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t . - FAZENDA.- Em ! de Janeiro de 1874.- De-

clara que não póde ter lugar~ e por que motivos~
a relevação da multa imposta pela Alfandega da
cidade do Rio Grande ao Capitão do navio neerlandez Thalassa, por não haver apresentado o manife:;to, nrm documento algum do carregarnen to
com que ali i entrára .•.................•...•....
2. -FAZENDA.- Em 2 de Janeiro de 1874.- Os
r.ontractos celebrados com as Repartições Puhlieas
estão sujeitos ao sello proporcional..............
%
3. -GUERRA.- Em 3 de Janeiro de 1874.- Drclara
que os inferiores, a que a tabella de 22 de Junho
do r:orrente anno concedeu ntensilios~ são o Sargento e o Forriel................................
3
1..- GUERRA.- Em 3 de Janeiro de 1874.-Declara
l1Uf1 a autoridade policial, quando houver de proceder a corpos de delicto e mais diligencias legaes
nos llospitaes, e outros estabelecimentos militarrs
da Côrte, deve dirigir-se ao Ajudante General....
4
5. -FAZENDA.- Em 5 de Janeiro de !87 ..
· ~. ~ontinuos das Thesouraria_s só poderão .. r ~lt~\'-"11 ~ D~ (J J 'f
tidos aos concursos de segunda ent ~~\l~'Sb
· Jtlo ~
de não se apresentarem Praticant .; ~ll • serrrn
/f;f> \
rsl.t's Plll numero inferior ~s vagA ~~) rntrs....
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6.- FAZENDA.- Em 5 de Janeiro de 1874..- Dá
provimento ao recurso de uma Professora de musica, relativo á isenção de direitos de um piano
usado que trouxe da Europa, para os misteres de
sua profissão.....................................
7. - FAZENDA. -Em 7 de Janeiro de 1874.. -A
passagem aos empregados des-pachados de uns para
outros lugares é sempre devtda por inteiro para
si e as pessoas da propria familia que os acompanharem ; e a do criado , quando a isso tenham
direito, .sómente no caso, de o levarem em sua
companlua ..•..• ... . ........... ..................
8.- FAZENDA.- Em 8 de ~:\neiro de 1874..-Approva a lotação dos emolumentos dos lugares de
Juizes l'tlunicipaes dos termos reunidos do Mearim
e Anajatuba, e do de Icatú, todos da Província
do Maranhão.....................................
9.- IMPERIO.- Em 8 de Janeiro de 1874..- Ao Presidente da Província do Maranhão.- Declara ser
irregular designar-se para reunião de um collegio
eleitoral, dia diverso do fixado para a dos outros.
tO.- FAZENDA.-Em 9 de Janeiro de 1874..-Declara ter sido approvada a lotação dos emolumentos do lugar de Juiz Municipal e de Orphãos
dos termos reunidos de Macáo e Angicos , Província do Rio Grande do Norte...................
1L - 1\IARINHA.- Aviso de 9 de Janeiro de 1874..Determina quaes as dimensões que devem ter as
bandeiras fornecidas ás Capitanias dos portos....
líl. -GUERRA.- Em 9 de Janeiro de 1874..- Declara
que os Aprendizes Artilheiros, que por distincção
forem propostos para estudar o curso preparatorio
da Escola Militar, devem conservar as graduações
que tiverem . . . . • . • • . . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . . • . . . • •
!3. -JUSTIÇA.- Em 9 de Janeiro de 1874.- Declara
que durante o cumprimento de uma pena imposta
a serventuario de Justiça deverá servir o substituto que fôr nomeado.................. .. . . .. .
U.. -JUSTIÇA.- Em 10 de Janeiro de 1874.- Declara
que deve-se observar na Guarda Nacional a pratica
seguida no Exercito, a respeito da designação de
Otliciaes para com mandar brigadas... . • • . . . . . • . .
15. -FAZENDA.- Em 10 de Janeiro de 1874..- Provimento de um recurso da Companhia de Navegação a vapor do Amazonas, ácerca do despacho
das peças de um machinismo que importára para
o serviço de sua officina de machinas e fundição.
16.- FAZENDA.- Em lO de Janeiro de 187i.- Nega
ao arrendatario de uma fazenda nacional a rescisão do seu contracto, visto não ser admissivel
o caso de lesão que allegou, tendo-se effectuado
o arrendamento em hasta publica, mediante as
.formalidades legaes.... .• . . . . . .. . .. • .. .. . . • . . . . • .
.17. -JUSTIÇA.- Em U de Janeiro de 187i.- Declara
incompatiYeis os cargos de Inspector Municipal
da instrucção publica e Juiz Municipal..........
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N. l8.- IMPERIO.- Em U de Janeiro de 1876.. -Ao

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

Presidente da Província da Bahia.- Declara que
os Parochos são obrigados a ministrar às autoridade.> civis as relações de nasçi~ento~, casamentos
e ob1tos que lhes forem requiSitadas ........•...•
19.- FAZENDA.- Em 13 de Janeiro de 1876..- Determina á Thesouraria da Parahyba que não faça
mais despezas adiantadamente com a medição e
demarcação de terrenos de marinhas, e declara
necessaria a presença d<J Escrivão nesse serviço ..
20,- AGRICULTURA, COMJ\IERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em U de Janeiro de 1874.- Determina
á Directoria da Estrada de Ferro de D. Pedro II,
que se eleve a 20 dias a estadia gratis nos armazens do Porto Novo do Cunha .•..............
U.- DIPERIO.- Em Hi de Janeiro de 1874.- Ao
Presidente da Província do Amazonas.- Declara
tJlHl ao t~ont111mnado por crime de responsahilirladc,
nmiHH'a lr11ha appellatlo, não se deve dar posstl
do t·ar~o de Vereador .......................... ..
22. - FAZENDA.- Em 16 de .Janeiro dn tR74.- E'
desnecessaria a communieacão ao Thesonro da5
tr:wsferencias de apolices da· divida puhl ira efl'cctuatlas nas Províncias, quando os juros mntinuam
a ser pago' pelas respectivas Thcsourarias de Fazenda ..................•....•..........•........
23. -FAZENDA.- Em 16 de Janeiro de 1874.- As
lotações dos emolumentos dos empregos, officios
de justiça e beneficios ecclesiasticos não dependem
de approvação do Thesouro ; sendo que ao lllinisterio da Justir.a devem as Thesourarlas dar conta
tias relativas aos lugares de Juizes !\lunicipacs e de
Orphãos, por ser o competente para marcar-lhes
as gratificações .••.......•........................
2\. -FAZENDA.-Em 17 de Janeiro de 1874. -A
multa de lO 0 / 0 , a que se refere o art. 12 da Lei
de 25 de Agosto ultimo, deve ser cobrada tão sómente sobre os impostos não pagos ate o dia 20
de Dezembro do semestre addicional, a contar do
exercício de 1872-1873 .......................... ..
2!l. -MARINHA.- Aviso de 19 de Janeiro de 1874.Dá providencias sobre as nomeações de otlicines
marinheiros procedentes do corpo de impcriaes,
quando tiverem de servir nas companhias de aprendizes na Côrte e nas Províncias .....•...........
26. -FAZENDA.- Em 2l de Janeiro de l87i -Declara desde quando deve começar a ser feita por
conta das Thesourarias Provinciaes a arrecadação
e escripturação do producto do imposto pPssoal,
e do sello e emolumentos das patentes dos Officiaes
27.
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N. 28.-GUERRA.-Em l ire Janeiro de l87i.-lll':~ ,
clara que nos Arse e~ de Guerra das rrovinciJa"'f"
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o Director deve ser substituído pelo seu Ajudante
nas suas funcções de membro do Conselho de Compras, quandoimpedido....... •. •• . . . .• . . . . • . . . . . .
'29. -GUERRA.- Em 22 de Janeiro de i87i.- Declara os vencimentos que competem às praças que
cahirem prisioneiras do inimigo, se não forem a
isso levadas por motivo reprovado..............
30.-FAZENDA.-Em 22 de Janeiro dei874.-Dá
provimento a um recurso concernente à apprehensão de uma caixa com mercadorias, gubmettida
a despacho com a nota de "ignora-se o conteúdo»,
attentas as circurnstancias do caso...............
3L- FAZENDA.- Em 2.1 de Janeiro de 1.874.- Sobre
o despadw livre dos generos e objectos importados
para uso dos navios de guerra das nações amigas.
32. -FAZENDA.-Em 21. de Janeiro de !874.-0s empregados das Tllesourarias de Fazenda não devem'
ser incumbidos pelas Presidencias das Províncias
de tra!Jalhos estraullos ás mesmas Thesourari~s,
senão em r~asos cxtraorrliuarios e urgcutes, P prcecdendo audienr:ia rios respectivos Iuspcctores....
33. -JUSTIÇA.- Ern 21 de Janeiro rle !871..- Dedara
CfUB os Ollir:iacs da (;ua.rda Nar:ioual, ainda JJII:SIIIO
maiores de 40 anuos. rlevem sur incluídos no alistamento do servir;o 'activo.......................
34. -FAZI::NDA. -Em 27 de Janeiro de !87!~. -0
prazo para se realizar a indemnização ou restituição das diiTerenças de direitos originadas pelas
alterar,ões da pauta, foi elevado a um mcz pelo
art. H do Decreto n." MHO de 1870......... .... .
31>.- GUERRA.- Em 27 de Janeiro de !874.- Deelara quncs as materias em que devem ser examinados os candidatos no concurso para preenchimento dos lugares vagos de Amannense da
Intendencia da Guerra...........................
36.- FAZENDA.- Em28 de Janeiro de f87L-Indica
á Thesouraria da Província de Santa Catharina
o meio a que deYe recorrer para que seja fisca!isada a descarga da ba!::agem dos colonos que se
dirigirem ao porto de Itajahy, e das Btercadorias
vindas a bordo dos navios que os conduzirem.....
37. -FAZENDA.- Em 28 de Janeiro de !874.- Manda
inutilizar :t nota da suspen~ão que soiTreu um
empregado da Alfanrlcga da cidade do Hio Grande,
pelo facto de ter-se assignado vencido em um
processo de arbitramento..................... . . .
38.-GUERRA.-Em 29 de Janeiro de !874.-Declara que, havendo cessado as circumstancias
extraordinarias da guPrra, devem as promoções
ser feitas de conformidade com as leis vigentes.
39. - AGIUCULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 30 !le Janeiro de 1.874.- Declarando
que nos municípios em que não houver Adjuntos
de Promotor, compete ao Juiz Municipal nomear
pesso:t idonea para assistir ao encerramento da
matricula de escravos...........................
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N. 40.- MARINHA.- Aviso de 3f. de Janeiro de f.874.Dá providencias sobre a distribuição dos generos
de facil deterioração existentes nos paióes dos
navios da Armada .............................. .
N. 41. -FAZENDA.- Em 4 de Fevereiro de f.874.- Resolve sobre a nacionalidade de um navio condemnado por innavegavel e arrematado em praça,
declarando isentos dos direitos de consumo o seu
apparelho e accessorios ........................ ..
N. 42. -FAZENDA.-Em 4 de Fevereiro de 1874.-Ao
empregado que serve interinamente de Fiel do
Thesoureiro de sua Repartição compete, além dog
vencimentos do seu lugar, uma gratificação correspondente á importancia dos daquelle emprego.
N. 43. - GUERRA.-Em 4 de Fevereiro de 1874.- Manda
admittir a contractar com o Conselho de Compras
dos Arsenaes de Guerra os donos de fabricas e
estabelecimentos de objectos manufacturados no
paiz, embora não sejam negociantes matriculados
e importadores .................................. .
N. M. -GUERRA.- Em 4 de Fr.vereiro de 187!~.- Der:lara que os llospitaes Militares das Provindas
estão sujeitos á liscalisação do Commandante das
Armas ...•.....•..•..........•........•..........
N. 45. -GUERRA.- Em õ de Fevereiro de 1874.-l\landa
que ao servente da Intendencia, que houver sido
demittido por faltas, e fôr depois readmittido, se
conte o tempo de serviço anterior para perceber
o jornal marcado aos que contarem mais de cinco
annos .................... "...................... .
N. 46. -1\IARINHA.-Aviso de õdeFevereirode1874.Manda proceder nos termos das Instrucções de 30
de Janeiro de 1871 relativamente ao pagamento
das dividas de exercícios findos ..•...•....•....•
N. li7.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em õ de Fevereiro de 1874.- Autoriza
as Camaras l\lunicipaes a permittir que seus respectivos fiscaes usem de pesos e medidas com
precisão aferidos para comparação dos pesos commerciaes, observando que se de taes pesos e metlidas usarem como padrões ficarão sujeitos a
multa .......................................... ..
N. 48.- FAZENDA.- Em 6 de Fevereiro de 1874.-0s
attestados passados aos Professores Publico~, assim
como a outras pessoas que exercam cargos de
Justiça, e tenham de receber vencimentos dos
cofres nacionaes, não estão sujeitos ao sello. Os
recibos (los alugueis de casas arrendadas ao Estado
paga_m o dito imposto, ,iiemflt'~..§ua irnporN.

