ula ao cargo sobre o 
qual fui positivamente determinada............ 'J't\1 

:'i. 't!HI. - t;I'JmltA. -l'm 30 de Dezembro de 1872.-
Dedara que os pPditlos J•ara supprímento dos 
t·.orpos !~ reparti~ües militares devem ser sa
tisfeitos pelo Arsenal (k Guena respeetivo, 
ainda que a despcza tenha de ser levada ao crc-
•litu de outra rubrica . .. .. .. . • • • . • . • . • • . . • • . .. í!í:! 

:'i. 'o\11.- t;lJERl\A.- Em :10 de llezcmbro de Hl72.-
llft provideu~:ia;;. sob r~ a uumerao;.ão das prac,:as 
uos corpos 1lo Lxercttu................. •• • • • . • 1;;;: 

;'i. í\12.- FAZENDA.- Em 30 de Dezembro de 18i2.
A Yerula de immo\'f~is da Na1;âo, desde t\UC o 
valor eFeda tlc 200ff()(MJ, deve ser feita por es
niplura puhlil'a; não se eolJraudo, porém, o 
imposto de trausmissüo de propricdatle por uão 
ser devido fias alieuaçõcs de hens uacionacs, 
províndacs c munií'ipaes, mas simplesmente o 
sello lll'Oporcional....................... .. . . . . . ',:)'f 

~. í\1:1.- FAZENDA.- Em :11 de nczemhro de 18i2.-
Jicelara sujeitos a 'cllo os f'untrados approvados 
pelos JlCCI'etus u. 0 ' 1JO\r7 de 28 de Sctcmbw 
·~ fito6 de 1) de Outubro ullimos, para os estudos 
do prolonganwnto das Estr:.Hlas dr ferro da llahia 
ao Joazeiro e fiO l\ecife ao rio s. l<rancisco.. 1:;:i 

.''i. í!lí. 'l.. VAZENIJA. -Em :H de llezttmlJro de 1872.-
Fh.a a intclli,;eHeia tio art. .i." do Hccreto 
11.0 1\li:i:; de oi de l\laiu f lo corrente a uno....... ~~;:; 

;". ;~•:;. ---l•AZENllA.- Em :11 de nezembru de 18i2.-· 
•••·•·l:1r:o n'"' 11:"''' inr:n!lVf'!!Í•~!!Ie Cll! f\UC a'i Tlt•; 



DECISÕES. 

sout·arias da Bahia c l'eruambuco procedam ao 
troco e substituição das notas das extlnctas 
caixas filiacs do Banco do Brasil, que circulam 
nas mesmas Províncias, com tanto que o Banco 
forneça os fundos nccessarios para tacs opcra-
<_:.ões .•......•.•....•......•. ·. •. · · · · · · · • · • · · · · · · ~li6 

N. i!l6.- FAZENDA.- Em 31 de Dezembro de 1872-
Autoriza o Conselho Fiscal da Caixa Eco· 
noulica c Monte de Soccono a fazrr cobrar, 
<·t.mformc propôz, 200 réis de cada uma cader
neta que fôr entregue aos depositant~s, na 
occa.sião êm que elles saldarem suas contas, c 
l•cm assim emolumentos pelas certidões pas-
sadas a rcqucrin1cnto de partes................ ·'t~i7 

:'i. i!l'í.- JUSTIÇA..- Em 3t de Dezembro de 1~2.
Declara incompatível o exercício do cargo de. 
Promotor Publico com o de Medico de Com
i>3uhia de aprendizes marinheiros............. 4&1 

-- ---······- .... 
~ '~'1• ~, 

'"~\\~í,-,; ... ~~,, ... , 
. '\\\\I ' / . 

ERHAJ'A •••.. •·•·•••••• ~~~-b·: ........................... 'í·~>;O 
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D.\.S 

DECISÕES DO GOVERNO 

llF. 

1872. 

N. 1.--F.\ZENBA.-Ejt ~ DEJAW.ll\0 DE 1872. 

os titulos 1\c nomeação dos Juizes l\luuicipacs c de Orphãoi 
pagam 30,~000 de emolumentos. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 2 de Janeiro de 1.8í2. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thrsouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The· 
souraria de Fazenda da Província das Alagôas, em 
resposta ao seu o!ficio n.o 69 de 21 de Setembro d() 
anno proximo passado, que acertadamente decidiu que 
os títulos de nomeação de Juizes Municipaes e de 
Orphãos estavam sujeitos á taxa de 30~000 marcada no 
§ 4. o, c não á do ~ l. • da tabella annexa ao Decreto n.• ~356 de 2~ de Abril de :1.869. _.-· .. - ~-

/._.,..,- ('.l {l~ r. A,~ ' 
Viscotlilé ~~to uranc'd. ··I 1,~;>,~ \ 
-~" 1/ 

I ··1') . . 
'\ .1 



2 })ECJSÕES 

N. 2. - FAZENDA. ---E lU 2 DE JANEIRO DE !872. 
I • 

O empregado que substitue um Inspector de Alfandega, embora 
de conunissão, licenciado cou1veíiêímê.ííiõ;·D:iõ tem direito• 
ao ordenado do substiluido, e sim sómente á rc!-pectiva 
gratificação.' 

l\finisterio dúg Negocios da Fazcnda.-Rio ue Jane:ro, 
-- _·em 2 de Janeiro de 1872. 

O Visconde d.o Rio Branco, Prcsidcn te do Tribuna I 
õo Thesouro Nacional, declara. ao Sr . ...:1nspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província do Paraná que 
nenhum direito tem o L 0 Escripturario da Alfandega 
de Paranaguã, Carlos_Augusto CeR~r Plaisant, aó oràc-

-nado do lugar de lns.pector da mesma Alfandcga durante 
-o tempo em <,tue o serviu interinamente; não só porque 
o· dito lugar não se achava vago, como tamiJem porque 
era occupado. por outrD empregado· de Fazenda em 

~ commissão, a quem foi integralmente p.ago o resp.ectivo 
ordenado durante a licença qu3 obtivera com venci
mento: _ficando, portanto, indeferida a petição do·refe

. rido 1.0 Escripturario, a qual acompanhoa o officio do 
Sr. Inspector, n.o 89, de 2 d~ No-v-e~bro proximo' 
passado. 

Visconde do Rw Branca. 

N. 3.- JUSTIÇA.- E~I 3 DE JANEIRO DE {8::'2. 

Solve du,·idás a respeito do jl;!!._~~~~!!!g,_d..~.:hlizes Supplentes. 

2. a Secção.-l\Iinisterio dos Negocios ela Justiça.- Rio 
de Ja-neiro, em 3 de Janeiro de 1872. · 

I 

Illm. e-o-Exm. Sr.-Tenl-10 presente o officio n.o !32 
de 27 de Outubro ultimo~ em qu,e V. Ex., referindo-se 
ao Aviso de :U de Setembro antecedente, consulta
se tambe'm são válidos os juramentos prestados pelos 
Juizes l\Iunicipacs pªrante as respectivas comarcas, em
bora estivessem presentes os J.uizes de Direi to em alguns 
dos termos. -
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Em re~posl:~ d1'cl:~roa V. E'\. que, á vista do art. 3. 0 

do Decreto n.o 2012 de .1 de Novembro de i8:i7, devem 
ser considerado" ln.o:acs os referidos juramento~ não 
oiJ, t:1 n te o c qui Yor·o uot:1do na por ta ria da Prcsidencia 
de 10 de SL'tem!Jro ultimo. 

Dens Gnanle a V. Ex.- Francisco de Paula de Nrqteitos 
Say1Tu Loú:!lo.- Sr. Pr~si:lente da Provitll:ia do Piauhy. 

N. 'J. -Jl'STlÇ.\.-E" ~ IJE JA:\EIRO os l8i2. 

·Aviso dt~ I de JanPirn de 1tl72.-:\o Presidente ria Proviueia !lo 
Espirilo S.tii!O.-lnrliea o 1111~io pratir,o ele cohrar a multa a IJIIC' 

·~;[~o suj ::i tas as pra1.·as d.· policia i1cla fu7a de presos sou sua 
vuarda. 

3." S :eçiTo.-- l\Iinistcrio dos Ncgocios da Justiça.
Hio de Janeiro, em~ t!c Ja11eiro de !872. 

111m. c Exm. Sr.-E:n rr,srosta ao onicio dnssa Prr
sideneia dt• t;i d1• i\Tain do :111110 passatlo, soh n." 30, 110 
q11al co11sulta sohrc o modu pr;1tico de wor:eclc~r na co
lJranc:a da Jllltlta impo;la a trc~ sold:tdns da companhia 
rlt~ policia, crnc dcr:1m fu.~a a um n•crnla •·m viagem para 
a capi b I, remeti o a V. Ex. uma copia do A viso, fJUe nesse 
!'t~nt iuo mr, diri~in o 1\linistcrio da Guena solvendo a 
duvida de V. E\. , 

Ilt~us Guardea Y. Ex.-FrnnciscJ de Paula de Negrri
ros Sayào Lobato.- Sr. Prcsidcutc da Província doEs
Jlirilo Saulo. 

Minislcrio dos Ncgocios da Guerra.- Ri~;~~-~i·~1'~;;~.· '\ 
cm20dc Dezembro de 1871. /'/ .\'~\\ · ·,_:. , 

,{ (' '\\ ' . ',. 
I!lm. c Exm. Sr.- Em resposta ao,~v{!W de Hl de Ou- , ., 

tnhro proximo passado, c~om o qual \f~ ~.se serviu en- 'I 
''i tr-mc o da Prc~idew:ia da Pro\ inci~_tlo E-;pirito Santo, 

'\ ·' .... ~ .. 
f, I ' 



' uatat10 de t:j ue Maio deste :JII!lO, consultando sobre o 
meio pntico de tornar-Fe ctrectiva a multa, a qnc estão 
sujeitos os soluatlos rl:J companhia de policia daqur:lla 
l'rovincia, Heinaltlo de l'aha C::mi.inho, Franc:i~·co José 
t)onçalvc~ e Antonio Corn'a d1· Alvarenga, 1wlo facto <lc 
haverem tla1lo fuga a um rrcrul:l, eonliallo à sua ~'nar•la; 
cahe-mc dec:lar<~r "Y. Ex que, não os isPntando lk multa 
as instrucçõcs, que h:1ixar<~m com o J)ccreto de 6 de 
Abril de :1.8ll, devem as rdPridas praças pagai-a pela 
m•~l a1le \los re~pect iyo: !'oldus. 

Deus Gu:wlc a \-. E\.- IJomingos Jo~,: :-fo(/tteira Ja
fJ1tal'ibl~. -A S. E 'i... o Sr. F I'J nc isro 1le l':~nla de Negrei-

ros S:1y~o L<~hai.D. 

. • ~· t~~ .. -----

.<\Hera o arl. 9." 1L1<> in,lflll'.çüc' e;wLiiuas para a t•~malla 1ie 
nllltas u:1 Rr.parti'::'" Fi';c;ll 1\0 Ministcrio da Guerra. 

l\'l.inistcrins dosN,~::rnttn~da GUI;rra.-Hio ele Janeiro, 
rm !1 1\e .bnciro l\1~ \8í::!. 

Declaro a V. s. qa1•, ,·on!ormc proptiz em a suare
Jlrescntação datada ,[,: 19 do mez proximo pasgado, 
devem ser snpprimida~ do ~ 1." do art. !). o dag lns
trucções, expedidas com A \"i,;o 1\e U ue Outubro ultimo 
para a tomada de contas, a~ seguintes palavras- pro
cedendo tambem,- etc. ató o fim do dito paragrapho. 

llcns nuanle a V. S.- Domingos José Nogueira Ja
gnnrillc. -Sr. Josô R!lfino Rodrigues ele Vasconcellos. 
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N. 6.-FAZENOA.-E:ll li DE J.\:'\EIRODE :\872. 

Declara não ser devido o impnsto 1le transmissão de propriedade 
em Um CaSO (\C COilLlr:i (\a sa!'ra de nm engenii1\, elfedÜâda 
em scpara•lo, e (lDSl·~·riormcnte, pelo ':o111prador deste. 

Ministnio dos Negocios da FazcnLla .-Rio de Janeiro, 
em!~ úe Janeiro de i872. 

O Visconde do Rio Branco, Pr•:sidente 1lo T~;tbun:Jl 
do Thesouro Nacional, eommunica ao Sr. Inspector 
da Thesouraria de Fazenda da Provinda do Rio t:randc 
1lo Norte que o me~mo Tribunal re~olveu (lar prol'i
mento ao tecurso. que acompanhou o seu oflicio 11.

0 ·l 
de ti de Janeiro de 1870, intcrpo:;t9 por Lilwrall\lo
rcira Vidal e Frauci:;co HilJeit·o de Pain da tleci~ão 
tk:>~a Thc.~otlraria, que con!irmou a do Cnllector •le 
Ccará-merim mgando-lhe;; a restituição da quan~ia 
de :\:200$000 correspondente ao imposto de transmis
são de proprie1ladc por cllcs pap-o sobre 20:ooonooo, 
preço por que compraram separadamente a safra de 
cannas e algodão do engenho (( .Morrinhos », que 
lhes havia sitio anteriormente vemlido pelo Dr. Braz 

, Carrilho do Rego B.m·os:- porquanto não é exigi\·el 
b mencionado imposto da compra dos fructos separados 
do engenho anteriormente vendido, quando a dita 
safra já estava fundada, conforme prova o documento 
apresentado depois pelos recorrentes, e firmado por 
pe~soa:> flrledignas; sendo que a simulação que se po
deria entrever nessa transacção no intuito de !czar 
a Fazenda Nacional, é neste c;;~so totaltnente inad
missível, attendendo-se a que os contractantes, ~i 
fraudo· quizessem empregar, não celebrariam franca 
c abertamente, como o fizeram, o contracto de que 
se cobrou o imposto em questão, c que, segundo o 
já citado documento, foi efiectuado com os recorren
tes, por não ter o vendedot· encontrado pessoa que 
lhe ofiereccssc melhor preço pela referida safra, a 
qual havia reservado na esperança de obter ·a offcrta 
mais vantajosa que fo~se po~;;ivel, como é costume em 
casos semelhantes : cumprindo, portanto, que seja 
restitnida aos recorrentes a meucionada quantia ele 
I :~00,)000, fJHc indcyidamcnte lhe~ foi cobrada.---·---. 

Visconde rir pi~;~\V~ H r ~ 1 
,· ·,~""" 

·' . \\\\'\' ·,( 
-·"'-· (,<:>>' . ' 

' , \-~ 
1 

' ' \\\ 
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N. i.- F.\ZE'íll.\.-Ell:..; DI: J.\:'\EllHl' DI: 187~. 

A ·s J11''lPO'Ias rk :lll;:!'lll<'lllO rir• pnrct'nl.a;y:•I!J ]nra as C:ollecto
ria~ del'e aeompa11lur 11111:1 rklllllll;,tr:H,::ío da rcspcctiv:i rcnd:!. 

tl<lS tres ultimos aunO':, r::llll in!'orm \!,':lo ria porr.eutagemfjut: 
t·"uhe a11s cu•pre~ados ria:; IIH'SII!:t'i csl.l\<lt'S 110 tlito periodt~. 

Mini-;fr•rio tln:, 1\"nc'nrin-; da Fazr•wLJ.- Ilio de Ja
llf~iro, em i) d<' J tnr·ir:~ de ~~~.i:>,. 

O Vi::contlc rln Hio ll1 anrn, Prc-:idenle rln Tribuml 
rio Tflc;ouro N:11·irnnl, declara ao Sr. Insper:lor rb. 
TIJr·,;nJir;II'Ía rlc Fazenda da l'rm inria rir: 1\lina~ Gcran,, 
r·m rcspoc;fa a:J ,011 ollit'io 11." i~? rlc ~;~ de Novemhro 
do annn findo, ifiW :ifll'' nv:1 a rlt•lilil'r:u;:ln, que tomou 
a Illf'.'lll:l Tlit S<lll! :1ri:r. rir• rlr·var a :10 por cr·nto a com-
1\ll:~srro rir: ;!.'; 1'111' r·t•r:lo qur· IH'rrclll'm ps t'lllfli'C!!ados 
rl:i Collr•ríori:l dr: S:1!liO Antn!IÍil dos l':1los, C:liiCJlllO ao 
Collr!r'lnr IH por cento n ao E;r·ril :til I~ por cento, :11.
tenta ll:t'l ôÚ a ex iJ.!:nidarle rias rr'Jlihs crliJIIJ a dillicul
dadc na l't'lllr:ss·t dos s:rldos ria rf'f:•rida Collcdoria: rr
cornrnr~nrlalldo-1111~, pmr'·rn, que sf'mprr: que tivér rlc 
Jll'OJitJI':Jil'!lllcllto rir: porr·r·nl:i<>;I'Tll p:tra a~ Collcclorias, 
rnlllel ta um:t rl:•monslr:~~iln rl::t arrcc:11I:H',ITo dos trcs ui
tintos :tnHIJS, c informr• <Íil'il :1 porccntaQrm que coube 
:Jus tllllfir' gadlls dli!'allli' o llii'SIIliJ pcriotln. 

~. ~.- Jl;:~T!Ç.\. -- E:i 12 !IE J.\:'{EI!\0 DI: IS/.:. 

Aviso dt: n t]r) J:nwim de J.'fí~ ao Presidente rlo Pará.-nanda 
eumprir a Hesolur;J.o 1!:: 21i tle Jtiiho de 1Sil, relatira ao 
Ta!lellião .\nlt)rir:o Ycspucio l)uadros. 

2." Sr•r:c;ão.- l\Iinisterio rios Nrgorios da Justiça.-Hio 
de Janeiro, em 1::.? dt•lllli'Íiode 1Hi2. 

111m. c Exm. Sr.- Tt•nrlo-sc suscitado duvidas sobre 
:1 dou1rin:1 contida no parr·:·pr da Sr•r('ão de Justiça do 
':''"'''lllli ''''E :t:~d(l rlc !'I dr' Ahl il :!r• :111110 J':l'C:;t 11r). :tdfip-
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!~tiO pela Hc,olllção Imperial tlc 2() :!c Julho seguinte, 
l\Ianuou Sua Alteza a PriHC'!Za Imperial Hngcntc, em 
Nome uo Imperador, que a mesma Secção, rcuuida á dos 
Nr•gocios do Imperio, consultasse 1101 a mente, e á vi~ ta 
da He~olução de Consulta dt~ :3 de Novembro dt) U·HJO edu 
1\ risn n." :Js3 do I." de Setembro de lSU:i, su!Jrc o n•que
rimcnl o de A lllL'l'ico Y cspueio Qt1au rus, q nc t·eprescntúra 
contt·a o at:lo da As;emblea Lt'gislativa dessa l'ruvincia. 
em' irtuüe Llu qual foi supprimiclo o oflit:io de tereciro 
Talwllião rl:l capital, cuja St)rventia vitalieia lhe havia 
sido concedida por IJecreto de 1.'f de Setembro dn 1870. 

E a mesma Augu-;ta Senhora, considerando que aRe
solur:ão de Coasulla de :3 de Novembro de 18GO não tratott 
de si"mple:; suppressão rle oJllcio de justiça, mDs tle nma 
supprcssão que envolvia a id(·a de desauncxação ou se
paração de ufficios, tle modo qut) o respectivo servcn
tnario não podia .~er nelles mantiLlo, sem eontratlicção 
do pensamento da lei, que os desanncxára; 

Considerando que nesse caso a scneulia não foi sup
primida ahsolutamcnte, mas limitatla, c que o scr·ven
tuario não podia allcgar direito adquirido, porque soli
cit:'lra su:.1 carta depois de dcs~nnexatlo c supprimidó 
o oflicio ; 

Considerando, por outro lado, que o A \'Íso n. • 38:l do 
l. o de Sl'ternbro de ISW·j Hão dt~t·idiu sl'n:1o rJUC o scr
'''llluario de um ollir:io extincto sú tem direito a 
ser provirlo em uovo oflicio, mcdi:1ntn collt:uro;u c 
li:thilit:Jt,;ãu cspcci:\1, rrue esse novo oJlicio requer: 

l\Ianda tleclar:tr o V. Ex., para os lins convenien
tes, que a Imperial HcsoluçJo de 2fJ de Julho do anno 
passado, remettida a essa Prcsidcneia com o Aviso de 
:1.0 de Ago.sto seguinte, drwe ser observada e cum
pritb, n:Io sú por ser posterior, como pon1uc a sua 
doutrina concilia a attribuição ineontcstavcl, que têm 
as Asscmblóas Pr·ovinciacs de supprimir numerica
mente os ollicios de justiça com os princípios de 
CIJUidadc e boa administração, segundo os quaes devem 
ser respeitados os direitos adtJUiridos por virtude ..de 
um titulo vitalício, quando a isso não se oppõc 
interesse algum de ordem publica. 

])nus Guarde a V. Ex.- Francisco de Pau[JJ....dtrlVé~-;·-- ) 
greiro.~ Saytlu Loúato.-~r·. Presidente da Ff'óvinoia d~·/1 ~11 o . 
I' a r á ' ~ : ' l \ . ' (' 

/~t , I ' 

f -~ ' ti -·- ( . ) / ' ' . ') , ' 
"i ) : 

- ~· -.... ... " 
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N. \L- FAZE~D.\.- E~ U n~<: JANr.mo DE l8i2. 

0> c>cravos pertcnccnt•~S ás fazendas da lnspetçiio de Cauindé 
rsUio comprchE~ndidos 11:1 rliopo,;i<:fiO do § t.•. art 6.• da Li'Í 

n.•:tO'IO de 2~ de !'etemhr•· •h· tS71. 

Ministcrio tlos Negocio..; da Fnr·ntl:l.- Hio de J:íncirtt, 
em 1:1 tlc hueiro d•· l~i::.!. 

Illm. c Exm. Sr.- Em rr~posta ao :;ru officion. o 'B 
110 (i tlo mrz proximo p:tssatlo, tenho a dizer-lhe que 
lJcm respondeu V. Ex. à wnsulta do Procurador oe 
Sua~ Altezas os Scnhorrs Conde e Condessa d' Aqui la, 
c Administrador das fazcn•la~ da lnspecção de Canindé, 
Coronel Antonio Leoncio Pt•reira Franco, quando lhe 
declarou que os escra,·o,; p•~rtrncentrs ás mesmas fa
zendas estavam comprehi'Dtlido~ na tlisposição tlo ~ l." 
tlo art. G." da Lei n." 2flVl de 28 <le Setembro de i871 ; 
pois {~ i~so expresso nas Instrucçues que acompanharam 
o Decreto 11." 'l~H~j tl•· \\ Ele NovPmbro do dito anno. 

Deus Gu:mlr a V. Ex.- ·visrnndc do Rio Bra»co.
A S. E..;. o Sr. h··,i,lt-nlt~ •h l'rovinria do Piaulry. 

N. lO.- AGIUCULTUlL\, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.- EM 13 DE IANEIRO DE 18i2. 

Declara que a fiscalisaclo e direcçno dos ~e\egraphos opticos pertence á 
Dirc<:toria Geral dos Télegraphos. 

3.• Sceção.-1\linisterio dos NegociosdaAgricultura. 
Commercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro, em 13 
de Janeiro de 1Hi2 

lllm. e Ex.m. Sr.-Competindo á Dircctoria Geral 
dos Tclegraphos, na conformidade do Regulamento que 
baixou ~om o Dccrdo n. o 4Gtl3 de 28 de Dezembro de 
187.0, a econoi!lia, dircrr;ão c liscalisação dos telcgraphos 
opttcos, roln:em que V. Ex. mande entregar ao En· 
.,,·nlH·ir~' rltf'fn •I" •li,;trirtn 1Plrr•:r~phiro dr~~:l Pro~ 
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\inr·ia, dPVitl:tlllf'lllt• invl'nt~ri~tlo, o matcri:1l rb es
!:tç:Io lck~T:tphira rkssa citlatln: licando suh~rdi~atlo o 
pt•,::;o;tl que sn arhava t•ncarrt'!..!·ado lh:sst~ servtco a rcfe-
ritla llin~ctoriaGeral. 

fl,"ns (;nJrtle a V. E'í..-Tlu·ndoro Mrrduulo Freire Pe
n·:·nr. rln Si!r<r..- Sr. Prc~.·;ideute da l'rovint:ia de l'er
lnmlHlCO. 

N. 11. -· (}lJEI11L\.- E\1 t:: Jll: J\:\Ell\t) DF. ~~~12. 

nr~r.mtncml:t qnt) 3s ~ni:ls do> recrutas, tJUC fon'm rnviatlog 
•!'ara t'sla r•irlf~, srjam rt'IIIPllÍÍEí> ;ii;:t•elamentc. :i lh'parti~·ão 
dt~ ,\judanlt~ ,;,~ucral. 

Circular.- )linistPrio r1os Nrgocios rla Guerra.- Rio 
'.le Janeiro, i'lll n üe Janeiro de J87:t. 

lllm. r· E'í.m. Sr.-Hcprescnlan.tlo o A.it. !ante General 
a r~ollrt>ttit•ncia tlt~ serem tlirectamente remetlitlas ú re
pa!'lit)o a Sf'U rargo as guias dos n•cmtas, qnc forrm 
i~IHi:Jdos p:ua t•sta Ct)rle; reeonuncwlo a V. Ex. a expe-
dição di~ suas ortlens ne~se scntitlo. -

lkuc; G11anln a V. E·\.-lJomJIIrJOS .Josi Noqncira .Ja
!)IWI'i/;1'.-Sr. Prcsiúcnte da Provincia dt~ .... 

Sobre um caso de restituição de direitos raucionatlos na ftirma 
doi art. rau3lió Bcgulamcnto das\ ~-fa~~~~gas. 

~linisterio rlns Nrgocios d:~ Fazentla.-Rio de Ja
neiro, em I:i tle Janeiro de IH72. 

n ViSI'O!Hln do Hio Branco, Prr·~illente tlo Tribunal 
do TltL'snuro Naeional, cummnuica ao Sr. Inspector da.: 
Thc:-;ouraria Lle, F?zenda rla Provinci~.,Alé"'Par!f,;J.I(i'p'uW·, 
fJlW O llli'S!llO frtiJunaJ, tenrJo pn~seyl,o.'Qq'eCJir'SO, que 
acon)panhnu o seu olficio n. 0 100 $.·~~- de Ontnbro 
l'lltiJJl(), Íllll'fjiO·;lo .f.or Pereira'/,·:·'~.·~~. ~til'!) Ô; c.• da de-

[?fi'T~IjC'l H!\ 1X7:~, - ~;" ,,,-, 



-10 - DECISÕÉS 

c1sao dessa Thesouraria confirmando a 4a~1Alfandeg~, 
que recusou-lhes a prorogação do- prazo de~ seis mezes 
wncedido, na fórma do art. ~93-do Regulamento de 19 
~leSetembrnde !S?O~ara provarem_aeffectiva descarga 
de generos _ nacionaes qu~, tendo SI~o,exporta~o~ com 
.destino a. Uruguayana, com escala ppr Montevtdco,. no 
Tntacho argentino The,za~ foram posteriormente bal
ileados para outro navio, que. os. transportou áquelle 
norto; resolveu· mandar restttmr aos recorrentes a 
quantia de 9~:)263, com que entraram para os cofre& 
da referida Alfandega, correspondente á caução p~~
tada pela importancia dos ·direitos de exportação (las. 
mencionadas mercauorias, Yisto terem, depois de in
terposto- o recurso de que se trata, exhibido o certi
ficado. da descarga n:o · J.-<t)rto p·ara o.:hçle ellas foram 
despachadas. 

Visctmde do Rio Bra1~oo. 

,. 
N; !3.- ·FAZENDA.- E:u 17 DE. JA?\EIRO n·E !872. 

"" Determina que não sejam mais remettidos ao Juiz() dos Feitos,. 
oara a eobrança executiva, os ·conhecimentos da decima dos 
predios ques~aé'ii"á'remao serviço do Estado; e c:~jasimpor·· 
.tancias tenham de ser saii5feitas p.!!las rcpartiçücs publicas. 

M~niste·r:io dos Negocios dtl Fazenda.-Rio de Ja
neiro, em í7 de Janeiro de !872. 

AttendenC-3 ao que me representou o 1\-finisterio do 
Imperio em Aviso de 6 de Dezemb-rcr ultimo, sirva-se 
V. s. dar as necessarias providencias para que d'orà· 
em diante não sejam tiDais remettidos ao Juizo dos 
Feitos da Fazenda, para a cobrança executiva, os co
nhecimentos da decima. dos predios que se acharem 
ao serviço do Estado, e cujas import~ncias- tenham de 
ser S<!.tisfeitas pelas repartições publicas; cumprindo 
que V. S. represente a ·este Ministerio, quando o paga
mento' não se tiver _effectuado em tempo, a fim de 
exigir-se dos -1tfinisterios resp-onsaveis t1 pagamento 
do que f6r devido. 

Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.
Sr. Conselheiro ·Director Geral da Contabilidade" 
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N. I'ic.-FAZENil\.-E\f li llE JANEinO DE 187~. 

Altcra :1 Ci.r~nl3r tln 2/l ri~ Aln·il 11~ 1870, cl~~vando :tt:OOOHOOO a 
qnantia q11e as Collectoria<; e Mesas de Hendas podP.m satis
faur por ennta di~ ca<la csp:Jlio. 

Mini-;trrio dn:> N·~~;oc.ios r!:l Fnclllla .- Hio rle Janeiro, 
t'lll l7 li(! Janeiro dr~ 1>372. 

fk rnnformirbdn cnm a drr~isilo de U do corrente 
rner. dada ~ r;ousulta feita p:•lo Collector ria.~ Rendas· 
Cir•rac,; du ~~~tniri]'iu rle Nova Frilnli'~To C'fl oílicio de 10 
dr~ Jtiiho ultimo. ~ina-se Y. S. dcc!Jrar ao~ Ci)llectorcs· 
r· Administrarlores das l\lesa-; de Hr;nd ~~.que não podem 
<'fi'r~ctnar· p:w:amr·nto ou c"JI.rcr:a ele din!tdros prove
l'i,~ntcs de lwns de Lkfuntu,~ e au,cntc•; a herdeiros ou 
r redores, porque é isc;o pro h i bidn ex pres,amen te pela 
if•gislação em ''igor, como tlccl3n o Aviso n." 18~ de 
~U de A!Jril de 1~00; mas rrnc podem, ú vista de re
quisição rlo Juizo competente, pa~·~r a~ de~peza~ de 
procr~so dn :lrrccarl:Jção e custflio doe; !l1!'~'nos bens, 
Il:l frírma ela Ordem de 8 de NoYembro clr :1859 e da 
Circular de 20 cte Abril de i870: e outrosJm que fie<~ 
elcv;ula a 1 :0110150[)0 a quantia que pnrlem s:ti>
fazr'r, ú rrrruisi:;:lo do Juizo competente, pot· conta 
de cnrh rspolio, t' por conwguintr~ ai terad<t a Circular 
rlt' ;:o dn .lu!lio rle 1S70, que reôlringin essa autorização 
ú quantia de 2008000. 

Hrns f:uarclr a V. S;- Visconde do Rio Brauco.
Sr. Consellteiro Director Geral da Contabilidade. 

:\'. !:i.- FAZENDA.- E~1 f() nr: H"Em::J ns 1872. 

!•hnrla abon~r aos empregados das Thrsourarias de Fazenda, 
dlJf:liJle () f.O Sf;JDCS[f~ riO COrrente :l!llJO, l!flla iratillca.;ão 
eorTesponrlcntc a 20 °/o dos seus veuciJ:u'ntns. 

l\linistcrio dos Negocias da Fazcnrb.- Rio de J3neiro, 
em 19 de Janeiro Llc 1872. 

O Visconrlc rio Rio Br;1nco, Prc~idente do Tribunatd~ 
'flle,ouro N<~r:ion~l, antnriza os Srs. Insp~ó~tts (}~ \' 
1'hCSQlll'arias ck Fazenda para abiJnarcm aos.a.nipre'g~ilos 

/ ',(\ 
..... , 



DECISÜES 

das mesmas Thesour:irias, duran·lc o presente semcstrr, 
uma gratilicci~ão correspondente a 20 dos seus ven
cimentos actuacs, a co:1tarDo 1. 0 do corrente ruez; es
cripturando a rcgpectiva despcza na Yerba " Thcsouro 
e Thescrur:tri:.~s de Fncnda ». A refcl'ida gra filicaç.ão 
será :1bonada sómcnte neto elfectivo ex.ercicio dos em
prega<los, c não e cxtensi va aos que estiverem servindo 
em outras reparti.r;t!es, pelas quaes tenham vencimentos 
diversos. 

Visconde do Il.io Branco. 

·-Igual pro-riucn~ia ~c tomou em relação aos emprt5-
gados do Tllesouru Na c iond. 

N. :l.G.-Ji:"STIÇA.-E~I 19 DE JA:\Emo DE :l87::L 

Ao Presidente (i;t Província do Cc.1rá.- Drclara que, á v!sL1 da 
Resoluç5o Provincial I-1. 0 13~8 de 7 de Ü1iluhro <.Je '!ll'íl, nãt) 
podem ser accumubuos os ort1cios de T;;bclli~o c Escrivão do 
Jury do termo de Aracaty. 

2.• Seccão.-1\Iinisterio elos ~ec:ocios da Justir:a.-Rio 
de Janeiro, em 19 de J:meiro de 1872. - · 

Illm. e Exm. Sr. -Em officio n. o 65 de 3 de No vem~ 
JJro do anno passado consultou V. E'\:. se, á vista elo 
A viso de 3() de Janeiro de 18')7 e da Resolucão Provincial 
11. 0 13::?8 de 7 de Outubro.do~tnno pó!s~·u!o, qur rc
metteu por copia, podia o Tabelliãn elo publico, judicial 
p, notas do termo de Aracaty accurnular o oiiicio de 
Escrivão do Jury, que elle senira por titulo ...-italicio. 

E Sua Alteza a Princeza l!nperial Regente, em Nome 
do Impttraclor, .Manda declarar qüc nos termos da citada 
Resolução, que tornou priva ti-ro· o segundo daqueHes 
oficios, por meio de desannexação, para a qual e com
petente- a As::cmhléa Legislativa Provincial, não póde 
realizar-se a accumulação, ainda no caso previ:;to pelo 
Aviso de q de Outubro do anno passado.· . 

Deus Guarde a Y. Ex.- Francisco de Paula de l''l'fgrei
ros Sayão Lobata.-Sr. Presidente da Prorincia do Ceará. 



DO GOVEI\XO. 

N. li.- J[STICA. - E11 22 DE J .\c•iEIRO DE 1872. · 

Ao Presidrnte do E.>pirito Santo.- Declara qnc não podem fazer 
p~rte d~s(Íilnla<; de S:wde da\ ~i!ÜO.U.àlmeLlicu·s que 
não pcrtcll<;::un á rnes~na GuJrda. 

3." Scr:cão. -l\Iinistcrio dm; Xe!:!'ocios <la Nstica.-
Hio Jc Jãnciro, em 22 de Janeiro de 1872. · 

Illm. c E'm. Sr. -A 1:? Jc Outubro do anno pas
s:~do consullon Y. EL se podia fu11rcionar a Junta 
de Saadc da Guarda N:tcional d.o centro <ta qual fazia' 
parte um mcc!ico, qtw não pertencia á rnemu Guarda, 
m~s designado por Y. Ex., por achar-se- impedid.o o 
n;~pcctiYo Cirurgi:Jo-múr. 

Em re;;po5La drclaro a Y. Ex. que nesta ltypotllese 
(]cyia ter sirlo observada a uitima parte do art. 2. 0 

das Instruc;ücs. que acompanharam o Decreto de 11. 0 

0.1!9ü de 8 de Julho de U)i:G. 
Dêus Gu:trde a 'V. E\. - Fmncisco de Paulr' de Ne

qrciros Sawlo Loúato. -Sr. Prcsit.lcn te d~ ProYincia do 
Espirito SanlG-

' 
I\ 18 .. -JUSTIÇA.-El! 22 DZ JA'\Ento DE :1.872. 

Ao Presidente da PrJvinci3 de Ser;:ip~ .- Decl:na que não h a 
a:Jtinomia cn<rc o Aviso C:c 7 de .\larço de Ei:i3 e o de 28 
de rcvercirc~ de 1:lií.l. 

2.' Secção.- Mini~terio dos :'\egocios da Justiça.
Rio de Janeiro, em 22 lle JJneiro de :1.872. 

Illm. c Exm. Sr.-Foi p-resente a Sua Alteza a Prin
ccza Imperial Regente, em Nome clq. Imper"dor, o officio 
n. 0 131 de 18 de Novembro ultimo, comqueY. Ex:. 
~ubrnetteu á consideração do Governo Imperial o rc; 
auerirnento de :Manoel Justino dos Santo.> contra o 
ãcto, pelo qual o Juiz de Direito da comarca ela Capella, 
aprzar de reconhecer a intc!ligencia e zelo do peti
cionario, reunira os carf!os de Escrivão da Subdele-
gaci'a e de Paz da fregueiia de Japaratuba cm1.J!~r~· ~·~~~ ... 
desse ôénentua.rio, que exerceu intO'rina ~fi~PJ:kCA-;1 , me1ro, e cJicctlvamente o segundo ~~~tt.J.,~P\pur · 1 ~ A{ 

~ q:;; . 

Dnc:. 
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nomeação d3 C1mara l\IuniríywL feita co:n préviá au
torízaçúu, no. fórma dq <1rt. iH do Hegu!àmcnto n." 1~0 
de ::ll de Janeiro de 18~2. - · -

E a mesma Augusta Set~b.ora ~bnda declar~~r a Y. Ex. 
-o seg-uinte: 
. Não.· ha antinomia (como parece snppdr arruelle ·ma
gis!raêlo) entre o Aviso de 7 de i}iarç>) ue 18;j3 e o de' 
28 de Fevereiro de 185i, tendo o primeiro .reconhe
cido a dis.tincção, que resulta da combinação dos arts. Hl 
e 42 do rcgulaniento citado. · . 

Assim, se os Escrivães de l'e1z exercem as respectivas 
.funcções na quruícfãiíe(I()]!":scrivães da Sutule.lcga-cia-; 
tlel!Js se consideram destitúidos quantia exonerados_ 
deste u-ltimo cargo, no qual dependem _essencialmente. 
tia conDariça, conforme o art. 24. Se, porém, taes 

.· Escriyães de Paz tiverem sido nomeados pelas Camaras · 
lUunicipaes sobro proposta tios Juizes, nos termos !:lo 
<~rL H do Cadi_g-o do_ Processo Criminal e Lei de f;) de 
Outubro de 1827, ou se o forem em virtude-do art. !9, 
Blediante prévia au.torização do Juiz de Direito, só po
<ferão perder o ollirio por a c to de quem os nomeou, 
e em _con'sequencia de erro competentemente provado 
ou por· força de sentença condemnãtorí!l. . 

A faculdade que têm o~ Juizes de Direito de cassar 
a autorizaç.'io indíê~da, :deve s_ubord.Lna.r-se ás regras 
estabelecida~, pois do contrario nullificar~m nomeações 
feitas pela autoridatle competente, além. de prejudí
ctrrem diréitos adquiridos. . , 

Accresée que a lei dá aos Juizes de Paz a iniciativa 
quanto á separação ~dos Cllrgos ~ restando ao Subde
·IegaJ~ de Policia propdr a nomeação de pessoa idonea 
para :Servir perante elle, quando por ventura: não pre-
fira o Escrivã-o de Paz. o. ' , 

CnJllpre, portanto, que o referido peticionario Jus-
tino dos Santos seja mantido no exercício das respec

'tivas funcções, das quaes não. devêra ser privado nas 
'-eircumtancias expostas, pelo unico facto dê- haver a 
autoridade policial represent11do sobre a difficuldade 
de achar quem q.uizesse servir um só dos officios 
mencionados. 

Deus G_uarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Ne
greiros S"ayão L!Jbato.- Sr: Presidente da Província de 
Sergipe. 
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N. f9.- GtERRA . ..2 J!.:l\1 22 DE JANEIRO DE 1872. 

~ ,, 
1•J 

Explica como dr.,·em ser feito? os f'_'XJ'il·..,.r, n!'e;J~r:!torics p~ra 
a matricula na Escola Ceutr2.l. 

Minis ter i o dos Negocios da Gucrr;.- Rio de Janeiro, 
em 22 de Janeiro de !8";2. 

Inrq. ·e Exnl ." Sr. - Accu sando a recepçâ'o do officio 
n. o··5 de ~ ·cto corrente, em que pergunta V. E :c· L" 
se o~ exames pre,Para to rios para a matricula da Escola 
Central no corrente anno continuam a ser alli feitos; 
2. o se os candidatos a matricula do Lo anno, embora 
approvados f!IU :rrithmetica pelas Facaldad'es do Imperi(} 
e· €ollegio de Vedro li, terão de habilitar-se nessa' ma
teria ·por novo exame fei\o na me5ma Escola: declar() 
em respo.sta a :V.· Ex. que os exames dos' candidatos 
á matricula do Lo anno da dita Escora devem ser feitos· 
na conformidade do art. ·213 do Regulamento de-28 de 
Abril de i863, visto que o A viso deste Ministerio de 
lõde Dezembr~ ultimo.reíeria-se unicamente aos:exames 
preparat"orios para o" gráo de Bacharel em· Ma thema ticas 
e Sciencias Physicas; d~vendo-se,. porén:t_, con_siderar 
válidos os e:Xames, cujos títulos de approvação esti- .. 
verem de accórdo com. o Decr. n. • 4468 do f. o de 
Fevereiro de 1870 qu'e altérou o Hegulamenlo do lm-

. perial Collegio~ de Pedro li, e be!ll assim com o art"'. 
L o do Decr. n. o ~66 de 30 de Setembro de .f871, 
com excep~ão, 'porém, do de arithmetica, que'será alü 
feito por ser este o préparato:r:.io base das materias do 

. .curso daquella Escola. . .• · . 
Deus Guarde -a V. Ex.- Domingos José Nogueita Ja-

guaribe. -Sr. José Maria da Silva Bitanco.urt. . · 



lG DECl\;Uf~ 

-~ ... 20.- GTEIU~A.- E11 ::=::: nr. .T.\c;Erno DE 187:2. 

Determina que SPlllprc que chep::n· ás Provincia; al~·nm vaprr 
ct;..' Compa:J!Jia Ilra,iki:-a se m;~nrie s:\bcr a hnr:Jo s~ ]la pra(as 
p.ua ahi d8stinada; c nesse ca;;o rcc:e!Jel-:;s. 

Circubr.- jlinister!o drJ.s Xc'!orin' da Guerra.
Rio de Janeiro, em ~::2 .uc Janeiro de ldi:'!. 

Illm. e Exm. Sr.- AcontPrcndo muitas vezes. se
p-unuo repre;en ta o AjucLm te G,•nera L q a e os rec~as 
e p_raras remcttidos desta Cúrtc para as Pnwinnas 
dêh5rll.de ficar naquella ]rJra que ~ão de~tinados, por 
não se apresentar a Lordo rrnern os receba, de Y. Ex. 
:.ts neces~arias proYiLlencia . .s pa;·a que todas as Yezes 
que chc'.:Jr a e~sa ProYín~ia ai<::um npor da Companhi:t 
Brasileira se maú,le salJer a bordo se h:1 praças para 
ahi uestinadas, e nesse e0so n:cebel-as. 

Dc~rs Guarde ;1 V. Ex. -Domingos José Nogueira 
Jag11ariúc.- Sr. Presidente da Prorincia de .......•.• 

::{. 21.-FAZE:\D_\.- E}! 23 DE H;>EIRO m: 1g72. 

Provada a mudança de qualquer estah~lccimcnto de uma cidade 
para outra. não se lhe deve exi;:ii' o imposto de_ industrias e 
prollssões do exercício em que e:fectn:if a .. Ümdauça, si o Li ver 
pãiôiutegralmente uo Jupr de onde sahiu. 

l\finistrrio dos Xcgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro~ 
em 23 de Janeiro de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro ;\'acionai, communica ao Sr. Inspector da 
Thesnuraria de FazenDa da Província de Sergipe que 
este Tribunal resolveu confirmar o a c to dessa Thesou-

. nria, que não tomou conhecimento, por estar perempto, 
do recurso interposto por Antonio Fernandes da Silva 
do despacho do Callector da citlade .elas Larangeiras 
su.ieitandD ao imposto ue industrias e profissões a sua 
casa de. negocio, a conta r elo 1. • de Fe.-ereiro a 30 de 
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Junho uc i8i1, não obstante já haver pag(i) integral
mente o do exercício de 1870- t87t na Collectoria de 
Aracajú, d'onde transferira o dito seu estabelecimento 
para aquclla cidade. 

lledara, Pntrctanto, ao Sr. Inspector que o imposto 
em questão não sct·ia exigivPl si o contribuinte pro
vasst~ a mudança do seu estaiJPlccimento de uma para 
outra da~ mencionadas cirladcs; e chama, ·outrosim, a 
::.na altt'nção p~ra o disposto nos arts. :n c '1~ §!~. 0 do 
Uegulamento de 9 de Abril Llc 1870, quanto ao sello 
dos lres jomaes que Yieram annexos ao recurso de que 
se tra la. 

Yisconde rlo Jlio Bmnco. 

---~~-

N. ::!:!.-:\L\lUNHA. -AVlSO DE 24 DE JANEIRO DE 1872. 

~klllila ncar uma ha11!1a tlc musica no I corpo tle 1 fmpel"iaes 
1\larinhdros. 

2." Secção. - N. 1:l8.- Ministcrio dos N cgocios da 
Marinha.- Hio Llc Janeiro, em 2~ d~ Janeiro de !872. 

Sua A!tt'za a Princeza Imperial Regente, em Nome 
do r rnJ1crador, de accôrclo com :Js considerações feitas 
por co:sc Quartel-Gcncr:Jl em otllcio n. o H:J, de HJ elo cor:
lt'nte, ~!anda crear utnJ banda de mn~iea no Corpo.de 
lmperiacs 1\Iarinheiros, como propõe o rcspcctiYo com
mant.lan te; escolhendo-se para c~se fim duas praças de 
caua comvanhia, as quaes perceberão os vencimentos 
eorresponllentes ú classe, a que pel'tcnccrem , 

O que communico a V. S. para sua inldligcncia c 
lle;idos cHcitos. 

Deus Guat'dc a V. S.-Manoel Antonio Duarte de Aze- , 
t'l'do.-St'. Encarregado do Quartel-General Lia 1\larinha..- . .... 

' ' I) 1 •• A 
', ~' ' ' )~i ' ' f) 

r .. 
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N. 23.- FAZENDA.- E}l 21) DE JANEIRO DE 1872. 

Declara que a Circular de 1\1 do corrente mez, sobre a ~ratifi
c::~ção de 20 °/o, só t\ applícavelna Thesouraria de Fazenda 
da Província do Amazonas ao Procur:ulor Fiscai, Thesour<·ir·o, 
Porteiro c Coutinno. 

1\linistl~rio dos Negocios da Fazrnrl:t .- Hio de Janeiro, 
em 25 de Janeiro de JHn. 

O Visconde do Hio Branco. J>r,•sirll•nte do Tribunal <lo 
Thesouro Nacional, dt•clar~ ao Sr. ln:-;prctor da The
soUJ·aria de Fazenda da Província do Amazonas que a 
Circular n.• l de I!J do corrt•nte, r·oucet.!endo ao~ em
preg-ados das Thrsourarins de Faz<·nda no presente se
mestre a gratificação de 20 "/,. d11s sPus actuac:-; vrnc;· 
mento:-;, só i.• applicav1•! IH''sa Thesouraria :10 Prol'u
raJor Fiscal, Thesourei r o. Portri r o e C<1n 1 inuo; devendo, 
portanto, continuar o abono da qut• já percPb • o mesmo 
Sr. lnspcctor, bem c0mo das q Ut' fora 111 rrurcadas pela 
Ordem n.• :m de i!~ de Drzemhro ultmo :10,; empregados 
de escripturação. 

Visronde do Rio Branco . 

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

Trai.~ tlt'lllll:t '!11t''-'L1•1 -;r>fq·,• o ·1•>:11i11io d1· uns tf'I'I'Cllos silnatlos 
110 C:uniniJo :'i ovo •l:t ,.;.J ,d,, •!•· !'·•:· ·• Alt•:.:r<', l'rtninri:t t 1t :-;, 

Pedro, ~:u:--cil'ul:l ~-H! I'!'.: Ca:Jl8i':l '-,lqnicipal da n~>'srn:t ci:':!d:\ 
os lienl<-i:p;; :ir .\t•!nt:io l'··n·ir:t tloC::tllo, p;JI .1111 hn·ir•t~ 
d1~ fiiYIT: ,1·: i'OI"' :ÍI'·-: !k_..;,;t·.: l.l~rt'I'!Hh. 

1\Ii~islt~rio dos NPgoeios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em Sl!'i de .l:ull' i r o dt: iS72. 

lllm. c Ex:m. St.-Cornrnunico n V. Ex. que, tendo 
sido presentes á Sccr,ão dP Fazt•nda dn Const•lho de Es
tade, r;om o olllrio de V. fh. de 24 de Novembro 
ultimo, 11." 22:l:3, todos os papeis relativos á questão 
suscitada sohr<' o dominiP dos t1·rrcnos situ~dos no Ca
minho Novo d:1 cidade de Porto Alegre, capital dessa 
ProvintTJ, a •f li~' 'I' ,inh':tm •·om dirPito, all'•m da Camar:t 
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Municipal da mesma cidade, os herdeiros de Antonio 
Pereira do Couto, e alguns foreiros que têm obtido 
aforamento de divet~as porções dos contestados ter
renos; foi a referida Secção de parecer, com a qual Sua 
Allrza a Princeza Imperi<tl Regc-nte, em Nome do Im
perador, Houve por bem Conformar-se por' Immediata 
ne~olução de 10 do correntr mcz, que a Camara Muni
cipal não pódc pretcnriPr direito procrdt>nle rlo que fôr 
<b encontro á propriedade allcgada e dt;monstracla pelos 
herdeiros de Couto, c m:lilo menos os sobreditos fo
reiros, porque não póde prevalecer um aforamento 
sobre domínio alheio, contra a vontade () dií·êifõ ao 
ot•nhorio, enHJllanlo este subsi~tir. 

Sirva-se, pois, V. Ex. declarar ;, dita Camara, de 
ordt~m da mesma Srrenissima Sl'nhora, que, de accôrdo 
('Olll O li filiO dt• COnCPSS;io de ICI'I'f'llflS, fJllC oJII(• fOÍ feita 
1'111 u-::~r,. pt>lo CIJ!l:'cllw Administr:il i1o, n'~Iwite o di
l'l'ilo do; lllCIH'i~>ll:lllo~ hl'rdeiro·:: ao~ li'ITt'llOS d<' sua 
Jli (I' rit'l 1::de, pod:'JIIio m:1r ~Úil!I'IJ1e dos qu<' são de lo
g,·adouro pullliro, como (~ o da Praça do Panizo, já 
exel11ida das llll'diçõl's e aYalial;õe.;;, que se fizeram no 
ÍJJI'PIILII'Ío do< hrns tio finado Couto: e nesta confor
midade lil'verá V. Ex. proct:der nos actos de sua juris
dicçfio administrativa. 

Dt·us Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.- A' 
S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. 

N. 2r,.-.JUSTIÇA.- Eu 27 DE JANEIRO DE 1872. 

nesolve duvidas sobre a execução do Decreto u.o 4824 de 22 
de Novembro de 1871. 

Ministerio dos Negocios da Justiça .-IUo de Janeiro, 
em 27 de Janeiro de 1872. • 

Dando solução <is duvidas, que Vm. p1opõe em seu 
officJO de 3 do corrente sobre a execução do Decreto 
n. • M~2/f de 22 de Novembro ultimo; tenho a declarar
lhe : 

Que, salvas as modificações expressamente:14do tadas 
no mesmo decreto, a que se refere a Lei n. o 33...d.c _ 
20 dn Setembro do anno passado, dcve~_ser o . $,erva,das,, 
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a legislação c pratic:1 :mlcriores, rruantú ás atl.ribuiçõcs 
dos Juizes de Paz. 

Que, á vista do ar I. (i;} do decreto c i lado, a base para 
o rcconhecimCJtto da alr:ada e competencia é o valor 
do pedido não exeedr~nte de Ci)lll mil réis, em todas 
as causas cíveis c seus incidentr>s, i!Uall\IO n:i:o tive
rem fôro privativo ou privilegiado; 
~ue, se por Ycntura n:io se demandar quantia, como 

da acçiío de d1)spejo, "cr:í d1~elarada na pcf.ição inicial 
a Pstimati' a do valor, ronlorme o art. ;:~; ilo Regula
mento n. o l'í3 de 1:; ck Man:o de l8't~ n ':!.a p:1rto 
do~ L" do art. u:: do ))''ereto n." ft.821; 

Que as cotHI i1;ik~, Clll que ~I' procede ao ariJitramento, 
acham-s1: re~·td:l!las pnlo ar L. H da Lei rle I 1 de Uu-
1 uhro do 1833 ,, m:lis d isposiçiles em' igor; cumprin
do ao Juiz applical-as au~ casos oeeurrcntf.'s, 'isto pcr
tenur este assumpto :'t jurispruilencia dos tribunacs 
c não calwr a inlerfcrencia do Poder Executivo; 

Que, se c~nfretanlo tircr lugar o arbitramento, ou 
por outra fúrma curial o .Juiz l'i~i'tmheccr que a causa 
c\cctlc :1 sua ;d,~ada, d,•:;p:wh;tr:i neste s~nl.ido, para 
CJtW os inlcrcs,ado~ Yão liquii1:1r o seu direito pe
rank o Juizo colllpclenlc. 

Deus Guarde a Ym.- l<'raucisco de Pauia de Neqreiros 
Sayào Lobalo.-Sr. Juiz du l'az da frcguezia da Gloria. 

N. 26.- taJERJL\.- Elt 2!J DE J.\NEIRO DE 1872. 

Declara que as .I untas Militares de Saude não podem funccionar 
com menos ck tres membros. 

l\linisterio dos Ncgocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
emt 29 de .Janeiro de 1872. 

I!lm. e Exm. Sr.-Solicitando o Com mando das Armas 
tlessa Província em seu ollieio n. • 371 de 24 de N ovemhro 
ultimo, dirigido ao Ajwlante General, que seja appro
vada a deliberação que tomou tln consentir iJUe as .Juntas 
Militares de S:mcle na mesma Provineia sejam compostas 
de tlous medtcos, nos lugares onde não houver mais, 
per! en,·cul c< ao Corpo de Saw le ; declaro a V. Ex. para 
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seu conhecimento e fins convenientes que não podem 
taes Juntas funccionar com menos de tres membros, 
devendo os medicos paisanos ser chamados para o dl:lsem
penho de tal serviço, por isso que, quando con tractados, 
estão sujeito<> a todas as leis e uisciplinas militares, 
r o mo se mil i ta rcs fossem. 

Deus Guarde a V. Ex. - Domingos José Nogueira 
Jaguaribe.- Sr. Presidente da Província do Rio Grande 
do Snl. 

:'i. 27. -FAZENDA. - E)l 2!l DE .JANEIRO DE 1872. 

Os Inspcclores e Admiuistra!lorcs das Alfandegas c Mesas de 
ll_Cndas podem negar entrada nas ditâs rep:iÚiçuês aos emjne
r,:adns dellas •JUP se acharem suspensos. 

l\1 inisterio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em sm de Janeiro de 1872. 

O \' iscomlc do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
dn Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thc~onraria de Fazenda da Província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, ('m resposta ao seu officio n. o 

178 A de 7 de Outubro ultimo, que a prohibição dQ. 
entrada nas Alfandegas c 1\lcsas de Hcndas, c a prisãd' 
a que se referem os arts. 199 c 200 do llegulamento 
de 19 de Setembro de t860, são sómente applicaveis 
aos empregados que, nos termos dos mesmos artigos, 
forem encontrados dentro das respectivas repartições 
fiscaes commettendo fraude ou forem disso conven
cidos ou se tornarem suspeitos pelo seu comportamento 
aos interesses da Fazenda Nacional ; podendo os Ins
pectores e Administradores das ditas reparti~ões, nos 
casos como o de que trata o mencionado officio, 
negar licença aos empregados suspensos, usandD da 
faculdade implicitamente conferida pelo art. t98, para
grapho unico, do citado Regulamento. 

Visconde do Rio Branco. 

-···--
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N. 28.- 11\IPERIO.- Ell 29 DE JANEIRO DE tS7~. 

Ao Dispo rio Par{•.- Declara ser eonec!llda a reabPrtura de 
uma porta r1ara commuuica~·i!•l da Igreja de Santo Alexandre 
eom o sr·minario da dior·;•se. 

ti.• Scr:r~âo.-l\linislr•riiJ do; N1"IfWÍIJS do Impcrio.
Rio rir~ .JaÍJciru, l'lll 'i!.l di' .L!Jlf•ÍJO de l8i2. 

Ex.m. n Hnm. Sr.-- Foi JIII.'~"IJte a Sua Altl'za Im
perial a Rl'g-Pnle r:m No!il'~ do lllifl"l'atlor, o o!Iicio de 
Y. Ex. Hrwn1. d1• .~ dr~ NllYI'IIIIiro do anuo findo, 110 
filial solicit:1 qw· o G•>\l!i'Jro l:rqlr'l"ial orde1w rpw sr•ja 
de 110\ o aiJI'rta 11111a l"l:·t: IJIII' t:Uillillllflicava antiga
menti' a igr;',j.l il1~ S:llill .\lr·x:rlldl'l~ com o s••minario 
des;;a dÍIJCI''I', a li111 d1• 'I'W JllJ.'-'a ig-reja as-.islam aos 
Ollirios llh i!l,h. ,. pr:ili··as rl'li;'!J>~JS o.; aiUlllliOS do 
mesmo sem i na rio . 

.!\lostra Y. E·c lh:r::,. :1 ntilitl:de dcst:t concessão 
al~Plpmlo: 

Que naquella i~Teja scl·;ltl r: ·l··li!'arlo.; com mais de
ceneia n mag,•stadn os Olli<"ill' llii i nos 1h .;r:•IIÍII:II"i:J uo 
IJIIP na pPqtwna s:~la de,: li' rJilrlt• ;:r: c•·ll'hr .: 111 : 

Qun, com manift~sla vanla!:r'Jll para o crill(l pulilir:o, 
serú eeld11·:ulo 11a dita igT•'ja o Santo San ilirio, não sú 
aos rloming·o~, cor11o actu;dmente sn prati•:a, ruas dia· 
ri:llucn Lc, e naquelles dias com m tio r solr•m n iti:11ie. 

E n mesma AU,!:!:llSl:J SPn!iora, considerando as se
guintes r<lZÕI'~, rm 1fUC V. Ex. Reun. procericntc
menle funda a nwsma JH"i'Lenç~o : 

L' Que a referida igTI)ja, rir poi.; da :-:uppressão da 
companhia d ·.Jesus. :i qual pr•:·l ·nci:~, p:1ssou ao do
mínio nacional fJI)IO Alvar:"r ri<- :.:i .teFt)Vf!rciro de t7tH, 
sendo entrc~ur• ao (ll't>Lrrlo. r' ll'''samlo a fazer pal'tc do 
eollcgio rlcslinauo par:1 a sua re,idencin, e pa1·:1 o se
minario, eomo se :1cha dl'ebrado no Aviso de i!) de Se
tembro de 08ti; 

2.• Que, tendo sido.. em v i rlwle do c i ta do A viso, 
entregue a mesma ip;rej:1 :·, innandatlP de Santo Chl'isto 
do Forte para ncll.r rdl'hrar os Ollicios Divinos, eom 
obrigação de reparal-:1 e cuidar na sua eo11serv;tção, e 
postrl'iormeutn ú atl111inis! rnr;:io da irmandade da S:inla 
C:1sa da J\Ii,:ITÍCrJrdia. (: rr•r·1·1 qrw não licm1 por isso fa
zendo p:trlr• do p:il.ri!ttnllio d~·~ta: 

:l." Qrw t'll! Hi dn l<'evr:reiro du Hlii a llll'S:J conjunela 
da dita irmaudarle da ~:lltla Casa 1' :cnlrcu aceitar a pro
po ta :l]!l'CSt'lllaua :1or Y. 1~\. Ht)V.m" rle ser ahcrta 
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a porta a que V. Ex. Revm. se refere, mediante as co'n
dições derlaradas na rrspt•ctiva acta: 

Ha por bem, de confor:nidadr com o parecer do Con
selheiro Pt·ocurador da Corôa, Faz.enda e Soberania Na
cional, Mandar deelarar: 

1. • Qu1~ lica eonr:er1ida a ahertura r1a mrndonada porta 
que commnnicava a {!Hl'.ia de Santo •\lnantlrc com o 
ser!: in:lrio l'piscopal, a filll de st'l'l~lllt'elo>bl·ados na mesma' 
igreja n~ Ollicios Divino.~ c praticas religiosas, a que V. 
Ex. H:•vm. se rrft'T'C : • 

~." Qur~ a inn:mdadc ''a Santa Casa da Misericordia 
con~crl'arú otlirt·ilo de cf'll•brai' na dita igreja as missas 
funebn~s c as festas autorizadas pelo seu compromisso, 
de accúrdo com V. Ex. Rcv. m", bem como as suas alfaias, 
e o patrirnonio da imagem d1• Santa Luzia, qw· na mesma 
igreja se venera : 

:J." Q11e arJufllla irmandade continuarú a ficar obr·igada 
á conse!'Vação do temp!o, pcrtencl'ndo porém ao srmi
nario cuidar do as~r~io t 1t•,;tn, e occorrcr a todas as dcs
pez s rom ocustl'iO, cniz:1mentos, etc. 

O que <'0111111 u n ico :1 Y. Ex. R1•vm. para 1;eu conhe
cimento, pl'CII'Iiindo o de que ne~ta data me dir·ijo ao 
Pr esidPnte da Provinda, a lim Je que a irmandadt• da 
Santa Casa da Mi~ericordia proceda de conformidade 
com o q·w sp aeha dedararlo no pre~ente aviso, e já 
foi re~<d v ido prla mesa ronjuncta em St•ssão de 16 de 
Fevereiro de 1BH7. 

Dens Guardl' a V. Ex. Revma.-Joiio Alfredo Corrêa 
de Olil•Pim.- Sr. Bispo da diocese do Parú. 

N. :!D. - BTPERIO. - E~r 31 nr. J.\NEl no DE 18i2 . 

• \o .Tn'z de Paz Pr•·sidr·ntc da /J~mta__ <Ir: Qualitic:u;ão <Íd fre
l'll<'~ia tk Saul'Aillla.- Dcclnra tjllC, IÍ9 easo ilc f;llía de re~ 
l:u:ües tl.o votallll's para o·; trab:llhos das Juntas de Quali
ficação, tr ::1 l~:1r a irnposi<:iw t!a pena do art. 126 <la Lei 
11. 0 :l~l7 de t!l de Ar,osto de J.'Hii. 

2." S!'c~ão.- Ministerio rios Nl'gocios do Impcrio. -
Rio de .Tanci r·o, em~~ r! e .Janeiro de 1Hí2. 

Re,;pondendn ao ollicio de 5!:: tio corrente mez, em 
que Vm. me communica que snspcndêra no dia an
IPrior O~ trahaJhn~ da .Junt::t ue qnaJifiC~ÇiiO dos.~a frc-
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guezia por não ter recebido as relações do 4. • c õ. o 

quarteirões do L • districto, c todas as do 2. o, ten1lo-as 
Vm. já requisitado dos respectivos Juizes ue Paz; 
declaro-lhe que deve a mesma Junta impôr aoS6ditos 
Juizes a pr.na do <:rt. l26 ~fi. o da Lei n. o 387 de 19 de 
Agosto de :l8't6 no caso de não haverem satisfeito aquella 
requisição. 

Deus Guarde a Vm.- Joiio Al{redo Corrêa de Oliveira.
Sr·. João Alves Xavier lle 1\lello, Juiz de Paz Presidente 
da Junta de qualificação da frcguezia de Sant'Anna. 

N. ::o.- M:\HI~HA.- AYT~~~ 11r: :: 11r: ~''" EnETIW nE J~i:!.. 

l'rohibc <[UC o-; menores <lac; t·oJupauhias <l.e aprendizes tua
riuhciros sejam rlistrahillos eut servi<:o cstrariho aos fins tia 
s11~ i nst ilni~rto. 

2." Secção. -N. 21!4. -l\Iinislerio dos Negocias 1la 
.Marinha.- Hio (le .Jaur.iro, Plll :1 <le Fevereiro de 1872. 

Não eonvindo <!Ue o:; menores das companhias de 
aprendiZI)S marinheiros :;ejam distrahidos das occupaçõcs 
proprias da profissão, a tflle se dndicam, acompanhando 
procissões c apres<mlantlo-s!~ em outros ados eslnuhos 
ú especial disciplina, Cjllü llt1•s ó imposta, Sua Allcza a 
Princcza Imperial Rcgf~Jilc, em l\'ome do Impcrauor, 
Conformando-~e com as ponderações feitas por esse 
Quartel-General em ollicio n." !)2, de 19 do mez ultimo, 
Determina que os di! os menores sejam d ispi)Bsados rla
quelles serviços, que não se acham previstos tanto no 
rcspcctiYO regulamr:nto, como nas ordens em vigor. 

O que eommmunico a V. S. para os devidos c!Ieitos. 
Deus Gu:1rdc a V. S.- Manoel Antonio Duarte de Aze

rrdo.- Sr. Encarregado do Quartel-General da l\larinha. 



N. 31. -.HTsTICA.- E)l ~i nr. r~:vr<:nr.mo or.IBí2 . . 
nr•clan " lfiti' Juiz I'Ontpr!r~ :1 (rxcrnt:ão das):.rnteDI;as rrimr.s, 

dt•poi~ ria nrrorma JrHiiriaJ'Ia:-·- ·· ···-

2." Secção.- .Minislerio dos Neg-ocios da Juqiça.
Hio de .Janeiro, em ri de Fcrcrr•iro de 1H72. 

I IIm. c Exm. Sr. ·-0 Juiz substitnto da 2." vara rlrs~a 
capital, l!l!C era Juiz .Municipal da 3.", consultou a rpw 
fllllCt:ionarío devr\ra passar o c:n·go dr exeeuto1· d:1' 
·'''IIII'IICaS Cl'Íllli!lars. 

Sn('J;Oinlo omis.->a lll'.,ta parte a nO\·a Brforma .Tndi
r·i:Jria, dotr•rminott I'S~:l l'rt•sidnw:i~ :10 l'l'frrirlo Juiz 
·ltit.sfitllfO 1(1!1~ l'llllfilllt.1SSI! 110 1'\l'rf.ÍCÍO d:JfJIII'Jie l'll· 
1'.11'''", :tlr·~ ullr•rior dr·lihcral:iio do ti0\'1'1'110 lrnrwri:ll, 
('llr \'. Ex. snlir:itada r·m "1'11 ollirio 11." :: dr~ 1-> d,• 
.l:llll'iro pro\imo findo. 

IJr•rl:tro a \'. Ex., em rp.;pw;f:~, qur :'1 yjq;t ri.;•; 
t••rmin:~ntl's disposíçt)(•s do art. t.• da Ll'i n." 20:::: 
dn 20 tln Sl'trmhro do anno passado, I' art. n do Hcgu
l:tmi'Hlo rlc 2:! de Nov1~mbro ultimo, a cxrr:nçiio ri:Js 
senlr.nr:as crimin:~es, n~~ comarcas csprci:1r.:; rln que 
1 rata o ~rt. L" c i lado, c•1mpcte aos Juizes de Ilirrito, 
n niio :10~ snh~titutos, quo n~s e~us:~s civci~ do valot· 
de mais r!,~ 11)(),~000 ató riOO.)OOO r'· que 1t~m attri
ltttit;iio para cxecttlar as sentrnç~s Jll'Ofi'I'itlas (~lll pri
lllt~ira n ultima inslanr:ia pelos .Juizes dn Direito, nos 
IPrmos rio art. fi8, ~ 2. 0 do Hegnlamcnto. 

:\'as conwrcas g-cracs, porém, a n'<ecnçiio d:J' ~;cn tr.nças 
nimin:~cs, r·m f:tce dos arts. ti." c :H do mesmo Hcgu
lamrnlo, ,·ontint'Ja a perlt'IH'er aos .Jnizes Mnnicip:w.', 
>i'-!orando, Jlf'qa parti', a lep;islaçiio anterior. 

ll:•ns Guanle a V. E\.- Francisco de Paul(/, de JYp. 
(ll'l'iros Srryiio l.oúato.-- Sr. Presidente da Província rla 
B:lllia, 



N. :J2.- FAZENDA.- E~I 6 Df: rEvlmEmo nr. 187':!. 

Designa o pessoal · rom que deve funccionar presentemente a 
Alramlrp tk Coru111há. 

Ministcrio !lo;; Negocio~ da Fnrntl~.- Rio de Jamiro, 
r•m G de Feverci r o de I Ri:!. 

lllm. e Exm. Sr.- Arhamlo-sc re:-lringi!la~ as fnnc
çõcs da Alfamlcga tk Corumhú, em virtude tlo Decreto 
n." 'l7m tlc 31 de Man:o de lHíl, qut• prorogon por trr~ 
annos o prazo marcadn para a li\'l'e entrada e sahirla dt• 
gcneros ne~:;a l'rovincia. 1ornan1-sn clesncccssarias :JS 

noHWaçõt~s qut~ Y. E\. ft•z, tk um 2." ConfcrPnle, Hill 
2." Esnipturario c mn Ollirial 1le Desrarga para aqut'lla 
rt·p:~rti~ão, conforme rommHnicou-rnc t•m o !li cio n. o lli 
dt• :W de DPzemhro ui I imo; selltlo, portanto, sullil'icniPS 
p:1ra a t•xc•t·nr~o ílo.; lrah:llhos prt·sr·ntemcnte :1 cargo da 
llli'Slll:l AHaHdr·.g:t o li!Sjll'f:lor, que sPrvir:\ talllhCIIl dt• 
Tllt'~Oil!'l~iro, o 2." E~niplur:trio Handolpho Olt•.o:ario dt• 
Figui'Íl'f'tlo, c um 011! ro 1(111' jHHlt•rú ser 1 irado d'c•nlrn 
os lllliJI!'I'g-adn~ que ~~J at·ltam addido~ :'t TltPSOltl':ti'Í:t dt~ 
Fawnda, c o Porteiro, que ar~rnmulará o ex,crcido dr 
Conft•rentc quanrlo o ~enir;o o exigir, como faenlla o 
art. Hi3 uo Hegulamcnto dt• lH tk Setembro rlc 18ti0. 

Dc11s Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Pre8illrnlP d~t ProYincia de Mato liros~o. 

~- :n.- FAZEI\DA.- E.11 x nr n:,yr.Rr.IRO or. 1Ri~. 

;;ão ~~· :Jdmíti.t'lll lt'Lra' r111 p·,~~'tflli'OlO dos tlirriln>.; r\i~itl••~ 
pf'!O 1\t·ÇHI:olllf':IIO d~t'i AIIJIIilPÇ!Í•;, 

Mini~trrio dos NP~:flocitl~ d:t Fnenda.- R in tlr J~nriro, 
r>m H de FPVI'I'Pi r o rlP t H i~. 

O Yist·omle do Rio Br:mr:o. l'n: . .;idente do Tribunal do 
Tltcsonro Nacioml, l't'I'Olltlll1'1Hla ao Sr. InspPctor da 
Thcsouraria dt• F.tzrntla d:t Província de S. Pt•dro do 
Hio f.:r~ntlr.· dn Sul :t Jllllll n:tl t•-;r·rução, na Alfandrp-a 
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la cidade do Rio r .. ~rande, uo art. 21 do Decreto n. • MHO 
I c 20 de Abril de 1870 e tias lnstrucções de 21, de l\Iaio 
lo me~mo auno ; lJclll como que se promova a co
lrança das letras mercantis, ou assignados existentes 
10 cofre da rderida Alfandcga, e que se a:.;harcm de
~ idamcn te vcneillos ; lit;ando a mencionada Thesou
·aria autoriz:1da a dt~dar:lr ú cilaLia Alfandega que, em 
l'acr~ rlo supraclito artigo c Instrucçõcs, uão !'âO mais 
[Jermillirlas letras em pagamento de direitos de con
mnlo, nem em caução dos direito5 de mercadorias dcs
pal'ltadas por baldea<;ão, rccxportat~ão ou lransi to. 

r isconde do Rio Branco. 

\: .IJula ahonat· onlcuatlo aos Snpplcnll::;, ![lle serviram até a data 
;.,n,pwcliii'OII Clll C\ereicio '' .lniz etrcdiYo llc l.•·rmos rcuuidos. 

'!." Scn:ão.-l\lini~l(']'ÍO do.; 1\cgocius ua Jusliça.
Hio tk Janeiro, em U d" Ft~Ycrciro de l8i2. 

lll11t. c Exm. Sr.- Comvcti ndo ao Juiz l\lunicipal e 
d1· Orphãos uo termo de Cajazciras o ordenado aunual 
le sei~•·cuto:> mil róis (üOO:~OO()) marcado no~ 1:.

0 

do 
:11'1. ;;:' da Lei n." 77U de (i de Setembro de 1851, 
n·commemlo a V. Ex. qné mande abonar esse venci
IHcnlo aos Supplentcs, que serviram no dito termo alé 
t data, em que entrou em excreicio o Juiz clfcctivo 
Bacha rcl Francisco Xavier elos H eis Lisboa. Por este 
modo ti c a rcsponuido o oHicio de V. Ex. de 26 de 
Sei emiJro ui limo, que ;u:ompanhou a representação de 
Odorir:o Sinnl de .Moura. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paulrt de Ne
yreiros Saylfo /,oiJalo.-Sr. Prr~identc da Província d(l 
~hranll:io. 

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



28. lJECI!:iÕES 

~. 33.-GUERRA.-EM :10 DEFEYEREIRO ~E i8í~. 

Declara que aos infet·iores deYe ser feito o abono de bandas 
d'e );i. 

Ministerio dos Ncgocios da Guerra. -Ilio de Janeiro, 
em 1.0 de Fevereiro de :1.872. 

I!lm. c Exm. Sr . .....:.Declaro a Y. Ex. p~ra seu conheci
mento e fins convenientes que. com quanto a tabclla que 
acompanhou o Decreto n. o 4805 de :1.8 de Outuln·o findo, 
regulando a distribuição da:; pe(:as de farilamen!o iís 
prac~as de pret do Exerci to, não trate do <.~bono de b<.~ndas 
de W aos inferiores, deve comtudo semelhante abono 
ser-lhes .feito, á vista da letra do Decreto n. o 4626 de !) 
de NoYcmbro de 1870, que alterou o de n. o 36~0 de 28 
de Fevereiro de 18GG. 

Deu,; Guarde a Y. Ex.- lJomin!JOS Jo&: .:i\·ogucira 
Jaguaríúe.- Sr. João Frederico Caldwell. 

N. :JG.-FAZENDA.-E~J 10. DE FEVEREIIW DE l8i2. 

Sobre uma reclamação fio Juiz )Junicipal c de Orpl!ãos 110 

tct;mo de Sáutos, l'ro,·iucia de S. l'aulo, áccrca da lotação 
dos cmol_ttt!!_ÇIILOS do ::eu lu;;ar. · 

lllinislerio dos :.\'egocios da Fazcnua. __..Rio Lle Janeiro, 
em W tle Fevereiro de 1872. 

J!lm. c Exm\ Sr.- Communico a Y. Ex.., çmrcs
posta ao seu Aviso de 27 tlo mcz proJSimo fi_ndo, acom
panharrtlo o rcqucrimcn to em que o Bacharel Fraucisco 
H.odrigt!ciS Soa rcs rcclamQu contra a lotação dos emo
lumentos do lugar d:e Juiz l\lunicipal c de Orphãos do 
termo de Santos, na Província de S. Paulo, que fica 
expedida a necessaria ordem á q'hesouraria de Fazenda 
daqiiella Província para proceder a nova lotar;ão ad
~irüstrativa do mencionado lugar, de conformidade 
com o disposto no art. 30 do Decreto n." 472:1. de 2::1 de 
Abril de 1871 
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i\;io pliJe, porém, st·r deferido o }.lctlitlo que fez o 
supplicaute no final U.o seu I'CfJuerimenlo, que, vcri
Hcada a uova lotação, lhe seja restituida a uiiTcrença 
entre clla c o que tem percebido a titulo de oruenado 
n emolumentos desde a cxccnrão da L1~i n." ií(),j. de 
~8 de Juu!Jo tle 18í0; porque," si ellc teve prejuízos 
nm ~eus vencimeulns, foram l~ste" aJ,onat!os por uma 
loLIÇ<iu regularmente proces~ada e julgatla, contra a 
lJUalurnhunw n~clamnção liOU\"C, e pela ta!Jel!a -R
anuexa ao Dcereto n." 1-70~ de :a de Março de i87f, 
onranizada de harmonia com a dita lotal;ãu, c modiU
rada a]leJt:Js na parte relativa ao ordenado, em vista 
do .JisJHJSlo nu art. IJ da cilada Ll·i de ~~ de Junho 
dt~ 1870. 

Deu:; Guarde a V. Ex.- Ví:scoude tlo llió Branco.
.\' S. Ex. o Sr. Cousdlteiro Franri•co dr) Paula de 
.'\írgreiros Sayão Lnba_to. 

--
\. ::7.- DIPEHIO.-I·;M 1::? UE l'EYLI\EIHO DE 1872, 

.\o l'rf'sidentc da Província dJ llahia.-Dcclara: 1. o que p:n·a 
n~uuiúes dos collcgio,; elciloraes tle·.,em ser cnuvoeados os 
•·lcilon~?: 2." •tuc a presillcncia dos eoll•~gios compete ao Juiz 
"'~ l'az da f'regul'zia onde se reunirem; a.o que a murlalll;a 1le 
lltJIJJil'ilio do Juiz de Paz, iinporla a pcnla do direito tk 
presidir a aelos eldloraes. 

"t." ::-;ecção. -~Ii11isterio dos Neg-ocio~ do Imperio.
Hirt dt• .J~Hciro, l'lll 12 rle Feverl'iro dl' 1872. 

111m. e Exm. Sr.-Em oflicio de 2í de Outuhro ul-
1 imo. ··ommunieon-mt~ o auteces~or de Y. Ex. l1aver 
dt•l'laradu ao 2." Juiz de Pa1. d;1 fn'guezia de Nos~a 
:-IPJJ!Jora da Purificação, d:t eidadl! de Saulo Arnaru, 
su!Jrc euusulta fei la pelo mesmo .I uiz de Paz: 

1." Qu•~, com quanto não exija a lei para a l'l'Hiliiio 
dus cullegtos clcitoraes a convocação dos eleitores, 
nnno ~e acha declarado no art. H." das Instruccões 
de ::!H de Junho de 181\J, cumpre, to•J~via, s~u.IQ_ a 
rloutrin:r t[ps A' isos do mesmo anuo JK"~ur,·a:z~ 
Jti]<'iro. f.\ !1,' r~:; dt• ::?1 de .Jnll(f). Y·~~~~~1\~Cn,;ilf1;1C{.f;t 

(! '(~' 
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.Municipaes os convoquem por ín.tcrrneJi()- t.los Juizes 
de Paz; 

2. o Que, nos termos do art. 66 da Lei· n. o 387 de 
1!) de Agosto de .1846, ao Juiz mais votado da freguczia 
aonde se reunir o collegio, e na sua falta ou úupc
úimcnto ao immediato em votos, compete a presidencia 
.do mesmo collegio; 

3. o Que, achando-se de:,tituido do cargo o Juiz de 
Paz mais votado da referida fregueziade Nossa Seuhora 
da Purificação, Dr. Pedro Alexa.:ctrino :lla Rocha Lima. 
vi~lo ter s_cu domicilio no ant_igo '2.0 'dístric~ dessa 
freguezía, ora ,pertenceu te á ::le Nos~ a Senhora do llosario 
da mesn1a. cidade, c não podendo mais recupera l-o aintL 
quando volte a residir naquella treguezia, não compete 
ao mesmo Juiz de Paz a pi·csidencia dos actos. elci
loraes, segundo a doutrina dos Avisos n."' i6f~>de :t:J 
de Dezembro de 1818, 3,10 de f4 de Agosto de ft:\60, 
~m de 8 de Agosto de 18151, c outros. 
, Em resposta declaro a V. Ex. que são approvadas 
as referidas decisõe~, ú vista elas lliSJJOsições em (jUC 
se fundam . 
. lleus Guarde a Y. Ex.-Jotlo Al{ràlo Corrêa de Oli

veira.- Sr. Presidente da PI'OVincia da B:thia . 

.\'. 38.- JUSTIÇA.- E.)I 12·DE n:n:nEIRD DE' 187~. 

Declara a !J.Uem compete a . cxecuçªo dc:·~~Ç!lças nas causas 
civeis de mais de 100$ até iíOOS. 

~:~ Secção. -l\Iinisterio dos Negocios da Justiça. -Rio 
de Janeiro, em :12 lje Fevereiro de !872 . 

. Em-()fficio de 5 do corrente consultou V. S. se com
pete -aos Juizes substitutos a cxec1:1ção das sentenças 
nas causas civeis do valor de mais de cem até quinhentos 
mil réis, sem dependencia oo consenti-mento do Juiz de 
Direito e sómente em virtude do art. 68 do Decreto 
n. o !~82,1 de 23 de Novembro do anna passado. 

Deelaro em resposta :.1 V. S. que, ú vista tio citado 
artigo ~ 2.'', é füra Je duvida que a cxcrução da~ scn-



no r.on:n:~~o. :n 
tençJs c i reis nas c i rcumslancias indicadas se acha 
exclusivamente incumbida aos Juizes substitutos c não 
depende de consenso algum; salvas as decisões, que 
aos Juizes de Direito competirem. 

A exrcu(Io, porém, das sentenças nas cau~as de valor 
excedente a quinhentos mil réis pertence aos Juizes 
de Di rei to das comarcas especiacs, como expressamente 
determina o ~ ;J." do art. G7 <lo refl'rido llecrcto. , 

Jli'usnnanlc a V. S.-Francisco dePanla de lrt'greiros 
Sttl/tio Lofmtn. ~Sr . .Joaquim An I on i o Prrnira 111 Cunha, 
::.·· .fniz su!Js!ituto doMunicipio ~~~ Ciirtc. 

--

llP..tara I'OJIIO devem .'H~r· scllailas a~ P.t!~!'uraçíirs !Jil:llHio n;lo 
llonvl'r no lup;ar o sei!:) adlu~sim. 

2." Se,>ção.-1\linistcrio dos N cgor:ins clrt .Jusl iça.- H i o 
de JJnciro, PIH 12 1le Frverciro de Hl72. 

Illm. e Exm. Sr.- Hespondendo ao officio n." 30 tlr 
LI de Janeiro proximo findo, em que V. Ex:. submette 
ú consi1lnração do GoYerno Imperial a consulta feita 
pelo 2." Tahellião do tremo da capital, tenho a de
clarar rruc o art. 21 § 2." do Hrg-ulamento annexo ;~o 
llr•rrrlo n." .í:i01 de !l tlr Abril dr~ 18i0, aWrs cila<lo 
Jlor arpt<'lle set'Y<'nlnnrio, rcsoln~ mui elaramcntt• a 
durirla proposta, determinando que o5 papr.is, rntr<' 
n., quars SP rompn•ltendem as pt'or:nnçõrs, dt·vcm srr· 
~nllarlos por 1 l'rba, t[u::m1lo s<~ não ptvlet· cmpreg-at· o 
st•llo allllesivo, por não havei-o no IH.!Zat'; rnmprin1lo 
qnr f.1ça mr·nç:to de;; la r·irl'lllll't:tnr:ia o Escrivão tio st•llo, 
qut• lançar a YPrh:~. 

Deus l:nardc a V. Ex:.- Frrwciu:o ift> Jlauht de Nl'
greiro.~ SnytTo Lobata.- Sr. Pn~sidente d:~ Prorirll'ia do 
Par:'r. 

--



DECISÕES 

N, -'.0.-.JCSTIÇA. -E)I 1:3 DE FEVEREIRO DE 1872. 

Declara que os offieiac~ !la Guarda :-\acionai, que têm postos 
l!Onorarios !lo Ex·erdw, .-s~cltos'âo scn)r:o tia mcsm:; 
Guarda, emquanto não ob~ivcrem suas rle111issõcs. 

3." Secção.- Ministerio dos Negocias dafusti<::a .
Rio de Janeiro, em 13 de Fevereiro de 187::!. 

lllm. e Exm. Sr.- ncsponde9,-.do ao officio de V. Ex. 
n. 0 3228 de 10 de Dezembro ultimo, em que con$ulta 
sobre di versas duvidas relativamente aos officiaes cb 
Guarda Nacional, qnc têm obtido postos honorariog do 
E~ercito, declaro a Y. E~. que~ taes o!lii~iaes fle:t 
livre o direito de renunciar :1s patentes, quando não 
lhe,; convenha continuar a sen-ir na mcsm:á Guarrl:l, 
dt~\·enllo, porém, solicitar da autoridade competcnt1~ :Js 
suas demissões. 

No caso tle não o fazerem, flc:;tm sujeitos :10 scr
,·iço, e ahi subordinados aos ofHeiaes effectivos de 
pos!'os superiorrs on iguaes aos honorarios de que 
gozarem, e serão punidos nos termos da Lei de . :1:9 
de Setembro de :1.850, pelas faltas q_ue commettenm, 
visto como só depois de obtidas as demissões serão con
siderados desligados da GuarJa Nacional. 

Deus. Guarde a Y. Ex:. -Francisco de Paula de Ne
greiros Sayiio Lobato .-Sr. Presidente ela Província. de 
:S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

N. H.- FAZENDA.- E)I H DE FErERElRO »E 187~. 

Manda que na Alf:mdc!ra do Pará se observem fielmente as dis
posições em ~reJiitivas ao processo dos,-despachos de 
transito: . " 

.liinisterio dos Negociosda F:izenda.- Rio de Janriro 1 

em H de Fevereiro de 1872. 

O Visconde flo Rio Branco, Presidente -do Tribunal 
do The:;our.o N~cional, considerando quanto conyém 
.simpli!lr::~r o procc,so elos desp:1rho:; tle tramito, que, 
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>:cgundo const3, aiwb r:~s~am na Al!andega do Pará por 
fornialidades !ta mnílo tempo drrogadas; ordena ao Sr. 
In~pector tia Thcsouraría lle Fazenda da mesma Pro· 
'incia que faça aqnl'lla rrpartição cumprir fielmente o 
digpusto no Dt~Cf'L•to n. o nto de 20 do Abril de 1870 e 
In-;trneçiit•s do :!'f rk M:tio do mesmo anuo, cessando 
lt•d:t a pr:ttie:~ em contrario. 

Visconde d() Rio Branro. 

X. 't2.- GUElUL\.- E:\1 lJ DE FEI'EfiE!IlO DE 1872. 

llecl:ll'a rpw a Thesouraria de Fazenda n~o está obrigada á 
indeallliza<,;ão, nem os otlldaes arregimentados á restituição • 
dus qua:lti:\s que para alugueis rte casas em boa fé rcceberãm 
em virturk de um Aviso do (;ovcrn'o. 

-'Iini-;tnrio dos ~~·.•rot~ins tb. Gucna.-llio de Janeiro, 
em t:; rle Ftm~reiru de l87:::!. 

Il!m. c Exm. :-;r.- Em Sll!H(io ao ofllcio rruc v. Ex. 
mellirigiu wb n.u·tt crlatade 1,da Dezembro proximo 
findo, pctlindo l'schrer:i:ncntos sobre a duvida que tem 
a Thcsonraria de F.1zcnda dessa Província de fazer effec~ 
tiva a rc:;tituição das quantias que em virtude da Cir· 
cubr de 8 de Agosto do anno passado foram abonadas 
para alugueis de casas aos olficiaes arregimentados da 
mesma Provincià, declaro a V. Ex. que, tendo aquelles 
otliciae~ rece!JUo em boa fé as referidas quantias, e a 
Tlwwuraria pago nos mesmos termos, fundada em um 
AYíso do Governo, nem os of!iei:tes estão obrigados á 

. restituição, e nem a Thesouraria á indemnização. 
Deus Guarde a. V. Ex.-Domingos José Nogueira 

Jaguuribe.-Sr. Pí·esidcntc dl ~J.I.e-GD.I,az, 

,. ~ ç\ í\ \r i' t. r'· t t ~, 
r"<~\, '' ~· ~~ 

Df··:~r·u ;!! !~72. :; )} 

. ~· 



N .. 1:l.- F,\ZE:'1DA. -Ell !li nc rf.YE!IEII\0 nr: 1372. 

Trata de um reeursn sohrer mnlta rlc direitos l]r,hratlos) por 
dilfcrcn~·:1 de qu:mlitlatle, rio t(ual o Trihtmal do Thcsonr•l uã!l 
tomou eon\JccilitC!llo, a\\-111 d11 mah, pela iueumpel('!lci:\ tl11 

rcroncute. 

~linistcrio uos Ncgocios rla Fazf'Hrl:t .-Rio de Janeiro, 
em Hi de Fevereiro U.c 187:!. 

O Visconde tlo Hio Brant·o, Pn·sidcntc rlo Tribunal 
do Thesouro ~at:ional, rullllllllliÍC:l ao Sr. Inspcctor da 
Thesouraria de Fncnda da PrO\ iut·.ia do l\laranhão qttC 
este TriLunal rcsolvPn não tomar ronllr·cinwnto do re
curso, qnr· acomp:ulllllll o ~r'll ol!icio H." 1'::7 de Hi rk 
Novt•llll!I'O ulti111o, iutcr[lil,;to trt:lo D:~spacllanle Grr:tl 
da Alfanuc/a ücssa Província ltodolpl10 Carlos Pereira 
de Castro, da tlct:isãn rla m:·sma Alfaudcga IJUC o obri,!:;Oil 
ao pagamento da multa de direitos em dobro pela uilfe
I'C!IÇa de tlUanlitbdn para lll:tÍ.; t'IICOlll!'ada em Ul!aS 
cJi\.as, que submettL'Il a Llesparh•l, contendo latas com 
mantci.~a de vaeca, p•·rtr~ner:ntc.; ao . .; negociantes Cus
torlio Pereira Botdlw l\: c.•: nJo sú porque, n5:o sendo 
de re\ ista o tltto recnrso, tkvi;; ter sido primeiramente 
interposto para eo;sa Tlicsourat ia, COlllll Lambem pela 
ineompeten ·ia tlu refcritlo !kspachantc para recotTt'l', 
pois n:lo estava para isso f•spccialmcntn autorizado na 
fôrma do art. 71i8 Llo Begl!lallW!IIo de !!) de Setembro 
de 18(i0, c ainda assim n:1>~ r1 purl i:1 fazt!r em sr•n proprin 
nome. 

N. lj'i. .. -FAZENDA.-Ell li 111': fEVE11Ell\O DE 1872. 

Declara que n~o :-;e pü•lc impôr uma multa autorizada por 
um confracto que ea(lucon, pela rcnovaç~10 de !I c com exclusão 
dessa ciausula. 

l\linisterio dos Ncgocios tla F a zcnlla.- Hio rle Janeiro, 
em 17 de Fevereiro Llc 18/~. 

Illm. c E\tn. Sr.- ~:'lo obstante não ;;era questão 
de que trata o omcio dr~ V. E'<. de 2'i de Març.o ultimo 
tl:t CO!Il[II'[I'Jll'l:t :trilllÍIIÍ>;[nlil:l. Jila•; sim pl'l'tCilCCilLI.\ 
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ao '.luiw Conlenciosn, declaro entretanto a V. Ex., em 
rt•sposta ao citado oílicio e em dcfercncia á Compat;1hia 
da Dóca da Alfanrlega do Hio de Janeiro, que, tendo 
passado para a mt•sma companhia, em virtutle das clau
slllns ~_a e :L" Jo lkcrcto n." f!1:3R de '-" de Dezembro 
•lc 18ll8, todo o ~··nir:o n·lalivo á conclusão das obras 
da dita Alf:ttHlega, e por conseguinte todo c qualquer 
contracto de fornecimento, c ltavenllo a companhia 
c1~ll'brado com ll.oiJcrto Clinton Wrigl1t & C. c José 
l\hxwell \Yrigllt contraeto-. para fomccimt•nlo de pinho 
lrcs lllt~Zt'S antes de concluído ·o que para o mesmo 
Jim lir!ll:'tra com Enl Dous-las Htrdcn, accitantlo pH'a 
caução tlarrucllt:3 eontractos as mesmas apolites que 
Farantiam a rcspnns:tbilid:uln de Bmll'll; é claro que 
ltm~ em vista suh>Litnir o antigo pelos novos con-
1 ractos, j ulgantlo caduco, como tle facto, o que llanlen 
assignára c não cnmrrira até nove mezcs depois da 
as-;ign;ll u r a: scn:lo, por tanto, fúra d c li LI vida q uc nenhum 
:lircito assiste á companhia rbra cobrar multas pelo 
n:io cumprimt~nto das oiJrigaçucs tlo contraclo caduco 
c snbsliLuirlo. 

Dens Guarde a V. Ex:.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Presirlcnte Jct Companhia da Dóca 
da Alfaudcga do Rio de Janeiro. 

N. ~:;.- FAZE?{UA.- E)! :1.() DE FEYEREIRO DE 1872. 

Sobre a cscriptura•;~tO lia rcr,eita e dcs:)cza da Estrada de ferro 
de n. Pctlro li. -- -

l\linisterio dos Ncgocios da Fazenda. -Rio de Ja
neiro, em Hl de Fevereiro de 1872. 

Illm. c Ex.m. Sr. -Por Aviso de 12 de Sete~bro 
do anuo passado communicou-me V. Ex. que o 
llirector Ua Estrada de ferro de D. Pedro li represcn
tára-lhc, em oficio do 1." do dito mcz, sobre a vantagem 
de harmonisar-se a esc~·ipturação da receita e des
peza da mesma Estradct com a do Thesouro Nacional, 
e conscguintemente requisitou-me que este Ministerio 
commeltesse a um empregado de F:izrmda o exame· 
do mcthodo alli seguido naqucllc serviço, c indicasse 
;1.~ molli!ic:.u:õc~ l'OJnenicutcs. . 
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Satisfeita a rcr{Ui~içiío de Y. Ex. por ortlem 1k 
4 de Outubro ultimo, Jiri:.dua ã Directo:-i:1 lit:r~llla 
Contahilidade, foi dcsign:~1lo para a rderitln com
missão o 3. o Esr,ripturario 1lo Tltt:,ouro Jos!': lc;n:H'io 
Ewerton 1lc Almeith, IJIH' api-l'.<f'idült o seu tr':th.dhu 
em 2G do mesmo nu:z dt' OatultiO. 

Examinado e~tr: tr~lnll!tl nu Thnsonro, n sujei to 
ao conhcrimr'nlo e juizo de Y. E~. por Avi,-o 1lt: 
28 de Novembro, decLJroH-!1il' Y. Ex. por A Yisu de 
:i:l de Janeiro ultilllll, que '''' con!'or;nar:l com as mo
dificações propostas pdtJ Thr·sc,Hru, julpndo <li'l•fl:Js at
tcnrlivel a oh-;cnar::io do Guarda-li>ro-: tl:I E<tratl:t 
qnanlo aos nbjectos da l'cc: it•luraç!o do.' liHO' 1liario 
c me:>trc. 

Passo, portantn, ao Tllini,trrin ~ r:1rgn de V. Ex. 
a nota junta tl:ls :tlterat;fit's ct~· IJUI' H' tr:J!:1, n:1s qnac.; 
se atloptuu a emcnd:1 ir:d!c:J·l:t pelo Gu:mb-liHos da 
Estraua. et'lm a nua! \. E\. 'c crrnfnrmon; e hr~lll 
assim os modelos· pelos quai'' ~(' dt~l-t' f"niH :<quelit' 
f'Tlljil'Cgado no cumprimt~IJlo do f!il" p~·e,;crc;r·ta :b 

c:lit;ts alterações. 
Competindo a Y. I-> .. a 1'\]''dir,fitr rl:ls ordens 

nceessarias para qllc 1·ss::~ [JT'il\ id ;:f'L1s Ir n:··u:t :n·nmpla 
t~ plena W{I'CUçâo, nl.'!·o :1 Y. Ex. o:n dJ:';\i: comlllll
nicar a este l\lini,lrrio a data em tiiit' l'll'd:tivamcnll' 
eomeç:~rcm a ser pratiradas, par::· rrll:hccimcuto do 
Th<~souro, attenla a p:trt1: que ll!P c:d:c na liscalisação 
da receita e dcspeza de,sc itHpor!:lnle seniço publico. 

Deus Guarde a V. Ex.- l'i>condc rio J{io L'ranco.
A.' S. Ex. o Sr. Theodoro l\l:lcltatlo Freir~: Pt·reirl 
da Silva. 

Alteraçõt'S que derem ser f~'it,Is 1111 cscl'ljlluraçt'io r! a. Eslrnd:t 
de (erro de lJ. l'rdro li, dl' con(ormidadc com o A riso 
e:vpedido pelo Ministrrio da Fa;:;cnda ao da Agricultura, 
Commcrcio r Obras Puúl inzs em 1 \l de Fcrereiro de i~~~ i. 

~. • As dcsprzas pertencente.:; :J. rxt'l't:ic;os lindo:; não 
scr'lto pagas pelo credito tlas lcic; annms. 

Em conformillarle da Lei 11." i:::'Jêi dt' 2R 1lr: Junho 
de i8nti c outras, ao I\lini,lt'rio <la Fazenda compele 
o pagamento de dividas d1: nercicios finrlos, sciHlo a 
lirJtlidação ou revisão deltas feita no Tllesourn. 

2. • No pagamendo rLt,, diaria~ a opera rios, q11C trn
h,11lnm m' linha< d0 in i • riu1·. '''lYJti!'-cT ll;J l' m·~tll·.rdo 
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indic:H]o no modelo n. o i, figurando o Pagador como 
re~pomaYcl até ao dia em que prestar contas, o que 
d11vcrá fazer com a possivel brevidade. · · 

A quantia de 2ü:0~7t)IH conl'-tante da tabclla ·A, 
;umrxa ao ultimo rl~latoriod:~ Estrada sob titulo • Paga
mentos Pm suspenso», e com!Jost:~ de vencimentos de 
operarios não pagos desde a creaç5o da Estr:l(]a até ao 
fim do anno de 1870. deve ser recolhida ao Thcsouro, 
acompanhada de guia e da rri:Jção nominal dos opera
rios que os dcixannn de receber. 

Xo Diario da Estrada dir-se-lta: 
Thesonro Nacional-Deve-A' Caixa.,-fignrando con

~egu intt·men te tal tjuan tia em lwlanço como- Hem essa 
feita ao Thesou r o. 

3.• Da nicsm:.~ fôrma se proccderft com a quantia 
dn !l91)820. constante da dita t:llwlla, sob o titulo 
« Y cndas em leiWo , , correspondente á ditrcrcnça entre 
o preço por que foram vendidos em prnça animacs en
contrados nas rains da linha e a multa em que in
correram donos, que não se apre;:cntaram a reclamal-os. 

No01 fae_tos futuros desta espccie observar-se-ha o 
modelo n. o 2 nas partidas respedivas. 

r.. • A esel'ipturação da partn da renda que, em vir
tude do Decreto n. • r.320 de 1:J de hneiro de :1869, 
pertence á companhia 1 União c lndustria, deverá set· 
rrgulada pelo modelo anncxo soh n. o a. 

Observação.- Não é regular o systema adoptado pela 
Estr:~da de cscripturar toda a renda. annullando depois 
a quota pertencente á companhia « União e lndustria • ; 
}JOrque si bem seja pos~ivel conhecer pelos balanços 
mensacs da Estrada a existencia da transacção, o mesmo 
não acontece no delinitivo, onde as receitas figuram 
liquidas de annullações. Accrcscc ter sido o titulo 
• Heceita a annullar, creado simplesmente para des
fazer enganos ou restitttir rendas indevidamente arre
cadadas, emquanto aberto o excrcicio da arrecadação. 

ti. • As intlemnizações pagas por empregados da Estrada 
em consequcncia de reclamações satisfeitas pela admi
nistração da Estrada, provenientes de cxlrllvios ou 
:narias de mercadorias c outros objectos pcrtrncentes 
a particulares, deverão ser comprehemhdas em ba
lanços corno « Despcza a annullar em pagamento de 
reclamações», cmquanto aberto o exercício, c, só quando 
encerrado, sob o titulo 1 Indcinuizações. , 

fi. • Em conformidade do Aviso n. o 200 do Minis
tiTio d:t Fazenda, de 7 de Agosto de 18(j(iJ o jns-o de 
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snpprimcnt0s dP !'Xcrricios, !Jill~ sr~ púde fa:wr na e$
cri ptnr:u::lo das dilferentrs caixas, será exewtado sc
gumlo as ln.,trU(;t;õc~ de ::o rle Dezembro rle l8:JO. 

Con~cg·uintemcnlc, crn vez dll Cllt~t~rrar-sc esta conta 
coJJt a partida <~ l~xt•rcicio de •..• Deve- A' eonta de 
supprimeulos )) ;Jdoptar->e-lia o sy~Lema indicado no 
modelo auncxo sob a." 1,. 

1. • A indcmnizaçJo qn1~ recciJ~ a Estrada dos com
mandantns de vapores, IJII!' lhe v(~m consignados, 
por encarregar ao SL'll tle:;p:tclnntc o scrvi~o de_ dcs
emb:mplc, figurar:'t, i!'ota em diante, sob o titulo 
« llespl'za a ltnnullar em fr!'lt~s. » 

H.' Nenhum dot:umcnlu s!'rá julgaLlo conforme, para 
tPr en tratla em q ua lq ner I i no da e'cri pturatjão da 
E.-;!r:Hla, m e~lat:Jo da Curtr•, sem que tenlt:t o« Vi~to » 
rubricado, do respectivo G11arda-livros; nvitando-se 
assim que l1aja iklit:il'nt:i:l dos t':iCiarecimcatos pre
cisos ú contaiJilidaLle CL'Illral. 

D." A E:;traila rcmdtnrá, até ao tlia ti de cad:t mcz, 
lJTIJa ~ynopse (,le su:t !'I'Ct•ila ~~ uespt~ta, orgaBiz·tLla de 
arcúnlo com o murlcll) 11." :;, yj:;to não receber das 
diversa~ !'SL:t~i>es da li1tlt:t O' elt•nwntos preci~os para 
Jormar, (•Jll [1~111]10, IIS htl:tllÇOS llll'llS:lCS. 

10! Fica nt•:tdo 11111 lirro r:Jill a t!t•nomina!'.Jo de 
« Crcdilos :lltr·rtos :'t J<:,frad:t tk ferro.• · 

Deste livr,), eomo !lu:> modclus ,i e nt st~ vê, coliS
tará tolla a de-;pez:t autorizada t' a j:t rcalizaua por 
conta tlo credito da L~i d1: Ort;.arneuto ou qualqmr 
outro alJerlo para as dn,;pezas da K;trada; e trimensal
nwnte :-:c extrallir:·t tll'llt) nma talwlla demonstrativa 
dr) e:tda ert•dilo J'ai·a ,,_T enviada ao l\Iinistcrio da 
Agricultura. 

Ao credito de ~(1.00!1:000 ;o:IO concedido pela Lei 
n.o 1\1:);3 de 17 dl' Julho de l~H, para complemento 
da 4." secção c prolong:amento tla Estrada até a Lagóa 
Dourada, se ahrir:·t conta especial. 

~WIJELO !~. 

A despcza rpw por ~~onta Ut)S[I'- crcclito se Jizer figu
rará cspceifieaJanlt~nte em balalli;o, por fôrma que se 
conheça tJuanto se tiYcr tlnspendido com o prolonga
mento e quanto com a 'í:." sc1~ÇJo da Estrada. 

E devendo a escriptur:tção abrJngcr as.dcspezas no 
c~tcrior, communicarà o l\linisterio da Agricultura ú 
Estrada tL>ilas as l'CifiiÍSil:üt·~ qun nesse sentido dirigir 
:•o Tlll'~tllllll, 1_' c."ll'_. ft·iLt a pn·l'i<t remessa de fundos, 



:m 
dcclarar-lhc-lw qual o camhio da remessa, a fim de 
ser a de~pr,za, com a dill'orrnça de camiJio, si houver, 
carregada ao crrdllo, como tlisjJüe o Aviso da Fazenda 
de Outubro de l8G!J. 

No Tlli'souro se Jll'(lC'ederú :í annullação da despeza 
com a difTereJ!Ça de c:Hnbio, logo que a Estrada com
munique t,·J-a (•scriplnrado. 

f 1. a AU~m da tabclla i} OS cn~ditos e do lia lanço da 
receita c despeza do trafego, a Estrada enviará á 
Secrdaria tia Agricultura copia do balanço e synopse 
r1ue remetter mensalmente ao Thesouro. 

l2. a Fica prohibido pagarem-se á vista letras pas
sadas com prazo para pagamento de fornecimentos. 

N. 'iH.- FAZE~DA.- E)! 1!} DE FEYEI\EinO DE 187:'!. 

Providencia para a execução do disposto no art. 3. 0 § :1.0 , u . ., 
2, tia Leí de 28 de Setembro de 1871. 

:Minisl1~rio dos Nt•gocios da Fnenda.- Hio de l'aneiro, 
em W de Fl'H'I'ciro de• 1872. 

\ 
111m. c Enn. Sr.- Para que se possa executar o 

uispos to no art. 3." ~ 1. o n. o 2 da Lei de 28 de Setembro 
de !871, rop:o a Y. Ex. se digne dar as necessarias ordens 
:ws Juizes de 1." instancia deste municipio para que 
<l' ora em di a n l e, po-r occasião tle se liquidar o imposto 
de tran~missiio de propried~ue das heranças, nos pro
cessos de inventario e outros, que perante elles cor
rerem, façam distinguir a quota relativa aofLIP,~osto 
tioS) cscra_vos tb dos demais IJens, conforme so)ICI ou o 
Adfninistriillor da Rcce!Jedoria do Rio de Janeiro em 
officio n." () de 3 do corrente mez. 

Deus Guarue a V. Ex.- Visconde do Rio BrarÍco .
A' S. Ex. o Sr. Francisco de Paula de~? 

Lohato. ~\~\\\çÜA OA Gi~· ~ 
I. '~ ~ .. l 

--t~~ . ·,) 
·\~,' /" '-, '.' .~ .,. 



~. 117.- F.\ZE~DA.- E1! ';W DE FCI'EUElfiO DE 187l. 

o rlespacho livre de ohjeetos ri<: cxpellicnte ou outros quaesqucr 
imporlatlus tlireetarm~ulc por conta das Arlministraçõc<> PrG
' ineiacs. p:u:t u s()nir;o puhlico, tlcpenrlc rlc orrlem r.lo ~li· 
nb:r:rio rla Fnenlia 

Ministcrio dos :'i"e~or:in~ rb Fazr'ntla.- Hio tle l;.Jneiro, 
em ':20 tlr· Fevr·reirrJ tle lt>í~. 

O Vi~cotHlc rlo Hio Br:llll'O, Prcsirlente <lo Tribunal do 
Thcsouro ~acionai, dechra ao Sr. In~vector da The
souraria Je Fazcntla da Provinria de Pernambuco, em 
respo3l::t ao seu oflido 11. 0 1:1 de t:i do mrz prox.imo lindo, 
que. na fórma rlo art. G.u das Di~posir;ues prcliminai·es 
rla T.trifa elll vi!.!;lll', \· nuccssaria orrlem prévin deste 
'lin~sterio para o 1lespacho livre de direitos rle ohjcctos 
UC r:x.pccJieitte Oll outros i[UaCSI[Ut:r importadOS direda
lllimlC por conta das /,rlministrar;ucs Provinciael!>, para 
o scr\·i1:o publico, tortas as .-eze,; que isso se verificar, 
como ln:m opinou o dito Sr. lnspcctor. 

rist'OI!rfC do Jlio lJnlnCrJ, 

~. 'tC!. -F.\ZE:\0.\. -- E.1121 uE HYE!\Etno nE tsn. 

Trata rle uma r[Ut:>t:ío rle prdcrencia sobre o aforamento de 
uns terrenos de marinhas sitos á rua Imverial da cilladc do 

1\ecil'c, l'nnint:ia rle Pernambuco. 

Ministr:r:o rios :-l't>guôos rla Fazenda.- Hio ue Ja
miro, em 21 tk F1:ven:iro de l8i:.!. 

I\lm. e Exm. Sr.-Tr:mlo sido presentes á Secção 
ue Fazcnua do Consellw de Estaclo 11ão só o recurso de 
José Soan:s )lontéiro, intr:rposto da decisão rla Pre
sirlencia dessa Provinria que mandou passar titulo dr! 
aforamento ao l'adrn Antonio da Cunha ·c Figueiredo 
r.tl' un~ tr'lTl'rtOS til: m:1rinllas situ:' á rua lmpr'rial da 
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cíil.1de do Recife, com cxt·cpçãc s!'nnentc das partes· 
nccupadas por prctlios do recorrente e outros, mas 
tambem o requerimento uocumenlarto do referi tio Padre 
Figueiredo, demonstrando o seu direito ao 1lito afora
~nrnto; c o otncio n. o :li rlc ::o tk .Junho do :mno pas
~:1do, r papeis annP\Os. com qut• 1':'S:1 Pre"id1•nci:t 
informou a n·spcif.o da IJlH•st:to. a qnal t'onsist.P l'lll pr·r
tendercm ambo;; os supplic:lntw: l<'r prl'ft'l'<'l:eia sobr1~ 
os fl'J'l't'nos :H'rrrc:eidos n. '" :?31) J\: ~~ ';2:-l!i 1!]) da lilen
cion:ida lof':Jlid:uln: ~ mt•sma Scrt'iio: 

Consiilt~rando tJI!n o.; thrPno' ·dr• qnr~ SI' l•·a'a com
punham o:rtr'ora. com m:;is oulr;1~, o primiliramrniP 
I!Ft~ripto sob ll." 2:J(j /t.., p<'rfr·rwrnl<' :1 .lo:lo Pt•rnandt·~ 
da Crnz, qnn o \'l:nrlen Clll n de Ülltnhro (),• tWi\l. I'Ollt 

um proprio conl kun, :1 .Jnq·~ !\I:tria PJ:I('ido .dt• .'\bga
Jh:II'S, fi~antlo, pon·~m, tudo hypotltccado ao rendt•dor 
altl o elf1'cl.iro pagamento: 

Que. l!'nuo !\l:tg·al!t:i!'s editir:11ln pn~rlíos nns ll'rrcnos 
comprados, vendeu um, il1• n. o 27:), ao rrrorrente José 
Sot~res .~lontciro; o qnal, sabendo que o mPsmo pre
dio :Jssrntava sohrc marinh:Js, :1s prdiu por :~foramento 
it Presidcncia da Provinf·ia para lcg-itiTnar a sna possp; 

Qt1r, rrconlwccnrlo-sn lli'ssa ncca~iiio haverem essas 
marinhas cabido em commisso, foram cllas ·deYol
Yidas á Fawnrla '\acionai, merli:mtc os tramitt•s legaes; 
c l[llC, sen1lo diritlitl:ls rm lolrs com os n. 0 ' 2:W /~ .• 
1~, (~ c 1), fnram afor·ados ao rt'COI'I't'lllc em A_gosto 
de JHii!l, alt'llt do de u." 2:3r; C r'lll qtw se :Jcliava o 
seu prr:dif) n." :2/:i, os loll's n." 2:3n I~ c I.t eousi
drradns deYolntos, eltcgando clle a assignar o compc
lt•nlfc termo, mas niio a tirar o titulo: 

Que nestas l'.ircum~tancias aprcsnntou-se o suppli
rantc, l'atlrc Figaeiredo, reclamando a prcfnrl'ncia no 
afor:mwHto das marinhas, vi~to qur, comn ccssion~rio 
dl' João Fern:mdt•s da Cruz. tinha direito do llypotheca 
0 rxr•euç;In no dontillio util dr~ll:t.-; n nas lwmfeitorias 
.te att•rTos feitos :l!lirs r, drpois da venda, por lwvrr· 
lH:tgalllâi'S falt:ulo JO pag:llllC!Ifo devido; execução qur. 
rornoçára a inda em Yir~a dt~ M1g-a lhiies n rralizára-sn 
r·m I) llr~ NnYt~mhro de tíVjl, tendo sido muito ante-; 
( Pltl D'!7:Pm Lro de ii~o:; 1 tr:!ltsft•ritlo a l'l!e rrr.lamante 
Prlo C11r:u!or da hr·nrJI;:t do f:tllrr:ido C'\I'CU!~do, t' por 
i·.'mta rl:1 l'':rt·w·ITn, n lt'JTCnn proprio rontiguo, de rpw 
:1t:i1T1a ~'" Ira!:•: 

Q1w :l Yi.ta dis.~o a Prrsidt•r:r:ia, tPnilo prnYiamrnte 
ouvido :1 'f!:t·~·,nra;·i:l de Fazenda, rrsoht~ra por Pnr
I:H·i:t d•: líi d,) ,\hril tlt• 11-l/0 t'<illi't•d,,r :w l'::drr' Fiq 
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gut·irt·do, ~i liem qUt~ por ttfUÍrlade, e com a exccpçâo 
supramem:ionada, as marinhas que solieilára, as qua•~s, 
a I i:ís, chr~arHlo a rcft~rida execução .a seus termos, lhe 
foram ailj ull icadas por sentença tle 2í de Julho do mesmo 
:l!lllll: 

C•>nsitleramlo., outrosim, que, em face da 1lisposição 
rlo art. Hi c seus paragraplws combinada com a do 
art. li, ::.a parte, do Ht~gulamento n.O Hfr5 de 22 ele 
Fevereiro rlc 1R(i8, t0m prdcrcncia nos terrenos de ma
rinhas acercscitlos, c dos rcsenados ú margem 1los rios 
n:tv•~gaveis, e 1lr: que se fazt·m Ch navcg:1vcis, os pro
priet:Jrios dos Lt~t'I'UHO' allo:li:1cs adjacente,; ~quclles; 
prf'icrenr:i:t iflll' j:1 g:tranti:t a legislação anterior que 
111' . .;\.a p:1rlt' o r•·krido llt•erl'lo confirmou: 

t]nc o recorrente Monteiro não é o proprictario tio 
lt'tT•'no livn~ r.ontigno aos de marinh:1s tiue pertPn
rer:Jlll ~ ~IJ.~;:dh;lt•s, m:1s sim o Patll'l~ Fi<.;twirt~IIO, a 
q:wm rt•gularmenk foi tran:;feritlo, c adjLHlic:lllos o~ 
atnro~ por scntent:a na ••xccu1.:ão por ellcmovida contra 
o casal do mesmo .Magalhães cumo ccssionario da di-
vidn c hypotiJcca 1k Crnz: 

E que, ]JOrlanto, o recorrente :\lonteiro sú púdc rc-
cl:nnar o :d'oraJJU~II to, qne I lu~ !'oi l:once1lirlo pela supr<Hlila 
l'urt:JJ·ia, da parte do.; terrenos 1)\ll que está edit1cado 
o st~H prcd i o 11." •n:i c 1lo que f1!r tlepemlencia deste; 
s1~ntlo que, ailllla quando se lhe tivesse expetliuo o ti
tulo de aforamento dos terrenos que pedira, seria com· 
petcntc a Administração para anHullar esse aforamento 
c cassar o titulo, como em diversos casos tem feito, 
yjsto ter-se dauo na conct~:;si.io pretcriç::io de forma-
l idaut•s esseneiac,;: 

Foi a reft•rida Secção 1le parecer, conconlando com 
:1s opinii!t•s a t1l rcspt~ito emit.t.idas pdas Dire'ctorias 
Geracs das ncntbS Puhlic:\S ~~do Contencioso do Tllfl
:;ou r o Naciona I, q nc, sal i,;fei I as as form:tlid<Hlc;;; ll'gaes, 
deve prcvalccl'r, não sr'i por cqnidatle, eomo por di
reito, o aforamento f1·ilo ao Patlre Fip;uciredo tlo~ 
tl~t'l't~nos 1lt~ marinhas 11. o• 2:1G JH c D, Jinmtlo as~im 
intlt•floritlo o rt'CIIl'SO tle Jo,;é Soares Monteiro. 

E HaVPIIIIO-St~ Sn:l Alteza a Prinecza Imperial nc
gt:Ble, I'Ifl Nonw do llltpf'l'ador, conform1tlo com o di lo 
p:1n:cer por lmmt~tli:lla llesu\ução de 2

1
! tio mez pro

ximo findo, as:;im o CllllllllUniro a V. Ex.. para os dL:-
Yitlos •·tli'ilos. 

Ht·us Guar•le a V. E'.- l'igcontlr do Rio Branco.
A':'. E\. o Sr. l'n· i•!! :~lt tia l'tO\ in:'i:l de l'cmambuco. 
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N. 4~.- 11\IPE!UO. -EM 2~ DE FEYEREinO DE 1872. 

Aos Presidentes de Província.- Declara: 1. o que cabH rccurs('l 
das âeliberaçües das Camaras l\luuicipaes pelas qn:tes demittem 

. seus empregados; 2.õijüC (; Go\·crno Imperial tem o rlireito 
de revoga1· o acto pelo qual o l'residcnte da Província tenha 
suspendido e mandado responsaiJilisar algum ~~n~rt.;g!l~~.J!ll
blico, não obstante achar-se jil sujeito esse acto ao I' ode r Ju
ífíêiario. 

Circular. - 2.• Secção. - Ministerio dos Negocios 
flo lmperio. - Rio do Janeiro, em 22 de Fevereiro 
de lt-!72. 

lllm. c Exrn. Sr. - Foi ouvida a Secção dos Ne
gocios elo Imperio do Conselho de Estado sohre as ~e
guintt·~ duvidas, rl'lativas á intdligencia do :11·1. 73 da 
Lei do L" de Outubro Lle 1828, e (io art. ;),", ~ 8. o da de 
n." 3H dP 3 de Outubro <le J83cÍ: 

l. o Se os actos pelos quaes as Camaras Municipaes 
dnmittem seus empregados se comprehendem na dis
po,ição tio art. 73 da Lei do I. o de Outubro de i828, 
que das <lcliberacões das mesmas Camaras em maleria 
meramente economica e adminis,trativa dá aos aggra
vados recurso para os Presidentes das Províncias e para 
o Governo Imperial; 

2." Se JS docisões proferi(lns prlos PrcsiJcntes de Pro
víncia, quando conhecem de recursos interpo~tos das 
llelilwra,~ões das Camaras .Munieipaes, podem ser alle
rarlas ou rovogallas pelo Governo Imperial ; 

a. o Se o GOI'erno Imperial, julgando infundado e 
de:;acertallo o a do pelo qual o Presidente de Província 
llllu\·er suqpendido de suas funcções c mandado rcspon
sabilisar algum fnnccionario publico, póde revogar esse 
aclo, não obstante achar-se já sujeito ao conhecimento 
do Poder JnJiciario. 

E Tendo-se Conformado Sua AI teza Imperial a Regeu tr, 
em Nomn do Imperador, por Sua Immediata Resolução 
ele 21 de Dezembro de i871, tomada sobre a Consulta 
anncx<~ de 5 de Dezembro do mesmo anno, com o parecer 
da di ta Sec~ão f!l:an to á L. c 3. a das referidas d u Villas, 
e com a do Conselheiro de Estado Visconde de Sapu~ahy 
quanto ú 2.", lia por bem l\bnflar declarar: 

1. o Que á vista dos amplos termos do art. ';3 da Lei 
do I. • de Outubro de 1828, da demissão dos empregados 
das C:~rnara~ Mnnicipars cabe rreur~o para os Presidentes 
de l'ruvinri:! e para n l'tlini~lro elo Imperin n~ Cürtc; 
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'!.o Que nas palavras do mesmo artig-o " aos Pre
~identrs àas Províncias e por estes ao Governo » está 
incluída a a ttribuição que tem o Governo Imperial de 
conhecer da decisão proferida sobre o mesmo recurso; 

3·. o Que no caso de ter o Presidente da Província sus
pendido e mandado responsabilisar algum empregado· 
publico, nos termos do art. 5. o ~ 8. o da Lei n. o 38 de 3 
de Outubro de ·1834, tem o GoYerno Imperial, se julgar 
infundada e desacertado o acto de seu Delegado, o 
direito de o revogar, não obstante achar-se já su-jeito 
ao Poder Jucliciario; o que aliás, attenta a· indepen
'lencia desse poder, nãó impede que o Juiz, a quem 
estiver submettido 8 conh.:ci.mento do facto, que deu 
causa á suspensão, Instaure o competente processo e 
neile prosiga como ju!p:ar de C:ireito com a autoridade 
CJUC lhe é dc:da pela lei para tornar effectira a responsa
Li !idade ,1 os empregados publicas. 

Deus Guarde a V. E'i. -JorloAlfredo Corrên de Olü;eira. 
-Sr. Presidente da Província de .... 

Consu:lta a que se N~crc o Aviso .desta data. 

Senhor.- Quatro são a' questões sobre as quaes 
Yossa 1\Iagestacle Imperial Houve pa-r b€m Ordenar, por 
A viso do respectivo 1\linisterio. que a Secção dos N egocios 
do Imperio do Conselho de Estado consulte com séu 
Jlan~cer, á Yista dos oílicio.s da Presidencia da Província 
do Espirito'Santo, c papeis annexos, r'elativos ao acto 
11elo qaal a mesma Presideacia suspendeu e mandou res
:ponsabilisar alguns Vereadores da Camara l\iunicipal ela 
c.1pital ; e hem :issim a representação que contra o refc
l"ilio a c to acompanhou outro officio LI o actual Preside.q te. 

O r ela to r. em obscrvancia da O;·dem de Vossa l\lagestade 
lmftcriat,-Lem a lwnra llc cumprir o seu dever do modo 
seguiu te: 

1. a Qt:f.:STÃO. 

Se os actos pelos quaes a..> Canwras Mnniâprtes dnniltem 
seus empreglldos sa comprehenrlem na disposição do art. 7:3 
da Lerdo 1." de Outnfn·o-rle 1828, que, das deliberações. das 
rne:mws Camaras, em matcrir1 meramente economica e ad
ministratira, dá aos agr;raca.do.s recurso para os Presidentes 
das Prortlncias e para o Governo Iwpcrial ? 

QuJnlo a es~e qu~sito trm o relator a poml:~rar que; 
'se se tratasse de jttre c:mstttninda, não hc~ilaria'clle em 
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n~~pollller pl'ia negativa. Nada com c1Teito parece menos 
conforme aos lwns principias do que o facto de não 
terem as Camaras 1\Iunicipaes, creadas pela Constituiçã() 
com o fim rle proverem sobre o governo economico c 
Jnunicipal das cidades c v~llas do Imperio, represen
tantes de uma institui1;ão destinada a fazer desenvolver 
a libcrdail(~ da acç:lo local e cuja eleiç:lo se quiz con
Jiar ao~ interessados os mai~ immcdiatos na prospe:
ridade das lrH:alidaues, imita1la das de outras nações, 
onde tantos servi1;os hão prestado, nem o Li irei to de li
vremente :Jemittirem seus empregajos quando pro
ct>dam mal, ou lhes não inspirem por seus actos a nc
ce>saria ronfiança; e ain1la peior que sejam muitas 
-rezes ohrigados, rom perda rb sua força moral, a ser
' irem com emprr~gados, que lhes são subordinados, c 
aos quaes o Presidente da l'ruriucb ou o Govcmo o 
mande reint~>•rrar. 

T1•mos [IOrt~·m, jus const illlf 11111, e :'1 r i s ta de! I c por rncno;; 
lwa que parc(a a resposta affirmati\a, Hão ha por omle 
rugir de dal-It, emquanto a lt·i n:lo für revogada, ou 
:10 menos autltcutic:nucnte interpretada pelo Poder 
t·ompctcntc. Com cfl'cito basta attcntler-se ao texto do 
art. 7:3 !la LPi do l. • de Outubro de 1828 para Vt~r-sc 
IJ!le ella não fnz a Tllt'nor distincção, c tJne, tliznndo que 
de todas a~ cle!ibPrar~õcs das Camaras em mate.ria eco
Homira t' ailmiui~irat iva ha recur~o, comprehcndc 
tamlwrn o caso de dt~missão de IJUaliJllCI' dos seus em
pregados, porqne a demissão é o re~ultado de uma dc
liheraçiw da Canwra que a dér, c, de todas as suas 
ddilicraçõc~, sem excepç:ln alguma expressa no artigo 
ritado, li:l rel'urso, <JUI' púdc ter provimento, c Lendo-o 
di' VC ser oiJrderido e c um pritlo. 

'"-'illl se Lt!lll sempre entendiuo c esta lta sido a nossa 
jurisprurlenci:t administrativa. Para comprovai-o é 
i'.ltflirientr citar o AYiso de :3 de Fevereiro de 1832, rx
pedido aliás por um homem de idéas liberacs muito 
conhecidas. Nesse Aviso, depois de communicar-se ter 
o GnYerno tomado conhecimento do recurso interposto 
JIOr um cidad;lo, que ft!ra rlcmittido prla Camara Mu
lliri p:tl da Côrtc, do lu.é;ar de !isca!, c dn l1aver-lhc nc
~~ado proYimento, declarou-se á mesma Camara que o 
(;,JH'rno não pn(La reputar cxada a doutrina por ella 
nt~tt•ntad:t l'lll uma inform;11;ão, porque, apL·zar de jul
,t:ar-se a Camara autorizada prh Ll'i do 1. 0 de Outubro 
til' li-\~S p:1ra dl'mittir Sl'llS empregados qu~!!Q9_estes 
111:!1 dl•snmp1mh:Jm s11a~ oh1·igaç1!1's, r:m]J.t.ttrl'ô a_nftsii~ 
,f,i .J;rrih 'lU r·:rlw!rio 'Jlli' ''1.' j11l<::l!'l~r di•.f.l\~tUrJl·l!'i!i~;f~:" 

.· , \ir. , l 
<:}.;' . / fi t-:; 

,, 



46 DECISÕES 

ou acórdão das Cam,aras, a recorrer ao Governo, ou 
aos conselhos geraes, segundo a natureza da questã,p. 
Já o Aviso de 5 de Novembro de :1.830havia reconhecido 
a mesma doutrina, quando declarou que o caso ahi fi
gurado de haver-se recusado a Camara a admiltir o seu 
escrivão para o cargo de secretario sem .se lhe provar 
inhabilidade, ou erro de officio, era daquelles em que 
tinha lugar o recurso na conformidade do art. 73 da Lei 
do t. • de Outubro de :1.828. 

A' vista, pois, da amplitude das expressões daquelle 
artigo, não sendo licito distinguir-se, nem fazer-se 
excepçfio onde a lei não fez distincção nem excep'tuou, 
o relator não púdc deixar de responder aflirmativamente 
a este quesito. 

2. a QUEST:\0. 

Se no caso affirmati:vo,e quando a Camara fundamenta 
com ra::ões a demissão de qnatquer de seus empregados, do 
portei,·o, por exemplo, deve o Presidente, se estiver con
vencido do contrario, dar provimento ao reênrso ? 

Tendo o rela~or dito que, à vista fi-a-letra clara e po
si li va do art. 73, não se podia deixar de reconhecer 
o direito de recurso de todas as deliberações, claro fira 
que, convencido o PrCsidente ou o Governo de que 
foram inexactos ou injustos os motivos allegados pela 
Camara, está em seu pleno direito d~ndo provimento 
ao recurso,' ou an~es não póde deixar de assim proceder 
emquanto o dito artigo não fór revogado ou emendado. 
Agora o que cumpre aos Presidentes é serem muito· 
prudentes no uso dessa faculdade, não .a devendo 
exercer senão em casos muito raros, e sómente quando 
-tenha havido injustiça notoria no acto da demissão. 
Basta considerar-se que tal attribuição lhes foi dada, não 
para exercerem-a de modo que sem razões fortes con
corram para desmoralisar as Camliras Municipaes, mas 
sim como me:·o correctivo contra abusos destes. 

O -caso, por exemplo, da demissão do porteiro da 
Camarada cidade da Victoria, era· daquellas, em que 
não valia a pena dar o Vice-Presidente da Província a 
importancia que lhe deu, desde que a mesma Camara 
em um dos .~eus officios fu:1damcntou o seu acto do modo 
por que o f~z. 
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:1." QUEST:\0. 

Se a.~ dccisüe.ç proferidas pelos Prcsidente.ç quando co
tzhecem dos recursos interpostos da.~ deliberações das Ca
ma/·a~ !JOdt•m ser alteradas on rcrogadas pelo Gvrcnw Im
perial '! 

I'rns:~ o relator quanto a estr quesito qnc niTo. A 
ll'i no artig·o rit;lllo extremou bem clarJmcnll' a com
pclcncia dos Presiucnlcs de ProYincia da tlo GoYemo 
Iruprrial, dando para aqucllr,rrcurso das dclibcr;tçiics 
d:ts Camaras rws rcspcctiYas Províncias, e p:1.ra este 
sómentr das que furem tom:tclas prla Camara t.la 
CÚ!'t(~. Nada mais disse e é ue hoa hernwncutica cn
II'Illler-se nc'le caso qur~, si o l1•gislador ti\·t·ssc tit.lo 
em mente dar recursos d:ts tler·isões do Presidente para 
o Uovcrno Imperial, o tt•ria expressamente Llec!Jratlo, 
porque não ha recurso 'em quest:Io tlesta 11aturez:1 por 
méra dt'tlnct.:ão; r tanto assim(~, que ha r·omo se sabe. 
muit:;~ t!ecisõcs dos Presidentes de Província, das rJuacs 
não ha tal recurso, c qtw o GonTno não póue alterar 
ou revogar. Si o contrario se admitti~se, não hneria 
jümais certeza da eflicaeia do aeto da Prcsidencia, de
ridintlo esta j5 rm grão de recurso em ma teria aumi
nistratiYa. Nt~m se dip·a que isto vai tirar ao Governo 
o direito que tem de fiscalisar c corrig·ir os actos de 
seus snhordinat!os, o que ó um inconveninntc. O ar
gumento proraria tlf'mais, pois como já o relator trve 
a lwnra de ob,enar, !ta muitos casos em rrue as Je
ri,;t1es tios Presidentes não pot!em ser alteradas ou re
vogadas: são os meios que rompetem ao Governo para 
ti<calisar, e corrigir seus dell'gauos. 

4. a QUf:ST.iO. 

Si o Governo Imperial, jaf.qrmrlo infundado, e desacer
tada o acto pelo qual o Presidente da Província syspenda 
di~ suas [uncçõcs, c mande n~pbnsabilúar alqum rnnccio
nario lilt/Jlico, pódt~ I'I'VOfJ!ll' esse acto, ntlo obstante achar-se 
Sl!jeito jti 110 l'vder Jwliciario. 

Quanto a esta caLe ao n•btor obsC'rrar qnc a llypo
tlw-;e mntla de li.c:ura. Jú não() I'l't:llrso t],~ recurso re
conlteeitlo por lei, c tlauo ao Presidente jure proprio. 
E'um rnt'ro neto do ddr,é!"ado.do Govemo, lj:tc pú,]t) por
t·lnto '''!'pu!· eq,, I'Ot'f'i'[ido c n·vo'!·1do, ·uma VI'Z qnc 
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se trate de empregados geraes. Fura ,até um:~ ano
malia incomprehensivel e cheia de inconvenientes a 
doutrina contraria .. E na opinião do relator esse direito 
'procede ainda quando o facto já se ache sujeito ao Poder 
Judiciario. A differença está em .q_ue neste caso o acto 
do Governo, que revogar a suspensão, não póde ir até 
o ponto de impedir que o Juiz competente instaure o 
processo e prosiga nelle, e puna o culpado se entender 
que h a para isso ma teria sufficien te. A doutrina opposta 
importaria invasão nas attribuições do Poder Judi
cial, que é um Poder independente, e cujos membros 
nos casos e na fórma da lei podem instaurar os pro
cessos, independente de ordem da autorjdade su-
perior. . 

Concordando com o relator na solução da L", 2.' e 
l~. • questões, diverge o Conselheiro de Estado Visconde 
deSapucahy quanto á 3.\ e a resolve affirmativamente 
á vista da generalidade da dis-po.sição do art. 73 da Lei 
do 1. • de Outubro de 1828. 

O Conselheiro de Estado Bernardo de Souza Franco 
concorda com o parecer do relaLr, ficando, porém, bem 
explicito e claro, que com a promulgação do acto ad
dicional cessou a int-ervenção que o Governo Imperial 
tin h::. pela Lei do 1. • de Outubro de 1828 em negocios 
municipaes, excepto os do municipio-ne.~tro. 

Tal é, Senhor, o parecer ela Secção sobre as quatro 
questões ou quesitos propostos por ordem de Vossa ~l.a
gestade Imperial, que resolverá o que em,sua alta e il
lustrada apreciação julgar mais acet'tado. 

Sala"das confereneías da Secção dos Negocios do Im
pcrio do Conselho de Estauo, em 5 de Outubt'O (\e 1871. 
- Yisconde de Sapucahy. - Bernnrdo de Son;;a Franco.
Foi relator o BarãodoBom Retiro. 

RESOLUÇÃO. 

Como p3rcce: á S2c(io nos t!·cs pontos em que é 
accor,~; e ao Conselheiro Visconde de Sapucahy na 
parte em que entende, e:i; vi do út. 73 da Lei do 1. o d·; 
Outubro de !828, que ha récurso para o Go,'erno Im
perial-.das decisõe~ profçridas pelos Presidentes de Pro
Yincia sobre os casos de que falia o citado artigo. 

Paço, 2i de Dezembro de 1871. - Com a ru h rica de 
Sua 1\lteza Imperial a Regente. - João Alfredo Comia 
de Oliveira. -

li!'' 
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..._ 
Urcular a respeito dü julg-amento dos recursos pendentes dos 

despac:wsdc pronancia"õü não j)flmu-ileíiao tempo, em que 
cuUJeçou a vigorar a lei n. o 2033 do anuo passado. 

2." Secção. - Minislerio dos .:'\eg·oeios•da Justiça.
H.io de Janeiro, elll 2:3 de Fevereiro de 1872. 

COinindo e\'itar duYidas a respeito do julgamento 
dos recursos pendentes dos despachos de pronunci1 
ou não pronuncia dos Juizes Municipaes ao tempo. 
l'lll que começou a ter plena execução a Lei 11. 0 2033 
Je ':20 Je Setembro do anno passado, nas comarcas 
t•:ipcciaes, onde foram extinctos aquel!es Juizes; l\landa 
Süa .\Iteza a Priuce·za Imperiai Hegente, em Norüe do 
Imperador, Declarar a Y ru. para seu- conhecimento, 
que aos Juizes Je Direito de tae~ comarcas compete, 
Yistas as proras e ruz:Jcs apresentadas, reformar os des
IJJcllvS recorridos o.u sustentai-os; admittinJo no pri
meiro caso os novos recurso;;, que forem interpostos, 
c mandando, no segundo, que os autos subam log<) 
~ Helação do districto, na conformidade do art ~..,.• 
da citCJ.da Le~ c art. :JS do respccti\·o Hegulamento. 

Deus Guard-e a Ym.-Francisco de Paula de Negreiros 
Say(lo Lobato.-Sr. Juiz de Direito da 1.' Yara Cire! 
e Criminal Ja Cúrte . 

..K. ?jl.-FAZE:\'DA. -E~l ~:J D!:: FE\ERE!!l.O DI: :!.87:!. 

Vencimentos que compc'tem ao> empregados das Becelll'll o rias 
quando exercem interinamente a:; fuucções· de LanÇador. 

iJinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de hneiro, 
€ill 23 de Fevereiro de f87~. · ' 
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eripturarios ela rrsprctiva Herrl!l'!loria Alfrcelo Ferreira 
Iiandrira e Aureliano Augu~to dn Souza Brito recla
maram contra o dr~pacho dà Tilf~sma Thcsouraria ncp:;.n
do-liH'S O direitO a ejifTercne;n entre OS,f'llS YCTlc:imcnt.m: C 
ostle L3uçador, cujas lnucçúc•s e•xrrcf~r:1m in Lcrinamentc·, 
autoriza o Sr. ln,.pectur da referida Thesnuraria p:tra. 
abonar aos suppiicantr;;. ele coutormidade com o di~poslo 
!lO Decreto de I~ Lk OntulJro dP !857 e !lo art. !il 
do dc: ';:.9 cle JJ!H'iro de l~:'i9, e :·c vista da Onlem Il.

0 

2;);j 
de i I i\;· .Junl1o P Cil'lliLlr 11." :1;;:1 de· 2i de Agosto, 
:cntha> dc• 1)~{\0. :ilc.,lil tlth H!l<'iT!H'lllCJs de seus lugaref, 
a-: pc•I'C!Htl:l:'e'll' inle~!'l·:w~: d'1' que• l'XeTrc·ram inte
rinamc:n\1', t'tiiTI'IIilo :1 d,•,JII'Z:I JI•JI' conta ela vl'rlla 
• Ell'lllll:tt'' •·• 111" l<'IIJW' da llrdc•Jll de í de~ Julho de 
t~:i!', I' l•'lld"-'1', nutro,illl. l'lll vista a dic;pnsição elo 
c·itatlo art. 'fl do lh'l'l'lll ek ':!\1 de Janeiro de lH;i\1, 
t·m Yirltt:k da qn:tl u:t'' ,., ... 11' 11 ~tth>titnto, !'In hypothi'SP 
alvum:1. [ll'l'l'''i"·r u1aic•r 1 f'Jie·iml'nto do (jlH' n suh~-
titnitln. 

N. :;2.---FAZE'-;liA -!11 21; liE rc.IFnl:tl\ll [IF twa. 

llerbr:t llltlla, por f.tlt3 •k ltH'lll:tlillade> c•s>;~neiac,, uma 
iu~rri11C:ft(\ de h)\J0tltrca clt- h~ns ctaclos em í'arautia á F.l-
1.t•nda tiacirmat-íwl • L,HL:r dt~ um rr~ponsal'cl. 

Mi.nisterio rios Negorio;; da Fawnda.-Rio de Janeiro, 
rm 26 de Fn·erriro tle 1PI'i!. 

O Viscon!le do Hio Branco, l'rP~itlentr· elo TriLunal 
do Thc.,ouro Naf'ional. c\1•rLora ao f' r. ln~pector rla 
Thes<Jlii':J: :a ,;,, F.,zcucla ch i'nninci;, du h,wlty qnc~ 
é nulla, Jtn;; lt•rmo-; do art. 2:1:; do Jlegalamcnto an
nexo ~~~~ Tlecre:ln n." :1r~:;:1 th~ ~!i de Abril de iHü!.i, ;-, 
inscriroção da hypothcca clns he~n' rlarlos Pltl garantia 
fi Fazcillla N:~cional p••lr: TetH•nte Lisandro Pm·cira ela 
Silva, cnmo tiaclor do ln:;pectnr c 'fhpsonreiro da 
A \far lr~p r! a l'arn:ilt\ h:t. Rtch:m•l Agcsilúo Perc:ira da 
~ih ;1 r· t'ltir> ('\ !.1 act" :11 lllill':"tiH•ll o uí!i,·io du :-;r. lll';-
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pcctor, n. • J, de '~ do mez proximo findo, não só por 
não conter alguns dos I"CIJUisitos especificados no art. 218 
do citado l~ep;ulamento, como os dos ~~ 8." e 9. •, e 
estarem mtütos outros irrt>gularmcnte formulados,.mas 
!;tmlH'Ill pela falta de l'ormnh~ essenciacs c tcrcm-se 
f,•ito dPclaraçõcs desnec<l~~arias: eumprintlo, portanto, 
que seja eaneelada a referida insrripr;ão, c fPita outra 
de harmonia com o disposto no citado art. 2!8, e 
;::om o modelo rJue acompa111iou o sobredito Decreto c 
~e remctta ao Thesouro copia da rcrtitlãn da nova 
iusrTipção, Yisto não 'er suflir:icutn a rio e'Xlrat:lo. 

'i. :i:l.- JlJ::Jllt,:A.-E~l ':!.7 IIE FE\I:REll\0 llE ltG~. 

HPS•llve duvidas so!Jre varios pontos !la Hefonnl Ji!!liciaria. 

Ministerio dosNeg-ocios <la Justiça.-Hio de Janeiro, 
rm 27 de FnPreiro de lRi:2. 

Em oflicio d1l 1\.1 do conentc consulta V. S. : 
Sn é cxtensi v o ao Juiz dos F ri tos da Fazenda o ~ 2. • 

do art. 68 do Decreto n." ~82.1 de 22 de Novembro do 
anno passado, que incumbr~ aos Juizes substitutos a 
execução rbs sentenças nas causas cíveis do valor de 
mais 100,~000 até 500,)000; 

Se, não estando comprehendidas nessa disposição as 
r a usas fiscaes de valor não exeedente a 100~000, devem 
cllas continuar a ser processadas pelo referido Juizo; 
ou passarem para o de Paz, em cuja alçada cabe esse 
nlor; 

Se, na hypothese de serem applicaveis. ao Juizo dos 
Feitos as disposições citadas, deve o processo civil e 
commum substituir o executivo pan as causas fiscaes. 

Sua Alteza a Princcza Imperial Regente, a cujo co
nhecimento levei o citado officio, l\lanrla declarar: 

L" Que, á vista da Lei n." 2033 de 20 de Setembro 
ultimo, que creou substitutos para todos os Juizes 
de Direi to das comarcas especiacs, incluido.s os das 
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V:1ras prÍV:JtÍV;I . .;, é fúra <],; duvida a COillj)ClCnCÍa de 
taes substitutos para exeçutarem no .Juizo dos Feitos 
as sentenças, de que 'trata a generica disposição do 
§ 2. 0 do art. 68 do Decreto n. 0 4824; 

2. 0 Que, em relação aos Juizes de Paz, a nova Re
forma Judiciaria não prorogou a jurisdicção do~ Juizes 
privativos. e. portanto, a expressão-causas c,veis
do art. fl3 chquelle Decreto não comprchendc as que 
têm füro priYilegiado; 

3. • Que para as demandas da' Fazenda regula a ordem 
do proc~>so est:Jbelecida anteriormente á mesma Re
forma, salvos os preceitos ge.raes nella .consagrados· c 
que possam ser applicaveis a taes causas. 

Deus Guarde a V. S.- Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.- Sr. Jniz dos Feitos da Fazenda da Curte. 

~- ;)'L-:\IAUJ~HA.-Avrso DE CJ.j DE FEVEfiEIP.O Di:: 18i2. 

Oa::rlo proYitlcacias sobre a insrripção rlos êanrlidatos a exames 
no Externato de' ;\larinha. 

:L" Sccr:ão.-l\Iinisterio dos Negocios 'da Mnrinha. 
-Rio de ·Janeiro, em 27 de Fevereiro de 18i2. 

lllm. e Exm. Sr.-Posto que a Lei de 30 de Se· 
tembro do anno passado tornasse válidos, de uns par:1 
outros estabelecimentos de instrucção superior, os tí
tulos de exames de preparatorios, obtidos em qualquer 
dcllcs, e não se po:.:sa, portanto. obstar que os exa
minados no Externato de l\Iarinha usem dA seus ti
tulas de approv<1ção para a matricula nns faculdades 
e cnrsos de ensino superior; cumpre advertir que, 
-pelo fim e economia do ex; ternnto, foi esse estabelc
r:imento principalmeBte destinado para preparar can
didatos á matricula da Escola de Marinha por meio 
do ensino e exames da"S materias exigidas como pre-
paratorios da escola. . 

. Não convindo, pois, ·que este fim se prejutiique , 
constituindo-se as bancas do externato mesas ordi
~~rias de exame de preparatorios para a ·matricul~ 



nas e,;cola.; Sl!pcriore;, o rpli' n;To poderiam satisfazer 
t'o!n o fH'queno pesso:d de rpw dispiie; recomm~>'ndo a 
\·. !·>~:. qn1' s<imt)lltc ~dmitta ;i inscripção' para exames 
110 n LI' I' !la t.n, alí)!ll dos rpw ncllc houverem cursado 
:1•; l'f'·~rerl iYas aula-;, os alnmn"s tjl!() se proptu:rrcm 
;·, matrir:11la na J·};col~ de Marinha n e"<Lihirem os se
!!IIÍ!Iii'S d(ICI!IIICII[OS; 

1." :\tl.r)stado. JWio qual se rrr·oniH'Ç:l qnr o exami
nando r·,t:'t habilitado p:tra o r\:llnn a 1(111' p;·f'tende 
:cr·r :>dmitt.itlo: 

:'." t:crtitl:lo do h:1pt.ismo, ou instrumento equiva
lt-ntl>, t'lll qnn mostre que não tr•m mais de tR annos, 
qnc ~·· :t idade ma"<irna t.olerarl:t para a matricula na 
!·:,;rola do Marinha. 

E para qnr se: não use indevidamente de :1pproYações 
:tlr:mç:lllas no e"<trrnat.o nos I'X:tmes de historia c de 
'[I'Olllelrin, tpte t1\m por h:1s1) o estndn rll'ficiente ou 
l'!r·nlrntar fir)stas disciplinas, m:mde V. Ex. declarar 
ltw l'f'-"J1N:tivos títulos r·ad:1 uma das maiorias em que 
ftlr n I'Xame prestado. com as tcxtuars palavr:1s por 
l(llt' a~ indica o reg·nfamento uo cxtern:1to. 

Deus Guardo a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de 
J:prr:do.-Sr. Conselheiro Vice-Almirante Dircctor da 
E'1·ri[:1 de ~farinha. 

J);l provimento a um recurso sobre (multa de direitos dohrado~,J 
por aecrcscimo em um drspacho de chapéus, observando que 
ao caso de que se trata eram applieaYeis as disposições em 
Yi~11r rclalins á suspeição. 

3!iuisii'I'ÍO dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
1'111 9!1{ dn Fr:vcrciro r! c 18n. 

Ti•llilo sido prosc11tc ao Tribunal do ThcsouroNacional 
o recurso interposto por Fernanclcs Draga l'lc r:.• da 
dr•c:isiio dessa Inspr,etoria, que os obrigou ao paga
llll'lliiJ rlc direitos em dobro, na importancia de 
!J.()'tr,,!J!I::!, pelo :1cerescimo de 288 chapéos encontrados 
no tlcsp:lf'ho de tres caixas, vindas de Southampton 
nn vapor inglez Ont?ida, entrado em 1. o de Outubro 
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. ultimo, e suhmettidas a rlespaeho pela nota n." 30\ll 
de 3 do mesmo mez: o referido Tribunal resolveu dar 
provimento ao dito recurso, por não se terem g-uar
dado no processo do despacho as formal idades exigirias 
prlo art.~~~ {i.o das llisposir;ões preliminares 1la 1';t
rifa, c arts. t;;)1 ~ 2,0 n. • 6 c ~ 1!G ~ 2." do Regulamento 
de 1\) de Setembro de f81i0; 1ll~vendo os recorrentes 
pagar sómente a multa de 11/~ por cento do vz,lor da~ 
mercadorias contidas nas caixas n. •• 2 e ~~. na fôrma 
do referido ~ 2." do :~rt. :i'tt-í, c ser· lhes restituiria a 
differença entre esta multa c a de direitos em dobro 
que pagaram. 

E por e,; ta oc<:asi;-to d1~vo dccl:;~ar a V. S. flUe as 
disposições do Decreto de t6 de Janeiro dt~ 1838 c 
Ordem do ThcHmro n." ~rlfi de!) de Setembro 1le ts;m 
são applican~is ao ra~o rm que V. S. se arha para wm 
o Confcrrnt1~ iflll' oflicion no referido tle,;pacho; de
vendo, portanto. V. S. nas rJuestõt>s dessa ordem, l!tle 
se derem rom o mesmo fnnccionario, atttmtas as re
laçõc~ de p~rentrsco, dPixar o julgamento ao sen 
Ajudante. 

Deus Guarde a V. S.- Vist:onde do Wo Branco.-Sr. 
Inspcr!•1r da Alfan1k,'!;a do !Uo 1k Janeiro. 

N. ~iH.- FAZE~DA.-l'~" ~(I DE FEYP:HEtno nr: lR72. 

Approva uma decis:·w manrlando cobrar o imposto de trans
missão de propriedade pela adjudicação de uns predios, não 
obstante j<Í ter a parte pago a siza correspondente por compra 
anterionJW!lle feit~, visto rtue esta não chegara a realizar-se. 

Ministcrio dos Negocios 1la Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 2\l de Fcverei r o tle i87':L 

O Visconde do H.io Branco, Presidente do Trihunal 
rl.o Thesouro N aciona I , dedara ao Sr. Inspec lo r da 
Thesouraria tle Fazcn1la da Província cta Parallyba rjue 
bem resolveu a consulta do Co\lector das H.eiHlas Ge
raes do Município de 1\lamanguape, constante do officio 
que em original acompanhou o seu de H do mez pro
ximo findo, sob n. • 2, decidindo que os negociantes 
:Moreira & Primo estavam sujeitos ao p:~gamento co 
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imposto dr· transmissão de propriedade pela adjudi
cação a ellcs feita, de uns predios pertencentes a 
lHas & Falcão, não obstante já terem pago a siza corres
pondente ao valor dos ditos predios, cuja compra !~aviam 
anteriormente ajnslado com os referidos Dias t\: Falcão 
por e~criptura publica a retro vendendum., e na posse 
dos quaes não poderão entrar por se opporem os Yende
dores; ficando, entretanto, salvo áquelles negociantes o 
direito de rdwver a importancia da siza, visto não 
·'~' ter elfectnado a compra dos prt~dios em questão, 
por motivos alheios á sua vontade, como bem opinou o 
Procurador Fi~cal dPs~a Thesouraria. 

l'iscondc do Rio Bmnro. 

'\. tii.--FAZE:\IH.-EM2U DE FEVEm:mo DE 1872. 

Snhre o s·•llo que lfcyem pa;Tar os rrcihos extrahillos 1lc livros 
dtl tal:.tÍ• (ías lnuandádcs e Fabricas, c dos que são da•los ás 
Casas •l•• Cari<l:ule c ~list:ril'ordia, ou JlOI' ellas pa,sados . 

.Mini<.trrio dos Nrg!lcio,; rh Fazewla .- Hio ilr Janeiro, 
em 2D d1~ FnPrciro de 187.2. 

111m. r Eun. Sr.- Declaro a Y. Ex., para que se 
sina fazrl·o constar ao Juiz de Direito da comarca de 
Vassouras, em solução a consulta constante do officio 
que por copia acompanhou o dessa Presideucia de f.3 
de Ahril tio anuo proximo passado, que estão sujeitos 
ao sello fixo de 200 réis, na fórma do Regulamento de 
!I 1lc Abril de 1870, arts. 13 c i9, § J.• n.• R, tanto os 
ucib::Js extrahidos de livros de talão rias Irmandades c 
.Fabricas, já sellados, como os fJUC lhe são passados ~m 
lino lambem scllado, nrna Ycz quo sejam do valor de 
;i(W)(}\1 p:1ra cima. Igualmente pagarão o referido sello 
de 2(){) réis os rccihos dados ás Casas de Caridade 1' de l\li
sPricordia, ou por dias passados, visto como a isenção 
de que trata o ~ 4-.• rio art. W aprol'cita si'illll:llte aos 
livros destes estabelecimentos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.- A' 
~- Ex. o Sr. Pre•iclentt' da Província do Hio de Jan('iro. 
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N !58.- G[ElUU.- E:ll 20 DE rr:mr.cli\o DE 1872. 

Dá provi lea<.:ias soJrc a abertura ik wlumcs cout2tHlu tar.:a
meu~u t: ouLrus arLigoi. 

Ministerio elos :\egocius ua GJerra. -Rio uP- hnrii·o, 
em ~9 de FeYereiro de 1872. 

Illm. e Exm. Sr. -"fendo Y. Ex .. com o s2u oflicio 
sob n. • 33Hi de ,30 de No\·embro do anuo proximo 
passado enriauo copia do termo da conferencia a que 
;;hi se procedeu nos volumes, que continham fJ:·(:a
mento destinado ao :.L" !Jatalitãu ue infautaria, meu
cionando as faltas encontradas J.e unas ~ohrec:asac..a~ d(~ 
p~nno cór de rapé, urna de panno azul. duas L'eroabs dl~ 
algodão e cinco pares de sapatos; declaro a Y. Ex:. que. 
não haYen!lo a commissão nomeaua par·a procct!er ~~ 
ab'-!rtura e exame de taes Yolumes ub;;enauo o que 
Llctermina o AYiso Circular do 1." de rtl:Jrço de t::U2, 
não pú9e o Ar~~f1aL\.le(iL\et:ra_~_~tÇórte ser respon
savel pelas íafias que se deram: convint.lo que J'nra 
em diante em ca;;os s~;_melha;ttc~, Y. Ex. cxpci;a órde.n 
para que, depois de feito o exame }'réYio Je todo,; os 
Yolun!es 1la n~mcssa para Yeri!icar-sl:!, Cl,lil!O prl:'~>::ren· 
aquelle Aviso, se elles apresentam oa 11ão si~·uaes 
de terem sido aberto~·, Hão s1.~ proceda ;i ab.'rtu;·a dos 
mesmos p<:.ra a contage1n. conferencia l' ex:tm<.' J:J cs
t:.:Llo dos artigo~ que cõ.ntêm, SJ não gr~clcJ:dmcul('. ~~ 
ú wcdida que f.;;rem-sc concluindo t:w~ c~(:t:rL:s ~ubn~ 
m que já tinrem siuo aberto:;, de modo r;u\: HIL:~;~ 
1iquem Je um dia para outro objertos qul' n~o tctl!Ja:a 
sido. cont::ulos e conferiuos em presenr;a do re,pt•c;iYu 
L'Ecarregado, c a ellc cn tregucs .. 

Deus Guarde a V. Ex.- Domingos Jo.~é "VoguPil'a .Ja
guaribe.- Sr. PresiJente 1Lt Província do Hic Grande 
do Sul. 
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K. il9. -FAZENOA. ~EM t.• DE MARÇO Di 1872. 

Não tem direito ao meio Sfilí\V 3 mãl !lo militaf., por. cujo fal· 
lt'cimento lhe foi cÕncedld~ pensão mais rendosa do que 
o d!to meio sol.io. 

Minis te rio elos N cgorio~ da Fazcn1b.- n i o 1le hneir(}, 
~lll 1. 0 du Março de 18i2. 

O Visconde do Tiio Branco, Presi!lcnte do TriTmnal 
do Thesouro N:-~cional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, em resposta ao seu o!Iicio n.• Hm 
de :l8 de Sctembro do anno passado, que approva •a 
decisão da mesma Thesomal'ia, irHlefcrindo· a preten
ção de D. Luiza Roza de A vila ao meio soldo que sup
punhn competir-lhe n:! qualitladc de mãi. do CapitJo 
do 4. 0 batalhão de infantaria Fi1·mino Luiz de Vas
conce!los Ferreira, fallecillo a 23 dfl Fevereiro dó i86i) 
no Hospital de Humayt:í, em consequrncia de ferimen
tos recebidos no combate de Lomas Valentinas, visto 
já perceber a supplicante uma pensão que lhe rende 
mais do que o requerido meio soldo, que não pótle 
ser arcumulado em face da Lei de ()de Novembro de 
J.t\27. 

l·i.,rrmrl,· do nio Rrrmco. 

N. GO.~ JCSTIÇA.- E11 2 nz ~HR[O nEl8í2. 

Rt>solvc duvidas ~lll'l) {!~xecuçiio daslsentenç 1~ das ea.usas com~ 
. ,. ·---- -··-·· ·-,.-.,......_ 

mcrciaes de mais de 100$ <~té /SOOSOOO.~ 

2.' Secção.- Ministerio dos Negocios da JustiÇ1.-
Rio de Janeiro, em 2 de Marfio t.le J.872. 