49.

~~~tz~ô;n°:.~~;:::ac;~d.;ij~;.·;, ....;

o paga!llento M'sel.J(I>}Itoporcional do eiíil<Jl!~.il ,
conhecimento díicyàrga .......•............ ·4,Y.;.- ._
N. 50.- FAZENDA. Em 6 de Fevereiro de 1874._:-Bão
devidos emol e,ntos na razão de õ % de todo
o vencimento
maioria deste até 1 :OOOf!008,
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N.
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na de i% do que exceder dessa quantia até 6:000.},
nllo só nos casos de primeira nomeação, como
naquelles em que haja augmento de vencimento..
5L -FAZENDA.- Em 7 de Fevereiro de 187~.- As
senhoras u:\o ~;~odem ser fiadoras de responsaveis
á Fazenda Nactonal................ . . . . . • • • • . . . . .
52. -GUERRA.- Em 7 de Fevereiro de 1874.- Declara que as commissoes. de consumo só devem
emittir juizo sobre os objectos que são apresentados ao seu exame, nào podendo guiar-se por
informações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
53. -GUERRA.- Em 9 de Fevereiro de 187~.- Declara que os Olliciaes honorarios, dispensados do
serviço da guerra por seu máo comportamento,
não têm direito a transporte para as Províncias
d'onde vieram, ou em que residem.............
54.. - IMPERIO.- Em 10 de Fevereiro de 187~. - Ao
l\linisterio da Fazend;L- Declara quando compete
aos Professores do Coll1~g-io 1k PerJro li e outros,
110 r:aso dn puhlir:ttr;:lo, a g-ralilicar;:lo exlraordiHaria eonr:crJida por rlistiucr;:lo no magistcrio...
tm. - AGHICULTUHA , COMl\IEIICIO E OilllAS PIJ·
BLICAS.- Em l.2 rlc Fevereiro de !.874.- Determinando que em termo especial seja lançada a
deelaração du valor de escravos que t.~m de ser
Jihertatlus pelo fundo da cmaucipacão, feita de
accôrdo com o Agente FiscaL observando-se quanto
ao arbitramento dos mesmos a disposição do art. 39
do Hegulamento n. o 5f31.í de f3 de Novembro de
1872....... .......... .. ...... .....................
tí6.- AGHICULTURA, COl\11\IERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em !2 de Fevereiro de 1874. - Declarando que , segundo o art. 20 do Hegulamento
approvado pelo Decreto n. o 4831.í do f. o de ne7.em!Jro de f8i'2, a matricula dos escravos deve ser
reita no município em que elles residem.......
57. -FAZENDA. -Em 13 de Fevereiro de 187~.
Appro,·a o acto da Prestdencia do Pará de mandar
despacllar livres de direitos trcs caixas contendo
livros, instrumentos e outros ohjectos necPssarios
ao serviço da Western and Brazilian Telegraph
Company ••. . •• ••••. •• ••• . ••• . •••..••• •..•.•. •• .• •

N. 58. -FAZENDA.-Em l.3 de Fevereiro de 1874.-A
concessão de aforamento de terrenos de marinhas
aos proprietarios fronteiros não é obrigatoria para
o Governo: depende das conveniencias do Estado.
Na 59. -FAZENDA.-Em 13 de Fevereiro de l.8H.Faz extensiva á Província de S. Paulo a disposicão
constante do Aviso n. 0 247 de 24 de 1\laio de f8Íi9,
que regulou a porcentagem das !Ilesas de Hcndas
e Collectorias da Província do Rio de .Janeiro...
N. 60. -FAZENDA.-Ern l.3 de Fevereiro de !.874.-Dá
provimento a um recurso sobre multa imposta,
por di!Terença de quantidade, em um despacho
de fardos de panno de algodão corado, visto provir
a di!Terença de engano do Conferente •. :....... .
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61.- FAZENDA.- Em H de Fevel't~iro de f874.Approm à creação de uma Collrr-toria de rendas
gera c:; no novo município de Monte A lo::re, Provinei:t de Minas Gcracs...........................
N. ü2. - GUEHHA.- Em i7 de Fevereiro de 1.87~.- Der-Iara fJUC um Sargento da Cotupanhia de Enfermriros, condemnado a mais de um armo do pri;;ão,
está con1 prehendido na Resolu~.áo de 22 de IJezetubro de !860, para ser rebaixado a soldado..
N. ü3.-FAZE:"<DA.-Em i8 de Fevereiro dci1'!7/í..Dispeusa os Agrmtes dos paqueles brazilciJO:l da
linha do Sul da apresentaç;to dos couhccimcntos
da carga recebida pelos mesmos parJuetes ao:>
porto' intermediarios de Montcvi!l(·o no 1\io de
Janeiro, e vice-versa ...... , ....... ".......... .
N. IH. - AGHICULTURA , CO!II'IIERCIO E OBRAS PU·
DLICAS.- Em :1.9 de Fcvereirú de 187L- Bdon11a
•1c Hegulamento e tarifas da estrada tk fPITO dt>
S:iJltos á Juntliahy.... .... ... ..• . . . . .... .. . . .. ...
N. li:l. -GIJEHRA. -Em 20 de FPvcrl'iro tl'' f<''!i'~·
M:IJJda atloptar provisoriauwnlc 110.~ Corpo; d••
Arlillwria 11111 modPlo de ma!r•ta propo:;to prlo
Coll,ruandantc do L o 1Jatall1:io daiJUr>lla ar1ua..
N. 66.- GUERHA.- Em 21 d~ FPn'rriro de 1.87~.
Manda ~d<lp\ar 11111 JJJOtlelo de arreianJPHto para
m:o do :1.." regilllento do Cavallaria Li~<'ira ..... ·
N. H7. -JUSTIÇA. -Em 21 de Fevereiro de 1.8í4.Devem ser chamados Juizes de Oireilu no easo do
inJpctliillf'lllo prl'llon;.:auo J111 llesrnJhar;.:a!l<~res,
cnJJJO n:l falta dc,tcs para o julgamento de algu1JJ
fc• i to.......... . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . .
~. flS.- FAZENDA.- Em 23 de Fevereiro rle !874.0s titulo' de nomeação para comJHissões tcmporarias sú devem pagar as taxas fixas, quér do
scllo, qn(•r dos emolumentos....................
N. 69. -GUERRA.- Em 26 de Fevereiro de !874. Declara que os rncdicos civis contractados, quando
tloentes, só têm direito a soldo e etapa até 30
dias, e que no caso de excederem esse prazo,
dc1·crn ser rescindidos seus contractos...........
N. 70.- GIJEHRA.-Em 26 de Fevereiro de !874.Manda que continuem a ser fabricados de couro
crú os arreios para uso das praças de cavallaria
do Hio Grande do Sul, c de sola lavrada para o
dos rcspccti vo."5 Ofliciacs................ . . . • . • . . .
N: 7!.- IllfPEHIO.- Em 27 de Fevereiro de !874.-Ao
Presidente da Provincia do Rio Grande do NortP.Ilcclara que ao pronunciado por crime de rrsponsabilidade n;to se deve dar posse do cargo de Vf'rratlor................
_ -.. .. .. .. .. .. .. .. . .
N. 72. - 1\IARINHA.p~ lilV"flfllifeXqr
e 187~.Faz extrnsivas
J.>&.,lJ_d~ tJflleb'jtpntP~~
rviço
das forças n a~\!Maewnadas no'1\ 1'Aij._ . ta
as d ispo;;iç•>e do Xviso n. o ~560 de !.8 @~
o
de 1.872 ..........•..............••........ ~·
IJRCIS<iJZS !li' !874
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73.- GUERRA.- Em 28 de Fevereiro de 1874.neclara o modo por que devem ser tirarias os
veud111~lllos das prar.as de pret para o custeio
das E11fermarias c Jiospitacs Mililar·cs......... ..
N. 74.- AGRICUI.TURA, COI\Jl\IERC!O E OBRAS PUBUCAS.- Em 28 de Fevereiro de 1874.- Autoriza a Presidencia do Espirito Santo a innovar a
clausnla G. a do contracto celebrar! o ~om o Coronel
Severino Pcdroso do Amaral Brandão em 28 de
1\laio do allllO passa tio....... . . . . . . . . • . . . • . . . . . ..
N. 71>. - JUSTICA.- Em 28 de Fevereiro de 1874. Sobre o" conflicto de jurisrlicção declarado pelo
Presidente ria Província de S. Paulo ao Juiz dos
Feitos da Fazenda em relação á companhia SoN.

N.

N.
N.

N.

N.

N.

N.

N.

J'or:afmna...... . • • . • . • • . • . • • . . • . • . • . . . • • . • • • • . • • . .
70. -JUSTIÇA. - Em 2 de 1\Iar~o de 1874. -Nas

eol!larcas gcracs o julgamento da tlesistcncia durante a Jurr11ação d:t culpa compete ao Juiz
1\Iunicipal, onYitlo o l'romolor Publico...........
77.- GUEHRA.-Enr 3 r!c 1\lar~o de 1874.-An!oriza
o Presidente tio I:io Gra11de tio Sul a mandar
atllllillir a lé 20 OJJiciaes c praças de pret nas aulas
do L o anno do Curso de Cavallarla c Infantaria,
madando rcstahclccer na dita Provincia.........
78.- FAZENDA.- Em 4 de Marra de 1874.-0 resgate annual tias nolas dos Báncos de circulaç11o
deve ser feito actualmeule na razão de 2 ~ %.. •
79.- FAZENDA.- Em õ de 1\Iarco de 1874.-Previne
ás Thesourarias de que a nova moeda de bronze
de 40 réis é por emquanto ell:clusivamcntc destinada ao troco das de cobre do antigo cunho...
80.- FAZENDA.- Em 7 de 1\Iarco de f874.- Declara
que a dou trina da Ordem Il. o 639 de 3! de Dezembro de f869 só é applicavel ás Thesourarias
das Provincias onde ha Hecebcdorias, e que nas
demais deve continuar a ser observada a rc~ra
estabelecida pela Ordem n. 0 48 de 26 de Janerro
de 1860............................ .• . . . • . . . . . • . •
81. -GUERRA.-Ern 7 de 1\Iarço de 1874.-Declara
que o Consdho de Compras da Intendencia da
Guerra não pótle annunciar a compra por concurrcncia da materia prima para fardamento, sem
ordem expressa da Secretaria de Estado..........
82.- GUERRA.- Em 7 de 1\Iarço de 1874.- Autoriza
o fornecimento de uma segunda carona de couro
crü ü cavallarin drt Província do Bio Grande do
Sul...............................................
83.- FAZENDA.-Em 9 de 1\Jarço de 1874.-Approra
a delihcração tia Tl1esonraria de Pernambuco, de
mau dar paç;ar com o angruento r! e õO %, concedido pelo llccrclo n.o 2223 do auno passatlo, a
gratitlca!'.:lo que percebia urn IJrofessor tio curso
de prcpa'ralorios anncxo á Faculdade de Direito
do Recife . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . . • • . . . • . . • . . • . . .
8.1.. -FAZENDA. -Em 9 de 1\Iarço de 1874.- As
r{uestões reta ti vas ao pagamento de impostos com-

ü6

1>7

ti8

t\9

60

61

6:1

62

63

63

6!i

IL

DECISÕES.

P,\GS,

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

pelem ás Estações fiscacs do districlo, facullados
ás partes 03 recursos lcgacs......................
(i'j.
8::>.- MAHINIIA.- Aviso de to de l\larço de t87!1.Dá providencias sobre as nomeacõcs de comHtandan!cs para as c.ompanhias de_ :iprcndizrs marinhcll'03 das Provmcms onde nao ha Arsenal....
65
86. -GUERRA.- Em 10 de l\larço de t87<i.- Declara
como deve ser feita a indemnizacão aos cofres
puhlicos prla praça, a quem se maÍ11\a dar baixa,
a qual eslinr devendo a dc~peza feita na Escola
1\lilitar com a sua diaria e fardaP,ctlto...........
66
87.- GUERHA.-Em tO de l\Jarco de 1.87&.- Declara
que os Cotntnandantes dos corpos n:lo podem intervir na confcccão das tahellas das etapas r forragens, visto ser' esse acto privativo da Hcparlir::1o
de Fazenda......... . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . •
66
88.- GUEllHA.-Em H de lllarro de :1.87~.- r.Janrla
tiUC os pedit!os f,~iJos pela Pagadoria das Tropas
da Ct,rte, de quantias destinadas ás suas dcc;pczas,
sejam aeompanltados de uma dcrnonslraçau da
dcspeza r!Iednatla no mez antrriur..............
G7
80. -GliE!lHA.-Em 1.2 de 'llarço de iR74.-Jlcclara
que um Ofticial que scrn ele Dircc!ot' da e~cola
elrttlrlll~r ele um IJalalhão, c que foi clrito Ag,~nte
do coll'!'lho cr·ononlieo, não JH)ele accumular o
cxcrcieio da,ruellcs cargo,;.......................
68
\J0. - FAZJ<::'IID.\.- Em 12 tlc .\larm •<C 11l7L-Autoriza
as ThcsourJ ri:ts p:~ra rn trcg:~rem [J s rrsprr.ti v as
Allminislrn~iies Prnvinr,iac' o prodnc!o do impo;to
pcs:;ual, c do 'cllo o rmoltunentos das patente;;
da Guarda Nacional, contado de fO de Sctcuthro
ultimo em diante................................
68
\JL- FAZENDA. -Em !3 de 1\larco de 1.87&.- A
dcspcza com lclograrnmas devo "correr por conta
de cada um do,; 1\JinistPrios a quo o assumpto
interessar, ~i tratar-se do srrviro rrcral, ou por
C?Hia das l'rovincias, si o scrút;o for pruvincwl • . . • . • . . . . . . . •.. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . .
69
02.-Gl'ERHA.-Em f3 tio 1\larço de :187í.-lllanda
substituir os freios omprrgados no go\·rrno dos
animars de tiro da Artilharia a ravallo, c nos
(\e montaria dos demais corpos, pelos elo mot!el~
proposto pela Commissão ele l\lelhoramcntos do
1\Jatcrial do Exercit•J .... , ... . .. . • . . . • . .. . . . . .... •
70
93.-IMPERIO.-Em :1.3 de 1\larço de t87,j,.-Decl:tra
que devem ser aceitos para a matricula na Escola
Central os títulos de approvar:lo em cxam11 de
arithmetica fe.ito perante qualqn'~r tias Facnld:ulcs,
na Escola 1\lllitar ou na de l\larmha..............
70
9L -GUEHHA.- Em 1& de 1\larço tlc :1.874.- Matula
abonar aos Professores elas aulas tlc geometria c
de primeiras letras do Arsenal de Guerra do Hio
Grande do Sul os vcncim
or
tcs
aos ~lias e.mquc, a titulo ::;!~l!n;rlbl"ltflflelo- ,.....,
pecl!vo D1rcetor suspc
~ ~M#IhlhMI~flfe~ ~
aulas ....•........... ·~ •..............••.• ~1'~ \
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~ GUEitBA.- Em :11 de Março de :187í. - Mantla
IJUC o COIII!lland:wle 1la Escola Militar, sC111pre
'111" fM cs1:nsa ~lfilllll:t pra<.:a <.JUC tenha frPIJUrnlalfo a dil:1 E~cnla. P 'I'"~ d1)va illflCiiiHiz:e.r a rl_c"l''''·a. fe1.ta 1:0111 o seu l.rat:uiiCIIIO I' vr.-:luano,
apresente un1a dcrnonstra1;ão ()() tal d1•sprza....
'lfi. -GUERfiA.-Em Hi de Marro de :187~.-fl;\ins
lru.:ç,;e~ para as ollicinas dos" Arsrnacs de Guerra

rias l'ruvincia~ ............................. :. . . . .
97. - AGHICI:LTlTI\A , COM.\IEHCIO E OllllAS PUI'LICAS.- Elll :lll di) lll:tr1·o de :18i!~.- llrtermiIl:llldu que a r:lassilica1.:;1o "rJo; escravo' rjue !1'111
dP :<cr lrlll't'tados JH:Io fundo
ctJJancipacáo rm
11111 lllltlli<:ipio, onrJ•) n:1o se instai/ou ainda a
n•spPdi\':t CoiJ()ctoria, seja feita en1 outro município nntle sr pr•Jcedcu á matricula dos escravos
do pri11wim IIIUnicipio, conforme o já <.leterminado r,m Aviso de n rle Norcmbro do annu proxirno lindo.......................................
!18.- FAZEXDA. -Em 1ü de 1\larro de :187'~.- O
pnr.lao lia~ mnlla:; fiseaes irnpoha a rcstilnicão
a F:~ze11da l'iadonal da porcrutagcm paga pela
arn•cad:11:ao da' BIC.'IIIas multas.................
\Ht. - FAZE:\'Il.\. - E111 :17 de 1\Jarro de :187~.- As
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73
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no!as su!Jsliluida.s ou dilaceradas que as Tllc-

N.

'i.

.,

'.

'i.

:'\.

sourarias r,~nlellrn·nt ~o Thcmuro, denmt vir
Cllll!lassad1s J!"r Y:tlorC'; c cstar11pas, c iuulilizadas
m1n u cari11rlto r'l"'''ial q11c lhes Y:li ser forncl'ido......... .. . . ... ... . . . .. ... . .. .. ... ... •.. ...
!IJO.- JtJSTIÇA.- E111 17 rh' 1\Jan;o de :187~.- Não
l<'lldo O <Jl!Ci.\OSO :lJil'I'Sf'llltidO 110 prazo Jpgal O
li helio accusatorio, deixou de subsistir a pronnn~ia
JII'Of,•rirla JH·Ia Ass''"'IJlt'•:1 ProYirlf'ial tio Piaully
r·olltlra um Juiz 1\Junir·ipal supplL'Illl' ........ .-....
lo!. -- FAZENJ),\ . - Ern 17 rle .lllan·o dP :18/1,.-Niio r'\
licito :is Esla~<ics de arrcead":v;:io exigir, ncnt
r()ccllrr do< ~~cn•dorcs de irn posto-; mflrados judicialrllrnlc. t:·:ai' rlo que as 'Jlrau!ias nwn,·ionada>
1w.: Jll:wdadns, c n 'e/lo 1las n•spcdhas guias..
IP~.- F.\ZE.'\IlA.- Elll !!I de Março de ill7í.- Declara
i-;,•nto;; do ir11poo;lo dt) :rucnragcru o.; 1·aporcs dcs1i11.1 lo,, :rn tr:ll!spnrtr. rlo cabo telcgraphico da
Cn!ll pa n lli:t-·l'l~d i Hu-Brazilrira........... . . . . . . • .
w:l. - 1\!l'l·:llro. -E til :1!1 de 1\Iarro de t87.L _...Ao
llir.·dor d:l Fn1'1tldndc de Mrdir"iua do Rio rlc JaJH'iro.- J)p,·fara que o prazo marcado no Decreto
d1' 4- de Julllo fi•' IR6.~ comprrhendB o,; exaures
fi nars do l111 prri:r I Collegio de Prdro II...... ..• . .
111\.. - FAZE.\' DA.- ""' 20 r!P ~I:tn;:o de 1871-.- Malllla
dar cxc,·ur::1o {r l:rhclla das porrentagrns que de~-~~~~ spr rr·ora 0111 dian[P ahonadas aos Coll<~clores
rir rrndas gPI"al's da l'roYincia de Pernarnhnt·o...
lll:i.- FAZE'IDA.- Ern 21 de ~lar•;o de :187~.-IJ,•cl:rra
fJ\11' a •·LII~:<llla li." d<• eonlral'lo arlúir:ional c.elr-.
hr·adn '"""' a Plllfli'I'Za of:ro; C1pal.1zia< da Alfa11rlr::r~.
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r;.
N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

i'i.

de Pern~lll!Juco, nllo impede o recolhimento aos
I rapidr•'s particulares alfandegados dos genero~
conLPrHplatlo-; na tabrlla n." 7 do Hcgulamcnto
do Hl do SL'tct11hro de 1800.......................
82
IOC.. -1\IAIUNIIA.- Aviso dr 2i tje l\larço de 1874.~~~•Hl:t o!Jscrv~r provisoriamPrlte ullla tabelJa das
gratilicaçücs dos foguistas c can·oeiros da Armada.
83
107. - JUSTIÇA .-Em 23 de l\larço de l.87~: -.Os Juizes
de Uireilo são computentes para d~fcnr JUramento
aos snpplenlt's dos Juizes lllunicipaes e de ürphãos.
8\
!08. -FAZENDA.-Ern 2í de l\larco tle l.874. -Oeterlllin:t qun o> cnrpregados da~ 'lhel'ourarias não
sPja111 mais distrallidos para certos trabalho~ 1!a
H:)parli,;:io da l\larinlla...........................
81.
109.- AGH!CULTUHA, COmlEHCIO E OBRAS PUULICAS.- Em 24 de Marro de l.87L- Declarando
qne Ullla Ye7. installada" em uma vilta estação
lisral di'Yrllr ser nelta eiTectuatlas as :werhaçõcs
de que trata. o art. 21 tio Regulamento de i de
Drzr~Jnlm.> de !871, em refnrcncia a matricula de
C'ser;1vos ora rxistrnte no rrsprctiYo municipio,
ruas que antnriormentc a rcf,;ritla instatlação havia 111 sido matriculados em Collectoria pertencente a outru municipio... •. . . . ..... .•• . ........
s;:;
JJO. -GUEI\HA.-Em 21- dn l\Jarco de !.874.- Manda
que ás praças de l.. a Linha c "!la Guarda Nacional,
llll:\Htlo oceuparcm n:ts Enfermarias l\Jililares os
lug-ares de enfermeiro~ e de ajutlantcs de rnferll11'iros, se ahone, além dos proprio.,; vencimentos,
mais a g-ralilil'ar;:1o da.rplPlle emprego.............
SG
:IH.- GLTEIWA.-Em 2~ de !\Jarro de 1874.-Dcclara
fJI.W os indil'itlnos Jil.Jcrtarlos pe:o Governo para
srT\·irrm no Ex,:rcito por !J a11nns, que antes de
trl'lllinar essr, trnqto liver:\lu haixa por incapaddade physica, deYrm couiplctat-o, quando jnlgados, em no\·a impccr;ão, apto; para o wrvi,_o.
8G
H2. - GUERI\A.- Em 27 rlc l\Jarco de 1874.- l\esolve
duvidas sohre a clciç:io de Agentes do; Conselhos
Ef'ononliro.; dos corpos, funccües de Inem bros dos
ditos Conselhos, renuncia dÓ cargo dr) Agente, e
eompati!Jili!ladc do exercicio deste cargo com o
. de l>irector da escola elementar . . . . . . . . . . . . . . . .
87
113.- JUSTIÇA.- Em 27 de Março dP 1874.- Intlcfrre
o requerimento d1J Luiz Jo,;{• de Var,ca-; Dantas,
r,~c:arnando contra o aclo do PresidPntc 1la Provinr.ia d:t Hlo de Janeiro, !]UP. o privou do lugar
d() Eseriv:1o do Juizo de P:tz................ ... ..
8'l
:IH.-FAZENDA.-EIII 27 de Marco ti:~ 187\..-Pcrmillt•, _sob certas coatliçücs, r{nc os animaes c
fruta.~ Importado; do cstrang,~iro Sl'jam d,~scmhar
cados lo:;o ;i chegada do; n:\Vio-; tJUC os conduzirem.........................
8:1
u:;. -~AZE~DA.-.EIIl 28 d11,~·· ife~~~A-.t"\~--~-.
1
"'t~O SUJl'llas a arpi'P[}(' . i\.0\
~ãb SnníàJm tír;tf.f_, ·,,
""'"''"lo ""' ,;,·odo
m11·e>dm l.n '"-{·~>

C7 "'· '"

~DEPUT>ooS~
=---~

INIJICE ·DAS

N.

N.

N.

N.

N.

N.

enco:Jtratlas nas bagagens de colono~, uma vez
rJue não tenham cllas Yintlo em fundos faJ;.-o-;...
JJG. -JUSTIÇA.-Em 28 do l\Iarço de 1874.-SoiJL·c
a liypoiiH'SC l'lll IJUe se tratar· rios intl'rcsscs da
FazPHlla l'rovineial, não existe inco!llpatihilidarlc
entre o cargo de Inspector da Thesouraria c a profissão de Advogado .....•..•• , • . . • . . • • . • • . . • • • . . .
H7. -1\IARINIIA.- Aviso de 28 de l\Iarco de 1874.Círcular dctcrrnínanrlo rrue sejam feitos por erngregados da Hepartirão da 1\Jarinlta os trabalhos
rias tomadas de contas que nas Provincias estavam
alfcctos ás Thcsourarias.................. .. .. .. •
H8.- AGRICULTUIIA, COl\Jl\JERCIO .E OBHAS PUIJLICAS. -Em 28 de lllarço de 1874.- Portaria
approvando a tabclla dos prcr,os dos terrenos e
ca,as occu padas por emigrante importados por
Paes Leme c outros..............................
!19.- AGHICULTURA, COmJERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Ern 28 de l\Ju·,_:o de 1874.- Dcclaranllo
rJUC as a1~las dn uma Junta do classilicaç:lo podl'tll
ser rscríplas ínllrpcndcntcmente de livro rspecíal, lli!Ja yrz que sejam as,.;ígnadas por lodos os
mcnJ!Jros prc,entcs, nos lrrnws do I\cgulauwnto
de 13 de NorcJJlbro de 1.872...... .. . . . . . . . . . . .. •
121).- JUSTJÇA.-Em 30 de ~larr:o 1lc 1874.-Scrvcm
de Ta!Jclli:1es dos protestos de letras c oHlro,.; titulos os Escrivães do Juízo Couuuercial da L" ínstanr·ía ...........• , ........•.•....•.•.••. , . . • . . • •
i2L- AGHICULT[JRA , COl\IMERCIO E OflBAS PUBLICAS.-Eill 30 de l\Iarro de 1874.-l\Iandando
oll';rn'ar o art. 27 do Rcgulamcrtlo n." t>t3:J de
13 de Novembro rle 1872, q11c cstahcleroc a classiJiear::1o p:1ra as alforrias !'elo fundo de cmanci[la~:1o............................................

91

92

92

93

9~

9:J

N. 122. -A!illiCULTUI\A,

N.

N.

N.

N.

COmiEI\ClO E OBRAS PUBLICAS. - Ent 3! de l\Iarco de 1874. -Sobre a
lorrt:tda d:1s ronlas rncusacs' das estradas tlc ferro
das l'ro1·iur:ias de l'ernarnltl!c•J, Bahia c S. Paulo.
123.- FAZ··:NDA -Eill 31 tl11 l\IiJTO I!C Hl7í.- EIC\'a
a IJJ ~;. a r'oJnl!liss:1o do Cl>IIPrlor r do Eserírf1o da
Co!l•'cloria tla eidatlc de CaJupiuas, Proviueia de
S. Paulo. c appro1·a o aclo da respectiva Tl!csnuraria t!c Fazenda, que elevou a 20 % a comruiss:lo do ColteetoJ' e do Escrivão da Collcctoria
dn An'as.. ................ .......................
12í.- FAZEND.L-E111 o L 0 de Abril rlc 1874.- Concede HO\'o prazo para os Vigarios sellarem, scrn rcvalítl:u:~u, o; livros de registro dos haptisrnos c
oiJito:-; do~ lilltos livre-; rle mulher escrava......
125.- AGHICULT!TIL\, COl\11\IERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 2 de Ahril 1ln 187~.- Hem cite as
inslrucçü;~s para a colnnia de Porto Heal . . . . . . . .
126. - FAZE:-<IJ,\.- Em ~ de A li. ,I de f874.- Prorn~a
até 3l ti<' lli'Z()tllhro do coJTI'ntn aJllllJ os prazos
para a. ~nltsliluif':lo, SCIII dm;r:onlo, das notas tle
l!on' ,. ''incu•'ill:,· lllil rds d'l 'i." csl:llll]IJ ..,. . . .
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PAr.S.
;>i,

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.
N.

N.

!27. -FAZENOA.-Em 9 de Abril <lc !.874.-Crca<la
c installa<la uma Collcctoria, devem ser nella
e/Toctuadas as averbações relativas aos rscravps
cxistcntPs no respectivo mnnicipio, C'mbora tenham 'ido antes matriculados em outra Collcctoria...................................... . . . . . .
t02
i28. - IMPERIO.- Em 9 de Abril de !.874. - Ao Dircctor da Faculdade de Medicina do Rio de Janciro.-Declara que o art. H6 <los estatutos das
Faculdades de Medicina do Imperio só exige que
o estudante presto exame na Faculdade em que
tenha estudado, e não que estude na em que se
matriculou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . i02
!.20.- FAZENilA.- Em H de Abril de !.874.-Remeltc ás Tlwsourarias, para qtw tenha immediato
ctunprimcnlo, o Decreto n. o t;tJ8õ desta data, mandando executar o Regulamento ao mesmo anncxo,
sobre cujos cllcitos devem os Inspectores das ditas
Ilepartiçües e os das Alfandegas e Mesas de Rendas
informar opportunamente ao Thesouro..........
t03
1.30,- AGR!Cl'LTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBICAS. -Em 1.3 de Abril de !.874.- Determina
que as medidas aferidas para as 1\Iunicipalidadcs
não sirvam como padrücs publicos............... !.04
!.3!.- 11\IPERIO.- Em !.3 do Abril de i874.-Ao Presidente da Provincht do Rio de Janeiro.-Dcelara
que, snsp0nsa pelo Presidente da Província, por
eonter disposições inconstitucionacs, alguma lei
que approvo posturas, deve ser devolvida a mesma
lei á Assem!Jléa com as razões em que se funda
o acto do suspensno.............. . . . • . . . . • . . . . . . . !Oã
!.32. -FAZENDA.-Em U de Abril de !.874.-Confirma o despacho pelo qual o Collector do município de Santo Antonio de Sá negou-se a incluir
em uma nova matricula, como escravos, indivíduos que já se achavam alli matriculados com
a nota de- libertos condicionalrncnto.. .... .. .. . !.01>
!.33.- FAZENDA.- Em H de Abril de i87q.,- Approva
a creaçno das Collectorias de Jaboatão, Bom Jardim, S. Bento, Villa do Triumpho, Floresta, Granito c Salgueiro, na Província de Pernamlmco.. !.06
t3L -FAZENDA. -Em H de Abril de :187L- Dá
explicaç?es sobre a organizaç~1o dos mappas de
na vegaçao de longo curso, de ca!JOtagcnJ e costeira............................................. :107
:1315.- JUSTIÇA.- Em i6 do Abril rlc :1874.- Sohre
a dProgação de quo trata o § :1. o do a1·t. 29 da
Lei n. o 2033 de 20 de Setembro de :187:1........ 108
!.36.-JUSTIÇA.-Em :17 de Abril de !.R74.-0recurm de habeas-c01·pus aproveita aos indivíduos
oprigados .a se .alistarem nas companhias do aprendizes rnarmhe1ros . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . • . . . . .
:109
1.37. -JUSTIÇA.-Em !.7 de Ahr·
Mr.Bfc\.,..:.~~dr, ser inrompativcl o carg ~ r.Cs::f\lT jetJJ:t ii ~Ju).~ ,
Municipal com odeDrlrg~ ~~I+ 1,, naõ ~~ (]4, '-',.

"'"' '" "''" '"' "' ' "
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jod.;,liccOo
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~

INOICE D.\S

de um Juiz dt> !Jirrilo O' ~rw> p:lrlllli'S rom:wguinros on allins ilPillJo dos gr:íos indicndos J!:t
Ord. L. i." Tit. 7!l ~ ltêí...... ........ .•..•. .•...
tto
N. 138. -AGRICULTURA • COmJEHCIO E OBIIAS PrBLICAS.- Elll i7 de Abril dP tS7~.- Hc,olvcndo
qucsitm; rrlnlivo; :i nvalinç:1o dos hl'llsdcrseravos,
na ronfor11Jidad1) das 1li:<po,içürs dus arls. 2i, 30,
32, Ml. üO, tí2, tí3, tn. r>G c tiR do 1\egnlamcnto
n." ta35 de 13 rle Novrlllhro de 1872.. ..... . .. . ..
l.H
X. 130.- AGH!Cl'L1THA, CO~:~JET\l:IO E flllUAS Pl'BL!C,\S.- E111 l8 de Ahril dP 1871 -Declara '''r
gratuito o s1:rvil:•) de cia:>:>illr:a•;~o de rsaavo:;
c 111all•la ar!J1trar qnanll:t para as drspczas do
Pxperli<'Ili.é................... ... . • . . . . . . . . . • . . . . .
ll:l
:-;. 110. - AGniCPLTl'BA, COMMEHCIO E OBIIAS PCHLICAS.- E111 18 de Ahril de 13ií.- ~l:lntlando
rxt>r·ul:1r a rlisposi1.::To d•> arl. fk" •lo l\Pgul:tJIIenln
11. o :a:~:; tlc !:l d:) ,\onmhro ele 1872, para a rf'l'tilir.11':T•l d1) PJlg:tllO de llOIJIC de llllla IIIC!lOI' [ÍVrf'.
ü'tii ler slllo Hrilicalla a idcHlillade 1la Jh'ssoa..
I 1:1
~. iH.- BIPEBIO.- E111 1.8 de Ahril ile 1.8H.- Ao Direclor da Facnlcl~de de Direito de S. Paulo. Drdara que das f!i\·prsas disposi~ücs dos estatutos
c do Re>(ulamento coruplcmrntar das I•'aculdadPs
de Direito rcsnlla •1ne, tratanrlo-sc ele mais de
um concurso, só tlrve ser dr: sei 'i lllf'ZCS o prazo de
inscripçiio para o prinwiro........................
ti\.
N. 1.42. - FAZEND.\.- E•11 1.8 de Abril de 1.87lt,.- Dá provimento, por eqni1lade, a nm recurso sohre multa
relativa à matricula de escravos, altcnta a irregularidade commcllida pela estar;:lo fiscal, no caso
sujeito...................... • •. . .. . .. .. .. . .. . .. ..
u:;
N. 1\.3.- JUSTIÇA.- Em 20 de Abril rlc l.SH.- Sobre
o pJT,~ilo •la appcllaçiio do § L 0 do art. 79 d;t Lei
de 3 dP Dezembro Lle l.8H. no3 crimes inaliancavl'is. Os snpplentes rio Juiz J\lnnicipal cst:lo c'xcluidos 1la Prcsidcncia do Jury....... .• .. . • .. .. •
H6
N. lU. -FAZENDA.-Em 20 de Abril de 1.87!,.-Manda
restituir a um empregado de Alfandega a multa
qnc lhe ft'Jl':t irnp•1sta pelo respectivo Inspector,
visto srr o acto deste exorbitante de suas attrihniçõcs . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . • . . • . • • . . . .
H7
N. u;;. -FAZENDA.- Em 21 de Abril ele i8i~.- Rerncttc ás Thesourarias, para o devido cumprimento, o Decreto n. o líêíSO de 31 do mez passado,
mandando cxPcntar a nova Tarifa das Alfanrlegas,
e exige fJIW snbrr os rffrito,; dPsta prestem opportunamcntn as mesmas Thcsourarias as ncccs:;arias
in formaçries.................... ... . . . .. . . . • . • • . . .
H8
N. H6. - FAZE.NDA. -Em 2l de Ahril r! c l8H..- Dns
concurrcntes estranhos ás T\epartiçürs de Fazenda
não se deve exigir proya de pratica do serviço
destas............................................
H8
N. H7: _.:._·AGRII.líL'fCHA. COMMERCIO E OBT\AS PlJ·DLJCAS -Em 2l. de ·Abril de l.87~.- lleelaratHlo
r.omprtir lO lnspPr.tor dit Thnsnuraria a impn~ir;ão
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N.

.\'.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

dB multa aos Collectores, segundo determinam os
arts. 36 e ~O§ i." do Regulamento n." 4835 do 1. 0
de Dezembro de 1871...... •• • •.. . . . . . . . • . . . . • . . . •
US.- AGIIICULTURA , COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 21 de Abril de 187i.-Declara que
a contar do L" de Jui]JO em diante correrão por
conta deste lltinisterio as despezas com melhoramento de portos....................... . • • . . . . • . •
U9.- GUERRA.-Em H de Abril de 1874.-Declara que
os Otliciaes inferiores e Cabos de Esquadra, que
forem qualificados desertores em conselho de diseiplina, devem ser rebaixados dos seus posto~, sendo-1 hcs estes restituídos uma vez que se JUStifiquem
c sejam absolvidos em superior instancia; ficando
porém nas graduações dos ditos postos para entrarem nas vagas que se derem . . . . . • • . . • • • • • • • .
150.- FAZENDA.- Em 23 de Abril de 1874.- A Fazenda Nacional não é responsavel pelas despezas
ocrorridas com as causas em que forem interessadas
as Administrações Provinciaes...................
151.- FAZENDA.- Em 23 de Abril de 1874,.-0s ProcnJ adores Fiscaes das Thesourarias, no exame dos
prncc5sos de habilitação que acompanham precatnrias para o levantamento de heranças, devem
limita1·-se aos reslrictos termos do Regulamento
n. o 2433 de !.5 de Julho de 1859 ••.•...••.••• ·~····
Hl'íl.·-JUSTIÇA.-Em 2~ de Abril de 1874.- A jurisrl ic~ão administrativa dos Tribunaes do Commércio
é exercida sómente na respectiva Província, exceptuados os casos do art. 6. • do Decreto n. • 1597
do I. o de 1\Iaio de 1855............................
l.53. - HIPERIO.- Em 24 de Abril de 1874.- Ao Presidente da Província de 1\linas Geraes.- Declara
que póde proceder-se á apuração geral dos votos em
eleição para preenchimento de vaga de Senador,
ainda que falte Jcta de collegio, cujos votos n!lo
possam influir no resultado geral.................
15i.- IIIARINHA.-Aviso de 2!5 de Abril de 1874..- Faz
rxtensivo aos foguistas do Arsenal de Marinha da
C:!rle o augmento concedido pela tabella a'nnexa
ao Aviso n. • 794. A de 21. de Março ultimo......
155.-FAZENDA.-Em 25 de Abril de 1874.-Dá
providencias sobre a descarga de mercadorias na
Alfandega da cidade do Rio Grande, recommendando a limpeza do fundo do porto, na parte fronteira á mesma Repartição • . . . . • . . . • • . . • . . . . • . . . •
1.56.- FAZENDA.- Em 28 de Abril de 1874.- Sobre
a porcrntagcm devida aos empregados da Collectoria da capital de S. Paulo pelo serviço, transferido para a mesma Collectoria , de receber e
escripturar o producto da arrecadação da divida
activa. •• • • . . •• • • • • • • • • . • • . • . . . . • . . . . . . . • .. . . . . . .
tõ7 . - I~IPERIO.- Em 29 ~wl,~e..Ul{~.inislerw da Guerra. -,.:neêlarli':if~ alj~ama~s
cipaes têm o di it~'\!}b,'IH\ er,-em Mi'alÍ~ç ,
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com o Esta,lo, o pagamento dos impostos que fazem
· parte de suas rendas ........................... ·.
N H>8.- FAZENDA.-Em 30 de Abril de 187&.-lndefere,
por não ter fundamento, a reclamação dos Despachantes da Alfandega de Pernambuco contra a
pratica de se permittir a pessoas estranhas á sua
classe despachos de mercadorias de importação._..
N. 159.- FAZENDA.- Em 30 de Abril de 187&.- ProV\mento de um recurso contra a classificação de dlversas obras de lã de ponto de malha, submettidas
a despacho como sujeitas á taxa de 'll/$000 o kilogramma, do art. 648 da Tarifa....................
N. 160. -JUSTIÇA.- Em ! de 1\faio de 187i.- Havendo
Bachareis em numero sufficiente, não se devem
dar novas licenças aos Advo..;ados provisionados.
N. t6L -GUERRA.- Em 5 de Maio de 187&.-Declara que
os empregos das Fortalezas da Côrte que têm de
ser guarnecidas pelo novo Batalhão, creado pelo
Decreto n. o 5596 de 18 de Abril do corrente anno,
devem ser exercidos pelos Officiaes do mesmo Batalhão . . . • • • . . . . • . . • . . . . . . • . . . • • . . • . . . • • • • . . . . . . .
N. 162. -JUSTIÇA.- Em 6 de Maio de 187&.-0s actos da
com petencia dos Juizes substitutos podem ser exercidos pelos seus supplentes, quando os mesmo~
substitutos estiverem com a jurisdicçiio plena da
Vara de Direito, ou de qualquer modo impedido...
N. 163.- FAZENDA.- Em 6 de lllaio de 1874..- Approva
o acto da Presidencia da Província de Pernambuco,
que marcou o limite entre o domínio marítimo
e fluvial dos terrenos de marinhas , situados á
margem do rio Capibaribe.... •. . . .. .. • .. . . .. •• .. • .
N. 164. -FAZENDA.- Em 6 de Maio de 1874.-Dá provimento a um recurso concernente ao imposto de
industrias e profissões, e fixa a intelligencia do
art. lO do Decreto n. o 5323 de 30 de Junho
de 1873..... . . . .. . • • • .... • .. . . .. .. • .. .. . • • .. • .. .. .
N. 165. -FAZENDA.- Em I de Maio de 1874.- Imposta
a multa de l li por cento nos casos em que a parte
declara· ignorar o peso e qualidade da mercadoria,
nenhuma outra lhe póde ser applicada, ainda
quando na conferencia da sabida se reconhecerem
diiierenças devidas a engano do Conferente do
despacho ............ -.............................
N. IM.- FAZENDA.- Em 6 de Maio de 1874.- O pagamento dos direitos de generos nacionaes destinados
á exportação para o esfrangeiro, embora navegados
em transito por algum dos portos do Imperio, onde
tenham de ser reexportados ou baldeados, deve
verificar-se Ro porto da procedencia, uma vez que
a nota do despacho declare expressamente o destino dos mesmos generos.........................
N. 167.- GUERRA.-Em 6 de Maio de 187~.-Declaraque
os Juizes de Direito, no exercicio interino de
Auditores, de. Guerra, s.ó tê~ direito á gratificação
mens<tl tle sessenta mtl réis.....................

t28

t29

t30
130

131

132

l33

!34.

i31S

!36

137

f!)

DECISÕES.

.,.l'.\GS.

N. 168. - AGHICULTURA , COMMERCIO E OBRAS PU·t
BLiCAS.- Em 8 de l\laio de t87lt..- Declara queno impedimento do Escrivão de Paz da freguezia--'
em que se reunir a junta classificadora de escravos
deve servir um cidadão designado pelo Presidente
da Província..................................... 1.37
N. 1.69 . ..i.. FAZENDA.- Em !3 de l\laio de i87lt..- O empregado de Tbesouraria que exerce interinamente
o cargo de Thesoureiro não póde accumular aos
vencimentos deste o; do seu prór.rio lugar....... 138
N. 1.70.- AGRICULTURA, COllll\IERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 13 de lllaio de 1874.- Declarando
ser gratuito o serviço das juntas de classificação
de escravos...................................... 138
N. 171.- AGRICULTURA, COMl\IERCIO E OBRAS I>UDLICAS.- Em 13 de 1\Iàio de 1874.- Declarando
que, mesmo antes de saber-se o numero dos escravos libertados, cumpre promover o arbitramente> do valor dos mesmos escravos, como acto
eomplemcntar da respectiva classificação e, preparatorio para a concessão da liberdade......... 119
N. li2.- AGRICULTURA , COl\11\IERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em H> de 1\laio de 1.874.- Approva uma
decisão presidencial sobre classillcação e avaliação,
mandando executar as dispo3ições do art. Z7 do
Hcgulamento de 13 de Novembro de 187J e as de
um Aviso de 1.0 de Dezembro do anno anterior..
t40
N. 173.- GUERRA.- Em 16 de 1\laio de 1.874.- Declara
qual o fardamento que devem usar os OHiciaes do
Asylo de Invalidos nos dms de gala e por occasião
lle cortejo . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • . . . . • . . . . . • • . . . . • . . f.U
N. 174.- GUERRA.- Em 16 de 1\laio de t87lt..- Explica
como deve ser entendida a palavra -diaria- consign~da no Aviso de H de Março do corrente a_nno,
relativamente á despeza que se tem de fa!lk oom
os Aprendizes Artífices dos Arsenaes de Guerra.. H!
N. 175.- AGRICULTURA, COl\IMERCIO E OBRAS PUDLICAS.-Em l!l de 1\laio de 187i.-Declara i:Ompctir aos Inspectores das Thesourarias de Fazenda
a imposição l!a multa de q_ue trata o art. 40 do
llegulamento do L" de Dezllmbro de 1871.... .... lU
N. 176. - GUERRA.- Em 20 de Maio de 1874..- Declara
o modo por que se deve p~eder a respetfó dos
descontos feitJs á; praças das Companhias de Operarios 1\lilitares.. .... .. .. • . . .. .. .. . • .. . . . .. • . ... . U,3
N. 1/7.- !IIARINHA.-Aviso de 20 de Maio de 1874.Augrnenla dez mil réis em cada uma das quantias
mencionadas na Tabella de 3 de Fevereiro de 1.869,
e 30 por cento sobre as retribuições, por hora de
excesso das lixadas para o uso particular da cabrea
a vapor......................................... li3
N. 178.-JUSTIÇA.-Em23del\lnio
. _
lente
do Juiz suhstituto, _r1
. o- !ll;Y.l ~l'lf'J"éi
•:-- o
J•ode advogar, mas 11
sl,á\01\IIIl~t\A\l ~'lf}l~
<'!)Jll () vatrodniu da ~~'\.;'()!e houvesse ac~...f'~~
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antes de assumir a )urisdicr,ão. Não púde ser accumulado o exercic10 de Juiz substituto com o de
Curador Geral dos Orphãos......................
N. f79. -MARINHA·- Aviso de 26 de Maio de 1874.llá providencias sobre o embarque de Enfermeiros
nos navio da Armada...........................
N. 180.- AGRICULTURA , COJ\11\IERCIO. E OBRAS PUBLICAS.- Em i7 de Maio de 1874.-l:eclara que
aos Inspectm es das Thesom a rias de Fazrnda com·
pele in1pur a multa 1le que trata o art. 3'6 do Regularuento do f. 0 de Dezem!Jro de 187:1..........
N. 181.- FAZENDA.- Em 27 de Maio de 1874.-Sobre
a gwtificacão devida a dóus empregados da Thesouraria de Fazenda de Pernambuco por trabalhos
ex traordinarios pertencentes ao .lllinisterio da
Guerra..........................................
N. !82. -FAZENDA.- Em 27 de Maio de 1874.- Sobre a
remessa, pelos vapores das Companhias subvencionadas, de volumes com dinheiros destinados ao
The:;ouro . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . • • .
N?t83.-FAZENDA.-Em 29de .l\Iaiode 1874.-Aosupplcnte do Juiz 1\lunicipal, em exercício das respectivas funcções, coiJipete a gratificaçã_o do cargo
e os rmolumentos pelo> a c tos que praticar.......
N. 184. -JUSTIÇA.- Em 29 de 1\Iaio de 1874.-Achando-se
no gozo de liccnca o Juiz de Direito removido,
não corre o prazo' para o seu exerci cio na nova
comarca, sem que finde a mesma licença, ou o
Magistrado a renuncie......... .. . . . . .. . .. ... • .. .
N. !85. -FAZENDA.- Em 30 de 1\laio de 1874.-Declara
que a multa de 10 °/0 , de que trata o art. 12 da
Lei n. 0 2348 do a uno passado, não é devida dos
impostos cnrrespondentes a exercícios anteriores
ao de 1872-1873.. . . . . . . • . . . . . . . . • . . • • . • • . . . . . • • .
N.· !86.-GUERRA.-Em o 1. 0 de Junho de 1874.-Dá
explicacões sobre o fornecimento de arreiamento
para a montada dos Officiaes dos Corpos de Canllaria da Provincia do Rio Granue do Sul......
N. 181. -GUERRA.- Em 2 de Junho de !874.-Approva
algumas modificações na clavina Spencer, e respectiva munição . . .... .. • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . • .. •
N • !88. -AGRICULTURA , CO.lll.l\JERCIO E OBRAS PUDLICAS.-Em 2 de Junho de 1874.-Autoriza o
Director da colonia Rio Novo a aceitar a proposta
do Engenheiro Leopoldo Deocleciano de Mello e
Cunha para a medição e demarcação de lotes coloniaes na~ proximidades desse estabelecimento..
N. !89. -AGRICULTURA , COMIIIERCIO E OBRAS PUBLICAS.-Em 2 de Junho de !874.-Declara que
as terras só devem se1· vendidas a quem as queira
para s.eu. proprio estabelecimento e não para neg4)c.io, sendo indispensavel ordem especial do .lllihi~teriQ. dá Agricultura, quando os pretendentes
3PJaW parentes dos Directorcs das colonias.......
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N. f\JO. -ll\IPERIO.-Em i de Junho de 187~.-Ao Director da Facul!lade de Medicina do Rio de Janeiro.
-Declara que n:io se refere aos dentistas e sangradores a disposicão dos arts. i8 e U8 dos estatutos
das Faculdades 'de ~tedicina do Irnperio..........
N. l9L -FAZENDA.- Em 3 de Junho de ISa.-Os Presidentes de l'rovincias devem pagar integralmente
os direitos de "7 % dos respectivos titulos, todas as
vezes que forem nomeados.......................
N. 192.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUllLJCAS.- Em 5 de .Junho de 1874.-Approva a
talJella dos preços de passagens nos trens dos sulJurbios na Estrada. de Ferro D. Pedro 11........
N. 193. -FAZENDA.- Em 6 de Junho de 1874.- Dá c:>·
nhecimento ás Tllesourarias de Fazenda das Companhias de navegação, por cujos vapores de~em
ser eiTectuadas as remessas, para qualquer deshno,
dos dinheiros, estampilhas e valores do Estado..
N. 19.1.. -GUERRA.- Em 8 de Junho de 1874.-'Dcclara
qual o fardamento que compete aos substitutos
durante os seis mezes em que são considerados
recrutas ........................................ q.
N. Hl1l.- GUERRA.- Em 8 de Junho de 1874.- Declara
por ordem de quem devem ser transferidos para
as Companhias de Opera rios Militares dos Arsenaes
1le Guerra das Provincias os menores das Com-.
panhias de Aprendizes Artit1ces, que complctom
16 anno~, e como d{wem ser cxcluidos os que são
julgados incapazes do ;·er·vico por molestia ou defeito physico ............... :.....................
N. 196.- AGRICULTURA, COmiERCIO E OllRAS PUllLICAS.- Em 8 de Junho de 1874.- Autoriza a
contractar, por· empreitada, o serviço d:t wcdiçào
e demarcação de prazos coloniaes........ . . . . • . . •
N. 197. -FAZENDA.- Em lO de Junho de 1874.-Assemelha os engenhos de seccar lterva mate aos de
despolpar café, incluídos na 3. • classe das Tabellas A e D do Regulamento annexo ao Decreto
n. 0 43i6 de i3 de Março de 1859........ .... .. ....
N. 198.-FAZENDA.- Em fO de Junho de 1874.-As d'êcisões das Thesourarias de Fazenda relatival a.
contas de responsaveis á Fazenda Nacional só
podem ser revogadas pelo Tribunal do Thesouro,
c por via de recurso na fórma da lei..........
N. 199.- FAZENDA.- Em H de Junho de 187i.- Os ge·
neros despachados ad <•aforem estão sujeitos á porcentagem estabelecida no Decreto n. o 5455 de 5 de
Novembro de 1873................................
N. 200.- FAZENDA.- Em 12 de Junho de l87i.- Declara
que aos Officiaes ltonorarios do Exercito, que têm
soldo de reforma ou pensão, co!Jij)ete quando empregados, o mesmo soldo ou pensllo e mais as van·
tagens geraes e de exerci · ~ . ___ .
N. 20L -GUERRA.- Em 13
1úÂJttr14f#?i ,:_
a llouar a dou< Ten ~\!_~tiH\~fs, \\~eOAe{}',.f~
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1lt1 guerra, as vantagens a que
(ÍIIiLIIII dii'C'itU Clll SCUS l'C~(JCCliYOS I'Ul'(lUS; I'CI'OIIIIlil'llii:tllciO 'i'~~' para tal sPrviçu não sejam ciJalll:Jdos Olliei:ws Plll tacs condiçücs, sc!lào na falta
aiJ.'Oinla de outros pertcuccutcs ~is classes inacliYas ..........................................
161
20-:l.- Dll'EHIU.- Em 13 1le Junho de 1874.- Ao Presidente da ProYiHcia d•• Santa CatiJarina.-Dcclara
f.cr uroti\·o de nnllidadc assumir a uirecção tios
tra!Jal!Jos do conselho lllUilicipal de recurso o Pre'hl••ntc da Camara ~lnuicipalrespcctiva, sem ter-se
YCrilicado o !c, itimo impedimento do Juiz Muni·
l'ip;tl do termo c de seus supplenlcs.............
l6:i!
20~1.- I•'AZEND.\..- Em lã dú Junho de 1874..- As
Alfandcgas c J\lesas de llcndas 'âo competentes
para cobrarem os ewulumeutos das certidões que
pass:uu.... . . . . . . .. .. . . . . . .. • . . . . . .. . • .. .. • .. • .. ..
163
:!li L - FAZENDA.- Elll W de Junho de 1874.- Ordena
:í.; Tl1csourari~s •tuc façam publicar p1~la illlJ'l'ensa
o lern1o tJ,> cxau1e a t{I!C se procetlru na Caixa de
Auwrtizat;~io elll wna uuta falsa tlc 1.~000..........
Hi3
205.- Dli'El\10.-Em 10 tl,) Jnnlw de 1.87~.-Ao Presitl,•nlf' da l'ro1·iuda do J>:.;pirito Santo.- lkrlara
que os S1•crclarius da Calllara Muuicipal, privados
do exercício de suas funcrües em consi~I!Ueneia de
suspensão de outro cargo," por pronnneia p"r eri111c
th~ re~pousa!Jilitla,JI', sti 1l•n1 direito :i 111cladc do
unlcuatlo dc;de a data d L pronunda..............
l.lií
20G. -lll'EHHA.- E:n i li ,fi) Jnnli•l de l!lií.- Manda
""" n:lo sf'j:uu reructtidus ti<'sla t:l•rtc para as l'roviiH'ias o.; a.rligos 'l'Je nas IIJCSinas puss:uu ser
o!Jlitlús 111ais vautajo,,:tllli'Hie... .. . .... . .. .. . . ....
l.G:;
207.- GFEI\IL\ . - E111 17 1le Jnnl10 de IR/L- ~lauda
que aus Corpos de lufaataria se fomc~:uu capotes de
vauuo mrsda..... .. . ••. .•. .. . ... . . •.. .• ..•... •••
165
2\IH. -UUEHILL-E111 l.R de Junho rJ,) 1H74.-Explica;
o IIJOtl<J co1uo devem ser expedidos oH títulos de
di\ida pelas vantagnns autorizndas 110 ~ 2." do
llP•~rclou." 3371 d•! 7 tle Janciru de 18HG........ ...
l.G6
:!m.- .JUSTIÇA .-R1u l.8 de Junho l.lc 1871.-.\s ortlcus
para a pri<io d,Js llJilitares (H)los crirucs CUIIllllllllS
drYc: 11 ~,,,. aeom p:w hatla~ ou pr~el'did:ts tia uecrssaria l'llllllllllllil'at;ào :is autoridade.~ militares....
t6íi
210.- FAZE.\ !lA.- E111 f!) tlc Juuho de 187'~.-Dcclara
lfiiC a tahrlla dos salarius dos Praticantes c Carteiros do Correio, ;~pprol'a1la por l'ortana de 2J
tln Agosto doauno tiwlo, deve VIgorar desdt) o print•ipio do ;~ctnal exercido c atl\ que Sl'ja substituída por outra .. .. . .. .. • . . .. . . . .. . • . . . .. . . . . .. •
167
211.- AGIU,~llLTURA , CO~lli!ERCIO E OBHAS PUllLIC.\S.- Em 20 de Junl1o r]P l.87i.- Declara que
o fundo de emancipação SI'I'Ü distrilluitlo anntwllllrniP. tendo por ba~c a c;la1islira organizada
dl' ''"llfonnifi.arl8 com o Hcgnl:uuruto tlu L" de
lii'ZI'IIlbi'U dr 18/1. .... ,., .. , ....... , .. , ....... , .
11)8

23
N. 2!2. -FAZENDA -Em 22 de JunlJO de f874.- N:io
tem I ugar a nomeação de empregado~ das Thesourarias para exercerem as fnncçüPs de Tllesourriro,
rpwn<lo a falta dos serveutuarios deste lugar pro,. í•rJI de licenças •.......•.....•.....••...........
N. 21:!.- FAZENDA.-Em 23 do Junho de 1874.- Sohre
a Yal idade da procuração pa~sada por um Yoluntario rfa Patria reformado, rrsiflrnte em S. Paulo,
para ~ua müi receher nesta Curte a grat.itlcação de
que trata o art. 2. 0 do Decreto n. 0 337:1 de !865.
N. 2Ü. - AGniCUL TI' RA • COMIIIEHCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 23 ·de Junho de i87'L- Autoriza a
deferir a prderJçiio dos emigrantes anr_ericanos de
Sautaréru prllindo despacho livre de direitos para
machinas c instrumentos aratorios .............. .
N. 2f:.i.- AGIUCULTVRA, COIIIMERCIO E OBRAS PUDLICAS. -Em 23 de JunlJO de :1874.- As praças
rio Corpo de Uornhriros só podem ser expulsas por
ordem do Govcrrro c sob representaç-ão do Direclor
do rcsprctiYo Corpo ............................ ..
N. 216. - FAZEXDA.- Em 25 de Junho ele :1874. -Os
Juizes Municipacs não têm direito á ajnrla de
custo tlc transporte e primeiro estabelecimento
nos casos de remoção... . ...................... .
;'i. 217. -HIPEHIO.-Ern 23 de Junho de !874.- Ao Presidente ria Província da Bahia.- llcclara haYrr
inrompatihiliJa!le entre empreg-o da Secretaria
de l'olil'ia c o cargo de Vereador ............. ..
N. 218. - AGHH~ULTURA , COMMERCIO E OU HAS PPBLICAS.- Em 25 de Junlro de iilí!b- ill;nca o
prazo em que devem ser consen·arJos os documentos c livros que possam interessar o Governo
e bem assim aquelles ele uso da companhia ....•
N-219.-FAzt;;NDA.-Em 27 de Junho rle 1874.-0s
Curadores especiacs de heranças jacentes e bens dfl
rlefuntos poder·ão ser dispensados da fiança, rpwndo
as heranças forrm de pouca importaneia, c não
Jwuvcr quem dcllas se queira encarregar com
rsso onns ....................................... .
N. 220.-FAZENDA.-Em !!7 de Junho de :1874.-Autoriza a restituição da dilferença de direitos que se
Yrrillcar em favor das partes nos despachos de
mercadorias, cujas taxas foram rectificadas pelo
Decreto n. 0 i:i6!l0 desta r! ala ................... ..
N. 22!. - AGRICULTUHA , COAIIIIERCIO · E OBRAS PUflLICAS .-Em 30 de Junho de !871.- Declara que
subsiste o accônlo celebrado em 23 de 1\laio de 1874
dando preferencia ao Estado para a indemniza1;Jo
da garantia de juros ............................. .
N. !!22. -AGRICULTURA , COl\11\IERCfO E OBRAS PUBLICAS.- Em 30 de Junho de !874..- Resolve
sobre a duYida da clausula 6.• do Decreto n. o 5607
á cerca do juizo arbitral que subsiste para o Governo
Imperial conw pua a Província em toda sua
plf'llitll•l11 ................ .
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geral dos Jurados................................
t79
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que não tem lu~ar a concessão de aforamento de
terrenos accresc1dos na parte do litoral cornprehendida no plano do cáes geral desta cidade.... i8l
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Decreto n. • 3371 de 7 de Janeiro ele 1865, embora
posteriormente tenham commettido o crime de
deserção......................................... 187 ·
N. 239.-MAPINHA.-Aviso de 16 de Julho de 187~.
Faz extensivas as disposições do Decreto n.o 5622 de
2 de lllaio de 187~ aos responsaveis em seniço nas
Capitanias dos Portos...... . .. ...... .. .. .. . . .... 187
N. 2íO.- FAZENDA.- Em 18 de Julho de 187~.-Nos concursos para provimento de empregos de Fazenda
deve-se exig11· prova de orthographia distincta da
de analyFe grammalical......................... 188
N. 211. -JUSTIÇA.- Em 20 de Julho de 187~.-0s casos
em que o Juiz de Direito cl!amado para servir na
Helac:no deixa ou conserva o exercício da vara . ..
l89
N. 2í2.-Jl!STIIA.-Em 21deJull:c deJ874.-Pertence
a" Juiz de llirPito ojulgan1ento ua aceno dr assignar:'io de dez dias, sendo a quantia' superior a
l:lOOj)OfiO . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . •
f 90
N. 2í3.- FAZENDA.-Em 21 dr Jull!o de l8~~.-Sobre
nrna I'Pftrr>.entação do fonsul GPTal do Brazil em ·;
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Circular n. o 309 do anno passado, c ordena que
a demonstração, a que se refere a mesma Circular, seja organizada de conformidade com o
modelo junto................................... 211
N. 262.- AGRICULTURA, Cül!MERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 7 de Agosto de 1874,.- Encarrega
ao Engenheiro Andréas Cernadach de proceder a0
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ancoradouro de Pajussára, na Provincia das Alagoas •. :. . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
N. 263. - AGRICULTURA , COMJ\IERCIO E OBRAS PUBLH~AS.- Em to de Agosto de 1874,.- Determina
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assim o do entroncamento da linha de parte da
cidade do Rio Grande........................... 21i
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direito que tem o Governo de estudai-os e habilitar-se para sobre elles resolver todas as vrzes
que ft'1r cliamatlo a intervir como primriro atlrninistrador do Municipio c superior le~itiruo da
mesma Ca1nara..................................
215
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póde um Juiz de Direito julgar na Relação conJUnctamente com um Desemba
do. 21.8
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Officinl tla Al'(l)[ltl:l, Guan!.1-Marinhn ou Piloto,
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gratuitn a conces~ão da di!Terença do preço da
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de i111posto pessoal...............................
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:t Erntcnça de condcnmar;ão, emquanto n;io tiver
l':t"atlo em julgado, não priv:t o Juiz de Paz do
tlislriclo d~ presidir m tr:t!Jallios r:citoraes.......
27ti. -AGR!Cl'LTl'HA, COl\DIEHCIO E ODRAS PUBLICAS.- Em i!J de Agosto rlc 1874 -Incumbe
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dir:'i, Afmn;io. J:1tapú. llruhri, Co:try, Tr1T1', Jul:tliy na r•ruvinria rio Arnazonas......... ... ... ...
2;G. - .JI'~TICA.- E111 2il 1lc Ago·;(o tlr :187'1.- O rc1'111'"1 lll' grar,a. ttu IIJPSHJO rnorlo f]IIC o de revista,
JI{!O suspr1:cl" a pena de :.r;oitr,;. cuja cPssa~:lo
ahsolr.ta o Juiz de Direito 11:10 pótl<~ tl••lernliHar.
2i7.- FAZE:'ifiA.- 1\111 20 rln Ag•lSfo tlc 187~.- Prohilo;~ na> H•TarticüPS rlc Fazrnd:t o uso de trnta
r•>X:t t•u vio!l'la . .".............................. .
271!. - FAZE:\'0.\.- E111 21 de Ago!«lo de 18i4.- Manda
restituir :i" Courp:mhia de Trilho> Urbanos do
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rot!~ntf' .....•............•••. : • •••.... • .. · ·. ·. •• •
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1\iontrpio G~rat do Et:onolllia 1!o; ~cniuorrs do
Estado.- Approv:t :t dc!iLcral:ilo lla ~!ha Plena
whn' a pensao r~c!alllada ror duas filhas de um
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uma Collectoria na Comarca de Campo Largo, e
de elevar a f8 % a porcentagem dos Empregados
da Collectoria da Capital da Província............
228
N. 282.- GUERRA.- Em 2~ de Ago>to de 187~.- Declara
que devclll ~cr climtnadas do estado eiTectivo dos
Corpo> do Exercito todas as praças IJUe, pertencendo aos mesmo> Corpos, ne!lils não existam,
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228
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229
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230
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Maria....... • . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . .
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da estrada de ferro de Santo; a Jundiahy........
232
N. 288.- JUSTIÇA.- Em 27 de Ag-osto de 1874.- Na
falta de Eserivüo de Paz deve ser cha1uado o do
Jnizo Munieipal, e na falta deste o do Juizo de
P.lz do districto yizinho.........................
233
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11a fonna do art. 108 do lleg-ulamenlo vigente..
233
l'í. 2!H. - FAZENilA.- Em 2CI de Agosto de J8i4.- D,'sparlw livre de .uma n!achina loconJOYL'l IJropria
para !plalquer mdu,;!rla.........................
2a:;
l'í. 2!11. - FAZENDA. - E1H 2\l d0 Agosto do J8H. -o
titulo de nomrar,:1o de Ulll Empre."ado 1ara lugar
de diVCJ'S'J l\IIIJlS[!'J'IO, 11<\
O In
.
"lO
do cxcrcich, só deve
o• r lfllift-\!õn
~x,.,ess
1le YCIICJIIICB!n ..... ;(< -~\_;.\\l .... ':'.Y .. P..rJ4b '·
N. 2fl2.- t;UEHilA.- l'lll 3Hl~).-''llto (}:) 1R7L-llt'l'l~'f(tf~
''""'" dt'\'l'lil S<'l' arfpaJ'FiS o; taJnbor•·-;, pifar:~s" ~ ~,
,.,J'J;d:t:tksH\1\th:'J seúJ'Ilp:11liJI.t' !lu E\<'ITilo.
2:)Lj
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N, 293. -AGRICULTURA , COMMERefO E OBRAS PUBLICAS.- Em 3l ele Agosto de 187i.- Approva
as in,tnu·çõPs para o scrvir;o de conservação dos
purlos do Impcrio................ .... . . .. .. .. . .. .
237
N. 29&.- Il\IPERIO.- Em 2 de Setembro de 187,,_..:._Ao
r hefe de Policia da Cilrte.-Explica algumas disposições do Hegnlamento annexo ao Decreto n. 0 2812
de 3 •le Agosto de 1861, sobre cemiterios, e serviço
de enterros.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2&0
N. 295. - AGRICVLTUR.A, COMMERCIO E OBRAS PUBICAS.--Em 2 rle Setembro de l8i~.- Approva a
la!Jella da taxa dos telrg-rarnmas até 20 palavras
na Estrada de ferro D. Pedro 11.................. 2U
N. 296. - I~AZENilA .-Em 2 de Setcmhro de 187~.- Não
compete ao3 Inspectores da~ Thesourarias, mas
sim ao ~!inisterio da Fazenda, a concessão de dispensa de alguma das provas de coneurso aos candidatos a emprego> tio mesmo l\linisterio........ 2i3
N. 297. -FAZENDA.- Em 3 de Selem hro de 1&74.- Sobre
os vencimentos de um O:licial de Descarga supranurncrario, designado para exercer interinamente o lugar de Porteiro de sua Hcpartição...
2U
N. 298. -GUERRA.- Em ' de Sctemhro de 187&.- Regula os preços das peças de fardamento , que
devem ser abonadas ao~ alumnos praças de pret
da Eo;eola 1\Iilitar, na conformidarle da Tabella
expedida com Aviso de 28 do Agosto deste anno. 2U
N. 299.- FAZENDA.- Em ti de Sclern!Jro de l8H..-Cor
rigo um erro typograpilico no art. 12 das dispclsiçõcs preliminares da nova Tarifa das Alfandegas. 246
N. 300.- FAZENDA.- Ern 5 de Sctrmbro rlc 1874.-Formalidades qne devem as Thesourarias de Fazenda
ohscrvar relativamente ao 1lespaeho livre de direitos, do.~ medicamentos c mais ohjPctos que
houverem de ser importados pelos Estabelecimentos de caridade, existentes nas capitaes das
246
respectivas Provincias...........................
N. 301.- FAZENDA.- Em 9 de Setembro de 1874.- Declara que a cobrança do imposto de industrias e
profissr1es, no exrrcicio de 187-1.-!875, deve ser
feita de confonnidade com o Regulamento annexo
ao Decreto n. o 5690 de lo de Julho proximo findo.
247
N. 302.- FAZENDA.- Em H de Setembro de 1874.-0
novo prazo concerlido aos Vigarios para sellarem
os livros, de que trata a Circular n. 0 6 do i. o de
Abril deste armo, deve ser contado da data do
edital em que as Estacõcs liscaes publicaram a
mesma Circular ........ :................... . . . . . 2'8
N. 303. -FAZENDA.- Em H de Setembro de 1874.-Approva a decisão da Thesouraria da Bahia sobre
a data de que deYe ser contado o novo prazo,
concedido pela Circular do L o de Abril ultimo,
para os. Vigarios sellarem os livros de registro
de baptismo e obitos de filhos livres de mulher
escrava· .................................. ,....... :n8
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-FAZENDA.- Em H de Sclcrnhro de 187~.-As
Tlwsnnrarias não têm que rec,rrer r.r-of{lrio das
clr•r;ist-ws de sua al~ada snbrc l~>llt:tda rln ronla~..
2-1,9
N. 30ti. -- MARINliA.-Avho de lG de Sl'lt~lltltrn ele 1874.l'az rxtensivas aos Olliciacs r praças da Armada
as d isposiçües do A viso do Ministcrio da Guerra
rlc ~ rlc Outubro de 1859..........................
2~9
N. 306.- JUSTICA.- Em 16 de Setembro de :18H.-Sobre
o Htodo "por que devem proceder os Fiscacs no
caso de infriler::to de posturas.................... 25:1
N. 307.- JUSTICA.-Em i7 de Sctemhro rle :187~.- Sobre
duvidas 'suscit.Hias It:l exccur;ão rio Regulamento
das Hel:tçücs... . . . • . . . • . • . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . .
25i
N. 308.- AGUICI!LTURA, CmiMEHCIO E OflRAS PUBLICAS.- Em 17 rlc SPICI!tbrn de fíl71.. -Approva
a la rifa pspcrial p:tn! lranspol te riP sal na Estrada
cJr) ft't'l'tt ll. Pedro I!.............................
252
N. 309. - AGIHCULTUllA, COm!EilCIO E OBRAS PUBLICAS.- Ern 17 tlr Seternhro de :1874.- Approva
pr .. vhoriamcnto por seis utczcs a,; ta ri [as da Es·
Irada rio [erro Leopolrlina, com a condição de as
organizarem deliuilivamcn·tc dentro do mesmo
flr:\ZtJ., ....... , ......... ,.,, ............... , .. ,..
253
N. 310.- FAZENDA.- Em :17 rlc Sctcnthro de :18a.Soltrc os petlidos de au.~tnento dn rrrditos p:lra
253
rlesprzas do Ministcrio ria Fazcnd:t..............
N. 3H. -FAZENDA.- Em 17 dr Sct•~tnhro rlc f87L-Approva a dclihPrar,:'io ria Tlt•'.;ouraria de G11y:lZ rle
clcnr de 2:lilf!OOO a 3iüWIOO o ordrnarlo do Sulicitador do< Fcito.s da Fazcnrla na mc.<tna Província;
oltscrvanrlo, por(•m. r[tH' PSst' arto (• ila at!rilnti~:'io
!111 Tl~t:.sonnt e n:l<t tl.ts Titrsonraria,; .. ,. .•. .. .. . • 23~
N. 312.- FAZE:\'DA.- Em 18 rln S<•lcmltro de :1874.- A
dhprnsa dos ex~mcs ilc al;~cltra c ing-l!•z. nos concursos p:tra crnprcgos dn Faz:•nda, sti púdn ser lwrmillitla nas Pro\·ineias em que, p•r falta de PSlalwiPCilltPnlos rlc iustnwciio srruntlaria n:lo ft'•t·
possivPI rrH'IIIllrar prssna.i" r1cvitlatnrntr liithili1adas.......... .... . .. . . . . . . •. . .. • . . . . . . •. .. ... . .
2tm
N. 31.3. -FAZENDA. - Elll :IG rle S:•lctultro rl<: 187~. Sohrc lllll:t rcclarnnr,ão rlu Supcrinlcurlrmtr da Estrada. r!P rPrTo rlo Hr:r~irc a S. Franrisco, conrcrIICIIIc ao irnpo<to dn iritlustrias c proflssíics.. ..•
255
N. 314.- FAZENDA.- Em 10 rlt: Sctrnthm dr 187'i.S>~l>i'" " i111poslo dt• industrias c proflssíit''- tlcvitlo
Jlr'l:t. Ctlltipanhia da Estratla rlc ferro do Hccifc a
~- Francisco .. . .. .. . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . • . .. .
256
N. 3W. -DIPEIUO.-Em 10 de ~ctembro rle i87~.- Ao
Presidente d:\ Proviucia do Hio de Janriro.-- Dcclar•• •1tte são incompatíveis os cargos de Vercarlor
c de Thcsourriro lh Sc)t~rctaria de I' · · . . . . . .
257
cl[.}-i~ . ""'
N. 3:16. -JUSTIÇA. -Em 2l 110 Se
Procurador da Corôa torn
s~~ "'j~At>Q.41~~- -,
N.
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N. 3f7. -JUSTIÇA. - I•:m í!f de Sctellibi'O de 187-l. - Os

trorkrcs das procurações, nao contendo a clauin-soJi.Jum cabe a qaalquer dos rnandatarios
indistinctamente. •. . • . • . . • • . . . . . . . • . . .. . .. . .. . ..
í!t>8
N. 318. - GUERRA. -Em 22 de Setembro de f87~. -Adopla
provisoriamente para os Corpos de Infant~ ria pesada, a lllf'd ida indir~ada pelo Ajudante General,
de terem um corneta •llll •:ada companhia dos
flancos, continuando, porém , os tarubor·ns marcarlos pelo plano de organização de f2 de OutuLro
Jtl f870...........................................
j:J8
N. 319.- GUERRA.- Em 22 de Setembro de f874.- D3clara quaes as co11dições em que aos omciaes honorarios pen <ion 1do>, quando empregados, compete
o augrnenlo de soldo dl nova tabella...........
2:19
N. 320. -FAZENDA.- Em 22 de Setembro de !874.-Declara que o preceito do art. 5." do Decreto n. o :1.073
de 30 de Novembro de :1.852 só se refere ao empregado que estiver em commissão frira da séde
de sua Rcpartiçã11 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .
200
N. 32!.- FAZENDA.-Em 22 de Setembro de f874.Approm a resolução da Thesouraria da Província
de Santa C•ltharina, dtl elevar de 2J a 23 °/0 a porcentagem do Administrador e do Escrivão da Mesa
de Rendas da villa de Itajahy...................
260
N. 3U.- FAZENDA.- Em 23 de Setembro de 1874.-A
poreenta:.;cm que compete aos empregarlo3 das Estaçüos de orrccadação pela cobrança da divida
~ctrva, feita independentemente da execução judieial, deve ser contaria do f 0 de J:Jiho d~ 1813. 261
N. 323.- FAZ'~NDA -.Ern 2'i de Setembro de f874.As Prcsidmcias de Província uào podem intervir
nu C'Xaure das contas íJHe 03 Engenheiros devem
pre.;tar, pelas despc7~S corn a rncdição e dcmare~ç~o rle terr.1s pull!Icas devolutas, c outros trabalho; ~rmt'lllanlrs............... ... • . • . . . • .• . . . • 2.61
N. 3:!L -tH'EIIHA.--Em 2i.í tlc Sdembro de f87~.-De
clara rJtie as disposiçücs do A viso de 27 de Agosto
de :1.859 ~ao extensivas ao~ Cadetes c Olliciaes inferiores de conducta illibada, reconhecida p.elo
respectivo Cornmandante, para o fornecimento de
me11ícamentos, quando obtêm elles licença para
tratar-se em cas~t de suas familias..............
262:
N. 32:.i.- FAZENDA.- Em ~ã de Setembro de :1.874.- 0>
rc•!ucrimeutos de funccionarios publicos pedindo
a! l·~sl:u1os de frequencia ou exercicio, não estão
sujeitos ao pagamento do sei! o . • . . . • . . . . • . • . . • . • 26~.
N. 326. -FAZENDA. -Em 2::> de Setembro de :1.874.AppltJY.r a resolucão da Thesouraria de llfato
Grosso, de elevar de :1.5 a ,;> , or centu a porcentagem dos Empregados da Collectoria da capital
da IUesma Provincia.. ... .. .. • .. . .. .. .. .. . .. • . .. . 2M
~. 32i.- FAZENDA.- Em 25 de Setembro de 1876,.- Declara que os dinheiros de defuntos e a1,1sentes,
a rreca("!ados na l'itladc de Nictheroy, deve!;ll ~e r
r~~olhidns dlrectamente ~o Tlle~OUI'o; f' bem assirr,~
~ula
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que a eseripturação relativa ao pcculio dos escravos, e cutrega das quantias dessa proccdencia,
deve ser rei! a de ar~lôrdo com a circular n." 21
de 2i de Julho ultimo..........................
26\,
328.-FAZENDA.-Em 26 de Setembro de 187~.
Declara como deve ser classitlcada a despeza com
o pagamento dos juro;, que vencem as quantias
provenientes do peculio dos escravos............
265
329.- FAZENOA.-Em 29 de Setembro de 187.5..-Revoga a ordem de 17 de Outubro do anuo passado.
relativa ao pagamento dos vencimentos marcados
aos Professores do Seminario de Olinda....
166
330.- MARINHA.- Em 29 de Setembro de 187i..Man:l<t debitar ao Ollicial de Fazenda do Corpo
de Irnperiaes Marinheiros os escaleres ao serviço
do Quartel-General d•J ~larinha.. .. . . . . . .•••......
2ô6
331. -JUSTIÇA.- Em 29 de SetP,mbro de 187.5..-Sobre
a data da execução do novo Regimento de Cuslas.. 267
332.- JUSTIÇA.-Em 29 de SP-Iernbro de 187~.-Não
podem servir no mesmo termo dons irmãos, um
na qualidade de Promotor Publico, c outro na
de Delegado de Policia.............. . • . . . .. . .. . ..
~67
333.- JUSTIÇA.- Em 29 de Setembro de 187.5..- Não
·h a incompatibilidade para servirem simultaneamente o Delegado de Policia de um tenno e o
Juiz de Direito da respectiva comarca .. .. • .. . .. . 268'
331. -JUSTIÇA.- Em 30 de Setembro de 187i.- A
decisão de um conflicto de jurisdicção suscitado
entre autoridades de Provincias diversas compete
268
á Relaç;lo do districlo que as comprehender....
331>.- JUSTIÇA.- Em 30 de Setembro de 187.í.- O
Tabelliào e Escrivão de um termo não póde
advogar em outro da mesma comarca, onde esse
Serventuario accumula funcções de Ollicial do
Hegistro Geral das llypothccas................... i69
336.- AGRICULTURA , COMME:RCIO E OBRAS PUBLJCAS. -Em 30 de Setembro de 187i.-Mandando executar o art. 96 do Regulamento de 13
de Novembro de 1872, obrigando os membros da
Junta classificadora de escravos ao cumprimento
dos srus deveres, sendo desconhecida a natureza
do impedimento <lo respectivo Escrivão.......... 270
337.- FAZENDA.- Em 30 de Setembro de 187'~.- Dá
explicações para a boa execução do art. 8. • !lo
Decreto n.o 51n do anno passado, quanto ás taxas