Foi presente á Sua Alteza Imperial Hcgentc o offi
cio de ':t!í de Fevereiro ultimo, em que Ym. cousulta: 

Se em face do A viso de :l2 do mesmo mrz, com refe-
rrmeia :~o art. 68, § 2. 0 do Decreto Jt. 0 4, ~· • ·-
H•mbro do anno pa.o~ado, f'r devr ~~ J .c«'~~n~ fK>@4AfA 

úf:uour.• r>P lfl~2. S ~~~\) ·1'1'. \~ 

( ~· 'h 
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mercial a disposição do citado paragrapho, consideran
do-se derogado o § 1." do art. 490 do Decreto n.o 737 de 
25 de Novembro de 1850. . 

Se, no casoaffirmativo, são válidos os actos praticados 
em boa fl~ pelo Juizo de Direito <lo Commercio nas exe
cuções das sentenças em demandas de mais de 1.00$ até 
!500~000. 

E a mesma Augusta Senhora manda decbrar: 
L o Que á vista da Lei n. o 2033 de ~O de Setemhro do 

anno passado, que creou substitutos para todos os Juize> 
de Direito das comarcas especiaes, incluídos os das varas 
privatlas, ficou implici ta meu te derogada a disposição do 
~ Lo citado: e, portanto, incumbe a taes substitutos a 
execução das sentenças das causas commerciaes do valor 
de mais de lOO,~OOO até 500~000, conforme a generica 
disposição do art. 68, § 2. o do Decreto n." 48~4, já expli· 
cado pelo Aviso de 27 de FeYereiro findo; 

2. o Que a solução do outro pouto da consulta, relativa
mente á inobservancia das disposições vigentes, pertence 
á jurisprudcncia dos Trihnnaes, visto que lhes compete 
pronunciar so!Jt·e nullidades na fórma de direito. 

Deus Guarde a V m.- Fra11cisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.- Sr. Juiz de Direito da 2." Vara Commcr
dal da Curte. 

N. 61.- FAZENDA.- E~1 ;; DE ~unço DE 1872. 

Declara com direito ás vantagens do Iuvar de Chefe de Secção 
um 1.0 Escripturario que o exerce interinamente, embora só 
do meio dia ás tres horas, por estar antes occupado em t:om
missão do ~linisteriC> da GucHa. 

1\linis~crio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 5 de Março tlo 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thc
souraria <le Fazenda da Província de Santa Catharina, 
em solução á materia de seu officio n o H de i3 tle 
Fevereiro proximo passauo, que o 1. o Escripturario 
José Theodoro da Costa, por se achar distrahido, desde 
as 8 horas da manhã ató o meio dia, na commissão 
do arnwzcm dos arti~os hcllico~, de que fOra cncar-
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regado por ordem da Prcsidencia da Província, não 
deve ser privado das vantagens do lugar de Chefe. de 
Secção, que exerce no itnpedifutlnto do respectivo ser~ 
ventuario, c que aliás serve desde o meio dia até âs 
3 horas da tarde. 

Visconde do Rio Branco. 

N. Gz.-FAZENl>A.- Eu 5 DE M\nço DE i872. 

Declara sujeitas a emolumentos as apostillas lavradas nos títulos 
dos empregados-aõcorrc'io, em vh·tude da ulllma reforllla 
da repartição, pela qual obtiveram elles augmento de ven
cimentos. 

1\Iinisterio dos Nego dos da Fazcmh .-Rio de Jarreiro, 
em 5 de :l\la rço de i872. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso de V. Ex. 
n. o 20 de 6 de Novembro do anno passado, que nianda 
pagar aos empregados ;~o Correio, independente de 
emolumentos, o accrescimo de vencimentos que passam 
a perceber em virtude do Decreto n. o- 4.7'13 de 23 de 
Junho do dito anno, cumpre-me declarar a V. Ex. que 
é expresso na parte final do§ i. o da tabella de emolu
mentos, regulados pelo Decreto n._0 4.35li de 24 de Abril· 
de i869, que este imposto é devido do acccsso ou aug
mento de vencimento, bem como o do seUo na fórma 
do art. iO § 1." do Decreto- n. o 4354. de i 7 do mesmo 
mez c anuo. 

Por conseguinte as apostillas que se lavraram nos ti
tolos dos empregados do Col'l'eio, em vir1tude da Te
forma realizada, sendo verdadeiros actos a favor de 
particulares, devem pagar emDlumentos em relação só
mente ao augmento ou melhoria dos respectivos ven
cimentos annu:J.C s. 

Não ha, portanto, razão para isentar-se os ditos em
pregados llaquelle imposto, que pag-am os que tem igual 
augmento ou maioria por transferencia, remoção ou 
promoção; c se tem cobrado no caso de reforma de re
partição, sempre que lw expedição de npostill;.ts. 

Dr-ns Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.- A' 
S. Ex. o Sr. Theodoro Machado Freire Pereira da Silva~ 



N. GJ. - IMPEHIO. - E~t :i Db: :~unço DE 1872. 

Ao Presidente da ProYincia olo Rio de Janeiro.- Declara que 
sl(J írrcgularida~es sullstanciaes: i. o a formação das~unta~ 
ole qualifktçlio )por modo di\·erso do ~stabelecido n0 De
ereto n.• i8l2; 2.• a falta de idade lt'g:tl em algttm met\Jbro da 
mesma Junta. 

2." Secção.-:\linistcriouos :\"c..;ocios uo Imperio. 
t\io de hnciro, era;) uc ~larço de 187:2. 

lllm. e E'<m. Sr. - Areusando o recebimento dos 
ollicios de V. E:c uc W c Hl do mez lindo, communi
co-lhe 11ue o Governo Imperial approvou os actos pelos 
qnacs V. Ex.. declarou nullo~ os trabalhos da~ Juntas 
de quali!ic:Jção de votantes das freguezias de S. João 
BJplista dr Macahé e de S. ~'idelis, fundando-se nas 
seguintes irregularidades que substancialmente; os vi
riara-m: 

·I." Ter-se formado a .Junta tla primeira das ditas 
frcguezias com dous c lei torcs, unicos que com p:~rcceram, 
e com um supplPntc de ciPitor, que Lambem se achou 
presente, c u~n citl;1dão por este nomeado, violando-se 
assim as disposiçues r.lo art. ti." e seguinte~ das lns
trucções annex.as ao Decreto n. o 1Sl2 de 2:~ de Agosto 
de 1856, c do Aviso n.• !1G de 18 de Janeiro de 1861, 
~ l. •, sc~nmlo :JS quacs os eleitores e supplentes pre
Sl'ntcs dcn~m nomear os mcsarios rcpre:Sontantcs da 
rrspcctira turma; 

:!. , Tct· sido eleito membro da Junta da segunda das 
rcferi·hs fre_guczias um cidadão que tinha apenas a 
idade de 20 annos com infracção da disposição legal quo 
exige p:tra orcup:tl' esse lugar as mesmas qualidades 
estabelt·ch13,; para ser eleitor. 

Deus Guardo a V. Ex. - João Alfredo!, Corrêa de 
Olü:eira. -Sr. Presitlente <1:1 Provinci:J do t\io llc 
hnr· ir o. 
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~. G\.- Im'Ellt1J.- E~1 6 DE M.\RÇO l~E 1872. 

A~ Presidente da Província do Rio de Janciro.-Declara que a 
f f.tculdade de relevar ou rcmittir)dividas está comprehendlda 

virtualmente nas attrtbuiçõcs que"'pclos U 11. 0 e 6. 0 do art. 10 
tio Acto Addicional pertencem á5 AsscmlJléas Provinciacs. 

~~---~~- ........ _..,.,_, .. _ .... ____ ""'"'~ 

2. • SecçJo.- :Minislerio dos Negocios do Imperio. 
-Hio de Janeiro, em 6 de Março de i872. 

lllm. e E1m. Sr.-Transmittiu-me V. Ex:. com o 
seu ofilcio de 9 de NoYcmhro do anno lindo, em confor
midade do art. i6 do Aeto Addicional, copias da deli
!Jcração tomada por essa Presidencia em 17 d~ Outubro 
de 1870, de negar sancção á llesolnção da Assembléa 
Provincial de W deste ultimo mez, c do acto pelo qual 
a mesma Assemhléa reenviou em <i do dito mez de 
Novembro á Presidencia da Província aquella Heso
lução, tendo-a adoptado tal qual por dous terço~ dos 
Yotos de seus membros. ' 

Sendo o fim da Resolução relevar a Camara 1\luni
cipal da cidade de Vassouras do pagamento da quantia 
de um conto setecentos e oito mil trezentos e oitenta 
réis, que esta deve á Fazenda Provincial, proveniente 
do imposto de decima urbana de 18:52 a 1867, e multas 
em qu~ inconeu, foi-lhe denegada com o fundamento 
de ser incoustitucional a sua disposição por não competir 
ás· Assemhléas Provinciaes legislar sobre tal assumpto. 

Sua Alteza Impet·ial Hegentc, em Nome do Imperador. 
Tendo-lhe sido presente o mencionado oficio e1papeis 
que o acompanharam, e Considerando: 

Que, si a fJculdade de relevat· ou remittil' dividas 
da natureza da de que trata a dita Resolução não foi 
expressamente conferida por lei ás Assembléas Provin
ciaes, está todavia compréhendida virtualmente· nas 
attrihuições que lhes pertencem pelos ~§ ~~ • e 6. • do 
art. 10 do Acto Addicioual e por tanto não póde con
siderar-se a ma teria ela mesma Resolução como offcnsiva 
de disposição r.oustitucional: . 

IIJ por bem Ordenar, nog termo;; do art. :17 do Acto 
Addictunal, IJUC seja a referida Be:;olução provisoria
mcn te executada, a tó dclini ti v a decisão;da Assembléa 
Geral, a cujo couhccimento será levada. 

O IJUC c.omrnuuiw a V. Ex. para sua intelligcncia. 
lkw; (;na ri\!) a V. Ex .-.Tolill A1{udo Cllrrêrl de Oli

r~.·;,.,l. ~·::;r. !'t<''i•l''lll<' drt f'r'JYillfi:l d" HiiJ dr J:•lll'iro. 
-·-M•--· ~ 



G2 DECISÕES 

N. 6:S.- JUSTIÇA.- EM 7 DE ~lAUÇO DE 1872. 

Ao Presidente da Província do Espírito Santo.- Decide duvidas 
sobre exercício de Juizes supplentes, depois da Reforma Ju-

diciaria. · 

2.• Secção.- l\linistcrio dos Ncgocios da Justiça.
}\io de Janeiro, em 7 de l\larço de i8i2. 

lllm. c E'{m. Sr.-Em officio rle 13 de Fevereiro ul
timo sob n.• 16 partieipon V. Ex. haver declarado ao 
4.• supplentc do Juiz l\lunicipal c tlc Orphãos do termo 
llc Santa Cruz, que, não obstante o~ 3." do art. 1." da 
Lei n.• 2033 de 20 de Setembro do anno passado e o art. 
6.• do Decreto n.o 482!J, de 22 de Dezembro do mesmo 
anno, que reduziram a trcs o numero de supplentes 
de cada termo, podia o consnltantc continuar em exer
cício até se fazerem a~ novas nomeações, para as quacs 
o A viso circular do L" do citado mez de Dezembro 
marcou o prazo de quatro mezcs. · 

O Governo Irnperiallica inteirado da solução dada por 
V. Ex. á vista (\as disposições vigentes, que nenhuma 
duvida pouiam ofTereccr sobre a especie. 

Deus Gua rue a V. Ex. - Francisco de Paula de Ne
greiros Sayão Lobato.- Sr. Prcsiuentc da Prorincia do 
Espírito Santo. 

N. ()(}. -IMPERlO. - E)! 7 DE ~L\1\ÇO DE i872. 

Ao Presillcnte da Provinda do I'araná .-Declara ser motivo de 
uullidatlc dq'(tualilic:ll;f\0 o viciamcuto do respectivo livro. 

. ' l 
2.' Secção.- Minis I crio dos Negocios do Impcrio.

Rio de Janeiro, em 7 de Março de i872. 

lllrn. c Exm. Sr.- Aceuso o recebimento do om
cio de \J tlo mel tiudo, no t[Ual V. Ex. conununicou-mc 
ter orllcnJtlo qne ficassem sem e!Icilo os tralJalhos a 
qnP eslava prtH'Cut'nllo a Jnnla de qualilicação dessa 
··:tpil:d c::1 :~ta priml'ir:t rnlllião, á \Í~la lla occur-
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rcncia, crue se déra, de ap_{)arecer. o liv~o respeçtivo 
com a fa ta de duas folhas Já escnptas, Ign{)rando-se 
como foram subtrahidas. · 

Em resposta declaro a V. Ex:. que fica approvadQ 
este seu acto, bem como a resolução que tomou de 
remetter o dito livro ao Promotor Publico a 11m de 
proceder na fórma da Lei contra quem tiver com
mcttido o cl'imc, cumprindo que sem demora sejam 
de novo começados aquelles trabalhos. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Alfredo Corrêa de Oli~ 
veira.-Sr. Presidente da Província do Paratlá. 

N. (i7. -11\IPERIO.- E~l 7 Dll MARÇO DE 1872. 

Ao Presidente da Pt·ovincia de Pernambuco.-Dcclara que nas 
freguezias novamente constituidas com tenito•·io pertencente 
a collegios e districtos eleiloraes diversos, não se deve pro
ceder a actos eleitoraes, em quanto a Assembléa Geral não 
resolver sobre a alteraçãO :lesses collegios e distrir.tos, cum
pl'imlo que estes se realit~m nas freguezias das quacs se te
nham desmembrado aquelles trrritorios. 

2. • Sccção.-1\linisterio dos Negocios do Imperio.
ltio de Janeiro, em 7 de l\larço de 1872. 

Illm. e Exm. Sr. -Ex.pôz V. Ex. em seus officios de 
31 de Janeiro e do f. • e :12 de Fevereiro ultimos que, 
tendo sido constituída a nova freguezia de Nossa Se~ 
nhora da Conceição dos .l\lontes, bem como a de Santa 
Agueda de Pesqueira e a de Nossa Senhora da Penha 
da Gamelleira, com territorios pcrtencen•es a colle~ 
gios e districtos eleitoracs diversos, resolvêra V. Ex.: 

1. • Que na f.• c na 2." destas freguezias não se pro
cedesse a actos eleitoraes emquanto a Assembléa Geral 
nã.o resolvesse sobre a alteração desses collegios e dis
t nc tos ; 

2. o Que, concluiua a qualificação de votantes a que 
se procedia na 3. a da que !las frcguezias, c - . .. 
fossem opportunamente remettidas ao , '!~üÇtftl BHlA y 
das freguczbs, das quacs se desmc/ ~~'JI\ {b~"lcrn- ' .f-1}). 

l~ I 
1
,{;:) / ~ 
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torios que passaram a constituil-a, as li~t~s dos ci.ladão-1 
allí qualificados, visto que devem e.,tes continuar a 
votar nas suas antigas fregncr.ias atr qne por lei geral 
~c regule a a\leraç:io do:; collcg-io~ c districtos. 

Em resposta comrnnnil'o a V. Ex:. que S.na Alteza 
Imperial a H~gcnte, ~~m Nome do Imperador, a quem 
foram presentes O'l ditos omc.ios, Houve por bem Ap
provar estas de1~isõcs dadas por V. Ex. á vi~ ta uas 
disposições dos arts. \)1 11." 3 spgnnrl;~ parte, e !}3 elas 
Instrucções annexas ao Aviso n.

0 
5tl5 de 31 de De

zembro de i8G8, á cx:f~cpdio do que se refere á frn
gnezia da Penha da G:nuclleira n::~ parte rm que :V. Ex:. 
ôcterminou a reme:-sa da;; listas dos cidadãos nesta 
qnalificados para o.:; Juizes de I'az das antigas frc-

gnezias. Si em virtude !la~ tlisposiijões citadas nenhum acto 
eleitoral é praticnl'l nas non~ freguezi~s que s:1 
acham nas conrliç1Jes rla rlc I]UC se trata, n:io pôde 
snlnistir. nem prodnzi•· ciTeito aknm a qualilicaç:io 
feita na da Penh::~ da Gamelleira. Cumprindo porém 
providencinr para que não deixem de ser regular
mente qualifica<ios os cirlailãos qnc nella residem, hem 
como nas outras acima mcncionailas dos Montes e de 
Pesqueira, deve V. Ex. ord1111ar que nas freguezias, 
das quaes se clesmrmbraram os tcrritorios com r{Utl 
cada uma dcllas se formou, se rcunam extraordina
riamente as respectivas Juntas. c procedam á qu~lifi
cação dessrs cidadãos, prosef('ninrlo-sc nos devitlos ter
mos, a fim de poderem em tc•mpo compct1~nte inter-
yir nos actos clcitorars. 

Vão ser suhmettidos os sn1s dito::> officio::> :\ As-
scmhlé~ Grral, para qnc esta haja de reso\Hr sobre 
a allcração dos co\lrgios r distrieto!'> clt>itoraes, a qnc 
drn lugar a crcar;ão d:1s referidas parochias. 

Deus Guarde a Y. Ex. - João Alfredo Col·rêa de 
Olit:eim.- Sr. PrPsi,lenlr da Província dr Pernam-
buco. · 
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S. tiS.--BlPEHlO.- E:11 7 DE MARÇO DE 1872. 

-'"' )!onie pio t;er.d •k Eco::n:nia d'.IS Senitlorco do Estado.
.\p;n·ora :t iull'rpn•ta•::lo t!:nl:l ~o nrl. r.. o tl•J Ikcl'rto t!c J3 
d•• .\lal•;tl dP 1R'tl. 

~-'' SeG•;Io.-l\lini~tt•t·io do' Negocio~ d" .lmperio. 
-- Hi11 dt· Janeiro, rllt 7 ele .'rh:·1:1• dP Hli::!. 

lll1t1. I' E\.lll. Sr.- A c c uso o recebinv~n lo do o !fie i o Li r 
Y. I-:\. dl' Hi de Scli·H~lll'n 1!0 anno findo, no qual expõe: 

Out', IPIIrlo-~r ~w;citado duvida sobre a intelligf'ncia 
da di~posido do art. Ü. 0 do lkcreto de 13 ue 1\larço 
dt• WH, f'11i clla sttj1~ita ú ded,ão da Directoria do 
.Honlt~·pio Gt~ral d1~ Et~onomia dos Servidores do Estado 
•~m ''í'~<io plt•ua, sendo-lhe apr·csf'nl:ida nos seguintes 
f,•r;nns: ,, a ;lirida do contribuinte exeerlcnte a 10 
IJII::lrteis 11naliza no ultimo dia do tlrrimo qn:H·tel, ou 
si.rw•utt~ depois de expirar o ultimo dia do primeiro 
lllt·z tio uuderimo quartel'? r. 

IJu•', tt•wlo havido ~~mp~;tt~ de votos dos membros prc
~·~lllr•s da li!L'sma llirectoria, prevaleceu, pelo voto do 
Presirlrnte, :1 t!Pcisão ll•J scntitloatnrmativo d<• primeira,,. 
parte da tjUei>l:tO, isto r. li'll' :1 di \'ida 1inaliza 110 Ultimo 
dia do decimo quartel. 

E como, t'lll Yirtudc tLt disposit.;ão uo parag-raplw 
nniro do :1r·t. ::2 do Ilrgulamrnlo approYado pelo De
creto n. '' H7!i tli' 18 d ~Fevereiro tle 1S70, depende esta 
tl••cis:io. romo intt•rpr;•taçio authentica rlo rcferiuo 
:~.rt. r:." do 1bTt~Ln de 13 t[,~ ~hrço de 181'~, da appro
Ya.~:lo do Go,·erno llllpí~J·ial para que t;•nha vigor, su
jeitou-a V. Ex. ú consi<lcrar:ão do mesmo Governo. 

Saa Alteza Imperial He.~entr, em Nome do Imperador, 
a quem foi presente o ollido de V. Ex., Houve por bem, 
Conformanrlo-se, por Sua Immecliatn Resolução de 2'1, de 
Janeiro nlt.imo, com o parecer da Secção dos Negocios 
do Imperio do Conselho de E~tndo, exnrado em Consulta 
til' Ht LI<• Dczt•mhro, Appronr a dita inter·pretação au-
1 lu~ntic:t tl:!aa ao ar!. ti. •· do rcferitlo Decreto, entcn
d endo-st· q u" a ti i\' ida do con tr ibuin te do 1\Ion tr- pio Geral 
t~\t'etL• a 10 •ruartnis, e não pó:lr ser cllc :Jdmittido a pa
'!:!1-:t, qtr:1ndo s': finaliza o ultimo dia do rlecimo quartel. 

n '!'"' cntlllllllllicn a V:Ex. para seu conhecimento. 
ili·;r-: Gllil'.)r, n V. Ex.-Joc!o Alfredo Cor·rhzdeOli

n•im. -~r. Yit:P-Prcsidrnte do .Monte-pio Gaal de 
Er"':<l!liÍ:t dn,; ~:·nidnrcs tlo E-;tatl1•. 



N. 69.-lMPERTO.- E~l 9 DE ~IAHÇO DE i872. 

A<J .Iuiz de Pai Prt>sidentc ~~~ nnt~ tk qua li!ll'~\;lO de votaule!< 
da lregnczia de lnhaúma.- lleclara ser motivo de i nulli
dade dí; 'lualificação\:\ intet·rnpr;iw dos tr:1halhoS da JunL'\ 
OU a Sll:l. l'f':tli7a(':ÍO fc',r:• tLl ic-ro•i:J matri7 ~rm rnOIÍ\'0 ju,. 

titi(':ulo. 

2.• Src.;ão.--- 'tini~terio Jo,; ~egocios rio Tmprrio.--
Hio tle Janrdro. l'lll !l t1r \lan,:o tlt• 1~7::!. 

Foi-me presente, junta a um rcqurrimcnto do Major 
João Francisco Ft•rreira Rep.o. a justilic:tção a íJUC estr~ 
proccuêra prrante o Juiz tle nireito da t.• Vara Cível 
desta Cürte para provar qne a Junta de qualificação 
dessa frcguezia, {l qual \'m. vrrsidira e cujos tra
balhos começaram no tli:t 2L dn Janr:iro ullimo, não 
proeedcu a estes trabalho;; na igreja matriz tlurautt' 
ltH\0" OS tlias UCCOfi'ÍrlllS ill':idC O referidO 121 de Ja
neiro) atú o tlr• 'í de F c\ t'l'f'iro. no qu:tl éonsta qut· 
llmlaram. 

Nas du<~~ actas de l'ormaç;io e tlc encenamenlo da 
mesma Junta qui~ \m. rcmel.tPu-me com o seu ofllcio 
de 2't: do mcz lindo, la\ ratlas naqucllcs tlia~ :::.!1 dr, Ja
neiro e r~ de Fevereiro, se acha tleel:.~r:.~•lo « qnc no 
primeiro se org:.~nizou a Junta na i)!rrja matriz c que 
110 segundo em eontinuação uo:> trabalhos rlc qualifi
cação começada no dia da organizat:ão da Junta e se
guitla em totlos 11~ ,J,·m:ú~ dia,;, lcr111inaram n;; tra-
balhos. 1• 

Acha-sr•, por(·m, provado na rcfcritl:r justificação, n:Io 
só pela tlcpoimt~nto de cinco lf•st.cmunhas, como tamhem 
por uma certidão p~s,:ada pelo Yig-<Lrio tla frcguezia, 
que a Junta reuniu-se na igreja matriz súmente nos 
LIOUS tlias 21 de .Janeiro c r., de Fevcn·iro, o qne foi jul
ga1o pela ;;cntent;a do dito .Juiz •le Direito, de 2ü do 
mez lindo. 

A' >ista de~sa jnstilicaç:i:o, c da circumstancia de 
ter sido feita com a citação tle Vrn. n de um mmnllro 
da Junta, que, por seu i\tlvor2;atlo que se achou prescall', 
nenhuma contestação oppuzeram, quür ao depoimento 
tlas testemunha~, quór ao donuuento aprl'sentado, ticou 
provati(J que nos di:ts tlt-corridos entre :!l de JanPiro 
1l 't Jc Ft•vereiro, ou l11m\t~ interrupção dos tr~balhos 
da Jnnl:~, ou foram e.;tc•s t'!Tcctuados ft'lra da igreja 
malriz.oqll!' ron~tit1w 11111a irrt•gularitlade substancial, 
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c por isso o Governo Imperial julgou nullos todos os 
rcfnl'idos t1·abalhos e o•·dena que, reunindo-se de novo, 
a .Junta proceda á qualificação, cumprindo os preceitos 
da lei. , 

O que communico a Vrn. pa1·a sua intelligencia e 
rxccução, designando o dia H de Abril para a nova 
reunião. 

Deus Guarde a Vm.-Jotlo Alfredo Corrêa de Oliveim. 
-Sr . .Juiz de Paz Presidente da .Junta de qualilicação 
de \'O!ante~ da freguer.ia de S. Thiago rle lnhaúma. 

\. 70.- FAZENLJA.-I~u H ue ~1.\111;0 DE 1872. 

Ht~snh·c sobre uma rcpre~culaç~w uo l'ror;ul'ador dos l'eilos da 
Fazcnrla coulnt tert.os actos do .Juizo da l'rOYt~tloria em um 
prort•sso t!e·. iuvcutaritt. 

Mini,;lt>rio 1los N egocios da Fazcnrla .- Rio de .Janeiro, 
em !I de l\larço de 1872. 

Sendo pl"CSI'Il te á Secção ue FaZI'Ilda do Conselho de 
E't;l(]o, de ordem d1~ Sua Alteza a Princeza Imperial Re
gente, em Nomn do Imperador, o omc:o que a V. S. 
dirigiu o Procurador dos Feitos da Fazenda em 31 de 
Agosto ultimo, represent:mrlo contra o procedimento 
do J ni~ tia Provudo1·ia r ela ti v a mente ao inventa rio uo 
li nado Conselhetro Alexandre M·tria de 1\'lariz Sarmento, 
j:·1 porque o dito Juiz attt•ndeu a dividas que elle Procu
rado r dos Feitos julga v a não provada~. já por ter man
dado conta r vinte na de 5% em vez de :l 0

/ 0 , e porque ~e 
omittiu o calculo de uma pensão vitalícia; e outrosim 
porque dci:ütra de fazer efTectiva a cobrança do imposto 
devido por um legatario; foi a referida Secção de pa
recer, com o qual a mestna Sercuissima Senhora Houve 
por bem eonformat·-se por Irnmediala Resolurão de 24 
d1• Janeiro proximo pas~ado : 

Quanto á primeira ordem de que~tões, que o Juiz 
;:~ta \·a dcn li' O de sua indispu ta v c! eompetencia apre-: 
ciando a proeedencia ou não das dividas, o quantum da 
'iq1•·11:1. •• :1 ,Ji<,·i~:\n rl'!:llin :"1 p•·n~ão :, IJllf' ll fnnccio· 
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nario fiscal \l que não tinh:l competc:Hcia a este res
peito para julgar, n só ~im para rerplt'rer, uão lhe res
tantlo. como m:·ra parlt'. intcre~::aüa, no ea~o de n:\n ~cr 
:1ttPntlitla, senão •l cxpt~<licnLL' de recorrer para a com
pdt'ntc autoriuad•~ jutlici:d ~upcrinr, Llt·;;dt•. tJll•' t•rll.•'H
tlcsseqtwo Juiz julii:'tra mal, pn:j\ttlieantlo o liseo; t', por
tanto, •PW n~o tinha lugar ~usei ta r-se o contlicto, como 
lemlJrára o l'rrwurador t\os Ft•ito", IH~lll e:·a tle mister 
providencia ali-\nm:t, e ~i111 o ll"ll t'.fll tem[Jo tios re-

cursos jutlicial'ios. g '1nanto i1 segnw\a l':trtt' d:t rcprest?tllação, ele 1.t~r u 
Juiz dci"ado. iHll' não~.· confonnar eom a opinião fise:tl, 
e não ob~lattl·~ " pí'tlit\o. de man•lar pagar n imposto 
tlcVitlo por um l··~al:trill: :1 St'I'C::io, rcportamlo-sP ;to 
seu parecer t\t: \fi til' Outubro ultimo (Imperial He;;n
lnçãodc 2 dt~ \o,,·m\•r•J ~··!~uintc1 ~~~hn~ itlcntica qne<tã<~ 
~usrita1la 1111 in\ental·i•J 1\t1 Coll1lllf'!ILlatlor 1\lanod 1\l:tri:l 
Hreu:aro. opinou tantlJent 1\UC n:io nra caso de conllir!o, 
e que nt~lll nwsmo con\iri:t rrcorrer jurlicialmcntc 1l1~ 
tal decisão, 'isto romn " \l'rtladciro recurso scrú 11 

atlminislrati\t). O que rommunit"q a \. S. t•:tra sua intdligcncia e 

tlevi1lo~ e!fnito>. 
Deus t~narJr a ' . :-;.-~·Visconde do·l!io JJr,,n,·o.- Sr. 

t:oll>clhriro Jlircrtor (;,.nl tl<l C(lnt•·ndosu. 

lh•clara <[IJC i\nclll ser t'llt'al'l'C~:ulas !lo reerul.a!liCIIto as autori
t!J.dt~'i polir:i~t'' "u "' ''"IIIItlatHio~ .:ujieriores da t:narda 

;\ ;tt'Ítlll:tl. 

Minislerio dos .Nc~oci 1 h da t;m·t'l':J .-H in ,k .Jancir•,, 
l'lll ll tln Man:o t\t) 1H72. 

lllm. e Exm. Sr .-l~Jil rt•sposta ao u!licio t(UC V. E:\. 
In~ tlirigiu suh 11. 0 'lO 1: t\;1\.a tlc ti do mez pa,sado, nem 
que ;1 vista dos t'IUlnraços que tem encontrado o De· 
legatlo tln tcnno do Bom Conselho em proceder ao 
r,•,·t1Ji.llll''nto. ,· .. ;J·nlt·• ,t'. 1\"'Zll' 1\J •lt•lli!'Íll:l t\n .\"Í:''' 
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Circular n." 19:i, ilr 2:1 rl" ~l:lio de t86i), deve nomear 
r<'nutador :1 fim d:• .,!Jviar ;trJnellrs ernbar:1ços, declaro 
a V. Ex. ![llt' de\ r·m ~:·r t'I!Carr<•gad:~s do recrutamento 
:u autoridadl's policiat·s 011 o~ comman·los superioi·cs 
da Guarda Nacion~il dos tlilkrentt'S municipios. 

Dens Gu:1rde a V. Ex.-Domiii(JOS José Nogueira Jagua
rihc.- Sr. Presitlente da l'toviucia dr' Pemambuco. 

:'-1. 7':!..-·- FAZENOA.- E.'! il HE ~1\H\iO llE 1872. 

D:·.-:1:1:-:l approY:td •, n:hl o··:·.l:!>llL: as iiT<::.:nlarida•.fes que men
•·ion:•, •1111 ':OIJr·nrso a :(111' "' pr rt:rl<-11 ua Thesouraria de 
~1a1r1 Cro~'o nar:1 pr eue'liHiruto rle !l ·IIS lnJ!ares vagos de 
:!.·· •·ntranri:J n:isti'I!Les na mesma rt·par!ir;ãu. 

Mi11i,;lr'rio dos N,·0·oein,; da Fazl'nda.- Hio de Janeiro. 
Clll li dl' i'IJaiÇO dt• !87'2. . 

O Visr·ond,. rlo Rh B :1rrco. Prf'sidt•nte do Tribunal 
do Tlte~Olll'O N:;cioll::l, dl'Cl;tla :li) Sr. Inspr·r·tor ua Thc~ 
somaria rJ,• Fai.CIJI.Ll •ia Pro\ incia de .Mato Grosso que 
roi apprOYatlO O l'f)llt'III'SO :1 '!'11.~ '0 prOt:CdCll 110 dia 
f() dt: .JunltP •11J :111110 Jll'O\ÍillO pa~~ad'l, lJara Jli'CCU~ 
l'lrtiiJCIItO dn• doi!,: ir!~art•s qgu.~ dr• St)i!Unda entrant:ia 
,.,,~!t'lllr·~ nc~':' Tlu•:-:our:1ria, r' rrtjo,; papei~ acompa
Jtllaram u ~c11 o!licio 11." n:1 de Wtlo dito mcz; licando, 
oulrosim, r·o111irmadas as uomcaçues provisorias feitas 
pela Prcsidencia, do~ dous l'anllida!os qtw se apresen
taram, .ln'lt·. Fra11cisco da Silva Campos c José Antonio 
.:\lar! in:-:, ~IIJlll'lle para ~L" E~criptur:nio, e este para 
AmanucnH' li:: ~ccrelaria da mrsma Thrsouraria. 

1\t'\t·va enll't·lanlo ponderar que, pelo C\amc a que 
110 TIJcsuuro se prw:c1lr•u nu coHctu5o de qne se trata, 
tornou se digno d~: reparo o seguinte: 

I." Terem os eoncuiTl'lliC~ em um sú dia, no curto 
espat;n de :wl1' hora:;, pre~tado as provas oraes c escriptas 
de sete ma teria:; dillncnlcs. quando porJer-se-hia espaçar 
o eilncur-·o por mais de um dia. eonfonnr, está pre\'ist.o 
110 art. U do Dt•rrdo n. 0 2ti19 de Hdt•l\larço de 1860; 

2." Não ter-~r nxipido prOYa rligtincta dn ortho~ 
t:rapllia, romo dc•lerminam os arls :3. 0 c j...~~tmrtrnc--,~ .. 
':''~'' dr tR dt' Dezembro tio mesmo :n!JW:. -'í'-\~"t1 ~. o~ CJ!lt~· " 

" , r\. I· • f '\ 
/ '" . i! ' 

I '· 

(: (i) 
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3. o TerPm sido excessinmente faceis as questões 
dadas sobre ~rammatica, geo3"nphia e historia, para na 
fór-ma da Ordem n. o 54 ~ 13 de Fevereiro de 1862, 
poder,.se bem aquilatar a aptidão dos examinandos ; 

~.o Terem os candiuatos deixado de prestar exames 
de' inglez e algebra, sem obter previamente, do· Gp
Ví)rno Imperial a necessaria dispensa, de conformidade 
com o disposto no art. 23 do supracitado Decreto; 

5. 0 .Terem ·Yindo por escripto as provas oraes sobre 
todas as materias dos exames, o que é inadmissh·ct, 
visto consistirem taes provas unicamente nas arguiçõcs 
verbaes feitas. pelos examinadores c respondidas Ycr
balmentc pelos examinandos ; 

6.0 Não terem sido encontradas as provas do exame 
de pratica do ·serviço çla repartição, constando entre
tanto da 'a c ta que esta ma teria entrou na vot~ção ; 

7. o Terem os canrlidatos exhibido folha corrida, apezar 
de estarem isentos de apre~ental-a em virtude do art. 9. 0 

do Decreto n. 0 4153 de 6 de Abril de 1868. 
Recommenda, portanto, ao Sr. lnspector toda a rc

gularidadp nos futuros concursos, e a observancia das 
disposições que os regem, a fim de, que as nomeações 
recaiam em pessoal devidamente habilitado para o 
bom desempenho de seus deveres. 

Visconde do Rio Branro . 

N. 73.- FAZENDA.- EM 12 DE MARÇO DE !872; 

Approva a decisão da Thesouraria do Ceará, de mandar cobrar 
executivamente do Thesoureiro da respectiva Alfandega a 
quàntia que ainda falta para complel.ar a importancia do des-
falque havido nos cofres a seu çargo. -<~· 
.... --..~ 

. Ministei'ÍO dos Negocios da Fazenda.- Rio qe Janeiro, 
em :1.2 de Ma1 ço de 1872. . · 

O Visconde do Rio B1·anco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. ·InspPctor da The
sauraria de Fazenda da Província d0 Ceará, em res
posta ao seu ollicio n.o 133 de.30 t~c Dezembro do anno 
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pro'<imn pa~s~dn. rrnr b""' procf'dPu manriando cohrar 
t•x.e,·ul<VU :lf'flte do T ,,., u ·; iro da AILn leg-a dt~;;a Pro
vinn.~, D:·. Antoniu Do:;Jingues i:Ja :-,ilva, a quantia de 
5:99d;.lU5 qik aiatla íal! ,- pa:·,. rompl1·t:Jr a ::Je 3~:H:i9;519~ 
subtralliL!a d•lS CPfi'P~ da mesma Aifandpga na noite 
de 13 p:1ra t.f àc Outu·bro do dito anuo; visto estar o 
a c to do Sr. Inspector de accôrdo com a Ordem n. • 89 
de 2.2 de ~ovcmbro ultimo, c não poder o caso d~que 
,-e trata ser comprehenJido na disposição do ~ 6.• art. L" 
do Decreto I!." 870 de 22 de :\'ovcmbro de 18~1. 

ViscoRde do Rip Branco. 

N. 7'L-:-FAZENDA.--E:u 1~·DE }L\RÇO DE 1872. 

A liquidação das dividas de exercícios fi~1dos contrahidas nas 
. Provincias, competê~ás"rêspeÚi\:àS·':Fbcsõnrar·ias de Fazenda, 

que, havendo cre!lito, devem satisfazel-as independentemente 
de oidem espP.cial. 

Ministcrio <los Negocios da F Jzenda.- Rio de J:meiro, 
em 13 de 1\Iarço de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara :JOS Srs. Inspettores das 
Thesourarias tle Fazenda que, á vista do disposto n(\ 
art. 2.• § 5." do ,Dt•creto n.• 4644 de 24 de Dezembro 
de 1870, c na O•·dcm Circular n." 5.de 30 de J:meiro do 
anno pasStJdo, n50' dcre entrar em durida que as dividas 
de excn·icius findos contrahida,; nas Províncias são li
quidalla;; _e pagas prlas Tllesourarias de Fazt:nda sem 
dependen-cia de ordem especial para esse fim, com tanto, 
porém, que haja credito concedido pelo Thesouro, con
forme já o bavia est.abelecido o art. 3." do Decreto: 
n. • :2897 de 26 de Fevereiro de 1862. ,_cumpre , pois, 
ás mesmas The_SDurarias so-licitar autori~a~ão _das quan
tias necessarias em cada cxerc'icio, remene~{]o ao The
souro, como- justificação do seú pedido. uma relação .das. 
-dividas que tiYerem de pagar, na fórma exigida pelo 
art. 1. • úa citada Circular, a fim de conced-er-se o com-



petente credito, scp·undo as força=- da respectiva con· 
signação; c uma vez obtido o r,,h·i~lo crediH-l...podrm e 
devem as Thcsourarias ·s:lti~faze; a~ dividas trgalmente 
reconhecida&, sem outras li mi ta0õ s .. Jém das inLlic:>das 
na legislação acima c i ta da. 

Visconde 1?c Rio Branco. 

K. 75.- GUERRA.- Eli 13 DE MAHÇO DE i8~2. 

Declara que a Labella ue ~l_e_'.:_q_t!.Í_[!i!_~llO, l1C que 
· tra.ta o Decreto n.o ;;n de 8 de Janeiro .I c ·:848, s1) i'oi alterada 

nà parte rclaiint ao far.:a:_ue.:tci. 

~linisterio dos Negocios da Guerra:- Rio de Janeiro, 
em 13 de l\lar(o de i8í2. 

Illm. eExm.'Sr -Declaro a V. E:.c.,.em resposta 
ao seu oflicio 11. 0 6:3 de 3 de Ontub:o ultimo, que_a 
tabella de fardamento e ('quípamento de que trata o 
Decreto. n." ;)}í de 8 fJ.e Janei:O d21843, ~ó 1"01 alterada 
peto o~·úcto !1. 0 2ti06 de :2:3 d:• Jnho de !860 na par·tc 
relativa ao L:d&mcnw, contimundo em inlr:iro vigor 
quanto ao cq:.üpa'~lenlo. 

Deu~ Gu~ru1•' <!V. 'Ex.- Don•in7~s 'ou' Noguém Ja
guaribe.-Sr. Prcsid·nLe da P -·V!-íCL Lle.Mnl<b Gc:ra~s. 

N. 76. - Il\IPER.IO. - El113 DE 3IARCO DE 1872. . . . 
Ao Presidente da P1·ovirrcia do E's:•irito Sa'llO. - D ·clara ser 

inegu!ari:lad.- s :bsta:Jci:ll o fac· o dt~ fazerem pârte (ja<Juuta 
de t:ualificaç-à'<!)cidad:ios t'J:io qualifit:tt.lcs. ' 

.2 a Secc;ãb:~ • .-c~jnist~rio rlo,: N"ococios do Imperio.
Rto de Ja~_~e·m~ ~~·d: ~l.rr:o r!e,i872. 

Illm. r Exm. Sr. ;;~; Comrnur!icou-me Y. Ex., em 
officio \le i3 do'm-pz findo. ter derl<Jrado nullos o~ tr-a
balhos ela Junta de í]na!Ífica~ão de votantes d:1 fregne· 
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zia Je Nova Almciua em razão de h:lVcrcm feito parte 
da mesma Junta dous cidadãos não qualifirados. 

Em resposta declaro a V. Ex:. que o Go,·erno Im
perial approva o acto por V. Ex:. praticado, visto que 
o facto acima referido constitue uma irregulal'iJade 
sullstancial, como se acha declarado nos Avisos n.•• 277 
e 576 de i 7 de Junho c H de Dezembro de i8ôl e 
outros. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Alfredo Corrêa de Oli
veira. -Sr. Presidente dai>rovincia io Espírito Santo . 

. -·-
N. 77.-JUSTIÇA.-EM l~) DE M\RÇO DE l8H. 

llcclara a quem compete nas comarcas gcracs o jul~ramcnto 
de questões commerciaes de valor de mais de :soõsfíõtr:··- ·· 

2.• Secção.-1\linistcrio dos Negocios da Justiça.
nio de Janeiro, em 15 de Março de 1872. 

lllm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua Alteza a P1·inceza 
Imperial Regente, em Nome do Imperador, o officio n.• 141 
de 21 de Fevereiro ultimo, com que essa Presidencia 
submetteu â consideração do Governo Imperial a duvida 
suscitada entre os Juizes de Direito e Municipal dessa 
capital, resolvendo V. Ex:. pela competcncia do pri
meiro desses funccionarios para o julgamento das ques
tões commerciaes de valor excedente de 5005000, depois 
da nova Reforma Judiciaria. 

E a mesma Augusta Senhora Manda declarar que 
V. Ex. decidiu com acerto, porquanto, á vista do art. 66 
§ 2. • do Decreto n. • 4,824 de 22 de Novembro do anno 
passado, é fóra de duvida que aos Juizes de Direito 
das comarcas geraes incumbe semelhante julgamento, 
comprehenJendo-se na denominação geD.{lrica- causas 
cíveis- as commerciacs, quando para é11ts não existe 
ahi Juizo especial ou privativo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.- Sr. Presidente da Provinciado Rio Grande 
Jo Norte. ~---- ·-~-•. 

I'BCISÜRS !IH 1872 10 ..... /-/~ ,\t:T\~ ;p G~M.Á; 
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,N. 78.- FAZENDA.- Eu 1J DE MARÇO DE 1872. 

Jllamla despac!Jar por faetura certos objectos de culto ·trazidos 
dos ·santos Lugares. 

Ministcrio dos Negor:ios 1la Fazt•ntla.- Rio ue Janeiro, 
em 1:; ue 1\larço de l8i':.!. 

Em deferimento á petiçJo de F. Talamas c B. Talamas, 
c á vista das in[ormaçõcs que: acompanharam o oflicio 
de V. S. n." 100 de 12 1locorrente mez, sirva-se V. S. 
mandar despachar por factura os objcctos de culto, 
que os peticionarios trouxeram dos Santos Lugares, 
visto serem os mesmos objectos toscos, imperfeitos e 
mal acabados, c portanto diiTerentes daquellcs de que 
trata a Tarifa. 

Deus,Guarrle a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr. 
lnspector da Alfandega do l~io de Janeiro. 

N. 7().-FAZENDA.-E" lG DE MARÇO nr.l872. 

comprte ás Presitlencia~ ilc Provineias resolver em t.• instaneía 
soiJrc a concessão 1le aforamento de tenenos de marinhas. 

Ministerio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em Hi de l\l:!rço de tsn. 

Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex. que, á 
vista !las informações prestadas pelo 1\linisterio tla 
Guerra, e pela Camara Munici·pal, Capitania do Porto 
e Thesouraria de Fazenda dessa Provincia, foi indefe
rido o rcquerimcn to que acompanhou o ollicio de V. 
Ex. dr. 27 de Julho tio anno pro:ximo passado, ·n. • 43, 
no qual a companhia rle navegação a vapor c Bahiana » 
pedm por aforamento o terreno em que se acha o forte 
tle S. Bartholomeu, em ltapagipc, e mais quatrocentas 
lH·aças de marinhas de um c outro lado do dito forte. 

Por c~ ta occa~ião pondero a V. Ex. que compete ás 
Prr~idrnria;; llP Provinria rr,oln•r rm i. • instancia 
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sobre a concc~são de aforamentos de rcrrenos de ma
rinhas, na fórma do disposto no art. ti." do Decreto 
n." UO:J de 2::.:! de Fevereiro de i8G8, guardadas as for
malidades prcscriptas no mesmo artigo. 

Deus Guarde a V. E-.. -Visconde do Rio Branco. -A' 
S. Ex. o Sr. Presidente da Província da Bahia. 

-·-
N. 80.-GUERRA.-E,r t!l DE ~nnço DE tsn: 

D;'t explicações sobre os pre~.os mencionados na tabella de 3i' 
de Janeiro de i8ã5, na par'lc relativa ao fardamento das 
Jll'aças do Excrdto. 

l\linisterio <los Nr.g-ocios da Gucrrra.- Hio de Janeirot 
em Hl de 1\larço de 1872. · 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao officio n. • ~~de 
22 de Janeiro proximo lindo1 em que V. Ex. expõe 
a necessidade de alterar-se os preços indicados na 
tabella de 31 de Janeiro de 18ll:J, na parte relativa ao 
fa rdamcnto das praças elo Exerci to, visto que com ellcs 
não se púcle conseguir fazenda de boa qualidade e que 
resista ao tempo marcado para sua duração, conforme 
pondcr.ou o Commando das Al'mas c mrector do Arsenal 
de Guerra dessa Província nos officios n. "" 4,3 .e tOS 
de Ui e i7 do dito mez, de que V. Ex. me remetteu 
copia; declaro. a V. Ex., pa.ra seu. conhecimento e 
devidos fins, qae a tabclla de que trata o seu dit9 
officio, foi unicamente organizada para rçgularem-sc 
os descontos que devem sei' feitos ás praças que extra• 
viam as peças de fardamento que· recebem, e para os 
ajustes de contas quando cllas têm de receber em di
nheii·o a importancia das que deixaram de ser-lhes dis
tribuídas nas devidas épocas do vencimento, e não para 
regularom.o custo das mesmas peças de fardamento, .ar
mamento, equiramento, etc. quando se trata da acquisi
ção da ma teria prima para sua fabricação, cujo preço de-
pende das condições do mercado. -----~-.... 
Deu~ Guarde a V. Ex.- Domingos José-~(XIÇ~ OA Ck~~ A 

fJIIftribc.- Sr. Presidente da Província d~fi~t~M,IX'co·~ 1"'"i. 
/ ......._<'(-,"' ~ 
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N. 81.- FAZE:'iDA .-E:tt 19 DE MARÇO DE 1872. 

Sobre as nomeações provisorias, que os Presidentes de l'ro
vincias podem fazer, de empregados de fãíenda sujeitos a 
concurso. 

Ministcrio dos Negocios da Fazcnua.- Rio de Janeiro, 
em t9 de 1\lan;o de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, remette aos Srs. Inspectores das 
Thcsourarias de Fazenda, para seu conhecimente c de
vidos eiTeitos, a inclusa copia do Aviso expedido á Pre
sidencia da Província do Paraná em 30 de Dezembro do 
anno passado, explicando o modo por que as Prcsiden
cias de Províncias devem exercer a attribuição, que lhes 
confere o Decreto n. o 26'~4. de 24 ue Dezembro de 1870, 
de nomear provisoriamente os empregados de Fazenda 
de 1. • e 2. • entrancia sujeitos a concurso; e bem 
a~sim impondo aos mesmos Srs. lnspcctores a obri
ga~ão de justificar as suas propostas. 

ri.<;conde do Rio Branco. 

A. ,·lso a que se refere a Circular acima. 

l\lini~tcrio dos Negor:ios 1la FazPnda .-Rio ue Janeiro, 
em 30 de DezcmLro de lt)i 1. 

Illm. c Ex.m. Sr.-Em resposta ao officio de 27 de 
Novembro ultimo, em que V. Ex. consulta si nas 
nomeaçõJs provisorias, que os Presidentes podem fazer 
em virtude do disposto no Decreto n. • 2644 de 24 de 
Dezembro de 1870, têm clles o direito de exame dos 
documentos que serviram nos concursos, c o de no
mearem livremente o candidato que lhes parecer mais 
idoneo, ou si, como entende o Inspector da Thesouraria 
de Fazenda, é a essa Repartição que pertence conhecer 
do merecimento dos candidatos, sendo portanto obri
gatoria a proposta que clla fizer; cabe-me declarar 
a V. Ex. o seguinte: 

Que as propostas feitas pelas Inspectorias, dos cand i
datos que tlcvcm ser provisoriamente nomeados para 
Lugares cl 0 1." c 2.' cntram·ia das rrpartiçõcs de Fazenda, 
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tt~m seu fundamento nos grãos da approvação dada ás 
provas exhillidas em concut·so, nos documentos, e no 
juizo que os mesmos Inspectores são obrigados a mani
ft>star ácerca da aptidão das propostas, pelo que compete 
ao lnspector julgar do merecimento dos concursos até 
serem submettidos ao exame e approvação definitiva do 
Thesouro, como claramente se deduz da disposição do 
art. i.", p.o, do Regulamento n. • 4tiV., de 2í de Setembro 
de 1870. 

Sendo, porém, da obrigação das Thesourarias fazer 
acompanhar as suas propostas dos processos dos concursos 
c de informação que justifique a preferencia dada aos 
candidatos julgados mais idoneos, é sem duvida tambem 
dever dos Presidentes, em face desses documentos, não 
só entrarem na apreciação das provas de habilitação dos 
concurrenles, para verilicarem a justiça das propostas, 
como indagarem quacs, entre os mais aptos, tornam-se 
dignos da prefercncia por sua moralidade, estado, ou 
serviços que já tenham prestado, a fim de exercerem a 
a tt ribuição que lhes foi conferida pelo cita do Decreto, 
da maneira mais justa possível; cumprindo que no caso 
de terem de apartar-se das propostas das Thesourarias, 
informem a este l\linisterio quaes os motivo:; que os 
levaram a assim proceder. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconrle do Rio Branco.
Sr. Prcsiden te da Província do Paraná. 

N. 82.-FAZENDA.-EM 20 DE MARÇO DE 1872. 

Dâ novas regras para o calculo daf fianças do~í ç_oll~<:t~rcse 
Admiuistradores das !\lesas de Rendas. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em '20 de .l\larço de 187'2. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das 
Thesourarias de Fazenda que d' ora em diante de
verão tomar para base do calculo das fianças dos Col
Iectorcs e Administradores das Mesas de Rendas o ter
mo médio da rcnd~ dos tres annos anteriores, inclui-
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dos os depositas de dinheiros de orphãos e outros de 
diversas origens, por clles arrecadados; e proceder á 
revisão em cada tricnnio, quanto ãs rendas existentes 
nesse período, e por meio- de arbitramento, quanto 
:ís que forem novamente creadas; não devendo, po
rém, o quantitativo afiançavel, calculado pe!G referido 
termo médio, exceder á importancia da receita de um 
trimestre, para as Estações vizinhas ás Capi taes das 
Províncias, c á de um semestre para as que distarem 
mais de sessenta leguas: flrando assim revogada a Or
dem n. o 1.19 de 2~ de l\larço de 1863, na parte rela~ 
tiva ao aecrescimo de cincoenta por cento (50 °/J. 

Yiscondc do Rio Branco. 

--
N. R:l.- w::;TIÇA.- E" ':lO DE M\T\ÇO m: i8i2. 

ll•!clara a '("em 1\evP. passar o feito, qnan!lo estão incompa
tihiliz:u\os os ll••scmharga•lorc> por ll:l\ e rem presidido o julga'
mcnto no ·!ury. 

2. a Scc•:ãn.- Ministrrio dos Ncg-l)cios da Justiça.
Hio 1\c Jaueiro, rm 20 d1• Man;o d•• 1Ri2. 

Illm. c Exm. Sr.- Em oflicio de 27 de Fevereiro 
proximo passa tio, o Presidcnl e do Tribuna I da Relação 
de~se distrielo conwltou se, tendo-se de proceder a 
novo julgamento c sendo incompativcis para a Presi
dencia de Jury os Desembargadores, que houverem to
mado parte na decisão da appellação, a quem deveria 
tlistrilJuir o feito, a algum dos adjuntos do Tribunal do 
Commercio ou aos Juizes de Direito convocados nos 
termos do art. 83 do Hegulamento de 3 de Janeiro 
de 1833. 

E Sua Allrza a Princeza Imperial Regente, a quem foi 
presente esta duvida, l\landa declarar a V. Ex., para 
o~ Iins convrnkn tes, que essa hypothcse entra na regra 
,:;t'·ral de torlos Oi' raso;; rlc ~uhstitui•~ão dos Juizes dtil 
Tl'ibun:d •h Hcl:1•::\o, 110" r1uac~ em primeiro lugar ~Jo 
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convocados os adjuntos do Tribunal do Commercio, 
segundo a determinação expn)~sa do art. 28 do Decreto 
n. o :1597 do t. o de Maio de i855, que não foi llerogado 
pelo de 22 de NovcmLro do anuo findo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Negreiros 
Sayão Lobato.-Sr. Presidente da Provinda da Bahia. 

N. B'f .. - IMPElHO.- E'• 20 nr. M\nço DE t.sn. 
Ao Presidente 1b Provinda do F.spit·ito Sanl'O. -Declara serem 

incompativcis as funcções de Escrivão do .Juiz de I'az e mem
I.Jro da Mesa de ljualificação. 

2. • Sccção.-Ministel'io dos Neqocios do lmpetio. -
Hio de Janeiro, em 20 de 1\larço de 1872. 

111m. c Exm. Sr.- Participou-me V. Ex. em officio 
de 27 do mez findo que, havendo-lhe representado o 
Juiz de Paz Presidente da Junta de qualificação de 
Yotantes da freguezia do Espírito Santo que o cidadão 
J:lanoel Pinto Caldeira accumulâra as funccões 'de 
Escrivão do Juizo de Paz e de membro da ditá Junta, 
contra o disposto no art. 3. 0 do Decreto n.o 2621 
de 22 de Agosto de f8(i0, e no Aviso n." 3GG de G de 
Setembro do mesmo anno, resolvêra annullar os res
pectivos trabalhos, designando o dia 7 de Abril pro
ximo para a reunião da nova Junta. 

O Governo Imperial approva este acto de V. E~. 
á vista da doutrina dos Avisos n.o HS6 de 21 Je De
zembro de t8~G § 2. o, n. o 83 de 26 de Abril de 18~ 7 
§§ 15 e 24, c n. o 437 de 31 de Dezembro de 1856 § L" 

Senjo notavel, comtudo, que o Presidente da Junta, 
a quem incumbia remover a falta alludida nos ter
mos do art. 30 da Lei n.• 387 de 19 de Agosto de 18~6, 
fosse o proprio a representar contra ella, podendo-se 
inferir deste seu procedimento o proposito deliberado 
de inutilizar os trabalhos da mesma Junta; haja V. Ex. 
de mandar proceder a um inquerito a tal respeito, 
fazendo effectiva a sancção do art. 126 § L o n. • 4 
da referida Lei. si verificar que houve a fraude que 
naturalmente se presume. 

Deus Guarde a V. Ex. -João Alfre,~~ 
t·eira.- Sr. Presidente da Provinc· 6.\~~~üVSrlftt5:4f( \ 

..... ~'>~ )) 
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N. s:.;.- FAZENDA. -EM 22 DE MAnço DE t8i~. 

Os exames 1le aualyse grammatical e orthographia constituem 
pro,·as di:;tiuclas. 

1\linistcrio dos Neg-ocios da Fazentla. --Rio de Janriro, 
rm 22 de Março ue 18í::!. 

O Visconde do Rio Bram·o, Presidente do Trilmnal 
do Thcsouro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da 
Thrsouraria 1le Fa-wiHiil da Província de Goyaz que, por 
Titulo desta data, foi nomPa1lo lgnar.io Pereira do Lago 
para o lugar de Praticante da mesma Thcsouraria, fi
Clllllo aqsim ;tpprov;u\a 1lelinitivamcntc a nomca1;ão 
provisot·ia, que fez ::t rrspcctiva Prcsidencia do dito 
Pereira do Lago para o mencionado lugar, na fórma 
do§ :to do art.l."do Decreto n." /1()H tle 2'! de Dcz~mbro 
de 1870. E, por esta occa~ião, recommcnda ao Sr. 
Inspeetor o disposto nos arts. 3. o e !L o das Instrucções 
de 18 de Dezembro de 1860 c a Ordem n. o 20 de 21 de 
Janeiro de 1868, a qual expressamente declara que os 
exames de analyse grammatieal e ot·thographia cons
tituem provas dis tinctas, c que, portanto, cumpre que 
sejam remettitlasseparadamente sempre que se tiver de 
dar execução ao art. 2í do Decreto n. o 25í9 de H de 
Março de 1860. 

Visconde do Rio Branco. 

N. SG.-FAZE~D,\.- E~1 22 Dt<: MAnço DE i87:L 

Dá providencias para os ca<;os de abuso das licenças conceLiidas 
a emprcg:lllos !I e Fa7ctHia por allegação de molestia. 

Ministerio dos Negoeios da. Fazenda.- Rio de Janr,iro, 
em 22 de Março de 1872. 

O Visconde 1lo Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo nesta data recommen
dado ao<> Srs. Presidentes das ProvinGias que evitem, 
qll1nt0 r·"l:'l .1o SPU :dntH'P. l{llP a pretexto de moles-
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ti:~ alguns empregados se ausentem tlc suas reparti
ções e até das Províncias onde devem residir, não para 
tra lar-se, mas para solícita r novas nomeações, ordena 
nos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda qne 
observem a mesma recommendação, na parte que lhes 
toca: cumprindo-lhes, logo que tllnham noticia de 
atg·um facto sr~mellwnte, proveniente de lir-ença rlada 
na fúrma dos arts. 21 c 2:l do Drcrcto n. 0 'dti3 de() 
de Abril de HlG8, representar aos Srs. Prrsiuentes para 
~er cassada a mesma licença; e fir~ando na intelligencia. 
rle que cessam os· vencimentos dos ditos empregados 
por lodo o tempo rm que se conservarem ausentes, 
deYrrulo ser estes advertidos de seu inegular pror,edi
mr·nto, e impór-se-lhes a prna do art. 30, ~ 2. o do 
l'ita1lo Decreto, si em outra maior não incorrerem. 

E convindo, outrosim, que, sahindo os ditos em
J1regatlos do lugar de sua rcsirlrncia para outra Pro
víncia ou para a Côrte, apresentem na!'i Thesourarias, 
ou nas Dircclorias col'npetentcs do Thesouro as li
cenças que houverem oiJtiJo, para o « Visto , dos 
respectivos chefrs, ordena que d'ora em diante assim 
se observe; cabendo aos Srs. Dircctorcs Geraes, do 
Thcsouro communicar aos Srs. lnspectores, e estes 
entre si, os nomeg dos funccionarios que lhes constar 
fliW sc acham na CMte ou nas Províncias com licença 
tias Prrsidcncias, ou sem ellas, pua os effeitos legacs. 

Vi.~condc do Rio flranco. 

N. gj_- FAZE~DA.- E~1 '22 DE ~L\hço nr:: i8i2. 

Marca prazo para a liquilla~·ão das contas da Pagadoria da The· 
souraria de 'Fazenda da nahia, c dá algumas explicacõcs-r~-
lathamentc a tal servko. · 

;\finisterio dos ~egor:io,; da F.nrnda.- nlo ilC Janeiro, 
em 2:Z de Março' de tHn. 

O Visconde do Hio Branco, Prcsirlcntc do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tt•ndo presentl' o oflicio n. o t do 
~r. lnspector da Tlirsonraria dr Fazr nd:~ d:1 ProrinriJ 

I•I·CI>Ili'' l>t JXí:! 11 
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da B"hil, de ;!0 do mez; proximo findo, á Directoria 
Geral da Tomada de Conta~, declara-lhe que, estando 
determinado pela legislação em vigor que os documentos 
de despPza seJam examinados, revistos e authenticados. 
antes do despacho para o pagamento, não necessi l:lm 
por isso de nora conferencia por occasião da tomad;h 
das contas rios Pagadores, ~:ouformc ~c :~cha providen
ci:ldo por diver~as ordens rlo Thr•wuro; e que a classi~ 
ficação ua despeza e organizar:tio dos balanços é serviço 
que dr~re ser feito na repartir.:;To em tempo di!Icrente do 
Pxamc 1la gcrrncia rlos rr•lerido.-; Pagadores, c por sua 
na LUrt'Z3 não faz par tn r!J to illa d3 de contas : ti c ando, 
portanto, mareado o prazo rlc (j() di;l.~ para a liquidaç:lo 
da conta dn cada t'\ITI'it:io completo da l'ag-atloria rles;;a 
Thesouraria, st~rtrlo quatro dias para cada twl tios doze 
mPws dr~eorritlo~ t!P Agoqn a Julho r• dons para cada um 
dos sr·i,; mr·zr•s atlrLcionar•,; dr: J ullio a lkzcrubro. 

risr·onrll' IÍO Rio lll'llliCO. 

~- Rs.-c;ru\1\.\.-- Lu ':(i Dl: }1\tv.:o nE lHí::!, 

HPI"l:tr:J f{n:\'"' ~~' Vf'Jll:inH·nlr•s if'''' C~>lllpl'lt'lll a nm Tcneutc 
Coronelrl:! t;nartl:t t\:Jr·irHJal, nrnur•:tdo p:ua sr•nir tle vo:;;,;l 
f'lll u·n t'o!JSI'Iho tlr: ~tJr:rr:r 11:•o olhlantr: exntr•r o eJII

JII"I'[ÇU ur• t:ollr·rtur. 

i\littislcriu tlo~ \'"r·~oein': d.1 l;nr·JTa.-l\io rle Janeiro. 
t•Ill :;!(j til' .:\l:irr;ork IH/::!. 

111m. I' F>zm. Sr.-l:m resposta :10 Avi'>o r'm qnr• 
\'.Ex., remPtlcndo-mr· o ollirio que lhediri.~ira o ln,;
Jlr:rltJI" tla Tlir·srJttraria rk 1~:\Zt:nda tla Província tle 
Ma lu Grosso, tlr· I:! dr· ~l:IÍo tio anno pro'\imo passatlo, 
ronsttlta sr: a Ulll Tr•Jtt'lllr• CrJJW.td tl:t C:tt:tnl3 ~:trional, 
Holllr·atlo ]WI:t Prc.,itlr:nri:t daqttPila Pro\ inr:ia para 
sr:nir rlc vog:d r·tn lllll r:r•Tl'l'llio rlt· .r.o:nerra, não ohs
t:illlt' f"<t•rn:r o r•mprr·,~o rlr· Colketor das l<lcntlas Grraes 
rl:1 rapilal, t'Ulll]lt'll'lll rr•nr:inwntos, r: qu:ws, dnrantP o 
!PIIlJIO 1'1\l qttt' serviu nu nwttrir>n:Hio consrlho, commtt
IJin• a Y. I~\. qttP dt•s•lr: a tl:i!a •'111 qu·~ t'!llron no t'\l'l'
ti··i~l LI·· '-"';·tl ·,l• <'rJI)·r·llr•• rJ,• "1Jr·!T::t 1\1'• :l L\t• ':!•1.1 
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encerramento, deve o mencionado Tenente r.eroncl per
(·elter o soldo, addicional e etapa, correspondentes ã su·a 
patente ; competindo ao Minislerio a cargo de V. Ex. 
decidir sobre a incompatibilidade de exercício e accumu
laç5o de vencimentos, em que discordam o Presidente 
c o Inspcctor da 'fhesouraria da referida Província em 
os o!Hcios qucora devolroa Y. Ex. 

Deu-; Guarde a Y. E\..-Domingos Jo~é Nogueira 
J,rguaribc.-A· S. Ex. o Sr. Vi,;conlle do Hiu llranco. 

-···· 

N. 8!).- JlJSTIÇA .-E)! 27 DE ~1.\RÇO DE 1872. 

1l••cidj· a quem compete a execução das seatenças n1s ·causas 
tlt• v:~lor m,~nor de iOO,lOOO, no Juizo dos Feitos da Fazenda. • 

2. • Secção. -l\linisterio dos Negocios da .Justiça.
Hio de Janeiro, em 27 de Março de i872. 

Con,ultou Y. S. em oficio de ;j docorrentc mez 
a quem pertence, em vista do Aviso de 27 do mez 
findo. a execução das sentenças nas causas de menos 
dn W0,$000, que correm por esse Juizo. 

Em resposta declaro a V. S. que sendo o Juiz subs
tituto da V a r a dos Feitos da Fazenda o auxiliar do 
Juiz rfTecti v o, com a compet cncia de jurisdicção es
pecial não só para substituil-o nos seus impedimentos, 
como tamhem para cooperar com clle nos casos e pelo 
mor! o determinados na Lei n. o 2033 de 20 de Setembro 
~~ Hegnlamento de 22 de Novembro de i87i, e incluin
do-se nestr·s casos a execução das sentenças até o valor 
dn 500;)000, é evidente que as d'e menos de wonooo, 
que no geral pertrmcem ao Juizo de Paz, f(Uando pri
ntivas dos Feitos ria Fazenda entram na mesma regra 
que estahrlece a competencia dos respectivos subs
titutos; e não era possível separat-as das causas de 
maior valor até 500BOOO, para serem entregues, ou ao. 
cffectivo Juiz privativo, mantendo-se-lhes o fôro, ou 
ao Juizo de Paz, desaforando-as. Em ambas as hy~·-"· 
have1·ia flagrante infracção da lei c Yerda,<k-ifP~Rlf:fi~ ;].!f J ·~" 
-rns.o .. · \.' õ.y, · - · 't1 
\.', t .. ,,.~·"'· \'•\\ \' \ 'l t 

/ :<~ 

'. 



Ao.·; Juizes substituto~ foi couliada a e\r~cUI;ào das 
sentenças atú o valor de :iOO,')O:JO, niío ~ó para se lhes 
propor1:ionat· tlllla tarefa wopria, como principalmente 
Jlara alliviar os liliw~:; r·lfe1>tivos de uma partn menos 
interessante de sua' attrihuiçü:'~, podendo aliás ter 
grande e\tr•ns;io JIL'Lt mtiltiplicirlade uc e~pecies. Deste 
modo facilita-se aos Juiw.; niicctivos o cXf'rcicio da 
juri~dir:ção criminal, qtw lhes (~ Luoucm conferida e 
a r1uc devent dar a mai> ~(Ti:t attf'llfj:lo, romo tanto ha 
mi~ter r~ta imporL1nlt' l':trll' Ja administração d:.t Jus
tir;a, 

Dr·n~ t:uardc :t Y. <-;,- Fnnu:isco dP Pauli1 de JYiJ-
9'·ciros ~r;,·ayrio /,abalo,-· Sr. Jt\iz dos Feitos Ja Fazenda 
da Corte. 

N. !HL- L\ZE~IIA.--- fi:~, :lfl IJE '\HBÇO DE lSí:!. 

Trata de urna qucstiio rdaliVll á appreh1;usão rlc mercadorias, 
em que foi ne;(a<h ao apprehensor a parte a que se julgaYa 
com rtircito, e ~xpliea a llisp.o·ü<Jw da Onlcm n. o 9 de a. 
de Jaueiro tle Ujlj3. 

Mini> te rio dos Ne,!!rH:ios da Fncll(la.- Hio rlc Janeiro • 
í'Ill :lO dn ~Jarço de 1Hi2. 

Tendo sido pn·s~~ntc ú Sec~:lo de Fazrmrla rlo Conselho 
de E~tado, de ordem de Sua Alteza a Princeza Imperial 
l\egenlc, em Nome rio lmpr~rador, o rr~querimento do 
1." Conferente dessa Atfanrlega, Josí~ de Sá Bezerra, 
reclamando contra a decisão deste Ministerio de H de 
Snlernbro de J8ü\l, qut~ eonlirmou a do antecessor de 
V. S. negando ao dito empregado a parte a quesc 
jnlgava com direito no prodncto da apprehem;ão das 
mercadorias pr~rtr,nr:1~ntes a Kock & Leverd, sob o fun
damento de t<~r sido a apprehrmsão eiTcctuatla não por 
diligencia propria do rnclamante, mas por ordem da 
lnspcctoria, em eonsequrmcia de denuncia, não podendo 
por isso srJr elle c0nsiderado apprchensor : a mesma 
Sercnissima Senhora, Conformando-se com o parecer 
1la referida Secç:lo, IlouYe 110r hem, por Immediata 
Hrsolução rir' ';27 do ,·orrente nwz, Deferir o mencionado 
,.,,,HFTimcuf.iJ: porrtttcl!l·lo akm ele l!J.o nr~ar su!.':·r~ 
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malt~ria analoga á da questão vcrt1mtc a Ordem de 6 
<le Ago~to de 1835 (expedida no regimen d.o Regulamento 
de 2ti de 1\larço de 1833 ), a que soccorreu-se essa Ins
pedoria para sustentar a suprauita decisão, vai a mesma 
oniPill de cneontro ao que ulteriormentl' foi admittido 
sobre csto ohjedo no Hegulamento de 22 de Junho 
de i83G e no de lU de Setemhro dg 18GO, os quaes 
marHiam distribuir o producto da apprehensão em panes 
ig11acs pelos apprcllensorcs c denunciantes: militando 
ta miJem contra a decisão a Onlem n." 200 de 4 de 
:-;r·tcmbro de 1S:JrL 

Fazendo esta communicaçfío a V. S., cumpn~-rrtc ainda 
:1ere~ct•ntar para os dl'vidos elfeitos, em obst)rvancia 
da supracitada Hcsoluç:io Imporia I, que o motivo a !legado 
por essa Inspectoria para oppôr-se á alludida recla
mação, julgando-a contraria ao disposto na Ordem n.• 9 
de ri de Ja11eiro de 181i3, não foi curial; porque si elfec
ti\·amenlt: vedou ella aos empregados das Alfandegas a 
faculdade de recorrerem, como partes, das decisões 
dos lnspertores nestas e outras questões relativas á co
Jn·ança de direitos, tal prohiiJiçJo de modo algum comt 
]lrehendc, nem podia comprehender, a faculdade de 
recorrerem das decisões do Poder Administrativo, quando 
ha um direito garantido ao empregado pela lei, e vio
lado em seu detrimento: 

Que a rlita ordem refere-se unicamente á materia 
dos conllictos entre a Administração e as partes, não 
podendo os empregados intervir para reclamar contra 
as decisões r ela ti v as a taes ma terias, devendo-af: res
peitar qualquer que possam ser os seus interesses na 
decisão: 

Que na presente questão, porém, e em outras de 
irlentica natureza, a reclamação não versa sobre a jus
tiça ou injustiça da apprehensão, mas sim sobre o di
reito que o pretendente julga ter aos premias que a 
lei lhe promette, direito cuja postergação póde sempre 
d:u• lugar ao verdadeiro recurso por via contenciosa. 

Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.
Sr. lnspcctor da Alfandega do Rio de Janeiro • 

..... 



1\. !li. - 11\lPEl\10.-E~I 2 llE ADRIL DE H372. 

Ao Prrsitlentt~ da Provincia de Jllinas Gcracs. - Declara que 
eumjli'P !ts Camaras tllunicipaes cxpetlir tliplomas aos citla· 
t!rws eleitos membros das AssPmhlé:l~ Provinl'iaes, não obs
tante susdtarcm-se duvida-; relatiq;; á apmaçâo dos votos; 
,·isto competir ás dita-; A-<,;t:tuhl,··:t' o ctmlu:cimcnto dessa;; 
tluvirlas. 

<;!.• Srr(\o.-1\t:ni-<I<'!'Íil do' N•·"ncios do lll1(li'J'io.
Hiu tl1~ .hlll:irt•, l'lll '2 de .\kilt!f: 1Hí2. 

lllm. I' E\111. Sr. -C•>Illlllt!ltirou-mc Y. Ex. qur. 
em suluç:\o da ,·on,;ulla qttr' l!tt• tizt•r:t a Camara Mtt
ltiripal da rirl:tdc d1: Sahar:·t.-Si tlf'ria expedir diplo
mas aos ridad:tos 1:!ei tos Jllt'Tllhro.; da Assemhlt'·a L•:
p-islativa dess:t Pro\ ÍJH'ia wlo ':!." tlistricto, não oh'
tantn harcrem dons Yer1:adores rcrus:tdo assio:nar a 
acta d:t apuraçJo geral 1le ,·otos da n·sp,•cliva 'êli:içJo 
em nzão de clnridas susriladas ;'1ecrca da lcgalidatle 
da dita ap11raçJo; rcsp,,nrJ,~ra aflirmativamr:ntc de 
conformidarlc com o di~posto no art. SR da Lr:i n." 
:!87 de IH dn Ag·osto di' iHíli e Yislo competir :'t Assem
ldb o ronllccimf'nlo cbqurllas duYirlas, nos termos do 
art. li." tio Acto Adtliciuual c do Aviso n." :1H de 2 de 
:\ .u;os to 1le 18(i!). 

O Governo Imperial apprnn rsta decisão tle V. Ex., 
por Sl'r funrlarla nas di:<pn~i,;iies l'itarlas, ficando assim 
r·t·sponrlido o sr·u ollit'io cl1' lJ do mez proximo passado. 

J)rns l:uanlr a V. I·~\.--.Torio Al(rrdo Corrêa de Oli~ 
··,·ira.- Sr. l'rl'sic!enfl' da l'rnvinria de l\linas Genes. 

N. !l~. - T:\IPEHIO. --E)! 2 DE ABRIL DE 1872. 

An Prl'sidenlt' tia Pm1inc.i~ elo 1\io 111~ .T:lllriro. - ncelara se. 
r••m motivos •lc,;wllidack dos trahalhos das .Juntas de quali
lica~·ã? 'irrq;ulal·irtadcs suhstanci:tcs na formação destas. 

2.• Srt~ção.-1\linisterio dos Negocias do lmperio.
H.io de hneiro, em 2 de Abril de 1872. 

Illm. r Exm. Sr. --~ Foram approvados os actos 
p••ln< •JII:H'' t·s~~~ Pn·~it!rrwia annullou os trabalhos 
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d.Js J tlll tas de qualificação de vot:m tes das frrguczias 
de Nossa Senhora da Conceição de Carapehús c de 
S • .loiio do Príncipe, á vista das seguintes irregulari
<l:ldes ,:nbstanci;~r•s, em que se fundaram : 

1. • Terem os dous supplentes de eleitores, que com
pareceram para a formação da primeira das referidas 
Juntas , funccionado como rnemlJros da respectiva 
turma por nomeaçJo do Juiz de Paz Presidente, con
tra a disposição do art. U." do Decreto n." 1812 de 23 
de Agosto de 185G ; 

2." Ter o Juiz de Paz Prcsirlcntc 1b segunda, pelo 
facto de IJa,·nrem votado em hranco os quatro sup
lJlentes de eleitores tJUe comparecer:un, nomeado, corno 
o preccrlentt~. os dous membros da respectiva turma ; 
quall([O nn,;ta hypothesc, implicitamente coinprehen
ditla na tlisposir;Jo do art. to do Decreto citado, r.om
pclia ai[Uc!la nomr•açJo ao ti." \olatlo na t'leição de Juiz 
do Paz do di~tricto, o qual devia ser convidado para 
tal fim, e si este não comparel'esse até ao dia spguinte 
pelas nove hora~ da manhã, ao li.", c a,:sim por diante. 

O IJUr declaro a V. Ex. em solu~.::Io cios snus ollicios 
datados de 1~ e 18 do mez proximo passado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jotio Alfredo Corrêa de Oli
I'I'ÍI"Il.- Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro. 

:'.;. \J:l.- FAZE:''WA.- E1r 3 De UlfliL nc 18i2. 
, 

A porcrntagcrn de cp1c trata o art. !12 do ll.eg. de n. 0 2i33 de 
IS:í\t tlc~ve ser decluzida uuieamente do producto liquido das 
IIC'raups de hens de defuntos c ausentes. 

~Iini:;;trrio tios Nrg·o1:ios tla Fazenda.- Hio tlc Ja
ftt•iro, em :! de AIJril dr· 18i:!. 

Illm. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., rm resposta ao 
Sf'U otlieio n." ::?H:> de 20 de Fr~vereiro proximo p:-~ssa'do, 
qnr IJcm re<:olvr•n a wnsulta feita pelo Juiz de Ausentes 
substituto de Nova Friburgo, em otlicio dt> ~~de !Jczcm
!Jro dr• 1B7i, decidindo que a porr·rni<JI{l'Ill de que trata o 
: rt. I\~ (:0 Hc•gnbm:'rlto u." ::'J·;·; dt• ;;; tlo• J1:nho :1.~ !8(i~ 
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deve sr:r de1luzi1la unicamente do producto liqnido das 
heranr;as uc bens de defuntos e ausentes; isto é, depois 
de desembaraçadas dos onus c dividas de que por ven
tura estejam sobrecarregadas. 

Deu!' Guarde a V. Ex.- Visconde rlo Rio Rrrrnco.
A' S. Ex. o Sr. Prm;illl'llil~ da l'rO\ineia uo Hio d1~ 
J anciro. 

:.1. !H.- FAZE:'i!L\ .-E \I 't DE All!IIL DE IR72. 

Sohn~ a ~c~:umul:tçi1o de um 1~mprcgo 1lc Fazcmla com o de 
Lente de 11111 Lyr,,~o. 

l\linislnio rins Nc,u:orios da Fazr,nda.- llio 1le Ja
Jwiro, em f! tk i\.!Jril de 187:2. 

Illm. r: E'í.m. Sr.- Communieo a V. E'í.. qur, at
Lcnt as as c i n:nm~Lanei:1s qu1~ po1ulcra eom rcfcrene ia 
:10 assumpto do oflieio n." 18 do Inspcetor 1la Theson
raria do Fazenda dessa Provinda, de 27 dt• J IJH~iro 
proximo findo, não prohibo a aer:umnlação do 1'111 preg-o 
de Chefe de Srcç~io da mesm:1 Tltesonraria cn1n o de 
Professor do Lyr•~o, rn:ts que isso não pt"1de continuar 
com prejuízo do imporlaHit~ scni1:o 1larruella Hepar
tiçãn; pelo que, dcrlaro nesta d:1ta ao dito !nS[Iector 
que o Clll'fC da l." Snn;ã11 deY•~ n:-;rusar-se ele sPrYir· dt~ 
examiuatlor outle rornparer·t•r ao~ aetos do rdt~ritlo Ly
cêo, qua111lo se elfcctuarnm nas horas marcadas para o 
expPdinnte, ficallllo sn,initn :"1s JH'nas impostas nos arts. 2!1 
c :10 1lo lltlereto n." !~1:;:3 d11 !i de A h ri! rle i8H8, nos eliao> 
em qun faltar á llPparli1::1o pPlos motivos aeima indi
carlos, 011 por i m pcu i nwn to proven ien lt~ elo exercido tle 
Lcn te ou l'rnfeso>nr puld i1: o. 

Deus r:uartle a V. E'í..- Visconrlr do Rio Bl·rtnco.
A' S. Ex. o Sr. !'rcc,;id,•JJte da Província de Goyaz. 
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N. \ri.- FAZ.!<:.'\ DA.- Ell G DE AnlliL DE IR72. 

As letras sal'arlas pelo Thcsonro e TltPsourarias a favor tl(l 
pal'tieula!'Ps t:sl~to sujeitas ao sello (Hnpm·cianal. 

'linistrrio dos Ncgocios 1la Fazenda.- n.io de Ja
miro, ··m (i de Abril de 1872. 

O Viscon•lc rlo Rio Branco, Pref'itlcntc uo Trihunal do 
'flwsouro Nacional. ten•loconhceimPnto do ofllcio n." 2;) 
do Sr. Inspcctor da Thrsouraria til) Fazenda da Pro
Yincia do Paraná, de 11 tln 1111'1. prnx.imo lindo, dirigido 
:'t lliredoria Geral da Cont~hilidadc, dt•clara-llu) que o 
art. 7." do ll~creto n.• :u:m de 1:1 de Ago~to de ttma, 
~tuc i"cntava do sello os saque~ oll'erccitlos aos partien
Ltr"" pt~la A•lrninistra.ção l'itlJiica, acha-s<~ revogado pelo 
ad. 10, n." 2, tio H•·g·ulamento H." .'J,;;o;; dc !) de Abril 
•·le lHiO, qur, sujeitott ao mesmo imposto todas as letras 
sae:Hias peJo Tltl'SOili'O e Thcsour:al'ias a favnr de parli
í'lll:tl't)S, aiuda qtie para movimento de fnndos entm 
Jll'partir;i!t~s Pul1lieas; pelo que, cumpre que o Sr. lns
p•·dor, em niJediencia a esta ultima dispo~içJo, faça 
t:tJhrar o ·'•~llo das lt:lras que ti\·erem deixado dt) pa
;~·1!-o ~ lil':tlltlo inlt•ir:llJn tle que o ilo.s Silifl!C.; ronlra o 
TIJI'"'JlJI'O li'Jn sido s:il.isft~ilo nt•sla d\rtt:. 

Visronrle ,To 1 ?iu /Jnmcu. 

:v. !10.- F.\ZENDA.- E'1 () llE .\Bllti. IJE HG2. 

Aos Connn:ltlllaniPs tios p:uptCII'S a Y~p"r tla Con!'pauhia de ~a
' <'g:11:ão Bras i I I' ira I'OIT<: a oltri{,!a•::lo tle reec!lCI'Cill uas 
n:partit;õ.,.; os tlinheirns do Estado, qtH' l<:nh;uu tle ser tran!l 
l"'rl:t'i"s d:ts TIII'Solll':trias p:tra o Tlfl•souro, ou tlesli! J!:tra 
aqtH:Ilas. 

'lini,.;tnin tln::: 0ir•.!.rnl'itJS 1!:1 FazPntb.-Hio tlr Jan1·irn, 
~~111 li dl' Abril dt· J.'ií:!. 
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Commandantcs Jos paquetes a npor Ja Companhia de 
Navea:arão Brasileira recusam ir rcceuer na dita The
sourM·i<i as sommas que têm de ser rcmcttiJas ao The
souro Nacional, sob o pretex.to de que esse serviço e3tá 
:1 cargo dos respectivos Commissario::, resultando dessa 
reluctancia alguma demora e transtorno no serviço das 
remessas; cumpre-me. declarar a V. Ex. que os di
nheiros do EstaJo, que devem ser tran,portaclos das 
Thesourarias para o TilCsouro, e tle;le para aquellas, 

·sempre foram entregues aos Commandantes dos va
pores da Companhia de paquetes, que os vão receber 
nas repartições pessoalmente, ou, quando impedidos, a 
seus prepostos. 

Para obYiar duvidas a c,:te respeito, expediu o The
souro as Instruccões ele 4 ele Setembro de 1855. ora al
teradas pelas de· 25 de Fevereiro de 18ô9 publicadas 
em Circular d<1 mesma data. Por estas ultimas Ins
truccões sómente foram isentos os Commandantcs da 
o!Jrig·ação que antes llres fura imposta de procetlerem 
á contagem das sommas tias remessas no acto de re
eebel-as; alterJção que foi feita de aecórtlo corrr o Aviso 
do ~Iinisterio da Agricultura de 1\l ele Dezembro dé 
18G7, publicado com a c i taua Circula r. 

Portanto, não podendo permitlir-se que os Comm'l.'l
thntes ela nova Gompanhi:.~ de paquetes brasileiros deixem 
de observar a pratica estabelecida, que convém man
ter-se, pois que só mente elles são os competentes para 
receber os volumes com dinheiro, que se tem de rc
metter do Tllesouro· para as Thesourarias, e destas para 
a1uelle, ou para estas, scguntlo as determinações do 
'fl1Csouro, e não os Agentes da Companhia ; rogo a V. 
Ex. se digne tlar as necessarias orJens para que con
tinue a -obsen::mcia da~ c i ta das lnstrucçJes de 2:5 Jc 
:Fevereiro de :1.8fi9 t:m todos os portos de escala dos va
l)Ores da Companhia Brasileira de Paquetes. 

Deus GuarJe a V. Ex. - Visconde do Rio Branco. -
A' S. Ex.. o Sr. Tlleocloro l\hcllaclo Freire Pereir;.1 ua 
Silra. 

--
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N. !)7.-JUSTJÇA.-E:li 6 DE ABIUL DE 1872. 

nesolve úu-.-idas sobre a Reforma Judiciaria. 

lilinistcrio dos Xrp:ocios da Justiça.- Rio de Janeiro, 
em 6 de Abril de 1872. 

Itlm. e Exm. St·.- Com o seu officio n. o 20 de 12 de 
l\Iarço ullimo-suumetten V. E 'L á consider:tção do Go
verno Imperial :JS seguintes duYidas propostas pelo Juiz 
l\Iunicipal e de Orphãos do termo de 1\bmanguape : 

Se as attribuiçõcs conferidas aos Juizes Municipaes e 
de Direito, nns comarcas especiaes, pelos arts. 23 e 2~ 
da Lei n. o 2033 de 20 de Setembro do anuo passado, c 
arts. ü.í e ()(i~~ L" e 2. 0 do Decreto regulamentar 
n. o 4824 ele 22 de Noveml1ro daquellc anno, são ou não 
ex 1 cnsivas ás causas comrnerciaes, mesm<f ás de fal
lencia ; 

Se nas causas commerci3es até ao valor de t>OOSODO 
tambcm ;e segue o processo summario prescripto no 
Decreto n. • 737 de 25 de Novembro de :1850, arts. 2:37 
~ 5:41 ~ 

Se igualmente cab3 o dito processo summario <is 
causas cíveis ou commerciaes não excedentes ao valor 
de 50060:::10, e Jirmad ~~em títulos e papei,, de que 
tratam a Ord. L. 3.• Tit. 25 e o art. 2-íi' do citado De
creto n. • 737. 

Eãn sua- representação usa o Juiz Municipal da c:x
p~;ão -comarcas cspeciaes,- parecendo entretanto 
referir-se ás- geraes,- o neLe existem Juizes .IHiinici-
paes. _ 

E quanto á matcria da consulta, Manda Sua l\Iages
tade o Imperador declarar a V. Ex.: 

1. o Q~e as attri!mições conferidas pela nova Reforma 
Judiciaria aos Juizes de Direito e 1\Iuni.cipacs em re
lação ás causas genericamente d()nom inadas- c i v eis
comprchendem as commerciaes c ele f:l!lcncia, conforme 
a decisão constante do A viso de 15 do mez proxiwo 
findo; 

2. • Que para as c:msas commerciars continúa a pre
valecer o proc!)sso especial estabelecido pela le.r;islação 
:1 n terior ã c i ta da H. e forma Judiciari3, c não expressa
mrnte revogada; 

3." Q'Ie, deaccôrdocom a 2.' parte do art. 2/ da Ler 
0 art. ti:.:i do D2creto n." ·182-í., a naturcz:~ do proce~so 
summano na<: rausa-:, qne não tiverem proce~so· esp::-
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cial e privativo, se determina pelo yalo1· dcllas, quaes
quer que sejam os títulos, em que se fundem; devendo,· 
entretanto, obscnar-sc a excep.ção "t!eterminada para os. 
casos, em que.se tratar de bens de raiz. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Francisco de Paula de Ne
greiros Sayào Lobato.- Sr. Presidente !-h Província da 
Parahyba. 

N. 98.- JL"STIÇA.- E~r 6 DE ABI\IL DE 1872. 

Declara que n:ls comarcas noYamente crcad-as a (inscripção 
das !!)J!~~IJ.~_cas seja feita por um dos servcntuarfos de jus
tiça nvmeados'pelo Ju.iz de Direito. 

l\linisterio dos Neg-ocios da Justiça .-Rio de Janeiro, 
em 6 de Abril de 1872. 

fllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua l\lagestadc o 
.Imperador o requerimento d.ocumentado de Joaquim 
Luiz de Souza Bre"\'"es & Comp. fazendo ver que na co
roare<;~ de Nova Friburgo lhe f\ira recusada a inscripção 
lle uma escriptura ll~pothecaria, por não.. se achar ainda 
11omeado o official do registro. 

E o mesmo Augusto Senhilr Manda declarar a V. Ex., 
para os devi{)os effeitos, que, ã vista do §L • do art. 7 .• 
lia Lei n. o 1237 de 24, de Setembro de 1864, JJão podia 
ter lugar a dita inscripção na cemarca de Cantagallo, 
como bem el}iendeu. o respectivo Juiz de Direito, por
quanto ach~do-se os bens da hypotheca na fregut"zia 
de Paquequer, termo de Nova Friburgo, cujo territorio, 
o~r'ora pertencente á dita comarca, faz hoje parte da 
de Nova Frib.urgo, competia ,ao Juiz de Direito desta, 
na conformidade do Regulamento ann~xo ao Decret0 
n. o 3453 de 2G de Abril de 1865, nomear interinamente 
para official do registro um dos serventuarios de jus
tiça, o._ qual desde logo deveria usar de cadernos pro v i~ 
sorios, a fim de não so!Irerem os interessados. 

Expeça, portanto, V. Ex. as ordens nerrssarias para 
a prompta imtallação do regi,tro, e.Jaça por sua parte 
a designação~ de que trata o~ 2. o do art. 7." do Regula-,. 
mento citado. 

Deus Guarde a Y. Ex . ..:... Francisco di Panla, de Ne- 1 

qreiros Sayào l.QbaLo.- Sr. Presidente da I'!:JYincia d& 
liio f! c Janeiro. 

~·-
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N. !10.- n:sTIÇ:\.- EM ll DE AnniL DE 1872. 

SoiYc dnYitla& sobre a Hcforma Judiciari3. 

l\li1li~terio dos Nt'g"orios lh JustiçL- Rio de Janeiro, 
em ti tle Abril tle tsn. 

Illm. c Exm. Sr. - Submellcntlo ú consitlcração fiO 
r.overno Imperial a consulta do .Juiz de Direito da 2.• 
Yara Crime da capital rlessa Provincb, sobre a intelli
p-encia que se tleve dar ao~ 2. 0 <lo art. L o da Lei n. o 203:~ 
de 20 dt' Sr.tembro nl timo, combinajo com o art. !1. • do 
rrspec t iYo regulamento, quanto á su bsti t.nição tios Juizes 
de Direito nas comarc.ts geraes, participou V. Ex. ao 
mesmo tempo haver tletrrminado que aqurllc l\1agis-
1rado tirasse no exrrcicio da 2. 3 Vara c o Juiz Municipal 
no da i. •, para evitar-se a accumulação de varios en
cargos pelo mesmo Juiz de Di1·eito, como turlo expõe 
essa Presidencia em sru ofl1cio n. • 3í de 21 tle Fevereiro 
]lroximo findo. 

Sna l\Iagestade o Imperador, a cujo conheci mcnto 
levei este ohjecto, .Manda declarar a V. EL: 

L" Que o~ 2.• doart. L• da LPi c o art.~.· do Re
gulamento se rrfarem ás substituições nas comarcas es
Jleriaes, c narla tem com ns g-er::1es mencionarias na con
~nlta; sendo qui' as disposições des~ús artigos, por sua 
clarez~. rlisprn>~am qualrJuer demonstração; 

2. o Qrw nas romarcas gcrars a substituição dos Juizes 
rlc Direito conlinúa a ser regulada pela legislação ante
rior, pois que a este respeito nenhuma innovação fez a 
Heforma JUlliciaria; 

3.• Que nessa;; comarcas o~ Juizes rle J)ireito c Muni
ri paes ronsenam o exercício de ,;uas antigas c hem 
diseriminatlas attribuições, que se augmrntaram pcl:t 
dita rrforma, como ó expresso nos arts. fi. o, 1~, 113, ()4, 
c fi{i do regulamento citado. 
Dru~ Guarde a V. Ex. -Frm'cisco de Paula de Nc

!Ji"l'Ít'Os Say1l.o Lobato.-Sr. Presidente da Província de. 
bt·~. 



DECISÕ!ZS 

N. 100. -B'IPERIO.- E11 Ô DE ABRIL DE 1872. 

Ao ·Presidente da Província de l\linas Ger:lcs. - Declara rruc 
no caso de· transfercncia da sédc de uma fre~úc1.ia não se 
deve pratic:~r acto algum elci.toral cmquauto não ftJr con
firmada a transfcrcncia pelo respectivo Prelado. 

2.• Secção.-1\Iinisterio dos Negocias do Impcrio.
Rio de Janeiro, em 6 de Abril de 1872. 

Illm. c E'<m. Sr. -Respondendo ao officio n.o 17 
de 26 de Fevereiro ultimo, no qual V. Ex. commu
nicou-me haver declarado á C1mara Municipal do Rio 
Pardo que não se devia praticar acto algum eleitoral 
no arrai:ll dos Lrnçóes, para onde fOra transfcnda 
a séde da freguezia do Tremedal, em virtude da Lei 
Provincial n.o 1.663 de 16 de Setembro de 1870 .. em
quanto pelo respectivo Prelado diocesano não fo<;se con
firmada a transferencia, cabe-me dizer a V. Ex. que 
é approvada esta sua decisão, por estar de confor
midade com a doutrina do Aviso n.o 37 tle 6 de l\larço 
fle 18í8 c outros, e com a disposição do art. 9í elas 
Instrucções annexas ao Aviso !1. 0 565 de 31 de Dezem-
})!'0 de :1868. · 

Deus Guarde a V. Ex.- João Alfredo Corrêa de Oli-:
veira.-Sr. Presidente da Província de l\Iinas Geraes. 

N. iüf, - UIPERIO.- Eli 8 DE ABRIL DE i872. 

Ao Presidente da Província rio K;pirito Santo. - Declara não 
· poder concorrer para a formação de ::Junta de quaU.ficação ·o 

eleitor'- que tiver mudado o seu domicilio. 

~.a SerçiTo.-1\Iinisterio dos Negocios do Imperio.
Rio de J~neiro, em s· de Abril de 187::.' 

Jllm. e Ex.m. Sr.-A' vist:1. da doutrina dos AYi~o" 
n. os 237 de 4 ele Junho de 1860, 81 de 2~ de Fevereiro 
de i8t:J:3 e outros, é approvado o acto, .crue V. Ex. rom
municou-me em ofticio n.• 18 de Hi do mrz .lindo, 
pelo qual foram annull~dos os tra!Jalfws tia Junta de 
qualifir:~1<;ã0 de votanles da fre~·uezia da Serra, sob o 
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l'nn,la lll!'lllo dn lla\-1'1' concorrido para a form:1ção da 
III!Jsnta Junta o t!leitor Ernesto PtTeira Gustavo, que 
111uuára o seu domicilio para outra frcguezia, e cujo 
rufo influiu no resultado da cleir:ão da Junta. 

O que Llet:laro a V. Ex. em r·csposta ao sobredito 
ullirio. 

D1't1S Gu:ml1~ :1 V. Ex.- Iodo Alfrerln Corrt:il de Oli
rcim.-Sr. Pre~idt•ute da Provineia do Espiritu Santo. 

~. 10.'.- !;t;Clt!L\.- Eu ~ DE \BI\IL DE 187~. 

ll:r prvl'i:it•:H:ias, a liin dP evil:ll' o' desaslrns lfliC se l011l dado 
pu!' ucca,i:·w de salvas de artilharia. 

Cir,:ular.-1\Iinisterio do~ NP!::ocios da Cucrra.- fiio 
111· .L11tciro, em U de "\bril de LS7t. 

Jllm. e Exm. Sr.- A fim de evitar os 1lesastrcs que 
por mais dn uma YCZ se ti~ In dado por occ::siiio do s:llvas 
di! artilh:1ria, jú JH!Ia nü tjnalidado do lllatcrial e das 
IIIIIIliçües, .i~t pl'la falta de I'X<Tcicio das praças, conYém 
recntHillí!lldar ao.; Curnmamlantc,;, !leio ~ti dos corpos de 
arlillt:tria, t;Otllil dos !'orle.-; I' forlalt•zas, que i'\a!llilll'lll 
l'<'.~.ularlll''llle o l'.,la:lo da rc.,pl't'lila p:dalllt'llla, c rcda
lll<'lll a ~lifhlÍI ttit;.;'ío do que ~e a1'11ar dctr·riurado, prind
p i! lll!'llle 11u quu diz respeito ;'t:; Llltadas, ljt~c rlen•m estar 
·'''litpre em IJom e~lado, assim como os sc;cos para car
turllus, :tpp!ir·;uuJo-se a estl's c <'trjuellas o,; meios conhc
ri.lo . .; para sua l1oa COll.'()l'YaÇÜo, e Lem assim ordmrar que 
o-; i'XI~rcicios di~ arlillt:~ria, prinl'ipalmenlo o,; de t'ugo, 
s:·jat:t t'rl'l]tli'itli'S, l:111lo nos corpos da arma t;OIIlo nas 
fol·tilicar:'JL'' arma:l:ts, oiJStTYando-se nt~lle.s todas as 
:·t::;ra.; ~~ (Jt'Ulllci!Ut't•.-; pn·si:l·i plu.-.; [lt·lrh He.~·ulameutos 
adr1plat!os: o IJllC declaro a V. E\. pata seu conltecimen
Lo i' dt'l ida 1:\t'Clli;Üo nessa l'rovincia, prevenindo-o dn 
!flli' lli~,;la data st: I'I'COlllllli'll:ia ig-u:ilruentt: :10 Dircctor 
do ,\r~t~nal rlc Gtllll'Lt desta C:lrtt• que n;'to rcrnelta para. 
:1.~ Provinci:-ts sr•n;lr1 pol1ora prupria para o ~1'I'Vi1;o de 
:1:·tilltaria, lil'lll ar:oudicionad:t, e cuj:1~ qualidadr•;; pliy-
' i,:,t~ .!..:ar:ttll:i:a o sc1t h:llll tr·:r:r.;porli: c conserv;tção. 

ilt:11s tll!:tl'di• a Y. Ex.-linminqqg .!osr: .\'nr;1u·im Ja
~~·rrt:·ifr,·.-·-- ~.;·. !'l iril'tlli• da l'ro1 iuci:t de ... 
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DECISÕES 

N. 1.03.- FAZENDA.- E.u iO DE ABRIL nE 1872. 

Os livros que os I'arochos devem ter pata o(re:;istro dos nas
cimentos e obitos dos tilhos de'cescravas, nascidos de 28 de 
Setembro de 1871 enr diante, estio .sÚjeitos ao scllo lixo d~ 
100 réis por folha. <~ 

Mlnisterio dos Neg·ocios da Fazenda . ...;,. Rio de Ja
neiro, em 10 de Abril de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aó Sr. Inspe:tor da Thesou
raria de Fazenda da Província das Alagóas, em resposta 
ao seu officio n." 9 de 6 de Fevereiro pro\:imo passado, 
que bem procedeu, fazendo constar ás Estações Fiscaes 
sob sua j urisdicção que estão sujeitos ao sello marcado 
no ~ 2.0 do art. 13 do Regulamento de 9 de Abril de 
1.870, os livros que, em virtude do ~ 5.0 do art. 8. o da 
Lei n. o 20'10 de 28 de Setembro de 1871, devem·tcr os 
Parochos para o registro dos nascimentos e obitos dos 
iilhos de escravas, nascidos desta ultima data em diant<t, 
visto que os ui tos livros não foram declarados isentos; 
tlaquelle imposto p~::,la citada Lei, nem pelo Regulamento 
Jo 1. o de Dezembro prox.imo findo. · 

Visconde do Rio Branco. 

N: 10~.- FAZENDA.- E~110 DE ABRIL DE :I.Sj2. 

Não estão sujeitas ao im()osto de transmissãJ de propried:ulr. 
salvo nos casos do art. 3. ó I iJ.o do Ú~guT:II.õ-:tf.>a de 18li9, 
as plantações ue canuas e outros quaesqucr productos da 
lavoura. 

:\Iinisterio dos Ne.~ocios ua Fazenda.- Hio de Ja
neiro, em W de Abril de 18i2. 

O Viscon;le uo Rio Branco, PrcsiJeute do Tribun~l do 
Thesouro ~acionai, dedara ao Sr. lnspector da Thesou
n.ria de Fazenda da Provin-::ia das Alagõ~s, em resposta 
ao seu ofEcio n. 0 80 de ·1- d;; OutLlbro i!O anno proxirno 
pa.ssaJo, liLte ap1)fO\'a o s0u acto de;;iÜinJo que, não 
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pode nu o ser considerados bens immoveis a::; plantações 
Jc cannas ou outro~ quaesquer protluctos da lavourà, 
não estão por isso sujeitos ao imposto de transmissão 
de propriedade, salvo nos casos indicados no art. 3. o 

~ !l." elo Regulamento annexo ao Decreto n.o 4355 de !7 
de Abril de :1869; visto estar a referida decisão de ac
côrdo com a Ordem n. o 2 dirigida em 4 de Janeiro 
proximo passauo á Thesburaria de Fazenua da Província 
do Hiu Grande do Norte, c outras resoluções sobre as
sulllplo idcntico ao de que se trata. 

Visconde do Rio Branco. 

N. W:j.-FAZE~DA.-Eu 10 DE AnnrL DE 1872. 

heclara quaes os títulos ou vencimentos que, na confõrmidade 
tio art. t.o do Decreto n.o 4721 d11 29 Je Abril do anno pas~ 
sado, eswo sujeitos ao scllo de 7 °/o. 

l\Iinistcrio <los Negocids da Fazenda.- Rio de Ja. 
nciro, em 10 de Abril de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal d(} 
Thcsouro Nacional, tleclara aos Srs. Inspectorcs das 
Thcsourarias de Fazentla, de accôrdo com a solução 
dada á duvi<la proposta pelo Inspector da Pagadoria das 
Tropas da Côrtc, constante da representação que acom,. 
panhou o Aviso do l\linisterio da Guerra de H de Se• 
tcmbro ultimo, que o art. L" do Decreto n. o 4721 de 
c:.m de Abril de 187i sujeitou ao sello de 7% unicamente 
o~ títulos ou vencimentos que pela legislação anterior 
estavam simultaneamente· obrigados ao sello propor
cional de 2 %, c aos novos c velhos direitos da tabella. 
uc 30 tle Novembro de l8H ~ sendo, portanto, isentos 
da taxa de ~ %, que o Decreto acima citado esta __ .. _ 
rle confornudade com o art. iO, n. 0 36, r·n.ort~:Jjl ~ ,, 
<lc '!.7 rlc SetciUhro de 1870, os titul , ~ikl.\ltMniJ~-7,.T_.f 
fJIIe só paganm o referido impost .:o-~ •tos e velllo~ 
rlirciLos. / ,~ 

PI'CISÕ!"S llE lSi2. J3 /.~/ 
~'cà 

f'.\~ 



E, outrosim, que estes títulos, como bem cnlcntlcu a 
Pagadoria das Tropas, estão obrigados sómente á taxa 
de 5 "/o como imposto de scllo proporcional cobrado pela 
fúrma vrescripta no art. 2. • tio referido Decreto de 29 
1le Abril, do mesmo modo que sú pagarão o sello de 2 "lo 
os títulos que estavam sujeitos a este imposto e isentos 
dos novos c velhos direitos segund.o a legislação an-
terior. 

risconrle do Rio Dranco. 

N. IOG.-FAZENDA.- E)! H DE Anlt!L DE 1872. 

Sohrc os ,·cncimentos <lc um empregado de Fazenda que, sendo 
nomeado para outra Hcpartição, c não podendo seguir para 
o st~U novo destino, ficou scrviutlo, como :H\dido, na Rcpar· 
li~fw em que se achava . 

. l\linisterio dos Ncgocios da Fazen1la.- Rio d(~ Ja
neiro, em H de Abril de 18i2. 

O Viscontlc do Hio Branco, Presidente do Trihunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Thc
souraria de l<azenda tla Província de Santa Catharina, 
em resposta ao seu otncio n." 10 de 13 de Fevereiro 
Jlroximo passado, que, não trll!lo tomado posse o Ama
nuensc que por Decreto de 1.:~ de Abril de 1868 havia 
3ido nomeado para a de Mato Grosso, José Joaquim llc 
Magalhães Fontoura Junior, por ter o Governo, á vista 
!las razões pelao; quaes se mostrou a impossibilidade em 
que elle estava de seguir rara alli, determinado que 
ticasse ad.dido a essa Thesouraria, onde exercia o lugar 
de Official da respectiva Secretaria: bem procedeu o 
Sr. Inspector mandando vagar ao referido empregado 
o vencimento de novecentos mil réio; annuaes desde o 
ui a ·29 de Setembro de i868, em que começou a servir 
como addido, sem dcpenllencia do titulo da nova no
meação, o qual só d.everia ser apresentado na Thesou~ 
raria pnra onde fôra removido, no caso de que tivesse 
srguiclo a exercer a\li o luç;ar para fJUC tinha ~ido no-
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meado; c IJcm assim que nenhuma duvida póde haver 
áccrca da regularidade com que tem-sr abonado o dito 
nncimento, porque, sendo clle o do lugar de Offici;Jl, 
tinha 1lireito o empregado ele quem se trata a perce
bei-o como acldido, emqu:mto não fosse empossado no 
de Amanuense em Mato Grosso, salvo si tivesse receoido 
as ajudas de custo para viagem, o r1ue não se verificou. 

Visconde do Rio B1·anco. 

N. :107.-FAZENDA.-EM ll DEAill\ILDEl8i2 • 

. 
Indefere o recurso de um empregado, rclalil'amente ao pagamento de 

vencimentos dos dias em que faltou á Repartiçllo por estar presi
dindo, na qualidade de Juiz de Paz, á Junta de qualificação de 
lolaules. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
rm 11 de Abril de 1872. 

O Visconde <lo Rio Branco, Presidente 1lo Tribunal 
do Thesouro Naciona I, cornmunica ao Sr. lnspeetor da 
Thesouraria de Fazenda da Província ele Pernambuco 
que este Tribunal resolveu indeferir o recurso que acom
panhou o seu otlicio !1. 0 ü3 de 29 de Fevereiro proximo 
lindo, interposta pelo Lançador da Recebedoria. sob sua 
jurisdicção, Manoel Antonio Ribeiro, da decisão da 
mesma Thesouraria que negou-lhe direito ao pagamento 
dos vencimentos do lugar que exerce, durante os dias 
em que, na qualidade de 1. o Juiz de Paz, presidiu á 
Junta de qualificação dos votantes da freguezia de 
S. José da ,capital dessa Provincia; visto estar a de
cisão recorrida de accórdo com a Circular de 16 de No
vembro de 1866, e outras disposiÇões s::>bre o objecto de 
que se trata. 
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N. 108.-FAZENDA.- EM 12DE AllniL DE 1872. 

A ·s participações de nomeacõcs provisorias de empregados de Fa
zenda, que os Presidentes de Provincia,s estão autÕrtÚdos 1;ara fa7"er, 
dcvém acompanhar as propostas dos lnspectorcs das respectivas thc-
~ourarias. 

l\Iinistcrio dos Negocias rla Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 12 de Abril de 1872. 

Illm. c Exm. Sr.- Communico a V. Ex. , em res
posta ao seu oJlicio n. o 10 de 2 tlo mez proximo lindo, que, 
JIOr titulo desta data, confirmei a nomeação, que V. Ex. 
fez, do 3. 0 Escripturario da Alfandega dessa Província 
Joaquim Em igclio de Souza Gouy(•a para o lugar de 2. o 

Escripturario da mesma Alfandega. 
l'ondero, porém, a V. Ex. que em casos semelhantes, 

1leve ser remettida ao Tllesonro a proposta do Inspcctor 
da Thesouraria de Fazenda, na fúrma do disposto JW 
§ 3." do art. 1.• do Decreto de 2't de Dezembro de 1870. 

Drus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província da Parallyba. 

N. lO!l.- FAZENDA.- E1II:! DE ADRIL DE 187':!. 

O Magistrado nomeado Presidente de l'rovinria, tem direito ao seu 
orúcnado durante a viágem, e C!IHJU<llltO não toma posse da Presi
dcucia. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.- Rio tle Janeiro, 
rm 12 de J\hril de 1872. 

O Visconde tio Rio Branco, Prrsidcnlc do Tribunal do 
Thesouro NaL:ional, declara ao Sr. Inspeclor da Thesou
raria de Fazenda da. Província de Goyaz, em resposta ao 
:;en ollicio n." lOH de 29 de Outubro do armo findo, que 
<!pprova o seu prot:edimf'nto, mandando abonar ao Dr. 
Antero Cicero de Assis, á vista da guia por clle apre
·"-'nta:la, o ordenado de Juiz 1 1•~ Direito avulso, cones-
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. pontleulc ao periodo decot;rido do l. o de Janeiro, em que 
deixou o exercício de Chefe de Policia da Bahia, até 24 
de Abril do dito anno, vespcra do dia em que assumiu 
a arlministração dessa Província, como seu Presidente; 
vi~to ter sido reg-ularmente Jeito o referido abono, em 
f:u~e, .não só do Deercto n." 12!!0 de iG de Dezembro de 
18~i:l, como da Hcsolur:ão de Consulta do Conselho de Es
tado de 'f de Dcze1Úbro de 1867, em virtude da qual 
tem mandado o l\linistcrio da Justiça pagar aos 1\lagis
traJos o ordenado durante a viagem, quando são no
meados Presidentes ele Província: não ha, porém, fun
rLtmenlo para a continuação do abono de que se trata no 
Avi~o de 2:3 de FevPreiro de 1871, que o Sr. Inspcctor 
cita, c se acha inserto no Diario Official de :m do mesmo 
mcz c anno. 

Visconde do Rio Branco. 

N. 110.-JUSTIÇ\.-EM 12 JJE.\BBII~DE1872. 

ne,·I:Jra qne aíperta lf,~··su'pcw;~o •!n t•mprrg-ado publico não 
oc limita ao cxcrei•·io. do uu·,~n, por cujo abuso foi cllc 
cmHicmnado, c silll csten de-se a turfas c rtuacsquer outras 
altribuições, que o mesmo. empreg-ado exerça ou tenha o di
reito de exercer. 

Ministerio dos Ncgocios da Justiça.- Rio de Ja
neiro, em f2 ck Abril de 1872. 

I IIm. c Exm. Sr.- Em officio n.• 31 de 21 de J~neiro 
do armo passado u antecessor de V. Ex. submetteu á 
consideraçilo do Governo Imperial a scg•1inte duvida 
suscitada pelo Juiz de Direito da capital: se a demis
sito do Ctl!prego exting-ue a pena clú suspensilo em 
fJitc t(mlta incorrido o fnnccionario publico. . 

E Sua lllagcstade o Imperador, Conformando-se 
por Sua Imperial c Irnmecliala Hesoluçito de li do eor
rcnte, rmn o parecer, junto por copia, da Scet::fto de 

.I 11sti1:a do Conselho de Estado, Vou v(: por lH~Ill Mandar 
declarar· a V. Ex. qtre '' pcn<i de .m~jwnsito do empre
"'ild•J l"d>li•·pn;:"' '-'': limi!n nu •:v·rr·ir·itl du ''tHprn~o. 
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por cujo abuso foi clle eonrlemnarlo; e sim estende
se a todas c quacsquer outras allribuiçõcs que o 
mcsrno empregado exerça ou tenha direito de 
exr~rcer; prevaleer:ndo, portanto, a doutrinado Aviso 
n." 239 de 2 de Agosto de 1Rti7, conforme a ju
risprudcncia adoptada 1wlo Supremo Tribunal de 
J usti~a. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Ne
greiros Say1lo J,obato.- SL Presidente da Província do 
J'iaully. 

Senhor.- Vossa Mageslarlc Imperial, para firmar 
a intnlligPw~ia imariavei ~~ntre os Avisos do .Minis
tnrio da Jnsli\:a, de 27 du Sdernhro de 1RGO, n." 282 
de :30 de Julho de 18(i8, e o de n." 23\l de 2 de Agosto 
de 18fi7, que declarou doutl'ina evidentemente op
posla it dos primeiros, l\landou rcmelter á Sccçüo de 
Justi•.:a do Conselho de Esta1lo o otlieio junto, n." 2-t, 
d<) :H de Janeiro ultirno, c mais papeis com que o 
Presidente ela Província do l'iauhv informou urna 
consulta do Juiz de Direito da capital"sohre a seguinte 
dnvida:-se ;1 domissüo do emprego extingue a pena 
de Sll~pensiío Clll I[UC lenha incorrido O funccionario 
]Hrldico. 

A este rt~speilo a Sccn) tar·ia deu as seguintes in
rormaçücs:-« Não Ira a !liCIIOr duvida que os Avisos 
de 27 de Setembro d~; 1860, e 11. 0 :282 de 30 de Julho 
dn 18G8, resolvem cabalmente a questão. Assim se 
deve responder, approvando a resposta do Presiden
le.-2.' S•~criío, em o i."d1~ Abril ti~: 1H71.-Servindo 
du llircclor; Achillcs Varcj,iO.l> 

• O Presidente ela 1'rovinein rlo riauhy submette 
,\ rt~<·onsideraçiío do Governo a seguinte duvida :
se n dcmissüo do emp1·cgo extingue a pena de sus
pcnsilo, em C]U() Lenha iucorrido o funccionario pu
JJiieo,-nsta duvida foi solvida affiqnativamente pelos 
Avi.sos Lle 27 de SetemiJro de 18GO, e n." 282 de 30 de 
.Tnlho de ,181iS, ctn que declarou-se ao Presidente da 
Província do Amazonas qtw a demissão extingue a 
pena de suspcnsüo, a qunlnão comprehendc em
pregos futuros, que o r{~o possa servir; c negativa
lllentc pl'lo Aviso n." 23\l de 2 de Agosto de 1sny, n." 2, 
em que del'larou-sc no Presidente do Ceara que a 
dcrniss;lo elo •:ilrg-o nií(J i111porla a a!Jsolvi~;üo da pena 
rlt! snspr~nsiío, a tpl;ll Clllllpruhcndt• o cxcrcicio du 
'1'1;11'"'111''1" •!!ll.r:•,.: 1'1111'~"''''''"· 
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(( O Juiz de Direito da capital do Piaully condcmnou 
a cineo mezes de suspensii.o do cnrgo a um cidadão, 
que tinha sido Escrivão do Subdelegado, instaurando 
o processo, quando elle já nüo occupava o lugar. 

<<Tendo remcttido a guia ao Juiz l\Iunicipal, este não 
dnu execução ú sentença, por julgar extincta a pena, 
ú vista daquellas primeiras decisões do Governo. 

((o Juiz de nireito representa, pedindo esclareci
mentos, c o Presidente, embora opine tambcm pela 
extincçii.o daJlCna, traz a duvida ú nova apreciação. 

<<O Aviso e 27 de Setembro é méra declaração, 
mas o de 30 de Julho ofl"erece fundamentos, que não 
o escoram diante da legislaçüo em vigor. Depois de 
declarar que a demissüo extingue a pena de suspen
são, a qual não comprchcndc empregos futuros, em 
que possa o réo servir, acrescc•tta :-a doutrina con
tmria importa a confusão das duas penas, aliús muito 
distinctas, da suspensão simples c da perda do em
prego com in habilidade para outro ; e inverte a gra
duação da perwlidade do art. 129 do Codigo Criminal, 
tomando o mínimo da pena mais grave do que o 
maximo. 

« l\Ias-
« 1.0 Não existirú tal confusão, se se rcflectir que a 

pena da perda do emprego com inhabilidacle para 
outro é cousa muito diversa da de simples suspen
são, embora durante o tempo da suspensão o em
pregado não possa exercer seus empregos, nem · 
ser empregado em outros, salvo nos de eleição 
popular. 

«A perda do emprego deflnida no art. 59 do Co
digo Criminal importa na perda de todos os ser
viços que os réos houverem prestado nelle. Sendo 
assim ' o condemnado á perda do emprego com 
inhabilidade, terminado o tempo da inhabilidade, 
pôde ser novamente empregado ; mas não póde rcu
nir serviços passados a~s que depois prestar. 

«E o suspenso, cumpnda a pena, reune os ser
''icos anteriores aos que fizer dahi em diante. Se, 
dÜrante a suspensáo, demitte-se ou é demittido, 
ainda fica com esses serviços que têm valor real 
para promoção e para aposentadoria em outro em
prego em que vá servir depois. 

« 2. o A doutrina contraria ú do Aviso de 30 dç~-ti~ 
de ~ 868 não inverte a graduação da pepa.Maí\<je ~<C A M 4 L> ·' 
art 12') do Corligo Criminal, tornand"o 00ÍJ\.ifti~1o · ''-f 

/_ ·~\' 
~~ . . 



da pena 111ais gravt) do que o mnximo, como prc ... 
suppõc o mesmo aviso. Perda do cmpregp, como fiLa 
<lit.t), não é simplesmente demissão do emprego, é prin
cipalmente pl~rda ele ILlflns os .serviços que o r('ú 
ncllo houver prestado. Ora :1s punas <1o nrt. ·I~\! 
sCto no 

(( Grúo maximo.- PL~rda do C!llpn~go, posto ou um~ 
eio, com inltnllilidade Jlara outro por um auno; ~~ 
lliUlta eorruspundcn lo ~ st~is mczes. 

<< Grú0 m<'~clio.- l'l'rd:1 do ctuprngo e a mesma 
tnulta. 

« Gr:'w minilllo.- su~p<~nsiio por Ires ~nnos e mulla 
<'Orrespondcnlr~ a Ires IIH~Zf'S. 

« Qu<Jnlo ú impu:,;sillilida1k de I'XetTcr o cmpn'go 
ou 11<~ ser nulllt'adn para outro, no grúo miuimo 
<'~ o período 1!0 Ires tmnus, " no maximo dü um : 
mns a perda do cnqw~go, intportautlo a de todos 
os serviços 1wllc prestados, <'~ pena muito mais 
grave qHc a nH·~ra suspensão por trcs annos: nfw 
lw, pois, eoul'usüo de penas; cou!'usão existe em 
suppür a pcnla do c~nqln'gn definida no art. 59, 
w(~m arlo da perda do ~~tnprl'g'O pelu clemissüo ad
minislrativtuncnle dad;1 n pedido ou niío. Essa con
rnsão ~~que deu lugar á opinião sust<;ntada no aviso. 

« :3." A pena de suspcnsüo nüo consiste méramentc 
na prival.<ão do exercicio do emprego, por cujos 
aetos o funeeionario resporHleu em juizo; consiste 
lambem-a) na cess<H:üo do exercício de quaesqncr 
outros empn~gos ou futH~çües publicas; b) na im
possibilidade de ser o ftrnecionnrio suspenso em
pregado l'Ill outros <)llljH"t•gos, salvo nus llc eleiçi\o 
popular. Art. G9 tlo Colligo Criminal. 

«Portanto, cessado o emprego, nüo cessam vir· 
tualnwnte os outros dreitos da penn, ú Yista da 
elara c terminante <lisposir;uo da lei. 

«L" E se fosse pnssivcl limitar essa 0xtensão da 
pena, a aeçiío do Poder .ludieiario seria iHudida 
pelo !'uneeionario, demittindo-se ; pelo Governo, 
eonccdcntlo-llte dcmissi'to c nomeando-o para me
lhor etnprt;go, se assim lhe parecesse conveniente. 
nesse motlo o prevarir.a<lor, o concussionnrio, o 
J'11necionnrio qu1; PXL'CdPssc ou abusasse de sua au
torilla<lr~ ou d:t intlncncia proveniente <lo emprego, 
nu que niio fosse (~:\<Jelo no cumprimento de srm,; 
df:\'f~l't:S, (~tnllOl'<l rl('la il.(~f.::lo popular levado aos Tri
!1!111'11'·< pl',ll'f'~,;:\dtl ,. ~"""d~'illll:Hlfl, porlcria, <l:\r\<1 
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a sua ctr.mi..;s~o, sr.r collocado em mel!wr empre
go, Pm lugar· de maior influPncia, uma vez que a 
w~na fossl' sómente dr. suspensüo r. mnltn. 

'<Esta simples considernr::io, senfto a letra- rlnra 
do Cndign, basta par·n sustentar a doutrina do Aviso 
n." <t:N dí~ ~ de Agns{o de i 861. 

« Dirr.ctorin gr.ral, 2:> do Abril de i8ii.-Anrlré 
Al!,/lUSlu rle Pádua Fleto·y. >> 

A doutrina elo Avi.-.o n.• 239 de 2 r~l' Agosto de 
1RG7 6 conforme ú das Impcria~s Rcsoluçür~c;; de ;lO 
de Dezembro dn iS\.() e 2:i de FPvcreiro de 18flO, to
madas sohre consultas da Sccçüo dos Negoeios do 
Imperio do Conselho ele Estarlo de 2!l e ·I." dos re
feridns mezes f' annos, qne, Ormnndo a intélligcneia 
do art. :>s do Codigo Cl'iminai, declarat·am f(lll~ n pena 
desu;<;pens,-w rio ()rnr)regado publico niio se limita no 
cxerdcio das f'uncçües do eargo, por cujo nbuso foi 
conclernnado, e sim estende-se a todns e quaesquer 
ontras l'uncçiles que o empregado exerces;;,) ou ti
vesse o rlireito de exPr-ecr. 

E' lambem conl'onne ú jurisprud1~ncia do Supre· 
mo Tl'iburwl de .Justiçn, que rccenlcrucntc pr·omm
ciou, c condernnou ú pena de suspensão urn fune
eionario por abuso do cargo, (lo qual já linha pedido 
e obtido demis.-.iio. 

In(~omenientcs srnwlh:mlPs nos de que falia n 
final do Aviso do :lo de Jitlho dt~ 1RGR, qne porl!:
r:!o ser· notados, s:io inovitaveis. qualqner que seja 
;; doutrina preferida, pois que dimanam da lenden
cia abusiva pnra a nccumnlação rlos empregos, ainda 
os mais disparatndos. 

Assim a Secr;úo de Justiea do Conselho dr Estado 
concorda com o parecer (lo Conselheiro Dircctor 
geral quo !ien lranscripto. 

\o·ossa ~Ingc:-;t:Jrle Imperial l\fanda_r:l ) 'JUe f,;i mni,; 
acertado. ' 

Sala das t:OJtferencias da Secção de Justiça do 
Cr,nselho de Estado, em 3 de Novf~mbro de 1871.
BmY'io das 7'r·es Bm·ras.- José 1'homa= Nahuco rle 
Aí·m~jo. ·- Carlos Carneiro de Cnmpos. 

Com0 parec~r~.- P,l(:o, G de Abril de i872.- Com 
11. rullricn dt~ Sna ~Ltgr~st'lde o lr11pcrador.-·Fi'<.11L
,•isr•o de Prn,.'rt rlr~ }.\'r'(Ji'Cii'OS Srnp!o J.oiJrtlo. 
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.N. 111.- JUSTIÇ,\.-EM IS! DE Ar.nu. DE 1872. 

Declara suhsistcntt) a pratil'a de uão serem dcciditlas as :lp
pcllaçõcs crilllt'S por mcuos de cinco Juize:;. 

l\linisterio ilos Ncgocios tla Jnstica .- 1\io ile Janeiro, 
em 12llPAIJril uu 1K72. · · 

Illm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua 1\Iage.,tadn o 
Imperador o ollicio tlc 2 de Janeiro do a uno pass:ulo, em 
que o Presidente da Relaç;io dossa Província, partici
pando o facto dn o;e h:i\'1)1' suhml'ltido a julgamento 
contra o seu alvitre, mas por deliberaçiTo ela maioria, 
UlllJll'Ocr·~so d1· appellação crinw, apezar i\e sú pollerem 
ter voto nes'a rausa quatro dos memhros do Tribunal 
pn•scn~1·s :'1 runl'cn'll('Í:I, ,;(!licita tloGoYernoa nece~saria 
solução. 

E Sna Ma!:!c,tade o Imttrntlor, Ten1lo ouYi.]o a Secção 
tla Justiça do ConsP!lio de E:"tatlo, com cujo parecer se 
conformou por Sua lmptTia! P l1nmetliata R1;solucão de 
li do corrente, Houve por IJelll Mandar lleclarar que, 
pelo espírito C letra das t\iSilOSÍ(jÕf'S combinadas do Hé
gulamento de 3 de Jan1·irrJ tll~ tS:l3, subsiste a pratica 
de não serem decillidas as :1ppellaçõt•s crimes por menos 
de cinco Juizes, eomo lif'lll entemleu o rcferitlo Presi
dente, que, em casoc; illentieos, não deverá admittir 
r1ualquer procctl imen to l'ffi con I r a rio. 

O que V. Ex. fará constar ao Tribunal competente. 
Deus Guanle a V. Ex.- Francisco de Paultt de N('

greiros Soylio Loba to.- Sr. Presidente da Província do 
1\laranhão. 

N. 112.- F:\ZE~DA.-El!l3 ne AnniL DE 1872. 

As petições de lirrnt;a, e outras dos cmprrgados de Fazcntla dcvt'm 
ser encnminl(atias pelos canaes cornprtcntcs á Autoritladc superior, c 
com a-; Heces-;arias informações. 

Ministerio 1los Negnein~ dJ FazcndJ..- Hio ddàneiro, 
em 1:3 de Abril llc 1872. 

11\m. e Exm. Sr.- Requerendo o Amanuense da Bc
l'l'lwduria tkssa Pri)\"Ílll'Í~ .. ltt>t) :\li'Jlllt•.s Perrira 1l1.' Vas-
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conr:cllos, tn:s mezes Je licença, com vendmcn tos, para 
Ira ta r de sua sau<lc, e não vindo a sua petição encami-
11 h a da pelos canaes competen tcs e com as informações 
ner·essarias, como tanto convem ao serviço publico: 
<Jntorizo a V. Ex:. para conceder a licença solicitada, 
tli·pois de ouvido o Administrador daquclla Repartição e 
o In~peetor da Tltesouraria de Fazenda; notando, porém, 
ao tlito empregado a irregularidade acima apontada, a 
fim de r1ue não se rrproduza. 

lkus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Presidente da Provincja ri c Pernambuco. 

\'. II:J.-JUSTit,:_\.-El! IJ DE AlllliL DE H!72. 

llt~elara que n réo conrlemuado pnr crime particular pó<lc cs• 
pontaw·a11wntc rccolhcr-sc it pris~iÓ, cmhora o autor não se 
aprcscute promoveudu a cxccu~ãu tla sentença. 

2." Sccçüo. -~Iinisterio dos NclO'ocios da Justiça. 
-!tio de J aueiro, em 1 ii de A IJri de 1872. 

Illrn. c Exm. St· .- Suseitando-sc duvida se nos 
cri Ines parlil:lJiares ao anlor cxelusivarncntc eompctc 
requerer a cxt~cuçüo.dn scnten<~a coiJ<lemnatoria, foi 
ouvida a Sec~~iio de Justiça do Conselho de Estado, 
com cujo parecer Confonnou-sc Sua Magestade o 
linperalior; e ~Iandou~ declarar por Sua Imperial 
e Immudiala Hesolut/to de 6 do concnte, impressa 
no Diw·iu Ojficial u." 83 d1~ H, que o réo póde 
espontaneamente recolher-se ú prisão, para cumprir 
a pena, embora o autor núo se apresente promo
YCBL!o a execu<;iio da _senlc!H_;a, o que ccimmunico a 
V. Ex. para sua inteliJgeucw. 

Deus Guarde a V., Ex.- /i'!·ancisco de Paula de 
Ne!JI'i'Íi'OS 8ayão Lobalo.-Sr. Pres'illcnte da Pto~ 
\iut.:ia do ltio de Janeiro. 

P~u·t_~ccr a qu~ se t·~f~rc C"'itc ~\,·iso. 

~unltnt· .- ~Iaudou Vossa ~lagcstnde Imperial, por 
.\viso de 7 do corrente, qtw a SL~c1.:iío de Justiça do· 
Cunscllw d0 Estadu cuusultass0 com seu parecer 
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sohr~ a scguiulc questúo:--so compele exclusiva· 
mente ao autor, em crime particular, requerer a 
exeetu.;üo da sentrmça condemnatoria. 

A Sect;:fto de Justiça <lo Conselho de Estado, cum
prindo a ordem tle \'ossa l\lagestade Imperial, pon-

dcrn: ·~." ()uc o requerer a t>xceu<,:fto ou promo\·er a 
exectH:f10 compele úque\le, n quem compete a acção; 

2." (.,luc esse <lircito ó jlOI' eonsequenc:ia exclu
siYo e111 rela<.:ün ú jusli1~a pul,lica 0 1

.1 a out<ent, que 
nfto intentou a aerúo : :1. o (.,lut>, em rdú.<:ãu ;JO n'-o cv~eut:Hlo, porém, o 
dirritu de nulor Jtào pódt~ ir até o abuso de eon
st>rYal-o i!llinil:lllll~ntl~ etll nm<t silu~H:iío provisoria 
C oit'C'l'SJlf'l':1d~t. pri\:dL d:~ ~L:Il:-í dÍl'\'Í!OS JlOlÍlÍCOS, 

í' lilwnl;Hk <"i-, !I: 
:L" ~.li H', pr1t'\<<t!:n, e~;,:,t• tlin:;•u do autor nüo pódc 

c•.:tr<J.,t;;\ iut['é'dir ;1u n··.u ·k Plltrl;gar-seú prisão'para 
clllllpl'il' <tpetw, ~.í:nüo q11e <Jimla S<' ní\o negou ao r6o 
o direito de entr·~gnr-St) ú pr:sün. ou para recorrer 
U

1
J \)HI'tl ser julgado, ljllUDdU U Cl'ÍllH) C iuafiallÇUVe\. 
O Glldi~o ltcspanho\, prclix;utdü o tempo de quando 

(\n.ve correr a p•:na teuq,ur<Hia, dispüc no art. 28 
,.: quo :~s seut:>ur.:as t'.u\ll!!·tlllllltorias eomeç.am a 
contar-se parll os u~w detidos tlusde que o réo se 
;~prescnl<:ll', ou for prc,;u. )· 

Os printipios de direito Ptlsinatn i:sso mesmo que 
dispüe o cudigo hespnulwl. 

!'la Yenlade u r(:u u<uJ \'l'Utnü\'C a execnç~10, mas 
prc\'ine a execu'.:üo, llr:sLk que r:·signadu com sua 
:-.urte Sl~ entreg<l ú pris;.to: t'.UlllO prel'ine a cxecuç:lo 
riYil, quando consign<l a iril[llll'l<llP:ia dr·lla, aquellc 
quo ó couJemuadu. 

E' este o parc•~er da ~;()e~;i1o. 
\'ossa ~l<q;•.;sr.,,dc Iu1perial l\l:JntiLJd, porém, o qlll: 

fúr melhor. 
Sala das conft~rcnl·ias lia Sccçiio de Justiça do 

C:l)usel11o üe EstnLlo, r'tll :w d(~ l\lar~;o de 1872.-José 
TltOíil!lZ c.''alnll'u tle Jtl'allin.- JJm·ão dtn; D-es 
Bwnrs .- cu,·los I:Uí'iU'Ó'O Ílc Carii]JOS .-Como pa
rece.- Paço, 6 de Abril de 1H72.-Com a rubrica de 
Sun 1\Tage,;tade o lm[wl'ador.-Fnmcisco de Paulo; 
r?e Ni'!frcirns Sayiio f,n/i(l/11. 
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N. 111,.-F.\ZE.'WA.- 1':~1 Hi IJE ADI)lL DE 1872. 

As cullccç<'les de Lris e Decisões do Governo e as de Consul1.as do Con· 
~clhu de Estado, etc., remettidas ás Thcsourarias para serem ven
didas, derem ficar a cargo dos respcctivoli Carturarios. 

Ministeriotlos Nc~ociosda Fazenua.- Rio de Janeiro, 
em 1~ de A!Jril de 18í2. 

, 
O Yisconde do Rio llranco, Prcsirlente do Tribunal do 

'fh1~sonro Nacional, drelara ao Sr. lnspeetor da Thesou
r;tria de Faz,~nda da ProYincia de Pernamlllleo, em res
posta ao seu otlieio n. 0 H de 23 d~ Fevereiro proximo 
lindo, que as Collect;õi·S de LPis c Decisiks do Governo, 
t• Consultas do Consdlw de Estarlo, e outros livros im
wcssos por conta do EstJdo, que são remctlidos á mesma 
Tllesouraria p3ra serem vendidos, devem ficar á cargo 
tio Cartorario respecliYo, e recolhitlo immediatamentc o 
]lroducto da venda aos cofres da referida repartição sem 
qnc por isso se pague g-ratificação ou estipenJio, por 
ser esse trabalho insignificante. 

Cumpre, porém, que, observando-se o que foi deter
minado nas lnstrucções de fj t!e Fevereiro de i8ti7, se 
lauepm em debito ao dito Cat·torario os livros ou obras 
que receber, e em cre(li Lo os que forem vendidos, á vista 
fios couhecimentos de entrada das importancias na Caixa 
dt:ssa Thcsouraria. 

Visconde do Rio Branco. 

N. H:.>.- FAZENDA.- EM 1J DE AURIL DE i8i2. 

Nega approvaçno a diversas lotnçues de\ofJicios de justiça, por terem 
:;ido julgadas por Juiz incompetente. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro, 
em l~i de A!Jril Lle l87:L ·---0 Visconde do Hio Branco, l1rrsidcntc (le 1'í1~~@AM A19 ""' 
do Tltr~souro Nacional, declara ao Sr. Insp~;ê 'lí'Xlfi'tíle- '4 
;.uuraria de FazclJI.!a da Provineia d.(}' ~ · · ti\líão, em .. , ' .,. ,, . 
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rc~posta :10 seu olücio n." 22 de ;!R de Fevereiro pro
ximo passado, que não podem SPI' approvatlas as lotae:õc•s 
tio ollicio ele Tahdlião publico elo judiei~ I e notas c Es
e:rivão elas e~xcruçüc•,; CIYe•is e• crintc•s I' printivo do .Tu ir. 
do leTillO de Cout'l, e tlo ele Juiz Municipal c de Orph~o,; 
do lçnno ele~ S . .José das C:Jjaz.l'iras, d1~ssa Provinda, 
visto tt'l'l~lll sido julgados porJuiz ineompetentc : cum
prindo, portanto, 1(111~ mallill~ proceder a noyas lntaçelf's 
de hannonia com as rlisposiçüc~~ do Decreto 11." lii2l de 
2!1 de Abril ell) 18il, c Sl'gtlllilo o procc~so indicado na 
Ordem 11." :3::!) Llc ':!.i d1• .ltilho d1) !Hii::. 

Fisr·olltlt• do Ui o lJI'ItiiCO. 

N. !l(j.- FAZE:'1'1l.\.- E\l !:; f)!: ABP.IL ))f, l8i2. 

Sobre os \Cncinwntos qnr, t:Oill(H)lrnt ao Porlt·iro tlOJ. Alfamlc~a tlc 
Corum!Ja. 

l\1 in i~ te) rio doe; Nc·.~oc· i os da Fncnd:t.- Hio de Janeiro, 
Plll 1:; dt) Abril d<· H-l72. 