tle r•HbartfUC e desembarque dos volumes contendo mrreadorias, c das mcrcatlurias importadas a g1·ancl................. . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2i0
338.-UIPERIO.-Em 30 d0 Setembro tle 187.5..-Ao
Presidente tla Provincia do Espirilo Santo.-Drclara que a urn cidad;to eleito J ·
'
quPtleixara de prestar o res
~-~jfld~-·eiltli'
razão de exercer cmpre~ · 'Q\filf:l t.t\!1 ~41.\f.li'} ~'
cargo, podia ser defe · lh\1)-.~'r, JP11 o, VJ>~6'111l)f ·,
cessado o motivo d ~n,bt)~atihilitlatle .....•.... ~i~
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N. 339.- FAZENDA.- Em I de Outubro de 187<1,.- Tr·at:1
de um recurso concrmente ao desp:ICho rle 2111'S
barri,; contendo poh·or' em latas, o rptal não foi
altcndirlo na parte relativa á rlassJficacão das
IIICSill~~ !ala,, lenrlo provimento quanto á multa
de direitos em dobro............................. 272
N. 34.0.- FAZENDA.- Em I de Outubro de 1874..- Os
Inspectorcs das Alfandrgas são competentes para
relevar os respectivos Despachantes da prohibição
de entrada nas mesmas Repartições . . . . . . . . • . . . • 273
N. 341.- FAZENDA.- F:m f dtl Outuhro rle 1874.-l\/anrla
restituir an Ca' itão ria barra oriental Maldonatlo
a IIIUita fJUC lhe foi cobr.tda, na Alfandcga ria
l'roviBcia rir. Santa Catharina, de 2.800 litros de
viulw romrtrehendidos na lista dos sohrc~alcntcs,
e bem assim o vinlw, si ainda alli existir...... 273
N. 3U.- JUSTIÇA.- Em I de Outubro de 1874.- Sobre
o novo 1\egimento de Custas..................... 274.
N. 3.i3.-FAZENIM.-Em 2 de Outubro de t874..-Provimento de um recurso contra a classificação de
-cassas estampadas- dada na Alfandega a urna
partHa de J2 peças de tecido, suhmettidas a des27ti
pacho corno- musselin·as........... .. . . . . . . . . . ..
N. 34.4. - JUSTICA,- Em 3 de Outubro de 1871.-Deve
ser descontado o ordenado de um Juiz de Direito,
que procedeu irregularmente deixando de aprllsenlar ao-cumpra-se- do Pre~irlente da Provincia
uma licl'n~.a concrrlida pelo Governo Imperial.. 271)
N. 3íü. -FAZENDA.- Em 4. de Outubro de 1874..-Trata
r! e dous n·cursos concernentes á apprehensão de
Hí saccos com farinha de trigo, importados de
1\Jontevidéo no vapoi' nacional Camões • . .. . • • . . .. 276
N. 3<i6. -FAZENDA.- Em õ de Outubro de 1874.-Manda
despachar livres de direitos Ires sinos drstinados
á Capei la de Nossa Senhora do Rosario, da cidade
do Santos........................................ 278
N. 31,7. -GUERRA.- Em 6 de Outubro de 1874.- Declara como se deve considerar a promoção do
alguns Tenentes graduados, transferidos para a
arma de Infantaria, com a clausula de serem tidos
como mais modernos, e bem assim sobre a sua
classificação no Almanak 1\lilitar................ 278
N. 3i8, - FAZENDA.- Em 7 de Outuhro de !874. .-As
mercadorias nacionaes destinadas ao estrangeiro,
no caso de entrada, para baldeação, em portos do
Imporio, não estão sujeitas ao pagamento dos respectivos dircVos, si os tivere111 satisfeito no lugar
da procedencm................... .. . • . . . . . . . . . .. • 279
N. 3í9.-FAZENDA.-Em 7 de Outubro dei874..-Eleva
a 25 % a porcen tagern qu~ na Collectoria da eidade de Campos se deduz da arrecadação do imposto pessoal...... . . . • • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 280
N; á:JÓ. -.F,AZENOA.-Em 8 de Outubro de !874..-Res!?lv~ que a casca do _caf~ seja exportada livre de
direitos, elliquanto nao hver valor mercantil.... !80
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N. 31il.-FAZENDA.-Em 8 de Outubro de 187~.-0
augmcnto dos vencimentos dos Procuradores Fiscacs das Thesourarias não póde aproveitar aos Solicitarlores e !llais empregados do Jltizo dos Feitos
da Fazenda.......................................
N. 352.- JUSTIÇA.- Em 8 de Outubro de !.87/1.- Ao
supplente em effectivo cxercicio do lugar de Juiz
substituto competem sómente os emolumentos pelos
actos que praticar, e a gratificação que o dito Juiz
substituto deixar de perceber .. .. ... .. . .. • .. .. .. •
N. 353.- JUSTIÇA.- Em 8 de Outubro de !.87~.- Como
deve proceder a Camara Municipal quando um
Juiz de Paz aceitar o cargo de supplcnte de Juiz
.llfunicipal.........................................
N. 3M.-.TUSTIÇA.-Em 8 de Outubro de !.87/1.-Decla ra que só compete vencimentos aos empregados
publicos licenciados por motivo de molestia. . .
N. 351).- FAZENDA.- Em !) de Outubro de 187~.- Concrssão de favores á Companhia de Navegação a
Vapor estabelecida em Genova. com o titulo de
-Serviço Postal Italiano........................
N. 356. -FAZENDA.- Em 9 de Outubro de 1874.- Au•
toriza. a Thesouraria da Provincia de S. Pedro
para indrmnizar os empregados da Alfandega de
Uruguayana do prejuizo que por ventura sofressem em seus vencimentos, motivado po1· um
.erro typographico na tabella n. 0 5 annexa ao Decreto de 31 de Janeiro de l.87L....... .... .. . . ..
N. 357. - l.liiPERIO.- Em l.O de Outubro de l.8". -Ao
l\lontepio Geral de Economia dos Servidores do
Estado.- Approva a deliberação da Jllesa Plena
~obre a pensão que reclamaram as herdeiras de
urn contribuinte, basearias na disposição do art. 27
do Decreto de 22 de Junho de 1836..... ... . .. . .
N. 358. -FAZENDA.-Em l.2 de Outubro de 1874.-Dcclara que o Instituto dos surdos-mudos e o dos
meninos cégos estão isentos, como estabelecimentos mantidos pelo Estado, do imposto de transmissão das apolices da divida publica que lhes
foram legadas pelo fallecido .lllarquez de Bom-

fim...............................................

N. 359.- FAZENDA.- Em l2 de Outubro de !.8711.-Sobre
a conveniencia de serem organizadas pela Secretaria do Ministerio da Justiça as folhas de pagamrnto dos alugueis das casas ao serviço do mesmo
!\li nisterio. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 360.- FAZENDA.- Em t2 de Outubro de l.87!J..- Da
provimento a urn recurso, mandando que a fazenda a que o mesmo se refere seja consirlerada
como chita em morim, sujeita á taxa de 1~200 o
kilogramma.. ... .... . .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. • . .. .. . .
N. 36L -FAZENDA.- Em U de Outubro de 187-'.-As
mercadorias nacionaes despachadas para po
trangciro certo e determinado, elllhOra
de ser reexportadas, ou balde!till\~,tmU
itn
por outro porto nacional, nã6 ,~~.~ kth' UJeitãs
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a noYo pagamento de direitos, si os houverem pago
na Alfanllcga exportadora................ . . . . . .. . 2&8
N. 362.- FAZJ<:NDA -Em U de Outubro de f87·í.- llá
provimento a um recurso concernente á restituição
de direitos, cobrados pela Alfandt•ga desta Côrte,
de uma partida de café exportado de Santos para
New-York .. .. .. ... . . .. .. . .. .. . . .... .. .... .. .. .. 289
N. 363. -FAZENDA -Em f3 de Outubro de f'7i.-Não
são adrni ·Siveis re0ursos de revista de decisões dos
Inspectores de Alfandegas, proferidas dentro da
alçada, senão no:> casos de incompctcncia, excesso
de poder, c violação de lei, ou de formulas essenciaes.......................................... 200
N. 364.-FAZl~NDA.-Ern H de Outubro de f87í.-DA
provimento a um recurso relativo á classitlraç:lo
de uma partida de camisas de algodão de ponto de
meia.................... . • . . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . . . 200
N. 365.- FAZENDA.- Em U. de Outubro de f874.- Jleclara, de conformidade com o art 4. 0 , § 2. 0 , e art. 29
das disposições preliminares d:t Tarifa, que os presuntos devem ser despachados por peso liquido.... 291
N. 366.- FAZENDA.- Em f4 de Outubro de 1874.- O
taboado rle pinho, ou de qualquer outra madeira,
deve pagar d ireilos na razão de fOO réis até tres
centimetros de grossura, e 1.00 réis de cada dous
centimetros que accrescer, desprezadas as fracções
inferiores a este ultimo algarismo................. 29.!
N. 367.-JUST!ÇA.-Ern H de OutuiJr·o de 1874.-0 depositaria, possuidor de uma letia, ainda que ella
u:lo tenha endosso, póde e deve interpôr os protestos
rrece~sarios....................... ... . . . .. .. .. .. ..
292
N. 368.- FAZI~NDA.- Em fiJ de Outubro de 187\.-Tral:t
de uma reclamação concernente ao despacho dt)
uma partida de panno piloto, classillcada na Alflndcga corno casimira singela................... 293
N. 369.- FAZENDA.- Em f5 de Outubro de f874-.- Dá
provimento a. um recurso contra a classificação de
cambraia de côr, dada na. Alfa.ndega a urna l'artida
de chitas em murim.......... ... . .. . . .. . .. . . .. . . . 294
N. 370.- FAZI•:NDA.- Ern Hí de Outubro dt) f874.- Declara não ter lugar, e por que motivo:,, a concessão
de terrenos accrescidos entre a ponta do Arsenal
de Guerra c o morro da Yiuva. ...... ...... ..... . 2!l~
N. 37!.- FAZENDA.- Em ftl de Outubro d.~ J874.-Provimcuto de urn recurso contra a clas,iticaçãu de
mussclinas dada na Alfandcga a uma partrda de
1urtins Ia,,ratlos.............. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2UG
N. 372.- FAZENDA.- Em fo de Outubro de !876, - Il:i
]ll'ovimento a um recurso eontra a classifica~:lo
dad:t na Alfandega. ao oleo de seza.mo ou gcrgrliru,
determinando que o dito olcu seja assemelhado ao
rle amendoas doces para pagar· a taxa de 400 réis.. 29ü
N. 373.- JUSTIÇA.- Em Hl de Outnhro de 1876,.- neve
ser cutnprida a disposiç:io rlo art. G3 do Decn·to
11. 0 1930 de 2G de Ahril de 1857, que não foi ":t.ller:ula
pelo Decreto !1. 0 ~í33 de lti de Juuho de t81l~.. .....
2~1í
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H'STiCA -Em 16 de Outubro de 1874..-Sobre
a exccui·.:io do art. 98 do novo Hegimento de
Cu;;tas. :. • . • . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . • .. .. • . ..
371;,- FAZENDA.- Em j7 dr, Outubro r! c 1874..- Concede despacho livre de direitos, de accôrdo com
a Tarifa, a um lo('omovel a vapor. importado para
o scrvh;o de uma fabrica de fundiç:1o estabelecida
nesta Côrtc ............................... ;, . . . .. •
376.- MARINIIA.- Avim de t7 de Outubro de 18i4..Fixa a intelligencia do art. 76 do Regularncntn d.t
Escola de Marinha, r. do art. !6 do Decreto n. 0 U73
de 6 de Maio de t868.............................
377. -JUSTIÇA.- Em t7 de Outubro de 1874..- As
sentcncas de appellaciio em processos instaura.-los
pelos c"rimes de que ira ta o a1 t. 12 § 7. 0 do Codigo
do Procc~'o Crirninal c pelas infrac~ücs dos termos
dr ~ef(uranca e de bcrn vn·e,· d<'Yem ser executadas
pelos Juizes de Direito que proferirem o julgamento
em primeira instanf'ia.... ..... .. .. .• .. ... .. •• .. .
378. - JUSTICA -Em j9 de Outuln·o de 187.\.- Os
c:::hargos á e::-:ecnção de sentença proferida pelo
Juiz de Paz em cau'a de sua competencia d~;vem ser
oflcrecirlos na audiencia rm que o rxequente
accu~ar a penhora .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. • .. .. .
379.- Jl'STfC.A .-Em 19 de Outubro rlc 1874..- Aos
F,scrivnns •los Chrfes rle Policia nfio é nprlicavel a
rlispo~iç:to rlo art. !50 do ncgimrnto rio Custas...
380.- FAZENDA.- Em f() de Outuhro de 18i4.- Drelara, tratanno rl:~ 11111 rrenr~o cone,.rnrnle no
dPspncho rll' 22 per,as de lapim, qnr nos ea<o,, como
o sujrito, rlr~ llnvichs que Sf' otrrrece1n no comr~o
da cxecncão rir 11111a no\·a tarifa, sohre a classilir~a~.:lo de' mercadorias, n:1o tem lnf(al· n multa de
direitos rlohrarlos.................... .... . . .. . • ..
3Sl.- FMml'\llA.-Em 19 de Ouluhro rle 1874..-lllanrla
rPstitnir a diYm-sns nrgociantrs desta praçn. em
virlnrle dos Decretos qne cita, e cujas disposicües
rxplica, o que de mais pagara111 os mesmos nêgocian!Ps pela arn1azcnagrm de pedras c metacs
Jll't't' iO!iOS, ••.••••••••. , .•• , . , •• , .•••••• , •••• , •••• ,

N. 3R2.- FAZENDA.- Em 19 de Outnbr·• rlc t8í4.-Sobre
a medir,:lo de nm earrrgamrnlo de 'ai, vindo de
Carlix, para cujo cfl.lculo m tomou hase rliflerentc
ria marcalla na I~ hella n. 0 t5 do cgulameuto de 19
de Setembro de 1860.............................
N. 383. -FAZENDA.-Em 20 de Outubro de !8;4.-Provimenlo de um recurso contra a rler,isão da Alfandega , que n.andou cla~siflcar como- r:hila Pm
ra>fa- 32 prças dr fa?.rnda submelli1las a 1lespacho
como- chitn em morirn............. .... . . .. . ...
N. 38L -FAZENDA.- Em 20 d" Outubro de 1874.-Expõe
os motivos por qne I!;\ O pórlc 'e r cedido
aro
menlo á Companhia Jl'eslcrn aud B!'riZI ·a~~legraph, ennforme rcqu i sita o llliúlsl!lríÇJ :t.U411A
cultura. Commercio e Obras Pnhlj~:a·s~dm terreno
na Cnpaeal,ann <IP fJ11C prrri<a ~ nt~1Íia Companhia
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para o e3lahelecim('nto tla estação do cabo submarino...........................................
N. 38ti.-FAZENDA.-Em 20 de Outubro de 1874..-Dá
provimento a um recurso concernente ao despacho
de cento e noventa e cinco kilogrammas de morim
estampado, que na Alfandega de Pernambuco foi
classificado no art. 550 da Tarifa . • . . • . • . • • • . • • . .
N. 386.- FAZENDA.- Em 21 de Outubro de 1874..-Nos
processos de habilitação para meio soldo c montepio militar não podem ser admittidos documentos
passados em idioma estrangeiro...................
N. 387. -FAZENDA.-Em 21 de Outubro de j.87i.-Annulla um processo de arbitramento concemcnte ao
despacho de camisas com peitos bordados, e mandà
proceder a outro, indicando as disposições que
regem a ma teria.................................
N. 388.- FAZI<:NDA.- Em 22 de Outubro de 1.874..- Approva a creação de uma Collectoria no novo município de Nossa Senhora da Graça, do Arroio
Grande, na Província de S. Pedro do Rio Grande
do Sul...........................................
N. 389.- FAZENDA.-Em 23 de Outubro de 1874..-Manda
proceder a novas lotaçõea dos emolumentos dos
lllagistrados . . . . . . . . • • . . • . • . . • . . • . . • . . . . . . . • . . . . . .
N. 390.- FAZENDA.- Em 2i de Outubro de 1874..- Provimento tlc um recurso contra a classificação
dada na Alfandega da Dahia a quarenta duzias de
chales submeti idos a despacho como tlc algod:lo entrançado, ordinarios, SUJeitos á taxa de 800 réis
por kilogranuna.................................
N. 391. - AGHICULTUHA , COl\IMEHC!O E OBHAS PUBLICAS.- Em 26 de Outubro de 1874..- Marca a
direcçno da Estrada de Cananéa á vi lia do Yporanga
e re>olvc sobre a consignação destinada aos ditos
trabalhos................... . . . .• . . . . . . . ... . . . . . .
N. 392. -FAZENDA.- Em 26 de Outubro de l.87i.-Concede ao Banco Rio-Grandense o prazo de dous annos
para a execução do art. 85 dos respectivos estatutos.............................................
N. 393.- FAZENDA.-Em 27 de Outubro de 1874..-Trata
da ccss:1o feita á Companhia " Western. and Drazilian Tell'graph" de uns terrenos na Copacabana.
N. 394..- FAZENDA.- Em 27 de Outubro de l.87-i.- Os
motins entrançados c encorpados, proprios para
roupas de homern, devem ser despachados pelo
art. M7 da nova Tarifa, sujeitos á taxa de 600 réis
por kilograurma....... .... . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . .. .
N. 395.- FAZENDA.- Em 27 de Outubro de l.87-í.- Os
livros com folhas impressas e claros precisos para
o lançamento ou registro de procurações devem
ser scllados com a taxa de l.OO réis por folha....
N. 396.- FAZENDA.- Em 27 de Outubro de 1874..-Trata
de um recurso concernente ao despacho de seis
caixas de chitas, que teve provimento na parte
relativa á classilica~ão da mercadoria, e foi mde-
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ferido quanto á multa por ditTerença de quantidade.............................................
316
397.-FAZENilA.-Em28 de Outubro de 1874.-Das
cessües de arrendamento de terrenos não é devido
o imposto de transmissão de propriedade, mas sim
o sello proporcional..............................
317
398.- JUSTIÇA.- Em 28 de Outubro de 187&.- Para
o fim lH'evisto no art. 4. o da Lei n. o 2040 de !8 de
Setembro de 1871, a certidão de baptismo, authentica c devidamente reconhecida, prevalece sobre a
declaração da matricula, quanto á idade do menor. 318
399.- JUSTIÇA.- Aviso de 28 de Outubro de 187&.Declara que os Avisos de 14 de Setembro e 9 de Dezembro de 1861 não revogaram a Ord~m do Thesouro de 17 de Dezembro de 1.844, relativa ao prazo
em que o> Funccionarios Puhlicos devem reassumir
os seus empregos depois de finda a se.;são legislati va da Assembléa Provincial , da qual forem
membros •...•........... o....... . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
~OOo -JUSTIÇA.-Em 29 de Outubro de 1874.-Póde
o Presidente da Província deferir juramento a um
Juiz Municipal e de Orphãos, que se acha na capital, c que só póde entrar no exercício do seu cargo
quando mstallada a Camara Municipal Ioespectiva. 31.9
401.- .JUSTICA.- Em 29 de Outubro de 1.8740- As
nunciaç.o"cs de ollra nova tôm processo summario,
c ·não são da competcncia dos Juizes de Paz ... o. 320
402.-l:t!El\HA.-Em 29 de Outubro de 1874.-Declara quacs as condiçücs, que se devem observar,
para que pelas PresHJencias de Províncias sejam
autorizadas despczas por conta do 1\Iinisterio da
GuPrra........................................... 321
!~03. - JUSTH.:A. -Em 30 de Outnhro de !874.- Só
ó leg-itima a ordrrn de pri,ão quando cscripta e
assig-nada por autoridade r,ompctentc. O manllallo de prisilo pude deixar de ser cscripto pelo Eseri vão ........•........•....•.... o..•...•..•.. o.. 321
40L -FAZENDA.-Em 30 de Outubro de i874.-Confirma urna decisão da Alfandega da Curte, que
exigiu o pagamento dos direitos de exportação de
gcrwros vindos de Paranaguá c af}ui lmldeados para
unt v a por inglez com drstino a Londres........... 322
Mt>.- 1<'.\ZENilA.-Em 31 de Outuhro de 1.874.- Approva a deliberação da Thesomaria do Ceará de
e le1·ar de 28 a 33% a porcen tagern do Collector e Eseriv:1o da~ rendas gcrars do município elo Pcrciro. 323
~06.- AI;HJCULTllHA, COMl'tiEHCIO E OBHAS PUlJLICAS.- Em 31 de Outubro de l874o-Declarando
que nenhurua disposição de Lei isenta os senhores
un possuidl'rrs de escravos do pagamento devido
a11s Parochos pelos !Japtisados c encotumendaeões
r!11s Jilhos livtes de suasescravas ... 0......... : .. .
407. - .IUSTIÇA.-Etn 31 de Outubro dP i874.-Solu
\.. ~~
tlc duvidas suscitadas na execução do novo
·~\)'rtuento de Custas.......................... ·~
32'
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2 do NoYCillhro de l.874.

-- t·eclara quC' os iiHlividuos que, n;1o sendo fnncf'ionarius pnhlico~, por qualqurr motivo excrrrrem
intt>rinnmrnte rmprrgos na llepnrti~;to da Marinha,
fo\m direi to a todos os V•·nr.imentos consignados
para os mesmos empregos.......................
~09.- FAZENO.\.- Em 3 de Novembro de !874.-Aos
Pmpregados das Alfandcgas não é licito recorrer
das derisües do Inspcctor nas questões relativas á
rohrança tlc direitos, nem intervir nos conflictos
rntre a Administra~;to e as partes...............
.HO - IMPERIO.- Em 4 de Novemhro de f87L- Ao
Presirlente da Provinria de Sergipe.- Declara que
deve ser sompre negada a sancção aos Projectos de
Lei que contenhnm tlisposicões ofT··mivas do art. 6. 0
do Tratado de 8 de Janeii:o de 1826. ou contrarias
aos princípios de igualdade commerCial e civil, que
1lcvcm ser mantidos para h•dos os estrangeiros..
UI.- BlPERIO.- Em 5 de Novembro de 1.874.- Derlara que as fontes de aguas mineraes de qualquer
na lurPza não devem ser consideradas como de propriedade provincin I mas pertencentes á Administr~~~lo geral do Estado... . .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. •
412.- FAZENOA.- Em 5 de Novembro de 1874.- Os
titnlos de nomeaeão dos PresidPntes rle Provinci:t
r,;!:1o sujeitos ao'pagamento integral do sello de
7 °/ 0 , t01nando-se por IJase o vencimento annual
do cargo . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . •• .. .
H:L- FAZENDA.- Em 6 de Noveml1r0 de 1874.- Os
rc•[ucrimcntos pedindo a ttestatlos ri e freqnencia
nao csl;1o sujeitos ao wllo fixo de 200 réis....
M L- FAZENDA.- Em 6 rir Novrmhro de !874.- Indica uma circumslancia que deve ser exsressamcnte consi.~nada nas procurações que os adores
passarem para outrPm assignar por elles termos
de lianr:a, co1no si presentes fossem..............
4H.i.- Jt:STIÇA.- Em 6 de Novembro rle l.874.Sobre o confliclo de juri·dicçüo suscitado entre
o Juizo dos Feitos da Fazenda e o The~ouro Provincial ácrrca d:t compclenria para a liquidação
de uma conta na execução de um responsavel
da Fazenda.................. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
416.- l\IARTNIIA.-Aviso de 6 de Novemhro de 1874Declara que os Capitães dos Portos não têm direito
á gral.ificação extraordinaria quando substituírem
os Comnwndantes das Companhias de Aprendizes
Marinheiros......................................
'd7.- FAZENDA-- Em 7 de Novembro de 1874.- Declara que a Companhia Xacional de navegação a
vapor não está .<:ujeita ao pagamento da contribuit:ão para os hospitaes de caridade................
it8.- FAZENDA.- Em 7 de Novembro de !874.- Trata
de um concurso a que se procedeu na Thesouraria
da Província de Santa Catharina, para provimento
de lugares vngos ria Alfantlega de S. Francisco,
notando a irregularidade de não tPr-sc votado em
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aclo ,:ucccssivo á terft1inação dos exames, e o! e liaver-se dado prcfcrrncia, ua proposta dos ca!lllida los,
a 11111 IJlte uão ol!!eve as priml'iras classilicações....
N. 4,19. - FAZEN!JA .-Em 7 r! e NOVl'lllliro ,1e 1874,.- Drclara que da:; nulas lanç:Hias pelos Es('rivãcs !lo
Juizo dos Fl'itos da Fazcnua uos 111atuladus e a).ltos
para a col!rança de impostos, T'áO s:1o devida~t etlstas de ~00 réis; e outrosim, que nüo é admi~sivel
o pagatiii'Ulo adiantado de custas aos empregados
do reft'rido Juizo.................................
N. 420. - FAZENrJA.- Em 9 de NoHmliro 1le 187'L- Os
pedidos para isenç:1o de !lircilo3 de ohjectm; ueees,arius a quaesquPr companhias, on r !!I prezas ue
oh r as un serviços geracs cu pruYilleiaes, dCYI'III sl'r
feitos de ar:cunlu cum a Circular ue .'f 11<' Julho

il38

339

u,' ts72...................... .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . 33ll
N. 421. - F.IZENrJA .-Em () de Nove111 hro tle 1871.- Dá
proYilrll'nlo a Ulll '"''eurso de dl't"is:1o da Alfalldc;;a. f.!IIC negou ao rel'urrellte :1h:tlillll'llfO dl' direi!O:i 110 desparlto dl' 11111a caixa til' ca,;inliras
siugel:ís que se achavam avariadas...............
340
N. 422.- fAZENOA.- Em \J de Noven11Jrndc I.Sill.- lleclara 11ão ser devido o i111posto 1k tr:1nsnlis>:lo dcs
hPns IJIH~ um herdeiro rrr:clH'tt de ntah para tornar
aos outros o valor dclte,-, co11for11:e :1 p;nlilila delihrrada pelo Juiz .• SCIII accurdo OU ÍIIICI'VCIIÇãO
dos inletessados, IJUando yigurava o Hrgulallte!lfo
d~> 17 de Abrit de t.8·;g .. .. . . • .. . . .. . . .. . . . . .. .. .
3H
l\'. 423.- FAZENDA.- Em 9 de NnVI'Ilthro uc 1874.- Concpss;lo d1' favorcs ;i COIIIJI:IIIhia das lkH:as de 11.
p,•rJro ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3T,2
~~. /~24. -FAZE\' DA.- E111 10 di' Noretllbro de 187.í.Ncga ptovitll!'lllo a 11111 rr'eur.-lo dP d:·ri>üo da AlfalldP~:a. tclatiro ;i classiliea~üo da lnl'readnria,
pur 11:lo YPrilir:ar-se nrnhnr11a das l'Oildirües para
"'I' atlt'ndido con1o de l'l'\'isla ........... :. .. . .. ..
344
N. 42:J. -FAZI\ND\ -E111 Hr!P!'I'oniii!Jrodt•I.H7'1.-Dandu-"' dilf,•rr•Jif:a de IJil:liidade, julgada pas>ircl rlc
lll!llta. nas llli~IT:tilorias sttltllii'liidas a dcspat:IJO,
n:1o dl'\'1'111 o,; lllspt•rlorcs das Alf:tlldi'!.{:IS CIIJ s11as
dt•ei,,-11'.' ueixar de ÍlllpÚI•a f'X(Il'!'S;;:tJIIl'lllP, ou de
rultric;tr t' datar a dcrlara~ão do Co11fPrr11fc.. ... ••
3U
N. 42ti. -FAZENDA.- E111 1.2 dt' Non'IIIbro dl' 1874.- D:i
JIIO\ iiiii'Iiln a un1 Jl'turso sobre rcsliluiçüo de
dirPilos dn 111:1is pagos l'III 11111 despacho de Jivrllas
d1· Illadrl'fl''roia, por 11'!'1'111 sido COIII[trcllendidas
1111 l"~"o hnl!tJ, all!111 dos carl<,rs l'lll lfll" \'illhallt
fl'''';ls. as caixas de papel;lo em que 'e achavam
ai'OIItlicionadas •...•.•.•.•..•.....•.•...... , . . • • •
34tí
N. q,27. - Ji,\ZEN 11.\ .-Em 12 d1~ Non111bro 1!1~ 1.87~.- Declara. I11a11dando restituir direitos pago~ c111 :1.872,
11a Alf:tndcga ua Cürte, que a prc:.;nit,rno no raso
-- - sujeito L' a f.(cr.11 rslabclreida para o:; c"redores
I' ~MA D
Estado. no llccreto n. o 8tí7 de 18tíl. c não ~#l \. \)~ \J
11..
art. 77tí do Hcgu!an1ento das Alfandegas, ·
ll,)f'
'
este refere-se eridcntcmcule ao art. 60{)(;~; • •
3~6
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FAZENI)A .-Em f3 de Novembro ele 1874.- Determina que a lã em tio. iu1portada para a fabrica
de Rheingan & Water, da Província de S. Pedro
do Hio !Jrande do Sul, ~eja classiticada no art. 600
da Tarifa para pagar a taxa Jt: 80 réis por kilogramma .. . . . • .. . .. . •. . . • . . .• . . .. ..• . . . • . •. . .. . . .
!\'. 429.- FAZENnA.-Em H de Novembro de f874.- Proroga, até o fim de Junho do anno de f875, os prazos para a substituição sem desconto das notas de
ílBOOO e 50/)000 da 4.• estampa.....................
1\'. 430.- F.\ZE:>IUA.- Em H de Novembro de 1874.- As
Tlle~ourarias, saiYO.> os casos dos arts. 3. o e 4. o
das Instrucçúes de 17 dl) Novelllbro de !873, não
tem de submetter ao conllecimt-nto do Thesouro,
e 'im somente ás Presidencias das respectivas Províncias, as lot~~es a que nestas >e procederem •
N. '•31. - MAHINHA.- Aviso de H de Novembro de f874.Ailera o Aviso de l6 de Maio de !871 relativo á
designação de Cirurgiões para as Companhias de
Aprendizes .Marinheiros..........................
N. 432. -JUSTICA.-Em H de Novembro de 1874.- Ha
incompatibilitlade entre o supplente do Juiz 1\luuicipal e o Escrivão do Juizo de Direito, por ser
este scncntuario seu wgro......................
N. 433. -IMPEiliO.-Ern f4 tleNovembro de f87~.-Ao
Presitlentc da Província do Parú.- Declam: L 0
que se inclue na colapeteJH'ia das As~embléas Leg-islativas l'rovinciacs a faculdade de estabelecer
quaesquer condi~õe.~ de exercicio a respeito do
C IH pregos provinciaes ll:t ordem dos que podem ser
por ellas creados, uma vez que não contrariem leis
geraes ou se appl iquem a assu m pios por eslas regulados; íJ.o que a disposiç:1o do §_f. o do art. H do
Aclo Alldicional, que p1escreve CIII geral a necessidade de Ires discussõ.·s para a approvação dos
projectos de lei, niio é applicaYel a dispostção especial do art. Hí..................................
N. 43<1,.- JUSTIÇA.- Em l6 de Novembro de 187~.- Os
suhstabelecimenlos das proclllarões devem ser feitos, COliJO estas, nos li nos das 'no las.............
N. 435.-JUSTIÇA.-Em 16 de Novembro de 1874.-Só na
falta do Provedor e de todos os Juizes eiTectivos,
pude o substituto da vara de orphüos substituir
o Curador Geral dos oriJhno,.....................
N. 436.- FAZENDA.- Em l6 de Novembro de 1874.O termo de responsabilidade de que trata o art. 6i5
do Regulamento das Alfandegas, póde ser assignado, na falta do dono e dn cousignatario do
navio, pela pessoa ou pessoa" interessadas na carga
exportada, ou no navio.........................
N. 437.- FAZENDA.- Em 16 de Novembro de 1874.Dá provime11to a um recurso concernente á apprehensão de uma caixa com mercadorias, attentas
as circumstancias do caso, e levanta a prohibiçào
intimada aos recorrentes de entrarem na Alfandega
e suas dependeu c ias • . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . .
-
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N. 438.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-Em 16 de Novembro de 1874. -Concede permissão á Empreza " Locomotora " para remover
seus trilhos para o latlo opposto da rua L 0 de Março
em frente do Palacio do Commcrcio.... .. . . . . . . . . •
N. 439.- AGRICULTURA, CO.MMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- Em 1.6 de Novembro de 187~. - Concede permissão á Empreza "Santa Thereza e Paula Mattos •
para fazer seus carros percorrer as ruas das .Mangueiras, Riachuelo, Hesende e Arcos.............
i\. UO. -FAZENDA. - Em 17 de Novembro de 1874. Sobre a gratificação devida a um Inspector de Thesouraria durante o tempo em que esteve inspeccionando as di versas estações de arrecadação da
Província........................................
N. 44!.- FAZENOA.- Em 1.7 de Novembro de 1.874.Fixa a intelligencia da clausula i. a das concessües
feitas á Companhia das Dócas ele D. Pcd1·o 11 c constantes do Aviso tle 9 do corrente mez..............
1'1. 442.- FAZENDA.- Em 1.8 de Novembro de 1.874.Declara t[UC as deci~õcs proferidas em Juizo arbitral, nas Alfandegas, não JIOdem ser ('as~adas
senão nos casos do~ !O do art. 764 do Regulamento;
e bem assim que nos processos desta natureza deve-se tomar por termo o juramento que prestam
os arbitros do eommercio antes do exame do o!Jjccto questionado.................................
N. 443.- FAZ~:NDA.- Em 1.9 de Novembro de 1.874.Não podem ser admittidas pessoas estranhas aos
concursos para lugares rle 2. a entrancia das ThesoUI·arias, cmquanto o numero dos Praticantes exceder ao do;; lugares vagos......................
N. U4.- FAZENDA. -Em 20 de Novembro de 1874.Indefere 11111 recurso de decisão da Alfandega, ácerra
da clns,ilieação de uma partida de bijouteria submettula a drspacho cumo de aço, por não se terem
dado os casos do art. 606, 2." parte, do H1·gulamento
de 1.9 de Setembro de 1.860........................
N. Uõ. -FAZENDA. -Em 20 de Novembro de t.8n. Dá provimento a um recurso coucernente ao rlespaclw de uma partida de platilha de linho, li~o,
gomrnado, propria para forros....................
N. 446. -FAZENDA.- Em 21. de Novembro rle 1.874.Sohre a conC('SSão de isenção de direitos prrtendida
pela Companhia Maranhense de Fiaç:io e Tecitlos
•ara os apparelhos, ma c h inas, rnateriaes, utensiios e accessorios destinados ao seu serviço... . .
N. 447.- FAZENDA.- Em 21. de Novembro de 1.874.Hcsolve que as llôres de malvaisco rubro sejam
cql.iparadas para o pagamento de direitos ás de
papoula rubra, 'ujcitas á taxa de i6U réis por
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N. 449.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.

N.

N.

N.

N.

N.

N.
N.

N.

N.

N.

- E111 23 de Novctnltfil de l.87l.- Approva provisol'i:tlllrnle a rrdne•.::1o dos prcc;o,; de passa~Pns de
ida c volla no~ trens d•~ passdo da Estrada de f••no
IJ. P•~dm li .............. ,................. . . . . . .
450.-GUEHRA.- Em 23 dr Nov8m!Jro de l.874.- llcclara cJual o prc111io, a crne tl'rn dirrito o Votnntario
da Pall'ia, que, depois rlc terminada a gurrra, foi
rsc11so do srrvic:o, c. p:t:<saclo algu111 tempo, assentou prac:a c~o:11o Yolt11il:1rio elo EXPJTito. .••.....
.\tiL -FAZE:\' DA. ~- E 111 2\, de :\' ovc11tlli'•J de 18i'LAutoriz:t :1 TIJt>c:our:li·Lt de Fazenda do lli<1 (;,·ande
do Sul para indl'lllltizar os ''lll[ll'<'~ados d:t Alf:utlk~a df' llrugnayalla do pfPjlliZilt[UC soll'rl'l':llll <'til
SCUS Yl'IICÍIIICIIflH, (101' l':IIIS:J dr 11111 C'll~:tllO na [aIJclla n." o do nccrdo 11." 4ü87 de 31 dt~ J:mciro
de !.871...........................................
M2.- FAZEi\'llA.- E111 2í d:• Nn\'l'tnltro de 187LOs lns[H'<'turrs d:v; Tltc<o11rarias. t[llatlllo I in•:·t•rn
de C'OIIIIIIissionar t'lltprr~:ldos, par:l inspcec.ion:tn'JJI
as ll•·partiçürs 'flll' lltl's ,::lo sujPilas, di'VPIII dar
previo t'01lltrcintf'ltlo ao Tl1rsouro da necessidade
C Cllll\'Cilii'IICia de [:tC'S ('lllllllliSSÚ('S,., •. ,, •. ,.....
41!3. -IMI'EIIIO.- E111 2ii ele .\'ovCtllltro tlt• l.8ié.- Circular.- Declara (]111' a attri!Jui•:ãn ck co!lccdt>r
licenr,.a para abrir ltotica 011 par;~ o rx••rricio <la
pharlllacia n:lo pertence às Cantaras ~lunil'ipaes,
lllas á Junta ele llygiPnc Puhl ica................
MiL -FAZENDA.- Er•1 26 rlr NovcntlH·n rJ,: l.8-,LAs notas cirr.nlantcs, r111ltnra dilaccr:ulas, devc111
ser acPilas nas Esta c:.-"'" Pnhlicas. rJUÓI' r·uJ pagamrnlo ele direitos, qttL'r por suhstituiç:1n nu troco,
11111a vez CJIW sPjatll r••eonheeielas verelaeleiras;
sal\·o si cstivc~rem COIItprrllendidas na ref(ra 3."
da Unlrlll ele !8 ele Fevereiro ele l.87l.. ... .. • .. .. •
45o.- JliSTtr;A .-E111 27 ele ,\'ovrmhro dr l.874.- Sohre
a rP•·nsa de 11111 Consul :i t'XI'C'IIr,:lo de tnanelarlns
do JUIZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. • , . . . . . , • • . •
156.- F,\ ZEN IH. - Em 27 dr Nonlllhro tl<' l.87L Approva a clcli!Jt'r:H::1n ela Tltr<onraria d•• r;oy:1z
cln suppritnir a CoiiPrloria do lli•> Claro, c anncxal-a :·t das Torrc•s elo llio Bonito"..............
4ti7.- FAZENIL\.- i·:111 :JO c],• Novrlll!Jro dt~ !874.Appmn. a a.so;Ptll<'lil:ll':lo das fahricas de rrlinar:h>
ou pnrilic~:ll::to .1[,• gcÍrd11r:ts cl<~ anintat suiwto :is
de oleos IIICdil'inacs..............................
458. - FAZENIJA .-E til 311 de XuYcmhrn de !.87~.
Appr.ova ~ e1Piihl'r~c;:1o da TIH•snuraria clll ProVliiCJa dn Sllllt~ Catlt~rina d•• elevar de 20 :1 25%
a porccntagrm tlrvicla ans en1 prrgados da Me:<a de
Rendas rla vil! a t!n S. SP!J:u;liüo de Tijucas......
4o9. - AGRICCLTl'HA , COMl\IEHCIO E Oll!L\S l'liBLJCAS.- E111 30 de Novembro de !.874.- Dct.•rminando qne a IIICtlic;:io c a dt'IIJ:IJT.:H'.:1o [II'Pc:l'dPIII a
outorga do titulo de r... neessfto de fenas puhli~as
e que aquelles serviços sejalll verificados qnando
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não tenham sido executados por Engenheiro do
Govt'rno . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • . . . • . . .
373
N. &.GO. -l•'AZENOA.-Em o 1. 0 de Dezembro de t87~.
A rcslil.ui1;:1o diJs dir.~il.cs al'l'eea1lados pelas A 1fande;.ras ú da exclusiva cotllpell'nci:t das mr-smas
Hr1•arli~•ics........................... . . . . . . . . • .
37-1,
N. 4üt. - ,\ta\ICtJLTU!L\ , CO.llll\IE!\CIO E OB!IAS PUBLICAS.- E111 f! de DezCillhro de t874.- Declara
IJUC n:lo podl)ffi ser mantidas as disposições do
acl'.tmlo cciPin·arlo pela Presidcnria de l'ernamltuco. Plll 30 de Julho de 1873, alteradas pelo DecrcliJ n." oiOl- d11 ti de Aifo:;to, relativa~ garantia
dP juros de 7 % c ti:tnça por parte do Estado, concedidas á Clllllpauhia que se inr,orp·•ra1· para a
ronstnH'I':In da rstrarla de friTO dn 1\r.rifc o't villa
do L!IIIIIL'iro.....................................
375
N.4ü2.-F.\ZENIL\.-Em :> 1lc llrzcnllm> de t874.A Jllti'O\'a a d1•lihrraç:io tia Thcsouraria 1la l'rovi111:ia dr ~a!lla Calltarina d1• c!l'var a 21) "/., a
('OI'I)I'll~ag·cnt 'IW' pPrcl'ltia 111 os l'lllpre~atlos da Cul376
IL'I'tnri:t do lltUtlicipio de S. Migul'l..............
N. 463.-IMI'E\UO.- Em 7 de Dr~rmhro 11e 187'l.- Rcgulnntt'lllo dos exnmcs de 111eparntorios do Municipio
da Cttrte, cxprt!i!lo c·m 7 d,• DezeniiH'O tle t874...
377
N. 46í.-FAZENIJA.-Em 7 de D<'ZCillhro de 1874.-Dá
prnvi11t·ntu a um recurso wltrr multa, por difTrrrn~n dP 'Jnanlida!le, cn1 Ultt rlc:<parlw dl' rautis;~s
de :t lgndil'l l'•>lll peitos lisos de linho.............
382
N. 46n. -- AI;JIJCllLTllllA, CO!\IMEIICIO E Ollll.AS PIJBLICA~.-Eill 7 de IICZPII:iti'O dP f81'1.-ll~ lilulos
dt•linilivos de propri,•datlc dcvCIII srr cntrr.l-(tH'S
:w-; colonos quando livr!'<)lll saldado suas dividas
p:m:t com a Fazenda N<1cional .... ·................
383
N. 466.- AGHICFLTURA, COMMEHCIO E OBHAS PUHLICAS.-Ent 9 de [)czembro de 1874.-Torna exlcnsivo aos Nnrle-Amcriranos rcsidcn trs no vali e
do Rio llo,~c o favor <'oncedido pelo A viso 11. 0 59
de 30 de lllaio de 1873 ao-; estalwlcl'ido.> 1'111 S.
Paulo............................................
384
N. 1ü7 . - !IIAHINIIA. -A viso tlc 9 1lr DezrmiJro de l874.llcl'l.1ra os casns rm qur. se 1kVP no1nrar C·1pellfles
p:tra as C•Jillpan!Jias de Aprentlizcs Marinhr.iros..
38.1.
N. ~68.- :IIAIU'IIIA.- Em () tlc D<'ZCIIthro 1\c 187~.- Dccl~ra lfiiC no;; OITieiacs de Fa_zenrla deve fncr-sc
earg:1 do; tlinhriros resultantes da venda de ohjectn;; perlcnc,·niPs ás p1aças desertadas ou fallecidas
a hurdo. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
1
N. 169.- UII'EI\111.- E111 tO de Dezembro de 1874.- Ins!ntc~iiPs para n provimcntodascallriras do Imperial
Co!IP!!i" dP Pcdm li, expedidas em fO de Dezcntbro
de i8i4 .................••.•................... •
N. 470.-.J(TSTII;,\.-Em to de Dezembro de 1874."~MAR,_
lia inl!lllllpalihi!idail•.' no cxrrcicio simult. ~t4~~~
~
fun,·çüt•s de Audilor de lllarinha e da P
[4.~
do Jury .........•..........•.......,~~....
388
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:'\, i71.- (:URRRA.-Em H de Dezembro de 1874..-Deelara qur., pela d rcumstanci·a rle se perdoar a um.a
prae·.a o crime ele dr~erção, n:io prrde a sua.qualltlade rl•3 Voluntario, competindo-l.he por r>so .o;
vencimentos, que anteriormente como tal percebia.
:"<, 4.72.- FAZENDA.- Em H de Dezembro rle 187.\.- Dá
provimento a um recurso concernente ao imposto
de transmissão de propriedade, que foi cobrado
sohrr. uma escriptura de doação ante-nupcial, na
razão de 6, em vez de o ser na de~% ..... •·...
1'\. 473.- FAZI•:NDA.- Em H ele. Dczemhro de 187\.- Os
dinheiros ele orphãos sú pelo Govrrn<J poelr.rn ~-;er
tomados dr c'nprestiu1o..........................
N. 474.- FAZENDA.- Em 15 de Dezrmhro de 187L- Sobre
a lotação dos emolumentos do crnprrgo de Con~adÇ~r
e Partillor da colllarca ele Palmares, na Provmc1a
de Pernambuco..................................
N . .\75.- AliRICULTUHA. COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 16 ile Dezernhro de tR74.-Incum!Je
á rommissão encarregada de acompanhar os estudos das estradas de ferro do Hio Graude elo Sul
os e~tudos definitivos do traçado de Piratiny e
Cangussú.. . .. . • .. . • . . . . . . . .. . . . . . . .. • . . . . . . .. . .
N. 4<6.- FAZENDA.- Ern 17 de Dezembro de 1874.- Autoriza o despacho livre de direitos de bandeiras com
imagens, destinaria~ a Igrejas e Capcllas de colonos
catholicos, na Provinda de S. Pedro do Hin Grande
doSul ....•...........................•....•....
N. 477.- A!iHICULTUHA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS -Em 18 de Dezembro de 187.\.- Declara á
Companhia Botanical Gardens que a execução das
ohras do desvio do largo da Carioca, dPve ser feita
ele aecôrdo com a Iltm.• Ca111ara lllunicipal, no que
é relativo ao calça1ucnto do mesmo largo..........
N- 478. - AGHICULTUHA , COMIIIEHCIO E OBRAS PUBLICAS.- Em 18 de Dezembro de 1874.- Declara
a que não rstáo sujeitos ao paga•nento do imposto
do sclln os papeis, I i vro~. r te., concernentes ao serviço intrrino eh estrada dr ferro de Pernambuco
que nella tramitarem p:ua sen nso.. ............
N. 479.- ~'AZENDA -Em 18 dr Dczrmhro de 187-i.-Sohre
a lotação elos emolumentos elo lug-ar ele Juiz l\luuicipnl e· de Orph:los do munic.ipin do Hio Claro......
)1, -iBO.- FAZEND.\.-1\rn 18 de Dezemht·o de 1874.-A
entrPga ás The,onraria' de Fazt'nda ele quantias
provenientes de peculio de esr.ra vos deve ser acompanhada de guia da autoridaele comp;·!ente......
N. ~81.-FAZENDA.- Em 2t de Dezembro ele 1874.- lleclara, a proposito de u rn facto, occorrido na Alfandr>ga de Santos, de diiTerenca encontrada na
conferencia da porta, em volurríes dr mercadorias
submettidos a despacho com a nota de ignom-se
o rontrrido, que a multa impo~ta ao Conferentr
ni\o devia ter sitio a de tlirrllo~ Plll clohro. ma~
sim a do art. tiS do Reguramrnlo, alt'm d~ pena
de suspensão •• , .•...••.••.•...... , ........... , . , .
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N• .\8'!.- FAZENDA.- Em '!i de Dezembro de !87.\.- Dá
provimento ao recurso interposto pelos con~igna
tarios da galera ingleza Green Jocket contra a apprehcnsão de Ires volumes com roupa e calçado, encontrados a bordo da mesma galera no acto da
visita, e não mencionados na lista dos sobresalcntes.................... ..••....•.... ...•..•.•• 397
N. .\83.-FAZENDA. -Em '!2 de Pezemhro de 1874.-As
1:cenças concedidas a empregados publicos, emhora por autorização do f'o(ler Legislativo, estão
sujeitas á disposição do art. 19 do Decreto n. 0 .\1.53
de 6 ele Abril de 1.868............................ 3~8
N. 484.- A(;IUCliLTUHA, COl\ll\IEHCIO E OBHAS PUBLICAS.- Em '!3 de Dczrlllilru de 1874.- Declara
que d ·vem ser imp .stas anthas as mwtas de que
trata o art. 33 do Rcgulantento dll !. 0 de Dezembro dü l.871 aos que deixarem de cornmunicar
por simples negligencia o falleciuJCiito de menores,
filhos de suas escravas, não o:< tendo matriculados,
fa~rndo-se applicação do art. 179 do Codigo Crirnlllal, no caso de fraude........................ 3\l9
N. 485.- FAZENDA.- Em 24. de llczcnthro de !874.- Dá
provimento ao recurso de um exactor julgado em
alcance para com a Fazrnda Nacional, pela importancia de uma herança jacente que entregára aos
respectivos herdeiros por ordcr11 directa do Juizo.. .WO
N. 486. -JUSTIÇA. - Em 24 de Dezembro de !874.- Declara que o quadro dos Olliciaes da Guarda Nacionr~l só ficará reduzido á proporção que forem
vagando 03 lugares actuac3.... .. . .. .. . .. .. . .. .. . 401
N. 487.-JUSTIÇA.-Em 2í de [),'zemhro de 1874.-Na
falta de Auditor de C uerrrt priva ti vo, as rcspeetivas
funr(;fle.~ consideram-se inhrr~ntcs·ao cargo de Juiz
de DirPi to, c devrm ser exercidas independentemente de nornração interina, (jne sú se \·aitica no
caso de impedimento do rdaido Juiz........... 40'!
N· 488.- .1\L\I\INIIA.- Em 28 de rezenrhro de t8i4.- Estabelece nrulta para dl'terruinado c~so na aprcscutação de pro;:o;la., para fomedmcnto.........
40~
N. 489.- ;\(;(UCULTUHA, COMMEHCJO E OBHAS PUBLICA~. -Em 30 de Dezembro de 1874.- Declarando QU<) o escravo libertado por um do:> ~.eus
;cenltnres devt~. para ser rnauutenido, indemnizar
os outros eondominos da quota do valor que lhes
cabe, e igualmente que o rs<Tavo tem o direito
de pagar a es;;es condomiuos em sef\'iços a parte
do rest.;ectivo valor que aos mesmos pertença.... 403
N. 490.-FAZENIJA.-Em 30 de Dezembro de t874.- Dá
providenrias sobre o destino dos fundDs dos Montes
de Socc(ll'JO, creados pe!o Derreto n. 0 5594 de i8
de Ahril ultimo nas Capitaes das Provincias, ond
-- ~ - -- ""'""
não existem ainda os Bancos de que trata o a
(\~MA D
"
4
do HPgulartH'nto anncxo ao IHCsmo Decre ~· -~~\til
N. 491.- F.\ZI\Nil.\. -l•:m 30 de llezernhró de
;...'
l~nnill'l (JUC os lnspectores das Tires 1'1-,.~~ stabcleçam regras par a a boa execu
~ 'l>ecreto
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N.
N.

N.

N.

n. o t>5!l4 dr IS tle Ahril ultimo, que crcou nas Capitacs d •S Provineias-Caixas Econoruiras e r.tonlcs de Soecono...... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4!1'!.- FAZENDA.-Em 30 de Ilczcm!Jro de 1.874.-Manda
executar as Instrucçürs, a baixo transcriptas, para
as Agencias da Caixa Economica da Côrte.......
493.- FAZI.:NDA . - E111 31. de Dezembro de 1.8i1.- Per•
mi,;são aos vapores da Companhia d·• Amazonas
de i'ahirem do porto de Serpa a qualquer hora do
dia ou da noite........................ .. . .. • .. •
494.- FAZENDA.- Etn 31. de llrzemhro tle l.87'l.- D:í
provi1nento a 11111 rPenrso ~ohre rc:>tituição de dircil••s de rnai.-; pago; ern Ulll dc<;.acho de pal'no
de 1:1 cncoq•:Jdo e prop1 io para tropa. por lei-o
a AHantlega sujeitado á taxa da 2." parte do
art. 642 da nova Tari[a..... ... . . . . . . . . . . .. . ... .•
4015. -I<AZENDA.-Em 3!. de Dcz!'rllhro de l.8H.- Dá
provinwnlo a um rrenrso conrerlii.'Hlc au imposto
da tirei ma urha na, por 11:10 lrrt'lll sido obcrvadas
as prr."'rip~ücs legacs no proccs'o do lançameuto
tio pn•dio........................................
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·'·

d~ 23 tle Ahril tle 18il.ll!'elara qun o,; Capil;trs de Porto< Clllhura não
cx\'l'ea 111 atlrihuit'üt•s de lm•(H'ctores do,; Arsrnacs,
dl'VCÍII SCI" OUYi<ltÍS Plll lcdOS OS JIC~O('ÍOS f(Ue intcreSSCIII :is COIII('anlii:l'' tiL' AprPIHlizcs 1\Iarinllciros
uas Provincia> cw t(UC estas rsliYI'I'I'III sujeitas á
sua auloritlatle ................................. .
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N. 1.- F,\ZENDA . - E~I 2

DE JA'lETnO IlE

I Ri 'c

llrdara tpw niío pútle tnr lugar. r por qnn motivo~. a rPie\'at:;io
da mull:i. imposta pela Alfandcga tla ddatlr do Hio GrandP ao
CapiUio do IW.vin Jll'Crlantlrz Tlia/asw, por· não !Javrr aprr.,cntatlo o manifesto, nrm t!ocnrnento :ilgnm dn carrrganll'nlo com
IJUf' ai] i rnlrára.

l\linistcrio dos Negocias da FazcnJa .-flio de .Janeiro
em 2 de Janeiro de 1874.
Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao Avi~o que V. Ex.
Jirigiu-me em 7 de Outubro do anno passado, sob n." :m.
10 qual acompanhou, por cópia, o officio do Consul Geral
Jos Paizrs Baixos, pt>díndo a relcvaç~io da multa imposta
__
pela Alfandega da cidadr do Hio GrDnilc ao Capitã
·';:U AR
navio neerlandez Tlwlassa, por não ter aprcs , q,~\Jt\lll j
respectivo manifesto, cahc-me fazt•r scicn . ~~ ~l:.
1ue, segundo vê-se das informações min · t~~~pela
l'hesouraria de Fazenda da Província de S ~~do Rio

r~

-

co

2

DF.CISÕRS

GranLle do SuL a referiua multa foi imposta regularmente, r. de inteira harmonia com o tli!'lposlo no art. 39H
do Regulamento das Alfandegas, visto ter aqucllc Capitão Llcixado, não sú de cxhibit· o alludido manifesto,
como documento algum do carregamento uo navio sob
seu c.ommando, conforme exige o art. 37J. uo citaJo
H.c;:!;ula m en to.
Não póde aproveitar-lhe a ignorancia das disposiçõr~
das lc•is 11scaes 1lo Imperio, por não ser a primeira YeZ
que aportára úc{uelb cidade; nem Lnnbem a nllr!!;aç;1o
Jc não haver no porto da Constituição, na costa rio Cltilc,
onde carreg;'tra o navio, Alfan1lega ou Agencia Comulnr
ele qualf]t!er nação, para regubrizar os papeis de bordo;
porquanto o art. t,OO do Hegulamento, prescrevendo
llypothescs semelhantes, permitio que, na falta do
Agente Consulnr llrazileiro, sejam os manifestos nulhcnticados pelo CllCfe da Alfallllcga, ou Hcpartição Fiscal
compd1~ntc, c na falta drstcs, pela nutoridacle local.
A multa tlc crue se trata, len,lo sido sustentaua por
Dr~c:isão dr ~W de Agosto elo anuo prmimo findo, proferida pela Thesourariade Fazenrla, p;:ra a <rual o Capitão
reeoncu, passou em julgado, por não haver ellc interposto recurso para o Trilmna! do Tlirsouro, unieo com~H·ten te para conhecer rla mtn1·io11~da "decisão, n:t
fi'H·ma do ~i 1. o do arl. :L" tio Dcct·elo n." 2~1:3 de 29 de
.bneit·o de 18~\1; devendo, p:1rtanto, n rcf1Tirlo CaJritão
nttribuir o rcsnllado des~a rptrslão ú n:•gligencia com
quc~ se houve a la! respeito.
Deus nuarclea V. !•>;..- Visr~owle do Rio Bmnco.A' S. E\. o Sr. \'iscoude de Caran~llas.

N. :!.--FAZENDA.-Eii ~DE

J.\NEIRO DE

1871.

0., r·ontraclos r'f'lPIJmtlus f'Oill :1s Heparliçües Pu!Jlkas rstãn sujeitos ao sr~llo prO[IIliTional.

l\lini<;[crio do,; '";~.·a;oeios da FaZ!'IHla .-Hiu dc~ .J:lnéirt) em 2 de .JatH·iro de Hl'iL
lkel~ro :1 v. S., C'lll ri~Sposl.a ao omr~io di~ t:i rlo mez
proxil!lo passado, I]Ue fica approvarlo o contrncto dn
arrendamento do trapiche ela Saude, Cfli1stanfe do

:~

no GOVERNO.

li)t'lllu ,junto por cúpia ao citauo oficio, menos quanto á
clausula !J..", illle dispensa os proprietarios contratantes
do pagamento de impostos, visto que, na conformidade
do disposto no art. 2. n.'" l e 10, e art. 19, ~Lo, n. o ~.
do Hcgula mcn to de!) de Abril de 1!:170, taes contracto s
estão sujeitos ao sello proporcional.
Deus Guanlca V. S.-Visconde do Rio Branco.-Sr.
Conselheiro lnspectot· da Alfandegado Rio de Janeiro.
0

,

N. 3.- GUERRA.- EM 3

DE

JANEIRO

DE

187&..

Declara que os {inferiores, a que a ta!Jella de 22 de Junho
do corrente anno concedeu ulensilios, são o Sargento e o
Forriel.

1\linisterio dos Negocias úa Guerra.- Rio de Janeiro
em 3 de Janeiro de 1874.
Ill m. e Ex.m. Sr.- Em solucão ao oficio n. o 97 de Hi
de Novembro ultimo, com qÜe o Commandante das
Arma~ dessa Província remcttcu-me o que lhe dirigira
o Commantlanlc do !l. • hatalhão· ue infantaria, representando a omissão, que diz ter havido na tahella que
IJaixott ,·om o Decreto de 22 de Junho proximo passado,
de ntc11silio.s para o Capitão e subalternos das companhhs; deelaro a V. Ex., p:1.r:1 seu conhrcimento e Iins
~onvcnicntcs, que os inferiores, a quem a IIOYa tabella,
as~i lll como as an tcriores, COlll'l'ller:am n tens i I i os, são o
Sarp:,·nlo c o l•'orriel, que t1~m obrigação de rrsidir no
quartel junto ;'ts suas companhias bem como de fazer a
e~wripluraç:lo das mesmas, sendo que os Oficiaes r·onfe- rem~~ a,osi.·;·na mos papds apresentados por cites, serviço
este que qu:Jsi sempre fazem em suas casas, mas que podem des1·tnpenh:tr nos aposentos dos inferiores, ou na
~a~.a ~la ()I'(}Crn, lfUe para isso tem OS utensílios -~-eWfi;\e
~- _
S,lliOS.
.- 0 U.AA
-Deus Gua nle a V. Ex..- João José de Oli · "Jupq'IIIMU. fi~ '\,
-Sr. Pn~sülente ela Provincia de Per
t)).
lJ
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N. '1.-GFEBHA.-E'.I ::

lll' .T\\f.iRil nE

18iL

Declara If li O a anlori1l~de poliria!_. quando houvnt· dP procrdet· ~
l'orpo,; dn dnlicto e ma i..; diligencias lcgars nos llospitaes, c
outros c~;_tbelccimcntos militares)da Cúrtc, deve dirigir-se ao

Ajudante General.

:Ministerio dos Negocios da Guer-ra.- Rio de Janeiro
em 3 de J;~nciro de 187í.
lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao Ariso de 25de Se·
trmbt·o do anno proximo p::~ssado, com o qual V. Ex.
t•nvia o ol11cio do Chefe 1le Policia drsta Cúrte solicit:mdo proYirlencias para que, indepcndcntemPntP tlr
permissão rspcrial, sp facilite o ingresso nos Hospil:1e,;
"\Iilitarr~ :'• antorid:t~IP po!ici;~l, qmndo tenha dt• t'rncedcr a corpos de delicto l' mais diligencias lrgnc~, qnt•
forem nceessarias, e;~be-mt' dizer a V. Ex. tJUC nw
parrcc desnccessaria a proYidcncia rccbm;~da pelo dito
Chefe de Polici:1, por isoo qur, sendo proxima :1 sua
lll'p:Jrtiçiio tla de Ajudantr Grneral e elo Hospit;~l Militar,
·com promptidão se fazem as communir:açõcs entre as
autoridades que dirigem tne~ estabclccimenlos.
Communico outrosim a V. Ex., que, quando em conse·
qnencia de ferimento~~ recolhida ao !Jo~pital umn pnça,
a Ili se prucrclc Jogo a corpo de uf'!icto, remcttrndo-se o
compel!'ntc auto ú Repartição de Ajudante General, a
1/Uem púde o mesmo Chefe solicitar, motiYando a ma rc·qui,;ição, ~e fúr questão que trn1J:1 ele ser tratada no fúro
·ri vil, não convindo que quacsquer oatras dilig1mcits polici:1cs se etrrctuem em cstalwlccimcntos militan•s, de
qualrp1er importancia que srjam, sem qne rlellas tenha
conhecimento e as permitta a autoriuade competente.
Deus Guarde a V. Ex.- Jorlo Josr! de Olireira .Jnnqueira.- A' S. Ex. o Sr. Manncl, Antonio Duartn de
Azevedo.

IJO liOV EHNO,

N. ü.- FAZENDA.- EM;)

DE JANEIRO DE

1874.

Os ContiJmo~ das Thesonrarias só poderão ser aumittidos aos
concursos de segunda cutr.wcia no caso de não se apresentarem Praticantes, ou tle serem estes em numero inferior ás
vagas existentes.

l\linisterio dos Nego<;ios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em ri de Janeiro de 1874.
O Visconde do lHo Branco, Presidente do Tribunal do
Thesonro NacionaL tleclara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província tlo Rio Grande do Norte,
em rei: posta ao seu ollicio n." 1~2 de r-i de Dezembro ultilllo, f(l!(' o Continuo tla mesma llcpartição José Leitão
tk ,\lmeida só poderá ser admittido ao conenrso a que se
proreder para preenchimento dos lugares vagos de 2."
entrancia, se não se apresentarem Praticantes, ou no
caso de serem estes em numero inferior ás vagas existen les.
Visconde do Rio Branco.

N. ü.- FAZE:NI>A .-Eu ii

DI~ JA~EIIto nE

Hl7í.

D;i provimento ao reeurso tle um;t Professora de musica, relativo ;i iscur:;1o llt'. direitos tlc um piano nsatlo que trouxe da.
Europ:t. para os mislero~ 1!0 sna prnliss;lu .

.\liui~terio dos Nt'gocio~ da
em;; Lie Janeiro t.le lSí·~.

l•'~zent.la.-Hio

de Janeiro

Communico a V. S., para o,; Lievidos clfeitos, que o
.Tribunal do Tllesouro, considerando como de revista o
recurso interposto por 1\I.me Lurnay da decisão de V. S.
negando-lhe o despacho livre de um piano usatlo que
trouxe da Europa para os misteres de sua profissão
como professora de musica, resolveu tomar clelle conhecimento e dar-lhe provimento, por adwr-se o objecto
de que se trata COIIll)l'chendido 110 art. 1,. ", ~ Hi, das
- ~~M
· -- ,
Dis(Jt,sições preliminares tia Tarifa.
Deu~ Guanlc a V. S.- V1:8conde do Rio B.P:Ciífri\.-ts~A A/I~ '
Conselheiro Iuspcctor tla Alfaudcga do ~~~'\Jdl:ieiro.
d',JcPcf'~-J·\J·cJ•
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N. 7.- FAZENDA. -EM 7
I'

DE HNEIRO DE

l87'L

··.,.

A passagem aos empregados dc~pachado~ de uns para outro~ lué sempre devida por inteiro para si c as pessoas da propria familia que os acompanharem ; e a do criado, quando a isso
tenham direito, sómente no caso de o levarem em sua companhia..

gares

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 7 de Janeiro de 1871J,.
Illm. c Exm. Sr.- Tendo presente o requerimento
em que o 2. • Escripturario ultimamente nomeado para
a Alfandegada cidade do Desterro, João Uaposo Pinto,
pede o abono da quantia de noventa c cinco mil rí~is que
cte menos lhe foi paga, por ordem de V. Ex., para seu
transporte c de sua mulher, dessa Província até esta
C('\rte, julgo conveniente fazpr-lhe sciente que a passagem aos empregados despachados de uns para outros
lugares() sempre devida por inteiro para si c as pessoas
de sua familia, que os acompanharem, não se po(lcndo,
poróm, concedcl-a, a pedido destes c sob nenhum prntcxto, a pessoas extranhas a clla; c que a passagem de
um criado aproveita ao empregado que a isso tiver
direito, e quando efTectivamente o conduzir, não lhe
sendo, portanto, permittido dispôr da importancia dessa
passagem para qualquer outro fim.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província das Alagôas.

N. 8.- FAZENDA.- EM 8

DE JANEIRO DE

1874.

Approva a~otação dos ~molumenlos dos lugares de Juizes Municip_aes dos termos réuúidos do 1\lcarim c Anájatnba, c do de
Icatú, todos da Provincia do 1\laranhão.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 8 de Janeiro de 187~.
Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para os fins
convenientes, que foram approvadas as lotações dosemolumentos dof. lugares de Juizes Muniripaes e de Orphão~

DO

7

GOVERNO.

dos termos reunidos do 1\learim c Anajatuba, c do de
Icallt, todos da Província do Maranhão, calculados os dos
dous primeiros em duzentos mil réis e os do ultimo em
~ento c cincoenta mil réis annualmente.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. Manoel ~ntonio Duarte de Azevedo.

N. 9,- ll\IPEIUO.-EM 8 DE

JANEIRO DE

1874.

Ao Pt·cshlenLe.da Província do :uaranhão.-Dcelara ser irregular designar-se para/reunião de um collcgio eleiLora!,' dia diverso do lixado p;ll'h a dos outros.

2." Secção.-l\linisterio dos Negocias do Imperio.Hio c!e Janeiro em 8 <le Janeiro dn 187-1.

111m. c Exm. Sr.-Accuso o recebimento do officio
de 3 de Dezembro ultimo em que V. Ex. communicou-me ter llecid ido ser irregular o acto pelo qual o
Juiz de) Paz, a quem cabia presidii· a snssão preparatoria
do collegio elritoral da villa tlc Cururupú, no 1lia 2 de
N oYcmbro, llr~signúra a 1." Doming·a do primeiro uos
mencionados mezrs p~ra nova reunião uo mesmo collegio, em razão de não ter C'omparecido deilor algum.
Em resposl:.~ declaro a V. Ex. que approvo a sua elecisão á vista do disposto no art. l.l8 ela Lei de 19 de
A.Q"osto de 18ífi, que prescreveu a rcnniãode todos os collec~ios C'IPitoraes Plll dia dPterminaLlo, pela razão de não
dever ser conltc~eido o resultado da votação de um por
outro qur ainda não haja cfl'ectuaclo a respectiva eleição.
Deus Guarc.le a V. Ex..-Jotlo Alfredo Corréa de Oliveira..-Sr. Presidente da Província do 1\laranhã~o!.-.~-~

DECISÕES

N. 10.- FAZENDA.- EM 9 DE JANEIRO DE 1874.
Declara ler sido approvada a lotação dos' C!IlOlumentos do lugar
de Juiz Municipal e de Orphã.os dos termos reunidos de Macáo
e Angicos, Prõvincia do Rio Grande do Norte.

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 9 de Janeiro de 1871,.
Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso que V. Ex.
se dignou dirigir-me em 24 de Setembro do anno proximo findo, cabe-me fazer-lhe scientc que ja foi approvada a lotação dos emolumcn tos do lugar de Juiz Municipal c de Orphãos dos termos reunidos de Macao c
Angicos, da Província do lHo Grande do Norte, calculados em duzentos mil réis annualmcnte.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. 1\lanocl Antonio Duarte de Azevedo.

N. H.-MARINHA. -AVISO DE

9

DE JANEIRO DE

1874.

Determina quaes as(dimensões q.ue devem ter as bandeiras fornecidas ás Capitanias dos portos.

L• Secção.- Ministerio dos Negocios da tlarinha.Rio do Janeiro em 9 de Janeiro de 1874.
Cumpre que sejam tão sómcnte de quatro pannos as
bandeiras nacionaes que d'ora em diante se fornecerem
as Capitanias dos Portos.
O que communico a V. S. para os devidos effeitos.
Deus Guarde a V. S. -Joaquim .Delfino Ribeiro da
Luz .-Sr. Chefe ::te Esquadra Intendente da Marinha.

DO l.iOVJ!.RNO.

um,.

N. 12.-GUERRA.-EM 9 nE sANEmo DE

Declara que os Aprendizes Artilheiros, quo por disÜncção forem
propostos para-estudar o curso preparatorio da Escola Militar,
devfm conservar as graduações que tiverem. ·

.Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio <le Janeiro
em 9 de Janeiro de 187 4.
lllm. e Exm. Sr.-Consultando V. Ex., em o seu
ollicio so!J n. o 212 de 22 de Dezembro do anno proximo
passado, o modo por que deve considerar os Aprendizes
Artilheiros que têm de frequentar o curso preparatorio
<la Escola Mil i ta r, á vista da ordem do dia n. o 370 de 6
de Outubro de l81:i3, que marcou o numero de inferiores
dos outros cqrpos que podiam ser a<lmittidos ao mesmo
curso; declaro a V. Ex., para seu conhecimento c fins
convenientes, que sendo as licenças concedidas para estudar na Eseola Mil i ta r aos Aprendizes Artilheiros, que
mais se distinguem durante o curso que fazem no respectivo Deposito, um premio, que os colloca em circumstancias cspeciaes, não lhes é applicavel a disposição
estabelecida pela citada ordem do dia ; devendo, portanto,
os que forem propostos para estudar por dislincção conservar as graduações que tiverem no dito Deposito, ainda
que a esse Corpo se faça extensi.va a citada disposição
quanto áquelles que obtiverem licenças especiaes para
estudar o curso prepara to rio na Escola l\Iili ta r.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqtteirlt.
-Sr. Visconde de Santa Thereza.

'N. 13.-JUSTIÇA.-

E~l

9

1874.

DE JANEIRO DE

Declara que durante o cumprimento de uma pena imposta a ~er
vcntuario do Justiça deverá servir o substituto que fôr nomeado .

.2." Secçã~.- 1\linistel'io .dos Negocios da Justiç~

Hwdf'.fanemtr.mHdeJane.rodel87l~.

. .;·0~fv1AD
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Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao otnei6:it~~ 'Prcsidencia de G rlc Novembro ullimo, sob U(,~, relativamente ao facto de achar-se fó?.·/l~hercicio de
!H;CJsúm; !>li
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DECISÕES

seu cargo o Contador do termo do Amparo José Feliciano 1\lendes Ferraz desde 1872, depois de processado c
condemnado á pena de suspensão do emprego por tres
annus e multa correspondente á metade do tempo, declaro a V. Ex. que, na conformidade do Aviso n. • 2U
de :10 de Julho de 1872, sendo temporario o impedimento
do mesmo serventuario, deverá durante o tempo da
pena servir o substituto, que fór nomeado.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

N.l~.-

JUSTIÇA.- E~l lO

DE JANEIRO DE

l87!f:.

Declara que deve-se observar na Guarda Nacional a pratica segui·
da no Exercito, a rcspcilo dã- desiiúiãÇiõ. de OITit~iacs para
f
com mandar. hrigadas.
1

2."Secção.-Ministerio dosNegocios da Justiça.Rio de Janeiro em lO do Janeiro de 187~.
Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestatlc o
Imperador, com officio de V. Ex. de 9 de Abril do anno
passado, a representação que ao Governo Imperial dirigiu o Tenente Coronel Commandante do 1. • batalhão de
artilharia da Guarda Nacional, Decio de Aquino Fonse··
ea contra o Brigadeiro Commanclante das Armas dessa
Provincia, por haver designado para commandar brigaela, em occasião de parada, um Otncial honorario do
Exercito que, embora de igual posto, é mais moderno
na referida Guarda.
E o mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido a Secção
de 1\larinha c Guerra do Conselho tle Estado, 1\lantla
declarar a V. Ex. que, não havendo na Lei n. • (i02 de
19 de Setembro de :1.850 disposição algnmn relativa a
commando de brigadas, deve-se observar 11<1 Guarda
Nacional a pratica seguida no Exercito, pela qual o rommandante geral da força tem o direito de designar para
aquelles commandos os Officincs que lhe parecerem mais
proprios, embora haja otltl·os mais graduados ou mais
antigos em poslo, comtauto que estes n::lo fiquem fazendo
parte dessas brigadas.

H

JlO GOVERNO.

Que á cxcepção deste unico caso, os Officiaes da Guarda Nacional, ainda que honorarios do Exercito, não
precedem aos mais antigos em postos; o que communieo
a V. Ex. para seu conhecimento, e em resposta ao citado ollieio.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.-Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. Hl.- FAZENDA.-

F.~l10 DE JANEIRO DE

1874.

Provimento de .um recurso da Companhia de Navegação a vapor
do Amazonas, áccrca do despacho das peças de um machinismo
que importára para o serviço de sua officina de machinas e
fumlição.

Ministerio dos Negocios tia Fazentla .-Rio de Janeiro
em 10 de Janeiro de 1874.
O Vi:-;conde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, communiea ao Sr. Inspcctor da
Thesouraria de Fazenda da Província do Pará que este
Tribunal, tcntlo presente o recurso que acompanhou o
seu offieio n.' 69 de 31 de Julho ultimo, interposto por
:Manoel Antonio Pimenta Bueno, na qualidade de Gerente
da Companhia de Navegação a vapor do Amazonas, limita da, da decisão 1 da Alfll_n._!lega da mesma l1 rov incia,
que classificou no{ art :-1214 da Tarifa )em vigor, para
pagar direitos de consumo, á razão de dez por cento ad
valorem, as peças de um machinismo para suspender
pesos ele cincoenta toneladas c outros misteres, impor. tados para o serviço da officina de machinas e fundição
dartuella Companhia; resolveu dar provimento ao recurso, visto achar-se o dito machinismo comprehendido
na disposição elo art. 1219 da supra citada Tarif~

Visconde do Rio
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OECISÔES

N. !6.- FAZENDA.- EM iO

DE JANEIHO IJE

i87lL

Nega ao al'l'tJIII!alarin tle 11111a fazenda nacioual a reseisão tio seu
coutraclo, visto não ser admissivel o caso tlc lesão que allegou,
ten1lo-sc elfectuado o arrendamento em hasUt puLiica, ,mediante as formalidades lcgaes.

MinisleriodosNcg·ociosda Fazenda.- Hio de Janeiro
em 10 de Janeiro de 187~.
O Visconde do lHo Bra11co, PresiJenle 1lo Tribunal Ju
Thesouro Nacional, commu11ica ao Sr. Inspeclor da
Thesouraria de Fazenda da Província de l\Iinas Geraes
que foi indeferido o requerimento anncxo ao seu ofllcio
n. • 66 de 7 de Agosto ullilllo, 110 l(Ual o Barão do Hio
das Velhas pediu rescisão do contracto por clle feito com
a Fazenda Nacional para o arremlameuto da f11zenda denominada « .Mocami.Jo »do extincto vinculo de Jaguára,
não só por iíai:i sê r ádmissi ve! o caso de lesão desde que a
arrematação foi feita em hasta pvblica, mediante a~
formalidades legaes, mas taml.Jem porque os motivos por
elle apresentados não justificam a sua pretenção: cumprindo, portanto, que se active a assigna·tura das letras a
que está obrigado o supplicante, na fórma do referido
contracto.

Visconde do Bio Branco.

N. 17.-

JU~TlÇA.-:- ~:"

12

nE J ANWW m:

IR'i't.

Declara ineompaliveis os cargos de lutijJector .Municipal da ins·
-··- trucção publica e Juiz 1\Iunicipal.

2.• Secção.-.Miuistcrio dos Negocias da Jusliça.Rio de Janeiro em 12 de Janeiro de i8n.
Illm. e Ex:m. Sr.- Sua l\lagestade o Imperador, a
quem foi presente o o!li cio dessa Prcsidcncia com da ta
de () do corrente, sob1·e a accumulação dos cargos de Inspector Municipal da instrucção publica e de Juiz Muni·
cipa I.
.Manda declarar a V. Ex:. (jUC, segundo o prindpiu
1:onsagradu nos Avisas circulares n, 0 ' 8\J e l:J:.J de ~ de

I

llil 'i fi\ ERNO.

.').

.hmho d1' H~'f.7 r '1.7 dr Alll·il de 1X7~, 1l1'VCl11 ron~idrJ':1r
!'P inrompati\·ri~ os rrfericlos c:1rgos, 1101' não convir
que os Juizes srjam distrahi1los do exercício de suas
fnneções.
DeusGuardeaV. Ex:.-Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província do Rio deJaneiro.

N.

18.-Jl\lPERIO.-E~I

12

DE JANEIRO DF. 187~.

Ao Presilh'nt~ da Província da Bahia.-Declara que os rarochos
s:io ohrigalios a ministrar :ís antm·itlalles dvis . as rclaçõe~
~~~ nasr.inwn.l.os, casamentos <' ohitns iflle lhes forem rr.qni·
sitatlas.