( ~ Yi:.;c:ondt) do n i I) BJ'aliCil, I' l't>Sid 1'11 te do Tri !Juna l 
do Tht•sout·o \at·iollal, dl'rl:tr:t :10 Sr. lll."JII'I:lor da Tlic
~~~llr~ria 1!1· F:t!.t'Illla d:t l'ro1·incia ele• l\l:ito (;ro~so, qtw 
não \HÍ1lc s1~r :tpprov:1da :1 liqllitlat;to <h diviela de que 
trai::~ o ~cn oflicio n." lli8 il11 :-21 de lkzcmbro ele HliO; 
por qnanto, e-;lawlo ~uspcnso u ~ITVi<;o da Alfarulega ele 
Conun!,ú, o t!LW1 sú ultimamente foi :mtorizado, com 
rednct:ão llo pesso::d tl:t mc,;ma HPpartiç<io, e não tcnllo 
por isso o Porteiro respt~l·tivo, Francisco llo1lrigucs Jc 
Sicjtwira, ~iclo ctn po,;sallo elas l'tmce;õcs ele Administrador 
das Capatazias, wmltnm Llircito l<•m ao ,tUgmento <lc 
1001SOOO na p-ratili<'aç.ãu e de mais tre~ quotas na porc:en
lagpm, que l!11t foi cunceclidJ pl'!o Drerelo 11. 0 liliG dt~ G 
dtt M:tio 1k 18ti8, JWla acGUlllttl:lt_:ão d<t taes funcçõe,;, e 
portanto c:ontpdt~-l!J() 1ãP d;Jlll'lll<', l'tllqu:tnlo estiver :JII
dido a essa Tlicso!trari:t, rmo.~OIIO de; ort!f'nauo <' :2:>0,~000 
de !!;rat ifirac:ITo e sc!tl quol:ts, rotJIO ,;imples Porteiro, 
t'lllll :l <liJ]<'l'l'!IÇ.:J, JIU!'éllJ, ,[,. ·l'li'lll i'U!ISÍcleradas Ul'Ul'• 
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natlo ambas rsla~ rpranti:1s, a coular da dal:1 em qun 
eomcçou a vigorar o 1Jccreto n." f!() lO tle 20 de Abril 
de Hl70, em vi_rtude do qual c tlo de() de l\laio de 18()8, 
já citado, deverá perceber o referido Porteiro~ quando 
110 exercício dl'ceti ro deste emprego, e do de Admi• 
nístratlo1· tias Capatazias, o onlcnatlo tle H51})000 c 
dez quotas da porcentagem. 

A' Y ista do f[ UI' fica exposto, cumpre que o Sr. Ins
JWct<~r faça o rdcrido empregado rcpôr a ditfercn~a 
qnn lhe tiver sido paga por conta tios cx.ereicios poste
nores a i808~18fiU, por ser indevida. 

1'i.<>conde do Rio Branco. 

N. :117.-l\IARTNHA.- AVISO DE Hi DE AD!UL DE 1872. 

Determina I[UC as prar:as pertencentes aos sen iços !las emhar
carües úo Arsenal de 1\lal'inha 1Ia Côrte tenham assentamento 
n;]. mesma llcpartil_'flO, e scj;~m consideradas COJliO empregadas 
110 IJICSnJO <'Sia!Jeit:cilllCnlo !lo Estado. 

l\linistcrio do.~ Ncg-ocios da Marinh:1.- Hio 1!1~ Janeiro, 
em l:i de Abril de 1872. 

lllm. e E'<m. Sr.- De conformi<latle com o parecer 
tlo Conselho NaYa! cx:uatlo em Consulta n.o 1990, de ~ 
do corrente, declaro a V. Ex.., para seu conhecimento c 
execução, que as praças pertencentes aos difrerentes 
seniços elas embarcações desse Arsenal devem ter seu 
assentamento na Secretaria do mesmo estabelecimento 
c não nos navios desarmados, conforme se pratica, fi
cando conseguintemcnte os machinistas e ajudantes 
destes sujeitos ao desconto de !ti "fo, conforme a ultima 
observação da tabclla n." 7 annexa ao Decreto n." fo~:885 
de ;j de Fevereiro ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex..-Manoel Antonio Duarte de Aze
vedo.-Sr. Conselheiro de Guerra lnspector uo Arsenal 
de Marinha da Côrte. 



N. H8.- MARINHA. ~Aviso DEu; n~ .\nntL DE iSi2. 

Marca o pessoal que deve servir nos pharóes lle~tinados a 
1li!l'errnte~ pontos dn costa c portos do Impcrio. 

N. ;)12 ,\.- :l.' Src~ão.- Mini c; In in dM N cgol'io, da 
Marinha.- Rio de hnciro, em Hi dt~ Abril de lHi::!. 

Sua :\bc;estacJc o Impcr;)t\or l\lantla declarar a V. S., 
para sua intelligrncia c Pxccução, que o pessoal para 
a servi1;o dos novos pharúPs, que ~e estão crígíndo om 
ditTercntos pontos da costa c portos do lmperio, deYn 
constar, nos pharóes dr terceira onlnm, de um pri
meiro c um segundo lJharoleiros, c nos de quarta e 
quinta, de um scgunrlo e terceiro ditos; os qnaes pcr
crberão os vencimrntos marcados na tahella anncxa ~~~ 
Jn~truc~Gcs de 18 1le Fcver1~iro 1\e 18ti2. 

Deus Guarde a V. S.- Manoel Antonio Duartr de A:e
I'Crlo.- Sr. Conta1lor 1la Marinha. 

N. Ufl.- FAZ8NDA.- g,l \(i DE An!HI. DE 18i2. 

JntleJere o pedido de algnus lndios do ahlenmento existente em 
Cabo Frio, relatiyamcnt~ á r~.hu:aç:ío sup~rior de seus filhos. 

Ministr,rio dos Negorios da Faíwnua.- Rio de Janeiro, 
em 16 de Abril de 18i~. 

Em solnção á consulta feita por Vm. no offtcio que 
dirigiu ao Mínisterio da Ap;ricnltura, Cornmerrio e Ohras 
Publicas em 23 de Janci1o proximo passado, e que po" 
este me foi remcttiliO com o Aviso de 20 de Fevereiro 
seguinte, rahe-mc Lleelarar a Vm. que, tenclo o Aviso 
do i8dP Outubro detH:I:l súmentel'll1 vista proteger 
e tratar dos lnrlins pobres e da ~~~lneação <!e seus filhos., 
a qual não 1lrve ser outra sPn5o ~ qne consiste na ins
trueção primaria, não púde por isso ser attendido o 
pedido q1w fawm al~rnns dos mais on menos abastados 
lndios do alllPamento ahi existenlP, tlc pensões para a 
educação superior de sens filhos. 

Deus Guarde a Vm. ·-· risr.nnde do Rio Branco. -
Sr. Jt:iz dn Oq1\ifios rle C:d•o Frio. 
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:;, l::!O .. -IJlP@(I), -E.Il tli nE \DfilL nF. 187:2. 

Ao Presidente da Provincia do Rio de Janeiro. - Dor! ara se- • 
rem motivo.> rir{ uullidarle 1k qualilir:a1;:1o): t.o, irre;~ulari
dades suhs!anl'iai'S relativas it formaç~o da; Juntas; 2.•, tra
l'>:tlhareur estas em casa parli<'ul:lr, acl11udo-se ,Je .. impcditla 
a r:tatriz. 

:!.' Secr;ão. - ~Iinistcrio dos Ne;~ocios do Irnpr·r~o.
fli•J de Janeiro, cml(j Je Abril de 1872. 

Illm. c E~m. Sr. -Tenho presentes os; om,~io:~ d~ 
'27 de Fevereiro c 8 de l\larço uttimos, em que V. Ex.. 
dá conhecimento dos actos pelos quacs dcclaron nullos 
os trabalhos 1bs Juntas de qualiticaç;lo de votautAs das 
parochias da Boa E::pcrança, de Santo Antonio do Pa
qucqurr c de Campo Bello, em razão da~ sng!linte;; 
irreguhrid:H!rs, 'IUC os inqninaram: 

f..• Ter o Juiz de Paz Presidente ria primeira r!Js 
rrfrridas Junta::, contra o disposto no art. 2.• do De
crr lo n. • 181:! de 23 de Agosto de 18;)13, r ou vocado 
sete, c não oito dos seus immediatos rm votos, sendo 
trcs fl'll'a substituir a turma dos eleitores, c rp1:1tro 
a dos supplcntrs, e verificar-se que o acercscimo de 
um voto, o qual il!cgalmrntc dt'Íxou de ligurar na 
eleição da L" turma, podcri1 :dtcrar SPil rt•sult:ldo, 
visto haverem sido votados quatro cida1lãos rom um 
voto cad:~ um, accrescendo ter-se proccditlo irregu
larmente ao sorteio para o desemp:~te desses cidadãos, 
porrruanto foram lançadas na urna, não quatro cedu!as 
~om um nome cada uma, porém duas com dons nomes; 

2.• Conterem as cedulas dos tres c!Bitorcs, que com
pareceram para a formação da segunda das ditas Jun
tas, 11m nome, e não dous, como determina o art. rs. o 

do De1~reto citado, e ter o unico supplente, que apresen~ 
tou-se, chamaria um cidadão e com elle feito parte da 
Junta, com infracção do art. 9. 0 do referido Decreto; 

3.' Hanr a terenira das mencionadas Juntas func
cionado em c1sa particular, arhando-sc desimpedida a 
igreja matriz, contra o preceito do art. 1.. o da Lei 
n. o 387 de 1!) de Agosto de i8í6. 

E em r~sp?sta ~teclar~ a V. Ex. que s;TQ confirma~~ 
os seus actos, pelas razões em tJUe se fundara~--- ·· CAMA 

Deus Guarde a V. Ex. -João Alfredo Cor r)(( !J.~ if)k~~ /?-1 
reíra.- Sr. Pre,:idente da Província rio Ri!> íl,e1'tdc'l'i·o. 

/ ,'~I ' 
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N. 131 .-IMPEH\0.- E~1 17 nf. Annn. nr. 1872. 

Ao Prc;,itlt~IIIC th Provim~ia tln Hio tk Jaurirn.- ncclara: 1.
0 

q1w 11~10 pmlelll ~;ervir t'OII,jUud:UIII'Illt~ tluu~; Verratlores sendo 
cunhados; 2." t(ne ,·,s Cam:tn; )luui<"ip:t:"i r,alÍc resolver sohre 
accuumb<;:w tio:; car~u:; tlt' :-· ·n:·t:\l·i;> c Fn,cur:lílor tias 

:llC5lli:IS. 

2. • Sccç~o.-1\linistcrio \1(1' Nrpnrios 1l0 Impcrio.
Hio 1le .Janeiro, em 17 t.le ,\!Jril de 187:.!. 

lllm. c Exm. Sr.- Foi :1]1provaüa, à vista tlo disposto 
no art. :::~ tla Lei do L" tlo Untnhro de 1828, c uo Aviso 
11. o l!O'i tk \)de Sdt~l!lhro de jl-\!\H, a uecisão IH:la qual 
V. Ex. ,],·clarou ú C:ullal':l J'11unir.ipal1la vili:J uc lguassú 
que 11~0 \'(ldiam servir colljllnl'l:llnente Ha me:;ma Ca
mara dons Vcrea1lores qm· t•s\~o 1'.ntrc si na relação de 
cunhados, 11cvenuo ser Jil·efcritlo o que tivesse maior 
numero de votos, c s1·r c\Jall'.:!t!u para scnir em seus 
impellimentos o llli'IlOs vola1l11. 

Foi igualm1mtc approvada a que deu V. Ex. ácen~a 
da accumulação 1los cargos Lle Secretario e Procurador 
da Camara, á '.ista tlas raziies ('\pressas no Aviso tlei~ 
de Julho de 18!\8, por V. E'\. c i ta do, pelas quaes só as 
proprias Camaras podem aYaliar da possi!Jilid~dc, ou con-
veniencia llcsta accumulação. 

O que declaro a V. E\. l'nl soluç~o tlo seu olftcio 
n. oU de l\) do mez tint.lo. 
Deu~ Guarde a V. E'<.- Jo(íJJ ;il{redo Corda rle Oli

t'cira.-Sr. Presit.lcnt1~ ela Província do llio de Janeiro. 

N. 122.-- fAZENDA.-- Elll lj DE AU!\IL DE 1872. 

O pagamento tio impostn M tran<;missão por compra c venda de 
innnovcis dcn~, mn regra, ciT!:ctnar·'(' !UI E>la(ão li'ral do districto, 

cru que se acharem o' twn'. 

1\Tinist.erio 1los Ne":ocios tla f:t7.C'ntla.-Hio rle Janeiro 
em l7 tle Al1ril de' U-\7':?. ' 

O Visconde do Hio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, commnnica ao Sr. Inspector da 
'rhesourari:t tle Faz1:ml:t da l'roYincia de S. Paulo que 
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foi lldcritlo o rcfJucl'imenLo que acompanhou o seu 
o(Jieio n." () de :H de Janeiro proximo passado, no 
qual Antonio Alberto da Silva Prado e l\lanoel Antunes 
de Alvarenga, aquelle Collector c este Escrivão da Col
lecloria uo município de S. João do Hio Claro, da mesma 
l'rovincia, reclamaram contra a dcci~ão ([essa Thcsou
raria que negou-lhes direi to {t porcen lagcm r ela ti v a 
ao imposto de transmissão de propriedade na impor
t:mcia !le 18:0006000, irregularmente arrecadauo pela 
Alfandega de Santos, e correspondente á quantia de 
300:0006000, preço por que V crgueiro & C. ' 1 venderam 
ao Lontlon & Brnilian Bank a fnenda denominada 
«Angelica» situada naquelle município: visto que, na 
fôrma das Ordens do Thesouro, n.• 219 de 2ü de Agosto de 
1H:a, n." 261 de 22 de Novembro de 1852, c n." 79 de 25 
ele Fevereiro lle I8G2, de v ia o mencionado imposto ser 
pago na di ta Collectoria. 

Cumpre, portanto, que seja levado em conta rios re
feridos Cullector e Escrivão, por occasião do recolhi
mento do saldo da renda da Collccloria a que pertencem, 
a quota d;~_ porcentagem que competir a cada um deites 
pela arrecadação da men~ionalla qu:mtia de 1.8:000SOOO 
c descontada a que por tal arrecadação perceberam os 
empregados da Alfamlega de Santos. 

Viscondr. do Jlio Branco. 

N. t2:1.-WPERIO.-E~I18 DE ATII\lL DE 1872. 

Ao Presitlcnte tla Província tio IUo Grande tio Sul.-lleclara ser 
motivo tle nullitladc de qualificaçilo) irrcgulari!ladc substancial 
na furmat;ilo da .Junta, 

2.• Serção.-l\línístcrio dos Negocios do lmperio.
Hio de J:lll·.~iro, em 18 ele Abril (!e 1872. 

111m. e Exm. Sr.- Em rcspo.o;la ao seu o!Tido de 30 
do nwz findo, declaro a V. Ex. quo mrrecnu a appro
vat::io do Govnr11o Imp1~1'ial o <Ir-lo pt~lo qual V. Ex. 
annullou os trahallws 1la .Junta tle qualilicação tlc vo
tan tcs da freguez.i.t de S. Miguel, pcrlenccn ln ao muni
cípio dn S. Lt'opoldn, em razão da :;cgnintn irrt"!llla
, id:1d•' ,.,.,.,qTi•h !r: Jurm:tc:\•) ·h rlila hw':t. 
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Ter <• Juiz de Paz Presidente, contra o disposto no 
art. 1U do Decreto 11." i812 de ::!3 de Agosto de 18;}6, 
cbamadu, na falta elo unico supplentc que fóra con
' orado, o ciuadãu Jaco o Brl'lano, o <Fiai nomeou os 
memhros da respeeliva turma, qna11do nos termos 
da!pHdh' :1rtigo ao 5. o votado na elei<;ão de Juiws do 
l'az d11 districto competia a<pt••lla nomeação, c si este 
n:id co;npat·eecs.-;e att~ ao dia seguinte pelas nove horas 
(!:1 111anh;i, ao (i.", <' as,im por diante. 

lk11~ Guarde <1 Y. E-;..-Jril/a:llfredoCon·f>rt deOlirl!im. 
--Sr. Prcsirlf'nl.'' d;t l'tiiYinri:t til' S. Pedro du 1\iu 
1;, i!lll·' .jp :--:111. 

~.,r_ L:·, - D!I'EI\.10.-- l-:11 IR 111. lllrl!L n1: I SI;!. 

A•• Pre•id1~ut•~ da l'roYinci:• lin J:,pirilo ~auto.- Df~~lara: 1.• 
;,., pro1idendas que cahcJIIIIO f':\SP de lall'l de eomparecimeulu 
d·· \'cr:•adurrs uas se,sties das Camaras; :l. 0 a incompatihili
fi:l !1; da;: funeçõcs dt~ Presidente da Camara ~!unicipal eorn as 
d · l'ruf••-;•:l)r publico dt: iuslrueç:w primaria. 

3.' ~'ecr;:I•L-::\Iinislcrio dr1s Nc.~.;or:ios do llllfiCrio.
Hiu 1l·· .la:H·iru, em it; d!: Abril tl•: !~)/::!. 

tllm. r· E->.m. Sr.-- T•·udo IJ Pn:sidcntt• interino da 
C:ltnF<J ~lunicipa! da Yill:t dll Espírito Santo ~olieitadn 
dl'':;a Pl'l',;idi'lll'ia <JS n:•cessarias providencias a fim 1lc 
COI!Sf'gnir-sc a rcuHi:lo da nu•,:Jua Camara, visto que uão 
cumparcciam Vereadores em nullJcro legal, e dous sup
plelltns, unicos com que su completava este Humcro, 
achavam-se impedidos nu exercício de outros cmprr'gos; 
dl•cl:mm-lhc Y. Ex. que, nos tr'rmos do :~rt. 28 da Lei 
rio l." de Ou f ubro 1k IH:?8, n dn,; A vis os 11. o• 300 de 3 
d1: Setembro <In 18:;7 e 277 de 17 de Junho de 186:1, 
podem os Presidentes das C:mwras l\Iunieipaes irnpór 
multa aos Vcrcadtlli'S n supplcnles que, rleix:~ndo ele 
~'''lll[larPeer, não :-tpr·r•,wnt:lltl os motivos de cscns:1 es
f:il>"lt·cidos na rderida L1:i, dr:vf'ndo-st:, no caso de inef
fin,:ia dcstr: meio, rccOI'!'•:r-:il\ :·t Jli'OVidPncia de que trata 

1 111·· tinl\d11.\\i'"ll. :;1;711•· \lidr:J)F'l<.'llll'r(lr!c t)-161. 
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Aaesccutou V. Ex. que, ;·t vista do Aviso n." 24 
de 17 dt~ Janeiro dP 18fil c outros, não podia oditoP!'e
sidcnte intc;-ino da Camara acwmular o cargo de Pro
fessor puhliro de primeiras letras, que exerce. na re
ferida villa, cumprin!lo-Ihr, a querer continuar no 
cxncirio deste rargo, passar a Prrsidencia da Camara 
ao ;;eu immctliato. o qual então procederia na fúrma 
acima mnncionacb, solicitando as provirJcncias que 
fo'''em nece~~arias, segunuo as circumslancins. 

Hcspondewlo ao ofiicio de 28 de Fevereiro ultimo, no 
qllal V. Ex. rommunicou-mc estas suas drcisõcs, de
rlt!·o-llte f!IIC o Govemo Imperial a::. approva por seus 
fHnr!amcnltls. 

()IJ-;eno. purén1, que (:diverso o r:aso figurado no 
,\\"iso li." rio7 de [()de DczPrnhro di' iHfH, invoi:ado por 
V. E\.; o 'JIIC, todavia, não impede dé~ podt~r haver 
talliLcm 1w de que trata procedimento criminal por 
infracr;ão do~ arts. t:v~, c 1:J7 do Cod. Penal. 

Deus GuJnln a V. Ex:.- Joâo Alfredo Corre'a de Oli
rCim.-Sr. Pre~idL•nte (la Província doEspiritoSanto. 

N. 12:).- Dll'EHIO.- E)! H) DE \BHIL IJE 1872. 

A:1 1'<·1·sideute da l'roviucia de ..... - Declara que :1 suspew:ao 
proyi:;or:a onknada por auturi!latle admiuislrativa uao produz 
o cfl",•ito q:tc resulta da suspemão por virtude de Jli'OIIUIH:la 
,. st'l!t::u,:a do I' o !In Judlêiúiu. · 

Crrcular .- 2. a Secção.-Ministerio dos Negocias do 
lmperiu.- Hio de Janeiro, em lU de Abril de i872. 

Illrn. n E.un. Sr.- Tendo-se conformado Sua Alteza 
lmprTial a Hegente, em Nome do Impc~rador, por Sua 
lmmediata Hesolução de (i uc Fnvcn·iro ultimo, com 
o parecrr da Secção dos Ncgocios do Imperio do Con
~elho de Estado exarado na Consulta annexa, Ha Sua 
\b.c:eslade o Irnpcrarlor por bem 1\[anrbr declarar: 

f}tw a suspensão provisoria do exercício 1hs funcçõcs 
oi~~ qualrpwr t'lllJIN'go ou cargo, ordenada por auto
ncl:ltk atlministrativa, nos casos em que a lei a per
ntl!t ... p·t1:1 ,, fim•!•: S1;[" o cmpiw.;·aclo uu funcciuiLtrio 



immctli:tlamcnlt~ sujeito a pror:csso jntlif'iario tlc rcs
ponsa!Jililladc, n~o tendo o mesmo caracter da sus
ptmsão por virtndc de rronuncia c sentença do Poder 
Judiciario, n~o produz o ('[feito, que desta resulta 
llC pri\'ar O empregado 0\l funccionario suspenso UO 
ex.ercicin das funcçõcs dr• r[ltalrluer outro emprego ou 

cargn. O que communieo a Y. Ex.. para saa inteliigcnc[a 

c cxcruç~o. 
Deus Guarde a V. Ex.-.Toiill A.l(rcdo Corrêa de Oliveira. 

-Sr. J)rcsidentr· t1:1 Pt·o\ittria de .... 

Senhor.-,\ Scc(lo dns Negor:io~ do Impcrio do Con
'r:lllo rlr· Est;Hio rceelll'\l ordr•m tle Vossa l\lagcstadc 
liilJ'crial, f1111' v:tss;l a enlllprir. para ronsultàr com 
st~u parcr·er sobre o cxpnsto llO st·.c-:uinle A\ iso tlc 1'2 
dn Abril prox.imo {1as~:11lo: 

" ~-' St'ct;üu.-l\1 in isll't'l" dos Nr:gor:ios 1l o Im pcrio.-
Hio de .T:lnciro, em 12 dr· ,\bril LIP 187L-lllm. c Ex.m. 
Sr.- Sua Magesla:le o Impcrador l\lanua rcmcttcr á 
Secção dos Ne~oc.ios do Impcrio do Con~elho de Estado 
o incluso ollic.io datado 1IC \'t <lO mez finrlo, em que 
n Presidente da l'rovillcia Llo Ef>pirito Santo 1!:\ co
nllceimt·nto da <lf'cis~o pela qual tlcclarou ao 3.'' Juiz 
de l'az da rarocllia ria rapit:tl, Bacharel Jos(: Cont~a 
de .lesus, que a snc;p,·:t,;~u dccrnl:11la pelo Governo 
ln·odnz o mr·~mo t·llei lo qur• a pronuncia em crime 
de n•sponsaliilidadP, quanto :10 exercieio das fumçõcs 
JlUblic:ls, c I{UC, ar:llaudo-~e o dito Bacharel suspenso 
do e·tcrricio de Vt·n·ador por :1cto rio seu antl'r:essur, 
que o Jll:tndon resjtO!l"a!Jilio:ar, n~o podia cxcre<~r as 
fnncçr!t•s de outro qnalqut•r emprego, ainda uwsmo de 
eleição popular, salP a L·xeepç~o prevista no art. ':L" 
da lei rl'gulamcutar Lh:; elci1;fíes, appliravel unica
ment<~ ao Juiz de l'a'l, m:lis •;otado do distrieto da 
matriz, Presitll'nle d:1 .Junta rln qualili<';J.r::io; a fim 1ln 
que a r de ri1la S1•r<.;üo, sr•mlo V. Ex. r da to r, consullc 
rom seu parecer sol11·c cst1: assumpto. 

" Deus Gu::\l'llü a V. Ex.- Jo!lo Alfredo Corrl:a de 
Olivcim.- Sr. Dcmtanlo dr~ Souz:t Franco.» 

Hctluz-sr~ pois a consul!a :10 seguinte l'otll.o: se a 
uspens~11 ~rlministr:iliv:t p1oduz, ou- não, os mesmos 

, fli·il1·· r111· ~~ iu·!;,.j ,1 i • :!' jiOi·.: ~n·Terc Oll J!~~(l 
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:1pproyação a dcci~ITo do Presidente da Província do 
E~pirito Santo. 

A ~uspensão athninislraliva imposta aos empregados 
JlUhlicos tt•m pela ConstituiçiTo c leis do Imperio o 
d u plu cara c ll'r: 

De pena correccional tcmpor:nia, caso em que se 
limita a suspt•nucr :JS funt:ç;!cs do cargo c sr•us ven
cimentos; c não se pólle cntcnrlcr que comprehcnda 
o C'\crcicio e vencimentos lll) outros que o funccionario 
accnmule, mrsmo porque ó em muitos casos applicada 
por cll{'fcs suhaltcmos, que não são dos outros cargos 
exercidos pelo funccionario suspenso; 

De medida proYisoria para afastar funccionados do 
exercieio dt: mnprcgos em que, tendo com mel tido Je
lictos, exige o hem do serviço publico afastai-o da 
possibilidade de os repetir. 

Assim o .~ 7. o do art. 101 da Constituição do Im
perio autoriza o Poder l\lodcrador para suspender os 
Magistrados na fórma do art. H.ií, isto é, par11. os 
sujei Lar a processo. 

"E o § 8." do art. ~j. • tia Lei n.• t10 de 3 de Ou
tubro de l83í confere aos Presidentes das Províncias 
a mc~ma autorização nos seguintes termos: 

« Ao Presidente compete suspender aquclle empre
gado por almso, omissão ou erro eommcttido em seu 
officio, promoveJulo immcdia tamcn te a responsabilidade 
do mesmo, obscrv3ndo-sc a n•qpei lo dos 1\Ia.r.:(istrados 
o que se acha disposto no art. 17 da Lei de f4. de 
Junho de Ul:H, fJUe marcou as atlrilmiçõcs da Re
gcncia." 

lia entre estas susprnsi1c:5 administrativas c as judi
einrias a grande dilfcrença que existe entre as muito 
diversas funceõcs dos Poderes Moderador c Executivo 
e as do Poder' .Tudiciario. 

A autoridade administrativa suspende provisoria
mente o funccionario publico para o 11m de o sujeitar 
a processo; c tão provisoria é a suspensão, que ella é 
annullada em seus princip~es eiTeitos, quando ap pro
cesso se nJo segue a pronuncia e col1llcmnação do 
accusado. 

A suspensão judiciaria pelo contrario J>rOrluz todos 
os seus efl'ei tos, quando conllrmada nos seus julgamentos 
delinitivos. ..- --~ 

Sendo a suspensão administrativa a . ,zi.éí~ PJA'MAf19 A '\ 

o fim de su.icitar a julgamento o act . Í:.\.~tilf'à'~unc- 4 ': / '0.~1 .. 
/ . ""' ' ·' ,. 'h~. 

I -; 
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eionaril) ,·~ :11:cusado, parece evidt·lllt~ t(tli: ella não púde 
estender-se além das funcçíks 1lo t•mprcgo respectivo. 
Do contrario se st•guiria que o.;; l'odrres :\Iodcrador 
e Executivo tinham parte 110 julgamento n 111te t'O

Ineçavam a punir com a Jlt'lla de :c:nc:pcn~do. 
A distilll:t::\o t•ntre os cll't•il<l' dt:;;t,~; :u:tos d1: S!J;

pcns:io 1\ t:trlto mais ncrt"''ari:t I' ut·'2·t:nte quanto nas 
Provinci:1s ó'U tem abn:a,h tl1 Cllnfus:l<J por motivos 
principalmente t•leitorat'S, cll'jll'tltll'lttlo funcciollarios 
sem os sujeit:tr a pnwcsc:t,, " :tll'tttllalldo o proprio 
Presitlcnte da ProYincia :: -'ttsp~';:o;:lo, ilt':'tle t[UC tt:io a 
julga mais nt•et'S":lrÍ'I. 

E' pois p:ll·rcl'r th s,•ct;~<~ <(llt' 11::o ntr~rct:tl approY:ll;ão 
:t dt•cisãn do Prt·c:idt•nlt: da l'rtl\'ttlt'i:t tio K'piri Lo Santo, 
a quf'lll sn tltJ\'<' dt·darar 1('1<~ a . .:tiS[lC!Is:lo :lll!llinistra
tiva de \'!'l'c:ttlor da C·tnt:11·a tl:t rapital tla Provinci:~ 
não affccl:t o PXt'!'ricio dn ·'11:1~ f11ncçõt> r.omo Juiz de 
P3Z, tix:mdo-sc alônt disso t'OlllO rt·.o;ra para todas as 
suspensõt•s :ttlmini~lrativas qnc Pll:ts n:Io l'roduzcm 
todos o'~ clTt~ilos das Sll'qtCII'i\ ·; P''r virtwle de pro-
nuncia c sentPnça jlllliciaria. . 

Yo;sJ. Magestade Intp:•ri;d n•::;oll·t·Lí o qnr mais 
::tcrrtatlo ftir. 

Sal:~ das confrrl'ncias tla ;:;1~cr i o do Conselho de Es
t:~do tlos 1\'cgocios tlo Impcrio, em ::o de l\laio de l87L 
- !Jernardo de Sonza Fra11co.- Visconrle de Sapttcahy. 
-Foi voto o Conselheiro de Estatlo Buão do B')lll 
Rrtiro.-Souzn Frmtro. 

nrq•LI'' .\o. 

Como parf'rr:. 

PRI~CEZ:\ IMPEHL\L REGENTE. 

Joiio Al{rPdo Corrf·a de Olil,eira. 
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N. l'i!fi.- Gl!EHRA.- E" 19 IIE ABRIL DE 1872. 

lll'cl:tra •111e n:io loa u~et>s~idade tlt> pn·~nl'IJCrt·m·sé os lu~ares 
•lt' alumuus fH'IIsiouisLa-; dt~ phanuacia du Hospital M!litar 
d:t l'ru~ino:ia da Bahi:t. --·· .. . 

'\Jinisl1~1·io dos N11gocios da Guerra.- Hio de Janeiro, 
f'Jll 19 de Abril tk !87:2. 

lllnl. e Exm. Sr.- Em solução aos requerimentos, 
por V. Ex. infonuatlos 1:om ofllcios n. •• 81, 8~ ll 83 de. 
~!:l de J}larço ultimo,~ Plll quo Hmmquc Allon~o Botelho, 
Jo~t) S:1tiro Barbuda, AlfredoCasimirodaRocha e Vas<:,p 
Theopisto tln Oliveira Chavl's, alumnos do cuh;o phar
maceutico da E-;cola de Medicina dessa Provinda, pe
diram ser nomeados alum11os peusionistas dt: plwrmacla, 
decl:Jro a V. Ex. para seu 1:onlll'cimento e para que o 
faça constar aos peticionarios, lJUC semclhantt>s pre
tençõe~ não podem ter lugar, á vista·do jisposto e'm 
Aviso de 7 rle Jan11iro de f86'Jq não só porque são dc-s
nrJcessarios,como tambem porque é iucouqntivel o w<.er
cicio d.t~ tal emprego com a asststencia das aulas da 
Escol:l, a 1/llG são obrigados aquelles ahrnwos. 

Deus Gt1arde a V,. Ex:.- Domingo.~ lcsé Nóqneim Ja
!JIIIIriih'.- :-Ir. Presidcüto da Pro v iucia tia .HJIJ ia. 

1'\. ·1:!7.-JUSTIÇ:\.-l~M i9 DR ABRIL DF. i87~. 

llecl:lt'a que eompek tamlwm ao~ .Juize~ l\fuuielp_a~s o .preparo 
dos processos inslaut·ado~ pelos áiíne.;, de que trata o arL. t'2 
~ 7. o do Co<li;<o do Procc:;,;(l Coimiual. 

:\linbi.Prio do;; NPgocios dn Justiça.-,Rio de ..ra:.. 
1wiro, em Hl de Abril de 4872. _ 

li ilu. e Exm. Sr.- Foi p1·esente a Sua l\IagestadA 
o Imperadot·, eom o otlicio dessa' Presidencia de 26. 
de ~Iart;o ultitno sol) n.• 22, o do Juiz Municipal 
do let·nto da Fut·taleza consullaudo « st~ nas co
marcas grraes rnntint'ta par'il os Juizes ~Innicip:~es 

Oüt:h11l, ~ 111\. I Hí2. i(j 



li tlllJ·iiluiçiío nnterior de prepar:n e julgsr os pro
eessos instaucados pelos crimes ,tlt~ que trata o 
art. 13, ~ 7." do Coc!Jgo d_o Process? Criminal; ou 
se lhes t·ompcle sómente Jnlgnr os dttos processos, 
H•ndo t~llt·s prepnrudos peltJs supplentcs desse Juizo 
e pelas autoridades policiaes. )/ 

E o mesmo Augusto Senl1or Mnnda declarar a 
V. Ex. f]HP, fombiíwdos os arls. 4. o e 8." da tei 
11. o 2033 dt~ 20 de Selt~m\q·u tlo a uno pass11do e 
arts. Hi e t~7 do n•spectivo regulnm~nt~), é fóra dt>. 
duvida qul' n Jlreparo dos processos mdJcados, corn 
ext~erH·fw dos du nrt. ·1\l, ~ '1." tio mesnJo regula-
11lf'lll(;; perlciJee cunmlatiYamenlc ús <wtnr_idades a 
qnP sP n·rnc o art. !~7. I' tamhc~m aos Julz.t•.l'l l\hl
nit·ip:H·s, cn1 Yirtudn das allrilluitJ,es anteriores <Á 

Hdorma .ludieiaria, c IJUt' pllr clla st~ rlevam con
sidernr subsistentes. 

A~sinl, pois, quando o Juiz ~lunicipnl é o prcpa
r:ttlor do proet.•sso, os respeelivos suppltnles prestam 
a cuopcr:H:ftu imlienda 110 .~ \." do an. 8. • da lei 
l'itada. 

li~us t;uardc a Y. Ex.- F,·m1ciseo de Paula til· 
Arrti"l'iros P.alfÜO Lobato.-;;r. Presideute da Pro
•in\.:ia dP Ce:ú·t1. 

N. :128.- DIPERl0.-l':~!~3 DF ABRIL DE l87t. 

Ao Directnr da F:wnltbde dt• Direito do Recife.- Rcsolw~ du
vidas rclatil'as ao tl•reito llc defender theses para ol.]trr o 
gráo <!e Donlor, c sobre os caso> lle i su,;pcnsão dos leutaa. 

2.• SPCÇão.-Mini~teJ·io do.~ !Xegocio~ do Imperio.-
Rio dr, J:illCÍI'O, em 2:l.dc Abril ue J.Sn. 

Illm. r Exm. Sr.- Foi prrscn te :1 Sua .llfagrs tad~ o 
Imperador o.oflirio de 22 de blarço ultimo, em que V. 
Ex. relata o que ocroJTt~ra l'or occasião de apresentar-.sr~ 
pcl~1 sel-(unda vez m~sa faculdade para defesa de theses, 
a hm de obter o gráo de Doutor, o B~charcl D. tuiz de 
Souz:1 da SiiHin, 
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D1 e'{poc;lçãofeilapot·V. Ex. resulta: 
Que o dito Btcharel, atlribuindo á má vonl.ade de.seus 

cxaminarlures a reprunçiio que soffreu em 1870, quando 
tiv~ra a me:;ma pretenção, entondêra dever desaggra
var-se da presumida injustiça insultando de modo des
communal, já pela imprensa, já pesso~lmente, a dous 
delles, o Conselheiro Franci.,co de Patlla Baptista e o Dr. 
T<~rquinio Br:llllio de Souza Amaranto; 

Que foi posteriormente admittido pela Congregação 
a tirar pontos p3ra dcfen(\er theles, sem qur. tives~e ap· 
parecUo reclamação alguma até o dia em 'filO se pro
cedPu ao sot·teio dos Lentes qnc tleviam examinal-q; 

Que aproximando-se o dia marcado para o acto, fôra 
declarado pelo segundo dos referidos Lentes, em sessão da 
Con~regação convocada a :;cu pedido, não lhe set· pos
sível servir como examinador no mencionado acto; 
fazendo a mesma rleclaraç.'io os Lentes Con~elheiro 
f'rancisco de Paula Btpti.;;ta e Drs. ~lanoel do Nasci
mento 1\lacharlo Portella e João Capistrano Bmdeira de 
Mello Fítho; 

Que averbados flc su~peitos os ditos. Lentes, não res
t:~va numero sumcicnte p:ll'a se proceder ao acto no 
dia designado, nem 11m qualquer outro que fosse m~r
eado; parecendo a V. Ex. a~saz difficit que aquelle 
Bacharel seja cx~minatlo negs~ facúlrlade pelo modo por 
rpw se lt~m pronunciado na questão os demais Lentes. 

Termin<\ V. Ex. consultando se tlevc ser marcado 
dia para defesa tle theses já, on na~ ferias futuras, de 
conformidade com o A viso de 27 de Setembro de 1870, 
c assim tambcm ~e o dito Bacharel deve ser a!lmittWo a 
defender a~ mpsmas t heses ou aprcsen ta r ,novas. 
Ouvida~ ~ecção do:~ Ne~.;ocios do lmperio do Conselho 

de Estado, o mesmo Augusto Senhor Ha por bem Mand:tr 
declarar: 

L" Que o Rtcharcl D. Luizrle Sonza da Silveira não 
pótle ser privado do :liceito que lhe é garantido pelos 
estatutos, de defender the.~es para obtet· o gTáo de Doutor, 
apezar dos factos alludirlos, pois que nenhuma dis
posit;iio legal lhe veda o ex!)rcicio desse direito; 

2. • Que o~ Lentes não po(lem, á vista do Decreto 
n. • 2879 do 23 de J:.tneiro de :l8ü2, dar-se· de suspci tos no 
caso de que se trata ; 

:3.• Que, daria a impossibilidade de se reunir numero 
sufliciente de Lentes para que o acto se possa realizar. 
rleve recorrer-se á providencia do art. 4,7 dos~'·-, 
tos, relativa aos concursos; . ,_.......- ~ Í'~ r1 ~.M L?,~ \ 

/ ,\ "') . " \\-
' '~\ 
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.í." Qrw, não ten,!u sido o adiamento t!o :Jt·to moti
vado p<'lo. pretcwlentr, eonvt'·m que 'V. E". drsdej:í 
dPl::Ígne dia para u ml'~mo acto, fJUC não pôdç sét· lliO'e
rido pal'a o fim do ;mno, aceitando-se as thrses lJIIC já 
foram por élle ;{prPS!'IJia•las. 

Deus Guarde a V .. Ex.- Joiio Alfrnlo Cnrré11 de Oli1•eir11. 
-Sr. Dircctor da Faculdade de Din·ilo do Recife. 

Ü'! l~>rrayos do E>labelrcim••nln ri~ E.lucall\las ~'isl!\nle na Pro\iuria 

do Par::;, sob a llcuomiuaçào d1~ " Col!t·~io 1le Nossa Senhora do 
Amparo », o :lo rstào I'Ornprrbrnrlirfos na di>JH>siç;lo do art. li.~ 
~ l . 0 da Lei n.o 20í0 dP ~~de :o;rlf·•nhro de !871.· 

.,f in i~terio do,; ~I'.Zol'io~ da Fawnda .-Rio de .Janeiro, 
em <::J de A!Jril de IH7=!. 

O ri~conrle do Hio Braúco, Prrsidente do Trihmwl 
do Th•·souro Nacional, ten•lo presente o otlicio 11. o ri 
dirigido á Direcloria Geral da.~ Rrndas. Puhlic1s em 
!~do mez proximo pas~ado pf'lo Sr. Insprclor da Thr
sonraria de Fn.f~nd~ da Província rlo Pará,declara-lhe que 
os ~~~1:raYo:> ao ~erviço do E.;tafwlerinH•nlo dl' Ednranda,, 
t•xistenlt• nnssa ProYinci:~ ~oh a denominaç;1o tle << Col
lt•gio d1~ Nos~a ~í'nlJOra do Amparo ''• não estão cnm
prel!endidos na dispo,it;;1o do at·l. li. o .~ l." 1la Lei 
11. o 2íJ'lO de :!8 dP Sr~tcmbt·o d1• 1871, por tér sido o 
tlnminio P uso dos ditos ns•·raYos concerliuo áqurlle 
cstlbell'cimento pela Lri n. o :11!) de 4 de Jnnho 1lc 18!!:5. 

Fisronrlé do Rio Bnmco. 
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N. 1:10.- FAZE~D.\ .-E\1 25 UE ABRIL DE 1872 ·' 

lnderere um recurso sobre o lançamento, para a cobrança do §l(!Osto 
de inrlustrias e [lrofisslles, de quatro estabelecimentos de liquido~; 
\~ comestivris pértr;ÍII:&ntrs a llfll Só n~gociantc. -

l\linis!r•rio rios Nc~ocios da Fazenrla.- Rio de Janeiro, 
em ~!'i de Abril de 1~72. 

O Vi~corHle do Rio Br·anco, Prcsidcn!c do Tribunal 
do :rrw~onro Na~ional, cornmunica ao Sr. lnspector da 
Thesnlll'aria rli~ Fazenda ria Provinr:ia de Pernambuco que 
n,;ft' Trihuual l'f~solvcu inddcrir o rPcurso que acom
panhou o SPH nllicio n.• 192 de 18 dt• Novembro do anno, 
pr·ox imo passatlo, in ter posto por Victor·i no de Alnteida 
Habello, ria dr·r~isão dessa Thcsouraria confir!Jlando a da 
rcspr•r·tin Hr•ct•bedoria, que, classilicando-o como mer
cadoJ· de líquidos c comestiveis, sujeitou no cxerricio 
de 1870-1871 ao pagamento tia taxa lha da tahella A, 
t. • classe, _c da propore i o na I da ta bel la J), 2." classe, 
do Rrgulamento annexo ao Dccr~to n. • 4::JW de 23 
de 1\larço rlt~ 18(30, as sua:'~ qua tra casas de negocio 
~itas á~ ruas de S. Fran.::isco n.• 70, Florentina n.o• 4 e :l2 c ria Roda n-o 48; vis to que, vendendo o recor
ren!c os nwnrionauos gcncros em grande qtt;~ntidade, 
est:í a referiria dl'cisão tlc arcôrdo com o disposto no 
art. H do citado Hcgulamento c diversas decisões sourc 
assumplo itlen ti co ao de' que se trata. 

Visçonde do Rio Branco. 

N. 1:11.-l\IAHL'HIA.- Amo DE 26 DE ABRIL DI;: 1872. 

Declara fJlle se deve abonar á autoridade jndiéiaria, fJUO sub
~lituir o .~_u_d.i_t<JI~ de Mar.i!IIP em seus impedimentos, a gra
tifrc~ção marcada ll:tra esse set:viço, inrlepet)tlent~mentc de 
er,t·tidi!o de ter otficiado ~~~~~ r•roccsso de peuit capital. 

Ministerio dos Ncgocios da 1\farinha.-Rio de.Ja
nciro, em ~6 de Abril de 1872. 

111m. e Exm. Sr.-Co1n o oillcio de V. Ex. n." 8, 
de 3f de Janeiro proximo preterito, recebi as infor
mações relativa" ao requerimento, em que o Dr. Joar1uim 



Tiburcio Ferreira Gomes, Juiz de Direito da 2.• ,·:~ra da 
capital dessa Província, solicita o abono da gr<ttillc:tção, 
que lhe compete pelos dias, nos quaes funcciouou como 
Auditor de Marinha, no proct?sso i11stanradn a uma praça 
da Armada; e, rm respo.;ta, declaro a V. E\., para oR 
dcviLlos eiieito,, tp~e ao dito Juiz de Direito, na alludida 
qualidade, compete a gratificação marcada para Psse 
serviço, iHdependentcmnute do eertidão, rruc prove ha
ver offieiado em processo de crime capital, em razão d~ 
ser ellc Auditor permanente nPssa Província, onde existe 
Commando tle Armas, e de não aproveitar para o caso 
vertente. a di;;posiçâi) do art. Hirto Decreto n. 0 708, de 
l ~ de Outubro tlc t8:iO, flUC rf'ferc-sP ao W<Prcicio da 
Auditoria na rPprc-;são do trafieo. 

Deus Guartlc a V. E\. -Manoel Antonio Duarte de 
A:el'edo.- Sr. Pre.'iitlcnlc tia Prorineia tia Bahia. 

N. 132.- IMPEHIO.- Ell 27 llE \llRIL ))E Wi~. 

!leclara ahoiitlo o beija-mão . 

.Ministerio dos Nrgocios tio Imperio.- Hio de Janeiro, 
f'lll 27 de Abri I de 1872. 

111m. c Exm. Sr.-Nnnca houve rntrc nús pragma
tica ou regulamento para o rr•rPmonial do~ cortejos dn 
gala e audiencias do Chefe do Estado. Nos~os usos de
rivam das praticas tia antiga l\10narchia Portug:ucza e 
dos cstylos das diversas Cõrtr~s, em parte modificados 
pela divers'irladr de nossos costumes c instituições. 

O beija-mão foi usado no primeiro Reinado e resta
belecido ainda durante a minoridade de Sua Magcstarle 
Imperial o Senhor H. Pedro 11, sem flUe nem um acto 
do Governo o declarasse obrigatorio, nem de facto o 
fosse. 

Os· homens mais eminr>nte" do Imperio aceitaram 
aquelle uso tradicional como urna homenagem de res
peito á Pesso:~ do Chefe Suprtlmo da Nação, e torto o Povo 
Brasileiro os arompanhou neste ~entimento. 



llO (;O'>ERNO. 1!7 

N::io L1~1Hio outra origem, nem outro fundamento a 
ceremonia de qut~ sn trata, Sua Magestaue o Imperat.lor, 
ouvido o seu Conselho de Ministros, resolveu abolir de 
todo· o Leija-mão, e etTrctivamente já o temdispensaào. 

O que communico a V. Ex. para que a :!i ta resolução 
conste ollicialmente no seu .Ministerio. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Alfredo Corrêa de Oli
tceira.- A' S. Ex. o Sr. ''iscontlc Jo Rio Branco. 

~. 13:3.- IMPERIO.- Eu ~7 nE ABRil. nf: 1872. 

Aos t'rcsitleutPS llt~ l'rovineia.- llcelara que não sendo ab
solutallll'llte incomp:\livcis os caq;os 1lc mcmbr.> da Asscmhléa 
l'fOI"illt:ial c tlc Vereador, na lotla,·ia Í!J.COmpalihilidadc 110 
exereil'io ao mc>mo tempo de ambos cstf•s <;arf(OS. 

Circular.-l\linistrrio dos Negocios do Imperio.
Itio dt• Janeiro, em 27 Je Abril de 1872. 

111m. e Exm. Sr.- Foi ou.-itla a Secção dos Ncgo
l'ios do Imperio do ConsPiho de E.;taLlo sobre a hatureza 
da incompatibilidade 4m pótle dar-se er:tre·os cargos 
de memiJro tle Asscmhlb Provincial e de Vereador. 

E Sua Magesladc o Impera1or, considerando: 
l." Qu1~ o nos,.: o direito reeonheee duas ordens de 

int:ompaliiJilidade~, sPndo qma absoluta porque resulta 
da rf•pug-naneia das fuw:ções dos cargos entre si por 
~ua propria natureza, e a outra só relath·a ao desem
Jlf'Bllo deites pela impossibilitlade tlu exercício sim,ul
taneo otl cumulativo: 

:L'' Que, além de não rcpugnar·em entre si por sua 
propria natureza as funcções dos dous referidos cargos, 
nenhuma limitação q[lanto a elles pôz a lei ao amplo 
direito da eleição; 

:l. • Que, porém, o art. 2:1 do Acto· Addicional pro
hibc que durante as sessões das Asscmhléas Provinciaes 
exerçam ~cus membros qualquer emprego; 

4." Que os cargos de eleição popular não pod~
rxcluidos da generalidade desta disposição, ~nS~P - ·,,, 
comprt'hcndPm nas razões que a dictara)Jl·f·· (\\ \)~ \.)1\1•: ~.9; 

.- / '.~'( __ \lÍ" 
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15. 0 Que- a isto a<~<'I'I'SCI~ o s.•r pliy~ira i' rvidenlf'
mew,t~ Íln_j)(lSSj rd o exen~ieio ao l!lt'S!TlO témpo tLIS 
tuncções de amiJos o~ cargos tle que st~ trata; 

Houve por Lem .Mantbr declarar: 
Que, não srndo aiJsolulamtmlc inroutpativcis os C31'~ot"03 

de mcm11ro dP As~pmiJléa Proriut·i~l ~~ y,~reatlor, ha 
todavia incompatibilidade no <'XI~rcicio, ao IUL'~Illo 
IPmpo,, das fuuct;ões de amhtH e . .;tt•s cargos: 

Qtit', portanto, o Vt•rt~ador que fôr Limlwm membro 
dt• Asscmblb P~.;orillcial, não podendo <~ontinuar, du
nntc a sessão IPg-i~lativa, a servir o car.<!'O rlt• Ve1·eador, 
dt~V•~ na oeca;;i;:to propria fazt~l' con~.l:11' ao Presidente 
da respt:Ctln Ca1nara J\lunicipal P~se motivo de Ílll
pediment.o, 110s lt•rmos do art.. ~:1 da Lei do i." de 
Outubro dt• 1~28, int:tllnbintlo á JHt'sllla Camara pro 4 

vi:lenriar para a sua suiJstiluição Lt·mporaria pelo modo 
I'Slaln•lt•citlo no dito artigo. 

O qtw rÓJlllllllllleü a V. Ex.. pat'a sua intelligeneia 
!' W\I'CUÇãU. 

!),ou:; Guarde a V. Ex.-Jorlo Al[r!'do CniT•'rt d.· 0/i
nint.-Sr. PrP~itlcillc da Província de .... 

:'i. 13í.- GUERH.\ .- E'l ~7 llE ABI\IL DI<: 187~. 

1\esolvt~ dnYid:ts ~ohre o nuHlo por •tur rlt'lf'lll Sf'l' passado~ o' 
diploma-; tia mt~tlalha tia ~ut~l'l':t tio l';tr:tguay, t:rt•:ttl:t pt~lo 

!lt'creto ll." r.;;iiõ cll· r; ti•~ A;;oslo uc 1H;o. 

Mini;;terir• do~ Ncgoeios da Guerra.- Rio de Ja
nPiro, em ':!.7 de \bril de 1872. 

111m. e Exm. Sr.- Em solução á~ duvidas susci
latlas prto ollicial encarregado na Hepartição de Aju
dante General de passar os diplomas da medalha da 
guerra do Paragnay,crcada pelo Decreto n." 4~60de 
tideAgost.o de1870, declaroa V. E-.;. quedeVI~ob
S<~rvar-se ll seguintP : 1. 0 u~ará do pas~ador sem nu
mero e do mera! indic:ador da categoria, em qu~ tiver 
fnilo a canlpjnha, o individno .que tiver servido ,por 
t•·mpq menor üe liiH't' nu·zr.; · 2." Cont:u·-sr~lt:io nove 
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mezes po1· um anno unicamente para a~. frac_çõe~ ~o 
anno civil ; 3. • Serão entreu:ues as med~Jb~ts,sem -os 
passadores, fazendo-se egta declaração nos· ·resPéctivos 
diplomas; cumprindo aos intere~sados reclamá r o -pas
sador a quP tiverem direito, e na occasião da l'ntrega 
drstt• far-sl'-ha a competente drclar:11;:ão no diploma 
qnc p:~ra esse fim deverá ~rr apresentado .. 

Deus Guarde a V. Kc- Viu:ondl' do Rio Rranco.
Sr. João Fr·f•det·ico Cnldwell. 

(\. t:m.-FAZEND:\.-E~t :lo nE .\nnll. rH: 187:!. 

O \'igario encomme-ndado que obtrm nora Provisào antes de findar 
n prazo da primeira, s~m ter interrompido o ctcrcicio das respectivas 
funcçües, não está sujeito a repetir o pagamento dtJs d!reitos de 5 "1•· 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 30 de Abril de 1872. 

O Yisconde do Hio Branco, Presidente do Tri1iunat 
Jo Thcsouro Naeional, tleelara ao Sr. Inspector da The· 
so111·aria de Fazenda da Província das Alagôas, em res
posta ao seu officio n. • W de 24 de Fevereiro proximo 
passado, que hem procedeu tlecidindo IJUe o Padre José 
Joaquim da Rocha não estava sujeito ao pagamento 
do> direitos de fi "/." pela sua nova Provisão de Vi· 
gario cneommendado da freguezia de Nossa Senh01·a 
do Pilat·, dessa Província; porquanto, tendo elle satis
feito os direitos da primeira Provisão de encommendado 
por um anno, e oh tida outra por mais tres, antes de findat· 
aquelle pr·azo, e sem te1· interrompido o exercício das 
f'uncções parochiaes, não era obrigado a repetir o pa
gamento dos ditos tj %, á vista das disposições que 
regulam .a materia: cumpre, porém, tJUe em casos 
llesta natureza seja cobrado o sello de õ% na fórma da 
Circular n. o 9 de W do mez corrente, quanflo depois 
de terminado o prazo. de uma Provisão, for passada 
outra, e conseguintcmenle tirer havido interrupção 
no exercício de Parocho. 

Vi.~conde do Rio Rranco. 
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N. 136.- AGRICULTURA, CürtlMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.- E)' ~o nE ABRIL nE tsn. 

lleclara que compete á Directoria <la E'trada rlc Ferro D. Pedro 11 no
mP~r nm emprPI'a•lo para suhstit.uir o Cai Ia em sens imperliml'ntos. 

:: ." Seccão.- )linisl••rio tln~ ~!'!!Oeios da Aa;rirnllru·;~. 
Comm<'rrlo n Ohr~~ Pnhlio':\' .--Hío ol1' .larlí~iro, :m de 
Ahri I ue 1872. 

lllm. e E-,:rrt. Sr.-Tendo presentcootllcioque \. 
Ex.. <lil'igiu a este 1\linist<·rio em t8 do corrente mez, 
no qual propõP que no caso <IP auscncia ou impedimento 
do Caixa dl'ssa Estr:Hia rlc f<•tTo srja nomeado um <'In pre
gado qUI~ sina pr11YÍ~<Jriamcnlt• r!P Finl. prestandn a 
Jwce-;saria liaiH;a para o !'I'!~ i! lar dt""'lllpenlio da;; fur,eçlics 
qtw exercer, !h•claro a V. Ex. que não st•ndo este lug·ar 
crcado por Lei, dou-lhe autorização para eseolher d'entre 
os empregados da estrada, um que sirva de Fiel, embora 
se tenha de ~.bonar-lhe uma r;ratificação no caso de 
haver cxt:csso rln trabalho. 

Deus Guarde a V. Ex.- /1ar,lo de Jtaúna .-Sr. Di
n'l'tor inlPrino ria Estrad~ de Ferro D. Pedro 11. 

~.1\y,· lluYi1l:!s ;;~tl•r·o• pn•sitlt•tit·ia dt• .lur~ <' ,;ohre o fado de 
s•'l' tl:tdo •·omo lt'-<lt'lllllllf!a um .Iuiz ti~ Di1·ei1o. 

Ministerio dos Negoeios da .Justi<,:a.-Rio de .Ta· 
nciro, em 2 de Maio de ·181 ~. 

lllrn. e Exm. St· .-Foi presente a Sua Magestade 
o Impcwdor o o!lieio n.• 17 de 20 de Mnrço ultimo, 
no qual essa l'n~sidcnda subrnetteu 6. consirlet·a,·fto 
do Gnvcmo Imperial ns segui.J:Jles duvidas: • 

1." Se para presidir ao .Jury p<'1dc ser chamado 
o .Juiz de Direito da comarca mais proxima, posto 
quP pertí~ncrntP a l'rovincin di\'l~rsn; . 

:!." SP ~~ licito npi'PSt~nlnr os .luiws de Dtrf'ilo l'nrnn 
(t>~)<'lll\llllla-.; f'lll pl'i!C('SSi\ t'I'Íifl('. 
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E o mesmo Augu~to Senhot· Manda declarar a 
V. Ex. •iue a primeira duvida está resolvida pelo 
Aviso n." 6:Jo de 2\l de DPz•~mb•·o de 181>9; e quanto 
ú Sf~gunda, que o Aviso n.• 4.'.22 do L • de Outubro 
de fS6H deve ser entendido de <~ccôrdo com a Im
perial Hesolução a que se refere o de f I de Ou
tubro do anno passado; podendo o Juiz escusar-se 
a qualquer depoimento cl'iminul 11os restrictos 
lermos ;llli mencionados. 

Deus 1;uarde n V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de 
.l.:;c~:erlo.- Sr. Presidente di:l Província d:1s .\ lagôas . 

. -···-
N. J:l~.- JUSTIÇA.- E~! 2 DE ~IAIU DE 1872. 

Sol\'e duvidas sobre o /Regimento de 'custas. 

N.iuislerio dos Negocias da Justka.- Rio de Ja-
neiro, em 2 de Maio de 1872. • 

111m. c Exm. Sr.-Communicou V. Ex. em officio 
de 22 do mez passado, que ás seg-uintes duvidas 
suscitadas pelo Juiz de Paz Ja freguezia de Nossa 
Senhora do llozario Jos Quatis: 1.• se as custns 
por exame feito em um preto, que apparecêra 
enforcado, devem ser contadas como determina a 
ultima, ou dispõe a pcnultirna parte do art. 09 
do Regimento de 3 de Março de '·1855; 2.• se os 
peritos vencem caminho quando taes diligencias 
11~rn lugar fóra dos limites da séde do disLricto
respondêra essa Presidencia, quanto á primeira, 
quu as custas naquclle caso siio as mencionadas 
na terceira parte do artigo citado para exames cada
vericos ; -e quanto ú segunda que, nada tendo dis
posto o mesmo regimento, nenhuma gratificação 
póde ser abonada aos peritos a titulo de caminho 
ou estada. · 

E Sua Magestade o Imperador 1\landa approvar 
a decisão proferidatlJor V. Ex. por conforme á dis
posiçüo, em que se ella fundou. 

Deu:->· r;uarde a r. Ex.- Manoel Antonio Dum·te 
,f,· A~ITI'rlu.---:,.;1'. l'r··sidc·nl•: cLt Provincia riu Hio 
.j c' .f ;11 H •Í J"ll. 
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N. 139.- GUERRA.- E~l 3 DE MA.lO DE 1872. 

Declara que ua assignatura tias actas do conselho economico, 
conconenllo um oflicial etrcctivo e outró (í(l Corpo de Saudc 
do Exercito, ambos do mesmo posto, cabe a prcccdencia ao 
de maior antiguidarlc no dito posto. 

l\linislerio dos Negocios da Guerra.- Hio de Janeiro, 
em 3 de Maio de t 872. 

Illm. c Exm. Sr.-Tendo v. Ex. submcttido a COI\

sitlcração desta Secretaria de Estarlo, em seu oflicio 
n." :m dr~ 2H de FPvereiro ultimo, a duvida suscitada 
cntrr. o 1\lajor do 2. 0 corpo rle cavallaria dessa Pro
víncia e o Cirurgião-Múr de Brigada cncanegado da 
enfermaria militar, sobre a precedencia na assignatura 
das actas do conselho cconomico; declaro a V. Ex., 
para seu conhecimento c fins r:on ren icn tcs, que fica 
appronda a sua resolução, deeitlindo que ao dito 
Cirurgião-l\lór de Brigada compete a precet!encia em 
ronsequcncia de sua maior antiguidatle no posto. 

Deus Guardf' a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
Sr. Presidente da Província de Goyaz. 

N. 1'1.0.- IMPEHIO.- E~! :3 DE MAIO DE 18i2. 

Ao Prc;;idente tia Província do Espírito Santo.- Declara ser 
nullidadc suhstaucial dos trabalhos ~c 1Ítualillcaçào de )votantes 
a accumulação das funcç.ões de Escrivão de Paz em algum 
dos memhros da Junta. 

2." Secção. -l\linisterio dos Negocio::; tio Imprrio.
Rio de Janeiro, em 3 de Maio de 18i2. 

lllm. c Exrn. Sr. -Tendo funccionado em casa par
ticular as Juntas de qnalificação de votantes das fre
guezias de S. Pedro de llahapoana c ue Cariacica, sem 
que as respectins ma trizes esti vcsscrn impedidas, e 
havendo accumulado as fnnccões de Esc ri vão do J ui i': 
de Paz um dos membro~, qw)r ue uma, quér de outra 
.lnnLL JT<OI' eu Y. E'. pnr ~rln~ df' Hi ,, 18 rio mez 
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findo annullar os trabalhos de ambas, designaRdo o dia 
2 de Junho proximo para a reunião das novas Juntas. 

O Govemo Imperial appr·ova estes actos de V. Ex., 
visto que as irregularidades alludidas importam in
fracções de prece i tos essenciaes da lei. 

Ficam assim respondidos os ollicios de V. Ex. 
daquella~ mesmas datas, sob n. •• 27 e 28. 

Observo porém a V. Ex. que communicações desta 
natureza devem ser acompanhadas de todos os do
cumentos á vista dos q uaes tiver a Presldencia resol
vido annullar semelhantes trabalhos. E' esta a pratica 
adoptada, e a que mais se conforma com a marcha 
regular da administração. 

Deus Guarde a V. Ex.-loào Alfredo Cot?·êa de Oliveira. 
-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

N. HI.-FAZENDA.- EM ;j DEMAIO Dll872. 

Indefere a prclcoçau de um Guarda de '>Aifaudega aos vencimentos 
de Official de Descarga, a que se julga,·a com direito, por ter sido 
d~sigoatlo para servir de Fiscal de um trapiche alfandegado. 

l\linisterio dos Ncgocios da Fazend~ .-Rio de Janeiro, 
em 3 de l\laio de 1872. 

O Visconde do Rio Bralll~O, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacionali communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia que 
foi indeferido o requerimento, que acbmpanhou o seu 
officio n. o 8 de 23 de Janeiro proximo p:.ssado, no 
qual o Guarda da Alfandega sob su~ jurisdicção, José 
Antonio Lopes de 1\lesquita, reclamou contríl a decisão 
dessa Thesouraria, que negou-lhe o pagamento dos 
Yencimentos 1le Ollkjal de Descarga, que requereu, por 
ter sido designado para servir de Fiscal do Trapiche 
alfandegado denominado c Novo • ; não só porque ll--
lnspector da dita Alfandcga, transferindo o.su~~áiij:~~, 1 ··~.'\ 
do exercício de Guarda para o de Fiscal d~;l.'t_a~k'lí& ' .· /(" 
uson da altrihuit:ão rfur lhr, r()flfrrc O' aKf.',28~ do 



Regulamento de f!} de Setembro de 1860, mas tamhcm 
por não dar-J!Je esse exercício direito aos vencimentos 
de Ofticial de Descarga, lng-ar inteiramente distincto. 

Como, pon\m, o supplican te, exercendo as funcçõcs 
de I<'iscal de Trapiche, está ~ujeito a maior re:;ponsa
bilidarte do que a do seu emprel-'o, fira o Sr. Inspector 
autorizado para abonar-lhe a g-ratificação mensal de 
2õSOOO, emqnanto Pile i'enir naqurlla rtualidadt·. 

Fisconr!e rio Rio Branco. 

'J. 1'12.- FAZENDA.- E~1 'f nE M.\10 DE IRn. 

A gratificaçilo d!l20 °/o, de que trata a Circular de 19 tlc .Janeiro ultimo, 
eleve ser calenlada sobre lodos os vencimentos dos empregados, iu
dusive a fll'lllifiraç<lo pard quebras eoncrdtda aos Thcsourcir6s. 

l\linister·io dos Negocios 1la Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em '• de Maio de· ·1872. 

O Visconde do Rio flranco, Pre~idente do Tribunal 
do Tlwsouro Nacional, drdara ao Sr. Inspl'ctor da 
The~ouraria de Fazenda da Pro' inda das Alagôas, em 
resposta ao Sf'll oflicio n.• 2:1 dn ;j dn l\larço proximo 
passado, que approva o ~cu ar to decidindo que a gra
tificação de 20 "/o mantlada ~honar aos f'lllpregados tlas 
Thesourarias de Fawnda, pela Circular n. • l de Hl de 
Janeiro do corrente anuo, dcY1~ ser calculada sobre 
todos os vencimwtos qne dles percebem, inelusive ; 
gratificação para qnchras, coucedida aos Thesoureiros a 
vist•J que esta tamhc~n fn parte dos YCIICimentos mar
eados nas tahellas annexas ao Decreto n.• 4W:J de O 
de Abril de 1858, conforme já foi declarado á The
souraria tio Ceará pela ordem n." ;,;;3 tlc H) de Abril 
ultimo. 

Viw:ond1~ tlo Rio Hraneu. 
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X. HJ.- AGHICUL TUHA, COl\IMERCIO E ODRAS 
PUBLICAS.- PORTARIA DE 6 DE MAIO DE 1872. 

Apprma as taiJellas dos Jlrcço' dos fretes .e passag~ns nos pa" 
•tnctes da linha iutennt•t!iaria de naYcgaçãÓ liiíra \'ajiõr-aíé 
S:m1:1 C:tth:lrina. · 

Milli:>ll't'in do,: Negocio.-; Ja Agricultura. Commercio 
c OIJras Pnhlit~a~.- Hiu de Janeiro, em ti de l\laio de 
18i~. 

Sua l\lagest:ldc o Imperador, Allendemlo á urgente 
nr•ct'ssidade de fixat· o pr··~~o das passagens c frete 
das cargas uos paquetes da linha interm('diar·ia rle 
11avr•gaç:io a va~or <~té Santa Catharina, Ha por bem 
Approvar e M1ndar exPcutar provisoriamente as duas 
talwllas tfUe acompanharam o ollieio do Dircctor geral 
dos Correios de 20 tle Junho de 1870, c que l.Jaham 
com a pt·csPnle portaria. 

Palaein do Rio de .Janeiro, em G de Maio de 1872. 
- Barclo de ltmína. 
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T <lllelh tlo pre~o das l)il ssa gens nos p<uruetes Ü<l linha iittcrmed ia ria até B:~nta Catharina. 
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l:;uapl' .. lbiJilU ~,lll)lli:!lhiiiiiJ\ 1:!-'IIIIUI:!;;.,I)I):I lii·IJIIII :::i.'iiOil ~;'j.;tlllil 
l'ara 11:1 ~ uá .. , t:i.,llllll[llhl 11llll :!IJ ·01111 I ~ •• 11110 :!ii.;uon t:; \11011 

S. Fra uc i.<t'" .[l::i.)IIUIJ \hll\lll :!ll.\1100 I :hllr)il 
lia i:ii>Y. t:;.;ooo \).;()011 

l.' O< mpnnr<'." rlP :J annos tem pa"a:::••m grati:-, de :l a 10 annos 1•ac:am meia l'~''sa:;l'm, d•• 10 annos para cima 
!·ag-am pa~;.;.a;!etn intPira. 

:!." :\ãoé P~"flllitti.Ja a transf••rcncia dP pa>>3.'!rm dr nma para nutra pc<s11a. tJ p:Js,;l!.!'l'im qn•' tleix~r dP sPguir 
Yia)!"m l'i'I'PbPr;l tn•-tadP da p<~~~ag-Pfiii{Uü houYer pag-o, :-:e nãn qnizPr ~I'L;Uir na viag-,lllJ :-;í·~nintP. 

:l. • XPnhum pas;;agl'iro podr'rá tPr no ramarotr• arma,; dP f,J~·n, poil·or:J, 11t1 iflllllrpli'l' lll:itr•ria inflamrnavp], 
1~," O pass:rg-rirn que dPpois t]p pnnr'ipiada a viai:Pllt ficar í'Jllr!lJaifjuer pu1'111 dil'•·rso riu seu Jpstino nãu tPI'Ú drrPito 

" rel'!amar rl'stituiçãv alptma por Llill'en·nça ile pa;sagem. 

Tabelhl 1los preços tlc ft·ctc c cargas nos pa(ruetes da, linlut intrrmetliaria até 
Sanüt Catharina. 

Uniilatlt: 
Volumes. para o 

frete. 

Ballas de p,1pel. ••..........•........ Uma ... . 
Bar ricas rom farinha Jr trigo ........ Dita ... . 
Ditas com aswcar ................... Dita ... . 
Ditas com cimento............. . . • . . Dita ... . 
Ditas com ccrvrja ....•............... Dita ... . 
Barris com chumbo, alvaiade, ges,;o, 

etc .....•......•....•.......•...... Um .... . 
Dito,; com banha, mantPiga, PtC ....... Dito ... . 
C:rixas com dtita,; .................... linta ... . 
Ditas com cera nu !onça ...........•. Dita •.... 
Tlitas com cebolas, batatas, alho>, etr' .. Dita ... . 
Dttas com latas •'r· kPrnserw ........... Dita .. .. 
llitascomtiias:<a>,Jlassas, etc ......... Dita .. .. 
llitas com quPijns ...........•........ Dita ... . 
llitas eout >ali~ o ..................... Dita .. .. 
Ditas com \'I' las ..•.....•.....•...... llita ... . 
Ditas rom vinho rn:;arrafado ......... Dita .. .. 
FrasqnPiras ti~ genebra ............•. Dita ... . 
P:i:< ri I' frrro .......................... lluzia .. . 
Pipa;; rnm lir{ltidos ................... lTrna .. .. 
nnlo,; dl' >Olla ......................... Um .... . 
Sac11s commantirncntn,; ............... Um .... . 
!li tos com a,;sucar, eat'é, etc ...•....••. i.) kilog. 
Tinas •·nm haralháo, on raixas .......• Uma ... 
Far•lo:;corn fazr'nrlas att);;8,7kilo> ..... Um ...•. 
Fazendas encaixotaria>, ou rn!'ardadas, 

•·ujo pr'so não c>tt•ja •·m rrlar.:ão ...... drr.rnh. 
"•'nrrn.' sujeitos no eornmerein a peso .. l:i kilog. 
lJinhPiro, ou valorPs rm ouro, prata, 

joias. etc .......................... . 
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2.~;;oo 2.)1lOO :J.,:;oo 1.\000 4-~:>oo Até 20 resmas. 
ú too 1.;:oo t y,, 10 t.<..Joo L\tioo 
1;;110.0 {,)500 f.',71JO L'l800 :!,)000 
L5100 t-<iOO 1.~700 1..,800 2,)000 SPndo ig-11aes ás dr farinh1. 
1,)::!00 1,)'1.00 f,;!)()IJ 1.~800 2.)000 Contendo~ duzias de garrafas 

1,)000 {.,200 I.<lOO !.~'100 {.)()00 Sendo dP quintal. 
500 ,. 1)011 7110 800 ~IOIJ 

:hOIJO :J.;i}IHlf 1,.,1100 h:iOO ;;.;OOO U ,;uaes de iiO pr'.'as. 
L)iUO L)HOIJ 2 ;oiJO :2 \tOO ::!,)100 
1:):250 J.>'tOII 1-,lillll 1.~>!111) ::!.\1)1)0 
f.,ooo f,\1110 1-'~oo h:lOO b'tOO Contcnrlo 2latas. 

.li'IO 7011 Hilll !1110 hllilO 
h:?.JO {.;'filO 1-'l!OO l.'l'lilO :hllOIJ OP rlnas rlnzia~. 

~1111 · :!:!11 :;;o :?lill ~'iO .\t,·· ::?!; kilos. 
lliO !Kil ::!00 ::!:!0 :! 1ttl All' ::!11 ditos. 
li'tO illll HIIO \:Ou 1.'01111 C11m rluziarlc garrafas. 
liiiO iOO HOIJ !1011 1-)111111 j)p I~ t'r,1>~"•>s . 
;;on liiiU 700 HOII !11.10 Ern nrn volnmr. 

~l,\OilO 10-iOOIJ 11.\11111) !2.,000 t:J.\Oilll (),; l.>arris l'llt propon;iin. 
1 .'titiO 1 t.> 7110 L)ilOIJ I.,!IOO ::.'illlo 
1 1~.UJJ01 1.\.,:!00 u::oo L\'!1)0 L':íO:l Equivale a 2 alrpH'in·s. 

::!110 :!::!() :!'lO ::!~11 :100 
t.\11011 1.>:!011 t.>:lUO J.;t,IIO 1-'iilltl Xãu <'Xt:t·dc•ntlo dr' ;jS kilos. 
1-~.JOO 1-)t\UIJ :!,;UUIJ ::!,\:!00 :!.)'tUO 

iO 100 t:;o 
:JUU l:iO ::!Oll 

núsetTarrirs. 

VPja ·SI' ns nhsPrvnçõrs aba i· 
XIJ. I ..• 

l. a O frete do dinheiro em papel srr(J 1/2 o I 0 , do ouro ou joias :11 ~ "/0 , prata t o I"' em cobre ::! "1 ~par a •1Ualqncr 
porto. 

2. • .\s cargas dr-verão ter cscripto além ria marca c numero do cnstnmc n porto do r!Pstinn. 
:1. a Os vapores não rrcchcrn polvnra, espolrta:<, phosphoros," outras ma tPrias innarnruavris. 
'1. • A r.mprl'za não rrsponde por faltas que po~.-am havrr nos liquido:< por tll'ft•ito nr•> easro>, nrm por ayarias que 

provi;-rcrn do máo acondicionamento dos volumes, urL de vil'io proprio. 
;;.• O frete das carg-as ecncommcnda,; srr:i pau:o ;i vista no lug-ar.cm fJll•' os paquetes as rrcehHcm, cxc1~pto os 

frrtc,; rias f{UC forrm destinada~ Jl<lra O nin Ol' Jan~il'O, o,; fjrtaP.< ,..:~rão p:t,!;OS ll<l actn (]a l'!l(rc;;a. ' 
6." ;','rnhuma rnconpncnda será recebida pnr frett> menor dr~ 2.:,000, c a que C'Xccrl••r de 1-1 dPcimetros cu bicos pa::;aní 

por cada dccinwtrn eu bico de aug-mento o pr:r'ço da tahclla para o ultimo porto. 

Portaria n.c l-t3. 



P0rtos Jivcrsos: 

Ll:\lL\ [11) ~LL. 

li) . I . , l 
lHo t!,• Jant>in> __ a_r_a_n_a_~"_u_~_. i:,anta Ldt w

rmn. 
N N ~ 

~ ~ ~ 

Hio GranJe. l'urto Alt•gTL'. 

1------

I
' N 

;... 

':.,) 

~ 

---------------- --- --- --- ----·---- --- --- --- ---1--- --- ---
))o 1\io dt\ Janeiro. '' .......... :;o." ::21),;, f'U\ ;!Ih 1 !r),\ f; I).\ 1:)(),\ ;;o-, 1:20-' ;"j{):"\ 

lle l'a r a na ~n:í '. .............. tifh :!Ih ;)!),', 10.\ (jl),', :!0,' ~H 1." .,)) 1()(),;, d.) 
!li\ Santn C a tllarin~l. '' ........ (jl),:; ;!(b (j(),\ ~(~~~ \(h ;;Ih :-;;;, ::o'l 
IJo I\ i c Granilt~ ..•............... !lO.;, l;lh (jl),\ ;!I}.', ,, ... 

-<>·' 1 ;!.) ílh .. ~ •• -1 
,:.)) 

J : '~ J'11['[) .\li·~re ........... . . . . . I;)().;, ;;o., !J(),\ ;!().;, ;: ;;.:.. l ;!,\ \)(),\ :lU) 
n~ 2\Iun tevidt'·u ... i20.) :iO.\ t\0' :)().;, 71.h "")u. \ll)' :)(h ..... . . .. . . . . . -•>-' 

Oúscrrn:·ul's. 

11 importr <In~ pa;;;;a!!rns ,; pa'-!'o á vi,;tn ,, r•m morda correntr. 
P:t>sagtJiro,; a rt'.-U,; lllt!nores dt• :l annos png·arii<l nm qnarto de passa~·ern; 0' <le :l :1tt~ 11l nnnos meia passagem, e 

mai,rcs de itl :mnus p:t,;:;agPm por inteiro. Crianças <lc· peito, gr:tti:;. 
Itlcm do convt•z.-De qualrpwr itlade pa~arão Jlur inteiro, e.\.eeptuandu-s<~ crianr:~~ de peito, que ti!m passagem livre. 
O pas,;ag·eiro que não sr'-!'uir via.!!'ern perde metade da passa~·em. 
tl e,;pa..:u cnnGeliido a t'a<la passa;,wiro a ré, para ;:na bap·agem, ser:í :i:> pnlrno;; ruiJicos, c do eonvcz 10 palmos culJicos ; 

pagando o <'Xrl'di'ntc, os primriro;:, :JOO r;:. por i'almo culJiro, e os segundo:; MIO rs. 
Nãu é pcrmittido a transferencia úc passag-em de um para outro paijUete. 

LINHA DO NORTE. 

Preço das IJ:tssa;;-ens. 

1\io - Ilahia. .'tl:lceió. Prrnam- Pnrn- Xatnl.l Ccarú. .'tlaranhiit Pará. 3.' cl~1ssc. 
<le Janeiro 1J1 c'· hylla. 
----- ----- ----- - ... --- ----- -·--- ----- ----------

Portos. 

no lliu dt' Janeiro 
Da Bahia . . . . . . . 80.~ 
lle Mael'ió . . . . . . !l.''í,) 
De l'crn:unlmco. 1110-' 
Jla l'arahvlw .... 120,) 
Do N !\la I.-. . . . . . . 1:30,~ 
Do r:eará ....... 1GO.;, 
Do .\laranhão ... ::wo;; 
Do Pará ........ :!:JO.~ 

N N N N N 
C,) .:.,.J ~ C,.) C) 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
0 ~ 8 ~ 0 ~ 8 2 ~ - ~ ~ 

--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --1--
80,) 30,) \);)! ;)().) 100.) :.lO,S 1;!0; :J;>.:; 1:31J.'i ::3-'i lliO/~ 

:.10,' 1:!,5 lfll-' Hh Gtt.;, I(),;, :-;o:~ til.'> 110,'-:lO.) 
:!0.) 30,) 12,) 
:IO.S !10,) ! ti-5 20-' 
:t:J.j. 60.~ 16.~ ~o.
:Jt~,; 80' 18,5 60., 
~o~ ttOA 22~ vo~ 
r1:;:s li10-~ :3o,s 12ii,, 
ti.J,) j1tl0,) :.181) 160,' 

20.-'- 10-\ Hh t::.; (iil.) ih ~'0-' 
lQ,;; ' :!0.~ 10,, ::;;,, i;!.', í:J.'> 
1:1; 20.:, Hh ;!(].;, Uh íiO'> 
11,, ;l:j,;, 10.\ 
i(j.~ 7:;.:, 10.) 
22., uo., 1 L- :;o.;, 
;llJ..; ltiO.~ 2!h ~l!h 

Observar:[jes soúre passageiros. 

,; 
"" > 
= •:,) 

" :::::: ~ 

-- --
!~0.'\ 200,\ 
2:2 .. ~ 1f10) u;., 1 ::!:i) 
1:)', 110,, 
1 ::l.\ 100) 
10-) í;;., 

50,~ 
12.\ 
18.:, :iO,) 

,; ,; 
"" :,) 

> > "' = = •=> 
o ~ o t ::..J u -- -- -- ---.. -

(t:ti:' :2:10-) :-)5.) ~ 

;)l).' 180,;, :!8,) ;:: .. 
'-' 

'ti,' [(j(],;, ::lO,) '-;=;.. 
lil,· [;i().) ::26.) 

~·~ 1(): 1'10,;, 211-) 
ill 1::20.\ ::20,) 

~..; f•l' !lfh !H.~ 
:i O,) 1::2,) "" 

1 ') ..::; ..... 

L • Pú1le sPr pa,:;;ag-riro de convez toclo o inllivirluo livre ou escravo que se apresentar a pedir ;;emelhante passagem. 
2. • O impor ti' d~s pa~;;ag-ens é pag-o á Yista P •'fi moeúa nadunal. 
:1. • Os menorr·> de :1 annns (,;endo pas;;a!!eiro de ré) têm pa,sagern gratis. 
4. o Os Jitos de mais Je 3 annos até iO pagarão meia passagem. 
;).

0 Os maiores-de 10 annos pagarão a rm:,rsagem por inteiro. 
li." 0:; menores (passageiros de convez ou de 3! classe, prôa) de qualquer icladc pagarão n passagem por inteiro, 

á exerp(.'ão das crianças de peito, que têm passagem livre. 
7. o O passagciw c1ue nãu seguir viagem depois de comprado o bilhete perde a. metade da passagem, e, depois de enrr _ 

ta da n via!!Cll1, aquelll' que fiear em qualquer porto onde os paquetes estacionam, não terá Jireito a reclamacão aln-uma. 
8. • ~ão é permittido a transferencia de passag-em de um para outro paquete. · o 

9. • Nenhum pas;:ageiro tem Jireito de occupar exclusivamente um camarote, salvo pagando o equivalente tl3s 
passagens correspondentes aos lugares <rue por· tal motivo ficaram vagos. 

10. O espaço concedido a cnda passageiro para a sua bagagem i\ de 20 pés rnlJicos para os de ré, de 8 pés cul!icos 
para os d~ convez, paganúo os primeiros o exced,:lnte na razão diJ i.iOO rs. ~or pé cul!ico, e os segundos 115<TOO. 

H. Mercadorias não podem ser emharcadas,como bagagem. .. .. ,. · 
Portaria n. o U4. "t 



DO GGVETI~O. 

N .. :1. H.- AGRICl:LTURA, COJUIERCIO E OBí.US 
.Pl.JBLICAS.- PorT.\RIA ~E Ü M )!AIO DE 1872. 

F~xa o prep dls iJassag-cn~ ll()~:. p::quetes rlas linhas ,de nave
ga('àJ •por vapÕt; ao 'N"o~te c Snl tla capital do Imp-et·io.-· 

l\Iini:;terio dos Xe~ocios (h Azricultura, Commrrcio 
e· Obras Public:1s.-.:::. Rio de Ja~neiro, em ti ue Maio 
de 187~: · 

Sua :.\IaQ"estaLle o Imperador. Attendcndo ú urgente. 
nccessidaue de fi'l:ar o preco das passagen" nos paquete;; 
da;; linhas costeiras da naveg-ação a .-apor ao Norte 
e Sul uo Imperio, Ha pnr biml Approvar e l\landar 
executar as respectins tallel];JS que ;]wmpanharam o 
ofTicio Jo Director geral do.s Correios Jc ;) do mez pas
s:!do, c que baixam com a presente portaria. 

Palacio do r.io (]C Janeiro .. em G de ~Iaio de 1872. 
-lJardo de Itr:ún11. · 

PECISÕI!~ DE.-1S12. 1S 
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llO GOYEO:SO. 

n~dara n3o srr motiYo pnra a substitui~.'lo de ur~as apoliccs da di
vidn puhli~a, c menos para a suspensao do pngaiÍ.lento dos r('s

l"'l'lilos juro>, o facto de estarem cllas manrhadas com linta. 
f 

Minislrrio dos ~rgocios da Fazcm!a.-fiio de Janeiro, 
r111 7 d1· Maio de H372. 

O Visconde do Hio nranco, Prl'sidcnte do Tribunal 
do 'fllt'SOHro N:ll'ional, declara ao Sr. Jn:;peclur da 
Thesouraria de Fazenda tb Pro,·inria de S. Pedro do 
Hio Grande do Sul que, cnmquanto o art. :n ria Lei de 
Hi de Novembro de 18~7 prohiha expressamnnte marcar 
as apolices da diYitla publica com si~11aes, ou eseren~r 
p;ilavras, quér na faCl\ quér· no verso dcllas, não ha JP 
mesma lei disposição alguma que vcdn o pagamentC' dos 
juros vnnci1los no 2." semestre de 1871 pelas apolicrs 
H." u:uH a U3.H8, do valor r! e 1 :00015000, e n .0 tuon 
do dr~ G0{\)000, pcrtcncen tos ao Tcnrn te Coronel João 
Fdi\: l\Taia, pelo simples facto de estarem manchadas 
com tinta preta. 

Outrosim, declara ao Sr. Inspcctor que não ha mo
tivo para a suhstitni<:ão das ditas apolicrs, conforme re
qncr<·n o rrfl•rido Tenente Coronel, por sen procurado!' 
nesta Cürte; visto acltar-EC o papel em hom estado, c 
hem vi~ivrl a estampa de cada uma d!'!l~s, c não ser d<~ 
prcsnmir que a mancha flUe e\:iste á margem fosse lan
r;ada rln proposito. 

Heeornmrmla-lhc finalmente que por identico motivll 
não deixe de pagar os juros das apolices da divi<la pu
li! ir: a, quando forem rcneidos. 

Vi~conde do Rio flrllllÇI}.J._-.__ 

~-- .r ~ ' ' ' -, ,, \ 
/.r.\,,~.. ',• . 

~·" -' \. -:-_ (' \ \ .' 

< 

-· 



HO 

::\. 113. -::\IARI~IL\. -A nso vz· iO DE ~L\! O DE i872, 

l)ccl:lra qual a {:;ratifica!:ão 'dos Capitães de i\Iar c Guerra e 
de Fragata commandando forç:~. 

}[inistcrio dos Kcgocios (1;] :Jiarinha.- H.io Llc Ja
neiro; em. 10 de Maio de .1872 . 

., Em ofllcio de 8 <le MarÇo ultimo, sob n. o 981, con
sulta V. S. sobre a gratificação, rrue compe.te :10" Ga
pitães Llc ni:1r c Guerra e de Fragata, commandando 
força, por jul.c:ar omis~a nc~~e ponto a tabe!Ja n.• 1, que 
hüxou com o Decreto n." 488:5, de 5 de Fevereiro pas'" 
sado, visto como não co.c:i tou <lo que di:;pGe;n as Provisiirs 
de i :::i de DezemlJro de 1837 c de 28 de Feyereiro de 1811) 
c o Aviso de 30 de Drzemhro de 1861. 

Tendo sido presente a Sua l\bgestade o Imperador o 
seu predito oHicio e a Gonsulta do Conselho l\anl, que 
foi ouvido sobre o assumpto, l\Ianda o mesmo Augusto 
Senhor declarar a Y. S., de confornlidaje CBID o voto
.:1ivcrgentc de um dos membros do mesmo Conselho, que 
tal omissão não !Jmnc, porn,ue as citadas Provisõrs 
c;~uuearàm rm Yirtutlc do Decreto n.• 1367 de 15 de 
Abril ele 1854, qnc proYiclcnCíou sobre o caso, esta1w
Jcrcndo as comeclorias que deveriam perceber os ofíl
~·iac.'l superiore~ quando comm:mdantc ctc força,_ e d•) 
f)ccreto n.• 2GU8, de 2~ Jc J'\oycmbro L:e 18(i0, que 
1ixou as maiorias, ~cs-undo <JS patentes dos of1iciaes·rm
barcados, c n5-o segundo a IJ:J.turrz:.t das commis::;õe;;:, 
!<aln a <lisposição do Aviso de 17 <le Agosto de 18fH 
<ifcrta dos que fossem em pre.c:ados nas Províncias d{l 
.P:iato Grosso c do AmazOll:JS. A essas nn!a.c:ens, assil-'l~ 
c!et~r~mi naclas, c com o accrc;:cí mo da ração de Yelas, apre
ciada f'lll di n hciro, :1 tlcndeu a t;l bel la IV ·1, annexa ao 
Decrete uc ii c!B FeYrrt>iro do anno corrente, rpe redu
ziu-as a uma só clcnomina<~ão nos termos da Lei de Hl de 
.Ago»to do anno 'pretcrito; c rrue explici!amentr. con
cede aos o!liciaes ~upcriorcs no commando de força'i, 
gra ti'tica-çõcs su periorcs ás' LI e suas pa tcn tcs n'o comman
do flo.mvios. 

O fJUC communi('o a Y. S. p:~ra os devi-dos etTcitos. 
Deu~ Guanlca Y. S.-Jllanocl Jntonio Dcwrlede ..:1=~-

~·,;C:v.- ~r. CoEtador d:1 ::\latinha. ' 



!lO G()\' E !I NO. l'il 

f\. l'ti.-FAZE_\:JJA.- Ellll JJE M.\10 DE 1872. 

A, qut~sltit's s11hr~~ \'CtH:inwntos de empregados do l:orreio cnmJH~tcm, 
lliiS l'rtninrias, aos Inspt~ctorcs das ThCsournrias, corn rf'enrso para 
H., l'n·.-.idt·uri,J:-;; ruas as dt'SJH'Z:IS d1~ l'tpt•tli('fllt•, rstafpta" e outras, 
dPiinidas no art. [J;) do Ht'gulan•cuto 11.0 ~-::J~J •te '"21 dP llt~zcmhru 
dt· !;)li, s;1o da t:ulupelrucia cxclusi'a da I'CSJH'eli'a ,\úmini~fl'it~)io~ 

lllinisterio dos Neu;ocios da Fazenda .-ll.io de Janeiro, 
I'Jll ll de l\laiu ck l~'i~. 

O Yiscondl' do Hio Hra11co. Pn·~idt·nte du Trihllnal 
do Thi'SOIII'o Nacional, declara ao Sr. Iuspci:lor da The
suuniria de Fazenda da l'rorincia de S. Pa11lo, em res
posta ao seu oJ'Iieio 11.

0 1~; de 12 de revereiro do cutTCitln 
a11110., !Jilt) aJtprova a ddihr•r;H:ão tomada pela mesma 
Tltt•souraria de não levar em conta ao Administrador 
do Cuneio da rcft~rida Província a importancia do Hll
cimento por l'llc mamlado abonar ao Offieial papcli,;ta, 
tflll' considerou rom a qualidade de 2." OJTlcial, .João .José 
Ci~'llllio de 1\Idlo; poi~ que, ainda no caso de teJ: este 
t'lllpregado direito a vencimento maior do que lhe havia 
pago a mcll(:ionada Tltesouraria, só a ella coinpclia 
d,•fl'l'ir-lhe, com reeun:o Jlara a Presidl'ncia da Província, 
m I/Jt·u1a das di~JHlSiiJies vig·entes. 

lllllrm;iJII dt~rL!raaoSr. Inspcctor,qtw proct•dt•u accr
ladarn~:ute marcando o prazo de trinta dias ao Tlw
~ourl'iro do Correio para prestar fian1;a, visto que sem 
1·lla 11âo pt'Jdr: cxeJ·ct~r o l'tllprego; de\cudo essa The:'OU
raria t'l'ljt!isiLlr da l'rcsidellt:ia a suspens5o do C'l:rreicio 
I'IIl IJIW iiHinidalliCilte so acha o dito Thcsoureiro, si 
df'llll'u daqtu•lle prazo uão· h!r satisf1•ita ,•,.:sa obriga1;ão. 

(lu;I!Ito, porém, áf despczas de expctlientt•, estafl'las, e 
(llttra~. delinidas !lO art. r;:J do Hcgulamento 11. 0 3!.)!) de 
~~ 1!í' llezem!Jro de 1Síí, ~;]o e! las da compt'lcncia cxclu
~ira da Administração do Correio; como bem opinou o 
rcé'peeti I' O Procttradur Fiscal, c del'elll continuar a ser 
pa<::1s rolltiJ :1lé ;~gora pela tlila Admini~tração; eum...: 
prilldulotLIYÍa ú supradita Thl'souraria, no exame moral, 
que llw wmpdc, dos documentos da de~pcza, imp11g·nar 
aq11rllas que tiver por ille,~at•s e ÍITI;!..(ularc:,:, I' dar conta 
do seu proccdiwcnlo ao l\linisterio da Agricultura e :.~o 
Tlicsouro para se providf'lll'iar, como fôr justo, e lamlJCIIl 
;1 P1 c~itkmia .'i o r;t:'n exigir mdida urg1'11li:. 

-~-



DECisões 

N. 1'18.-AGRICULTUHA, CO:\ll\IERCIO E OBHAS PU
BLICAS.- E)l 13 DE M.\10 DE 1872. 

Faculta o ~PscmbanJUt~ dclmfrcndori:~s das casas i;npm·tadorJs da c i· 
da de de Santos na ponte da Compé!nbia tia Estrat.la de Ferro de Santos 
a Junúiaby. 

3. • Secção.- Min istcrio das N egoeios tla Agricultur:~, 
Commercio e Obras l'uiJlicJs.-lUo de Janeiro, 13 lle 
l\laio de 1S72. 

Illln. c Exm.Sr.-Tendo pn•st•ntc o onil'io tle 27 de 
.l\farço ll!ltlo c111 que V. Ex. vomlcroll-me que os i're
sideules tLts Compaul!Ías Paulista c Itúana rept·csen
taram sobre a Tlt~ces~idarle de fazerem o dcscmktrquc 
dos :mtr·ri:trs dt~stinar!os ao ~crviço r!aquell:Js emprczas, 
lia poule ela Companhia da E~trada de Ft•tTO, em Santos,~~ 
altendt'!Hlo a medida proposta por V. Ex. tJHe igual per
missão se fara extensiva ás rnerc:ulorias dc todas as casas 
importatlur;Ís, ao que não se oppik o Commíssario 1t.1 

cootpanhia, Hma vez que as mercadorias e objcclos que 
transilarPm pela mesma ponte paguem a taxa que fM 
f•slahl'!ecida, determine V. E-\. ~o Engenhciro Fiscal do 
(;uvcrno que, de accúrdo com o Snperiutendente da Es
trada de ferro c com o lnsprclor da :\.lrandcga de Santos, 
organize a neccssaria tarifa, a fim de tJUe sPja posta em 
C'i.I'CilÇàO depois de approvarb pelo noverno Imperial. 

lleusGuarde a V. Ex.-Hanco dellalimt.-Sr.Prc
hidentc d:.t Província de S. Paulo. 

N. 1'J.(). -F,\ZE\'ilA.-E\1 t:i fJI': ~1.\10 DE lR72. 

!Jt,clara que a gratillca(.lo de dons trrços dos Yeneimrnlos tlos em
pre!'ados s6 é appliutvcl ao sen iço da tomatla de contas, c tpw 
110' rrfet·tdos dous ll'rços u<lo sr• eomprehewlc a gr:Itilica~no tle 

~~~ "/o de que trata a Circular de FI de .J uuciro ulliÍ11o. 

~linislerio dos Nt•.Q·ocitiS ria Fnenda.-I\io <le .larH:iro, 
r·m Hi dt:)bio de 1872. 

OI \·i-.:contlt' do H io Branco, Pre:>itlt'l1lt: do Tribunal 
do Tlirsunro Nacional, reml'ltc• a11 Sr. Inspct:lor da 
TJw,uutari~t de Fawmla da l'ruviw;ia do Piaulty a in-



D() GOVtn:-.o. 

clu~a labella dos prnos arbitrados para a ~om~da, fúra 
das horas do cxpcdirnte, das contas cujo exame está a 
cargo dessa The~ouraria, em substituição dos que foram 
lixados na tabella que acompanhou o ~eu olncio n. • 105 
de 20 de Dezt•mhro do anuo proximo passado, c drclara~ 
lhe tjliC os llll'llcionados prazos são marcados a cada um 
dos iomadores da cont~, c que ao apurador desta wm
JICte tão súmentr) a quinta parte do tempo concedido a 
um dellcs: ficando outrosim aberto o crl'dilo da qu:mti:t 
d1~ 2:000/)000 pela vcrba-Even tuaco.-do exercicíô cor
rente, para or~corrt•r ao Jlagamento das dcsprzas com o 
trah:tlho de qur~ ~P trata. 

Qtwnto :i !itptid:t<;:io na dh•ida actiY:t, r"ttrart:ITo das 
rcrtidíics para a respectiva cobrança, c'criptur:Jção do 
f'lllprcstimo do;; di11lleiros de orph;1os, c org-:tniz:1ção do 
arcltivo, t·umpn: que o Sr. Inspector 11roponha a tabclla 
d:ts gratiJicaçõPs que devam ser pagas pela referida li
quidil(âo, rt•gnlando-sr para t'Silc fim pelo qur, dispõe a 
Circular n.'' U dr 17 de Fevereiro de !8():1, c indique a:> 
que lhe parecerem razoaveis para a t•scJ·ipturaç;lo tios 
diulteiros de orphJos e coordena~·ão do ard1ivo; vhto 
que f':-.lcs scn iços r1ão podem ser pagos com os dous 
terços dos vencimentos dos empregados, o que sú !'rap~ 
plicavd :'t tomada de contas: ficando, além disso, na in

4 

telligr·nci:t de IJIIe nos refrrtdosdous ter('os não se com
prclwndn .1 gr:llific:H;ãn de 20% mandada ahonar prla 
Circular n." t dr· 1!1 dl' .Janeiro do corrr·ntc :mno. 

Finalmente declara ao Sr. Inspt>t'tor que a esct·iptt~
ração do diario c do livro-mestre, da receita e rfc,peza 
cl:tssilicada, da divida 11assin e fJUadros desta e da di
viua :1ctiva são trJb:tlhos que devem ser t'Xecutalos na~' 
horas t.io expediente onlinario; c nos qu:test'llmpre que 
~c ()lllprcguc todo o zf'lo e cuidado a fim de que 11ão 
r,ejam demorados, ou deixem de ser feit0s diaria c sue• 
t:es~ivamcnle. 

'!.i 



DECJ.SÕES 

~- 1:jQ.-JlTSTIÇA.-E1I 16 DE ~IAIO DE '1872. 

Declara que os Tabclliães e· Escrivães, encarreg-ados do (registro 
geral das\hypothecas, devem auxiliar-se dos cadernos lcgali
~Jdos nos t~fo art. 5. 0 do Hegulamento annexo ao 
Decreto n.o 3i:>3 de 26 de Abril de 1865, quando no exercicirl 
de seus ollicios fóra das cidades ou vil las. 

MinistBrio dos ~eg-ocios da Justiça.- Rio de Janeiro, 
em '1 G de 1\faio de 'i 872. · 

Illin. e Exm. Sr.-Com officio n.o 2790 de 2.1, de 
Outubro doanno..passado, remetteu Y. Ex. urp requeri
mento, no qual João da Silva Vieira llraga, Tabel-

. lião e Escrivã'O do termo deJagu<:~rão, repre:;entou 
contra o Juiz de Direito da comarca, que lhe ,-edára, . 

·sob pena de· responsabilidade e desobediencia, o 
exercício do seu officio fóra da cid11de; porque 
tambem 'serve o do registro geral dJs hypothecas, 
que é privativo, unico e indi\·isivel , devendo o 
servenluario respeêtivó, fnnccíonar das seis horas 
ela manhã até ús seis da tarde em todos os dias nüo 
feri;;tdos; e estando, porvirtúde do art. 12 do Regula
mento n.o 3453 de 26 de'Abrilde 1863, incurnhido 
exclusiva e pessoalmente da escripturaçflo e nutne
raçüo de. o ruem do-Protocolo- que sob prdextn 
ou motiYo algum não póde sahir do escriplot·io 
respectivo. . . 

E Sua illag-estade o Imperador, a quem foram prr
sentes nquell'a n~presentnção e mais papeis, que a 
ncomp;mharam, Houve por bem Decidir que o Decreto 
que encarregou o supplicanle do serviço doregis!r(l, 
llflo limitou a otlribuiçfio, que já gozava rle exercer 
o de Escrivão dentro do termo; conviodo, porém, 
<1ne nestes casos se auxilie elle de cadenws legali
sndos nos 'ter111os do art. ;)," do citado l1egula
mento, onde rarit o registro provisorio, que ·y-lf·)de 
>'er• trans!'rriô.o para os mesmo,; liwos. O quA cnm
munico a Y. Ex. para. fazer eonste.r at) dito st~r-
ven[uario. ' 

Deus Gnarde a V. Ex.-Jffmn"l Antn;;iú Dwn·f1' 
de A:::everlo.- SI'. I'rr'sir!enle d<t Prn,·il~r.ia d1) 1:iu 
Grande do S~~L 



no GoYEnNo. 

,,. tfc G '/o o imposto ele transrniss~o sobre o gado c moveis pcrtcn
cPntes ús filzrneLIS, quarlilo vendidos on arrematados conjtmcta
nwntc rom e!las. 

~linistrrio do~ Ne•o:ncios tb Far.cnrb.-ltio ilt' J:lllciro, 
em lô tlr; ~l:r iu de 11172. 

lkcl:tro a V. S., r~ra ryne haja ele o fazPr constar :~o 
~~oller:lor tlas Hnntlas l},•rat•s do mnnicipio de Vassouras, 
t'lll rt~.,posla no ollit~io que a V. S. ilirig·in r·m 22 dn 
lllt'Z prll'dmo pass·ttln, wnsullantlo-si il de () oa rln 
·1 "/, o tlirt•i!o tln trart:;mif;,ão sohre o gado e mm·pj; 
qnc SP acham adlrcn'ntes a f':tzenth.s rnracs, c s:\o 
nmjunctamente vt•ntlitlos on ancmatados com as ditas 
iazt•ntlas (Wlo mrsmo comprador ou :Jl'l'Cll':Jiantc: f(ilt', 
Dm virlwlc rla T:rltcll:-~ annt~\:1 no Hc!.':ui:tmt•nto de 17 
dr• Alti'ÍI .tk 180!), n." 3, deve-se rohrar fi 0

/ 0 ria compra 
e Vt'Jl(b, arrcmalação, acljurlicação, ele., dn immoveis, 
qut··r por sua naturrz,1, flllilr prlo objcc:lo a que se 
<tpplicam; c 1 "In, sc.:.;nntlo o 11. • !1, tbs vrntla" em 
!ciliio, arrnmatação on atljl!tlicar::1o de !.Jcns movd~ .. 
fl:lO Sl'OtiO I'~CI':JVOS Oll emlJ:l/'I';JCiiP~. 

Ontrosim fjllr, na f,·ll'ma rh ;mle<n 11. 0 R1 dt• Hl de 
Fevnciro tlt' lf;GI, t'~ ri<'vido o imposto tlc (i"/, do ç-ado 
r: movei,; pertt~nrcntrs á,; faz!•nda:~, qnando vcudidos 
conjuHctamente com clla~. 

Deu-; G11arrle a Y. S.- ri.çconde do Rio Tlranco.
Sr. llirnGtor Gi'ral interino das Bcntlas Pultlicas. 

N. t:i:?.-FAZE~D:\.-Ell 18 DE lL\10 DE 1872. 

~'r-m o C.1"N]1Wtur elo :\linistrrio da Jnsti~a, não porl~m as SPnlPnçns 
profPridas pÓr ;mlorieladrs estrangeiras trr cumprim~n1õ;· Ii(·m 
produzir e•lf<•itos lrg:Jrs 110 lmpcrio. 

· Minist.rrio tlns Nc::or-ios tla F:rzcn.l.l.- H in tl!' .T:l!H'iro, 
('ltl 1:' tiL' ~!aio tlr~ lSí 2. 

flfm. f' Exm. Sr.- Hrryuerrnrlo, por ~:s[r) Ministrrio, 
fl. ·l\Iignd All'i>o Antonio tlo Carmo Noronha, qnc sc 
·nantlo transfPrir para scn nomr, n:t Ht'l'f'IH'<loria !12 

r·l\cJl~·•r ~ r~r 1:1.í:?. J:l 



m:r:rsill<.' 

Ctirte, um pretlío sito á rua llo Sem.tlor Vergueiro, 
que, com 17 apolices da divitla pu!Jliea do Brasil o 
títulos de credito publicó c lH'ns rle r;~iz existentes em 
Portugal, lhe foram lançados em lc>gi Lima llo sua mãi, 
a Coudcs~a do Paraty, fallccida naquelk reino, onde 
resitlia, ctfectuando-so a transfcrnncia á vista do formal 
dP partilha, que o supplic:trltt• aprest'nla, feita e julgatla 
no mesmo reino; e niTn potll'ntlo as sentenças profc~ 
ridas por :mtoridat!cs cstraw:l'iras Ler cumprimento 
11em produzir dleitos leg:JCs no Inqwrio. sem o nc
ces.-;ario e.Teqnatnr do Mini~tt•rio ,Ia Justiça, segundo 
sr~ infm·c da doutrina do Aviso do l." de Outubro 
de lHí7, puhlir·atlo n:t colll'cç:lo de l8W em seguida 
ao de 11." \1:; de. ::W dt~ A IJri l do lllcsmq armo, IJUC o mantlou 
observar; translllilto a Y. E'<., ron1 o rerruerimento rio 
snpplii':lltte, a rarla dt~ l'omnl de parlill:a anne:u, o 
l•nm a''llil o )':trnr~·~r IJIII' d1'l! c;ohre a mat1~ria a Dirce~ 
I11T'i:t l;t•ral do C•mlcncio.'o do TlinooHr·o, a fim de que 
V. l~x. ::r di.·~~~~~ l't''O!ver a tal rc.;;pnilo o IJUO julgar 
m:ti~ :11·ertado, di~Voht•ndo-me I'Olll a c;ua dl'cisão todos 
11-; Jl:l!'eis f[l!e :.1 ().::ft :tCUiil]'·lllli:l!U. 

llens nuardP a V. Ex.- Vismnde do Rio Bra.nco.-
1\' S. Ex. n Sr. '''nod A11tnnio Jlu:trlr~ tle Azovetlo. 

'l". [:)1.-GTJEfi.HA.-K\1 ':21 fiE }[\10 DE 1872. 

llrrlara que aos Sccretarios c ,\jll(l:lntc<; ilos'üfficiacs Inspec
torcs llos rorpos eompc!e111 \I'IH'Íltii'Htos 1le esla1lo-maior 
de t." classl'. 

Tllinisterio dos Negocio~ da f:urrr:t.-Hio de Janeiro, 
r:m 21 de l\laio do lHí2. 

lllm. c Exm. Sr.- Declaro :1 V. Ex., Pm resposta ao 
snu oflicio dt· 2'1- d" Ahril ultimo. IJUC aos Secretarias 
e Ajudantes dos OJJiciacs lnspectorcs dos corpos com~ 
pelem vencimentos de estado-maior rln 1.• classe, e que 
<:in '''!''' (íS 'fll~' di'Yf'lD per''''lwr o~ da romp<~nhiJ 1le 



DO GOVERNO. H7 

cava lia r ia r! essa P rovincia, Tcnen te honorario Heliodoro 
Avclino de Souza Monteiro, c Alferes graduado Pedro 
Pompeu Ta vares de Mello, se por ventura ainda estive
rem no exercício das referidas commissões. 

Deus Guarde a V. E..:.-João José de Oliveim Jttnqueira. 
-Sr. Presidente da Província das Alag-ôas. 

N. 1:;1.- FAZE~f):\.- E.\1 21 DE MAIO DE !Si:!. 

O imposto de 1/!0 ". ',,, de que trat 1 o § 11 da Tabella annrxa ao 
Hcgulamcnto n,o 4~55 de 1869, sú é cxi!(ivcl quando os títulos de 
trausmissiio de propriedade houverem rlc ser transcriptos no regisirõ 
f:Cr«J. 

Mini.sterio dos Nngocios da FazenJa.-Hio de Janeiro, 
r'Ill 21 dn Maio de fR72. 

Sirva-sr~ V. S. declarar ao Collnctor de~ !lendas 
Cnraes do Hio Claro r'm solução ;'t consulta que a V. S. 
dirigiu, ]JOI' officio dn R de Abril Jll'OXimo prctnr·ito, 
rcblivamcnte <Í cobrança do impo.qo de que tt·ata 
o~ H da Tabnlla annexa ao Rr'gulamento 11. 0 .~Jimde17 
de Abril de 18G!J: que o refáirlo imposto, de Ijw "/o, 
dr·ve ser pag-o, alóm dos direitos que forem devidos 
d~•s lilulos de transmissão Je proprindade, conforme 
d1spiie o citado para[\Tapho, porém quando os mesmos 
titnlos houvcrnm de ser transcriptos no Hegistro Geral, 
Jlor sere:n di~tinctos os actos rruc dependem do paga
mr!alo do imposto dt) transmissão da prnpi'icdallc c o 
da transcripção; J•clo que não é permittido ás estações 
f1.~C:li'S exigir O dr~ l/Jo "/n senão fjUando OS ti llllOS 
lircrcm de sct· transcriptos no mencionado registro. 

llr•us Guard1' a Y. S.- Visconrlr• do Rio Branro.
Sr. Dircr:lor Geral inlnrino das Ht•nda-< Pn!Jlira'-, 

;_---"·-·--·--., 
_./~ ~\\\~c!\ !.iA G4 :; 4~,'-.. 

,' ..,\ ',-f>, -._...,___._ I ) , ·' •• 

I :)~. 
ti 

Or.~ ,, ,, .. ,,, 



HS DECISÕES 

N>. 153.- AGRICULTuRA, cmil\lERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-J>ORTARIA DE 2(l. DE MAlO DE 1872. 

Approva as tabcllas dGs fr~tes nos paquetes das linhas ___ cQs--
teiras de navegação p01·- vàpór para Õ. ;';-ortc e·-suf da capit~l 

. dÕímperio:····---

Ministerio dos Negocies da Agricultura. Commercio e 
Obras Pl1blicas.- Rio de Janeiro, em 2~ de l\laio de 1872. 

Sua Magestade o, Imperador, Attendendo á urgente 
necessidade de fixar os fretes das encommendas, cargas, 
gado muar ou cávallar e vaccum, animaes, carros. di
nheiros e joias, e rapé e ::hapéos de Chile.nos paqrr·etcs 
das-linhas costeiras -de navegação a vapor ao Norte 
e Sul do lmperio, H a por hem A pprovar• e Mandar 
execútar as respectivas tabella.s que acomp:mharam o 
officio do Director geral dos Correios de 16 do cor
rente mez e que baixam com a presente Portaria._ 

Palacio do Rio de Janeiro, ew 2(1. de l\IaiQ de !872~ 
- Barão de Jtaúna. 

Fretes das enGommendas. 

Do Rio de Janeiro até Pernambuco 
ou vice~ versa ......... : ...... •. 

Idem até Pará idem ............ . 
D3 qualquc:r porto da escala até o 

seguinte •..................... 

' 

\ . 
. \Por cada 2 pes 

~~000 J cubicos,e mais 
~.~000 ( i,)OOO por cada 

~ 
pé cubico ou 

2.~000 fracção addi-
ff ctonal. 

J 

' Não ficando responsavd por mais de 20.5000 por qualquer 
·volume. · 

Não se considera cncommenda volumes excedendo a :10 
pés cubicos. . & • 

Observações sobre fretes de carga. 

i • Não se assigna conhecimento por frete menor de 
20~000. 

2 .. o Os paquetes podem receber toda a qualidade de. mer
cadorias, excepto as seguintes: polvora_, aguas ardentes, 
aguaraz, espoletas; emfim todas as ma terias inflammàveis. 

3. o As cebolas c outros objcctos que exhalem cheiro des
a.gr.:.davel devem vir em barricas ou caixas. 



• f!\ETES DE Cc\P.G.L 

_:~~:,:::;~~~~ .. ,~["""''~!~~:~~I "":~:"·] ;~~~~~'":_/~::··'· !~,,=~ 
Porto•. ,....c -o ......... :::; ,......::;J ....... :=- __.o 

c.~ c.2 c.~ c.: ~ -~ c.~ 

~~ ~ô ~~ ~ô ~2 ~~ 
~-~ ~-~ ~-~ ~-~ ~-~ ~-~ 
~- ~~ ~- ~~ ~- ~~ <- <- ...-::- <- <- <-

..-o 
c.~ 

~= C'-' 
~-C) ,__ 
<-

~o c.: 
.-...::;: ..:.-::: 
c'-' 
:---~ 
.::;:""' 

;:!0 
c.~ 

co::: ..c
o"' 
~ ... ~ 
... -<>=;. 

---- ---- -----~----- ----- ----1----1-----1----
]Jo Hio de Janeiro .......... 350 réis. '•00 rL'is. 500 n'is. 600 réis. 700 réis. 
JJaBahia ........ :150réis ......... 300réis. MiOr(~i:;. !1:í0réis. ;,OOréis. 
lk M::weió....... '•00 reis. 300 r(·is. .. .. .. . . .. 3ii0 n'is. !.1,00 ré i:;. \50 réis. 
11., l'L•rnambnco .. 500réis. 450rt'is. 3:í0réis ........... 300r(•k :l50réis. 
P;o, ParahylJa.... 600 réis. M>O réis. t100 réi8. 3:JO réis ........... ~50 réis. 
Jlll l'iatal........ iOO réis. 500 r(•is. MiO reis. 350 rris. 250 ff'is ....... . 
llu Ct;ar;i...... .. 700 réis. 550 n~is. 500 réis. 1r50 réis. 400 réis. :lOO ff'is. 

750 n'i;;. 
iii.iO ré i~. 
:;oo ré i:;. 
11.'iO n'is. 
100 rt··is. 
:100 n'is. 

ROO réis. 
~;;;o r(:is. 
:;:;o réis. 
r~:; o n; is. 
~00 réis. 
:l50 réis. 
300 réis. 

lln Ma. ran!Jão.... 800 rC·is. 550 réis. 550 réi:;. !150 réis. t100 réis. :lf}O réi:;.l300 réis.
1 

......... . 

lJ.J l';,rri ........ OOOréis. 750réis. iOOréis. 650 rr'is. !!50 réis. 100réis 3:J0réis. :!50réis. 

\JOO réis. 
750réis. 
700 rt'•is. 
G50 réis. 
1!50 ré i~. 
l!OO réis. 
350 réis. 
250 réis. 

:::7 
c 

<::': 
c 

~ 
:7. 
c 

-.•. , 
c,;) 



li)O 

FrelPs rios carros. 

no flio dP Jnneiro para Dali ia ou vice-versa .. . 
ldPm para Jlfaeriú idem ..................... . 
ldrm p:~r:~ l'•·rnamhur:o Íllí'lll ............•.... 
Jdrm ]Jal'a ]braulliio idcJII .................. . 
J,Jem para 1':1r:.í id1•m ... 

l!illlu•iros I? jn/111 ?if"!/"11 ljllllltf1lCI' porto. 

{ 

Ik 2:0110\000 ::t<' !i.IIOO.)OOO paga ...... .. 
Nntas Jl,• !i:01Hl1>000 at,; !i0:0001)1lll0 vaga ....... . 

f),. !)11:01101)0011 para ciJII:J p:l.!.!::i .....•••... 

O tiro. pag·a. . . ................................ . 
J•r;Lta, 11nga ............... , •....••.. _ .......•.. 
Cohrr, paga ................................... . 
Joias e ohj•·ctos de \·a!11r, p:1.~:1 .................. . 

!00.)000 
:120,)000 
1!!0,)000 
wo.~ooo 
200,)01)0 

{ 1)/\l 
:1;4, "/., 
l /::l "I" 

1!2 "I o 

-3/\ 0 /o 
JO 0

/ 0 

2 "/o 

llrr]J'~ c clwpéos de C!li/r? prrrn q1talquer porto. 

Lihra tl1• rap,··........................ \lO n'is. 
Clwpros de Chile at,·· l'<•l'Jl:unlllli'" l•ll 

vicc-v~rsa......................... ;;o n'is ra<la um. 
JJitosdc dito :Jtl'"l':Jr~i ... , !OU réi.~. 



FRETES DO GADO ~lUAR Oü CAVALLAR E i"ACCC~f. 

P t Rio de B , . lr · . Panam· p 1 b ,. t 1 C · l1f . 1 - p · or os. Janeiro. a,ua. "aceto. l.mco. ara,ty a. ~,a a. eara.,. al'ctrt 11.1.0. ara. 

--------- ----- ----- ----- ----- ----- ___ j ______ ---
!Jo Rio de Janeiro ...... :. . . 50,)000 ;):J,,OOO GO,)OOO G:i~OOO 70~000 iij:)OOO KihOOO ,!)0,)000 
!Ja Bahia. . . . . . . . 50,5000 . . . . . . . . . . 20,>000 25~000 30,)000 35.'1000 40,)000 :í0,)000 (i0.)000 
De Maceió....... 555000 201$000 . . . . . . . . . . 206000 256000 30.)000 ;{.),5000 10.)000 50,,000 
De Pernambuco. 60b000 25,)000 20,\000 . . . . . . . . . . 20;>000 ::W.)OOO 30.)000 :J.J,,OOO 45,)000 
Ua Parahyba.... üi:í~'>OOO :.10~'1000 ::!5.)000 20,5000 . . . . . . . . . . 20,'1000 2ih000 31).)000 110)000 
Do Natal........ 70WOO 3r5ó000 ilO.;OOo 25)000 20)000 .......... 20:)000 :10,)000 40,)000 
Do Crará.. . . . . . i.'i,sOOO 1!0)000 :J.'hOIJO 30,)000 20,)000 :'20,)000 . . . . . . 20b000 :lOI)OOO 
llo Maranhão.... 80,)000 50,;;000 WsOOO 35,)000 :JO,sOOO 30 .. '000 :20 .. )0001 .......... 20)000 
Do Pará... . . . . . !JObOOO 60r)OOO i.iO)OOO MibOOO t.O,)OOO 1!0-)000 30)000 iO)OOO 

O carregador é quem deve tornecer os alimentos, Hcando o mesmo rc~ponsavel por qual!JUC1' llamuo e l!lortc. 

:c-~, Fretes de animaes para qualquer porto . 

·· 9. Cachorro, cada um.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. fO,tWOO 
-:-, -( / · Gallinhas, dezena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,S000 

. : , '"~ Gado ovelhum, ca!Jrum ou cerdum, cada um................. !0~000 

·s · Perús, dezena. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . w,sooo 
.') _,. ' Passaros, gaiola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~000 

-::-, · Animaes não especificados, purém domesticas, cada um......... 10;$000 

0 carrega~~ \quem deve fornecer os alimentos, ficand~ o mesmo responsavrl por qualquer damno 

~~ 
~I . ~ 

·'""'-'. 

c morte. 

o 
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:;?, 

? 

-~e -



FRETES DE C.',Rr.A. 

Portos. R;: o de Ja-~ Parrow -~Santa Ca-i Rio 
neiro. guá. tharina. Grande. 

Porto Ale-~./llonteri-
gre. déc'. 

~ 
·= :!:: 
~ 

-------------~------ -·---;---·----- -----~-----. . I . • . I . 
tf: r:.J; I {f, if) cr. Cf. 

. P{os E Pés E Pt'·s 2 Pés 2 Pés .2 Pés ;::; 
fJJYcrso::. = . = o . o o . c !cuh. ;: rnh. :: ,eub. ::; cnlJ. :: eub. t: icuiJ. t: 

< < I < < < : < --=--------------1--1--1-- --.--·--~-- ---- --;--~--

HiodrJ.l~Ciro ........................ I .. ,:.J .... \ GOO 30.1 ~001300 1! ~~i') 400. !0001 ~~iolwool ~.~:.;11 
Paranagua ............................ tillO 300

1 

......... CO() 300 bOO 300 flOO •JOOI flOOf aO:\ 
~anta C·lttlarina....................... fiOO 300 600 300 ........ ôOO 30Cl 750 MJO 900 ;)(ltl 
HioGranLic ........................... 7;'10 4501 fioo

1

. ~lOO 1100 3001 ................ 7;!0j 4-~.ifl 
PortoAlc.f!rr ......................... 

1

1000 fi'iO, DOO 500 7:10 400, .......•.... ····I 9::JOI4;!:l 
Mon te\idéo ........................... WOO G:JOI 900/ 500 900

1 
5001 i:iOI !1:jo 900 !150! 

Observações. 

~~ N:io sr assigna conhecimento ali!um por frete menor uc 5!)000 • 
..:; E' prohihído embarcar ma terias inllammaveis. 



no r.ovERNO. 

N. 4.-TJiiilu•iro e joias para quo[IJHt'l' pllrfn. 

llinhPiro, ouro r notas..... menos dt~ i :000,)000 
ldt•m itl••nt.............. . . dn t:OOO,)Oilll " llll'· 

no,; dt~ l'i:ll00/-000 
J:l,•m id,•m................. de tí:OOOb para eima 
ldPm, Jll'at:l ............................ . 
ltlrrn, i'olin• ............................. . 
Jr>i:b t' o!Jj,•t·to,; tlc valor .................. . 

l o!., 

l'<:ío sr• entrt•ga recibo cujo frrtl' sPja nwnor de tí;~OOO. 

N. :i.-Rapé c rolos de fumo para qrwlquPJ' pnrto. 

Mercadorias. PPSO. Frete. 

fiapt; ............................ Libra...... 6090 
Fumo em rolo ................... Arroba . . . . 1)800 

N. 6.-Frrtes rf,• gado muar nn wvallor. 

0., 
c:> 

""' 
;..., 

-~ ,., ::r; ...... :;:J "=' 2 "=' ~o bO '" "::!.::: '"" 
':_)~ c:> ~ > 

l'nrtr>>. '""·= 
;..., 

""' O) :;:J '-' .3 .:2 :;:J '"" ;:i"' .:::: .... .:2 .... 
~ "' ., o o -~ U) CC: o.. ..-. ______ .. _ 
-- -- -- --- ------

no H in Jc Janri· 
i>ObOOO ..... ~"!""" ro ............ . .. .. . 505000 60,?000 

Dn Paran::rgná ... ...... 256000 r;osooo . ..... 60 ()()() 
lln Santa Catha· 

ri na ........•• 50h000 25b000 ...... I'>OSOOO 60~000 
Do Hio Grande ... 60,)000 506000 tí01)000 20,)000 ~0~000 
De Porto Alrgre. 20~000 
De Montrvidt;o ... 80!)000 50,~000 l'.iO~OOO '~0 000 

i'í. TL- O t:ar"l't>~;:ulor t\ qn~m deyp fornee••r 0' alimentos. 
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N. 7 .-Frete da.~ rnrommendas. 

!'ara qu::dqu••r porto .•x•·r·ptuaiH!o Porto AIPgre. 

Volumes ................ I a V· ::! pés rnhicos .... 1 
I:lem ................... 1 cada excPtl1·nte tle 2 1 

P:n:1 Pnrto Ah•gr!'. 

2,';000 
t,.wuu 

Volumes ................ I Pé euiJieo aullicionall ;)tiOO 

N. B.-As cncommenllas não devem passar de seis pés 
eu!Jicos. 

Frete de animacs cntrcuues a úordo JlOH1 qualquer ]JOrlo. 

Gr~uo vaceum ............... Cada um .. . 
Idem ovelhum .............. lrlem irlern .. 
Cachorro ..............•.... l1lrm idem .. 
Gallinhas ................... Idem dezena 
Perús ...................... Idem idem .. 
P:1ssaros ................... Cada gaiola. 
Anim:1cs não especificados .............. . 

~0~001) 
6,)000 

30.)000 
55000 
8~000 
2,)000 

Proporcional. 

N. ll.- O carregador é IJUrm eleve fornecer os alimentos. 
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N. Wfi.- FAZE~DA.- E)l 2~ DE !11\10 DE 18i2. 

Ileelara que os cmprt:galios das Collectorias têm direito, pela 
arrccada~·ão dos emolumentos da matricula especial de escra
vos, á mcsm:1 por(·ciitàgcm que lhes CtJmpctc pel:l cobrança dÓs 
demais imposto.-;. 

l\linisterio dos Negocias Ja Fazenda.- Rio Je Ja
neiro, em 21 de ~bio de 18i2. 

Illm. c Exm. Sr.- Sirva-se V. Ex. dcclarat· ao 
Collcctor de Hendas gcracs do município do Rio Bonito, 
em resposta ao seu ollicio de 17 do mez proximo pas
s:trlo, consultando- si da arrecadação dos emolumentos 
da matricula especial de escravos, e das multas impostas 
1'111 virtude do Regulamento n. o 4835 do L"de Dezembro 
d.~ :I.Sit deve clclluzir para os empregados da Collectoria 
a mesma porcentagem que percebem das outras rcnuas: 
que, determinando a Circular de i3 de Novembro do 
dito anno que aos encarregados da referida matricula 
S!' continuasse a abonar a porcentagem que lhes compe
t issc pela cohrança da taxa de escravos, além de outras 
IJUotas que formam o fundo ele emancipação crearlo pelo 
art. :v da Lei n.o 2010 de 28 de Setembro do mesmo 
;mno; é fúra de duvida :JUe aos empregados das Collcc
torias e a h e porr:1~11 tagem, como das outras rendas, pela 
cobrança dos ditos emolumentos, v.isto fazerem parte 
daquelle fundo (art. 4U do citaclo Hegulamento); não 
assim, porém, das multas, porque, embora façam tam
hcm parte do mesmo fundo, da sua cobrança não se 
drduz porcentagem. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
A' SI. Ex. o Sr. Conselheiro Director Geral das Hendaso 
l'ulJ!iras. 
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!'\ :ts n•tuar('as ~t.:raes o,; Juizes :\luuicipaes ou de Orphftos pro
t'Pssam as partill.as d1~ qualttuer quantia, mas só têm eompc
lt'tll'ia para jul~ar as tpte u:w t'H•~•It.:m a 500$000. 

~~in i:; te rio dos 1'1 ego cios d:t J usti•.:n .-H i o de J anei ru, 
C li I '27 de ~I aio de 1872. 

11\rn. e Exm. Sr.-Fui prest'nle a Sua Magcstarlc 
u !tttpc~radur u uJlil;io dessa l'resideucia, ·de 1 V de 
,\lJrilultimu, acompanhando copia da soluçüo, que 
dera á eou;;ulta tio .Juiz l\luni~.:ipal e de Orphãos do 
IPntw de llah:ti:mna solm; a questi10 de cornpe
l~'llcia, suscitada entre elle c o Juiz de Direito da 
runw rl'<l, q II<J n to ao proe~~~:-;o e julg'<l mento das 
pnr:iii~<JS. E o lllll~lllo Augusto Senhor .Manda dt~
o:larar a \'.Ex. que, na:-; eutuareas geracs, o proce:-;so 
•~ .it~lgamt•nlu da partilll:;, cujo monte não exceder 
t!·· ;;oosooo, ,·ompl'letn :tu Juiz :'llunicipal ou de 
1 ll·p!t:His. c"tt!'urllte a n:t!un~za da causa, com appel
L~tJto para o Juiz de Direito; sendo, por(~nt, de 
nr;tior 'l'ranlia pt•r!PIIGl~ o pru~.;esso ao Juiz 1\luuicipal 
~>11 de; Urplt;t!IS cu jlll;.\<ttllelllo em 1." instaocia <W 
.Iuiz de Oircit(l, :'t vl:-iln das disposi~:ücs dos arts. 23 
~~ l."u'2."c':!1~ l."daLdu."20:nde~O deSetcmbro 
dt~ iSII e arts. (i'! ~~ 1." ~~ ':!.", Gü ~~ 1." c 2.", 71 
·· tn du rt'spectivo r•·gul;lluento. 

flt•ns 1:u:mle a V. Ex.-Jfwwl'l Antmtio Duai'le rlc 
1_,, .,.,.,Jn. -~r. l're-;idL:IIIc· d;• l'mvim:ia de Sergipe. 

\. t:i~··.--1\ll'EHIU.---bJ :!S DE r.t.\10 DE 187:!. 

Ao l'rc,ide!IIC da l'roviucia do Espirilo-Sauto.- llcdara serem 
nulliúalles suiJslaudal'i olo processo da tJUaliliea~'ão dc)vo
l:tllti'S: 1. n a at:CIIllllllat;ão das runcções rle Escridío de Paz 
n•tn a,; dt• rw~mhro da Junta; 2." uuo durar por cinco dias 
:t reuni:'w da Junta. 

~. • St:t.:t)o.- ~linistnio dos Nt•godos do lmpcrio.-
1\:" dt: J:lllciro, t:m ~8 de ~!aio de 187::!. 

111m. n E'i.lll. ~r.- Foram 'li'Jirovados os aelo<; de~;;a 
l'r•·"id•·n,·i:~. de 'I'IC tnl:tnJ '-'" l'Jll,·it•s n.''' :;;!, :)'tt' :11: 
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dn ~:.i do mez passado c de l. o c ~ do conen L c, pelos 
quaes foram anuullados os trabalhos das Juntas de quali
ficação de votantes das parochiàs da Barra de S . .Matheus, 
de Santa Cruz c da cidade de S. Matheus, visto que em 
lod~s déra-se a oecurrcncia dn accumular um dos res
pectivos mcmLros as funcçõcs de Escrivão do Juizo uc 
l'az, accrescendo, quanto á primeira, o facto de haver 
na 2.• reunião celciJrado sessão durante <Juatro, c não 
cilll'o dias. 

Eqas inegul<lridadcs são snlJstanciars: a primeira 
- ú vista do ex rosto no A viso IJUC expediu-se a essa 
Presidcncia r:m data de 20 de Março ultimo; a segunda 
-attrnta a doutrina do Aviso n.o 2W de 2U de Agosto 
de lHGl. 

O que ded;1ro a Y. EL, em resposta aos soLrcllitos 
ollieios. 

Linus Guarde a V. Ex.-João Alfredo Corrêa de Oliveira. 
-Sr. Prcsitlen L c da Província do Espiri Lo Santo. 

~. 1:\!L-JVSTIÇA.- EM 31 DE '!AIO DH IR72. 

o .lllil dr~ Direito uão pôde servir com Eserivüo, l(uc é seu 
~~uuhado • 

.\linisteriu dos Ncgocios da Justira.-llio de Janeiro, 
crtJ :li de Maio de 1872. • 

Illru. e Exm. Sr.-Foram presentes a Sua l\tages
l;ulc• o lrupcratlor os officios dessa l'residencia, de 7 
de l\larço e;~ de AlJril proximo findo, com uma copia 
do que lhe dirigira o Juiz de Dit·cilo da comarca do Hio 
das Velhas, consultando se póde servir com o Es
crivüo dr~ Orpltftos, que é seu cunhado; c, no caso 
rwgalivo, pediudo remoção para out!'a comarca. 
~~lauda o lllesrno Augusto Senhor dcelarar a V. Ex. 

que, estabelecida pela nova Hcforma Jndiciaria a 
nHnpctcncia dos Juizes de ~ireito !1.ara o .ÍL!lga:r~en~o-
tk proces~os orphanolo.gt_cos, a cm/d-<is tl'íl:~~~tUJ." {j

1 
•:ous exurerdas •~ru eorTei<:ao, tol'll<l-•s~ d}j~r·Ííf-eSla a 
irrt·urr.q'''til•ili·!:ldc de servirem <HJ~ll~··tk>si::;tmdos 

't~..; 
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com' Escrivães de Orphãos, seus cunhados; em quanto, 
por acto do Governo ou por outra qualquer fórma . 
não cessarem as causas de semelhante incompatibi
lidade, cumpre que nos processos alludidos escreva 
perante o Juiz de Direito o serventuario, a quem 
coubér a substituição do Escrivão de Orphãos impe
dido. 

Deus Guarde a V. Ex.-}Jlanoel Antonio Duarte de 
Azevedo.-Sr. Presidente da Província de 1\linas. 
Geraes. 

N. 160.- FAZENDA.-.EM 31 DE MAIO DE :1872. 

Desde que os contribuintes provam, com recibos de quitação 
assignados pelos Thesoureiros das estações de ar~ecadação, 
o pagamento dos competentes impostos, não lhes devem estes 
ser de noyo exigidos, embora,'''nã·o estejam os ditos recibos 
revestidos· das formalidades legaes. 

J\linisterio dos Negoc.ios da Fazenua.- Rio de Ja-
ncii·o, em 31 de l\laio de 1872. ; 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Iaspector da Thesoura- · 
ria de Fazenda da Província do Ceará, em solução á con
sulta que faz em seu officio n. o 27 de 6 de Março proximo 
passado, que nrro se deve exigir novo pagamento do 
imposto pessoal e do de industrias e profissões, relativos 
ao exercício de :l870-:l87:l, dos contribuintes que exhi
birem recibos de quitação assignados pelo Thesoureiro 
da Alfandega, Dr. Antonio .Domingues da Silva, com os 
quaes provem o pagamento de taes impostos, sem em
bargo de não serem os ditos recibos extrahidos do talão 
eompetente; e de não estarem revestidós das formali
dades legaes ou conterem firmas falsas de quaesquer 
empregados, pois, na fórma da legislação em vigor, é o 
rJfetido Thesoureiro quem responoe directamente á 
Fazenda Nacional pelas quantias que arrecada : deven
do-se-lhe, p·ortanto, fazer carga da 'importancia dos 
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rrcibos em qnrstão, rrconlwrida qur ~rja a procedencia 
das reclamações dos contribuintes, c anuullar as CCI'ti
dões rJue por ventura se tenham e'(trahillo para a co
lmll1ça judicial dos mencionados impostos. 

Visconde do Rio nmnro. 

-·-
N. Hil.-AGRICULTlJRA, COmiERCIO E OBRAS PU-

BLICAS.- E~l :H DE ~!AIO DE 187'2. . 

llesolrl' as dmidas suscitadas sobre passagem das autoridades policiaes 
nos carros das linhas do Jardim c S. Chri;;to~ão. 

3. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Puulicas.-llio de Janeiro) em 31 
de Maio de !872. 

Em solução ao oillcio de V. S. de 18 do corrente mez, 
no qual solicita esclarecimentos d1~ste l\linistcrio sobre 
a procedencia 1los pediLlos de alguns Subdelegados de 
Policia desta Curte para rJne os Agentes Policiaes, in
clusive os Escrivães de Subdelegacias tenham passagens 
gratuitas nos carros das linhas ferreas de S. Christovão 
e do Jardim Botan'ico, declaro a V. S. que na confor
midade (Ll clausula i 7 das condições annexas ao De
creto n. o 4383 de 23 de Junho de 1859, a primeira 
daquellas emprezas é obrigada a dar transporte gratuito 
nos seus carros aos Agentes da Policia, indo em serviço 
com o passe de seus respectivos chefes, e na conformi
dade da condição 19 das clausulas juntas ao Decreto 
n. o 1733 de 12 de l\larço de i855, a segunda das re
feridas cmprezas é tambem obrigada a dar igual trans
porte, o que nesta data faço constar aos respectivos En
genheiros Fiscacs para os fins convenientes. 

DeusGual'lle a V. S.-Rrt1'11o de TfiJiína.-Sr. Or. 
Chde dt) Policia da Cúrte. 
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~- 1G':!.- JCSTIÇA.- E11 :1 nE Jt:~nll n1: lRí~. 

O réo aliançauo provisoriamente •leve prestar lian<;a 1ldiuili\:\ 
jl<~r:mtc a n.elar;ão do distrilto, s<' ahi já se achar o pr:wl'sso. 

Ministcrio dos Nrgorios da .TtJ:;li<~~-- Hin <lr .T:l
nr-iro, em :1 llc Junho rlr 1 R12. 

Jllm. c Exm. Sr. -Foi prrscnlc a Sua Magcsla<k 
o Impera<lor o oflkio dessa Prcsidcneia de ·Í do nwt. 
lindo soh n. 0 ti6, r:om a ··onsulta elo Juiz dr Din~iltl 
do 13. 0 districto degsa capital relatinnncntc a Ulll 
róo pronunciado, que não prestou lian<<a dclinilim 
por já se achar o respectivo processo na Hclar:i:w 
do tlislricto, c o mesmo Augusto Senhor Manda dP
rlarar a V. Ex. que, de accürdo com o :ll't. :n2 do 
Codig-o do l'roccsso Cri rn in ai, cxpl icado pelo A\ iso 
de 21 de Agosto de 1s:n c com o art. U ~ G." da 
Lei 11,0 203:1 de 20 de Setembro do anno passado, 
cabia pn•star-se a liança <Infinitiva perante aquclln 
Tribunal, SC'THlo itH:umpPlPnle nesse caso o Juiz •l•~ 
Dit'Pilo ret'erido, que nüo d<~via consentir conti
nuasse solto c inalinnçado o mPsmo r(•o, dcpoi:-; 
de findo o prazo da fiança provisoria. 

neus Guarde a V. Ex.- llfanocl Antonio D1lW'lt 
de ;\~enrrlo.-Sr. Prr'sÍdPlllt~ da Província da Bnhin. 

N. Ui:l.-!i'AZE~DA.- E'1 {j DE JU'íHO nE !RiS!. 

ncclara que a distrihuição tios crcelitos, feita para o actua\ 
excrcicio de 18i1-i872, t'ontinúa em vif(Or no prnximo 
exrrciein <k 18<2-187:1. 

Ministcrio dfls Ncgoc:ivs da Fncnda .-Hio dr h· 
nriro, e111 '~ ck .Junho ele !Ri::!. 

O Visconde do Hin llranco, Presidente do Tribun:1l 
lo Tllrsouro Nac:ion:d, 11:rommcndando a ohsrrnnt~Í1 
da H0<(l\ur:in Le'!i~hli\ 1 n.'' S!frJ:i de :n de~ Setembro de 
'S71 • I•. !:i!···uh• ,.,., , • '''llP'ilJh'l1J, "f>b n." ~:; df' :". 
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tlt• Ontnhro do mesmo anno, tlecbra aos Srs. Inspectores 
das Tht·,onr;II'Lis lk Fazenda, para a devida execu
ção, que rout.inúa \1Ill Yigor no proximo exercício de 
1872-!Si~ a distribnição dos creditas, feita para o 
adual de lH71-IR7~, t·mquanln n:io sn rnsolrnr o con
tra rio. 

Vi.<>r.onrlc do llio llranco. 

N. tfi'L- GUE!lRA.- E" ii DE Jlí:--iiiO IH: I8i2. 

D11rlara t(tW os ollieiac> presos para responder a conselho de 
investigaç:ío, e tendo deixatlo a effeeti\'idade do exercido, 
ll<i.o t•;m tlir:eito á gratificação addicional. 

1\Iinisterio rio.~ Negocias da Guerra. - Rio de Ja
neiro, em ti de Junho de 1872. 

111m. n Exm. Sr.-Em resposta ao oflicio que V. Ex. 
dirigiu-me em 17 de ~brço lindo, tran~mittindo as 
informações prestadas pelo Inspector da Thesouraria 
de Fazenda dessa Província sobre o requerimento em 
que o Capitão do 9. 0 batalhão de infantaria Pedro de 
Alcantara Tiberio Capistrano pctliu o abono da grati
ficação addicional durante o tempo em que esteve preso 
para rrspomler a conselho de investigação, declaro 
a V. Ex. que os olliciacs presos para responder a con
selho de investigação, c tendo deixado a cffectividade 
do exercicio, não têm direito á gratificação addicional. 