4.• Sccção.-Minislerio dos Negocim: do Imperio.Rio de Janeiro em t2 de Janeiro de 1874.
Illm. c Exm. Sr .-Accuso o recebimento dos officios
de H:> e 23 do mcz lindo, com os quaes transmittiu-me
V. Ex:. cópia lle sw1 correspondencia com o Viga rio da
freguezia de Santo Antonio dessa capital por motivo de
se não julgar cRte obrigado, em virtude ele disposição
da Conslitniç:io do Arcebispado, a cumprir, sem prévia
permissão 1lo Rev. Prel:~do, a ordem expedida por V. Ex.
a todos os Yigarios da Província para e1wiarem ao Dircclor do In~lituto Vaccinico relações dos indivíduos
fallecirlos rle varíola durante o auno, extrahillas dos
asseut~numtos dos obitos.
Su:~ Mag-estai]e o Imperador, a cuja Augusta Pre.:;ença
levei os ditos oHlcios, Manda declarar a V. Ex. que foi
legal o seu. ac lo e improcedente a ohjerção opposta por
- ;~quelle V1gario.
Certamente, emquanto não estiver cst~beleci,Jo no
lmpcrio o registro civil, sendo os assentamentos dos
livros parochiaes sobre nascimentos, casamento3, e em
geral obitos dos catholicos, as fontes de prova destes
_
factos, dos quaes dimanam os direitos inherentes _ _
:f~~MAR~
estado civil d:~s pessoas, n_ão podem consider
natureza puramente ecclesiastica esses asse
e~~.
I"J
embora Jig·ados a actos religiosos, nem po .Q...f§l entos
os Yil!ario~, quanto a r1Jrg, rb acção f , ~"f:itoritbdc~