Deus Guarde a V. Ex. - João José de Oliveira Jun~ 
queira.- Sr. Presidente da Província de Pcrnam.Q_uç.o_,, 

~~~·~~i !-1:·~~;·;0, 

rwr:~snF.s nE l8i:!. 

<i-., ,,. 
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N. 16t>.- AGRICULTURA, COMi\lERCIO E OBRAS PU
' BLICAS.- E~! 6 DE JUNHO DE 1872. 

Circular mandando observar o ~ 1. 0 1lo art. 1. 0 do Decreto 
n.o 41i53 tlc 2S de Dezembro de 1!!70. 

Cirwlar.-:3.• Secção.-1\lini~tcrio 1\os Ncgocios da 
Agricultura, Commercio c Obras Publicas.- Rio de 
Janeiro, em 6 ue Junho ue lH72. 

l!lm. c Exm. Sr.-Dispondo o ~ L" do art. Lo do 
l\cgulamento approva1lo pelo Decreto n." fa:Q;j:3 de 28 
de Dezembro lle uno rpw as linhas que acompanhem as 
estradas de fcrr(J para seu scrvi1;o especial sejam cons
truídas c custeadas a expPnsas dos respectivos con
r:essionarios, os quaf'S entregarão ao Govemo um fio 
especial para as communirações tclcgraphicas geraes, 
assim o declaro a V. Ex., a Jim de que nos contractos 
qur~ essa Prcsidencia tiver de celebrar para a con~trucção 
de linhas ferrcas se altendam al{Uellas disposições. 

Deus Guarde a V. Ex.-Banlode Itaúna.-Sr. Pre
sidente da Província de ... 

N. HHi. -JUSTIÇA. -IN fo DE JUNHO DE Hn2. 

Sómcnte quando autorizam os Corretores a vender titulos 
ou acçõcs não possuídas legitimamente, incorrem os parti
eulart'S na multa, de qne trata o art. 7 .o da Lei n. 

0 108" 
de 22 de Agosto de 1860. 

Minis ler i o dos Negoeios da Ju~liça.- Rio de Ja
neiro, em 6 de Junho de Hli2. 

:Foi presente a Sua Mageslade o Imperador o 
officio de 15 de Abril ultimo, ern que V. S. con
~uttou: se, além da faculdade de impúr multa aos 
Cnrrelores, mediante o competente summario ex~ 
oltido, póde o Tribunal do Comrnercio propôr á 
l"rc~i'.ic'lCÍ'J. da Provineb que st~jam multados outros 
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quaesquer infractores do Decreto n. o 2733 de 23 
de Janeiro de 1861, não sendo. elles autoridade5 ou 
funccionarios publicos. , 

E o mesmo Augusto Senhor. Manda declarar à 
V. S. que pelo art. H do referido Decreto eslão 
sujeitos áquella pena os particulares, sómeute 
quando autorizam os Corretores a vender títulos ou 
acções não possuídas legitimamente, devendo-se 
neste caso proceder. na conformidade do art. n. 

Nos outros casos, porém, previstos no Decreto ci
tado, c salvas as disposições da Lei n.o 1083 (!e 22 
de Agosto de 1860, as multas são exclusivamente 
comminadas aos Corretores, Juntas de Corretorr.s., 
autoridades e funccionarios, c portanto nada tem o 
Tribunal que propór em relação a particulares. 

Deus Guarde a V. S.-Manoel Antonio Duarte de 
Azevedo.- Sr. Presidente do Tribunal do Commercio 
de Pernambuco. 

N. Hi7.- GUERRA.- E~! 7 DE JUNHO DE 187!!. 

De<:lara que as CO[Jtas llc fornecedores, quando selladas com 
estampilhas de maior ,·alor que o devido por lei, não devt:m 
por isso deixar de ser processadas c ter o conveniente anda
mento. 

l\linisterio do~ Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
em 7 de Junho de ·1872. · 

Dcelaro a Vm., em solução ao seu oficio de 2 do mez 
proximo passado, sob n." i23, que as contas dos for
necedores desse Arsenal de Guerra, quando sei la das com 
estampilhas de maior valor que o devido por lei, não 
derem por isso deixar de ser processadas c ter o con
ven it•nte andamento. 
/ neus t:ruarde a Vm. -João José de Oliveira Jnnqneira. 
-Sr. Ayres Antonio de Moraes Ancora. 
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o julgamento das provas tlatlas em l'oncurso pelos candidatos 
a cmpre~os tle Fazetitla deve ser tdto em acto succcssivu 

aos exames. 

:Ministerio do~ Nt\<:;ocios da Fazcr11la .-Riu "(\p Ja
neiro, cru 7 de .lunl1o tlc l:-17::!. 

O Viseon1le do Hio Brarwo, Presi1lento rlo Tribunal 
do Tllesouro Nacional, communira ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fnt•tHla· tl~1 Pro\ ineia do CPará que 
foram conlii"Ill:td:IS as Hülllt:ariks l'ruvisorios de Alllonio 
Cavalc~mti lk A:·aujo e Ca11dido Ferreira Gomes para 
Pratie:~ntes da lllt·~m:l Tllt~>uuraria, vj;:.t.o ten·m sido 
approYatlo:; no coucurso dt~ qtw o Sr. lHspcctur dá conta 
em st·u otlit:io 11." 2\J de 7 dt: lllan,;o ulliHIO; e bem assim 
que, tendo sido lambem approvado, nos tc•rmos elas 
lw.;tl'\H'ÇUl'S de 18 tle Dt~Zt'lllh:"O de umo, o caHdit!ato 
Luiz llolllillgtws Torres, po.;tu fossem fracas as provas 
qu•· exltihir:l, podt•rá Sl'l' postcriormr~nte aprovl'itado, 
11a fürma do di,;po,;Ln no art. ':20 do llt·creto 11.

0 

2Gfl\J de 
a de :\1:11'1'0 tio referido anno. 

Por c,; ta· ucra,;i~o recommentla til' novo ao Sr. Inspec
tor a tiul oh,;t•rvanria da Onlelll do Tht•sonro n." 5'~ tle 
t:l de Ft~\'t•rt•iro tl1· Hlfi2, a tim de que os cortcursos não 
se lornclll um at:lo de rnera furm:didatle, e chama a sua 
ai tenrJio para o arl. 12 1\o citado Jkrrclo de 1 í de 
Março, l' p:1ra a rt'l't'nle I' lt:rminanlt: t\;~cis<io .. constaute 
da On!t'lll 11." to:\ d1· 2::! til' ~l1n;o tio anno pas~adu, tliri
gi,la :'t Tlll~,;uuraria ti.- J\lato (;n";so, Clll fare das qu~1CS 
dcrêra o julgamento da,; Jll'Ora,;, uo concurso tle que se 
trata, lt•r sitio feito em at.:to suecl'ssivo aos exames, c 
não no dia seguinte, sulJ o funtlarnento de achar-se a 
hora adiantatla, confornu: ronsta da primeira acla la-
vratla. 

Visconde do Hio Branco. 

--
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N. Itin.- FAzgNDA.- E" 7 nE JUj\;Ho nE 1872. 

:\lauda rc<tit!tir it " Uio de Janeiro Gas Cornpany, limited, os 
direitos tle expediente, que tem sidii olll'igada a pagar, do 
e;~rv3n irnport;ulo para o consumo da respectiva tahrica. 

Mini,terio do~ Nc~ocios da Fazen(la.-llio de Janeiro, 
!'ltl í de Junl1o de 1H72. 

Sendo presente á Secção de Fazen(la do Conselho de 
E'tauo o recurso de William Henrique Holman, ge
rente da « Hio de Janeiro Gas Company, iimited •, 
interposto da deeisão deste Ministerio eonfirmando a 
de,;sa Alfandega, que obrigou a dita companhia a pagar 
din~itos de experlientt~ de carvão importado para o 
con~umo da re,.pcclil'a fabrica; a mesma Secção: 

Co11sidcraudo que a clausula 21.• do contracto cele
Jn·ado com a companhia a isentou do pagamento dos 
direitos, e q uc nessa époea a legislação vigente e a 
pratica lias Alfandcgas não faziam rlistincção sobre o 
termo generico de direitos entre os de consumo e de 
n~edientn; 

Considerando que a disposição do Regulamento das 
Alfandeg·as de IH de Setembro de 1860, que estabeleceu 
t•ssa distincção, uão pl)(lia ser applicavel á companhia 
rcc:orn~ute, pois I!LW em regra geral não ú permittido, 
oit ('fll l(~i~ novas, ou por via de interpretação, que 
alt(;raJll as dio-:posir;õcs de leis anteriores, violar as 
disposir:ões dos contractos, por elfeito retroactivo; 

Cou.sideraudo que o proprio Governo assim o en
t.cnden taml,eut quando pela Circular rio Presidente do 
Trilwnal do Thesouro de 3 de Março de 18ü~ declarou, 
qur~ continuavam a goza'l.· da isenção de direitos de 
expediente as companhias ou emprezas t!Ue por seus 
t:o n t r:te to-; eram isen la5 rJ os direi los de importação ; 
decl:tração esta que vinha corroborar a Circular de H· 
de Sr~tellliJro do 18ü2, contendo a decisão do Tltesonro
que os contraLtos com o Governo, anteriores á execução 
do supracitado Hcgulamr'nto, envolviam as mesmas 
ist'llt:ões do despacho de ronsumo, (]LIP até então tinham: 

Foi de par('r:t•r t!IU:, á vista tlos principio~ que devt~lll 
pf'olr•grr os ronlractos, c em face da prupria jurispru
d!•n,·ia administrativa do Thesouro, se atteJHlessc ao 
lllf'll :ionado recurso, mandando-se restituir à rompa
uhia rt•rorrel!ln as sommas indrvi,lanu:nk e\igidas c 
pa·:a~ a litrtlu de direitos tle expedieute. 



J(j(j 

E na vendo-se Sua Magcstade o Imperador conformado 
com o dito parecer por lmmediata Resolução de 27 de 
l\laio proximo passado, assim o communico a V. S. para 
os devidos cffei tos. 

Deus Guarde a V, S.- Visconde do Rio B1'anco.
Sr. luspector da Alfantlt~ga do Rio de Janeiro. 

N. liO.-FAZENDA.- E~l H DE JUNHO DE 1872. 

N:ío se JlOtleurln t:onsi!lerar tomo eseraYos os intlivitluos a quem 
se cou~;etler li!Jcrtlatlc sob qualtiuer eondiç.1o ou ouus, não 
rlcvcr:lo ellcs ser t•.omprehcndirlos na matricula tle';ttne trata 
o :ut. H. 0 tia Lei 11." 20\0 t!c 2H 1lc Setembro do anuo passado. 

1\linislr.l'io rios Nt~g-or;ios tla Fazemla.- Hio de Janeiro, 
em 8 de .lunlio de i8i2. 

111m. r· Exm. Sr.-Cow>llll;nltlo-mn o Atlministrarlor 
da Hl'l'l'ill'doria do Hio dt• .Lu~t•iro, t'lll ollicio n." Hi de 
I:; de Abril ultimo, si de1 ia <~reitar para a matricula es
JH'CÍ<~I dos escravo~, rel:u;ões t;m que se declare que aos 
imliYitlnus Jll'llas c:ontemplarlus foi roncerlida liberdade 
~oh qualqum· wndit;ão ou onus; resolvi, por despacho 
de 2:) tle ~laio lit11lo, qun, não se podendo considerar 
t:tr,s intli1iduns ro111o t',:cral os, n:to deviam ser cornpre
III:IIdidu~ 11:1 m:tlricula di; que tr:tla o art. 8. 0 da Lei 
li." '.:lll'JU di• '::!8 de Sdt:mhro til) anno p~sado; sendo por 
ronscgllÍII!t; iu:ll~t·itavt!is as rl'lat;ões que se acharnm 
:t~sim cnnt·i~llitb"'· U que l'iJIIIIllUilieo a V. Ex. para sua 
inlélligcJH'ia. 

Deus Gu:mlc a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.- A· 
S. Ex. o Sr. lhrão de Itaúna. 

l\linisiPriodos Negocio.~ da FazenJ:J.-1\io de Janeiro 
em!' de .Jn11ho 1le 1Hi2. ' 

llr;claro ao Sr. Atlmini:-:1 ra1lor tla llct:eheiloria do Hio 
ril' .l:tllt>ÍI'o, I'IIl re,posta ;w ~en ollit'io n.o H) de 15 de 
c\fq·jf llll ÍlllO, t(lll\ IIJU 'L' [l<IIJt:lldO I:OIISÍderar CSI'I'aVU'i 



DO GOVERNO. iG7 

os indivi1luos a quem se conceder liberdade, sob qualquer 
condição ou onus, não deverão taes indivíduos ser com
prehendidos na matricula de que trata o art. 8. o, da 
Lei n. o 20~0 de 28 de Setembro dó anno passado. 

\. 

Visconde do Rio Branco. 

N. t7t.- FAZENDA.- EM 8 DE JuNuo nE t8n. 

Sobre um pedido de isenção d~ direitos para os objectos necessarios á 
fundaçà<J e custeiÓ ·de uma fabrica de fiação e tecidos de algod4o. 

Ministerio 1lo:; Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, t'lll 8 de Junho de 1872. 

Illm. C' Ex.m. Sr.- Em resposta ao officio de V. Ex. 
n. o 28 do 1. o do mnz prox.imo passado, acompanhando o 
requerimento em que Antouio Valentim da Silva Bar
roca pede i~t~nçiio de direitos para os objectos indis
pensaveis á fumlação e custeio da fabrica de fiação e 
tecidos de algodão, rr11e pretende estabelecer nessa Pro
víncia. cumpre-nw dt•clarar-lhe: 

1." Que no art. :L2l!J tia Tarifa em vigor, observadas 
as condições da nota n.• fO!) da mesma Tarifa, encontra 
o supplicantc todos os L1 v ores que o Governo póde con
ceder-lhe, quanto á isenção tle direitos pari! o que mais 
necessario fór á fundação daqueJta fabrica; · 

2. o Que as fabricas dessa ortlem não estão sujeitas ao 
imposto de industrias e profissões, na fórma do art. tO, 
~ 4i da Lei n. • 1836 de 27 de Setembro tle J.870; 

3. 0 Que quaesquer outros favores que o supplicante 
por ventura ainda pretenda, só pelo Corpo Legislativo 
ppderão se r-I h e concedidos. · 

Deus Guarde a V. EL- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Presidente <la Provincia de Pernambuco. 
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N. li2.-DlPEHIO.-E,1 10 DE JCi'illO nE 1872. 

Ao Prc-;i,Jenlc da Província elo Hio llc .laueiro.-lleclara por 
ttnacs t]nalificações se llev•~rú f:t1.PI' :1 elt•it)io pril!laria dr H! 
tle A~oqo vitl!louro. 

2. • Srcção.-l\linisterio •lo~ Ne~ocio,; tlo Impe:-io.
Rio <le .lanriro, em 10 d,· .Junho ue 1Hí2. 

lllm. c Exm. Sr.-Sohn· o assnmplo tlc que trata 
o oflicio tlt~ Y. E\. tl:tlad11 tlc :: tlu corrente mez tenho 
dt~ dPclarar: 

A elr-ição primaria a tpu~ s1~ tem de proer,ucr no 
dia i8 dt> Agosto vindouro f'ar-se-ha pel:1s qualificações 
tlo corrente anno em todas as parochias onde as .Juntas 
se tivt~rem munido antt•s do aeto tla tlissolucão tla Ca
mal'a dos J)ppulatln,; e concluitlo seu' tra'!ialhos atú 
aquellc di:~, embor:~ das tleei~ões tlo conselho municipal 
penda reenr:;o para a Hl'!:u;:i:l do tlistricto, por não ter 
es tn ciTei lo suspensi vn. 

N:~s parochia,; qut~ não csli\erem no caso elas prcrt~
dcntes a eleiç~o será ft~ita pela mais moderna tlas quali
ficações antr:riorcs rcg-ul~rmt~nlc terminadas. E deste 
moela os trabalhos das Juntas que por ventura se tenham 
constituído dPpoig daqucliP acto ficam an11uilados, em 
virtnrlc da <lisposição tlo art. :~2 tla Lei n." :lR7 de J!) 
de Ago;;to rln 18'!H. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jo1lo Al{rPdo Corl'lirt de Oliveira. 
-Sr. Prcsiclentr: ela ProYineia do H.io tlr .Janeiro. 

N. tn.- ntPEIUO.- E" w nE JuNno nr: t8i'z. 

Circular ao~; l'resitlcntes.- :uan!la observar a disposição do 
aviso da mesma data tlirigitlo ao Presitlenlc tia l'rovineia do 
Hio de Janeiro. 

2.• Secç~o.-1\Jinislerio dos Negocios do Imperio.
l\io tlc Janeiro, em lO tle .Junho tle 1872. 

Illm. c Exm. Sr.-Transmilto a V. Ex. para os fins 
convenientes a indusa copia t.lo A\iso qnc dirijo nesta 
rl3f.:l :10 Pn'sidrntr, tb Província tlo Rio de .l~tllf'iro, S()!' 
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Vt~ntlo duvidns :Jccrcn das qualificaçõt•s de\·otantrs que 
devem senir nas pro~imas eleições primarias daquellas 
parochias em que as respcctins Juntas não ~c reuniram 
na í~poca legal. 

Deus Guarde a V. Ex.-JorTo Alfredo Corrf'a de Olit•eira. 
-Sr. Presitlcnle da Província d ...•.. 

N. 1i\.-JUSTJ(:A. -E~r 10 DE JONJIO DR 1872. 

!-\;lo potlem ser tlisprnsatlos por tempo iudefinitlo 1111 presitlir 
as sessõPs do .Jury os Desemhargatlorcs, a tfliCIII a r.Pi 
n." 2113:1 tlc 11'171 eonfere rsl.l altrihui~·ãn. 

Ministerio dos Negoeios tla Justiça. -nio de Ja
rwiro. ern 10 de Junho de 1872. 

Foram presentes a Sua Magesladc o Imperr.dor os 
offieios tle r. s. de ~ 8 de 1\Jarço c de G de M<!.io ul
timo, eommunicantlo que exehlira da distribuição 
dos processos sujeitos á det:isão do Jmy os Desem
bargadores Jost'! Innocencio de Campos c Theophilo 
llibéiro de Hezende, por causa de seus incommodos 
de saude. 

E o mesmo Augusto Senhor Manda declarar a V. S. 
que, tendo a novíssima Lei da Heforma Jwliciaria, 
no art. G. o, eonferido aos Desembargadores, membros 
tias Jtelaçõcs, a attrihuiçào de presidir as sessües 
tio .Jury nas eomarcas especiaes, não podem aquelles 
l\Tagistratlos sr~r dispensados de exercei-a por tempo 
illllcJinido. 

A dispensa tem lugar no caso de impedimento 
temporario; mas o impedimento permanente, que im
possibilita o Magistrado do exercício do cargo, deve 
ser communieatlo ao Governo para providenciar na 
eont'ormiuade da Lei. 

Deus Guarde a Y. S. -Jlanoel Antonio Dum·le 
r!l' Azcrcrlo.- Sr. Presitlentc da Hclat;üo tlo.l\ilLctQ 
Janeiro. ,...- ·-'~ 1 ; l' , · · 

/~ ·' I\ 
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N. 17~.- FAZENDA.- E li tO DE JUNHO n:: 1872. 

Appro\a a delibcra~ão da Tlwsnnraria tlr. Minas, de ckvar a 18 °/u 
a porcentagem dos cmprrrra<lo> da Cnllcetoria th ci<lade de l\la-

rianna. 

:Ministerio 1los Nego e i os •la FazPmla.- Rio de JanPirn, 
c·m 10 de Junho 1l1~ 1Rí2. 

O Visconde <lo Rio Branco, PrcsitlPnle 1lo Tribunal do 
Thesouro Na c i o na I, dt~l'!ara ao Sr. I nspector da Thcsou
raria de Fazenda da Provin1:ia de l\Iinas Ger:Je~, em 
resposta ao sc11 olllcio n." 20 ck !l de Março proximo 
11assado, rpw :~pprova a deliberação que tomou ele elev:~r 
de 12 a 18 "lo a com missão m~m:atla aos empregados da 
Collectoria da dtlade de 1\Iarianna, srndo 12 ·;.para o 
Collector c H "/o para o J·>~cri1~0. 

Fi,tn;idt• do Rio Rnmco. 

~. lili.-- FAZE0lllA. -- fo:\1 ll DF lll:'>flll nr. 18i2. 

Os lnspcetores tia<> Tht•,ourari." tlt•H'III l'!lliUir sua opiniiio sobre us 
rctjucrimen!u> tle lice111:a <\IH' t•ucantiuharem ao Thcsouro. 

l\linisterio dos Ncgoc.io~ tia FaZl'JIIla.-Hio de Janeiro, 
em H de .Junho uc 1872. 

O Visconde do Bio Branco, Pn~siucnte <lo Tribunal 
do Thcsouro Nacional, rreommPntla aos Srs. Inspcctores 
das Thcsourarias tle Fazemla qtu', ::Jtlando informarem 
rcqur:ri mcn tos dt~ em pregados, pedindo licença, decla
rem posiliramente si a concessão desta é ou não de 
justiça. 

J'isrontlc do Rio Branco. 

·-~·..---
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N. 177.- l.UERRA.- E~! 13 DE JUNHO DE !872. 

necommenda a fiel obsenancia do Aviso de iG de Outubro 
de 1868, rclativ:lrncntc a rccrutadores nomeados pelos Presi
fll'nlcs dr Província. 

Circular.- l\linisterio tios Negocio~ da Gucrra.
Hio de Janeiro, em i:l de Junho tle 18i~. 

Illm. c Exm. Sr.- Continuando a ser oll1ciaes do 
Exercito nomeados pelas Prcsidencias de Província para 
st:rvirem de recrutadorcs, abonando-se-lhes gratiti
caçücs contra a expressa disposição do Avlso de 16 de 
Outubro de 18ü8: rccommcndo a V. Ex. a fiel ob
srTvancia do citado Aviso. 

Deus Gual'lle a V. Ex.- João José de Oliveira Jun
qncira.- Sr. Presidente da Província d ...... 

N. !78.-GUERHA.- E)! l::J DE JU!'\110 DE 18i2. 

Dctcrmin:~ q1w os cncaiTt~gatlos dos lleposilos de artigos hcl
licos tia> Pt·ovincia-; dem coltiJet:ÍÍncnto ao Director do 
Ar.->cnal tle (;,,,•rra da Côrte rlc rJnaiiJUCr remessa rlc material 
que "c l'fi'cr.llte cnm destino á mesma Ctq·tc. 

Circ1tlar .-Minislcrio Llos Ncgocios da Guerra.- Rio 
de JaiH'iro, em 13 de Junho de i8i2. 

111m. c Exm. Sr.- Devendo os Directores dos Ar
senaes de Guerra e enrarrcgaLios dos Depositas de 
artig-os hellicos das Províncias officiar ao Director do 
Arsenal de Guerra da Córle, dando conhecimento de 
qualquer remessa de material que se eiTectué com 
destino a esta Côrtc, evitando-se desse modo não só 
demora na arrl'Cadação do objccto rcmcttido, mas ainda 
despezas inuteis a que tem dado lugar a falta da pro
vjdcneia ora recommendada, assim o declaro a V. Ex. 
para que nesse sentido expeça as convenientes ordens 
na parte que lhe compete. 

Deus GuarLic a V. Ex.. -João José de Oliveira Jun
IJ'trzm.- Sr. l'rcsitlcntc da Província d ...•. 

···-



N. 17!).- FAZENDA.- E~! l't DE .JUi\110 DE 18í2. 

Determina que se o!Jsenc, em relação ao Collcctor c Escrivão da 
Col\cctoria da capital da Pro\'incia de S. Paulo, o SIStema rl e 
pngamcnto por \lOr_cc[Jtagcrn da renda que arrecadarem, cessando 
o abono dos vrucimcntos filo.; qnr lhes marcou a Thcsouraria 
tle Fazenda. 

~l inislt~rio tlos N 1'!!'0(: i o-: da FaZt'lHla.- R i o d1• Janeiro, 
~'lll l't de Junh•• llt· 1Rí~. 

OViscontlP do Rio 1\ranco, Pn•sidente do Tribunal do 
Thcsourn Nacional, atl1•nde!Hlu ú reelam:u;ãofeita por 
t;abrir~l Marqut•s Coutinho e Antonio Alves da Crnz, 
aqndle Collt'ctor, c estu Escrivão das Rendas gt>raes da 
t·apital da Prtnincia 1\c S. P:mio. no requerimento que 
:u:ompanltoll o oflirio n." 12:1 do Sr. Inspector t!a Thc
~ouraria de Fazt'lltla tia me:>ma Pro\ incia, de :1 de .Ja
ltt•iro proximo pa~,;atlo, t' lt·wlo em consideração qut~ 
t., mais convrnientt~ para a prompla arrccadat;ão rla 
retHla puiJiit:a, qw· o:; Collt•ctorl's c E-;erivães sejam 
pagos eomuma porrentagcm do tpw arrecadam, eomo 
sentprc se vralit·ou: ortlr·na ao mesmo Sr. lnsppetor 
que, fazt•ntlo cessar os effl'itos da dt'lihcração pela qual 
mandou alJOnar vencilllPIIlOs lhos aos reclamantPS, 
restabclcç:' o syslema do pagamento por porcentagem, 
qut~ na t:ollcctoria de quo se trata deverá ser rlc (i"/ .. 
tl:t rcwla arrcr.atlJda, tliritlitlo,; l'lll cinco partes; sendo 
lrrs para o Collccll)r c tlu:1S Jmra o Escrivão. 

O nwsmo proeetlimcnto leril o Sr. ln.~peclor para com 
os demais Collertorcs a qtwml1aja mandatlo abonar vcu
t:tllll'!llos lixo . .;, tlevcnrlu, ifll:tlldo petlir ao Tltcsouro a 
approvat:;lo d;ts potTCIIla;.:·t'lls que !IJt:,; ltunvr•r tle marcar 
0111 sul•,;f.ilniç;lo dt• L:11•s Vt'IIl'iiiiClllos, fazer :ll;otnp:lltltar 
o sen oflit·in ti• h t•lcmcnlo> t'lll qut• I ivt•r lüllllat(o a sua 
tlcri,;;(u. 

I' i.'f01Ufn t/o nio lJI'llWO. 



N. Jso.-IMPERIO.-E)r14 nc Ju:'lun nc tsn. 

Ao Presidente da l'rovincia do Pará.- Dcdara seremtÍmllidades 
suhstauciacs no processo de qualilira<;ão de )votantes : 1.• não 
<'stat· qualificado algum memhro da junta; 2. 0 ufw se terem 
coucluido os trabalhos desta no prazo leg-al ; 3." accmnular 
as ftmc~·ões <ic Sub<lclegado de Polida n Presidente tlesta. 
lll'cidiu : 1. 0 em qne caso devem ser chama<los .Juizes de 
l'az da parochia mais vizinha, 2.• tpte ~r aceita<;ão do lug:tr 
111' Collectot· importa a rcnunl'ia do tle Juiz de Paz; 3.• onde 
devem votar os eleitores de uma parochia desaunexada, 
depois da ultima' divisfio eleitoral; 1. 0 que uáo ~~ uullidadc 
servir eomo Escrivão tle Paz um menor de 21 annos. 

2. • Srcção.-l\Iini~tcrio dos Ncgocios tlo Imperio.
Jlio de Janeiro, em H de Junho de l8n. 

lllm. ~~ E·\ln. Sr.- Com o ollirio n. o 7!1 de Hi de 
Alli'ÍI ultimo foram Jlrcsentes ao Governo Imperial os 
actos pelos quacs o antecessor de V. Ex:.: 

1." llcsolvcu annullar os trabalhos das Juntas de 
qualitlcação de votantes das parochi:1s seguintes: 

De Nossa Senhora de Nazareth e de Santa Anna do 
município da rapital, visto haYerem feito parte das 
respectivas Juntas n.~ ddad;ios Bernardo Sizcnando de 
Souz1 Cruz e José PPreira Lomba, que sp r~·conheceu 
Hiio e~tarcm qualificados; 

lla Sanlis~ima Trindade, do mesmo munieipio, por 
ter funccionado ron1o Escrivão do Juizo de Paz, no 
impedimento do cffect.ivo, um cidadão lllCnor de 21 
annos; 

lla Sé c tle l\Juanú, por Hão terem as .lnntas concluido 
110 prazo legal o-; trabalhos tia J. • reunião; 

De Ohitlu:-:, por lei' accumnlado :1s funcr;ues de SuiJ
dl'lt·gatlo de Policia o Juiz de Paz Presidente da Junta; 

2. o Declarou ao .Juiz de Paz mais Yotado do L" tlis
lrielo da parochia da Sé que SL' no impedimento ou 
falta di~ todos os Juizes de Paz ilos outros districtos 
da me~n1a parochia deveriam ser convidados p:1ra su!J
stitnil-o, OJI aos seus immediatos 11:1 Presidcncia da 
.lnnta, os .Juizes de Paz da parochia mais vizinha: 

3." Declarou que, tendo o cidadão Ilygino Nery da 
Costa, .Iuiz di~ Paz m:~is votado da parochia de Anhajús, 
;u;ci Lado o lugar de Co_llector, IJ!IC e\Crcia, 9-~Lt.!IUli~ 
1pso farto haver rcHunciado <liJUCIIn car~ · r:r.A · :~ 

L" J),·ridin que. 'endo a ultiJI!a.A. i~~~;\ \.~n~HorH~ C4Jt1'-. 
I '"'' . ,-9. 



;Jnterior ao acto 1la Assemhlúa Provineial, que tlcsmem
)Jt·ára a parorllia 1lc Cairary do município de Ig-arapé
mirim anncxamlo-o ao uc 1\Iojú, tlniam os eleitores 
dt>sla parochia concolTCI' ao t·rdl··~;iu do l;.sarapé-mirim, 
a l[UC atlti•riormcntn Jll'rl.enciam por ocrasião da eleição 
dos Ilwmliros tia di ta .\:;semhl\~a. 

Em n~sposta ao ~oiJrcdito Pllit·io, communiro a Y. Ex. 
que mereceram a appronçãn do Governo Imperial esta,.; 
derisõ1~~ do st~ll antr.'t"l~ssor, nreptuada a parte 1la I." 
1~111 que st: annull:J.m tL' tr:dJ:1!!ios da .ll!nla de lpwli
fiear;fio dn votantes tia parrwllia tla S·1ntis~ima Trindade, 
do lilllllÍCÍJ'Ío d:1 C:II'Íial, I'OI''!II:Illlo. rouw I'SI:'t I'Xprcs
salllt'tilP deri:I!':Hio 110 Aviso 11." :--:1; dt• :.;;i de Fevt·ITiro 
de lSI)/ :!.'' 1: :t.", o f:irto de Sl'l' lllt:IIUI' dt: 21 :lllllO:> 

o ridad:lo qu1', lld inqwdilllültlO do elfl'clivo, serviu de 
Escrivão do .lnizo de Paz ll:tqlrcllt'.' tralMlhos, não era 
irrt'.~llLJritl:Hle que us :llferta<,;c l'lil sua c,;scJl(:ia. 

llcYCill portani•J pr·osl':ntir o~ lralnllios d3 referida 
.lu1;la atü que se eorll:lu:•IIJ. rump1 indo l!'lil Stl dissolva a 
nn;·a .Junta reunida na ~." dolllinga dtl Mar•·o Hllimo. 

Por I':' la occasi:lo rha!lll' a aii.PIJ•:ão tle V: Ex. para 
o Avi~o tl1· lO do t:OITI'tlle mrz, dirigido ao Pl'ilsidenle 
da Provinria do Bio dr .l:llll'il'o, 1: qtw !'OI' cotlia acom
panlwu o Avi,;o Cin:1!1ar da llli'SIIIa dala. 

Deus Guarde a Y. E\.--Jnúo Al{rrdo f:nrréa lf,~ Olircira. 
-Sr. l'rc:sideHlc u1 PrtiYiuci:t do l':n:·t. 

l\lini.-d.nri11 dos "\cgoeius da Juslica,- Hio 1le Ja
llciro, cut 1 í 1\c JII.ÍtliiJ tk IHí~. · 

Lll111. e Exrn. Sr. -S11n ~Tn.~·cslatln o Imperador, 
a 'iltetn fui pre~;cnte o ortieio dessa Prcsideneia de 
f, de Juulw do anuo Jl11Ss:Hlo, 1\Tantla tleelarar a Y. Ex., 
1'111 sul111Ji11 ;, rothllll:l da Cantara Mllllicip<il tl<l ~~a
pil;il: 

! .'' 0111'. /1 'isla do ill'l. !1~1 da l.ci tk :1 de lkiell!hro 
"'' P\il, ,·. d':vidi\ mt·l:l'i<: ''''" r'l!s\:Js pl'lu cul'!'l: d:'. 



no liOYER:\'(l. 
.... .., 
'l ';) 

Municipalidade, unicamente ao Esr.rirão, no caso 
de cmHiemua1:~o tle réo tão pobrr, IJUC as não possa 
png·:u; 

2. o Qur da e i t•eumslancia 1le apresentai' tlefensor, 
n;io sn srgnt• que o rt'·o tenha fortuna; podendo 
o seu estado de pobreza constar de attcstações c 
inl'ormaçiics omciac:-, ou ser notoriamente sabido; 

3." Finalmente, que a mntarle de Cllstns do pro
cc~so ck liquitlnt.::io de multa imposta a réo pobrr, 
na nspccin do citado nrt. !l\J, drve ~er paga ao Es
eri\·iw pela C;l!rwra i\Tunicipal do lugm· do julgn
Jrrenlo, pnrqun essa liquidnçiín compete no .luiz 
l\lun ieipa I n·spt'l~l.i v o, na conl'orrn idad c tios arts. flOG 
t' 4':U do llcgulamt~nto n.o 120 de :11 tle Janeiro de 
181:2; p ('Oirl quanto o possa razt~r, scguni!o o Aviso 
de :; de Abril de nmo, o Juiz das exccuçtles do 
lugar, em que o rt'~o se achar para cumprimento 
da sentença, se foi renwttido sem ter-se li·lUitlado 
a multa, scmcllwnte facto não altera a obrigação 
rrecxistr~nlc da Camara l\lunieipal do lugar da con
tkmna\;i"lo, a n~spcilo do indicado pagamento. 

Deus Guarde a Y. Ex. -.lllanocl Antonio Dum·te 
de A:ete(lo. -Sr. Presidente da Província do Cearú • 

.N. IR~.-IiCEHHA. -EJ! 1;) DE JV:'/110 DE 18i2. 

IJt•t·lara que a~ pr:lças, qne l'Onlinnarem no ·Íleposito de'·~~~~ 
tlizes arlilhcir·os por outro motim tpte uão o proscguimenlo 
tlc seus e-;tmlos, e qnr furem maiot·es de 19 annos, podem 
casar-se com prévio consentimento !lu Commando Geral 
tle Artilharia. 

Ministnrio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
em 1ti de/Junho de 18i2. 

Senhor.-Dcclaro a Vossa Alteza, para seu conhe
cimr~nto c devidos eJTeitos, que pcrmittc-se ás praças 
tJUC continuarem no Deposito de aprendizes artilheiros 
por outro motivo que não o proseguimento de seus 
estudos, c que forem maiores de 19 aimos, o poderem 
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rasar·st•, com pr{\vio consr'n ti mrnlo do Commanda n lt~ 
Geral tlt~ Artilharia, conforme Vossa Altt>za propôz em 
alHeio n." Hi tle r~ tio corrente; Jican!lo assim altcrarlo 
o art. 7;; das Instrucçõt>s de 21 de Março de J.Rü7. 

Deus Guarde a V )SS:l Alteza .-Jorlo José de Oli1:eira 
.Tnnqueira.- A Su~ Alteza Hcal o St'nhor Marechal de 
Exercito Contlr d"En. 

N.lR~.--F\ZE'i[)\.-E\1 t:inr:n::-;ttonr.1872. 

Os rserai"OS lihl'rt :1<lns snh qnallp11~r rontlição não clrvrm ser in
cúii,ios na matrirnla PS(H'cial cll' qnr trata o art. X." ela Lri n." 211

1
oll 

.J,. ?~ <li' ~f'!Ptllhro ol11 anno pas<:ulo. 

lllini~lt•rio dn~ Nt•g-orios th Faz•nd:t.-1\in de .l:llll'it·o, 
l'lll t:i de Junho dt• IR72. 

O Vi.;eondc do Hin nrant·o. Pn·~itll'nle tio Tribunal tln 
The~ouro ~aciona I, d cr la r a ao SI'. In~pector da Tht•solr
raria de Fazi'nda da Pro\·incia rle Sl'rgipP, em resposta 
ao seu ollicio n." 2!1 dt~ 20 d<' Abril prO'dmo pas,;~tln, 
I(IW os esna\os JiiH•rl:tdn~ solt qualrpwr contlir;ãn não 
dt•Yrm :-«'r induitlo~ na matricula ~''Pt't:ial rlc rpw trata 
o art. R.• tla Lei n." 20W dP 'it:l tlc ~ctemhro tlc 187·1, 
conforme já foi eommunicailo ú Hecrhedoria do Rio de 
Janeiro rm Portaria dl' R tio mez corrente. · 

ris!'mtdP do Rio JJrancn. 

N. 18'L-FAZF..'ill\.- Ellt:i nE .TU:"'IIO nE 187~. 

Os ulljcrtos in1porta1los ilirerlatnrnlc~ por c:onta, e para o sen·iço elo 
Eslatlo, sJo i;entos de direitos. 

:Minislt•rio tlos N1·gocio;; da F:17.1~11da.- Hio tle .latwiro, 
em Hi tlt• Junho tle 187:2. 

() Visconrk do Hio Bt'alten, l'rf'sidcnte tio Tribunal tlo 
Thl'-'illtrn N:H:io~tal. i[,•cl·tra :tn :-;r. lnspPelor da Tllrsou-
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raria de Fazenda da Provincia de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, em resposta ao seu officio n. • la:ã de '9 de Abril 
proximo passado, que bem procerleu cumprindo a ordem 
da Presidencia mandando despachar )ivres de direitos 
na Alfandegada cidade do Rio Grande, mil e ~eiscenros 
postes de ferro destinados á linha telegraphica da ca
pital da mesma Província a Jaguarão, visto ser appli
cavel a taes objectos o que se acha e~ pressa no§~! do 
art. 512 do Regulamento de 19 de Setembro de 1800~ e 
no § 2f> do art. t.~,,• das Disposições preliminares da Ta
rifa em vigor. 

Visconde do Rio Branco. 

N. 18ti.-MARINHA. -AVISO DE HS DE JUNHO Dlt 1872. 

Torna exteusiYa aos(OIIiciaes do)f.<lre~-~e_Faz~nda, quando 
empregados em enfermárias de ·mariolia, a tabt-llã C aanexa. 
ao necreto n.• 4111, de 29 de Fevereiro de 1868. 

2.• Secção.-N. 1500. -Ministerio dos Negocios da 
Ma,rinha.- Rio de Janeiro, 15 de Junho de 1872. 

Em vista do que V. S. e o Chefe do Corpo de Fazenda 
expuzeram em officios n.•• 68 e 1212, de 23 de Abril e 

· t7 de Maio do corrente anno; tenho por conveniente, 
de accôrdo com a observação 2. • (2. • parte) da tabella 
annexa ao Decreto n." 4885 de 5 de Fevereiro prox-imo 
findo, que sejam extensivos aos officiaes do referido 
corpo, quando empregados nas enfermarias de marinha, 
os venctmentos fixados na tabella C, mandada executar 
por Decreto n." ~f H, de 29 de Feveref"' de 1868. , 

Deus Guarde a V. S.-Joaquim Del~no ·Ribeiro da Luz. 
-Sr. Contador da Marinha. 

lJF.Cl~ÕF:S DF: 1 Hi2. 23 
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N. 186. -JUSTIÇA.- EM 1!) n~ JUNHO DE H~72. 

Compete ao Juiz substituto da V:~ra de Orphllos no impe
tlimento do propriNario pr!)para1· os prõeéssõsdê inventario, 
assistir ao expediente do cofre, presidir as praças c exercer 
todos os actos de jurisdicç~o. exclusivc as sentenças. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- H.io de Ja
neiro, em 15 uc Junho de ·1872. 

Consultou Vrn., em officio de 5 uo corrente mez, 
se lhe compete prcpamr os processos de inven
tario até a delil.Jeraçüo da partilha inelusivamente, 
assistit· ao expediente do cofre de orphüos, presidir 
ás pra~;as e exercer todos os netos de jurisrlicção, 
excluída •1ttalquer scntew;a; ou se essas attrihuiçõcs 
pertencem ao Juiz de Direito, qur~ ora substitue o 
da 2." \'arll Orphanologica. 

Em resposta declaro a rm. que é fríra de duvida 
a sua competencia para o exercido de taes actos, 
ú vista dos arts. !~." ~ 1." e 68 § L" do Regula
mento n." 482~ de 22 de NoYcmhro de 1871, que 
restringem a substitui~5o n~ciproca dos Juizes de 
Direito, nos feitos cíveis, ús sentençlls, de que caiba 
appellaçüo ou aggmvo de petição ou de instrumento; 
não sendo applicavcl á especie vertente a disposição 
do art. 71 do cita1o Regulameuto. 

Deus Guarde a Vm.- Ma11od Antonio Duai"lc de 
Azevedo.- Sr. Juiz substituto da 2.' Vara de Orphãos 
da Côrte. 

---
N. 187.-GUEIWA.-Eu 17 DEJU:-<IIODE187':2. 

Declara que os com mandantes dos transportes, que se aeha·::un 
ao seniço do Ministcrio da Guerra durante a campanha 
do Par:~guay, não tem direito a receber a medalha tia mesma 
campanha pela Heparliç~o de Ajmlantc Génêrãí: 

1\linisterio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 
em 17 de Junhode1872. 

Illm. c Ex.m. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhc· 
cimento c em solução ú dnYida que propõe em '>CU officio 
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n. • 9923 de 1~ do corrente, que O$ commandantes dos 
transportes, que se achavam ao serviço do .Ministerio 
da Guerra durante a campanha do Paraguay, não térõ 
direito a receber por essa Repartição a meda.lha da 
mesma campanha. 

Deus Guarde a V. Ex.- .!orlo .José de Oliveira Jrmqueira. 
-Sr. João Frederico Caldweii. 

N. H;8.- JUSTIÇ.\.- E1r 18 DE JUNHO DE 1872. 

Resolve duvidas sohrc a execução das sentenças em causas 
civeis até 1oosooo c em processos de! lrifracção dC. posiõras muuicipaes. · 1 ,.., ____ -

l\linisterio dos Negocias da Justi\.a.- Rio de Ja-· 
neii'O, cln 18 de Junho de 1872. 

Consultou Vm., em oliicio de i í Jc !\faio ulthno, 
se llte compete, no caso Je appcllação, executar as 
sóntcn1;as proferidas em causas civcis até o valor de 
i 00$000 e nos processos de inf'racção de posturas 
municipacs. 

Ern resposta declaro a Vm. que é manifesta a sua 
eompetcncia para ;r cxecuç.ão de taes sentenças, 
quantO aos feitos civcis, ú vista do art. 63, § 7. •, 
cotubinado com os arts. 67, § 3." c 68, § 2." do Regu
larncllto n." 1H24 de ~2 de Novembro de -187-1; e 
quanto aos proeessos de infracção de posturas, pelo 
principio geral, reconhecido no Aviso n." 292 de f5 
tle Dezem!Jro de 1851, que ao Juiz da sentença in
cumbe executai-a, sah'o tlisposição em contrario. 
que não existe para a espceie nem na I.ei n. o 2033 de 
20 de SetemLro de 1871, nem no citado Regulamento. 

Deus Guarde a Vm.- .Manoel Antonio Dua1·te de 
Azevedo.- S"r. 'Juiz de P~tz da freguezia do Espírito 
Santo. ,~ 

~IJ\HECA D~ 04 ~\ I 

" '<:> ••n- {\ 
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\.· (i:'· 
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N. 189.-GUERRA.-EH 19 DE JUNHO DE 1872 . 
• 

Declara que os officiacs c praças do Exercito que assistiram 
unicamente á rendição de Urnguayaua, uão têm direiLo á 
medalha geral da campanha do Paraguay, e, q_~nlo aos de 
!\lato Grosso, só têm direito á mesma medal!Jil os que alli 
e;tiveram em operações aclivas de guerra. · 

l\Iinisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
em i9 de Junho de i872. 

lllm. e l~xm. Sr.-Em resposta ao officio que V. Ex. 
dirigiu-me !'Ob 11.0 88HO c data de 22 de Maio ultimo, 
declaro a V. Ex. que os oificiaes e praças do Exercito 
que assistiram unicamente á rr~ndição de Urugua-yana 
uão Lôm direi to á meda I h a geral, por já terem sido 
remunerados com a medalha especi11\ ; e quanto aos de 
.Mato Grosso, só têm direito á medalha ()S que alli 
estiYcram em operações activa:; de guerra .. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joiio José de Oliveira Jtmqucira. 
-S. João Frederico Caldwell. 

N. l!JO.- JUSTII~A .- E~1 2~ DE JU!'\110 DE 1872. 

ncclara que os Secrct:uios Geraes dos C6mmandos Superiores 
da Guarda Nacional não podem peree,Jer emolumentos pelas 
certidões não espceiticadas no art. 32 do neéí:. u. o t130 de 
12 de ~larço de 1833. '· 

:L • Secção.- Ministerio dos Ncgocios d:t Justica .-
Rio de Janeiro, em 2~ de Junho de 1872. • 

Il\m. e Exm. Sr.- Com officio de 26 de Novembro 
ultimo, remettcu V. Ex. copia do que lhe dirigira o 
Commandante Superior da Guarda Nacional da capital 
dessa Provincia, consultando se o Capitão Secretario 
Geral pódd cobrar cmolunwntos pelas certidões não es
pecificadas no art. 32 do Decreto n." 1130 de 12 de 
Março LI e 1853. 
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Em resposta declaro a V. Ex. que nem o citado 
artigo, nem qualquer outra disposição da Lei de I~ de 
Setembro de 1850, conferem aos Secreta rios dos Com
mandos Superiores o direito de perceber emolument<Js 
pelas certidões não especificadas no mesmo artigo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco de Paula de Ner,
greit·os Sagão Lobato.- Sr. Presidente da Província de 
Pernambuco. 

N. i!H.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU· 
BLI~AS.- EM 26 DE JUNUO DE 1872. 

Circular prohibindo que os ~-r~_~<!_os do MioisLerio da Agri
cultura-se occupem de em prezas ou concessões para trabalhos 
c serviços puiJJicos. 

Circular.- Gabinete do Ministcrio dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas.- Rio de 
Janeiro, em 26 de Junho de 1872. 

Illm. c Ex:m. Sr.-A pratica tem demonstrado que é 
grandemente prejudicial aos interesses c regularidáde 
da administração occuparem-se os empregados do l\fi
ni~lerio a meu cargo de emprezas ou concessões para 
trabalhos c serviços publicas, porquanto no estudo dos 
meios praticas (le realizarem essas cmprezas e no 
empenho de as obterem, despendem o tempo destinado 
ao cumprimento dos deveres de seus cargos ou com-
missões. · 

Accresce que, sendo em virtude <las funcções que 
exercem orgãos consultivos tia administração publica, 
suas info1·maçlJes e pareceres, por mais justos que sejam, 
podem dar azo a suppl1r-se que são expandidos no intuito 
de afastar a concurrencia para mais tarde· fazerem 
vingar suas proprias convenicncias. . _ 

Conseguintemcnte recommendo a V. Ex:. que, pres
tando toda a attenção ao objecto desLa Circulai', procuro 
pelos meios a seu alcance evitar que os referidos 
empregados se distraiam do cumprimento de suas func
ções para se dedicarem ao estudo e execução de outros 
serviço:> publicOs. 

Deus Guarde a V. Ex:.-/Jtznio de Itaúna.- Sr. Pre
sidcn te tia Pro v in c ia d ..... ..... 
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N. HJ2.- FAZENDA.- E~I27 DE JUNIIÓ DE 1872. 

~os casos de demissão ou impedimento dos ~çres !le~rm 
substituil-os interinmnente o~ Escrilãl's respccthos. 

Ministcl'io 1losl\\•p;ocios da Fnenrla.- Hio de Janeiro, 
rm '!.í de .lunlto de 1872. 

O Vi~conde do lliu Braur:o, Presidente :lo TriJ,unal do 
Tliesouro Nncional, 1kt:lara ao ~r. lnspcctor da The~ou
raria de Fazenda da Província de Minas Gcrars, t'Ill 
resposta ao seu ollicio 11." :lti de 1't do mez proxi111o 
passado. flUI\ conforme prcscren·m o Hcgubmcnlo dl' 
2U ue i\larço ué~ 1833 c a Ordem n." !li ~ ':'!0 de 1\lan:o 
d1~ 1808, 110 caso de tkmis~ão ou impcuimento dos Col
l~cturcs. devem subslituil-os interinamente os Escrivães 
respcr:tivos; c que a Ordem n. 0 102 de 1~ de .Março ue 
1s:a só tcYe em vista ueclarar que nenhum desconto 
devem so!Trcr os ditos Collcetores em sua~ porcentagens, 
quando licenciados, visto terem suiJslitutos pagos á sua 
custa c sob sua responsabilidade; não se podendo, 
porém, dali i deduzir lJUC ~~m taes circumstancias devam 
:;;uustituil-os os scusagcntl's, que súmcnte servem sob 
sna innneLliala responsallilid tdc t' por isso não prestam 
j uralllen tu. 

Fiscon•l c do Rio Branco. 

N. 1!13.-FAZENDA.--E~I :J DE Jl'LIIO DE iB72. 

o julgamento tias provas cxhibiua~ em c~_l!_~urso para emprego!> 
1lc Fazcutla, tlcvc Sl"l" feil'l em aclo succcssivo á tcrmina•;iío 
!los ê\:uucs. 

l\linisLPrio dos N1:gocios da Faze nua.- Rio de Janeiro, 
em :1 de Julho de 1872. 

O Viscot11le tio Hio Brauco. Presiueulc do Tribunal do 
Tllcsouro Nacional, collliiil.Ínica ao Sr. Ins}Jcetor da 
Tllesouraria de Fazenda da P"rovincía de Pernambuco, 
·~tn re,pu~la :to 'eu ollki" It." '.:!':! dt• li lle Abrilpruximo 
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passado, que foi approvado o concurso a qu~ ultima
mente se procedeu n{l dita Thesouraria, e cõnfirmadas 
as ncmeações, feitas pela Presidencia, de João Ncpomu
r.cno Dias Barreto, .Sebastião Moniz Basilio P8rrho, Ge
msco Telles B:mdeira de 1\Iello, Anf.onio Saniuel Pereil·a 
Giraldes, Ezequiel de Lim:t e Sá e Manoel José Marques 
B:wlliJáo, para os lugares de Praticantes: não sendo 
porém a pprovados os concurrentes Antonio Adolpho' 
Borgr,s Leal e Vicente Nunes da Serra Filho á lista do 
pareeer do mesmo Sr. InspectO!' sobre as provas pot· 
elles exhibidas. · 

Por esta occasião observa ao Sr. Inspector que menos 
acertadamente procedeu, Hão reunindo todos os candida
tos em um s<í concurso, onde em commum fossem exa
minados nos mesmos pontos das ma terias exigidas: pois 
do contrario não pólio avaliar-se com a necessaria pre
cisão o gráo de aptidão, nem determinar-se com o 
d<~vido cri te rio o mo ti v o de preferencia de uns em 
relação a outros. E, como o julgamento das provas 
não fosse feito em neto surcessivo á terminnção dos 
exnmcq, pela razão de serem mais de 4 horas, qaando 
os examinadores acabaram de dar seus pareceres pot· 
cseripto; recommenda ao Sr. Inspcctor a fiel obser
~:ancia do disposto no art. i2 do Decreto n. o 25í9 de i4 · 
de Marco rle f.81i0 c da recente e terminante decisão do 
Thesoui·o na Ordem n. o 103 de 22 de Março do anno 
passado ú Thcsouraria de Fazenda de Mato Grosso. 

Visconde do Rio Branco. 

--
N. f!JI.-FAZF.NDA. -E~l 4 DE JULIIO DE 1872. 

Exige que aos I'erjuerimcntos de Complnhias ou Emprezas ,, 
solicitando o tlcspacho livre dos objectos que lhes" são ne
cessarios, acompanhem certas informações dos respectivos 
Eugenheiros Fiseaes e das Thesourarias de F,azenda. 

Ministerio -dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja· 
neiro, em !1, de Julho de :1872. 

O Visconde do Rio JJ.ranco, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacionnl, recommenda aos Srs; Inspectores 
das Thesourarias tl e. Fazenda que não façam subir ao 
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Thesouro pedidos de quaesquer Companhias ou Em
preza<> para o despacho livre de direitos de consumo, 
dos objectos que lhes são necessarios, sem o prévio 
exame dos respecli vos Engenheiros Fiscaes e informa· 
çocs destes e da:; mesmas Thesourarias, declarando se os 
materiaes são para o uso exclusivo de taes companhias 
ou emprczas, e se sua I(Uanthhde ô/ou não exagerada. 

r iscondc do llio Branco. 

N. l!fL- FAZE~'WA.- E11 ~ nE Jnno~nr. 187~. 

Approva a crração dr uma ~91leeLm:ia no mnnicipiú de 
Acarapl'. l'rO\·incia !lo Ce:u·á. -

Ministerio do~ Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro, 
rm 5 tlc Julho de 1872. 

O Visconde do Hio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda tla Provincia tio Ceará, em resposta 
ao seu olllcio n." no de 27 tlc fila i o proximo passado, 
que approva a deliberação que tomou de crear uma 
Collectoria no município de Acarape, e de arbitrar em 
400b000 a fiança do Collector, e em 200b0ü0 a do Es~ 
cri vão respectivos, e fixar provisoriamente em 30 °/0 

a commissão que estes devem perceber, sendo t.8 "!. 
para o primeiro e i2 para o ultimo. 

Visconde do Rio Branco. 
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No lDG.- FAZENDA.- E't :; IJF: JULI!O DE 1.872. 

Apprnva o concurso a que nllim~mcntc ~c proccr!rn na The..; 
sour:1ri:l da PÍ;ovi11rfia !lo Paraná, para Jll"l'Cllrhimcnto de 
lugares tla mP~ma Heparti1:ãn, Hotan1lo, po11\m, algumas inc
gnlaridafli'S h:11 idas IH'Sse concurso. 

l\linisterio dos Nt'gorios ua Fazcmln.- Rio 1le Janeiro, 
l'lll ~i d1· Julho de 18i2. 

O Visronde 1lo Hio Branro, PrcsiLlrnte do Tribunal 
1lo Thesouro Na~·innal, comn;nnira :10 Sr. InspPclor da 
Tli1·~onraria di' F:IZI'Illla da Pro\'incia do Par:nt:"t, llUt~ 
foi :1ppror:11lo o conrur~o a fJI!t~ ultimamente se pro
rcdl~ll par:1 precnc!Jinll'nlo dos lug:m•s vagos ·existentt's 
JJ('o.:;a Tltt·~uuraria c na Alf:mdeg:.t de l'ar~nagu~. cujas 
proras e mais pap1'is acompanharam o oíllcio da Prc
:o:idcnl'ia, 11." 2. ~~~~~li de Janeiro pas~:ulo; c confirmadas 
JlOI' ti tu los· desta data as nomcat:ões prorisorias por 
l'lla ft•it::s, de Candido l\Jartins Lopes Junior para 2. 0 

E~nipturario, Coriola!'l J Silveir:1 da Motta para Ama
llllt~n~u da Secretaria, Firmino Castcllo Branco c Mar
colinn Augu~to l\Iaia para Praticantes da mesma Thc
somaria, c de Jorro Antonio de Castro c Manoel Alves 
da Sil\'a Jlara :l.'" K;c:ripturarios da Alfandcga J[c 
i' a r a naguá. 

Jlt•rlar:l, entretanto, ao Sr. lnspcrtor que, pelo cxamg 
a fJtlf? no Thcsouro St) procedeu 110 referido concurso, 
JJOlou-se o seguinte: 

1.. o Terem sido sobremodo faccis os pontos propostos 
para as provas de orthographia, analyse grarrpnatical, 
fra necz, e geograph ia nos exames de 2. • en lrancia ~ 
e pua os UI) ortl1ographia, analysc gramrnatical e arith
mLLica nos de I. •; 

~.o Ter o concurrcntc Silveira da 1\fot ta, na prova 
oral de :Jrithnwtica, obtido a nota de-Blm -isto é, 
urna csplwra prt>ta c nove Immca~, não obstante hner 
o r•xaminador de~la m:ll.t~ria declarado que clle nada 
respondôra, e mo~trára compll'ta ignorancia na parte 
relativa aos eamhios I' rcducç:to de moedas; 

:J. o JI:wer o Presidcn te. do roncu rso d i~pcn<ado os 
randidatns'Lnprs Junior e o dito Silv(')ira da Motta, 
esl1~ do C\ame de inglcz c aqucJir, do de algchr:}..; ..... ___ _ 

r~-. o Finalmcnll'., tt~r-~c procerlido ú v ... ~W fim i;l.o ·· 
exanw dl' I':Jda maioria, quér no co.!Kll.J~'!ir~,.~,fl(u~tf.f,: · 
IJH dt) ':?." I'JliJ':llli'Í:I. . ;'o· ',,f~ 

() ' 
' r 
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(juanlo :"t primeira da;; irrrgularilbdes acima apon
tada~, rct·ommcJHla ~o Sr. Insprctor a rxacta ohscr
vaneia da Onlóm do Tltesourn n." !i!t dn I:3 uc Feyerciro 
dt~ iRG2, J1:1ra qut~ n:1o sP.iam os concursos o preenchi
mento dt: lllt~ras formalid:H]I's, c sim um meio cffic.ar. 
de dotar as Ht:partit;iit•,; dt• Fazenda tlc um pe,;soal lt;~
bilit;~do para o hum tli'>'t'llllH~Illw tlc suas nriadas in-
eumlwneias. 

(juanto :·t sngu!llla, tlcclara-lltc que, com quanto a 
yotaç:lo seja f••ita por cc·.cntlinio c nella tenlJalll parte 
todo~ o~ examin:ttlorc-;, o se!l n•,;ult:Hio deve hanno
ni;;ar-sc o m:tis JHI';.,j,·t·l (Iom a opinião do t:xaminador 
da materia sobre tpu• n.tiYer col'l'l'IHlo a mc~ma vo
tat;.~o, JlOis tlo con\.r:triu tlt'ixa tl:c ser a e\prcssJo da 
vcrd:11lt·. 

Qnattlo :'t terceira, r:h:tlll:l a sua attenç:io p:tra o que 
e::l:tlut: o art. :;::3 rio Dt•ct!lto n.·· SM.D de I'~ de Marco 
de 1:->fiO, Sl'.!:nmlo o qual ,~()ao GoH·rno Imperial cottl
pdt: CllilCPtkr a tlispt'I!Sa do rxanw de quat~squer ma
lt'rias tio ront·nr:;o, 

E qu:mto :'t qmrla, tlt•rlar:l-llir que, em face tio dis-
posto no art. 1'2 do ~npracil:tdo ''Pt'!'clo,a votac:iodcvc 
~:t'l' lcit:1 depois dt (o'l'llllll:id::'; I•JiiOS US C:\:llllCS. 

! .. :,r:t s~ r.'Ctlnh·\~~~r :1,::!!11)~\ 1Lh cirl''l\H'-'tanci:L~ do ~ri. 10 do 
Cotli~o Critni11:d l''d" ·w Íll't:>::l':\l' procc,;so :10 n·:.,, :tillll:\ 

qu:uttlo P'lt'j:t 1'11<' :tll':t'lllt'. 

1\linislcrio do:;; NP;:;tH·.ins tl:l Justiça.-Hio llc Ju~ 
n<:irt,, c11l :·, rk .lu\!>: dt; ·!S72. 

lllitL P Ext:l. :--·:·.---· C11lll o oflil'io n." fd dn '20 tln 
A\wit ullilllll sul>lllt:! 1t:l_l \'. Ex. ú considcra<Jw do 
Governo llllpnri:tl :•s scguintt~s <tuvidns, susdtadns 
pP\o ::." supplcntt: do Juiz ~.lnnieip<ll tlo termo da 
··:q1it;d .\1 ,.,,1 !'ru\ Íll''i~L :\cerca Lln intelligeucia thl 
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arl. 20 Lia tci n." 2033nc 20 dr. ')demllro de 1871, e 
art. 84- do Deereto n." 4S21 de '22 de Novembro do 
mesm~ armo: 

1 .• Se ó csscncinl n pris:io do róo pnra que se 
possa, na fornwç;·w da culpa, ro•cnnlt,·ro~r a S<'U favor 
algu111 dos casos do art. 10 do Cudigo Crilllinal; 

2." Se, n;io eslamlo o ré o preso, 'leve o processo 
seguir seus lenHos atl~ n rkeisiw d••liniti"a; 

:l. • Finalmente, sn pódo ser pruf••rida a sentença 
de nfío pronuncia, independente ela pr~isiío do réo, 
havent.lo det_;orrido urn anno depois da perpetração 
do erime. 

S11a Mageslndo o Iruperador, n quem foi presente 
o dito of!lcio c a consulta a ellc junta, l\Ianda, em 
resposta, declarar a V. Ex., quanto ús duas primeiras 
duvidas, que a pri:,flO do réo nüo ó lermo essencial 
da forma~Jw da culpa; mas uma providencia, de que 
o Juiz eleve usar eom prudente arbitt·io, nos cnsos 
.~m que a Lei a permitte, para garantia ria justiça; 
o pu1s nnda obsta a que, na hypothesc figurada, se 
instaure~ processo ao róo ausente e sejam apreciadas 
as circtJruslaneias, que excluem a sua culpabilidade. 

I)Lianto á :3! e ullitna duvida, que eslú resolvida 
pela di.~positJtn tonuinante do art.. ·t:~, §L" da citada 
J.ci 11." ':!.03:3 llu ':W de Setc:uiH'•l d1~ i871. 

,) 

IJPIIS (;uardu a r. Ex.- Jhnod Antonio num·lc 
rlr· .i:,'C ·Jo.- Sr. Presidente da Proviueia do l'arilllÚ. 

N. lllS.- JUSTl!.)\.- El\1 0 DE JULHO DE 187'~. 

Declara que não púdc ser accumnla!lo o exercício •los cargos 
de Vcreatlor c sttppleute de Juiz; Jllunicipal. 

lllinistcrio dos Nogocios ria lustiça.- Rio de Ja.J 
ueiro, r;m ti de Julho lle ·1872. 

/ 

Illrn. e Exm. Sr· .-Foi pn~,;t~ltlt~ a Sua Mages tnde o 
Jmpt~rador 'l ollicio dussa Pr·usidt~tH:ia, 11." G\. rle 1(} 
de Maio ultimo, eonsultando SL~ potkm ser accurnu
ladns cum as ftmer.:úus tk Vereudor us üe supplente 
du Juiz Municipal. 
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E o mesmo Angustó Senhor Manda declarar a V. Ex. 
que, tendo o supplente de coo[Jerar activa e conti
nuamente com o Juiz Municipal, segundo prescreYe 
o art. 6. 0

, § 3." do Decreto n. o 482'1, de ~2 de Novembro 
do anno passado, deve deixar o exercício do cargo 
de VereadGr, sendo substituído por seu imlfJedia~u, 
emquanto· occupar o Judieiario, corno em relação 
aos Juizes Municipaes foi determinado pelo Decreto 
n.• 429 de 9 de Agosto de ·18.1:5. 

Deus Guarde a V. Ex. -Manoel Antonio Dzwrfc 
de Au?Jedo.- Sr. Presidente da Provinda do E:;pi
rüo Sauto. 

N. 199.- FAZE~DA.- EM 8 DE Jl:iLI-10 DE :1.872. 

Docsolve sobre a guarda e applicação de diversos~·alores en
contrados em poder de um\ missionario, por o..:casião do seu 
falledmento, provenientes deãõiiâtivos c esmolas para as 
obras de uma Casa de Misericordia, de que elle se achava. 
encarregado. 

~íinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 8 de Jullío de 1872. -

li! in. e Exm. Sr.- Tendo sido prt?sentcs á Secção 
de Fazenda do Conselho de Estado, não só o officio 
de 20 de Junho de 1871, em que o Juizo da Prove
doria da cidade de Uberaba dá conta da providencia 
que tomára , por occasião do fali c cimento de Frei 
Eugenio l\Iaria de Genova, de arrecadar os diversos 
valores encontrados em seu poder, provenientes de dona

. ti vos e esmolas destinados ás obras da Casa de l\lise
ricordia da mesma cidade, das quaes estava· elle 
encarregado pela respectiva Camara l\Iunicipal; mas 
tambem o ofiicip da Thesouraria de Fazenda dessa 
Província, n. 0 60, de 27 de Setembro ultimo, acom
panhado da copia do que lhe dirigira o Collector Oc 
Uberaba, consultando-a sobre o procedimento que lhe 
cumpre observar a tal respeito; pois que, por cifeito 
de reclamação da dita Camara e do povo da localidade 
eontra .a arrecadação por par,te da Fazenda· Nacional, 
achamcse os referidos valores depositados em mão de 
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mn particular: foi a mesma Secção de -parecer, que 
os valorr•s r]p que se trata não consli 1,ucm IH•rança do 
finado Frt•i Eugt•nio. visto corno não era ell!' senão o 
tlepm;ifario dos rlonativns ~~esmolas qur• se destinavam 
ús supraditas o!Jras a seu car~!·o. c não est:io, por
tanto, no c:1~0 de ser arrt~eadado., nos tr•rmos das 
lJCranç:IS jarr•Hlcs; sendo :JUe J .l\lunir:ip:llidadc, que 
l:oncrJJTf'll com esses lllcios, c p:1ra o fim indicado, 
tem sem duvida o tlircito rlc pedir qtw se cuu1pra a 
sua in tr•11ç:Io. 

E porque Sua l\Jagestade o Impera(lor Houve por 
1Jcm Coufnrmar-,.;n com este p:JI'I'rer, JtOr Immcrliata 
Hc;;nlur;ào tlc 20 de Junho prnximo pretnrito, c~he a 
V. Ex., mn oltsrrvancia rl:i llll'~rna 1\esoluç:io, olliciar 
ao rd••rido Juizo ria PrnYedoria para que, d-e accõrdo 
com a Camara MnHicipal, ponlia em ,!.ruarda os men. 
t:ionatlos valon•s, r: proYitlerH·ie sohrn ~na applic~ç:To, 
crcawlo uma atlmini;traç;io ou Irmandade que trate de 
realizJr· sernl'lh:mte institJrição, c que lwja de prestar 
as di'vitl:Js contas !los termos da Lei. 

O tpw conununico a V. Ex. para ~cri conhecimento 
c execução, o para que se sirva de o fazer co!lstar 
á Thcsouraria dn Fazenda. 

Jlens Guarde a Y. Ex.-Visconrll' do Rio ./Jrrtnco.
A' S. E-e. o Sr. Presidente da Proviuria de l\linas 
Gentes. 

N. :200.- .ltTSTIÇ.\.- EM () nc Jl'Luo DI:: 1872. 

Iledara rptr~ ufto comrctr~ :ws Eserivãr•s elo .T11n·, mas sim aos 
(!O .lilllicial, cscrev<•r em antos ou JH'rH·es-;os crimes, que os 
Juizes de Direito Lirerem (le julgar em i." ou 2.• iustauda. 

l\linistcrin dos 1\'"cg-oeios da Justiça.-lUo de Ja
wjru, r;rn \.1 Je Julho de ·1872. 



!>ultando se nas appcllncões cíveis inlt;rpostíls para 
~•qudle Juizo dns sm:terlt;as dos Juir:r~s Mu~lieipaes 
c dos de Pnz, na eonlurmuLulc rln Lei n." 20.33 dé ~O 
dn Sdcnilll'O do illlllll p;tss:Hiu, Jr~vem sr~rvir os Es-
crivúcs do Judit·ial llll dll Jury. '·' 

E o lllt~SIIIU Attgu,;t.u Sc~nltur 1\Llllrla, C !li rc~sptlSiil, · 
deelarar a V. Ex. qtw., ;'t vista elo art. ·1 OR da L:~i dn :3 
de Dr~zentl>ru de Hn-1, n:·H, pt)tl<~ u Escrivitu do .Jury 
e das cxe~..:ur~ües t:rimill<lt'S t)St:rt~\'1~1' nm prueessus 
diversos dos que lltt~ sittl pri•:ativ<'"· <:olliO .iú n expli
caram os i\VÍSIIS rL" :Js du :m dt) Ju11lto de 1RH c :le 
3 de Selt.\lllbro dt\ IR;)u, s:J\v:1 n di:;[HJSi<Jtu 1\o art. 21 
du Dccrdu 11." 707 dc: ~) di: Outubro tlu dilt' illltiO, re
lativa aus proet~SSth erintÍilill'~, e~t.io julganwnlo tillnl 
pertcnn; aos Juizes dt· llirt:itu, I' :.1 dt• art. G." do \lu
ereto n.u S:l'J. de':! de OutuJ,ru du ts:il, eottct.:l'llt.\llll.\ 
au :::ervil'u dus eOITt'ÍI':)es. 

!'i;-ru e(Hnpele, puis,· i\tl Eserivitu du Jury, mas sint 
nos do Judicial, t'~l·.rüVi'l' r:tll a11tos ou proet~ssus 
cíveis, que us Jttiit~s dt: llir·t•ito tivt~:'l~l!l tk jnl:.;nr t'lll 

1.". 01_1 ent '2:" iu:-;ta111:ia. O qttt· V. Ex. l'arit eul!star au 
relendo Jtuz de Dirl~ito. 

IJt~\IS uuarde a r. E\.- Jl[fl/lOd Antonio Duarte 
de Azacdo. --Sr. l'ri~SiLkute da l'ruviuc.ia du ltio 
Gmlllle do Sul. 

l'ruvideuría so!Jre o mo•lo de s·~ Ltzl~t'elll as correições ua~ 
c~.;tuan_:a~ c~pceiJeS. 

l\Iinisterio <los Ncgoeios da Justir~a.- Hio de Ja
netru, em 9 de Jul!tti dt.: H!U. 

Levei no conhceittll)lllo de Sua Magestade o Irnpe
rador u oflkiu tk \'111., d:: '20 de Mai11 ultimo, eonsul
tallllu se, iÍ visltt da Lei 11." <:>.O:JJ tk 20 de St.\lellllli'O 
du anuo passatlo, r:untinuatll t~lll vigor as eorrei~:ucs, 
euruo furattl est:tlteltT.itl~ts pelo Deerdo 11." s:H de 2 
~!c: Outnltru dt: Hl'íl ; e. lllt caso atlirnwtivu) u queut 
l111'llllll•t: f;tJ/·l as n:t-; f't'lli'll'l';t~: ~·~:pi~!.'Í<l'.~S. 
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E o mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por 
Suil Inqwrial c Imrnedintn Hc:3olução de 3 rio cor
r<~Jlle llii'Z, (·.om o pnreecr,junto por copia, da Secção 
dt~ .liisli('a do Const~lho de Estado, l\landa decl:irar 
<1 V111. q;l!~, Pmquanto o pndPr competente não de
n,·tar· outra pro\·idtmei:l, develll ns cotTciçôcs nns 
('.lllll:ll'l~ils PC>pt'l'i<~PS sr.r fnit:1s ·~llcrnadainPnte pelos 
Juizns de llir1·ilo, eumprintlc ito Corrngt~dor, cujo 
st~rvi(:o fica n~tluzido 110 que to(·a aos autos c papeis 
jndieiaes, prestar toda a allcnçüo ao exame da es
fTip'urac,:iio dos liVI'os, do que trata o art. 27 do citado 
llt·ereto do 2 de Outubro de 181íi. 

Dt•us (;uanlt) a Vm.- Manoel Antonio Duarte de 
AztTI'IIo.- Sr. Juiz de Direito Lla 2.• Vara Commercial 
da Uirte. 

Senl10r.- M:mdou Vo~sa l\Iagest:~de Imperí:1l que a 
Sl'cçüo Llu Consl'lllo de Estado dos Negocios da Justiça 
dt~ o ~eu parecer ~ohre o otlicio em que o J1liz de 
Direito da 2.' Vara Commcrcial da Cúrte consulta, se, 
á Yista da ultima Hdonna .JtHiiciaria, continuam em 
Y igor as correições, como fonm estabelecidas pelo 
Decr. 11." 83~ ele 2 de Outubro de f8(il, c nesse caso 
qw~m as tbve fazer nas comarcas espcciaes. 

lnforllla a Scrrl'taria: 
« N;\o l1a duvida que as rorrt•it:õPs continuam. 
« Pt~lo art. 2o:l do Hegulamt·nto n." 120 de 31 de 

.l:i!lr'iro de Wí2, nos lugares omle h:wia mais de um 

.f11it. de Dirt·ito do Crime, ((~nrlo el!c jurisclirção cu
lllulali\'a, faziam :Jitern::ulamcnte as correições. 

• Hoje pela uova Heforma .Judici:Jria os Juizes de 
flircirn t.t:m jurisJicção criminal cumulativa, e aos 
·J l da Cürte so marcaram districtos espcciaes. (Decr. n.• 
'18;;:; de 18 de Dezembro Lle !871.) 

" Qu:wto ú correição, nada dispôz especialmente a 
non Rdorma: mas entendo que para os Juizes de 
Direito das comarcas espcciacs, deve servir ele regra, 
indistinctamentc, a mesma jú consagrada no art. 203 
do Hegul:imcnlo n." 1.20, isto é- jurisuicção alternada, 
Yisto que -todos aquclles 1\Iagistr:Hios a têm cumula
tira em materi:1 criminal, e devem assim exercei-a 
quanto :'ts correições como os antigos .Juizes (\e Direito 
privati,~os 1lo Crime. 

" Em 2;i de l\Iaio de 1872. -Cunlut z;igut'ircdo JH-
11101'. ,, 
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" Pal'I'CI~ qun n:1~ c.o1nan~ns r~pt't:iacs as rorretçuc, 
deHm Jicar a carg-o dt~ 11m fJr>semiJ:ngatlor de~ignado 
pelo Pn•sillt•HID da Helar:io, mas ernquanto não houver 
disposi:;ão rsprri:d tlt•nl'latla pt'lo poclcr romprtcnte, o 
:li\ itre intlie:11l11 pela Serçiio {• o qun se tletluz tla le
gi~lar:lo vigtnln; rom t•\dus~o, porém, dós Amlitorcs 
de 7\l:lrinha e Gtll'rt'a · 

"llirer:toria Geral, '2i-l ln ~Taiollt• I8j2.-A. Flcnry." 
A Scct:ão ront:ortla com o pan~r:cr da Secretaria, e 

olht•rva: Com a nova 1\!'l'orm:t Jil(liciaria, emquanlo 
forem os Juiws 1k ])irrito ~~~ cllnrregatlos Je abrir 
currr.it;:1o, naturallllt~ntn st• rl'illlZ o ohjccto tios oxame::; 
tle\la. no qtw 1ora ao~ autos e papei~ jntliciacs qne 
rwrlt•nt:crem á juristlirt:;lo ortlinaria tll'~les .Juizes: Yislo 
romo, tl1·eitl iH tio t:llt·~ me~ mos as ransas em L" in~
tanr:ia, Lt!ta-!ht•s a rtliilpl'lt'JH'ia dr· supr:rioritlailc para 
conllt~l't'l't~lllt'lll t'tl!Tt'it;.lo dt'~ rt:S{I!'i'!Í\'il~ autos e papeis 
jndir.i:II'S do st'll (H'II!tl'io t'\l'l't'icio ol'llinario;- e tal 
ó a tli~lm'it.;~o qun j:'1 r•JJt't'tT:l o rt·.~~ulamcnlo tbs cor
n~irJit;;:, 1 por lkcreltl de :3 111~ t lutuhro tlt~ 1 ~;a) no 

::I' l. a I . nc~ta. por(•JIJ, matt~ria qo;ta para orcupar a attençãn 
do Ctll'l'ngntlor, co!ll f ransrt•ntlenlt~ vantagem ua regula
risat;~o tlr~ impurt.tntic:.;iJJ!tJ St!I'Vi;;o que entrndc com a 
fortuna de todos. 

B:hla o t•'\al!le tl:t rscriplnr<t('ío c moralidade dos 
liHOS mencionado~ no :1rf. '1.7 dtl referido Decrdo de 2 
de Outnlll·o, p.tra st·r ohjt·c~to dt~ grande ponrlcrasão 
e s3lutar proYidencia. tlt~ que se n:io póde prescindir 
sem risi'O de mullipli~;arr•m-se o~ abJISOS. Aintla agor;~. 
a npcrir~ncia Yniu d1·mmtsfrar a neressidatl~ de acrura
dos cxamns em Ctl!TI'Ít :lo no.; livros dos Tal1elliães da 
Ctlrlt·; e certo, se ell:1s i·cc::ularmcnte se tizessem, não se 
teriam rlarlo os abuso-> qun t'~ notorio foram por acaw 
dcsrobnrtos, e t{UC é tle i'l~t:eiar tcnltarn ainda maior 
e:-; tt~nsão. 

Vo:"a ~lag:eslltlr· Imperial ortlnnará o que fôr mais 
at·t·rtarlo. 

Sala tias Conferencias tla St)CI)O de.Ju~tit:a do Conse\h() 
1lt) Est~do. em 1. o dt) .Julho tle 1872.- Francisco de 
Pa.nln rlc N1'(/I'I'Í1'1l' Sny~Jo J,olmlo.- .Jo.~é Thoma:: Nabl~
co de Araujo. - Urmlo t!rt.~ Tre~ BLtrras. 

Como p:1rcce.- P:ltiiJ, :l de h1lho de 1872. -Com 
:~ rubrica 1le Sua 1\laqest:Ple o lmpcralior.- Manorl 
Antonio ])uartr de A :ercdo. 
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N. 202.- GUEUHA.- E'r lO DE JULHO Dr: 1872. 

:l!:twla cessar illteirarnrntc o ~hono da etapa concc11ida pela. 
Circular de 2 ele Onluhro de 1S(i7 ús LtÍÍtilias elos voluutario<; 
rl:t pai ri:t. 

f:ircul:lr .- :\Jinistcrio dos NPr:oeins d:t r:ui'I'J'a.
Hio dn .Tartt•iro, em lO de .Jullto d1• IS'i'~. 

111m. I' E\m. Sr.-Tcwlo-sn onlcuar.lo por Aviso Cir~ 
~~ular de 2H d1\ Jant•iro do anno passado que fo~se su~
penso o jt:t!..\·anlt'lllo da rtapa mandada a!Jonar pela Cir
cnlar de :.l 1k Outubro de lSü7, continuando-se apenas 
la! a!t:Jno :"ts famili:ts 1lus voluntarios que provassem 
tcrt•III estes fai!Pciilo t'lll camp:mlia, ás quacs se dnveria 
m:trcar l!lll pr:tw razoavl'l Jlal':l lflli~ ~e habilitas~em 
para tddl•ru;:1o du pcns:Io; e continuando a figurar 
110 ~ K. u do.~ lt:~lancetc~ das Tlwsourarias dn Fazentlíl 
a th·.~pl'í::t t:OIIl voLllllarios 1la patria: exp't'l_:a V. Ex:. 
::~ ]'r:·t:i.·;as onlcns para (lllU cesse inteiramentt~ o abono 
d.t Iw·neion:ula !'lapa. 

il1~u; 1;narde a V. Ex.- .!oiTo .Tos(; 1l1! Olil'l'il'rt .Tun~ 
'J'U·im.- ::ir. Prcsidenlt; da Província tle ..... . 

N. ~O:J.-FAZE~DA.-E.1! lO OE .ICLIIODE1R72. 

11 intposto de inilnstrias e profissões devido pelas Comp:lllhias 
o1i Socied;uks :uwuyruas, tlenJ ser calcularlo soi.Jro a im
port.:mcia dos dividendos dislrihuidos aos accionistas em 
t-;eral, c não sómente aos resitlcutes no Irnpcrio. 

1\Iinistcrio dos Nnp:ocios da Fazt'Illla.- B.io de .Janeiro, 
t'lll W de J ulllo de 1872. 

Illm. n Exm. Sr.-Partirip;mdo-nw o Jnspcclor da 
Tlu:sourari:t de Fazenda da Provincia de l'ernamhueo, 
('lll oflicio n." u;_; de 8 ile Maio ultimo, qtw a Atlminis
traç:i:o da Eslrada de ferro do B.ecifc a S. Francisco 
faz pcs~r unicamente sobre os acrionistas hrasi loiros 
o impo~to de meio por ceuto, de 'JUe trata o art. 2.0 

Di (:1.~:-115 IJJ: JS7:!. :2:í 



p:ll't'' fin~l <lo r.cgulamcnto n.o í:Jífi llc 2~l llc l\Iarço 
de H)li\l ; cumpre-me pJmlcrar a V. Ex.., para os lin:f 
ronn·nir·ntes, fJilC a Ontem do 'fhl'souro n.o H\7 de 
1!, <le l\laio de i871 rl'~olrcn tlefiuitiraml'nle que t(Hlo5 
o:; acrioni~!as se deviam con.,ítler;~r sujeilos ao <lito 
imposto: c outrosim que n:io u!Jstanle snrem s:\1 isfcitos 
lL-; iHLcH·ose~ <la Fazenda, por is:w que o imposto é 
iutcgralmcut<• pa?;o, elilliora pt·ll'~ meios jwliciacs, 
co1no ron~la <la ill('\u,a copi::l do oflido do Collector 
da Yilla !lo Calto na ili!a l'roYinci:t. l'alta-~e colliLUdo 
;\ f1'• t.\1> ront r:ti'lll 1'11111 lh :tl'I'ÍUIIÍStas ]JJ';tsi\I'Í!'OS, <limi· 
Jlttindo-<e-lhf's twlo n!rio indicado os s!'US ltf'JJeficios 
Plll nnLtgem d\i:i a.~rioui~las rcsillt'nll'~ flira rlo lmp<•rio-

Pcns Gn:nil<~ a Y. Ex.-- í'isrowfp rT,o Hio JJrrmco.
\' ~. 1·>:. P ~:r, H31:i11 dt• ll::túna. 

:1' C:tntpaulii:t' <lt: St•gmo:o u:io (: permitlitlo inut!lisar o sdlo 
Je ~ell'i títulos ,. (\ot'IIIIH'\llos pur 111eiu tle carimbo;. e o 
st•ílo fl·le ilt:V<'Ill p:lgar os n;t·iilt>' tl:l'i llle->!ll:IS 1:umpa11llia,:, 
r<'i't•rPIIli'S its :q,olicl''i Jll'illlili\a.; dos sl'g-nros. t'· o tl:ll:lhi'il~' 
tl:t 'i." .-!~h''' tl" ltt·~u!:u~tt'iilu tk '.1 de Ahril tle 1B70. 

:\lini~l~·rio dos ;"1<~.Q.<lr:ios d:1 F:JZI'Jllh.- Rio 1lo hnciro, 
t'lll lU di' Julilo de t:~-;:, 

lllm. <l E'(tll. Sr.-- Em reS[iOSla ao Aviso lle Y. E'(, 
n." ·ll 1lc 7 de Maio ultimo, ao qual acompanhou o in
clttsu ollicio f'lll rp!C a Companhia <lc Seg-uros contra fogo 
-lnl<·n·ss<l Puhliro-, r\staiH'ltlciua na cidallC da Bahia, 
~·onsulta st\ ptít!c inutiliê:ll' ~ls <·st;,mpilltas do sello 
:1dlt1~sivo, na~ suas apolices e recibos, por meio de 
Cll'illi!Jo; r: qual o scllo que Jcvcm pagar os recibos, 
qttü s~ rdcn·m ás apolices primitivas tios seguros, 
qtw ~;to annnat:s; cumpre-m r: tkdarar a V. Ex., para 
:ptc s1• di;;11e dl' assim o fner couslar á uit:.t com
p:mltia, qtw a fa·:nldalk dt• inutili,:ar-se o scllo pcl:c 
~·,·,rtna p: :·IL·ntl~'Lt st'1 {: Jl"l'li1Íttitla, pelo art. i!l ~ ~~.o 
·I" t!.:_,:·.,~•JII'JI\Il di• () t\1' 1\llrit dP IH"iO, :10' n:mrn~ r; 
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::-,:;,ocia~õrs h111C1ria~. e t{UC as Jb:isõrs tLl Tllf•~ouro 
de 30 de Ap;osto, 22 de SrlemiJro e J \l dn Dez em ilro 
de 1871 con!irm:dam ~~~sa facultlatle, neg~n·lo-~ a outra~ 
3Ssoci:lçüt•s que tt~m solicitado usar dcl!a. 

Quanto ao sello dos rccihos, que se rl'f,•rem :is apo
licPs primitiras tlos st>guros, St)t\IIO rllt':; n·non~.ues 
dm; contral'los pl'!o~ qnac.:; lkam garanti•lo,; o' dirt•ito.~ 
do SI'.'.!:HI';J(]Or, liCVl'lll jlll,é\';11' O f,,•iio 1:.1 fa[H:!Ja d:t 'J.' 
r·hsse do di tn Hegubmeulo tle 1~í0. 

Deus Guanll' a V. E\.-lriscowle du Ri,o !Jr,nu·o.
A' ~. E\. o Sr. Dll·5o rlt~ Jtaúna. 

N. :!tJ:i.- FAZE~·W.\.- E>r lO DE .m.11o nE Wí:-2. 

flct:lara que ;'t pc,soa nomrada para. senir pt·oYisoriarncnlc 
o lug-ar tlc. Ajudante 1!0 1Prneuratlor Fiscal compelem todos 
os tlewrcs intJcreules ;w ilícsmo lugar. 

:Ministerio dos Nt'gocios da Fazentla. - Hio de Ja~ 
miro, Clll J0 ue Jullto de 181~. 

lllm. c Exm. Sr. --Declaro a V. E\., t'lll resposta 
:10 seu of!icio n." oíGO tle 23 de l\laio pro\!HlD passado, 
que a pessoa t{llC servir provisoriamente o lugar de 
Ajudante do Prot~qrador Fiscal da Tlti'souraría de Fa
!'.L'nda dess:~ Proviikia, em ronformidatle do mr'u Avi;;o 
de 'tW de 1\I:Jrço do corrente anno, rlcvcr{t dP~l'llllwnllar 
todos os tlcveres inlterentc~ ao mesmo lttii:tl', os quat•s 
s;lo os que se acham tleliniclos no § L" do arl. Hi da 
Lei n." 2~·2 de 2U de Novembro de 18íJ, no nrt. 17 
do Decreto de 2U de Janeiro de 185!) c Hegularnento 
das Secções do Contencioso, de 2 1~ de Uezemhro de 18üli. 

Deus Guarde a V. E\.-Viscontlc do Rio Umnco.
A' S. Ex. -o Sr. Presidente da Província de S. l'cdro 
do IUo Gramlc do Sul. 
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l\'. ~Ofi.-BIPEI\[0.-E1Il0 llE JlT!.llO n~ 1872. 

Ao Bispo da llioeesc~ d1~ S. I'Pilro tlo 1\io Gr:JJ!Ilt~ !lo Sul.-llr.
clara q111' as parlitipac,·ües ilc 1 I'Plllllleia t\Pic[u:tlqucr hcuefirio 
('r,c:lesi:l'tico ilt'Y<'!ll sc•r ac:ompan!c:Hlas de copia do reiperliiO 
1tTlllO. 

'•··' Sncr~o.--l\Iinisterio clo,; 1\"c·~ocios clo Impcrio. 
-llio de ·.l:Jnciro,c'lil 10 clr· .lulllo de 1.H7:!. 

E\m. ~~ He,m. Sr.-Cc•mmnnico a V. Ex. H.cvm. 
qw~, pcq·. llc•c:r('.lo dc·:;la t!at:1, foi :JCI'ita n conlinnaua 
a rc·llitllcta 1!'11' o Patln• Antonio Hodri'"un•; tla Co~ta 
fi'~ d:1 I~·n~j:1 l':lrocllial dc• \clo;"a Senhora cla Conec•ic.::1o 
da villa clr Pir:tlinv, dessa lliocc•sc', e que foi .iul~·acla 
JlOt' scnl.c·nc.::J r·m W clc~ l\laio nllimo, segundo cousla 
cio ollic·io cl:: \. E\. Hf'l lll. tlc· ~ZU do mesmo nwz. 

Por c-;la occ·a--;ião MawLt Stn illagc~stade o ltnpc•rador 
tlc·clanr a L Ex. Hl:Ym. qne as participac:uos tle re
Jllltlri:J de qu:ilrpH'r licnl'fic·io rc~rlc:siastiro devem vir 
:tc'Olllpanllacl:IS ck rnpia rio l'c'SJlCCtivo termo. 

Ikns {;Jt:l!'llc• a V. g,. 1\evma .-.lotTo Al(rrdo Con·,;it 
"" 0/ircirn.-'::'r. l!HH' cb lliocc,:e dc: S. Pedro do Hio 
t;ranrlr. do :~1tl. 

N. ~()~ .- D!Pí~l\Hl.- E~l 10 fiE .Jl'LIIO IIE 1S7::! . 
.l' 

/lrr ln!->p•'r'l"r (;"r:d tl:t ltl!ill'lll'l':·\0 primaria r: sct::i!lclaria do 
)lunil'ipio cl:1 Cliilr'.-· !ir••·lara •·o1HO "~ clCYt'lll applÍI'ar its 
;;:cl:ts JHrc·lunJ:r~ p:tra :ulullos, t·st:dJclecic!;,s por inic:iatiY:\ 
particular, o'> rc·:,r!la::~:·t:l<h tia III<'Slll:l Iu:;tncc~~to puhlit·a. 

::.'' Sf'rr·~o.-- Minisl••rio rios 1\'rgodns <lo ImpcTio. 
·- Hio il<' .l:iitc~irc•, l'llt 10 rlc· .llllitl: de IHí::!. 

111m. c' E\111. :-;r.-E:tt rl'spoc;ta ao oflieio de V. E\. rle 
':!.í do Jnez lindo, 110 IJIIal r·ons11ll:1 sulire a applica\:ão qtw. 
l'c'ssarn lc·r :'ts aul:1s norlllrnas gratuitas para allulto:;, 
•·slahrlf'cicl:ls Jcot· inir·ialila particl!lar,os regulamentos 
rl:r lrJs'rllr·c::lr•, •.kc·l:uo :c V. Ex., 11r• aceôrclo com as suas 
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pon:lt•I':IÇhr;;, f[IIC, não ~n poi]Cndo i'Olllpte]Jendcr J'Íg"OI'O
sarnt•nle e~sas cseolas, ú vista dn sua uaiUl'I'Za e origem, 
Has dispnsiçil1~s lbqncllrs rc~ulamentos, Clllllpre que 
s1•jam estas oh;;i•r;v:lllas quanto n cllas tle modo que 
n:1o resultem r~mharacw; ao exPreieio c deSI'nvolvimento 
da iniriati1·a p:n·tirnfar r1n assnmpto de !;lo manifesta 
n alia ulilidadi• piiiJiira. 

lJ!'us Cuardc a Y. Ex.-JorTo Al(rrdo Co!Tt;a de Oli
rl'im. -Sr. ln,.;rwctor G1~ral da In~trucçãu primaria e 
Sl'CtliHiaria do 1\lunicipio da Côrl1~. 

N. ~08.-F\ZE'{IH.-E~I 11 DE Jt!LJIO DE 1872. 

A isenção dos direitos de Alfandega n;io imporia a 1los direitos 
de e.xpl'liii~Ulc, visto serem de ualurcza diversa. 

l\linistrrio dos Neg-ocios da Fazen1la.- Rio de Janeiro, 
em li dr• .Julho do 1872. 

O Yi,corllli: do Hio Branco, Prrsi1lcntn tlo Trihuna·l 
do Tiii'Soaro Nadon~il, tendo presente a infnnnação 
prestada pelo Sr. Inspcctot· da Thcsouraria d1~ Fazpmla 
da Província ele Pernamhuco no n·querimcnto em que 
a "Hccife Drainage Company Limitcd »pediu isenção de 
direitos de expediente para as mercadorias importadas 
p:.~ra o seu nso, cQ.ama a a t f cnção do mesmo Sr. Ins
}Jce to r para o que se ac!Ja determinado na Ordem 
ll." 4~8 de ~8 de Setrmbro de l8fi9, a fim de qne c:esse 
a pr~1tica abusiYa que tem sido admittitla na Alfandega, 
d1~ não se cobrarem tacs direi tos, como se conhece da 
informação do respectivo lnspcctor, que tambem por 
copia acompanhou o mencionado requerimento ; e 
onl1~na-lhc que mawlc proreclcr á liquidação do que 
1.1~111 d1~ixado do ser arrc1~adado ~~m virtude da resolução 
tomada peLa Junta 1lcssa Tlu~souraria sobre o assumpto 
do oflieio n. o 3!!7 da dita Alfandcg:!., de 27 de l\laio 
de IH71. 

do Rio • .Brrifíí:Õ :.- :· ---r~~~-
.,. (' \ \\. \.t \ 111 !J/1 ~.," 

-
---- \ • I ·'//f)'. ' 'r_.., \ 

Visconde 

' I -I 

. ; \ ,'', 



N. 20fl.- FAZENDA.- Ell 1'2 DE JVLIIO DE 187'2. 

N:'io rstão sujeitas ao sello as folhas que O'i commrrci~utcs 
:ultliciouarcm aos livros de suas tran,;a~çõ•;s, p~ra iuclice ou 
•Inal•ruer ou tru mister diverso da 1 espeetiva escriptura~·rw. 

:Minislerio dos Nn'rocio' d.t Faz •11da.- Hio de Janeiro, 
em 1:! de Jtdlto c]e t:-;7;!. 

O Yist>01lil•• do llio Hr:lwn. Prp;;idi'lllr do Trilmnal 
elo Tltcsottro ~-'acionai, d•••·l:11·;, ao Sr. [n-;rwrl.nr cla Tllc
souraria de Fazt'ntla da l'rorint·ia de l'<'rnamlmco, l'lll 

fi'Sposta ao Silll OJlii'ÍO Jl, 0 •Jl [ di' (j tli~ r,f:IÍO {ll'O\ÍlllO 
Jlassatln, qw· o SI' !In dt• qn,• 1 rata o~ 2." do :1rl. 11 do 
1li'!2'Uiamenln j,, !J "'' ,\IJrií d1• 1870 sú di?VII ser robrado 
lfpc·ada llllla das folhas 'llli',nos li \Tos clusc·omnJercianli'S, 
iüo dc.sli11achs :'t !'SI'I iptut·a~ão tl:is I'C''JH'Cliras Lrans:Jc
clii'.', t' n:lo d.ts tflli' ,,Jit•.s p(l·:s:llll adtlicion:~r para indict: 
ou qualrpwr outro TIIÍ,.;[n dil'rr;o daqllillle; dcwc•JJdo, 
JlOl'Ó!Il, as folhas adtlicionat!:ls SI'!' rn·alitladas no caso 
,Je •1uc sejam empregadas 11:1 ref!:rida !'scriptura~:lo. 

ri\to 1ulc do Rio JJranco. 

I~. :2!0.- F:\Z E\' DA.-- E i( 12 IH: JI'LIJil IJE I H7:.!. 

~~larc:t a porr••nt~gem 'lil•' •kn~ ser aiHJIIalla ~os f.ollccliJI'I'S 
(~ SCII'i Esniv:li"; Jli'IO SCI'Vii,'O il:tllOV:J:II!alricllla I! OS tSCl':IYOS, 

e tios liiiJOs liHr•; d•· lllllilil'r I'St:r:t\'a. 

1\Iini:-li•rio dos N'·.u-o,·ios da Fazenda.- Hio de Janeiro, 
em 12 de: .l'nllio d1~ IH/:2. 

O Visc:ondc· do 1\io Bratli'o, l'rrsidente do Trihun;tl do 
Tlu~snuro Nnrional, nm t'ltlltprinwnlo do qun lhe foi 1'1'
qnisitatlo pelo 1\Iinisle!'io da A!.!'ricultura, Commercio e 
Obras P11ldicas, em A\ iso de :l do conenle mcz. declara 
:lOS sr,. Inspcelores da~ Tltl'<;()!ll'arias de F;lzenda, para 
·;tta inlt:llig•~nr;i~t e dt'-\ id, ,_'\C'i'Ur;:lu, que dur:tnlc l' 
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t<•mpo em rruc cstircr aberta a nova matricula doses
cravo~ c dos fillJOs livres de mulher escrava, ordenada 
pelo Decreto n." r~s:};j do J .• de Dnzembro de f87f, com
l'ete aos Colleetor.es c Escrivães encarregados dnsse 
~crviço a quot:1 de 120 réis, deduzida do emolumento 
Jw.~·o prla matricula dn c:ala e~eravo: sendo~,·:{ do pro
dlt~~!o d!':osa IJltOla para o Collector e lj3 par:1 o Escrivão, 
1:om l!tlllo que úquelle não caiba mais de l ::j()(t'~OOO c n 
<o li! mais de 7;Jil:SUOO anuualmcntc. 

Outr11sim declara aos mesmos Srs. Inspeclorcs que 
:10s Cnllectorcs r Escriviics, que tivcrPm rccf'!Jido a por
Cf'ntag,~m na fúrma da Cirwlar de :13 de Novembro de 
1871,. se ahonará s<'nncnte a dill'erença entre a por
centagem jú percebida e o maximo da gratilicação que 
ora lhes ,·~ rouccdida; c que nas cidades, onde esse 
seniço se achar a cargo das Alfanllegas, deve a dit:t 
gratilicaçiio ser <listribuida proporcionalmente aos em
pregados <lellc encarregados, c subordinada aos limites 
<tl"i ma lixados. 

Visconde do Rio Branco. 

N. ::!ll. -GUERRA.- E~I 13 DE JULHO DE 1872. 

faz extensivo aos ofE··i::c' an,:;; imcnta<los existentes nas Pro~ 
Yincias, c.x<·eptuaiHlo-.'<C os que ti r r rem rcsideucia nos quar
teis ou em proprios nacionaes, o Aviso Circular de 8 de Agosto 
de 1R71 so hre abono para'alugucis de casa. 

Circular. -1\Iinisterio dos Ncgocios da Guerra.- Rio 
de .Janeiro, em id de Julho de 1872. 

111m. n E'{m. Sr.- Em :Hillilamento ao Aviso Cir
fUiar di'~! c 1\liuistcrio de 2f, tln Outuhro do anuo pas
s:ldo, declaro a V. Ex. para seu conlwcimento c de
Yidos rlfdtos, que 11ca extensiva aos oiTiciaes arrcgi
I!Wlltados existentes nas Provincias, cxctptuaudo-se os 
que ti\crem resiclcncia nos quarteis ou em proprios 
naeionacs, a disposição do Aviso Circular de 8 de Agosto 
•lo me,mo annn, rdatin ao abono pan aln~uris •l.r: 
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easa, aló fJlW o Potlcr Leg)-;\ativo resolva sohrc o aug
meulo de vpncimcntos parr~ o Exercito. Com essa JW
qtu·ua gratificar;ãu, que .i:'t cstú concl'ditla tlc~dc o anno 
\ll'OX.imo pas~:ulo ao~ olliciaf'~ da,; guarniçüf's tla CCq·te 
<' Pernambuco, fica sati~ki la a n·qni,;irão que eslG 
l'llinisll'l'io t<'lll l'l't:t•hido dt' Ullliltl~ nllkiae' e autori
dade:> Lias oulns 1'1'01 itt<·ia,;, I' ai \l'ttdida a igual1l:tdt1 
lli'i'I'SS:li'Í:t. 

Y. Ex.. darú :1; ordn11; l'rl:tYr·JtÍI'Illi'S, par:: qnP HOS 
t{llart.·is c proprios u:tcir<lta:·.;, a c:arg·o deste J\linis
tr!l'iu, S<' t'Ottl't~da ao' o:li<:iae~ al'l't'gtllll:ntatlos a l'asa 
on mora<l:t a qtll: lt·m di:·l'i\rJ; St'ltdo qtw a gralilí
c.·u::ltJ tli: ijllt: 111:1 lr.llll, -(1 pt•rlt•r:'t ~·:r t'<ll\l:l'ilida dfpnis 
de ht•m avcri.•"nado qtu: lia Ltlta ah,oluta d<' proprios 
Jlacioll:II~S, q•ll: [rO.;·;;~m st:r p:tra ~;:-;;~: lim destinados. 

Ilt•us (; 11:ml~: :1 Y. Ex. - .lot!o .To~r; di' ()livcint Jun
f_flll'im. -Sr. Presitkll!<: th l't·miiii'Í:ttlt• ..• 

N. 212.- FAZE~));\.-- E.11 t:; llE J!TLIIO DE :l8í2. 

As ,\\f'amlcgas e l\lc'a'_.tle 1\f'll!ias ilr:Yem prestar os csclare
rimcntm; qnc lhes roi·cmtH~tlitlos pl'las Capitanias elos Porto:<, 
para a org:mit.:u;:·to 1\o,; trallalho' do rTnSo maritimu. 

l\Jinis! crio dos Ne<rncim; <la Fazr:nda.- Hio de Jandro, 
em t:i de .Jul11" 1le lt\72. 

O Visconde do llio Hr:111co, PrPsitlentc 1lo Tribunal 
tlu Tlrcsottro Nacion:tl, ordena aos Srs. · Inspcctorcs 
das Tlwsourarias de Fazenda que dcrm as necessarias 
JH·ovidencias a lim cln que as Alrandegas c Mesas do 
Hcntlas, soh sua jurisdicç.:lo, prc~t.r·m os nsclarccimcntos 
que lhes !orem peditlos pelas Capitanias tlos Portos, para 
a org3niz:tçJo Llos trahallros do r;enso marítimo, con
forme reqnisila o l\Jinisteriu da Marinl1a em Aviso du 
'!.7 llu mez proximo pa;;s:1rlu. 

Viscowlc tio 1/io Branco. 
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N. 2l3.- FAZENDA.- EM H) DE JUI.IIO DE 1872. 

Approva o procedimento da Alfandega de Corumbá, de cobrar 
o expediente de IS 0 / 0 das mercadorias alli importadas liyres 
tlc direitos de consumo, com cxccpção das que menciona. 

l\linistcrio dos Ncgocios lia Fazenda.- Rio de· Janeiro, 
em Hi de J ui h o de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
soUI·aria de Fazenda da Província 1le Mato Grosso, para 
o fazer constar ú Alfandc.~a d!~ Corulllbá, em resposta 
ao seu ofiicio n. • :~de 2~ilc 1\laio proximo passado, que 
regularmente tem proceuido colJrando o expeuienle 
de 5 "/o uas mercauorias importauas livres de direitos 
de consumo, com excepção dos generos de producção 
t\ manufactura nacional, e dos que navegam com carta 
dn guia ; visto estar este procedimento de accôrdo com 
o disposto no art. 10, § 2.", da Lei n." 17M de 28de 
Junho de 1.870. 

Visconde do Rio Branco. 

N. 21L- GUERRA.- EM 15 DE JULHO DE 1872. 

Declara que se devem considerar' caducas as licenças, no gozo 
das t{uaes não entrarem os Olliciacs ou empregados, conforme 
o disposto no art. 9.• do Regulamento de 3 de Janeiro de 1866. 

J\Iinisttwio dos Negocios ua Guerra.- Rio de Jan'eiro,
t'lll W de Julho de 1S7::!. 

lllm. c Exm. S.r .- Declaro a V. Ex., para s_eu~conhe: 
cilncn to e tleviua execução, que se devem considerar ca5 
ducas as licenças, no gozo das quaes nã{) entnrem o~ 
Olliciaes ou empregados deste Ministerio nos prazo' 
marcallos no art. 9." do llegulamento de 3 de Janeiro 
de 1866. 
/Deus Guanle a V. Ex.-João José de Olireira Jun 
queira.- Sr. João Frederico Caldwell. 

DECISOI.S DR 1872. 26 
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N. 2HL-AGRICULTURA, COMMERCIO EOBRAS PU
BLICAS.- E~l i o li E JULHO nr. i872. 

llPclara que ás Prcsidcncias de Provinda<; nfw rabe a facultladc 
flp demítlir empregados dP Jlonwat:ão tio Governo Geral. 

'L • Secção. -1\linis tnrio do,.; Nt~p:oc i os da Agricultma, 
Comrnerrio e Obras Publica-:.- Hio til• Janl'il·o, t'lll !li 
dP Jnllto tlt~ 1872. 

Illm. n Exm. Sr.- Fni-llll' Jli'I'St'Illf' o oflieio tlt• Y. 
Ex. 1\e 7 do mnz passado em que IJH' c:ommnniea os 
Jllol.iYos tJlll' dclt•rminaram L Ex. a tlispensar o En
gtmhciro João Cassiano tlt! Castro Mt'l\f'Zt•sda commissão 
tln metlição dt• tonas ú margem da estrada de Santa Tllt·-
n•za nessa Proviw:ia. • 

AplH'OVando a ue\ibcrac:ão por v. Ex. tomada, cum
pre-mo todavia sig-nificar-llw que nas attribuit:ões dos 
Presidentes de Província não caiJI' a facu\uade dn exo
Hcrar cmprrgat!o:; de nomeação do GonTno Geral, mas 
tão súmrnte de suspendcJ-os, e solicitar a sua demissão 
mediante proposta fundamentada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Hartlo de ltaiÍnrt.- Sr. Prc
"itlPnlP tia Pro\'incia do Espírito Santo . 

. -·-
~. :!I li. -F.\ZE:'-!IIA.-E\1 )lj 111. Hi;,II{J IJI·: ·18i2. 

Ded:ll'a que na a!Lt'!'acão do art. i>57 da Taril~l, feita pelo Dr
l'l'f'IO 11, 0 4~9\) de 2 de .\!JI'i\ 1\c 1870, CSf'l'C\'CU•SC jlOI' Cf(liÍ· 

vot·o a pala \Ta estampado 1'111 \'f'Z tle entrançad<J. 

l\linist11rio do~ Ncgocios da ·Fazcnda.-Hio de·.Janeiro, 
em lli tlP Julho de 1872. 

O Visconde do Hio Branco, Presitlt•ntr tio Tribunal do 
Tlwsouro Nacional, eommunira aos Srs. lnspr,clorcs das 
Thcsourarias de Fazenda, par a os devitlos clfci los, IJUC, 

seguiHlo acaba de ser rcsol ritlo para as Alfandegas de 
S:H1ta r.:ilh:trina P Hio t;rancln tlo Sul. u;io ha p;llmo co-
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rado estampado no art. ;}1)7 da Tarifa ; pois qué é evi
dente o equivoco, que se deu, em escrever-se a palavra 
-estampado...,.. em vez de-entrançado-na alteração 
que nesse .1rtigo fez o Decreto n. o ~i99 de 2 de Abril 
de 4870. 

Viscmult~ 1lo Rio B/'llnco. 

---
~. 217. --FAZENDA.- E~l i7 DE .JULHO DE !872. 

l'ruvidencía a. hem da cobrança dos., impostos 1leviuos á Fa
zenda Nacional por ncgoeiantes que fallil·cm; sem os terem 
pago. 

Ministerio do" Negoeios rla Fazenda.- RIO de Jancit·o, 
•~ut 17 de Julho de 1872. 

111m. e E·on. Sr.- Tendo sido acrito o alvitre pro
posto pelo Procurador dos Feitos da Fazenda, em ofiicio 
11." 220 de:~ de Junho lindo, para acautelar os in ter esses 
da Fazenda Nacional, rclativamcnteaosnegociantes que 
fali irem., d'ora em diante, em estado de divitla pua com 
:1 nwsma Fazeuda, ol1rigando o Distribuidor a comnJU
IIÍcar ao 'l'ltcsouro, dentro do prazo de trcs dias, as dis
tribuições que lizer de processos de fallencia, rogo a 
Y. Ex. sr, digne, para tal fim, expedir as nccessarias 
ordens áquelle funccionario ; c bem assim determinar 
que na i' ca pi taes elas Províncias essas communicaçõcs 
s•~.iam feitas pelos respectivos, IJistribuidores ás Thesou
rarias de Fazenda, c nas outras cidades c vi lias ás 1\lesas 
dn Rellllas e Collectorias. 

Deus Guarde a V. Ex.-Visconde do Rio Branco.- A' 
S. E\, o Sr. Manoel Antonio Duarte de AzevQ!!.g.,---·----·---.. 

__ ,...--·· --\\,- ~, ; __ c·' ,, ' 
• •' \ (' \ ' ; !r, tJ '! 

\ '' 
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N. 218. -FAZENDA.- E~l17 DE JULIIO DE 1872. 

Não compete á Illustrlssima Camara Municipal, mas sim ao 
Governo, a conccs-;ão 1\e tern~nos ar:crcseidos aos de ma-

rinhas. 

l\linisterio dos Nn~ocios •la Fazemla.-1\io rle Janeiro, 
em 17 rle Julho de 1872. 

Hreonhcccn1lo-sn· pelos papeis qnr acompanharam o 
olftcio da Illnslrissima Camara Municipal da Córtc de 
1\l rle Dezembro !k 1871 e G rln M:lio ultimo, ter essa 
corporação cohrado ntll lH de A~oslo de iHUO a quantia 
de HiHOOO de Jaudcmio pela compra qtw fez Braz Anto
nio Carneiro a li. Fran1~isca 1\eralda dos Prazeres, dos 
terrenos accrescidos aos de marinhas onde se acham os 
predios 11. 0 ' ili7 a '171 da Praia do Sacco do Alferes, 
communico ;I Illustrissima Camara qtw, não lhe pcr
tem~endo a concessão de acrres1:idos por aforamento, e 
sim ao Governo Geral, em vista do que dispõe a legis
lação vigente, resolvi, por despacho de 2:5 de Junho 
linclo, que o rderido Carneiro pagasse novamente o 
Jaudcmio ao Thesuuro, ficando-lhe o direito salvo de 
n•haver, si assim o rplizer, pelos meios a seu alcance, 
o que indcvidam~·nte pagou á mesma Illustrissima Ca-
mara. 

Vi~condc tlo Bio Branco. 

-ç.w·--

N. 2Hl. -FAZENilA.- E:u 17 DE JULHO DE 18ft'~. 

Trata de um caso cll~ arrer:Hiar:ão judicial por a usem ia do 
hrnlciro uerc~sario. 

Ministcrio dos Negocios da Fazcnua.-llio Lle Janeiro, 
em l7 de Julho de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presirlcnte do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. luspcctor da The
<:onraria rlr F:1z;rnda da Província dr Minas Geraes, em 
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resposta ao seu officio n." 31 A de H de .1\Iaio proximo 
passado, que foi regular a a;rrecadação judicial, feita 
pelo Juizo de Ausentes, 1h herança do intestado .Duarte 
Eugenio do Carmo c Mello; porquanto, achando-se nO' 
Paraguay ~ Capitão Pio Guilherme Corrêa de Mello, pai 
do dito in testado, c não tendo este deixado no lugar do 
fallccimento conjuge ou herdeiro tlcscen~cntc ou ascen
dente, eollatcral ou IJUalqucr outro que ficasse em posse 
c cabeça do casal, (' pudesse arrecadar o seu espolio; 
nem se achanuo para i~so autorizada, por disposição al
guma legal, a mulher <laquellc Capitão, em segundas 
llLtpcias, não dcvên o mencionado espolio ter· sido en
tregue a quem de direito fo~se, sem a :;ompetcnte ha
bilitação; sendo portanto inapplicavcl ao caso de que se 
trata a doutrina da Ordem n." 7r) de 2ii tle FcYereiro 
de i857. 

Visconde do Rio Branco. 

N. 220. -FAZENDA.- EM i8 DE JULHO DE 1872. 

A vutat;ão sobre as provas Li:ulas em concurso para empregos 
1lc Fazr.urla, dL'H~ SPr feita depois rlc terminados Lodos os 
exames, e não 110 lim '''~ e:ula um !lcllc~. 

l\liuisterio 1los Nego1:ios lia Fazenda.- Hio de Janeiro, . 
em 18 de Julho de 1872. 

O ViscoFidc do llio Branco, Presidente do Tribunal do 
Tltcsouro Nacional, communica ao Sr. lnspcctor da 
Thcsouraria dn Fazenda da Provincia das Alagóas que 
foi approvado o concurso a que se procedeu em i\larço 
ultimo para o preenchimento de um lugar vago de Ama
nuensc da Secretaria da mesma Thesouraria, e confir
mada por Ti tu lo desta data a nomeação provisoria, feita 
pela Presidcncia, do Praticante Augusto Pereira Rama
lho Junior para o dito lugar. 

Pondera, porém, ao Sr. lnspcctor que, na fúrma uo' 
disposto no art. i2 do Decr'cto n."_21i1!J. de H de Março 
de 18üü, a votação deveria ter sido feita depois de ter
Il)inallos todo& os exames, c não no llm de cada um 
dcllcs, como se praticou no referido concurso. 

Viscondr, dn Rio Branco. 
'1!!11!!1 
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N. ~21. -.lUSTII,:A.-E)I IR DI: .TULIIO DE ·IR72. 

Bcclara que o arl. 1. 0 ~ f. o da LPi 11. 0 2033 de 20 de Setcmhw 
de 1S7t alterou o al'l. 1!1 tia Lei rle 3 rle nezcmhro de 18H 
"imr•nt" ua parir> l'f'l:tlÍ\;1 ao IIIIIIH:ro rio< supplcntcs. 

l\linistcrio rins \'t~~·or.iu-.; dn .liJ~Iie<J.- Hio de .1:1-
neiro. f'ITI ·IR rln .Julho rir• 11-<i!. · 

Illm. P Exlll. Sr.- S11;1 .\la<J;esladr: o lmpcrêH1or. a 
qumn t'tll lll'i~S!'lltfl O oJlkio deSSêl J'l'OSideuein, de ;j 

de Junho ultimo, soh 11." ·lO. l\landa approvar a so
lur;ií.o dnrla pelo antecessor de\. Ex. ú consulta do 
Jui(: de Direito da coman·n rk l'arintins, declarando
lhe qtw o arl. 1." ~::.o da Lei 11." 211Tl do 20 de Setem
bro do <tllno pnss;1do srí ;ll!nnu o nr·t. 1!} da Lei de :1 
de Dezemllw dP 1H1.·1 n;• J•arle relatin1 ao numero 
dos supplcntes dos .Juiws ~lunicipaes e nüo quanto 
ú suiJslilui\:flO delks; ;i ifllal Ullllinlla a t.;argo dos 
Yereadores. 

Deus Guarde a Y. Ex. - Nwwr·f Antonio Duarte 
rle Azcredn.- Sr. Presirh:nlt~ dn Província do Ama
zonas. 

~. ':!':!':!.- MAIIINII.\ .-- .\1 ''" IJJ I~ tn: .rur.uo m: 18/2. 

Sobre :1 r·~•Tiptlll':tdo " lomeciiiii'Hlo tla(cahrca c l:mchas a 
vapor. 

':!. • Secção.-- Mini~L,•rio dos Ne~ocios rb Marinha.-
1\iode .Janeiro, r'HI iHd<' .lnllw do 1872·. 

111m. eExm.Sr.-Emoflicio n." J88dc2dclU:~io 
ultimo, addm~intlo Y. Ex. algumas considerações a 
proposito dos emhar:H:os qui' encontra na ohsen:~ncia 
do Aviso l]f' Hi rlr~ Abril proximo prdcrit.o. solicita 
r•selarecimcntc·~, a respeito do seguinte ponto : 

• Por quem deH· !'OITCi' a rnsponsabilidadc da 1::::

'Tiplur:H:iind:l ··;dl!'l':t•' l:lni'!I<l' :1 1apnr, :1 '!lll' sr~ rPfere 
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o di lo Aviso, e a do fornecimento ue combustivel, man
timentos e mais objccf.os qne, segundo a vigente Lei db 
Fazenda, são carregadas e despendidos sob a responsabi
lidade de um unko emprPgatlo. » 

Hesolvendo estas duvidas, declaro a V. E,. para os 
fins eonvenir.ntns : 

L" As crnharcaçõcs, a eargo do palrão-mór, devem 
continuar: a ser forncr·idas p()Jos navios desarm:ulo~, 
tanto MP manlinwnto~, corno tio malr•ri:~l preciso ao seu 
,·nslt•io; 

Est:~ providr•ncia comprPhende a galeola imporia l. 
:!. " O omeial dt~ Fazr·nda dos navios desarmados deve 

f'azl'r l'l'•lllisiçíies csppciaes para os fonwcinwntos, a fim 
de que laeilmentt• s() t!\amincm as rerbas, a rpw tiver 
de ser levada a dPspnz:l, a l!lial ser:'t outrosim bnçatla 
ern ~~·parado nos livros- Diario e 1\lappa; 

:L" Para justificar os lançamentos do Diario o mesmo 
oflicial rceclJerú diariamente dessa inspecção a nota das 
alterações occorridas, a qual será assignatla por V. Ex. 
ou por· qualqul'r Je seus Ajudantes a quem commissionar 
para esse lim. 

Deus Guarde a V. Ex..- Joaquim Del fino Ribeiro da 
T.u::.- Sr. lnspector do Arsenal de Marinha da Côrle. 

N. 22:1.- MAH JSIJA.- A n.:o nr: 18 DE .JULHO DE 18i2. 

:\lauda Jomrcrr graluit:Íml'lltc macas c colchões aos mc
uorcs das companhias tlc A(lfPUdizes Marinheiros, IIuc com· 
plr:tarem lrcs annos rle Jll':t~·a. 

2.• Sr.cc_::in.-1\linisterin dos Negocias da 1\larinlta. 
- Hio dn Janl'iro, ew W d1~ .Julho de f8i2. 

A tlt~lli!PtHlo ú impossibilidatlc de conservarem-sé por 
mais de LI'<'> annos ;is maeas P colchiks distribuídos aos 
menores tias eompauhias de Aprcn1lizes 1\Iarinheiros. c 
consiáeranúo que os vencimentos destes são insulli
cientes para o pagamento de taf's objcctos, mediante des
contos men~ars, determino, de accúrdo com o parecer do 
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Conselho Naval, enunc,iatlo n111 Consulta 11.
0 2040, de 17 

rle .Maio do corrente anuo : 
1." Que findo o dito prno st~ fomcr:a a cada aprendiz 

mai·inheiro uma maca c um rolch:io, desde que os 
respectivos IJUarteis se achem .prepat·ados de modo a 
serem as macas arma1Jas, segumlo é uso a bordo dos 
navios de guerra. E quando assim não aconteça, dis
tribuir-se-ha, em lugar tia mara, Llous metros de 
lona nova, alt':m do colchão; 

2." Que aos aprendizes qtw assentarem praça no 
corpo 1lc lmperiaes Marinheiros 11:iO tendo ainda eom-. 
pletado um anno dt• uso1la maca e eoll'ltiks, ora conce
didos. não se abmwm !'Sil's ohjt•clos, os quaes se acham 
mencionadtlS na talwlla ll." ~. <lttiwxa ao Derreto n." 
'~ll A dt: ;; de .Junlto dt· tw~:i. 

() qut· commtmico a V. S. p:tra o; tkvidos e!Iei'os. 
Dt•us Guarde a Y. S.- .Jowptim Del(ino Ribeiro cln 

J,n:; .-~r. Encarregadu do ()itarlcl-Gcneral !la .Ma
rinha. 

N. 22'~.-l\IAlUNIIA. -Á\J-;(1 DI: tu DE JULIIO DE 1872. 

Sobre os vencimentos t[IIP eompetcm aos Otliciaes de Fazentl<l 
quantlu ''lllharcatloc;. 

2.• Sec,·:to.-N. i8ll.-l\linistcrio dos Negocio' da 
l\larinlla .:___ Hio tle .Janeiro, Hl de Julho de 1872. 

Inteirado 1lo quo V. S. (~xpik em officio n. • 104lle 27 
do mcz proximo lindo, declaro l{lll' não havendo, pela 
legislaç:to em vigor, Ji~linct;:io n:1~ gratificações lln 
embarque tios Olficiaes de hiZC!ltla, a estes, segundo ;1s 
suas pa ten tt~s e no caso t!e 1 iagcm de ida e v o !la pre
" bto na ohscrvaç:to 12 da ta!Jclla n." i, annexa ao 
Decreto n." ~HR;; de ;; de l<'t)rcreiro ultimo, deYem :-er 
;dJOIHtdos o.-; vnncimentus da taiJClla n." ~; sendo, que 
t•ssa mt•snta tleliht•r;•cão :1ntcriormente lomatla emAYiso 
de 12 tln Fevcrei r o i In 18/1, pelo Doere to cita do, li c a 
JH·escntemcnte firmada para u~ caso.;; identicos. 

Deus Guarde a V. S.-.Jorrquim Dcl{tno Ribeiro ela Lu:;. 
-Sr. Cltef't~ do Corpo de Fazenda. 

·--
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N. 2.:.!5.-AGRICULTUHA, Cül\11\IEHCIO E OBRAS PU
BLICAS.-E~xl!J DE JULU(} DE f.8j!2. 

De!:lara iJue compete ao Poder Legislativo a(concPssão de\terras 
11cvolutas. 

:;,a Sccção.-1\lini~Lerio dos Nc.Q·ocios <la Agl'icu!Lura, 
Comrnercio r, Obras Publicas.-1\io tle hnciro, em 19 
de Julho de 1Hj2. 

Hlm. r, Exm. Sr.-Em resposta ao officio de l!) ~~~~ 
,\llril do cotTI:ll L e anno, com (j ue o an tcccssor de V. Ex. 
transmiLliu a este l\finisterio o requerimento do Barãn 
de Piracicaba pedindo a concessão de duas lcguas de 
terras d1wolutas nó valle do Tieté nessa Província, 
ú margem da es'tl'ada de ferro, de que é concessionuio, 
declaro a V. Ex. para os 11ns couvcnientes, que por 
despacho de houtem resolvi que aquelle peticionario 
dirija-se a semP!hanLe respeito ao Poder Legislativo, 
a q nem cabe rcsol ver a sua pretenção. 

Deus Guarde a V. Ex.- Barão de Jtmína.-Sr. Prc~ 
sideale da Provincü de S. PauJo. 

N. 22li.- GUERHA. -E'r 1!1 nc JUr.uo o c 1872. 

Declara o que devem conter os mappas ou relações dos for· 
nccimcntos feitos ás repartições estr·anhas a este !Uinisterio-:-

Circular .-Ministerio dos N'egocios da Guerra.- Rio 
1le Janeiro, cru 1!) de Ju1ho de 1872. 

lllm. n Exm. Sr.-Convindo que o Director do Ar• 
senal de Guerra ou o encarregado do Deposito de ar· 
tigos bcllicos dessa Província, IJUando tiver de remetter 

, rnappas ou relações dos fornecimentos que fizer ás re· 
paftiçõcs estranhas a este Ministerio, mencione nos 
ditos mappas se as respectivas contas foram ou não 
~nviadas á Thcsouraria de Fazenda, na fúrma do A vis() 

tn·:<:~s0~s DE 187:!. ')7 
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Circul~r de 18 de Junho !le :1.870, pedindo para esse 
fim esclarecimentos a essa Presidcncia, para que se 
pos'a ~olicitar a devida indcmniZ<'lçâo; assim o declaro 
a V. Ex. para seu conhecimento c devi<los etTeitos, e 
em additamcnlo ao Aviso Cirnrlar de 17 de Agosto à,)" 
:wno proximo pas~ado. 

Deus Guarde a V. Ex.. - Joiío José de Drirâra Jl!n
qucira.-Sr. Pre~irlcnlc da ProYincia de ...• 

Declara que as tlisposiçõcs do Aviso tlc '1 tle Fevereiro tle 1862' 
rcfc1·em-sc ás cxchl'iivas attribui~:õr:s da Thesouraria de fa
zenda, c nao ás dos C•JIIllllautlantes dos corpos. 

:Ministerio dos Negocias da Guerra. -Rio de J:aneiroT 
~m lU de Julho de 1872. 

Illm. c Exm. Sr. --Por intennetlio do Comman~ 
~lante das Armas dessa Frovincia, ordene V. Ex,. ao 
Commamlante do G." batalhão do infantaria, que entre
para o::; cofres publicos com a qnantia de 2:5857\l, que· 
falta para perfazer o s~ltlo de 12~) 1~71!3, verificado na 
caiu ria enfermaria no segundo semestre rle l87i, de 
areôrdo com as ordens rm ,·igor, o!Jservantlo-lhc que 
as disposir:ues do AYiso tlc 7 do Fcn~reiro de 1862 re
ferem-se ás r~x.clnsivas allribuir:ues da Thesouraria de 
Fazenda c não ás dos CDmmand:Úlles dos corpos, a quem 
corre o dever de cumprir o que está rli~posto no Avi~o 
de 13 de Dr·zembro de :l8Gl. 

Deus Guarde "a V. Ex.. - Jorro José de Oli1:eira Jun
IJ.UI'int.- Sr. Prc~idente da Província do Rio Grande 
hl.t;~> Sul.~ 
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N. 228.- FAZE.\TDA.- E~l 19 de JUI.IIO DE 1872. 

Nos exames de concnrrcnt.cs a emprcgoq de Jo'azcntl3, a. prova 
tle ortlw:~raphia 1lc\'c ser distiucl~l da uc gi·:iilim:uica. 

fllinisterio rlos Ne;;orios da Faz;enda.- Rio de la
uciro, em l!J d1~ Julho de lH72. 

n Visconde do Uio Hranr:o, Presi1lcntc do Trilmnal 
dn Thcsout·o Nacinnal, communica ao Sr. lnspector da 
Thcsnuraria de Fazenda da Província de S. Pedro do 
Hio Grande do Sul que foi approvado o concurso a que 
se pt·occdeu em ~I:tio ultimo para preenchimento das 
·vagas de Pratit:antes, existentes n1~ssa Tl~esoural'ia, 
cujas prons c mais papeis acompanharam o ollicio 
n. o 1-ífB da Prcsidencia da mesma Pro v ineia, 1lc 6 do 
mez proximo pa.,sado; c confirmada por titulo desta 
.data a nomeação provisoria, por clla feita, do unico 
eantlidato approvado, oCrcscenlino B1ptista de CJrvalllo, 
para preencher um:~ das ditas vaga.~. 

Pondera, porém, ao Sr. Inspector que foram sobre
modo faccis as questões propostas para o 1:xamc de 
arit.hmctica, pelo que, chama a sua at.tl'n~·ão para o 
disposto na Ordem do Tllcsouro, n." 5í, rlt~ t:l de Feve
reiro de 1862; c, outrosim, que a prova de orthogra
Jlllia dcYêra ter siclo distincta da de grammalica, como 
já foi declarado na Ordem n." 2;)8 de 2 Lle Agosto Llc 1871. 

Visconde do Rio Branco. 

-···-
N. 22U. -WPE!UO. -Eli 19 DE 1ULIIO DE t87:!. 

Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro.- Declara ser 
nullídadc sub-;tancial do processo de qualificação ddvotantcs 
11a0 SI~ 1-:Uardarelll OS Jlf:llOS fcgaCS. 

2.• Scrção.-1\llnisterio dos Negocias do lmpcrio.
Hio de Janeiro, em {!) de Julho de 1872. 

fÍhn. c Exm. Sr.- O Governo Imperial J~-r-
annullar os trabalhos da Junta de qualiJlcaÇlq 1 ~t~f:V9,- r. 
tantcs da frcguczia de S. Sebastião \léllal)a}-l'OOn':'l,'d'd ,JI 

/ ) ' (' t 1 : ' . . ~ .\. 
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município· rle S. João da Barra, aos quaes refere-se o 
ollicio de V. Ex. do J.." do corrente mcz, visto que, 
eomo consta do· oficio q11e dirigiu ao Preshlentc da 
dita Junta na mesma rlnta, e cuja copia i·emetteu-me, 
não decorn~ra entre a t.• e a 2.• reunião dn referida Junta 
o prazo de 30 ll ias lixado nos arts. 21 e 22 da Lei 
n." a87 de lU de Agosto de 1816, c além disto occorreu 
ter um dos nwsarios accumulado as funcções de Es
erivão do Juizo de Paz, irregularidades que viciam essen
cialmente aquellcs traballlos, segundo a doutrinn ctos 
Avisos n.o 22 de 2J llc Fevereiro~ rl. 0

, c n." 82 de 23 de 
Abril § 7.", ambos tle 18'~7, n rlo quo foi dirigido ao 
l'rPsidr~ntP da Província do Esptrito Santo, em data 
di) 20 de l\larço do cnrrcnll' ;Jnno. 

O que rlerlaro a V. EL 1'111 resposta ao seu dito 
~-meio. 

Deus f:nartlP a V. E'{.-]orlo ill{'rcrloCorrêa de 0/ivl'ira. 
-Sr. l're~idr·ntc rl:t l'rovilti:Í;I tio Hio de Janeiro. 

N. ::::10. - FAZE~D.\.- E,\1 22 IJR JULIIO DE 1872·. 

A> maeltíüas t[lll', I'Til sn3s applt('at;õcs, trazem economia <lc 
tempo e rk hr:u;o.;, e tlão impulso il inilustria do paiz, são 
i:'<'!l!ao; rle dirl'it"' 1\e cnw;un:o. 

Mini;;terio <los Neg-oeios da Fazenda. -Hio de Ja
nf'iro, f'lll 22 de Jnllio d<' !t;72, 

Communieo a V. S. , para os devidos ciTei tos, quc1 

•lt' conformidade r·om o disposto na nota Hl9 que acom
Jlallha o art. 12UI da Tarifa, !'oi ddcrido pelo Tribunal 
do 'fl!l'souro ~ai'ional o n•cuno intPrposto por Thomat. 
l~<lnanlo Parker da dcl'i<io de V. S. de 20 de l\Iarco 
u!lilllo, que obrigou aq pag·amcnto de rlircilo» iío 
rnnsumo a . .; duas macliinas de arrndoJI(hr, aiJrir, 
I'S<[IIadrar c preparar madrira para diversas ohras de 
f':Jl'f'Ílli<Jri:l r' maJTI'!Iaria, IJIII' o rPrOITPntc mandou 
· it ,~,. !;[:":.'"'' ['"'" ''ll'"i íw·kz .111''· t•nl.r;J<]L' n''"ll 
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porto em Dezembro do anno passado; visto ter o Tri
lmnalreconhecido que as referidas machinas, em suas 
applicações, trazem economia de tempo, c de ?raços, c. 
t[;1o impulso á industria manufactureira do pa1z. 

Deu~ Guardr, a V. S. -Visconde do Rio Branco.
Sr. Inspcctor da Alfandcga do Rio de Janeiro. 

--
N. :-!:11.- F AZENHA.- EM 22 DE JULHO DE t872. 

Sobre o pag-amr,ntn do Jaudcmio dc\'ido á I Ilustríssima Camara 
:\luuicipal pcl;t cnmpri i]úc fez a Fazenda Nacional dos ter
n~uos ela fazcn1la de S. SchastWo na Ilha rlo Govcmador. 

l\Iinistrrío rlos Ncgocios da nizenda.- Rio de Ja
neiro, em 22 de .Julho de -1872. 

111m. e Exm. Sr. -Passando ás mãos de Y. Ex:. a 
illclu,;a copia d:1 eseriptura de compra dos terrenos da 
fazenrla de S. Scbastiiio na Ilha do GoYernador. con
forme requisitou esse l\linisterio em Avi~o 11. 0 !il3 de 
~O de l\Jarço ultimo, cabe-me decbrar a V. Ex. !J!le o 
pagampnto do laudernio das marinhas, reclama1lo pela 
lllustrissima Carnara l\Iunicipal da Côrte, á qual é de
Yiclo, ficou a cargo do vendedor, na fúrma da legislação 
em vigor. Esta circumstancia não foi communicada ao 
antecessor de V. E'í:., por não se ter tido em vista a 
referida e,,eriptura, sendo esse o motiYo por que sub
lllctti ú deliberação do .Ministerio a cargo de V. Ex. 
a rrdamação da mesma lllustrissima Camara. A esta, 
JlOI'l'lll, acabo de transmittir outra copia da mesma 
••scrip!ura, a fim de IJUe, no caso de não serem tae> 
marinhas isentas de f!lro, mande proceder ú sua !I.Va
liação c medição para a colJrança do referido laudemio, 
di se r i rui na n do-se nesse tra l!a lho os . terrenos accres
.:idos que por Ye11tura ahi r,xistam, visto que destes 
lliin l1a, lll'ste caso, laudemio a pagar ao senhorio di
l'l'r:to, qne ó a }ll'opria Fazcntla Nacional wmpr:tdora. 

D.eus Guarde a Y. Ex.- Visconde do Rio 1J1ttnco.
:\' S. Ex. o ~r. Jo:l!Jllim lkllino Hibeiro da L11z. 

-
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N. 2:1:!. - UUEHHA. -EM 23 DE Jur.no DE tsn. 

On:bra que os otliciacs do Exercito devem usn de uniforme de 
snvit,'o uos acto~ de 2.• gala. 

l\Iinislerio dos ~cg-ocio< da Gurrra.-Rio de Janeiro, 
em 2:1 dt' Julho de 187:!. 

111m. rExm. Sr.-ncci;Jro a V. Ex. que, á vista do 
<Jur rcpn'scntou em o seu ollkio 11. 0 H.7Hi de 19 do 
corTrnlt', derem os olliciacs do Exercito usar do uni
forme de scn ir; o nos acl os de 2. • gala. 
Deu~ Gnarrlc a V. Ex:. - João Jo.~é de Olircira Jun

fJ71cira.- Sr. Jo;io Frederico Cald11cll. 

1\'. 2:J:I.-IMI'EI\10.-E\l 2:lrH; JULHO DE {872. 

A, l'rc-;ideulc !la PnJviur·ia de S. Paulo.- Declara que os cidadãos 
IJOIJI(':dos para snhstituirem a falta de membros d~Junta de 
qualificação de\ rotanles devem cerler o lugar aos mesmos 
IIIPulbros logo que de novo se apresentem; t que o procedi
mento eo111rario importa a nullirlatlc do'i trabalhos que poste
riormente se efl'cctuarcm. 

2." Srcção.-1\Iinislc•·io dos Nr'gocios tlo Impcrio.
Hio dt~ Janeiro. em 2:) dn Jui!Jo do 1872. 

111m. ~' E\m. Sr.-Acen:;o o rccrbimcnto do otncio 
qun Y. Ex. me dirigiu com a data de 28do mez findo, 
:H;ornpanltatlo de uma rrpresentação do Capitão Manoel 
Lconl'l Frrrcira contra a validade dos tr·abalhos da 
Junta rir qnaliJicar;ão de votantes da frrguez!a rle Itapc
tininga, ctrcdnados este :1nno, hem como das actas 
rc:;pectiras c de dircrsos documentos. 

Allega-se naquella reprc:;cntação, c verifica-se á risla 
das actas f' documentos rcft>ridos: 

1." Que 110 r). o r] i:J dos trahal h os (';!r) de Janeiro), nrro 
fr~nrlo comp1recido o-; 'Jilalro membros da Junta, o 
l'il''id•·nlt' de~la. !." Jui;, d1· J'a;, Lutlovico Antonio 
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Homem de Góes, no~eou para formarem parte delb 
1lous cidadãos IJUC tinham os requisitos exigidos para 
eleitor, e com estes designou os outros dous membros, 
nos termos do a1·t. 4." das Instrucções annexas ao 
Decreto n. o 2(i2l lle 2:! de Agosto de i81i0 ; 

2. o Que, port'~m. comparecendo logo depois os refe
ridos membros da Junta, recusaram os eidadão3 que os 
substituíam ceuer-lhes os lugares, tio que resultou, por 
ter-sr suscita do tumultuosa discussão entre uns e outros, 
lleliberar o Presidente tla Junta suspender os tr:Jballtos 
JWr vinte dias a fim de consultar o Presidente da Pro
vinda sobre tal occurrencia; 

:3. o Que, entretanto, nessa occasião convidára por 
edital o dito Juiz os mesmos quatro cidat.liios a fim de 
comparccerom no dia que designára para a continuação 
tios trabalhos ; 

~.o Que cfiectivamente, comparecendo esses cidadãos 
no dia designado, proseguiram os trabalhos até sua 
conclusão, sob a presidencia do mesmo Juiz, apezar de 
não ter este recelJido n•sposta do Presidente da Pro
vincia. 

A' vista dos factos mencionados Houve por bern 
Sua Magestade o Imperador Declarar nulla a referida 
(rualillcação: 

1. • Parque devendo os cidadãos nomea1los para substi~ 
tuirem os membros da Junta ceder os lugares a estes, 
logo que se apresentaram, como é expresso nos Avisos 
n. "' 21, 2:5, e 66, de 2a e 26 de Fevereiro c 8 de Abril 
de i8~7, e outros, irregularmente procedeu o Presi
dente ua Junta suspendendo a sessão por 20 dias em 
razão do facto da rccu3a dos ditos cidadãos. 

O que lhe cumpria era tornar logo effectiva a dis
posição legal, e si não pudesse manter a ordem na 
occasião, suspender a sessão até o dia seguinte; 

2. o Porque reunindo-se de novo a Junta depois do 
rn·azo marcado de 20 dias, compuzeram-n'a novamente 
e em virtude do referido cuital, em vez dos seus legi• 
timos membros os ditos cidadãos nomeados; sendo por~ 
tanto illegaes os trabalhos assim eft'ectuados. 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento, 
recommendando-lhe a applicação do que se acha ois
posto no art. 126 § 1. 0 n.•• 4 e5 da Lei n:o 387 de t9 
de Agosto de J8iü. 

Deus Guarde a V. Ex.- João Alfredo Corrc1a de Ql.it'tiltt. .. · .. -~ 
- Sr/Presidcnte da Província de S. Pau}(f:;· ~.\\r r)\ o~ (J' 

'' 



llú rsclarr~cimcntos sohre o abono ch~ vencitHPHLos a rmpl'l'g:l· 
dos elo Hospital do Auclarahl', quando tleixam ele comparecet' 
~~ uão jtlstitic:uit :j, faltas ,. quawlo t'Oiltparec:c·m tkpoi.; tk 

·~nc:crr:ulo o ponto. 

Ministerin tlo" Nw:>;or·io~ ela (~tu·rra.- Ilio tlt~ .bndro, 
••m :!1. de Julho tiL~ lSí':!. 

Em oflirio chlatlo d1• 17 elo nwz proxinto passaeln snll 
11.• 20tH, pemdc:rallclO Vm. <[111: occLHTe:m duvidas ~olJI'I~ 
o abono llL) vencimentos a I'!Cpregados elo lln~pital e•m 
Awlarahy sub sua clirccç:lu, quando deixam de eompa
n•ccr e• n:lo jus! i ficam as falta~, e• quando comparerl'lll 
depois dn t:l!CI'!Tado u poli!", 1• expiradn o quarto ek 
lwra de toleraneia, ronsult:t: 

l." Ao Cirurgi:io do Corpo cln Sandn tio Exercito 
qual o yc•nciiiH:nlo q111: rolll[lt'tl' quantln comparece, 
c• faz o s1:n ÍÇ'J 1\r•pois do po11to c•necrTaLio ·? 

:!." Ao Cirurp;ião corttractado, que vencimc•nlo s1~ 
<lere abonar na mesma liyputlwse, e ctu:mdo não c:om~ 
[13rcrn nem justitira 3 falta·? 

:L" Aos empregados t\r) e . .;r:riptnração, como st>jam o 
Eserivão no Amanuensr\ n nos dous casos t10 ~-" qne
'iito, elevem ser applieavcis a percla da graliticação, 
tomando-se I'OlllO tal a ten:a partr~ dos rencimcnto,; no 
1." caso, r 3 dn todo o 'r·nrimPnlo no ~-"? 

L" O desconto rle um tc:n~.n do' yeneimentos quando 
referir-se a empregado~ '[llil pc:rccbcm só,nente gra
tificação c etapa clll dinheiro, de\1' ser relativamcnlt' 
ao total, ou a uma das parccllas "! 

DI' ela r o a V m. em rr~s posta : 
Ao L" quesito, í(Ue se acha ellc rnsolviLlo pelo 3rt. 1.21 

üo Hcgularnento que bai\oll com o Decreto n." 1\)()l} 

de 7 rle !\la r cu dt• I p,;j7 : 
Ao2.", qui) tendo os Cirurgiões contractados os mes

mos onus .: V:tJtl:tgt)llS cpw os Cirurgiõns tlo Corpo Lle 
Saneie, a prali1:a a :il'.~uir colll aquellcs, nas hypothescs 
apresentadas, dt)\'t~ St)l' igual ao procedimento que wm 
estes se tem quando co11tpareeem depois do ponto en
l'eiT3rlo, e qu:wllo não r·ornparccr~m, HCill justi!icam a 
Ltlla; 

Quanto ao 3. ", l[lte l'Ml~irlcrarla a ten:a parte do vcn-
rirnl'nto do E-;rTiv::io. AlnJII\:trife c Amanuense couw 
<'T:tlitii':P''íll, ~'' <l11n~ '"~''' ,, ,.,llll'J orl_lcn:tdo, o:e tkY,., 
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Jll':l! ir,ar nos easos indicados, de acet'\rtlo com· os para .. 
grapltos do al'l. :w do Hegulamcnto que baixou com 
o Jkcrclo n." ~H)(j de i7 de Abril de 18ü8; 

(!!Ianlo ao !L 0 , finalmente, qne sendo concedida a 
raç:1o para alimento, nãq a w~rdl'lll os t~mprt~gados se
n:1u no caso de falta não justifir~atb, tlevcntlo limi· 
i :1r-s:• o dc.·wonlo á gra Lifir-aç.ão, seg-undo a na tu reza !la 
fall.a, c de a;:cünlo com o c:il:ttlo Decreto !lt~ 181i8. 

Deus Guarde a Vm.- .Toíio Jo~r: de Olineira Jml!Jitl'irrt~ 
-Si·. Antonio Alvnrr~s tlm Santos Souza. 

:'l. :l:ri.- F \ZENll.\ .-1·:,, 2't nr wuto nt: PG~. '1 

Approva 11111 <'OIIl'III'SO a que SI~ Jli'OI:Pilru na Thesouraria tlt) 
Fazentl~ tl:t P:1r:iliyha, para o prceuchiBWlllO tlc lug-ares vago~ 
lÍ:l nu'sma r.eparli<;ão, recommctHlantlo, porém, a liel ohscr
\:t11Cia, nos ea,-os futmos, lle tcrLas dispo,it;õt:s •tuc indica. 

M inistcrio tios Nr:gorios da Fazcnrh .-Rio tlc Janeiro, 
rm 21 ck Jull10 de 1872. 

O Viscnnr1c do P.io Branco, Presidente rlo Tribunal 
clo Thesouro Nar.ional, communica ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Faz!~nda da Província da Parahyba que 
foi approvado o concurso a que se procedeu para o 
preenchimento das ngas de lugares de primeira e 
segunda entrancia existentes nessa Thesouraria, cujas 
Jll'OYas c mais papeis acompanharam o seu ofllcio n.o 27 
dn G dn Abril proximo passado; e confirmadas por 
til ulos desta data as nomeações provisorialt, feitas pela 
PrrsiLlencia, de l\lanoel Rodrigues rlc Paiva para 2. o Es
cripturario, Ednanlo 1\l:ll'cos tle Araujo para Amanucnse 
da' Sr:c.retaria, c Joaquim N:lZianzcno Henriqucs do 
Amaral p:1ra Praticante, sendo porém substituído Joa
quim Leobino Fiuza Lima por l\lanocl ela Silva Guima
r:.i<'-<'~' Feneira, vi~to tf!ll', ten1IO sido c'slc jul;ado habili
tado n:.io sú nas matcriasclo concurso rlc primeira romo 
11:1s do UI' ;;p~~un1h cnlrancia. c n~o haYI'Btlo sido no
ml':tdo p:1ra t'Hl(ti'!'!'Jl d:•::ta ullilll~ o:·d,•m, p:Jt Ltli:J de 

P! '::.,~11 , 111 1:1: :.!. :>:-; 
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ma i~ uma rag:1, era ju;;to que o fosse J;ara um lug-ar fig 
i'raticante, até que se oiTereça occa~ião para o açccsso; 
ficando reservados os outros candidatos approvados An
tonio da Trindade SccundiJJJ de Oliveira, Silvino Al
fredo de Souza Franco, Theodoro Sudré Monteiro Filho, 
e o dito Joa!Jililll Lcobino Fiúza Lima para serem no
meados quando hmn e r va!!:l, H<l fórma llo disposto no 
;1rt. 20 do Decreto n." 2:i'J!l de 11 de Mar1·o de 1800. 

I'ondt·ra, por\~m, ao Sr. luspectnr, a nui de que tenha 
em vista nos futuros concurso,;, n ~eguintc: 
~~ t.o Que o farto de prestar nm dos concurrcntes nos 
lng3rrs il<' prillll'ira cntrauria t'\anw de algumas das 
ma terias exigid:1s p:1ra os de SI',Q·unda, não di1-Jhe prcfr
rt'llCia a nutro,; concurrentes qne sn tirerern mostrado 
mais hal•iliLulos do que ~·lle ms 111~terias propriamente 
•lilas di' prinJrir:1 l'lltraw:ia: 

~.
0 

Qu~. ainda Y1'rilic11Jo o raso de' dispensa de um 
t·x~minador I''JlCI'ial par·a ortllflgrapflia, nJo se deve 
jll'l'SI~indir da pr111a di:,linrta d1~~sa malPria, como já 
I em sido dr,claradu por dirers:1s Hz,·~; 

:1. o Que. sr~.!!undo d i~pr1e a Ordem do Thrsonro n. o ;i}, 
de 13 de• fercreiro de l8G2, o~ pontos dados para os 
cxam:•s, lleHm ser ta1~f\ que por elles ~e possa nquilataJT 
a aptidão dos l''(aminanJriS, pois, foram so!Jrcmodo 
hccis os pollto,; sobre que Ycr,:aram no concurw em 
questão os exames de ingtez, fr~Hcr,z, algc!Jra, gco
gra phia e escript uração mercan ti I ; 

!L
0 

Que, conforme se arha recommcnuado na Ordem 
n." !03 de 2::'! de Março de 1871, cumpre que, por occa
si:io dos concursos, se rmprrgnr a maior vigilancia, 
a tirn dr impedir que os ro!lcttnentes copirm cutrc si 
:1:' l'l'spcc ti v as proras ; 

ri.° FiHalmente, que, como .i~ ll•m ~ido declarado por 
•liV1'r'as onh•Hs do Thcsourn, os concurrentes não são 
ma i~ obrigados a npresl'lltar folha corrida, visto que 
tli~~o nJo faz meru:iio o 3rt. !J." do DPcrcto n. o ~H.i3 d~ 
li tlc Abril úc 18tiH. 

l"iscur11lc do Rio llnmr6J, 
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:\. :l:JG. - HIPERIO.- E)I 26 OE JULHO DE ·!872 . 

• ',.r) l'resi!l'cnte da Província de Santa Catharina.- neclara qne
o Vercarlor nã'l pó I c accnmular as flllll'ÇÕ~s de Juiz 1\tunicipal 
~upplente. 

2." Secção.- Ministcrio rios Ncgorios do lmperio.~ 
Jlio de Jaueiro, em 2ti de Julho uc 181~. 

111m. c E~n1. Sr.- Em rcspos!:l ao ollir'io dessa Prc
~idPncia n." 2:J di' '27 de Ahrilultimo, ao !JUal acornpa
nhou a consulta da C:unara Municipal da capital «si 
pódc um Vncador àecumu!ar as fttncções de Juiz .lllu
nicipal supplt•ntc •, transmitto a V. E\:. por copia o 
Aviso uu Minislcrio da Justiça, datado Lle ;) do corrente 
mez, no qual se declara qut) o supplente Llo Juiz ~luni
cipal, pela ceopcr;Jç~o constante que prrsta em virtude 
<lo art. IL o §~ 3. 0 c 'f. orlo Decreto n.o ~821 de 22 de 
N ovcmiJro do anno passado, não pódc, 1 emquanto exerce 
o cargo jwliciario, occupar o de Vereador da Ca;nara 
.Municipal, como em relação aos Juizes 1\Iunicipaes foi 
tlt'lcrminado pelo Decreto n. o 42\J de 9 tle Agosto de 18*5· 

O que V. Ex. fará constar á dita camara. 
Deus G ua rtle ,1 V. Ex.- JfJàa Alfredo Corrêa de Oliveira. 

--Sr. Pr('sitlente da PnJYincia de Santa C:ttharina. 

N. 237 .-FAZE:\TDA .-E)! 30 DE JULHO DE 1872 . 

.ts licen(as ou reno\':l~'rit~s de licenças, eoneedirlas por simples 
de>pndtils em tilulos de capaci!larlü, parn abrir escola, ou 
11ara Jccciouar, nfw pagam cmolumeutos. 

1\tinisferio dos Negocias da Fazenda.- Rio do Janeiro, 
em 30 de Julho de 1872. 

lllm. eExm. Sr.-Communico a V. Ex., emres· 
posta ao seu Aviso n. 0 2888 de 6 de Junho findo, que, 
á vista do que foi decidido por Portaria do .1\linisterio 
a meu cargo expedida á Recebodoria do Hio de Janeiro 
em 26 de Dezembro de 186!:1, as licenç:~s ou renovações 
de !i1·enças, concedidas por simples despachos em ti
~;u!us de rapacidade para abrir csrola, ou Jlara leccionar, 



não p~gam emolumentos, por est:1r essa decisão de con
formidade com a observação que se segue :10 ~ H2 da 
tabdla annexa ao flcgulanwnto de 21 de Abril do dito 
armo. 

IInus (~u:1rd1~ a Y. Ex.- Vi.~rnndc tf!J Jlin Brrzncn.
A S. Ex. o Sr . .lo:lo Alfr.,do Corn~a de Oliv1~ira. 

]\. ~:):.;.-FAZE:\DA.- E\1 ::o IH: Jt:LIIO UE W7~. 

A ppmva um conl'llr . .;o a 'fllP '': JH'OC''"'''' ua Thcsouraria 1lc 
1-':r:.Pnila ill' J\f:iiíí liros:<o, oiJ"·nallflo, poróm, IJIIC os JHHILÔ~ 
dados para os 1'\amcs das diversas matcrias devc•·ia111 sl'r 
ns mc·;~nos para o,; do!IS llllil'os I':PIIIidalo:; 1]111: Sl: apn:seu-

1:11 a 111. 

Mini~trrio do~ Ne!!nri·h da Fn:'liib .-1\io de .Janeiro, 
l'lll :m de J nllio 1l1: i87:!. 

O Vi~:rond1: do llio Branco, Prc.;idt~nte do Tribunal do 
'l'lil'souro Nacional, cummu11i··a ao Sr. lllsfJPCLor tb 
Tlll'souraria de Fazenda tla l'ruvinria dt• l\lato Grosso 
que foi ;~pprova1Jo o collcllrso a CJIIC ultimamente se 
]n·ocelli~ll para o Jl:·ccnchinJcnto das duas vagas lle Pra
ticantes, existentes nessa Tlu:souraria, cujas provas e 
inais papeis acompanharam o oflieio n. o 12 da Prcsi
dencia, de 12 !lo mr·z proximo Hru\0; c conlirmadas por 
titulos desta data as nonli'~l:iirs provisorias por clla 
fci tas, dos unicos candidatos q uc SI' i nscrevcram Leonr.io 
flrixoto dc Azevedo c Antonio t;onws iln Campo~ Vida!, 
para os ditos lugares. 

Pondera, porém, ao Sr. Inspcrtor que for:nu ildi
eientes as provas tlc gramrnatica exltibiuas pdus refc .. 
rirlos candidato:'; pelo I(IIP, rcl·ommt~Jtda-llw teHha 
muito em vista nos fnturo" rOIII'Ursos o disposto no 
art. ~). 0 1!0 Decreto n." !1(;;:1 d1~ li de Abril de lSGH, o 
qual exi;.;e, entre outros requisito.-;, conhecimento per
feito ela grammalica c liugu:t nacional: e, outrosim, 
que os pontos d:11lns p;1ra os rxantes das diversas mate
rias do concurso d1~viam st•r os mesmos para amuos os 
rarHiidato~, a Ji111 de sc podr~r IJ,•m ;naliar o gráo de 
:1 pt illão dt• UIIJ !.'lll rel:1<::1n :w ou I r o. 

1·, "'1'1''/1· do !.'in Br,lltt'O 
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N. 239.- FAZENDA.-Ell 30 DE JULHO Dl~ 1 1872. 

Nos concursos par:t lugares de srgunda cnLrarH~a S!Í podarão 
ser ndmi! tidas pessoas f'stranha~ ao scniço das 1\('pal'lições 
lh~ Fazenda, 110 t·aso de não s'~ ~[H'CSt~ntarcm l'ratlcanLrs em 
llllllH~ro sumcien!c v~ra preendtet· as va;~as e\i<;LeHtcs. 

Ilíinistcrio elo:; ~cQ"ocios da Fazc!llb.-Hio <lc Janeiro, 
em :Jo rle Julho de 1072. 

O Visr:omlc do Rio Branco, Presillcnte Llo Tribunal 
do Thcwuro Nacional, communica :10 Sr. lnspector da 
Tllesouraria de FazenJa da Pruvincia de Pernambuco 
qtw foi approvaJo o eonenrso a que se praeetleu em 
dias Je Janeiro e Fevereiro do anno corrente para o 
preenchimento das vagas do lugares de 3."' Eseriptura
rios tll'SS:t Thesouraria e de Amanuense da respectiva 
Secretaria, cujas provas n mais papeis acompanharam 
o o!Iicio n. o 21 tl,1 Prcsidencia, Je 6 1le Allril proximo 
passado; e nomeados, por títulos dest3 data, para os 
primeiros dos ditos lugares o Praticante da mesma 
Thesoutaria Francisco Antonio de Oliveira e Silva, o 
da All'andeg;~ José Evangelista rla Silva, e o da Recebe
daria lllanÓel Lei te Pct·l;i r a B~slos. par a A manuense o 
Praticante desta ultima Hcpartição Silvino Claudiano de 
Albuquerque Sobrcira, e para Pratieantc José Antonio 
da Fomeea e Silva: ficando resenados os outros cantli
datos Manoel V cnancio Alves da Fonseca, Genesco Telles 
Bandeira de l\lello e o referido Fonseca e Silva para 
serem nomeados logo que lwjam vagas de lugares de 
segun(la cn trancia. 

Por esta occasião pondera ao Sr. Inspector que só 
dcYeria ter admittido ao concurso de que se trata pes
soas estranhas ao serviço das Repartições de Fazenda, 
no caso de r1ue não se apresentassem Praticantes em 
numero sufficiente para preencher as vagas existentes, 
nos termos do art. !8 do Decreto de i4 de Ma1·ço de 
i81i0; c, outrosim, que, na fórma uo disposto no art. f2 
do mesmo Decreto, devia ter-se procedido ao j ulgamenlo 
das provas em acto successivo á terminação dos exames, 
r o mo já foi recommentlado na Ordem n. o i03 de ~2 de 
Março de 1871. 

1 1 r · · ' í ' 



N. 210.-JCSTIÇ\.-Ell :Jil m: .wwn nr lR7~. 

llcclara que ao Juiz de Direito, l(!le substitue a outro; c não 
ao respectivo Juiz sulJstiluto, compete a uomcaç:io interina 
do Escrivão. 

1\linistcrio dos Negocias da Justit_:a. -Rio de Ja
neiro, em 30 de .Jnlhu ch• IH7:!. 

Illm. c Exm. Sr. -Foram presentes a Sua Mages
tade o Imperador o oílirio dt> V. Ex. de 12 do cor
rente mez e pnpeis n elle juntos, sobre a questüo 
suscitada pelo Juiz substituto da 1.• Vara Cível dessa 
capitnl cJUanto á competencia do Juiz de Direito da 
2.• Yarn, que está substituindo o da 1.", para nomear 
Escriviio interino do Cível, na vaga por fallecimento 
do serventuario vitalício, Joaquim Josó Pereira dos 
Santos. 

E o mesmo Augusto Senhor l\Janda approvar a so
lução dada por V. Ex., dPclnrando que a nomeaçüo 
neste caso compele úquelle .Juiz de Direito e nüo ao 
Juiz substituto, visto que o offi•..:io vago comprehende 
as duas vams; e seria repugnante que o Juiz substi
tuto, com jurisdic<_;.ito pardal, preferisse ao Juiz de 
Direito ciTectivo, na plenitude ela [ll'opriajurisdi~_;ção. 

Deus nu arde a V. Ex. -11lanocl J1ntonio Dua;·tc 
de A;cvcdo. -Sr. PrcsiLlcnlc: da Provinda de Pcr
Il<llllhuco. 

N. 21-L-.TCSTII.:,\.- Ell :w nr JVI.IIO DE 181.2. 

Declara que, scnrlo temporario o impedimento de um servcn
tuario vitalício de justiça, por eslar coudcumado a seis anuos 
de prisão eom trahillho, cll~ve, rlurantc n tempo da pena, 
servir o oflieio n suhstituto quP llir noniCaclo. 

Ministcrio dos Negocias da .Justiça.- Rio de Ja
lJPiro, em :30 de Julllu de 1R72. 

Illm. eExm.Sr.-Em 11 del\laio ultimo consultou o 
antecessor de V. Ex. se devia mandar pôr a concurso 
os oi!icios de Tabclliãu do p11l•li•·u, Judiciul e uuta:-; '~ 
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Eseriviio do civcl c crime do termo de Itnqui, por ter 
sido condernnado o respectivo servcntuario, Tenente 
Pedro Antonio de Miranda, a seis annos de prisão 
com 1rnbnll10, como assassino de um soldado do 5. • 
corro de voluntarios. . . 

E sua .Magesladc o Imperador, n cUJO conhecimento 
levei a consulta mencionada, Houve por bem Mandnr 
deelarar que, sendo 1emporario o impedimento do 
referido serventuario, deverá, durante elle, servir os 
mesmos o!Jicios o substituto, que fôr nornendo, nos 
termos do art. L• do Decreto n." 1294 de 16 de De
zembro de 1853: o que communico a Y. Ex., a quem 

Deus Guarde.- .Manoel Antonio Duade de Aze
redo .-Sr. Presidente da Província de S. Pedro do 
Hio Grande do Sul. · 

' •a•e-

N. 24,2.- IMPERIO.-E:\1 3t DE JULHO DE f8i!. 

Ao Prcsi•lente da Província do Rio fie Janeiro.- Declara impor
lareót nullidade tios trabalhos d 1 Junta de qu3lilieaçao de 
volantes; 1.• o facto de fazer parte della Cliíadno não qualifi
cado; 2." a infracção do art.17 (2.• parte) do Decrelo n.•181Z 
d~ 23 de A;;osto de 1836. 

2. • Sceção.-1\linisterio dos Negocios do lmperio.
Hio de Janeiro, em 31 de Julho de f8i2. 

Illm. c Exm. Sr.- Por oflicios de i2 e Hi uo corrente 
mcz communicou-me V. Ex. que resolv~ra annullar as 
qualillcações de votantes effeetuadas no corrente anno 
nas freguczias de S. João da Barra e de S. Fidelis, pelos 
~eguintcs fundamentos: 

L • Ter feito parte da .Junta da primeira das referidas 
freguezias o ci(ladão André Riueiro da Cunha Junior, 
(jUe sn verificou não estar qnalillcado; 

2." Ter-se organizado a Junta da segunda com in
fracção da 2." parte do art. ii do Decreto n." 1812 de 23 
de Agosto de i8n6; por quanto, não tcmlo comparecido 
antes de assignada a acta os dous mesarios nomeados 
pelo SUJ!plenlu tle eleitor João dos Santos Couto Juuior, 



llllirn 1p1r roncnrrcn p:1ra :l(jitei!P fim, rste, em vez dn 
JJornc~r quem o snhstitui'·'~', tomou assento rom outro 
cidadão por nome:Jção do l're.:;idcnlc c dos outros 
membros ela Junta. 

Em rcspnst~ ao~ ~:ohrerlitos officios <lrcbro a Y. E,. 
que ,Jo roniirnudos 0' SIC~IS :Jl"tos petas razõ<'s em que se 
flllllla r a m. 

Deus Guardr, n Y. Ex.-JorToA1[redo Corréa deOlivcim. 
-Sr. l'rcsidcnle da ProYincia do Hio de Janeiro. 

Ao l'r<'si!ll'!il.i' rla l'rovinri:1 do Espírito Sn!lto.- Declara qnc 
111 suspt·n<to adtnini-;Jraliva 11:\o rt·sulta a dos direitos po
lii ÍCi>S. 

2." ~~·cção.-l\Iinisii'IÍO do.; 1\"r:;orios do Imprrio. 
-H i o de .laJll'iro, <'lll o f." <k Agosto de 1872. 

lllm. c E\m. Sr.-OGoYcrno Impcri:ll tomará em 
consideração o rrqurrimenlo 'JilC acornpauhou o otncio 
dessa Presidencia de 18 do mez findo, e no qual o 
P:1dre Joaquim de Santa llhria 1\Iagdalena Duarte c 
outros, Verendoros da Cam;1ra l\lunicipal da r,;Jpital, 
representaram contra o aclo pratio.;ado pelo antecessor 
de Y. E'<. ordf•mndo a sua sn,;p•~w;ão e rcsponsa!Jili
l.:ade por moi ivo dl' scn pro,·e<:imento na apuração 
Lera! dos Yotos da cl<'iç.lo para membrus da Assembléa 
Lrgi-;laliv:J Provinci1l. 

Obs<·no l'lll:·etanto para ser presente aos peticio
nario.:; que ltboram em ntTO entendendo quo daquclla 
~uspensiio resulta a de seus direitos políticos, pois lJUC 

este rtreito sú cabe á sentença ou pronunci:t nos termos 
do art. R." n." ~e ar!. üi n." :l da Constituição, e 
do art. 2\rl do Decreto n." 1':W de 31 de Janeiro de 1812: 
principio em f!UC fundou-se o Aviso Circular de. 1\l 
de Ahril do corrente anno, rxpcdido de conformidade 
com a Imperial Hcsolução do G de Fevereiro do mesmo 
anno. 

Dcu5 Guarr)c a V. E:\.- .TorTo Alfredo Corrêa de Oli
rcira.- Sr. Prcside:1le da Pro\ incia do Espírito Santo. 
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N. 211.- FAZENDA.- E :li! DE AGOSTO DE 1872. 

Sobre O§ impostos a que estão sujeitos os títulos de nomeação 
dos empregatlos da E~-tr~da_ de ferro de O. Pedro 11. 

Ministerio do~ Negoc.ios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em i :le Agosto de 1872. 

111m. c E"<m. Sr.- Em rrspoRI~ an AYi~o tle V. Ex. 
n. • 49'l de :l t.le Maio ultimo, ao qual 3Companhou o of.
ficio, que dt'Hllvo, do Director tla Estrada de ferro t.le 
D. Pedro 11 de 30 de Abril tio corTcntc anno, cumpre~ 
me der:larar a V. Ex. que todos os empregados da dita 
Estrada, que forem de nomeação do Govemo ou da Di
recçào da Estrada, estiio sujeitos ao imposto cstahclecido 
pelo Decreto n." ~721 t.lc 29 t.le Abril de 1871, e aos 
emolumentos t.le que trata o art. L • tio Regulamento de 
21 de Abril llc 1869. · 

lkus Guarde a V. Ex.- Visr.()nde do Rio flrcmco.--A' 
S. Ex. o Sr. Visconde t.le llaúna. 

N. ~Wi.- FAZE~DA.- EM :l DE AGOSTO DF. tR7:L 

Ht•rommcntla á Thesouraria do Hio Grande do Sul, a propo• 
sito tle um concurso a 'lllC alli se procedeu, a oh~erv:ull'i:l 
das dispv!!içõe9 em vigor·, rélativamenté ao~ exame~ de gr·am· 
matica uacioual e arithmetica. 

:Minis tP-rio llos Nel!ocios da Fazenda .-.R1o de l3Miro, 
em i de Ago~to de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, PrP~it!Pnte do Tribunal do 
Thcsol.lro Nacional, cummunka ao Sr·.lnspector da The
souraria de Fazerula da Provincia de s. Pedro do Rio 
Grantll~ do Sul quP- foi approv:~tlo o concurso a que se 
procedl'll no mez proxirno findo para o preenchimento 
dos lugares vagos tle Praticantrs !]e!lsa Thesom·aria. 
cujas provas r, mai" papeis acompanharam o offid• 
n." :tmm da Presideneia, de' 28 tio mesmo m••z; r eonfir
madas as nomraçõcs provbwrias, por Pila ft•itas, do~ 
unicos eanditlatos que se inscre~erarn, Próc _ 
de Ab_reu e Porfirio Joaquim de Mace 1 I o.;tD~r.aAdalis,-., 
dos dttos lu!Z'ares. ~ ,f\\ \_~.1 u fJt~/tf~1 

'- I \ ,, ' jl 
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Ponder.1, pÓrém, ao Sr. Inspeclor que foram deficien
tes as provas de grámma tica, c sobremodo faccis as 
questões propostas para o exame de <Jrilhmetica; pelo 
que, recommenda-lhe tenha muito em vista nos futuros 
concurso:;;, fJUanlo ás prova~ de arilhmctiea, o disposto 
no art. 9. o do Decreto n. o 1,153 de {) de Abril de 186H, 
que exige, rntrc outros rctplisitos, ronlwcimcnto per
feito da grammatica r lin~ua narional, r, quanto aos 
pontos de arithrnetira, o que se aelia esta!Jelceido na 
Ordem do Thrsouro n. o rí1, de t:l de Fevereiro de 1862. 

O!Jserva-lhr, outrosim, qnn a prova de orthograplii:t 
devia t1•r sido dislincla da de grammatie:~, como já foi 
der!:~ r a do na Ordem 11. o 2:J8 de 2 de Agosto de :l8i1 e 
outras solJre o mesmo ;Jssumpto, cuja fipJ oiJsenancia 
lambem lhe recommeuda. 

risront!l' do Rio Brrmco. 

!\. 2'Jii.- FAZE~IJA.- E11 ':!DE AI;OSTO DF: :lRi2. 

l't'l'lllitlr que 11'11 Plllpt't•gatln de Fazt>ntla dt•sist:J, a hPm de sua 
aposeutatloria, •lo soldo •ItJe JH~l'l:dJe eomo ollicial reformado 
do Exerr,itu. 

Ministerio dos Nc!!'odos da Fazenda.- flio de Janeiro, 
rm 'Z de Agoqo de JRi'Z. 

Communit'o a V. S., p:tra a rl1•rida exr'I'UÇiio, qur Sua 
Jlf<l!!'l'sfad1• o Irnpl'l'ador, JlOI' Sua llllmediata Hesolu0ão 
de 21 dl' Junho proxiruo pretnrito, tomada sobre Con
sulta da S1•cção de Fazenda do Con!'elho de Estatlo ácerca 
do l'f'IJllrrinwnlo dn DuaJ·fc Clau1lio Hurt de Bacrllar 
Pinto Guedes, Pagador do Tl1csouro Nal'ional, arldido, 
lia por bem Permittir que o supplieante drsista desde 
.i:í do soldo que perrd;t~ como otlicia I reformado do 
Exercito, a fim de se poder :1ddirionar, para os rl!'eitos 
de sua aposrntadoria, quando tenha lugar, o tempo de 
srrviço por c! Ir prestado naquella qua !idade :w que c ou ta 
e o mo empregado puiJiico da Hepartição de Fazenda. 

DeusÇuardea V. S.- n.~condednRioBranco.-Sr. 
Consl'!heiro Dircctor Geral da Conlal_dlidadi•. 
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N. 2~7 .-FAZENDA.- EM~ o& AGOS'l'O DE. 1872. 

Os Procuradores Fi5cacs rlas Thcsournias são os competentes 
para p:Íssorení· attéstacius de fri·qucncla ao~ Ajuaantes•que 
lhes forem !lados, por nomeação interina, a fim de coadJu
vai-os nos respectivos trabalhos. 

l\linisterio dos N Pi\Orios da F JZenda.- 1\io de Janeiro, 
em 2 de Agosto de 18í2. 

O Vi~conde do Rio nranco, Presidente do Tribunal do 
Tlu~souro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesou
rai'Ía lle F.tzenda da Província de S. l1edro do 1\io Grantle 
do Sul, em resposta ao seu oficio n." 83 de 8.de Junho 
proximo passado, que hr~m procedeu pagando por conta 
deste mnisterio a gratificação do Ajudante interino do 
Proeuratlor :Fiscal dcs~a Thesouraria, B1charel Heme
terio José Velloso da Silveira; porém que não devera 
ler aceitado o attcstado de frequencia que elle apre
scn !.ou, pass;~do pelo Delegado da Repartição das terras 
publicas, por não ser este o competente para isso, e sim 
o Procurador Fiscal, com quem serve, visto não ser o 
dito Ajudante exclusivamente encarregado do processo 
das terras publicas, como já foi declarado em A viso di
rigido á Presitlencia da Província em to do mez pro
ximo findo. 

E, porque comta do parecer do referido Procurador 
Fiscal, de 25 de Abril ultimo, que e~tavam até então 
dPspachados todos os processos e autos de terras pu
lJlica.s e vencido o atrazo em que anteriormente sn achava 
esse serviço, tornando-se assim ~esnecessaria a coadju
vação de um Ajudante para trazel-o em dia, cumpre que 
cesse o exercício do dito Rtcharel, na fúrma do Aviso de 
2ü uc .Março pro:timo passado. 

l'isconde do Rio Branco. 



DECISÕES 

N. 2í8 . .-JUSTIÇ.\.- EM 2 DE AGOSTO DE 1872. 

Declara que não podem ser :.~c~umula~a~ asJuncções de J-:s. 
c1ivão da Subdclcgacia e do Juizado de Paz coru as de Fiscal. 

111inisterio rlos Negor.\os da Justiça.- Rio de Ja
neiro, em 2 de Agosto de i 872. 

Illm. e Exm. Sr. -Sua Mageslnde o Imperador, 
a quem foi prPscnte o offieio dessa Presitlencia de 
!8 do mez ultirno, soh n," 81, lia por bem Mandar 
élpprovar a soluçiíe dada pelo Juiz de Direito da 
I'Utnarca de ltapcrnirirn á consulta do Subdelegado 
de Polida rlo districto do f.adweiro, declarando quo 
não podem ser aecumul;1das as flltiCt,:ÜPs de Escrivüo 
ua Subdelegacia c do Juizado de Paz oorn as de 
l•'iseal da Camam l\hmicipal, em face dos Avisos 
n. 0 ' 89 e Hi8 de ' de Junho de i8n c 8 de Maio de 
4868 c Decretos n."' <i~9 o '821- de 9 de A~osto de 
~815 c 22 de Novembro de 1871, art. ~:1. §~L" e 2. 0

, 

applicaveis à espeeie; scnrlo que niio importa re~ 
mmcia lncita dos primeiros cargos o facto de haver 
sido aceito o ultimo delles. 

Deus Guarde a V. Ex. -Manoel Antonio Dum·te 
dl? A;;a,edo. - St·. l'reshlcute da l'roviucía do Espi· 
rito Santo. 

'!\', 2i9.--Jl'STIÇ.\.-E~l J 01: AGOSTO DE 1872. 

Dnelara que, cnmprtindo rxclnsilamcntr, aos Juizes de Direito 
o jul!!amento nas comarcas C<ipeciacs, não jío<lem o& Jui1.e~ 
substitutos proferir dcdsàv definitiva ou com força de !leli
JJitiva, quér no curso da cau~a. •tuér na cxecuçllo, que lhes 
iucumbe da-; sentenças civeis de mais de 100$000 até oooaooo 
da alçada tio .Juiz de Direito. 

llli nistcrio dos N cgocins da Justiça. -Rio de Ja ~ 
neiro, em 3 de Agosto de -187.2. 

Consultou Vm. se os Juizes substitutos estão inhi~ 
bidos de proferir qualquer decísilo nas execuções 
da~ sentença:; cíveis de mais de IOCI$000 até 500$000, 
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julgadas em primeira e ultima instnncia pnlos Juizes 
de Direito; parecendo-lhe que a reslt·icçiío do final 
do § 2.• do art. 68 do Decreto n.• 4824 de ~2 de 
Novêmbro de\8'71, entendida de accõrdo com o §.L• 
úo mesmo artigo, diz respeito sómente á:; decisões 
so b1·u competeneia, suspeiçào e sobre prisào do 
t~xeeutndo, visto que das outl·as não ha recurso em 
cansas de alçnda. 

Sna 1\lagestade o lrnpcrndor, a cuja presença levei 
a coni'U lta de Ym., l\lantla em resposta declarar que, 
tendo a Lei da nova Heforrna Judiciaria conferido 
exclusivamente nos Juizes de Direito o julgamento 
nas comarcns especiaes, não podem os Juizes sub
stitutos, corno seus auxiliares no preparo e ins· 
tmcção dos feitos, proferir dedsiw definitiva ou com 
força de deHnitiva, quér no curso da ac-ção, quér na 
execuçáo, que lhes mcumbe das senteneas cíveis de 
mais de 400$000 até 500$00(}, da alçada· do Juiz de 
Dir·eilo, o qual por· isso não deixa de ser o unico 
competente para dar as seutençns, que por sun na
tureza admittam appellação ou aggr<\~·o de petição 
ou de instrumento, como se a eausa fosse effeetiva· 
mente de maior valor; devenrlo assim entender-se 
o § 2. • combinado com o § t.• do art. 68 do rel'~rido 
Decreto. 

Deus Guarde a Vrn.- Manoel Antonio Dua~·tc de 
Azct·cdo.-Sr. 4.0 Juiz substituto da Côrte. 

N. 250.- GL'ERRA.-EM 6 DE AGOSTO DE 1.872. 

Ucelara t(ne o titulo do Conselheiro Dr .• José Joaquim da Cunha 
conLractado para a regcncla da 1.• catleira do 2.• anno da' 
Escola Central, deve ser passado na fórma do art. 2113 do 
1\egííl:ióiciillf de 28 de AbJ·ii de 1863. 

Ministcrio dos Negocio~ da Guerra.- Rio de Ja
neiro, em 6 de A;;oslo de 1872. 

111m. c Exm. Sr.-Tendo o Conselheiro Dr. José 
Joaquim da Cunha, Lente jubilado da Escola Centralf 
requerido a este Ministerio se satil'tlzesse ~ 
do Thesouro Nacional quanto á aprescn~ <\ocJleç.,çe~ 
de sua rl'in tegra<;ão, em ron,cquci;ç6' ~~Í~MW1bf1Wt'óll~ 

.• ~'"'\~\ ' 
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DECISÕES 

Jrermiss:io rio G!lrcr·no p:~ra continuar· na rt'gcncia da 
f! cadeira do 2." :111no da dita E..;cola, em vista do que 
di,;piie o art. 287 d!l Hegulamento de 28 de Abril de 
1S:i:l, c scrrdo ourida a cs~e respeito a Secção rlc Guerra 
e 1\Iarinha do Conselho de E.;tatlo, Sua 1\l:tgestade o 
Imperador-, por Sua Immediata e lrup!'l'ial Resoluç:to do 
1." do corrente, C•rnfol'lnando-sc com o parrcer da mesma 
Scr·ção C'\arado em Cnnsulta dl' 12 de .Jnnho ultimo, 
llrll!VC por hem Dc·clarar que n;1o lt•ndo havido a rcin
tcgraçiio :lCI~usada pelo Tht•souro, car·t~ce de base a e'\i
gcucia do respt·ctivo Deereto para IJUat•squcr rtreilos que 
sejam, c rruc o titulo para o rcl'erido Couselheiro rcce
lwr os seus vcw~imentos deve sr•r cxpcd.ido em virtud.e 
do tlispnsto no ar I. 2() I do citado Hegulamcnlo, que eon
Cl'de ao novcrno a far:uldadc dn rortlraetar por tempo li
lllilado, naciouaes ou e~tra11g·eiros halreis para a regcncia 
de qualtjucr cadeira; sendo pois que a adrnis~ão do 
mcn<:iolla~Io Lentejuhilado importa urna nova commi~
~:.io por tempo detnrnlina<lo, e 11ão 11111a rcintcgrar:ão, o 
<jlW rornrnuniro a V. Ex:. para seu conhecimento c de
'' idos ell'eitns; Jll'C\'I'IIindo de IJUC ncstn data expeço 
ordem ao Dircclor lia mrsrna E~cola, a fim de que seja 
el'lchrarlo o respectivo r~onti'Dr:to com a clausula rctpie
rida d.e melhoramt•nlo ue jul.Jilação, quando completar 
:w annos de serviço, corno exige o art. 287 do mesmo 
Hegulamcnto, não podc.ndo porém perceber veneimentos 
superiores aos do:; Lent~;s tJUC servem por bem deste 
;1rtigo. 

Deus Gna r de a Y. Ex.- .Toiio .Tos1: de Oliveira Jun
qrteim.-A'S. Ex. o Sr. Visconde d.o Rio Branco. 

N. 2:it.- FAZENDA.- E)! j JJE AI;OSTO DE :1.872. 

Ilelcrmina I(IW s1~ t:ontiuue 3 pagar' 3 .José Vieira Hodrigàrs de 
Carvalho c Silva a pt:llsão I(IW llre fr'wa collcetliila pela Hc , 
solt11::1o Lt•gislatil·a 11." 1{}3 tlt: 2 tle Julho de 1HJG. 

l\lin i,.;lerio dos Negot·ios tia Fazenda.- Rio d.c Janci r o, 
('lll 7 de Agosto de JH72. 

O Visconde do Rio Branco, Pn~sidente do Tribunal do 
Tilnsonro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesou
r:u ia de Fat,Puda da l'rovinciJ du Ccarú, em resposta ao 
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seu officio n.o ()2 de 2R <lo .i\Jaio proximo pas~ado, que 
não pe·,~c ter lugar a ces~ação da ..pensão do 200$000'nn
nuaes de que L1•m gozado José Vieira Rodrigues de r.ar
valho c Silva, como filho do fiuaclo Dr. Jo~é Vieira Ho
dl'iguc•s de: r.analho e Siln, visto que a Hesolução 
Lrgi:-dativa n." 8~i3 de 2 de Julho de 185fi, que a approvou, 
11âo lhe marcou tempo de' duração, llCIII a limitou ao 
pl'riorlo da minoridad_e, poi~, st: assim fosse, estariam no 
mrsmo caso as que, em virtude ela citacla He~olução, 
percebem as !ilhas daquelle finado: curnprimlo, por""' 
t:111to, que• continue o pagampnlo da pensão de que se 
tra la, conforme requereu o r de rido agraciado. 

l'isronrft• do Rio B1'lll!ro. 

N. 2:J2.-AGHICULTURA, CO.miEHCIOE OllRAS PU
BLICAS.- E:. 7 DE AGOSTO DE t.8i2. 

Jlce·ommcncla á I IIm. Camara lllunicipa I a decretação c pos
turas para a remoção elo entulho dos p1·edtos intendiados, 
sobre a conunina~·:io de mullas l'Ontra Oi respecti\·us proprie
tal'ios ou companhia3 sc>guradoras. 

/í.! Sccçiio.- .Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio ~~ Ohras Publicas.- lHo ue Janeiro, em 7 
de Ago~to de !872. 

Convindo tomar providcnc!as officiacs a fim de obrigar 
os propriet.arios dos predios ineentliados a I'cmoYer, 
110 mais 111·eyc tempo possível, o entulho provenienl.e 
dos c~tragos produzidos pelo sinistro, acautelando-se 
}Jor rste modo o perigo de atear-se o incendio: Manda 
Sua l\Iagcstade o Imperador, pela Secretaria de Estado 
dos Ncgocios da Agricultura, CommPrcio, e Obras Pu
l•lieas, recommendar á I IIm. Camara 1\lunicipal a decrc
ta.;:io de alguma postura,J•ela qual se prescreva o dever, 
por parte dos proprictarios ou companhias, em que 
eslpjam srgura(los os ditos prcdios, de fazerrm a re
moção do entulho dentro de um prazo razoavel, qtw 
se1·á determinado, sobre a comminar;ão de multas ,,o 
raso de inolJscrva.ncia de postura para scmcl!Jantc cf
feito estabelecida. 

Visconde dr Itmína. 



N. 2~i:-t.-FAZENDA.-E.IC 7 DE AGOSTO DE 1872. 

Dá provimento a. um \re~.ursA sobre rl'validação do)scllo de uma 
carta de scutcnça. · -···-· 

Ministcrio dos Ner.ror.ios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
rm 7 de Agosto de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
(]O Thcsouro Nar~ional, communica ao Sr. In~pector da 
Thesouraria de Fazenda ria Província de Pernambuco 
que foi presente a e~te Trihunal o rPeur;;o que acom
panhou o seu o!Ticio n.• 12:l de Hi de :Maio proximo 
passado, interposto por JoarJuim Severiano Nogueira 
da decisão dessa Thesouraria, que, confinnantlo a da 
Hccehedoria, sujeitou-o á rcvaliclação do sello de uma 
carta de sentença, por não estarem as estampilhas 
inutilizadas pela fúrma prcscript:t no art. Hhlo Ref.(nla
mcnto anncxo ao Decreto n. • Mimi de 9 de Abril 
de 1870, 'isto lerem sido esc ri ptas ~obre e !las as pa
lavras tinar•s ela mesma sPntenç.a, e não ~data, c a 
a~signatura do E,.:crivão; e o clito Tribunal: 

Considerando que estão sujeitos á revalic\a~ão, prlo 
art. 31 do citarlo Decreto, súmcntc os papeis não 
sc•llados em tempo, e aquelles em que o scllo adhesivo 
não fõr competentemente inutilizarlo, ou de que se 
ti ver cobrado taxa inferior á devida, rcsolveu 1dar pro
vimento ao rt>fcrirlo rccurgo, mandando restituir ao 
recorrcnli~ a fJuantia tJUe lhe foi ex.igiua a titulo de 
revalidação. 

Por esta oecasião de ela r a ao Sr. Inspr~ctor que, nos 
casos como o de que se trata, df'verã sempre mencionar 
a importancia sobre que venar a reclamação. 

l' isconde do Rio Branco. 
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N. 2;;~.-FA.ZENDA.-E~l 8 DE AGosto DE 187:!. 

Os servcntuarlos de officios de Justiça c Ecdesiaslicos, nomeados 
untPs da 1~xccuçãn da Lei n,o 183G de 1870, estão obrigados ao 
pagamento do-; 30 °/o de novos c \elltw; direitos. 

Ministerio tlos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 8 de Agosto de 1872. 

O Visconde elo Rio Branco, Presidente tlo Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The
soUJ·aria de Fazenda da Província do Espírito Santo, 
em resposta ao seu ollicio n. o 8 tle 22 do mrz ultimo. 
tJUC, de conformidade com a Circular n. o 308 de 2\l 
de Sr,tcmiJro do anuo proximo passatlo, e da Imperial 
Hcsoluçãu de Consulta tla Secção ue Fazenda do Con
selho de Estado, do i. • do mcz corrente, os scrven
tuarios dos ollicios de Justiça c Ecclr-siasticos, nomeados 
antes da execução da Lei n.o ts:m de ':!.7 de Setembro 
de 1870, estão obrigados ao paganwnto dos :m •;. de 
novos c velhos direitos, segundo a Tabella annexa á 
Lei n." 2~a dr 30 tlc Noyemhro tlc 18U. 

Visconde do Rio Branco. 

-···-
N. 2~i:j.- FAZE~DA.- Eu 8 DE AGosTo. DE 1872. 

Concede ao hertlciro de urn rcsponsavrl nova (H'orogaçiío de 
prazo para allcgar o que fur a hem de scu.dircito á cerca do 
alcanet~ encontratlo na,; respectivas contas, facullandn-lhc o 
<•xamc dos co mp-dentes livros c 1loeumcntos, em presença dos 
empregados que liiplidaram as mesmas contas. 

:\linisterio dos Negocios da Fazenda. -1\io de Janeiro? 
em 8 tlc Agosto tle 1872. 

O Visconde do lHo Branco, Presidcn te do J'ribunal 
tlo Thesouro Nacional, commnrüca ao Sr_, ln,sp.eptpG,~<J1 
Thesouraria tle Fazenda da ProYincia de S.' Pedro' do 
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Rio Grande do Sul que este Tribunal, dando provi
mento ao recurso que acompanhou o seu olllcio n. o 72 
de 27 de Maio proximo passado, 'interposto por José 
Candido Gomes da decisão dessa Thesouraria qnr 
negou-lhe nova vrorogação do prazo que lhe ftíra 
concedido, para allegar o qun fosse a bem de seu di
reito ácerca do alcance encontrarlo nas contas de seu 
fallecido pai, Antonio Cmdido Gomes da Silva, como 
Commissario geral do Exerci to no período decorrido 
de 16 de Junho de 18:lfi a 31 de Dezembro de 1838, c 
de Julho a Dezembro de 18:1!): resolveu conceder ao 
recorrente a prorogação por dle solicitada, e facul
tar-lhe o exame, nessa Tlwsouraria, dos livros e do
curncutos, em presr~nça tios empregados que liquidaram 
as mcncion:Hbs contas, nos dias c horas que forem 
ruan:ados pelo Sr. lHsrwr I. o r ; podendo, outrosirn, junta r 
novos documentos, com tanto que tenham por fim 
legalizar despezas escripturadas na fôrma dos despachos 
de 23 de Janeiro de 1Flli0 ,. I. o dt~ .Julho de 1867. 

l'isrotide do Rio flranro. 

N. 2;j(i. -BlPEHlO.-E11 R DE AiiOSTODE 18i2. 

Ao Presidente da Provinda 1lo 1\io t.le Janeiro.-Declara que o 
serviço da l'rcsit.lencia de mesa paroehial prefere ao exercício 
das funcções de supp!Pntc ,,, .. 1 lliz :uunieipal. 

2." Sect;:io.-1\linistr•rio dos Nr·gocios do Imperio.
Hio de Janeiro, em 8 de Agosto de 1872. 

Illm. e Exm. Sr.- Sendo priur:ipio adoptaclo rm 
varias deeisões do Govt~rno Imperial que o serviço elei
tor:,! prefere a qualquer ou trn. bem rPsol v cu V. Ex. 
deelarando ao 1.0 Juiz de Paz da frcg-uezia de Saquarema 
qne na proxima eleição primaria ua mesma f r eguPzia 
devia pr·esidir a assemhlóa parochiaL deixando o rxer
cicio do cargo de supplentt~ de Juiz l\lunicipal que 
exerce. 

Deus Guarde a V. Ex.-JotTo Alfredo Corrêa de:Olireira. 
-Sr. Presidente da ProYincia do llio de hneiro. 
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N. 2:j7. - UIPERIO.- E~l 8 DE AGOSTO DE !872. 

Ao Presidente da Pro'Vincia do Rio de Janeiro.- Declara como 
se deve proceder no caso de (dcsapp arccimento do livro das 
al't:l'; da cleir;ão rlc Vereadores c Juizes de Paz. 

2.' Sccção.-.!Uinistcrio dos Ncgocios tio lmpel'io.
Hio de .Janeiro, em 8 de Agosto de 1872. 

Illm. e Exm. Sr.-Foi approvarlo, por ser conforme á 
doutrina dos avisos n."• 101 e iO::! de 29 de Agosto de 
l8't8,o alvitre que V. Ex. adaptou recommendando ao 
1. o .Juiz dn Paz da frcguezia de Nossa Senhora da Con
r~eição do Passa-Tres, uo município de S. João do 
Príncipe, que, visto haver tlesapparccido o livro das 
aetas da nltima eleição de Vereadores e Juizes de Paz, e 
não existir copia dellas na Secretaria da Presidencia, 
Jizt~sse trasladar para novo livro, aberto, numerado, 
rubricado c encerrado pelo Presidente da respectiva 
Camara Municipal, a copia da acta que lhe serve de 
diploma, servindo-se de !la para a convocação . dos ci
dadãos que, na fôrma do art. 2. 0 do Decreto n. 0 f81;t 
de 2:1 de Agosto de :1856, têm de organizar a mesa 
parochial nas proximas eleiçÕes. 

DeusGuarrle a V. Ex.-JoàoAlfi·edoCorrêadeOlivcira. 
-Sr. Presitlente da P:·ovincia tio Rio de Janeiro. 

:'\. 208.-JUSTIÇA.-EM 9 DE .\GOSTO DE 1872. 

Tê!Hlo passado para os Juizes l'tlunicipaes as causas da l'rove• 
do ria de nesiduos, nelias devem servir os Escrivães daquellcs 
.luiws. 

Ministerio dos Nego cios da Justiça.- Rio de Ja
neiro, em 9 de Agosto de 1872. 

Illm. c Exm. Sr.- A 9 de Julho ultimo consultou 
o antecessor de V. Ex. se por fallecimento de José 
Pedro de Carvalho Moreira, Esl~rivãt> vitalicio dos 
Feitos da Fazenda de Porto Alegre c da Provedoria 
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de Capellas e Resiuuos, cuja serventia lhe fOra con
ferida por Decreto de 1R de Setembro de 1847, 
d•)\'r)-SC considerar extincto o segundo destes offi
cirJs; r:, na hypotltesr~ n~g<JtiYa, se s5o elles incom
pnl.ivr·is r·ntre si. 

E Stta l\lagestade o Imperador, n f')Uem foi presente 
esta duvida, l\landn dcei<lr:Jl' a V. Ex., que pela Lei 
de :J de Dezembro 1lc 18í1, lendo passado para os 
Juizes l\Iunicip<H'.S as causas Lia l'rovcdoria de Ca
pellas e Hesiduos, nellas cleve111 servir os Escrivües 
daquclles Juizes, corno foi jú expli~ado em Aviso 
11." 69 de 8 de Jnnho de lH48; convmdo, portanto, 
que seja posto a enncurso unicamente o ofllcio de 
Escrivão dos l<'eitos da Fazenda, se o da Provedoria 
não tiver sido rrendo expressamente por Lei pro
vincial. 

Deus Guarde a V. Ex.- Manncl Antonio Duarte de 
A.::et·erlo. -Sr. Prt)sideutc da Província de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul. 

N. ~;)!).-JIJSTIÇA.-EM!) nr. AGOSTO DE 18i2. 

Jleeirle que pelo julgamento das parti lhas de mais de õOO~OOO, 
cujo preparo incumbe ao Juiz ~luni~ipal, !leve 'J Juiz de 
Direito percehr:r os emolu111<~nto> do art. 13 do·llcgimcnto 
de Custas. 

l\Iinisterio dos Negoeir)s da Justiça.- Ilio do Ja
neiro, em 9 de Agosto dn 18i2. 

Illm. e Exm. St·.- Com ofiicio de 8 de Julho pro
ximo findo V. Ex. remetteu copia do que dirigira ao 
.Juiz de Direito da comarca de S. l'idelis, em solução 
ú consulta por elle feita, declarando-lhe que pelo 
julgamento das partilhas de mais de 500$000, cujo 
preparo incumbe ao Juiz Municipal, á vista dos 
arts. 23 e 2i datei n.• 20:33 de 20 de Setembro de 
f 87,1, deve o Juiz de Direito perceber só mente as 
t'lrstas fixadns IIO urt. 1:l do rngimcnlo respectivo. 
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Estando a decisão de V. Ex. de accôrdo com o 
Aviso de 27 de l\laio ultimo, Sua Magestade o Impe
rador Houve por bem Approval-a, o que lhe cómmu
nico para seu cllnhrcimenlo. 

Deus Guarde a Y. Ex:.- Manoel .-\nlonio Dum•k 
de A:rn;c1lo. -Sr. Presidente lia Província do Itio de 
J anciro. 

----..·---

1\'. ':!GO.- Jf1STIÇ:\ .-E~! !) DE AGOSTO M I R12. 

ncrl:ua que a tomatla tle contas de capellas até ;;oosooo eom
pi'te aos .Juizes l\Iunicipacs, c sentlo de maior l{Uantia per· 
tenec-lhcs u preparo súmenlc e a sentença. aos Juizes de 
Direito, t!UC deverão perceber os emolumentos do art. 3.'í 
do Jtcgimento tlc Cus!as. 

~Iinislcrio elos :\'cgocios lia Jus!it:;a.- nio de Ja
nci!'o, em 9 de Agosto de 1872. 

Illm. c Exm. Sr.-Em officio de 20 de Abril ultimo, 
consultou o Juiz de Direito da comarca de Piracuruca 
se a clle ou ao Juiz Municipal compete julgar as 
contas de capellas, de quantia superior a ;j005000; 
e, no primeiro caso, quaes os emolumentos devidos, 
ú vista da disposi•1ão gencrica do art. 35 do Regi
mento de Custas. 

Sua 1\lagestade o Imperador, a quem foi presente 
a t;nencionada consulta, l\landa declarar <[UC nas co
marcas geraes, conforme se deduz dos arts. 23, 
~~ i." e 2:, 24 ~ 1.0 da Lei n." 2033 de 20 de Setembro 
de 187·1, c art. 6í §~ L" e 2." e 66 § 2.0 do Decreto 
n." 482.\, de 22 de Novembro do dito anno, a tomada 
de contas de capellas, até 1>00$000, compete ao Juiz 
l\Iunicipal; e sendo de maior quantia, pertence-lhe 
o preparo sómente e a sentença ao Juiz de Direito, 
o qual deverá percehet· os emolumentos do art. 30 
do Regimento de Custas, emquanto não se providen
ciar sobre o assumpto na projecta~a rerorma do 
mesmo regimento. O que V. Ex. fará constar ao 
referido Juiz de Direito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Manoel ·Antonio Duarte de 
"t:a•crlo. -Sr. Presidente da Província do Piauhy. 
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N. 2Gt.- MARINHA.- Anso IIE !I DI: AGosro DE Wi:!. 

Faz c'tensivas ús cornpauhias de atHCtHiizes mariuheiros, na 
parte relativa ás rlietas, as dispMir:ór:s rio 1\c;wlarncnto n.o tiO i, 
rir 3 rle .la ttei ro r! c 1S:):l. 

2." Sccr.iin.-~. 20:W.- Mini,;leriu dos Negocio3 da 
Marinlu.- Hio de .T:tllr'ir", r·m !l tlc .\~~r1sfn dl' JRi2. 

Attcnrlendo :'ts rep:·r:snnlaçrJr;: t{liC foram dirigidas a 
esta Scerelaria de Est:ttlo. e de accrirdo com o pareeer 
mnittido pelo Cousellto NaYa! r·m rotbulta Jl.>) 201ii de 
:10 dP .Julho proximo findo, n•lat i\·anll'nle :'t insnm
cicncia das rlil'tas qun ~:lo :listrilmirl:ts ú~ praças da,; 
companhias de aprPndize,; marinlwiros; determino que 
;'t-; mesmas prar;:ts sejam t'\lt!lsiYas :ts Llispnsiçõt•s do 
Hrgulamcu to IJUC baixou rolll o Dr'tTCto 11." tl01 de;~ 
de .Janeiro dn JH:i:l. n '[!lt' t'••lllllllllliro a V. S. para os 
de v ir los f'lfei los. 

Deus f~uanle a Y. S.-.Jooq~tim lklfinn Rihciro da Lu~. 
-Sr. IJr. Cirnrs-i5u-mr·,r ria Armnrla . 

. \ falta tlr• parecer por !'·,niptP, rJ, l'rocura:lur Fi-;ralr!o Thl'
souro, un cxall!e de lfllcsU~t~s sui>:111:ttidas ao Trihuttal, nào t; 

ruotivo rir: llltllirlarle desde '11~~' o dito fullr·riollat'io tr>Jna 
parte na drt:is:lo c a 3S'i~Jta. 

l\linistnrio dos Nego•~ i os rla Fnr•ntla.- Hio de Janl'iro, 
Plll 12 tk Ago~to de fH/2. 

Communico a v. S., par:t o~ lin~ conYtlllit~ntes, que 
Sua J\lagcslade o Imperador, Conformando-se com u 
parecer ernitli~o pela Secçãt> de Fnentla do Conselho rle 
Estado, sobre o recurso interposto por Enuida L\ C." 
~~~ decisiio do Tribunal do Thcsonro Nacional, conlirma
toria da dessa Alfanr!Pga. qun stt.it~ifou os I'I'CIJITt~llll'~ 
;i multa dt• direitos dobrados. na illlportancia dP 
~:li71i)I)80, pelo aeercscimo tk I 1.2!1[) litros de vinlw 
r·ncunlradp nos setenta •· d<Jtl' t':t~cos vindos dt• Li~l•oa 
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na harca portugucza Linda, !} submettiJos ~despacho 
pela nota n. • 7313 de 24. de Janeiro ultimo, como 
contendo sómente 1.920 litros; Houve por bem, por Sua 
lmmecliata Hesolução de 7 do corrente mez, Indeferir 
o IUL'smo r('curso, visto não estar ellc comprehendido 
nos casos em que o Decreto n." 23~:l ue 29 ue Janeiro 
de 18;)!) permitte ao Conselho tle Estado annnllar as 
deci<>ões do referido TriiHmal; niio procedendo a nova 
razão apresenta da pelos recorreu tes como motivo de 
nulliclade-de não ter o l'rocuraLlor Fiscal do Thcsouro 
dado parecer por cscripto no exame da questiio perante 
o Tribunal, porquanto tomou o dito funecionario parte 
nessa <lei' is:lo ~~ a assignou : com o que fica cnmpt·itla a 
disposiçiio do § :1." do art. (i. • do Regulamento de IH 
ue Setembro de 18GO. 