;

CXl

,/-<..,l'-<:J:J'?
~\:)

oos u~

DF.CIBÕEf;

civis na parte relativa ao exercício das at!.rihuições f!UP
a estas pertencem.
Além disso, diversas leis, citadas pot' V. Ex., têm tornado tlepcmlentc o cumprimento de diiTcrentcs actos
políticos e administrativos ele informações c esclarecimentos que só os Vigarios potlcm prestar ú vista daquellcs assentamentos, impondo-lhes formalmente a
obrigação de satisfazer ús requisições das competentes
autoridades par::~ esse fim.
De conformidade pois com as disposições e exigencias
do nosso direito civil, administrativo e político, c por
ellas limitada, deve ser entendida a prescripção da
Constituição do Arcebispado, a que se referiu o mencionado Vigario.
O que communico a V. Ex:., em resposta aos seus
officios c para fazer constar ao mesmo Vigario.
Deus Guarde a V. Ex. -João Alfredo Corrêa de Olivrira.-Sr. Presidente da Província da Bahia.

N. 19.- FAZENDA.- EM 13

DE JANEIRO DE

.
Thosouraria da Parahylm que não faça

1874 .

Determina á
!~ais ucspozas adianladamento com a medição c demarcação tle1terrenos
de marinhas, c declara ncccssaria a presença do Escrivão nesse
srrviço.

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro
em 13 de Janeiro de i8i4.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província da Parahyha, em resposta ao seu oJJicio n. o 20 de 2~ de Fevereiro de 1873, o
seguinte:
1. 0 , que fica autorizado o pagamento da dcspeza rlc
3: 195~~7:)0, feita com a medição e demarcação dos ter·rcnostlemarinhas existentes nos ~itios Riacho, Gaml.Jôa
~la Graç1, Olho de Josó Velho c Portinha dr- Sampaio,
.Julgarias em commisso;
2.", que não convem fazer mais dcspez::ts adiantadamente, com o mencionaLlo serviço, mas procctler-se a
elle sempre que houverem pretendentes; por conta dos

Hí

DO GOVERNO,

qua~s rorrrm todas :Jg tlespeza:;;, como está expresso na
Circular de fJ. de Agosto de 1868, e art. 7. o das Instrucciics de 1~ de Novembro de t.832;
· 3. o, finalmente, que é necessaria a presença do Escrivão nas medições c demarcaçõeg dos referidos terrenos, das quaes lavrar-se-hão tantos termos quantos
forem os dia~ que dura1·em as diligencias; não devendo,
porém, na fórma <la Ordem de 30 de Ago~to de t.836,
o Procur:ulor Fiscal c o empregado da Tllesouraria. que
servir dn Escrivão, occuparem-se em medições de t '!Tenos qun fiquem em distancia que impossibilite-os ::c ir
e vollar no mesmo dia; sendo em tal caso encarregados
tlcssc trabalho os Juizes territoriacs e seus Escrivães.

Visconde do Wo Bí'anco.

N. 20.- AGRICULTURA, COlUMERCIO E OBRAS
PlTBLICAS.- E~! H DE JANEIHO DE 187L
lletrrmiu:t á llirectoria da Estrada de Ferro de D. Pedro li.
que se elrve a 20 !lias a(cst:ulia gratis nos)armazcns do Porto
Novo tlo Cunha.

N. G.- I .• Seccão . - Dirccloria Central. -1\linistcrio <los Negocias ela Agricultura, Commcrcio c Obras
Puhlicas.-Rio de Janeiro em H de Janeiro de 1874.
Communico a Vm. , para os devidos cffei tos, que
Sua l\lagestadc Imperial, Attendendo ao que em requerimento por Vm. informado em 28 do Dezembro
proximo findo, representaram muitos fazendeiros residentes nas circumvizinhançns da Estação do Porto
Novo do Cunha, Houve por bem Determinar que se
eleve a 20 dias a estadia gratis nos armazens daquella
estação atl~ o fim de Fevereiro proximo futuro.
Deus Guarde a Vm.- Joslf Fernandes da Costa
-- · ··
reira Junior. - Sr. Director da Estrada de i
od~~M AR~
D. Pedro !I.
-~ "0"- ~~
·

(/~~ .o~~
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Ao Pt·esitlcntc <la Provinci.l llo Amazonas. -Declara ,111 c ao
couderunado por cl'imc de responsabilidade, embora tenha
:tllpcllallo, n:ln se !leve dn(posse do car·go rle\Vereador .

.'=·" Scrção.-Ministcrio dos Negocios do Impci·io.Rto de Janeiro em H> de J3neiro de 1874.
ll_l ~. c Exm. Sr·.- O Governo Imperial approvou a
drrtsao prla qual V. Ex., respondendo á ronsulta que
lht> llzrra :1 Cam:~ra l\lunidpaltla Capital, declarou que
P~ta pror~rdru regularmente em virtude ela disposição
tio art. 2ndaLein."20:13dc20deSetemhrodc 1871,
deixando de defe1·ir juramento e dar posse ao Verrador
.Jesuíno da Costa Fonsera, que fôra conrlemnado por
crime dt) responsabilidade, e embora tivesse appelbllo
da SI' H trnt:a, não provúra h a ver sido a hsoh·ido.
Fica a~sim n'spondido o seu officio de 2í de Janeiro
tln anno p:1ssado.
nt'US Gnardr:~ Y. Ex.-Joiio Alfredo Corré•t de Olireiro.
-Sr. P!'I'~Ídt'l\lt' ch ProYincia dto Amnnna;;,

N. 22.- FAZENDA.-E!!!

w »r:: JANr.:mo nE ·IRn.

E' tlesnercssaria a rommunirarão ao ThPsouro das1 tr~usferrnri3s
1le 1apoliccs da di viela public·a efirctuaclas nas Proyincias, ,,uando os juros continuam aS!.'l' pagos prl3S I'CS]!Pcl i v as Thcsourarias
de Fazenda.

Ministerio dos Nego\'ios da Fazenda.- Rio de .Janeiro em :1.6 de Janeiro de 1871.
O Visconde tio Rio Branco, Prcsiuenlc do Tribunal do
Thesouro Naciona I, tendo presente o officio n. • ::o, cndcreçallo pelo Sr. Inspcctor da Thcsonnria de Fazenda
da Província de S. Paulo á Directoria Geral de Contabilidade, em H de Dezembro do anno proximo findo,
communieando a trausferencia, para o nome dos herdeiros do fallecido Conselheiro Dr . .Josó Maria llc Avellar Brotero, de cincoenta e seis apolices da divida publira, do vnlor nominal de um conto tlr r!'>is, a estes

li

DO r:OVERNIJ.

pc!'tencrnte., . rkclara-lherptr, havrndo sido supprlmidos
pelo art. 22 do Hccrcto 11." i.iíti'l dr r; de Novembro do
dito :mno, os livros de catalogo a que se refere o art. 31
da Lei de Hi ele Novembro de -1827, toma-se desneeessario que a Cai"a da Amor-tização Lenha conhecimento de
taes t ransferencias, nos casos em I[UI\ como o de que se
trata, os juros das apolices conl.inuam a ser pagos pelas
Thesourarias de Fazenda.

Visconde do Rio Branco.

:\f. 2:_1. --- FAZE~ DA.- EM iG

TIE .L\'lF.IRO DE

1.R71.

A~

lotaçues llos\>molurncnlos dos empregos. ofllcios de justiça e
hrnr!icios rcrlesiastico~ uão drpcndem de approvação do Thesonro; srndo que ao 1\linislerio da .Tusti~a dPvern as Thcsourarias dar conta 1las relativas aos lnga rcs tle Juizes Muu iripa cs e de
Orph:1o~. pursrro comprlrnlr par:tlllarrar-llws asgr;,tifkaçfírs.

Ministcrio dos Ncgocios da Fncnrla. - Hio de .Janeiro
rm Hl de Janeiro de 1871.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thrsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda fla Província do Rio Granrle rlo Norte,
em resposta ao seu o!fie io n. o U.7 de 22 de Novembro do
anno proximo lindo, que as lotações dos emolumentos
dos empregos, officios de justiça c lwnelicios ecclesiasticos deverão ser feitas na fúrm:1 das Instrucções de
17 de Novembro do dito anno, e sem depend!'ncia de
approvação do Thesouro; e que, competindo a' l\linisterio da Justiça fixar ao gratilicações dos Juizes ~•Inniri
paes e de Orphãos dos termos cujos renrlimentos tiverem sido lot:~dos, convem que o ~r. lnspector !11 ~e____
remet ta uma relação das lotações feitas, afim de s _: - u AR- --"
marcadas as gratificações, e concedido o n
saf~~"' A
credito para o seu pagamento, sem o que nã . p~ser
este eiTectuado.
//~~"':;
•
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r ;:xs

o~
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DECISÕES

N. 2fL-FAZENDA.-

E~l

17

DE JANEIRO DE

1874.

A multa de iO 0 / 0 , a que se refere o art. 12da Lei dc2õ de Agosto
ultilrio; iH! v-é ser cobrada tão somente sobre os impostos não
pagos até o dia 20 de Dezembro do semestre addicional, a contar
do exercício de 1872-1873.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em :l7 de Janeiro ele 187~.
O Vis:;onde rlo Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thrsouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia, em resposta ao
seu officio n. • H:i7 de 20 de Dezembro proximo findo,
que acertadamente intcl'pretou o art. 12da Lei de 2J
de Agosto ultimo, decidindo que a multa de dez por
cento nellc referida deve ser cobrad:J tão sômente sobre
os impostos que não forem pagos até o dia 20 de Dezembro do semestre addicional, a contar do exercício de
1.872--1873 em diante.

Visconde do Rio Branco.

N. 21>.-MARINHA.-Amo

DE H) DE JANEIRO DE

1.871,.

Dá providencias sobre as nomeações de ofliciaes marinheiros procedentes do corpo de imperiaes, quando ti verem de servir nas
companhias de aprendizes na Côrtc e nas Províncias.