Deus Guarde a V. S.-'-Yisconde do Rio Branco.
Sr. Inspector da Alfandegado Hio t.le Janeiro. 

:'\. ;!(;::.-FAZE\' f).\. -E li 12 DC \I;OSTO DE 1872. 

:\~o •:ouqti:Lt' au Cousclho 1le Esla1lo como Trillu·•al de revista. 
a :qm·ei:u;ão tle pr~l\·3, mas conheecr da injustiça ou nulli
llade nos easos do arl. 2S tlo Decreto n." 2313 de 29 de .Ja
tlt'iro tl•• Hl'í!J. 

Ministerio dos Ncgor.ios t.la Fazenua .- lHo de Ja .. , 
nPiro, em 12 ile Agosto de -1872. 

O Vi~coiHll' do Hio Branco, Presiuente do Tribunal 
do T!lesonro Naeioual, communica .ao S1·. Inspector da 
'flie.;ouraria de F:tzenda da Província de S. Pedro do 
Hio (}rande do Sul. para os devidos ciTei tos, que, sendo 
presente ú ~erç:io 1!1~ Fazenda do Conselho de Estado o 
ncurso til~ ll . .Maria Eulalia Pereira Barreto, viuva de 
Domingos Alves Lt~itl', Tlwsoureiro que fôra da Alfan
lli'ga 1la cidade de Porto Alegre, contra a uecisiio do 
mesmo Tribunal que a julgou re~ponsavel, e aos her
deiros c liadores do seu lina1lo marido por tlilferenças 
enconl.rauas ua liquidação tlas respectiv,~-d-os--
t•xercici?s llc 185~-~8;):3 e 1.81:i3-i8:i~~flértmÇ'\}l·~A!,-' ;, 
clla attl'!huc ao l'.scnplurarto da Alfán~~'rliar~uió '·; 

''' 



Ferreira 1la Silva: foi a referida Secção de parecer, 
com o qual Sua l\la!restade o Imperador Houve por hem 
Conformar-sr, por lmmecliata Resolução do ·1.• do cor
reu te m cz, qur o mrnc ionado rrcurso não pó de ser 
altcndirfo; não só por não se mostrarem provada~ :1s 
razões deduzidas llf'la rceorrentc, tanto mais porque a 
intervenção do E~cripturario Br~rnanlino, <la escolha c 
conlianr:a privada do li nado Thcwureiro, não teve lugar 
senão e unicamr~ntc soh a responsabilidade désle, d'omlc 
rcsnlta que em hora a mr·sma rerorrcntn possa ter acção 
contra o dito Bcmardinn. nem por isso llca isenta da 
sua ohrigaçJo para e,)Jil o Thcsouro; mas ainda porque 
a simpl1~s apreriaç:lo dl' pruva não ,·~ r•numerada romo 
funtlamt~nlo tlc rr•t·urso nos termos do Dcerdo n. o 2:1'~:1 
d1~ 2!l de .latwiru tlt' ltfi!l. qne st·J ronsitlera os casos de 
Ílli'OllljiCtCIII:ia, I'XI'CSSU tln potlt~l', C violaÇãO de !oi OU 

de f'orlllll[:h rsst'IICiaes, lli'lllilllll tlo.;; IJII:II'S dÚ-S() na 
questão suj1•i t:1, 

J'isr·mull' do Rio JJranco. 

--
N. 21l'L- IMPEHlO.- E11 D DE .\l:osro DE 1812. 

Ao Presitlcult~ 1la J>roYinr·ia de \tinas l;nae<;.- Declara como 
se tlevt~ proceder para os lraballios t'leitoraes 110 caso tlc ser 
Sllpprirnid:l 11111:1 fn';:llt'li:l ,. :11111t'\.11lo o SI' ti tl'l'l'ilorio a ollil'l) 
tktliwr·;o mllni•·ipio. 

2." Secção.-1\lini~lt'l'io dos Negocios do Impcrio.
Hio tlP Janeiru, em t:l tlt) Ar.;osto Je 1872. 

111m. r Exm. Sr.-E\pth-mc V. Ex. em seu ofllcio 
tle 2:1 do 111ez lindo IJIIP, lt'ttdo sido supprimida a frc
guezia do Biat:ltv l<'untlo do tllttniripio da Conceição, 
e anncxado o sctt terri torio á de .laliul icatulJas tlo de 
Carlhé, em virltul<• tia Lri Provineial n.o Hi82 de 21 
de Si'll'lllhro tlr• 18/0, re;;olveu \'. E\., ~obn• consulta 
do Juiz dr Paz da ul!illla, que, ,·isto n:Io ll'rem sido 
incluídos 11a qualillcação do t·orrenlc anno os Yotantes 
l'i!Sit]rnte~ 110 lerri [OI' LO da J. a das di tas freguczías, 
cumpria, para os lralnllio-: r·leitor:lt'', recorrer-se ú 
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provi1lencia I'Slahl'lecitla no Aviso n." 97 de 20 de Abril 
de 18'J~) l' em outros. 

Em resposta communico a Y. Ex. que ú 'approvada 
esta sua decisão. 

E quanto ú consulta fl'iL1 lU part1~ fln:il do mrsnw 
oílicio, di•claro a V. Ex:. : 

1. o Qut•, visto pertenrcrem a 1~olle.<2:ios dhersos os 
dous rderitlns lt•rritorios, dcn~m ns respectivos clei· 
tores continuar a votar nos collegiw; a que pcrtcncf~m 
os mesmos Li'ITitorios, seg-undo a disposição do art. :H 
das lnstrucr.11es anncxas ao Decreto n." 21i2l,Je 22 de 
A~.;osto de lSGO; 

2. o Qne a disposição do art. \l:l das Instrucçlícs 1lr 3l 
íle Dez1~mhro il1~ 1Hfi8 não é applicavel ú elriç~o ile 
Juizl's de Pn do territorio da rxtincta fregnezia, visto 
que, formando elle nm dislricto di' p:11., púde procc1ler-se 
a 1•ssa eli~içãn, como Si~ praticava anlcrionnnnte. 

Dem; Guanlc a V. Ex.- João Alj'rcdo CorTe'rr, de Olivcir·a. 
-~r. Presidente da Província ull ~tinas Geraes. 

N. 2();;. -MAIUNIIA.- Amo DE H DE AGOSTo llE 1872. 

Declara que aos officiaes reformados, qu:I!Hlo admittidos a 
serviço, compete, sem accrcscimo, o Slllrlo que lhes livcr sido 
fixado, ua fúrrna da lei, além da gratificação que lhes pcr
tclll·er. 

r~. • Secção.-1\linistcrio dos Ncgocios da l\larinha. 
-Rio de Janeiro, em 14 de Agosto de :1.872. 

De accônlo com informações prestadas e com o parecer 
enunciado pelo Comelho Naval na consulta n." 2066, 
de 30de Julho ultimo, previno a V. S. para os devidos 
dTeitos, de que, revogados como licam, o A viso n. o 6185, 
de 17 de Ao;osto de 1870, e outros que contenham dis
posições semelhantes, d'ora em Lliante aos olliciaes da 
Armada reformados, quanuo admittidos a exercer qual
quer commissão ou emprego, não compete a differença 
entre o soldo da reform:~ e o integral, que tem sido ul-
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timamcntc abonada, mas sim o soldo que eiTectivamente 
estiverem percebendo, na fórma da lei; sendo os ser
viços q uc presta rem remunerados com a gra Lilicação 
rJue lhes pertencer ou fôr ar h i ti· a da. 

Deus Guarde a V. S. -Joaquim De/fino Ribeiro da Luz. 
-Sr. Conta dor da Marinha. 

N. 21ill.- FAZENIIA .-~ EM H TlL A<iOSTo JJE 1872. 

Alhn d:ts (li'CSiar·,-~~~s ronl'<'tlida-; :1os Presii!Pntcs lic Provincias, 
Jl:ll'a luzes tlr;s r<·sp<:cli\os p:liaeil•s, e que devem 'cr en
tregues por mpzes vr•w·.illn.". , ucuiluma outm importancia 
po•lem as TIJ('sourari:•s lit''-I"'HiitT cuut semelhante ohjccto. 

Ministcrio dos Negocias rb Fazenda.- Rio de Ja· 
nciro, em H de J\g-usto de 1Hí2. 

O Visconde do Hio Br:111Co, Presidrnte <lo Tribunal 
•lo Thcsouro Nacional, de conformidade com o Aviso 
do 1\linistcrio dos Nl'gurio.~ do Impcrio de t> do corrente 
mez, onlcua aos Srs. Inspcctorcs das Thcsourarias de 
Fazen1la que ncnhu!lla Ílliportancia paguem além da 
prcstaç:lo da quantia certa e prdixada, tJUe se concedo 
para auxiliar os gastos qnc o.~ l'rc~identcs rle Provin~ 
cias são ohrigados a f:Jzcr cnJJI l1tzes do palacio; pres
tação (jue, de arcl!rdo com o Aviso circular do dito 
l\linisterio dn 3 de Agosto de 1870, deve ser entregue 
aos mesmos Prcsiden lcs por mczcs vencidos. 

Visconde du llio Branco o 
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N. 2fl7.- FAZENDA.- E'r fi DE AGOSTO DE !872. 

l\l:uula sollrestar no lançamento a que se tinha de proceder 
na Ilha tle Fernantlo de Noronh:t, para a cobrança de certos 
impostos. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenlla. -Rio Je Ja
neiro, em H de Agosto tle 1872. 

O Visconrle tlo Hio Branco, Presitlente tio Tribunal do 
Thesotno Nacional, commnnica ao Sr. Inspcctor ria 
Thesnnraria tln FazPnda rla Provinr:ia de Pernambuco, 
para a dnvida inlelligt~ncia, que, tendo :1. Secção rle 
Fazentla tio Cunscllto de E~tatlo consulta do, de ordem 
de Su:t l\lagrst~ule o Impr,rador, sobre a ma teria do 
ofllcio n." 33 do 18 de Fevereiro de 1870, GO qual o dito 
Sr. Inspector pede eschrecimcntos t[uanto ao morlo de 
fawr ;~rrecadar o imposto pessoal e o de intlustrias e 
proíissücs, a que considera sujeitos, ao primeiro, os 
empregados exislenlt~s na Ilha tle Fernando, c, ao se
gundo, os vinlllleiros que ;~!li nego~iam em generos 
nacionacs e estrangeiros; visto não julgar-se autorizado 
a mal1llar procotlcr na referida Ilha ao respectivo lança
mento com as formalirladcs legacs, por ser olla um Pre
sillio militar, sujt~ilo ;í juristlicção militar e ao Minis
terio da Guerra: O mesmo Augusto Senhor, Confor
m~ntlo-sc com o parecer rJuc a talrcspeilo tlnu a men
cionaria St•cção, llonve por bem Decirlir, por Immediata 
llcsoluç;lo do 1. o do corrente mcz, que, com qu~nto essa 
Thesouraria não esteja inllibida de manrlar fazer o Ian
çunenlo e cobrança dos cit~dos impo,;~os, todavia, 
altent~s ~s dillicultlaries pr~tir~:1s rJne haveria em con
scgui~-o, c a cxiguidadc da renda, talvez insufficicnte 
para cobrir a tlesp07;a da arrceadaç;io, se deve !sobres
tar a !li em tal cobrança, até que o Poder Legislativo 
providcnrie a semclltante respeito como fdr mais acer
tado. 

Visconde do Rio /Jranco. 



N 2()8.- FAZENDA.- E~I 11 DN .\GOSTO DE 1872. 

Nega provimento ao recurso <le um Juiz l\lunicipal, a respeito 
rios rlin~itos da sua uolltCa~·ão. 

l\Iinistcrio dos Negocio.s da F:ur'mla .-Rio de Janr:iro, 
em H de Agosto ri c H172. 

Sendo presente ú Sr~cr;:to rlc Fazenda do Conselho do 
Estatlo o rf'curso rio Bacharr·l ~'r~mcisco de Paula do 
Araujo c Silva, inlr:rposto do dt•sparho ~leste l\linisterio 
de 2H de Dezembro do an11o passado, ifUe o sujeitou a 
pagar pela srta JtOIIIr~:rt::io dr~ Juiz l\lnniripal do lermo de 
llaC!'uahy o impo,;to rle ::o";, 111 f(rnna da Lei n." 171i1. 
do 28 rk Junho dn lH70, ,, ILio ,, de:;"/,., como elle pn~
lnnrlia, pq1· ju!gar->t~ 1:nm rlin·ito ;~o beneficio da Lei 
n." W:lO dr• 27 de Sr•tenilrro do r! i to anno, art. lO§ :3H, 
1 isto ll'r sírio nomo:tdo \'!Ir ,';rrvl'mbro Llatjuelle llli'smo 
anno, o ron~cguintnmr·ntc ,;oh o re,e:imcn da nova Lei, 
pois q:lf'. ~enrlo l'l!a pnldii':Jda a :lO do Setembro, co
meçoJr a rig1Jrar a 8 d1· Outubro seguinte; a mesma 
Sr·cç:lo: 

Comidr'!'anilo qnc ~~ Leis ~nnuns <lo Orçamento t~m 
um cararter especial por sua natureza, pois começam c 
acal1a!ll com os nxercicios para que são votadas; sendo 
!JILI', salvas a.s di-;posit;Gcs mandadas expressamente 
<:LLIIIJrrir dt•sdn loq-o, as dl'lll~is n:io innovarn a actuali
iladt~ St'IIão d<J dia em qtw sr· ahr•· o r•xcrTicio, no qual as 
Illi'SIII::s L1•is km de n·ger; 

Qae 11ãu Ílli!OV:tlll mr·smo 1rs dir•·itos c obrigaç.(íes prc
t'xi>lt'llli'S, f'!llbon tr•nl:a111 de rl':ilizar-sc, ou de obter 
Sr'Ll l'ülllpfr•Jilt'lllU Clll I'XI'I'r'iCiiiS diversos; 

()ur• o rr~corren t1~, ac1~i l:!lldu o suprauito cargo quanrlo 
()-;t,~ era onerado do imposto do ::o "/

0
, conlrahiu a oliri

~~·nção dn t'a . .lial-o, c rlcvnia f:Jzd-o dt•srle logo, si a Lei 
rror e'rnid:tde, ou favor :10 enlpregado, não repartisse 
C'.,r~ imposto por mc•n,.;alidadcs; 

Consid•·rando, oulrosim, rpH~ urna Lei posterior de 
nn;:JIIll'll to que el1~vasse a 10 ou :i() ''lo o referido im
pO:'Lu, não alfcctaria a obris·::u;ão rio recorrente para 
Ulll'ral-o em relação ás prc~tar;u•·~ não satisfeitas; e que 
a mc,;;ma regra se dú 11a l1ypolhr~so inrers:1, desde quo 
11~11 1:xi,.;tc di~po~iç:1o cxprl's<a l'lll contrario: 

i1oi de par<·r·er qtw n:lo I!Hi,t l'rlllrl:tllli'llto prol'rtlente 
[':\r! [il"<llilllCIIIO dt• l'CI'UI'~rr. 
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E lhYcnllo-sq Sua l\lagcstaue o Imperador Conformado 
co111 o dito parecer, por lmmcdiata Hcsolução do L" do 
t'OITt'llll' llli'Z; assim o commnnico a V. S. para sua in
Lclligl'neia c dnviuos elfeitos. 
lkn~ Gnanle a V. S.- Visconde do Rio Branco.

Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

N. ~li!l.-FAZENDA.-E~t Hi DE AGOSTO nE1872. 

O emJH'I'~allo que pctlt) demissão , uno púdc, antes de lhe ser 
e lia conecilida, deixar o cxcrcicio do seu lugar. 

1\lini~tcrin do,; Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 
em W dL' Agosto de 1S72. 

O Vi:"conde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do 
Tl11~snnrn Nacional, I]Pt:lara ao Sr. lnsprctor da Thesou
nria de Fazenda da Pi·ovincia 1la Bahia, em resposta ao 
~~·u ollicio n. • US de 17 uo mez proximo passauo, que 
l1em proec•dcu ~~~~pendendo por quinze uias o ex-The
sourciro de,sa ll••partic;ão, Duarte de Oliveira, visto re
ensar·SI\ a continuar no exercício de seu lugar, antes de 
ser-lhe concl'dida a tlemissão que pediu ao Governo Im
perial. 

Quanto á falta de pessoal de que se rcsente a Thesou
raria, o Sr. fnspeetor chamará para auxiliai-a os em
preg-:ulos da A lfand(•ga c da R(~cebet!oria que essas Re
Jl:lrli•:õcs plld(•remdispensar; e, na faltaab~olptadestcs, 
ü autorizatlo para :~dmittir Collaboradorcs, mcuiante 
gratiticat;õcs razoaVl'ÍS. 



N. 270.- L\IPERIO.-E11 Hl DE AGOSTO nE 1872. 

Ao l'rcsitlt~ntc tia Provinda tio nio •le .Tancirn.- Declara: 1.0 IJU(} 

n:w se Lt:ndo in,tall:ulo na ,·:iHll':l legal a .Junta de qualificação 
tia fregnczia tia A p[lareeitla, uão deve reunir-se até a a[lpro
v:u:ão da deição tlc elciton~s; :!." onde devem vot;1r os habi
tante-; d:; uma fn•gite7.ia nov:t aiu:la não '!ll:tlilic:ulos. 

2.a St•rç:lo.-1\linislcrio dos Ncgocios do Impcrio.
Hio de Janeiro, t'Ill Jfi d,: AgP.-;to de i8í~. 

Tllm. r: r·~'(lll. ~1'.-.\l:l~!l':llldo o l'PI:I•hillllmlo do officio 
tl1: V. E'<. d•• :10 do 1111'1. li11dtt, di·cl:tro-llw que o Go
rt'l'IIO lmpr•rial :tpprornu a st'gninte resposta daria por 
V. E'<. :·t roltSitlla l[llt'lill' f··z o L 0 Juiz de Paz 1la 
frt'gll:·zi:t dt• N'''s:t Sl'liltlll':l da Cowr:iç:io rla ,\ppan•eitla, 
do lllllll i r i p i 11 d t' 1\1 a'' t': : 

L" ljtw n:lu "' lnndo illslall.1do na 1':pora lr'.'.Cal a Junta 
tlt: l(tl:lliliraç:in da dit:1 f'rt'!_!'ill'í:!:t, 11ã11 der1• mais reunir-se 
t'tllqlt:lllll• n:i11 ft11' appru1 :11h a l'l:·içio do-: respcctiros 
l'leitlll't'.'• a qllr: st• lt·m dt• l'ror,·dn1· 110 dia IH do .:orrenle 
lll•'Z; dt'\'t:ndo ali i '''r rir, [Iara a rh:tm·llla dos Yolanlcs 
ncsl·t r:l<·ir:lo, a ullillt:t ifll:ililir:lr;ão J"l)gularmPnll: r·on
cluitla, dt~ l'•ntformidade t:om :1 ti11ulrina do Aviso rle 10 
dt• .Jnnlw do correnltl :tlllltl: 

2." ()rw 11:1,1 se lendo :ti111l:t prnr:t•,Jitlo :'t qnalilil'a1;ào 
dos \'Ol:trlir•s da JIIJ\:t fiT~Itt'zia de: ~:1nlri Antonio de 
Saplll':li:t, de~!llülllhrada ti'! tlt: Nos:;a St•nltor:t da Cnn
t:r•itJf,l rh .\np:lrt•r:iri:J 1'1!1 Yirlillln ti:~ Lei Provirlf:i:t! 11." l(i 
dr: !fi rli· ;'>l'ltYI'IItllrtl do :tllllll Jl:l'':lrlO, llt'lll se :ll'h:~ntlo 
m:~rrado 11 llll!lii'I'O do.~ s:'!IS t•leiltll't'.', n:lo s1: pt'lllrl alti 
f:IZ!'l' :t ef,·ir;ln d,•.'>lt•s, t:lllll!'"inrlo q11n seus lialiilanlt:S 
volt'lll 11:1 l'rtl•;n,·;,ia :1 tJlll' p<Tl.r•tH:iam, nos Lermos do 
,\vi:; o n ." '!.77 de ! í r! e .ll!tllll) d:: lHlii ~ 2." c do art. \H 
das Inslrtli'IJic.o; 'ilt•• :H·ortl]l:lrtllaram o Aviso n.":;U:i de :a 
de ]) 'Wiltliro dt• lSfiS. 

Den:' Cu:trrlt• :t V. Ex.-.hlo .llj'r,•,ln Co1'r,:,t rlc Of,:vcim. 
-Sr. l'!'l~ :itL !li C rLt l'l'll\iwi I dll !li ti tk Januil'l'. 
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N. 27:1.-GUERRA.- E11 16 DF AGOSTO DF 1872. 

Resolve duvidas sohre a intellivencia do Aviso de 19 de Junho 
de 1872 para execução do Decreto n.o 4560, que crcou a. 
medalha geral da campanha do Paraguay. 

!!Iinisterio dos Ncgocios da Gucrra.-Rio <leJanciro, 
em 1G de Agosto de 1872. 

Illm. c Exm. Sr.- Em solução ús duvidas da com
missão cncarrcgacla <lc passar os diplomas da medalha 
geral da r:ampanha do Paraguay, relativas á inlclli
genc.ia do Al'iso dt~ H) rle Junho ullimo c sobre que o 
rcspecli v o Pn•si1lcn tn pede esc la recimcn Los .em oilicio 
dirigido a V. Ex:. sob n. o W c data de 3 de Julho pro
ximo passado, dccla r o a V. Ex., para seu conhecimento 
c fins convenicn Lcs : 

L o Que o ponto de partida para a compu.Lação do 
tempo 1le serviço de campanha deve ser o dia em que 
o olllcial ou praça, que tem de receber a medalha, 
marchou i~:corporado ou isoladamente do lugar em 
que se alistou, ou em que servia, para o theatro da 
guerra, dt•seonlando-se-lhe qualquer tempo de inter
rupção rle marcha, 'I uc não fosse para serviço r ela ti v o 
á guerra: 

2. • Que aos qur~ assisl iram :í rendição de Uruguayana e 
rleJwis tnnspuzt•r:llll o Urn'!:uay, sr~ deve contar o tempo 
rle campanha Je,tle qnt~ enlr:Jram nm serviço activo de 
guerra, CO!llJlrclleut.l ido o c1ue precerleu úquella rcn
diç:"io: 

3. o Que por opcraçiíe.~ aclivai> rlc guen:~, quanto aos 
que serv irarn na Proviuria tle l\la to Grosso, não se deve 
entender súnwntn os combaies e encontros que àlli se 
dernm com o inimigo, mas sim quaesquer movimentos 
de tropas eom o fim de expcllir o inimigo que inva
dira ~ Província, ou de dcfen1lcr qualquer ponto della, 
comprchcndenrlo-se entre os que têm direito á medalha 
os empl·t•gatlos civis, que fazendo parte da Pagadoria 
tivt:ram de acompanhar as forças, ou outros que ti
vessem funcçfics csperiaes junto llella<'; vindo, por
tanto, a considerar-se sem direito ú medalha sómcnte 
aqucllcs que não tomaram parte nrssas marchas, conser
vando-se t•m empregos scrlentarios na capital ou em 
f)Utro qualquer ponto da Província; 

~.o Finalmente, que os olliciaes ou empregados com
missionatlos em Moutevidéo nf\o se podem equiparar 
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ao5 de !!la to Grosso, que não tomaram parte em operações 
contra o inimigo: 

:l. o porque entende-se por theatro ela &"uerra o tcr
ritorio em que ella se pa~sa c o do~ allw!los do bel
lirrerante; 2. 0 porf{uc nãu t~ de justiça cpu~ se equiparem 
o; serviços do individuo, qtw dnix:ou o Brasil e seguiu 
para Montevidéu, com os daqtu~lle fJUC não ahanJonou 
â sua Província (l\hto Gros~ol, r não rsteYe em actos 
de guerra, e súmente em guarnição na capital, ou 
outro ponto, r~m qne n:io honve contlicto com o ini
mirro c rJUC mesmo não IPYC occasião tlc emprchcmler 
ma~·chas par<~ a fronteira. 

Deus Guanle a V. Ex.- .Toiio .José de Oliveira .Jan
qneira.- Sr. João Fret!Prico C a ld well. 

N. 2i2.-JUSTIÇA.-E~r Hi DE At;osro DE 1872. 

Declara que o Juiz de Direito em subsliluição reciproca não 
lcm direito á gratilic:u;;w do su!Jstituillo. 

l\linisterio dos Negocios cta Justiça. - Hio de Ja
neiro, em 16 de Agosto de t H72. 

111m. e Exm. Sr.- Com ollicio n."Hi de f> de Abril 
proximo lindo Y. Ex. transrnittiu copia do que lhe 
dil'igiu o Inspector da Thesouraria de Fazenda e dos 
pareceres do Contador e do Procumdor .Fiscal da 
mesma Repartição sobre o requerimento do Juiz de 
Direito da 2.• Vara Civel dessa capital, pedindo ser 
pago da gratüicação do da Provedoria, a quem sub
stituiu. 

Em resposta declaro a V. Ex. que foi regular o 
acto da Thesouraria recusando aquelle pagamento, 
visto que o art. 29 § 12 da Lei 11. 0 2033 de 20 de Se
tembro de ~ 87,1, invocado pelo reclamante, refere-se 
aos substitutos, quando snb,;tituern aos Juizes de 
Direito, e não a estes em substituição reciproca. 

Deus Guarde a V. Ex. -111 anoel A nlonio Duarte 
de Azevedo. -Sr. Presidente da P rovincia da Bahia. 
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N. 273.-FAZENDA.-E!t 17 DE AGOSTO IJE 1872. 

Approva a deliberação da Thesouraria de Pernambuco, cíe 
mandar suspemlcr nos mezes de Junho c Dezembro de cada 
anno as( Lransferencias de\ apolíces da Divida Publica, i:ea• 
lizadas ria mesma Província. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 17 de Agosto de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Pt·esidente do Tribunal 
do Tllesouro Nacional, tendo em vista o que lhe expOz 
o Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda da Província 
de Pernambuco, em olficio n. o 141 de 10 de Junho ul
timo, sobre a autorização que deu para suspender-se 
nos mezes de Junho e Dezembro de cada anno as trans
ferencias de apolices da Divida Publica, realizadas na 
mesma Província, ad instar do que já foi estabelecido 
no Regulamento de tü de Janeiro de 18~2 e Decreto 
de 15 de Outubro de 1850 a respeito das transferen
cias dos ditos títulos para esta Ct1rte e para as outras 
Províncias: declara ao mesmo Sr. Inspector que, em face 
do disposto no art. 28 da Lei n. • 317 de 21 de Ou
tubro de 1843, approva essa sua deliberação; recom
mendando-lhe, porém, que a faça publicar com suffi
ciel!te antecedencia, como exige aquella V-1i, e por 
mais de uma vez, a fim de chegar ao conhecimento 
de todos os in tcressados. 

Visconde do Rio Branco . 

..... 
N. 274.- GUERRA.- EM 20 DE AGOSTO DE 1872. 

Dá providencias sobre o pagamento dos fardamentos, não dis· 
tribuidos ás praças [do Exercito nas devidas épocas. 

l\Iinisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
em 20 de Agosto de 187~. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo sido ouviJo o Conselho Su
premo Militar sobre o officio que V. Ex. dirigiu a este 
~finisterio sob n." 133 e d01ta uc 24 Jc Outubro ultimo, 
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relativamente ao pagamento dos fardamentos não dis
tribuídos ás praças do·Exercito nas devidas épocas :.Sua 
Magestade o Imperador, Conformando-se por Sua Imme
uiala e Imperial Hesolnção de 1ff do corrente com o 
parecer do mesmo Conselho exarado em Consulta de W 
de Julho proximo passado, Houve por beln Dcéidir que 
taes vencimentos atrasados devem ser pagos em di
nheiro, eomo se aeha estabelecido com as eseusas do 
serviço, tomando a autoridade eompetente as meditbs 
convenientes para prevenir os abusos de que trata V. 
Ex. em o referido offieio: o que declaro a V. Ex., para 
:ieu conhecimPnlo r devidos efl'eitos. 

Deus Guarde a V. Ex..- João José de Oliveira Jun
queira.- Sr. Presidcntn da Província de 1\lato Grosso. 

N. 27ri.-FAZENDA .-Eu 20 nE Ar:osro nE 1872. 

Nt~ga a uma Compauhia de fetTo-earril, á qual se concedeu 
ist~nçãu de direi~us, a "'''' ituic;~o, elos •(tte pagou por divet·sus 
objcctos impôhados jJara seu uso, visto ter-se elfcctuado o 
respectivo despacho s•~tu ordt•tu cleslc J\Iinisterio. 

Ministerio dos Negocias ria Fazenda.- Hio de Janeiro, 
em 20 de Agosto de 1872. 

O Visconde rio Hio Jlranco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, .:omrnuniea ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província do 1\laranhão que 
foi indeferido o requerimento cpw acompanhou o seu 
officío n.

0 

78 do Lo de Jullto proximo passado, no qual 
a Companhia de feiTo-carril da eapital da mesma Pro
víncia pediu a restituição da qnantia de 3:.iõ~220, que 
pagou de direitos de diversos objectos importados para 
o seu uso; visto terem sido d(~spachados antes de ha
ver-se expedido por este l\linisterio a necessaria ordem 
para o despacho livre dos :naleriaes destinados ao con
sumo da dita companhia, e não dispensar o Decreto 
n." 2037 de 27 de Setembro de 187J. a fiscalisação por 
}>arte da Fazenda Nacional, nos termos da Circular 
de 3 de Dezembro de 18fi9. 

Visconde do Rio Branco, 
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N. 276.-JGSTIÇA.-EM '23 DE AGOSTO DE 1872. 
.. .1• I 

Declara que as custas do art. 7;) do respectivo /regimento Çom
pctem unicamentc ao Advogado c aos procuradores das parte~, 
e não a estas, quando por si proprias accusam ou se de
fendem. 

l\linisterio dos Negocios da Justiça.- Rio de Ja
neiro, em 23 de Agosto de 1872. 

I IIm. e Exm. Sr. -Em officio n. • 9 de f 3 de Julho 
ultimo submetteu V. Ex. áapprovação do Governo a 
decisão dada pelo Juiz de Direito da comarca do 
Br·e,jo á consulta do Juiz Municipal do termo de 
S. Bernardo, declarando que as custas, de que trata 
o ar'!. 75 do regimento respectivo, competem uni
camente aos Advogados c procuradores das partes e 
não a estas, quando por si mesmas accusam ou se 
defendem. 

E Sua l\lagestauc o Imperador, a cujo conheci
mento levei a dita decisão, Houve por bem l\landat· 
<lpproval-aJJor ser juriuiea e estar conforme com a 
inseripção o capitulo f .•, titulo unico do regimento 
citado; o que communico a V. Ex. para seu conhe
cimento. 

Deus Guarde a V. Ex. -Manoel Antonio Dum'tc 
de Aze1Jedo.- Sr. Presidente da Província do Ma
ranhão. 

-s••• 

N. 277.-FAZENDA.-Eu 23 DE AGOSTO DE l872. 

Jkdara com direito á respectiva porcenlagcm o Administrador· 
da Capatazia de urna Alfaurlcg-a, r1ue licftra addído á mesma 
llcpartir;ão, por l.er sido cxliucro o seu lugar. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenua.-Riode Janeiro, 
em 23 de Agosto de :1872. 

O Visconde uo ltio Branco, Presidente do Tribunal 
rio Thcsouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fazenua da Província de Pernambuco 
fJUe foi deferido o requerimento, que acompanhou o 
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seu officio n. • 60 de 'i:! de :Março proximo passado, no 
qual o Administrador da extincta Capatazia da Alfan
dega da mesma Província, João Athanazio Botelho, 
reclamou contra a decisão dessa Thesouraria, que ne
gou-lhe o pagamento da porcentagem que lhe compete; 
porquanto, tendo o supplicante ficado addido áquella 
Repartição, por ter sido extincto o seu lugar, em con
sequencia do contracto celebrado entre o Governo Im
perial e Bellarmino do Hcgo Barros c outros, para o 
serviço da Capatazia c obras da referida Alfandega, 
compete-lhe todo o vencimento do seu emprego, como 
se praticou com os empregados da extincta Capatazia 
da Alfandega do Hio de Janeiro, que, dnixando de fazer 
parte do pessoal da companhia ria dóca respectiva, 
ficaram addidos ;í mesma Alfandega; tendo alt~m tlisso 
o supplieante em sr,n favor o disposto na segunda parte 
do art. 2:3 do Derreto 11." fd7r; de 6 de 1\laio de 1868. 

fiscontl~ do Rio Branco. 

N. 278.- FAZENDA.-E~I 2'1 DE AGOSTO DE :l872. 

Determina o cxacto cumprinJCnto, por parte das Thesourarias 
de Fazenda, da tabella anncxa ao Decreto u.• 4!Ji5-t deste 
anno. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda. -Rio de .Janeiro, 
em 2'~ de Agosto de !Ri:!. 

O Visconde do Hio Branco, Presidente do Tribunal 
do The~ouro Nacional, tendo f'ffi vista o Aviso n." 1969 
do l\Iinisterio da Marinha de 3 do corrente mez, em que 
lhe communicou ter a Thesouraria de Fazenda da Pro
víncia da Bahia se recu~ado satisfazer os pedidos de 
dinheiro para eompra das Yer1luras c sobremesa conce
didas ás guarnições dos navios de guerra pela rv ou~er
vação da tabella annexa ao Decreto n." 495~ de 4 de 
lllaio do corrente anno, ordena aos Srs. Inspectores das 
Thesourarias de Fazem!~ IJUC obscnem a dita tabella, 
~orno é de mister. 

Viscondt: do f (i o Branco. 
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N. 279.-IMPERIO.- EM 2í DE AGOSTO DE 1872. 

Ao Prcsiuente da Provincia do Pará.- Declara onde e como 
devem votar os habitantes de parochia nova, ainda não qualifi
cados. 

2. • Secção.-1\linisterio dos Negocios do Impcrio.
Rio de Janeiro, ,em 2í de Agosto de 187:!. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Accuso o recebimento do officio 
de V. Ex. de 31 do mez findo, no qual me communica 
ter resolvido: que, visto havrr si1lo annullada a quali
ficaç.ão a que se JH'ocerlêra na freguezia de Nossa Senhora 
de Nazareth, ullimamcnle crcada, e por outro lado ter-se 
1lci"xallo de contemplar os habitantes do seu territorio 
nas qualilicações do corrm1te anno rel;:tivas ás duas 
antigas freg·uczias da Trindade e de Santa Anna, das 
quaes foi desmembrado esse territorio, não podiam 
por isso os referidos habitantes votar em nenhuma das 
mencionadas freguezias. 

Fundou-se V. Ex., em relação à estas ultimas fre
guezias, na razão seguinte: que, não podendo ser admit
tidos a votar nellas os habitantes da nova freguezia 
senão em virtude das qualificações anteriores em que 
se acham incluídos, resultaria dahi a irregularidade 
de llcarem prejudicadas as qualificações do corrente 
anno, porque nesse caso deveriam ser tambem chamados 
por aqucl\as mesmas qualificações os habitantes das duas 
antigas frcguezias. 

Em resposta observo a V. Ex. que, cumprindo tornar 
sempre effectivo o direito de votar a todo cidadão a 
quem competir, não podem ser excluidos de o exer
cerem os cidadãos de que se trata, devendo remover-se 
qualquer embaraço que occorra. 

A ditliculdade pratica que se offerece, e á qual V. Ex. 
se refere, nascida da circumstancia de não terem sido 
elles comprehendiiJos nas qualificações das duas fre
guczias a que anteriormente pertenciam, e nas I(Uaes, 
segundo o art. !H parte 1inal das lnstrucções annexas 
ao Aviso n. • 565 de 31 de Dezembro de ·1868, compete-lhes 
votar, póde ser desfeita pelo expediente de serem cha
mados os cidadãos da nova freguezia pelas ui limas 
qualificações em lfUC estão incluídos, não obstante 
f;.~zer-se a chamada dos cidadãos das dua!) .. sobred~ 
frng~H:zia': de Santa Anna c da Trindade {~l~~t lfl\t~s.·1~~ ~--.. 
qualtltcar:ao t)o anno corrente. · 1.,: ' • ·' '/~.· \ 

\ 
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Facil ser<'~ diserimioar os cidadãos pertcw.:eJ!lt~s ao 
territorio da nova freguczia que devam votar, segundo 
as qualificações anteriores, verilicando-se, a vista das 
respectivas listas, quacs os IJUarleirões das duas antigas 
frcguczias comprehendidos no Lcrritorio que passou 
a constituir a nova. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jorio Alfredo Corrêa de Oliveim. 
-Sr. Presidente da l>rovincia do Pará. 

N. ::!RO.- ll\IPEHlO.- E~t :;(i JJE \r;oc;ro DE 1872. 

Ao .Juit. de 1'.11. l'resiflcult'. da 111•~,;a paroeliial 1la freguczia do 
Sacr;qncnlú.- Hesolve dll\'ida-; ,;nine o 1110110 tlc apurar listas 
tlt• votalll"' e111 'i'"~ haj:1 lall.a fi,• al!!'Ulllas cl~s dc~<it,:lla~·õcs 

ni;.:itl:ii. 

2." S1•cção.--· Ministcrio dos Ne.c:ocios <lo Impcrio.-
Rio de .JaHt'iro, em 2li de Agosto de 1Hí2. 

Em resposta ao otneio de Vm. <lalatlo de hontem, em 
que me consulta si devem ser apuradas duas listas, 
nas quaes se adwm Llous nomes sem Llesigna1:.ão de 
r~mprego ou occupação, tl ou! ro~ nomes designados por 
iniriacs, tendo apenas JIOI' inteiro o sobrenome; declaro 
a Vn1.: 

I." l)ue, 11ão podendo ser rou~id1~rada como substancial 
a primnira da-; rt'ftTidas faltas, :'t vi~ta da disposi1:ão do 
art. r>t da Lei de l!J de Agosto de JS~f), uma vez que 
não l1aja duvida sobre a irlnnlidadc das pessoas a tfUCm 
os nomes ~e reflorem, devem ser apurados tacs votos: 
convindo porém IJUe seja111 tomados em separado, si 
aqtH'Ilas duvidas se su.,t:itarelll; 

2." Qut•, podendo dar lugar a duvidas da mesma na
tureza a circumstancia dn não serem escriplos por 
in te i r o I o dos os nomes e sobrenomes dos cid:1dãos vo
tados, cumpre tfUe neste c;1~o sejam toma1Jos os votos 
r·m separado. 

Deus Guarde a Vm.-.Jodo Alfredo Corrêa de Oliveira. 
-Sr. Juiz de Paz Pre~idt~lllt) da mesa parochial d:t fre
'.?:IH'Zia do Sant i~simo SatTamento. 

---•.-i•-~--
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N. 281.- FAZENDA.-EM 27 DE AGOSTO IYE 1872. 

A;. q ll:llltias consignadas pelas Asscmbléas Provinciaes ~ara 
anxilio d:n dc.ipelas com a construcçà() de lin)1as JIJJ~ra
phicai\ d :vrJi ser escripturàilas na> Thcsourarias d1• Fazenda 
como rcmc>sa rece!Jilla do Thesouro. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 27 de Agosto de 1872. 

O Visconue tlo Rio Bran::o, Presidente do Tribunal 
rlo Tllesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das 
Tltcsonrarias de Fazenda, em conformidade tlo Aviso do 
l\Iinisterio da Agriwltura, Comrnercio c Obras l'nulicas 
de() do mm: correnlt~, t[UC as quantias eonsignadas pelas 
Assnmbléas J,>rovindaes, 011 I(Uaesqucr outros donativos 
para auxilio da!> despezas com a conslrucção de linhas 
tekgra plt icas, devem !'Cl' escripturadas como. remessa 
recebida do Thcsouro; c essas dcspezas considet·adas 
sem distinr·ção, quér se ell'eetuem por conta dos crc
di tos votados no orçamento, quér das di tas consignações 
e donativos, a lim de se classilicar no mesmo Thcsou.ro, 
por occasião do cncenamcnto dos exercícios, o excesso 
que se vPrific:u·. liebitamlo-5e a conta de depositas e 
ncdi tando-se a de dcspeza gera I, de modo 'IUC appareça 
no balanço geral do lmpcrio tanto as quantias despen
u idas por eon ta do Estatlo, como das consignações e 
donativos de IJUC se trata. 

Visconde do Rio Brtmco. 

~. 282. --:\IARJNHA. - ÁYISO DE 27 llE AGOSTO DE 1872. 

Hesolve que 11~10 tem appticação aos l).ffiCiaes dO Corpo de 
FaZP!Hia a~ 1\isposil:õe'> da Lei n. o 1204 de 13 de ~I aio de t8M. 

2 a Srcção.-1\linistcrio dos Ncgocios da 1\larinha.
Rio llc Janeiro, em 27 de Agosto de 1872. 

Sua l\lagestade o Imperador, a quem foram presentes 
os pa pcis r ela ti r os á reforma do Official de Fazenda da 
:1.> classe .los{~ Larlislúo de Banos Figueiredo, Confor~ 



mando-se com o parecer enunciado em consulta da 
Secção de Gucna e l\Iarinha do Conselho de Estado, de i 1 
de Outubro do anno p11ssado, Houve por bem Mandar de
clarar a Ym. que asdisposiçõescla Lei n. 0 :1204,dc 13dc 
l\laio de 18tH, não Wm applicação aos oiilciaes do Corpo de 
Fazenda da Armada, sendo obvio que o art. 37 do Reg·ufa
men to anrwxo ao Decreto n." 4173, de 6 de l\laio de 1868, 
que presuppiie uma d isposit~ão legisla ti v a preestabeleci
da c regula o modo pratico tlc executai-a, não póde ser 
invocado no caso de que sr' trata. ü que commuuico a 
rm. para os fins convenientt~s. 

Deus Guarde a Vm.- .Joar;nim Delfino Ribeiro da Lu::.
Sr. Chefe do Corpo de Fazenda. 

---<)-.. _ 

N. 28:1.- l\IAfli.'VIL\.- AI!.'U IJE ':!.7 DE AGOSTO DE 1872. 

llt•tcl'mina e o mo ~~~ devem co,Itar os dous anuos de 'embarque, 
para a promorão 110 Corpo dt~ fazenda. 

2."Sccção.-l\Iinistcrio dos Negocios da 1\larinha.
Hio de Janeiro, em 27 de Agosto de 1872. 

Sua i\Iag·estadn o Imperador, TPJillo ou,·ido a Secção de 
Gw~rra c Marinha do Conselho de Estado, Houve por bem, 
por Immcdia ta Hesoltlf;;lo dl' 7 do conPn te, tomada sol.Jre 
consult:1 da mesma Sct·ção, l\Iaudar declarar a Vm. qun 
os dou~ anuos de embarque prrscriptos no art.17 do He
gul:nueuto dt~ li tlf' Maio tln 1Hii8 para a promoção dos 
oJliciaes do Corpo de Fazt~nda, devrm ser contados da 
época em tJUe se comet;ou a executar o mesmo regula
mento reorganizando o dito corpo. 

Deus Guarde a Vm. ~Joaquim De! fino Ribeiro da Lu::. 
·-Sr. "Chefe do CoqJO de Fazenda. 
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N. 28~.- GUERRA.- EM 28 DE· AGOSTO D! f872. 

Declara que os ~f§ preparatorios para a matricula na Es
co!a.~entral não serãõ mãísãiiTreitos, excepto o de maLhe~ 
malicas. 

llinisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro,· 
em 28 de Agosto de i872. 

Illm. e Ex:m. Sr.-Declaro a V. Ex:., em solução á 
proposta feita pela Congregação dos Lentes da Escola 
Central, e que acompanhou o officio de V. Ex:. sob n.u 
38 de 22 de 1\farço ullimo, que os exames preparator_ios 
para a matricula na mesma Escola não serão mais alli 
feitos do anno proximo vindouro em diante, excepto o 
de mathematicas, como determina o art. 203 do Regu
lamento de 28 de Abril de !863. 

Deus Guarde a V. Ex:.- João José de Oliveira Jun
queira.- Sr. José Maria da Silva Bitancourt. 

N. 285. -JUSTIÇA.-EM 28 DEAGOSTODE1872. 

Declara que não ha irtcomp!tibilidade na accumulação do cargo 
d~ Juiz de Paz com o de suppÍcnte do Dt:legado de Policia. 

1\linisterio dos N egocios da Justiça. -Rio de Janeiro, 
em ll8 de Agosto de 1872. 

~111m. eExm. Sr.-Leveiá presença de Sua Ma· 
gesta de o Imperador o officio de V. Ex .• de 8 de 
Julho ultimo, sob n. • 5, com a copia da solu~ão, 
que dera á consulta do Juiz de Paz <$o 1.• distriCto 
do termo de S. Bento, declarando-lhe que não ha 
incompatibilidade na accumulação daquelle cargo 
com o de supplente de Delegado de Policia, á vista 
do art. 26 do Regulamento n. • 120 de 31 de Janeiro 
de ~Si:!, que não foi nesta parte alterado pela Lei da 
Reforma Judiciaria; cumprindo, porém, q,~~ 
de Paz, quando tiver de servir nos .trab~Ultl~ a~f}Wm ( 
qualificadora ou da mesa paroctual_,.· g_a_~~\'n'o lm-

PIICJSOK~ DK 1872. 3:) . () ·' 
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mediato o exercício do cargo de policia, na con
formidade dos Avisos n.• 18 de 17 de Janeiro§~.·, 
n."37 de .f3 de l<'evereiro§.fO, en.• .f39 de~t de 
Março de .f849. 

E o mesmo Augusto Senhor Manda approvar a de
cisão de V. Ex. pot· estar de acôrdo com as disposi
ções citadas; nüo podendo prestar-se á duvida o 
art. 7. • do DIC)creto n " 4824 de 22 de Novembro de 
.f87.f, que se refere aos Juizes 1\lunicipaes, Juizes 
substitutos e supplentes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de 
Azevedo.- Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

--
N. 2811. -JUSTIÇ:\. -EM 28 DE ,H;osro DE 1872. 

Declar:~. em que circurnstaneias os reos presos podem usar tia 
facultladP. concedida pt'lo art. n ~ l>. 0 ti:! Lei 11. o 2033 tle 
20 de Sctcmhi'O tle 1R71. 

Minislerio dos Negocias da Justiça. -Rio de Janeiro, 
em 28 de Agosto de 1872. 

Illm. e Exm. Sr.-Com otncio n. o 49 de 5 de Jullw 
ultimo V. Ex. remetteu copia do que lhe dirigira o 
Chefe de Policia, acompnnhando uma relação de .f 2 
réos de ditrerentes termos dessa Província, presos 
ha mais de quatro e seis armos, e que se acham na 
cadêa da capital, dous á espera de decisão de ap
pellação e os outros de requisição dos respectivos 
Juizes para serem ju !gados. 

Atlribue V. Ex. a: demora dos jul_gamentos ao facto 
de não permanecerem os Juizes ae Direito nas co
marcas, e pondera n conveniencia de se ampliar a 
disposição do art. .25 do Decreto n. o 4824 de 22 de 
Novembro do armo pnssndo. 

Em resposta declaro a V. Ex. que a falta de Juiz de 
Direito em urna comarca não é motivo para deixar 
de reunir-se o Jury ; devendo na presidencia deste 
Tribunal ser aquelle l\Iagistrado substituído de con
formidade com as disposiçües vigentes. 
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Accresce que os réos podem usar da faculdade 
concedida pelo art·. n § 6. • da Lei n. o 2033 de 20 
de Setembro de 1871 para serem julgados, convindo 
o Promotor ou a parte accusadora, em outro termo 
mais vizinho da comarca; o que terá lugar, inde
pendente de accôrdo das partes, como determina o 
final do mesmo paragmpho, se em tres sessões suc
eessivas do Jury do te1·mo da culpa não fôr pos
~ivel o julgamento do réo; sendo certo que se dá 
a impossibilidade figurada, quando o Jury não se 
reunir nas épocas, em que estas sessões devam ce
lebrar-se. 

Convém, pois, que neste sentido V. Ex. expeça as 
necessarias ordens. 

Quanto aos dous réos, cujas appellações ainda não 
foram decididas, exigi esclarecimentos do Presi
dente da Relação do districto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte 
de Azevedo. -Sr. Presidente da Província de Goyaz. _ 

N. 287.- FAZENDA.- E~l 28 DE .\GOSTO DE 1872. 

Os muolumcntos uJslcrrti•lô·.:s !la anti~ a Íuatricula dd escravos, 
e a multa !lc 6 "lo IJOr falta de pagamento 1la rcspécúvá iaxa 
devem ser cscripturatlos como rerula ~era!. 

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda. -lHo de Janeiro, 
em 28 de Ago5to de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectot,es das 
Thesourarias de Fazenda, para a devida execução, que, 
na fórma ela Circular n.o 28 de 13 de Novembro de 
187i, não devem cscripturar sob o titulo de-Fundos 
de emancipação-, mas sim como renda geral, os 
emolumentos das certidões da antiga matricula de 
escravos c a multa :le 6 "/o, a que estão sujeitos os 
collectados por falta de pagamento da respectiva taxa 
no tempo devido. 

Visconde do Rio Branco. 
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N. ~88.- FAZENDA.- EM29 DE AGOSTO DE 187~. 

Sobre a eiCI'ipturação das (quantias votadas pelas Assembléas 
Provinciaes) para auxilio dos Institutos dos meninos cegos e 

li'. dos surdos-mudos. 

l\linisterio dos Negocios ria Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 29 de Agosto de 1872. 

O Visconde do Hio Branr~o, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, de conformidade com o Aviso 
n.o 3325 do Ministerio do Imperio de 28 de Junho 
ultimo, declara aos Srs. lnspectores das Thesourarias 
de Fazenda, para a devida exr'cução, que as quantias 
votadas pelas rcspecti v as Assembléas Provineiacs, para 
auxilio dos Institutos dos meninos cégos e dos surdos
mudos, devem ser consideradas como remessa recebida 
do Thesouro, a fim de que se possa discriminar no 
bala.nço. geral do hnperio a receita e despeza dessa pro
vemencla. 

Visconde do Rio Branco. 

N. 289. -FAZENDA. -E~! 2rl DF: \f;OSTO DI' 1872. 

O Tribu1al do Thesouro não toma conhecimento de I'ccurso~ 
i nterpost•ls dê decisões das Thesourarias de Fazenda, com-
prehcndidas na rcspcctiYa a 1Çâda- · · 

.rtlinisterio uos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 29 de Agosto de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, eommunica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco 
que este Tribunal resolveu não tomar conhecimento do 
recurso que acompanhou o seu officio n." ~de 8 de Ja
neiro proximo passado, interp6slo por José Joaquim 
Alves. da decisão dessa Tl1csouraria que confirmou a da 
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Alfandega sob sua jurisdicção, sujeitando-o ao paga· 
mento do imposto de transmissão de propriedade, na 
importancia de 651~000, pela compra que fez, da barca 
portugueza Corça, visto ·caber a referida decisão na 
alçada da dita Thesouraria. 

Visconde do Rio Branco. 

N. 2!.10. -FAZENDA.- EM 29 DE AGOSTO" .DE :1.872. 

Os empregados das)Alfandegas comprehendidos no caso pre
visto pelo Decretó n.• 31!SO de 11 de Setembro de 1863, não 
têm direito á porcentagem de seus Jug'lres. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Ja
neiro, em 29 de Agosto de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Tltcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The
sonraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio 
(;rande do Sul, em resposta ao seu ollicio n. o 97 de 
li do mcz proximo passado, que acertadamente decidiu 
que o Chefe de Secção Joaquim Sa turnino dos Santos 
Pai v a c o L" Escripturario José P1·ocopio Pereira , 
ambos da Alfandcga da cidade do Rio Grande, e addidos 
a essa Thesouraria em conformidade do Aviso deste 
l\linisterio do J.." de Abril ultimo, nenhum direito têm 
á po1·centagem de seus lugares: e mandando restituir a 
que já haviam percebido desde :1.9 do mesmo mez, em 
que foram desligados daquella Alfandega, até 31 de 
l\laio seguinte, visto e5tarem os ditos empregados 
comprehendidos no caso previsto pelo Decreto n.• 3Hi0 
Je li de Setembro de 1863. 

Visconde do Rio Branco. 
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N. 2!)1. - FAZENDA. - E li 30 DE AGOSTO DE 1872. 

Os factos de 'sonegação do! imposto de u·;_~nsmis_s_ª-<L!.l_~_pro
priedadc de~ em ser jus ti llc:\d.;ís · pCíâs • j1ãrtes interessadas 
péfaittc a autoridade jtuliriari:.. 

Ministcrio dos Ncgodo~ 1la Fazenda. -Rio de h
ntiro, em :lO de Ago~1o u1~ 1~7::.!. 

O Visconde l1o Hio Branro, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, dedara ao Sr. Inspeetor da Thc
som·aria de Fazenda da Província de Pernambuco, em 
resposta• ao seu officio n." 2U de 23 de Julho proximo 
passado, que, na fórma do disposto no art. HJ, ~ 3. 0 do 
Hegulamento annexo ao Decreto n." q3;)5 de 17 de 
Abril de 18ü!J, deve ser justificado perante a autoridade 
jutliciaria o facto da sonega1:ão do imposto de lrans
mi,são de propriedade dr,vido pela campra feita por 
Loc!ovico Francisco Cavalcanti, t!e uma casa perten
cente a D. Francisca Theodora ria Cunha Hego, para 
serem depois exhibidos os tloLUmentos perante a auto
ridaJc administrativa competente, u !im de proceder 
como fôr de direito. 

ris~Jonde do Wo Branco. 

N. 2!)3.- FAZENDA.- Ell :JO DE .\GOSfO DE 1872. 

Deve-se declarar uas act:~s dos cgneur.o;os os moLivos das in
terrupções que bC derem, as quac,, aliás, são admissivcis 
sümeutc em casos imprnislo'i. 

l\linislerio do:'> Ncgocios ria Faze mia.- lHo 1\c Ja
neiro, em :lO tle Agus lo de 187'2. 

O Visconde llo Rio Bran:o, Presidente rlo Tribunal 
do Tbcsouro Nacional, rummunica ao Sr. Inspeetor da 
Thesouraria dn Fazenda da Provincia do Rio Grande do 
:iorle que foi approyadu u ruwnrso a rrue se procedett 
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em dias de Maio e Junho ultimo para o preenchimento 
de tres lugares vagos de segunda entrancia existentes 
nessa Thesouraria, cujas provas c mais papeis acompa .. 
nharam o officio da Presidoncia da Provincia n. o 4 de 
8 de Julho pro"'\imo pasgado, e confirmadas por titúlos 
desta data as nomeações provisorias feitas pela me5ma 
Presidencia, rlo Praticante des~a Thesouraria José Bo
nifacio Pinheiro da Camara e Eulychiano de Amor·im 
Garcia para 2.o• Escripturarios, e de José Gabriel 
Gomes rla Silva para Amanuense da Secretaria, ficando 
os outros concurrentes reservados para preencherem 
as primeiras vagas que occorrerem. 

Por esta occasião ob:;erva ao Sr. Inspector que deve
riam ter sido consignados nas actas os motivos pelos 
quaes foi interrompido o concurso de que se ,trata nos 
dias 23 a 26 e 2H a 31 de Maio, e que taes interrupções 
são admissíveis sómente em casos imprevistos. 

Visconde do Rio Branco . 

N. 293. -JUSTIÇA.- E li 30 DE AGOSTO DE t 872. 

Declara que o{Escrhão da ~.!!ª,il()r,ia}~el\larinha da Côrte é pri
vativo para os actos desse Juizo, c não pôde servir nos pro-- , 
ccssos tia competcncia do Auditor como Juiz Criminal. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio de Ia· 
neiro, em 30 de Agosto de 1872. 

Decla-ro a Vm., em resposta ao seu officio de 17 
do corrente mez, que, nos processos de sua com
pelcncia como Juiz Criminal, não póde servir o 
Escrivão da Auditoria de 1\larinha, por ser privativo 
para os netos desse Juizo. Aos Esel'ivães do crime, 
á vista do art. 3. o do DecretQ n.o 4-859 de 30 de De
ZPmbro de 1871, incumbe escrever per õaõ~'Ãs-
Juizes de Direito da Côrte, os f!Uaes. OlrQ.\f.'\?;bl~U~M;, 
concedida pPio art. 82 do Dc~r <~~J.. '4'824 do 2t 

1 

r r:,"'' 

\\ 
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de Novembro daquelle anno, de' aproveitar para os 
ados da formação da culpa os Escrivães dos Dele
gados e Subdelegados de Policia. 

Deus Guarde a Vm.- Manoel Antonio Duarte de 
Azevedo.- Sr. Auditor de Marinha da COrte, e Juiz 
Criminal do 4. • districto. 

N. 2Wi..-JUSTIÇA.-E~t30 DBAGOSTO DE 1872. 

Declara como devem ser suhstituillos os Desembargadores ad
juntos do Conselho Supremo 1\lilitar de Justiça, quando impe
llic\os na prcsidcncia do Jury. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.-Rio de Ja
neiro, em :JO de Agosto de 1872. 

Illm. e Exm. Sr.-O antecessor de V. Ex. repre
sentou em Aviso de 1:J de Abril ultimo sobre o incon
veniente de serem chamados para o serviço da 
presidencia d11 Jury os pcsembargadÇJres adjunto~ 
do Conselho Supremo Mtlitar de Justiça; o que da 
lugar a demorar-se o julgamento de grande numero 
de processos de réos militares, que permanecem 
nas prisões. 

Sua Magestade \) Tmpnrador·, a quem foi presente 
nquelle Aviso, Tendo ouvido a Secção de Justiça do 
Conselho de Estado, Houve por bem Decidir que, 
emquanto o Desembnrgador adjunto do Conselho 
Supremo l\lilitar de Justiça estiver occupado noJury, 
será substituído por outro Desembargador da Re
lação; devendo o respectivo Presidente indicar tres 
d'entre elles a fim de substituírem successivamente, 
por designação deste Ministerio, aos arijuntos em 
seus impedimentos. O que communico a V. Ex. em 
resposta ao citado A viso. 

Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte 
de Aze'l:edo.- A' S. Ex. o Sr. João José de Oliveira 
Junqueira. 

. .... 
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N. 2!la.- JUSTIÇA.- EM 30 DE AGOSTO DE {87~. 

Declara que não devem subsi~tir(nomcações de olllclaes da) 
Guarda Nacional, feita:; com infracç1lo da Lei de 19 de Setembro 
aé 1siio. 

3. • Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.-Rio 
de Janeiro, em 30 de Agosto de 1872. 

lllm. e Exm. Sr.- Em oficio n. • iOãl de 2 de Abl'il 
ultimo submetteu o antecessor de V. E c á consideração 
do Governo Imperill, o acto pe!o qual, sobre represen
tação do Commandante Superior da Guarda Nacional dos 
municípios de Pirat.iny c C:mgussú, declarou sem efTeito 
diversas nomeações feitas em 29 de Outubro de 1870 
pelo Vice-Presidente dessa Província para os corpos de 
cavallaria n.•• 29 e 30 c secção da reserva n.• 13; rein
tegrando outros que haviam sido ex.cluiLlos do quadro, 
por ciTei to daquellas nomeações. 

Sua l\lagestade o Imperador, a quem foi presente ore
fcriLlo officio, Conformando-se por Sua Imperial e Imme- · 
dia ta Resolução de 2í do mez passado, com o parecer da 
Secção de Justiça do Conselho de Estado, Houve por bem 
Approvar o acto do antecessor de V. Ex., visfo não po
derem subsistir taes nomeações, já por terem sido feitas 
para postos que não estavam vagos, e cujos proprie
tarios aimla não se achavam na campanha do Paraguay, 
ou haviam reg-ressado enfermos, ou com dispensa do 
serviço do exercito, e já porque foram nellas infrin
gidas as disposições 1o art. 48 da Lei de 19 de Setembro 
de f.8:iO; o que eommunico a V. Ex:. para seu conheci
mento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de 
Azet,edo.- Sr. Presidente da Provincia do Rio Grande 
do Sul. 

........ 
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N 296. -IMPERIO.-EM 31 DE t..Gos·ro DE i872. 

Ao Presidente da Província de Santa Catharina.- Declara: 
1.• que a mesa paroc!Jial não Jlólla deixar de executar as 
decisões do cons;!lho municipal de recurso; 2.• que a resi
dencia tl!mporaria f<Íra da frer,uczia não pódc ser considerada 
como mUtlaw;a de domicilio. 

2.• Sei~Ção.-1\linistcrio dos Negocios do Imperio.
Rio de Janeiro, em :11 de Agosto dJ 1872. 

Illm. e Exm. Sr.- Tenho pre.:;rn tes os oJTicios de 2lJ. 
c 31 1lo nwz lindo, l'lll quc V. Ex. communicou-me 
os actos pel•1s quaes, 1lc ronformitla1lt~ com disposições 
expressas da legislação eleitoral, declarou: 

Ao I. • Juiz de Paz da freguezia de Paraty: 
Que cumpria -I h e C\ e cu ta r as tlecisões do conselho 

municipal de n·curso sobre a qualiJicação de votantes 
da mesma frf'guezia, contra as I[Ua~s representou, com
petindo á Helação do di,trieto conhecer dos recursos 
por ventura interpostos dessas decisões. 

Ao i." Juiz de Paz da freguezia de Itajahy: 
Que não devia ser convocauo o 4. o Juiz de Paz da 

mesma freguezia para a formação da respectiva mesa 
parochial, na fórma do art. 2. o do Decreto n. o i812 de 2:1 
de Agosto de 18üü, no caso de ter delinitivamente 
mudado para outra frl'guezia o seu domicilio, não se 
devendo porém cn tender como mudança para tal fim 
a símp!Ps residencia tcmporaria fóra da freguezia. 

E em resposta declaro a V. EL que foram appro
vadas as referidas deeisües. 

Deus Guarde a V. Ex.-Joiio Alfredo Corrêa de Oliveira. 
-Sr. Presidente da Província ile Santa Catharina. 
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N. 2!17.-GUERHA.-E~ 31 DEAGOSTO DE !872. 

Iustrncções r,ara o desempenho· das funcções a cargo da Com
missão tle, melhoramentos do material do Exercito. 

Mini~tcrio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janniro, 
em 31 de Agosto de 1872. 

Senhor.- Sendo nesta data approvadas as bom confec
cionadas Instrucçõcs, que Vossa Alteza organizou, de 
conformidade com o art. 8.", paragrapho unico do 
Decreto n. 0 ti038do t.o do corrente, para o (lesempenho 
d:ts fnncções a c~rgo tla Commissão de melhoramentos 
do material do Exercito, de que Vossa Alteza é digno 
Presidente; assim o declaro a Vossa Alteza para seu 
conhecimento c devidos eiTeitos, e em resposta ao 
olllcio que se serviu dirigir-me, rcmettcn,Jo as ditas 
instrucções. 

Outrosim declaro a Vossa Alteza que fico inteirado 
<la designação que fez Vossa Alteza dos membros da 
referida Commissão pará servirem nas trcs secções. 

Deus Guarde a Vossa Alteza. -João José de Oliveir,a 
Jnnqucira.- A' Sua Alteza o Senhor l\larcchat de Exer
cito Conde d'Eu. 

Iustrucções para o desempenho das incumhcncias a cargo da 
commissão de melhoramentos do material do Exen:ito, or
~anizadas de conformidade com o art. 8. o paragrapho 
uuico do Decreto n. 0 lS038 do 1. 0 de Agosto de 1872. 

Art. l." A Commissão tle melhoramentos fica divi-
dida nas tres serções seguin tcs : 

1. • De fortificações; 
2. • De artilharia de campanha; 
:3." De armamento porlatil. 
Art. 2. o Compele á :l. • sccç:To: 
~ 1. o Inspcccionar as obras de fortificaçõr::: da barra 

c porto do Rio de Janeiro, dar aos Engenheiros en
ca rrcgados das mesmas as ordens que entender con
vcnientr:., c transmitlir-lhes as da Commissão. 

~ 2. 0 Propôr o que julgar conveni~uie {5ár~ o·pr,õ:·-... 
seguimento c dc<>envolvimcnto m~i< RP.O!\bi.o d~t~:.' ''l 
n h r a:.: • / •. \ · . ., · ' ', ·· 

_Jl 
. I 

'J 



268 DECISÕES 

~ 3. o Apresentar até o dia W de Abril de cada anno 
o orçamento detalhado das obras, que tiverem de ser 
executadas no exercício seguinte, para se poder em 
tempo solicita r do Governo a necessaria autorização. 

§ 'L o Pmpôr tudo quanto fôr conveniente para o 
melhor estado de defesa da barra e porto do Rio de 
Janeiro, indicando os calibres e systemas da artilharia 
a collocar nas difl'erentcs baterias, os modelos dos re
paros mais proprios para cada calibre, a sua palamenta, 
a qualidade das munições, e a propor(ão que no mu
niciamento das fortalezas devam guardar as dillcrcnte~; 
cspedes de prujcctis c espoletas. 

~ ;;. D Organizar quadros numericos do material 
que deva p-;istir rm cada fortaleza, para seu mais 
conveniente municiamrnto, em tt•mpu de paz ou t!c 
guerra. 

~ 6. o Quancln não se acl1ar completo o conveniente 
municiamento, participai-o á Commissão para se so
licitar do Govemo os neeessarios fornecimentos. 

~ 7. o Indicar as pro\ itlencias a tomar para a melhor 
conservarão (]o referitlo material de artilharia. 

§ 8. o Órganizar as tabellas de tiro para as h ocas 
de fogo de systemas motlcrno~, que se acharem monta
da; nas fortalezas, revendo as tabellas que por ventura 
existam. 

§ n." Interpôr parecer sobre os assumptos subJr..et
tidos á Commissão, que forem relativos ao serviço de 
quaesquer fortalezas ou fortificações do lmperio ou 
artilharia de praça ou costa. 

Art. 3. o Compete ã 2. a ~ecção : 
§ 1. o Propôr os modelos das bocas de fogo c bem 

;JSsim dos re;;prctivos reparos, palamcntas, viaturas, 
arreamf•nto~, fjlle mais convenientes forem p:~ra o 
serviço rle campanha, monlanha r sitio. 

~ 2. 0 Examinar em df'talhc os modelos uo systema 
La llitte, adoptados para esse~ tlilTercutes scr.:viços no 
exercito fraJJccz, indicando quacs as alterações, que 
nclles se tornarem ronvcnicn tcs. 

~ :!. " Examinar do mesmo modo o modelo allemão 
do systema Krnpp, já rxistcnte no paiz, ou ()Uacsquer 
outros que forem serulo conhecidos, indicando qual a 
superioridailo que por ventura apresentem soLre os do 
systema La Hitte, tomanuo em eonsj(]cração não só o 
seu alcance e a elllcicncia das munições, como o pr~o 
das differentes partes do material, a sua dura~·ão, o 
custo c quaesquer oulras circumstancias. 

~ L o Propôr a qnalida'!P c proporção das di!Iercnle~ 
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muniçôês a adopLar-se nas baterias tle campanha, 
montanha ou sitio. 

§ 5. o Propôr o ~ystema mais conveniente de fogue
tes de guerra. 

§ ü." Organizar t~bellas de tiro para as bocas de 
fogo raiadas de campanha, montanha ou sitio, conhe
cidas no paiz, ou que forem sendo introduzidas, re
vendo as tabellas que por ventura já existam, quér 
tenhani sido organizadas no paiz, quer no estrangeiro. 

~ 7. o Interpôr parecer ~obre os as~umptos relativos 
não só ás bocas de fogo de que trata este artigo e ao 
respct:Livo material e municiamento, como aos foguetes 
de guerra, mntralhadoras c quaesqtu'r outras armas 
n~o porl.aveis, de~tinadas ao serviço dos cxcrdlos em 
campanha. · 

~ 8.? Propôr tudo quanto julgar util para a melhor 
clliciencia da artilharia de campanha, montanha ou 
sitio e das outras armas mencionadas no paragrapho 
precedento. 

Art. 4.° Compete ã 3." scccão: 
§ i. o Propôr os modelos· de armamento porta til, 

mais convenientes a adoptar-se no nosso Exercito, para 
infantaria, cavallaria, artilharia c engenheiros, c b.cm 
assim o peso e mais circumstancias dos respectivos 
cartuchos. 

~ 2. o Proceder para isso a exames comparativos, 
de conformidade com o pt·ogramma já approvado pela 
Conunissão em sessão de 3 de Julho ultimo, ou outro 
que a Comrnissão organizar. _ 

§ 3. o Determinar os alcances e trajcctorias dos diffe
rcntes canos, que tiverem de ser comparados, e hem 
assim os differentes cartuchos, quando para uma 
mPsma arma houver cartuchos dr varios pesos c feitios. 

~ -i. o Interpôr parecer sobre os assumptos, relativos 
não sú ao armamento portatil, quér 1le fogo, quér 
hranco, corno tambem ao correamc c equipamento das 
dill'crentcs armas do Exercito. 

~ ti. o _Propôr tudo quanto julgar conveniente para 
o a perf~t~oamento desta parte do ma teria! de. guerra. 

Art. tJ. Compr,te a cada uma das seecõcs : 
~ 1. o Organizar a nomenclatura e' os dt'scnhos das 

di ffercntes partes nas armas cOllllil'elJCndidas nas suas 
a ~~~ilJUições, e Lem assim das correspondcntf'S mu
Illl;oes, palamenla, reparos, \iaturas, arrcamento, 
rorrcame e qualquer outro material acccssorio. 

~ 2. o Examinar a polvora destinatla ás respcctins 
arma~ e mnniçüe:', determinar :ma força balisliea c 
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reconhecei' o estado tlr, eonscrn~ão tla t}Ue se encontrar 
nos dilfcrcntes paiócs c ucpositos. ' ' 

§ ;3," PropÔ!' tudo quanto julgar conveniente para 
maior efficicncia do ramo de servir:o a que se referem 
suas a L tri buit;ões. * fL o Examinar na p:1rte que abrangem essas altri
buições, c de conformidatle com os arts. L", -i." c !j.o 
das Instrucçõcs que b:lixanm com o A viso de !8 de 
Fevereiro de !SfiO, o material de guerra tpic se pre
}Jarar nos estabelecimento~ militares. 

~ r;," Proec1lcr a toda-; as cxpcricneias neccssaria.c; 
para o bom desempenho de suas incumbcncias. 

~ 6. • S1'1icitar as convcnicHtcs provitlant:ias. 
~ 7. o lkscmpenhar quac:;qner outros trabalhos, rpw 

lhe forem distrihuidos pelo Presidente da Commissão. 
Art.. fi."-§ i." C:ula st'cção comprdtcndl!rá, pelo 

nwnos, um dos membros rllcctivos, ~~ nm dos :uJjuntos 
de '[lte trata o art. L" do Decrf'lo n. o 5038. 

~ 2." O oulronwmhrocllet:tivocosoutros membros 
adjuntos, mencion:ulos no,; arts. fL" c G. • do mesmo 
Decreto, serão distribuídos pela~ diversas secções con
forme f(\r maior a a!l1uenria do trabalho, ou mais 
urgentr o respectivo scniço. 

~ 3." Os membros adjuntos de qtw trata o art. 3. 0 

poderão tamht)IJ1 ser dist rilmidos pelas tliYersas <>ccçõcs 
quando isso fôr conYenienle. 

Art. 7." Em cada sceç:lo o mais graduado ou mais 
antigo dos membros t·ITt~ctivos !'~ o nrgão c o chefe da 
secção. 

l'crtnnce-lhc: 
f. o DiriiJir os resper·ti\n,; traiJalhns; 
2." HPpartir conYritientemcntl~ o serviço entre os 

rlilTerrntt·s meml11·os da sect:ão; 
3." l\larcar o dia, hora c lugar das cxpericncias; 
~ .. " Proptir nas sessões da Commissão o que julgar 

util para o dcsemvcnho das incumbeneias da rcspec
tiYa secção; 

rJ. • Dar conta verhalmentc, em cada reunião da Com
missão, do serviço desempenhado pela secção dcsrlr a 
preccden te reun i;io; 

fi.• ApresPntar os trabalhos da sPcção, decbrando-sc 
nellcs, por escripto, qual ó, 5rerca d1 ma teria vertente, 
o parecer de cada um do:.; membros da secção. 

Art. 8." Pt)l'f(~ncc a todos os membros f•lfectivos 
comparPccr :"ts spssões da commissão, tom:~r parte ms 
rlhcns::õe~ r prnpôr o qllc julg~rem util p~r:~ o bom 
:!JlfLl!ll~'lil" d11;; lr:ll•·illllh •Li f:IIJIIII\Íc'':in. 
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Art. H. o .A falta e o impedimento de um ou mais 
membros tia secção não é motivo para que se suspen
dam os respectivos trabalhos; os quaes deverão sempre 
proseguir sem interrupção, mesmo quando não se 
achar prompto senão um unico membro da SC'CÇão. 

Paragrapho unico. Ds membros que se encontrarem 
impedidos passarão immediatamcnte ao mais graduado 
ou mais antigo da respectiva secção os papeis ou ob
jectos de que se acharem incumbidos. 

Art. lO. As secções se dirigirão directamente aos 
mrectores do Arsenal de Guena, Fabrica da polvora, 
L:tboratorio do Campinho c Escola de Tiro; e bem assim 
aos commandantes das ditl"erentes fortalezas, corpos 
ue artilharia e batalhão de engenheiros, quando se 
tornarem precisos quacsqucr esclarecimentos ou au
xílios das mencionadas autoridades. Destas commu
nlcações darão parte na seguinte reunião tia Commissão. 

Art. H. De conformidade com o art. :l. o das. Ins
trucções que acompanharam o Decreto n. o 663. de 2~ 
de Dezembro de 18~1.1, as reuniões da Commissão terão 
lugar duas nzes por semana e extraordinariamente 
todas as vezes que o Presidente determinar. 

Commissão de melhoramentos· do material do Exer
cito, em 2::1 de Agosto de 1.872.-Gaston de Orleans, 
Presdente da Com missão. 

N. 2:18. - FAZE~DA. - E11 31 DE AGOSTO DE !872. 

Providcncía solil'c a falta de pcssctal de álgumas Collectol'ias 
da Provinda de Pernambuco. ---------

Ministerio dos Negocias 1la Fazenda. -Rio de Ja~ 
neirn, em :ll de Agoslo de 1872. 

U Viscontle do Hio Br~n1co, PJ'(•sitlrnte do Tribunal 
dn Tltf•souro Nacional, dl'clara :10 Sr. Jnsprctor· da Tlw
;-;ouraria de FazPnda da Província de Pemambuco que 
:1ppro1a a dl'liiJer:H:::to, 'ft!C' tomou, de mamlar entrar em 
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cxcrctcto os f.olleclorcs c Escrivães de quem trata o 
seu ofllcio n.• 3r.i de 20 de Fevereiro proximo passado, 
depois de terem prestado a competente fiança, c mar
cando-lhes prazo para a espccialisação da hypotheca 
lrgal, attcnta não só a r,onvenicncia de evitar-se o pro
juizo qur estava solfrrndo a Fazt•ntla Nacional com a 
paralysar;ãn, dt~sdc algum annos, do lançamento e ar
n•cadat;ão das n~n1las 11as Collectorias no dito ofllcio 
mcnc ionatlas, r o mo tamlll~m a nrgen te ncccssidatle de 
proceder-se {t nova matricula especial dos esc!'avos, na 
fúrma 1lo Regulamento tlo L" de Dezembro de 1871. 

Conv0m, outrosim, qtw seja l'azoawlmente augmen
t:l.d:t a porcenta!.[t'IH da-; Crdlt't:lorias, cujas rrmlas ,~fio 
dl' pefJlll'lla imptrrtanl'ia, assim comodat)unllascm qun st' 
telll dado dilliculdadt~ no preenchimento 1le f;eU pessoal, 
a lim 111~ que estt~ SI' complt'Lt~ no mais curto prazo pos
sivel; emtJUauto, port'~m, i,;~o não se conseguir, e visto 
escnsarem-st~ a sPnir tk Coller:torrs os Agentes tlo 
Correio, cumpre que st•.i:trn alllle\arlas as Collectorias 
vagas ~ts prO\ idas qnt• I !te~ licarcm mais }Jroximas, c 
autorizados ns Collcctores destas para nomear Agentes 
sens na séde da vi lia principal, ou nos pontos em que 
rt'conlwct'l'rlll essa tlt'l'P~~idade, de motlo que se proceda 
n~gularml'nle ao lanç:lllll~nto e anC'catlação das rendas, 
e não se rleixr, de organizar em tt•mpo a matricula es
pecial dos, escravos, 11.1 fúrma da lei: o que tudo muito 
sr recommenrla ao Sr. Iw~pertor. 

Finalmente, tlt•<:lara-llw tfUe não pútlc ser aplll'OYado 
o alvitre, qut~ propôz Plll scn ol'licio n." f08 t c 30 de 
Ahril nltimo, tlc sen•m nonwatlos para Collrctort~s r, 

Escrirãr~ das Collertoria~ \agas t•mprcg·ados da Tlu~
souraria, r,m cotnmis~ão, e isl'nlo~ 1lt~ liança; não stí 
por não devert•m ~rrvir snm prr•st:~r as garantias lcgaes, 
eomo porqtre prt'jutlicaria isso o serviço da mesm:~ He
p:irtição, e :1penas aproYeit:~ria provisoriamente ao da 
arrecar.lação das rendas. 

I isconde do Ri~ Branco. 
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N. 2DIJ.- IMPElUO.- E)l t.• DE SETHtBI\0 DE 1872. 

Ao Pre::Ítlente da mcS'a paroehi~l tlo Sacr:.llncnto (da Clirle) ....... 
ner:lara éomo se deve proceder na apuração das listas de 
volat,tes, h:tvcndo suspeita-s sobre a fal~itlalle llC alguns dos 
ma•;os. 

2.' Scrção.-l\linisterio dos Ncgoeios do Impcrio,_. 
B.io de Janeiro, crú 1." de Setembro de 1872. 

Em offirio com data de hontcm expõe a mesa pa• 
roeilial do Sacramento mais nm l:~mt'ntavel incidPnte 
da !'ll~içãu a •Jne se est:í procedPmlo Hes!'a fn'guczia. 

Segundo a referida rxposição, allerta a urna e llclla 
tir:Hlo um maço de tiO listas para continuar<sc no tra
balho 1!:1 apurar;ão, aproxlmotr-se da me,;a um i111lividuo 
desconhecido, e dallllo sobre o mPsmo mat;o grande 
p<Jncada com a mão, fugiu rapidamente, apezar rlc pcr
~;eguit!o pelo poro. 

AfTirmando os Srs. mesarios rrue não houYc troca de 
lisl<Js, e não tendo este l\linistcrio, até agora, rcce!Jido 
repre,;cntação, nem allegação em sentioo contrario, 
caiJe-me declarar que deve proseguir a apuração inter
rompida. 

Como porüm das circurnstancias expostas, e das 
versões qun circulam a respeito desse facto, que todos 
os bons cidadãos dovcm n~provar, resulta vehementn 
prnsumpção de fraude, cuja verificação importaria nulli~ 
dade dos trabalhos eleitoraes, nesta data dirijo-me ao 
l\linistcrio da Justiça para tJUe mande proceder ás averi
guações nrces:-:arias; c recommendo á mesa parochial 
do Sacramento que tome em separado os votos contidos 
nas listas sobre que recahem suspeitas de substituição, 
a fim de que opportunamentc c pelo poder competente 
seja proferida a decisão f{UC o caso refJUer c fór do. 
jusliç:J. · 

Deus Guarde a Vm.-João Alfredo Carrêa de Oliveira. 
-Sr. Juiz de Paz Presidente da mesa parochial d:t 
frrguezia do Sacramen lo. 

llECIS!lES I'R )8/2, ' ... nos DEF'~ 
.:~.::-,:~~ 



Y. :.;no.- J:\H'EHIO.- E" t." Pt: :-nn~nnn nE 1872. 

Ao Presidente ria mc::a paroehial do Sacramento (ria C:õrtc).
llf'clara t'OiliO se deH~ proceder na apuraç·;io das listas dos 
votanl<'''• haY•:nrlo ~U'[l\'itas 'Vhre a f~lhidade de :IIJ;"Uns llo;; 
n1J1;n::;. 

:!. • ~·'r•;ào.-~lini:;Jerio d11~ Xcgocios do !mperi(l.
Hio do Janeiro, rm 1. 0 de S•·tembro rle iR'7':?. · 

Em rt•spo,tn ao of1irio rpH' 3C:lho de ncelwr, declaro 
:·, mc'a parochi:.ll do Sacramento que o far 1o de acha
rem-se m. mna os dons maços de lista~, cuja apuraçâ!l 
tem de 'rr feita, não imrcdc que ~e mencione na acta 
competente o resultJdo da vot:1ção obtido :1té hontcm, 
antes do incidente que interrompeu o tr~balho; c 
convém que assim se prGceda, para que os votos sus
peitos de substituição possam ser discriminados tios 
que não oiTcrecem duvida;.;, quando for oecasião do 
tornar-se conhccimenlq de s11a Y;llidatk. 

Hcleva pois quo os Ul:t\OS ainda não apurados até 
aqucllc momento da oceurrcneia em questão, o sejam 
agora separadamente da ~puração anterior, c tambem 
separadamente um do outro, para que os votos válido~, 
caso se veriliquc a sub~tituiç:1o argnida, não se annullcm 
pela confusão. 

i'\este sentido dcrc ser entendido e observado o que 
por este Ministcrio foi rrcommendado; convindo, 
outrosim, que a mesa parDchial insira na acta compc
tcn te quarsquer observações, fci tas pelos in tereEsados 
a respeito tlos indícios ou signaes de fraude, qué possam 
descobrir em vista dos ditos maços, c das listas quo 
formam cada um dcllcs" 

Deus Guarde a Vm .-JoãQ Alfredo Corrêa de 0/i?;eira. 
-Sr. Juiz de Paz Presidente da mesa parochial da 
frr.CJ;nt•zia tln ~:H'r3Ill rntn. 



llO GOYt:l\;'iU. 

N. 301.- IMPERHJ.- EM ~ llE l'ETEMlll\0 DE 187~. 

Ao Preshlentc da Provinda do Espirilo Santo.- Declara qué 
a au'iencia lcmp:Jraria da parochil uh Importa a(perda de 
direitos eleitoraesl 

2.• Sccção.-Ministerio dos Negocios do Imperio.
Rio de .Janeiro, em 2 de Setembro de 1872. 

Illm. c E\m. Sr.-CJmmunico a V. Ex., em res
posta ao seu ol1icio de 20 do corrente mez, quo o 
Governo lrupi'ri3l approvou, por estarem de harmonia 
com as dispo!'içõcs dos arts. Hl, 23, e 32 das Instrucçõcs 
lle 31 de Dezembro de 18{j8, as seguintes decisões. 
pelas quacs V. E'(. tleclarou ao eleitor da parochiJ de 
Vianna ll:.)rnardino B.armlho tk Araujo M3lta: 

l. • Que o simples facto de sua ausencia temporaria 
da paruchia não podia importar· a perda tlo direito 
tJIII' lhe competia, como eleitor, de concorrer ao acto 
da formação da mc.;a parochial, apez1r de não ter 
sido corlvocado p:~ra esse acto ; 

2." Que não podia porém exercer a mesma a ttri
buiç.ão o supplcnlc de l'lcitor ~hnoel Tavart•s tle Castro 
llello, visto que se mudára cffectivamcnte da parochia, 
embora Yoltasse postoriormen te a residir nella. 

Deus Guarde a Y. Ex.-João Al{rcto CJITêtl de Olireira. 
-Sr. Prcsiclente ch Província do E,;pirito Santo. 

N. 30l.-GUElUlA.-El1 2 DE SErEMlliW DE 187::!. 

Hxlara que devem ser de ouro osl pao;sa!lores das)metlal_!.t?'> 
da CampJ.nha du l'araguay, Jhtra .os Juizes Toga!l.li& que 
serriram ua Janta ~liliLar de Ju;tip. 

Ministcrio dos Nc;,;-ot~ios da Gaerra.- Hio de Janci'ro, 
em ~ de Setembro de 187::?. 

111m. g Eun. Sr.- Tendo ouvido o C msellto Supremo 
Militar a respeito do of!icio, QLW , •• E·'· dirigiu-me 
sob !1. 0 iO.{j'i:J c data do L" de .Jullt<J ullimo, con-;ul
ta.n·lo tk <Jtl': lll"l:tl dci'L'II1 ''-'!' '-'~ l';''':ui•J:·c~ >I~~ mcrl dha~ 
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<la Campanl1a do P;1raguay par;J os Juizes que ;JI!i ser~ 
'iram na Junta l\lililar de Justiça, declaro a V. Ex., 
p:1ra seu conliccimenlo e llt~vidos ellt•itos, que devem 
os J1tizcs Togados da rdcrida .lunla usar do p:1ssador 
dt: ouro, que o Df'creto n. 0 MiGO confere aos Olllciacs 
CclliT:tt·s e SupPrioiTS t[llt! 1iz1:ram aqwdla C·unpanha. 

Jkus Gu:mle a V. E\.- JorTo .José de Olitcira .Ju11qnci/'ll. 
··-S!' . .lllâu Frt·t!eri•.:u Ctlt!wcll. 

:'i. :;:l:l.--1:! Eill\.\.--1·>: ~ n:: sETE~tnHo 11:: -I.Si2. 

\Jt•t·í:tr:l qu:u•s O' I':Jsos t'Ill qu•· os lllt'lllllros tla Cotnmiss~o 
tle- HlcliJOI':llliCHllh tio lll:tlt'l'ial tio Exl'rcitu lt:111 tlireitn aos 
Yt'IH'illl<'IIIOS tlc t'Ollllllis'üo ar,li\'a tlc Eu~euhcilos, 11a l'únu:t 
tio :tl'l. tí do liCt'ICill 11." ::·1:\·\ tio f.o tk A~m,:o ullilllO. 

~linisll'l'ÍO dos ~;l~".·o,·ius da (;•Jel'l':L-Hio 1lc Janeiro, 
t'l!l ':!de S:·t:·miJro li(: L~í:.~. 

S.•ndo lll'~la 1l:lta a]lprorad 1 a proposta que fa Sua 
Alli'za 11 SI·III!Or Colill1· d'Ett, c111 utlit'io dt• :Jl de Ag·osto 
ullitll<l, para ljlll~ 11o; lltt'tlllll·t,, d:t C>JIIIliJÍss:lu de Illt:iliOra
lili:lllu-; d1, lll~tlt'l'i:d do E\:Tciln lt·nliam dir!'iLo aos 
ll'llt'Íllll'ttlos 1k rummi-;·:;111 :1ctira de l~llf-i"llliCiros, na 
!t'>t'llla do ;1rl. I 't do ll•·n!'lo n.o ;,iO:m t.lo 1." de Ag·oslo 
]Jro\ imo findo, qtt:twlo :'1' leu liam dirigido 110 decurso 
do !lli'Z pl'iu !lll'll'l.' uilo ~t·ze-; p:n·a ftira da Citladc, 
qtti·r ]•:tra a ÍIIS['I'I't.:;lo J 1s olir:1s dt· fortili1~aç:lo, qnt'r 
rura SI'!'\ it;o na linli:t dn tiro tlu Campo Gralltle ou 
na F:tiJrica d1• Polvor:1, ou quawlu leHiiam n·sidido n:.\
J!lll'lk~ ln".:tl'l'S pt·lo !lli'IIU' 1 i !li I~ e um dias, dando conta 
t'lll ratl:i n~tttli:lo da lll>'lll'ioJJ:Jda Conuniss:lo ue mclltora
Jill'ttt.o:: dos ,;eni1:11s IJili' IÍII'I't:Jilllloli\'ado taesviagt'llS 
ou ,.,.,:id:•ncias; assin1 11 dt;t·l:i!'ll a V 111., para seu conllc
r.illlt'lllo l' i\t:\'ÍI[IIS t•[!'I•Í!IIS. 

Dt:u-; l:u:JI'Iit: a \'l!t.-- .lorio Jose: de Oliveira Junqucira. 
-~:r. llillllÍlt"'" .l11·-t·· :\1\:ll't'S d:t Fonst'Ct. 
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N. :Wí.- ll\IPERIO.-Ent 3 D~ SF.TF~!DRO DE i872. 

Ao Presirlcnte da mesa parochial do Sacramento (da Cõrte).
n,·clara q:w, no caso lie nao poder proseguir a apur~ção das 
li<tas de votante,, por desapparccimento dos apontamentos 
t<~m:u!os, eu111;:re qnc se proceda a no\:a apurac;ao. 

2." Sr'cçilo. -l\linisterio dos Negorios do Impcrio.
Hio ele J:tnr·iro, em 3 ele Setembro ele 187~. 

E:n aYÍSC•S do i. o do corrc:ntc mez declarei á mesa 
parochial dPssa frcguczia que, á vista do incidente 
cícr·orriclo nesse dia, quanuo se tirára da urna um maço 
ue listas para continuat· o tralJalho da apuração, e do 
qual resultan vehementc presumpção de framlc, devia, 
não ollst;mtc essr inrirlente, pro.seguir a apuração inter
rompiua, cumprindo porém mencionar-se na respec
tiva acta o resultado tla apuração feita atl~ o clia ante
crrlentl', c tomarem-se separadamente os vnlos c:ontidos 
na' listas que formavam os dons maços ainda existentes 
Jta urna, ha\'eiHlo tamLH:m separaç;io entre os votos 
das I i :o tas de cada um dos mesmos maços. 

Em nspnsla aos referidos avisos commmüeou-mc 
a <li ta mesa paroehial, em ollido de hontem, que, indo 
proceder á eolltinnação tla apuração, verificou lnverem 
dcsapparecicln os apontamentos tomatlos por um dos 
mesarios .. rdatiros á apmaf;1o anteriormente feita, e 
JIOl' isso, tendo susp('ni\ido os tralJalhos, con~ultan o 
G~Jvct·no Imperial, ag-uardando sua solução a respeito 
desla nova occutTeneia. 

Dl•daro á mesa parochial que, 'não podendo pro
u:guit· a apuração, em razão da mencionaua occurrencia, 
mas c'\istintlo ainda tocJas as listas dos votantes, porr1ue, 
só depois de inteiramente concluicJos os trabalhos da 
as~etlll1ka parnc:ltíal se deve proceder á inutilização 
dessa~ listas, !lOS termos dos arts. rl!J, 78 c i03 t.la Lei 
cl1: l!J c!c: Ap;osto de 18íli e 'i!'::l das lnstrucções annexas 
ao A\i-;o 11." Hi8 de 28 dr: Junho de 18'~!), cumpre 
que, Jic'andu sem e!Icito os trabalhos ua apuração a 
qne se osla\·a t'roc·crlenclo, se far:a IIUYa apuração elas 
list:1s pelo morlo que a lei determina, e observando-se 
os me· as c: i L~dos a r isu~. 

lh:us Gu;mJe a Vm. -João Alfredo Ccrrdm de Oliveira. 
-Sr. Juiz 1\e Paz Presidente cla mesa parochi:1l ÜJ 
fre.~·ut•zia do Sacramento. 



2í8 IJEC!SÔES 

N. 30:i.-FAZENIH.-E~I :J IJE SETEMBRO DE f8i:!. 
I 

Sobro a.lolaç;lo __ do.>,l:~t!lOlumentos !los lugares de Juizes subs· 
titutos da t'apilal da ProYiacia <lo Mar.mhão, c da eida:lc de 
Alcautara. 

Ministcrio dos Ncgocios da Faz~nda.- Rio de hnciro, 
em :3 r! e SctemiJro de 18i2. 