2." Secção.- N. 1.82.- Ministerio dos Negocios da
Marinha.- Rio Lle Janeiro em 1.9 de Janeiro de 1.874.
lllm. c Exm. Sr.- Hesolvcndo a duvida por V. Ex.
proposta em omeio n. • 1.333 de 29 de Novembro ultimo,
relativamente á aptidão de que devem dar provas as
praças_ rlo 'corpo 1le, !JJ!periaes :marinheiros que forem
cscollmlas p:~ra desempenhar ~s oiJrig~ções de mestn's
das companhias lln a premlizcs na Côrtc c nas Províncias;
determino, em vista dos regul:Jmentos e mais disposições 01.n vigor, que nenhuma praça do referido corpo
seJa designada para o serviço de official marinheiro
das citadas companhias sem a rl•'claração, exarada na

19
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respectiva callt~l'lleta, de esta1· habilitada para semelhante fim, já no que diz respeito a costumes, já
quanto á iRstrucção clementa1· da arte; cessando,
porém, os cfl'eitos dessa nomeação, e exigindo-se os
exames especificados nas Instrucções de 3 de Janeiro
ll3 18ü0, desde que pretenda a praça definitivamente
pertencer ao quallro dos officiaes marinheiros da Armada.
Os imperiaes, que actualmente se acharem como officiaes marinheiros das companhias de aprendizes, e
forem rcconheci::l.os inaptos para o especial serviço de
que se trata, deverão ser substituídos por outros, nas
condições acima estabelecidas, designados pelo Commandao te geral do corpo.
O que communico a V. Ex. para os devidos effeitos.
Deus Guarde. a V. Ex. - Joaquim Delfino Ribeiro da
Luz. -Sr. Vice-Almirante, Ajudante General da Armada.

N. 26.- FAZENDA.- EM 2t

DE JANEIRO DE

J874,.

Declara ueRtle quando deve começar a ser feita por conta das Thesuurarias Provinciaes a arrecadação e escripturação do producto
tio imposto prssoal, c do sello e emolumentos das patentes dos
omêfaesii:í:-Guanla Nacional.

l\linislerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 21 de Janeiro de 1874,.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Trilmnal
do T hesonro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco,
em respo:-;ta ao seu officio n. o Hi9 tlc 10 de Dezembro
prox.illlo lindo, que o prouucto do imposto pessoal, assim
como do scllo e emolumentos das patentes dos Officiaes
da Guarda Nacional, que, pelo art. 2. o da Lei de 10 de
Setembro do anno proximo passado, foi mandado applicar em auxilio da despeza com a força policial nas Províncias, deve ser escripturado, na fórma da Circu
"~MA fi
n. • 4,1 de, 25 de Outubro ultimo, por conta das TI
- ~~ \l
~
rarias Provinciaes, a partir da data da citad
~
diante.
~
Visconde do Rio ~.
<
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N. 27. -

F:\Z~~N(lt\ .-EM 21

nr.

.1.\\'F.tnti DF.

IRi'f.

l•'avores concedidos á" Westcrn & Brazilian Tetcgraph Company,.

Ministerio dos Negocio» da Fazenda.- Rio de Janeiro em 21 de Janeiro de 1874.

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das
Thesourarias de Fazenda, para a devida execução, e
afim de que o façam constar aos das Alfandegas, que, de
conformidade com o disposto na clausula 20.• do contracto, approvado pelo Decreto n. • 5270 de 26 de Abril
<lo anno proximo passado, para construcção e cus·
teio das linhas telegraphicas submarinas entre o nortr
e o sul do Imperio, estão isentos do pagamento de quaesquer direitos, mesmo do expediente, os cabos, fios terrestres para as juncções c material telegraphico, c
navios empregados nas operaçõe~ da sondagem e immcrsão, por se considerarem os ditos cabos nas aguas do
Brazil, os fios terrestres e as estações telegraphica; da
<< Western & Brazilian Telegraph Company, limited,
como fazendo parte da propriedade do Est1do, menos para
o eiTeito de lhes serem applicaveis os pri'rílegios que
no civel exclusivamente pertencem á Fazenda Nacional.

Visconde do Rio Branco.

N. 28.-GUERRA.- E~12l

DF. JANI<:JRO DE

1874.

neclara que nos Arscnacs de Guerra das l'rovincias o Director
rleve ser substituído pelo seu Ajudante nas suas func~líes !Ir
mPmhrodo Conselho de Compras, quando impedido. ~~

1\tinisterio dos Negocios da Guerra.- Rio tle Janeiro
em 2-1 de Janeiro de :187~.
111m. e Exm. Sr.-Tendo o Director do Arsenal de
Guet·t·a dessa Província, em officio de i3 de Novembro
ultimo, suscitado duvida ácerca da intelligencia do art.
59 do Regulamento mandado observar pelo Decreto de
19 de Outubro de :1872, quanto ao modo dr. srr pJJr

substituído nas suas t'uncçOes de membro dó Oonsêlho
de Compras, declaro a V. Ex., para seu conhecimento
e fins convenientes, que o mesmo Director, em seus
impedimentos e faltas, deve ser substituído pelo seu
Ajudante nas sessões do dito Conselho, como se deprehende da rloutdna do eitarlo artigo combinado com os
de n. •• 332 e 3~0 do mencionado Regulamento.
Outrosim faça V. Ex. constar áquelle Director que
a presente representação devia ter sido feita por intermedia dessa Presidencia, na fórma do art. 328 do citado
Regulamento e do Aviso de 28 de Dezembro proximo
findo.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Presidente da Província do Pará.

N. 29.- GUERRA.- EM 22

DE JANEIRO DE

1874.

Declara os vencimentos que competem às n~aças que cahircm
prisioneiras do inimigo, se não forem a isso levadas por motivo
repi·ovado.
~linisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 22 tle Janeiro de i874.

lllm. e Exm.Sr.-Foi presente a Sua Magestade o
lmperadot· o requerimento em que o soldado do 7. • batalhão de infantaria, Francisco Xaviet· dos Santos, pede
pagam eu Lo tlos vencimentos relativos ao período decorrido de Setembro de i866 a 30 de Abril de 1869, em que
esteve prisioneiro no Paraguay, e o mesmo Augusto
Senhor, pot· Sua Immediata e Imperial Resolução de 17
de D6zembro do anuo proximo passado, tomatla sobro
consulta do Conselho Supremo l\lilitar, Houve pot' bem
Declarai' que, uma vez vet·ificado não ter sido u supplicante prisioneiro por motivo reprov;Jdo, competem-lhe,
com exccpção da etapa, os vencimentos legaes, desde o
aprisionamento até o seu resgate, devendo esta doutrina
formar regra para todas e quaesqucr praças que cahirem prisioneiras do inimigo, e se pt·ovar que foram a
isso levadas pela força da~ circumstancias.
Deus Guarde a V. Ex.-João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Tenente General, Bll'ão da Gavia.
d'CJV\:Po:J'I:AA.I'
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DECISÕE~

N. 30.- FAZENDA.- EM 22

DE JANEIRO DE

1874.

Dá provimento a um recurso concernente á1apprehensão de uma
caixa com mercadorias, submettida a despacho com a nota do
«ignora-se o conteúdo», attentas as circumstancias do raso.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 22 de Janeiro de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernamhnco
que a este Tribunal foi prrsente o recurso fJtH' acompanhou o seu officio n. 0 760 ele 31 de Outuhro do anno
proximo findo, inlerposlG por Joar1uim Lopes l\lacha!lo
& Companhia da rlecisão da mesma Tlwsouraria, que
confirmou a apprelwnsão, feita pela AHandcg·a, de uma
caixa da marca J. L. l\1. n." 130, vinda de Liverpool no
vapor francez Mendoza, por ellcs submettida a !lespacho com a nota de <<ignora-se o conteúdo» ; e o rderido Tribunal:
Considerando que a firina conunercial recorrente gozou sempre de credito de lisura e boa fé, como o atL(·~
tam o SI'. Inspector e o da Alfandega, que julgaram
procedente a alludida apprehensão, credito esse que dálhes tlireito de serem attendidos em. suas asserções,
que todas parecem vr-rosimeis ;
Considerando que a declaração <los recorren les, de
ignorarem o conteúdo da caixa, detcrminára a indeclinavel necessidade da abertura desta, e subsequen te
exame das mercadorias que continha;
Considerando que, á vista da diiTercnça nolavel que a
commissão, nomeada pelo Inspector da Alfandega, ver i- .
ficou pela comparação do fundo <lo primeiro compartimento da dita caixa com o tamanho do volume, era
impossível não se dar pelo segundo compartimento, que
e1·a visível, facto este que exclue a intenção arguilla
de que a segunda dimensão era um esconurijo ou fundo
falso, destinado a subtrahir aos direitos as mercadorias
nelle contidas;
Considerando que as <luas divisões da caixa, assim
como as mercadorias acondicionadas em cada uma dellas,
vinham descriptas na factura, a qual affirmam os recorrentes terem. ree6bido- em época posterior ú venda da
mesma caixa ; e, ~egundo se verifica da comparar:ão da~

23
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da Las, não potlia ser fabrieaàa pelos exportadores depoi~
que se teve conhecimento da apprehensão:
Resolveu; dando provimr,nlo ao recurso, mandar julgar nnlla a mesma apprnhcnsão. n cntrr,gar aos recorrentes as mt•rradnri:ts. pagos os rcsp:•1·tivos llireilos.

Visconde tlo Rio Branco.

N.

:n.- FAZENDA.- E~1

21

DE JANEIRo DE

187,.,.

· Sobre o llcspacho livre tios gencros c objcctos importados para
uso dos navios de guerra das nações amigas.

l\linisterio dos Negocias da Fazelllla.-Rio tle Janeiro
em 2~ dP Janeiro do 1871.
Em aviso qnn hoje 1lirijo ao Ministerio dos Negocias
Estra1weiros sobre a ma teria do o!Hcio de V. S. de 30
de Dezembro proximo passauo, n. o !'j96, lhe J.eclaro, para
o fazer constar ús Legações estrangeiras nesta Curte,
que a cx.igencia, por parte J.essa Alfandcg:J, J.a cxhiJJição de tlocumcntos comprqbatorio,; do de:>tino dos
gcneros e objectos importados para uso !los navios de
guerra das nações amigas, alim de lftte se llws possa
conccuer o despacho livre de J.ircitos, (~feita de conformidack com o disposto no art. 4. 0 , ~:lO, da' tlisposições
preliminares tb tarifa em vigor. Todavia, eonvintlo
facilitar tacs despadws, quanto für compativt•l com a
liseali,;ação, c pren~nir o; iuconvcni,•ntes que possam
re3ultar de qualquer demora na cxp.•tlif:ão dos >ohretlilos documentos, dt~ nwuo qu·· u:!o sol'l't a o serv11;u rlas
forças navaes qtw calran~lll ou e'Lacionarem uo porto
Jcst:1 ciJadc: nutot'izo :1 V. S. para eonredcr, se•n projuizo rla !iscalisar;ão, o despacho livre rlr1 dirnilos aos
p;eneros (~ objeetos qu:• os Chefes das rcl'eridas Lc-gaçõe:'
declararem ofiicialmeute 'er,·m destinalus ao ttso c consumo das forças das rc,;pectivas nações, com inuicação
de sua proccdeneia, tio navio que os transportou, c da
qualidade .. rtuant idadP. ronteúdo c nurn dos volnmrs._

E como no projecto da nova tarifa se admitte, pal'a
esse fim, a requisição do Chefe da Estação naval~ nulo·
rizoJ outrosim 1 a V, S. para desde já observar esta pra·
tica.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.Sr. Conselheiro lnspec tot· da Alfandega do lU o de
Janeiro.

N. 32.- FAZENDA.- EM 24

DE JANEIRO DE :1.87!.~:.

Os empregados das Thcsourarias de Fazenda não devem ser
incumbidos pelas Presidencias das Províncias de trabalhos
estranhos ás mesmas Thesourarias, senão em casos extraorrliuarios c urgentes, c precedendo audienc.ia dos respectivos
lnspeclores.
·

:Mi nisterio t..los Negocios t..la Fazenda. -Rio de Janeiro
em 2'~ de Jarwiro tle :1.87'L
lllm. e Exm. Sr.- Sendo patente a necessidade de
não ficarem as Thesourarias de Fazenda privadas dos
serviços de qu~lquer de seus empregados, ainda que
temporariamente, atlentos o limitado numero que lhes
foi fixado pelo Decreto n.• 5245 de 5 tle Abril dtl 1873,
e as multiplicadas obrigações que lhes são prescriptas,
recommendo a V. Ex. que, não tlistraia da Thesouraria
de Fazenda dcs~1 Província empregado algum para
quaesquer trabalhos estranhos a ella, ainda quando se
trate de ohjecto U'l interesse provincial, sem que se·
jam taes traball1os reconhecidamente urgentes e ex·
traoJ·dinarios; precrdendo, além disso, audiencia tio Inspector da mesma Repartição, e dando immediatamente
conta ao Thesouro todas as vezes que assim proceder.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província de •...

llll

UOV~IlNO.

N. 33.- JUS'tiÇA.- E~I

2~ DE JA:-iEIRO IH~ 187~.

Declara IJUC os Officiaes da Guarda Nacional, ainda mesmo
maiores de 4.0 annos, devem ser incluídos no alistamento do
-·
serviço activo.

:.v Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.Rio de Janeiro em 2~ de Janeiro de 187~.
111m. c Exm. Sr.- Em ollicio n. o;):~ de 27 de Dezembro ui ti mo, consultou V. Ex. se os Officiaes da Guarda
Nacional que forem qualificados com mais de ~O annos
de idade Wm de passar para a reserva, ou de continuar
no serviço activo.
Em resposta declaro a V. Ex. que os referidos Officiaes devem ser incluhlos no alista meu Lo do serviço
activo, porque a disposição do art. L o § G.• da Lei de
!Ode Setembro do anuo proximo passado só é relativa
aos guardas.
Deu!' Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província do 1\Iaranhão.

N. :H..-FAZENDA.-EM 27

DE JANEIRO DE 187~.

O prazo para se realizar a(indemnização ou restituição das
diiTerenças de')(!ireitos originadas pelas alterações da pauta,
foi elevado a um mez pelo art. H do Decreto n.• 4tii0 de !870.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 27 de Janeiro de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente tlo Tribunal
do Thesouro Nacional, declara ao Sr·. lnspector da Thcsouraria de Fazenda da Província de Pernambuco, em
resposta ao seu officio n. • U2 de 15 de Abril de 1872,
q uc iica a pprovada a portaria que expediu á Alfandega, explicando-lhe o verdadeiro sentido do art. H
do Decreto n." MHO de 20 de Abril de 1870, visto
r•star de perfeito accôrdo com o pensamento do citado
Decreto, c com a ordem expeciida ú Thesouraria do
.Maranhão em 3 de Outubro de 1873, pois, aquelle artigo não fez mais do que elevar a um mez o prazo
IJECJ&Oii:S DE

1S74 4.

2U

DECISÕES

de uma semana estabelecido no arL G~2, ~ 8. o, do Regulamento llc i!J de Setembro de :l8GO, tirando conSCIJUCntemcutc o exportador da mercacloria sujeito ao
pagarnen to da di ll'tJI'CHÇa de direitos, si a trouxer ú
ponte, para o cmhangw, no mez scguiHtc ao rio despacho.

Visconde do Rio Branco.

N.

:li"i.-GUEHRA.-E~r

27

DE JANEIRO DE

187'1-.

Dcrlai'<l IJIIaCS as malerias em que denm srr exa1ninados os candidalos

110

concurso para prccndlilllcnto dos lugares vagos de

Amanucnsc dã Iíifcndcncia da Gurrra.

1\linistcrio dos Nt·.u·ocios da GtH'r:·a . - llio tlr: J:\n('iro

em 27 de Janeiro de 1871.

Tendo de proct'ller-sc nessa lnlt!tlflenria ao concurso
tlc que lra ta o ar i. 28~i do lkg-ulamiJnlo :1pprovado pulo
Jlc1Tclo n." :-illti de 1!) de Outubro Llc 187::! p:tra prtJcnl'ltilllenlo de um lugar vago de Am:lltlli'Bsr; 1nantle Ym.
;dn·ir o dito rourur,;o, devendo os I'Ulldidalo,;, em vi~la
da analog-ia dc~scs empreg-o., com os da Heparti1;ão Fiscal
deste 1\Iinisl.erio. ;;er 1:\aminados nas scguintr;s materias, IJUe são, eom excer11:iio ilc algehr:1, as exigidas
para os lugares J e :3. "' Esa i pt.urar i os : - Gr~tmmatica da
Lin_..;ua Naeiollal, leitura e escripta conectas, :J.ritllmetica e suas applicações ao commr'rcio, com especialidade á rctlncção de moedas, pt'sos e medidas, calculo
dn desconto, juros simples e compostos, IIH'oria de l'allll.Jios e suas appliraçiies, theoria de cscriplur<Jç;io llllT ·
cantil por p;~rtidas simples c dohra<las c suas :1pplic:Jr;i"íes
ao COiltmcrcio r' á F::zenda Publica; trat!ucção rorrecla
das línguas ingleza e franceza, e princ.ipios tlc g-cngraphia e historiado Brazil, g-uiando-se Vm. para sr•mclhantc fim pelas lnslruerõcs publiLailas :'t paginas !l88 do
volumc3." do InrEcailordaLegisbção 1\lilitar, na pal'ln
fJUC fllt· applic:m·l a e.~sa lnlt'llilt'llt:Ía.
Deus Guarde a Vm.- João José de Oliveim Jnnqneira.
-Sr. Jntenclrnlc i11terino da (~ucrra.

27

DO GO\"EHNO.

N. :lfL-FAZENDA.-EM 28

DE JANEIRO Dl~

f.874.

u Thc.<onraria !la ProYineia de SaBia Catharina o meio
a f!ll'' dPYC )Ccuner para IJIIC srja liscalisa!la a 1\c~carga da
( h:tgagrm dos colonos que se 1lirigircm ao podo 1lr Itajahy, c
1las mereatloríãsvliidas a bordo dos navios que o~ c<~ntluzircHI.

Jn!lie;~

Ministerio dos Ncgocios da Fazencla.-Hio <lc Janeiro mn 28 <lc Janeiro de :1.87L
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
tio Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspector <la Thcsouraria de Fazenda da Província de Santa Catharina,
t]Ur, para evitar o abuso a que alludc em seu telcgramma de H do mt·z corrente, deve recorrer ao meio
intli('atlo no~ L" do :Jrl. ~2 do He.Q"nlameuto tlas Alfantlcgas, .c, com ::lllPl'OV.1t;ão tla Presidcn1:ia da Província, admittir na Mesa de Rendas de Itajahy tres
ou <rualro Olliciacs tlc Descarga, que servirão sómentc
durante o tlcscmharque da b:~gagcm tios colonos, c das
mercadorias que vierem a bordo tlo navio que os conduzir; vi,to 8erem proprios parn esse mister os Olliciacs tle Desear!.ia, na fórma tlo art. :l40 do citado
Regulamento; cumprindo que recommcndn ao AdminiEtrador tlaquclla Mesa tle Hentlas toda a liscalisnção
possível, sem licarcm, porém, os colonos privatlos tio
fav.or que lhes concedem os~~ 2.•, !1.", !'i." c ü. ",art. !f."
.tJa€ disposit:ões preliminares da tarifa em vigor.

Visconde do Rio Branco.

N .. :l7 .-FAZENDA--EM 28 DE .TA:"'EIRO DE

187~.

Manda. inutilizar a Hola da susprnsão qur so!Trcu um cmprc
gado Lla Alfandega da cidáJc d<J JUo Grande, pelo facto detcr-,;n assignadu vencido ('UI um processo de arbitramento.

1le Pa iva, autoriza o St'. lnspector da 'l'hosõut·ar ia dé

uo

Fazenda da PI'Ovincia uc S. Pedro
Rio Grande do
Sul para maudat· inutilizar a nota da suspensão por
quinze dias, imposta ao supplicante, em Outubro de
1868, quando Stet·eometra da Alfandega da cidade do
Rio Grande pelo respectivo ex.-Inspector Bacharel Eleuterio Augusto de Athayde, por ter-se assignado vencido no termo de arbitramento para a cobrança do
imposto de 15 "lo devido pelo vapor Ozorio; visto haver
sido mal interpretada pelo dito ex.-Inspector a disposil:ão do art. ti77 do Regulamento de lll de Setembt·o
:le l8üü, e a Ot·tlem n. • 79 de 18 de Fevereiro tle 18G8
em que se fundou para ordenar ao supplicante que
não désse voto em sep<trado, nem se assignasse veneido no referido termo ; porquanto o § 4. o do supracitado artigo dispõe que a decisão se regular~' pela
maioria dos votos, e quando houver empate, deeidirú
o 5. o arbitro, e a referida ordem, assim como aqunlle
regulamento, exige tão só mente, que os parec•~res sejam
escriptos c assiQ"nados; não se podendo d'ahi deduzir
que totlos os arbitros estejam obrigados a pensar uniformemente, e pelo menos, qne não tenham o direito,
ou, antes, o dever de manifestar ou declarar o seu voto
quando divergente.

Visconde do Rio Branco.

N.

:38.-GUERRA.-E~I 29 DE JANEIRO DE 187~.

Bcclara que, havendo cessauo as circumstancias extraordinaria~
da guerra, uevcm as promoções ser feitas de conformidade corn
--- ·
as leis vigentes.

Ministet·io dos Negocios tia Guerra.-Rio de Janeiro
em 29de Janeiro de :1874.
Illtn. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., Jlaraseu conhecimento e da Commissão de Promoções, flUe Sua
Magestade o Imperador, por Sua Immediata c Imperial
Resolução ele 24 do corrente, Conformando-~.e com o
pare~.:er do Conselho Supremo Militar, exarado em Consulta de Hl de Dezembt·oultimo relativamente á promo•;:io dos Majores de infantaria, Houve por bem Declarar
•JUC, havendo cessado as circumstaneias extraordinaria~

iJo <lOYER:'<ill.

da g'lli'I'J'a, dt'\'l'lll as promoçCíes Sf'l' rei las dn conformidade com as leis vigentes, ~em ~c ler em conta qualquer prcponderancia que S(; tcn ha da tio tluran te a gucna
no princi11io do merecimento, proveniente de promoções então feitas por acto3 de bravura.
Deus Guarde a V. Ex.-João José de Oliveira Junqueira.
- 81·. Visconde de Santa Thereza.

N. 39.- AGRICULTURA, cmiMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- Eu 30 DF: JANEIRo DE t87lJ,.
Declarando que nos municípios em que não houvrr Adjuntos dt>
Promotor,· compete ao Juiz Municipal nomear l!essoa idonea
para aggjstir ao1encerramento da matricula de.)~scravos.
Minist~rio dos Negocias da Agricultura, Commercio
e Ohras Puhlicas. - Rio de Janeiro em 30 de Janeiro
d() 1874.

111m. c Exm. Sr.- Em solucão do seu officio de ü
de NovemiJro do anno findo, declaro a V. Ex. que o
Aviso n." 1!')8 de lO de Novembro de 1872, do Ministerio
da Jus liça, resolveu a duvida por V. Ex. exposta,
declarando que nos municípios em que não houver
Adjuntos de Promotor, compete ao Juiz Municipal nomear pessoa idonea, para assistir ao encerramento da
matricula de escravos.
Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Junior.- Sr. Presidente da Província da Parahyba.
<AAJ'\:f\:f'\fi;J''d'

N. ltO.-MARINHA.-AVISO

DE

31

DE JANEII\0 DE

i87L

D:í provitlcneias sobre a distribuição do5 genrros de facil deterioração existentes nos paiúes dos navios da Armada.

4." Secção.-Ministerio dos Negocios da Marinha.
-Rio ue Janeiro em 3i de Janeiro de :1.87~.
Com o fim de evitar pl'ejuizos aos interesses da Fa7.enda Nar.ional, recommende V. E~. aos Com mandantes

::lO

DECISÕES

u0l' navios da A1 mala que, logo depois tlf~ regressarem
tle suas commi~sões, informem a esse Quartel-General
sobre o estado dos mantimentos arrecadados nos paióes;
por isso que aque\les generos que não poderem ser consumidos a bordo antes do tempo provavel ua sua ueterioração deverão ser tarnbem distribuídos aos demais
navios surtos neste porto para desde logo entrarem no
respectivo municiamento.
Deus Guarde a V. Ex.- Joaq1t;m Del~no Ribeiro da
Luz.- Sr. Vice-Almirante, Ajudante General da Armada.

N.

u.

-FAZENDA. -EM 4

DE FEVEREIRO DE

1874.

Resolve sobre ai nacionalidade dclum navio condemnado por innavegavel c a~-rematado em praça, ·declarando isentos dos direitos llC consumo o seu apparclho c acccssorios.

1\Iinisterio tios Negocios da l~azenda.- Rio de Janeiro, em '1 de Fevereiro de l87í.
O Visconde (lo Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thcsouro Nacional, communica ao Sr. Inspeclor da
Tllesoura1'ia de Fazenda d:1 Província ue Santa Catharina que foi presente a este Tribunal o recurso, CJUe
acompanllOU O Sl;U ol'fido 11. 0 ti\J de 18dc Junho ue 187:1,
interposto por llento Gon(alves Amaro da decisão pela
Qual a mesma Thesouraria confirmou a da Alfandcga Lia
Cid:Hle do D!•stcrro, ![UC sujeilúra a pagar dirl'ilo~ de
consumo os fra,:.;·menlos da han:a francez.a Olympe, condcmnada por innavllgavel, c por elle anemalalla em
praça pul.Jlica, perante o Vice-Consulado franccz, si fosse
desmanchada antes uc m::t triculada naquella Alfamlcga
como n::tcional; c o referido Tribunal:
Considerando que, pelos Llocuu~en Los annexos :~o recurso, estú prova([O fJUI' o recorrente é nat11ral de Porto
Alegre; fjUü foi <Jnalifi!;a!lo jurado 11:1 Ciúa!l(~ do Dc~
tcrro, c ness:1 qualidade scrvio em Llinr~as scs'Õ!'S do
Jury; sendo lambem <jualiliê'aLlo vol:mlc em 1~71 a
1H7':! ;

Considerando !!Ue, Lendo o recorrente siuo o arrematante da allud.ida barca, não se púllc contestar a esta,

DO GOVERNO.

3i

em pt't•sença tlo art. 607 tlo Couigo Commercial, a qualitladn de naeional, visto coniitar tia csc1·iptura que f6ra
vendida ao mesmo recorrente, sem tomar parte na
compra estrangeiro algum;
Considerando que, conforme dispõe o art. 460 tlo supracitado Codigo, o registro dos navios compete ao Tribunal do Commercio, ou, onde não o houvet·, á Capitania do Porto, nos termos do Decreto n." M7 de i9 de
Maio de :1.841!, arts. 70 e il, c, sómentc na falta desta,
qur. n:Io se vcrilica na Província de Santa Catharlna,
as Estações Fiscaes, na conformidade da Ordem Circular de 7 de l\laio de i8::S2;
Considerando que a disposição do art. 678 do Regulamento lias Alfandegas, com que argumentou a de que
se trata, além de ter unicamente por fim a fiscalisação
dos direitos, foi preenchida, não só por haver sido paga
paquella Repnrtição o imposto de transmis~ão, mas tamIJcm porque a ella foi presente a cscriptura, quando
teve de informar sobre o recurso interposto para a
Thesouraria ;
Considerando, finalmente, que não tt1 m applicação ao
caso verteu te as ordens do Thesouro n.' • 323 de 9 de OutuLro de 1867, e :i86 de H) de Setembro Lle :1.868; porquanto a primeira refere-se n embarcação estrangeira,
que, sendo comprada p:ll'a navegar eom pavilhão estrangeiro, foi depois desmanchada, estando por isso os
respectivos fragmentos sujeitos ao pagamento dos direi tos de consumo, e a segunda ú venda do casco e pertenças llc um navio que ticou obrigado tão súmcnte ao
imposto de transmissão de propriedade, em razão de
ter sido vendido por innawgavel, e ·p:1gos os direitos de
consumo:
Hesolveu, dando provimento ao recurso, mandar classificar como nacioml a barca em qnf'st:Io, e por tal despaehalla, isentos dos sobreditos direitos o seu apparelho c accessorios, de accónlo com o art. ü8t. c seu pal':J~rapho do Regulamento de 1!) de Setembro de t.870.

N. 1t2.- f.'AZENDA .-

E\1 '!DF. FF.VJCREIHO DE

1874.

Ao empregado tJUC scne interinamente de Fiel do Thesoureiro de
sua Repartição compete, além dos vencimenTos do seu lugar,
uma gratilica~ão correspondente á imporfancia do:; daquelle
emprego.

Ministerio dos Negocio!' da Fazenda.- Rio de Janeiro,
em 4. de Fevereiro de 1874..
O Visconde uo Rio Bt·anco, Presidente do Tl'ihunal
uo Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da ThesoUI'aria de Fazenda da Província de S. Paulo, em rt'S·
posta ao seu olficio n.• r;o tlc 17 de Novembro dr 187:1,
que ao Praticante João Baptista de Alvarenga comprlr,
em vez da gratilicação de 40$000 mensaes, que llu~ ar·
l1itrou o Sr. Inspector, os vencimentos do seu lugar e
mai~ uma gratificação correspondente {t importancia <los
de Fiel do Thcsourciro, emquanto exercer· interinamente este cmpr·ego, eonformc já foi decidido em caso
illentico pela Ordem n.• 371 de 28 de Outubro de i8G7.

Viscondr do Rio Bntnco.

N. 43.-GUERRA.- EM 4 DE

FEVEREIRO DE

1874.

lllanda admittir a contractar com o Conselho de Cora pras dos Arsenaes de Guerra os donos de fabricas e estabelecimentos de
ohjectos níiinufacturados no paiz, embora não sejam negociante,; lllatriculados e importadores.

1\linistcl'io dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 4 ue Fevereiro de 1874..
lllm. c Ex.m. Sr.-Accuso a reecpção uo olllcio f(ue
V. Ex. me dirigiu em 29 de Novembro proximo passado
sob n. • 399, e em que participa que consultando1'J Presidente do conselho de compras do Arsenal de Guerra
dessa Província, no officiojunto por cópia, se a exhibição do documento comprobatorio da clausula estabelecida no § L • do art. 62 do Regulamento annexo ao

lll't'l'PIO 11. 0 iiliH dr i!lth~ OntniJro dt• ICíii, é .~uflll"it•nlt•
para a hauilitação do coneurrcnlt~ ao fornel'imento de
objel"los mcessarios para o abastecimento do respectivo
Almoxarifado, ou se, além del!J, é ainda preciso rrue o
proponente satisfaça a cxigcnc-ia do § 2. • do citado
artigo, déra V. Ex. a resposta affirmativa constante ria
cópia que acompanhou o referido otlicio.
Inteirado de sc111elhantc a'sumpto dedaro a V. Ex.,
par:~ snu conhecimento n gonrno, que quando se aprescntarmn indivíduos donos de fabl'icns e cstabr•lecimentos tle objectos produzidos ou manufaeturados no
paiz, podem ser rlles admitlidos a contrariar com o
mrsmo Comrlho de Compras, embora não tenh:nn a qualidaLlc de llP!.('Of~in n t.rs ma t ricnlatlos e i m port :1tlorrs, como
t~xigem as di~po-;içiics eitadas; accrl'scrntlo tJlH', segundo
o d ispos lo 11 n a r l. IH, a :li'IJU is ição dos 111Jj f'C tos dl' (H'q ucna
.importancia"realiza-se por intermrdio do Agcnlr Comprador, devidamente autorizado nos termos do~ H5 do
art. :15 do mencionado Regulamento.
·
Deus Guarde a V. Ex.- João Josr: de Oliuám Junqueim.-Sr. Presidente da Província tlt' Pernarnbnco.

N. ftr,.-GUERRA. -EM 4

DE FE\'EI\lciRO DE

f8i'L

Dr,!'lam qnc os Jlospitaes Militares das Provinrias estão snjrilos
:i llscàfFa~ão do Commandante rias Armas.

Minislerio dos Nngoc.ios da
em r, de Fcvert~iro de 187~.

r. urna.- Hio dn Janeiro

111m. ~~ Exm. Sr.-Accusamlo a recepção do offieio
que V. Ex. t•ndereçon-111<', t•m 2:1 tlt• .Janeiro proximo
passar! o sou n." :10, a que acompauharanr tlivl·rsas cúpias,
relatiras :10 proccdiml•nto que tem tido o Coronel Dircctor do Hospital Militar dessa Provinda, deixa11do de
reconhecer como seu superior o rcspecti\·o Com mandante das Armas, declaro a V. Ex., a fim de o fazer const:.~r úquellr. Director, que conforme dispõe o art. 2."
§ 7." do Hegu!amen to qne IJa i xou com o Decreto n." 202
de 8 de Maio ue 18~3, que nesta parte não se acha
derogado pelos que acompanh~r:1m o Dcerrto n." 389 de
Hlde Novembro de i8'l~, n." 1900 rle i lle Março r! e 1857
llF:r.ISiiRS nE iR7t,

!1.

t' ·~il:i ,lc• :ilti d•· IJ,•7t'llÜllo ,.\t• li:lliU. ,·,~Ut u llh'dl\o Hu·;·
J•it:ll qlj,•ilo :i lhcali~aç:io do Cnmm:lllllantr 1l.1s Arn1:1s
··omo primeira :~ntot•itlade militar da Provint~ia.
E' de esperar que em vista tle.;ta 1lecisão, fnntlada na
Legislação vigente e ile at:cunlo com as informações
competentes, cu:;~ern ;1s duvidas levantadas pelo Coronel Director, que, no seu zelo pelo serviço publiw, encontrará os meio~ de harmonisar os seus direitos de
Cheft~ do Hospital <:om o~ pret:cito~ d:-. hierarchia militar.
Deus G ua nl.~ a Y. E c - Jocio .To.~ é de Oliveirn. .Junqneirrt.
-Sr. Presidente ela Província da Bahia.

N.

'~~J.-Gl'EflHA

.-EM !i nr.

FEVEREIRO DK

18i'J.

!\lauda que ao sen·t•uk da lnll'tllll'ncia. tJUe houver sido Llcmittillo por falta~, 1\ fUr dPJiois í·eatlmittido, se conte o tempo d••
servi~.o anterior para pPrr·pflrr "jllrn:tl tt'arr·nll'l an.; que cnnt:~1'1'111 lll:tb "'' cinr•o :tllllll"·

Minislerio lln:> NeQ"ocios 1h nunra .-Rio l11' JanPiro
de Fevereiro de 18iL

('lll ;;

Em suluc:1o ao ollit~io n." 3:H tle 'f de Dt•zemhro ultimo, t•m tiue essa intL'ntlcJl(~ia consulta se o sen·<·ntl'
demill.iílo L'm corFcquenci:l de faltas púile, 110 c:1so de
rcatlmis<Jo, contar o lnmpo de Si'l'\'it;o anlt'r·ior· para JH'l'celJcr o jornal UP 25000, marcado na tal11~1la anncxa
ao Hegnlamento éle 1.U llr Outuhro de 18i:? para os qut·
contarem mais tlr cinco annns de servico ell'crtiv~l: dcrlaro a Vm. que~t· o scrrcntl'l'l':ldmitli.do tiv<'l' s<•rnprt·
tido bom t:omportament.o e cumprido com zelo a:; sua~
obrigações, como d<wn f:tz<'t' ~uppür o f:1clo da readmissão,~~ n:1o ti\'l'l' tbrlo faltas por motivo mL•nos justo,
deve-se-lhe lenr em conta o tempo que scniu antl'riormcn!<'. para havl'r o jorn:Jl dr :!~000, (]Uantlo aquelle
tempo, r••unido ao f!UC tiver depois da rt•admis,ão, ]li'rlizrr mais tlc t·inco annns de Sl'l'\'iço elll'<~tiro.
Deus Guarde a Ym. --- .Tofio Jost! de Oliveirn Jnnqueint.
-St·. Intcnrlente intet·ino da f:-uerra.

:l.

lll.-\l\l\INHA.-,\\'l~O hr. ;j !IE FEl EIIRIRO DR 1H7~.

1

~!anda

Jll'OCCilcr

nos tilnuo,.; das Inslrucçücs 1le 30 de Janeiro

de l.37l. rl'l~tivanJcnle ao pag~IIJrntu d~s divitlas de exercícios

lindos.

---

·

·

!t." SecçJo.-l\linistcdo uo.> Nc.~oci s Lia l\larinha.Rio 1le Janeiro em ti de Fevereiro de 1874.