Communico ao Sr. Adminio.;lrador da H.eccbcrloria do 
H.io de Janeiro, para o.~ Jin-: I'IJ!t\'f'llit~ntrs, que foram 
ddiniliYamentc lut;ulus os Cllluillmeuto-; do;; lugarc,: de 
Juizes substituto,; da c:1pit:il da Proriucia do l\laran!Jão, 
~~ d:1 rid:iill~ de Alcautara, 11a lltt~ . .;ma l'roYincia, sendo 
~~~~~ to!l;';oou :luuuaes os do primeiro, c em ti01~000 os do 
ultimo do;; uww·ioua<lus lu!!;al·e.'. COIJI'orrne a lotação a 
tJIII' proredL~II a Tltt·suurari:l tlt• Fazt'mla COiliJlelente. 

\'.s(n/ul,· do Hio Branco. 

N. :JOG.-FAZE~llA.-Ell :: IJI: SEJE)IBHU IJI: i8i::!. 

llct:lara tJlW são !leliaitiras, c u:w pro\'i:;oria;, as lotações de 
cntpn:t:;<iS c ollid11s feitas 11<! t·onformitlarle .:om':is ôisfiosi
~·,-,es do lJ,~erl'l:l 11. o '17:!1 rk 11'71. 

Miuiqel'io dos Xr•t:o,·io~ da F:lt.,•Jid:l. -1\io dcJ:lllt;iro, 
t'llt :l de Sctcmbrn d,· JHI~. 

O Yist:unde do Hir1 B~·aneo, Pre~itlenk rio Tribunal do 
T!Jcsunro ]\'acionai, COllllllllllira ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da l'roYincia do Maranhão que 
foram approrauas as lotaçõtB dos emolumentos dos Juizes 
~uiJstitutos da capital e da eiclade ele Alcantara, da mesma 
l'roviueia, cujo termo acompanhou por copia o seu ofli
cio 11." iOO do 1." do mcz prox i mo passado; cumprindo 
declarar-lhe que são deliuitivas, c não proYisorias, as 
lotações feitas em conformidarl1~ das disposiçõ~s do De
creto n." 472l de ~l} tlc :\h1·i! rlc 1i37!, que dcro~ou o 
rlc :20 de Janeiro \:c !83~. 



no r.ovrm:'io. 27!) 

N. :107.- :\IAHINITA.- Avrso DE 3 DE SETEMnno DE 18i2. 

D[t providcnrias par:t a r:-:ecm;ao tio art. 12 do Regula
mento :tmino ao llccrf'to 11. 0 '15'1~ ,\, tlc 30 !le .Junho de 1870: 

2.' Secção. - N. 2HHi.-Minislcrio dos Negocias da 
Marinha.- Hio de Janeiro, rm :1 de SctrmlH'O de 
1Ri2. 

A' vista tio que Vm. cxptiz em officio de 22 tio 
mrz transacto, c de acctirdo com o parecer tio Conselho 
:Vaval, cnunchrlo em Consulta n." 20H8, de 2:'! do mrz 
proximo findo, delf•rmino que, para melhor intellig-cncia 
n cxernção rio art. 12 do Hcg-ulanH•nto anncxo ao 
Dccrrto 11." r!:i'l-2 -''-• de :10 de Junho de 1870, d'ora 
em diante st•jam tomada~ as seguiutes providencias: 

Os vales de pão c c a rnc ~crão mcnsa lmen te remet tido::. 
á Contadoria, rlcpoi,; de preenchidag as formalidades 
especificadas no refrrido art. 12. A mesma Contadoria, 
conferindo-os com as facturas respectivas, deYet·á ar~ 
ehival-osatéa tomada clt~contasaoüflicial de Fazenda; 
feito o que, serão taes documentos inutilisaclos. 

Nas Províncias, a conferencia será feita pelas The
~otirarias, que restituirão os vales ao Offici:ll rle Fazenda, 
a fim de que este os aprc~cntc na prestação de contas. 

I!iual destino terão os vales passa1los fúra do Impcrio. 
O alardo deverá sempre acompanhar as contas para 

a verificação de que trata o art. 27 do citado Regula~ 
mento. 

O cfTcito lrgal desse livro termina com a conta rcspec~ 
tiva, c haverá outro que o substitua a bordo para Íl·lcn-
tico fim. · 

O que communico a Vm. para os devidos cfTcitos. 
Deus Guarde a Vm. -Joaquim Delfi,no Ribeiro da 

Luz.- Sr. Chefe do C:orpo de Fazenda. 

- ... -



280 DECISÕES 

N. :108.- FAZE:"~ IH .-EM ~' DE SETEMBRO DE 187S!. 

Jledara Slljeilos :w scllo nH'wionado nn ~ 2. 0 
do art. 13 do 

He:;:ul:~m;·nto 111' \I ti~ 1\!Jril de 1870, os livros de assentam enio 
de baptisnws ~~ ohilOS de lilho,; 1k iilttlhn escrava. 

l\linislnrio dos Nt>,':>:rH:ios 1la Fazentb.- Hio de Janeiro, 
em !1 Jt• Sct,·nllm; ele 1~-lí::.!. 

111m.~~ F.x:m. Sr.-D,·,·I:,,·o a V. Ex:., em soluçã:o :í 
consulta feita prlo Vig:11·iu de· ~l:m.c;-aratilla, constante 
do ollicio tless:l l'rrsidencia de 31 tlt~ Jnillo proxililo pa.;
:;wlo, que l'stão. sujeito-; ao :-:f•\ lo mencioJJ:Hlo no§:'.!." 1ln 
11rt. 1:: do 1\r•gnlamento de!) d1• Ahril de 1;)70, os livro:; 
de assentanwnlus 1le hapl ismo~ e ohitos ut~ li lhos tlc 
mulher Psl'!'a\a, 1le qnc trata a Ltü H." 2010 cle28 de 
SetenilJJ'O de H1il; yisto IWllilUlll:l tlistinrr:ão fazer o 
lttec:mu paragrapho. 

Dnus Guarde a V. Ex.- \iisl'nntle do Rio Branco.- A' 
S. Ex. o Sr.l're,;i,kn!c da p,.,,, i:1cia do ltiodc Janeiro. 

N. :lOB. -FAZ END.\. --Ell :i lJE SETE"IIH\0 DE l8i2. 

\~ C3maras \lunil'ip:ti'S n:ín pn1lí'.tll rlisp(lr 1los lerrPliOS de ma
rinhas <(111~ 1111's s:lo l'lll!l'':'!i<lo'i par:t \o;;ratlouros puhlil'os. 

Ministcrio dos ~cgo~ios da F:w~n,[a.- Hio de Janeiro, 
Plll ri d1~ Setembro de l07':L 

111m. n Exm. Sr.-Dc,·laro a V. Ex:., em resposta ao 
s1~u ollicio n." i!l\JO do L o dn Julho proximo passado, 
que não st·nllo permittiuo ás Camaras l\luniciraes disvôr 
1los terreno~ rle marinhas, COIIlO bens do Conselho, de 
que trata o art. 12 1la Lei do L 0 de OutuiJro de 1828, 
JlOl" não lhes serem c e :.I idos em aforamento, nem doados, 
mas apenas re:.;crvados par a a SI TV i dão puiJI i e a, quaurlo 
para isso neccssarios; só o Corpo Legislativo púde re
solver sobre a autorização que pede a Camara Municipal 
de S. João da Barra para aforar parte dos terrenos que 
lhe foram com:edidos para lograllouro publico. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.-A" 
;). Ex. o Sr.l'residenle 1Lt Província do lHo de Jauciro. 



no r:nrER'\O. 2Rl 

N. 310.- FAZE~DA.- Eu ~ DE SETE~mno DE 1872. 

M~nrl~ prorc1lr,r á mcrlir::io, rlcmarca~;io -e avaliaç:io dQ 1m!! 
t1~rrcnos rlc marinhas pcrlidrs em aforamento, c indica por 
lfH!'III, e l'.otllo 1l<:v1: ;;cr feito esse sr:rvi<:o. 

~Iinislrrio rlo~ Xrr;o,:io'\ rla Fazen1b.- Rio de Janeiro, 
nH :; de Srtrmhro ele 1872. 

111m. P r.,m. Sr.- Tk ronformi<larlt' com o t]ispo~to 
no AYiso de:: dr A<:;o~to 1IP Hl'i'! dirigido a essa PrPsi
dr•nria, rPmctto a V. F.-;:. a indnsa planta c papá:; rc
l:~tiYos ao prdirlo que fa7. o fbrão de :\hn:í para Ih~ 
srrrm concPdido~ por afor:nnl'nto os trJTPnos de ma
rinh:ls fronteiros ás r:1wndas dr Ar:~pucaia e Sahinas, 
sitas em ltaguahy, afim de que V. E\. nundc proceder 
~~ mrrlição, dem:m:ação e avaliaçiio rios referidos ter
rrnos, devendo senir de Fiscal por parte da Fazenda o 
Administrador <las Rrntl:1s rlc Itagu:1hy c de Engc
IIheiro nm dos rtuc cstiYCrem ao serviço rleso::a Pro
víncia, yrnccndo cstrs empregados, além dos 1\ledi
rlorr~s, Avalia<lorc~ n Esrrirão, os emolumentos de que 
trata a Circular rle 4 de Agosto rl!' l8G8; observando-se 
ne,sc trabalho o <lispo~to nas Instrurçõr.::t de H de Nrl
-vembro dr iR:12, c :~inda as do J)rr~rrto de 22 de Fc\·e
rriro rlc ~Sfifl rf'fcridas no :1rt. 1. ", <' I<'JHlo-st~ muito 1'111 
vist:t a disrriminação do qne !• propri:nnr·nte marinhas 
on tcrnmos de outra qu:ilqner natureza, por isso qnr, 
:::Plltlo difTcrentes as natnrr7.as dos tcrrrnM, diiTrr!'Jllr~.'> 
dc,·em tamhem srr as mcrliçõas, demarcações e :na
!i.lGíirs p:~ra o fôro. 

Deus Gmr1lc a V. Ex - ri~cnndr rlo Rio Rronco.
A' S. E~. o Sr. Presirlrnte da ProYinr·ia do Hio de .Ja
neiro. 
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N. 311.- llúPERIO.- En 5 DE SETE)IIlUO DE 1872. 

Circular.- Dá!instrucçõcs ;·ls mesas naroch!acs. 
\ - ~ 

2.' S.xçiio.-:mnisterio dos Negocias do lmperío.
Rio de Janeiro, em 5 de Setembro de 1872. 

A lei de El de AgostJ ele 18}6 commetteu ás mesas 
parochiaes o reconhecjmento da identidad.e dos votante~. 

Este direito de,-c ser exercido coma mais escrunulosa 
imparcialidade, não =-ó porque disto depende a· legi
timitlade da eleição, mas tambem porque assim evitar
se-ha a reproducção dos factos lamentaveis que tão 
frequentemente tem olTendido a autoridade das mesas, 
a segurança .individual dos cidadãos, a ordem que 
deve reinar nas asscmbléas parochiaes e a verJadeíra 
expressão da opinião publica. 

Releva pois que no processo eleitoral, que tem de ser 
iniciado no dia 7 do corrente mez, sejam deviclamenttl 
consideradas todas as duvidas q:E· L~~·l susr;itadas 
por tal motivo, recorrendo a mesa parochial ao teste
munho dos Juizes de Paz dos districtos, do Parocho, cuja 
presença deve pedir, e de cidadãos que estejam no caso 
de bem informar. Entre es!es devem ser preferidos os 
que por sua idade, posição e riotorios sentimentos de 
justiça e imparcialidade possam inspirar maior con
fiança a ambps os lados poli ti c os. 

Embora com -prejuizo d::. brevidade no processo. elei
toral, convém que os· votos tluvi1losos, e a respci t() de 
cujo rer-ebimento não houver accôrdo depois das infor

. mações competentes, sejam tomados em separado, se 
assim fôr requerido, ou· á mesa o julgar conveniente 
independentemente ele requetimcn to, "ner1cionando-se 
na acta, em todo caso, o que hoüvec occonido. 

As mesas parochiaes têm cert:Ju;ente o direito de 
proceder conforme sua consciencia .. recebendo ou re
cusando DS votoE postos em S.uviàa; mas n~o basta 
decidir, é. preciso convencer; e ma)s difficilmente se 
levantarão clamores e resistencius a uma decisão fun
dad:J, que à maioria elos cidadãos ha de apoiar, e que 
apportunamente não poderá deixar de ser co_nfirmada 
pelo poder competente. · 

E' tambem de crer que o alvitre de tomar em se
patade os votos mais seria_mente impugnados, deixando 
a esperança de decisão tlifferente em i'nstancia superi•r, 
eonrorme as provas que forem exhibiâas, evite os dis~ 



tur!Jios c v ioll'llcias a qw.~ di' onlinario l't:iCOITem os 
lwmeus cx.all:)dos contra a dvci~ão das mesas, tcutanclo 
coaa;il-a~ e Yeucd-as pda inlimida<;ão. 

O mt•iu pratLo 1lc eliecluar usa separa1;ão uc votos 
sora rccclJe;·-s1~ a cc.lnla coutest:.tLla, c pul-a solJ outro 
involw'l'o .. em que Si~ e.'l:rt·r,~r;!u a~ pal:t\ ras-em scpn
nulu -I~ IJ 1\lllllt'I'U de ord::JII lJIW l'OI'I'I'SjlUiltll'l' 010 d;~, 
lista da r.ltamada, tom·tm!U-Si) d1·~dc lol,!·u uut~ tbs infor
maçüe,;. para Si)JTlll lalll:.ad:l:> ua ~~·ta Cl>lllpl'lrule, ~i oô 
inflli'Utalltl)S 11~0 prcl'cril'l'ltl dal-a> JIOI' t•,.;criplo c as
signaLias, JIUI'IJ uc nc.sle caw, depois de rubricadas pela 
llli'Sa, snilo !Wanladas como dont!ltenlos e transrri[•>la5 
na aela da li'I'Cl'ira rllamada, 11a qa:d se llll'IH:ionarão 
Lamht•J!I a,.; iuloi·Jnacõcs l".r adl't'I'SO I' o jnizo dcliuitivo 
dos l!li':;;u·io~. 

Esst' Jllodo 1k Jll'llCi'dl'l' n:lo pn~jllllira o direito que 
lt~lll a IE:'sa dn addir ao~ 11tttros voto,, lia ::tela da 
:1pura(\P. os IJill' t i\l'I'CIIL sitlu contestado~, m:1s i[UO t:m 
:sua opinião fol'l'!ll v:Lli,Jus; uem iiii[I<'de tJIIC sejam 
contado-.; pl'ias ralllal'as apuradoras: t'· apenas :ili'OllSC
lhado eonw lltt~io de ~e puder lcYar ::to UuY!'l'llO lmpcri::tl 
qual1[ttt:r rt'damação fundatLl, que o l1alJilile a decidir 
rom justiça, alterando o rt·sultado dos lrói.IJalhos an
tcrion:;;, sem Jwr.:ussidadc de annullar a elcic;ão JlOl' 
f(')rr:a da c~JIÜtis:lu do.s votos e itnpo;;siiJilidaJc de discri
minah•~. 

Em !:l)lil d:1 or,!e n c rc.<rlilaritladc dos tralullws, podem 
a~ me;;a.; indii';Jr :1.; [J:Jrri:didadt·~ ··untewloras que rom
meltarn a pc . .;.;o;IS dt~ sn01 l'tlllliallt'.a a lisc:tlit'ar:lo I' ins
JH~ct;ão ocul:~r do prot:i·s.;o l'li>iloral, mantcnd~J-se con
venil'nle ,:i~p;q·;~ção t'Htn: cllas e a reunião geral tlo . .; YO
tautes, d1• nwl'lu !JIIi: po~sa!ll ~.·r ouvidas todas as tlis
russõ:~s dos i!llt·n:ssados t' :ts tlet·.isiks dos uwsarios, sem 
csl:ll'8lll este.~ s11j••itos a 'iolencias, nelll o~ p:ipc:s e mais 
ol.Jjt:ctos da cl ·iç:lo ~u alc:IIICL' inlltH'ÜÍalo •!t: t[LlL'lll prc-
1cnda ou lJili'Ír:J inulilizal-u~. 

llcs!l' mudo il ti:n da lei (art.. 'ÍÍIIirarú prceuel1ido, 
c a lbca l j,.;at;ão, I i' n~ de lu lllU I lo, confusão, :ilropPllos 
e rcc\'io,; qtw lant:.~s YI'Z:'S :1 distraltt•lll, illudt•m e im
possibilitam. :;;erú 111:1is Jll.t·nta, SL·gura c l'llir.:az. 

Devnndo-s1' I'\ i ta r illlallill !IIJ:;siYd a pre:·t'lli~a da fon:a 
arma1Li, t' qu:dqul'r lllitnift:,;t.:Jt;:lo d:t :llltoridarlt· qut• 
possa ronstr.u1ger os cidadüus ar f i\(Js, ínt illt!d;d-os ou 
diminuir-lllt's a m·cess:lri:t lthcnladt• nu pil'ito t•kitoral, 
não é llll'lltJS impnrlallli', por Ollll'll lado ....i,W+er-.l.jllC 
ao presid1'lll.e da tlll):;a compete• tlt: fa _ ··IIÇif,Lnh af:~"'il---, 
e a segura ni:a iiilli vid ual, sem o tt~\1\h~hdh~sb ·~la M-,.f_ 

_,6,\· -f 
/ .. "'\) -· 
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semJMas parocl-liaes reuniõ11s perigosas,..de que fogem os 
ciuau:los pacilicos, c em geral aquclle~> cujo voto tem 
maior signilicaç:lo pelas luzes de que são tlotóldos, e pelos 
interesso;; ti 11e lt\ m a ddcllller ua sociedade de 11 ue 
Jazem parlt~. 

Cumpre poi.~ qur~, sem prcj1tizo da livre manifestação 
dt~ I otlas as opiniões, ~t·ja 111 tomadas com a precisa 
('Jiergia c dlicat:ia as pro\ idr·ncias e cautelas que as 
drcurn..; lanc i;)s aconselltaiT 111 coHlra a des0rtlsm, e para 
as gara11tias de IJU:; lt;Jo mistt'r as mesas e os cidad:los, 
que 110 I'XCrCÍLio do ~l'll ilÍl't'l[O político aspiram a 
'ictoria vacilica c lt•gal. 

A Jim ti!' auxiliar ncssr: l'lllpcnlw o dever que in
cumlw t:~Jit'Ciallltcntc aos pr('.sidt•ntes tlas assembléas 
lJaroclti;ts, !'elos ~linisli'rios da Jusliça c da Guerra se 
ü\fH'dt:lll :is autoridades puliriars e aos agentes da força 
l'lll•'ira as iHstrnct:õcs r;tJ!Islalllt':i tlus avisos atiUi juntos 
p•q· COJIÍ;l. 

O llovcnwt•spt'r:l qne prillll'iraiW'nln o emprego de 
llli'Íuc; sua:.;u:·io=>, a allilwle rt~:ipt·itarcl qae assumam as 
mes~', ]•ruredetu!o rolll prutleucia e jnstiça; r.rrant!e 
allt'llf::lo de sua parle a lJIWIIJIH~l' provocação, olfensas 
illt dislurhitK para chamar :'t ordem o.-; ~eus autores; e 
depois dl'cisão 110 t'!ll['l'l'go do,; lllt~ios Jegaes tle prn
l•;nt;ão e l'I'Jlre,;s;Io: ll;'io dt~ llroduzir IJotb resultado3 
t: fazt'!' com l[lW a proxin1a l"lt~ir;ão corra paeilica e n~gM.
lannt·nlt', daudo o l"Hu tlt>sLt capit:d o t'H'mplo digno 
dt· sua ci\ ilisa~·Jo. 

Com I ai intuito julgul'i devt·r tlit·i~·ir estas instrucções 
a Y m. rrt;ommewhndo -Ih c • pte as f:H:a presen tos ú 
assr:mhléa do.;-;a paroc!Iia, quando installada, e asse
guro-lhu qur púde cnnlar uo t•xen·it:io de suas attri
llllit:ões lt•!,.!aes com o apoio llt'Ct;ssario e com totlus os 
meios UP af'~ão em lit~lll da unit'm e ria liberdade. 

Deus Guarde a Vm.-Jolio Ji{l'cdo Corrêa de Olireiro. 
::-··Sr. Juiz t.lt: Paz mais yotadr1 da frcguezia de ...• 
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N. 312.-AGRICULTUHA, COM\rERCIO E OllllAS PU
BLICAS. E1l :i UI': SETE~lllli.U DE 187:.'.. 

Confirma qnc a po1·oa<;ão da CachoL~ ra na Provincia de 
··.Paulo é o ponto) lenniual tla '4." Sl'C\';iu da E,;traüa Lle reno 
rl. l'e<lro I L 

3." Sccçiio.-l\linistcrio tios Nqrocios t~a Agricultura, 
Commcrcio n OLJJ\ts PulJlic;;s.- Hiu de Jaw·iru, em ti 
de Setembro tle 1H72. 

Illm. c Exm. Sr.- DPclaro a Y. E\. ]Wl'a sua in
telligcncia e t'X<·cuç:Io Jta parlt' qtH' li!,• compt~ln que u 
ponto l<'nninal úa -1." scet;:Io desc:a cslratla de ferro 
D. Pedro li é a povoação da Cachoeira na l'roviucia de 
S. Paulo, conforme lil'Oll estabelt•cido no ar L. 2. o do 
f~ontracto de\) dn l\laio de lf~;);j eeii'!Jratlo colll a t~xtineta 
companhia t'lllJH't'Zaria da mt·:-:ma estr~llb l'lll execução 
tla Lei de ';W de .Junho tle 18~d. 

Deus Gttarde a V. Ex.- Francisco do RPgo Barros 
Barrrto.- Sr. Director interino da estrada de ferro 
D. Peuro 11. 

N. 31:1. - M.\.H.INII.\ - E~r(j UE SETEM!ll\0 DS i87'!. 

Daudo JH'OI.illencias sobre a ext~•·ução das senl<~nças impo;tai 
a pr.lt;a; Üt~ ~Iarinlta t{Lil! Lilerem cond,,·oraçucs. 

2." Sccção.-l\linistrrio dos Negocios· tl:l Marinha.
Hio de Janeiro, em G dt~ SdcmiH·o de 18í~. 

Sua Magrstade o Imperador, ao conhedruenlo tio 
qual fui lo' alio o ollicio 11." r_i:J:i dl~ :m de Abril du 
curreule anuo, em <JUC \'.S. su~cila as <JUC~tõc~ se
guintes: 

1. a Em que lugar c d.e que lllJ.IICira devem ser 
C\t:caLHlag a~ senten.;,Js qtw cundeawararll a um anuo 
•Jt: pri~ãu cu1u li aJJaljJU os ilurcriC~:..::; me~rialt~iru ; n YJl· 
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lciros da ordem da Hosa, Agosliüho Rio c JJnuario 
àa Cruz, culpados dos crimes de ferimcnLo e -insubor.:.
dinaç:ão; 

2.a Si estes co~tdcmnados têm de ser cxauturados 
e expulsos daque!ta Ol'dcm, ou sw;peasos do. uso da 
respectiYa insígnia até que hajam cumprido a P.J.{la 
que lhes foi imposta. -

Houve por bem, por Sua Imrncuiata Rcsoluç:ão de 
7 do mez de Agosto proxirno íiuJo, tornada sobre C ou
sul ta da Secção de Guerra e l\bliull.~ do Conselho de 
Estado, de Hi de l\l.aio ultimo, l\!anllar declarar a Y. S.: 
, L o' Que estando os Arscnaes' de .Marinha· c su:,s 
depend~nciàs, compre!Jendidcs na LlenÕminação de Fa
bPicas, a que referem-se artig-os de guerra da Anxwda,
a pena de prisão com traba(ho deve ser cumprida 
nos mesmos Arsenaes e suaS':depeud.encias~ semlo os sen
tenciados sujeitos á prisàó-, ,estejam ou não dentro dos 
muros dos prcsidi-üs ; · ' 

2. o Qlle a referida pena ·-não importa,a sujeição do 
sentenciado nem aos ferros dos Qaiés nem á calceta 
durante o trab;;llw, saÍYo se tal tonrlit;ão 1ôr exprGs
samente me:Jcio;J.at.la na senlrnça; 

3. o Que a difficuidade de e\'Ílal" aue os condemnados 
a trabalhos sem calceta. ou ferros· se evadam du!:ante 
o mesmo trabalho não aulo:·iza ne:n legalisa o lança
mento de ferros; apenas indica a neces:;.idade dc·ccrtas 
provide.'lcias proprias a embaraçar ou impossibilita r 
a c''asão · · 

4:. 0 Que' os réos não derem ser climim.dos da ot·dem 
em que são cond~órados, mas. sim suspensos do uso 
das insígnias respectivas, de accônlo com a doutrina 
do art. 8.0 ~ 2. 0 da C::mstitutção c com a disposição 
expressa do art. H do Decreto n." ~853 de 7 de De
zembro de 1851. 

O que communico a V S. para sua intelligencia e 
devidos effei tos. · • 

Deus Guarde a Y. S.- Joaquim. Delfi'lto Rfbéiro da 
Lu=.- Sr. Encarregauo dD Quartel-General da l\Iarinha. 
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N. 3H.- GUERRA.-'E~I 6 DE SE'TE)IBRO DE 1872. 

Rec.ommend:J. diversas dccl::raçõcs nos recibos, ou foihas 
de vencimentos mililares de cfficiaes. 

Circul:J.r ás Thcsourarias ele Fazenda.-l\finisterio'dos 
Ncgoc~os da Guerra.- Rio de Jar.ciro, em 6 de Setembro 
de 1872. 

l\hnrla Sua :\b~cstatle o Imperador,. por esta Secre
tuin ilo Est:ldo, dcciar3r ao lnspcr.tor Ja Thesóu.t:~ria 
t;c F:Jzcnda da ProYincia do ... p;:ra seu conhecimento 
e ex~cuç~o,'que niio deve remetter á mesma Secretaria 
de Estndo recibos ou folhas de vencimentos mil i tarcs 
de officiaes, sem que nelles venh1m mencionadas as 
armas a c;ue pertencem, as commissõcs em lfUe se acham,. 
a import:Jncia do que tlcvem á Fazenda Nacional, e a 
proccdcnci~ rlc sna;; diYidas,~ principalmente se forem 
ellcs rcfürma,los, honorarios ou guardas naciona·es, 
evitanc:o-se de%e modo \ls embaraços que resultam 
para a VErificação da lcg:Jliuade dos abonos recebidos. 

Joilo. José de Olireira Junqueira. 

N. 315.- F"\ZE~DA.- E11 6 _DE SZTE:\IBRO DE :1~72. 

At:toriz~ a Thcsom:tria de Fazen!la de :\!ato Grosso para en
carregar ~,a(cobrau.ça tlêis"~o_s!os, na villa do Diamantino, 
os .\g,entés !lo Correio da mesma localidal!e , dantlo-lhes a 
nomeação· de Collcctores. 

l\Iinisterio dos Negccios da Fazenclá . ....:. Rio àe Janeiro, 
em 6 de Setembro de 18i2. 

O Visconde do Rio ·Branco. Presidente do Tribunai 
do Thesouro Nacional, dec!ara'ao Sr. lnspector da The
souraria ele Fazenda da Província de :Ma to Grosso, em 
n:sposta ao seu offici~ n.o 62 de ·18 de Julho proximo 
passado, que no caso de não rer ainda encontrado quem. 
queira exercer o lugar de Coilector das Rendas Garacs. 
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da villa do Diamantino, mediante as formalidades le
gaes, poderá encarregar da cobrança dos impostos os 
Agentes do Correio, dando-lhes a nomeação de Collec
tores, na fórma da Ordem de 8 de Agosto de 1870; visto 
não convir qne actualmente estejam vagas quaesquer 
Collectorías, em razão das novas obrigações que lhes 
incumbe com referencia ·á matricula especial dos es
cravos. 

Visconde do Rfo Branco. 

N. 315.-FAZE~WA.-E:u 9 DE SETE>IBRO DEi872. 

Sobre a classificação de uma partida de fio ou vareta de ferro 
para cércas, submettida ·a despacho na Alfandega de Uru~ 
guayana. 

Minísterio dos Negocio>; da Fazenda.- Rio d:e Janeiro, 
em 9 de Setembro de :1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. ln~pector da The· 
souraria de Fazenda da Provinêia de S. PO?dro do Rio 
Grande do ~u! que acertadamente decidiu que o fio oú 
vareta de ferro p<lra C·~rcas, sub~ettido a despacho por 
Oliveira & Irmão c outros nc.2"ociantes residentes na 
Villa de "Gruguayana, e cuja amostra aCOJ:,lJlfc!Uhou o 
seu officio n.o 101 de il·de Julho pro~im:O",pa~sac}o. 
estava inclnido no art. 930 da (Tarifa ~in vigor, páta 
pagar direitos na razão de 10 ~~o •oãd valor-em, e nã9no 
art. 908, em que o classificára a Alfãndega daq~ella 
Y illa. 

Visconde do Rio Br(/nco. 
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N. 317.-FAZENOA.-EM tO DE sETEMBRO DE t87i,. 

D<í provimento a um recurso ácerca rla qualificação de certa. 
fazenda suhmetlida a despacho como metim, pot· não terem 
sido observadas a tal respeito as disposições dos arts. II6S 
r 1166:•1o 1\rgulamento da~ Alfantlegas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio: de Janeiro, 
~~m to de Setembro de 1872. 

O Viscondeldo Rio Branco, Presi1ente do Tribunal do 
Thesouro Nacíonal , communica ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia que foi 
lhe presente o recurso de Vellozo, Irmão & Comp. inter
posto rla dceisão da Inspectoria da Alfandeg-a da mesma 
Província, que os sujeitou ao pagamento da taxa de 1~3n0 
por kilogramma da mercadoria que submettet·am a des
pacho como motim, sujeita á taxa de 600 t·éis do art. 
:538 da Tarifa; e que, tomando conhecimento do mesmo 
recurso, visto não terem sido observadas as disposições 
dos arts. t165 e ü6H do Regulamento tias A_lfan~as, e 
do art. Hi d~s Disp_osições preliminares da\T!ír!~, re
solveu defenl-o, a hm de cobrar-se pela mercaaona em 
questão a taxa de 600 réis por kilogramma, na fórma 
da decü;ão communicarla á Alfandegada Côrte por Aviso 
de!) de Novembro de 1870. 

Visconde do Rio Branco. 

"· :w~:- JUSTIÇA.- E~r 10 DE~SETE,IBflO DE 1872. 

Declara que os esc~-~ considerados b_eos_d_9J,ml!!.tO não estão 
comprehcndidõSno art. 6. 0

, ~ 4.o da Lei u.o 2040 de 28 d.e 
Setembro de 1871. 

Ministerio dQs Negocios da Justiça.- Rio de Ja
neiro, em lO de Setembro de 1872. 

Illm. e Exm. Sr.- A' Sua Magestade .-lrfrfiífera:Q.or- - -~ . 
foi present.e o oficio de V. Ex.A{~ ~a'tf\ J\\\llid/tf,-1 /) ···-
ultimo, sob 11.0 162, com a copiá· QS.~lUÇão, que ''T( 
o Juiz de Direito da comarca/~lôres déra em 
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srntirlo nillrmativo ;) comu!!~ do Juiz l\Iunicipal do 
trrrno de Ingazeirn solm· •• questüo <<se os escravos 
eonsidt~rmlos bens do nvento estüo eornpt·chendidos 
110 arl. 6. ". § 4." da Lei 11." 20H) de 28 de Selem bro 
dn 1871. >)E o mesmo Augustu Senhor· l\Ianda declarar 
a V. Ex., para que f"ar,;a constar· ;~os r·eferidos Juizes, 
qnc os escravos eonternplados na classe dos bens do 
evento n;-ro são os que seus s.-nhores abandonam, e 
a que sr~ refere o art. fi.", ~ 4." da eitada Lei, mas os 
aehados sem se saber· do senhor· ou douo a quém 
pertençam, eonfm·rnr~ o art. 1\!í do Hegularnento de 
1!i de Junho dr~ ts:.:i9, devendo a respt~ito de tar•s 
eseravos ollsr•rrar-se o que csLú determinado naquelh· 
n~gnlamento e lllílis di~posit,:ões em vigor. 

llPus Cu;~rrle a \'. Ex.-Mfi!IOr'l rlnlonio lJti(U'fr• 
ri!' /\.::!'l'trlll.- <.;r. Prr•sídl'tl!t~ da l'nwiJH~ia rlf' l'rr
lli\111 hlll'll. 

llrwlara I[UI~ 11i'1o ,~ conlempl:ulo na clisll'illlli\'no dos feilo'> n 

llesemh:trl!:\llor impPdiilo ua Prcsidt'll('ia do ·!~~~Y· 

~linisfri'Ítl dos Negocio-; da .Tustiçn.- Rio de Jn
nPiro, "lll Hl de• Sf'ternhrn dr• 1R7'?. 

I>Prl<Jro a \'. ~., r•rr1 l'l'~fl11Sia ;111 seu officío dP 'Z:l 
do rnez p1 oxirno lindo, fllll' br)IIJ procerleu ni'10 con
templando na distrilJui\Jw dos feitos aquelles dos 
Desembargadores. IJLW r)s!ivl'relll na Presideneia do 
Jnry, e que dm·prüo por (•sse ll\OI.iro ser· conside· 
nuJos legilirnarnente impedidos. 

lleus t:uardc a Y. S.-- 1llarwcf Antonio Dum·tc de 
,t::ererlo.- Sr. Presirlnnt'~ da Hda\:üo da Bahia. 
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N. :Ho.-GIJERRA.- E~I !2 DE sEh~mno DE f.872. 

llcclara qual deve sc1· a graduação do Commandante da força 
que tiw1· de fazer honras funchres a um Olllcial do Exercito. 

1\linisterio dos Negocios da Guerra. -1\io llc}aneiro, 
em 12 de Setembro de !872. 

111m. e Exm. Sr.- Em solução ao o!Ucio dessa Prcsi
deucia de '::!'1 de ALH·il ultimo, remettemlo, pot· copia, o 
do Commandante do r;. o batalhão lle infantaria, em qne 
consulta se um 1\lajor graduado pódn on eleve com
lllanllar uma força qne tenha de fazer honras fnnt>h1·cs 
a um CapitJo, sem nPnhuma outra distiueção que a 
de seu posto: declaro a V. Ex. CJIIC o ofiieial com
man!laule da fon:a que fôr fazer a~ honras funebres 
serü !la graduação do linado, ou de um grúo immediata: 
nwute inferior, na falta daquelie. 

Deus Guarde a V. Ex.- João JosétleOliveimJunqueira. 
-Sr. l'resirlen1P da Provinda do 1\laranhiio. 

N o :_:i I . -- FAZE N LH.- EM 1 ~ DI~ SETEl\IDRO DE 187::!. 

Appmva a lotação tlu lugar tlc .Juiz l\Iuuicipal e de IJI'phãos 
da d!lade de Diamantina. Província de :llinas Gcraes. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 12 de Setembro tle 1872. 

lledaro ao SI'. Administrador tla Hccebetloria do Rio 
de Janeiro, para os fins conrenicntes, que foi appro
vada a lotação do emprego !le Juiz 1\IUIIICipal c de Or
phãos da eidaclo de lliamantina, na Província de l\linas 
Geraes, c a leu lado em i: 2008000 annuaes, sendo 600r)OOO 
de orJeuado e !iOO,)ODO do emolumentos, como consta 
da t:opia do re~pcdivo termo remcttitlo com AYiso do 
l\liuistl'l'ÍO da Justi!;a !lt' 21 do A8·oslo proximo passado. 

------·-~ 

Visi'Oiltlt• do_.RtõÍll\m{~N· []f, fiA .~1·, '··. ·, . (' \ \\ ,., ' ./) 
' ",;.: 
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N. 322.-- FAZENDA.-E~I12 DE SETEMBRO DE 187~. 

Nos casos de !éonccssão de augmento de\vcncimentos aos em
pregados Ú uma Repartição, não ha ncCêssitl:Íde de apostiP 
Jarem·se os rrspectivos titulos. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- R.io de Ja
neiro, em 1.2 de Setembro de 1872. 

111m. e Ex.m. Sr.- Em resposta ao Aviso desse Mi
nisterio de 27 de Abril ultimo,\ ao qual acompanhou o 
incluso ref!uerimento em que os empregados da Di
rectoria Geral dos Corrr.ios representam contra a 
exigencia tio Thesouro relativa ao pagamc:nto dosemo
lumentos correspondentes ás apostillas lavradas em 
seus titulos por occ:tsião do augmento que tive1·am nus 
respectivos vcncimen to~. reme tto a V. Ex., [lar a seu 
conhecinwut.o, a ro.Pia tio parecer que a tal resJwit.o 
deu a llirect.oria (,era! da Conlahilidadc em H de 
!\gosto lindo. 

Como, porém, lae:; aposlillas não são exigidas por 
lei, ncm8 dellas depende o ahono do augmento dos ven
cimentos que tiveram os ditos empregados, as quacs se 
tornam po1· conseguinte desnecessarias, não ha lugar o 
pagamento dos emolumentos; devendo V. Ex. providen
ciar par·a que em casos identicos não sejam apostillados 
os titulos, a fim de não reproduzir-se a mesma questão. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex.. o Sr. Francis,:o do Hrgo Barros Barreto. 

N. 32~.-FAZENDi\.-EM;l2 DE SETEMBRO~DE 1872. 

Sobre a ,lotação ((Os' Clllolumentos de uns lugares de Juiz 
l\lunicipai, que não foi ·approva(la, por não te1· sitio tcità de 
conformidade com o Decreto n. u 4721 (\c 1871, c segundo o 
processo indicado na Onl(~lll 11." 33!1 t\(• 1S6:l. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- R. i o de Ja
neiro, em i2 de Set.emlJro de 1872. 

O Viscond.e do R.io Branco, Presidente do Tribunai do 
Thcsouro Narinnal, orctc1_1a ao Sr. Inspcr:tor ria Thcsou-
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raria fie Fazr.nda da Província de Minas Çer4~ ·que 
mande proceder á nova lotação dos emolum~qtos dos 
lugares de Juizes Municipaes e de Or·phãos dos termos 
de Minas Novas, Arassuahy e Dôres.do lndaiá, da mesma 
Pr·ovincia, de conformidade com o disposto no Decreto 
n.• ft721 de 29 de Abril de i87t, e segundo o processo 
indicado na Ordem n. • 33!) de 27 de Julho de i863; visto 
não estarem no caso de ser approvadas as lotações ulti
mamente feitas por essa Thesouraria, constantes das 
copias que acompanhara!Il os Avisos do l\linisterio da 
Justiça de 27 rio mcz proximo passado, não só por não 
ser isso da sua competencia, c sim das Hepartições en
carregadas da arrrcàrlação fios impostos, na fórma uo 
art. 3. • rio citado Decreto, como tambcm por não se ter 
lavrado o termo exigitlo pela dita Ordem co.m as 
formalidades nclla prcscriplas. 

Visconde do Rio Branco. 

N. 32t,.-FAZENDA.-En~ !2 DE SETEI\lBRO DE !872. 

I\cmcltr! ás Thcsourarias a amoslm de certa fazenda de algodão, 
detcrmiuantlo que seja classilicatla 110 art. !l1S3 ela Tarifa, para 
pagar a taxa de 1H3.'SO por kilogramma. 

l\linisterio dos Ncgoeios da Fazenda.- Rio de Ja
nriro, em 12 de Srtcmbro de !872. 

O Viscont1e do Hio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectorcs das, 
Thesourarias de Fazenda, para que o façam constar aos 
das Alfandegas, que o tecido de algodão, cuja amostra 
se lhes reme L te, deve ser classificado no art. õn3 ua 
Tarifa das Alfandegas, para pagar a taxa de f$350 por 
kilogramma, conforme foi ultimamente resolvido sobre 
recurso de revista que para o di to Tribunal interpo
zeram os negociantes da praça da Bahia, Sympson & c.•, 
e tem-se praticado na Alfandega da Córte. 

Visconde do Rio Branco. 
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N. 3\2:).- FAZENDA.- EM 1 ~ DE SETEi\111110 DF.l.872. 

o pagamento de emolumentos na razão do augmeuto ou maioria 
do vencimento; ·só tüm lugar nos casos de aecesso, transrcrcu· 
e ia, remo~·•1o, prC'llltJ~:no ou passar;cm de f'lllJli'C~ns e ollieios. 

l\lini~terio th; Negor.io.; tla Fazcntla.-Hio tle Janeiro. 
em l2 tle Setembro de 1Ni'2. 

O Viscontle tio Hiu BrJHco, Presidt•nte rio Tribunal 
do Tl:csouro Nacional. declara ao Sr. lnSJICCior da 
Thesouraria de FaZPwla rl:t ProYincia tio Pat·nnú, em 
resposta ao seu ollicio n." !i7 tio 1." de Agosto de Hl71, 
que acerl:ulamt·nlf' tleddiu qtw os l'lllolumentos a que 
estaYa su.ki ta a no!llt'aç:lo tlo Blcharel Antonio Canditlo 
Ferreira tlt~ Abreu, para Jniz 1k Bireilo tla comarca da 
Lapa, na llll~~llla Pnn iHri:t, dt•Yiam ser cobrados sobre 
a tulaliuat.ln dos n•neimt•nlo' dt•s,;c lugar: visto rptt', 
lt:ndo ha\ ido desistencia u11 l'l'llllllCia tlll tle Procuratl.or 
Fiscal que antnriot'lllPlliP 1''\ürt·ia o rcfnritlo Bacharel. 
o provimt~nto de f!ll'' ,;,· !rata Ílllporla uma llO\a 

nomeação. 

'L :l:W. -- L\ZE:\D.\. · J:,i 1:\ DE SETE~lllliO DE l8i2. 

Declara su.ieitos ao pag:mtr'llto do sello fixo os attestados de 
fretptcneia, e•~rtidões fi,. vid~ I' outros tlocumcutos seme
lhault''· 

l\linisterio dns Nngoeio.~ tb Fazentla.-llio tlt• .Ja
neiro, em ta tle Setembro tle ~:,a .. 

O Viscoude tlo Hio Bra!li'O. Prn-;itlenlc do Tribunal 
do Tlwsouro NacionaL dcel:lr:1 ao Sr. luspcc!or da The
souraria tle Fazenda da Província de Pernambuco, em 
solução :i consulta t!Ue l'ez cill s•~u o !lido n. o 27 de H 
de Fevereit·o proximo l';1s<1do, que estão sujeitos ao 
pagamento tlo scllo fixo ns attestados de frcqucncia. 
,·(•J·tidi'it'' •k 1 io!.1 ,. <P!Il.'•'·' d!lrnmt~Jllt"' 'i'litl'ih~nte:' · 
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visto serem exhibidos no exclusivo interesse das P.ar·tes, 
fl nenhuma relação terem com os do expedienle das 
Uepal'tições Public~, tlc que trata o ~ 12 do art. Hi do 
Hegulamento annrxo ao Decreto n." '1-iiO:i de 9 de Abril 
de IR70. 

Visconde do Rio Branco. 

i'\. :1~7.- .Jl'STJÇA .- E\1 I :1 DE SE1'E:\IBRO DE 18n. 

lleclara que niio pótie presi•lit· o IIOYO jul/(amcnto o Desembar
gador, que com o seu y.JI) tiver toncunitlo para provimento 
da appellaçáo intcrpo,;t:t tia decisão tio Jury pelo l'cspccti\·o 
l'rP-;iu•·ut ... 

~linislorio dos Negoeios dn Justi•.:a.- Hio de Ja
!lf'Íl'fl. l'fll n dE St'tembro dn 1Hi~. 

l!lm. •.J Exm. :-;r.-A Sua 3lag-eslad•~ o Imperador foi 
pre~rnte o olllcio do l're~idenlt' da Helação dessa Pro
viucb, do 2:l dt~ J\lar1·o ultimo. consultando se um 
fksemhargador, que ti.ver conc<Ínido com o seu voto 
para o provimento tla appellação interposta pelo Juiz 
de Direito, por não se conformar 1:om a deeisão do 
.Tury, pód<' presidir o noYo julgamento, quando seja 
drsignado nos termos da Ll'i n. o ~033 de 20 de Se
tembro de 1871, ou deve considerar-se impedido. 

E o mesmo Augusto Senhor Houve por bem Decidi!', 
por Sua Immediata Rrsolução de 2~ de Agosto proximo 
findo, tomada soiJn• consulta da Secção de Justiça do 
Conselho de Estado, qne, se o Juiz de Direito, que 
appella da dccisJo do Jury, Hão póde, á vista do art. 81 
da Lei de a de Dezembro de 1841, presidir ao novo 
julgamento, o Desembargador, que coiJcorre com o seu 
voto Jlara st'r provida a appellação do .Juiz de Direito, 
deve, por maioria de razão, ficar igualmento impedido. 

A opinião do Desembargador manifestada neste caso 
exerceria inrJueneia na rtecisão tlo .Jnry, se fosse por 
dle presidido. 

o' que V. Ex. far:'t con~tar ao Presidente da Relação. 
Deus nuarde a Y. Ex.- ilfanoel Antonio Duarte de 

A:'''·rtlo.- Sr. l'rt·~idrnte da Província rio Maranhão. 
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N. :!28.- JUSTIÇA.- E~113 DE SETEMBRO DE 1872. 

necidP quP o Jni1. M Direito púrle srrvir de Procurador da 
Cori\a nos mesmo~ rasos, em r[u•3 1\ ehamado t1ara snhslitnir 
os n,~,pmh:tr['atlore<> na<; fuur·çõcs tk julgar. 

Ministcrio dos Neg-oeios da Justiça.- Rio de Ja
neit·o, em ·13 rle Setembro de 1872. · 

lllm. c Exm. Sr.-Eduardo Franciseo Nogueira 
Angclim requereu a essa Presidcncia, como consta 
dos officios n." 111 de :w 1le Agosto de 1870en." 4.9 
Je 11 ck Abril do corrnnte armo, a nomeação de 
urn dos .Juiz(~S rlc Direito da r:apital para servir lle 
Proe11rador da Cort'la na ea1ua, qur~. elle sustenta 
eo111 a Fawnda Provincial do Pará, visto o impedi
tnentq 1!1: alg-uns De:-;e!llllargadon~s da Belaçii.o do 
districto e aust~Hcia de outros. 

Fot·am pn~sentl~S a Sua 1\lag-eslade o Imperador os 
rd'eridos papeb, ~~o mPsmo Augusto Senhor, Confor
mawlo-se, por Imntr:Liiata Hesolução de 24. de Agosto 
proximo lindo, eo111 o parecer da Secçüo de Justiça 
do Conselho de Estado, Houve por bem Decidir que 
l~ applicavel ao enso a providencia do at'l. sa do 
Regulamento de 3 de Janeiro de i83:J, porquanto, 
se podem os Juizes de Dil'cito suustituír os Desernbar
gailores na i'uncção rle julgar, pot' maioria de razüo 
podem ~uhstitui\-os cul hoc na de p!'ornovel' o jul
gamento no inten~sse da Fnwnda Pubiica. 

O que comtntinico :1 V. i~'. pnra seu conhecimento 
f' 1ins eon vcnien tes. 

Deus nuanle a V. Ex.- Manoel Antonio Dum·te de 
A:etedo.-Sr. PrcsidPnle da Província do Mot'<Hihã.o. 
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N. 329.- A GRICUL TUR ·\, CO~UIERCIO E OBRAS PU· 
BLICAS.- E" H DE SETEMBRO DE 1872. 

ProllilH· p~SS!lV!'Il'> ~ratuit:ts no~ trm; tl:l rstr:ttla de fe;TO 
D. Prllro 11. 

. :).' Secção.-Mini~tcrio dos Negocio~ Lia Agricultura, 
Commercio o Obra~ Puhlicas.-1\io de Janeiro. em H 
dr• Setembro de 1R7:?. · 

lllm. e Exm. SI'.-Atlf~mlendo ao que V. E\.. expôz 
no seu ofllcio de 12 tlo corrente mez, ácerca tlos in
convenientes que rc.~ultarn das pa~;>a.~ens gratuitas con
cer.lidas no.> trens rlc;s!l Estrada de ferro por ordem 
deste Ministcrio, <lr)c[;u·o a V. E-;.. rptc de ora em diante 
ficam cas..;adas todas as rrue não forem devidas por 
contr:acto~ ou motivatlas por dili;cncias em srrviço 
publtco. 

Deus r.uarrlr a V. Ex.- Francisco do Rego Barros 
Barreto.- Sr. Directot· interino da Estrada de ferro 
D. Pedro Jl. 

~. :J30.-Jl'STIÇ.\.-E1ti1Dr.Sr.TF.MBROilE~872. 

ll~clara qu,• aos f,fuilcs :\lunicipars pertence julgar as cont3S 
!lo Thesoureiro dos 1 Ollios, !Ju:m!lo ell~s não c•xcctlerrm á 
rruantia de ()00~000. 

~Iinistcrio dos Negocias da Justiça.- nio àa Ja• 
llCII'O, em ·I I de Sr.tr~mbro rlc 18i2. 

Illrn; ~ Exm. Sr· .-O .Juiz l\hlllic~pal !!O tr~rmo ~e 
Cabo l< no cousultuu a essa Pres1dencm se ctena 
con~inuar a julgar a:-; contns do Thcsuureiro dos 
Indws, de m!lis tlc 500$000, e Y. Ex. respondeu-lhe: 
qur, na conformidade do:.; arts. 2~J c 2ft. da Lel 
n." ;w:l:J uc :W de Setembro do 1811, peJU.Ht~-· -- .. 
mente ao~ Juizes. 1\lunicip~cs o julgam~nlQ-·~~ fii"e&~ GM,r4 , · 
contas ate a refcnda quantta. · , "..\\ \' .,f,. 

IJECISÕES DE 18i2. 38 '' ""\ ' 
Q, 
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sua Magestade o Imperauor, a cuja presença levei 
o officio de V. Ex. de :l do eorn~nle rn<'Z, !Tnll\'P pnr 
bem approvar aquella cJneisüo, q11c ~~slú igu:Jirnenl<) 
de accôrdo com os arts. fi'~. GG c 71 do Decreto 
n. o 4824 de 22 de NovcnllHu do anno passado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jllan()l'l A11fnnio Dum·tc 
de Azevedo.- Sr. Presidente da ProviiJeia do Hio 
de Janeiro. 

N. :n1.- FAZENnA .... E11 11; nF. srcTE~mno nE 1872. 

O.; ofliciacs do Exercito em cller·tiYo Sl'l'\"it;o cl1~ corpos acruartc
l:ttlos, rstfto isentos do p:t:::t!III'JJI,. elo impo-;to pessoal. 

Ministerio dos Negocios da F:~zencla.- Hio de Ja
neiro, em Hi de Sct<·liJ!Irn tlt• lH72. 

O Visconde do Hio Bra!lco. Presitlcntc do Tribunaltl'l 
Thesouro Na~ionat, declara ao Sr. lnspeclor d:1 Thcsou
raria de Fncnda da Província de S. Pedro do Bio Grande 
do Sul, em respost<1 :w st•u ollicio n. 0 !17 dt) 7 tk 
Agosto proximo pa;;~a,Jn, '['1'~ a,·crtac\:unenl() decidiu 
que os ofTlciaes aquartelado~ rt:t fronteira elo Qnarally 
estão isentos do pagalllenlo do imposlo pt:.,soal. visll! 
se acharem compri'!Jeudidnc; n:1s di~posi,:õe..; do :~rl. 10, 
~ 2." ll. 0 :3, da Lei 11." t:i:tí i•le '::!G de~ Sctc~mllro I]C H11í'i, 
e do art. ;;.", § :3.", do Hr·~ul:tmento anilt"W an Decreto 
n.o !J:052 de 28 de lkzl'mli:-o do meSJilf) anno. 

Visconde do Rio Branco. 
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N 332.-IMPEIUO.- E~l 16 n::; SETEMBRO DE :1872. 

Ao Presidente (b me'a parochial de SanL'Anna (da Côrte).
Declara como devem ser ;,ubslituidos os membros da mesa 
paro~hial, qnc tenham tlc comparecer em collegio eleitoral 
reunido tluraute us trabalhos de lia. 

2. • S1'cção.- l\linistorio dos Negocias do Impcrio .
Rio tlc .Janeiro, em lG de Setembro tle 18i2. 

Accuso o recebimento do officio de H) do corrente 
mez. no qual Vm. consulta si devem suspender-se os 
trah1lhos eleitoracs a que está procedendo a mesa pa
rochial de Sant'Anna, cmqnanto Jurarem os do collegio 
cl!'itoral que amanhã se ha dc rcunir. 

Tem por mo li v o esta consulta a circumslancia, que 
allega. de Ler Vm. de comparecer no dito collegio como 
.Juiz de Paz c eleitor, c acharem-se lambem por isso 
impeuilios de exercerem suas funcçõLlS naquella mesa 
todos os JniZ!'S de Paz dos dous districlos da freguezia 
c dous do' actnaes mesarios. 

Em rt'sposta declaro a Vm. que não devem ser em 
ca:-o a\c:um inlrrrompi!los o-; trabalhos da referida 
mesa ; cumprindo : 

i. o Que a sua falta c a lle todos os outros .Juizes de 
Paz (\a frrguezia sejam prrcnch idas pelo modo estabe
J,•cido no art. 1.", n . ., 2 das Inslrucções ánncxas ao 
AYiso n.o r16~i de :H uc Dezembro !lc i8li8, isto é, pela 
clwmacla dos Juizes t!c Paz dos districtos mais vizinhos 
scgun!lo a t!i~tancia da séde da parochia ; 

2. o QL!e os lious mesa rios a que Vm. se refere sejam 
su!Jstituidos nos termos do art. 29 das mesmas Ins
trnn;íies. 

Deus GLtardc a Vm.-.Jaão Alfredo Corrêa de Oliveira. 
-Sr. Juiz de Paz Presiucntc da mesa parochial de 
San t ·Anna. 
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N. 3:33.- FAZENDA.- EM 17 J)~ SETE~IDI\0 IJE 1872. 

D:i conhecimento á.; Thesonrarias de Fazenda das modificações 
que, a pedido da Birectorla do !llonte Pio dos Servidores do 
t:starlo, foram fpita~ ll:lS lnstrncçÕe:;~dc 12 de Novemhro de 
18f>3, 

l\linisterio dos Negocio~ tia Fazenda.~ IUo de Ja
neiro, mn n de Sctcrnbrn dr ltli2. 

O Visconde rio Hio Branco, Presidente do Trihun:~l 
!lo Tilesouro Nacional, rommunica aos Srs. lnsprctores 
das Thcsourarias de Fnrnda, para ~ru conhecimento 
e drvirlos effl•itos, qur, ronfornH~ solicitou a Dircctoria 
do l\lonte Pio Geral de Eronorni:~ dos Servidores do 
Ec;taclu em onirio n." :1 dn ·IH de Julho proximo pas
sado. foram feitas 11as lnstruccões de 12 de Novembro 
elo 1Hii:5 as modilicaçür's srgui'ntrs: 

I." No aLto do rcreiJimento das joias, annuitladcs, 
lllultas, t'molunwntos, ou rJU3lquer outr:~ verk1 tlc rc
r·cira. as ditas Thcsouraria" r•ulJt'garâo :"ts partes, para 
cua rcs:.~ha. coniH'cimcnlos r•,trahilio:; do competente 
liHo de t~lão, em lugar de faz!'rem as annotações Jtas 
cadernetas, como ~c tt·m praticado atú :1gora; dcnntlo 
o~ refcritlos livros de talão sm· dt•volvidos ao Secre
tario do J\lontP Pio, Jogo que ftlr extrahitlo o ultimo 
conhecimento dt1 f'ada um delles; 

'.i!. o Na primeira quinzena dos mczes dt• .Janeiro, Abril, 
Julho c Outuln·o as referidas Tltesourarias sacarão, a 
pt·azo de oito dias, contra o Thesouro c a favor do 
~lollte }'io. pela importanria da recl'ita proveniente das 
joia~, annuitl:ttlcs, multas, t'InolunH'Ulo~, e de qualquer 
ou Ira origem, arrccati:Hia 110 lri mcs trc anterior; sa
cando na mesma occasião a f:~vor do Thcsouro e contra 
o .Monte Pio, com ig-ual prazo, pela importancia do 
pa!!amento das pemõcs c de rJualqucr outra despeza 
efTectuada no referido trimestre; de modo que o jogo 
dos supprimentos se fal.'a com facilidade c clareza entre 
o Tltcsouro e o l\lontc Pio. rt•rehcmlo este tlaquelle o 
t•xccsso de sua receita, quando clla fôr maior do que 
a despcza, ou inllemnizando a importancia do forne
cimento f1'ilo pelas Thcsourarias. quaudo a receita fôr 
inf1•rior :'t despeza; . 

::. '' As primeira:; \ias dos ~upradit0s saques serão 
l'l'!llet titlas di rcetame11 l.t' ao Tl~esouro, e as segunda~ 
:w St'ITCtariu dp MontP l'in. Íll!tLilil•'lltc ''illil u1Í1;1 da' 
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vias dos documentos da receita e despeza, devidamente 
numerados c relacionados, como está em pratica ; 

11." Finalmente, fóra das mencionadas épocas, não se 
fará nenhum saque a favor do Monte Pio, embora não 
haja necessidade de applicar durante o mez a ímpor
tancia da rocei ta que fór arrecadaria. 

Visconde du Rio Bl'anco. 

N. !33'1. -}<'.\.ZEN DA.- E~1 18 DE SETE:\IDRO DE t8a. 

iicga isenção de !li rei tos para um org::lo destinado a uma Igreja, 
por não ~cr objecl.o proprio e cxclusiYo do Culto Divino. 

Mini:;terio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Ja
neiw, e111 i8 de S·~tcmhro de 1872. 

lllm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. quo não 
pótle ser conrctlida a isenção rle direitos de consumo, 
pedida pela :\lesa Administrativa da Onlem 3.• de S. 
Francisco de Assi~, da ddade do Hio Grande, no reque
rimento que acompanhou o ofl1cio de V. Ex. D.

0 H08 
de 10 de Agosto proximo passado, para um orgão que 
mandou vir da Elll'opa com destino á respectiva Igreja ; 
por não estar esse instrumento incluído na disposição 
do art. t112, § 33, do Regularncnto das Alfandcgas. 

llcus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província de S. Pedro 
do llio Granrle do Sul. 

····- ·-
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N. 333. - FAZENDA. - E~I !8 DE SETE;\IBRO DE 1872. 

Os requei·imcntns, memoriacs c quae.;quer outros papeis que tran7 
sitam pelo l\Iontc Pio dos S~rvidores do Esta:lo, estãoiiscnréú 
do1sello fixo de 200 réis ; não assim as quitações ou recibos 
q.ue'~pas"sarn- os pensionistas, por sercnf documentos pal'lieu· 
lares. 

1\linisterio das Negocias da Fazenda. - Rio de Ja
_neiro, em i8 de Setembro de :1.872. 

lllm. e Exm. Sr.- Em solução a-o que a este :Minis
feri o representou a Directoria do Monte Pio Geral de 
Economia dos Senidores do Estado, declaro a V. Ex. 
que os requerimentos, memoriaes e quaesquer outros 
papeis que transitarem por esse estabelecimento estão 
isentos do sello fixo de 200 réis, visto não haver no 
Regulamento n. o 4505 de 9 de Abril de :1870 disposição 
alguma em contrario. 

Eslando, porém, sujeitos ao dito imposto as quita
ções ou recibos que passam as pensionistas do Monte 
Pio das quantias que recebem excedentes a 50p000, 
por serem documentos particulares, como é expresso 
na :l..a parte do§ 3. 0

, art. 13, elo citauo Regulamento, 
ao Poder Legisla ti v o, e não ao Governo, cabe resolvrr 
sobre a dispensa que do pagamento deste imposto pede 
a mesma Directoria. · · 

Deus Guarde a V. Ex. - Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Presidente do Monte Pio Geral de Eco
nomia dos Servidores do Estado. 

N. 336.- FAZENDA.- Eu i8 DE SETEMBRO DE :1872. 

Os banhos ou denunciações matrimoniaes estão sujeitos ao 
' pagamento dó scl_!o lixo de 20~ réis. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda:- Rio de Ja
neiro, em 18 de Se!embro de !872. 

-0 Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda ch Provinci:1 das Alagóas, em res- · 
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po;ta ao sru ofíirio 11. 0 Gfi rlr 2:; rlc.Julho proximo pas
'a·ln. qur ;lrnladaml'lllt• dt~r·idi•l cstart•m snjt•ito~ ao 
p1·ramenlo do ,;elln li\o de ~00 r[:i; O' hanlio~ or1 dc
lllllll'iat:iics matriltlfl:liac:-;, qné1· os cas:t:llt'Htos L•nllam 
ti:) ~er l'ciltl' na l"rt•a:ut·zia tia rt'sidencia dos conlra
ltenlt•s, q:!t'l' t•:;t oulr:Í tliiTert•Jilr; n:lo HÍ por st•rem-lhes 
applic:t\I'ÍS a-; tlt•t:i~tlt•s runsl.a!llrs rias Ordt•ns 11."' OI c 
U8tlt~ !!) dn Fr•lt'i't•iru ~~ t:i dt) Abril dt) J~:it; c de 20 
de Altril tiP 1HGl, ronformc opinou o Sr. lnspcctor, 
mas tamhem porq11e, dcve;ldo em ger:d us uwncionados 
banhos ou dt'lllllll"iat.iit~s ser l'\~llnido;; ao J'l"OI't:sso que 
ti:í motiYo ao tlesp:H:ilo final conct•dentlo 011 negando 
lit't'llt;:t p:1r:1 t:el~:hr:lçlo du castlncnto, t•slão comprc
llcntlitlth na rl:t·~ificaçJo de---autos tli' qualqnt·r natu
rt·;~a n rontr:tclos, titulns c p:1pci~ uão Slljt•ilos ~o sello 
propnrcional,-tle que trata o ~:ri. t:l, ~L" do Hegnla
llWillo ann~:xo ao Decreto n." '110:; 1c !l de Abril de 
uno. 

Yisconrle do Rio lJrmico • 

...... 
N. :::li.- BlPE!lli).- E:11 lH n:c SET!Dlnno DE l8i2. 

Ao Presidente !la Provinda elo ~!ar:ntli:w.- Declara que entre 
o~ caq.:os de Vcr,~:tllnr c d:~ Jniz de Paz ha ineompati!Jiliclallc 
sô l[danln ao cxcrcicio siawltanc''· 

::.• Src,;iío.- ~lini~tcrio dos Nt•a:ot:ios do Impcrio
l\io lh .Janeiro, cu1 18 de Sl'lemhro de 1872. 

111m. r Exm. Sr.- A' vista tlo que V. E-.;:. expõe 
rm oflicio de 7 do mcz lindo, presl.aiHlo informaçiks 
solm~ a reprPscntaçJo que dirigir:\ :to GoYcr!lo Imperial 
o Yí'l'i':Hlor da Camara Municipal dessa capital nicanlo 
Alw~ tlc CH·vai!Jo, rt•hl inmt•nlt~ ft accumuhção llo:; 
cat·.::ns tio Yt•n•ador e tlt• .Juiz tlc• I'az na pessoa do 
cid:11liit~ .Joaq11im Lt~antlro Hilwiro, t' ao fado de ter 
o nw-;mo cidadJn, como ~npplcnle ll:• Jt!Íl. tk~---·--.. , 
prt•statlo jnram:•nlo tll'sie cargo, havewJo·_QU,~r:CI_\;'!?qP-CA/f,.• "'· 
plcnl.t~ com o mrsrno numero dP votq_s\(_',-;i•lh: que a '''i .p 
referida cam~ra ti ves~c prorctlitlo ao ~(h:teio na l'órma '··{' 

., __ ). 



da lei; declaro a V. Ex., para o fazer constar ao 
mesmo Vereador : 

t.• Qur, segundo a doutrina do Avi:~o do 1\linisterio 
dos Negocios da Justiça de 18 de Auril do corrente 
anno, não ha ineompatihilidade na accumulação do$ 
cargos de Verrador e rln Juiz de Paz, mas sómentc no 
exercício simnl taneo dellrs, pela razão de competir 
ao Juiz lle Paz, em virtude do art. Hl do Decrtto a.• !182'' 
de 22 rle Novembro do anno passado, a attribuição tlr 
processar c jnl!:rar as infract:õrs rk postnr:1s mnni
cipaes ; 

2. • Que não havia Jli'CPssid:Hil' úe sorl!lio p:1r·a o 
juramrnto do snpJilr·nte tlc Juiz r! e Paz Joaquim Leanrlro 
Ribeiro, yisto qne o ontro supplentc, igualmente Yo
tad0, rcnnnei:'tra o l'<ll'.L;P, como informou a referida 
camara. 

Deus Guarde a Y. E'<.-Jorio Alfredo Corrêa de Oliveira. 
-Sr. Presidente da l'roYiucia do Maranhão. 

N. :t:1R.-J:\ti'Fill0. -- F.\1 20 111: sr.n:.unno nr. !Ri~ . 

... o Illr•~ctur tb I ;i' uldark de :\lcdidll:ttin Hio rle J:meiro.
Declara qnr. a tli;posir;::io tlo ~rt. ~!I rios P>latutos das .Far:ul· 
dades de 1\letliciua ,leve sPr oh•;o•rvada Iw,/ront•ur~o< para pro
vimento llo lugar r.! e oppll'iit(lr. 

3." Secção. -l\linistrrio dos Ncr.rocios do Imperio.
Rio de Janeiro, em 20 tlc Sdcmhro de 1872. 

Foi presente ao Governo Imperial o ofilcio de 26 
de Julho ultimo em qur' a Cong-regação dessa Facul
dade, dando conta rio concurso a que se procedeu para 
o provinwnto dr• dou~ lu~arl's de oppositor (Ja Secção 
de Scicncias acces . .;ori:l:;, commnnicou que foram appro
vados os candidatos Dr~. João Joaquim Pizarro ern 
1. • lugar n João 1\lartins Tcixr,ir:~ r·m 2. • 

E tendo sido noml'aclo o 1." rios referidos c:mdi
datos por Decreto de IH do corrente mcz, pois que 
o me, mo f:oYt'rno ~rí :H'PÍ tnu a proposta em relação 
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:t um dos lug-ares, âc conformidade com o disposto n~ 
Aviso n. • 20 de 22 de Janeiro de 1862, cumpre que 
o outro lu~ar seja novamente posto em concurso; 
observando-se a dispo~ição do art. 79 dos estatutos 
vigentes, sempre que houver mais de uma vaga de 
opposi to r em qua !quer das Secções. 

O qr·r~ tudo communico :{ V. S. para seu conhe
cimento e execução. 

Deus Gaa nlc a V. S. - João Alfredo Corrêa de Oli
''rira.- Sr. Director d:.t Faculdade de Medicina da 
Côrte. 

N. 3:1!).- FAZENDA. - E~t 20 DF. SETEMBRO DE i872. 

Declara fJUC a Caixa Eronomica é rr spo:~~avel aos depositantes 
pela indemnizaçno das quantia> allt eafregues em tleposito, 
no C:l<;o de snbtraeção das rn:·srnas por cmprcg~dos do es
tahclerimento. 

1\finisterio rios Nrgocios da Fncnda.- Rio de Ja
neiro, em 21) de Setembro de 1872. 

111m. c E'<m. Sr.-Tenho presentr o officio de V. Ex. 
rle 2 de l\laio ultimo, em que consulta si a Caixa Eco
nomica desta Côrtc, em vista do seu Regu1amento c 
das d rsposiçõcs em vigor correlativas, é ou não respon
savel aos depositantes prla indemnização de- quantias, 
que, sendo recebitlas por empregados do estabeleci
mento, forem por elles subtrahidas, escripturando-as 
dolosamente em cadernetas e livros competentes, como 
ahi succedêra. 

E em resposta cabe-me declarar a V. E :c , em con
formidade lia Imperial Hesolução de Consulta rje 4 do 
corrente, junta por copia, que o depositante deve ser 
indemnizado por esse estabelecimento das quant.ías com 
rJUe para elle hou,·er entrado, tornando-se publico este 
acto; ficando salvo o direito de usar dos meios legaes 
para tornar rffectiva a responsa!Jilidatle civil do empre
gado prevaricador, a fim de por elles ser int!Pmnizado 
o estabelecimento do ,prrjuizo que soffrerá com o in
tegral pagamtmto aos de~1ositantes tias somma~ ahi re-
o~ct-;üE< m: 1872. 39 
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rolhirhs r: seus juros, :JSsHmindo o Thesonro a 1:cspon~ 
saltilidad~ que lhe compdn qunnto ;i garantia <lo real 
c f•Jfectivo pag:1mento das lfii;Jntias su!Jtrahidas. 

Deus Gu:1nk :1 Y. Ex.- Fisr:onrll' do Rio Branco. -
A' S. Ex. o Sr. Prrsidi•lllr do 'ron;;<•IIJO inspector c 
fiscal Ja Caix;1 Econornit·a e Monte de Souorro. 

N. 340.-FAZE:\'LJA. -- E~I ::21 nL s!:TEmmo DE 187::.?. 

Sobre a cohran\a tios I"IliOlllntentos 1k lí 0 ,'n rias nnmca~ões 
para CIIIpn·gos puhlkos, ~; da· taxa fixa a que se ref'en~ o 
liual elo ~ 2." da LaiH~Ila :wnna :10 Ht·[~nlamelllo tlc 21 tlc 
Ahril ele 1!lli!l. 

Mini.,tcrio dos Nrgorios da Fazenda. -l\io de Ja~ 
neiro, em 21 de Setembro de 1H72. 

O Yisconde do Hio llt·anco, Pr<•sidnnte do Trilmnal 
do Thcsourp Nacional, d1•rlara :10 Sr. Insprctor dt The
sonraria de Fazenda da !'rol'incia de S. Paulo, em 
solução :'t consulta eonstanl1: dn s1~u oflicio n." H7 ele 
11 de Dezembro de Hl7!, IJIW os t•mol~tmrntos de ti% 
do vencimento de urn :1nno são devi !los, não só nos casos 
de prim<'Íra nomcaçiTo para ('lllpregos pu!Jiicos em que 
esse venr:imr·nlo não exet·dt'r a 1 :OOG;':.OOO, como nos de 
promoção e n•moção ('Il1 IJill~ l1aja lllaioria llellc até a 
mencionada quanti:~; robrando-st: <lo excedente 1 % 
até li:OOO;~OOO, na fúrma elo~ 1. 0 da labella annexa ao 
Hcgulamenlo de 2r~ de Abril dn 18fi!). 

Quanto á taxa lixa a fJil<: SI' refere o final do ~ 2." :la 
citada tabella, {~ <"obrav!'l sómcnte quando; nas pri
meiras nomeaçiil's, a quota propou;ional ao dito Yen
cimento fôr inf<:rior :'1 mesma taxa, ou nas promoções 
e rcmnçüc~ em qun não !Jom I' I' maioria de vencillleuto. 

l"isto1u!c do J!io lfrauro. 
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N. 3H .-FAZENDA.- E~l 21 DE SETF.MBRO DE 1872. 

Onlcna ús Thesourarias de Fazenda 1111e transportem para o 
cxercicio de 1872-1873 todas as sonunas que lhes foram 
distri!mi1las para as dcspczas !lo recenseamento da população. 

l'Jinisterio dos Nrgoeios da Fazenda. -lHo de Ja
neiro, em 21 de Setembro de 1872. 

O Viscomll' do Rio B1·anco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspect~res das 
Thesourarias de Fazenda, de conformidade com o Aviso 
do l\linislerio dos N!•gocios do lmpcrio de i3 do cor
rente mez, que tran~portem para o exereicio de 1872-:-73 
torlas as snmmas, que foram distrihnidas ás mêsinas 
Thesourarias para as despezas do recenseamento da 
populaç~o do lmperio. 

l' isconrle do Rio Branco. 

N. 3~2.- FAZENDA. -EM 23 DE SET~)!DRO DE 1872. 

Declara qnc a provi!lcncia !la CirPnlar n. 0 v; de 12 tle Julho 
proximo passado, é extensiva aos cmpreg~ulos da Reccbe!loria· 
da Provincia !la llahia, cncarrr~ados !la matricula especial 

de esc r avos. 

l\linisterio dos Negocios (la Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 23 de Setembro de i872. 

O Vis,~onde (]O Hio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thrsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
sonraria de Fazenda da Província da B1hia que. a quota 
de 120 róis, deduzida tio emolumento devido pela ma
trieula nspecial de c.ada r,scravo; qnr, se mandou abonar 
p1'1:1 Circular n." W de l2 de Jullto proximo passado aos 
Collectorcs, Eserivã,•s r, rmpregado,; 1las Alfandegas en
carrcga<los da mrsma matricula; 'é extensiva aos da 
Hecr,hcrloria da dita Província incumbidos ti esse ser v iço. 

Visconde do Rio Bra~~~ --~·-., .. 
á '!'!tesouraria de Pernambu~~~\\\Ç\j, 0 ~ CA:~f.r,í., 

••aa <:\', ~; 
,-ldenlil'a 
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N. :111.- JUSTIÇA.- Elt23 DE SETEMnno DE 1872. 

Resolve tlnvi<la:; a rP~pcilD dos otliciaes que dc,·cm substituir 
os Comman<lautes de corpos e tle companhias em seus im

pedimenlo'i. 

3.' Secção.- Ministerio Llo'5 Negocius da Justiça.-
1\io de Janeiro, em 2:3 de Setl•mhro de 1872. 

Illm. ·e Ex.m. Sr.- Foi prest'nle a Sua 1\bgestadc 
o lmpl'rador o ollicio do untcce~sor rlc V. Ex.. de 8 de 
Junho ultimo, relatiramente ;\s duvidas propostas pelo 
Commandante Superior da Guarda Nacional da capital 
dessa Província , ácerea da substituição dos Comman
dantes dos corpos e dt~ compauhias por otli::iacs su
llf'l'iore~ c Capitã1·s que t•st<•j:iln aggreg-ado~. 

O JJlt'smo Augnsto Senhor, Conformando-s<', por Sua 
Imperial t•lmmediata llesolu1:ão de 18 do corrente, com 
o parecrr 1h Secção 1\e Ju~liça do Conselho de Estado, 
Houve por I.Jem ManJar dt•cl:lrar a V. E--:.. que. aos 
olliciaes mais gradna1los compete su!Jstituir oo Com
mandantes de corpos <'lll Sl~us impt'rlimentos, como já 
foi dccid ido pelo A. viso r !e 30 dn Novembro de :t.8ü8 ; 
e qne sô em igualdad1~ tln posto devem os Jggregados 
ser con~irlcrados mais modr;rnos C[Ue os etTectivos, em
bora sejamaquPlles mais a1~tigos nas patente~, ronforme 
tamhem j;'l foi decidido por A viso de 21 ll<~ Abril de 185;5: 
o que communico a V. E'{. para seu conhecimento. 

Deus Guarde a V. Ex..- Manoel Antonio Duarte de 
A.::evcdo.-Sr. Presid1:nte da l'rovincia de Pernaml.Juco. 

N. :311.- JüSTJÇ,\ .- E~l :!\ DE SETE~IIlltO IJE 1872. 

Declar:t l(llC a ~rati!ieaç:1n eomplemrntar do or1lenado de ,Juiz 
Municipal e d•~ Orphãos, I'.OIIIJH:le ao stiJlJllenll:, que estiver 
em cfl'cetivo excn:icio. 

Minislerio 1los Nt!gncios tia .Tustiea.- Rio de Ja
neiro, em 2'~ de Seteín!Jro de 187:!. • 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta 
ao oilicio sob n." 16 úe 21 de Agosto proximo findo$ 
que bem Jecidiu V. Ex. recusando ao Juiz Muni-
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cipal e de Orph<ios do termo dessa capital, com 
jmisdicção interina na Vara de Direito, a gratificação 
cornplernenlar do ordenado .daf)uelle cargo; por
quanto, na fôrma do art. '29 ~ 13 da Le1 n.• ~033. 
ele '20 de Setembr·o do anno passado, tal gratificação 
compete ao supplente que estiver em effecti'vo exer
cício. 

Deus Guarde a V. Ex.- .~lrmoel Antonio Duarte 
de Azevedo.- Sr·. Presidente da Província do Rio 
Grande do N orle. 

N. 2·l;i,-ll\1PERIO.- E11 2;) DE SETEMBIIO DE i872. 

Ao Presidente da Província tle 1\linas Gerae~.-neclara ~ão haver 
inconvenieule em Lranscrevere~-se no livro proprio /actas 
lançadas, por engano, em outro livro, obser·vando·se as fÓ~mã.
lidades que prescreve. 

2.• Seéção.-Ministerio dos Negocios dó Imperio.
Rio de Janeiro, em 25 de Setembro de i872. 

Illlh. c Exm. Sr. -Approvo a resposta que V. Ex., 
como me communica em seu officio de i3 do corrente 
mez, deu á mesa parochial de ltabira na eleição de 
Vereadores c de Juizes de Paz, declarando-lhe que 
Denhum inconveniente havia, pois que se achava ainda 
reunida, em transcreverem-se no livro proprio as ' 
actas daquella elc~ição, que, por engano, haviam sido 
lanÇadas no da eleição de eleitores, cumprindo que 
fossem escriptas a da formação da mesa pelo Escrivão 
do Juizo de Paz, e as outras pelo Secretario, e assignadas 
todas pelos membros da mesma mesa. 

Deus Guarde a V. E:c-Joào Alfredo Corrêa de Oliveira. 
- Sr. Presidcn te da Província de l\linas Geracs. 
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'N. :nn.- DIPEIHD.- E11 2:; nE sETEMniw os tsi2. 

Ao Prcsiflcntc ti~ ProYiHcia do Cr:~rá.- Declara : i. 0 que aos 
cleitor~s c supplçnt,;-; convocarlos par:r'org~nização da mesa 
paroeldal~ COill[JCtc rcsolvPr as duvifla'i sohre o 1lomicilio de 
qualq11cr dPiles; 2. 0 que o PX<'rdcio de emprego fóra da Pro
vinda importa a rnndauça de <lomicilio. 

2. a Sec.r·ão.- Mini~tt~rio dos Negocibs do Impc1 io.
P.io de Ja·w:iro, em :w de Sc~lem!Jro uc 1872. 

Tllm. c E'\m. Sr.- Elll rc;:post1 ~o orficio 1leV. Ex. 
de 21 do ll1C7. lindo, eollllllllllir:o-lhc qun foi approvada 
a soiiH;ITo qtw d1•H ~o .lr1i7. d1· Paz Presidente da mesa 
parocltial da frl'p;nc7.i:r dc"sa capital, declarando qnn, 
!lOS Lermos dos Jvisos 11. 0 :t:li de r~ de Ju!lhO de u~no 
c n. o il 1lc Hi d1~ l1nciro dn i8íi'~ ~ 2. 0

, competia 
aos eleitores c supplcnlc~ corrYoc:iil(ls para a organiznç:lo 
da mesma rucsa dc1:idir as l(lll~stõcs suscitadas sobre 
a mmbw:a de domi,:ilio dn rJuncsqucr dellas p:~ra o 
cfTeilo de poderem, ou n:lo, r'xerccr aquella f~ncção. 

E r1u~nto :'t consulta IJill! faz V. E". no mesmo ollido: 
si para este r:flcito devt~ consi1ler:u·-se como mUllauo da 
parocliia um eleitor fJilC dr~pois 1la sua eleição ausen
tou-se c e.stcve e"r'rr,nrtilo em outra Provinda um 
emprego JU rcspcr~t.in Tlir'Slll!rari:r Lle Fazenda, declaro 
a V. E"<. rpw o faetu r),, e'\crTer ful!c1;:lo de emprego 
permanente imporl:l o ilo11rieilio no lugar deste, e 
COI!srguinl.i~nwntc a JH•rda rio dirl'ito de qur se trata, 
cmlJor:~ vo\tr' o mew1o nl··ilor a residir na parochia, 
segundo a dí.;posi•}o do arl. IN das lll~lrucç•le:; anncxas 
ao Avi,;r, n." ;;q:; de :11 de llnzembro de 18ü8. 

Dr~ns Grwrdr a V. E·c-Jorlo AJ(rerlo Corrêa de Oliveira. 
-Sr. Presidente ria l'rorliJCia do Ceará. 
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N. 3'l7.-IMPERIO.-EM 26 DESETEMBRO DF. :1.872. 

Ao Direetor da l'aculdade <I e l\lcdieina do Rio de Janeiro. -De
dara 1111e JHHiem ser admittidos aos exames do fim dp anno os 
estudantes qne se mostrarem ltabilita~os i!ara fazel-os, embora 
tenham l'reljUCutado as rcspectil·as aulas em anuo aÍ1Lcrior. 

3.• Srcção.-Ministerio uosN1•gocios do Impcrio.
Rio de Janeiro, em 2U de SclemiJro rle 18/'i. 

Tendo novamente rerfuerido Celso Eugenio dos Heis 
Junior, cs tu tia n te dessa Faculdade, ser atlm i l tido a exame 
das matc•rias do rLu anno, que deixou 1\c fazer r~n i87l, 
e para o qual c•slava ha!Jililado, Sua MagPsladc b Impe
rador, Considerando: 

L" Que nnnlluma disposição dos estatutos das Facul
dades de l\ledicina ohsla a que na úpoca por clles desig
nalla para os exames que se fazem no fim do anno, 
seja admittido a }II'Cslal-os qualquer estudante que se 
mostre hahilitado para isso, nos termos dos mesmos 
estatutos, embora tenha frequentado as respect,ivas aulas 
em anno anterior ; 

2. 0 Que o art. 26 do Regulamento complementar tem 
applic:u:ão especial á hypothcse, de que ahi se trata, de 
pretender o estudante prestar exa1ne, não naquella época, 
mas depois das ferias c antes do encerramento da pri
meira matricula: 

Houve por bem l\landar declarar que o supplicante 
deve ser <Jdmittiuoa exame nc tempo em que se abri
rem os do anno respectivo. 

O que communicoa V. S., para seu conhecimento'e 
execução; prevenindo que, de conformirlade com a dou
trina que fica estabelecida, deve a Directoria da Facul
dade proceder em tollos os casos iden ti c os. 

Deus Guanle a V. S.- .João Alfredo Corrêa de Olivefra. 
-Sr. Director da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janriro. 



312 

N. :118.--'-IMPERIO.- E)t 2fi nr. SRTEMBRO nR :1.872. 

Ao Pl·esitlcnle 1la Província 1lP Santa Catharina.- Dcdara que 
sü flepois de esf(otado" todos os recursos legaes, é admissivel 
o (adiamento antidpallo da eleição pelo Juiz de Paz com-

petente. 

2." Scrçfio.-1\lini~tcrio <lo~ Negocias do Irnperio.
Rio tlc Janeiro, em 21\ 1k Setembro de Hl7:!. 

1\lm. e Ex.m. Sr.- Pelo seu omcio de l:S do rorrente 
mez fico inteir:~1lo de haverem corrido tranfJuillamentc 
:1s eleiçüc~ de Vercatlore~ e Jnizns de Paz ldla~ nessa 
Provincia,cxccpto na fregnezia da Penha de Itaparoroy, 
ondr por pessoas do povo foi viola,la a urna, sendo 
inutilizadas as listas que eontinha. ' 

Quanto á tlelilwraçfio tomada por V. E~.,ê que me 
communica no mesmo oflicio. 1le ter desapprovado o 
acto pelo qual o Juiz do P:1z tia freguezia de S. Pedro 
Apostolo, sob a vaga suspeita <leque Sf)!'ia perturbada 
a ordem publica, adiou a respectiva eleição para o dia 
i:S do eorrente mcz, antrs de inslallada a assembléa 
parochial, dedaro a V. Ex. fJUC o Governo Imperial 
approva o seu dito acto, á vista da disposição do 
art. 27 das lnstrucções de 28 de Junho de l8'l9, se
gundo o qn~li não é permittiLlo ao Presidente da as
sembléa p:u·ochial, antes da installação da mesma, 
adiai-a anticipatlamenle. mas só no caso em que chegado 
o dia da t>lei<;ão não pos,;a rlla verificar-~e depois de 
esgotado~ todos os n·cnrsos legaes. 

Deus Gn:ll'(le a Y. Ex. - .loilO Ai{redo Corrêa .de Oli
veira.- Sr. PresidL·ntc lia Proriucia de Santa Ca-
tharina. 
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N. :11~.- FAZET'jDA.- E" 2o nrc ~nnrnno m: J8i2. 

Approv-a a dclihrr:tc:ío rla Thr>onrari:J de Fazem]~ de 1\(:Jto 
Gt·osso, tlr mantlar t[lte o ahnno •la porccnt:lg-cm dos emprc· 
gado~ da Alf:mtl•·~~a d1~ Cornmh(t ~'" 'í·eg-nlas.sP pl'!a t:thdla 
:Í11t~rior ao llet'Iclo tt." 'lti~í de ::1 rh' .lan••irn t!P ·fSí1. 

!\linis!Prio rlo' ~egnt~in.' rl;~ F:tzt•n•l.t. -Hio do J~
'llrirn, 1~m ':!li dP Sl'lt~m!Jro dr U~í~. 

O Yi~ronclr do Hio Br~nro, Prro;idenl<' tlo Tribunal 
do ThesrJUro N<~•·ional, rommnnit·a ao Sr. lus[wl'lor da 
ThP~ouraria dr• F:lZI'tHla :h Pro1 inci:1 de l\bto (~rnsso, 
l'lll resposla :to St~ll Míil'io 11." !tf) dt• :11 tJ,. 7\l:tr~n dt~ 1871, 
f(IH' li~a app1·ur:1do P ~eu p1·ncl'dimento lll:l!HI:tn•lo qur, 
para o abono d;~ porcentagem fJUi' rolllpt•lt! aos empre
gado . .; da :\lfand•·ga dl' C•Jrnmli<'t. conlinnasse t)ffi vigor 
a tab"lla ~iilrrior ao Dcerrto n." 4fl87 dt~ :H de hnriro 
do mt~smo atmo; visto não ter sido aquella Alfandcga 
('O!l!t)mplarl~ na tabella n." ;;, anncxa ao ililo Decreto, 
nem na •1ne baixou com o de n." '~H80 de :ll de .laneit'o 
ui I imo. 

Fi.~t'ondr do Rio JJranm. 

llit in<;tnH'ÇÕcs ú Casa d:t ·Moeda pan. :t csrripturação da~ 

IIIOPclas 11<~ cohrc rio anli~o cunho, que tstão sendo sub•ti
t•tida~. 

1\linistcrio do~ Negoeios da Fazonda. -Rio de .Ta
Beiro, t•m :W dn Sdntnhro de 1R7~. 

Para harmonizar a escripluraç~o' !la Casa da 1\loeda 
com a do Thesonro, na parte rcbtiva á snhstiluição d11 

,·obre do antigo r:unllo, ronformr as disposiçõe.:~ <los 
arts. :l." tia L1d n." lOH:l tlt~ 22 de Ago~lo tl1~ HltiO, e :m 
d:1 de n." l'i07 de 2() de Setrmbro rln 18ti7, como reprc
.,,.nJPn ~ 2." C0ntado,·i:1 rb DirPrtoria f:nal dr Conlahi-
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lidade, convém que V. S. faça obsenar nessa Repar
tição o seguinte: 

1. 0 As moedas de cobre elo antíao' cunho recebidas 
na Casa da l\IÓeda serão escripturaclas em conta especial 
até terem appticação. Si 'forem re(!uzidas a barras, 

-terão tambem estas conta especial, como se pr11tica com 
as de·ouro e prata ahi recebidas·; . 

2. 0 A Casa ela Moeda remetterá com a possível brevi
dade a0 Thesouro uma relação-das quantias já recebida~ 
nessa especie, declarando a data dos recebimentos, as 
RepartiÇões que remetteram, e os exercícios em que 
figuram na conta e:opecial, a fim ele que o Thesouro, 
incluindo-as em seus balanços como remessas recebidas 
dessas B.epartíções, possa saldar a sua conta de mo\"i
mento de funt.los com as Thesourarias. 

-Deus Gua nle a V. S. - Visconde do Rio Branco. -
Sr. Conselheiro Provedor da Casa da l\loeda. 

N. 3;5!.- F AZE:;-DA. - E)l 26 DE SETEllBRO DE :!.872. 

Ordena ás Thesourarias <.le Fazcnd:1 qae façam escri[)tnrar
como remessa ao Thesouro- :as quantias enviauas á me'im~ 
Reparli,ção em cobre do antigo cunho. 

1\Enisterio dos Negocios da FazPnda. - R"io de JJ
neiro, em 26 de Setembro de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunn l 
do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores d;ls 
Thesourarias ele Fazenda7que façam escriptu'rar- com0 
remessa ao Thesouro- as quantias que d"ora em Qianto 
enviarem ao mesmo Thesouro em cobre do, an ti!!o 
cunho, e de igual fôrma as quantias que lhe tenham r·e
mettido nos exercicios em andamento ou em liqnidação, 
inutilisando toda a esc ri pt uração que em sentido con
trario se tenha organizado. 

Das remessás realizadas em. exercícios já encerrados, 
d-everão os Srs. Inspectqre:; enviar ao Thesour0 relaç0cs · 



n1tt que llli~llt'iOILJr:\o :1s datas, :1s turt.ida~ respectiras 
do diario c o lançamc•I!I.u em bahnço, a fim de ifiiC 
possa o Thesouro rcgularis:1r a ~·~~ripturaç:l? das ]JJ.p!l\!~ 
de cobre do antigo cunho retiradas !la CJrculaçao ~m 
tOllo o l1Upcrio. 

Visconde do Jlio li rrmco. 

N. :l:i~.-J!:STJÇA.-E:u 26 llE SJ,;TEMI:I\1) lll~ 1872. 

]),•,.Iara q1w ckv.>m tlar·autlit~ueia em !ILts certos e tletermina!los 
totlo.; os Jui.zes, tpt<~ preparam o' feilth ou uell<~S coop<~ram; 
c que, akm da ronct"são tia fi:lll~'a prm j.;, j ia, aosrsuppleutcs 
dos Juizes iiluuicipacs, t·omo <:ooperadnres, •·nmpcle o preparo 
tlos JH'OCP5sos; !le que trata o art. 1:! ~ 7. 0 do Codi~o do Pro~ 
cr:s~o Criminal c a fonua~·ão da culpa 11os crimes cummuns, 
com exclusão do julgamcuto e da pronuncia. 

Miuisl.crio dos Ncgoeios da Jnstic;a.- Ltio de Ja
Jl(~iro, um zG de Setembro de ·187:!. 

Illm. c Exrn. ~::.r.-0 supplenlt) do Juiz Municipal 
do tenno de• S. Ju:-,o do Principe, .Joaquim Moreira 
de Ara11jo. t:lliiSLII!uu a essa l'n•si•kneia solln~ as 
"'-~guinlus duvidas: 

·1." Se pod1~lll os snpplrntcs dos Juizc~s :\lunieipaes 
dar andiencia lotias as sernanns ern seus dbtrictos; 

:2." St: lhes compete, eomo eoopt~rndores. formar 
culpa nos erimcs eommuns aló a pronuncia cxclusi
V<lrnente. 

Levei ú pl'i'SCIH;a de Sua r.Iar,scstarte o Imperador 
o ollieio de Y. E\., ele~ 6 de .Jui!IO ultimo, relativo a 
~~ste objccto, ~~ u mesmo Augusto Senltor·, Coni"or
mandu-se JHll' lillllll)diala Iléso\ur:iío de 18 do cor
rentr' rnPz co11l u parl)t:er da Sne1,:iío de Justi~a do 
CullSi)\110 de Estado, Manda rlcclamr a V. Ex. que 
a primeira 1luvida cst<'t decidida pelo út.. 7i do De
crPlo n.o \82í de 22 de Novembro di) 1871, em 
virtudt~ do qual todos os .luizns, que preparam os 
feitos ou nelles coopPram, devem dat' audicncia em 
dias certos e detcnninados, uma ou duas vezfs na 
s•.:mana, eunfurme a alllucneia do trn ballto ; e quanto 
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;J segunda duvida, que, além da concessão' da fiaw;a 
urovisoria, compete aos supplentes dos Juizes !lluní
cipae~. como cooperadores, á vista do art. 8.0 da 
tei n. 0 203:1 de 2() de Setembro daquelle anno, e 
art. 6." ~ 3." do l:it:1do Decreto o preparo dos pro~ 
cesses. de que trata o art: 12 ~ 7." doCodigo do Pro
cesso Criminal e a formação da culpa nos crimes 
cornmans, com exclusão do julgamento e da pro
nun<.:ia. O que V. Ex. fará constar ao referido sup
plente. · 

De<Js Gnarde a v .. Ex.- Manoel Antonio Duarte 
d'J Azevedo.- Sr. Presidente da Província do. Rio 
de Janeiro. ' 

~· 353.-JUST1ÇA.-E1I2G DE SETE:II:BRO DE1872. 

lleclara que o as causas da alçada dos Juizes de Paz e rios pro : 
cessos de infracção de posturas municipaes devem os autos 
baixar ao Juizo recorrido para serem executadas as senteaça3 
proferidas pelos Juizes de Direfto. 

~Iinister·io dos Negocios da Justiça.- Rio de Ja-
neiro, em 26 de Setembro de 1872. · . 

D8élaro .a Vm., em soluc;ão á consulta de~ seu 
ofiicio de 24- ·de Junho ultimo, que nas causas da 
alçada dos Juizes de Paz e nos processos de infracção 
de posturas municipaes devem os autos b::~ixar ao 
Juizo recorrido, depois tle passarem em julgado ,as 
senteuças proferidas pelos Juizes de Direito em. 
gráo d0 appellação; já porque esse procedimento 
é mais conforme a celeridade _ propria de taes 

. feitos, no intuito de se. evitarem ás partes custas · 
escusadas, já p0rque competindo· aos Juizes pe 
Paz a execução das mesmas sentenças, como está 
resolvido no Aviso de 18 do dito mez, e devendo 
ella fazer-se' por mandado, não é curial que um 
Juizo o expeça para a execução . da sentença em 
outro Juizo. ' 

Deus Guarde a Vm.- Manoel Antonio Duarte de 
Azevedo ...... Sr. Juiz de Paz da freguezia do Espirito 
S"'nto. · 
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N. ;);)'L- F.\;/,E!'\D.\.- E)! ':!.i DE sETE~llll\0 DE 187:!. 

Approva allota•;;tu dns.en~<;lu:nentus do lu~ar ti•• Juiz Muni~ipal 
,. de Orpl!au;, d~t citbde dt~ l'arat:. 

"'lini,.clt~rio do~ :'-icc;ocios d:t F~tzt•tHia. -1\iu de .Ja
m·iru, em '2.1 tiL' SL'lt•lllhro Jc l8í'2. 

lkelaro ao Sr. Atltniuistradur d:t ltcn•!Ji~doria do 
Hio de .Janeiro, para o~ !iH' cunYenit•utes, que foi 
aflprovada a \otaçàl) du:; t•mullllllt'lllo' d11 lugar tlt~ Jniz 
.!\lullicipal P de Orphão~; da cidade dt• Par:lly, c~tlculallos 
t'lll :wo)OOO :mutwes. wmo consta do !t•nno qu•· acom
pau!JUU o o!licio do Admiuislrad:Jr da ~lcs:t Llc 1\emlas 
d:t diLt cid:~tle de '2'~ tle :\gm;It> proximu passadu. 

Visco/lllt• do H in /Jnmw. 

N. :1~i:i.- F:\Zl~NDA.- E\! ';!.i DE ~ETDWI\0 DE 18í2. 

Ih Banm~ 11 a-;sud:u;õ•·s han,.ari:ls 11:w putlem luuecionar sem 
qut· l•)tlil:tlll obtido ,.:\1'1:\ cl•.· :lllturit,:tt;ão. 

l\lini~lerio dos NPgocios da F:twmLt.- Rio de Ja
neiro, em '!.7 de SctcmiJro de wn. 

ll\m. n Exm. Sr.- lkclaro a V. Ex:.. em resposta 
ao seu ofiieio n. 0 fi dL~ 2!l de Janeiro proximo passado, 
qut•, conforml' foi n~~olvido em 2~i do mcz corrente 
soh parecer de rons1-1lta da SL•cç3o de Justiça do Con
st•I!Jo de Esl:tdo, deve o B:mr~o do Mnranhão solicitar 
a J!et~rssaria cai'L1 tlo auloriza6io, na fúrma do~J.rt. li 
contllinadu r~om o~ arls. 1:: e ·u{ Llo Decreto n." 27U 
de 1\l de llt•z(•.mhro de IHUO, para com ella, ucvii.la
mnntc registrada. podl'r !'XI'rerr as faculdades 'lttc re
quereu n llte foram conL:t•Ll idas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex.. o Sr. Preüdcntc da Provinda do 1\laranhão. 



:ns 
N. :::;(i.-IMPEIHO.- E.\! 'Zí 111: 'En:JiiiliO H!·: !1-'í:!. 

Ao ''''Jlct"lor g~tral da lllslr:I<:~::to priu1~ria c senllularia tia 
C.-,1"1<'.- D<·<·Jara IJII<~ p<Í<k procedi"!" nos C\a.n:; ~<:l"õll"S til: 

COlll't;rruiilailt~ eorn a.~ Jnt·di:1a."' que prnpilz. 

::1.' S<:t'Çiin.- :Jiini~tr·rio dc,s ."'lc.~·ocins do [illpcrio.
Hio dt· .hnt•iro, c::1 '27 li<' ~.;l"l:·nil<ro d1• Hlí':l. 

lll,n. r Ex111. Sr.-,\· 1 i'!:l do quu V. Ex. expô~ e11t 
nllil"io de 1\1 do l'•JITI'ilf<", dl·claru-ll!c <J!W púde pru
r:·d,•r :111, ''"111'11':' "1'1":1''', d:· t"IJtüormid:~d,· rom a,; 1111'
dida..; qu1~ proJIII~ p l!'lt Illl'litllr 1:\Ct:tH.::io da,; Ln • ..;l ruc,:rl,·s 
qn1~ l111i\11:·"'1l 1'11111 o J) 1·;·:-ton." 1111:l0 di' ;ll) dn Ut!lllh1·o 
dl' 1 s:;D. 

Dr:ll.' {i:t:II'dl' a\'. E\.-.loriu Ai(rerlo Corrêa !le Oiil'eim. 
-Sr. l!isp,~clor g·,·ral 1h lii.;l rltr<::io J'rimarJ:I t' SCl'Uit

dan:~ 1lo :'llu11it:ipio da C<!ll,•. 

OfTtcio dn ltisper:tor qe1'11l r! o lnstmcçuo Jll'imaria e sewnrla
rirl do Jllmir·iJiio da Ctirlr', '' 1)111' se r·cjrTe o 1iviso SHjJ!'a. 

Hio dl' .l~JI!'iro.-ln'Jli'Ctoria g·,·ral da ln.,trucç~o 
primaria e ~~·cHnd:lti:l du :'lltlniripio da Côrlf•, t~lll 1\l rio 
;-;clt~llllil'O dt' 1 :-)i~. 

111m. e Ex:n. S1.- .\proximandn-sr· :1 ilr<r·a de l't<
llli'Çilt os t"<'lilll'' prt•p:ll·alo"ios, ;;in!o 1Jl'~t·ntl' Tlt'i''''

sitLulc 1le p1·eJ!lJJ!Iir-llt<' dl' :d.'~llll' nll·ios Jll·ali;·os quu 

f:tciliii'IO I' l'l'~·lliariz•·JII 1111'!11':r ,.,11: lntllall:u. 
lnco!lll'.'l:l\l'iiiiCilli: ., .. <'X:tllll'.' Slll'l'l'''ii'OS por t·ada 

matnria t' :1 iljll'I'Ci:11;:i" c:illll!il:l!ll':l 11:is provas r·s1:riplas 
e ora1'S l'l'ii:Jr:I•J por 11111 l1;du loda a CIIJÜuc::lo, ou 
tnrlla-mnlla 1111 al'lo do O:\:llll<'. perntitli:tdo melhor 
Jbc:!lis:ll·ão. c t;llltilt'tll l1ua diJTCI'Úu 1111:; n-;f:iJn•lt:c.i
ml'lltns ·de. l'dlll'iil,':lo IJIII' tireretll tlt• illiilld:Jr st~tts 
alnmnos ú H<;parti•Jío d:1 lllstrue,;ão pull:ic:~: r, por 
outro lado sf'rà mais :!ll.l'lll<l, mais j11,;to ,, ''lJUilatiro 
o julgamento :'!cerca da t::qnl'irlade elos al!tmno,;. 

O motlo pratico actnal dt' ministrar-se ponto c papf'l 
ao :~lnlllno para t~.,creyer "' prov~s, me pareG1: nimia
mente Drtificioso, me<tnu t•scusarlo por inutil, e acar
reta comsigo pl'rda uc tempo, j~l tão escasso para 
aviar, I'>Olll a drvi1a circumspccção, os innumeros prcQ 
! l'lltlcutes :111~ ('X:unes. 



l•:' s:,IJrei!!tln 1la ltna es•'nlh3 dos m.·m!Jros da, mesas, 
'JIH) re-:nlta a l'f)Glillüo dojulg:HIII'lllo; c a remuneração 
rpu· induz rPsponsaiJilidadc, 3llirna ao nH~SillO tempo 
a constanria de i[nrm l1 aktlha. A P'colha tlos membros 
das nw::J;, n)pil11. t'! objectolh m:Jior irnportaneia. 

Cnrr1pn) d:1r JI!'Ct:l'di'IICia ;w,; I'X:Jillinandos que tÍ\'P-
1'1'1:1 m:1is lll'<'l~''id:tllr) de :ICllilirl'lll ú m~tricnla nas 
Fa,·uldadi'S do Inqwrin; c ronscqtii'IIIPlllt'lll<' opcrar-~r) 
:d:~11ma 111odiliraç:lo na mallf'il·a de f'lí'•·l·tu:tr-sv a ins
nip•;:io a Jilll de 1:rit3r-sn alropt'lltl 110.' ultimo~ •lias de 
Ir· aba ll1o. 

C·tll<a a [Q"J11l1a tlC'i0rtlcm no" rq.::llllt's a lll't'r·ssi.]:l•lc 
d1· ,.,.,'lll'l'!'l' ~~~ (;o~rl'!'nn para nom•·a:· suiJqitutn 111<~
rnentanco do l'residt•n!e tla mes:1, quando tal urgtill'ia 
l'úd!\ >cr provida p1:lo ln<pector !jl'l'al, poupando-st! 
ll!'lllll', p:1pel r· trahalilrt, 

t:nnw jú partirip•·i a\'. E-;:., o 11'11 das co1los ll'm sido 
fiTI[Ili'llil', r~ <:Oll\.,·,111 lii~O hanil-o J!ll':t niio r.rt·ar 
llOV:JS I':JÍZL"'. 

1\l.t.;!tns al11mno~ dr,pois tl0 rerebrrr·m o ponto tra
tam de cr:>dir-~•', .;j o n<lo :l"!J:un de ~1'11 ag-rado, tcll

t:Jndu noYa forltlll:J ern 0ccasi:lo I[IJI~ ''~lhes ali)/Ú!':l nLti~ 
propicia. Cnun\m p:lt' termo a !:lo fci•• ailllSO. 

Hr•m pod••ri 1 l'll, E'(!ll. Sr .. aponi:Jr !llais inconH
nientes, ,:i 11ft!' vent11ra me niio n·conl:!.'''' de IJill' os 
m,•jo.; dt• olll i:il-os irão dr: I'IJCOnlro n:io sú :·J rJI·f.i·ani?.;l
r;\o 'i~ 'li I•~ doq t·~: ttdns, I'Oino a0 pl'rll't'Ssr• drh P\.:t Ill''''· 
;;li:'t-; l~11lt1 l'ii!Jd:tdo nos progl':lllllll:t' ,. ]lllll!IJ.;, 1:om qtw 
ltl':J t:Oill:t!ll O<; cnllf)dos ]lllblit·o,.; n i'~rli!'HlarPs: os 
!Jll:ll!!; :-:em dnrida clamari:JIIl, IJII:I!lllo sp. 'is::rn1 "lll·i
gados a trill1:1r caminho noro. de qnc, co111 :1 nn
rc-;~aria ant•·ccdr•nci:l, n:\o tive.-sl'lll tido notici:1. 

Arha-sP 1inda 1'11l via de f•l:il•or:Jç:ln a rdorma rJ
diral qnc Y. Ex., com t~nta diligenci:t, pr:ocnra rea
lizar ruordr,n:utdo c uniformizan·lo o 1'11-'ino pnhlico 
dt•sde a c:;rola primaria a l1·~ ú secundaria c superior. 
l'l!.'m t'• de admirar qualiJUCr demora Plll :1ssumpto d1~ 
l:lll,tanha gravidade, qnando na Prussia, Inglati~ITa, 
França c outro~ paiws t.lc grande . .; meios, ainda ~e dis
cutem mr·ditlas de tal natUl'I'Z:t, dando-no.; a~sim 
a enfl'tlllnr qn,~ n:to lt~mos lllllilo tle que nos l'lli'IT-
gonhar. -

No cntr(•fanto julgo ()Onvenir:nt.e irmos melilonm
do, por p:utes, o q1w já posmimos em casa: e parn
ee-rne que eom alguns rcrnr·dios praticos qur~ ouso 
hoje oflereccr á consirleração de V. Ex., c~ 
In lw;n qu•· ~~~ t'\al!ll'q pr••p:lratorio,:>..-~'1:, illif1sff,'~l) ······,, 

/ '\\ \- \\,I\ I ' ; I) ' 
• \. . \ . '; ( ,j 
<.'- ~ 



r:nm mai~ sr:rie1~~t11' 
den·ln-~c c]i,;prms~r 
IJill' (~ sl'm:1rr um 
•ptando se lr:tl:t ilt~ 
11'1':11' i :I c;. 

n prnn•ilo do que att·~ agora, po
a irttCf\i'JIÇ:i0 1 Ja força fllllilic;l, 
n~1·.nrs'J lanwntavl'l, múrmrntn 
1''(1'1'1'1'1' rnncçõcs puranwnte lit-

As medid:1·; qnc• propnn:111 s:io as srgninlrs: 

l. 

O 1':\:Jmin:tndo dc•yrr:·, inc:crrYrr o sru nome ern bntos 
li no:: ljll:tlll:l.; foJ'('lll ::s malr•1 i::s 1las quacs solicitar 
t'\:lllW; c• 110' l'l'iflli'l'illl''!llo·:, :1 IJ!II' se rrfern o :Jrl. 2." 
d:1.' lnc;lrnrc;(íi'S d1~ ::o d1• ()Jilnhro de~ ISH\1, indie:1r:'1 
11:\o ".' :1 lll:iii'I'Í:I do e\:!1111' ljlll' qniZ1'l' pn~.;l:ll', como 
l:unlll~lll :l:jllt'llt·.; 1~111 fJIII' Li\ I' I' j:·1 sido apprO\ adt,, a lim 
cl11 IJIII~ c'lll l':1d:t uma da.s li.sl.:1.; que~ se organizar, sr•.;am 
roll<ll':idW n1n primt•iro lu•:·1r osalumnos qnl' rst.iv~-
1'1'111 ttl:ti:; Jllil\iltiUC: dr• t11:il1 ii'II!:IJ'-'1' na.; F:JI'Uicbdes. 

ll . 

. \' li.;i:1S scr:io Jil!l>l!cada.; s:li'Ci'S'Í'':JI1lf'f'IC llO nirr
l'iO IJífi1·i11{, an11U11eiando-s~· na 1111'Snia ner:~si:'io o nn
lllnrn dos 1':\:lillinandos d:ts ~·:·,;tH'I'tiv:J·; m:tlnrias, q:11~ 
dt•Vt'lll C!llllp:•l't't't'l' r:td:l di:. para j>l'C"!:Ir o e'<:tltll' rr:
'flli'l'ido. 

() 1(11<' 11i:• rnlll!':tl'l'l 1~r t'lll lt•mpn ,,·, potln:'t f:tZI'l' 

I''Clilil' 1111 :111110 SC,•;"IIÍIIit' • .;;il\11 IIIOI.iHI pt>dt'l'0"0, {11'0-

\:idll pc•t:ti\IP IJ[nspt•rlor '."1'\'a!: I' nestCt'ii:'OSPl':'l adlnil-
1 ido, si litlll\1'1' tempo. dl·pois '1111' lodos os ÍII'WI'Ípli>s 
Si' li\ 1'11'111 I''") I li j ll:io\11 

lll. 

li·; 1'\:1:111'·; St'l';\0 f'eilth ~lli'i'f!SSÍV:Iii\('JIIP, llfll:l lll:liCri:J 

rl"l'''i' t1:1 11111 r.1, I'SI:ihclt·r·t•Jl!lo-sr· 1':1ra cada nm 1 dr•ll:1s 
:1·; IIW<IS IJ!Ii' fort;l!l lll'l't'C:·<Il'I:IS. 

I\' . 

\:1 l:ilt:1 lrlllporari:l do l'rl'sidt•ntr da Jllt'SD, o lll';
]Wt'lol' 'lt~l':il 11011\t'ill'i.l qltl'lll O ."lll>:>lill.l'l, t'lillllllllllÍ
t';llid<l ao ~!i 11 i .st r o. 

i. 

fl 1'\'illlillalldo rt'l'r::r•r:·, dn I'I'I''Ídí'n!n d:J llH'":l 11111:1 
In!" r .!,• :•::r.,•l lllhl'i•· ·d:• 1 I''" fJt··r•r•:·for "1'1':11. t' 111'11:> 
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rctligir:'t a prov:1, r as~ip;nará o seu nome debaixo da 
linha tr;)çada no fim <la folha. Tambem receberá do 
mesmo Pr<'sidcnte o li \To em que se achar o trrcho que 
tivt•r de ser -;ertido para qualquPr das línguas csll'an
geiras, pcrmittindo-~e-lhc a consulta dos die<~ionarios. 
No~ e'.:ames da língua portugueza c das sricncias. es
crevt:rú mais, no alto da folha, os pontos que tiverem 
de ser dcscHYolvidos. 

VI. 

Ikrorrido o tempo datlo para <'snevcr a prnYa, o 
<'x:nnin:lll(lo a entl'l',[.!:ar:'t no r·.:lado em qui' S!' achar, 
ao lnspc:·lor ger:ll, o <Jnal, d<~poi~ d1: co11ferit!a a lt'-
1 ra <' a assignatnra do c:xaminando com as do rcspcc
liYO n•qucrimeHlo, ra~garú a p:1rte em quo rsliver 
a assi,c;nat,tra, c marrad lani.o a folha da proYa como 
o rerpwrim<·nt.o com o mesmo numero, que será rH
Yerso do que concspon<ler ao nome do examinando na 
lista da clwmatla. 

VIl. 

O Jn,.pecior geral mini:.;tr:1rú a pron :1s~im nn
m<•r:lda ao,.; me1111iros da lllt's:<<1tW a rxaminarão ~ccu
l':lrl:lmcntc, p'millindo o Si'U jnizo por meio de not~s, 
em qw\ s,•jam aliCillados o~ <'l'l'US e Jefcitos <IUC encon
trarem. 

YIII. 

O nxanw or:d ser:'t prestado no mesmo dia ou im
prclcrivl'iml'!lle 110 immcdiato :10 <'lll qur. tiver sido 
fei 1 o o ex a nw esc ri p to ; n só cn I ão 1 erá lugar o jul
gamento d1·linitivo de am!J:Js as provas. 

IX. 

l'nd,•t ;in o; rx:mws do anuo o,; alllmnos qur. forem 
Sl·l'PI'l'llilidlls fazendo u:;n rle quac~quer apontamPntos, 
quando cstiYcrem tral:illllo da prova cscripta, assim 
como prrilcrãn o exam<~, que pretellllrrem fazer, arjucl
le:.; que, depni.; de l1avcrcm recebido o ponto, dcscrta
n~m do acto. 

l!llCt~õ!lr, Pll 1872. 41 



X. 

A ino~criptJio para o exame uc língua:; comrçará 
no dia zO de Outubro c para o de scicncias no dia 
'27 de Ilczcmhro; a primeira scrú rncrrrada no dia 
W de NoVPllllJro, e a :;cgllnda uo dia 17 de Janeiro. 

Deus GnarJe a V. E,. lllm. c E'i.m. Sr. Consr-
ílll·iro Ur. Jo;lo Alfredo Corn\1 1k Olin~ira, ~lini:;tr•J 
~~ ~<'<Tf'!:11·ir: dt~ E;;t:ulo dos Nrgocios 1!0 lmperiu.- O 
lwi'''''illl' !•,••r:tl, .los,: 111'11/o 1irl Cw1ha Figueiredo. 

n.·,·l1l":t 'I'"~ " .f11it. dP B!n•ito rt•cpolitklltl" a procpsso uc rc,.
pnp,;J!dli~l:~.d~; tLtfl !l'fll dirt·ifq :1 ;:r;ltili1':1Çi10 do lugar. 

~linisl:·ri<l ''('' ''"-'''''111:-'i da Justira.-11iu de.I;J
ll<'iru. t'll! ::.7 d•· Sdc'illlll'll de !tll:t 

111m. e Exlll. Sr.- Tt•r!IJo a ho11ra de declarar a 
V. Ex., er11 ,;ul•JtJto :lil ,\\isn d1~ :31 de Agosto pro
xirno lindo. que ú Yi:-;ta dos arts. lli5 ~ í. o e IH 
do í:odi::;o do l'rm:t·:;:-;o Cti111inal e art. 1. o do ncen•ío 
11. 0 :i!iO 'de 2S de Junho 1k .Jf(i0, nüo c<mqwle ao 
Juiz de Direito Ftlipp~~ Aln~s rk C.trvnlho a grali
Jica~:;!o correc;prH!dt·tll•· ao tcntpt> dr•eort·ido de 1'~ 
de Jatteim a :li t!r~ \lan:o ultimo, ettt que inler
l'ülllpeu o cxr·rcil'irl ll<l t'<llllill'l:a de Castro, da Pro· 
Yineia do l'arnn;·r, p:tra rr·~tHJttdr~r a proe,•:-so de rr•s
ponsahilidarli: (H:l'<1t!ltr a HeliuJt<) tLt Cúrle, que <J 
absolYell por ae•írrl;w ri•) ;i do dito Hl\'Z rk ~Ltrt,:o; 
sPndo, porl:lllto, Jll'llt:C<kllt,• il Lltt\'ida, que pôz o 
Tllesnuro ao pilg.ttttr!tll<~ da nJr·stnd gratitica~;io. 

Duus f~u:mle a ';. E\.- Jf,wnd Jufonio IJuaí'l<~ 
rr,: i\:1 1'1'1!•). --~· .\'~.Ex. I) ~1'. Vi,;r;ollde du Hio Branco. 
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N. 358.- J CSTlÇ.\. -E~ 23 DE SETmiBRO DE t 872. 

Declara (rue o Promotor intcrmo não tem direito a ordenado, 
quanclo 0- cli..:cdvo em cummissãu opta. por ellc. 

111inistcrio dos Ncgoeios ria Justiça.- lHo de Ja
neiro, em 28 de Sett~tubt·o de ,187-t. 

Illrn. e Exm. Sr.-- Declaro a Y. Ex., em resposta 
ao ~eu o!licio n. • 34 de I li de Agt)slu do anno pas
sado, que tendo o ex-Promotor Publico Lia eornarca 
dessa capital, Bacharel Antonio Fclix de Bulhões 
Jardim, durante o tempo, em que esteve com assento 
ua ,\sst;mbléa Provincial, feito opçào do ordenado 
daquelk cargo, nào póde st~r all.endida a prcten
~;üu de José Gonzaga Socrates de -Sú, na qualidade 
de Promotor interino, ao pagamento do niesmo 
ordL~WHlo. á vista do Aviso deste M inisterio de 19 
de Junho de 18~3, a que se referem os do Minis
lerio da Fazendn n." 3~ de 6 de Jull10 do dito anno 
c n.• 562 de 9 de Dezembro de 1865. 

Deu:> Guat·de a v. Ex:.-lllanoel Antonio Duarte 
de A.zevcdo .-Sr. Presidente da Pro\'incia de Goyaz. 

N. 3~)().-.lUSTIÇ.\.-E~! 28 DE SEl'EllBRO DE 1872. 

Declara que us·supptcntcs dos' Juizes l\Iunicipae s como coope
ratlorcs devem dar audiencia em dias certos e determinados; 
que podem servir com os Escrivães dos Uckgados, c Subde
legados de Policia c nomear pessoa idonca que sirva no im
pcdimcn to dclles. 

l\llnisterio dos Ncgocios da Justir,a.-Rio de Ja
neiro, em 28 de Setembro de 187.2. 

Illm. e Exrn .' Sr.- Em salur,ão á consulta feita 
pelo 2. o supplente t.lo Juiz l\lu.nicipal do termo de 
Vianna, declarou-lhe V. Ex., de accôrdo cnrn opa
recer do Presidente da Ilelac:ão : 

l. • Que os supplentes dos Juizes hlunicipaes, como 
cooperadores nos actos, de que trata o art. 8. • §L" 
da Lei n." '2033 de 20 do Setembro de i 87 t, devem. 



dar audiencia em tlia'S certos e rlcterminallos, uma 
ou dwb vezes por seman11, conforme a aflhH~ncia 
de trnbalho, ú vista do art. 71 do Decreto Il.

0 
181.\

de 2::! de Nove!llbro do dito ailllO; 
2." Que nüo tC~111 elles Esnivüo privativo, scn

do-11\(~S pt~I'Jllillitlo twlo art. 82 do citado De•~reto 
servir COill os EserivüPs dtb Delegatlus e tlos Su!J
ddegatlus de Pulicia; 

3." Que o protocolo daqtie\l;ls amlicncias peide 
ser o mesmo a cargo dos respeelivos st~rvt~nluarios, 
que devem fazer sdlar tacs liHos pur sua conta; 

1~. o FinalnH~nl.l~, qtiC lt~"' lugnr a nomea<;ilo de 
nessoa idonea par a st~rvi r, 1111 caso de inlpedilllCillu 
dos meuciunados EscrivJ•·s. 

O Governo llll(Wria\ approva estas deeisües, por 
serem jurídicas, estando a [H'illwira de conformidade 
com o Aviso de 2G dt~ Sd,~JH!Jru proximo findo, ex
pt~t!ido i.lO Pn~sidellll~ da l'mvincia do Rio de Ja
Jlljro. 

O que communit:o a V. Ex., pnra seu cunheei
rrwnto, e em respu~;la a11 IJ!lieiu 11. 0 2Ç) de 10 de 
Agusto ultimo. 

Deus (;uarde a V. Ex.-Mrmocl A.nlonio D11arfe dr: 
A:::cvr:do.-Sr. Presitlent1~ tla Provinda do Maranltiw. 

\. :;Gil.- .Jl::-'1'11 ,:.\. - i·>t :.'S tll: SETEliJ:J:O DE ·1872. 

llcd~na qu.~ é nullo, n!rt'IISilo d:r; al'rihuit;iks llo Poder l\Io
ill~r:ulor e u:lo Jl'·,ile ser ext·tut:ulo o aL'lo Üt'. uma A<isembléa 
L•·:~isl:ttiYa l'roriucial, tJIH! n·Yo"O!I a dernisS~lO por elía llecrc
taila coutra 11111 ~uppli!tJle dt Juiz ~Innicipal. 

'\Iinisterio dos Neg-oeios dD Jtt'>li<~a .-lHo de Ja
neiro, e111 :!R d.e Setembro de 1872. 

lllm. c Exrn. Sr.-A Sua l\Jagt~stadc o Impet·ador 
forilm presentes, eom o onleio dessa Presidencia 
de 2fi de Novembro dt~ ·1870, sob n. o 23, os papeis 
rdativos ao acto da Assembléa Legislativa Provin
cial, que por Decrdo de :H de l'llaio daqu~lle anno 
l'I!H'~~UII il. 1.\l~ll\ÍSSCIU, l!ill~ !téiVia ÍlliJlUStO [lO!' ])ecl'e!.O 
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de ·18 de Novembro de ri869no Juiz l\lunicipal sup
plente do termo de Villa Maria, José Augusto Pereira 
Leite. 

E o mesmo ,\ugHsto Senhor, Conformando-se por 
Itnllleuiata Hesolurão de '!n do corrente mez com 
o pnrecr~r, junto pol· copia, da Secçào de Justiça do 
Co11sellw de Estado, l\landa declarar a V. Ex. que 
1t~ntlo a Assembléa Provincial, na imposição da pena 
dr~ dctoissüo ao dito supplentc, \l!'ocedido como 
Tribunal de Justiça, ú vista elo art. !J. o (\a Lei n. o 105 
~\c 12 de l\laio de ·1810, a sua senterH~1 tornou-se 
trrevogave!, sem outro recurso a niio ser de graça; 
e port.<mlo que o aeto da l't~intcgnu;iio é nu\lo, 
ollenstvo das attribuiçõcs do Poder l\luJerador, c 
11iío devia ser executarlo. , 

O que communico a V. Ex. para seu conhecimento 
e Iins r:onvenicntes. 

D1~us Guarde a V. Ex.- Jl1rmol'l A.lltOHio Duarte 
rk Azevedo.- Sr. Presidente da l'rovineia de l\lnto 
Grosso. 

~enltor.-1\lanrlou Vossa 1\lagcstade Imperial, p_9r 
,\11so d_c :31 deJullto proximu passado, que a Secçao 
dt•.Jusltr_:.ado Cunsellw de Estado consultasse com seu 
pnrecer solit'l~ u inr~luso otneio n.o 2:3 de 2G ue No
'''tnltr·o cf,~ 1S70, do Pn~sid<~llll~ d<t Pruvineia lle Mato 
(;r,_ls,.;u, .<~oiiiittUIIicntl!!o que, por: Dt•crelo de, :H de 
ll\<llr~, fui rcrntl·grar\o pela respectrva Assemblea Pro
YJnctal o supplcntc: do Juiz ~Innicipal do termo de 
\11\a l\)itria .José Aurrusto PL~reira Leite, o qual, por 
Dcl:reto rlü 1 s de No"ve111bro de 1869, fôra demittido 
do mesruo cargo, sendo que a execução. desse acto 
r.nere_ceu a approvar;iio do t}overno Impertal, de con
furmiúade com a Imperial H.esolu~;fw de Consulta 
de 20 ue Abril de 1 R10. 

A Secretaria de Estado informa assim : 
«Em 18 dcNovernbr~ de 18G\l a AssembléaPro

vi ncial dn' Mato Grosso publicou um Decreto, de
mitliodo o Juiz 1\lunicipa\ supp\enle do termo de 
Vil la l\Iaria, Josó Augusto Pereira Leite, e foi man
dado cumprir este anno pela Presidencia, que trouxe 
o fado ao conhecimento do Governo. 

" A mesma Assernbléa, em 31 ue. Maio de 1870, 
fez publiear um outro Decreto, nullificando -~~
de Novembro unterior, c a Prcsiuencia, cn.l,?.'{\\f~:~l\?1 {;/ 



' tln<lo, n~stnbelce<~u em suas funeções o Juiz sup-
plenre, que havia sido demiltido. 

« Depois de jú c:;lar em ~~xeeu<;iio este segundo 
at:to da AsseruiJlé:a, foi reeoiJido o Aviso de 21 de 
Maio dP. 1870, pelo qual dt:cidiu o Governo que bem 
pr·oce<!êra a Presidencia tl<-lO iutervindo nessa de
liiJcra\:ão e pulllienudo-a; senuo que o Deer·eto de 
18 de !\'oYetllbt·o <;ra CIJnfurtlle ao art. 11, § 7." do 
Acto Addieioual e Li.'' e !i.• da Lei de 12 de l\l<IÍO 
de 1RW, Hrt. 4.•, <J 11iiu n~slatidu outro recurso senüo 
ao Poder ~Joderador. 

« O aetua\ l't·t;SÍlienlc y(·-su rmh:lt·:u:.atlo sobre o 
modo, por qtt<~ cl<'V<; prtH'<;der Ill>,:-ila ·p:tostüo, que 
leve lugar di!raule a anterior adtnitlÍ:-ill'<lt;ií.o. 

« l'ar·ece ú l'resideucia que fui incotislitueioual, c 
por eollsPguinte tumultuario e illegitiiuo o exerci
eit~ do .I LlÍZ SU [lp\enk, pois que o. arl. 11 § 7. 0 da 
Let drJ I':.' dt~ Agostu d<~ 1 ~UI, com lJllwdo corn o art. 
!i." da L'-~i do ·12de ""aiu de ·181.0, estabeleceu que 
só por cpwixa contra ruugistrado em crime deres
ponsabilidade plldem as A-;sembléas Provinciaes 
eonstiluir-st; em Tribunal Je Justiça, observada a 
fórma do prol~P:;so anteriormrmte estabelecida para 
lacs casos. Findo eomo está o processo, obser
vndas as disposi\:•lcs do eap. ·I ii da Lei PI'Ovincial 
n." 13 cio Hi de; .Julho de 18~7. que estabelece a 
fôrma do procr'sso, uiw (~ adlllissivel recurso de es"' 
pecie alg11nta. Niío ltonve segunda queixa eontra u 
l':JÍZ suppl<~tllf\ niín havia llWLivo para que se eri
gJSse novatnetlle em Trilntnal de Justi<ia a Assem
bléa Provincial. 

~< Na earenr;ia dn ll'i, que admittisse recur·so e re
gulasse o pro~.:esso, a Ass<;rnblóa ou foi arbitraria, ou 
legislou para a cspceie ·contra o art. 5. • da Lei 
de 12 de Maio llc 18~0. 

« Demais esse aeto da Assembl<;a destruiu a au
toridade do caso julgado, autoridade reconhecida 
por todos os cocligo:> e consagrada no art. 179, § 12 
(~a Constituição, que prolliiJe fazer reviver processo8 
fmdos. 

'< Se não procedeu corno TribunHI de Justiça, e sim 
cotno um corpo político, praticou um acto iiiPgitimo 
po1· falta de competencia e de encontro aos princípios 
de harmonia e inrkpetllleneia 11os porlr~res do Estado. 

~< A Presidencia aetual, rdlectindo quo o Decreto 
de 1_8 de Novembro de ·18G\) 11ão podia ser revogado 
:-;cnuo pelo roclcr L,·gi:l;1tho, uo que dá-lhe exemplo 



no r.onmNo. 

o Decreto n. o 110 uc 2 de Junho de 18í0, c que 
qualquer providencia tPndentc a annnllar seus ef7 
feitos poderi<l ferir a independenciil e harmonia dos 
podcr·es, sullmettc11 ;í consHleraçüo do Governo todos 
os papt~is concernPntcs á vola~;iío, que lt~\·c lugar 
11a Asst~rnll\éa l'rovineinl, parn dPliuerar a n:spei[o; 
e lirniluu-se (1 filzer ver ao Juiz ~lunieipal reinte
grado, orn co111 cxt~r<:irio na Vara de Din·ito, que 
sendo illegitirno o st'll t•xercicio, c estando a questão 
nll'eeta ao Governo, devia clle pa~sar a jurisdicçiio ao 
sullstitutu, <lté que fosse a qut~stfw definitivamente 
resolvida. 

« .\. opini;-ro da Prcsidt•neia pnrece ser conforme 
COIIl o Al:lo ,\ddicional. Desde que niío ho11ve queixa 
dt~ re..;ponsabilidadt•, nüo podia a Asscrnllléa Pro· 
vincial {ll'oeedt:r eornu Tribunal de Justi<,;a. O aeto 
~·~, portanto, illegal. 

•( Entendo, eonrtudo, f!tlC deve ser ouridn a Secção 
de Justit:a do Conselho d1~' Estado. 

« 2.' Sccçfto, em 11 de ~raio de 1811.-Servindo 
tlc Dircctor, A chilles Vcm;jrZo.- Visto, li de Maio 
de 1811.- A. Flew·!f.>> 

A Sccçiío de Justiçn do Conselho de Estado, con· 
sitlerant1o que ;ts Assernblóa;; Provineiacs na decrc
t atito da Sltspensúo c dern issiw dos mng-istrados pro
cedl~lll corno Tt·ibunaes de Juslit:a: (Art. !i." da Lei 
de L.l dt) ~l;lin r! c 18 'lll. ) 

Que, tr~udu cllils exercido essn nttribui~Jw, im· 
pondo a pt~ua tle dcmissüo, a sua scntençn se tornou 
irrevogarel. c outro reuurso mio tem senão o de 
graça, ó de parecer que n Assemblt~a Provincial de 
Mato Grosso, revogando a demissüo, que impôz ao 
Jniz ~lunieipal de \'illa l\Iària, obrou um aetoilullo, 
oll'ensivo Lias attr·ibuições tlo Poder Moderador, o 
qual n<io póde ser exeeutado, e nüo devia sel-o 
pelo Presidente da Província. • · 

Vossa Mngestade Imperinll\Iandarú, porém, o que 
ft'lr mnis aeertntlo. 

Sala das e o n fcrencias da Se c cão de Justica do 
Conselho rle EstJdo, em 18 de Sêternbro de IS12.
J os<} Th o ma':! Nabuco de Araujo.- Barl'io das 1'1·es 
Ban:as .- Francisco de Paula de Negn!irns Sayão 
Lobato.- Corno parece.- Paço, 2iJ de Setembro de 
Hl1íl.- Com a rubrica de Sua l\lagcstade o lmpc· 
radur.- .llrmor/ :lt~lnnin Dum·tc rir: A::;ei'Crln. 



N. :11; 1.- FAZENDA. - E~r 2R DE sF.TE1mno DE 18i2. 

Approv:t a lola1:ão dos Clllolumenlo> tlo lugar llc Juiz l\Tuni
cipal e tlt' Orplt:lns 1los tPrmos I'Pnnitlos de Papacaça c 
Agu:1s Bl'll:t,, tl:t ProYin,.ia tle Pt'malllhuco. 

:\lini;trrio do; Nt·'~ncio.-: da F:Jzentl:l.- llio de h
Jlt)iro, em ~~K th' ~clt)illhru de .JN72. 

O Vi.,cowlc 1lo Bio Bt·anco, Presidente tlo Trihun;tl 
tlo Tltcsonro N:tcional, CIJtlllllllllica ao Sr. lnspl'dur 
tia Tlil•sont·:!J'ia d1· F:tZI'lllh da l'rovillcia de Pcrnam
lnH:o, p:1ra o.; Iins rollVt'!lit·H!I:s, qw: foi approvada 
a lotaç~o do-; I'JTlüllllll~>JtttlS do lug·ar dt• Jttiz l\lunicip:1l 
c dt• tlrpll:\os do,; tt:t'tllu:' n·un ido• Lle Papacaç.:1 e 
A~·ua~ H,•ll:1:, c:ll1'.1tl:ttL1,; 1'1!1 'l-llil<OO:I a11nual's IH'la 
HI'CI'IJt:doi'ia da d1la l'ru>incia t·m 17 t[e Agosto p!·o
ximo p.1ssado, t'OIIlo l·ons!a da copia do respectivo 
termo rt'1111'1liLla com .\ Yi~u do :llinisll'rio da Justic.1 
dt) 6 do corrente mez. • 

Ontro;;iut onle11a ao Sr. iiHJll~l'lor qnc pague ao 
Juiz l\l1u1icip:tl e d1• Oqti!Jo~ dos referillos termos, 
alt'•1n do ordenado de (\()()\000, :1 graLilicar;ão annual 
dE SOlhOOO, conforme t'l' 111 i'iiLou a1[Uell1~ Mini:;tcrio 
no ciL:11lo :\1 í,:o. 

ri::1'n11rle do Rio nnmco. 

Sobre a ueccs;iila!IP lle alterar-se o sy,tcma 1la cseriptur:JÇ:1o 
r~>bliva ao sol1lo 1loç; ()fliciaes da Armada, e outras classes 
qn<~ 1:o.11riilnr,m p~1ra o ~IIJJIIC Pio tle ~larinha. 

l\linistcrio tlo.-; N1·~·ocio~ 1la Fazrnüa.- Rio de Ja
IH'iro, l'lll ~tl de Sdcmhro til: l8i::2. 

lllrn. c E'\lll. Sr. -A f11'afica nté hoje seguida, 
rir: r·orltcmi<l:tr-se llnicaltll'11tc no Orljamento grral do 
!111\Wrio o .soldo I irp1 idu dos ofliriac,; tla Armada e 



ontr~s clasws rp:e rontrihucm par:~ o l\Iontc Pio rle 
l\!:lrinha, do rpw rt'~nlta nfio app:Jn·cr~r no rnrsmo Or
pmento, I' por conse.c~tiÍnln nos balanços a vcrdacteira 
ímportanda da rontrihniç:lo, contraria o principio 
qnc j:'t niTo sollrn conl(•stal:ão, de den~r lirrurar inte
çraltucnte em L11•s taiJcllas a rt~r·eita e a despcza uo 
Estado. 

E-;t:ll1do f'O!Ivcncido da ncr·.rssid:Hlr• rln alterar-SI~ 
arpH·Ila pratir:1, rugo u r. Ex., anlr's dt~ resolver qtw 
u Thesonro f::ça a altera~ão quanto i..; pensiies de 
J\Innlc Pio, se sina ortlemr que o J\linísterio a SI'U 

r':Jrgo ronlclllplr st•m dcduc(ão nas l'f''P ·clivas tahnllaq 
dt• Or~anwnlo para o rxr•rr·irio tle ISift, a lbi:i a tlesppza 
dos :~oldo..;, th•cl:lr:llltlo a illl!'lll'lant·ia tla t'tmtribuirãu, 
J'i·OVI'IIÍI'JIII' rl11 tlt'.ct'P!IIO, 1[111) dt'\1' SI'!' incluídO 1!:\ 
Jlr·r•ita tb Jtrnpnsl:l. 

Este :1rilitrio P\Í!."I' mcHiifiral·ão no ~clnal systema 
dr~ p;:cri Jll uraç:lo l' t:la . .;sifleaç~o ;los paQ·amcJI tos"; c, si 
Y. Ex. o adoplar, em tnmpo opportuno o T!tesotiro 
t•..;'udará :JS alli:I',!ÇÕi'S CO!lYCliÍCHte:;. 

])t'US nnarde a Y. Ex.-Viscondr do Rio nranro.
J\' ~- Ex.. o Sr . .lrJ:tfjllitn Ikllino Hilll'iro tb Luz. 

\. :Jti::.- Al:l\l(TL'JTJ;.\, COmiEI\CJ(I Eflll!l,\S l'F
BLIC.\~.- F11 :Jf) DE SUL11111\lJ llE IH:-::!. 

l:rsol\'e :1 tluüt!a susl'ilarla pela nit·rrloria da Estrada d<' ft•rro 
Il. l'l'dro I I sobre o tr;t!JsfHJI'LC [(!'alui to nos fl't·ns da mesuta 
r•slratla de feno. 

N. H:i.- :1., Sr,·rão.--.. J\lini~terio dos Ne.!."orio<: da 
Agrirultnra, C<Hlllllercio e Obras Ptthliras.- Hio de Ja
rtriro, em :10 de Sctelll!Jro de !Ri~. 

lllm. r Exm. Sr. -Tendo prPs:•nfr' o of!icio que 
\'. Ex. dirigin-nw e111 2D do eorrt'll!t• ll1!'Z, :\('I'I'C:\ do 
requerimento em l!lil) Tholllaz Duftlrs solirit.1 ]':t~:"agem 
gratuita nos trt'ns dt'ssa cslr:Hia dr• fl'rro par:t si, spu 
,;ocio c traball!adores que trm empn:0:Hlos na_c_Ul.P·~~
I:iíl:t fjllf~ 1tllll~l1 na ]inh;J i],, rrn!J (\ 1\:1 1111:~m~ sttr?~~t') C 

I ,j ''I r: I I· ' 1 I '· , I I! .... ~ .. , "r ' 

~·. 
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bem como transporte gratuito para os materiacs des· 
tinados ás respectivas obras, <leclaro a V. Ex. que se 
o contracto celehtauo com aquelle arrematante é anterior 
ao Aviso de 14 do corrcn te mcz, que :1penas mandou res· 
peitar :1s p:1ssagcns gratuitas concedidas em virtut.lt~ tle 
contraetos na motivadas por diliguHcias <'m serriço pu· 
hlico, ~leve st•r a ti entl i tio n seu pedido e no caso cnn· 
trario, indderillo, como o de illdo:-> os mais arrematantes 
em iguacs circumstanri:1s. 

Deus nuanle a V. Ex.- Frnnrisro do Rego Barros Bar· 
reto. -Sr. Dircctor inl<•riuo úa EstraJa de ferro 
n. l)cdro 11. 

-~-·.,.,--

N. :1ôf~.-FJ\ZE~fH.- Eu I." nE ot·runno DI: 18i2. 

rrrmillc que se faça á nl!il<! o senir;0 da r.ar;:a c tll•sc:~qra do~ 
,·aporcs·.tla coJnpaullia '' Li\<'l'pool, nrasil & !Urcr l'latt:. fl 

l\linistcrio dos Nr.o:ocios tla Fazenda.- Ilio de .Ta· 
nciro, <'lll 1." lle Outubro tlc 1Ri:2. 

Attenrlendo ao que me representaram Estevão Busk 
& C." sobre os transtornos que causa ao prompto des· 
embaraço dos vapores da companhia <( Liverpool, Bra· 
sil L~ IUvcr Plate • a prohibição de fazerem á noite o 
serviço <l:ls descargas e dn rel'eherem a bordo qualquer 
c·arga tleviLlamcnte dcspacliarla, pratica esta que, se· 
gnndo informa a 1.' Scl'ção dessa A!fandega, tem sido 
permittida sempre que ~c tornou Iwr·essaria, collocan· 
do-se a bordo llous guardas p~l!·a fiscalisarcm semelhante 
serviço; e consitlerando que o dc~parho de V. S., indc· 
ferindo a prdenç:"io do.; Sllpld it·an tcs, se a poi a HO art. fJ.H 
do Begulamcuto dP W de Setcmhro tlr. 18li0, que, Llepuis 
do Decreto 11." íU:f) de r~ de 1\Iaio do correntfl anno, não 
prítle ter applicação senão :'1s descargas onlinarias dos 
navios que n:lo gozam d:1s facilitl:ldcs coneedi!las pelo 
mesmo Uec~rcto aos paqndcs e \<:~pores de linhas rrgn· 
lares; declaro a V. S. qvr\ :'t \ ista do disposto no art. L o 

do nwncionado Jkcrf'lo, quando diz tfl!C os rcfcriclcs 
vapores pod<'rão colllt'(al' a tlc~rarr<'gar logo depois tla 
vi,il:l, :tinda qne n:in I••Jil•:lJIJ d:1du t•nlr:llh wt :\lf:Jndi'9':J, 



DO GO\'EI\l'iO. 33l 

deve-se manter a pratica <lo pcrmittir-se-lhes aquelles
serviços ú noite; com tanto, porém, que por parte dessa 
Inspectoria se tomeni as necessarias cautelas para que 
não resultem da h i abusos em detrimento da fiscalisação, 
q111~ tanto mais activa c desenvolvida deve ser quanto 
ó a prcsLI'Za com que ora se realizam as cargas e des
cargas dos navios de que se trata. 

Deus Guarde a Y. S.- Visconde do Rio Branco.
Sr. Inspector da Alfamlega do llio de Janeiro. 

N. 3():i.- FAZE:"l"D.\.- E li l. o DE onunno DE 1872. 

Sohrc a data da w\ceuçflo das tabcllas annexas ao Decreto 
n." Mlfl:í de :S liC Fevereiro do corrente anno. 

Ministerio 1los Negocias ela l?azenda.-Rio de Jáneiro, 
em 1." de Outubro de 1H7::!. 

O Yisconile do l\io Branco, Pri'Sitlrnte 1lo Trihunal do 
Till'souru Nacional, de rottformiJade eom a requisição 
fPila pelo l\linisterio da 1\larinh:t em Aviso n." 2Hi1 de 
28 de Agosto fintlo, onh~na aos Srs. lnspcctorcs das 'fhc
sourarias de Faztmtla tfue considerem em execução as 
tauellas annexas ao Decreto n. o 488:J de 5 tlc Fevereiro 
uo corrente auno, desde o dia iO deste mcz em diante, 
data em !fUe foram puulicadas no Diario Oflicial com o 
cit.atlo Decreto c em que tiveram vigor nas Hcpartições 
da Côrte; tl!'vcndo os mesmos Srs. Inspectores fazer 
entrar para os cofres publicos as quantias qua de mais se 
tenham pago, em cnnsequencia da irrcgularidatle prati
cada por algumas Tllcsourarias abonando vencimentos 
desde a data elo referido Decreto, e outras pagando ainda 
llclas tabcllas an teriorcs. 

risconde do Rio llranca. 



N~ 366.-MARINHA.-AVISO DE:: DE'OUTUUO DE 18721/ .. -~ ·i 
. # • ~ :' 

~ I 1 ~-< ,1ft' 

Sobre rec_e~&~lim~nto nos <!o~ :ida D~I!~~~Iij'!';. 
. . ' . . 

N. !!.i3(}.- ~- • Secção.- MinisteriiJ' dos Negocios da 
Marinha.- Rio tle Janeiro, em 2 de Outubro de 1872. 

Convém ~á regularidade do serviço que, por occasião 
, do encerrall?-e~to das 1:ontas da Pagador ia da Di vis~ o 
Naval estacwdada no Paraguay, se proceda ao recen"' 
seamento nos cofres e lavre-se o respectivo termo. 

Esse documento deve ser assignado pelos clavícula
rios, de que trata o art. L •. das Instrucções approva..das, 
por A viso de J.2 de Abril do anno proximo preterito 
a fim de que, acompanhando as contas, comprove o 
saldo que passar para a conta nova, discriminadas as 
espccics existentes nos cofres.· 

No sentido exposto V. S. expeça as convenientes 
ordens ao Commaudante em Chef&da precitada Divisão. 

Deus Guarde a V. S.-Joaquim Del{ino Ribeiro i.a 
Luz.,.-Sr. Barão do lguatemy, Encarregadido Quartel-
General da Marinha. · · j-

N. 367.- FAZENDA.- EM 3 OE OUTUBRO DE i8i2. 

Explica a disposição do art. 6.•, § 4. • da Lei n.• 231 de 13 de 
Nov~mbro de 1841, c do art. &.• das Instrucções ri.• :Si de 
12 de Maio de J8i2, sohrc a( eutrega de ijiuheiros de orehãos a fCf!UÍSiÇãO do Juizo. . .... ·- ..... ----- -.-

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja.: 
neiro, em 3 de Outubro de 1872. 

O Viscoqdc do Rio Br·anco, Presidente do Tribunal, 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 'file
somaria de Fazenda da Província do Pará, em solução 

"á consulta constante do seu ollicio !1· • 9~ de 8 de Agosto 
proximo passado, que, conforme já foi explicado pela · 
Ordem n.• 31 de 3-l d8' Março de i8~6. a disposição do 
art.,.(). o,§ 4, 0

, da Lei n. 0 231 de i3 tle Nov.elÍJ.bro de i8&.1 
teve sómente em vista evita r que os dinheiros de or ... 
}}hãos estejam parados e improdnctivos no cofre com
petente, ou·tcjam menOS segtLra C\ au.t;tjosamcn.te li~{l.os. 
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Jl')l' cmpr,•stimo a particularr~, som assistir por isso ao 
Thcwnro o direito de fisralisar os actos dos Juizes que 
requisitam a eutrpg·a de quantias por conta dos ditos 
dinheiros, JIOis rabe-lhes a' aliar as vantagrms da ap
plir:JçJo dt'~sas 'lnanli:ts, :tssim enmo a responsabilidade 
!•"los prej,1izos qne tlahi resullrlll: não podendo, por
tanto, dl'i\ar de Sl'l'('lll r:onsidi!!';lllas como rxcmplilica
tivas as p:darras ,, ou sejam para alinH~ntos, ou para 
~crern cntrt:.~II!!S aos orpl!ãos, por sr! arharr~m emanr:i
l'arlos • ernpn!~atlas nu art. G. o das lustrur•.:fies u.'' :H 
ue 1:::! de I\la i o de H\12. 

Vi~cunrlc do Rio Branco. 

N. :JfJH.- Fl\ZE~DA .- E~l 1 DE (lli'f[:ll!\0 DE tfli::?. 

N;'" ,·! motivo par1 a rcvali;latàn !IP nm docnmrntn, o farto 
d<· •;t•rem a' r·st:uupilha~ do respt!dil'o st'llo inutilisadas só 
c·o:n a assi;,:n:tlura tia part<·. 

1\li'li,.:leri<~ do~ :\'l'g'''·ios rb Fazend:~.-Hio de Ja
Jl,•iru, l'lll 'J. dl' O:t l!liJI'II de J8í::!. 

O Yiscond1' do l\io Br·an1·u, Prr>idr•ntl' 1!11 Tribunal tl11 
Tliesor1ro ~~:tr·i,,n:!l, ,.,,tttt!tltttir·:t a11 ~r. ltl'lll'l'lnr da 
Tilr•sr,uraria de I•';J·t.r•uda da Pro1inci:J. do l':Jl'att:l que 
t.•.;tr· TriiHutal, rl:tndo provimt~nlo ao rrcnr:;n que acom
panhou o ollit'io dt' . .;~a Tltt!S<mraria, n." (iO de 2K Üt' Junho 
Jll'OXilllo pas.;ado, Íllli'I'Jl<J.;to por M:moc! Antonio Gui
mar:les e ontros, ncgocianlt• . .; d1 r:tdadn de Paranagu;í, 
da det'is:lo pd:t qtt:d :i mesma Tlll'sonraria confirmou o 
}I!'OCcdime;tlo da Alfandega d:t di ta cidade, que o.; obri
g~r" ao pag·anw11tn da rcvalidaçJo do sdlo de variog 
I'Onltcr.inwnlo~ de e:rrg:1., por n:lo terem sido as estam
Jlililas inutilizadas t.:om a dat do . .; ditos etlftheeimcnto~ 
t' :t as . .;ignalura do . .; catTcga<1ore.;, mas st"lmcnle com esta 
ultima: rPsolven mandar rc:;titnir aos reconentcs a 
itnportanl'ia 1p11; inclcvitl:tmenle lhes foi colli':Hh, Yisto 
11en!tuma penalidade su a1:h:tr cst:tlwlr·eitla pi'lo fat'lo df\ 
que ~c tr~ta, no art. 1\l 1lo Br~gula:nr:nto annc:w ao 
Derreto n." li,:;m de \l de Abril de 1~70, nem uo art. 31 
ílo citado ll.r•gnl:llnrnto. .. .. --------:~ 

l -· ' 1 .·1·;~~ '"'\')' G~ n~ 04-~~1--......., 1 \I'OlU e 'l'Jf tnv \pJ ~~r (I, trt_ p 
'.f' 

' ' ' 
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N. :J(i!J.- FAZE.'\fl,\.- I·~~~ fj nE or:runno nE 1872. 

ll:i prol'inlí~nlo a 11111 r•~cnrso flccre~ tla cla·.;sificação rlc ePrta 
f:m~nda, que na A!f:\llrlf'~a <lo l'arit f<)ra cou;iderada como 
llllló'St'lill:t. 

l\linisterin dos Nell·o,·in.< da F:!:t,"llila.- Hio de .T:mciro$ 
Clll :; "''Outubro t[,. U·:í2. 

OYisrnndc do 1\io l:t·ancr,. Pr .. sid<•ntc tio Tri1Junal1lo 
Tlw<Olll"ll Na··ion:il, ("llllllllllttir·a ;111 Sr. lttSJWCtor ua Tlii~
SOUI"ill"Í~ d1• F:lz:'tlll:t d:t Pro1incia do P:ttá i[Ue cst1: 
Trii)I[JJ:tl, d:1nrlrJ proYitiii~Jtt" :lO l"I~C!li"SO de re\·ista que 
:tl"fllllfl:tJJhon '' oJlir·io dr'.'':t Tlt··~oltraria, n." 7:;, ele 8 
d1• .Tullto pro\Ítllll p!s·::lllil, irril'rposlo por Dio,!:;o J\lanod 
d1~ Souza, da r!,•ci-:iio da :\lr:llilll'.~·:l, IJlll' cnm;itkrou corno 
Jlll!SSI'iina o tecido rnja :ltltüslra wio jnnta ao dito 
r:•r.:ttrso, l'l'.,;ol\'üll tll:tn:l:tr rla<silic:1r a lllesrna merea
dot•ia no art. ri:!;·~ da T:1ril":l r~tll 1 i.~·or. para Jl:lf.iar direito~ 
Jta razão "'' liO'J r,,js por J,ilo!.':ram;n:t, confurm/1 já foi 
resolvido c con-;la da Ordem 11." H\1 de !J tlc NO\ embro' 
de 1870. 

r i.\COildC tio }/i o lJI'IIllCO. 

N. 370.- AGJ:Icn:rrn \, cmuumclO E Ol3llAS ru
JlLJI:A.;.- E'd :; 111: or:nt:no llt<: lfl72. 

Dr~i:l:t r a 'f li<' :1s I erras <k;,titt:11L1s {I inrktllniz~•;ão flps ar-cio .. 
uistas da c:\liucla Co111panliia 1k Mucury pelo seu contraeto 
tlc eucainp:w:ío 11~0 cst:lo eompri'IH·tt:li<las nas que ~e mandou 
Yt:ndcr a" sul 1h I' rnYinl"ia da:; tuargcns do 1\lucury. 

~-· Si'r'<;iío.- 1\Tini,;I•Tin do,; N1•goGios d:t Agrieultllr:l, 
Cotlllltnt"I"Íil I' Ohr:t-; l'u!J!it :t.<.- Hio ue .Lwciro, Clll r; 
du Üitlulnu de 107:.'. 

111m. n E\ttl. Sr.-- C111tl r,•rr~rr·wia aos Aviso;; deste 
Jl.liJtis! .. riod''· :21 d1~ ~I:Jio li•· 1:-){i!l•· :!t;tle.laneiro de 1871, 
i'''lu: ']'t:t ·; J,i r:; :1 I':·· irl•'JI• i:; :tnloriza·la a JJJawhr 



procrtler ú mctlição c vcwla em hasta puhlica das terras, 
n·queriuas por compra, n:istentes ao sul tlrssa Pro
víncia, dando d1~ prel'erencia aos posseiros de boa fé em 
igualdade de comlit;õcs; cabe-me declarar a V. Ex. que, 
nho podendo t•ntrar em Lluvi1la o dirrito dos accio
Jiislas da ~''-'lincta Companhia 1le l\Jucnry ús terras 
tlcstinatla~ ú inuemuiza,;ão estipulada no cuitlracto para 
cncarnpação tla mesma companl1ia, não drvrm rstas 
tl~rTa~, re~ervadas ~li(UClla indemn iz:1Ç:ío, 110s tPrmos elo 
dito contracto, ser compn•ht'lltlid:is na~ tias margens 
do Mncury, cuja venda foi dctt'l'IHÍ!l:l(la, I' que, pois, 
convt)fl1 recoiiiiiH'lltlar ao lnspcrtor da TIH•sonraria Pro
viHrial, que nesta confonnitLIIII' sr dt•re cntriHler a 
onll'lll tlo edital de ll de ~bio ultimo, puiJiic:Hlo no 
Jamnl tln JJahin em ol,:;enant:ia dos c i lados annos .. 

Dew; Guarde a V. Ex. - Francisr:o do fle/,o Barros 
JJarrcto.-Sr. Presitleute da l'rovincia tia llalli:J. 

N. :171. ·-FAZE~DA. -E1r 7 DE or;nnno DE 1872. 

Os Decretos <le l'<'ll!O('ilo tlc enJPI'Cg-o, sem lll<'lhoria 1lc Ycn
einll~lllo, Jl:IFalll 200 réis t!c sello I! 20~00() de emolumentos. 

l\Iinis!Prio elos Nl'gocios tia Fazcml:l.- Ui o de .Tanriro, 
Cllt i tle Outn!Jio dt~ 1H7~. 

O Visconde do 1\io Branro, Presidente tlo Trilmnnl do 
Thr~ouro Nacional, dcelara ao ')r. Inspcrtor da Thc
souraria Je Fazenda da Provin~Ja da~ :\lagtJas, em n•s
posta ao seu oJJicio 11." ;{;3 de 1:; de 1\llril proximo 
p:1s~ado, que o Decreto de ren10r;to do Dr. Scrapião 
EtlZI~bio da AssumpçiTn, cJt) Chefe de Polic·ia da Província 
da l'arallyba para ié';u:d car~o ll(''~a Província, cst:'t 
ape11as snjt•itn :10 Jlagamento do selln fixo de ::!00 rt'~is 
do ~ 12 do art. 43 do Hrgnlamcnto de H de Abril de 
1870, e ;'t taxa de 20WOO 111arr~da 11o~ ~~R." e!);) da ta• 
bel la allllt'Xa :11J Hr•gnlallll'll to tplC arompanhon. o De
creto 11. 0 ·'l:l:i(i de 2(j. de AlJril t!e !8G(}, visto ter-se nri· 
ficado a dita rrmot:Jo sem maioria de vencimento. 

Viw~anrle do llio !Jmnro, 



N. :n~.-FAZE'IiD.\.- Elr-; nr: otJn;no DE l8i2.· 

Nt•ga provim·•nto a um n'I'UI'SO sobre mnlt:1 imposta JWia Al
f:,udcg-a do ~larauh:to, por não sPr dP redsta, c por cabt•t' 
a import:m('ia da rdnida llllllla 11a al•:ada da dil:t Alfamlt•g-a. 

Minisfrrio dos ~!'0"0I'Íos •h Fazi'Jtda.- Hio dr~ Janeiro, 
em 7 !1,, Onluhro d•~ !~,~-~!. 

O Yisconilc do Hio Bran•·o_ Prrsitlcntc do Trilmn~l do 
Thc:::onro N:H·ional, Ctllll'llllliÍI'.·I ao Sr.ln::prctor da Thc
so!lr.1l'i:l de F:l7.f'llda tl:l Prm inri:1 tlo MaranhJo qnr e~tr~ 
Tt ibtln:Jl. fi'IHio prescnf.t• orr•cttrso que acompanhou o 
ollirio n." rl:1 d1•sq Tllr,onrari:L de 1!1 dr Abril prox:imo 
p:is·;:uln, infl'l'flll>l•l f'"l' lkdirt· l:'lilhnn, da drl'isão da 
Alt':!nd•·0":1 da dila l'rovinri:1 IJII•~ sujeitou á mulla de 
~;(),~000 c:11la utna d:1s r·in•·•, tnah:' qne compunham :1 

ha!_,.agr•m dn ''1:1 mnllt••r ~l:lri:1 t::Jillton, pelo farto de 
t c rem sido f'lii'OTI tr:ul:ls ti i r 1'!'S:1 s nwrcad o rias r'n lre a 
nmp.1 de uso d1·sta, ~··m q111' rwnhnnn dr~l'\araç;to fo,se 
l•·ita a I'SSi~ respeito uo ;1rtn rl:i f'U!Üt't'"IICia, nrrtl no da 
visit:1 d:1 entrada: l'l''idiCI! itHld:Tir o dito l'l't'UI'SO, 

\'isto f•sf.:tr :1 'JII:tllli:l d1~ ::li)0,)000, t'lll qtw import;J :1 
lill'l!l'Íonada rrtnlla, l''llllpl'rllf•tlllid:l na alc:ad:1 daqnPlla 
Alfand1~.~a, r nãOJiitd,•r o dito rt'CU!'-;o oer ;Hlmiltido 
COlHO tk l'i'YÍ'I:l, jJill' nJo '-'!' I :'J'ÍÍÍI':II' lli'llillllll dos l':lSUS 

··m qtu• ell•· ,·. Lit'Ullitlo. 

O; JH'tli:los d'' dt'sp:H:ho li1 n• di'·' ohjl't'los impm·tatlos para o 
nsu de IJtl:H!Siflll'l' em;ll't'J.:G tkli'lll '''r f<"itos por lll"io de 
Tl'ljlll'l'illll'lllO, :tCOillp:t!ilJailo <1:1 r<'ial'ãO dOS Olljei'LIIS, tl<•vi
d:!llll'lllil ;;1:llada, e das illl'orJna•·o•·s qne o-; r•·speetivos En
genhl'iros l"is•·:u•s e a.s Tlw>Oill'al'ia'-' 11L: Fazenda :-.;lo ohri~:Hlos 

a prt•star a Sl'nlt'lltanltl tt•;t•:·'lo. 

IHinistcrio rlos 1\{i•<J:ocio·: da Fazcnd:t.--fiio de .Janeiro, 
r~;n 10 de Outu]JI'Il 1h l'\7:!. 

Tllm. •··F>.:m'. Sr.-Cnnltl!ll!liro a V. E-c,l~mrrs-
i"''·': ·:li '1'11 lif"fi:'i11 li i '1! I) <!<' [;~ ,J,. \:•·;l>ill JH'Il•:ÍIIill 
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p~~~ado, que ncst~ dat~ expeço a ncccssaria ordem para, 
(J despacho, livre de direitos, dos objectos que, d'entre 
os constantt>~ da relação apr1~sentada pela Companhia dá 
E~trada de Ferro da capttal des~a Província a Nova
Hamburgo, foram consiLierados no caso de obter esse 
favor. 

Por rs!a orcasião ponrlrro a V. E'<. quP, para tar~ 
rlrspacho~, devem ser ouvidos, não só os Engenhriros 
Fiseacs das rmprPzas que os pretenderem, mas t<tmbem 
a Thesouraria de Fazenda: e, outrosim, que foram de
ficientes as informações prestadas pelo Engenheiro 
Fiscal daquella companhia, áecrca dos materiaes men· 
donados na suprarlita relação, pois limitou-se a declarar 
que todos elles, assim como quar~qucr outros que fossem 
destinados á constr·ueção da referida Estrada, estavam 
no caso de gozar da isenção de fi irei tos, visto terem sido 
concedidos ú respectiva companhia os mesmos privile· 
g-ios outorgados á da Estrada de Ferro de Santos a Jun
liiahy; quando cumpria-lhetledarar si os tlitos mat~riaes 
eram exclusivamente applicaveis ú rrferida ronstrurção, 
e si a quan lidadc de cada um delles rra ou não exagerada 
pat·a o cowmmo de um anno, na fórma das Circulares 
de 3 de Dezembro de t869, e n. • tr~ de 4. de' Julho pro
ximo passado, as quae~ cumpre ter muito em vista em 
casos semelhantes. 

Finalmrntr, declaro a V. E~. que os pellitlos ue des
pacho liVI'e fie direitos dos objcctos impottados pa!'a o 
uso de quaesquer cmprezas, elevem sPr feitos por meio 
(]e requerimento dirig-ido ao Gon~rno Imperial, acom
panhado da rrlação devidamente sellada, c não por 
officio, visto con»tituirem-se as mesmas em prezas partes 
supplicantes para obter o favor de que se trata. 

Uen» Guarde a V. Ex:.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex:. o S1·. Presidente tia Provinda Lle S. Pedro tlo 
Hiu Grande do Sul. 

Tlf.CISI!ES TlE 1 S72, 43 

:....--.:..:--
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N. :17'1.- FAZE~DA.- E)! 10 08 OUTUDI\0 DE 1872. 

PPrmillc quf) o rmharqnc do r.aft;, ('IH easos rxtraordinario~ 
c sem prPjnizo tia fist~alisaçào, se efl't'CIIJe füra dos einco 
p<llltos ató agora dc'i~n:tdos para e;se serYit;o. 

Ministcrio dos Neg-ocio~ da Fazen1la.-Hío de Janeiro, 
em 10 de Onluhro de 1:17:!. 

Sl'gundo informa Y. S. em seu offlcío n." 31U de 
30 do mcz proxirno passado, tres eram ontr·ora os 
pontos dcsignaJns por (':;sa Inspf'cloria, na fúrma do 
art. fi~2, ~ U.", do HPgui:IHJen lo das Alfandeg_<~s, para 
ofcmhanplc c ronfercnria dos ·~i'lli'I'OS de cxportar;ão_;t 
a s:llwr: o Tr:1pirltl' ria Ordem, a ponte auxiliar do 
L:11·go do Paço e o 'l\apirl11~ J\1:111:'1. Nos cntrcposlo.~ 
c tr:tpirlws :df.1nilegados súii~Cllte f-C crnharcal<io os 
gt•JJeros a !ti dt'[lllsi lar! o.'. 

Com a ncaç:lo d:1 Contp.lnltia da Doca 1la A!Ltndnga 
permillin-sc o llli'SIIJo seni1;o uos Trapiches Freitas 
e da S:•ude, fHTli'llrcJJtes a cs,;a COIIIJ1allhia, elevando-se 
assim a rincu os pun tos por onde llf je púde ser emhar
c.ldo o cafó, que constitue o mais importante gcnero 
de nossa cxport aç:io. 

N:io oiJslantr, cumo viu Y. S. r];J representa1:ão de 
muitos dos princip~1'S lli',!.iOCian!cs nport:Hlores de~la 
praça, so!Jrl' a qttal versou o soliredi to ol'licio, j:'t se 
repu la i11snfJil'ienle aqul'lle nunt,'ro dt~ pontos dn em
barque par:1 sati,fniT ás I'XiQ'enci<IS do desenvolvimento 
da naYegH;;'io a vapor IH'Sii~ porto, e das multiplicadas 
opcraçiJC'S commr·n·iae.;; que se fazem ú medida que os 
genf•ros do eJrliJ:•rc:JIIdo: I' proridl'llCÍas são pedidas no 
Sl'lllido dl' pt'f'Jllillir-se IJIII' o c:Jf1·~ possa ser emhar·cado 
nas pnntt's f'm qw· Jll:li..; ronvier ao commercio, sob 
autorizar:io Ji..;cal. 

Esta a'lle.~ação n:io p:li'CI'C lJcm fnndada, pois qur, 
>'i o serviço naqnelll'~ •:inro pontos fúr feito com a 
presteza de (j!W ó sllscrptiHI, e que a V. S. cumpre 
f'Xí,rw·. niio {~ possível que o I'Ollllllf'T'CÍn de cxpol'lar:ão 
~otfra demora nos seus t'lllharqucs. Todavia, descjando 
o Gonruo conrcder a ma i nr fnnqueza ros,;i vd aos 
intr'l'r.s!'es CO!l111ll'l'l'ia!'s, sem prcjuizo da fiscalisvção 
e do hem rntcndido f':JYOr di•vido ;í C·Hnpanhia da 
l!oca da AlfaJH1cga, PIIHJilalllo subsistir o routracto 
que csla CI'Jtobr·ou com a Administração Publica, re
cumrnemlo a Y. S. ill!l', L'lll c.:sus Lle exl!':.tordilt:.trLt 
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a m ucncia, ou quando occorram mo ti vos excepcionaes,. 
que tornem nccc~saria esta providencia, autorize a 
cml>arque de café em alg-um outro ponto, como se
praticava antes Llo estabelecimento da referiJa com
panhia, fazl'ndo !lscalisar esses embarf(ues por empre,_ 
gados de confiança, em oh;;ervanl'ia tio que dispõe o
cilatlo art. (j\1,2 ~ !l." do Hegulamenlo. 

Deus Gu1nlc a Y. S.- Yisconrle do Rio Branco.
St·. lnspcGtor tia Alfanuega do Rio tlc Janeiro. 

N. :n:i.- GUEIU\A .- E~1 11 DF. ounnno DE 1872. 

Mautla Jeyar ao § til - Divrrsas de,pcza<; c Eveutuacs-as 
tlespezas feitas l'OIIl ~" gralilicações ao,; Juizes de Direito tJue 
.servem em Comelhos tlc Guerra. 

Circnlar.-Ministerio dos Negocios da Guerra.- Ri(} 
de Janeiro, em 11 de OuLullro de 1872. 

l\lantla Sna M·1ge~tatle o Impcr;)dor, por esta Sccre
Lll'ia de Est:Hio, declarar ao Insprctor da Thesourariá 
de Fazenlla da Provint'ia tio Pari!, para seu t'onheci
menlo ~~ dcYidos clTt•itos, que a< tlcspezas feitas com 
as gratificações aos Juizes de Direito que servem f)ffi 
conselho~ de g-uerra, devem correr por conta do~ HS. 0 

-Divcrsasdespczas eEvcntuaes. 

João José de 0/ireiraJrmqueira. 

N. 3íü.-l\L\IU~IIA.- AVISO DE 11 DE OUTunno DE :187~. 

Manda observar instrurt:õeg provisprias para o serviço d<> 
· A-;ylo de luvatitlos !la Marinha. 

2." Srrção.-N. 2ti~Jn.-l\Iinistrrio tlos Negodos da 
1\larinha. -Hio de Jaw•iro, H de Outnhro de 1872. 

~ua lll:lr:resVHlr o Imperador lia par IH'lll qnc se rxr
cuLL'Jil :1s inl'lusas in,trurt;út·~ provisoria' pela-; quac::; 
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(kve se1· regido o serviço do Asylo de lnvalidos da 1\la
rinha, estabclcdtlo na fazenda de S. Selnstião, sita na 
ilha do Governador 

Deus Gu:~rdc a V. S.-.liJflqnim Delfino Ribriro da 
Lu:: .-Sr. Chefe de E~quadra Ettcancgado do Quarlcl
Gcncral da Marinha. 

A.SYLO DE 1~\',\UDOS. 

Em exct~w;ão do que ddcrmina o art. 23 da Ll'i 
11." iil ~ tle 2H de OutuiJro de HI'1R, lka cstaiJclecitlo 
110 predio da fazenda de S. Sebastião, sito na ilha do 
Governador, o Asylo de l11validos Lia Marinha, sendo 
provisoriamente regulado jJC!as seguintes instrucções: 

Art. L" O Asylo é dt~sfinado: 

i. o A's praças de pret dos corpos de marinha; 
~.o Aos marhinistas; 
3. o Aos ofliciaes marinheiros, Psrrcvcntcs de bordo, 

mestres de armas, fieis c cozinheiros; 
fL" Aos olliciars arlilires; 
U." A' marinhagem e!u geral, inclusive foguistas, car

voeiros, patri'ics c n•madorcs dos Arseuaes, das Capi-
1anias rlc portos, e de quacsrJucr outros eslabclecimenlos 
ua vars ; 

fi. o Aos pita rolei r os. 
Art. 2. 0 Do~ imiividuos mrnciona1los no artigo anlc

rclil'nte, ll~lll direito an A~yio os que se invalidarem no 
f'erviço da marinha de guerra por alguns dos seguintes 
motivos: 

1..° Ferimento ou lesão recebida em combate; 
~." Ft•riwcnlo ou lesão devida a desastre em acto 

de st•ni~·o; 
3." Mole.;; tia atlfJ!tirida no sr,niço; 
~. 0 Velhice, havewlo rontrihuido para o Asylo por 

mais de ~eis annos. 
Estes casos de incapacidade serão tlclinidos c da~sifi

cados pela J nn ta de Sa tHiu. 
Art. 3." O desconto de um dia ri(1 soltlo para o funrlo 

do Asylo é ohrigatorio para os itulivirluos meneionados 
rta Sl\praci ta da Lei n." ;;14 e nos rogulamen tos em vigor, 
e'-ccptuados os e~trangciros. Ao~ demais iudividnos, 
n•fcridos nos rwragraphos do art. i." das presentes ins
trlJ(:ç0es, far-se-ha o mrsmo desconto se a elle volun
(ariaii\L'Illc suj,•itarctu-:.;c, c sú cutelo lirmar-se-ha o 
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direito ao Asylo, verificados os motivos de que trata 
o artigo antecedente. 

A quem tiver sómente gratificação, será descontada 
uma quota de,;sa mesma gratificação, de accMdo com a 
tabdla n." L 

Art. fLo ;.;-inguem srrá arlmitlitlo ao Asylo sem que 
prceeda req ur•ri men to com pelPillt~men te informado. 

Art. ri." OAsylo terá os seguintes empregados:. 
Director, ofiicial superior tia Armatla, de preferenc1a 

reformado, nomeado pelo l\linislro. 
Oflicial de Fazenda e seu Fiel. 
Cozinheiro, nomeado pelo Dirt'clor. 
Os empregados deverão rt•sidir no e,;tabelrcimento. 
Art. (i. o Ao Direclor compete a inspecção geral de 

todo o serviço disl'iplinar e economiro, executando-o e 
fazendo-o executar de conformidade com as instrucções 
que recebrr por intcnncdio do Quartel-G.mcral da MJ· 
rinha, a quem fica immetli:~tamcnte subordinado. 

O Ollieial de Fazenda tcr.i a seu cargo o recebimento, 
arrecadação e distribuição dos generos e mais artigos, 
tlcstinarlos ao Asylo, e prc,tara eonta annualmente. 

Art. 7." A cscriptut·ação do Asylo deverá ser a adop
tada par a os corpos de marinha; mas, por' cmquau to, 
se ref4"ulará pot" instruc,;õi)S com:duadas entre os chdes 
do Quartel-General, da Contadoria e do Corpo de Fa· 
zcnda, tendo em vista a maior economia c facilidade 
do seniço. · 

Estas iustrucr;ões, e as de que trata o art. G. o, serão 
submettidas á awroYação do Ministro. 

Art. 8. o A renda do estabelecimento constará: 
i. o Da contrilmição a que so refere o art. 3.", a qual 

continuará a ser arrccatlada no Thesouro; 
:! . " Da importancia dos soldos, a que se refere a se· 

gunda parte tlo art. 2í lia Lei n. • tH4 de 28 de Ou
tubro de i8í8, organizando a Contadoria annualmente 
as competentes relações nominaes para facilitar a en· 
trcga pelo Thesouro; 

3. • Da importancia rias cadernetas dos mrnorcs de· 
St'l'torrs, não reclamada pot· este~ em sua maioridade, 
ou por seus herdeiros, e de quaeStJUer outros valores 
para esse lim concedido~. 

Art. !.J.o Emquanto por lei não fót· disposto por outro 
modo, eontinuarão a ser arrecadarias pelo Thesouro Na· 
cional, de conformidade com o art. 18 da Lei ~ 
de H de St'Lcmhro de Hl~iU. qttae:'~ur·.~ ~ ~~""!~ ~~lrl 
accrescerem ao fundo para o Asylo, J;vrf\1,~\~litté'. v 

0~' ,' 
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Além tlas providt•ncias qne se arham em vigor, 
rlerl'rá a Contadoria de l\larinha propf}r quacsquer 
outras, que lhe parcct'I't~m convenientes, para que com 
clareza c 1Jrevid:td1~ se reconltt•ça o tjuanlum da~ contri
huit;.lcs annuat•s em favor do A~ylo, na Curte, nas 
l'rovini'Ías n ft'1ra do illlpl'rio. 

Art. 10. Até IJIII~ st•j:tlll t'l't'atlas as ollirinas convr
nit•nlt•s, t'l!lfll'l'.!.i:tr-st:-li.lo 11s inr:didos nos t.rahalltos do 
t•sl:illl'lt•cillii'lilo. ap:·opri:11los :'1s suas for·ç:ts c apli<lão. 

§ 1." O rnr.:i:ncn 1!:1,; ollkinas, quanto ao tra!Jalho t: á 
]tat'le ccono1nir;t, .'>~'l·:'t ul'.i•·cto tlc in.:trul'çíie.-; cspccbcs, 
cxpetlid:ts pr-lo Ministro. 

Dcvt•r;1o :1~ me.-;nu~ (lrti1:inas s:JtisL1zer os pedidos tias 
cstaçõ1:s de marinha; t' os arlig·os ~~uc [lrOtluzirem scrC10 
pago' ptdn se11 j11sto valor. 

~ 2." A m:ltt•ria prinn, c !Jelll assim os demais o!Jjrclos 
intlisp:'Jisareis :10 cn,tl'io I' supprirnr'Jtlo do Asyln, serão 
fornct~idos pt•lt l~ttcnrlt•JJI'i:t, lLJ 1'1\rm:t dos n·gulamenlos 
em ri.l.;or. 

§ :1.'' D;~~ rrn1la., do ••stallt•lrcimcnto serão annual
mr•nte <lt•tlaz.idas :ts dt·~pr·zas ~tllloriz::das no paragraldto 
anlccPdf'nte. 

A de~peza da sna in,l:dl:tç;"io, P do prssoal, correrá 
por conta da renda d:1~ contrilltJiçõcs arrecadadas 110 

Tili'.'IIU )'(I. 
~ '1." A C·mla1lnria :tllrir:'t cnnl:t correntrcom o Asylo, 

feita a n•spt•cti,-a r~s·:r.ptnrar:Jn wm o~ dados cuuycnien
li'lllentc fornecidos pl'la lntr:ndencia. 

Art. 11. O SI'I'Vi<;o de transporte serú feito em horas 
determinadas .. r• por uma lancha ;t vapor do Arsenal. 

Art. 12. O llirl~t·tor t' dt~lnais cmpre~;u\os perceberão 
as gratitir:trJins da tahdl:t n." 2, anncxa ao presente 
Heé!'ula llll'lllo. 

Art. 1::. N:ts molesti;ts passag-r•iras os inralidos scrfío 
I r:t Ltdos na easa dos r:oll\ a lr~sccntes, cslabclecida na 
lJ!t•sma fazenda de S. Sr~!Jastião. 

Qttando o numero de do,•ntc . .; fôr f'\t~essivo, tomar
~e-ltãn proYidencias p:tra a crc:tçlo Ut) enfermaria 
t'O:Jli'Cial no Asylo. . 

Art. 1 'L As r:tçi)r•s serão rrgllladas pcl:t tabella a~
llt•xa :to IJPrTcto 11." 'l~l:i't· dn 'l de ~bio de 1872, r o fart!a
lllt'lllo pl'ia dl' Jl.

0 1 do presente Hngul:uncnto. 
Pala<:io dn Hio dt• lliJciJ·o, ~~m 8 de Outubro tlc tsn. 

-Jo11qnim Ih'/ fino Ril1tiro 1hr Lu:;. 
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N. 1.-Tabella tlas qnautla!i com que den•m contrlbalr 
armuahneute Jlllra o A ... ylo as pra-;as St~gulutcs: 

Ajuclantr, dr, mai'!Jin:sta de 2. • classe (!JGO,) 
gratili1':1Ção de um anno) ................ · 

Foguista;;, .............•.....•........... 
Carvtwiro~ .........................•.•.•.• 
E.;rreren te~ ..•........................... 
l\ln~tre~ rle arma-; ........................• 
Cf1Zinheiros .•............................• 
Ajudantes de cozinhc>iro ................... . 

t 
l . a ri a s~r .................. . 

Carpinteiro~. 2.• ciasst~ ................. .. 
:1. a rla,;sr .................. . 

11." elassP ..................• 
Cal:lfatrs ... 'I. 2. a t:I:!SôC •..•••.••••••.••••• 

;1." C las.;e ..................• 
Serralheiros .................•..•......•.• 
Tanoeiros ................•............... 

)l."elassc •...•.............. 
Pharolciros . ) 2. • 1'1:1sse .................. . 

r:l." classe .................. . 

Ob§ea'''açõe.!li. 

{).)8'l0 
!i,~7(i(l 
'18880 
~,)800 
2B~80 
3 ;;(j(l{) 
t$200 
8;):i20 
753:W 
fi8120 
7,)!!20 
(ib 720 
!i,Fi20 
6t~1':W 
~,5U20 
liSOOO 
4$80fl 
3,)000 

l. • Pan calcular o rlc~cnnlo ele Asylo de qualqnrr 
011 tra praça, que não perceba soldo, formar-st!-ha uma 
prnpnrt;:io, em t[lle sejam termos constantes UtiO.OOO 

.(priucipal1, !UHO (seu rPiatiro\, c o terceiro t('rmo o 
total dos Yencimcuto=- da mesma praça em um anno. 

2.• 0,; salarios, c qu~t·squcr gratificDçí!es que se 
Ui'CtunHiarnm sct·ão considerados um só vencimento 
par;t o calcHio do desconto do Asylo. 

Palaeio do Rio fle .Janeit·o, em 8 de Outubro de 1872. 
- Joaquim Jltlfino flibeiro da Lu::. 

N.·~.-Tabl'll:' tia-; ga•atifif':u;õl's que (ICrteueent aos cm
pa•egados ftne têm de sct'\'h• tlestl•~ já no .'~sylo. 

Jlirl'dlll' .... 1 : ROO,~OOO I Scrp. tl i rei to a qua lquet: 
I outra vantagem. 

Fit~l . . . . . . . • (ií:i.~OOO 
Cotiulwir11.. 48fWJOO Com direito á ração. 

Palaeio do Rio de Janeiro, em 8 de Outubro....lle-~-.. 
- JOCI!JIÚI!l DclfiwJ llibciro da Lu:;. ·"',?"\l"'í'~ , .• c,4~ .. '1. '· 

r"'\\. r_.J'\ 1' 11,,.' /) • 
/ ,,·\ \ , . 'F . 

' :.; ~ 
\ .· ' 

'! 



3H DF:CISÕEf\ 

N. 3.- Tabella das roupa" que 9!11 ln"Valido!l lle"Ve1"l'áo ter 
constantemente em uso, 

DIJRAÇÃO. DE~If.NAÇÀO DAS PEÇAS. Qt:ANTID.\DiJ:S. 

12 J Dlu~n rlr, p:mno azul ..... . 
mrzrs · ~ Calça rlc panno azul. .... . 

18 mczcs .... .Japona .•................ 
1 Blusas tlf' ga.nga azul. .... . 
\ 1 de bnm pardo .... . 

I anno .• } Calçac; dr, g:anga azul .... . 

( 

1 de bnm pardo ...•. 
Camisas brancas ........ . 

• dt' g-an.!!:a azul .•. 
6 mr,zt's .... IAmço tlr, seda prda ...•.. 
4 mezes .... Colhnrnos ( parrs) ...... . 
l anuo ..... Bonct rlt> pa1tno ......... . 
G mezt•s .... Chap(~o tlr palha •........ 

{ 
ColH'rlor flt~ l:i .......... . 

I Cokhas de chita ........ . 
anno .•. {. 1 < 1 \fl" 1-0 ,enç ws l n a 0 0! a .....•. 

Colchão e travesseiro ..... 

ObscrvnçiJe.~. 

I 
i 
I 
2 
2 
:I 
3 
r~ 

2 
I 
2 
I 
l 
1 

Terão mai~ uma cama, lavatorio c bacia de frrro. 
O concerto e lavagem de roupa será por contrado 

approvado prla Secretaria tlc Estado. 
Palacio <lo Rio de Janeiro, rm 8 <lc Outubro de 1872. 

- Joaquim De/fino l!ibciro rlrt Lu::;. · 

N. 4.-Tabella tlno; nteno;illoq r nrtlgns de expediente que 
devetn "c r 1·-.rneeiclns ao Asrlo. 

Para a Secretaria. 
Dn-

rat·ão. 
· 'Armario ..•.....................• 

6 )[f~sas . .......................... . 
~ CadPiras de palhinha ............. . 
~ ~~ I ~ ; 'a ha para agna ................. . 
~ t'Pncar~ t!r rstanlto .. ·:·· . ........ . 
j~ BandeJa peqnPna tJ,. lo lha ........ . 
~ Copos para ag11:1 .•..•••.•••.••.•.• 

, ~loringnr:; ....................... . 

1 
~ 

'~ 
l 
1 
t 
2 
/~ 



no r:OVEH:'-10. 

Pam rt I'Sr:ripturnrrh do r(rtrtlhc c de Pa::cndrt. 

f Tint~;it·,,s ........................ . 
i 1\,•gu:t~ dt• Jlladcira .............. . 
'\Tc~oura dt• cortar papf'! ......... . 

!':.q•l'l :dm:1ço paut:Jdo ............ . 
fJnf:l dt~ CS!Tf'HJI' ............... . 

(: GrJJnma I'T:t\a ................... . 
~ /{~~)Jllrna ~·I:Jstíca .................. . 
~ 

1

. l':qwl mata-bon:io ............... . 
~ Ohrt1as .......................... . 

I':' li I tas dt~ a co ................... . 
Dit:1s dt• !apl:; .................. .. 
Cant•tas ................•......... 

\
Livros (os neccssarios). 
Hasp:ldl'ira ...................... . 

Parrt a ((1'/'I'C((rflltrlo. 

I 
Caixues pnr:t f:mlamcnlo ......... . 
Balant:a tio folha ................ . 
Pesos tl1~ fi'ITO ..............•.... 

'
l\l!~tlidas de páo ................ .. 
D1tas dn folha ................. .. 
Almotolias de folha .•............ 
Torrador eom fogão ............. . 

. l\loinho para café .............. .. 
6 Faca ............................ . 
~ Madwdo ........•................ 
;ã St~tTole ......................... . 
;j Braço de !Jala nça ....•.•. ~ ..•..•.. 
i;; Balança ....•........•............ 
5! Encerado de lona (para cobrir os 
....: mantimentos) ................. . 

Deposito de madeira para líquidos .. 
Caixões grandes para deposito dos 

generos (os neces;;:1rios). 
Funis rle folha .........•.......•• 

C) 

~' rcstnas. 
'~ f)JrrafJ,;. 
" 

:: c:ult•rno~. 
'i· lll:li'OS. 

:.! ctixas. 
1 ·duziJ. 

u 
1 

1 jogo. 
1 jogo. 
1 jogo. 
1 jogo. 
1 jogo. 
i 
:1 
l 
i 
l 
:1 
I 

l 
I 

\

Barris rle g~lé................. . . ll 
Sacos de amagem ................. 30 
Dito rle lona para o p~o.......... l 



Pora o rancho rm geral. 

;Fogão com r:ll1lrir~s ............... t 
Tin~ para a!.(ua .................... l 
Jarra de fprro ..................... 1 
Pucaro do metal. .................. 1 
l\Icsa para cozinha ................. l 
Mesas para ranrhos (a<; ncrPssarias ). 
Bancos l idem ) . 
l\lachado para lenha. . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Toalhns de algor!Jo para as mesas 

( parn cada rancho) .............. 2 
ci BaltlPs dp folha .................... 1· 
i. Fara para cozinha .................. l 
:fi ;Garfo para a mcsm:~. .............. i 
~ \ Rddcalh·ira ........................ i 
ti E.-;pumadcira ....................... ·1 
~ lhudcjas de folha.. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Assueareiros ........ -~ 
1\lantf'igueiras ....... . 
Bules grandes de folha l p:~ra c:~da rancho. 
Terrinas de folha .... . 
Pratos trav1•ssos .... . 

\
T~lhcrcs... . . . .. . . . i t 
Tijella de louça ... ~ l p:~ra cada praça. 
Pratos de louça .... -I 

Palacio do Rio dr Janeiro, t'lll S de Outubro de 1872. 
- JoaqHim Dclfino Ribeiro tl1t Lu:. 
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N. 3i7 .-MAniNHA.- A VlSO llE H DE OUTUDIIO DE i872. 

J\Ianda observar instrucçõcs 11:1ra o scrviç.o da casa de conva
ll'scentcs, !lepcndcntc do Hospital de Marinha. 

2. • Secção.- N. 2560.- l\linistcrio dos Negocias da 
Marinha.- Hio de Janeiro, U lle Outubro de 1872. 

Sua 1\Jagestade o Imporauor Ha por bem que se exe
cutem as inclusas instmcções pelas quaes ueve set· re
gido o serviço da casa lle convalescentes, dependente do 
Hospital de l\larinha da Côrte, e estabelecida na fazenda 
de S. Sebastião da ilha do Governaclor. 

Deus Guarde a V. S.~ Joaqnim Delfino Ribeiro da 
Luz .-Sr. Encanegaclo do Quartel-General da 1\Iarinha. 

Jnslmceões ram o seniço da casa de convalescentes. 

Art. 1. o Fica estabelecida na fazenda de S. Sebastião, 
sita na ilha do Governador, uma casa de convalescentes, 
tlepP!Hlcntc do Hospital de l\Iarinha da Côrte, para as 
praças que naquclla conclição forem transferirbs do 
me~ mo Hospital. 

Terá ac.commoclaç.GPs p:ua tiO lei tos pelo menos; sepa
rados porém, uns dos outros, os alojamentos dos 'lffi
ciaes de patente, dos oiTicíaes inferiores, de prôa, c dos 
menores. 

Art. 2." Haverá na mesma rasa: 
~ Lo Para o serviço disciplinar e administrativo: 
Um Director, que será o do Asylo de lnvalidos, e. 

que ficará, quanto á casa de eonyalescentes, subordi
nado ao Director do Hospital de l\larinha. 

~ 2." Para o senico clinico: 
Um Cirurgião fio éorpo ele SHHle da Armada; 
Um L" Enfermeiro, r até dons Enfermeiros extranu

mrrarios, se forem nece~sarios. 
~ 3.0 Para o serviço ele Fazenda: 
Um 011icial do respectivo corpo e um Fiel, sendo 

:;HJUrlle o mesmo do Asylo de Invalidos. 
~ L" Além disso haverá um cozinheiro a dons ser-

\·rnlcs. . . 
Art. :1. 0 O servir,;o interno será feito, pel9 rekul]lPleR~~ C'i 

tlos Ho,pitacs, ''lll twlo '111~nto lllc fdr upr'Hta\ci; 



der;•udo 11 l>rurL(i;}n dar 11:1rt!' ao Dir,·ctot· ile !orhs as 
OCl'U!Ti'LGi.;~ dÍ.ii'Í:lS, a fill.l dl' ifllt' ··SIC ]<!'ll('t'da 1AlJ1-

VI'IIÍI'lli!'IIH'l1lt', e ;Ji(•nl di~so apl't'SPP!ar-llie no timdc 
cada mez o map[ta esta! isl i co do lllOI imento da casa de 
con n I esrt·Hlcs. 

E~le lllappa. com infonn:l(tlt·:; :In llir<'clor, será rc
mrttidtJ ao llircr:tur do lh'J'il:d de 1\brinha, que o 
transmilti r:·, (I s,'er<•!aria dn E'tatlo. por intcrmcdio 
elo Quartel-General, com as ;dJst•na;:.iic~ que julgar 
r c nvenien tl's. 

Art. 'f." O Cil'llrgi:Jo-tnúr f':~rú m;·nsalmente uma 
visita ú casa de conY:ilt•s:·;·ltl:•s. con1 o fim de lis
calis:lr o seni;;o na p:1rll' sc!l'lllilic:l, podendo repi·r,
senlar suhr1' qtt:dqltl'l' pro1 id.·11ri:1 IJII!' I'IIlendcr con
' I' li ÍCllll'. 

Art. r;." ILIY1~1·:·, 110 l''lalJ•'It·l·imrnlo uma pequena 
pl:armacia, lornl·,·itl:i {lt'lo II11'Pi tal1h Côrte, e uma ;•aixa 
dt• insi!'UIIl<·lllos C:ll'lli·giru~, a car<..:·o do Cirurgião, 
q1u: pre~lar:'t <:nnl:l~ 110 li1a do :Jnno ~ re.<..:·ulando-se 
I'Sl:l parll' 1lo :;rniço jll'lo di.'Jl'lslo no r:!JIÍlulo H." do 
H<·guLJtlli'Hio 11." ,].:i\:2 A tl;· :;o di' Junho de 1H70. 

Art. (i." O 1. 0 Ent'Ci'lllriro, :1!1''íli lias ohrigaçõt·~ que 
rompe!l'lll :1o Enferlll<'iro-Jnt!r peJ;) li'l~ulamcnlo dos hos
pital'.', c qur aiwlo.<..::une!l!l' derc ill'st·lllpcnhar, terá as 
que llle forem rll'!.<'rminadas pelo Dircctoq de accórdo 
com o Cirurgião, para a boa ordem c regularidade do 
serviço. 

Nas mesmas con1liçik~ sl'!'virflo os tlelllais Enfer-
nwiros. 

Art. 7." A t:Jl1ella dr· di1•!:1s :c.nú a mesma que está 
l'lll nso no lfospil:d para O' t'lllll':i!I~:OI'I~lltes; podendo o 
Cirurgião :dtn:il-:1, ;'(''!lllldo a·; rirrulllstancias, exposto 
o JIIIILÍI'O ll:t p:ipclcl:l. 

J)evr•rá I:Jlltlll'lll ;;n .iuslilit·ada 11as papelrtas a mu
daJIÇa do tral:till('lliO liH'dico, dl·hai\O do titulo a Ohscr
Yarõt•s. » 

;\rl. 8." Os f:Cnf'!'os snl'flo lonw1:idos com a antcccdencia 
Jli'CI'ssari:J, para 11111~ s<·j:l 111 di si rihnido~ c·m horas apro
llriada~· .. 

Art. fl." Os connk.-:c('nt<·s I' os cmprcga!lo~ que cn
fcrlll:Jn'm serão lransfl·ridos par:t o Hospital, salvo os 
ca'o~ dl' forr;a maiorqtH' SI' npp11Dhama esta providencia, 
ou os inrriJIIJllCIIIos lig1·irns ljlll' Jlll,salll ser tratados no 
t•staiJc!eciml'llln. 

A Pnferlllaria, par:1 n !ral:Jlllt'llto a que refere-se a 
ultima parte dl'slr ;Jr!ign, SI'I:'t st•para:la do edifício, 
(IU·k n 1''111' ai;> l'l'l!frc: 1 i iY•T• lll ~l·lllar!chdo~. 



DO GO\EI\l\0. 3í!.l 

Nrssa mesma enfermal'ia, dadas as conLiir.õc:> :~cima 
imlicadas, serão trata dos os in v a I idos. · 

Art. iü. A casa de ronvalescentes e a respectiva en
fermaria terão roupas p1ra o indispensavel asseio dos 
indivirluos e dos lr·ilos. 

Art. 11. 0..; convalescrntPs, invalidas ou empregados 
que fallccerem, serão sepult:~dos no cemiterio da ilha 
do Governador; tomando-se, desde já, providencias 
para a conducção dos cadaveres, c para a decencia do 
acto funebre. 

Os restos mortaes daquelles que, por suas conde
coraç.ues, ou f]Uarsquer outros ti tu los, tiverem direito 
ás hon)'as fnnPhres de otlirial de patente, serão rcmet
tidos pua o llo,;pital, que far:'t o ('IIlPrro segundo as 
ordens rm vig-or, salvo os casos de epidemia. 

Art. i2. O Cirurgião c empregados residirão na casa 
llr convalescentes. . 

O Director terá a sua residencia no Asylo de Invalidos. 
Art. i3. Nenhum empregado, inclusive o Cirurgião, 

notlerá ausentar-se do estabelecimento, sem licença 
~lo Director, e por maiP de 24 horas; devendo este, 
sob sua responsa!Jilidade, providenciar de modo que a 
ausencia não prejudique o serviço. 

Nestas condições o Director póde ser suhstituido pelo 
Cirurgião, e este por outro destacado do Hospital. 

Art. li. Os vresos convalescentes que, por auto
rização prévia Jo !\I inistro, vierem para a enfermaria, 
terão alojamento á parte, com a srgurança necessaria; 
sem preterição, porém, das condições hygienicas e das 
commodidades que lhes devam ser proporcionadas, se
gundo o seu estado de saudc. 

Art. H). As papeletas dos convalescentes, quando 
sahirem tio Hospital, deverão conteP"as seguintes indi-
car:ões: ' 

L" Nome, filiação, naturalidade, classe ou graduação 
no seniço ; 

2." Navio, corpo ou estação de mari11ha a que per-
tencer; 

:l.' Diagnostico das molPstias qun precederam á con
valescença, a medicação empregada, e o tem]JO presu
mível para a eonvalcscença; 

!1." A data da transfcrcncia para a casa de cunvales-
eentcs. 

~ L" Quando a praça tiver alta, será acompanhada 
não só da papeleta de que se trata, como da que deve 
ser analo,';mnl'u1c or;Yanizada no estalJclcrimcnlo. 



DECISÕES 

~ 2." As notas das duas papeletas serão registradas 
11elo Official de Fazenda no livro de entrada e sabida dos 
con v a lcscen tcs. 

Art. Hi. A cscripturaç.ão c o scniço de Fazenda serão 
feitos de modo analogo ao dos corpos dt: marinha. 

()..; livros serão numerados, rubricados c fornecidos 
pela repartição do Corpo de Fazenda. 

Art. i7. As rações dos Clnpregado~, as dietas dos con
valcscr,ntes, as dof; doentes, roupas, ulr,nsis, medicamen
tos e quae~qut)l' ou Lrt•s ar I igos neccssarios, sr,rão forneci
dos pr,lo Hospital dt! l\larinha, nos prazos convenientes, 
st~JHln o dt! quinze dias para os viveres. 

Art. Ul. o~ gcucros não pndcr;io sahir da anet:adação 
sl'm um pedido do L• Enfnnnciro, que o escreverá no 
liHo diario, assign:i!Jdo Ctllll o Cirurgião e o Director, 
ft!i l.as as cspel'i licaçi)es do ~ lO :~ri. 4.:3 do 1\egnlamcnto 
Jl." H01 dn :l de Junho dr! IN:;:L 

§ L" Tcr;lo direito ;'1 ração súlll<'tJlc os Enfermeiros, o 
cozinl1eiro c os scnr•nlt•o;, regulando-se a mesma pela 
talJC'lla de H de 1\laio de iH72, na parte relativa aos 
navios nos rwrlo~, com cst·lusJu, port'·m, da aguardente, 
e das rdas. 

§ 2." As roupas, inclusire a que tirer lle ser lavada, c 
hem assim os inntcis, serJo restit.uitlos au Hospital, que 
farú cxacta c ronvcniL•ntc ~JtlistiluiçJo; procedendo-se 
neste caso rle arc()rdo com o mod1!IO 11." 1. 

Art. 1!1. Dos olJjec/os acillla referidos, t) em gr•ral tlos 
que se rll'!'cm para nso. o !." Enft'I'mt·iro pas:;ará recibo 
ao Ollicial de Fazenda I!JI) li\ ro dt• c;1ut.ela. 

IIns vencimt·nlo.s do Ellf<'l'llll'iro deduzir-se-lia a im
portancia das f:iii;Js, lo~~~ <J;Je st•j:~m rcrificadas pelos 
invcnlarios anlluat•s. 

Art. 20. 1\lan·ar-:"1!-lia TJ:1.s prnxinlitladcs dos etlifi
rios nrna (lrt•a collrt'IlÍt'IIlt· J•ara l't'l'l'eio dos conrales
ct·ntes. 

Art. 21. Os rmpregados Jll'l'relJerão os nncilllentos 
da talJella n." 2. 

Palacio tio Rio rle Janeiro. t'lll 8 de Outubro de 1872. 
- Joaquim De/fino 1/iúciru ti'' !~'' ~. 
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R'EGISTRO. 

' 

Hrmessa para o 1\o.;pital do,; : 
ol>jectos seguintes: · ~ 

~ 
;,-: 

Lr,n<;ócs. .. .. . .. . . . .. . .. 20 ::; 
Coleltas.. . . . . . . . . . . . . . . to ~ 

...;;j -. 
~ 

T~m 27 <le .Tu lho de 1872. ~ 

F. 

';...;) 

o.J 
Q 

GUIAN. 0 i. 

Hr!lllPlf<~-sr, para o Hospital 
de l\f~riuha u~; ohjcctos se· 
guiutcs: 

Lcn<:<íes, vintr.......... 20 
Colcha>, di'Z........... 10 

C:1sa <lc eonvalcsccntcs da 
;\lariuha,27dcJulho dc1872. 

F. F. 

Director. 

-. 
cn -.l . Official ele F~- ~ Dircctor. Ollicial de Fa· 

zruda. zenda. 

Palacio do Rio de Janeiro, em 8 de Outubro de 1872. 
- Jonquirn Del fino Ribeiro da Lu!!:. 

N. 2. 

Tabella das gi"ntificações annuaes que devem I•ercebcr 
os empregados na casa de eonval~:scentes da Marinha. 

Cirurgião da Armaria .. 
Otncial ue Fazenda ..•. 
Fiel ................. . 
Primeiro Enfermeiro .. 
Enfermeiro extranume-

rario .............. . 
Um cozinheiro ....... . 
Dous serventes a tn280 

dia rios •............ 

2:300JOOO{Sem direito a ou-
1:4005000 tro vencimento 

6758000 ou vantagem. 
noosooo\ 

400SOOO ~Com direi to á r a-
6006000) ção. 

Observações. 

Pela administração da casa de convalescentes o Di
rector do Asylo de In validos perceberá mais a gratificação 
de 6001}000, sem direito á ração ou qualquer outra van
tagem. 

Palacio uo Rio de Janeiro, em 8 de Outnbr_o.de tm~·- · 
-.Joaquim IJel(mo Ril!eiro da Ln::,. .. ' , • :' ' : · 

;'; 



~fanda 1:wcntar o A', iso rLl "linistrrio rl:l )[a:·inha de Jíl de 
Sl'lcmhro proximo pas,;arJ,,, relativo an s:ll<lo rrnc rlcvc ser 
a!Jonar(o aos o:Tici:H·s rel'ormarlo;;, quando :l'lmitlit!Oô a ser
Yi~·o. 

Ministerio rios Ne~ocio~ 1b Fazt·:ub.-Ilio de Janeiro, 
•:m 12 de On tu!Jru de li:-\7:!. 

O Viscondt) 1lo lHo Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesonro NacionaL rio conformidade com o Aviso 
do 1\Iinistcrio da Marinha dr: iH de Sctemhro pro
ximo p;tssaclo, n•mclfe aos Srs. Jn;;pcetores das Thesou
rarias de Fazenda, para a dPvi•h execução, a inclusa 
copia do ,hiso do mesmo .Minislcrio de 1~ de Agosto 
ultimo, relativo ao soldo ITlHJ dPvc ser abonado aos 
officiacs reformados, rptando admi L tidos a serviço. 

1\Hnisterio dos Nego1:ios ria 1\l:lrinha.-Riode .Janeiro, 
!'lll 1!1< de Agosto rlc 1H72. 

De accôrdo com informaçõf!s prrstadas e com o pa
recN enuneiarlo pdo Conselho Naval na Consulta U.

0 20liG 
de 30de Julho ultimo, previno a V. S., para os devidos 
ciTei tos, de que, rcvog:~dos, com o ficam, o A viso n. o 6í8ã 
de 17 de Agosto de 1870, c outros que contenham dis
posições semelhantes, d'ora em diante aos otliciaes da 
armada reformados, quando admittidos a exercer qual
quer commissão ou emprego, n;"io compete a differença 
cu t.re o so Ido da reforma e o in tcgra I, que tem sido 
ultimamente abonado, mas sim o soldo que effectiva
mcnte estiverem percebendo, na fórma da lei, sendo 
os serviços que prcstarrm remunerados com a grafl
licação que lhes pertencer ou fór arbitrada. 

Deus Guarde a V. S.- Joaqnim Delfino Ribeiro da 
Luz. -Sr. Contador da Marinha.- Conforme, Sabino 
Eloy Pessoa. 
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N. 370. -F.\ZE~DA.- E.u H DE ourunno DE 1872 • 

. \pprova a dclihcr:~~·ão da Tltcsonraria de S. l':~ulo, (fc elevar 
a I~ 0

/., a pon·•·uta:.;em tla Ctolketoría das !le:llLt~õ Gcracs 
da r·ida:k ·de Soro:·aha. 

~Iini;LI'l'io do.~ Ne2·ncio;, da Fnl'ncb.- Hio tlc h
nciro, em !1 dr~ UtttulJro dn 1:n~. 

O Visr,on.l:~ rlo Hio Branco, Prc.;idl'llll' rlo Tribunal 
do Tllesouro :'-J':II'Íüllal, dcl'iar:\ ao Sr. ltt~p Ttor dJ. 
'l'hc.souraria du t•'aw!ld:t da i'rorincia rl \ S. P:llllo, 
lllll re:;pu~l:t <1') .'-'C'Il n!lir:io li." 1"2 dr\ 1 i tk A·~o3lo 
Hltimo, qilc app:·ol'a a di'lilll~l'al)·o tonu!la pt'l:t Jltt'SJIJ:l 
Tl!l'soarari:~ dr: ~·tc·::u· a ptH'I't'Jtl:tL;"!'lll da Collcrtoria 
das Hl'ndas Gr;rar•,; d:t cidadn de Soro:·alJ:~ de 1:! a 18 o/.., 
di\·itlitlos l'lil •:ill"o p:trlcs, s:·ndo trc.; para o Colli'Gim·. 
<? dttas p:tra 11 E'i1Ti r:111, a contar do l." de .Jui!Jo do 
t'OITt•ntl\ anuo em diante. 

Fisrrmde do IVo l1ranro. 

;{. :lS). -F.\í~l·:\'1)\. -E.11 !'i. DE Olli'HIIO lll: !Ri:?, 

0.; !n·.pr·r·Lot'l's d::s .\lf':tldl,·~ :ts 11iio s~o ohri:.;~•~os a indrntnizar · 
11 Far!'11:ia :\acio:lal das dill'crenr;:t.> rc·,ull:tllli'S de Í!liJl!lt;ll:.t
c;i>r•,.; que li;:<TUil CJ'-ofí'('io. 

Minislcrio do;; Xrp;ol'ios th F:1zrnda.- Ilio de Ja
neiro, em i:t de Outubro de 181'::?. 

O Yiscondc do Hio BraHco, Presidente do Tribunal 
do Tllc~ouro Narion:d, d1•clara ao Sr. In~pci'Lor da 
'l'ltc.<ouraria de Fazenda da l'roYÍJ!cia de l'crn:llnhuc:o, 
em resposta ao ~~·u o!Ticio 11.'' 1 \JJ dt\ 17 de NoYcmlm> 
de 1h7l, que ú 'is1:1 do art. 5/:1 do Hr,!~llhllli'!llo de l!J 
de Sl'lomiJro dt; P:HiO, e !.8 tlas Jli:q:o~it;rles prelimin:tro,.; 
da Taril'a rm Yi•cor, :Jcc;rtad:llllt'llle rl•·ridiu iJIII' o lns
Jit'clor da Alf'and1·ga da lllt''illl:l í'rorinria n:lo c·t a ul>ri
,,.;,do :1 il!ilt•JIJI!i;~ar a Fa:~r·11da :'\aJ·ion:il ~l:1 dilú•J<'Ill':t rc

.: lll!:illlt• 1!:1 Íll!Jlll"ll:tl::lo por r·l/r) lei!:t, rl:1s lllr'I'I':IIÍorias 
1111'< :;r·rtl:t!/:1< :1 dr·> p:lt'!Jo !'• !:1 1 in:1 l:ltill!<TIJit' t!.: Si !I :r 

/.l/.'l~l~•lj~ !•!· j;_-:~:~ :.; 
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Guimarães & C.' em 12 de Setembro tl:~quellc anno; 
por ql!all!O, tcnJo sido e~sa impugnação elTcctuada 
r·x-cfíirio, r, nfío auferintlo proveito algum ·o referido 
lnsp,•c:tor, urro se ai'ha eslt) no raso dos ConfcrenlPS 
impu•:tnrlorrs, :<M qu:1c~, c.om;:etimlo o producto 
liquido da at'l'l'lll:ilação das mercadorias que impugnam 
c,J)['m t:Jmhc:m os onus .. qnam!o o producto da venci:\ 
cl:; L1rs nw•·c:Jt!cri:Ls n:io :-:C'j:1 :ornfTicicntc para a indrm
!liz:,r;:lo tluo; n:''[H'Clinh donos c tlus direitos a qne cst:io 
51lÍI' i[:\;. 

Snpprirh, portanto, pelo cofre tia Alfandeg:t a impor-
ll:lci:l cl:l alln<litla illl[Hl!J:ll:H;;io, enmpre que s!'ja c~:
criptnrada na verba-- EYentu:~es -do exercicio de 
·187! -U:ri;\ :\1 ~ quP, rra I iz·1da a a !TI'Ill:l taçfío das nwrra
ckria~ tlt• qnr: se tr:l!a, ~~ indemni?.::tlo o Il1PJIGionatlo 
cutrc, ::r·ja :\lnlllll:liLl IJ:tquella verba. Os direitos tle 
r••O"''mn ·~ outros ~ quP c:-:t<·jam obrigadas as mesmas 
JlH'ITa:lrH i:1-; st~r:!o intcc~r:ilmcnte cscripturados em re
ceil:~ nos rnrJ,o:r:tph0s r'olllpPtentt•s ela Lei tio Orçamento: 
seildo cl:Js;;ilic:Hlo n:t verba- EYt'lllu:~es- o prejuízo 
qur. por ventar:~ trnha sot'!'ritlo a Fazenda Nacional. 
:;t•rvirl'.lo rir tlor.urnento a ordem do lnspector, que isso 
L•:a ,.,,nsla!'. 

ri cnwi•' do Rio Branco. 

~. :181.- l:l'EHHA.- r\l !1 DI~ (1\Tl'BnO nE 1Ri~. 

D~cbr:.t como se c!Pvr proc1:•ler c•nn ~~ praças IJIW rorrninarr:n 
o :-t'U t•'lll[lfl de seniço, '' n:lo qni?,PrPm nrllc eontinuar. 

Cir1'11br- Ministerio tlos ~ro:orios 1la Gtwrr:t.- Rio 
ilt• J:lllf'ÍI'O, ('IH n t]p Ott!HiiÍ'o de 1~7::!. 

lllm. e E\m. Sr.- Expeça V. Ex. trrmin;ultPs 
nrden~. p~r~ onP 1l'ura ePl tli;;!llr' os Commandantt·s do'; 
CO!'J.YJS do E:•:l'n:ito niHt'r·;,•m o q:w ~r acha 1

1ispostu 
IIO art. :1.8 do HegnJ:;mentoqne hai'<Oll com o Decreto 
n." :!171 1b ~ ." tle l\bio t\P l8~i8 át·crca 1l~s pr~Ç3~ .rrue 
tcrmi:.!~m o seu tl~mno tlc servico, scmlo q1!e a rc~-
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peíto das que não quizerem continuar no mesmo ser
viço e ·preferirem a sua baixa, se deve notar noi; 
competentes assentamentos essa circumstancia, ·par·a 
sertrn attenrlidas oppot·tunamcnte.,. abonando-se-lhes 
com tudo as devidas vantagens, como está estal.Jclecillo, 
menos o premio de engajamcn\o. 

Deus Guarde a V. Ex:.- João José de Oliveira Jun
queira.- Sr. Presidente da Província de ..... 

N. 382.- ntPERIO.-Ell H DI:: orTunno DE 187:!. 

Ao Presi1lente da l'rovincia de l\Iinas Gcracs.- Declara qnc 
podem ser accumulados os lugares de Juit de Pal e de Pro
curador Fi~:cal interino da Thcsourarht de Fazend:t, uma vct: 
t[uc não se dê o cxcrcicio simultanco dcllcs. 

· 2.• Sec:ção.-1\Iinisterio dos Negocias do lmpcrio.
Rio de Janeiro, em H de Outul.Jro de 1872. 

lllm. e Ex:m. Sr.-A V. Ex:. consultou o juiz de 
Paz Presidente da mesa parochial da freguezia do Ouro 
Prr,to, na ekição 1le 7 do mcz findo: 

« Si nra-llw applieavel a 1lispo~ição do art. 9. 0 n.• (i, 
parte 1.", da~ lustrul'ções anne\as :w A r:.,:o n." ;jt;;; .Je 
:H de Dezembro de l~Ot;, plll'!(Uanto, s~·ndo n:Jilli'~du 
antes de i'Ua eleição para um e111prcgo UI' hzc!ltla, 
cujo cxercicio lleix:ou ror ter sido :1po~entarlo, f0i 
poslf:I·iorment~~ r!esignado para servir nu impi'di:nentu 
do Procurador Fisc;.~l da ThesouraJ·ia Provincial. • 

Hesolvendo negativamente a consulta, deelarou-lhe 
V. Ex. que, visto tratar-se de funeções de caracter 
transitorio, c não da aceitação :le emprego de fazenda, 
não se devia entrndcr r·enunciaclo o cargo popular, 
pOLlcndo ser aecumulauos os Llous lugares uma vez que 
uão se désse o ex:ercicio simultaneo dellrs. 

O Governo Imperial approva a dcl~1são tle V. Ex. por 
sett fundamL'nto, e por ser conforme :i doutrina do~ 
Avisos de 20 de Junho de ts:n c n." :nt de 19 de O't
tuiHo de u;:i7: o que declaro a v. Ex. Clll re.:!lO:;ta 
ao seu o!licio de iO Jo mez finJo. 

Deus Gu:mle a V. Ex.-João Alfrerlo C!Jrrêa de Oliveira. 
-Sr. hesitlcntc ua Província ele ~.litns Cer:.~cs. 

---
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K. :;s:.- (;{:1-:Hl\A.- E11 1:; DE OUTlllHO DE l87~. 

nc,·J~ua q•u: s<i t'lll c:1sns nnlito rspcl'i:H·s devem ser uesarrau, 
t·!Ja<'a' pra•.·:ts d<,;·d<'jllhitos de n~r,rutao;. 

Cirrnl:ir.- ~: inis!l'rio tlos f-íc.<:<:OI'ins da Gucl'l'a.- Hiu 
1l'· bueiro. I'In 1:; .;,. O•t!ttl!ro dt• 1072. 

Jll111. ,. E\ttt. ~r.-- r-:,p:·r:a Y. E\. as precisa, ordens, 
rr<'t<lllllt.'!lrhndo :t oh.'<'!'\ :ltli'i:t do qne ,;c acha delt'l'
tnin:l<lo qP:I!tlr< a n~o ~r'l't'lll dt•.,ananrlta•ia:; senão as 
pr·:<<::<.;, ú:; qllat·s {~ J<l'!'tnittid:t c.;·;:t regalia, e princi
ptllltr•Jll<' pat·a qnn !lO' dt'l"''ito:; ti•• l't't:l'11tas não se!],~. 
•·:sr• f':t\rJt' "''tl:io t'íll ra'o ~''P''riali.;:;imo,,.por ser con-
11 a rio :'1 tli.;t~Í[ílin~ I' (t t'<'OII<lllti:t. 

lh•1~;: (;lt:trdt~ a Y. E\ .--.Jo,iJ Jog,[ de Olireil'(t Jun
'fllli/'11.- ~;r. l't·,·-:id<'tli<' d:t l'1<•rincia d1~ ...••.••.• 

li:·cl:tr:t qn" o ~ri. 71 do j),.,.,.,.," 11. 0 'IS~I dt· :!~ 111' :inVI'mhru 

,,,, 1HjJ "''"~ ~··r t'<lcf'<lliido t!P ;l!:c<lrdo l'lllll os arts. 23 ~\\ 
1." ,. ~." ,. :!l >;; 1." da l.<·i n." ~o:n ,, <.:tllll os arto.;. tií e ()(i~;. 

1. 11 (':_!.o dl' Jllf':-:.111(1 llí'1'!'1'{11. 

1\litJi:-;!i~ri<> do:-; ~~·!.:·nr:io'-; d:.1 Jnslira .- Hio de .Ta
lt!'iro, 1'111 J:', dt• Utllt!l•l'll de •ISI:! .. 

llltll. I' r:xm. Sr.- C<llll ollkio de !í do mcz pro-' 
;;ittto fi1ttlo o artii'I'I'S~;or d<~ Y. Ex. tr:mslnilliu eopia 
il<l qu•· !111• dirigir:t o .lt!iT d1~ din·ilu da eoJnarca de 
Ya:-i:-itJl11'<h úct:l'<'<l dn dtllllrilln do ,\riso de!) de Ag-osto 
ui tinto. Etlli'llde t·~sl' '\lil.~hlrndn que, :'1 Yistn do art. 
il dil l)t;l:rl~fllll. 0 (j~;2'1· dt;':U de i\OYCIIJ!Jrn 1\p 1871, 
n qu;tl<'tl!lli'lll di:;p,•:;i•_::.u collllllllilt <los .Juizes 1\Ju
ni!'ip:tt'S I~ d1; llÍl'I'Íill, CO!liÚI'IIl!: il l'jlÍg'l':tjlltC da 
~;r•t'<)il l'l'.:;pi~t:li\·a, ]li'J'lPtJI:l' ;!11~.l1•i;-··· do• lt:n·itu n:ts 
l'illll<II'I':IS .'~1'1'<1'',.;, IIÜII :-;Íilljlk·llll'i! 1<· () ,iltl!j'iilllt~llt.O, 
Jli:IS l;!litlll'lll f.l pl'l'[l:ll'd d:1S p<1rlillti1S !IC tll<lÍS de 
!,i\11~1100 : :i!,··: II d•· tJIIt' 11 .ittl!~:ttlll~lllo rwc:tr· caso eu
liJt'c:t <lu <1<·:-!;:wlt•.• d•· d··liiii'I':J<',IIJ d:1 p;n·tilltit, pül'l\l\L 
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é <'nliio qne o Juiz, detenninan1lo o morlo de fnzel-a, 
deeid1~ as questões, qtw <J clln s<~ premiem. 

Em resposta declaro a Y. Ex. que o art. 71 do De
neto n.o 1-RH deYc ser entendido de ac;cünlo com o:>. 
;trls. ~." ~~ ·1." e 2. o c 21 ~ 1." da Ld n." ~w:n de~ 20 tle 
Seft~lllbru do nnno passado, c com os arts. !ií c G!i §§ 
•I. o e 2. o do nw-;mo Dec.rclu. l'la eonl'unnidade das 
dispo,.;iiJli'S desses arti~os siín ns .ltlizes ~Junit:ipacs 
os pn~par:Hiores de todos os feitos <'Í\'t'is, que nas 
eoru:trens gcraes en!Je aos Juizes de llirt·ito julgar, 
induida n p;n"lillta nxeedcnlc de !iOO,OUO, cowo cx
J;Iiellll o Aviso dE 27 dt~ M;tio do correllll~ anno, i\ 
qtll' SI~ rc!"1'1'e o d1~ Çl dt• Ag·osfo. 0 pn)paro Plll laes 
cornarc;ts t'- senípl'l~ dos .luizt•s Munieipaes; nas eo
Illili'Cas cs[l<'CÍ<~es, porem, eomp<'te aos Juizes de 
J)ircilo, que podcrüo ser nelle auxiliados pelos seus 
substiltrtos. 1 Art. '2.\. ~ 1. 0 e art. 2:i da citada Lei.) 

(.luanto ;w despacho d1~ 1\l~lilwra~:ão de partilha, é 
por sua natureza inll~rloeutorio; niio adrnitte recurso 
e nitopúdeconsfiluirj•Jlgamento. O que V. Ex. fará 
con,;li1r ao Juiz d0 Direito de Yassouras, rec~munen
dando-llle a ollscnancia do~ menrionm\os Avisos. 

Deus f:uarde a Y. Ex.- .Mmwcl Antonio Duadc de 
Azn;~·do.- Sr. Presidente ela Proviucia do !tio de 
.Lmeiro. 

N. ::JS:i.- .J(!STirA .-AVISO DE 1G ele ot:n'DnO nr: 18i2. 

A1l Presilli'llll' da Proviuci~ tio ~r~r:wh~to.- Declara que não 
potk!ll SI'!' acl~llttt:IIa<l:\s a,.~ l'nnc<:iil'S dos cargos de Yercador 
e suppli'nte ilc .Iuiz l\!unil'ipal. 

J\linislerio dos Ncgneios (!a .Tuslica .- Hio de Ja
lleiro, !~tn 1G de Otltulli'O de 11'72. • 

Jllrn. e Eun. Sr. -0 YI'J'l'atlnr d:1 Camara 1\Tu
Jiit:ipa\ do ll:eju, FrarH~is<·o Jusó du H1•go, consultou 
il essa l'rcsidt•neia se os Ycreadures dn m~~~flla.C..._·-·--·
II~tlra Capilito Ju~(: .l\larlins FeiTPira _c Jos1~ ~(;,~!'!:IIKs,. fl1 :;, 
l'rnlll!, qut: crn vrrt1Hk d;t n.pva Hdut:mil .hJ\ItfH\h}"' ' '·;' ··/, 
f,Jl'cllll llOllii:;H[U.') :-iU[iplcttlcs du .luii MQ.J"ticipal ün "r" 

(i 
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termo c assumiram o exercido das respectivas 
hwcções, podem accumular aquelles cargos, ou 
se perderam o de VereaJor po1· terem aceitado o 
de supplente; e V. Ex. decidiu quo, na conrormi
dade do Dt~creto n." 429 de 9 de Agosto de 1845 e 
Avisos n. os 378 de 21 de Outubro de 1857, 1 G2 de 4-
de Julho rle 185\l, 39.\. e 587 de 19 de Setembro e 
::!2 de Dezembro de 18GO, só dá-se incompatibili
dade no exercício sirnultaneo dos dous lugares, 
de modo que a aceitação de um não importa a 
renuncia do outro, ao qual poderá o funccionario 
\oltar logo que cesse o impedimento. 

Sua 1\lagestade o Imperador, a cuja presença levei 
o olHei o de V. Ex. de ,19 do mez íindo, rei ali v o 
ao a,;sumpto, llouvL~ por bem Approva1· a rneucio
n~Hia decisão, qLw e~ta iglJ:tlrueute de accôrdo com 
o Aviso de !í de Julllo ullirno, expedido ao Pre
sidente da Província tio E,;pirilo Saulo. 

Deus IJuaniB a V. Ex.- Manoel Antonio Duaríe 
de A.::n:erlu. -Sr. l're:;iuente da Província do Ma
ranhão. 

N. 38:i.- FAZENDA.- P.:.\t lfl DE OUTUBRO DE 18i:!. 

Ao Juiz dos FciL•JS da Fazeutla compete a decisão das que:;tõcs 
relativas á iuscripç:w c cspedalisaçilo da hypothcea nos pro
cessos tlc fiauça tios exactores da mesma l'azenda. 

Ministerill dos Negocios da Fazerüla. -Rio de Ja
neiro, em lG de Outu!Jru de 187::!. 

O Viseon1le do Hio Branco, Presidente do Tribunal 
rlo Thesourú N~eional, declara ao Sr. lnspector d:t 
Thesouraria de Fnenda da Província Llc S. Paulo, em 
resposta ao seu ullicio n." ;:;~ de f! Lle Junho proximo 
passado: 

L 0
, que ao Juim tlos Feitos da Fazenda compete de

cidir si a inscript;ão dos quatro preuios hypothrcados 
por Selustião Felix dn Castro, para garantir a suares
llOIISa!Jilidatlc t:omo Collector das rendas geraes do Mu
uicipio de Arat·:ujuára, pt'Jtle ser alterada !lO sentido 
•!e fi<:3r f'.JdU~id:.t ;1 i]IIU; do-; ditos IJrCUiOS C CXUllC-
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rallos os restantes. a fim tle serem dados em caução 
ao Thesouro Pro,·incial; dcvenrlo, ()Orém, ser ouvido 
a esse rcc;pei to o llrocurador dos Feitos da Fazenda, 
como representante c liscal desta; 

2.•, que o rderidO' Collcctor, no caso de que se trat:1, 
poderá com mais facilidade olfr'recer os mencionados 
quatro prcdios ao Thesonro Provincial, c a este hypo
tllCcal-os, uma vez que o valor dclles é sufficicnte para 
garanti r a mhas as responsabi I illades, como pcrmitlt' o 
art. 4.• ~ 1.•, da Lei n.• 1237 rlc 2.\ de Setembro de 
18G·~. 

Visconde do R i o Branco. 

N. 337.-FAZE~OA.- EM 18 nE onunno JJE 1872. 

Sohrc o sello qac tlcYcm pa;rar os emp:-eg-allos do> CorrPio~ c 
o; .'hgistr~ulos pelo augmcnto de vencimento que li wram. 

:\lini~t(~rio dos Nrgocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro, 
em 18 de Outubro Lle 1872. 

O Viscontlc llO Ilio llranco, Presidente do Tribunal 
<lo Thesouro Nacional, remctte aos Srs. Inspectorrc; 
ths ThPsonr~rias de Fazenda, para seu conhecimrnto 
t• devida observancia, a ordem abaixo Lranscripla, que 
foi expc1lilb nesta 1lata á Thcsouraria tlc Fazrnda da 
Província do l\laranhão, relativamente ao scllo quo 
dt~vem pagar os empregados dos Correios e os Ma
gistrados pelo augmento de vencimento que tiveram. 

Visconde do Rio Branco. 

Or·tlem a que se rerere a Circular acima. 

Mini~tcrio do,; Negocios <la Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 18 r! e Outubro de !872. 

O Yiscondc do Rio Branco, Prc3illentc llo Tribunal ;}o 
Tllf\~ouro J'.Lwional, deelara ao Sr. Inspector da The
souraria tlc Fawnd,1 rb Província 1\o Maranhão, em rcs
po;.;ta ~o srLt nllicio n." '~de li 1ll' .bncirn nllimo: l. o 
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que bem fundada foi a sua decisão s_ujeilando o Admi· 
nistrador do Correio da dita Província ao pagam~?nto do 
sello do a11gmento de vencimento que lhe foi concedido 
pelo Decreto n. o q,7.13 de 23 de Junho do anno passado ; 
2. • que, á vista do Decreto n. o 4721 de 29 ele Abril 
de i87i, o qual começou a ter execução em todo o Imperio 
no 1. o de Julho do mesmo anno, o sello que devem pagar 
o dito AS}ministrador e mais empi"egados que se acharem 
em circumstancias identicas, é o de 7 "fo, e não só mente 
2% ; porquanto, si não tivessem sido convertidos em 
sello os direitos de 5 "/.,seriam estes sempre devidos dos 
accrescimos que tiveram os mesmos empregados ; 3. o fi
ualmente, que se deve exigir o se !lo de 2 %, na. fórma 
do art. 5. o § 2. o do Regulamento n. o M>O:S de 9 de Abril 
de 1870, dos augmentos do vencimento que tiveram os 
Magistrados pelos arts. 12 e 13 da Lei n. 0 17G'1 de 2S 
1le Junho do me'l;mo anno, como já se praticeu no 
Thesouro. 

Visconde do Rio Branco. 

N. 388. -FAZENDA. -·Eli 18 de OUTVBRO DE 1872. 

In~trucçõcs aÚtorizando a,' remessa da' moeda de bronze ás 
Thesourarias de Fazenda para ser trocãda pela de cobre óu 
pape f circulante. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, c~ 18 de Outubro de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presiuente do Trihunal do 
Thesouro Nacional, tendo em vista remediar a falta, de 
ha muito sentida nas diversas Províncias uo Imperio, 
da pequena moeda de troco, .resolveu remctter ás Tilcsou
rarias de Fazenda as sommas que forem neccssarias em 
moeda de bronze, a fim fie serem emittidas na circulacão 
por meio de troco, na fóqna seguinte: · 

Art. i. o A moeda d(t bronze que u'ora em diant::J ~e 
remetter ás Tlle;;ourarias será supprid1 peia CJ~a da 
}Ioeda, e escl'ipturada prcvi:n-:1en te no Ti!esouro a sua en
trada e.sahida para aquelle c!estino. 

Art. ~-" As impJrtanci:ls recebidas ms Thc~ourarias 
serão 'Cscriptur~\d:Js co:no ilq:osito em livi·o espr~ciàl 
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com a denominação ~c-Caixa ôe Deposito da Moeda de 
Bronze,- c distribuídas em troco aos particulares por 
moeda p~pcl, ou pela de cobre actnalmente circulante. 

A estes dcpositos nenhuma outra applicação se dará, 
sob pena de re3ponsa h i !idade dos rcspecti vos Inspec
turl's, s:llvo o disposto no art. u.· 

Art. :L" As Tilesourarias aununciarão o troco, sem 
Iimitar;:to de prazo, de tutl:ts as IJLWntias <JUI' se aprc
scntarum p;1ra esse !1m em notas rlo Governo, ou em 
cobre leu: a l, dT1•c t uanrlo-sc as oper:11;i!Ps ::r•m outras for
malidades IJUC não sejam a ront:1gcm c o C\amc ua 
veraddade da moeda recebida e entregue. 

Arl. 'L" A's Alf'anuegas, Hr~celicdorias, Collr•ctorias, 
c outras Est:11;fír•s de arrecadar;:io, situadas uas eapitaes 
das l'rovitu:ias, lica imposta a obrigar;ão de realizarem 
o troco de notas por hronzn na importancia mcessaria 
p:11·a as suas dcspezas, etllr]uanto esta proviuenc.ia se 
julgar indispensavcl. 

As mesmas Estaçõr~s não poderão mais em ittir a 
moctla de cobre que receberem em pagamento de im
postos, e a recolherão ás Thrsourarias para ter o ues-
tino indicado no art. 7 :" • 

Art. :i. 0 No livro de rpte trata o art. 2." se fnrá a es
eripturar;ão das operações realizadas diariamente, dan
do-se sahi1la :'t moeda de bronze e cntraua á uc cobre e 
not:1s <JUC se rcct'l)('rcrn, conforme o modelo junto. 

As notas sr'!'ão no mesmo acto inutilisadas, marcadas 
com o carimbo indicali\o da Thesouraria, e com as 
iniciaes T. IL (troco l.le bronze), para distingui l-as de 
r[uacsrpet· outras substituídas. 

Art. li." N•Js Lalan1;us mcnsaes explicados se inscre
verá a conta tia caixa especial de deposito tia moeda de 
lJronzr~, de mous L r ando- se o t roeu !'c i to, hem como o 
saldo existente e suas especics. 

Art. 7." De trc . .; em tres mt~zes, balanceada a caixa 
especial, rcmettcr-sc-ha ao Thesouro todo o produclo 
do troco, a s:iiJer: as notas em caixotes ou maços se
par<Jdos de qualqner outra remessa, para serem exami
Harla,o e qucimarle~s na C:tixa ua Amortização, c a moeda 
de cobre em voltunc., Jlroprio~, com declaração das im
portancias, para reduzir-se a barras na Casa da l\lor~da. 

Nestas rcmPssas observar-,;e-ha o di~poslo nos arts. 
4. 0 c;;," da Cireular n." l1 de::.~i de FBHI'c\ro d•: 1869. 

Art. 8." As Thesourarias licam autor 1 zau~s a admit
tir um on dons Collaboradorcs, e outros lautos scrvcn tes, 
todos da escolha e confianr;a dos resvettivCJs Thcsourci
ros, para o seniço da vcriticação c contagem ela moeda, 
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~ÚIIJr~nlr· no r-.1:.;11 de d:II'-SI' (':'~a JH:Ct!~Sithr!P, cmquanlo 
houHr :lfflUt:nria dP qu:llliÍ:I~ ao troro . 

. \ri. H.· Sú podr·r;io ~~·r r•mprr:~:,du~ Jl:t; tlt'."!H'Z~~ c.or
l't'JIIe . .; ri:l~ ]'('"l:t·di\;h Tlit•oolli':JJ'i:,,.: 11~ ~;;Jido~ <'111 IIJOCda 
tli' lironzt· qut: na.; mP~ll\:1:'. r:xisl.t'l\1 actu:J!menlr', pois, 
[ll'l'rcdt'lll tlt• I 1 tii'O.i:'l l'llr·ciJJ<Jtlo 11:1 Cai\:1 d;1 Amor! iza(ãO 
por moct!a p:qll'l. 

Si o' dito,; saltln~ ,,. r·~·~<Jl:il'l'liL t' lrJl'<'JU Jlr•cr:ssarioo. 
noYo . .; "npprÍillt'llltt~ :·r t::1i\a geral.. proce•.Jtor-se-1\a á 
sub<;tiluicão de not:1s fll'lll Jn·o!IZt' rm dcposil•'·· fr•ita a 
rir'\ ida t•sr:riplurar:Jo na,: r':Jixas n·:;pecli\ :1s, c pr:.tl ican-
do-se o rlispo'-lO 110 :1rt. :;. " 

Arl. 10. SITo :1\llrlrizarla,; as TIJI'sourarias d~13 Pro-
Yinr.i:J;; Ct'lll r:11·s a l'azer a despcza que ft1r JH•rcss:lria 
com a l'l'llli'SS:I ao Tlit•;;ouro d 1 mot:da üc c.ühre rcr:olhida, 
\11:111 rrtlllll do papel uwt•da inntilisado c l'l'CChido t•m 
troro: ~t'litlo, port'~m. e:lirul:ltlo o pn·t:u Oli<'HSIO da con
durt;ão tln qnalqtH'l' tli'sl:l~ mrtt•th,; pl'lojw:.:o dos volllllH~ot, 
r' n;io pdo vai o r q ut~ ndl c~ :.:r: co11l i Y<'l'. 

Arl. 11. Si hcmYI'l' JJ('CI'~~idatle tlt• remc:llcr moeda 
de llronzr· para alguma Collt~ctoria, 1\lcsa tll: Hendas on 
AlfandC'1!a do i11terior das Província:;, as Tltt•sourarias 
o [Hltlt•rão tlclt'l'lllÍltal' com as tlr•ridas cantl'las, ltllla HZ 
que a lll',;ppza da n·mt·s~a n:\o l'Xet'tla a:)() %do nlor 
nominal da moetla. 

,\s estari'ii'S a que ftlr t·t•met tida a mor·du r~roct'derãn 
do modo qw: se pn•scrcYI' ús Thesourarias. 

Art. 12. Fira St'lll 1 Í!.!tll' :1 Cirntlar n." 1.0 de 2 de 
Maio rl1• l~iO. 



Jlotlc!n. Cnlxn esl'•·•~ial tlt~ tletwsito da Inoetln ti•~ bronze. 

nt:n:. () Thcsnlu'cim tia Tltcsnl!t'fli in ,,,, J.'11:ewla tle ..• F ..•.. pelrt moeda rf,: !tron:c em d''JIOSito. 

\Si:!. 

•IHi. :!n. 1111 po rt~ !!C ia remetti!la pelo TiH'-
'uuro em mo<·da de !Jronze, 
<·omo l·on;;ta da onlem ortic:io 
OU COillllllllJit':l(;i\0 da Sc\:reta· 
ria lia Fazcn:\a) de ...• " J'('Ct·
!Jitla JJ<•sta data rm 20 Yolnmes 
I'UIIlt'lli!O cada 11111 i15i;U00, !{lla
lOI'W l''lnto.< e trezentos mil 
rds .....•..................... 

O The-•mr,·iro. ()Escrivão. 
F. F. 

:~o. Importancia l'<'l'<•!>itla de rliwr
s,,s por troco I' !li notas c cohre. 

OThrsoureiro. O Escrivão. 
' ' 

F. F. 
:-;,,. 1~. Impol'lauria rerc\Jida em notas. 

O Tilcsoureiro. O Eseri1·iin. 
F. F. 

:!1. lmporlaucia rccehida em cobre. 
O Thesoureiro. O Escrivão. 

F. F. 
ll··z. 27. ImporLaucia recebida •·m cul>l'c 

e no las ....••...........••.•.•• 
O Thcsourciro. o Escrirão. 

F. F. 

Bl'O!I'lt. 

1'1; ;j()f)$ 

~ •r, :.. l IR72. "" -'3 ::; 
G /. 

Ou!. 3n. lnt:·nrt:H<cia trocada lwj•• ~~di-
n:r'o~ ............... .. 

O Eserir~l"· 
l·'. 

~or. li!. T<l,·ut ide111 ............... . 

O Esnilão. 

F. 

)) :!1. Idem itl,.rn •..•••..•••..•.•. 

:ISO~ 20~ 
o E:;cr!r;in. 

F. 

Dez. 27. ldl'lll itl,•tl) .................... . 
;;,.; O Escrilüo. 

F. 

IOSI )) 

:Jos ;js 

31. Pt'!Hlttt:lo <lo troco até lw.i•· • 
saldo cxbtcntc qnc se remeti" 
ao'fhcc;nuroporF., a,oabcr: l'lll 
uotas inutilis:HI;t<; I[U:tlroreutos 
e quinze mil reis, em cobre 
trinta c cineo mil ré i-; ••.•. 

OEscrivãrJ. 
F. 

Brome. 

\()Os 

;;~ 

10~ 

:l:í~ 

/Ltl'ER. 
._, ;;.... 
~ ~ 

~ :5 

ms 3:5s 

N. B.-Si rcmcttcr-se a alguma Collcctoria, Mesa <I e Rendas ou Alfanrlcgas d~ f!Íra da Capital qualquer quantia em bronze, 
dar-sc-ha sahida á mesma quantia, e entrada ao producto do troco de cada uma das estações distiuctamente com as precisas 
explicações. • 

Em livro proprio ahrir-se-ha co:1la corrente aos Collectores c Administradores pelas importancias que lhes forem remet
lidas. e pelas que recolherem ás Thesourarias em moeda de cobre, ou em papel inutilisa~o.: 

g 

o 
< 
l"l 
==' 2 
o 

~ 

~ 
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N. 389. -FAZENDA.- EM 19 DE OUTUBRO DE 1872. 

llecln.ra, tl:uulo IH'fJVilllClllo a um rcr·ursn contra a cxigencia 
de emolurneutos de um llecn·to de nnmeaçfw, qtw ainda no 
caso de serem devidos o sr·llrl proporcional e emolumentos 
pelas nonH';lf'Ões ou promo<,'ÕPS, os empregados não são 
obrir,:lllos ao prévio p:tf!:tnlt'lllo de !:H'-; impo'los 110 al'lo do 
juramcuto ~~ possr·. 

l\linisterio dos Ncgoeios da FazPnda.- Rio de Ja
noiro, em i!l il1· Outultrn dr• iH7:t. 

O Viscondr do li.io Br:mco, l1rcsidcnlc tlo Tribunal 
do Thesouro Narional, l'rl!ttlllllllica ao Sr. lnspcctor da 
TlJCsouraria de Fnenil:t da Pr111 ir1cia de PPnwmbuco 
que este Tribunal n·s~1h 1'11 dar prn1 imenlu ao recurso 
qun acompanhon o oflicio llr•:;sa T!J:•souraria. n." Mil 
de 1'1 de Agosto pro\illlo u:ls>:Hlo. interposto por 
Le~ndro Fcrnira Canq:os, do dr•spaclJO 1ln Sr. lns
Jiector negando-lhe a r,•,lituii.::To da quantia 1:1: ::?ü.\000, 
prOVi'llil'nte d" ~·rnnluJJH'Illos qnr, ll:i: fora111 eohralios 
prlo lkr:rrto de sua noiiJr•;J,;:io ]':11·:1 ! ." Escripturario 
dn mcsHJ:J Tlli·solJraria; porquanto, ·'~'ndo o \Cnci
Illi'lllo annn:d 1li·sll' lii.C:lr inf1•rior r'Jil 7ii01)000 :10 que 
acluaJllli'Jitl' t:I'J'I'Cill' li ITCUITI'Ilfi' COJliO Jnspcrtlll', 1'111 
COllllllissão .. da Tli!'SOIJJaria di· F:m·nda da Jlrm·incia 
das Alaco:ôas, di~ euja IJIIIJII'::ç~o j:'1 p:t'''IU r,nwlunwntos, 
scllo r: dirroito; dn ;; "/,. natla IIJ:Ii~ II'IH qw· pag:1r a 
titulo d1: emol!lllli'lltos, pois a qll:ilquer das taxas lixa 
on prnporrional, Sr'l'ia obrigado sómcn li' 110 caso 1le 
accn•seimo 011 Jnelhoria d1: Yl'ncimcnlo. na fúrrna dos 
§~ 1." I' 2." da taiJdla aniii'Xa ao Ik.u:ulaÍnento 11.

0 !~3[)() 
de 24 de Altril de 181i!J, a qual n:lo contém dispo~ição 
alguma que ohrignc a pagar esse imposto a promot,:ão 
ou remor;ão que não importe acrrc~cimo ou maioria de 
venrimentn~, I'Olll)':lrado cn111 o tio lup·ar quo se r•stivcr 
l'XCI'CI'Ill]O. 

Cumprn. portanto. q11r- ';(\ia l'i'SLituida :10 recorrente 
:1 nwncionad:1 qrwntia de ~0,,000 que indnidamente 
lhe foi col1rada, Yi,;to que o r(:spPctivo llccrcto cslú 
~ujcito súiJll'll li: ao s1·llo li\o 1!1: :iOO n'~is, IJlie foi rcgu
I:Jrmente cxig·ido m l1'>l'!ll:t do :tl'L ·J:L <o 12. do Hcg·u-
lamcnto n.·· !J:;o;; dl'!! d1· Ahrilrll' 1H7o: ' 

Ontrosim, di·clara ao Sr. lnspceto;· qnc, ainda no 
•"<~'O dr• serem dnidos n Sl'llo pt·oporrion:l[ e cmoln-
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mentos pelas nomeaçtí~s ou promoções, o~ empregados 
não são ohriga<los ao prévio pagamento destes impostos 
no aeto da posse e juramento, c sim antes do assenta
mento c inclus;io em folha p:1ra o abono dos rc~pectivos 
vencimento~. quór o mesmo juramento seja prestado 
pelos ditos empregado~, qm~r JIOI' ~r.us procuradores. 

Visconde do Rio Branco. 

N. :)!){).-FAZENDA.-- E}t i\) DE OUTUBRO DE i872. 

,\ lola~·ão dos e1npregos c ollicios de H'IICimenlo variavcl deve 
ser rr:ta, em cada município, pela Hcpar:ição dn mesmo 
lllllnieipio I'JJcarre,:ada da ancea<laçán dos impostos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Ja
neiro, em lU de Outubro de i872. 

fl Visrond1· do Hio llranro, Presidrntc do Trihunal 
do Tlic~our'' NacionaL d1•clara ao Sr. lnsJH'Clor da Thc
sonraría d1• Fazi'Jlila 1la Província 1lc l'crnamlmco, em 
r•'SJIO,;ta ao ,;cu ollicío n." 7:l8 d1~ Hi d1~ tinl<•mhro pro
ximo passado, que não púde ser approvada a sua dcli
hrnr;ão mandando qut~ pela RecciJedoria se procedesse 
á lotação dos empregos c oflicios de vencimento va
ri.tnl, em torla a Província, visto que; na fôrma do 
art. :J.n tlo Decreto !l. 0 !J.72i 1le 29 de Abril de i871, 
lleve a referida lotação ser fci ta pelas Repartições en
carregadas da arrecadação dos impostos em cada mu
nicípio. 

Viscorulc do Rio Branco. 

'\\ 
(l : • ~ 

{' .. 

t f; 

'< 
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N. :J!)I. - FAZENIH. - F" lU DE Ot:TI'IlllO DE :l87t. 

ll"clara, rci'O!'~Ilt!o rlll Jl:\1'11' a rwd••nt 1'\lll'dida {t Thesounri~ 
de S. Paulo em 21 1io 111!1/. i•:ts-;:uln, qur: as promor:ões ou 
remor;ües sr·m ai!~Jlleuto "" l'l'lll'i!lJ<·ntu', u;w fl,;t:lo snjei!:h 
ao pag:utHIIIIo •h· llltWIIIIIJI''''" .. 111:1·; ,,·HIICillt' ao s"llo li\P 
ri<' :!00 r·,··is. 

Miuisll'l'ÍO dos :\eQOI'Írl.'i ,l-J F;w·nda.- Hio de .f:t
nr~iro. 11111 1 !) dt• 0111 l.íhro dll Uií:l. 

O Yiscondt• do Hin BrancoJ. l'residPIIII' do Trillunal 
elo T!t~:souro Naeion:ll. rommuni1':t ao Sr·. ln;;IH'elor da 
Tlw~our:u·ia d1· FazPnda da l'rovitll'i:t dP S. l'anlo IJUI', 
eonl'orme no~ta data SI' dPclara :·t d1~ Pnmami111Co, não 
estio su.kita,; ao p:l!!:atllllttl.'' ti,• i'!ltolumeulo,;. 1nas só
Jlli'llli' ao ~~·!lo lixo •~~' ~!li) r\1i,, 11::1 fúrma do arl. 13 .. 
~ i'~. do H•·:"nlalll•'lllo f!,· !I dt• :\In il d11 1H70, a-; pro
lltOt;iks 1111 l'tl!llliÇ.i'il'' ~1'111 :IIJ!.!'IItt'ttlo ou m:lioria ilc \Cil

eitllel! los: li1·ando. portanto. s '111 ,.ll,·it" a Ordem n." fOi 
C\jiP:!itla :r c~,.;:t TIJ,•;.;r,llrari:r t;~n 21 dl' S!:ll'mlrro pro
\imo pa,,ado. 11:t pat·ll' 1'111 qtHI lll:Jflllun l'olir:1r l'lll ln1~~ 
•·a.·;os :1 L'J\:t lixa :1 'fltl' '" rdcr1' o litt:ll do ~ 2. o tb la
lll'lla :ttllll'\:t ao lll'>.:ltlallll'lllo ti•· :l'r. de Abril de 1HtiH, 
Yi.:to n:lo confl'l' a llll':'llla L·1helln di.<po.<icão al.!!Ulllii 
qu1· ohrigne a11 p:t!~atttent,, d,• emoltlllli'Itlo' :ts promo
';'ii'S on l'l'lltiH'Itli' de qlli' st• tral:t. 

1'/~r·otule dn llio ltl'llllr·o. 

- s, tnlllt:tnl: :·, Tltl'.'"llt:lri:l de F:iZI'tllla ,Ja.-: Alauô:1.;. 

N. :;'1::2. -- F,\ZE:'\ll:\. --- E'r IH n1s ouruBHu DE IHi~. 

llr'eiara, a prnposito de 11111 r·aso Jlt: n·slilllição rle dir·citos 
rccl:unada pdo repr.:sentanlt~ de uma firma r·.ommereial, 
cuja procuração não foi ac1:ila por nftn e·>nler puder~s cx
pres-;os para rci't'lll'l' t' dar quitar;ü:~, que o m:uulalo geral 
abrange to•1ns O' acto-; d" ;.:''"''ltr·ia eomHI'>IIS c consel)ucules. 

Ministerio 1los NP_Q·orio,: da Fazewla.- 1\io de .Lt
liCÍro, em UI de Ou!nlirn de 1Hi2. 

Tendo sido p!'r~r·nle ao Trihna:il do Tlu:sonro Nacional 
11 l'l~t'lll'Sii qne C:irlo..: \'o,,.,,kr. l't'fll'l''''nlanll' iln Jirma 
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-:rwial dt~ K('rstcill l\ C.", intcrpôz da decisão dessa 
ln~pcc!nria, que llw n•cn~ou a restiluiciio da quantia 
di~ 1i00.<000, qtll' ti:• lll:IÍS foram pago;; de direitOS. VistO 
n:!o del'larat· a proeura •. :ãt, passada pt'lu st~u ~odo Fr~lll
í'iseo Carlos 1\t•rsleiu, :tcl.nallllt'HlP na Europa, qnn lhe 
~:lo t'tlltCt'dido' potlcrr.-' t'XJ.ll'I'SSO~ para receber t' dar 
qlli!:t:::lo, rolllO exi~·~~Jit as ln:,trur·,·iJe,; de :w dt• :\Iarço 
dt~ lWtD; o mcsJI!O Tril1U11al rc,;ul\ t•n dar pro\ imento 
ao n·cut·su, t' J!lalltlar n·,~lituir :10 referido Carlos Vo
gt'ler a t)lt:ltllia rcclamad:t. por entendt~r t]Ut' a pro
ctJrat;ãu exhibida conlélll poueres sullicientt·' para tal 
lim: porquanto as citadas lnstnu:t.:ues n:'lo dProgaram 
os principio,; gt:nc•s dt~ direito sobre u mandato, l' um 
llt•s,;t·s pri nt' i pios es l:'t t''< pressauwn t.e consignado em 
lei, c é qut• u 111andalo geral, como o de que se trata, 
ahrang·c todos os actos de gerenc.ia eonnc.xos e consc
quenles, disposi<;iio que a Consolidar,ão, uo art. 470, 
cunsidl'\'a applieavcl ~~m materia civil. 

O que communieo a Y. S. para st•u ronhceimento c 
fins convenientes. 

lltms Guarde a V. S. -- Visconde do Rio Bmnco. 
Sr. Inspt•rtor da Alfantlt•g·a do Bio de .Jan('iro. 

ll<'l'l:tr.l I!IH' OS rt<'lll'SOS lli:Ct'SS:li'ÍIIS i!OS tlesp:tthOS ile [li'Oilllllcia 

on não pro11nncia, proferidos pelo; Juizes 1\luuieipacs uos 
··.a~os tlo art. 17 ~ 1." tia l,t'i tlt~ 20 !le SI'Lcm!Jro tlc 1871, são 
por sn:t Hatnrt~za tk t'll't•ito suspPnsiyo, nWHOS quanto ás pri
sút's dt•P!'t'l:id:!S . 

.\linistNiu dos \,•goeins da .Juslit'il.- !liu rk .Ja
IH'il'tl, t'lll i~l dt: Ottllllii'IJ dt• !Ri:! ... 

llllu. ,. Emt. :;r ... - U PrOlllOiot· Publico da eó
lll<ll't·;t tk LI!Hl Friu cuiiSl!l!nu <1 ess;J PrPsitleneia 
s<lill't• o etrcilu do rct·urso tlt·ec:;sat·io do despacho 

. d1• n;-rtl Jll'llllllllt·~;, prul\~ridll Pl'lo Juiz \lunidp0l a 
1':1\ o r· d11 1'1\o preso, l~lll vi:-;ta das pal<t\Tas- sem 
suspensiw das prisúes deeretatlas- do art. 17 ~''·o 
tia U•i n." '~OTl t!e 20 f! c Sl'lem bro ele I Si I . 
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Sua ~Iag(~slade o Imper·ador, a cuja presença levei 
o ollicio de 4 do cotTcntu rnt~z, do antccessot· de 
L Ex., Houve por !Jern Decidir que os recursos 
necessarios uos despachos dos Juizes l\lunicipacs 
rtos casos do art. 17 § 1." da citada Lei süo, por 
sua natureza, de efl'eilil suspensivo, rnenus quanto 
ús prisões decretadas, t•xcepçüo qu<~ firma a reg-m 
geral em contrario; devendo, porlnnto, subsistir a 
prisiúl jú feita, ainda quP o rr'~o sPja despt·onuneiado, 
e proceder-s1~ ú d<J l'l!ll prurutnciarlo, se estiver 
solto. 

IJeus (~wu·do a V. Ex.- Manoel Antonio Duar·te 
de Az1n:crlo.- :-)r·. Presidentt~ da Provinda do Jtio 
di! Jarwir•J. 

:i'. :mL--GUEIUL\.-- E'l 21 n~<:oun;nno DE 1872. 

lkc lar.t •tue os oílit·iaes t·otlltlli•.siouatlos pt~ia l'rciillentia tlc 
.1\ato l;ru;;:;u ll<J posto lle Alf't~r,•.i, qut; il:w tiverem feito lmla 
ou p:~rlc da catnpaul!a do; l'ara::ttay, Hao tt~u1 jus [t l:(r:ulnaçàu 
de que trat;t o art. :~." da Lt~i ti." JHí3 de G de Outnhro 
tie ISTO. 

Mini~tcrio dos Nt·gol'io~ dt t;rwrTa.- Hio uc Janeiro, 
em ::ll de OutuiJhro de IS7::?. 

lllm. I! Exm. Sr.- Dcehro a V. Ex., tJara seu eo
nilcdmcnto n de\idos t~lft•ito,; u nm re:>poola ao st~u 
oflicio soiJ n." 132 de 21 dt• Ontnhro 1lo anno proximo 
lindo, qun Sua l\b.u·csta>lt~ o I1n ;H' I :t•lor, pu r Sua Im
media ta e Imperial llc.;nluç;1o tln 17 do corrente, to
mada sobre t·on·:nlta 1lo C!lnwllw Sllpremo l\lililar dn ü 
dn l\laio ulli:no, Hou\e por li:•m Jkcidir qut~ os infe
riores dos t'•H·pos tlc linl!:1 i\P:;s:: l'ru\'Í!lcia, commi~
sionailos por ,,,~a l'rrsid 'llí'Ía no l'th!IJ de AlfCI't'', que 
não tiven~111 leito toda t>ll [l:ll"!t' da campanlw do Pa
rarrnay, c IJill~ portanto n:io c.,tivt•rt'l\í comprDitt•ntlidos 
na

0 

Imperial Hcsolnç:i:o tk :.; :lo Ahril do dito anno, 
tomada sobrn consulta lia Secção !.le Guerra e Marinha 
do Conselho tlc Esta!.lo, não tt:m uircito a conservarem 
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as commissõcs de que foram investidos por acto dessa 
Presiuencia, nem ju~ à graduação de que trata o art. 3.e 
!la Lei n." 1813 de G tlc Outubro de 1870, c qàe, ao 
~crnm dispnnsatlo~ de tars commissões, tambem !levem 
ser isentos Jo serviço militar. 

Deus Guanlc a V. Ex.- JO!io Josd de Oliveira Jun
qtteira .-Sr. Presidente da Provineia de Mato Grosso. 

N. :m:;.- FAZENilA.- Eu 22 DF. outunno DE 1872. 

Os pctlitlos tle. isenção tle direitos para os rMatcriacs de que 
necessitarem as Companhia~ rlc Estradas tlc ferro c outras, 
devem ser feilos por meio dt: rcquerim~nlo, acompanhado 
!la competente relaçfw tlevitlamcntc scllarla. 

l\linisterio dos Ncgocios da Fazemb .-Rio de h~ 
neiro, em 22 Je Outubro de i872. 

O Visr:onde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Naciona 1, devol v c ao Sr. I nspector da 
Thesour~;ria de Fazenda da Província de Pernambuco 
a rda(ãO que acomp:mhou o seu otneio n." i'f'l de 
i I de Junho proximo passado, do;; objectos destinados 
il Estrada de ferro do Recife a S. Francisco, no anno 
corrente, a fim de r[uc, ouvindo o respectivo Enge· 
nheiro Fiscal, informe si todos o.;; oiJjectos são para 
o uso exclusiYo da dita Estrada, e si a quantidade de 
cada especie dclles é ou não excessiva para o con
sumo rle um anno, na fórma da Circular n. • H de 
!~ tle Julho proximo passado. 

Por esta occasião pondera ao Sr. Inspcctor que os 
pedidos de isenção de direitos devem ser feitos pelas 
Companhias on Em prezas que os pretenderem, por 
meio de rerJuerimento, acompanhado da relação, devi
damente sellada, dos ma teriacs de que neccssi ta rem 
para o seu uso, e não por officio, visto constituírem-se 
ella.~ partes supplicantcs, para obter o favor !le que 
se trata. 

Yisconde do Rio Branco. 

IIEC.ISÔES tlE 1872, 47 
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N. 396.-FAZENDA.-Eu 22 DE OUTUIIRO DE l8i2. 

Provitlencía a bem da art'ecadação dú scllo e veada de estampilhas 
e do lançamento de impostos, sendo possível, nas colonias d~ 
Província de Santa Catharina. 

l\linisterio dos Negocio<; da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em ~2 de Ou tuiJro dn tHi2. 

O Visconde do Hio Branco, Presirlente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista o que expôz a 
Presidcncia da Província lle Santa Catharina em of
ficio re:;ervado de 6 de Setembro proximo passado, rli· 
rígido ao l\linisterio da Justiça, c por este transmittido 
ao da Fazenda com Aviso de 20 do dito mez, ordena 
ao Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda da mesma 
Província que exija das l\lnsas de Hendas e Coliec
torias a nomeação de Agentes seus nas colonias si
tuadas dentro dos limites de sua juri;;dicção, aos quacs, 
além uas obrigações inherentes, encarregue não só da 
arrecadação do sello e venda de Pstampilhas, mas 
tambem ele proceder·em aos exames necessarios a fim 
de reconheeercm qu:ws os habitantes das referidas co
lonias que estão ou não r•m condições de pagar im
postos, e de serem lançados para esse fim; ouvindo 
sempre em caso de duvida os respectivos Directores. 

l'isconde do Rio Branco. 

N. 3!)j .- JUSTit,:A.- E11 22 DE OUTUBRO DE 1872. 

Declara que, em vista do art. 4. o ~ 6. 0 da Lei n. 0 2010 de 28 
de Setembro de 1871. não competem emolumentos :tos Ta
belliãcs pelo registro da'> cartas !le lihenlatlc. • 

l\linisterio dos Negocias da Justiça.- Rio de Ja
neiro, em 22 de OuLulH'o de 1872. 

Illm. e Exm. Sr.- Com oficio n. 0 208 de 4 do 
corrente mez V. Ex. rcmctten copia do que dirigira 
ao Juiz de Direito da 1.a Vara Civel, declarando-lhe. 
em virtude da represcntnçiio de D. Eduvige~ de Sá 
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Pereira, que não competem emolumentos aos Ta
belliães pelo registro dos. cartas de liberdade, á 
vista do art. L o § 6. o da Lei n. o 2040 de 28 de Se
tembro de~ 87 ~, que isentou as alforrios de qúaesquer 
emolumentos ou despezas. Sendo jurídico o funda
mento dessa dedsão, Sua Magestade o Imperador 
HouvP por bem Approval-a: o que lhe communico 
para sua intelligencia. 

Deus Guiude a V. Ex.- Manoel Antonio Dum·te 
de Azevedo.- Sr. r residente da Província de Per• 
nambuco. 

N. :1!)8.--JUSTIÇA.-Eu 23 DC OUTUBRO DE 18H. 

Declara qne não é applicavel ás simples justiOcações a dispo
sição do art. 24 § 1. 0 da Lei n.o 2033 de 20 de Setembro de 
i871, por<[UC taes actos nno se comprchcndem na expres· 
são-causas ci\·cis-llc que usa o artigo. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rio tle Ja
neiro, em 23 de Outubro de 1872. 

Illm. e Exm. Sr. -Com oflicio n. 0 4~ de 4 de 
Setembro ullimo V. Ex. remetteu, por copia, o que 
lhe dirigira o Juiz de Direito da comarca de Caxias, 
e a t'esposta dessa Presidencia, ácerca do julga
mento das justilicações. Sua Magestade o Imperador, 
a quem foram presentes os referidos papeis, Monda 
declarar a V. Ex. que o art. 2\, § 1. o da Lei n.o 2033 
de 20 de Setembro de 1871. como entendeu aquelle 
Juiz de Direito, não é applicavel ás justificações. 
visto que taes actos não se comprehendem na ex
pressfto-causas civeis-de que usa_o mesmo artigo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Manoel Antonio Dum·te de 
Azevedo. -Sr. Pt·esidente da Província do Maranhão. 
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N. :399.-JUSTICA.- E~t 23 DE OUTUBRO DE 18i2. . . 
J)celara que as duvidas suscitadas por um supplente de Juiz 

i\lunicipal estão resol\'itlas em AI iso tle 21{ de Setembro ul
timo. 

~1inisterio dos Negocios dn Jnstiça.-Rio de Ja
netrot em 2:J de Outubro de 1872. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta no officio n.• 48 
de H de Setembro ultimo, com o f!Ual V. Ex. re
metteu por copia a consulta do 2. • supplente do 
.Juiz Municipal do termo de Vinnna, e decisão dessa 
Presirlencia, ácerca da competencia dos supplentes 
dos .Tuize!'i l\lunicipaes para o procedimento indi
cado no urt. ~a do Ileercto n.o 4821. de 22 de No
vembro de ·1871; ~~ bem assi111 pnra aceitar queixas 
ou denuncias, c proceder ao preparo dr qualquer 
processo nos crimes communs, indepcmlentemente 
de despacho do Juiz Municipal; declaro a V. Ex. 
'luc taes duvidas estão resolvidas pelo Aviso de 26 
1 o dito mez de Setembro, expedido ao Presidente 
da Província do Hio de JanPiro e constnntc da copia 
inclusa. 

Deus Guar·dc a V. Ex.-Mmwel Antonio Dum·tc dr' 
.bcrcdo.- Sr. l'rcsitlnntc da Provinda do Maranhüo. 

:'l'. '100.- F.\ZE~D.\.- El! ~:J 111: nt TlJI:HO DE 1Hí2. 

;llantla cla<;sillear nu art. B:i:l da Tarifa em vigor, como morim 
fino e;,tampatlo, sujeito ;I taxa de 1H350 o kilogramma, certo 
tcci•lo que a Alfandega da Bahia sujeitou ao pagamento tia 
taxa imposta á eassa. 

)linislerio dos Negocios da Fazen!la.-llio do Janeiro 
em 23 tle Outubro de 18i~. ' 

O Viscomle do Rio Branco, Presldenie do Tribunal 
do Thesouro ~acionai, dcelara aos Srs. Inspcctores 
das Thcsouranns de Fazenda, para o fazerem constar 
aos_ tias A_lfandcgas que lhes são subordinadas, que o 
tcrtdo cu.1a :IIUOSL!'<l iunf;~ lhes remetlc, deve ~er 



DO GOVER!\0. 373 

clas~ilicado no art. -553 da Tarifa em vigor, como 
morim tino e;stampado, sujeito á taxa de 1$350 o kilo
gramma; conforme foi ultimamente resolvido sobre 
ret;urw de revista interposto para aqudle Tribunal 
pelos negociantes da praça da Bahia Velloso, h'mão 
l\- C. •, e tem-se praticado na Alfandcga do Rio de Ja
neiro, por não po1Jer o mesmo tecido supportar a taxa 
imposta á cassa. 

Visconde do Rio Branco. 

N. r~,ot.- IMPERIO.- EM 23 oE ourunno DE 187~. 

Ao Presidente da Provinda do Pará.- Declara que são Yálidos 
os trabalhos do conselho municipal de recurso' em que 
fnucciona um eleitor r\issolvido, uma vez que o mesmo con
selho tenha de tomar conhecimento de IIUalificações come
•.·a•las antes da dissolução da camal'a dos deputados. 

2.• Secção.- :\linisterio dos ~cgocio~ do Imperio.
Rio de Janeiro, em 21 de Outuhro de 1872. 

lllm. c Eun. Sr.-Em resposta ao oficio de V. Ex. de 
:n 1le Julho ultimo, communico-lho que foi approvada 
a ~olução que deu á consulta feita pelo Dr. José da 
Gama Malch1~r·, Presidente da Camara Municipal e 
membro do conselho municipal de recurso da capital 
dessa Provincia, declarando que, nos termos dos Avisos 
n." 67 de 9 de Março de 1849 e lO de Junho do corrente 
anno, eram validos os trabalhos d0 mesmo conselho, c 
que deviam nelles proscguir, tomando conhecimento 
das qualificações começadas antes da dissolução da Ca
mara dos Deputados, sendo competente o eleitor que 
fez parte do dito conselho. 

Deus Guarde a V. Ex..-João Alfredo Corrêa de Oliveira. 
-Sr. Presidente da Província do Parã. 
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N. 402.- FAZENDA.- EM 2\ DE OUTUBRO DE ·1872. 

As gratiffcaçõcs tcmporal'ias silo isentas do pagamento do 
se !lo de 5 °/o. 

l\linisterio dos Negrwios da Fazenda.-Rio tle Janeiro, 
em 2í tle Outubro de ltl7:L 

O Visconde do Rio Branco, Pre~idrmte dn Tribunal 
tlo Thesonro NacionaL rcmclfc aos St·s. lnspectorc;; 
das Thesnurarias rk Fazewb, para ~cu conhecinwnto 
c tlevida obsPrvanci:L a urdc1n ah:1ixo transt~ript:1, 
que foi expetlirla em ;j do eorrcnlc mcz :·t Ddrgaria 
do Tlwsouro r•m Lollilrcs, tleclarando que as gTati
ticaçfic.~ tcmporarias ~.i 1 i.'"ll!as rio pagamento tlo scllu 
de cinco por cento. 

l'isi'OIUIO tio l/ia 1JI'011CO, 

O•·•l"m a que "'' t'CI'<'t'C a Circular acima. 

N. ii:i.-1\Iinisterio dos Nr~goeios da Fazentla.-Rio 
de Janeiro, em :i tle Outubro de 18i2. 

Temlo presente oofficio que Vm. tlirigiu-me em 22 
de Agosto proximo passatlo, n. • 2fi\J, consultando -si 
deve eobraro irnpostocstalJelecido pelo Decreto n.• ft72l 
de 2[) de Ahril de 1871, do~ empregados c outras pessoas 
designadas para commissões temporarias de compras, 
serviços de emigração, inspccção de estrada~ de ferro, 
etc.-; tleelaro-lhe em rcspost:t: que as gratificações 
temporarias, assim como eram isentas dos antigos di
reitos de ij •t,, lambem o são hoje tlo sellode igual por
centagem, como claramente se dcprchenrle da Circular 
n. •!) tle 10 tlc Abril deste anno, fllte explicou o referido 
Decreto. 

De f!tiaesquer outras gratificações, porém, salvas as 
isenr"~ões espocilicarlas no art. i2 do Regulamento n." 4[)05 
de Ude Abril de 1870, e no art. L• do Decreto citado, 
é devido o imposto <le ;) %, do mesmo modo que se pra
ticava soh o regimen da Tabella de 30 de Novembro 
de i8íl, seja qual fór a natureza do titulo em virtude 
do qual se abonem as gratificações. 

Deus f~uat·1le a Vm. - Visconde do Rio Branca. -
Rr. llelr'!:Jdl) 1lo Tlti'Sourn 11\;p·ional rm Lon(lrcs. ---
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N. !~03.-FAZENDA.-Eu 2:.i DE ouTunno DE 1872. 

Devolve á The!'ouraria tia Prmincia de S. Paulo um recurso 
ácerca de multa imposta pela' Alfantlrga de Santos, a fim de 
que a mcsrn:t Thcsonrar·ia o decida como entcndct· de justiça, 
Yisto r;ão set· applica\'cl ao caso o art. 3. o e muito menos 
o art. L" tio llt~crclo de 2i tlc Dezembro tlc 1870. 

Ministcrio dos Negocio~ 1b Fazentla.- Rio de Ja
nriro, em 2~i dt) Outubro dt) 1Ri2. 

O Visconde tlo Hio Branco, Prcsitlente do Tribunal 
do Tliesonro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The
souraria dn Fnenda da Província de S. Paulo, em 
resposta ao seu ollicio n." fl,2 de 27 de Abril proximo 
passado, q uc, conforme decidiu este Tribuna 1, não tem 
app!icação ao recurso do Coronel Antonio Proost no
doYalho, relatiYam~mtc ú multa de 1 :OG6t)870 imposta 
pela Alfandcga da cidade de Santos ú firma de Antonio 
Jlroost. RoLlonlho l\: c.•. o disposto no art. 3. 0 do De
aeto de 24 dt~ Df'zcmbro 1lc 1870, por não se tratar 
de questão que caiba na alçada dessa Thcsouraria para 
com aquella Alfandega, mas de uma multa excedente 
á mesma alçatla, c muito meno~ o disposto no art. 4,." 
do citado decreto. rtue se lirni tou a abolir os recursos 
e.r-officio, visto o tle que se trata ter sido voluntaria
mente interposto da dita Alfandega para essa Thesou
raria. 

Devolve, portanto, ao Sr. Inspcctor o alludido re
curso e os papeis a elle annexos, a fim de proferir a 
decisão que entender de justiça, cnmo devia ter pra
ticado, em virtude da Ordem do Thesouro n. • t}8 de 
H de :Março do anno corrente, ficando salvo á parte 
o direito de recorrer para o Tribunal do Thesouro, si 
assim lhe convier. 

Visconde do Rio Branco. 

Ordem a que se refere n supracitada. 

N. ti8.-l\linisterio dos Ncgocios da Fazenua .-Rio 
de Jnneiro, H de .Março de f872. 

O Visconde tlo Rio Dranco, PresiLlente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda lla Província ·de S. Paulo 1 



em re.~posla ao seu ollicio u." 12 1le ti Je Fevereiro 
proximo findo, tine o Thesonro não póde tomar co
nhecimento uo rrquerimento qnr ora lhe devolve, 
do Coronel Antonio Proo . .;t Hodovalho, successor da 
firma de Antonio Proost H.odovalho. recorrendo do 
despacho do Iuspector ua Alfandcga da éidadc de Smtos, 
que o condemnoa na multa de 1 :06()~870; visto faltar 
a decisão dessa Thesourari:l de que se recorrcs~c, se
gundo o disposto no art. 7fi8 do nr~nlamt~nto de :1.9 
d1' SetrrnlJro 1lf' HIHO. 

I isr'OI/Ik tlo flio lJranco. 

--
N. '!OL- FAZENDÃ.- EM 2J [)E OLTUfll\0 DE :1.872. 

A. nomPaçfto, tlcmi:;são ou dispensa dos ,Comm:mdantcs c oftl
ciaes das forças ntal"itimas pertencentes a Alfandcgas, com• 
pele, nas Província,, aos respectivos Presidentes. 

l\linh;tcrio 1los Nc~gocios 1la Fazcucla.- Hio de Janeiro, 
Plll 21i de Outul1l'O ele 187::!. 

O Vi~condc do Rio Branco, Presidcntn do Tribunal tlo 
'fhesonro Nacional, cominuniea ao Sr. lnspector da Thn
sout·aria de FJwmla da Provinri:t do l\laranhão, em res
posta ao seu ollieio n." H l de t!~ ele Ou tuhro de i871, 
que bem procctlcu despeclint!o o Commandantc c Piloto 
do hiatc Crn::eiro, ao ~crviço da Alfanclega 1b mesma 
Província, visto ter si1lo yenclido o 1lito hiatc c suhsti-
tuido por qnatro cscalcrcs. 

Ponclnra, porém, ao Sr. lnspc'ctor, para que tenha em 
vista em casos idcnticos, que, na i'órma do disposto no 
art. 1. 0 , ~ 1. ", do D~creto 11. 0 /l()í~ de 2'1: de Dezembro 
de 1870, compete ás Presillcnci:ls de Províncias a dis-
pensa de que se trata. 

l'isconde do Rio Branco. 

__ ...... , .... 
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N. 401J.- FAZENDA.- EM 26 DE OUTUBRO DE t872. 

Altera a <lisposiçlio do Aviso n.o 442 de 6 de Outubt·o de f869, 
na parte referente ao calculo da differenc;a de cambio das 
despezas cffettua<las no exterior, man<lapdo que, d'ora em 
diante, seja ess:t differença calculada dcpüls da expediç:io 
das ordens que autorizarem taes despezas. 

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda .-lHo de Janeiro, 
em 2ti tle Outubro de 1872. 

T1mdo o A viso n. o M2 de G de Outubro de 1869 deter
minado que, a respeito das despezas do Thesouro Na
cional no ex.terior, f'e proceda ao calculo da differença 
de eambio logo que se recebam os Avisos dos diversos 
l\linisterio;; autorizando-as, resulta dahi que, pela de
mora inevitavel do processo dos mesmos AYisos, o cam
bio declarado nas competentes informações não é, algu
mas vezes, o da nltima remessa anterior á expedição da 
ordem dirigida á Delegacia do Thesom·o em Londres. 

Pat·a remover este inconveniente, convém que d'ora 
em diante os Avisos sejam informados pela Secção de 
crcditos da t.• Contadoria dessa Dit·ectoria sem tra
tar-se da differença de cambio; calculando-se esta de
pois de expedida a ordem á Delegacia, a fim· de comple
tat·-se na sobredita Secção a escl'ipturação da despeza 
autorizaria, e communicar-sc aos respectivos Ministcrios 
a importancia por que ficam debitados. 

Sirva-~e, pots, V. S. expedir suas ordens para que 
d'ora em diante fique estabelecida esta pmtica. 

Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr. 
Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

_ .... -
N. ftOli .-FAZENDA.- E~1 26 I> E OUTUBno DE 1872. 

O scllo dag eertidões deve ser inutilizado pelo empregado que 
primeiro as subscrever. 

l\linislerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro, 
PID 2H de Outubro de 1872. 

O Visconrle do .Rio Branco, P ;csidente do Tl'i bujjiTd;-;~·,..., .._ 
Thcsouro N aciona I, declara ao Sr. InspectóÇ,Q<\';Ttié's~-0 4 '{,!,f. ' 

tn:nsih;~ llE 1Si2 'tl'l .. ' ' f 
;. 
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raria de Fazenda da Província da Bahia, em solução á 
consulta constante da segunda parte de sua informação 
junta ao officio n.• 9 da Presidencia da mesma Província 
de 16 de Fevereiro proximo passado, àcerca da petição 
dos negociantes Carvalho & Rodrigues, que, como está 
expresso no§ 9. • do art. 19 do Regulamento de 9 de 
Abnl de 1870, é competente para inutilizar o sello das 
certidões o empregado que primeiro as subscrever, e 
não o que tiver de assignal-as, depois de subscriptas. 

r isconde do Rio Branco. 

----·------
N. !l07. -FAZENDA.- E)l 21i DE OUTUBRO Di 1872. 

Confirma a doutl'ina da ordem expedida em 3 do mez corrente 
á Thesouraria do Pará, ~ohrc a incompetencia do Thesouro 
para fiscalisar o.~ actos dos .luize~, relativamente á entre~;a 
de dinheiros de orphãos . 

.Ministerio dos Negor,ios da Fncnda .-Rio de Janeiro, 
em 2fi de Outubro dr~ t872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, remettn por copia ao Sr. Inspector 
tla Thesouraria de Fazenda lla Província do Pará, para 
os fins convenientes, o Aviso do Ministerio da Justiça 
de i7 do mer. corrente, em resposta ao da l<'azenda de 
:J do mesmo mez, com o qual foi-lhe enviada copia da 
Ordem n." 89 ultimamente expedida a essa Thesou
raria, declarando não competir· ao Thesouro a fisca
lisação dos actos dos Juizes que requisitam a entrega de 
dinheiros pertencentes a orphãos. 

Visconde do Rio Branco. 
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N. ~08.- FAZENDA.- EM· 26 DE OUTUBRO DE 187~. 

Manda restituir á companhia " Santa Thereza » a importancia .. 
dos direitos de consumo que pagou pelos objectos impor
tados para as respecth·as obras. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Hio de Janeiro, 
em 26 de Outubro de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo em vista o disposto no para
grapho unico do art. Lo da Lei n. 0 2039 de 27 de Se
tembro de 1.871, autoriza o Sr. Inspeetor da Thesouraria 
de Fazenda da Província de Pernambuco para mandar 
restituir á companhia « Santa Thereza )) a quantia de 
3:123~1:35 que pagou do direitos de consumo de di
versos objectos que importou para as obras a seu cargo ; 
não podrndo, porém, ser restituída a importancia dos 
direitos de cinco por cento, armazenagem c expediente 
de Capatazias, como requere~ a dita companhia na pe
tição que acompanhou o offiew n.o 77 da Presidencia 
daquella Província, de 27 de Setembro proximo passado, 
por não estarem comprehendidos na isenção concedida 
pelo citado artigo. 

Visconde do Jlio Branco. 

···-
N. ~09.-FAZENDA.- E~1 28 DE OUTUBRO DE 1872. 

Approva a deliberação da Thesouraria das Alagôas, de mandar 
despachar, livres de direitos, 116 peças de trilhos importados 
de Hamburgo para a construcção 'le uma estrada de ferro na 
mesma l'rovincia . 

.Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 28 de Outubro de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presiuente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província das Alagôas, em 
rnspo~ta ao seu officio n." 52 do l." de Agosto do anno 
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passado, que fica approvada a deliberação que tomou, 
de mandar despachar, livres de dire!tos, n.a Alhndega da 
cidade do Penedo, H6 peças de tnlhos tmporta~os de 
Hamburgo por Amberg & c.•; visto serem deshn~dos 
á construcção de uma estrada de ferro que, par.tm~o 
rlaquella cidade, se dirigirá ao interior da Pr?VIDCia, 
na distancia de uma legua, e não poder por ISSO ser 
flquiparada ás cmprezas de trilhos urbanos, cuja traccão 
to. frita por animaes. 

Visconde do Rio Branco. 

N. .~ to.-FAZENDA.- E" 2\l DE outunno DI! 1872. 

Em materia ti~ lan,;rtmentll 1k impostos, seja qual fôr a sua 
importa n<:ia , n:io c;t lw a !r,· alfa ás Hcecht~dorias . 

.Minisleri() dos Negoeios da Fazenda .-Hio tle Janeiro. 
'''U 29 de Ontuhro tle J8i~. 

111m. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para o fazer 
,·unstar ;í Hcrebedoria do Hio de .laneiro, que sendo 
presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso 
interposto pelo Provedor lla Santa Casa da Misericordia 
rlesta Côrte da decisão do Administrador da mesma 
Hccebedoria datatla de 2:~ de Março ultimo, julgando 
improcedente a reclamação do di to Provedor contra 
o Jançamcn lo do impogto em duas carroças pertencentes 
àquellc estalwlcdmento no exerdeio de !871 -18i2, 
e tJUe negou recurw da mesma decisão, sob funda
mento de que lhe competia julgar definitivamente a 
reclamac:ão ~ o mesmo Tribunal: 

Considerándo que em materia de lançamento de im
postos deve ser sempre facultada provocação para o 
superior legitimo, seja qu;t! for o valor tla questão deci
diria pelas Recebedorias; 

Considerando que á autoridade para quem e não de 
Quem se recorro compete o decitlir si cabe ou não re
rurso; 

Considerando que na llyp,Jthcsc vértente as carroçac: 
Li n~~adas eram em prr·:;ad.1' >ómcn te em levar barro 1]0 
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pateo do Hospital da Santa Casa para formação do caes 
fronteiro, e em transportar deste e das immediações os 
materiaes alli depostos por carroças ou barcos, atra!' 
vessancto apenas, e de passagem, limitado espaço da 
rua· 
C~nsiderando que não é desse transito de occasião 

que cogitou o legislador, c sim daquelle que se faz 
perennemente c em grande escala pelas ruas fla cidade, 
e de que resulta o estrago das calçadas: 

Considerando que seria por demais rigoroso applicar 
a casos como este, e em relação a um estabelecimento 
Jlllblico, tão favorecido pelos poderes do Estado, a 
letra da lei fiscal, quando, por uma razoavel il hem 
entendida interpretação, pôde o scn t'spirito favo
recei-o: 

HesolV'cu, por seu despacho de 21 do corrente mez, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento para o cffeito 
de mandar eliminar do lançamento as duas carroças 
nelle inscriptas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Vísconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Dircctor Geral das Rendas 
Publica:'. 

N. (di. -FAZENDA.- EM 2\l DE OUTUBRO DE 1872. 

/\as certidões reclamadas para a isenção do imtwslo de 'anco· 
ragem , deve-se fazer expressa menção das que já tiverem 
sido passadas dentro do anno ao mesmo navio )!ara o dito 
fim. 

Ministet·io dos Negocios da Fazenda.-IHo de Janeiro, 
em 29 de Outubro de !872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente tio Tribunal 
do Thcsouro Nacional, attendendo ao que requereram 
os negociantes lia Província lia Bahia Carvalho '-\: Ho-
drigues na petição que acompanhou o oflicio n. '' 9 da 
P rcsidencia da mesma Província de i6 de Fevereiro 
proximo passado, declara ao St·. Inspector da Thesou-
raria de Fazenda da Província do S. PedrD .. do·Itit+- .. 
U_ramlc do Su_I, p~ra que o faça consta rã_ AI f ande&'- P,;~!. , 
,.,lla•k do Rw hrantle, que, na~ rerltdM~ qnc lhr · n, ., 

/ !} 
'i 
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forem pcdiuas para a isenção do imposto de ancoragem 
aos navios estrangeiros entrados no porto da dita ci
dade, deve-se fazer expressa menção das certidões já 
passadas dentro do anno ao mesmo navio para o ditu 
Jim, conforme recommenda a Ordem Circular n. • 6~ 
de 6 de Julho de 18~6. 

l'iscondn do Rio Branco. 

N. H2.- FAZENI>.\. -•~)' :m nE ouTunno nE 187!. 

Autori7.a a Thesouraria tla l'rovincia do Espírito Santo para 
alor:~r o terreno f'lll que estevt~ o quartel do Calllpiuho, 
guardada a tlisposir,ão da Orrlem !1. 0 1:1 rle 2~ rk .hncíro 
•lc lfliN. 

Minis te rio dos Negodos da Fazenda. - Hw de .la· 
lll'iro, l'lll 2!l d·~ 0111 u bro dr: 187::!. 

O Viscomle do Hio Branco. Presidente do Tribunal 
do Thcsonro Nacional, autoriza o Sr. lnspector da The
~OtJraria de Fazenda tla l'ro\'incia rlo Espírito Santo 
}Jara aforar o terreno em que esteve o quartel do Cam
pinho nessa l'rovincia , dividindo-o em lotes , para 
nellcs edificar-se, sendo para is~o aforado a diversos in
dividuot::, e não a um sú, por ser contrario á disposição 
tia Ordem n." 1:~ tlc 2í de Janeiro de 18'~8, attcnta a 
falta, que ahi se dá, de terrrnos para ediflcar, conforme 
declarou em seu ollicio n. • 6 de 25 de Abril ultimo a 
Direetoria (~rral das Rcmbs Publicas. Recommenda , 
uutrosim, ao Sr. Jnspcdor que promova por essa occa
siiio a Yentla dos materiacs do extincto quartel, c faça 
expressa distincção nos rcf('ridos terrenos dos qtte forem 
propriamcn te de marinha~. 

riscondc do Bio Bmnco. 
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N. '113.- GUERRA..- EM !JO DI OUTUBRO DE 1872. 

Declara que aos officiaes honorarios competem, quando no
meados para com missões militares, as mesmas vantagens que 
aos officiaes eiTectivos do Exercito ; e Indica quando lhes 
devem ser suspensas essas vantagens se não marcharem para 
seus destinos. 

Circula r.- Ministerio dos Negocios da Guerra.
Rio de Janeiro, em 30 de Outubro de 1872. 

lllanda Sua 1\lagestade o Imperauor, por esta Secretaria 
de Estado, declarar ao Inspector da Thesouraria de 
Fazenda ua Província tle ..... que os officiaes hono
rarios, quando nomeauos para commissões militat·es, 
tlevem ser assemelhados aos eiTectivos do Exercito, 
competindo-lhes ag respectivas vantagens, as quaes de
verão ser suspensas, se não marcharem a seus destinos 
dentro do prazo de 30 dias, na fórma do Aviso de 23 
tle Abril e Circular de 8 de .Junho de 1858 . 

.Joã9 José de Oliveira .T~tnqueira. 

--.. ·--
N. H!~.- JUSTIÇA. - E~l 30 DE OUTUBRO DI\ 1872. 

Decide que o perdno conferido pelo Poder 1\lodcrador annulla 
a condição sociaÍ do c_scravo condemnado a galés perpetuas, 
o qual n11o pôde ,·oltar á escravidão. 

1\linisterio dos Negocios da Justiça.-Rio de Ja
neiro, em 30 de Outubro de 1872. 

Sua 1\iagestade o Imperador, a quem foi presente 
o officio n. o 134 de 23 de Abril ultimo, no qual Vm. 
consulta se o perdão, concedido aos escravos con
dernnados a galés perpetuas, nnnulla a condição 
social delles. Houve por bem Decidir, Conformao~ 
do-se, por Immediata Resolueão de n do corrente 
mez, com o parecer da Secção de Justiça do Conselho 
de Es!a!lo, qn0 o dirt~ito do senhor sohre o r.scravo 



desapparece pelo tacto da condemnação definitiva 
deste a galés perpetuas, já porque com tal con
demnação é incompatível a pcrmanencia do do
mínio, Já porque assim Pstá disposto na legislação 
romana, subsidiaria cto direito patrio: portanto uma 
vez perdoado não púde o condcmnado voltar á es
cravidão, visto que, em seu beneficio e não no in
teresse do antigo senhor, cessa pot· virtude da graça 
a perpetuidade da r~ena. o que lhe communico 
para sua intelligenew e fins convenientes. 

Deus Guarde a V m. -)~lanoel Antonio Duarte dt' 
A ;I'IJerlo.-Sr. llire~lor da Cnsa de Correcr:ão daCôrte. 

\J. H!l.- FAZENDA.- E" ::2 DE \ll\nwno llE 1872. 

:-lega appriJ\':\I;;io ús lota~iks dos lugare~ de Juizes 1\lunicipaes 
e d1~ Orphãos substitutos da l'rovincia de PPrnambuco, por 
11~0 tl~l'l'lll sido l'cgularmeHtc feitas . 

.Minis ter i o dos Neg-ocios da Fazenda. -llio de Janeiro, 
~~m ~de Novembro de 1.872. 

O Visconde do Hio Branco, Presidente do Tribunal 
do 'l'hesouro Nacional, declara ao SI'. I nspector da The
souraria de Fazenda da Província de Pernambuco qur. 
não podem ser approvadas lot:u;õcs dos emolumentos 
do-; lugares (!C .luizc~ l\lnnicipacs e de Orphãos sub
stitutos, da mesma Província, de que trata o seu 
otlicio n. o R87 de 2 de Outubro proximo passado, visto 
não terem sido fci tas de conformidade com o Decreto 
u." lJ.721 de 2f:l de Abril de 1871, e segundo o processo 
estabelecido na Ordem n." :l:l\l de 27 de .l ulho de 1863; 
eumprimlo, portanto, que mande proo•der novamente 
:.ís lotações dos t'molurnentos dos ditos lugares, de ac
côrdo com as t.li~posi,Jir~ c i latia'. 

I· i.>ronde do R i o Branco. 

" .......... 
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N. /lffl.- FAZE:'l:D,'\ .-EM 1: DE NOYEMDRO DE :1872. 

Neg-a hr~n~lo dt) din•itos p:1ra CPI'tos ohjPctos iHlportado~ pela 
Co111p:mhi:l ~~~ Estratla rle r"rro de Porto Alegr·r~ a Nova Ilam
hllrg-o, J•l~>r 1tJo '""t'lll rxdBsivrtmenle applicavcis á mesma 
Lstrada. 

1\linislerio dos Ne.~ol'ios 1la Fazcn1la.- Hio de Janeiro, 
Clll 't de Novembro tlL~ 1872. 

Illm. c E\nl. Sr.-Communico a V. Ex. qur não 
púde sr•r concedida a isenç:1o de direitos pedida pela 
Colnp:tllhia da Estrada de fr•tTO da capital dessa Pro
víncia a Nma llamliurr~o, 110 n~qtwrimento que acom
panhou o ollicio de V. Ex., n." Hi:Hi, de '1, tle Setembro 
jll'Oximo passado. p:tra os objectos IJUe dt~i\aram de ser 
contt'!llpl:ulos 11a rcl:H:ão n·mdtida ú Tliesouraria de 
Fazt•Jida da mc::.ma Província rom a Ordem n." 18!) de :!3 
de Dezembro riD lfl7l, por não serem exclusivamente 
applicaveis :'!dita Estrada. 

()uanlo :'t resti tuir"·ão, que tamlH)lll pntl iu aqui'! la com
panhia, dos dirdlos que pagou pelo material que já 
llavia dl'sp:tchado }Jara o mencionado fin~, dele requc
rl'l-a ;'t Alf:~ltllr•ga que arrecadou taes direitos. 

Dr•us Guanle a V. Ex.- Visconde do Rio JJnmro.
A' S. Ex. o Sr. Prt'sidcnle tla I'rr~vin,·ia dr S. Ptdro 
do llio Gr:nllle tlo Sul. 

N. 'I, 17 .-l\IAIUNIIA.- Aviso DE ~DE NOVE~lllRO DE 1872. 

Ddt'rmiua l[lJe os oJiir'iacs tlc fazenda sPjam os competentes 
para depositarem Plll estabelecimeutoi de credito, os{diuheiros 
p<~rlc-ncentes aos ~lJII'l'IIIIizcs artilice:;. 

:1.• Srcr;:io.- N. 1G!i!J.-l\Iiuistt~rio rlos Neg-ocios 
da J\Iarin!la .- Hio 1lC hnciro, em ~ de Novrmliro de 
11-17:?. 

I. 
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E tendo sido pela lei novíssima transferiLlas atlribui
ções que pertenciam aos mesmos commissarios para os 
otnciaes de fazenda, tt1m estes a competcncia de que se 
trata para depositar a juros rm estabelecimentos rle 
credito•os dinheiros dos aprendizes artificcs, conforme 
determina o art. 43 tio Rc!:!ulamcnlo de 21 de Julho de 
i8ü0. Deste modo fica rcsol.vida a rluvirla pelo lnspector 
do Arsenal rle Marinha dessa Província suscitada em• 
officio n.o 27 de 12 de Setembro ultimo. 

Oquea V. E'L communico para fner constar ao 
dito lnspcctor. 

Deus Guarde a V. Ex.- Joaqnim Del fino Ril1ciro d11 
Lnz.- Sr. Presidente tia Província Llo Farú. 

-·-
N. fl\8- F_\ZENDA.-I\\1 :; nt: 'ion::ll!mo DE 1Ri2. 

A~semrlha ús fahricas tle tlc<.polpar c::llú os eng-rnhos tle socar 
hcrva-matP, para pagan•m as taxas tias tabt'lh<; A c H, :l.a 
dassr, tio Rt~gnla11tento <lltllP'd' ao llccrcto n.o .1316 tlc 23 
ilc :llarço tlc lHii\1. 

Ministcrio dos Nrp;or:ios ria Fazcntla.- Rio de Janeiro, 
em 5 de Novembro rie U:i?::!. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Narional, comm1mica ao Sr. lnspcctor da 
Thcsouraria de Fazenda da Província do Paranú que 
este Tribunal, tomanLlo r·mlhecimt'lllo <lo rcn1rso que 
aeompanhon o oflicio dPssa TIH•murari:J, n. o 21, de I\} 
de Setembro proximo vac;ô:tdo, interposto por Antonio 
Gon~alvcs (lo NascimPnto c outros proprietarios de en
genhos de so,:ar herva-nntn, (ja decisão 1la mc~ma 
Thesonraria qur, confirmando o proce1limento da Col
lectoria do -1\lonote:;, equiparon-os aos mercatlorPs por 
grosso c eHs:u:adort•s 1lr r:ar~··, para pagarem as taxas rias 
talwllas A e ll, L" classe, tio llr)f.!:UI:tmrnto annoxo ao 
Decreto n." li:311i de 2:~ <I" J\hrro 1lr lHii!} :-resolveu 
mandar asserndhar a indnstria ·~~~~ f{Ue se trat:J. ús f:J.
hricas de rle:;polpar cafó, snj,•itas :'ts taxas tlas tahellas 
A c D, :1.' cl3sse; conti11uan•lo-se, por()lll, a lant;á.r as 
taxas da 1." rl:.~ssulas tlit;.ts TaL;:IIas aos merradorrs do 
mate por grosso, conforme j:'t f11i resolvido pl'la Orrlem 
n. '' 21i (l•J ~2] ;J·~ .Jp.lh<) d,. 1 ~~-n :, Th''~0~1nri:1. tlr F:1-
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zonlla da Província ue S. Pcuro do Rio Grande do Sul: 
ticantln, portanto, deferidos os recorrentes comprehen
didos na prii\ll~ira, c imlefcridos os que se acham in
cluídos n,t ultima das mencionarl:J.s espccies; ~ada se 
tr~tHin re~olvido quanto ao valor locativo, por não haver 
css~t TIJc..:ouraria proferido decisão a tal respeitO. 

Visconde do Rio Branco. 

N. 'J.l\1. -FAZENDA.- E~I Ü DE NOVEMBRO DE 1872. 

Jlevohe á Tht"ouraria de Santa Catharina, a fim de correr os 
tramites lc;.(aCs, um recurso sobre restituição de direitos, 
pela mesma Thcsouraria irr~gularmcn1e decidido em 1.

3 
ins 

tancia. 

l\Tinis!l't'in dos Negocio~ da F c~zcnda.- Hio de Janciro1 

em li de Novembro ue 1872. 

O Visr.;onue rio Rio Branco, Presidente do Tribunal· 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da. 
Thcsouraria de Fazenda da Província de Santa Catha
rina que este Tribunal resolveu manuar devolver-lhe o 
recurso que acompanhou o seu ollicio n." 6, de '!.7 de· 
Janeiro proximo passado, interposto por ELluardo Salles 
da decisão que lhe negou a restituição da quantia de 
1: 107:')971, de direitos pelo mesmo p~gos na Alfandega, 
da cidade do Dgsterro; visto ter havido irregularidade, 
tanto no procedimento rlaquella Alfandega em renunciar 
do Jireito, que lh.e competia, rle resolver sobre a refe
ri !la restituição, como no dessa Thesouraria em tomar 
conhecimento c decidir a questão em primeira i!}stan· 
cia, quando cabia-lhe súmente o direito de confirmar 
ou revogar a decisão da Alfantlega. 

Cumpre, portanto, que esta ultima Repartição se 
pronuncie por despacho sobre a pretcnção do recor
rente, c que, no caso de llle ser este desfavoravcl, lhe 
srj:un facultados os recursos permittidos pelos Hegula-. 
mentos em vigor: ficando assim sem ell'eito a decisão 
da Tltesouraria, de q uc acima se trata. 

riscondc do Rio Branco. 



N. ft'.:!fl.- FAZENDA.-- E~1 li nE Non:~u:no DE 18í2. 

Na falfa <lcs 1."' Escripturarins •las Alf:nulc~as, compele aos 
·f.u' Confcrl'nlcs S!lllsliluir os II'Sl;;;ctiHis luspPrton~s. 

l\!inisll·t·io dos N•·.oncios da F:1zcnda .-H in rl1~ Janeiro, 
rm G de No\ enthro di' li·;:·::. 

O VísconilC tlo Hio Br:llll:o, l'residentc 1lo Tribunal1lo 
Tlli~Souro N~cion~l, declara ao ~r. l!lspeetor da Thcsou
raria de Fazenda 1b Proriwia das Alagt1aS que não Jll'O
r•~dcm as r<Jzõcs pcl:1s qu:ll'~ infonua, em SI'U olliciu 
11." 1!1 de 28 de Fevereiro pro'\ i mo p:1s3ado, n~o ter 
tomado cnHilcrimi'IJlo da n:I-I:Jmar:ão dn 2." Esrriptu
nrio da AIL1nd••ga d.1 rid:Hir do l'encdo Julio Cesar 
L!: a I, run Ira o ;I(' lo do ri''Pi'l' li 1 o ! llSJWi: to r, que designou 
u l." Couf'ercnli' .IIJst' J\lllllilt':i l'itncntel pata suhsti
tuil-o JJos '~'li' Ílllfll'dinwlltos. na Ldta do I. o Escriptu
rario; não EÚ porqtw :'ts Tlt~~-'ourarias ettmprn resolver, 
como cntendc•n•nJ de j1tsliça, a.> qncsl<.ins qun lhes forem 
:llfpcl:ls pC'las l\ep:1r t iç<ks q I!<· I hes si\ o subordinadas, 
ficando salvo :'1 p:trl.i' o rPrurso para o Thesouro, como 
decidiu a Oi'dl~llln.'' '~'f.:; i!•: W d1• Olltu!Jro de 18~H, c 
outras po,;tf'riol'es: 111a' Lll'll!l'lll ]Hli'I]UC porlem os Ins
prrtorl~s d:1s llli'SIIIa:, Tltesol!rarias afastanJm-:;e das deri
SÕI'S de Si'llS :tllli'CC"SOI't'', 1'01110 já foi dedar~i]l) á de 
(;o,n f!i'la Ol'll<?lll de :!:-i 1!1: M.1rro di: 1Hii8. 

Fica enlrdanto ÍIHiderida a l'l'cl:llna~iio elo suppli
canll', visto ser o lu.élal' <JIII' 1'\~'1'1'1~ de cati~!Yoria inferior 
ao de 1." Cnn f1TI~lll1'. 



DO GOYERNO. 38~ 

N. 421.- FAZENDA.- Eu 7 DE i\OVEMnno DE 1872. 

Questão com a~~omp:mhia da ;Dóca da Alfandega sobre a in 
tdligcnl:ia tio rc~!iéciilo contracto. 

llTini~tério rlr1s N~·gocios tia Fazenda.- Rio tlc Janeiro, 
em 7 de Novembro de 187:L 

Illm. c Exm. Sr.- Com olncio tlo En.~rrnhriro Fiscal 
das ol1ras a rargo rlessa companhia, de 28 de Outubro 
ultimo, foi-me rcmr~ttido por copia o que V. E:c diri
gira ao Engenheiro Dircctor, tkl'!arantlo que no fim 
daqucllc mez terminara a companhia, rk coiil'ormidatle 
com os contracto~ 11or dia celebrados com o Governo 
llll]IC!'ial, o fornecimento de capitacs para continuação, 
qULT das ohras lty(lraulicas, quér (bs intcmas, c que, 
portanto, dcsga data em diant~:, não autorizava mais 
dcspPza alguma para aqnclle fim. 

Não sendo possível fazer parar as obras hydraulicas 
no ponto em que se açham, pelos damnos que dal1i pro
úri::un ;\parte já construída, e nem conveniente inter
rom]Jer a~ dos artnawns de ferro, que tão adiantadas 
se acham, resolvi, ú vista rlaqnella rommunicat;ão, de
clarar ao sol1rr·dito Engenheiro Fiscal que o Thesouro 
fomecerá os fullilos nece,;sario~ 11ara continuação das 
nwsmas obras, sem ]Jrcjuizo, porém , da solução que 
deH trr a qut~stão t!u estar ou não a companhia obri
gada a roncltti!-as com r:apitacs seus. 

E pol'IJlW da insistencia da companhia em conside
rar-se exonerada da ohrigaç.ão tlr~ que se trata, não obs
tante as dausulas de seus contr<.~ctos, especialmente a 
~. ", :J." r 21. • do quo :~companhou o Decreto n." 44~8 
de '1 de Novembro de t870, em virtude das quaes com
prometteu-se a conduir as obras hydraulicas c intrrnas 
com o seu capital fixado, c que poderia ser clevátlo na 
fúrma ela clausula U." do primeiro dos citauos con
tractos, resulta dcsaecôrtlo cn trc c !la c o Governo sobre 
a intelligeneia dos mesmos contractos neste ponto, c 
rlú-se a hypothCSI) prevista n~ clausula 23. • do de 186!): 
queira V. Ex. proceder com urgcneia ú nomeação do 
arhilro rJuc por parte da companhia deve com o do Go
nmo I mpcria I tomar conhecimento da questão. 

llens G nardP a V. Ex.-- Visconde do Rio Branco.-
A' S. Ex. o ~r. l'n~,.idenlc da Dircctoria .·· ~ 
•l:1 Púc~1 •la Alhmlcg:t. · \!i\H\ ·C;.\ UA C4,

1
, ·., 

"-'b \. u/ .D. \ 

<::t)' ,~ --
l ~· 

() ' 
I '. 
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N.í~:2 .-FAZENDA.- E)I 7 DE NOVE)JBRO DE :1.872. 

Os recibos de f!nantia inferior a BOSOOO não p:1.gam ~llo. 

J\linL;terio dos Negociosda Fazenda.- Rio de JJneiro, 
í'lll 7 tle Novembro de 1872. 

O Viscondr do Rio Branro, Presidente do Tribunal do 
Tltesouro Nacional , eommu n iea ao Sr. lnspector da 
Thesouraria de Fazenda ria Província de Pernambuco 
que este Tribunal, tomando conhecimento do recurso 
que acompanhou o olllcio dessa Tllesouraria, n. o 202, 
de 4 de Dezembro de i87l, rrsolveu mandar restituir 
a Luiz Gonv~s Silverio a quantia de 20~000 que de mais 
pagou, na Rccebcdoria da mesma Província, de taxa de 
ri nco rscra vos rnsid1~n tes no sru engenho denominado 
Bom .lc:;us, c cuja entregJ não foi ellectuad:~ por ter elle 
recusauo pagar o sello rio recibo que, da mencionaua 
11uant!a, devia passar no verso do seu requerimento, 
conforme exigia a di ta Rerebcuoria ; visto nenhum fun
damento tet· essa exigencia, em fJce do Regulamento 
de!} de AIJril de 1870, que manda cobrar sello sómcntc: 
•1uando os recibo~ forem de riO;)OOO para cima. 

riscanrlc do Rio Branco. 

N. !t2J.- FAZE~DA.- E318 n1: :-10\'E~IBI\0 DE f8a, 

Declara sujeito ao impo;;to do scllo o eoutracto de transfe
rencia . da Estra1la de ferro de Cautagallo para o domiuio 
da Província do Hio tle Janeiro . 

.Ministcrio dos Nrg-or~ios da Fazcn1la.-Hio de Janeiro, 
rm 8 de N ovcmlJro de f Si~. 

111m. e Exm. Sr.-lledaro a V. Ex., emrcsposta 
ao snu o!Ikio de 2 de 01ttuhro proximo passado, que· 
deve essa Provin1;ia pagar scllil Llo eontraeto de trans
h"rr'ncia, p~1ra o Slclt tlominio, ela EstraJ.a de ferro 
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rle Cantagallo, por.quan to, não- havendo disposiçâo :~.1~ 
guma expressa que Isente desse imposto as Provincia~, 
acham-se estas comprchendidas nas dis~osiçõCs geraes 
para pagamento do scllo dos contractos em que figuram 
como simples particulares; em nada influindo a cir
cumstancia de serem cxceptuadas do imposto de trans
missã-o de propriedade as acquisiçõcs de bens de raiz 
por ellas feitas, pois, já anteriormente não pagavam 
imposto da siza, ao pa~so que sempre pagaram sello, 
conforme se vê, entre outras, das Ordens n. "' HS7 c Hi8 
de 23 de Junho de i8ti2. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Rio de Ja
neiro. 

N. '~2L-GUERRA.- EM 9 DE NOVE~IBRO DE i872. 

Dá providencias sobre o estabelecimento de uma officina de 
sapateiro no Asylo de Invalidos da Patria. 

l\linisterio dos Ncgocios da Guerra.- Hic• de Janeiro, 
em 9 de Novembro de 1872. 

Illm. e Exm. Sr.-Remetto a V. Ex. a inclusa 
cópia da informação prestada pela Repartição de Quar-. 
tel-Mestre General sobre olficio do Commandante do 
Asylo de Invalidos da Patria, relativamente á olficina 
de sapateiro, que se vai ,crear naquelle Asylo ; a fim de 
que V. E·c expeça suas ordens no sentido daquella 
bem deduzida informação ao Commandante do refe
rido Asylo, transmittindo-lhe cópia da mesma. 

Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira J"n
queira.-;:Sr. JoãoFrederico Caldwell. 

Cópia a que se refere o aviso 'supra. 
~ 

Heparlição de Quartel-1\lcstre General a~~A DA C """· 
r. reta ria de Est;~do dos Ncgocios da GuetY~~~~Q' ~e 4,1,1_/ 
Janeiro, em 30 de Outubro de 1872, / ~"'> ·. 

li ' 
\· .. 

\'· 



O Commanuantc do Asvlo no scn offlcin incluso con
sulta-llw por onde se'rá feito u primc~iro fomecimento 
da tnateria prima precisa para os tr:JIJ:llhos da oflirina 
d1~ sapatcit·o, hem como o p:l~r:JIIli'Hlo do cstipcmlio do 
:\f,•stn~ contr~tt:ldo Jlara clirigir a mc.-:ma ollicina. 

A maioria prinw cnt1~11do I(IIC deHrá srr fornecida 
jli'IO Arsenal 111> Glli~l'f':l ( llllcnilf'ncia, sp j:'t vigorar a 
reforma do :\r-:eu:1l) da lfll:liidadc propria, ~~ em cptan
tidadc I>OJTc~spundl'llle au trali:dlio da dil:t ollirina, llu
ranfn nm nwz, quc':t· s1~ trate da falirit·aç:io de sapatos, 
fJUÚI' da de C.OlliUI'lllJS, IJII(~ ll llll~SIIIO .\l'SCUaJ UCSignará 
:·;eg·undo as lll~rec::;idadl'.' do sc·rvi,~o. 

1\gora que sc• \:ti inst:tlbr esta ollicina, e l(UC vão 
tc•r eomrço -:c~us trali:dhos ,·om pnuros otlicial's l' mu'tlos 
:q1rend iz,•s, ccm vóm q rw a f:dJr ic:11~:i') romeec por ~a
Jlatos, c• qnc o fornc·r.iJJli'nto ~~·ja calculado para ftOO 
on :;on par·r•.-: il1'SS:l e;;rrecie tlr• ··alr;ado. , 

O Comm:JIIrl:intc (],, Asy~o, rlqliJis 1ll'sle primeiro 
foriii'Cimento, rar:'t l'lll11 a:tnlr-rcdr•Jtc·i:J prc·r·isa o.~ outros 
JWdido,;, I'IIII~JI:J•ndo-;;t~ I'Oi!J a llirrr·t•Jria do "\rscnal 
~o1J1·u a espr~cie :k r·alc~ado quc' rln1a tc·r preferenr.ia, 
loC\"n IJlll' a ollil'ina pos-;a fal11·ic:tr l'olhurnos. Todos 
,.,t,•s fol'lll~l·iiiJCHto;; fr:itos pnlo .\rsr•n;i[ scr:\o aeompa
nli:lllos das n·speclivas COJJL:ls, :1 fim de Sl'l'Clll oppor
!Jtnamcnle imlc•Jlllliz:HL:s pela ollieina. Urna segunda 
via d1•stas cont:Js. assim como a t!c todos os outros 
snppritnenlos a tó :IC\"OI'a f1·itos ú mc•sma ollieina para sua 
installa1:Jo, serão reml'ltid:1' pelo .\rsunal á Hepartiçiio 
Fisral. 

A !imr·Jc~ tornar-se ell'r•r·ti>':l a iwlcmniz:trão rlc todos 
os supprinwnt.,J.-; f1~itos p!'lu 1\i'SI~Jtd dc~ ducrra á olli
r·itLI, Ollc'f'IT:JI'-Si'·h-1 O '''.!ji!ÍII ft• : 

1." () Ar,;c•n:d lll:lllllar;·t hzt•r n;prcss:llnrnte r, for
IH'c'rrit com a cumpeten te conta da sua importancia, 
mudl'los tanto rle ":!fJJtll> Clllllil de cothurnos das di!Ie
n•nlc.~ bi tol:1s 11."' i,:!, 3, r~te., IL':llla~ no nosso Exercito, 
a lim rle Sl'l'\ irem di' amostras tnra os lfUe houverem 
1lr• ser fahricados na of1icina; 

2." O Cmrunamlante do ,\sylo, Jogo que a offic~ina 
lto11ver manuL!durado tudo quanto pucler produzir a 
matnria prima con,;lante de rada pcdi1lo, hrá entrar 
a pari itb corrnspotlllente p:~ra o Arsenal de Guerra; e 
scnrlo este~ ralç:ulo julgar! o hemmanufaeturado e confor
llll) as amostras, canegat·-sc-h:io á n~,;p:~r:liva classe do 
Almoxarifado os sapatll::l a :3~:..;1)1) o p:tr e os cothumos 
a 7;\0!)0, !ll'r·ço-; este; pc:lo., qnac·s foram pag-os os nl-
1 im•,..; rornr·c·ido'i do c·-;tr:lll':l·iro Este·; jll'l'ÇO..; p()-
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df~rão ser depoí~ aller.ltlos, segundo :1s r·onui,~Ões rlo 
lllerr,~i]o : 

~. • O Arsenal de Gnrna dará ao Commandante do 
A..;ylo um;~ nota do calçado rerPbit!o c earrrgarlo á res
pcrtiva cl:lssP, c remcttcr:í iima 2." Yia da mrsma á 
1\rp:ntir:ão Fi,.cal; 

.i." O CrJinman:lantr, do A~vlo, eom a nota ílO calcatlll 
rccr·h!do e l'arrr·g~rlo pelo Xrs!'nal de Guerra, fari or
ganiz1r uma Cllllla r·orrentr ria p:1rtiila entregue~. lan
çando em rrrdito á oiTlrina a importaneia total da 
me;;m:t p:1rtida, segundo a conta (\o Arscn:1l; e em rlcbito : 
1." a importanc.ia ria ma trria prima correspondente, 
que o Arsenal forneceu para sua manuL1ctnr:1ÇãO; 2. o a 
quantia quo a mesma pari ida puder comportar em 
rksconto, para ir·se inrlr•mnizandu por partes os uten
sílios, fr•rramentas P mais objedos que o Arrenal de 
Glli'ITJ tiver sl1ppritln c continuar a supprir á rlita 
offleina, até ser paga intr~.Q'r:1lmente c~ta divida; 3." a 
quantia restunle da quo ft3r r:rcdiLHia, a qual deverá 
ser 3bonada em dinheiro ao Command:wte como ren~ 
dimr•nto da nfficina. para ~rr da h i deduzido o csli!'eilllio 
do ~Ie;;trn tla oflicina, parte do rc,;to repartida pelos 
operarias e onlra parte rccolhirl:\ ao re~pedivo corre, 
conforme dic;põe o regulamento do A,;ylo no f}Ull con~ 
cerne its oflieinas. 

Esta conta correntr, srrá enviada ú Repartição Fiscal 
para conferil-a r, Hrifieal-a pl'!os rloeumentos rcmetti
dos twlo Ar,;1~nalrk .(;uerra, esc.,·iplnr:d-a pnl:t veriJa 
c.onvcnicntr', e l·'\]ll'rlir-sc ord!'m ú l'ag::~doria. a fim de 
!'\?I' enlrr·gun :~o GnmnwrHlanle do A>vlo a rru:mlia qnc 
!igura como renrl\1nento da ollicina. 

Quanto ao paq:amrnto do MPstre da ofl1eina de sapa
teiros, parecç-me que púde-se autorizar o mesmo Com
mandante a lançar m:lo, por emprestimo, Llos dinheiro.~ 
que já tr•m no cofre da olllcina de alfaiates, indcmni~ 
1.ando-o depois com o rendimento da oflleina de sapa~ 
teiros. - Francisco Antonio Rllpo~o, Coronel Quartot
~lestrrJ Grneral. 



"obre a escripturaç:io e remessa dos donati\·os I'(Ut> forr.m off,•
recidos nas Províncias para o monumt>nto que se pretende 
ericlr aos bravos que succumliii;:lm 1Ío combate nnnl tl~ 
Riachuelo. 

Ministerio dos Negocias da Fazmúla.-- Rio Jc .Jancirn, 
rm i1 de Novembro de i8i2. 

O Visconde do Rio Branco, Presidrntc do Tribunal 
1]0 Thesom:o Nacional, em deferimento á petição d:t 
eommissão iniciadora de um monumento :JO'> bravo:; 
,,ue' succumbiram no combate naval de Riachuelo, or
dena aos Srs. lnspcctorcs Lias Tllesourarias de Fazenda 
que recebam q uaesquer dona tivo!:x que foram o!IcrceirJo;:, 
para o referido monumento, e escripturem como dcpo
~ito, remcttendo~os opportunamente ao Tlwsouro vara 
'err.m rn!rrgnr~ :~ mencion:~rl:l rommis.,ão. 

~. 'dti. -GUERRA. -E~· 12 DE :\OYE)IRI\0 DE 1872' 

:\ianda cl:lssificar discriminadamente os vencimentos dos Cirnr
rioes eontractados, e dos do C01·po de San!le do Exrrf'ito. 

Circular.-:Ministerio dos Negocios 1la Guerra.
Jlio de Janeiro, em 12 de Noveli1bro de i8i2. 

Manda Sua l\lagestade o Imperador, por esta Secreta
ria de Estado, declarar ao lnspector da Thesourarla de 
Fazenda ua Província de .•.. , para seu conhecimen•o t~ 
execução, que os vencimentos dos Cirurgiões contrac
Lados e dos do Corpo de Saude do Exercito, devrm ser 
cbssificados discriminadamente. 

João Jostf df' OlirPint J11nqueim, 
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'\. 4:0.--MARINIL\.-Anso DE 12 ng NonmBnu JH: :1812. 

l'Í\a o Inmero !los remadores e marinheiros do Anenal de 
~farinha d:~ Côrte, e marca os vencimentnb destes ultimos. 

I~. 1701.- 3.' Secção.- Mini~terio dos Negocim d:1 

J\l:trinh:l.- Hio de .Janeiro, i2 de NoYcmb;·o de !Si2. 

E•u solnr,ão ao que V. Ex. nw rcprcst>ntou solJn~ n 
}lt~ssoal dr remadores e marinheirm do Arsenal de~ Ma
rinha rh Côrte, fica estabelecido qnc o serviço do mesmo 
arscn:d será feito por dous patrõec:, quarr~nb rem:tdnre:> 
dt~ L" r·la';'iL\ Yinte c qn:1tro da 2." e viutr~ e tlous da 3.• 

():ta li! o :111 :.:~nh;.o pcrl:~~tecnte ao p.1 trão-múr, terá elle 
it sn;t Lli~posir,.Jo, além tios patrões, cujo numt>ro é fixado 
C':n oito, c além dos maciJinistas c foguistas, trinta e 
oito prillleiros marirJl1r~iros c quarenta segundos, vim
ren:lo os L"' trinta c cinco mil réis c os 2. 0

' Lrinla mil 
r•'~i~ mcns:1cs, a contar da prcsentr; rlata. 

Org:llliz>dos assim estes serviços, fica rcvog;Hlo o 
Aviso n." !08;) de 2~{ de Julho ultimo. 

Deus Gnarrlr a V. Ex.-Joaquim De/fino Rib!'iro d11 
fAc:.- A' S. Ex. o Sr. Barão da Lagtma.' 

Coucerle iseu~·ão de direitos de consumo, sob certas clausula>, 
p.tra algun,; g,~ncros que têm de ser importados de Portugal, 
eom o fim expresso de se lazer nesta cidade uma Expo~ição 
l'ortu;:nl'za. 

Mi n iste1·io dos Ncgocios d:1 Fazenda.- Hio de Janeiro, 
t'tll 1:3 dn Non~mbro tle i8í2. 

Tendo Josó Joaquim Pcç:mln Povoa. c l\Iarcellino Hi
lJeirn B1rhoz1 requerido isr~n,.:ão de direitos tlc consumo 
para alguns generos que prclemlem importar de Por
tug,ll, como unil'o fim de fazerem uma Exposir;ão Por
tU,'.?'Ut'::·t llt~ !:1 ,·id;tdr>, obrig·ll!do-.~e a pa:pr direito,; 



daqnellcs qtw por vt•ntura S1'.i~nt aqui\ cHJitlus; Jccl<ú·o 
a V. S. que se lhes pt'lde I'Oilet~ller esse faro r, uma vez 
!fUI~ os rderidos grncros n•nlwrn aeompanh3clos de do-
1'\lllWnto oflici;d. !Jnc eompt·nvP o fim a que SI' d!?~tinam, 
P qttc os JWI icion:trio~ pr1?~I.Pm fianr·a itlonea ne>sa He
JHII'Iit::lo p:tl':l ).!ar:tnl.i.t 1/:i l'l-'1'\Jllll'l:ll;;iD dos Jl]('.smo~, utt 
du p:tgatlll'fllo dt's l'l'o>pel'liY(J~ tli1 eito-; no caso dt• aqui 
1it'are111 : dcYendo-SI', p:tr:t se• pudt•r H'!·i!ie:!l· esta 2." 
ltypotlicsc sctn lt•são da F:tZI'!lda K:tr.ional, proccdt:r 
ús (ll'I'Ctsas rnnfcrcnci:ls r ralrtdo das taxa<; devida,;, 
quando os ohjcctos importados tin•rcm de sahir da A!-
1'and1·gJ. 

Deus Guarde a V. S.- Fisco nele do Rio Branco.- Sr. 
lHspector da Alfamlrga do Hin de Janeiro. 

N. ~~U.- FAZENDA.-· E" !fi ot: :~u· En~nno DE lei::?.. 

lla JH'o\·imcnlo a un1 t·eenrso eotH'.nnrnl!' ao despacho di' unta 
partida de k:pte,, sobn~ cu.ia cla:;siiii::\Ç;1o snscitou-sc duvilla 
ua All'amlega em \i:;La da qu:liida•tc da, \'art'l:ls dns mcstur". 

Ministerio dos N1?gneio~ da Fazr'tHi:l.- Hiu <IP .hru•ir(l, 
em 1fi d1: Noretllliro d11 1K7~. 

Trndo sido prl'scntr\ ao Tt·iltun:ll do Tlu•snnro N:t
ewn:d o rec:u1·so inlcqwslo Tllll' Fc1'1'1'i1·a ,1; M1'llr'ZC~ rb 
oleeisãn dc~.;a lll'fi!'l'tori:t ele. I:: dn ~Íit(n ttltimo, man
dalldo que os :;1!) l('(jLII:~, cort'l:tlllr·~ da.; :tlltnslt';Js que 
del'olvo, vindo:; dt\ Lil'npool, JJII varot·llypptn·cus, en
lrauo em :'l'nvemhro de 1~7!, n fll'los ru;orrenlcs sub
mcttidos a despal'lto r·m JaitL'ÜO du concntc :nmo, 
pagassem direitos wl ralorem, cmli'rlf'!lte opinaram o 
Conferente do Jesp:1ci1U e a IIJ:lioria da Commissão da 
Tarifa, que entenderam não Sl'l'l'lll applical'cL; aos rc
fet·idos lt•qucs a:~ l:t.'Cls r!o :1rt. 121ji! lia Tar:fa; o mesmo 
Tribunal: 

CrJihidcuwdo qu·~ a princir•al rlurirl 1 do C'1nferentc 
f! O dCSjliii'!IO !~ d.t tl1<11UI'Í;; fi:IIJUI'Iia ('lll'l :llj.;,;j(), para 
:,ujt~iLtl'Cl!l ;1 dit:1 nwrcado:·i:t a r!i''·i'~l'l!O rtrl ralure;n, 
as,ellla 11:1 rLt,;.c;ilil'arfw do reft·r ido al'tt,!ll, pol'qtu: no 
'''U rnt.e;adel' nJ,i sr: púdc rhr u nonw de varetas iL' 
~~,·~~:l ,J!' Tll:tr]r-il"l f'(}' r) dn 1(·,-flt· r•j;l r{!ir·:t.:rn. '"{rt3!ldn 
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estas pe~as, muito l.Jcnet1ciauas cumo estão, constituem 
a maior parte dos leques, c portanto do sru valor ; 

Considerando que o art.' t21i2 foi hem entcnJido pelo 
Conferente Joc:ó l\lalaquias Btpti,ta Franco, que com-. 
prdti'lHkn IW Lixa dt~ :lOO réis cada nm dos leqnes das 
amo;tras n.os l c 3, c na dt> lt80 réts os da amo~tra 
n. o 5!, porquanto as talas 1le ma:l\'ira e o'so qu~ ~us
tcnt:lm a fazcn<la dos ditos !1-qur~, produzindo o me:~mu 
dfeito qut' :1:; vart·Lts, não potlem ddl'rminar unta im
posição ele tna diffen:nte. qtLtndo por esse modo não 
augment:tm o sen valor, além de qnc na 2.• parte do 
htaclo artigo os \i'qucs de papel, sr'da ou pellica-, fran
rezes e semelh:mtc,;, sr111lo de osso, chifre ou metal or
din::nio pagam fiRO 1 éis sem tratar de varetas: 

RPsolveu dar provimt:nto ao refnido recurso, e man
dar que srjJm os leques em questão classificados no 
~·rti~o aC'im~ lllenciontdo, como opinou o Conferente 
B~ptista Fr:mco. O que communico a V. S. p~ua os 
Jins con venieutes. 

Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.
Sr. luspe:;tor da AlLmdega do Rio de Janeiro. 

N .. ~:lo.-FAZE\'DA.-E~t 18n~-:,ovEMnno oE 1Si2. 

A liaB<;a dos Collectores e ,\!lministradores das ~lí's~s de Rendas 
<kV<~ s~r calculada de conrormidadc com o dispo>to na Cir
ctila~· de 20 de M.trr;o ultimo, embora c!I~ctucm mcnsalmentu 

a cntrq;a da renila a seu cargo. 

M inistcrio dos Ne;wcio~ ela Fazenda.- Rio tle J,t
m~iro, em 18 dtl Norcmbro de l8i2. 

O Visconde do Rio Branco, Vrc~irlr•{lte do Tribunal 
do Tllesouro Nac;wnal, lkclara no Sr. lnspertor da Thc
sonraria de Fazentl:t rh ProYinci:J de S. Paulo que, não 
obstante ser feita rnet:s·llnll~nte a entrrga da rrnda da 
Cill!Pcloria da capital, n~o connllll alterar a Circular 
n." ti de ::o de 1\Ltr-ç.o proximo pn<s:l'lo, no srnticlo dP 
:<l tomar para tnse da lhitç·t do CuiiN·tor a r!unriPcim;r 
Jurte ela rend:1 de um exerci('io, 'confllrfllü propól em 
~;eu ot1ido. n." 8;} rle G de Sdembro 11ltimo ~ porqnanto·, 
prrm,w·u·nrlo P"'. r- ~~,_.,-,,..:, rlc ;1rrrr,trl:H~'t" 11:: re:oprc-
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livos Iivrus, pelo menos dezoito mezes, antes de :;n 
!'roccdcr á tomaria c liquid;lção das contas do~ exacto
res, qnér essas Estações sejam Alfandcgas, Collrctorias 
ou M~sas. de Rendas, c situada' n:1s capitaes das Provín
cias ou distante dclla;;, podem-se verificar, dentro do 
dito pr·azo, prejuízos na remb, para indemnização dos 
rJUaes não seja sufikientc a irnportancia da fianç:.1 cal
culada pelo termo médio da renda de tres mezes , 11 
mesmo de seis. · 

l'isccmde do 1/io Bmnt'o. 

[';. 'I:Jl.- JlJ::)'fi~:A.- E~l 18. DC l'iO\'E~IIliW DE 187'i. 

lleclnra IJUC aos Juizes Conuncrciaes e aos Presidentes dos 
Tribunaes do Commcrcio compele ordenar a prisão do Cor
retor, que recusa cxhibi1· srns liHos, nos termos do arL 150 
-· - t" 

1lo Cotligo Commerdal. 

~linisterio dos Negocias da Justiçu.-Hio de Ja
IJetro, em 18 de Novembro de f87'2. 

Consta dos ofiicios de Y. S., de 6 e 27 de Junho 
c 19 de Agosto ultimns, que o Corretor·Franciseu 
.José Silveir·a, sendo intimado para exhibir seus livros, 
só o fez dclpois de grande opposição ; e que tendo 
a Junta dos Corretores examinado os rnesmos Iinus, 
com autorizncão dessa Presidencia, Yerilkou que 
·~lle dcixára d·e cotar algumas vendas de assucar, 
incorrendo nus penas do <Jt't. 51 do Codigo Com
wercial; pelo que resolreu o Tribunal que fossem 
rcruettidos os papeis oo 'Desembargador I<isc.al, para 
proceder nos termos da lei. 

Cornrnunícando essas occun·encins, V. S. pondera 
que a pena, comrninuda no art. 357 do Regulamenlo 
n." 737 de 25 de Novembro de 1850, ponco receio 
podet·á inspirar ao Corretor, de:;de que tenha mo
tivos para contar com a impunidade, c que seria 
com·euiente urna disposi~ão, autorizando .o Tribu
nal a suspender o Corretor quando rceusassc ex
Jlihir seus líwos. 



no ilOYEI1;'iO. 

Sua Mageslallc o Imperador, a qurm roram pre
~cntes aquelles offieios, vistos os parecm·es do Pre
!:;idente do Tribunal do r.ommercio da Côrto e da 
Set:çiío de Justiça do r.onselbo de E:<tarlo, Manda 
declarar a V. S. que a providencia do art. ~jb7 do 
citado regu!Jmento é ('ffiC<lZ para a prompln cxllibição 
do protocollo dos Conetores; e fJUlJ assim aos Juizes 
Comrnerciac~;, como aos Presidr:ntes dns Trihunnc" 
do Commercio, compete ordenar a prisiio do Cor
retor, no caso ele recusa. 

Deus Guarde a V. S.-Manoel Antonio Duarte de 
Azevedo.-Sr. Presidente do Tribunal do Commereio 

' dP Pernambuco. 

N. 1:12.-.mSTI!~A.-E'If I~) nr. :'\OH11J:I\O r.E IR-;;;. 

D,~cJar:~ quP. nào pôtle se1· privado tln exercício do :tnno rc,;
pertinJ o .Iuiz de Paz, que tempor~u·lamrnir: snh:,lifne o outrt>. 

!\linisterio dos Negocias da .Justif:a.- Hio de Ja
TH~Iro, em ·19 de Novembro d1~ 18B. 

Illm. e Exm. S1·.- A Sua Magestadc o Imperador 
foi presente, com o officio dessa Presidencia de 6 
de Março ultimo, sob u. o 2.3, o requerimento de 
Antonio José da Silva e Sá, 1,. o Juiz de Pa:c' da' frc
guezia de Nossa Senhora da Concei•)"to da capital, 
reconenclo do acto, pelo qual um dos antecessores 
de V. Ex. decidiu que, tendo o 1. • Juiz de Paz 
perdido o ca1·go por mudança de residenCia, com
petia o exercício do ,. .. • ao no ao quinto cidadão 
votado, a quem a Camara Municipal deferira jura
mento, e não ao reconenle, que passúra para :L" 
lugar. 

E o mesmo Augusto Senhor, Conformando-se por 
Immediata Resolução de 20 do corrente mez, com 03 
par~ceres, juntos po1· copia, das Sec1;ões dos Ne
a-ocws da Justiça c do Imperio do Cons13lho ge.Etilodo; . 
Houve por hem Mandar declarar a v .• ..E! .. qJ.\e,Pnt)H 
(·as o snjeilo, não podia o rr<~orrr~nt~~ ,-;hV tlriv~r I) 

' 



·.uo 
do quarto nnrw, enmo proprietario, S<~gundo a dou
trina do Aviso de 12 de Janeiro dt~ 18ll6, corroborada 
pela Irnperinl Resolnr;üo dr. 19 de Julho do dito anno, 
visto que só temporarinmPnte substituíra ao Juiz de 
Paz do 3." :amo. O lj\JI' l:utiJillUIJtro a V. Ex. para 
G:-, devidos t:fi't iltlS. 

o,,u:; Guarr!t• '' \'. E':.- Yuw;rT J,rfo·úo Duar·te rir: 
•h(T!'tío.---.-.;1'. l'rc.,idt·nt•· •.L1 l'l'<•IÍ!I:·i;I du ~.Jaranhilo. 

Senhor·.- \f;Jlldou \'u: sa ~l:l~~-~·,.:tade Irnpnrial. por 
,\visn de :1 do corrt~t!it~. qt:t• <I :-;ci'IJto ele Jusfiçn do 
Const•i!IO d1~ J·:,ladn l'''II:->Uiln;;s<) l'(t!D Sl'll parecer 
sohrr) o in!:lnso rl•qttnitlH'Illo do !L o Juiz de Paz 
da l'n·guezi:~ de r'\ossa Sr)!lltora da Conecir;ão da 
capital du ~l<ll'<lliltiltl. rr•t'tJ!'I't)!ldrl dn ac.to, pelo qual 
o Prt>:-;irl!:tltl) da Pr(lvitll'i<l dr•,·iditl que o excreicin 
do f<. 0 anno t:lllli[H~I.iil, JlilO ;ttl J'l)('O!TelltC', fjiW pHSSOII 
para o :; . "lug:u-, por ll:m~r l'allneido o eidadiío eleito 
1." Juiz do Paz, porónt ao sttp[dt~tt!c~ mais volaclo, 
qne t'ôra juram<'ntndo na 1r'H·tua da lei. 

A Secretaria dr~ E:-,I;Hlu iuformon c opinou pelo 
nlo.lo :;,~guiulc : 

·< O .Juiz dt~ J';tz d:1 l'rPgttrzia d1~ Nossa Senhora 
da Conc<>i~;i'to perdeu o carg·u pur ter mudado d1~ 
residencia. 

Passou entüo Anlonio .losó da Silva o Sá, 4.• Juiz 
rle Paz, para o lugar dl' :1.", c \Wra o de 4." Joaquim 
Lea11drn Bibciro, :·,." vnltrltl, qtw a Camara jura
mcntou. 

HPSOI\·eu o l'rPsidr~IJte da l'rnvineia que Híbeiro 
servisse eon1n Juiz ri·~ Pilz do 4.. 0 <Hl!IO. 

CtHJtra 1:sta dr:l:isiJo l'l'I'UI'l'CU Silva c Sú ao Gu
'''rno, e qu<~ttto a 111itn cot:t fundamento. 

O :1cto prcsirleneial liiiSI'ou-se na doutrina dos 
Avisos 11." !i7 de 21 tk :\llril do 1838, e 12 elo Ja
neiro de 18fiG. Mas o que di:-;põcm esses Avisos? 

O primeiro dr;clara qtll', tendo um dos Juizes de 
Paz (não se indica o armo) pedido eseusn, cumpria 
f!Ue fosse clla tornada em consideração; o que, 
rtuando attendida, se juramentasse outro para servir 
corno supplentP dos impedidos, e como proprif)l~l· 
rio, quando ltll) competisse. 

Em que é que este AvisrJ resolve a questão., 
Vejamos o que diz o segundo. 
Eis o caso por Pile resolvido: fa!leceu o Juiz de 

Pn?: do :l." anno: a Canwra jnrarnPnton f.;mdido ln~l'~ 



DO GOVER~O. '•01 

t:ern;nHles, Yindo a servir no 3. 0 anno Francisco 
.José da Silva llamalho, deito para o 4-.• 

AIIPgou ~:-;se Hnmalho f1UC só havia servido corno 
snpplt~nt1\ e que tae..; suhstitui;Jies niío prejudicam 
o ll'lllll'ildll para s1;rvir llD anno proxinw. 

A sullt~;ií<~ do Gun~mo lrnpt•ri;d foi que o legi
tinw L" Juii: th• i'<~Z era Cantlidl', r: ttiíu ll<unallln; 
P''"'j\IH '':·:te, p1;\a nwrl1\ du .Jui1. dL; P:1z dn :J." anuo, 
P''~ ... :~r:t j:ilf'.l r::'t'~ \p•;;tr; n Ull1!11 7Jí'O]!:·i,:!m·in, e 
n[liJ CIJI\HJ .-.;u\J-;tituto, sp,rviu Clll todo es-.;1~ iltJttu. Em 
lugar du t!lCS!tlO Hamalho a C:lntai\1 jumJneutou n 
l.~<ltJdido. · 

Pen"o quP cs!n soll!c;fto lambem n:1u apruvcita ao 
Prc·sidt•!Jltl du ~hr;ml!úo. 

Nu n\·i~o eitado trnta-se de um .Jui;-o: que ser·viu 
todo o :::.o rm;w, eotno proprietario c não como 
su hsti lu to. 

E' inversa a ltypothese que se deu ultimamente, 
n respeito de Silva e Sú. 

Este havia servido como supplentc, e não como 
propricta rio no 3." mmo. 

O assento da ma leria é o art. 1 O do Co digo do 
Processo Criminal, iiJi: · 

« Os quatro cirladüos mais votatlos serfío os Juizes 
de Pnz, cada nrn dos quaes servirá urn armo., PJ'C
cerlendo sen1 }JJ'C aos outros aquelle que tiver maior 
nwncTo (lt~ ·votos. Quando um dos Juizes estiver 
servindo, os outros trcs serüo :'i!'US supplentes, guar
tlw1a, qttaiHlo tenha lugar, a mesma ordem entre 
os que u~o tirerem ainda exercido esta. substi
tuiçiw. )> 

lia duas espccies de substituição, sujeitas a regras 
difl'erentes, a saber: 

Substituiçã<? por impedimento temporario do Juiz, 
que está servtndo no anno. 

St; bstituiçiio por morte, ou escusa. 
A primeira é regulada pelo art. 1 O citado, e pela 

Portaria de 8 de Julho de 183~, Avisos de 21 de 
Fevereiro e 21 de Abril de 1838, tle15 de Dezembro 
de 1840, c 1 :: :~ .~ Julho de 1841, além de outrafii de
cisões. 

O supplente do Jnir. de Paz é o seu immediato em 
votos; e portanto o 2. 0 substitue o 1. ",e assim por 
diante. 

Esta regra subordina-se ao principio de igualdade 
e divisão do trabalho. Os Juizes, que já tiverem 
servido como substitutos, são pr0fentle~s pelos que 

!JJ;r.JS11ES JlE 1872. !íi 



não tiverem servido nesta qualidade; de maneira 
que um niio substitua mais vezes que o outro. 

O modo ele suhslitui<.;:10 por csuJsa, ou morte 
esl{t indicado no AYiso de 11 de .latwiro de 1806. 
Os ui limos da listn sollr~nt ~:;r:Hln:dlu•·nl.c, e o lng( r 
rago ··~ preew·hido por lllll o,uppll'nlr:. 

A intcrHJlO lll<lltif·~~l:l du L·;:;ic.blllO_l' roi que cada 
um dos quatro lltllls rotad'''' ~:;ent:-.se um mtno, 
p;unrdnnrlo-se qu;JIIlo po~;siwl, ;~ ordf~lll da eollo
e;tc<lo da ltsta. 

~~~, pnl'r'>rll, 1:ssa fll"llf'm sr: altf'ra pnr uma evcn
tu:didadt: qll;dquPI', t.:onlitll'w s;dvu o direito Jo Juiz 
clt~ Pnz, qul: p11ra bso nflo t·oneorrcn, e que eslava 
prornpto a Sl'l'vir, qu11ndn lh1~ toc:n:;se n sua vez. 

O <''lllll".1rio sr>t·in frnstr:1r a 1:111\linttr·n dos eleito
rr:.~, e nullific:ll' 11111 mnndnto pnr UllHl "simples allc
rnr;i o de Ittiiiii'l'f '"· i11d 1'111'11<! "1111' da Yontade elo 
111 i111 r~ ;11 ar in. · 

Süo juslainf!nte r:st:1s circllnJslnnci:h. qtH' se rliío 
a respc~ilo de Silvn e ::-\ú. Elle c•r;1 L' .Tttiz de Paz, 
e, sc·m ter funct;ionado nesla qtwlid;ulf', passo11 para 
3.0

: f' ehegJnclo-llte a oec<1siüo de servir, achou-se 
preterido por urn supplentP. 

Foi-lltc filial a asecilsun na listn : o r1uc importa 
verdadeiro ctmlntst•nso . 
. Deste lltot!o~ o dire_ito garantido .a um .Juiz p~lo 
lnclo da elm\{DO, esta sempre osetllante e SUJeito 
á cxtinr:ção fHdn mortu ele outro, c enimda nccirlentat 
de um supplente, que fica de mclhm· rondir:ão, 
em vez de completar sitllplioSrncnte a listn, como 
eautda par<1 os cnsos de irnpedirllenlo. 

Ainda rnnis: o dito supplentc, que nem podia 
~ubstiluir o 4! Juiz tk P:1z ( porqu1: a suhslituição 
deste cabe ao 1. 0 -Aviso n." :IR rk 1:1 de Julho de 
18'~c:l n oulrns deeisões ), usurpa, durante um nnrto, 
ao mesmo Juiz o exercício, que a est(~ pertenceria, 
pela eleiçiio, se não fosse nlt<.•r:1da n listn I 

Tudo isto contrnrín nhl)rtnntente, nflo só o es
pirito, mn!-l a proprin letra das dispositJH~S vigentes, 
qunnclo declnrarn que o Juiz nfío fiea privndo de 
servir opportunnmente como proprietario, por ler 
servido como supplentc.- Avisos do L" de Feve
reiro e H de ·Maio ele 1R~G. n." i;·, de 22 de fr.ve
reiro de 18!:ít}, e outrns <l<'r~isÜl'S. 

Sobre a especie deve substituir a seguinte dou~ 
trina : Quando se verifica r a llel·açiio na lista e o 
h1ir niio hm1vrr sPrvirlo o srn :~nno eomo proprir>tll-
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rw, por nàu ler ;~hegado ainria a sua vez, observada 
a ordem da suceessüo gradativa entre os quejá ser~ 
viram, não póde ser preleridc pelo supplenle jura~ 
mentado, para supprir qualquer vaga. 

Nm;ta conformidade se deve responder ao Pre
sidente, cuja <leeisflo niío pórle ser approvnda; cum~ 
prindo, portanto, qne Silva e Sá assuma o exercício 
das t'uneçües dr) Juiz de Paz do IL

0 anno. 
2.• Seeçiío, em 12 de Abril ele 1872.- Cunha Fi~ 

flW'Írcdo Junir))'.- Visto, 12 de Abril de 1872.- A. 
Flcw·y. >> 

A Sce;r;iío d:~ Justiça do Conselho de Estarlo adopta 
est<~ !Jan·cer, conforme a doutrina do Aviso de 12 
de .J.111eiru de 1::l!iG c corroborado pela Imperial 
Hesolucúo de Hl de Jtllho do mesmo anno, sendo 
qne o stlpplieantf~ só temporariamente substituiu ao 
Jttiz de Paz do :3. 0 anno; e ali<is, posto que mais 
votado, deixaria de servir um dos annos do qua
driEnnio para que foi eleito, e a que tem direito. 

Yos:,;a 1\lctgeslatle Irn perial m:wdará o f{Ue fôr 
melltut'. 

Sala tias conf'err,ncias da Secção de Justiça do 
Conselhn rle E-;tadn, em 28 de Junho de ·1872.
.Joo.;(~ Thomaz Nulmco de AJ'at~jo.-Barão das Tres 
Ban·as.- P'i'aJieisco de 1'a11la de Ne!J?Yiros Sa'yão 
Lobo! o. 

SPnhor.- Yossa l\lagest.arle Imperial foi servido 
Ord•~r1ar , por Aviso de ~do corrente, que a Secção 
dos Nt>gocius do Irnperio do Conselho de Estado 
consultasse com seu pnrccer sobre o incluso re~ 
qu<·rinwnto do lt-. 0 .Juiz tle Paz da freguezia de Nossa 
Senhora da Coneei\:üo, da capilnl do Maranhão, re
corTetHlo do aelo pelo qual o Presidente da Pro~ 
vineia dcf'.idiu qtJt) o exercicio do 4. 0 anno competia, 
n;-w ao recorrentt~, que passúra para 3. 0 lugnr por 
haver t'itllt~eitll) o eitladüo eleito primeiro Juiz, porém 
<JO .supplt•nle mais votado, que fôra juramentado 
na fôrma da lei. ~o exame dos pnpds, que acom
panham este Aviso, topou a Sec\;âo com o parecer 
da S<~e<~<iu dos Negncios do Conselho de Estado, a 
qualj;'t linha por ordem de Yossa l\lagestadc Impc~ 
rial eut1:;ultado úccrca do objecto. Esse pareeer, 
lucidamcn!t) formulado so!Jre eabaes informações 
da Secret<ll'ia da .Justi\;a, t1~ pru' imento no recurso, 
ft1n,·L•d,, \'rin<'lP;dntcntP 11;1 donlrtn;l do ,\Yj·,q de 1:! 
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de Jnnciro dr~ 18:jG, corroborada pela UesolU<;ãn 1le 
Hl d" .T111ho do mesmo nnito. A S,_,eçfw dos l':t•go
cios do ltnperio pnns<l como n i\ lustrada Se('.cãtl dos 
i\egoeios d;~ .Jusli!;.a, e~~ dt• pnn'I~Pr quP n dt•ei;;ilo 
do l'n•sitlt:niC' da I'!'Ovinl;i;, do ~larnrdtilo nilo póde 
s<'r "i'Jii"OYada, P que Antonio .Josó da Silva e Sá 
deve :1ssHrnir :h l'unt:ç,-•Ps d1• .Iuiz dP Pnz do L" anno. 
\'OSS:l ~lng·t~sf:H\e Jlll[lf\l'Íal, jlUI'I\lll. l'l~~u\YI~l"Ú ('011:0 
ltolln'I' por lwm. 

Sala d:1s con!'t~rc: :ias da S·~cr:iio rl•lS Nr~gor:ios do• 
htlpr~rio d1• c,,ns:•\llo de K'lntlo, l'ill 1 r; dA Oulubm 
ri f1 1 H7'2 .--Vi.•wn!lt Ir• rl·· Su; )()('li lu;.-- Fisr :tli/111' d C Sn lLW 

fí'í'lltlr'O.- Visr·O;!i[r• rln í/r!Ji/, UI'/ in!. 

Como p:m~cl~.- I':H:n. :!O tl1~ NoYI'IIthro dr 1R7L
Cnlll a rullric.a do :-;lia ~l:l.!;1·sladr o L!,.d·adur .
Mrwuc/ An/ru/1:''~ ])ur!,·/r• rir· 1~;'/';'dn. 

;·,r. :1:n.-niPEnro.- E"' 21 nE :-.;on)wno nE 1872 . 

. \o PrPsidculP tl:l. Provineia do l'iauhy. -- ll1~r:lara fJIW ó rn~
nil'c>la a illl'1111lpeu•nf'ia do Prcsiilf'nlc da Cantara Munit·iJiaf 
para :~-;stllnir a adlllinistr:H;~o da Província, na falta rlos 
\'ke-l'n•side~ttr:,;. I' insnlhistenle a 1lou1 ri na do Av. u.o 4fi0 de 
1!1 dt: llezemltro di~ 1Hilí. 

'2." Srr1.:~n.- ~Jinisfrrio tlns \"rg-orios d:l Itnprrio. 
--- Hio de .latH•iru, •'lfl :.!l de 1\uH'tllhro de ,187~. 

111m. c Exrn. Sr. -J<oi prPsPntc n Su:1 Magr\st:Hio 
o liii!JPI'ilflol' o offkin dt; 21 dt• Ft'\'l'rt!iro do rórrr•nle 
:m11n, lliJ qual o :lltfccPssor de\. Ex., conlllllHlÍI:anrlo 
as ocr·tlfTI~Ili'Í:ts qtll' se dl'l':llll pur oeeasiiw dt~ 1kixar 
:1 l'rc.~ir!t•rH·ia d1~ssa I'I'oYi!lcia, expt\r. os tnulivos 
pr>lns qu:H·~; n•rusl!ll passar n adnlit•islr:H)o :to Pre
sidt•lllr) dn Ca11tara ~lunicip:ll, qtw, na <IUSI)!II'ia dos 
Vice-l'n•sident:·s, SI) eonsirkr·;,\';1 :111\oriz:ulo para 
a~.stlltiÍI-n, nns lt'l'ltiiiS do ,\\'i;.;o 11." !,liO dt) Hl de De
Zl'Illhl'o de 1 :lli7. I)X\ll'dido d•· au:r'trdu Colll a dispo-· 
~i1::-to do art. l~J da Lr·i rlc ':10 df' Outubro de ·18:!:!. 

'!-: o nw,;mo ,\llgn,;to Senhor, l~urJ-;iclernndo que o 
:n·t. 1:l, em itJJeiru Yigor, dii Lei d<: 3 de Outul•ro de 
1~;:1\ l'f'Yf\~IP1 Plll t,d:l'' :•, ''lLI, l';lrf<'c; a \k "'O r]r· 
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mesmo mez de 1823, l\landa declarar a V. Ex., para 
os devidos pJft~ilos, que é rnnnifesta a inroll!~)Plencia 
do Presidente da Cat11ara Munieipal para tal fim, e 
não püde porlanlo ser 111anlida a doulrirw do eitado 
Aviso dA 19 dP Dezembro de 18G7; mas qnP, para 
oll\iar l'ulttros inr:on\·eniPnles, o (;ovPrno solicitará 
da :\ssr~tuhl(~a Geralwais amplas provideneias a este 
respüilo. 

Deus Guanle a V. Ex. -Joi7o Al{1'edo Co1·rêa de 
Oliveií·a.- Sr. Presidente da Província do Piauhy. 

N. q.:l'L -- FAZE:;DA.- E~l 21DE Nll\EMlll\0 DE f872. 

1\l:ulfla Jll'OI'cder á snhslilnir;ão uas notas IIC 2~000 •la 4.• 
e:;Lamp:L 

Ministrrio dos Negocios da Fazentla.-Hio de Janeiro, 
em 21 rle Novembro 1lc 18/2. 

O \'[;:conde 1!0 Hio Branco, Presirlente do Tri!Jun~J do 
ThPsouro N:u:ional, t1•ndo rcsolrido a substituirão das 
notas dr~ 21)00fl da 4." estamna, ordena aos Srs. iuspcc
ton·s das Thi'SOIJrarias de Fazenda que mandl~rn pu
lilicar I'SI.a J'l''o\ur;fio por anllllllCios no~ periodicos das 
Provinri:1s, e por cili l:ii'S allix:11los rrn iodns os municí
pios; proer·dam ú rcfr·rida Sllilslilniç:lo com o prod11cto 
da renda d~~ l'I'Spertrvas Thl'SOUI aria.s, solicitando a 
rem1·ssa dos fuurlos prf'r:i:Oos 110 ca~o de d•·licir·ncia da 
nwsma renda; e l'l'mellam mrnsa lmrnle ao Tllesouro 
as no las que se forrm su!Jstiluinrlo, dcvirlamcnl.e carim
IJadas e inuliliz~d:Js. 

Nos aniiiiJJCios r, l'ditars deverão drrlarar qun as ditas 
llOI:Js siio csla1np:1d:ts r•m papl'l branco eom tinta preta, 
tendo no CI'Hirrr o c:Jrimho- DOIS- rom tinta Vf'JUe; 
qui' o emhli'ma ó fonnadti com figur;~s t\:1 Ju.:tiça e Ver· 
dadc com a Cor{\a l111perial; que nos angnlos superiores 
~~inferiores d:1 not:1 h a o :d:!:<~rism:o- 2-; r finalmente 
que do l." di' n,•zr•mhro de 18/:3 1m diante conw:ará o 
desr·onlo de 10 "/o mensal'S no va\Jr das notas, que 
não ti\ ercm sido substituídas até 30 de Nov~mhro 1lessc 
annn. 

risí:ondc rio Rio Tlrrrnrn. 
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N. 43:i.- FAZENDA.- E~! 21 DE NOVEMBRO DE 1872. 

S.1brc a ro:nprtcnci:l da~ Thesouraria<> ele Fazenda para fisca
Ji~arern a rc<:Pila e despeza do Correio, e tomarem as contas 
1la Admilll;lraç:1n c A~e11da-; respn:lilas. 

~Iinistcrio dos Nr~or,ios da Fnr'tlila.- Hio de Janeiro, 
rm 21 Jc NorcmlJro tlc 187::2. 

O Visrondr, do Hio Br;~nr,n, Presirlrutc do Tribunal do 
Thn:;ouro Nacional, rli'clara ao Sr. In,;pecto:· da Thesou
raria de Fazcuda <h ProYineia de S. l'aulo, em re,posta 
ao seu officio n." 70 de i3 de Agnsto proximo pa:-;sado, 
que, ron forme d ispiir'm o a ri.. 31, '!: 8. o, do D<'creto n. • 870 
de ~2 de NovrlltiJro de HlJl, o Aviso do 1\lini,;trrio do 
Jmpl't'io clr' 17 rl1: l)pzcrnhro do mesmo anno, r Dt'cisões 
do Tlir'.'IJUI'O ll." L.d dez:; de Ago:-;to <Ir) 18;j3, c n." Gt 
do l1llt· Ft•Yerciro 1le u;:;;;, r'· c>'a ltepartiç;1o a compe
tente 11a Proviucia p-lt'a tiscalisar a rt>crita n clespeza do 
Correio, c tomar as conb:; da Adntinistrar~ãü e Agencias 
respccliYa .. 

Ten:~"• porém, as rontas tl••,t;Js ultimas ele srr prcs
l.adas ú JIICSIIJa ;\dtnitmtr:IÇ:Io, ú qual devem remcttcr 
os saldos ncllas exi:-;tcntes, r:omu r•,tú exprPsso no art. 
247 do Ile,gulamr•nto rle 21 dt• llr•zetllhro dr) 18H, c não 
sendo regular !fliC se Pittrr~guem m ditos saldos :'ts Col
lectorias c 1\lt~sas de nrud 1s, st~não no caso de serem 
indispr·ns:ncis j~ tlr·spcza~ a Llzr'r nestas Esta<;ões, 
l'.utnpre •]lJe essa Th<'souraria ai!Pt'C neste senli<lo a 
Cirrular qtw exp1:diu .. c dcterminr~ ú' mesmas Estd~õcs 
tjuc se limitem a PJitrrgar :10s A::cntc:; elo Correio as 
rpiantias mar,·adas pelo AdnJinistrarlor, exigindo para 
esse lim simplesmPnte uma nota da.' rlespezas neccssa
rias, r:omo dispílr' a cilada 11Pcis:1o tio Thesouro n." 1\JS 
de :z;J 1k Agosto tlt: lt;;J:J: dt•s:lppai·r·rcndo dc:-;tc modc o 
incort\r'tlir'IIIt', qut: aponla o Sr. lnspe<~tor, ele ins,~re
ver-sc nos bii:Jnç;Js t5o súllll'ntn a renda liquida das 
A,Q;eneias, o q11C não é adillis·.ivel, pois a referida Admi
nislraç;1o tem ohrig~:lo "'' r·m1tr·mplar inlt'g-ralrnente 
nos seus l1;danr;os a rt:cr:il.:t arn'c:Jdarla, lauto por Pila, 
como pelas li!PSlllas Ag<~nci:to., ronf'ortnr~ se acha dcter
lllinatlo, c ao que n~1o podcr;'t rcrnsar-sc, sub pena de 
l(~S['OHSaiJil idal\1•. . 

l'i~~.·o:u!l' "'/ i lia llntnciJ. 
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N. 436.- FAZENDA.- E~l 22 DE :\'OVE~InRO DE 1872. 

Isenta do imposto de inrlustrias e profis;;õcs a escola dom estira 
tle Nossa SPnhol'a do Amparo, in;titniúa em Pdropoii•, por 
~~r a llllO:'Illa t:s.·ola um Pstahclccimento dt: bcnclicr:ncia. 

~[i ni slerio rlns N (~goei o~ tla Fazcnt!a .- Hio tlc J~nei r o, 
em 22 tle !\'oYembro tle 1S72. 

I IIm. c Exm. Sr.- ComnJUnico a V. Ex. que foi con
cedida a isenção do imrJOsto de industrias e profis,ões 
pedirb pelo Padrr João Fr.:1nci:'CO de Siqueira Andrade, 
no requerimento rrne acomranhou o olficio de V. Ex. 
n.o 2'JJiO de n dt: Ontnbro proximo passado, p:~ra a es
cola domestica de Nu,;sa St:nhora tlo Amparo, por elle 
instituicla em PPtropolis, vi~to ser essa escola um esta
helecimf'nto rln benelicencia, do r1ual o supplicante não 
aufere lucro algum. 

Não póde, porém, ser conredirla n isenção do imposto 
pessoal que lambem solicitou aqnelle SacerJole no men
cioP.ado ref1ucri mcn to, por não ser-lhe a ppl icavel ne
nhuma das exccpçõt•s do Regulamento Lle 28 de Dezem
bro de 1857; devendo, portanlo, p:1gar o dito imposto 
proporcionalmente á parte em flUC dle h<tbita no edi
ficio da rl'frrida e:;cola, na lórma dó art. 21 do mesmo 
regulamento. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Visconde do Rio Branco.- A' 
S. Ex. o Sr. Prrsirlcn te Lia Província do Rio de Janeiro. 

N. !~31 .- FAZE:'l'DA.- EM 22 DE :'iOVE~IBRO DE 1872. 

Approva a lotação dos emolumentos do lnl!'ar de Juiz 1\lunicipal 
e de Or11hãos do termo da Barra de. S. Jo1!o, na Província 
1!0 Rio de .Janeiro. 

Ministerio dos Negociog da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em 22 de Nuvembr·o rle i872. 

111m. e E"\.m. Sr.- Commurricoa V. Ex., para os fins 
convenientes, que foi approvada a lotação d~~
mrnto~ rto lu~ar rlr Jniz 1\Jnnieipnl c cl.o---<frphãnl(lll'n~ r 

/. '(\ \.\"iD>~ .. 
I "'\ ,.. ·-r 

~ . ·, 

'' 
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termo da B:1rra tlc S. João, na Provincia do Hio de Ja. 
neiro, calculados em toO,)OOO annuars, como consta do 
re>pec~.ivo tenno que me foi remPtliuo c~n~ _officio do 
Collcctor das Bundas Geracs daqucllc munJcJpto de 2 !lo 
,;orrt~nl.t~ IIJI'Z. 

D1~us Gtiard" a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.- A' 
S. Ex. u Sr.l\lJnocl Antonio lltwrle 1le Azevetlo. , 

N. 438.- GUElUL\.- EJI 22 DI; XOVE}IBRO DE 1872. 

neelara '1111~ ns lilnlos de 1liYirla dt~ fanlanwnto tlas praças do 
Exercito unr1 den•ftl ser n·tnPIIrd '' a Sr~cretaria da Guerra 
Sl':tl JH'li1;:1o tios 'redon'' o11 ;;c11s lq;ilillws procuradores. 

Circular -1\lini!'terio dos Nrgor.ios 1la Guerra. 
Rio de Janeiro, em 2:! de Nu\t'mbro de 1872. 

Illm. c Exm. Sr.- Não tlnn~ndo os titulos de di
vida de f a r da men to de q ua !quer pra<:a do Exerci I o, 
quér esteja esn1~~ do srniço, qtu\r ufio, SI'!' remetlidos 
a esta Secretaria de E:,ladu sem que Yenham acom!)a
nhado~ de petição dos ~:redores, ou rle seu~ legitimas 
procuradores: expeça V. E"<. !li'S'e sentido as prerisas 
ordens ás autorida<les rnilitJres nessa Província. 

Deus Guarde a V. Ex..- João Jose' de Oliveira Jun
qucira.- Sr. Presidente da Pruvincia de .... 

N. !~39. -GUERHA. -E~r 22 DE NOVEMBRO !e 1372. 

Declara como se deve proceder a desconto nos venrimcntos de 
uma praça 'llle desertou ~~ SI~ acha em Conselho de Guerra, 
para iudemniza~·ão da ituport:u•cia dog uhjc!clos que extraviou. 

Ministerio dos Nego1~ios dn Gur•JTa.- Hio tlc Janeiro, 
em 22 de Novembro 1k :I.Hi2. 

111m. c Exm. Sr. -Tendo a Presitlencia da Pro
vincia do 1\laranhão consullatlo, em officio tle 29 de 
Ago~to llltimo, qu~l o prnccdimcnto que deve ter o 
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l:ommandant,~ llo ~;." batalhão de infant:~ria a res
peito do desconto pela quinta parte do soldo, orde· 
u:~dó ao soldado Antonio Luiz Jc Souza, que desertou. 
c se acha ~·m conselho, declaro á mcsrua Presidencia 
}ror Avi~o de~ta data, que, conlweidos os valores dos 
ubjecto~ extraviJ.dos, e feita a devida carg<i nos assen
tamentos tla pr;Jça, cumpre qtte dos vencimentos que 
lhe furem ab'HIJUO:> com exclu,;ãu tla etapa, que per
tence ao rancho coinmum, se deduza a importancia 
da lJUiuta pal'tP para intlt•mnizaçãu da Fc~zcnJa Na-, 
•·ional. Se )JOI't!lll fOr romlemnarlo á pena que não lhe 
dt- Jircilo a \eacirnenlo~, o úr•:--eoulo deve cessar, 
a t•~ que a pra\ 1 rever ta para as filei nrs do Exerci tu. O que 
communir:o a Y. Ex. p;ua s:~u conlweimento e para 
IJlll~ em caso~ irlentico., resolva s.~lll)ltuntemeutc. 

Deus Gual'lk a \. Ex.- João José da Viinl'ira lUit
IJilrira..--Sr. Jr1:io Frerl,•rieo Ctldwcll. 

' 
:\. ftW.- FAZENDA.- EM 23 [!E !'iO\lOlllllO DE 1872. 

Os emolumentos P scllo d:J<. Carl:ts ou llc<.:relos de nomeação 
ou-i'emoçâo dos Juizes de Direito dcn~m ser e:.l.lculados 
pel:l.s lnta~o~~, t1:1s I'I'Sp•:cthas comarca.;. 

:Minislerio dos Ne14ocios 1la Fazenda .-1\'io de Janeiro, 
1•m ~:1 :!e Norembro de f!j7::!. 

O \'i~conde do Hiu llranco, Presidl'nle <lo Tribunal 
do T!Jesouro Nacional, declara ao Sr. lnspeclor d~t 
Thesouraria de Fawnda da (trovineia de~. Paulo, em 
respo~ta :io seu ulhrio u.• 77 de ~ti de Agosto prox.imo 
Irassado, que o ti tu lo de I'Pllloçiio do Ur. ~ehastião 
José Pereira, do luo:ar de Chde de l'ulicia da mesma 
Província para Juiz de Direito da comarca de Taubaté, 
não ~~~l;'t sujeito ao pao;amento de ~~nwlumPnlos, visto 
s•:l·-litt' appliearl'l a Ord•:In 11. o 117 expedida a essa 
'l hc~ourari:1 em l!J dn Ottlubru ull.imu: cumprindo, 
r·OI'(anlo. qun seja rr.stit.niila an tlito Ma~tistradu a quan-
1' L' d•· ~O ~o:w qtu~ i nd,•\' irhnwut.• \h1· foi robr:Hh a 1 i lu lo 
.it• t·u~tdrllllt~IJto~-



Oulro~itll dcdara ao Sr. Inspcctut ljUL~, dcsle qUe 
comccou a vig-or~r :1 l3bella r!P emolnrnentos annexa 
uo Decreto n " f}:I:Hidc 2'~ de Aliril dn 18ml, con~id.~~ 
rou-se rC\'O~T~da a Circul:tr do Tht·S(Iilrfl tJ,• 11 de Junho 
de H1U2. a f(IW 'c rdl'!"l~ em oCII nwncionado oflicio: 
~~ qne o' r•HwlntucntPs, a:sim rr,mo o sello d:Js Cartas 
ou DectClli~ de ttOillt'at;~o ou rcmo~ão dos Juizes fie 
Diri'Íi(', n:ID '~o calcul~dos pelo~ vcncimelltns que 
estl•s purcdwm dos COfl"fS {'rtldi:':•:. f' si:~l j':·las lol<!ÇÕC"' 
<h~ JC'J'I'('Iiv ~ '· rfim'tl'i':11~ 

t~pprov:1 :1 tlf'liher:Jr;;!o d:t TIH~··olll':ll'i:t d:1 f'r(lvincia d:ts Ala~J•:l~ 
de r!P!'alli!P'-~lr dn territorio r\:1 Colketoria da lmrt'rali'Í7. a 
\i li:; de ~.1111 in e form:n· com ••,t:t 1111111 11ova Colleetoria. 

Mini,trrio <lo~ Nt•g-ocío~ rh Fa?I'Pd:\ ,"- Hin tlc .bueiro. 
r'lll ;:;; de Noí'emh1·n dl) !Si~ 

I) Vi:ico[]llr do Hio Bt atlCO, l'rcsidentt' do Tribuna! 
1!0 The,ouro Nacional, contlllltnica ao Sr. Inspector 
tia Thesnuraria de Fazenda da Província das Alagôas, 
em re~posla ao seu ollicio n.o \OU tlc '2G de Outubro 
proximo pascado, !Jllr' fui ap[H'O\'<Hia a deliberação (llle 
tomou, de dPsannexar do lPrrito; io da C.oll!'l'loria' da 
Imperatriz a vill:1 de Mnric:y, c formar rom esta uma 
nova Collertoria; fixando, nntrosim, em 2:; "/o a pnrecn .. 
la~em que devem perccbrr o:; re:pectivos empregados. 

Hecommenda, porí~m, ao Sr. Jnspcetor que informe 
ao Thcsourn qual a lotaç5o rio renclimen lo da nova 
Collectoria, o prazo JTl~rcadn para o rl'colhimenlo elo 
saldo rlas rendas a seu cargo, os nome:; rio Collrctor c 
do Escrivão, :t importanria l'm que foi arbitrada :1 

fiança dP~tr•-:, ~~ :1 data rh instal!af'~n d:l lllf'>Ht:l Coll1'r 
to ri;•. 



IJU fiOVEUNll, 

~. 'I ~:t.- JlAHI.~B \. -E" 2(\ Dt: 1\'0VEMBI\0 Dt: 1872. 

"arca O<; r! ia> em que devem ser feitos os exame; de admissão 
p:tr:t o Extcruato de Marin:1a. 

3. • Srt~çio.-Ministrrio dos Ne~ocim; da ~~~rinha.
Hio de J:mciro: 2tl de Novembro de 1872. 

!IIm. e E:<m. Sr.- Dt~ ar-côrdo com a representação 
que V. E·c me dirigiu r:m officio n." !18 de 18 do cor
rente, pcrmitto que os exames dP ntlmis~ão, a fJUe rr:
fnre-sc o art. 2. 0 do re~;.;ulamento do Externato, ~Pjam 
feitog IHH prilllf'iros H dias do mcz de Jatll'iro, devendo 
Pllt.:t'nan·m-,;t' a-; matricula:> logo que lt'l'Illillar esse 

prazo. · 
Deus (;ua nle a\'. Ex. -.Joaqnim De/fino Ri!Jeiro da. T,nz. 

--Sr. Vice-Almirante DiiTt·tor tln Externato da csrola 
dt· Marinll:t. 

~ú os Jui;:es espt~Giaes tios l't~itus da Fazt~utla têm tlircito a 
'Olllllliss:t<' ou port't·nta~l'lll pela arrPeat!aÇ:"Io da divida activa. 

~linislerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro, 
em ~G de NoHmuro de 1872. 

Illm. c Exm. Sr.- Em solnç.ão ao olficio de V. Ex. 
de 29 de Outubro proximo findo, a que acomp~nhou 
o o!licio, por copia, do Or. Juiz de Direito da L" Vara 
C1vd t!:t cidadr, de Porto-Alegre, represt'ntamlo contra 
o facto de se lhe não abonar com missão ou poreenta
gem da di,·itla activa que arrecada, v isto servir elle 
tamhem o e:tr!.;o de Juiz dos Feitos da F'IZPDda: tenho 
a dct·Iarar a V. E\. que nenhum rlirrito tem o dito 
Juiz :í rrfentla commi~~ão, á vista do disposto no art. 
~."das lil.;ln!C!;iit~s do Tltrsouro de :?8 tiP Abril riP 1851, 
11." 14:~, ,, Ordens n." 331) dP I~) de Outu!Jrn tlr i8;)l) c 
11." 215 de 2!5 de A::~osto de 18:-:i~. 

f!,eus Gnarde a V. Ex..- Visconde do llio Branco.
.\. S. Ex. o Sr. Presidente da PrnYinr~i;t rk S. Pedro 
r!o R in (;r~nrlc rln Sul. 



N. 'f'i.'le.- FAZE~DA.- E\1 27 [)E :\UYEMiliW llE l8i'l. 

A~ Prrsirlcnci~~ ele Provinri:~~ fHHirm concedrr licença aos 
rmprc~tados rir Far,r·rHI:t snhorrlin:~rlns á .\dmini~tração Geral, 
inrl••r,rrHI<'ntf'lllr'nlr rl•• inform:rç·r·,p~ dos Inspcetores das The· 
'<OIIl':IJ'Í:IS. 

;\linistrrin dos ~f'!.:nrios da Fazrnd:t .---llio de bneiro, 
r•m '27 rJ,• \ovPmhro de Hl7:?. 

() Yisconrln rlo Hio B1·~nro, l'rrsirlrntr' do Tribunal 
do Tllrsonrn N:ll'i()nal, drclara ao Sr. Insprctor 1h 
Tlrcsounria rln Fazr•nd.1 d:1 ProYÍ!II'Í:l rlr Sant;r Cafh:J
rina. f'lll rr•,;pr,:ola ao ~r11 rdlir·in n ."E!() cJp G do rorrcnlt•, 
IJIII' :1s Pr,·,írlr·rr,·i:Js d1• Pro-. in··i:1s não t/·m rigorosJ 
ohri•..::Jç:lo d1• OIJ\ ir n•; lrl·~pr·r· 1 flrcs ria.~ TIH'sonrarias 
p:rr:r 1'\l'l'r~f'rl'lll :1 :lf f l'ihiiÍÇ:io. 'JIII' a li' i ihcs ronfrrr, 
riP rnnrrrll'l' !i1·rn,_·:1 ans Plllfll'l'~;l'fos rir Fazenda ;:nhor
tinados :'r Adrnini·:lrn!:~n GPraf; r nrm rs;:a obri!!:Hãn 
SI' rr'tdf' dr·dnzir d;i Drri~'io 11." Fn ""!I df' 1\l:m;o dl' JI:\:J;j, 
qw· r·ita 1~111 ~,,.,, rnrnr ionnrlo nfticio, a qual ~c rcferr 
~,·,m,•lrlc {Js fir·Pnr;:1~ reqnrrirla~ ao Gnrern0 Imprrinl, 
r·o1nn lirm enlr·nrfcn a Prl'sidi'IICÍ:J. Si, pois, essa audien
ria t\ rm rrgra ~rral, ronrcnientr para o ar:Prfo de 
ta,•s concrsslli'S, ~s mrsrnas Pi·l'~idenGias compele n julgar 
~i di'VI'Tll 1111 n:lo prPsr·indir dn infnrrn:wúes d:rs The
solll':ii'Í:I'. 

;\'enhnm c~rtnri" 011 arrhir0 pnhliro. ainrla o mais prh·iJe
gi~rlo. pórle eximir-se de prP<;Iar f!ratnilamr·nr.c ;i Far,enda 1\la
rion:d ns rln•·nrn•'rtlos nn infonn:wik<; llf'l'f'":ari:ls ~o~ ini.f'
re,;s,~s da TIIP,nJa FazeiHia. 

Ministr·rin do.s Nerrorio.~ rb F:l!f'IHI~.--1\io rir .lanriro, 
('rn 27 rir Jllovemlm1 dr i8i~. 

O Visronrlr do Hio Branco, Prcsidenffl do Tribunal 
rlo Thf'souro N<~cional, rommunica <~o Sr. Jnspector tb 
Thrs"urari1 rir Fazrnrl:l •h J'rnyiwi:l ri" S. P~ulo. em 



n•sposla ao seu otlicio 11.
0 ;j7 de 17 de Junho ultimo, 

que approva a dcci•ão dada pela mc~ma Thesouraria á 
cnn~ulta, qne lhe fôra dirigida pela Collcctoria de Cam
pina~, drclaran,lo quP não ~c deveria pag-ar a0 Escrivão 
do .Juizo dos AnsPnles dessa Prnvincia José Gonralve.:; 
de Godoy Mauricio a quantia d'' ~iOO,~OOO por uma ·bu~ca 
r•m seu rartorio de autos ha muito pararias, r nos quacs ú 
interpssada a Fazenda Nacional; visto qnn não se púde 
con~idcrar rlcrog-aclo pelo art. 107 do Regimento de 
Custas o privi lt•gio consagraLIO em Leis antcriorPs, e por 
intereo;sc do bem pnhlico, e em virtude do qual á 
FazPmla Pn!Jiica se dão gralnitamrntc do cartorio, ou 
archivo ainr13 o ma i~ pri' ilegiado, os doeumentos ou 
inform:11:ues ncccssarias p:~ra o serviço ria Fazenda. 

Visconde rio Rio Branco. 

N. '<'lU.-- FAZENDA.- Eu 29 uE 'iOVE~IHIIO nE 1872. 

Approva a delilw.ração da Thesouraria da Província de S. Paulo, 
fle ITi·ar uma Col!Pctnna de I\cntlas Gcracs ua villa de Bar-

rPiros. 

Minislcrio do,; ;-.;cg-ot~ios da Fazenda.-l\io de Janeiro, 
f'lll 5![) dr~ NoHmbro dr 1R72. 

n Yiscondc rio Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, cornmuniea ao Sr. Impector da· 
Thcsouraria de Fazenrla da Provinda de S. Paulo, 
r~m rr~~posta ao seu ollicio n. • 93 de 9 de Outubro 
proximo passarlo, flUe foi approvada a deliheraçfio que 
tomou, rlc crcar uma Collrctoria de Rendas Geraes na 
villa rir Barreiros, c de arhitrar provisoriamente em 
I :OOO,!)ODO a fiança do respectivo Collcctor, c em 
:;oo,sOJO a rlo Escriv5o; fixando, outrosim, em 20 "lo 
a commissão f!HC rstes devem perceber, sendo i2 "/. 
para o primriro c 8 "lo para o ultimo. Cumpre, porém, 
que rleciHc ao Thrsuuro os prazos marcarlos para o 
recolhimento das rendas a cargo da dita Collecloria, 
:1 data da sua installaçiTo, c os nomes dos r(){ccid,.o~ 
Collct'for c Esrrido. . .· · 1 (' ~ ..- , , 1 '. ·11\ n., 

Visro11dr do Jlio Bi'~tr~~: · 

~--···-



N. 1--17. -GFEl\li.\.- E.\1 2!~ Di:: :\ll\L'-IHI\U Lll': ltli':!. 

Approva o ahono dl.' aju<la de cu-;to a um otlkial dr·sde Entre-· 
nlos até Onm !'n~ro, na razao rk cir){~Ot'nla lq;uas. 

~fini:;tcrio dos Nr·r.;orio~ da GtH•.rr:r. --!;in de~ .1::1-
llCiro, f'lll 2n dr No\;-·mlJro de 1072. 

Dr-~laJ·o a Ym .. p:!í·a st~ll corrli'.'<'tlllt:lllu c em re~posta 
ao s<·u offkio d1~ 27 do r~OI'I'r~ute, que approro a deli
lwr:rç;io que tornou, de maruhr abonar ao 'l\~nenlt! Josó 
Flor-cnr:iu dt> Tolr~do Hihas a ajuda de cu~Lo de,;de Eu
trc-llio' al(~ Our-o Pn·lo, na raôo de cirrcornta lcc;uas, 
I' hr'lll a.-;sim IJill' r•-;fa di,l:rllri:! lic:r ,•-;laiJtdt~<·irl:t para 
ai•OJIOS St!llleiiJalllt'S. 

IJ!'us liuarde a \'111.-- .for/o .Tu:,/ dr· 0/il'i'Ú'rJ .ltl/ll{llf'ÍI'rl. 
-·:-;r_ Honrill'.-!<1' Jos,·· .\l~:rr,•, d:1 l·'on-;,·,·a. 

'l;:r-ca " liiiiii<'IO dt~ trinta folhas par:1 o intli<'!~ do I!ITO de 
r<·!-:i,rro d:r <'llrrl'spondcrl<:i:r ollici;t! d<.s ''"l pn. do E:-.,!rciLO. 

Jllinislcr-in ,J.,, 1\'l'g<lt'i<l' d·t (i!!t'IT:t.---- Hi<J d•· J:!llCÍI'IJ, 
t'lll 2!1 d<' i\'111 <'tlll•r" tJ,: !Hí-2. 

111m. t: t·:\Jll. ~~·.---llurl:troa \.J-:x., p:rr;t seucu-
nltcr:itnélllo e rkrida {'\l'CIIdo, tJIIC !lO"-' lf'rllll•S da 
propos!;! !'cita pelo Comm:r!lihntc do I." batalhão dt: 
ar-till!at·tJ a (li\ 1: com a qual C<>lleor-tlararu V. Ex. e 
o (;t'lle:·af lnspcctor rios corpos <Jp-;t:r Côrlí•, se derr 
no li no ck rr·:.:-isf ro da cut-rr•,;pontl-•nt'ia nflkial do,; 
.-urpo:-; do Exert:ilo tlf!Siin:rr frinl:r toll1.1-; (l:lra o respPr.
til·o intlice, t'lll H'Z da tlecima p.1rli: do I1111JH'ro rle 
folhas, t:nmu lra1 ia sido IJJ:Jrcc~du na Ordem elo Ui a n." J Hi 
d;· -1 de ~l:m:o dt• 1H0!L 

nm_r<; G uardt: a v. E 'i.- Joõo ,/()SI("'' ( l'i"r·int J111!f/11PÍI't!. 
-- <::_, .. João Fr,·dt·J·j,·,~ r··J!-11· ,.q_ 



llO GO\'f:RNO. 

~~. r~\\l. -- :\1.\Hl:'iliA.- Em 21) de \orcmbro ue 1872. 

netcrlllitl:t o rw~tlo lwlo qual dc,·cm :;er feil<Js os ·exames elos 
~~·n:tnlai tnarintta alu!HHO'l dl) 't. 0 anno. 

'\.' Set'C;io.- :\lini.il<Tio dos N:•tfocios !1:1 Marinha 
f\ic> <],) Jalli'Íro, em :.:.9 de ;>ioH:tlliro de 1872. 

!IIm. e E-.::nt. ~):· .- Q; i'\atllt'' do~ gnarrl:ts-lllarinha 
;dmno~; do !1. "' llllllO dt•V('lll Stll' feito:' Il:t COllfOI'IlliLiadt' 
1!0 dispo,to no art. 1.", § ~)."e art. :J2 Ju regulamento 
·I c 22 d>? Abril di~ lBi!, at·.l!uiuilo u~ lnntes t'S(lCi:iaes dos 
Jnl'~t!lns ~lurn.nn~ pr·r:l:tiC o-; lelltcs t':lli!cdLtliro.' r o 
profp,:,onr :!to apJ:;t!'l'illo desç;a esrol:l. 

Para o pr''i''''so t' jttll!amento dos cxamcc;, julgo con
H~Jlif'nll' qne <:·j1 :tdopl:tdo o progr:ltlltna :~nnex.o, o qual 
t'Otn a-; lfilld i:ií':~•:\í,lS nl't'I'Ssarias I nttscrt•vu o rpw se 
acha ps!alwll~':i·!o para idt:ntico fim no rPgulamento 
do ~~o;, f t•rn:~to. 

V. Ex. :11!mi ltirá. desrk logo para serem ex~ minados 
11s gnard~s-m:trinl,~ ih turma de 187L que fizeram a 
\'Íagnm de instruí't.:ão na corH•ta Nictheroy, cntenrlen
dn-sc par:l esse fim com o respectivo colllmand:~nte, a 
(jtlf'lll se I~X[)I'dr~:n as ortlen~ ucr.essarias por Ílllcrmcdio 
:lo qual'tt·l-c~:cneral. 

O rcl:ttnrin, qne na fórma rio cilatlo:~rt. !~. 0 § !}.
0 tem 

de ser aprespnlado pl'l:l t~r!llgreg:Jç:io dos lente:; calhe.:.. 
draticos, ali~m das ird'ormarücs minuciosa'> a! li exigidas, 
r'onter:'t as qnc occorrercm sobn~ a~ vantagens Otl 

ddt•ito,; do rderido programrna. 
Ficam assim respondidos osollicios de V. Ex. n."'72l 

~~ 721} de 20 e ':7 deste mcz. 
neus G ua nlc a V. Ex .-Joaquim Del fino Ribeiro da Lu%. 

·--Sr. Vicc~Aimirante Dirl'clor rla escola de marinha. 
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I\ . .\:.\0.-.JCSTII .. :\.--bt :l HL llEZEl!Hi\0 llL 1H~~. 

Heclara que ~ü no r:asn rle imprrlimr•nln de lotlo'i os .Juizes dt~ 
Jlirdlo, tjue não lil"cl"em ura, pril"ativas, póde o Juiz su lJ
slitulo uo exerr.icio ria jnriadicr;ào plena st•nir uu cousclllo 
<lt! 1"1!\'isla tla Gu:1nla !\aciuual 

1\linisteri0 dos K"égocios rh Justit::l. Hin r!P J;l-

no:iro, t'ltl :t dr~ ])pz,~udtrn ri<: 1Hít. 

lllrn. ~~ Ex111. Sr.-- Foi pn:sl~lllt~ a Su:t Ma•.{t•sladr• 
o ltnperndur, t~tHII olli!-.in 11." 1~1 dP 2fi dr~ .ltllho ultinw, 
a solurJttJ dada tli'IU atltt·ct•ssor d~: \'. Ex. ;i segiiÍilll: 
collsultil rio Juiz :-,uh:,lilultl da 1." Y;11·a Cirel l11~sla 
t·apilal: Sl' 11 .Juiz de llir·~ito dt~signado parJ ~ervir 
110 run~;:-llto dt• l"t'\Í~l;l da t:uan!a 1'\;Jt·ional pt)de, 
por atllucn•:ia dr• lr:lllalh", p;t,;,;;1r cssr· cnt·argo ;w 
.1uiz :-,ullstiluto. 

E o mesttH) .'\nguslo Sf~tllt•tr. Cullf"tlrtnando-se Jlill' 
fmrnet.liata H•~sultll>io dt~ ·~n do lllm pt·uxitno lindo 
~~0111 o p<ll'Pt:er da Sr)t·.•Jw dP .luslir.:a do Conselhu 
dt~ Estado, 1\Jand;t dedarar ;1 \".Ex. que c1 Juiz de 
llireito dr)signado para sei'\ ir 110 consellw de~ l't'\ isla 
dct Guarda t\acionnl lli"to pürlf\ o· c i do ar!. íG do 
llecrt:lo n." 4HI·1 de 11 de \'oYt~lltlJro de 1871, de
clinar de:,le eneargo, por ser inltt~renll>, ú sua juris
dicf.JIO, reservando o inteiro PXerciciu dos ad11s ju
diciaes; e que so no easo dn impt:ditncuto de lodos 
os .Juizt~s de Direito, que IIÜ•) Liv.·rent varas pri
vativas 1ws comar·cas espec.;iaes, compete aquell(: 
serviço ao Juiz substituto no exPt'eicio <la jurisdie~.;üo 
plerw, segundo a doutrtna do a ri. fJ .. " § i .0 do ci~ 
ta do uccreto. 