Tendo sido revogaria a circulai' de 6 de Agosto de !847,
pelo art. 7." das lnstrucçõesde 30 de Janeiro de 187i,
em virtude do Decreto de ~4 rlc Dezembro de :I.SíO, que
autorizou as Thesourarias de Fazenda a pagarem dividas de exercícios lindos, sem prévia revisão do Thesouro Nacional, cumpre fJUe V. S. d'ora em diante
procella nos termos das mes10as instrucções; e que, com
referencia ao.officio n. ~19, que didgiu :10 Quartcl-Ge'leral cm22 do mez proxirno preteri lo, manJe organizar
um só processo para pagamento dn soldos e mais vencimentos do 2." semestre do anno financeiro de 1872 a
1873, ú,; quatorze praças do ,·orpo <lc impcriacs marinheiro~. destacadas a bordo ua corveta Nictheroy, de que
trata a inclusa folha.
Deu~ t:uanle a V. S.-Joaquim Deljino lti1Jei1·o do. J.nz.
-Sr. Cont~ulor da 1\lurinha.
·
0

N. "7.- AGRICULTURA COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- l~M ;; lJE FE\'El\EIRO DE ·1871-.
as Camaras i\Iunicip~r' a permilli•· que seus respectiyos flscars nsem de pesos e medidas com precisão aferidos
para comparar;~1o elos pcsÕs.cOJilineréiaes observando que se
rlc lac,; [IC'O~ f' medidas usarem como padrües Hcarão sujeitos

Auloriz~

a multa.

Directoria Ccnlral.-Ministcrio dos Negocios da Agricultura, Commercio c Obras Pnhlica~.-Hio t!e Janeiro
em lJ de Fcn;reiro de 187'1,.
- - - -....

:lt~

pesos commrt•ciac.~, oJ):;crvanuo \'. Ex. ú~ refel'iLI:ts Gam~ras que se u~arern de t:u·~ pesos c mctlitla~ como

p·tdrõe~ licam sujeitas
11." ~089 de i8í2.

ás multas prcvi~t:1s no Decreto

Deus GuarJc a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Junior.- Sr. Pt·csitlcnte da Provinci~ de ...... .

·\::'·

N.

v~.--

FAZENDA.- E'•

·'"

.·

n nR

FEnn~<:rno nE

I87'L

l)s attcstados passado.; ao~ Professores Pu h li co<:. assint c· o mo a oull:as pessoas IJUP exerçam car:.:o~ dr Justi•.:a, e tenham de rrcrbrr
yencirnrntos dos cofres nacionaes, não estão sujeitos ao sello.
Os recibos dos alugueis de casas arr~ndadas ao Estado pagam o
ditÕ.iinposto, srmprr •rue a sua importancia fúr ou exceder dr

tmnooo.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de J:meiro
em 6 de Fevereiro de 1871.
O Visconde uo Hio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. In~peclor da Thesouraria de Fazenda dd Pr·ovincia de S. Paulo, em re~posta
ao seuofficio H. 0 i de 3 de Janeiro pr·oximo finLio, que os
attcstados pa!'sados por autori1larlc competente, para plgamento aos Professorr,s Pui.Jlicos, :1ssim como a outras
pessoas que exerçam eargos de Justi~.a, c tenham de receber vencimentos dos cofres nacioaaes, não estão sujeitos ao pagamento do sello, visto !'errm considerados
doenmentos de exwclientr das Hcr~rtiçõr!', :10!' quars
se refere t• H. o 1::! do al't. H.i (lo HPgulamcnto de !l dl'
Al1ril J.,~ 1870, l'Xccpto si, para qn:ilqner mister, e,;ti'ercm juntos a requerimPntos.
Quanto aos recibos dos aluguPi~ das casas arrPndadas
:10 Estado, e por cllc pagos, devem satisfazer o ui to imposto, sempre que forem superiore!' a 50~000, na conformidade do !'UJH'acitado Hcgularnenlo.

Visronrll' do Rio Rranco.

liU tHl\ 1~1\Nif ,

N. 49.- FAZENDA.- EM 6 og r&v~o:tusaau DE 1~7~.
Sobre o pagamento do sello proporcional do endosso dos couheeililêritos âe tiarga.

:Minislerio dos Neg·odo,; tia Fazcnda.-ltio de Janeiro
em 6 de ~'cverci1·o dtJ 1874.
Em solw;ão ~~ rcpre~enlação de varios negociantes
desta pr~u;~, transmittida Gom o ollicio da Associação
CommerGial da CÔI'te de 23 de DPzcmbro ultimo, em
que reclamam contra o dospar,ho dessa lnspectoria que
exige o pagamento do "ello proporeional de endossos dos
coilhecimenlo~ de carga, t·csolvi, tle accôrdo com o parecer tio Conselheiro Procurador Fiscal do Thesouro Naeional, determinar o seguinte:
i. • que os· endossos dos conheGimentos devem pagar
sello proporcional da quantia que em taes endossos ou
nos mesmos conhecimentos fôr declarada;
2.• que não constando dos conhecimentos ou dos endossos declaração do valor da carga, não póde a Alfant.lega exigir das partes que o dpclarem; c
:3." tJ~<e os endossos de conhecimentos não passados á
ordem têm o valor tle simples cessão civil.
O qun rommuníro a V. S., para seu conhecimento e
ext•cuç~io.

Deu.~ Guartle a V. S.- Viswwie do llio Hmnco.- Sr.
Conselheiro lu~[Jedor da Alfanuega do Hit~ de Janeiro.

N.

;jt), -FAZI~NDA.

-EM !i

UE FEVEl\EIHO

DE i87~.

São tlevidos emolumentos na razão de õ% de todo o vencimento
ou nraioria-iieste alt'· i :OOoi)OOO, c na de i% do que exceder dessa
t(uantia até 6:000i)OOO, não só nos ca~os tle primeira nomeação,
como naqu('llcs em <tnc haja au:.:mento de yeucimento.

l\linistPrio dos Negocios tia Fazentla.- Rio de Janeiro
em(} de Fevereiro de 1.874.
O Visconde do Hio BrallGO, Presidente do Tribunal do
Thesouro Naeional, declara ao Sr. Inspector da TI c---· - - _
soqraria de Fazenda tla frovincia ue Santa C:l ti
lt\_ ~~AR l

nm r(l~po~ la {lQ l:tlll omr. in n' ll l!'l!l . !lo u llfl
rl'tl
llí 1 tR7!1. fJUfl ilnn ll]lpl'OVIl(h fi ÜílíJIARO i!m.ll'-"1-HU A
Hh!t;IIHI 'l' IH·J~Hll;ill'lu~ Utl!-J'ilntlu !Jl'OY Iuwu Lu
t·t.~u tlo

,

Dr. Herminio I1'r:.ndsc.o uo Espírito Santo, continuou o
ado 1la Alranrlt~ga da Cidatlc do l)eslel'l'o, tp!P coiJrára
os OlllOIUIIH'IIlOS tio lkCI'dO de nomeação do reCOT'J'I'lllt~,
para Chel't~ tk Policia da Província, :1 razãt~· tlc ii ''lo da
maioria tlc um conto tle 1 üis eulrc os veJJCJmcnlos tle
4,:600~000 que lhe compelem nesta f!U;llitlade, c os tlc
3:600f,l000 que percebia como Juiz de Direito daquella
CiJade; Yisl1) ler sitio a reL~ritla cobran~a feita tle
accôrtlucom o~ 1. 0 da l.ab:'lla junta ao Decreto Il. 0 1133ti
de 2'1 1lc Ahril 1le 18U!l, e Ot·dem de 21 de Sctemhro ele
1872, n." :1'10.
Quanto aos eselarecimr~lltos rpw p~•lt• o Sr. lnspt't'lor
no snpracilat!o otlicio, Jcelara··lhc qtll' os ernolnmcnto~
são devidos ll:l 1';\ZãO ·Jp !'i 0 /., d1~ llltln li Yl'l\CÍlliPJllll,
on maioria tlcsle. :;té l:OOU:~OOI). ,. na ti!· I "/., do qnt~
t~XCI'tll't' de:-::~a rpt:!nli·l :ilt., ti:OOO.(()f)fl, qnt'•r tllh t';\,;os
1lt- nom1•:H;:io. CJ1tl.'l' no,; de :1n·e~sn, t.r,tnst'en!ttt'i:t, l't)moç:in, dP,.i,~·n;tt:Jo, promor;:ln ou p:ts>agern <le ltlll v:~r:1
'llill·o ''!ttprq;n t! oflil'io. t!n nte-::no outlilTt·n·nk 1\lini ..;leriP. 1\e··:!e IJlll! illli!YI'l' :t'l!.!'!lll'l\10

ti"

Yt'llCÍIIt1'!1lll.

1-i.w·nwll' du Rio Bnuu·o.

N. :11.- FAZENDA.- Elt í
A.;

H'llliOI'HS u;'ln JlllUI'Ill St'J'

t1E

liatlot•a.;

FEYEREIIIO llE

UC

187'1.

l'f'SJlOW':t\'t'Í><

Fazrn<l:t Nacional.

:'1

-

l\linislct·io dos Negocio,; da Fazenda.~ llio de Jaueiro
em 7 de Fevereiro de ISilL

O Viscon<lr, elo !li o Branco, Presidente tlo Tribunal do
Tltesouro Nacional, rlecbra :to Sr. lnspector d;t Thesourat'i:t de Faz,!nda tl:t Provinci:~ de Santa Catharin:1 ,
em I'Ci'posta no sun oflieio n." HiO de 20 dn Dezembro
de 18í3. que bem procedeu não at:l'itantlo como liatlores do Collcctor Jas renda~ gcracs da Yilla <lo Tub:trão,
lluas senhoras; visto que, de conl'ormitlade com o quo
já foi declarado pela Ordem n." 285 de 2U de Setembro
de 1.858, as ~cnhoras não potlcm contrahir responsabiliclarles alheias, nem nin:la prestando-se a atianç:tr com
apnlir·e:-: da Di\'irla Pnhlic.a.
Vi.swnrfe do Uin
•'•·CC:· f-

Rrtllll'(l.

3!J

IJO I; O\ Elt:'iO.

N. :i-2.----GliElH\A.-En7 n··:

FEVEP.Ell\0 nE

187'L

IJct~lara tplt' ~'i';·otumissõcs tle consu11tu ~ú tleVClll rmittir juizo
~o!Jrc o;

ohjn'cto:; tJIIC

s~o aprescutarlos ao seu l'X:llnr, n:1o po-

dPn!lo gniar-:;c por inforlllac;ües.

l\linistcriu tlo.;; Nt"~ocir,s tb. Guer"a.- Hio de Janeiro
em 7 llc Ft~Yct·ciro ·de lHi!L

Tendo procedido ÍiTt·:,·ulannrnlD a co!nmiss;ln, qtw
em :2.'~ tll' 1\l:lio do :lllllO pro\imo p:1ssado examinou e
ju]'-'.'OLI ll:IS I'ÍI'I'lllll~l:!llCÍ:IS i!1~ S('l'l'lll tJa,]os Cllli'OIISilffiO
divnr ..;os objccto;; pcrlent·cn!:·s ao 7." hatalhfiu de inf:m-·
l:lria, muito~ dos qu:ll'.' n:l:o lilc; foram apl'C'~cntados
Jltlr S<~ :11:li1rcm em poder rlt• praç:1s LlaLILtelil' hatnlhão
desl:~t·ad:L" na l't·r,vinci:l de S. P::ulo c em ontrm pontos,
dc:·laro a V. S .. IJ:\l a st':t <'Otthel'imt•nto I' dt•vidos dfl'i.[n<, lfllt' t'· :ninllll:'ulo o exame fc~to pela dita I'OIIllllissfio,
a lj!tal di'Yt' ir d!' HO\n cx:lllli:!:tl' os rl'fr•t·ido~ uligo~,
limiLando-sc a <·mittir .ittim t:lo ct'l:n:•itll' :·:ri'ITa tio~ qun
llit~ fon·tn prrs:'Ill c~. 11:1 fúr11ta das or1h·n~ r·m Yigor:
t'!llll[ll'il!do qur• V. S .. 110 inl.uiln d1• t'\'ilar 'I"'' se ,..,_
prolittZ'!!!t fac! o~ idi'l!i :ro , l[tl" prrd1'tlt d::r lttgar a :iiJUsos, n·cottlllll'lldt• l]lir' 1:11'' t:Oillt:tiS,Iit!,: j:'ttrl:\is ~c afa,lmu
do illll' SI' adt:l r·sl:dJi'l!'ri•lu, jnkawlo pnr i!lfonnacõt·~,
]lOI'!llli'· ne~se c:1Srl r'r·r:a illu·:nda a lis:·alicc:~·;;lo l[llll.lltc:'
ÍllCUIII

il1'.

Ot·d 11'0 outrosim :1 Y. S .. para o f:tZI'r rnll,;Ltr ao
Comlll:llld:wtc Llo Int'ncionado ln t:dlt:'io. que 1ara :'C J.l0111'1' l'C'tllver a respeito tlo r•quip tllli'llto dislt·thuido ás
!JI'iii.':IS dr•siac;uJas, tlirVn jH'ÍillüÍLII!l!'llil! r:::r trilo p<il'[!!
tlu n'.ta:lo r'lll 1]\1'' sr• a1:li:1.
lleus Uuanlo a V. ~;.- J01lrJ Just: til' i '/irl'il'll JlliilfiWira.
-St·. Fnncisro \!tlo•ti;) R IJ'nzo.

llt•,·lara IJllC tb llflit'iars hoa:1rarjos. dis:1 ·:1 '"d'" do :r·:··;i :" da
:~w·rra pors 'li tliTil--f:õil~i()::J:;j1l"!llo, lr··,n !t. lll tlin~iio a lrarts..
1"'rtr para a; l'l'tJ·:it:c·a" tl'nrtlr yirra 11. 1•11 t':iJ q:1r re,itl '111.

Minist •rio dos Neg-ocios tl:t Guerr.1.- Rio .11· .Janriro
!l tlc Fel :·reiro d~ l:;í't.
lllm. ,. Ex111. ~r.-CrJn,;ull:tlltloV. E\. ar• Ir~ Mini·;!rrio em r,flir:i!J u." l~i! rlc t:: r]p \"'''lllhl'" dn auuo

!'lll

passado se os Olliciaes honorarios do Elercito~ dispen•
sados do serviço da guerra por terem mão comportamento e pessimos costumes ou por outros motivos 1 que
não pre,judiquem seus creúitos militare~, têm direito a
transporte para as Provincias d'onde vieram ou em que
residem, declaro a V. Ex. para seu conhecimento e em
resposta :10 citado ollicio, que taes Officiaes não tôm
direito áiJUelle favor e ~ó ao Governo Imperial compete
r.onceúer-lhes transporte para o regres~o. conforme a
maneira por tfne se houverem nas commissões de que
forem ineumhidos.
Dnus G ua !'llo a V. Ex.- .lodo

Jo.~é tl!J

Uliveint JtUI··

qtteim.- Sr. PresidCJite da Provin1:ia 1lo Amazonas.

N. M.-IMPERlO.- E~l 10

DE FEVEI\ElRO DE

1874.

Ao 1\linisterio da Fazenda.- Declara quando compete aos Professores do Collegio de Pcrlro li c outros, no r.aso •ic publicação, a
~ral.ilka<jiío extraordinaria concedida por distincção uo ma·
gislerio.

:J. a SPCÇâo.-.MiuisiPrio tios Negodos do lmperio.lUo de Janeiro em tode Fevereiro de 1874.

111m. c Exm. Sr.- ResponJemlo ao aviso de V. Ex.
de 3 do corrente mez, tenho a honra de declarar a V.
E :c que ao Professor do Collegio de Pedro 11 Gabriel de
l\lc1leiros Gomes, juhilaL!O pelo Decreto ele f7 do mez.
passado, compete não só o ordenado c a gra lificação do
lugar, dos quaes trata o art. 31 ~ 2. • do Regulamento de
17 de Fevereiro I]P 18;)'~, mas lambem, em virtude do
aviso que dirigi a V. Ex. em ~O de Abril de 1.871., a gratificaçüo extraordinaria COtTespondente á 5. a pat·te do
vencimento, na importancia ue novece11los c sessenta
mil róis, (Uti0B000) concedida por distincção no magisterio por mais de quinze annos de serviço etfectivo, nos
termos do nrt.. 28 do dito RegqlanHmto, artigos cujas
disposkões &ílo oxten&ivas aos Profossores do Collogio do
Pí!(lt•o 11. nm YÍi'lttdtl do ;n·t. i'lO do 1\l~gulamtmto l16 ~~
lhiOIIIUIH'U ~(u11:1ift.

1)\.J tíOH~I\~U.

4.[

E por esta occasiito declaro a V. Ex. que, compro•
hendendo a disposição do refPrido aviso todo!\ os Pro•
ft>ssores jubilados que percebiam a dita gratificação
quando em exercício, quér· os de instrucção primaria,
quér os do Collcgio de Pedro li, quér· Hnalmentt~ os fias
aulas preparatorias annexas ás Faculdadt>s de Direito,
deve ser conta da a mencionada gra ti li cação da 5. • parte
quanto ao Dr. Antonio Herculano de Souza Bandeira,
e á Professora publica D. Catharina Lopes Coruja, jubilados por decretos: esta de 17, e aiJuelle de 21 do mez
passado.
Deus Guarde a V. Ex.-Joào Alf'redo Corré1t de Oliveira.
-A' S. Ex. o Sr. Visconde do Rio Bmut;o .
•~vhoo u (IUe se r•ef'er·e o antecedente.

3.• Secção.- Minislerio dos Negocios do Imperio.- .Rio de
Jaueiro em 20 de Abril de 1871.
Accuso o recelJimento do Aviso que o antecessor de V. Ex.
dirigiu-me em 5 do mez passado a. respeito da jubilação concedida ao Bacharel lllanoel Ferreira da Silva, na cadeira de
l'rof,~ssor tlr historia e gPographia do Curso de preparatorios da
Faenldade de Din~ito do Hecife.
Sr-g-nndo :e expru~ no IIICSIIIO Aviso, n 110 part1t:t•r ttue lhe veio
annexo, da Dirncloria geral da Coul;lltilidade do Thesuuro Nadona!, suseita esta Directoria as se!{uiutes duvidas na execução
do Aviso que dirigi á Hepartição a cargo de V. Ex. em 7 de Dezembro ultimo :
I. o Haver excesso da parte do Ministerio a meu cargo em
citar no Decreto daquella jubilacão os artigos da legisla~ão em
vigor, que aproveitam ao jubilâdo, visto que é ao l\limsterio
da Fazenda a quem compete exclusivamente a liquidação dos
vencimentos tios empregados inactivos, cabendo sómente aos
Ministcrios a que elles estavam sujeitos , determinar o tempo
de serviço com que são aposentados ou jubilados.
2. o Garantir o mesmo Decreto ao jubtlado a gratillcação extraortlinaria do art. 28 do Regulamento de 17 de Fevereiro
de 185~, quando esta não póde ser abonada, em vista do art.
31 do mesmo Regulamento, que apenas concede aos Professore!l
jubilados, com tempo d11 exercício superior a 35 annos, o ord~
nado e a gratillcação de serviço, não estando por isso a dit:\
gratilicaçào comprehendida em nenhum qestes vencimentos.
Conclue o Thcsouro observando que é o lllinisterio do Im~
pcrio o unico que expede os títulos de ipactlvidade aos empregados jubilados ou aposentados.
neclarando a V. Ex. que não é fundad~ essa observaçjlo, pois
que a Hopartiç;io a meu cargo já não expede ta11s ti tu los, do quo
ti pl'nva o que ocooq•o oom o ompre~mtto JJtt qua Rfl trRtR , l'll•