O que eommuni(:o a \". "''. par:t s•.>tt conhcci
lllCIIlu e devidos l'll"eitus. 

llt:us (}uarde <t \'. Ex.- Mrmo,,z A,lfonio Duai'll' 
r{i' Azererlo.-.'>r. l'rt·:--idf'lll•: d;1 l'rO\Íilt:Íi1 do ~la
l":illlti"tll. 
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N. 4:il.-.TUSTIÇA.-Ell 3 DE DEZIBIBRO DE 1872. 

Declara que o Juiz Municipal suspenso por acto da Prcsidencia 
para ser rcsponsahilisado p1ídc, antes da pronuncia, retirar-se 
1!0 termo sem liccnç.a c só pcnlc metade do ordcnarlo, con
forme a 1!outrina 1!0 art. Hi:l ~ ~.· do Co11igo do l'roccsso 
Crilllinal. 

1\Iinisterio do!'; Neg-oeios da Juslir,.a.- Hio <le Ja· 
n1~iro, l'm :J de Dewtubro de •1872. 

Tllm. e Exm. Sr.-Emofficion."GOr1c27dcJunlto 
u!lillll.l \'. Ex. COIISII!lou soJJrt~ ns Siguintes duvidas: 

!. " S1~ o Juiz Muni<:ipal sustwnsó, por acto da 
l'rcsiilencia pam ser responsabilisauo, }1cídc antes 
da pronuneia relimr-sc do lermo sem iccnça; 

'2." Se nessa ltypolhese compute no mesmo Juiz 
o respectivo ordenado, na f1írma cstabcleeida para 
as autori1iades suspensas aJministrativamcntc c 
ainda nào pronunciadas. 

Sua MagestaJe o Imrerador, a Quem foi presente 
o referido ofiicio, Con,ormando-sc por Immediata 
Hcsoluç~o de 20 do mez proximo findo com o pa
rcl·.er da Secç~o dos Negocios da Justiça do Conselho 
de E~tado, Houve por bern l\Im;dar declarar a Y. Ex., 
quanto á ftrimeira duvida, que o Juiz :Municipal 
su~pen~o (o exercício niio cslú inllibido de sahir 
do termo, se~·u11do a doutrina do Aviso de 30 de 
Novembro de IR7!, salva a pena de revelia, em que 
por sua auseneia incorrer durante o processo. 

Quantil ú 5egunda duvicta, que, á vista da dispo
sil.:f\0 do (lrt. 16!j, § r~. o do Co digo do Processo 
Criminal, applicavel ao caso, o cmpre~ado ~uspenso 
por neto do <-:.overno só perde melndc do ordenado; 
.Jit porque a seu rc~peito dú-se razi1o maior do f)llC 
relativnmenlc ao suspenso em virtude ele pronuncia, 
jú porque a suspensüo prcrentiva, nf10 sendo, como 
r'~ a correccional, urna pena, niío fHÍde ter o efl'eito 
da privn<~flo de toJo o ord1~nario. 

Deus Glt<mle a V. Ex.-JilN110t'l Anlnilio lJ11adc 
de A.:•T!'r/1).- Sr. l'residcnle da l'nl\inl·ia du Pa-
r a uit. 

I ]I I' r.~ () J t ...: ~ :!' 

f' fl E I I • í . 



DECISÕES 

N. 'J.:i::!.- FAZENDA.- E)! !j DE DEZEMBRO DE 18í2. 

A<; quantias caueionadas no TlH'SOIIt'O para garantia de con• 
traetos de arrendamento de propriosnaciouae,, c fomccimeuto 
de gcncros, vencem o juro de li "/o ao anno; c os dcpositos 
ctll dinheiro, dos Corretorl's c Leiloeiros, o de 4 "/o tamlJcm 
;to auuo. 

Ministcrio !los Ncg-ocios da,Famnda.- R in de Janeiro, 
t'lll 'I de IJt·zcntbro de 1872. 

O Vi~comlc dn 1\io Branco, Presitlt'nle tlo Tribunal 
i)q Thcsouro Nacional, comJnHnira ao Sr. lnspPetor da 
Tltc>ouraria dt· Fazenda da Prol in c ia de S. l't•clro do 
f\io Gr.11td1: do SuL t•m resposta ao sett ullicio 11. 0 1:;;; 
dl' :!8dt~ Sdt:Jllhto pro\illlo pa<s:Jdo. que, de conformi
dade com o art. 7." da l.t•i n." t:l:i:Z de I!J de Setembro 
de 181iG, tem-se pa<.;o 110 Tl!csonro o juro de seis por 
··~:nlo ao anno pelas quantias caur:ionadas para garantia 
fi,: rontrartos de arrendamento dn proprios nacionar~ e 
l<>ruPcimento de generos, rptér o dito p;lgamento cstr·ja 
f•stipul.tdo, I[U<··r não em tat~s conlractos; não sendo, 
porhn, isso e'd•~nsivo ;'ts snmma~ qnc se rle1luzcm das 
prestações pagas aos arrmnataHtcs de obras e outros ser
Yit;os semelhantes, P que s:\o retitlas nus cofres nacio
naes para serem applicadas ao dkctivo pagamento das 
multas em tJUC cllcs possam iucorrer; visto não im
porl:u· esta medicla uma canção, c sim demora de paga
Inento nstipula1!a corno garantia da Fazenda Nacional. 

Quanto aos Corretor1•s e L•·ilill'irqs, arlw-se estabrlc
citlo o juro de quatro por •:enio ao attiiO para os dcpo
silos em rlinhciro, por cllcs rcali1.:ulos nos termo:; do 
art.:;." do Decreto 11.'' HO!i dr 2tj de Julho de 18:>1, n do 
.')i' I.. H." do lkcrcto ll. os;;:-; tlt• to dt• NuYemhro do lllCSlllO 

:: n ltP. 

v,sconde !lo Jlio !Jnmco. 



DO GOVERNO. 41!) 

N. ~:i:J.- FAZF.NDA.- E11 7 nr. DF.ZEmmo DE 1.872. 

Hrsol\'e r1ue, para a'cohrança de uma divi<la da exlincla Com
panhia B1·asileira de PatJneles a Yapór, se lhe proponha :icção 
ortlinaria pelo Juizo dos Feitos da Fazenda. 

l\linistcrio do~ Negocios da Fazemla.- Rio dclanriro, 
em 7 de Dezembro de 187::?. 

Tendo sitlo ouvida a Scc(io rlc Justi•;a do Conselho <lt~ 
K;tallo sohrea SC!!:tlÍntr~ que~ tão susdtaila elll parecer de 
~t' de Novembro de 187t Ja Directoria llO Contcndoso 
a ;;Pll cargo: si, consideralltlo-se a Fazenda N~cinnal 
credora rla cxtincta C')mpanllia Brasileira de Paqn<'lt•o. a 
Yapor Jll'la importancia de !~30:87~i.)?ri0, deveria pro
ceder-se contra a mesma companhia executivamcnlr, 
ou ante~ propôr-lhe pelo Juizo dos Ft~itos at:ção onli
naria para r:oagil-a, depois rlc ouvida e <:onvrndrla, no 
p:1gamcnto d;~ somma supra intlicnda; foi a tlita Secção 
de .Justiça de p:m~ccr, com o qual Sna l\bgestade o Im
pcratl o r !I ou v e por bem Conformar-se por Immcd ia ta 
Hr•,;oiUt::to tle r~ tlo mez corrente: Lo, que n.ão compete 
o excwlivo á diYida de que se trata, scnão"acção ortli
na r ia ; 2. ", 11Uc ó competente para julgar a acção o Juiz 
dos Feitos. 

O que communiw a V. S. , para sua intclligcncia c 
fins convenientes. 

ncn" GuarrlP a V. S.- Visconde do Rio Hranro.-Sr. 
Conselheiro Dirce to r Gcr.al do t'ontctlcioso. 

N .. í~;•,, ---- !'.IPEntO. -Ell 7 DE DEZEMllllO DE 1872. 

Ao l'rc,idenle da rrovincia tio Cc~rá- Resolve dnvidas rrlali\'as 
an JH'tH'I~dimcnto ria> Camaras Mnnicipaes na apnrat;ão geral 
dos votos para Deputado>. 

2." Secçiío .-Ministerio dos Ncgocios do Imperio. 
-Hio de Janeiro, em 7 rlc Dezembro tlc 187~. 

111m. c Exm. Sr. -l.orn o!lir:io de% de Outubro 
11\limo, sulllnr·.tt:•tt Y. Ex. :t <tpprov<H;itn. do r.úx~rno · .. -- -
!llljl·'.!'léd Ll ilt'l:l pP\1) t]Ual Lkr;[<llll\1 Ú.C.UlH\1')1 ~lltr'i~l· ! 

- - . 



DECIS!li:~ 

eipal da cid;Hie do Sobral, que dous de seus membros 
nüo podiam tomar parte na sessão da apuração geral 
dos votos para Depu ta dos á Asscmbléa Geral pelo 
2." distrieto eleitoral dessa l'rovincia; por ser um 
eunhado c outro tio do cidadiio Domingos José Pinto 
Jlmga Junior que obteve votos em uma duplicata que 
tinha de ser apruciada pela mesma Carnara, e man
dou em con:ilequeneia juramcntar os supplcntes que 
os deviam sulJstiluir. 

O ado de V. Ex. deelarando suspeito um dos Ve
readores que era cunhado do candidato votado para 
Deputado, tem poc si a disposiç;-w do art. 38 da Lei 
do 1. ,. de Outubro de 1H2H, c do Aviso de 22 de 1\l<~rço 
de 1Hii7, e Jka appruvndo; outro tanto, porém, não 
;Jeontecc com rclat,:üo ao impedimento, que não pôde 
sullsistir, do \ercndor, tio do candidato, visto que 
<Hillrdla Li:Í fez excepr;;io s(mJCnle dos ascendentes 
ou dcsecmlcntes, inniios c cunhado::; durante o 
cHnli:,diu, e nilo (:licito razer restriL:t:ues das quacs a 
rneswa Lei uilo L:ugilou. 

llt;us t;unrde a V. Ex.- Joüo Al(;·cdo Co;'?'êa d.•: 
Olir,·tra. --Sr. l'residt·ute da l'rovim;ia do Ceará . 

. ll<:•i;:n:: as d:ISscs a que deve111 SI'!' n·haharlas a~ praças iu
f:orinr•·s da armada IJII:tndo ~eJJl•'llCiadas a mais tle 11111 auuo 
•lt: pri.,.lu. 

2." Sccç:lo. -lllinisterio rlos Negoc:ios da Marinha, 
llio de Janeiro em 7 de Dezcmhro de 1872. 

Sua 1\Ia.~r·sl~rle o Imperador, T••nilo ouvido o Conselho 
Supremo l\lililar soiJl'c a inlellirrt•nria que se deve dar 
:"1 Bt•so!!lc:lo de H de Outubro de JH!i'~, P Conformando-se 
tom o pa·n·rr-r do referido CIJnsclho, exarado em eon
~illla de ll do Inez pro:xiuro Jl.,:::sadn, Houve por !)1'111 
llrd(cllar, em da la de 1. 1]0 r:on,·n te rucz, que as prat;;Js 
rnf1Tior••s da Armada quando I'Ollili'llllladas a rn;Jis di: 
lllll :11tno di' pri.,;lo ~t·jaJtl rd,;~i:-;:JiLJs do sc~uinlc modo: 
tI nlii··i.d infl'riur do C•'IJ'U di' JIII[•t'tiac~ .Marin!I~irll' 
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a imperial marinheiro de 1. a classe ; o oficia I inferior 
do Batalhão Naval a simples soldado; o ollicial mari
nheiro, do quadro ou ex.tranumerario, a primeiro 
marinheiro. O que communico a V. S. para os devidos 
ciTei tos, c em solução ao ollicio de i de Fevereiro deste 
armo. 

Deus Guarue a V. Ex.. -Joaquim Del fino Ribeiro 
da Ln~.- Sr. Barão do Iguatemy , Encarregado do 
Quar Lei-General ua Marinha. 

N. !1i)ü. -- GUEHRA.- Ell !) DE DEZEMBRO DE 1872. 

Ilcgula o fornecimento annual tle mais dous pares de sapatos 
aos Aprendizes Artilheiros. 

Ministcrio dos Ncgocios da Guerra .-Rio de Janeiro, 
em \J de Dezembro de 1872. 

lllm. e Ex.m. Sr.-Declaro a V. Ex.., para seu conhc
cimen to c cxecu~:ão, que á vista do que representou 
Sua AI tcza o Sr. Commandantc Geral de Artilharia em 
o ~cu ollicio n. o H8 de ! 5 do mez proximo passado, c na 
t'órma proposta pelo Commandante do Deposito de 
Aprendizes Artilheiros, se devem fornecer aos soldados 
c rabos do mesmo Deposito mais dous pares de sapatos 
110r anno, tirando-se a respectiva despeza dos saldos 
provenientes das quantias destinadas âs lavagens de 
roupa do corpo c aos fornecimentos da enfermaria, fi
eamlo assim derogada a disposiÇão do Aviso de 24 de 
Janeiro do corrente anno, c devendo deixar-se accumular 
como anteriormente os· ditos saldos até que com elles 
Sfl possam comprar os sapatos ncccssarios á mencionada 
distribuição annua. 

Deus IJ uarrlc a V. Ex.-João José de Oliveira Junqucira. 
-Sr. Ju::;é de Vicloria Soares de Andréa. 
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N. 1:ií.-lMPEH[(}.-E)l !l llE DmDIIlRO DE 18í2. 

Ao lUoutc-pio Geral de J:couomia dos S.rrvidorcs do Estado. 
-Approva a interprt'laç:lo dada a uma flisposi(,'ão do seu He" 
ÇUI:liiH'fllO, 

4." Sr1:rão.-l\linisl•~rio dos NPgocios do Imperio. 
-Hio dl' J:trwiro, U de IJcZI'IUIJro de .f8i:2. 

Illm. e Ex m. Sr.- Foi pn'S!'I! te a Sna l\Iagcstadr o 
ImpcraJor o olliciu de G de l\lan;o ultimo, no lfUal Y. Ex. 
t~xpôz qnc, tendo pas.sado a segundas nupcias a viuva de 
um rontrihninte do lllontc-pio (;oral •le Economia dos 
Sl'rvidures do J<>;tado, qu:mdo jú estava em execução o 
Jli'cr•'to 11." ~.'fiti de 18 de F1•1'er1'iro de l8i0, o Tltcsou
reiro, ú Yista do art. 2:2 deste lkt'reto, suspendeu o 
}Jagame11to d:1 metade d:~ p1~11sâo que aqucll:~ pensionista 
n~ceJJia, e t:ll resolução foi contirm:~da pela Directoria ; 
submettida porém a IJUCsfJo, em vil'tude d~ reclamação 
•la intf'ressad:L á l\lesa pl1ma do Monte-pio, dcci1liu esta 
que 1 disposição do art. ~2 n:1o der e abranger as vi uvas 
que jú eram pew;ionistas ao tempo da puhlic:~ção do 
referido lkcrrto; e tratando-se de uma interpretação, 
:;ujPilon V. Ex. a decisão da J\{,•sa plena á ;~ppronçãll 
do Governo lUJperi:il, na fúrma do art. 32 11aragrapho 
lllli1:o do cit:ulo DeiTPio. 

E o 1\lesmo Augusto Senhor, Conformando-se, po!: 
~na lmmediata Hcsoluçfl"o de :~o dt' Orrtu!Jro, com o 
Ji:ll'i'CI'I' da s,•c1;ão do~ NPr:;ocios do lmp1~rio do Con
~~·Jiio dn Est:IIIO, 1"\arado 1'111 Cllll~lllta de 1:~ de s,,_ 
tcmhro, Houve por hem Approvar a inlerprcta1:ão 1brb 
]leia Me~a plnna, pois, ú rista das Pxpressiies << anti.r:;os 
,. novo~ contrilnrintes » Cllljli'Pg:ulas no art. :li do De
nPlo n." v~ili til~ JH di~ Feverl'iro de 1Hi0, ()de ('011-

í'ormidadP com a doutrina do Aviso n." ::!:19 dn 21 de 
Julho de Hnt, n5o i· applic:nel a disposição do art. ::!2 
:ís pensioni-;tas que estavam então no g(Jzo de pensão, 
JlOI' ll~rf'rn fnllr•cido os contrilmintes, m·1s :~os contri
lluintl'.s !JIIf~ f•xisliarn I' ao' ~r·us l11:rdciros e instituídos. 

lleus G11:Jrrle a V. Ex.-Joü·o Alfredo Corrêa de Oli
!'rira.- Sr. PresidPn lt: do l\1 nntf'- pio Geral de Economia 
dos Senidnrcs do EstadP. 
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N. 438.- JUSTIÇA.- E~ W DE DEZE~!BRO DE i 872.-

Declara que, onde não residir Promotor. I'ublieo e não houver 
Adjunto designa!lo, compete ao Juiz Munkipal nomear pes· 
soa i!loih~a, para assistir ao encerramento da {matricula dos 
escravos. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio de Ja
neiro, em I o ele Dezembro llP 1 Rn. 

Illm. e Exrn. Sr. -Foi presente a Sua Magestadc 
o Imperador, com o officio de 2 ele Outubro ul
timo, a resolução dada pelo antecessor de V. Ex. 
ú consulta do Juiz de Direito da coman:a de Caxias, 
declarando-lhe que no termo, onde nüo residir o 
Promotor Publico e não houver adjunto designado, 
compele ao Jui:r. Municipal respectivo, corno en
tendeu aquclle magistmdo, norncnr pessoa idonea 
para assistir ao encerramento da matricula 1ios 
~~scravos, na conformidade do art. ,IG do Decreto 
11. 0 4835 do Lo 1\c Dezembro de 1871. 

E o mesmo Augusto Senhor l\landa approvar essa 
decisão por estar de accót·do com o art. t.• ~ s.• 
daLein.•2Q33de20 deSetembro, eart'. s.·,~2."e 
!~4, parte 2.• do Decreto n. • !~824- de 22 de Novem
bro do armo passado. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Manol'l ;1nlonio Duarte 
de Azevedo.- Sr. Presidente da Provinda do l\la
ranhüo. 

N. Mi!).- FAZE:'{[)A.- E~l 10 DE DEZE)!BilO DE 187~. 

Nega provimento a um recurso s<~bre a rlassif1eação 1\e urna 
parti tia 1le chinella5 de \;1, por caiH~r a llcci,ão na alçada ú a 
Hepartição recorrida, c não se verificar nenhum dos !'asos 
l'tn que é l'acultallo o recurso de revista. 

:\li n i si e rio rlos Negocios 1la Fazenda.- Hio dr~ Janeiro, 
f'lll lO de Dezembro tle 1872. 

U \'i~rnnde do Hio Branco. Prc~idt~nle tio Trillun.a.L~l~---
Tlll''''\iro \acionai, t'Ollllllllnira ao :-;r. In~per-t1lí' Çir, q'fi,<;.-r, 11 . ·. 
~uurar ia Llt: Fazenda da l'ru\ i1wia do .\lanrilltifu' \iúe 'r~b ,. , · '" 

'/I 

' 

'· 
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Trihnnal resolveu n:io dar provimento r~o reclll';;o qnc 
acompanhou o seu o!Iicio n. • tm. tl1~ l!) tle Agosto pro
ximo passado, intt'rposlo por Eclu:ll'llo da Silva Santos 
l\: c• tia tlceis:io da Alfantlcg-a, que classificou .como de 
J;t c sola fina trinta r duas duzias de pares tlt' chincllas 
por l'lles snhmcltitlas a tlcspacho como de Ire ido de lã; 
vis lo estar a menciortatla Llerisão compr·ehcntlida na al
çada da dita Alfandt'ga, r não se Yl'rilicar nenhum dos 
caso;; em que é facultado o rcwrso 1le revista: acrl'l's
ccnilo que a classificação tlada por clla á mercadoria tlc 
que se trata, rslá dt~ aecôrtlo com o que se pratica na 
Alfandegado Hio de .Janeiro, conforme ronsla do parecer 
da respectiva commissão de Tarifa, r cuja copia ~e rr
mclle ao Sr. Inspt'Clor, juntamt•ntf• com o processo ori
ginal c as amostras que arompanharam u seu cilatlo 
ollicio. 

l'iscundc do llio Branco. 

N. íflO.- FAZE\'IH.- E.11 lO DE or.zr.~mno nr. 1R7:L 

Não lcm lugar a rcvalitlação 1lt~ 1locnmento-; c p:.peis, srllados 
«·om estampilhas 1la taxa llevilla, datados c assi~na1lo'i em 
LI'IIIPO, pelo simples fado tlc serem as est:wapilhas iuutiliz;Hlas 
stíruente com a assignatura tia parte. 

Ministerio tios Negoeios da Fazr:rt,h .- Hio 1le Janeiro, 
em 10 de Dl'zem JJt·o de iH i';!. 

O Vi,;contle do Hio Branco, l'rl'~itlente do Tribunal do 
Thesouro i\'acional, COI!llliUHica ao Sr. lnspcctor da 
Thf'souraria tle Fazentla da Província de Peruambuco 
que este Tribunal rcsolrcn dar provimento ao rrcurso 
fJIII' acompanltort o sc11 ollicio n." '2();) dt• H de Non·mliro 
proximo pas~ado, intrrposto JIOf' Li~lllnann FriTi'S da 
tlceisão dessa Th1'souraria qnt•, i'illlfirmando a da Hect•
bcdoria, Jl(•gou-lhcs a reslitniç~o da qnautia de i81600il 
f!IH' pagaram d1~ re\·:J!idaç~o do ~cllo dn quatro ll'tra-:, 
por n:io 11'1'l'lll as e-;l:tnq,i!II:Js -;id<J Ílilllilis:lll:as com a 
d:ila das lllí'.'-'in:IS lt'lras, t' :1 :ls.,i··•ll:lf nra dos l'I'CO!'l'i'!lll'', 
111'10 :'i,Jlllr'llll' ('111)1 "'('I nl!iJl!'l. \ '''{) I'S!:•J' 0 ll11')ii'ÍII-
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n~do recurso em circumstnnci~s iclrn tieas ao de Joaquim 
Sevcriano Nogueira; de rtue trata a Ül'rlem n.o 168 ex
pedida a essa Thcsonraria em 7 de Agosto do an·no cor
rente, na qual foi declarado que nPnhuma pena se acha 
e~tabclecida para o facto em questão, no Regulamento 
annexo ao Decreto n. 0 MiiXi rlc 17 de Abril rle 1870: 
cumprindo, portanto, que seja restituiria aos recor
rentes a importancia da revalidação que imlcvirlamente 
lhes foi cohrada. · 

l'iscond1• do Rio nranco. 

N. ~-fil.- FAZE~DA.- E\lll DE DEZE~IllRO DE 1872. 

Nega provimento a um recurso de revista, por não ser caso 
delle, concernente ao despacho de uma porção •le papel 
para cigarros. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
em H rle Dezembro de 1872. 

O Víswnrle do Itio Branco, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraría de l~azen1la rla Província de Pernambuco que 
este Tr íbuna I, tendo pn•sen te o recurso <le revista que 
acompanhou o officio do dito Sr. Insprctor, n.o 75 de 21 
de Março proximo passado, interposto por Candido Al
berto Sudré da Motta & c.• ela decisão da Alfandega, 
que classificou no art. 7'1,8 da Tarifa em vi~or, sujeito 
á taxa de 4-00 réis o kilo!1;ramma, uma porção de papel em 
livrinhos, para cigarros, por cites submettido a des~ 
pacho como papel em folhas, para o mesmo fim, obri
gado á taxa de 160 réis o kilogramma; resolveu não 
dar provimento ao referido recurso, por não se verificar 
nenhum dos casos em que é facultado o recurso de rc~ 
vista pelo art. 7ü~ do Regulamento das Alfandegas: 
accrescenrlo que, conforme opinou a commissão de Ta~ 
rifa da Alfandcga do Rio de Janeiro, a mercadoria de 
que se tra la foi bem classificada, em vista do art. U das 
Disposições preliminares da Tarifa em vigor. 

Visconde do Rio llranco .J 

nECISVES I! E 18i:!. V~ 



DEC!SÜiéS 

N. ~G:2.-GUEnlL\.-EJt 11 DE DEZE~Ir.no DE 187:'!. 

:Mallfla que para a applica•;fw de c:lsti'{OS •·orporaes a praças 
tio ExPreito t'ornw o respP<'tivo hat:tllt:ío, ·~ assist:t a dlt•s o 
CommatHiantl', 1: • 111 'i•'IIS illtpeili!ltl'ttlo'i o ~l:tjor. 

Cir•·ular .-~lini~t•·rin doe; '~''.!~')I' in·~ da Guerra.- Hio 
1le .l:t nei r o, t'lll li de lli'z•~lll hr:1 dt: I Hí'i!. 

lllm. r: Exm. Sr. -A !im do rvilar abusos que se 
possam dar 11:1 appliea(ío d,· r:tsli•:o:.; •~oq>oracs a praça& 
do Exercito, decl:1ro a\'. E\. qtw dt•\r rl'commendar 
a ohsPt"V:llll'ia tl:ts dispo.;if:i'ies ,!o \vi'-'1 11<: 1:-llh: Ahril 
dl' Hri\1, jlithli•·:tdl) na Ordt>m dolli:t do E\ereilo n." 120 
de'::'!:\ dn lllC.'PIO ltl"Z ,. :til li•', '''tlllo q\w 1•:11:1 a applicação 
111' uw' ca':lil'"' d,.,.,. l'orntar o lut:ilil:'in. c assistir a 
.. tlt~:i o Commantl:tllln, e Plll scw: itnp<·dim;~ntos o l\Iajor. 

\lc.nc; finardr a\. E\.-./otio .lu,,;"'' 1!1/ri'Íra .Tunqueirct. 
-Sr. l'rt•sid•·ttl!: da l'tu\'Ítt•·i:t d.· .... 

:~ ,,r;·t,- F.\Zl~~fi.\. -- F•1 U t•E nr.IE\Inno nE 1872. 

o ''"'i'rr·~:ulo •I•: F~t•'tlll:• t,.n, dit ·~il·• :to·" ;.;PI!~ vencimentos 
qnandn, 11:1 qq:t\ida•l•· d•· .lltit il·· 1'.11 pr•·'id•· ·'•> Assembléa~ 
l'arol'lti:li'S, 

l\linistPrin do:; NP!:;neins •la F:lZ•~n,f:t.-- Hio rle h~ 
Jli'ÍI'O, t'tn 12 dr• llr·zr·mltt·o d,~ lHí.~. 

Em nh~erYan•:ia da Tmpt~rial n .. snlnçilo l]p Consulta da 
Secção tln FazPtttla do Con:wlhu dt~ E,;t.ado de'~ do cor~ 
rnntn mez, dl'cl:tro a V. S., ['ara s11:1 int.rlli~cnda e 
deYidos Pifei tos, que o emf'l'l'gadn de Fat.•~nda tem fli
n:iln aos vencimentos do sr'IIIII.U"ar qu:111do, na qualidarle 
dn Juiz de P:tz, prl'sidn :'ts Assr·mhlt\l' l'aroehiacs. 

llru~ Guarde a V. S.-F/s,:nntf,: do l!io nnwco. -Sr. 
Consdhciro Dirr:etor (;,•t:tl d:t t~r•nt:tiJilirlaúe. 
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H1~cl~ra snhsisl•'ntc a cornpctcnda tlos Juizes l\lunicipaes, para. 
l':nt~rrm noJm~al;liP~ intl'I'Ínao; do~ scrv~utnarios tk Ollidos de 
Jn,;ti1;a, ua coufuJ·nliil:llk do Avi:,o de 18 1lc .lauciro ue 1862. 

l\linistcrio <los Negocias da Justi<:a. -llio de la
nc~iro, Clll 12 de l)I~ZC!llhi'O de •1812. 

Il\m. c Exttt. Sr.-Sua 1\Ingrstaoc olmpcrador, 
n qne111 f11Í prese.ntt~ o olfieio üessa Presideneia de 
28 de Outubro pru\itlln lindo, sob n." 228, Manda 
declarar a V. E\., Plll so\u1Jt0 ú eonsu\la do Juiz 
de Dir1~ilo da l'lllll<ll'l:a dn 1\onilo, e d~ aecünlo 
eom o parrc1~r 1\o l'rrsi<knlü 1\a Helaçüo Llo Dis
tricto dessa ProYint:ia que, nüo tendo a Lei da 
Heformn Judieit~ria alt<~rado o Decreto n.

0 

81'1 de 30 
de Agosto dfl Hrii quanto ú notnea~;iw interina dos 
scrventuarios de Otli1:ios d1~ .lusti<,:n, subsiste a com
veteneia dos J li ÍZI~S Mll n i<:i paes para fazerem tacs 
twmcat·C•es, na conl'nrlllirlndc do Aviso de 18 de 
Janeiro' de Híli:!, a !Jilt~ se refere o de n.

0 

~20 de 
Hi ~le Setellt.llro dL' n:t;::,; 11Ctn \)()(~em\ o suscitar 
duvtila o Aviso (k :30 de Julltu 11\tunu, que trata 
de easo ditf(~renll~, nJ:IlÍH) ;1 11111 .luiz substituto, 
cujas attri!Jui,~ües si·IIJ int'l!riores ús dos JuiZ(':-> l\lu-

llieipaes. 
D:ms Gun rrle a V. E\.- Mrowd Antonio Duadc 

de Azc/jrdo. -Sr. Presidente da l'ruviucia de Per-

nambuco. 

lledara approYaila a lotaç~o doq. emolumentos dos lu:.;arcs de 
Jniz de Jlirdto I' l'romotnr l'u\Jlico tia comarca de Queluz, 

Provinda 1\e \linas (;t~racs. 

1\linis\l'l'io tlos l'\e!.(ocios 1b. Fnrnda.- Hio (1C Ja
ili'ÍI'''· l'lll H de· Dl'7.1'l11l'ru L!P l8i'2. 

(1\m. c Exm. Sr.- Com·,,u,•i· ., ·• \ g, . p·•ra o!' fins 
':unvcnicntes, que, confunnc nc,la tbl:t. declaro á 
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Thesouraria de Fazenda da Província de l\Iinas Gcraes, 
foi approvada a lotação dos mnolumcntos dos lugares 
de Juiz.dn Direilo e Promolor· Publico da comarca 
de Queluz. calt~rllad(ls os do primeiro daquclles cargos 
em UUOWOO annuaes, e o-; do segundo em 200;5000. 

Drns Gu;Jn!e a V. Ex.- 'Viçronde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. l\Ianocl Antonio Duarte de Azevedo. 

••a-s 

N. ífifi.- FAZE'\IIL\.- E~t 1'1 llE llEZE~!IliiO DE i872. 

Os tPrmos tlt~ lo1.1~·:to flp t~lllJli'Pgw; c ollif'io, de Ycncimento. 
val'ial'f'l tlt~vcm st~t· areltivatlos n:•,; Eo;la~ões jwr OIHic cor· 
l't'l'ell1 OS respt•f'fiYO> fli'Ot'e,;sm;. 

Ministerio 1lns Ne!2·o .. ins da Fnr:JHla. - Hio de Ja~ 
neiro, em ·H dl' IJt•zcwJ,ro d•• 187:.!. 

O Visconde do Hio Braueo, ],residente do Tribunal 
do Tilcsouro Naci&nal, c:ommrmien ao Sr. Inspcetor 
da Tlwsouraria d1~ Fazenda da Província de Minas 
Gcr;ws q ne !'oi :1 pprovada a I ol:l\'ão dos emolnmcn tos 
dos lll'.!ares dn .luio: d1• Din·ito r Promotor Publico 
ela COlllarra de Qrwluz, da rn•.'>'llla l'rO\'Íili'Ía, n cujo 
termo acompaulloll o seu ollicio u.'' 78 t!e 16 de No
vembro pruxiulO Jl:lS~adn, vi . .;to ler sido feit~ de con
formidade com a Ordertt 11. 0 :no de 27 de Julho jc 
:l8ü3, P com o Decreto n."ff72l de 2!) de AIJril de 1871: 
dcvolvendo-I!Jt•, outrosim, o dito termo, a lirn de ser 
enviado á Colledoria competente, onde deve ser nrq. 
dtiVaLIO. 

Vi.<w;l.d,· do l?io /Jnmcc. 
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N. M)7 .-FAZENDA.- EM H DE DEZEMBRO DE 1872. 

Formula para o calculo de que trata o art. 2~ das Disposições 
preliminares da Tarifa, nos casos de impugnação. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Ja
neiro, em J '!de Dezembro de 1872. 

O Viscollile do H i o Branco, Presidente do Tl'ibunal 
do Thcsouro Nacional, declara aos Srs. Insp<?clores lias. 
Thesonra rias de Fazenda, par a o fazerem constar aos 
das Alfande~-,'"?ls, que nos rasos de impugnação, quando 
se proced1~r ao calculo de que trata o art. 2!1 das IJispo
siçõcs preliminares da Tarifa, dever-se-hão considerar 
cornprPhendi!los no producto do leilão os direitos que 
são devidos á Fazenda Nacional, c não deduzir 1a quantia 
representativa desse produdo laes direitos, como se 
tem praticado em algumas Alfanllcgas. 

Assim, para se conhecer a importancia dos mesmos 
direitos, suppondo que o producto da arrematação é 
tsOO:)OOO, e a razão dos direi tos das mercadtlrias arre
matauas 35 %, empregar-se-ha a seguinte regra de tres: 

i00-!--35: 100: : 5001)000: x 

O quarto termo será o valor das mercadorias, c a 
di!Tercnça entre este c o da arrematação representará 
os direitos devidos á Fazenda Nacional, pagos os quaes, 
se tirará do valor liquido o que fôr preciso para indem
nizar o cofre tia Alfandegado que houver pago á parte, 
e o resto, si o houver, será entregue ao empregado 
jmpugnador, na fórma do art. 22 do Decreto n." 4510 
ue 20 de Auril de 1870. 
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N. HIS. -FAZE:-;DA.- EM Hi nc IlEZEmlRo IlE 1R72. 

llPli•rmirw qnP ~' Tht•sourari~s '"' Fn('JHh forneçam ~os Di-· 
n•t·torcs das C dnuias existeull'' nas resp,~ctiv:~s Provinri~s, 
as quantias llt~Ct~-;sar ias para a, despl~Z:lS a seu car;.(O, a fim 
de que ecssc a ]Jral.ica atlnpt:ula nas mesmas Coluaias, úc 
pagarem-st· t:lt'S despt~zas por 1111·it• tk Y:liPs. 

Millistcrio dm Nt•Q·ocios tla Fnt'lllb .- Hio de Ja
neiro, l'lll !fi de llt~zemlm1 de iHi::!. 

O Visconde do Hio Bt·anro, Pre~di'J!Le do Tribunal tlo 
Thcsouro Na1:ional, Ho intuito tln arahar com o,; abuso:; 
rnsullalltl's do sysll'lll'l adoptatlo nas C•doniac; do Est:~do, 
dt~ JW.>·ar-c;l' por uu·io dl' \ale~ a imporlanria dossalarios 
do-; tr:dnll~;lllorcs. I' d() conl'oriJ!idadP com o Aviso do 
J\Iinisterio da A'.!rirultttra, Cotntnercio ,. Ohr:1s PuiJiicas 
d1• :1 do COI'I'f'Hle llli'Z, Ot'til~lt:J aos:-;, S. Jnspi'CtUI'CS das 
Tlil'sourarias <].~ F1zPnda IJIII', dentro d11s Cl'i'ditos t:OH
cedidu.s ás respel'livas Pro,int~i:1s p:11·a as d<'sp:~zas com 
o Sl'l'\ i1~0 de ti'ITas pttlJ!ira.; n rolunis:H:ão, salisfat;am 
com a l'l''.!'llhridade Jll'l:cssaria i-; rt~qnisirõ1~s dos Di
rcr·torcs 1las Coloni:1s, que d,., erJn jH·dir • :'t:l Jllesmas 
Tlti•sonrarias, com n precisa anti'CI~Il!'lli'Ía, o tlllllll't'ario 
de qnn rareccrl'm Jlara cHt•rtnar t'lll mncd:1 r:onentc o 
p:1gamt•nlo tios salarios dos tralialhadorcs. 

risrondl' rlo 1/io Branco, 

N. "!i!l.- F.\ZENIL\.- Ell Ui li[ HEZEêlnlil) DE IH7:!. 

Iuilt•l<•rp o l'l'lfllt'ritnrnlo 1ln lol'atario e ailminislrarlor do Tra
pid11~- Companhia-, exislt~nle 11~ t~apital 11•~ Pern::unbuco, 
JH'ilirulo tJIII' todo o ~'isuc:n· ilnJlortado da> Ahgt•as st,ja ex
dusiv:ui!CIIIt~ t!I'JHJsit:Hio 110 dito Trapiche. 

1\Tinisl.rTio tlns Ne.,[:ocios <la Fazend:t.- Hio d1• J:uwin>. 
r·n1 I fi de flezem h r o de iNíi. 

O Vi.,coJule 1!0 Bio Branco, Pr()sidl~ll!c tlo Trilmnal do 
Tliesouro Nacional, eo!lnnunit·a ao Sr. lnspeetor da 
',J,')l,•s,mrvria tle Faz.t:mla da Pruril)ci:\ dl.' l'crnamh~r'C' 
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fl\W foi intlderitlo o requerimento nm fjllC Adolpho 
Koop, lor:ttario c aJministr~tlor do Trapiche dcnomi
nulo- Companhia-, existente na capital da mesma 
Província, pcLliu que fosse exclusivamente Llepositatlo no 
ditu Tropirhe todo o asslli~'ll' importado da Província 
das Ala!-(ti:ls; visto ser inadmi,sivel essa prrtenção em 
racr do disposto no art. :H tle Hngnlamrnto annex.o ao 
Decreto u.• 3217 tln :31 rlt• IJezemllro de '1RU3, c no 
art. 28 tlo Decreto n.• fJ::ilO de 20 llc Abril 1\e 1870. 

Visconde rio Rio Branco. 

N. '!70.- FAZENDA. -E~! 17 DE DEZE31llRO DE 1872. 

Os pr.tlidos dr. obras, qnc •levam C'i:rcntar·Sl~ por ronta da Rc· 
parti1;tw da Faicnlla, 1levem ser dirigidos ao Thcsouro eom 
o 1 ou1pt~tenll~ or<;:llllt'llto I' inl'orma•;ão tias Tlwsouraria~. 

l\linistcrio dos Nc~ocios tla Fazenda.- Rio tle Janeiro, 
f'nt 17 tk Di·t,~~mlJt'O de 1872. 

O Viscon<k elo Rio Branco, Prcsitlcnte tio Tribunal 
tlo Tltc~ouro Nacional, ord1~na aos Srs. lnspt~ctorcs 
das Tllcsonrarias de Fazcntl:l I[Ue nenhum petlido de 
obras, rtne J,;vam executar-se por conta lia Repartit;ão 
da Fazenda, seja dirigitlo ao Thcsouro sem o compe
tente orçamento e informação dos Srs. Inspcctorc", 
em que demonstrem a necessidade e urgcncia do taes 
obras e declarem si concordam com os orçamentos. 
Pelo qne toca ás das Alfandega~, cumpre que os rcspec· 
ti vos lnspeetrm~s as requisitem em olllcios especiaes, 
transm i t titios pelo in ter meti i o das Thesourarias, c não 
se limitem a tratar dessas proviuencias em seus re· 
Jatorios annual'~, como tem acontecido, englobaria· 
mente com outros objcctos, que não requerem tã() 
l'rompta Llecis;io. 

Visconde do Rio Branco. 
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N. 'til.- FAZENDA.- E~r J7 nrc DEí':EMnno DE 1872. 

,\utoriza a I'OHccssão rlc licença aos naYios da Companhia da 
estrada de (erro do :lladeim & 1J1amoré, para o transporte de 
cerras mercatlorias eutrc o porto 1i1• 1\Iauáos c o de Sauto 
Alllouio, 110 rio l\latieira. 

Minislcrio dt'JS Negocio~ da Fncncla.- Rio de la
miro, em 17 dn Ilrzrmhro dn lH72. 

lllm. e Exm. Sr. -Attr~ntlt>ntlo ao qne ~olicitou a 
Companhia da Estrada dt> 1'!'1'1'0 do ~l:ldt!ira & Mamoré, 
autorizo a V. Ex. para ronr1'dl'r, todas as YCZI'S I(UC 
fôr peditla pl'!os Ag1~ntcs da 1111:sma companhia, a ne
cc>s:lria liceru:a ;tOs navios ao servit:o llclla, para o 
tran . .;portn ent're o porto da capital i'll'ssa Provinda c 
o .di! Santo Antonio, no r· i o Madeira, das mercatlorias 
mer11:ionadas nos diversos nu!lll;ros do~ J." uo art. 318 
do Hegulamento das Alfantlcg:H, Jlll•dianlc as cautelas 
rccommcn<ladas no mesmo arli.o:o. 

ncns Gu:mlc a v. Ex.- l'iSI'OI!Ill' do Rio llranco.
A' S. Ex. o Sr. Prcsidl'lltr da Provineia do Pa!Ú. 

-ldcntico :'1 Prcsidonri:~ 1!0 Amazonas. 

N. 172.-JCSTJÇA.-E)l 17 DE llEZE'IInno DE 1872. 

nccl:lr:t qnc a tiisposição do art. H\l:í tio C111iig-o Commercial 
JH'ot:etle unkamcn!P qnando o f'a !titio !11' qnr~h1·a fraudulenta 
!Jou~cr Rido eondPmn:Hlo no .Jnito pknario. 

1\línislcrío elos Ncgoeios da Juslir_;a.- Rio de Ja
ncirn, em 17 de llew!llhro d1~ I H7:L 

C:onsu\lou o Tribunal do Commcrcio .dessa Pro
>íneia se o art. 8\n do Cotligo Cornmercínl só tem 
<1pplieaçiío quando o rnpi~o fmudulento fôr con
dornnntlo no processo crmHnal 011 se, devendo sub
"istir os efl'eitos civis ria pronuucia, conforme o 
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nrl. R20, qu:1lqurw que srja o julgamrmlo final neste 
c:aso, nftO podcn't elle em tc!llpO algum ser rchabi-

litado. Sua ~I<lgestíl<lc o JIIJP'~rndor, a eu.i•J presença levei 
o ofllcio de \'. S. de :?:l ri1; s,·u•mhr-~ ullirno, Manda' 
dr~dnrar-lbn, '·L tu n ·p<tl':•r:,cr du 'L·ibunal r lo Com
illCI'ClO da 1 ilpital do llllP'~rio, unviclo ~obre o as
:-;utnpto, que, :-;c:.inlldu sc, rlt:rluz dos arts. 8~8 e 
!"'\J't. do Cod\go Cotnn1ercial, do art. 182 do Decreto 
11." 738 de ';!:) de i\on•m\Jro rk -lf-':.;o c !'oi cstabe
kddo no Assrmlo n.'' IJ dr~ ~l rle .Julho de 1857. 
tomado pr~lo Trilmna\ do Commercio tia Côrte, só 
l'rucPdc a disposír.:i1o r\o m·t. 8\):·, tio Codigo quando 
o !'allirlo rk qur~l11'<1 l'r;111dnlenta ltoH\'el' sitlo con
demnado 1111 .Juiw plcnario; e pois, mantidos em:
]Hll'il os cll'r~i!os civis da pronuncia no~ termos do 
;n·t. 820 do t:orligo e 18li do Decreto citad.o de 2:i de 
!\o\'nmbro de nno, póde o faltido, flUe für a!Jsolvtdo 
daquellc crime, obter a sua rehallilitnção. 

ne:us Guarr\l) a V. S.- Mmwel Antonio Duw·te de 
A:.er,_'do.- Sr. l'rcsillenle do Tribunal do Commercio 
de Pernam!m<:o. 

l'at•c•·cr a que se r:•ft•rc o .1~:\'iso. 

Tl'ihunal rlo Commcrcio dn capital do Imperio.~ 
Hio de Janeiro, :11 de Outubro de 18í2. 

ll\m. c Exm. Sr.-Accusaud.o a recepção do Aviso 
de 22 do co!'l'ente rnez, no qual se rne determina 
quP, ouvindo o parecer do Tribunal, informe ares
pdlo da consulta que dirigiu ao Governo o Tribunal 
do r:ommcreio de Pernambuco, relativa á seguinte 
duYida- se o art. 8\J') do Co digo dei Commercio é. 
:1pp!ic:nel unicamPnle qunndo o fallido fraudulento 
f<lr condcmnado nu prol:cssn crime ou se, subsis
tindo os ell'c)il.u~ civis dn pronuncia. segunrlo a ui
tinta parte rlo art. 8:W do cit:11lo Corligo, não poderá 
dlc em ea~.o al;.rur11 ser r~ltnhilitado -~ , teuho a 
homa de infunHnr a V. E\. que nllYindo o Tribunal 
foi elle unani:ucmenlc de parueer qlll)-0 art. 895 
do Cr1digo do Commercio é applicavel unieamente 
quando o fallido fraudulento mr cw; :~rnnado .P.<l--. 
processo pleniHio crime (ex-arts. 848, ~94- ~- 8.\)l) · 
do Co digo cto commercio) e que, 11ll\lltlC~~S\ ~~.'$ ~~ ~ 

I \ ' r-;, 



f,~jtns r·ivis rl:1 prnnmwin sPg'lndn :1 ullimn pnr1c 
rio :nt. 820 rio I:IJdigo r~ilndn, ]H'•rlr r~lln snr rPlta~ 
l•ilii:Hln, qn:mdo lr~rilw sido ah-;olvido no pror·r•ssn 
plr•nario eri111P f' :tpn~sPnt0 qni\<HJIO plena dr~ s•~11s 
•:rr~dnn•s. (l:,,djgp r],) C(lllltll•'l't:io art. f<~l;) ~~ ti!nlo 
llllierJ ;~rt. 1 'J, Ilf'f'l'i'lli ti o li 1>1i rk 'i rir~ Sl'!cnrllro dr~ 
1N:ío art. :Lo, 1\t•gnlntlll'll!tt 11." i:li' de 2:i de No
n>tnl)J'() dr~ 1X:i(} 7lrts. 1~!~~ 0 1~Hi, e AssPnto do Tri-· 
l11tnnl 11." ·J:l rlc ~~ rk .Jullltl dP n.;:·,;. 1 

Em f'nec dn lr•gislnr:.'lO ri1·1da, a consu\1:1 l"r~i!n pr•lo 
Trihun<~l do CmntTll)t'r·;u ri~ l'r~rn:un!ltlf'O srí ó cxpli
r·an~l pPia nr~n~s~,id<tdr) rir· _i11slilir·:~r :1 innor;HJlo, 
qur~ fizera na doutrilla j:'1 tirrnarh pur ;l!'f)S!os do 
Jttl'stno TrilHitJal. 

Sr)nrlo ouYiolo o \I,)Sf'Itlll:lrg:llkr Fiscal sohrc a 
t:llllSJiila do Tri\lllll:d do Cornrt,l:'tTin dr• P"rnatn!Jueo 
., olliciu do se11 l'rr•sidr·ntr•, pnpt•i-; que inclusos se 
ilf'VOIH'In, SUS!I'll!OU f' l~llll'lltl<' :•ltp '{111~. lli'!O !Ja
' t•ndo r•nlrndo nutll'.i1 1'111 dõ!\ idn t:IIHI]ll'l'ltf'IIfler n 
••ri. ~\J:i do Codign d•1 Cnttllllf'I'I'ÍII o 11 nir:o easo 
da cundr•mu:tciío por rpll'ltl':t lr:lltrlnll'nla e niio o da 
~· i11tpl•:~ \'rotlltttri:t,_ as d!tYid:lc; ~;tl~t·itadas ]ll'lo Tri~ 
( 1\ltlill do Co\lllllf'i'l'l<l r\1: l'f't'llil!:tllllt'.() I' Sf'll )'l't~~;i
til'iilt) n:'w lt·r'tll :1 IIH'Itor 1'~'"''''"''\ll:ia, a tilll de qtw 
.,,. li\r'. au :·.il:trlr' <li L ~\l'i itl\t·lli~''!JI'Íil 1'111 t'Ollll'<li'ÍO 
.d:1 l[ill~ ai'·~ lt11.i'' lltr: lt•Jn ~.it!11 in\·:lli:l\'i:IIIH'IJ!e r!nda. 

Ctlll\ t•ll::Í!tl, o ôll'l. 1:{ii do Ht·,c•,ttl:•ltll'iliU Jl." 7:lt-~ de 
·-~:i dt• Nuv,.:ml'ro de H>:io, qt11: ktll f,,r,_:a de lei, na 
:,ua ullitna p;trl<' ih.otl H llttir:H illll~lligrmc.ia, que 
dne ,,,•.r r\;;d:t :'1 di,;po~i•Jiu final do ;trL ~~O do Co
di,·o do Cottlllll'l'l:io, nplic:n11lo qu:u:s silo os cll'r~ilos 
~·i~is d<1 prontttrcia crrr Jll'IH'.I:sso de rpwltra, que se 
Ititu itlYillid<ltlt, llilo ohstnnlc a a\Jsolvir.Jw Jinal no 
pr111 ·e,;su plcn;trio critllf'. Nesse nrl. 18G eslú expres-
:.:1111l'tlll' dPI·Iarnd•t qtll:, IJII<llqut~r q11e seja o julg·a-
1111·nlll 11<-tll licar:'t pn·jtidir·ado o processo dril da 
rallr•tH:ia 11;1 parl1: rl'lilliva (; arn·c;uLH,:i'lo, adminis
lr;11·;w \iqtlitlat.Jw e dislrihuir_:iio da massa fali ida. 
•;,. 1i'd 11 ' l':ilt:s rJS ttnir·os t·tl·,,itt~s civis da pronurwia 
;. 111 pror·••,;c;o ~~~~ faii!•Iwia, !jlll~ fic!ll~l r~rantidos_ e 
~.ulhi,;ll'lltt',;, JWtJ oh.slalllt~ a ahsoh·rf;ao ftnal do tal
lid" fr;III!llllt'tt!o tiD príH'I'""" pJ,·n;~rio, r': evidcntis
:,ittl" qtw ,l;t di'P":;it:ilfl do :1rl. g~o r~m sua ultima 
p:~rl~' n:w s•~ p•ídr· cuJwluir pcln intt·lligeueia que o 
'lribuual dtl CDIIIIII'~rr:in dr\ l'r•rnanrltut:o e seu Pre-
i1.kttl~ pn~ktl!IPIII :1:;sifrn:llar ao ;trl. R\l:i, s~lsten

'. ,,,.[ 11 ;1 lljllllt:\•) dl' 1\11'' n ·,IJilldl''; l'l'llllUt!Cla l)OJ' 
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quebra fraudulenta importa írnpossibilid1Hlc para a 
rehabilital~:"í.o do fallido, elllhiJra absolvido e jul
gado a!in;il ~em culpa no pro~_;esso plcnario. 

Os etrdtos eivis da qualilka~_;ão ou prunuqcia por 
quebra fraudulenta, complet.amL'IIle cireumscriptos 
ao p!'IH~csso chil da fallencia na par·tc relativa á 
atTecadn6w, admiubtnu:ào, liquida1_;iitl e distri
huil:üo 1l:Js bens, posto rlüo s1~jam in,•nlidados pelo 
jul:.;amcnto linal aiJsoluturiu do rallidu t'ra\lllllll~lllll 
!lU processo plcnariu eritne, e atlles se lwjant tor
uado ell'uclivos c subsistentes, 11ada import<Hn pam 
a n~habilitação, franca pelo Codigu a todo fallido, 
n:io eondcmnado por quellm fraudulenta, e cuja~ 
eondiçlícs se rec!uwm a uma unil:a- a ']Uila~·ão 
jilt'IW de SCUS Cl't?dOt'CS. 

A introvaçüo que o Tribunal do Cornmnrcio d(} 
J't)rn;unhneu e seu PresiJeute preteudcm fazt~r. na 
intcl!igeneia conslantemPnle dada au art. 8!fi, é ma
llil'esla e cabalmente inaccilavel, desde que se con
sidere que o art. 8!H do nwsnH> Codigo permitte a 
rdrahilitaçiío do proprio fallido eondemnadu por 
rluelmt cnlposa, c qu3 lt)Uha ctunprit!o a pena; 
l 'undr se seguu que só eorn verdadeiro conlrasensu 
se poderá admillit· que o at·t. 8!1:) pro!Jil>a a rehabili
taçiío do fllllido, que, embora pronunciado por que
bra frautluknta, pknamente llll processo pletwrio 
l'.rirtH~ jllstiikuu sua iuuoct)lleia, provando que a 
qut~hra !"t)ra casual e setn culpa sua, UIIÍI~as eir
ctunslan~_;ias que podom ddenninar a sentença de 
a!Jsolvit~iío, a qual purlanto imporl<l no reconhc
cimeutô da casualidaJe da quc!Jra e Ja nenhuma 
cu 1 pa do falliliO. 

O Tri!Junul do Comruereio úa capital uo liDI}Crio, 
ainda na conferencia de ,I O úc Junho do corrente 
anuo, cunGcdeu reltabi!it.:u;üo a um falliLlo que, qua
lilicado, isto é, pronunciauo por I{Uebra fraudulelita, 
fôra ab.>olvitlo HO pt•ot:esso plenario t:rime, aprescn
Lúra 1pÜLu.Jiu pklla de seus l'rmlun~s e t.;Ulllplelêt
.llll\Jllo Sl~ justitkú.ra cornmcrciante honrado. 

Acredil:~ndo se1· l'Sla a doutrina se·~uida e cor
n~nte em lodos os Tribunacs du Com'ínerdo de:;tc 
Irnperio, a consulta Jo Tribunal üu Commet·eio de 
l'l~l'JI<\IUbucu L~ o ollieiu lk :;cu Preside11Lc, confesso, 
cansauram-nw sorpreJ.a. 

O l'n;sidenlc du Tribunal do Commert·.io 1k Per
uamhucu e111 seu uilieio ~_;ila artigus d1~ Cudi~us es
l.rü.llgc;iru::;; puuw ou UJ.LlJ. nus ilu[H.H'l~t saber ou 



DECISrJI~S 

discutir o que úcerca do nssumplo dizem os diversos 
Codigos ; temos lei c ella deve sct· todo o nosso 
estudo. 

O mesmo Presidente recorre ao fJUC disse o Dr. Or
lando em suas notas ao nosso !:odigo do Comrnen:io; 
no entanto scusivelmcntc se olvidou da proposta 
de reformas relativa ús fallem:ias, apn~sentada ú 
camara dos Srs. deputados na sessüo do 1." de 
Junho de 18f1G pelo consclhr:iro ]ilSé Thomaz l';a
buco de Araujo, t)lili'to :'IIiubtro da .Justi~;u, c na qu;d 
em seu art. 1." ~ :3." se n., propúr que -a decisilo 
criminnl, quali1icando a qtH·hra corno l'raudulenta, 
in\ pede a eonwrdata ou !'l~il:dJilit:IIJ\0. Esta pro
posta partindo d·~ 11111 ~!ini,.;lro, jurisconsulto de forr:a 
corno ~·~ seu1 durida 11 Cllll:-it'llll·iro Nabuco, mani
festa c t:unn·nee q<i:d n dottlriu;t dominante Jw ma
leria segundo o llibSl) actu:d dit·t·ito. 

S:in e.o.t.as :1s itll<li'Ili:H;otõ.< f\111', em ohsr~rvnneia 
!lo Aviso dn ·t:2 do col'l'!''li'~ Illt':r., [i'lllto de levar it 
considerarJiu n <lpn;ciatJlo rk \. ~~x. 

Deus (~narde n V. E:x.-1\lm. t' Exm. Sr. l\lano1~i 
Antonio D11arte dtl Azevt~do, i\lillistro e Secretnrio de 
I~stado dos i\'r~g-ot:ios da .lu~;tir:n.- Mr~,wcl Elisiw·iu 
dl' r:(ls/,·o Jllr~uc::r·s. 

~- 17:!.-.li'STII .. :\.- E\\ li Dl'.l'F/.l·I!Hl\0 llE1~1.2. 

lleelara •·oufonw· a ilispo.;i<ao do II•·•Tdo 11. 'iii:lt tlc 18 <hl F<l· 

\·en•iro ile tSiiO <.l pa•:allleutn ilo> l<'lt<:inlt'lltos feito ao sup
pl•·ntc em t\tii'Ci<·io, 1prawlu o .Iuiz ·''''llidpal substitue ao 
<le Dirrito e csl<' ao Chl'l•· tlc i•~:!i,·ia, que não percehc o 
11r<.knarlo. 

r,." Scr:r·fio.-· 'linic.lni'' dos Nr~~ocios da .Juslit·a.-
Hio tl1l .]arteiro, t'lll li de llc:r.etul!'t·o de 187::.l. • 

lll111. e :Exm. Sr·.-Lcvei ú presença de Sual\Jages
ladn o lrnpt•t·atlur, r·um o officio dessa Prcsidencia 
rl_e 2 rle .Jnneiro do t:orren(tl nnno, sob n.o 3, o reque
runento do Cont•gu José Albl'rlo de Sant.'Anna, recla
HHIIHlo contra o aeto da 'l'ho~rJ!Jl'aria de Fazenda, que 
onknou u. rc~liltli,_:üu dus \Clll:itm·ntu:; por dlc per· 



(}() liOVKI\XO, 

c~hidos de i de .Junho a 31 de Agosto tlo nnno pas
sado, em que exeret·t"a, eomo snpplente, o lugar de 
Juiz l\Iunicipal do ter·mo dcs:;a capital. 

E o mesmo Augusto Senhor, visto o parecer daSec
~Jto dos Negocio::> da .Justiça do Conselho de Estado, 
l\lantla di~clarat· a V. ~:x. que foi regular c conl'onne 
a disposi1;iio do Dect·eto n.• 2!):ll de 1g de Fevereiro 
de 18\iv o pag-amento f•~ilo ao t·eclamantc, porquanto, 
havendo o Juiz de Direito da I~OIItan:a rue1~hidu os 
vcneinwntos do eargo de Chefe 1k Vulida, que e:wr
cia por desigtw~:ão Lia l'residt~tleia, p<tssaram os de 
.Iuiz de Direito ao Juiz \lunil:ipal, L' o:; dt~sl~~ n~parti
darneute ao rcdamartll~ ~~ aos tHll r os suppleutes, em 
exercido, dos t1~rmos entüu reu11idu:-; ao da capital; 
11üo podendo prej11dicar nus ditos supplentcs a dr
eumslaneia aceidenlal dt• seretll m:ste caso os n~uci
lliC~ntu:-; de Chere de Policia uqui,·aic-utes ao:-; du .Juiz 
dt~ Dir1'ilo, n lli-IO ter o respecli\'u ~lngistraüo optadu 
explicitamente pelos vencilllelltos de St~ll cargo, cumo 
faria se fossem inferiores ao:; de Chet't~ dl~ Pidicia. O 
que commur1ic:o a V. Ex. para seu coullecimeuto e 
1ir1s conveniuntes. 

Deus nuarJc a V. Ex.- M11nol'l Jilltonio D11ar·te da 
.J.:;ct:cdo.-Sr. Presidente da l'rovincia de Sergipe. 

Sobre a. a.nlorizat;:lo. darl:l pela l'rt~sitlrncia !l't l'roYinda tio 
Espirito Santo ao Tlirt'ctur da Colonia Santa Leopoltlina pata 
emittir vales, a fim de occorrcr ao pa:.;amcnto d:ts dcspczas 
da mc,;ma Coloni<t. 

Ministcrio do,; Neo:ocio,; !la Fazenda.- fiio de Ja
neiro, em 18 Lie Dl'Íemhro tle 1872. 

1llm. cExrn. Sr.-Tendo prc~onte o officio n. 0 G!i 
de l~ <\(1Novcmhro proximo passado, em que o lnspector 
da Thesournria dtJ F:m~nda dessa Proviucia · · ._ . ....._ 
('Oil-lll!~ havnr e,;sa Presidencia, Clll (' .• IÇ\j~~~~ a~,y ··.,, 
hlta Lle Iuutlu~ llctifUcll:.\ 1\eparti•;ão:V'tt~·fili:iltl o rJí. A~.f \ 
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rcrtor da Colonia Santa Leopolt!ina para emitlir vales 
;llí~ a IJllalltia neces,:aria para pagamento das dt~spr•za.~ 
da mt~sma Colonia, relaliras aos JJll•zes dr~ SctemiH·o 
~~ OutulJro ultimos; <filuc-me dedarar a V. E'\:. quo em 
('asos sernclhanl.cs dr~vem ser rcquisitado;e; ao Thesouru 
os suppriuwntos de fundos nerl'ssarios, com a prer:isa 
anlr•r:1•tlend;J, a lim de u;lo se l'CjJI'oduzir a referiLla 
t'lllissão. 

Uutrosim l'I'COillllii'IHio a Y. E'\:. ljlW faça retirar os 
dit.os vales, c p;1gar em dinlwiro as tkspr•zas daqJiclla 
C·llollia. visto ter sido llltint:tlltnlltl~ reJrJettido ;i Tlw
suuraria o supi'rillll'lllu J1~ :!O:O(Y},)fl:lO. 

Dr~us (;nanle a \'. Ex.- Visr:onrfr: rlo Rio /Jmnco.
A' S. EL u Sr. l'ru.'iitlt·utt; da l'roviucia do E-;piritn 
S;illlo. 

N. í'i:).-1-'.\ZC~ll.\. -E.11 lS DE fli::ZE.'.llll\0 DE 187:!. 

IJ,i prori<!<ouci:!s :t l>c111 da or:.:aniz,t<"·ã" da 1~ !!e lia que se fi' I.! 
rk lJas<: ;i :tlali.l<::í.IJ :la r<: 'l'Íl<t de catl:t exen:idu. 

l\linisterio do., !'\'·.~oc!u:> d:t F1zr~utla. -Hio de Ja~ 
neiru, em lS de Dcz,·miJru de~ 1:-17:2. 

O Visr~ond1~ do llio Branco, Presidente do Tribunal do 
Tlw:;ouro .'\faciull:d, ol'dl~l};l :lth sr~. lll"fJUCtorcs das 
'l'lwsou.rarias dt• FaZI'IHI.t qiW ur.~aniwm annualmento 
Ullla :lt:lnuu~tr:u;:iu da !'l~t:l'iLt e de~pcza das mesmas 
Thcsoural'ias por r::tpit.ulu:i e Mini~t,~rios, c bem assirP 
dos compci.I~Jil.e.-; saldos, lli.-;niilliuados por cspccies, e 
reta li r os aos mczus j.'t encerrados do C\.crcicio então 
corrente, d1) que n:iu liOll\'i~rcm enviado o respectivo 
balanço; tlevcntlo a referida domonslração achar-se no 
'l'hesouro até o dia 10 do AIJril de cada armo, a fim de 
se poder por ella calcular COIII mais s1~~urança a receita 
do CXI~l'cicio, c conhct:cr os saldos r:'\:istentes, IJuantlo so 
tiver de org-anizai' a talwlla d1J !'1:l:1torio deste Minis
teria, lfile scne tlc !Ja.,c ~~ aralia,::io da receita Jo exer
cício futuro. 

Viscondo du llio JJranco. --



N. f!í(i.- F,\ZENDA.- E~! l!) nE DEZr.:\lnRO DE ·1872. 

Eil:va a 10 o numern tló-; Despar.llantes tla Alfawlrga tlr Santos. 

1\tini~tPrio do" Nc.rrocio~ tla Fazem!~.- Rio rlc Janeiro, 
f' IH 1\l de lkzcmhro de 187~. 

O Yi~contlf' tlo Hio Dt·anro, Prrsi1lt'nl1) do. Trihuml 
tlo Tllcsouro Xa1~innal, communica ao Sr. Insp1~rtor da 
Tlil'soHrari:t de· Fazenda da ProYiucia dt• .S. P~ulo, para 
'' Ltzt•r constar ao da All'<tndt~.'(:t da eidad1) de Santos, 
f]lll', 1'111 dnferintr·nto ;i rcprcscntaçiio di) diversos tw
gtwianlt~~ da mesma r~irlarlt•, que acompanhou o otlieio 
11." ti~ tlt'~-;a TIH•souraria, dt• H de Agosto proxitno pas
s:Jdo, n do qttl' inl'orlllou o Sr. lnspi'l'lor ú IJirt'l'l.ilria 
c; .. ,·al das Ht•ntl:ts Ptthlicas l'lll Oflil:io n." ::!0 tlc ·~ de 
Outuliro ultimo, roi cii'Y:lllo a lO o IIUIIlcro dos IJespa
chautl~s rlaiJUCIIa Al!'atHkga. 

l'i;conde tlo Rio flmnco. 

N. 't7í .- F.\ZENIH.- E~1 1\l m: DEZE>mno nr. 1872. 

O liHo til' que trata o art. 72 do Decreto n." 482~ 1lp 1871, c 
110 qual o E,;niv:lo faz carga ao Juiz, 1'0111 sua assigualur:t, 
JH~Io ri•cchi.neuLO 1lc autos em coHclusão, dcn· pagar o sello 
d1~ 100 réis put· folha. 

l\lin istcrio tlns N cgocios da Fazcnua:- Hio de Ja
neiro, em I!) 1l1~ Dezembro tlc 1872. 

O YiscoiHin do Hio Br~nco, PrPsidi'Iilc do Tribunal 
do Tl!t•,;ouro Nacional, ill'rlara ao Sr. In~pr.etor ua The
:;;our:Jri:t de Fazenda da l'roYittcia dP S. Pedro tio lliu 
~;randn do Snl, em n~spo.;ta ao Sl'U oflido Jl.

0 HO A de 
!I de Sclf)lllhro prnximo pas~:Hio, fJllt' o lino do que 
tr~ta o urt. 72 do lkcrl'lu n." !r82'! de :?2 de l\ovem!Jro 
dl' IS71. 1· !lO qwtl 1! E-;cti\':iu l':iz car.,·a :111 Juiz, I'Olll 



sna a,.,j~·nalur:l, r,eJo l't'Ccliimenlo tlt• :wlos em ,·ou
dns:io, deve pagar o ~Pilo tlc !00 l'l·~is por foi lia, visto ~t:r 
l'ill tudo SCllll'lilallfl' ao~ ljlll' Yl'Jil lllCIII'ÍIJII;tdO~ 110 ~ ~." 
dn .arf .' 1:! rio I:t·.':~ulaml'lllo aiJIIC\O ao llecrdo 11." 4JU;j 
de!J de Altril de tH-:-0. 

1\. 'li~. - Dll'!:HTfl.- F\1 ·2() llF lliJE\llll\0 DE 1872. 

1\•1 l'r<''Ítl<'!il<' da l'rmillt·ia <ll' ~t·r;.:i]H'-Ikt·bra qnr o Curador 
c ;,·ra I ti<' Orpli:t "' q llt' fúr <'lei ill .I ui 1. <k I ':11, tk\'1~ preYi:ulH!Ill<' 
i"·dir <l•·nti,;.:w ;1 a<rueile •·ar;.:o. 

'::." Srl'l;iío.-rllinistPrio dos 1'\P~oeios do Imperio.-
1\io de Jat!t:ÍI'IJ, Clll '211 Lk JlL~7.L'lllltl'O dt? iHi2. 

!IIm. n E\nL Sr.· · Cu11t ollicio n." 81 de 22 do mc7. 
fiJIIIO, sulllltellcti Y. Ex. ú approYaçüo do Govemu 
lllijll'!'Ínl o aelo pelo qual dcelaruu ao eidadüo Joüo 
Estc~\'t'S Lima, tdeilu Juiz. de l'az., quü, para poder ellc 
]lr<'slar jurmuPnltl c tomar pnsse desse cargo, con
Yinha qut· Jll~dis~e preriatncnte dPlllissilO do de 
Cnrador c;er:d dt~ Orpiiüos, Yi:slo existir incompatihi
litladc nu exerr:icio /los rcl'cridos eargos. 

E111 n•:;posta dm:l<ti'O a \'.Ex. que é appt•orado 
o Sl'l~ a('.lu por estar tle <ICI:I1rdo com a legislaçiio 
1'111 ngur. 

lleus Guarde a \'. Ex. - .lor!n Al(1'('(ln Cnrda da 
0/itr•i,·a.- Sr. PresiLkute da l'roviul:Í\.\ de Sergipe. 



00 GOVERNO. 

N . .\79.-IMPERIO.-E~l 20 DE DEZRMBRO DE ~8'72. 

Ao PL~sillentc da Provinda do Rio Grande do Sul..:.. Declara 
ser motivo dc(u~llidade de):lelçi!.o ter felt? parte da mesa 
parochial um Cidadão condcmnndo em grao de appellaçio 
pela Relação do di'itricto. 

2.• Secçfto.-~inisterio dos Negocio:; do ImpeJ.'iO. 
-Rio de Janeiro, em 20 de Dezembro de 187~. 

I IIm. c Kxm. Sr.-Foi presente ao Governo Imperial 
o ollicio sob n. • 24'2t de 13 do rnez findo, acompa..: 
11llado do otlicio da Camara Municipal-da cidade do 
Hio Pardo, c documentos relativos á eleição de 
Vereadores c Juizes de Paz a que se procedeu em 7 
de Setembro, na parochia de Santa Cruz. , · 

Verificando-se do exame das actas e mais papeis 
que, entre as irregularidades do processo eleitoral 
figura a de ter feito parte da mesa parochial u~ 
cidadiío condemnado em gráo de appellação pela 
Hcla\;iío do districto, é declarada nulla de accordo 
com a doutrina dos arts. ti3 da Lei de 49 de Agosto 
de t816 e 5. 0 da de 26 do mesmo mez de 1856 e 
Aviso n." :380 de 25 de Novembro de 486t, a eleição 
de Vereadores e Juizes de Paz feita na parochia 
de Santa Cruz. 

o que eoinmunico a V. Ex. para os devidos effeitos. 
Deus Guarde a v. Ex.-João Alfi·edo Corrêa ·de 

Oli7Jeira.-Sr. P•·esidente da Provincia do Rio Grande 
do Sul. 

N. fl80.- FAZENDA,_:_ EM 20 DF. UEZE~IIIRO DE 1872. 

corrige um cnl(ano havido na talmlla da distribuição sJo .ru-edi!Q. 
110 1\linisterio tla Guerra para o exercício de 18í2-t8'73. 

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Ja~ 
neiro, em 20 de Dezembro de 1872. 

O Viscondr do Rio Branco, Presidente d~~ 
!lO Thcsouro Nacional, declara aos s;~ . ~~Ei~ GAM 
das Thesourarias de Fazenda que na r~~~ lf-J' dis-

oficlsllRs fiR 1872. 116 ( .:'~·"· 
I. .. ,.,, 



tt·ibuição do ~l'editu do 1\linisterio da Guerra para o 
exercício de 1872-1873, depois de-Quadro do Exer
cito-deve-se lêr-Commissões Militares-e não-Con
selho Supremo,-como por engano veiu mencionado 
na tabella que acompanhou o Aviso do Ministerio da 
Guerra de 12 de Junho proximo passado. 

Visconde do Rio Branco. 

-···- ~ 

N. '•RI.- FAZENDA. -E" ~2 llF I)I(ZE~IRHO llF. 1872. 

Concede isenção de direitos para uma h~rca de excava~ão e 
pertenças, importada na Provinda 1lo Parú, em vi1·tude de 
~ontracto com a respectin1 Pre;;idcucia, a fim de se1· empre
gada na t.lesohstrnc(,'ão 1ln rio A1·ary e ÔJitros t.la ilha de 
lll:uajlí. 

~linisterio dos Nr,gocios 1la Fazenda. -Rio 1l1• Ja
nPin•, r,m 22 dP Dt•zembro 1!1~ 1Hi"2. 

Illm. P Exm. Sr.- Solicitando-me V. Ex. em seu 
officio de 28 de .Junho ultimo isencão de direitos de 
importação para a barca de exravação· e seu~ pertences, 
que essa Presideneia contradou com Felix Morissrt 
para ser cmprrgada espedalmentc na desobstrucção do 
rio Arary e outros da ilha de l'tlarajó, com o fim de 
minorar os estragos que a innundação causa annual
mer!te ás fazendas de er!'ação de gado vaccum da mesma 
ilha; autorizo a V. Ex. para expedir :ts convenientrs 
ordens, a fim de que na Alfamlega dess~ Provineia seja 
a mencionada barca despachada livre d,• direitos e hem 
assim os seus pertences; visto ser-lhe applicavel a dis
posição do art. ~.'' ~ 26 tlas Disposieões preliminares da 
Tarifa. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Vi.qconde tlo Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Pn~sideufe da Provinria do P:H·[t. 

.... 
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N. 48\!.- FAZENDA.- EM 24 DE DEZEliBRo DE 181\!. 

Declara quaes os encargos do Governo para com a A~Ç.~!2IIO 
Commerclal do Rio de Janeiro, relatt vamente á construeçlo 
dos edificlos projeclados na rua Primeiro de Mar.ço 1J&l'a Praça 
<lo Commercio, Correio Geral c Caixa da Amortização. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Ja· 
nciro, em 24 de Dezembro de tsn. 

Illm. e Exm. Sr.- Communica-me V. Ex., em 
seu officio de 21 do corrente, hontem recebido, que, 
Lendo a Direcção da Associação Commercial do Rio de 
Janeiro ele proceder delinitivanwnte ao levantamento 
dos tres e;rlificios projectados na rua Primeiro de Março, 
dos quaes um ú rlestinado para Correio Geral c Caixa 
da Amortização, de conformidade com as plàntas e 
planos approvados pelos Engenheiros do Governo, so
licita a confirmação da promess:l que eu lhes fizera 
verbalmente,. a fim de apresentai-a á assembléa geral 
da mPsma Associação Commercial e obter desta a final 
autorização para realizar a di ta emprcza. 

Em resposta cabe-me declarar a V. Ex. que o Mi
nisterio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
c o dos Ncgocios da Fazenda contribuirão com a terça 
parte do custo da desappropriação e edificação de que 
se trata, representando a dita quota o custo do terreno 
e erlificios rlestinados para Correio Geral c Caixa da 
Amortização, como lhe {oi assegurado por V. Ex. de 
accórdo com o Engenheiro encarregado pelo Governo 
de verificar o plano e orçamento das obras, documentos 
estes que rogo a V. Ex. providencie para serem remet
tidos a este Ministcrio. 

Quanto á iscação de decima e applic3ção da Lei espe
cial de desappropriação, como bem sabe V. Ex., depen
dem taes concêSsões de Acto Legislativo, e o Governo 
não podia promettcr, nem promette, senão o apoio que 
estrja ao seu alcance peran~e ás Camaras, considerando 
que o projecto é de reconhecida utilidade publica, e 
que o orçamento justif\carã a necessidade dos favores 
pedidos para a sua realização. 

l)t;us Guarde a V. Ex..-Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Presidente da Direcção da Associação 
Commcrcial da Praça do Rio de Janeiro . 

.... 



DECISÕES 

N. 483.- FAZENDA.- EM 2~ DE DEZE"BRO DE 1872. 

Approva a lotação dos emolumentos do Ju~ar de Juiz_ Muni
cipal e lle OrtJhãos de Santo Antonio de 'sá, na Província fio 
Rio de .Janeiro . 

.Ministerio t.los Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro, em 24 ue Dezembro t.lc 1872. 

Communico a V. S., para os fins convenientes, qnc 
foi approvada a lotação dos emolumentos do lugar de 
Juiz Munici(f.ll c de Orphãos de Santo Antonio de Sá, 
na Província uo Rio tlc Janeiro, calculados em 3006000 
annuaos, como consta do respectivo termo rcmetlido 
com o ofllcio do Collector das Hendas Geraes de Santa 
Anna de .lUacacú de li de Novemltro proximo pa~;sado. 

Deus Guarde a V. S.- Fisconde do Rio Branco.~ 
Sr. Conselheiro Director l~eral da Contêtbilidade. 

N. í8i.- FAZENDA.- E" ':W DE DEZEMBRO DE 1872. 

ApprO\ a a !lclibcl'a~·ão da Thcsouraria de Minas Gcraes , de 
clt~var a 2ã 0 / 0 a JlOrccnta~cm tlO'i t~mprcgados tia CollcctOJ ia 
do município tio Bumlim. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-1\io de Ja
neiro, em 2() de Dezembro de 1872. 

_ O Visconde tio llio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. InspectOI' da 
Thesouraria de Fazenda ua Província de Minas Gerars 
que. á vista da infor•nação constante do seu ofllcio 
u. o 77 de 13 de Novembro proximo passado, foi ap
provada a deliberação f!UC tomou, de elc\'al' de H a 
2ã % a cornmissiio marcada aos empregados da Collec
toria do municipio do Bomlim; sendo Hi %para o Col
lector e 10 para o Escrivão. 

Visconde do Rio Branco. 
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N. i8':S.- FAZErfOA.- E~l \!6 DE DEZEMBRO DE 1872. 

Appro\·a a deliberação lla Thcsouraria lle Ninas Gerat~s, de 
elevar a 23 •to a porcentagem dos empregados lia Colleetoria 
fio ratroeinio. 

Minístc!Ío llo5 Negocios lia Fazenda.- Hio de Ja
neiro, em ':!() de Dezembro de 1872. 

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, declara ao Sr o lns{)ector da Thc
souraria de Fazenda da Pro\ incia de l\linas Geraes que, 
á vista da informarão constante llo seu ollic;io n.• 85 
de 27 de l\'ovembro' proximo passado, foi approvatla a 
deliberação que tomou, de elerar de v~ a 25 "/. a por• 
contagem dos empregados da Collrctoria do Patroci11io, 
::;endo W % par a o Collec Lo r e lO "f. para o Escrivão. 

l'i$condc do Rio Branco. 

-·-•M-

~o ~8G.- FAZENlH. - E~l 2G DE DEZE~IBRO DE l872. 

Appt·o\'a a tleliuera~,·ao da Thcsouraria de :llinas Gcraes, de 
cle,·ar a i6 "/o a porcentagem !l:'s empregados da Collectoria 
tla Campanha. ., 

)Iinisterio dos Negocias tia Fazenda. -llio de Ja
neiro, em 2G de Dezembro ele 1872. 

O Visconde do Hio Braneo, Presidente do Tribunal 
do Thcsouro Nacional, cornmunica ao Sr. lnspcctor da 
Thesouraria de Fazenda tla Província dtJ Minas Geraes 
'ltH', á vista da inform:.ção eonslanlc de seu oficio 
n.n 83 tle 2:~ de Novembro proximo passado, foi appro
valia a dclibcra,:ão que tomou, de elevar de 12 a 16 "lo 
a porcentagem dos empregados da Collectoria da Cam
p:mha ; sendo 10 °/., para o Collcclor c () ~-
cri vão. .· ?\i~S~~ ~~ CA~ 

:::::_ ~~~"'"" 
\\ 
~.> :. 



OECISÕES 

N. 487.-FAZENDA.-EM 27 DE DEZEMBRO DE 1872. 

Dá instrucções ao arbitro do Governo, para tratar com o da 
· Companhia tia Dóea da Alfandega do Rio de Janeiro, sobre a 

questão relativá á intelligcncia dos respectivos contractos. 

l\finistcrio dos Negocios da Fazcntla .-Rio de Janeiro, 
em 27 de Dezembro de i872. 

Il\m. c Exm. Sr.-Na clausula 2.• do contracto ce
lebrado pelo Governo Imperial com a Companhia da 
Dóca da Alfandega do Rio de Janeiro , c approvado 
pelo Decreto n. o V~38 de rl de D~zcmbro de 1869 , 
obrigou-se a mesma companhia a empregar o seu ca
pital, então f1xado em dous mil contos de réis, nas obras 
que tomou a seu cargo, sendo, polo menos trcs quartas 
partes rlcs~a quantia appl'ratla :'1 ronclu~ão da dóca, e o 
rc~lantc ás ohras intrrnas. 

Não tendo a parte do capit:tl, dc~tinat!a ás obras in
ternas, chL!.!:ado para l'onclnsão das nwsmos, a com
panhia solicitou e o Gorcrno iht> conredcn, pelo Jlorrcto 
n." ~U18 de 'l d•~ Noremhro de 1870, o angmnnto de qui
nhentos contos •le n'•is ao seu rei'Pritlo capital. 

Gastou-se, port'•m, todo cslP augnwnlo e o capital pri
mitivo sem que nenhuma daqncllas ohns licasse tcr
mimua; t' sendo a companhia convidada pelo Governo 
a habilitar-se com os fundos neccssarios para cumprir 
as obrigações de seus contract.os, rrspondeu t{UC em 
llf~nhum dellcs havia condição ::jUC a sujeitasse a con
clui_r as oiJras 11ydrauliras c intcrnJs: pois que a l'.niea 
obngação, que rontrahira. foi a de empregar nessas 
obras o seu capital lixado, n que isso estava feito. 
Effectivamcnte nenhuma quantia mais prestou para esse 
11m. 

B:mdo-se assim inteiro desaccôrdo entre o Governo 
Imperial e a companhia sobre a intelligencia da mais 
importante parte de seus contractos, entendi que era 
chegado o caso de resolver-se esta questão pelo arbitra
mento, como se acha previsto na clausula 23.• do con
tracto de lRü!J, c com este intuito dirig-i á Dirccloria 
da compnnhia u Aviso constante da copia n. • 1. 

Aceitou a companhia cstt~ alvitt·c, n respondeu-me 
pelo seu oflicio da copia n.• 2, nomeando para seu ar
hitt·o o Conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcellos, c 
propondo ao mesmo tempo para :1." arbitro o Dr. Cac
l<tno Furquim (lc ,\lmei•l:l. 
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Nessa resposta notará V. E:t. que a companhia pre
tende que o processo de arbitramento se -subordina 
ás disposições do Decreto n.• 3900 de 26 de Jutlho 
de t8ti7. 

Havendo o Governo ouvido a Secção de Justiça do 
Conselho de Estado sobre a applicação que poderia ter 
esse Decreto á clausula do contractc, que estabeleceu o 
arbitramento para a solução uas questões entre o Go
verno e a companhia, ueu a referida Secção o parecer 
que V. Ex. achará entre os papeis r1ue nesta occasi~o 
lhe remetto. 

A' vista ua opinião da maioria uos membros da mesma 
Secção, confio em que V. Ex.., de accôrdo com o arbi· 
tro da companhia, alcançará que o processo do arbitra
mento prosiga extra-jurlicialmcnlc sem sujeição a todas 
as regra,; do referido Drcrelo de 18t\7, limitando-se o 
compromisso a precisar a questão vertente, e a fixar o 
prazo em que os aruitros tlevam proferir sua sentença 
a qual serú homologada pelo Juizo competente, para 
poder {ll'Odur.ir seus ell'citos. 

Quanto a l'sse Juizo, llesde que a Fazenda Publica é 
parte na questão, não póde ser outro senão o dos Feitos 
da Fazenda, em virtude do que dispõe o art. 2. • da Lei 
11." 26,2 de 29 de N ovrmbro de i8H. 

Contando que V. Ex. não se recusará a pr.;star mais 
rsle servi1;o ao Governo Imperial, passo ils suas mãos 
todo,; os papeis conct•rnente,; ú questão, c vou commu
I!Ícar ;'t companhia a nomeação tlc Y. Ex., bem como a 
proposta, que fat;o, do Con~elheiro tlc Estado Visconde 
de Abacté para terceiro arbitro. 

Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.
A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Jcronymo Martiniano Fi
gueira de Mello. 
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N. 4.88.-IMPERIO.-EM 27 DE DEZE~BI\0 DE 1872. 

Ar1 Presidente da Província do Espírito.- Dccrara serem mo
livos de1nullida<le de)d~isão: 1.• nao s~ lau:u a acta espe
cial da 3.• chamada, da qual devia con>tar o nome dos vo
tante> que não compareceram; 2. • iueornpetencia do lugar 
sem motiro justificatlo. 

2." Secção.-,lini:>terio tios Ncgoeios do Impm·io. 
-Hio de Jnncii'O. Plll ':!i de l>t~7J'IIIbro de 1872. 

lllm. c Exru. Sl'.-f:om oflicio de ·l:i do corrente 
nwz submelleu Y. Ex. ú. appi'Ovaçüo do Governo 
Imperial o acto pelo qual <lccla,·ou nullas as eleições 
simultaneamente feitas, em 7 de Sctemhi'O ultimo, 
para Vercador·es e Juizes de Paz da freguezia de 
S. 1\lathens, urna na igreja matriz, presidida pelo 
t.• Juiz dt~ Pnz, e outra na c;1pclla tlc S. Benedicto, 
sob a p1·csideneia do :l." 

Fundou-se Y. Ex.: 
Quanto ú elciçiío c!l"t!elUGd:t na igreja matriz, na ir

regulat·idadn de :se terem la\'l'ado sómenle duas 
aela,.;, a da or·ganiz:nção da mesa pal'ochinl e a da 
aput·açüo gemi dos votos, deixando dl~ se titzet· a es
pecial da :J." ehamada dos votantes, da qual deviam 
eonstar o~ nomes dos qrw nüo eompareceram á 
eleiçiio, c não haver _na da apu1·a~:ão csdarccimcnto 
algum a este re~fHlllo. 

Quanto ú qup se realizou ua eapella de S. Benedicto, 
por lc1· sido feita ftim da malt·iz sem motivo jus
lilieado, e presidida por Juiz incompelPnle. 

O Governo Impel'ial appi'Ova o aclo de r. Ex. por 
eslat· de aecôrdo eom as disposi,;ües dos arts. ~9 
da Lei de I \1 de Agosto de 18íG, 18, 68 e 69 das Ins
tl'ucç:ül!~ dL' 31 de llezemiH'o de 18ü8 u Deereto 
11." ·1812 de 2:~ de Agosto de ts:_;G. 

Deus Guarde a \'. Ex'.- Joiio Alf1·eda Cor·rêa de 
Oliveií·a.·-St·. Presidente da Província do Espírito 
Santo. 
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N. ~89.-JUSTIÇA .- E~128 DE DEZEMBRO DE 187'2. 

IJcclara qnc a simples su~pcns11o administrativa é de sua na· 
turcza limitada ao c3rgo ~obre o qual foi positivamente de· 
tt·rminatla. 

2.• Sccçãü .- Ministerio dos Negocios da Justiça.
Hio de Janeiro, em 28 de DezemlJrQ de 1872. 

Illm. e Exm. St·.-A 27 de 1\Iarco do anno passado 
remetteu um dos antecessores de·v. Ex. o officio que 
lhe dirigira o Com mandante interino de Guarda Na
cional, João Antonio Pessoa Junior, consultando se 
foi regular o seu proeedimcnto de transferir a outro 
ofllcial o com mando do 4. • batalhão de infantaria, 
visto estar elle suspenso administrativamente do 
exercício de Vereador da Camara Municipal. 

E Sua Magcstade o Imperador, Tenuo ouvido a este 
respeito a Scc~~ão de Justiça do Conselho de E~tado, 
Houve por bem Mandar declarar, na conformidade 
di\ Imperial e Irnmediata Hesolu1~áo de ·18 do corrente 
mez, que a simples suspensão administrativa é de 
sua natureza limitada ao cargo sobre o qual foi posi
tivamente determinada, não havendo disposição a\-· 
guma que a faça extensiva a quaesquer outros, como, 
na fórma da Lei, a que resulta de sentença condem
natoria ou de pronuncia. 

Deus f:uarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duar·te de 
i\zel'erlo.- ~r. Presirlentc da llrovincia do Espírito 
~ant0. 

l~esolução a que se r•~fere es:te "-"lso. 

~E~no11 .- ~landou Vossa Magestade Imperinl que 
a Secção do Conselho de Estado dos Negocios da .Tu:5-
tiça consulte sobre o officio do Presidente da Pro
víncia do Esririto Santo de 27 de Março de 187,1, 
acompnnhado da eopia do que lhe dirigira o C:tpitão 
João Antonio Pessoa Junior sobre a seguinte duvida: 
"Se foi ou nüo regular o procedimento que tivera, 
por achar-se suspenso administrativamente do exer
cício do cargo de Vereador, de passar o com!nandq,___ 
que occupava, do 1. o batalhão da Guarda NaÇtttrfllF»-- · 

Int'onna a Secretaria:-« OCapitáo C9nlill~t\l'd\\htQ~ G.4, 
interino do 1. o batalhão de int'untariS\/~~ultô'ú ao , 

IIECISOE~ ua 1872. !17 / 0~ · 
'-, 
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respectivo Commandante Superior sobre a regulari· 
dade do seu procedimento em passar o commando 
do batalhão a outro Capitão, visto ter sido suspenso 
do exercicio de Presidente da Camara Munici{Jal. O 
Presidente da Província, a fJuem o Commandante 
Superior suhmetleu esta consulta, t!erlarou fJlle se 
achando afJnelle ofllcial suspenso administrntiva
mente do cargo de Vereador c ::;endo o posto de 
olllcial da Guarda Na(~ional considerado - munus 
publico-bem proeedüm elle em passar o com mando 
do batalhão a outro CapiUío, por isso que semelhante 
suspensão produz os mesmos eiT'eitos da pronuncia 
ern crime de responsabilidade, e estende-se a fJliaes
quer outras funeçüPs, sejam de nomeação, sejam de 
eleição, conforme a intelligenda do art. 1Gti, § 2. o 

do CoLligo do Processo Criminal, explicado pelos 
AYisos dt> 14 de Abril de 18í7, 1." de Dezembro de 
1851), 29 dcJ<meiro c 1:1 de Setembro de 1856 c 3 de 
Março de 18GO. O mesmo PresidentP snhtuctte esta 
decisão á apreciaçito Lle V. Ex. 

«Se a pronuncia (~ sumcienle para a suspensiio do 
exercido do posto, como está decidido pelo Aviso 
n. 0 GOde29de.Taneiro df) ts;·,G, com referenciaao 
Drt. 2\13 § 2. o do Hcgulamcnto de 31 de Janeiro de 
1Rí2, creio fJUC o Cripitão Commandantc interino do 
''·"batalhão .Toiío Antonio P1~ssoa Junior, suspenso 
do exercício do cargo, devia eonsiderar-se lambem 
suspenso do posto, porque a suspensão decretada 
pdo <:overno produz o mesttto e!I"!~ito fJUe a pronun
cia, quanto ao 1•xercicio das funcçües publicas, c.omo 
estú deelarado pelo Aviso n." 7~ de H de Abril de 
18i7. A:-~sim penso que se deve responder ao Presi
dente, approvando o seu a c to.- 21 de A llril dP 1871. 
- F. Pr'~·nwules, Director intrrino. ll 

Opina o Con.c;elheiro llirr•cftll' f:1•ral do seguinlr 
mndo : 

<(Dos Avisos citados na dccis;ío, profcridil pelo Pre
sidente da Província do Espírito Santo, só o de 14 de 
Abril de ·1847. trata da snspensJo administrativa~ 
todos os outros a ene~mun como ell'r~ilo de pronuncia 
ou como pena, e pois não podem ser invocados. 

« Niío me pareee aceitavel a Lloutrina desse A viso, 
expedido, nüo por este, mas pelo l\linistel'io do Im
perio, se delle se pretende. deduzir que o funeciona
rio, suspenso por acto do l)ovcrno, e'llá inhibido de 
f'Xereer oulras funcçôcs puhlirnc;, · 
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« E' verdade que no final delle se declara o se
guinte : « A suspensão, decretada pelo Governo, 
produz o mesmo em~ito que a pronuncia quanto ao 
exercício das f'uncções publicas, até que a autori
dade competente resolva, pronunciando ou não ao 
suspenso. ;; Esta doutrina só póde ser aceita quanto 
ao emprego, em que ú suspenso o funccionario, mas 
n~o quanto a outros, que cumulativamente exerca. 
t\ suspensão administrativa é simples medida de se
guralll,;a, é uma providencia preventiva - e não se 
deve confundir com a suspensão correccional, meio 
disciplinar, empregado contra os infractores de re
gulamento; com a suspensão penal, de que trata o 
Codigo Criminal no art. !)8 ; nem com a suspensão 
ell'eito de pronuncia, decl:lrada no art. 165, § 2. 0 do 
Codigo do Processo Criminal: ella existe antes do 
lH'occsso e subsisto ainda quando o funccionario 
n;-lo é pronunciado.--:- Aviso n." 59 de 5 de Março de 
18t!l : ella não priva o funccionario de seus venci
mentos, em quanto não é pronunciado.- Aviso n; 0 66 
r! e !.l de Março de 1849. 

(< Sendo assim reconhecida a dilferença entre a sus
pensão administrativa c a suspensão elfeito de pro
nuncia, não póde estender-se áquella .urna dispo
sição peculiar des~a. O Co digo do Proce~so Crir~inal, 
art. 165, trata umcarnente da suspensao efferto de 
pronuncia; e é principio de direito o interpretar 
restt·íctarncntc as leis penaes, as que prescrevem 
regras ou fonnalidades vexa to rias ?U applicam cet·tas 
penas a quem as não observa : odta restringenda. 
· « Se o oíficial houvesse deixado o exercicw de seu 
posto, por ter sido condemnado ou apenas pronun
ciado em crimt~ comrncttido no lugar de Vereador ou 
cru crime particular, a hypothese seria a do Aviso 
n." 60 de 29 de Janeiro de 1856; mas não o póde 
fazer por estar suspenso adrninistratimmeote do 
mesmo cargo de Vereador. Assim pensando, creio 
que a decisão do Presidente da Provmcia dG Espírito 
:::;auto mio está no caso de ser approvada. 

,, Dircctoria Geral, 22 de Abril de 1871.- A. 
FleW'!f· )) 

A Secção concorda com o parecer do Conselheit·o 
Director Geral. 

A simples suspensão administrativa é de sua na
tureza limitada au exercieiu do cargo, sobre o qual 
!'ui nusitivilnwn!c determinada: - nàu ha lei nem. 
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principio applicavel que lhe dê effcitos extensivos 
ócerca de quaesquer outros cargos publicos, co~o 
tem na fórma da lei, a que é determinada por vtr
tud~ de sentença condemnatoria ou de pronuncia. 

Vossa .. l\Jagesta•le Imperial, porém, onlcnar{l o f!UC 

fiir mais acertado. 
Sala das Conferencias da Seeçüo de .Tustit:a dn 

Conselho de Estado, em 6 de Dezembro de 1872.
Visco;ulc de Nirthcr·oy.- José Thomaz Nafnwo de 
.r\!'a?fJ·O.- Vis1·ondc ele Jn,rJI'IU'Y.- HESOLUÇÃO.
Cotuo parece.- Paço, t8 de (),~zembro de 1872.
Corn a rubrica de Sua 1\lageslade o Imperador.- Mo
i I li!'/ :inton i o Vwv·lc 1/r~ A;;'T''do. 

\. Wll.-tiUEIIHA.-· Ell :111 m; llEtEMlliiU DI<: 1872. 

llt•clara que os JICrliilo<; pata SUJIJ!I'irncnto dos eorpos e t"L'· 

partir,'(:ícs militares dt~Vt'lll ser sarisfeitos pelo Arseu:~l de 
(;w~rr3. rcsrJel'livo, ainda rptc a '''''(l"Za t.Pnha de ser kvada 
"" r~rr~rlito r)t' oulr:J. ruhri•·:L 

Miuisferio 1los Nt~goeíos da t:ueJra.+lUn 1Je Janeirw 
"lil :10 de fll'7:cnthro dt· li)/:!. 

111111. c E\Itl. Sr.--Em r.-~I·u~ta ao ul'lit'Ío u." :n;s 
de ~~·de Outubro ultinto. r•tn IJll(' V. Ex., COllliJLUili

,·antlo ter o Inspcctor d~ Tlie~ouraria de Fazenda dessa 
Província, por occasiãn de iHfurmar ácerca do fome
•;imcnto de alguns utensílios nccessarios ao snnico 
da Seerel:!ria do Delegado do Cirurgíiiu-mór do Exoi·
t;i to, exigido que os pedidos spjam acompanhados do~ 
nl'l;:uuenlo,; respectivo~ a lim de se )Joder verificar se 
;1 dt~spcza a faznr está nas fon;as dos creditos conce
didos ás eompeteutcs rubricas, consulta o Governo a 
semelhante respeito; declaro a V. Ex. que devem o:;: 
1Wilidos para SUJlJ)!"ÍllltllllO UOS 1"01'\)0S C rcparfÍ\:ÕC'. 
!llililarcs SPI' s:.~tisfnito.; pelo A1· . .;enal de Guerra res
J•C• tivo, ainda lllt•smo que a dPspcza rleYa ser levada 
lO ·~rcdito de outra rubrir:,, ~; rnBndo <JS necessidade~ 
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tio serviço, por excepção, aconselharem pratica diffe
rente e tenha directamente de ser submcttido o pedido 
dos artigos ao exame da Thesouraria de Fazenda, a 
esta repartição compete calcular a despcza resultante 
para verificar se o credito a comporta. 

eeus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Jun
queira.- Sr. Prcsiden te da Província de I'crnamlmco . 

.. ~ --···~-

~- MH.-IiCEI:\1\A.-En 30 IH.: DEZE)lBRO DE 1872. 

llit providencias sohre a numeração das praças nos eorpos do 
Exercito. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.-Rio àe Janeiro, 
em :30 tle Dezembro de 1.872. 

A' Repartição de Ajudante Gcnerat.-Declare·se em 
Ordem do Dia que, segundo propõe o .Marechal Inspcctor 
dos rorpos tla Córte, na escripturação do livro-mestre 
dos corpos uo Exet·cito as praças devem .conservar 
sempre os mesmos numeros que occuparem na occa· 
<:i fio em que forem incluídas nas companhias, mu
dando-os sómcnte quando se der nova numeração aos 
corpos e passando para as novas casa<; com o seu com· 
potente numero, licando assim revogada a disposição 
mntiua na Ordem do Dia n. o 330 com relação a este 
assnmpto. 

João José de Oliveira Jnnqueim. 



N. ~n2.- FAZENDA.- E~l :Jo n~-: IJEZEMBRO DE 1872. 

i\. venda de irnino\·eis da. Na(·ão, desde rtue o valor exceda de 
2008000, deve ser feita por eseriplura publica; uão se co
brando' porém ' o imposto de transmissão de rropriedadt~ 
por uáo StT dc~·ido das alicuaçõt·s rle beu~ naeionaes, pro
l'ineiacs ,. muuil'ipaes. ma~ ~impJ,.smeul•~ n ;;cllo prnpor
•·ionaJ 

l\Jinistrrio do~ l\'i''!orins da F:t~•·!lda.--- Hio de .bJwiro. 
!'JI] 30 rle n,~ZI'lllhl'o.dr~ IR/::!. 

U Yiscondc do Hin Branco, l'residcutP do Tribu11al dl• 
Thcsouro Nacional, comrnuttica ao :-:r. Inspcctor da The
~ouraria de Fnenda da l'rrn iJII'ia do Ce:1rá, que foi 
:tpprovado o C(IIJlraclo de t'l'o:s:io lei I•> pela Fazenda Na· 
t'innal a Edmond Compl.on, pela quantia de seisecnto;:: 
mil r{· i'. d1~ uns parndõ,•s situados na JlOI0.1Çào dcnomi
n:ui:J --do 1\leirclles-conformc o termo que acompanhou 
IJ srn oJJicio n." 121) dr 20 de l\'oremhro proximo pas
i-:ado; visto ter sido essr o maior J)I'I'ÇO que se pôde obtrr 
nas quatro pra~.~as {JIIC se li71'l'am, attcnfo o estado de 
ruína dos ditos paredões. 

Ouserva, porém, ao Sr. lnspeetor qn<', sendo o Yalor 
da venda de que se trata suwrior :1 duzentos mil réis, 
tleria ter sido feita, não por simples ft'l'mo lavratlo na 
~erção do Contcmioso, mas por eseriptura publica, 
como e:xigc o art. 11 da Lei 11.'' S'J.() tlc H:i d1) Setembro 
do iH:'i:), ainda nos cPnlractos em •fUC toma parte a Fa
zenda 1'\aeion:ll , SI''!UIHio sP :J1;1la cxpli1:ado JJ:l Ordem 
11." !itri dn :2:; de NovctniJro de· 1Htm; ,, outrosim, que 
foi irregularmente cobrado n imposto de transmissão 
de propriedade, por uão '''~" dcrido úas alienações de 
J,cns nadonac~, provineiar:; e mtmieipaes, mas simple.-.
mcute o scllo proporrioual, na fl\rma do disposto no 
paragraphounico, 11.

0 L doHrgulamcnto n."'(lGG de li 
de Abril do 1870, combill:ldo i·nm o art. lO, .~ Lo. dn 
''''ITPfo 11." '~!IO!i de !I tfp Al,ril dn mesmo anno. 

1 'iscmuh· do l/i o Hnmco. 
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N. 493.- FAZENDA.- EM 31 DE DEZE~IBRO DE 1872. 

Declara sujeitos a sello os contractos approvados pelos Decretos 
u.u IS097 de 28 de Setembro e IS106 de õ de Outubro ultinws, 
para os estudos do prolongamento das Estradas de ferro da 
nahia ao .Juazeiro c do llccife ao rio S. Francisco. 

l\finisterio dos Negocias ua Fazentla.- Rio de Janeiro, 
C'rn :31 de Dezembro de 1872. 

I IIm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para os fins 
;,;onwnientes, •• t)ffi resposta ao seu Aviso de 2ti de No
\CIIlbro proximo passado, que os contractos approvados 
pt)IOS Decretos n."' 5097 ue :!S de Setembro e !:ilOG de r; 
de Outubro nltimos, para os estudos do. proloiJgarnento 
da~ Estradas de fPI'l'O da B:~hia ao Juazeiro e do Hecife ao 
rio S. Frandsco, estão sujeitos a sdlo; e lwm as~im 
que, não se declarando nelles o valor total de cada um, 
uever:í. esse imposto ser satisfeito no acto de se reali
zarem os pagamentos de que tratam as condições 15.a 
e 17.: dos mesmos con tractos. 

Deus Guanle a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.- A' 
S. Ex. o Sr. Francisro do Rego B:n-ros Barreto. 

't Ml'L -FAZENDA.- EM 31 DE DEZEMBRO DE i872. 

F in a íntclligeneia do art. 4. 0 do Decreto n.o .t9a5 ue 4 de Maio 
uo .corrente anuo. 

~lini:<tnio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
Pnt Jl de DezcmiH·o de i872. 

lllm. P Exm. Sr.- Em resposta aos Avisos de V. Ex. 
Je 3 •~ 21 un Agosto ullimo, aos quacs acompanharam por 
copia os onicios do Consul Geral uo Brasil em Lisboa 
ue 7 (' 20 de Julho do corrente anno, re.11qo 
eontra a intellige_ncia do art. 4. o dg.~r,!!k\n." ~9 · '·, .. 
de 4 de Maio ult1mo, por enttlr~ ,i.tJ:t\\hM' ~ ~ 
L11rnar rxtcn,:iva a dispensa defl~~tos a~s vapore$ 1{ 

{ r:::o ~ 
1.\. ,...s / 
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de linhas regulares que se destinam aos portos do Brasil, 
scuão nos caso:> de conduzirem algumas encommcndas 
c volumes que receberem na sua passagem pelos 
JlOrtos intermediarias de Lisboa, Madeira e S. Vicente; 
e ponderando quó, si os vapores deixarem de apresentar 
no Consulado o,; l'l'spctivos manifestos, é impossível alli 
organizarem-se os ma ppas cstat ist icos, e Jicará tambem 
comideravclmcnte rnduzida a n•nda do dito Consulado: 
cumpre-me communicar a V. Ex., para os Jim ron
Yenientes, que. si os 'apo1cs tlc que trata aquelle 
Cons1Il nos reft~ridos ollicios toc:1rem :qwnas no porto 
de Lisboa por escala, spndo outro o porto de su:1 proce
dencia, estão incontestavelmente comprel1entlidos na 
disposição do citado Decreto uc r~ de Maio; porúrn, si 
I.isboa ó o porto dt~ sua partida e proeedencia Jlara 
o BrasiL não pódr fa,·orer<'l-os aqnclln llecrcto pores
tarl'm COlllprt•.!leudido-; no art. 'lO~ do Ht•gulamcnto tk 
!U de Setembro de fH()(}. 

Deu~ Guarde a V. Ex.- Yiscondl' do Rio Urattco.
A. S. Ex. o Sr. l\lanoel Fran1·i.~ro Corrt•ia. 

N. Hlti.- FAZENDA.- E\1 :li DF nF.zr.mmo DF. JR72. 

Declara não haver illf'nuvrHi('nte e111 •Jite a,; Thcsomarias fi 
Bahia e P1~mamblll'll pnwedam ao lror·o e -;u!Jstitnição fl:h 
notas das extinct:ts r:tixas filial'' do lh1neo do Bra-;i!, que 
eircnlam nas mr ;mas Provi neia<. 1'0111 la H to que o Rau~o for-· 
lll'•;a o" fnrlii•J-; Jt.••·es-;:lrins p:u·a l:to'.< opt~r:H;íit~s. 

l\linisterio dos Nngocios da Faz1'!1da.- Hio tlr, hneiro, 
em 31 de flczcmbrfl dr, 1872. 

Illm. e Ex:m. Sr. -Communico a V. Ex .. em res
posta ao seu otlicio n. u 837 ue J 7 do corrente mcz, tjue 
não ha inconveniente t'Ill tftW as The~ourari:l> de Fa
zenda das Províncias da Bahia e l'emambueo procetlam 
ao troco r subslituiç:1o dJs not:ls das extinctas caixas 
1iliaes doBanco do Brasil que circulam nas mesmas Pro
Yindas ~ mas essas operações niio podem ser clfectuadas 
com o proiludo da rrnda g"l'l'al :trr·t•ratlada nas mesmas 
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Thesourarias, como V. Ex. solicita, porquanto esse 
expediente, além tle irregular-seria desvantajoso ao 
Thesouro, que não poderia dar applic,,ção aos saldos 
das referidas Thesourarias, quando dellcs necessitt}sse 
nas Províncias, como sempre succedc; devendo esse 
Bmco fornecer os fundos precisos para as indicadas 
operações.-

Deus Guarde a V. Ex. - Fisconde do Rio Branco.
Sr·. Presitlt~nl P do Banco do Br;~si I. 

N. '~f)(i.-FAZENOA.-Eu ::t nr. DEZRMBRO DE 1872 

Autoriza o Conselho Fiscal lia t:aixa Ecouomica f' 1\IOillC di! 
Soccono a faze1· cohrat• conforme propôr., 200 réis de cada 
uma catlerncta tJue fôr l~ulregu•~ aos depositantes, na oceasiào 
'~'u que clles saldarem suas contas, e hem assim emolumentos 
pt:las o'f'I'Lidõt•s pa5s:ul:ts a retJHCJ'imcnto lle partes. 

~finislcrio dos Negocios lia Fazen,la.- Rio de Janeiro, 
em :H tle Dezembro de 1872. 

Illrn. t• Exm. Sr.- Em oflkio <le 7 1le Agosto ul
timo, pcdin V. Ex. o assentimento do Governo Im
perial para poder· pôr em execução duas medidas de 
jnleressc para esse estabelecimento, que haviam sido 
a1loptadas por unanimidade de votos do Conselho Fisc;~l 
do 1. 0 do mesmo llli'Z. 

E~sas providencias consistem: L", na coLrança de. 
200 réis de cada uma caderneta que f(lr entregue aos 
1lcpositantes, na occa~ião em que ellcs saldarem suas 
t:ontas; 2.", na de emolumentos pelas certidões que fre
quentemente ahi S() passam a requerimento de partes. 

Ponderou V. Ex. que o incremento progressivo, 
tanto do expvdientc como das despezas da Caixa Eco
uomica, g-erou nos membros de sua Direc:ção a idéa 
daquella-, modica~ contribuições, sendo que a rcferentr 
its cad1~rnctas sPnir:t para cobrir a drspeza que o es
lahelet:imcn~o .faz. com a i~npressão das n~~-. 
out,ros p~p_01s HHirspcnsavers ao seu ~~cq,~. '.! (TUf 

Submrltula I'Sta proposta ao exa11'tr"\.~ Set~ao 'a~· 
Fazrn<la do Conselho 1lc Estado, J{bn~Slta Magestadc 

~ECISOR~ 1'1 1Ri2. :;R . . 
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o Imperador por bem,tijor Sua Imperial nesolução de 
Consulta de 2'~ do cor~nte mez, que se autorizasse a 
e'!:ecução da supramencionada delihPr:tçJo do Conselho 
Fiscal; visto 'fllC os ~~moiHmf•nlns, redundando uníca
uwnte em proveito da C:J.i\a Eronomira, !em n~!a 
lodo o din·ilo dP t:n:ar um preço razoaY1•I aos scniços 
I[Ue llw são C\igidos pelo~ fJ:JrlirtiLtr••s, :1lóm do.'> iniJe
renll~s :ís upt'l'dÇijc . .; de n•cpftcr ~~ p:tgar os d1•posito.~, 
'flW ronsl.itw·m :1 missã11 da nwsma Cai\:t; e I}Uanlo 
:'ts cadernetas, JlOIIJIH' sua importaJH~ia n•pt·esen!ará 
a pena,; o valor de um I i!ulo IJIIC s1~ l'lllrcga ao depo
sitante, para sua garn 11 tia c in !t~resse, accres!'endo q Ufl 

n modo de paganwnto não srr;! JWno~o a nenllllm dellrs. 
O que cnmmunicn a V. E c par:1 os devidos eJI'eilos. 
A proposta do Conselho Fiscal indic~ para os emo

lllml'nl.o . .; a I:Jh1~lla adopt;)da 11:1' Hrparlieüc; Pli!Jlicas, 
)na.~ a apprnv:H::Io do t;o\nl'!lo não ohrig·;, :1 C:ti\a a 
oiJ;;,~rvar ~lrirla!nnnln :1..; dil::·; lah,•ll:ts. J\-; l:t.us alli 
~·~tahplecidas JI:io dt•v••m SI:!' ''xr·edid:t~. 111a~ pod,~riil• 
ser dintinuidas, :1 j!JÍZO dn IIIP.'lllll C""'''IIIO. ''i o jlll_g-:11' 
ron vcn icnlr•. 

llew nu:mll' a Y. Ex.- Vis,·owlc do Uio lirmu·o.-
A" S. Ex. o Sr. PrP,idcntn do Co!lsl'lllii Fisc:tl d:t 
l::ti\a E,·onomir:l ,. ~.rnl!ll~ d:• ~;,,,.,·qr,·u. 

!íeclara ineompatiwl o exl'l'eicio do c:o go de Promotor l'u
hlico com o di! ~!l·dko .,,. Cnrnp;•:Jitia "'' aprf'lldi7f'<; mari
uhciro<.. 

2. • Sceçuo.- Ministcrio dos !\'•;goeios da Jnsfil'a.-
J.lio de .latll~irn, <'111 éll d1• Dl~zemhro d1) IRE'. • 

Illm. e Exm. Sr.-- Foram presrmtPs a Sua Mag·es
fade o lmpr~rador o ollicio d<'ssa Pn•;;ideneia n." 1?1 
de 27 de NovPmhm ultimo, e nwi~; papeis úct:rca dn 
llOtneação, parn Promotot· Puldico interino da co
lllarea da, cnpital, do Dr. Luiz lli•nriqlle dr•,.JIToraes 
llan:ez, que na ri lia do Espirito Sai.! lo l'liiH~eiona como 
Mf'dir·,, d:1 t:nmpanftin d1• :lJlf"•'lldizr": llt:lrinhf'irn..;, 



no (;QVF.RNO. 

E o mesmo Augusto Senhor 1\lnnda declarar a v: Ex. 
qtw é manifesta a incompatibilidade do serviço si
multaneo dos dous empregos, por isso que, devendo 
aquelle cidadão r·esidír á pequena distaneia do quar
ld da S(lbredita eornpanhin, não o pó de fazer na séde 
da f~omarca, como cumpre ao Promotot· Publico, nos 
H:nnos do art. R:) do Regulamento annexo ao nccr·eto 
n." t1R:H de 22 dt~ Noverí1br·o <1<~ Hl71. nem aeompa
nlwr o Jui7. de Dit·cito nas viagens que fizer em razão 
dr~ ofiicio, segundo determina no art. 21) o Decreto 
n." 707 de!> <le Outubro de 18!í0; o que commnnieo 
" Y. Ex. para sua intclligencia e execução. 

Deus t:mmle a V. Ex.-M(Inocl t1ntonio Duar·te de 
Azeredo.- Sr·. Presidente <la Provinda rio :E:)pirito 
snntn. 

Errata. 
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/\H:·•·:oc,•i~t•s ~ To~rlfa das .\lfatHk;.;as •k l8j!l .............. tSooo 
.li""'lam<·nto" nlr:!hit!os do rdalorio <lL~ ~Ir .1. Quim·y 

Adams, ~~dH'P. p•·~~~s e IHt'liid~ts dos Estadus-Luitlus, 1101" 
F. C. da~. T.-1ô:l3................................. HáOO 

.\pp1\t·at~;u da (1\~l'hra ú ~l'OilH'tria, ou geotuetria aual~·ticu, 
H';~íllltlo o S)steuul de Lucroi<t, 1-etligitla para uso da Psrola 
Il!i!itar, 1,or Josl~ S;~turuiuo da Co:;la PC'rl'ira, senador do 
itlll"~rio, e lente da Btl'stna cs~o!a.-1812.. ... .. .. .. ... ~aooo 

/h·ti~:"s de ;;morra do Conde de Li[llle .•....•••..•..•..• , R~OO 
.. -\..(·!~~ do parlamenlv iuglez, sobre as ransas matrintouiac~. 

-!Síl .......................................... ,.. $G00 

Cot!';;;u eontnH·r~ial <lo lmperio do Ilrasil. (Ld 11.0 bGo de 25 
de Junho de n:,o.).... ... . . .. .. . .. . .. . ... . . . .. .. .. .. ... 2SOOO 

Co!l<'c\'ào das leis e decisões dos annos de 
1H:\í-em 1 vol....... .... .. . . .. .... . . .. .. • . . . . . .. .. .. • 3fi'l00 
1~:~5-e:n 2 \ui:;...................................... 48000 
1 H:J.i-rnt 1 v ui............ . . .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. 3SGOO 
HJ7 -em 1 ,·ui.............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 38000 
10.\ô-rn• 1 vol.. ..... .. . .... ........... .............. ~8300 
1H:1\J-i'ill \oi..,, •.......•.....•..... , ...... , ...... , 18400 
1H\O--cm vul.......... ... .. ... .... .. .. ..... .... ..... 28000 
1~\l-cm ,·oi....................................... 1R900 
lôU-cm 1 \OI ................... ~................... 3$&00 
18 \:1-i'lll I v oi. ........................... , . .. • • .. . .. • ~ll~OO 
1:>11-cm 1 vol......... ...... ... ......... ..... . ....... 28800 
1~\5-.ellt 1 vol... ... .. ... ... . . . . ... . ... . .• .. ... .. .... . 28300 
1 :; \iô-i'm 1 v oi.... . . . . . . . • • . . • .. . . • . . . • . • . . . • • . . . . • • . • 2~GOO 
ISii-l'm 1 vol.... ........................... ..... .... 28600 
1:-líH-eíH 1 lOl ••••.•••.•..•..••... ,., .. ,.. •. . • • ••• •. • l$800 
l:;i\J-cm 1 vol. .. .• .• . ..• . .• .. . . ..•........... ..•• .••• 38100 
l~:Jil-cm 2 vob........... ... .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . . •• . 58800 
1s:.1-cm 2 vols................. .... .. . .. .... .. .. . .. .. &SI OU 
I s;,~-Cill 2 vols ........... · .....••....... , . • . .. .. .. .. .. &8200 
IK[,:J-cm 2 vols..... .. . .. •. ... ........... ............ 4$600 
t:;:,l-eut 2 vuls...... ...... . . . ... .. .. .. .. .... ........ 59100 
1,;:,:>-rrn 2 \ois...... .. . . .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 68600 
JS~H-cm t \ois........................................ 53300 
18c.7-Pm '2 vub ....................................... 58600 
1,-;:,~-rm ~ vuls ..... ,......... .... • . .. .. . • .. . . .. .. . . ... tiSGOO 
1Sj\J-cm i ,·ois ........................... ,............ áS&OO 
1~1\0-cm :1 v ois....................................... lOSOOO 
J ~lil-ctll 2 vols............... . . . . . . • . . . . . . . • • • . • • . . . . 5~500 
lôti1-elll 'l vob.......... ..... ... .. ... . ... .. . . .... . ... áS500 
1 :i<i l--em 2 v ois....................................... bSüOO 
I :;n l-em 2 vols. . . . . • . • . . . • . . . . . • . • . • . . . • • • . . . . • • . . • . • áS500 
;~•l•lil:unento ás decisões de 1Hüí ........... ~...... -
1~1i~-cm '! vols ................................. / .. ..--:-,t"C'~7~(1011'AM 
lôoi>-Cill 2 \Ois ...... ,., ......... ,, ......... Y••"\'\)\'~\J 7lftQ!I/ I 

18ti~-ern 2 vols .......................... :R; . ..._~>-·"'.. 6'000 
1~·~-Cill 2 \ois ......... ················f'!;t.P-,\., .. ,. 68000 
li'.:\)-('111 1 \1)1;.,,,,,. 00000 ,, 00 ,.,,,,, 7 ,,.._,__.1~,oooOo0 uaooo 
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I~W-rnt rol~ ............................ , ..•.... ., • 
1S71--em:? \ois ................................. .. 
1 H72-em J v ois .................................... .. 

Collceção de leis, provisõt•s, decisões, rircufares, portarins, 
ordens, oflicios c avisos sobre terrenos de marinhas, co
lhidos c or<lt-nados pelo rapino de en!;cnhriros l'<~dro 
.Morrira ela Cllsla Lima. (llc -i de Dezembro de 1678 110 1. 0 

de Jtilho tl!' tô .. ill).-1Rli:l ............................ . 

-- adclitacla at•i ü dr DrzrmlJro de 1RG5.-1SC5 ........ . 

(~olnpetuho de mr!rolngia p:.Hd uso das Psrolu~ primarias 
pelo Dr . .1. de l.o»io.~1SJj, ......................... , 

(;om(H'tllfio tla lt;sloria antig-a, por Cavx r Poi'5ou, acloi•
Lado pf'lo conselho real da uni\·(·rsithtd(• de Paris, p;;n·:t o 
t"tsiuu elos rollt·~ios n··at•s "outros rstall!'lt•rioucntos da ins
l.l'!liTào publica, maBt!aclo traduzir r a.!optatlo para t"o 
dos illumBos do imperial roll!'f;iO de l't•dru 11.-1810 .•...• 

(:on'lll'll<lio da historia romana, por lJe Roznir c Dumout, 
adoptaclo pl'!o ronselho rt•al da nuivcrsícladc de Paris, pam 
" •·nsino dus roi!Pgios n'<H'S e outros rstahelecirncn!os de 
instnu·~;~o pu h! ira, lll<IIJ<L~<lo traduzir c ;ttloptado para uso 
dos alnutuos do imperial !'<JIIegiu t.!e Pt~dro ll.-18i6 .. , , . 

(:om(tkmcnto elos P!cm~ntos de algrltra de Lacroix, postos 
••m lingna;.:•~rn p.tra uso do~ alumnos da real a~adcmia mi-
litar desta rôrtc. -1313 ................................ . 

(;onsnltas do Conselho de Estado sobre nrgueios ccclesias-
tkus. To•uo 1. 0 -18()!) ............................... .. 

~- Tomo 2."-lH70 ..•....•....•..•.•..•.• , .•......••• 
-- Tomo ~-"~tH7!1 ................................ : •. , 
(;ousnltas da S••r(âo de l"azenda do Conselho de Estado. 

\'o!J,0-1S07 ................... 1' ................. .. 

\'oi. ~.o- 1870 .................................. . 
\'ui. 3.o - 1870 ................................. .. 
\'oi. L 0 - 1871 ................................ .. 
Vol. 5. 0 - lSíl ............................... .. 
\'oi. G. o - I Si 1 •.••••.•. , . , ••••..••• , , •••••••••.•• 

(:onstihnic:ão tuoral e de1cres do ddatlilo. Com exposição 
da morr.l puhlira, couforme o espírito da constitui(ilO do 
lmperio, por José tia S1IYa Lisboa.-18~1 ............... . 

t;'oustitoiç:io politiea do lmpcrio do Brasil. (Carta de lei de 
~5 de Marco de 18~1.) ............................... . 

Contt~stação da historia e n•nsura de illr. Pradt sobre 
:mccessos do Brasil, pdu Bar11o de Ca~rú.-1825 •...••.••. 

(:ori'CSJton<lcnei:l rntrc o ministrrio da fazenda e a lega
(110 rm Londres, ronccrneutc ao rmprt'stimo contrahid(\ em 
1Riió, c pultli\'ilflu Jlor t1tdt•m do 111m. c Euh. Sr. eonsr
lhl'iro João da Siha CarrJn, ministro c secretario de cswdo 
1l!!s urgocíos da fazenda.-18GG ...................... .. 

))c('rt•ht n. o 30GD t!c 18ti3, suhrc o registro dos casamentos, 
nasl'Íllll'nlos c ohitos, rtc.-1863 ...•.••......•..•.•..• 

nc('rt't.o 1i. o ~1:'5 ti!' !&i~, approva o regulamento ~eral 
para o elelllcnto sen·íl.- t~;-t ....................... . 

IHss•••·t~Ção sohre ns pl:mtas do Brasil que podem dar 
linhos )Jroprios para mnitos usos da sociedade, e supprir 
u falta cto <',ll\h~nto; itllb~ttda' de <.m!~m do pnnl'ipe re-
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:;<rntr~ nn"o sr•nlinr, por M:uHJrl Arruda d;1 C;unnra, dontor 
~m mcdil'ina. -l:illl .••...........•..••.............•.. 

I·:It•m•,nto" !Ir' astronomia para nso rios alnmrws rla ac:t
<lrnoia real militar, ordenados por i\lanorl Ferreira de Arauj11 
nuirnarf'iPs, sargr.nto-1núr do rral coqlo <lo engenheiros c 
l<,nte do quarto anno da re[crida ~ca1lernia.-17ll. •.•.•.• 

I:lt•ntcntns dr• mrranica, rrrlí;;idos para uso da escola militar 
por Jo~,~ Siiturnino da Costa Pt•r,·irn, srn;HIIJr Uo iiupcriu 
e lente (la IllL'srna P . ..;cola.-1812 ....................... , 

1·:n~:'lio ~ohrr o prorP~~o ci\·il por meio dP juratills e juirrs 
!I•· dirrito.-lti.\:1. ................................... . 

li'I•hemcri<les do imperi.1l ohsenatori•' '"trononoito para 
oanno de 18G2.-I::)(ii ................................. . 

~-para 181l9.-t~us ................................ .. 

--para 1gíll.-1Sii,J ....•.......•........•..•••........ 

J-:piflllll<' IIÍ<tori;~~ .sarrJ', an!'\on• C. F. Lhomototl. Notis 
sl'll•t·ti.s illnstra1it ll• •. \..Castro l.opt's.-ts:,\ .•.....•..• 

!Cs••nla do l:111rciro ou iustrue,ilo pam os corpos <lc lail
•:ciro' sobre o cxcrcicio, man,'jus e manobra' de lança.-t8:,o 

J·:shulos do hem cOtllliiiHn r rcnnomia polilfca, on sdrnria 
da:~ IPis nattH·aes P enis de iluimnr t~ dirigir n gl'r.:1l in
t·1wtria, c promoHr n rirjltt'la nacional c prospcritlade do 
Estado, por .los é da ~iiYü Li,lJOa, do conselho de Sua MagPs
tarl••, dqnrlado da rral junta do cemmercio, desembar
gador da casa da supplica<;.1o du reino do nrasii.-1S2U. 

Exct·cic•io de hayonrta.-18:..1 ........................ . 

J·:.'>'posi\·:io sobre a larg11ra das <'stradas tlc [erro por Fairlir. 
-tw;o ............................................... . 

l'ot·mul:u·io pharlllac••utiro para uso dos hostJitacs e cn
frrrnarias tllilitart):-; do Brasil, rrdigidn por uma conuni~sfio 
•·otnJw>l~ <los doutores .los(> Rih<·tro <k Soowo Fontes, Luiz 
H:11odcil'a tl•~ 1;•Hll 11.1, Augusto Candido Furli'S de llusta
ntant•~ O'io <' Antonio Col'r<1a d<' :-:.ouza Costa, por ordem tle 
S. E'\. o ~r. ronselhPiro João Lu~f{lí'i.l da Cunha Paranagutí, 
1ninistrq P secrt'tario dr rstado do..; nt~gocios ria guerra, sohrt~ 
proposta do l.u m~mhro d<1 conHIIi,;_-;ão llr • .lost\ Hibeiro 
<k :-:.ouza Fontes, rirnrlli;lo ·mó r do 1'\l'rritu, chl'fc rio corpo 
•Ir satllk.-1XG7 .......•...•••..•.......•.......•. , ..• 

4~1'1tlo:,:-in rlt•ment:tr npplit".1<1a á agrieultma c irulustria, com 
um din·io11ario dos tprruos gcologit•os, ou tunuual rle geolo
;:ia. I' o r Ncrco Boul>(·e, proresoor em Paris. Traduzido 
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d;; .\." cdi,;ão.- I~ \fi.................................. 2~~Qfl 

llyoh·ogo·aJlhic dullaut-San-Fralll'iseo cdu Rio das Velhas, 
ou re.,Hitat.s ao puint de vur loplrographique d'un voyage 
<'ll'l'rtut'· dans la provinr,· de i\linas Gcrar,s, por Emm. 
I ia i>. OuHag<' puhlié p.w urdrt: du ~ouvernement du lh·.w· .o·'--.... ---.. 
ct at·onlpa;;né <I<' cartcs l•·v(~Ps par ,·auteur Ul'l.,; ~o- C A~ 7 "' 
ration d<' ~1:\1. Eduardo .lose de Moraes ' A,~sl~f d\3~ J 1J'•A,1 
!'iuma illdlo :Sctto.-1t>G: ............... ··(\"\.'Ç\'c .... 12nooo ~ 

lntlicatlm• rla lc~isla•;i1o mililar, 2.• cdiç o e:n ~ 1·o1s.', pell.l 
Tcn,•ntu·COI'Oill'i ,\utoniu .José do Amrirdf.-,..;::1871. ·~ .. • • 30~0ô0 

Jn•H•·•· nlphal•ctieo rxplieativo das dispuáÍ/Õcs dos annos til) 

J'~'l ;1 jS;Il.--j 7:', ..................... .. 



I -· 

fllflrlf·rH·h d:t di1ida puldi•·a <flllff•:t Jlr'·'·l"''''l.,d•· ,J.,. r:a 
f~tjr·.~. r~t,r ~1. B., Tr:uJII7ido tfo in~df•Z dt~ trrdr•JJJ diJ 111111. e 
J·.~rfl. ~,.. \1ant)d rJq ;;:~ .. r ÜIJt·nffJ C·J·trfl r· ~-il· .. t, d11 r·f•ll'-f'IIJo 
1k · ua :.i:r_!r.t.IIJdr: !J !l!d1t·I.J 1 l(,r. ri!Ífli~·"rr' t· -' rJt••;;~if, rJr· 
f' f;!rlt, (~' ~ rtf ~-· (')')' r!' f.u· !:dr~. r ·r·· i,:· J.t•· ,:., •r:b;.•J; l ·!-! 
I ,,1 •I !) I r i r·n !·lI r· r, fJ ;~r ' . I. r·h (•I' . ' 

1
1' f I r ...... I. 

d:t :--:.-1) .) ....••... ······•·•······ ....•...•.. 
ln"ih•rH•(:;.!n ]Hlhlif'a tlll Pru~sia, por .lnil'Jili!:l Tri\Pira dP 

Maccdu.-ló71 ..•.................................•. 
lnstriH''::in para n rn:tnohr:t 1l:t ho11il~:t " d:t l'·rada <I<' 

p-an~?hn, 11or .fnvrtlf'io ~!;!~Jol'l ( ~al,ral d(' :\11'1\P!r'", Jlla\qr ciP 
t•ngPniiPiros e dirertor ~era! do cr!l·pq df• ÍH'Il•h,·in1,.-1~:j;:~. 

)ns1J>H"!'6't .... •~-~ ~ohr<• o tiro. rniJII'I!do a~ n·:T<l." dq tiro dP 
díll't•rcn.ks armas pnrlalc·i.; t'olll I•:JI:l" t':--PIIt'IÍ<'a~; trolllll
'lida~ do frillll'PZ por ordt·m do llln1. "F-.111. ~~r. t'Oil~l'
llu·iro I\lann~l h~liLardn dt~ ~nuza <' :\it·llo, lliÍili;.;tro e ~<'l'IT
tariv IIP rsladn elos JlP~·orio" da gw·rra .................• 

].a Rt·t•·aite dP Ln~un;l 1 pnr .\ll'rPd11 dt• F~~Ta~il0llc Tan-
llilY. -l;-171 .•. ~ •..•...•........•.............•.•.•..•.. 

l.ei C' rf'~tdamrnto da rt'fo· :11:1 judiri:1ria -l~:jt ........ . 
·-~--- t· ~~·~ul<IIIII'Htn da n·rll\llla dn r.;Liflll ~t·r\il.-!:~íl ..• 
IJt:c"u·~.; Pkn:Pnt;tr(' . .; d!' tq1tir;1 p;1ra n:-:o da c:~rol;i militar 

do !:in dt• .lt!IJI'iro, n•di~jda~ por .lo~(· :--:atn:'lllllO da Costa 
Prrc·ira, ~rnador do impt•rio t' IPIIk da llH'~IlFI '':.;cola. -1~·11. 

l,ir;t'tt~"t l'lt'lllí'llfarc~ dP pll~ ~,;1·;1 .;;p~:llllrlo o pro~·rannn:J do 
c•..:lwll/ do t'tdiP.~~io 1k 11t'd!'tl 11. tk 1~:~1' 1 1•ara ll .... tl dn:; 
;dUI\lllO:-. do 1111':-llllt r~d\t·~io.-1:~;) 1 ~ •••••• "• •..•••••. 

lHa~·hin::·-· (a~) t!t~ \apnr c\plic;HL!~ faHiilianll('ll;f'. Ct~lll Ulll 

f'·,JHl\0 hi~lnrico flp fUi! ÍII\'I'!H;;"ío <' prn;J;r;• ... :~i'o" lllt'liHII·a

llH'lllll"', q:as :lpplil'at;úc:o:; i1 lli1Yr~:H:;1o, t'lt'., Ptr., pelo 
HI'Y. llio!Jitio l.ardrli'Z, :-;I'Uilido dt• :11ldi~Jws f' uota:-;. por 
,!:iliH'~ Httl\virll. Tradncr_'i'\o f<'i1a t'ollre (\ ~L,l ,.,litJio :nnr-
riraua por t:. B. Oltoni.-181G ....................... . 

JUauâr•~"l" ou e~posiç:lo fnnilada t' jnstifi1·atira rio proce
dinumto tia cttrle db Brasil a rr~prito do go\ Prllo das 
pnninria~ unidas dn ltio da Prafa, e do~ Jllotiyns quP a 
ollrigúrão a d<·darar a ~neiTa í\0 rcft·ridiJ gtnrrno.-lK1i. 

Jll:tnnaltlo t·rnprl'~~do de fazrnda. Tomo 1"-l~Cii ..... . 

Tomo 2."-loG7 .•....•.............. , •. , .......•. 

Tnmo 3. 0 -ISriS .... "'" ................ .. 

Tomo 4 , 0 -lSG~ ..•..... ••••• ~ •••••••••••••••••••• o 

Tl)lllO [,.n-1~7!! .•... , ...... , • , .•. , ........•.....• 

Tomo 6. 0 -187! ......•....................•....... 
Torno 7. "-!Si'./ ....•............................. 

JIIIIJlll:l do sul 1lo lmpr·rio do llra>il I' pni71'< lirnilrr;piH''• 
on:anitado .-;rgnl!do os trah;dhtf" J11;1i~ I'PI'Pillt'S por onll'tll 
fll' ~- I·:x. ()~r. ('[)IJS(')Il('iro .\ntonin 1-'rancí~ro de raul<l n 
~on/,'1 1 ndui..,!ro f' ~('ITelaritl d(' p:.;f;11lo dH,<..; llf'gocios da a~ri
t•ullur:~, r<>lllllll'rt·io •~ obras pnilliras, prlfl> t·n~rnilriros 
chis 11. f,, do-; ~;11Jit1..; \\'PI'II!'t·k t' C 1\riiii>".-J:\Ii:) .....• 

-- mlnri•ro.-Jsc:................ . ......... . 
Jll('tlloria 1~1 ori~rn1. t•n>~l'r'·'"''" llrr;tdl'l:l'i<~ do qninlo do 

ouro na pro\inria tlt- ,,li;·~:t'- r;Pi'<J('."'· pnr .111·;1·: A11lonin da 
~ihtl \l:ti:l -1'-'•1 ;,-. 
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.. 
~11'111<11'"' ""'"'<llllll':l solm~ a planla\·rw, 1'nltura !' prrpara~;1o 

do rhil. E;nipta , ... r F r. Ll't.ndro do ~anallH'IIlU.- I s~ .•.. ' 
!tE~~uut~·ia Prn:uHHi~"n s \',rc :1. raça dP gado lanigPro da e:~pital 

do ( :<·arú, ('Scriptn c ull'prccHla ao prinripe rq.!,Pnte IJOSSO 
~Pll!Jor pPln lt'IIPIIll~ t·ororwl.Jo;io da ~ih a h•ij6, naturali~ta 
da rw·.-;ma c;1pilat1;a P sorio ftiiTt':'poi:d!'.~te da n·al ara
dt·mia das :-:rit·w·i; s dt• Lis!1oa .--1~ 11 •..•.•.•...•..•.• 

JHt~aaar~a rs!ati~.;tir:l da proYincia d{' ()u~az, di\idida J•t'los 
jul~·:tdos til' o..;tJ:I" dna.-; rt1111arra::; I' na (i.ll":lla d11 t•kncho 
t'll\ ia,lo p1·L1 ."i('CI't•taria du i11q:1'1'io. -I::.;·! ..........••.. 

IU(·nH,~l'ia ~olJrt' ;1 r:l!wlla d11 H iH dl' J,HH';r<•, oFt·;-rritla no 
pri111'ij1t' do l~ra:-.il no:"so ~1'11:.or p.·!o .'\('tt;t<o th ran:;lra lla 
lllt':-.ilt;l ridadl' llo iltlllíl d<~ lí;JS.-1;-)U~L ..•••.•..•.••••• 

1\!,~;nn~·ia :-;fllln' o unl il!unlinanll' f'\tr;lhido do t'anfio de 
pl'dra. !1\1 dt• l!la!Prias gordnrw·:l-' 1 por ~li;•uel dP Frias t~ 
\"a:·•: (1\tcei!:J-:

1 
tt'fll':ll:• t'tlront·l tk l'tt~cnlwi!llS 1 P tHf'llthro 

rnrr,··-pondt•:tlt~ do ills!it~ll:l \:i:-!t1riro <' f! 1.'o~raphico hrasl-
li•irtl.-1~; 't7 .•.•.....•.••.•..•...•.•..•••.••••• • ·: ••• •• 

nle;nnria ~ollr•~ ()'i prindpa!'S ran:'a:-1 Jltlf qtH' dpyp o Brasil 
rr;:~slllltir os seus dit't•i:os l' n·uuir as ~uas proYÍIIria~, 
tdTt•rcridtl Hd print'ipP inqH'rial por IL .J. (i.- Plauo da 
n·~I'IH'raç:ío rio Bra>il. -1 ~ ~2 ..•.....•..•......•...••..• 

JI!Ptallurr,ria. Comprndio para tt~o da 2.a Cíldt•ira do Ü. 0 

illlltO d.t I'Si'llla militar.-1 X íx .....•...•.••.. o •••••••••• 

un;~·lns r jp ... t l'll('l;tws da dirrl'furia PT!'~ll do ('OH{I'Ilf'Íoso, 

l'o\\i~ido:-1 JHil' ortiPtn do (l!'(JI'\Iféldnr fi~~·aJ do l!H·~otJro ll:l-
1'1!\llíll (' dir('t'\or gi'J';d do cunt('lll'in~o o ronsPIIIt'iro ,José 
Carlo> de .\l11teida .\n\". TolHO 1." [,\jll a 1Hb\.-1SU7 ..• 

Tor11o 2oO IS:Ob a l~GO.-lSGR ...................... .. 

Tollh1 3." !RGI a !8G:,.-!SG9 ...................... . 

Torno 't. o 18Gii.-!S<)7 ............. , ••••.....•.•...•• 

Tonw b.n lS1)7.-1SGS ............................ .. 

l'<'fJtWnn cathrr·islllll histnrico, r·onl1"111o em <'OHIJ!Pndio a 
)li...,ft~ria ~;,~rada I' doulriua rlu·i:-:L-Itl, romposlo rm francrz 
pr•J,, Ahhadr~ Flenry, e trndnzirlo em portuguez, de orrll'lll 
do goH'I'IIO imprrial, por .loa!Jnim José da Silveira, di
JTI'Ior da r'!·ola de plimriras ll'lras da rr\rte c seu um
ttit·i pio. Para uso tias llli'StHi.lS escolas.-! Fl~{i .• o •••••••• 

l'o•ut•osta r rclalorio rlo ministcrio da filZI'IHia, aprrscntarlo 
á a>Srt!lhléa f'Cral legislati1a ua L• scssao da rlcdma Ie-
gi:;lalura. -lSiiU ..................................... .. 
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lflOOO J~efnl'lll:\ clritoral da llinamarca c Porluf!al.-liiíl ..•• ,. 

U<·giuu,ntn prol isional para o scn iço c disciplina dos na
Yios da ann:1da rPal, que por orden1 de Sua l\lage~tadc 
<lcYr >~nir de re~nlanwnlo aos conllnandallles d· _. ~--· 
e ""'i os ria llli'Snla senhora. Noyann•nl.c 1~~cs~'\ ~~MA. h"-
onlcm de :.;ua Magestarlc o Imperador_> ,\~\i~ .11 •. !. f~~ \ 

Rt•gulam:n~~· rio cr;rl,ito real. (Uec. o ~'\ 1iYh de 3 de , i 
Ju11horlc Jxr,.,,)-IRGJ .............. ;:y: ........ ~······ H100~ 

ll<·~nl:uncnto para a rlisriplina r/f'1't:~l'io dos re~ifnr11tns 
de ca1allaria do exercito de ~- 'A.::;!). o prinripc lt'~l'lllC ,":J 
do rrino unido de Pnrlugal, Br~l"il (' .. \lf!al'\l', (' para ;1s \)G 
nhri~:\f~ÍII':-: P ~en i(;o partirnlar do~~\(li\'i;WS, ofljri;lP-i iu_ft:~: \)o... 

~· D · Ot·' 
-.,' ... · ~...) ,_ "" 
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rion~ r ~~~!dados, feito por onlrm do mesmo S<'llhor prlo 
mar•·rhal g<'lll'ral ~larqii<'Z do Carnpn Maior, lonl Beresfurd, 
•~u•nrn;uulanle em chefe <lo exercito de Portngal.-13!,~.. 3SOO•l 

R"gul:t~m•ntn das hypolhrt·as. il.ri n. 0 1237 de 2 '. de ~r-
ll'mhro <le 1Hií1 e u<'trl'lo n. 0 ::153 de 2G de Ahril de 
lSG!>.)-ISG~... •• . • . . • . • . . •.. • . • • • . . •.• . • • . • • . . . • • . •• . . 2.'0CO 

R"gulamentn 11<1 impn,Ln do srllo r dr sua arrrcadaç:ío, de 
lSiill. ( llecrl'to n." "271 :: dl' 2ü <l<· Dt•t.rn•hro dl' ts.;o. )-I SlíO. t,'ioo,, 

~-<i<' lRu!l. lJ•·•-rclo n." ;::!.1 de li d•· .lhril "" tRr.gJ. E 
dern·tos n.~"" :,:i::~l, ,'f;;~tí, ~~:·;:,.·,,f' 4::1f.ü d1~ 20 e :?:1 dp :\l;1n;o, 
P 17 f' :?i dt• 1\hril dl~ 1~LU e fi'SJH·rtiH)S l'l'gtJI;JIIIl'!l(o:-;. 

-JSU!I........ •. . . ... . .. .. . •. . . ... . . . . . • .. . •.• . . .• .. . . tSO<>:l 

--de 1870. (DPercto "·" ~:Jo•, d•~ !J d<' .\hril di' JS70.)-Jgio. lS~>tifl 

ICt\~.!'UI:.t,ll("llfn da jnuta dP h~ L'it'll(~ pnhlira. rnrtTPIO 
11." S~K de 2'1 dc ~<'t<'•lll>ro de tg:,t c onlro,, c di1cr"IS 
d<·cisties a rrs(H'Íio. )-1 ~10::.... . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 H O<: o 

llt·gnlam<•nto das alf:n11lr~:" <' 1111'"'' d1• rl'ndas. (D<•nrlo 
n." Zlilitlcl!l dc St•lt'lllhl'n dt• lS<,II.'-1%0.............. 2fl500 

-- t111110tatlo f'Otll toda . ..; a." lt·i~, dPtTI'(os r drl'i . ..;(,('~ do 
gnl't'l'llo 1)111' o lt'lll all<·rado r <'\Jllieado d•·sdt•. a "'" pn
hltc:~t:üo :1t1~ P<'ll'lllhro dt' !Xfl[, ~~ fOIII as dispo:,ÍtJH'S ;tn
terio•·t·~ qut•. ainda ~c ncll;1o ('lU YÍf!:IJI", rrmontando iH) 

n·~nla""''''" dt• ~1 dt' .Jnulto de ts::lí, por Ell'llll'rio An
~''"'" de All:di)d<·, !Jaehan·l <'111 direito, onicial do con-
trurioso do litt'"Hll'o naeionai.-!~IHi .... ,.............. 48000 

Ueg-ulauu•nto para OS arst'li:II'S de g11rrra.- 1Si1.. .• . • 1$01!0 

lt••gulamentns para a ordl'm do juiw no processo com· 
Jlll'rcial para o:-' lrihun:l!'S do ronllnrrcio c p;n·a o proePs~o 
das quPhra . ..;_ (lh'rrl'los Il. 0 " 737 e 7a8 de~.) de ~tnrrnhro 
de ts~o.)-ts.-, '· ... .... .... .. .. . • .... . .. .. ... .. .. .... ta.-,oq 

Rtlolat,nrio da comtnissilo rncarn•g:11la prlo govrrno impe
rial, por a1 is11,; do 1. 0 de Outn!Jm l' '28 de lli-ZI'Illloro <11~ 
JSíi1, dr prot~P1!Pr a unt iuquPrilo sohrr. as eausas pt·in
('Íp;IPS I' ac,·idí'll{:tPS da cri:.:e do rurz de f'l'll'lllhro do 
llii'StllO illlllll.-l~li:J .............. , . • . • . • • . . ........... 58000 

Relatr>l'in sohm o n<rlhorarnr~nliJ de peso,; r lll<'didas e mo
nela rio, aprt•sentado ao 111m. r Exm. Sr. Candido .José de 
Araujn Yiannn, rnini~tro e Sl'<TClario de ('Stado da rf'par
ti,:."'o da fazPurla, rwla l'nnnnissno para f'SIP ti111 nor11eada 
por tl•'t'.rl'lo tk .~ dt• .lant•iro de l~:l:l.-lH;l\... .. . . •. . . . 2N1100 

Jll'latrn·in da rnrn:nis"i" di' inqnerito na alfand<•ga dn rôrte 
~ohr~ as ePnsuras (~ a,·,·usaçües ft•itas ú aJminislrc'u;r1o da 
JIH'sma alf<HHIPga na 1:atnara dos dt•putados e na illlpn·nsa 
~ru o nnno d<~ J X fi:!, com a collet~l;iio cl!ronologica d.ts 
rlocunwnlos rl'ialiros aos fal'los ccnsurados.-1Slí2...... JHGOO 

Rr•latnl'in qn<~ dl'l'ia s1•r prcs('ntc fi assrmiMa gl'ral lrgis
lalirn na 3.• SPss:ío da li." le!!islatura jll'lo minis! to c sc
f,l'('lario de <'Slado dos uPgodos da ngrieultnra, t·ommerrio 
~ nlmJS puhlieas l'l'dro de Aleantara Hcllcgarde. Acompa
nltado do relatorio :1Jli'I'SI'nf:ido ao mrsmo ministro aus 
12 de Mar<;o .de 1Rfl3, pelo rlireetor da di~ectoria uc obras 
Jltlhlicas e UiiYCga~no J\lauorl da Cunha Galvão.-18~:1... 4HOOO 

fldatnl'io rla•conunissão <Ir inqurrito nomeada por aYiso 
dn !llini,t<•rio da faZt'lltla de 10 dt~ Ontuhro dr 18oll. (.~obre 

'"'i"' J"m'"~ cru rf.'la~i1n ;w meio l'irnrlaute.) -18~0.. •.• 4HII0(1 



Ut•lafm•ln d;t t'IJH>Sit;;io inlt'l'll<ll'i"u:tl dt• 1~.;2, aprt•.'t'lll;idtJ 
a ~ua ~lagt•stade o lmpt•rador JH'Itl rol"t'iht'll'O l an allw 
t-lon•ira, pn•sidPIII" da rollllllissilu hra,dl'ira. (1'111 ~tdume 
rit'tlllH'IIlt~ cnc<Hlt·rntulo, arolllpanl!ado de um atlas dos 
de"·uhos a qut'. se rl'ft:ri'.)--IS,;:J .....•...........•...• 15~000 

U.t:!:~tnrin :.!t'ral da t'~po~it:;io uarinnal dt• lK!il e n•latorlos 
do:-- juns t'~JH'dat':', coll1~idn.-; I' pu!di· ados por tlPiil~t•ratJIO 
da c·olttini.-;~.-~o din•rlol"a l"'lo :-.tTI't'i<t!'in :\nlo!lio Luiz l't·r~
llaHdt•:-; da t :unll:1 •. \rtllllpatlllatlu dt~:-> dut'UIIH'Ilto~ ollit'i~!I'S 
P ,·;.tlal:•gu:-;.-tsc::.... .• . . •. • .• • . . . . . . .. . . • •• . . . . . . . • . r)sooo 

Ht·latnJ"in sohrt· o nH•Ihoranwntn do m.:•io drrn1aut(•, aprr
~Pntado 01 a-.:-;,·mtllt··a gt•ral f('gislali\a pl'lo ulinistro e se
tTdano dt· t·-.t a do dos rwgPt·ins da fazt•ntla t'IH a Sl'~s:1o 
t'\lt·.,~~~~ltat;tri:l tlt• lS.i:~.. •. . . . . . •. . ••..••••.•• •.•••• •.•• 18000 

Hl'lattn•in da t·,lra>b dt• ft'ITO tlt• ll. l't•tlro !L do 1° srmrstrc 
tio anuo dP l~t;!i, apn':·it'ntado ao lllru. e 1-:,m. ~r. rousP
IIII'iro I\l:uj()l'l Pi11lo dt• ~ouza ()anta:-., urirti;Stro P ~erretal'io 
~it• c•;:'llado dt~~ w•_rtwio~ da tH!,ricullura, comrtu·rt:io e "obras 
JHIIt\i!'a" pt·lt~ llr. B('llt() .Jos't~ Hilwiro ~ohragy, dire('tCJ!' da 
""'·'""r L·:itr.tda. -1~:;,;................................. 1 g:,oo 

H•·l""''l<n-in on intlit'" alpliabr·Ii•·o r!a r•·fonna ll)pollll•t·ari<~, 
t· :-.~;llrt' ~orit·dadt•:-> dP tTt·dilo n._·al. (l.t•i 11.0 1::::7 dt• :''I clt~ 
~I' I t'JJt!lro de• 1 S~i í e dt't'l't'tos n."" :{L.~:; cll' "lli dt~ Abril (' :t ~; 1 
dt• 3 dt•.luriltt• d•· !Se;;,.) l'or .\. M. l'erdig<io ~la\IIPiro.-
1 %.•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~Hililtl 

Uitane:r.a do Hr:tsil f'Hl utadriras de l'oTJ:'tl"11t'tJio f' carpin
l.tria. lillt'l't'rit!o a~. M. lmpl'rial por Ballhazar da ~iha 
l.i,IJOa.--!S~:;... .. .• .... •..•••..• .••• •... .. • ••. ••••••• 8&00 

Suphismas nn;nt ltit·os. J·:~nflle critico ""' tlilrrsas tlrrla
r;,\''""s dos din•itos do h"nH'III c do ddad;io, por ~Ir. 
Hc•,tlhiiiU. Tradut.ido 1'111 lillgnagc•ru c on·en•rido ;í :tSH'IH

I>It'~a :.:•·ral t'onstilttinlt' e lt·~islatila do lmpt•rio du Br<l>il, 
i'"r L\. P. B.-l>i~;!.. .... . • . .. .... .... .. . . .. ...... .. . .. HSOO 

Sy'<tt•ma >ir insln!t"<;i'o p·tra :1 infantaria li;::Pira. O!l'rrr•·ido 
ow." no' o~ oniciilt'.:-. du 1'\l'!Tifn por Bernardo Antonio Zat;alo, 
•·uroud de infantaria. -J~jll. ... •• . . .• . • .. . .. . . . . •. • • • • • 2fl0110 

s~·..,ft·n>:l IIIPtriro. Talll'llas para a 1'011\l'l'<ín tias llll'tlitlas 
1111'tril'a:' na-.. qtu~ lhf'..; t'OI'I't'~IHHtd<>!ll no s~...-tl'lll:t usunl de 
pe;us t' II!Pdi:l~; do B1·asil, c \'in• 1ersa.-lHIJtJ....... .... SlOO 

T:u•il'a tias ;llfantlt·~as tio lnqwrio tio llra;il. :llcrrl'lo 11. 0 ~rJS4 
dr :; de :\u1t'1111lro 1],, 18ííiJ.)-!Siill.... .•• .•• . .. . ••••••. áflOOO 

-- dt· !7;:;~1. [ilt•nrto 11° 4:113 de 22 dr ~lan:o dr 18tiU.) 
1·: r1'1:1fori : da t'll!llllli:-:-,~O encarregada da org<tnizaçiio da 
IIICSill.l. -1 t)li~.. .. • • • • • • . • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . GSOOO 

T:l!'il'a d;; t"trada tlt• ft'ITO dt• ll. Pedro I!. (Dt'l'l'l'ln 11. 0 :llliS 
de 3 Út' I el>'rt'ir•J UI' ISü:l.)-IS!J:l............. .... .. .. 1~000 

Tht'tll'i:l das madtinas de \apor, llf>llllpanhada 1 . _ 

nipç:io 1k t'atla parti'; e ria exposição das pr' r"s cir~ i.l·i .a~ 
t·umstamias e r<'sult;ulos pralit·os rr•latil'os il ~t~~~{\-J,!~~ /ll'f 
I' din•t'\<iu; a PI'OIIon1ia do fOillhustil'd; · ~l'\'(~~·~l'itar · 
npiU>>Jl'"• Cll'., l'll'., etc.- !SH ....... /: "'\~ ••..•.. I..... 2~000 

T•·:tt:u!o •·lt·nll'tll:•r tlt· ph)',il'a, prlo í1Í~~ Ilauy, ronrgo 
h11ll111":!r!n da i 1!n·j:l llJt'tropoHian:.~; d~~:i~, nwmhru Ua _, 



lt•;.:_i;itl-lk l!lliii;J d\J i~!:!it:l!o d.~·· ~i'ii'Jil'i.b ~· atk..;, (lt'ldt·~:'·""f 
de min~·rah~~ia no I!JU>"Ii dP hi~tl)ria llitlnral; d:t :lcadt•nJia 
n·al da:-> ~ri;·ttt·i:!:', <' dô! ~orit•dad,• tios iud:~~:ulnl\'S da na
turcni, lil' l~l'rliw, da uniY<'r,idadt• ÍIII(:<'I'Íal d•· \í"il11a; da 
:-;orielLltl<' t\!' llliiH'I"t~l(l~ia dl' .JPtlêl; da !'>llril'dalll' ilt~lial!a 
da~ sr·it~nrias; da !'>•H'IPtladt• l:a!a\a d:1s :-;rit·nri;t~ dt· llarlen, 
t'lr. ~t".und:! t'di J~o. l~t>"\i·;l:! !' t'llll!'>itiPr;nt>lnunlt' au~·.llll'll-
t;,d;~. lradi;;id;~ , . .,, 111l~e<·c~·. T''"'" 1 "-!;;tO .....•.....•• ~HOIIO 

'l'l'at:Hio sol;n• a s:lli;;J r~a t':ll"11<' I' tla lll.J!tlt•i::a na Irlanda, 
t' do ti!Prlo dt• r·or;1r ;!tl f:III!O ;1 t';l:·np d(• Y;:c;a t';!l l LIIH
IIttr;..;o. Trad111ido dr1 c~Íil:tlilarquPz pt1r T. C. P~·untt \t•t·r
vaanl, p:Pntil hollH'lll d;t ranwra do n·i t!P Uina:n:trt'a, P 
llH'!llhro th• l~i\t'l'.'ilS ~.ut'ii~dadPs ~rit~nlilirn~. l 1ari:-;, lS~l. 
Trtlduzido t!u l'rantt'/ ror 11111 llra~i\í'iro. Pari:-;, H~:!::.~l:-i~L ~!,OI) 

'ft•::t:11lo dt• tricroiHI!l:t'!ria, p<>r .\. ~1. l.I'~<'Illln•.-lSIJD.. .• !SOOU 

'l'•·a•atlo ti" trigolloHH'lria t>sphPrit'tl, por Franrheo :\lig-nd 
l'in~~, lentt• de ilqroiH,rlliil e naYP~aç;1o, rapiU1o de llliH e 
gtwrra ela Hnn;ub naciunal <' inqH'rial.-1úfiiL.... .. . . .• 18000 

'l't•aiti' d'astronlllllÍl' applitJIH;I' l'l de ~,·,,lllt'•sil' pratiqul' l'•Hll

lil'('rJ:llll l'P\(IO-"<·~ dt·...- i"ll!'llwdt•s !"li i\ it·s dans t't·\plortllidl\ 
du H in dt· ~. Fr.ul!'isco t't JH'('t'l'th·~ d'un raport au go~l\t'r
lll'llll'lll ÍIIIJ'''ri;II dn Bn'sil par E11un. Li;Jis, aslt'OllOIIH' de 
rnbst•n atoin~ illlp:'·rial dt' Pari~, eu mi~.~il)ll St'i('!ili!i<}tH', 
alllt•ur de l'<'spat't' rl'll'>le, Pie., til'., ek.-loü7 •. . ••. •• ':'1/000 

Uso" do p;:rla:Hl'nt., In.~L·z.............................. HGOO 

\'ista'i dos po11tos m:Iis imporlantPs da estrada de ferro 
de ll. l'edru li d1•sd.~ a Psta~ão !la ctirlt' atti a tio C•Jilt-
llu~rcio, e planta:-. das pontPs sohre os rios Sant 1 Auu:J, 
~:HTa Fa11Iilia, 1\io das ~lurtes, Pirahy e l'arahyba. Pu-
l>lit·aç:io fl'ita por ordl'ni do ruiuisterio da agrirultura, 
t'tllllllll'lTio <' obra' JlubJi,.as pl'lo illtJierial instituiu artis-
liroJ. 1\io dL' Jauci:·o. -Cada rullecpo de 30 1btas....... 2~fl000 

hio llc Jauciro.-Typographia Nacional.-1873, 


	deci187201
	pdf02
	pdf03
	pdf04
	pdf05
	pdf06
	pdf07
	pdf08
	pdf09
	pdf10
	pdf11
	pdf12
	pdf13
	pdf14
	pdf15
	pdf16
	pdf17
	pdf18
	pdf19
	pdf20
	pdf21
	pdf22
	pdf23
	pdf24
	pdf25
	pdf26
	pdf27
	pdf28
	pdf29
	pdf30
	pdf31
	pdf32
	pdf33
	pdf34
	pdf35
	pdf36
	pdf37
	pdf38
	pdf39
	pdf40
	pdf41
	pdf42
	pdf43
	pdf44
	pdf45
	pdf46
	pdf47
	pdf48
	pdf49
	pdf50
	pdf51
	pdf52
	pdf53