futnrc>i as clnvldns do 'l'hesonro dillerulo:
i," (,)lln, §flj.!IIIIIIO 11 J111pOI'Í:ll illl~Ofll~lllltlt• tllit 1 JulhttliO

~~~

dl:ufa. 110 Jlfll'f'N'I' IJa Uil·ootot'i" Uernl dt+ ~ou1111JIIIaa11~ iu 'full•
nECISªE$ DI-: i87\ G,

SllUI'O, a :tllrillltil;;"iu ti.J ~linbtrritl da Faz,'lll]l

litnita-,;,, a-;

dl' arilfllllC!it::tJi;ir:l rJC'ti~L'IILÍll:l\:;10 do I{IUIII(Illll I( UI: Clllllpt'fl' atH CII!Pfl';c:!IIO< 1'111 inad i\·id:Jrl•'. !'onlinuando a lil}tlilla(:io
do tcmt·o "'~seus "''1'\·ir:o> a pl'rlclll'l'l' aos uH! r•.'' i\Jini~II'I'ÍO'.
Attnclla C•>nsulla rn<~firntuu, nos lermos os lllilLS poc'll!\'iiS, a
nntrrior a qnc s.~ rufcre, e rm sua collforu<idarlc tcr!L procl'diliu
Pstr, Ministerio, lltCLH:ion:Jntlo 11os rc~JwdiYos Dccrrtos as vant:q.(rns aqnc lil'a111 (:IJI\1 din•ito o; t'lll[li'C~(:ttlns que ,.c jubilam
ou :tpn:'cnl:11n. 1: tl<'iX:tll:ln :10 d:1 Fnzrnda :1 •·prr:w:·!n :lrillilll~'li•·a sohl'P a quauli:1 qnt• illi'S ''"liiprtc.
2. 0 Qu:~ a gr:ililil'at.::lo de 3:lii,~IOO. illlfltll'lanl'i:l da 5." (tarl<'
do.; "''lleiLLLrLJfll.i r<JIIt'Cilit1a t'lll Yirludc ilo di ..,ro~l" llil ali.
2~ tio 1\l'g"HiaiJteidO ti" 17 (};• Fl'\'l'l'l'iro tfr .JRGí. tpl" uTiiC'Illll'i>
julg:t \1,\11 t'tii!I!Jl'lir :lll l'r<~l'c.'""'. F''I'I'!'ÍI'~ 1la Sih:< p:'l"' J:lllliV•h
conslaul 's <lo rcfrritln par<·t:<'r. Jl:itl n,·,u,, <ki;;ar d'' St'r aiiUII:tLI:t
a Yi>t:t Ih llll(II)I'Í:II 1\I'SII(L\I':'Itl t(l' C1.111,;11Jl:t tle 1.1 de l\O\'ellil\1'0
"" l8ii'f. da qna! st• tl:'tl c,·in!Lrt·lllll'Liln :1 r•,;., .\lini.,trrio e1n
Avi'o tlr l:l t111 IIIP~IIIII III<Z P :\llllll.
O(H'l':lCCH'S

F1111da-'.l' a dita li''''Dillt_:i·lo t'lll lfll". s,•<~ilo 1:11 :u:ilili,·a!::·l"

I'DIH'Pdid,'l

l'O:llO

l't'l'II!~L(lf'll:-::l

1~1

1

•

l~l'Yit_:tl

j:'l

pr~·:.!;!dO.

i'

11.:111

l'iJllÍp:ll"'<(:l ;\,; l[lll' .'illl tl:lli:l,; UllÍ('IIIII•'IIII' -JI'\llt:hlll'C- I' H'
liQ:!III :111 I'IT;•<·Ii\'11 0'-;•J','ÍI'ÍO th l'lli •l'l'::n. 11:'\'1) >":' l'll!bidrr:Hiól
di~. 11alill't'ta ih'l'iii<HI:'nlr l:nLl qw· a f'~);l lC.'Iha.,~l ~~in•il\) o:-; Jll'dft''i.''OL'r·: jnlJilatlus.
E' \'t'i:d·ul1~ que ,-.;! • p:~1··•:· ·:· ;ui t'J;:i:íid(l t .~:n rc;f:'ITJ;(·h
:~r:l!ili!·;l!'fto dP H•·~!"~OtHI. t'll/1: ~'din;t a :llgllil"', pt'td·~·:--~:-:o\·1.'.~. t'lll 'ir111<1<' tl:1 tlispo'iiJI<I do ar!. -to d:1 Lt•i d1' 1:; li!' lluiullm dl) IH::!i",
1na~ si alteudcr-:-'f' a qnP ~f'lJH'lll;~P(P dhpo:d(_:;-lo lui :.;.u!J.·di1nid:l
pt'la do arl. 28 du nc,~nlaitlt'iltD dt•17 dr~ F('Yt'n'il'o di' ·!tr;J.
t'.11:1t dill'cr,·nc;~ na ii!I[H'rlaLI'''a d:t [ir:liiii<·:~t;:'lo l' 110 l<':11po d<·
co.;<'n·ir:io prc<"ÍHl parn. sua olli<'JH::ill, n::o ,,c p1·11lt' dr,ix:u· tl•· <'idl<"illir ']111' :1 r..C<'I'iti:l H'''tdu,::"i" ,·, lalllhe:n :1ppli,·avi'l :·1 gmliii-

car.:ao ti r 'I"""" I rala.

:Lo (JIH' dc('L1rand0 o al'l. ~'1 dn HPguial!lt·Jlll) de r; 1l,' ?,L1in
de l85li tfUC oo; l'mf••sso:·,·s das anla•: (ll'i'!:aral11;·ia,; liuli:1111 '""'"'
ns vaut:l~!I'ILS rollec<lidas ao> Proressures tlr iusln11:r:lo pri111:tria
tio ~liillkipi;~ ,la C<'ll'IP prlns :1rh. :!G a 32 do HP:~nlanll'!llo ti<: lí
de Fevereiro de 1S1i'i. ,·. ill!'OLi!Pslavcl qne uúo se

1".'"'~

u,•g:JL'

ÚlfUCllcs o que a eslPs (• tl:ulu prl11., dtatlos al'ligo.,.
1\o.~o rwrlantn a\'. Ex. qnr, t'III rn·!•scnt.:a tlesl~s (Hllltll'l':lr:•·H'>
e. do par,•n•r. junt11 pnr t•úpia. l'llllt o !Jttal IIIP t:onfnl'Lllf'Í. '"
s1rva onleuar a l'X:'''II!';lo .:.• Llll'll A\·
ti·) 7 tl1' llt'Zt)llihr":
llllllldantln <'xpctlil' tii.\Íio,; tl•• .illhii:H::h :w l'rili't''''"l' l\1:111111'1
Fel'l't'ir:l th Sil1·:t '~'l(lllitlllll !),•ct·l'l" "'' :lil 1l1' :"\tl\'l'lllhl':' do :lll':•>
Jli'l":lt!O.
.
llt'll' Gtwrdc a V; Ex.- Jorio Al(1 rdo l:•nn;r, rlt' Ulil'l'i'·" .-A':-;.
Ex. o SI'. Min!-;tl'o f\ S1·r~·rlit!·in tle E~lado d1h Nt"~q\;in ..:. d.1
l'aZI'I!th.

i.'"

JJIJ I;OVEI::'\0.

N. titi.- AGRlCllL'flJHA, COMMERClO E OBRAS PUBLICAS.-E,I i2

Dl~ FE\'EIIEIRO DE

1871:.

Determinando que em tct'tllo especial seja la111.:ada a declaração
do valor de escravos que tem de ser libertados pclo{fun•lo da
em,neipaçáo,fcila de aecürdo com o Agente Fiscal, ohsen·andosé quaitlo ao arbitramento dos mesmos a c] isposir;:1o do art. :.!!l do
lll'g"Uiallll'l![o 11. 0 513i'i <[e l.31!C NOYt'JII!JI'O t!C 187:! .

.Ministerio dos NnQ"ocios da Agi'icultnra,

J

Commrr.~io

c Obras Publiras.-- Rio de .Ttnciro em 1:; dPFI'rcreiro
de

l8í~.

111m. I' Exm. Sr.- Accus;1mlo o reccbimenlo do
ollirio dn :!í dn Noveml.Jro do :111110 proximo pas~ad.o, <'tll
f]tW Y. Ex .. sul.Jmetle á approv:tç:lo do Grwt•r·no Impi'J'ial
·a rt•sposla qnc ili'U ao .\dmini,;lt·:~t!or da l\lcsa dt~ Heudas
Ja cid:11ll' dr Antonina, sobrn o l:Jnc.amrnto dn valor de
~~scraYos qui' lt·m de Si'l' lihcrtados p.Pio fllnilo da l'ill'tll,·i p:tc:io, d••r:l:tro 11111' IJCill resol\'cll Y. E\. odcna!lllo
que ~'lll ii'J'Ilto c'~pccial fosst• lalll:<llla a dcclaraç:'io do
valor de lal's eseraYt•S feita di' aCI'Iinlo rum o Nrent1~
liscal, ohserv:llll!o-se. quanto ao arl1itranwuto dus llli·smos a disposit;ão do art. 3!) dü Hl'gulamclltn approv~nlo
pelo Dec:relo n. o r.ii3r; dn 1:1 de NoYembro LI e 187:!.
D,•us Guarde a V. Ex .-.José Fernandes da Co~tn Pereira Junior.-Sr. Presidente da Provineia do Parau:l.

N. riG.- AGIUCULTURA, COl\11\IEHCIO E OBHAS
PPBLICAS .-EM .J2 DE FEVEnEII\o nE HG'L
Dedarn udo que, segundo o art. 20 do RcgulaHl•mlo appt·n~·ado
pelo Decreto n. o ~835 do L o de Uezernhro de t872 a(Ínalricula
dos)rsera.yus dl'vc ser [cita no municipin Pill lfUC cllrs l'l~siilelll.

1\liuisll:rio dos Nl'g-ocios da AgriruÚura, Commercio~--e Obras Puhlieas.- Hio ile Janeiro em J2 de Fever · u
de 1874.
~t..\~t\ A

'R

Illm. e Ex m. Sr.- Tenho a lwma d.e a c . ~~~~ccbimento do Aviso de V. Ex. rlc 7 dP NnY · ~~':"1 ~1nno
proximo findo. :1 que acompanhou o of · ,·
, Tlwsourari;1 de F<IZI'!lt·l:• dn ProYinl'ia de l'Prn 1~ro de ::o dC"
o

~

lõ:i
'

(
'l-<J

Jq

~-*_oos

QV

.::,Ao../.

Setentbro do dito artno, communicando a V. Ex. a re·
solução que havia tomado de mandar admittir á matri·
cula r,special de escravos que para essr. fim ap1·esent<tVa o
Dr. Malaquias Antonio Gonçalves, não obstao te a recusa
do Administrado!· da 1\ecebedoria das Rendas da capital
daquella Província; e I(Ue por igual modo procedêra em
relação a Liberal Mo1·cira Vital. occorrendo a mesma
duvida acerca dos escravos q uc apre.~entára á matricula:
E, em resposta cabe-me declarar a V. Ex. que este 1\linisterio approva a decisão daquella ln~pectoria, como
acima li::a exposto; po1· qua.tto, nos termos do al't. 20
do Regulamento que baixou com o Decreto 11. !~835, a
matricula dos escravos deve ser feita no município em
que elles residem.
Deus Guarde a V Ex.-José Fernandes da Costa Pereira Junior.- A':;, Ex. o Sr. Visconde do Rio Branco.
0

N. 57.-FAZENDA.- EM 13

DI> ~'I>VEREll\0 DE

J.8H.

Approva o aclo da PJ·esitleucia do Pará de mandar despachar
livres de direitos tres caixas eontendo livros, instrumentos c
outros oiJjcClos uecessarios ao serviço da Westm·n anú Bnt•
:;i/ian Telegraph Company.

Ministerio dos Negocios de Fazenda.- Hio de Janeiro
em 13 de Fevereiro de 1874.

lllm. eExm. Sr.--Declaro a V. Ex., em resposta ao
seu ollicio n. • 12 de 21. 1le Novembro de H!73, que fica
approvado o acto pelo qual essa Presidenda mandou tlcspachar livres de direitos, confot'lne solir,itára o Superintendente da • WPstcrn and Brazilian Telegraph Company, limitcd. "tres caixas contendo livros, instrumentos e m;tis objectos nccessar·ios ao servi(.:o a cargo da
mesma Companhia, na estação tia :::apitai Ja P;-ovincia.
Quanto ao pedido que V. Ex. f:lz no tina! do supracitado oflicio, cabe-me fazer-lhe scienle, de conforrniJade
com o diiposto na ~la!lsnh• 20. ~tio r•ontr:~r.!o appi'Ov:tdo
pulu !)coreto n,n tl'j70 llg ~li dn Abril uo anno proximo
ll11~!iilllil 1 llftl'll ~ OOll~tl'llt'l:ilo {) ílll~lfliO dttiol litihlHi t~•llHO';l,
~liwa~ "'~ mi~I'IIWI•'IIII'\' u Not'lll 1:1 o ~ui ~u lm~~·t·tu, qllt'

n,; ral .. ~.;;, flos tt•tTrslres p:1ra a!' juncções, o matel'ialtelc~raphico e os navio" empn~gado" nas operações de sondag·em e irnmersão, estão isen ~.os do pagamtmto de quaesqncr direitos, nos portos do lmpet·io, inclusive o expediente. por se eonsiderarem os ditog cabos nas aguasdo
Brazil, os tios terrestres e as estações telegraphicas da
referiJa Comptmhia, como fnendo parte da propriedade
do Estado, menos para o ell'eito de lhes serem appli··
caveis os pri vilegios que, no ci vcl, exclusivamente pertencem á Fazenda Nacional.
DeusGuarrle a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.- A'
S. Ex. o Sr. Presidente da Provineia rio Pará.

N.

r-;s.- FAZENDA.-E3l

13 DE FEvEREIRo DE

:1.87~.

A concessão de( aforamento de) terrenos de marinhas aos pro·
prietarios fronteiros não é obrigatoria para o Governo: de·
pende das conveniencias do Estado.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 13 de Fevereiro de 18i4.
111m. c Ex.m. Sr.- Sendo presente á Secção de Fazenda do Conselho de Estado o recurso interposto pelo
Tenente Coronel José dos Santos Viegas c outros da decis~io d r V. Ex. que lhes negl)u a preferencia na concessão dos terrenos beira-do, fronteit·os ás sua<; propricdadPs, na rua dos Voluntarios da Patria dessa Cidade, f' os concedeu por aforamento á Companhia da
Estrada de Ferro da mesma Cidade a Nova Hamburgo;
a referida Seccão:
Examinados 'os papeis c plantas, com que se instruiu
a que~tão por ambas as partes, bem como a planta levanta da por ordem deste 1\linisterio:
Vista a disposição do art. 5:1., §:f.~, da Lei de 15 de
Novembro de :f.83t, e as do Decreto n. • 4105 de 22 de
Fevereiro de :1868;
Considerando que o aforamento dos terrenos como o
df• qur sr Ira ta, do tlominio (]O E~tarlo, dPprndr do .iuizo

do

~:<~l'f'I'IH (illi••'l'i.d ,.

Prt•.c:i·l•·lll•·s

d~l.' l't'udn,~ia>,

na

l't'tt'ma tio supracitado art. tiL §H, visto que este autorizon o aforamento e não o ordeno" , pois a expressãoi'oderão aforat· a p:1rticulares- t'l facultativa:
Que pat·a s~rem melhor aproveitadas as terras baldias e tirar-se rlella·s remia para o Thesouro foi que o
Governo teve essa Llculdat.le, seudn a preferencia aos
fronteiros determinada depois como uma re.~ra a seguir-se no caso de pretenção tio proprictario fronteiro
e de outros particulare:;, e não como um direito obri~atorio para a concessão, c que exclua as convenicncias
do Estado:
Que entre estas convenicncias nvulta a construcção
de estradas ue ferro, geraes ou provinciaes, recommendatla ú attcnção das .Municipalidades pelo paragrapho
nnico •lo art. 3.• <lo mencionado Decreto n. • Uo;J:
Finalmente, que a da Estrada de Ferro de Porto
Alegre a Nova Hamburgo, favorecendo incontestavclm<'lltt• as communicaçõr;s publicas traz ú Província e ao
Thcsouro muito m:1iores vantr~gens tiO que o servi:o a
qne os reeorrente~ applicariam os terrenos ou :1 cui!ieação
que ncllcs projcctassem fazer; sendo al!•m disto certo
que os serviços de emharquo e transito niio ficam embaraçados o potlem continuar, c que o tr;~ço da mesma
<'Stralla, como se acha autorizado, é mais conveniente P
menos dispendioso; economia c commodidades que, revertendo em favor dos transportes e passagens pela cstratla de ferro, constituem beneficio publico e geral:
Foi de parct:er, pelas razões expo,.;tas, e as constantes
<lo oflicio por V. Ex. dirigido;'! Camara Municipal dessa
Cidadt~ em 10 de Março tlo anuo passado, que devia srr
sustentada a tlecisiio recorrida n inuefel'Íuo o recurso.
E, h a Yendo-se Sna Magestade '·· Im pora<ior conforma ti o
com o mesmo pareeer por Immcdiata Hesolução de 31
do .Janeiro proximo preterito, assim o communico a
V. Ex., para seu <~onhecimento c devidos etTeilos.
Deus Guanlc a V. Ex.- Vi.sconrle do Rio Branco.A' S. E'í.. o Sr. Presirlente da Província ele S. Pedro <lo
Hio Grande do Sul.

,I· ..

no t;lln:n-;n.
.'i . .'ID . - I'AZE:\f)A.- E'1l.'l

n1~

I

rr.YEnr:THn

nE IR7~.

Faz •'xlru,;il'a :! Pt·o\ ineia tle s. Paulo a llisposi0ão constante do
Ariso n. 0 2 1i7 de 21 de Maio tlc 1869. que regulou a porcentagrllt rins Mc.,as tle Hentlas e Collcclorias da Provi uciã'iJõ-Rio
tft5 .lauciro.
l\lini~tcrio do~ Negocias da
Fen~reiro Llc l87't.

F:tzcnda .-Rio de Janeiro

t•m 13 de

O Vi"1~onrlr~ tio Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thnsonro Nar:ional, tenrlo presentes os olllcios n.o• 27 c
:38 do Sr. Inspt'Ctot· tla Thr~sonraria ele Fazenda da Província Lic S. Paulo, de 2:.3 de Setembro c 17 de Outubro
do a·nno p:-L~sado, á cerca do augmcn to de porcentagem,
rcclam:1da pelo Collrctor c Escrivão da Collectoria da
Cidade ele Campinas, que foram indeferidos, e pelo Colleetor e Esrdrão da tia Cidade de Ari\:Js, altendidos por
cs'a The.,ouraria: e reconhecendo que a base mais conveniente para a tledul'ção da porcentagpm ü a do quantnm da rc1:da arrecadada Plll cada Estação Fiscal, declara
:w Hwsmo Sr. Inspcctor, para sua iutellig·cmia t' llL•vidos
t•fl"eilo~. iflli' fica C'(IPnsivo á Provincia de S. Paulu o
dispo.,lo no Adso 11." 2'1:7 1ie 21 de Jlilaio LiC ·181iU, qnc
I'C.'-!'!IIou a porct'llla0elll das dill'en~ntes 1\lt•sas de Renda~
~~ Collt~l'tori:l., do Hio de Janeiro, com o qttc, além da
m~ior i.g·n~ldadn no abono da porcentagem aos Agentes
Fisrars, derem cessar as reclamaçõc~ c altera~ões rjue
nrsla lllllcria ,;c ,,~m dado na sobredita Província.

Visconde rio Rio Branco.

N. iiO.- FAZENDA.- EM 13

DE FEVFllEIHO DE

187'1.

D:í provimcuto a Hlll rrcurso sohrc mulla il!lpost.a, por diiTerrn<,;a rle tJUant.illatle, em um dcspadw de farrlm ilc panno
tle alg-od:lo coratln. \'isto provir a tliiTr!'t•nt:a !lc(rng-ano !lt'l
Confcrrnle.
..
'

.1\linislrrio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 1;~ 1le FC\'crciro de 187TL
O ViscondP do H.io Branco, Presi1icntc do Tribunal
tio Thc,:ouro Nacional, communica ao Sr. lnspeclor da
Tllc~rtnraria rle FazeiHla rla Provinri:1 dn Maranhiin tJilP

foi pr.'srnlt' a e;;tr Trihunnl o rrcnr~o til' rCYi;o;t:~ an·
nexo ao seu otlicio n.• 61 de 30 de Setembro de 187:3,
interposto por Clempnte Jo"é da Silva Nunes t"- Companhia da decisão, pela qual a ln~pectcria da Alfande~ra
da dita Pt·ovinria mullára-os na quantia de 17361i00, pela
di!Terença de 200 kilogrammas de mais encontrados em
um despacho de quatro farelos de panno de alg-odão corado, a elles pertencentes ; c o referido Tribuna I:
Considerando que a nllutlida di!Tcrença foi devida n
ter o Conferente do despacho calculado os direi tos sobre
:l6~ kilogrammas quando a nota claramente dizia l'-)64;
Considerando que, por· essa razão nenhuma rc~pcnsa
hilidade cabe nos recorrentes, em vista tlo art. G06 do
Regulamento das Alfantlcgas, e tias Ortlt'ns tio Thrsouro
n. •• ti86 ele H dr DrzPmhro tlP l8Gl I' 29 dP t:l tle Ahril
tln 18!i'l :
Hcsolven dar provimento ao recurso, t•ara o ciTeito
de serem os recorrentPs relevado.'\ tla multa que lhrs foi
imposta, c mandar advertir o dito Conferente, pela sua
negligencia.

Visconde do Rio Branco .

N. 6t.- FAZENDA.- Ell t.4

DE FEVEREIRO DF.

187/L

Approva a creação de uma Collectoria de rendas geraes no novo
município de lllonte Alegre, Província de 1\linas Geraes.

l\linisterio rlos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeii·o
em J!i de Fevereiro ue t.874.
O Visconde do Hio B1·anco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Naeional, declara ao Sr. In~pector da The~ou
raria de Fazenda da Província de l\linas Geraes que, á
vista do exposto em seu officio n. • 3 de W do mez proximo findo, fica approvada a deliberação que tomou d&
crear uma Collectoria de rendas geracs no novo município de Monte Alegre; cumprindo, porém, que presle
os esclarecimentos exigidos pela Circular n." 2:llle tG
de Junho de 187:l, logo que seja installalla a mesm., Col·
lectoria.

Visconde do Rio Branco .

49

DO 1:0YERN1l.

N. fi:L-GUERRA.- E" ·17 nr.: FRYEnETRO bE fR7fl.
Drrlan qnP um Sargento 1!:1 Companhia de Enfermeiros, con-

demnado a mais de um anuo de prisão, está comprehendido na
Rm;olur;ão de U de Dezembro de 1860, para ser rebaixado a
soldado.

l\finisterio dos Negocias d:~ Guerra. - Hio de Janeiro
em 17 ele Fevereiro de :l87i.
111m. e Exm. Sr.- Em solução ao seu officio n. o Hi40
de 3 do corrente, ao qual acompanhou o do Cirurgiãomói' do EHli'Cito de 22de Dezembro ultimo, consultando
se deve ser considerado como 2.. " Sargento graduado da
Companhia de Enfermeiros ou s<'· corno soltlalloo cnferm riro Josü Ignac.io da Conceição e Souz:t :declaro a V.
Ex., para s'eu conhecimento n Iins convenientes, que
determinanuo a Immediata e Imperial Resolução de 22
de Dezrmbro de 1860, que os OITiciaes inferiores, condemnados á pena de pri,ão por mais ile um anno, srjam
rrbaix;~rlos ú praça de sold;~do, e tendo o enfermeiro de
que SI~ trata cumprido a srntcnça de dons annos de
prisão com tr:-~balho, por crime de fnrto, está elle comprch endillo na citada Resolução para ser rebaixarlo á
p1·aç:~ de soldado, dn,·cnelo ser transmittida a inclusa
r·r•rtidão de assentamentos ú companhia, a qnn pertence
o dito enfermeiro, para os devidos effeitos.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Olireira Junqueira.- Sr. Barão da Gavia.

N. t1:3.-FAZENDA.-EM

l8DE FEVEREH\0 DE

:1874.

Digpensa os Agentes dos paquetes brazilciros da linha do Sul da
apresentação dos conhecimentos da·· carga recebida pelos mesmos paquetes nós porto> intermediarias de Montevidéo ao
Rio de Janeiro, c vice·versa.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro
em :18 ele Fevereiro ele :1.87'1,.
Communico a V. S., para sua in telligencia e devidos
effeitos, que, á vista da informação constante do seu
oficio n. o ~i79 de 2IJ. de Dezembro proximo pas~ado,
tiECI~(•t-:S

m: 18H 'i,

l:iO

DI!:ClSÔR!l

foi concedida a Norton, l\lcgaw & Youle, Agentei\ dos
paquctr!' brazi\eiro~ tla linha tio Sul, a di!'pen~il, qur
pediram, de apresentar os conhecimentos tl:l carga recebida nos portos intermediarias de Montevidéo ao Rio tle
Janeiro, e vice-versa.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro lnspector tia Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 6L-AGRICULTURA, COl\lMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.-El\I 1!)

DE FEVEREIRO

DE

1874.

Reform:l 1le:Regu\amento e tarifa;; ua'1estrada de frrro tlc Santos
á

Jun!liah~.

N. 2:17, l." Secçiio. -Dircctoria CPntnl. -:Ministl'rio tios Nt>gocios da Agricultura, Cnmmercio c Obr:ts
Publicas.- B.io de .Janeiro.- Em l!) de Fevereiro de
\87 11.
lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em solnção ao
officio •le 12 tle Novembt·o do anno lindo, a que

~l'u

acompanhou por cópia o elo Presidente da Dircctoria da
t·strada tle frrro tia Companhia Paulista, que licam approvados o regulamento e tarifas Llellnitivas para a estra1la tle ferro de Santos ú .lnmliahy, ot·ganizaLias !1Clo
respectivo Engenheiro Fiseal, de acnlrdo com a SupPrintentlent•~ da mesma cstracb; devendo porém fazer
no rc.cnllamento as scguintr>s alterar;õl'S:
Suhstitn;:nn-se as primeiras pala\Tas do art. 7." ;
" A:::. JWS5oas q11P orcuparcm 11111 comp~rtimr>nto de carro
tlc fJllalqncr classn potll't·:lo l•'var comsigr; cães g-r·atni tamE'nte;" por est:1s" A família 011 pessoas t[UC se reunirem p:11·a comprar ou occnpar um compartimento de
carro potlcr:lo, •·te. "
O ar~. \)." dá il companhia o tlirl'ito tll~ LOmar qualquer btlhnte on p:1SSc' de qnc tratam os artsJ1.", ~i."(~ li."
quando tl:lo forem apres1~nt:ulos pelas pessoa,; a qtwm se
eon('ci\cram. Os hilhetes de qnc trata os art." i'i." são o:;
dfl ida r volta, YCiulidos por '18 hora,;, com rrducr;ão ele
2i'i "/., 1lo preço d0s hilhctt•s or1linarios; c tacs não costumam ser nominac" nem convem rJtJe o sejam para
maior simplilicação do serviço.

DO

GO\"ERNO.

No :Jl't. 17. rm H'7. dr• trinta mil r{•ig tlr multa
tliga-:;e Yinll' a cincor.nta mil réis, como determina o
regulamento para a lisralisação da segurança, custeio e
cons(•narão das cstr.tdas de ferro, de 2{) de Abril ele
18;)7'
s(~

.

~i «por conta e risco de quem
pcrteucrr, '' qu<'rem Jizer-sem responsabilidade da
companhia-den~m ser supprimidas, porqne, ficando os
volumes de que trata aqucllc at·tigo sujnítos a armaze-·
nagem, como ficam e deve ser a companhia por elles
rcsponsavel, salvo os riscos provenientes ela natureza
ou cspecie de mercadoria nelles contida.
Com esta rcsaiYa dcYe set· entendido igualmente o
art: 11.
O :~rt. 1G redigido com sufficienle clareza.
A's ultimas pala\'l'as Jo ~rt. u9: «as fracções menores
de 20 réis ~r·í·üo contarbs como 20 réis » accresccnte-se
e;;;tas: « qn~ndo não haj:~ duas ou mais parrellas para
sommar ". :\T(•str~ caso a di~posir;ão do artigo clererá ser
applirada ú som ma súm!'llll' e n;lo a c aLia parcella.
Subsliltl:llll·se as ul!imas palavr:~,; rio primeiro periodo do arL.G':2: "com mcuç:lo rio preço total devido pelo
1rar:sporlr', » por estas: " mencionando-se a lotação do
Lle,;tiuo, nomes dos remellenles e dos consignatarios,
111arcas, f!Ualidade do.;; Yolnmes, especie da mercadoria,
freie p:1go ou por pagar.»
Deu-; Guard1~ :1 Y. Ex..- José Fcrnande.ç da Costa Perril'll .Juniur.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

as palavras elo art.

N. {i:i.-Gl'JmRA.- E~r 20

JIE FEVEREIRO DE J87~.

Mant!:1 adnplaJ' provis!ll'iamrnln nos Corpo.; de Artilharia um
lllllrll'lo de IIJ:t!Pia proposto prlo ComnJanllantP tio L 0 hatalhão
d:ttpiPII:t a nua.

1\linistcrio dos Ncgoeios da Gncrra .-Rio tle Janeiro
em 20 <1() FL'Verciro de 187'L

N. flfi.-GUERl\A.-

E~r 21 DE FEvr.:nr.IiHi oE tR7f~.

l\landa adoptar um[modelo de \arreiamento para uso do I. • regimento de caVãnariaLigcira.

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em 21 de Fevereiro de 1874..
Illm. e Exm. Sr.-Em respostaaoofficio que V. Ex.
me dirigiu sob n. • 2066 e data de t2 do corrente, remettendo o modelo lle arreiamento confeccionado no
Arsenal de Guerra da Côrte, e que examinei, declaro a
V. Ex. que o mesmo modelo deve ser ncloptado p:~ra uso
do 1." regimento de Cavallari:~ Ligeira.
Deus Guardt~ a V. Ex:.- Jo1JJ .To.~ é dr! Oliveira .Tnnquám.-Sr. Jhr.'io da Gavia.

~.

fi7 . - JUSTlÇA . -

E~I

21

DE FF:\"EREIRO OE

!874.

DeYnm se1· cham:ulos .Tuize;:; de Dirrito no caso do impedimeniL>

prolonga1lo •lt> Desemhargadorrs, romo na falta tlr,;trs para o
julgamento de ãigl1in fpito.

Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de .Janeiro
21 ue Fevereiro de 1874,.

Are uso o recebimento do officio que V. S. me dirigiu
em 1. • do corrente mez, communicando que a Relação
de S. Luiz não pôde funccionar por se acharc~m ausentes
cinco ue seus membros, c soiicit,1ndo providencia a tal
respeito, visto parecer-lhe que neste caso não é admissivel chamar Juizes t!e Direito, jú porque o art. ü.•llo
Regulamento de 3 de Janeh·o ue 1833 exige para o começo do uesp;JCilO na Relação a presença ele cinco DesemIJargadores, além tio Presidente, ja porque o art. 83 do
mesmo regulamento só permitte que se chamem Juizes
de Direito para o julgamento de algum feito, e não para
se completar o numero de Desembargadores, 11ue formam casa.
Em resposta declaro a V. S., que tem applicação á
I'S[lf'Cit' o cita.do :ll't. s:J do HrgnlaUII'lliO LI I' :J tlt' Jallf'ÍI'O

DO GOVEUNO.

de 18:J:J, por quanto se para o julgamento de algum feito,
na falta ue Desembargadores, a providencia legal é chamar .Juizes de Direito, preferinllo os mais vizinhos, com
força de maior razão se deve usar della quando ha impellimento prolongado de membros do Tribunal, e fica
este impossibilitado de funccionar.
Deus Guarde a V. S.-Manoel Antonio Duarte de Azevedo.- Sr. Presidente da Relação de S. Luiz.

N.

fi8.-FAZENDA.-E~I23

DE

.FE\'ER~:mo

DE 1874.

Os títulos de nomeacão para commissõcs temporarias só devem
p:íg'~r as taX:ú'
qurr do scllo, quér dos emolumentos.

iíx;s,

l\Iinisterio dos Negocios lia Fazenda.- Rio de Janeiro
em 2:~ de [?evcreiro de 187~.
lteprcscntando a 3.• Contadoria do Thesouro Nacional
em 29 de Janeiro ultimo , ãcerca da cobrança do sello
da nomeação de Alfredo José Nabuco ele Araujo Freitas
para o lug~r de Praticante da Carta Geral do Imperio,
visto ter a Hecehelloria tio Rio de Janeit·o exigido a taxa
fixa de dez mil réis, de emolumentos, recusando receber
o ~ello de um mil rilis, por entender que a dita nomeaç;io estava sujeita ao sello proporcional; declaro ao
Sr. Administrador da mesma Receberloria, para seu conhecimento c devidos eiJeitos, que, devendo estar de
harmonia a cobrança do sello com a dos emolumentos, e
sendo considerada temporaria a Commissão encarregada
do levantamento da Carta Geral do Imperio, os títulos
de que se trata estão sujeitos ús taxas lixas, quér do
sello, quér dos emolumentos.

Visconde do Rio Branco.

N. nn.-tWEHHA.-

E~t

2{)

DE FE\EHEillO n~;
1, <

•

I

I

UnfL

t

Dcclar.t llUC o:> mrdicos civis conlraelatlo;;; ttnalldo <loPnlc,;,

,,·~

lêm direito a sôldo Ó. etapa até 3ú dias, C lllH' 110 easo tlc C~tl'
tit'I'Clll esse prazo, dc1·em ser rr>citlllido; SI'US t·ontraclus.

Circular .-Ministerio dn:-; Negoeios da Gut•tTa.- Hio
de JanPiro em ~íi tiL' Fe·,('!'t'iro dt~ l:)i·~lllttl. c Ex.m. ::)r·.-Cheganilo ao conhecimento dt~ste
1\linislt;rio que r•m algutttas Proviaci:~.; st~ lcmalm.,ado
rla disposição contida no Aviso Circular du 1l dt• Dezembro de 18ti5, abonantlo por te:npn indi'lenninadr• aos
medicas civis contracta,los, quanuu rloeutes, soldo e etapa, sem ao menos prccPdcr in."pccção llt~ s;tnllL~ e a
conscqucule licc·uça da auto1 itlade resjwctiva, c convindo que tique bem lirmarlo o priut·ipio tlt~ qttc Lll'S mcdicos só tlcvem pcrcellcr vencimentos \li'O lahon~; declaro
a Y. Ex., para >.eu conhecitnento e devidos Iins, que a
di ..;posiçãn do citado Aviso Circular é srímente applicavr,l aos medico~ eivis doen!r,;; até trinta di;:s; uo caso
dl' 1)'\ei•dt~rrm cs!l' prazo serão n:srintlidm; ~ens contractos.
Deus Guar.ln a V. Ex.- Joâo Josti llc Ulivcira Junqneira.- Sr. Prcsi1lonlr• 1la Provineia de .....

N. 70.-GUEHRA.- E\1 2ü

DE FEVEREIRO llE

W71.

Manda qnecontinu~'m a ser fahriratlos <10 couro crt'1 os arrei()§..llal'a
uso das prat.;a' th) cavallaria. do lUo Grandn do Sul:;;·· de ,~;la
lavrada para o dos respccti\·o; Olliciacs.

l'llinisterio dos Neg,1eio.;; da Guerra.- Hio de Janeiro
em 2li de Fevereiro ue 1B74.
lllm. c Exm. Sr.- Tendo-me V. Ex. rcmcttido com
o seu ollicio de J i rlc Janeiro ultimo, cópia do que llle
dirigiu o Birl'clor tio A'·srn:d de (;u(:rra tles;;a l'rovillcia, consultando St', com a publicação das tahcllas approvadas pelo Decreto u." ti:J:'i5! de 2:1 de .Julho do anuo
proxima pas~ado, entre as quacs a tlc n." 2 manda dar

llU lõO\'EI\.\It,

arreios de sola lisa para as pra~as de cavallaria das Províncias do lHo Grande elo Sul c l\lato Grosso, c de sóla
lavrada aos rc~pecli vos Ofllciaes, deve considerar-se
revogado o Aviso de 27 de 1\larço do mesmo anno que
mandou fabric:tr esses arreios de couro crú; declaro a
V. Ex. para seu conhecimento, e para que faça constar
ao rcreri!lo Direclor fJIIC, apezar do que estabelece a
tabclla, devem continuar, como medida temporaria, a
ser fabricados de couro crú os arreios para as praças de
cavallaria dessa Província e de sola ianada os que se
destiuam para os respcct i vos O!li c iaes.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqncira.- Sr. Presillen te da Província do Rio Grande do
Sul.

N. 71. -lMPEHIO . - EM 27

DE FEVEREIRO Dlc

187&.

Ao Prcsitlonto da Provincia do Rio Grande do Norte.-Declara que
ao/pronunciado por crime de1·~ponsa!Jilitlade não se deve dar
po,:;p do eargo de Vrreatlor.

';L" Sect_;ão.- l\linisterio tlus Negocias tio lmperio.Rio de Janeiro em 27 de Fevereiro de 18í!i.
lllm. e Exm. Sr.- Com o ollicio de V. Ex. de i3 de
.lane!ro ultimo, recebi o requerimento em que o Bacharel Mileno de Torres Bantleira representou contra a
tleliberação que tomou a Camara 1\lunicipal da cidade
da Imperatriz de não lhe dar posse do cargo de Vereador pelo motivo de ach~r-se pronunciado em processo.
pot· crime de responsabilicladP.
Em resposta declaro a V. Ex. que, ~ Yista do a.rt. 29
da LPi n. • 203:3 de 20 de Setembro de 1.87t, procedeu
rcgulannenlc aquella Camara.
Como, porém, não tenham sido reccbiuos na Secretaria de Esbdo do lmpcrio eom municação de V. Ex.,
nem os papeis relativos ;'t eleição que V. Ex. diz ter
provisoriamenteannullaclo c na qull obteve votos o dito
Bacharel, cumpre que V. Ex. envie sem llr,mora o.s
ditos papris para re3olvcr o Governo Imperial sobre o
mcncion~Hio acto.
Dt~us Guat·dt: a Y. Ex.-· João Alfredo Corn!rl de Oliceim.- Sr. Pre~i•lcn te da Pro v inda rio 1\io fi rancle do
Norte.

DECISÕES

N. 72.-1\IAHINHA.-Amo

DE 27DE FEVEREIRO DE 187ft:.

Faz extensivas aos Praticos pertencentes ao serviço das forças
navaes estacionadá!!"ÜÕ!Uo da Prata as disposições dõ À viso
n~Bo de l.S de oulíiliro Je!872.

!t:. • Secção .-Ministerio dos Negocios da Marinha.Hio de Janeiro em 27 de Fevereiro de 1874.
Illm. e Exm. Sr. -Attendendo ao requerimento do
Pratico José Ricardo, que se acha em servico da força
naval no Rio da Prata. c as informações prestadas pela
Contadoria e por esse Quartel General em officios n. os 269
c 2~i2, de 2l e 24 do corrente, resolvi deferir a pretenção do supplicante, cumprindo que V. Ex. espeça as
precisas ordens, no sentido de etiectuar-se o pagamento
das gratificações devidas, ao cambio de 27 dinheiros por
t 1)000, nos termos do Aviso n. o 2560, de t8 de Outubro
de t872, cujas disposições ficam d'ora em diante extensivas aos Praticos que estiverem empregados na precitada força naval.
Não tem lugar, porém, a indemnização pedida pelo
supplicante, do que de menos tem recebido, e que constitue divida de exercício findo
Deus Guarde a V. Ex. -Joaquim Del{ino Ribeiro da
Luz.-Sr. Ajudante General da Armaria.

N.

73.-

GUERRA.- E~l 28

DE FEVEREII\0 DE

i874.

Declara o modo por que devem ser tirados os vencimentos das
praças de pret para o custeio das Enfermarias e Hospitaes 1\lili·
tarcs.

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 28 de Fevereiro de t874.
Illm. e Exm. Sr.- Tendo o Commandante do Asylo
de Invalidos, consultado no officio que dirigiu ao Conselheiro Quartel-Mestre General, em 22 de Janeiro proximo findo, sob n. o 88, sobre o modo por que deverá cobrar
a _quantia necessaria para o custeio da Enfermaria do
dito estabelecimento, visto que o Aviso Circular de t7
ele Dezemhro do anno proximo passado determina que

Do

liUYEitNO.

;,)7

não se tirem mais em relação de mostt·a os vendmentos
das praças que •i verem baixa aos Hospitacs ou Enfermarias ; declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins
convenientes, que os vencimentos das praças de pret p3ra
as Enfermarias Militares devem ser tirados na fórma dos
arts. 62 e 63 do Regulamento de 30 de Janeiro de i861,
subsistindo a respeil.o dos Hospitaes geraes o que foi
determinado na referida Circular de 17 de Dezembro do
anno passado.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqueira.- Sr. Barão da Gavia.

N. 74.- AGHICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 28 DE FEVEREIRO DE 1874.
Autoriza a Presidencia do Espírito Santo a innovar a clausula
6." do contracto celebrado com o Coronel Severino Pedroso do
Amaral Brandão em 1!!8 de l\laio do anuo passado.

N. 336.- Directoria Central.- Minislerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.Rio de Janeiro em 28 de Fevereiro de 1874.
lllm. c Exm. Sr.- Havendo requerido o Coronel
Severino Pedroso do Amaral Brandão que a subvenção de
duzentos mil ríJis, estabelecida no contracto celebrado
com essa Presidencia, em 28 de Maio do anno findo, por
cada colono que estabelecer na sua fazenda de Santa
Cruz, comarca de S. Matheus, lhe seja paga a metade
na occasião de chegar o colono e outra metade um anno
depois, conforme se concedeu a Pedro Tabachi, pelo Decreto n. 0 5295 de 3i de Maio do anno passado, fica essa
presidencia autorizada a innovar neste sentido a clausula 6. • do contracto celebrado com o peticionado.
Deus Guarde a V. Ex.-José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Presidente da Província de Espírito Santo.

DF;Cl6ÓES DE 187~

8.

N .7t).-JlTSTIC.\ .--

"

E~1

28

DE FEVEf\Eil\0 ug

Hl74.

Sobre o confiicto de jurisdic~iio tleclaratlo !'Cio Presidente da Provincia -iic s: -Pitutó ãoJuiz dos Feitos <h Fazenda em rola~.'io it
r.omp:mhia Sorocabana.

2." Secção.- Ministerio do:; Negocias tb Justiça.Rio de Janeiro em 28 de Fevereiro de 187í.
Illm. r Ex.m. Sr.- ~"or~m prescnlP~ a Sua Magesl:ulc
o Imperador o oflicio de V. Ex.. n. \)9 de t\l de Julho
<lo anuo pa~sa1lo e mai~ papeis relativos ao conflicto tlc
jurisdicção, que V. E'i:. declarou ao .luiz rlo~ Feitos da
Fazenlla, por admiltir ~~ste a companhia Sorocabana da
cslratla 1le ferro a nomcat· e approvar arhitros que julg-assem a prclenção, que sustentava de haver garantia
de juros tb qu:\1\tia de 1:iO:OOO,.~, dPspcnilida pelo Prcsillente d~ Directoria em <listribuição dr- acçõei>.
Consta dos referiu os papeis, que V. Ex. c seu an lcccssor não atlc111lcram ~~ rrdamação 1la companhia Sorocabana, por não estar aqucll:t dcspcza incluida no capital
<·~prcifica1lo na condição Ui. • ~ 1." do contracto entre a
rnmp:tnhi:t <'o t11nerno da Prov·ineia, visto que não podia
St'l' rqntl:ttl:t 1\t't't'~,;aria p:ll'.l :1 Ctll\,;trurç:in da e~tr.1da : t'
l't't'll~ar:llll-~t' a I'PJnir 1\P jnizn arhitr:tl par:t :1 dcci~:ttl
tl:tl(llt'~Litl por ~et· t'.'l:t da t'~phrra da juri.-dirçüo aL!tnini,-tr:ttiu. t'lll rado tlt• wr,;aJ· ~obre a lix:tc:io dos limi!l'.;
tltl t':tpit:tl garantido, rdcrir-s~' ;i e\t't'IIO~~ dl' un1:1 cmJll'l'/:t dl' trah:tllttl.' publit'tl.', l' lt'r por ohjeclo direito~ c
inlt•t·~·.-.-,·s dt'l'ivat!o,; imtucdial"lmcnte, tl:io tio ronlr;tdo,
"'' n:io da lei proritH'ial que dclt•nnin~~u o capital c c~la
belt•ct'll .1 g·aranlia tlt' j;tro.:: p1ra a UH'ncion.1da t'illprez1.
E ll lllt'-'lllO Anguslt! St•nhnr, lt'tlllo llUvido o seu Con,;l'llltl dt• E.::Ltdo, com rujo p:trt'Ct•t· SI' conrorma. m:mda
tkt'lar:tr :1 \'.Ex. qUt' proct'Lil'n l't'gnbt·mcntr, obsbndn
:to procl'-'~O arhitr3l, que ,;e in,;taurara no Juizo dos Fctlo.::
da F~tZI'Ilth.• I' l"!':;olvt'Hdo lflll' a contron'!'.<i;t i· da compctcncta da .tnrisdicção administrativa.
lklil!era!Jdo que não fos.-c !Prado em conta do rapil:d
garant1Llo a cmpreza a quantia t.lespcmlida em emissão
de acçõt>s, exprimiram V. Ex. c seu antecessor o sentido
obvio lia condi,ção IG." ~ :1.. 0 rio contraclo feito com a companhia, que não autoriza a suscitada duvida.
1\las quando ella se pudc!'sc suggcrir, não seria a controversia da esphe.ra da jurisd_icçào c i vil, porque V. E\.
lra~ava ~c dar a lct a prcci~a mtdli;encia para sua exeeuçao, mterpretando as clau~ulas Jcgaes do contrario

DO

li O\ IWNO,

celebrado com a companhia, de lixar os limites tlo capital
rJUC lhe era garantido, e de tlderminar a~ condições
gcraes dr r•xislencia rle uma cmprc+a de trabalhos puhlicos, assumptos que escapam á competencia do Poder
Jurliciario.- Excluir da contestação em tal caso a jurisdicç~io :tdministraliva, fôra transferir a execur;ão da lei
das n:ãoo: do Pre~idente da Província, a quem incumbe
esse tlevl'r, para o Poder .lutlici~rio, qua11tlu não se I rala
de ma leria propria do direito privado.
Por rstc' fumlamr~ntcs Houve por bem Sua l\lagestadc
o ImlH'rador re~olvcr, que ú V. Ex. compPte decidir a
QUL'slão suscitada pt:la Companhia Sorocabmw da estrada
de feno, e que rleu lugar ao conllieto de jurisdicção.
Deus Guartle a V. Ex. :_Manoel Antonio Duarte de
Azevedo. -Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

N. 71i.-Jl:STIÇA.- EJJ

~ DE MAIIÇO DE

187í.

l\'Js L'lllll:ll'tas ;;<'r:u~,; o julgamento da desi-;tcncia durante a

l'orma,:ão tia ettlpa compele ao .Juiz Municipal, uul'itlo o Prnlllotor l'ulJlico.

2.• Sccção.-l'lliuister·io dos Negocias da Justiça.Hio de Janeiro em~ de Março de 187~.
111m. e Exm. Sr. -A Sua l\lagcstade o Imperadot·
foram presentes com o oflicio dc~sa Presidencia de 2~

de Outubro de 187~, solJ !1." 81, a consulta do Juiz de
Direito da comarca de Caxias c m~is papeis juntos
ácerra da st•guinte qur,stão: se n~s comarcas geraes
pertence ou urro ao Juiz :Municipal julgar em crimes
cornmuns a dt·~istcnci::~ requerilla pelo autor.
E o mesmo Augusto Senhor manda llecla r ar a V. Ex.,
q uc nas comarcas geraPs o j ulg1men to da clesisteneia iluraule a formaç~o da culpa compete ao Juiz Municipal,
ouvido o l'rowotor Publico; urro só porque neste caso a
dcsislcncia é um incidente do processo, como porque a
attribuição de julgai-a, antes da lei ua reforma judicia:-==--~
ria, era cxt~rcida pelas autoridades formadoras d,
\.A AR~
(aviso de 27 de Abril de t.853) e fico~1 subsis · o {I~ ,,, ..,
os Juizes l\lunicipaes em vista do art. 4,. • ~.c!l\La~'Lei
"tlos arts. :; c i7, § 2. • do Decreto n. • ~We 22 de
Novembro tlc 1871.
~

VQ:i
"

!ã:i

tiO

DEt:ISÕES

Encerrado, pot·óm, o .~ummario da culpa, deverá
no julgamento ela tlesistcncia o que para o
lançamento <lispõc o art. 3:33 tlo Regulamento n.• i20
de :n <le Janeiro de i8'~2.
Deus Guarde a V. E".- Ma.noel Antonio Duarte de
Azevedo. -Sr. P:csiLlentc da Província do Maranhão.
o!J.~crvar-sc

N. 77 .-GUERRA.-EM

;~ D~

)L\RÇO DE

187fl,.

Autoriza o Presidente do llio Grande <lo Sul a mandar admiltir até 20 Ofliciaes c praças de pret nas aulas do 1. • annn
do Cur;;u de Cavallaria c Inrantaria, mandallo restabelecer
na dita l'ruvincia.

Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro
em 3de l\larçodc 1874:.
Illm. c E'>m. Sr. -Devendo ser publicado brevemente o Regulamento para o Curso de Cavallaria c Infantaria, mandado restahelccet· nessa Província, c nomeado o pessoal docente 0 administrativo para que
pos~a em Abril proximo ter lugar a abertura das aulas
do L• anno do referido Curso, fica V. Ex. autorizado a
conceder aos Officiaes c praças de pret dos corpos estacionados na Província, licença para ahi estudarem até
o numero de vinte, os quacs deverão mostrar-se habilitados em francez, portugnez, geographia e quatro primeiras operações de arithmetica, prepara to rios exigidos
para a admissão á matricula deste Curso no mez determinado; ficando V. Ex. pl'evenido de que farei seguir
opportunamente dez alumnos tirados da ~5cola Militar
e já habilitados em todos os preparatorios exigidos para
a matricula.
Deus Guarde a V. Ex.-JoãoJosé de Oliveira Junqueira.
- Sr, Presidente da Província do Rio Grande do Sul.

IH

00 GO\'E!l:\0,

N. jH,- FAZENDA.- Ent t~ nE
rr~gate

O

MARÇO DE

t87!L

annual elas no las dos Bancos de circula~ão deve ser
feito actuâlinente na razão de 2 li%.

·

:Ministerio dos Negocios ela Fazenda. -Rio de Janeiro
em 4 de Março de 1874.
Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., pat·a seu conhecimento, e o fazer constar ao Presidente do Banco da
B~hia, em solução á consulta por elle feita em officio de
10 do mcz proximo findo, que a t:1xa de 2 t;2 "/., estabelecida pela Lei n. • 2400 de 17 do Setembro de 1873,
art. L é a que deve actualmente servir para aredacção annual da emissão dos Bancos existentes no Imperio.
· Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio !Jranco.A' S. E\. o Sr. Presidente da Província tia Bahia.
0

,

N. 711.- FAZENDA.-

E11

!'i

DE ni\RÇO DE

1874.

Previnr ás Thesourarias de que a nova morda de bronze de 4.0
réis é por emquanto exclusivamente destinada ao troco das
ele cobre do antigo cunho.

:afinisterio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro
em ti de Março de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Naciona I, communica aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda que vai ser-lhes
rcmettida a nova moeda de bronze do valor de 40 réis,
cunhada em virtude do Decreto n." õ469 de 19 de Novembro de 1873, a qual é por emquanto exclusivamente
destinada ao troco das moedas de cobre do antigo cunho,
ora em circulação; cumprindo que se cscripturem na
caixa de deposito especial, na fórma tlas Instrucções de
18 de Outubro de 1872, as quantias que lhes forem enviadas naquella moeda, e se annuncie a sua emissão.

Visconde do Rio Branco.
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N. 80.-

FAZE~DA .-EM

i

DE ~[ARÇO DF.

187·L

Declara que a 1lontrina da Ordem n. 0 639 ue 31 !le Dezembro ll•'
:1869 só é applicavel ás Thesourarias !las I'rovincias onde ha

Hecebellorias, e que na~ demais deve continuar a ser observada
a regra estabelecida pela Ordem n. o ~8 Je 26 de Janeiro
de lR60.

Ministcrio uos Negocios da Fazenua.-Hio ue Janeiro
em 7 de :Março de :l87!J,,
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspectot· da
Thesouraria de Fazenda da Província de Santa Cath:~rina
que foi presente a estr, Tribunal o recurso que acompanhou o seu officio n." 161 de 20 de Doze:nbro de 1873,
interposto pelo Chere 1le Policia d:1 Provinci:~, Bacharnl
Herminio Francisco do Espírito S:~nto, da decisão da
mesma Thesomnria, que negou-lhe a restituição do
sello, direitos e emolumentos qtw de mais pagara na
Província do Maranhão como Juiz de Direito lla comarca de Barreirinhas; e o referido Tribunal:
Conshlct·ando que não justifica a tleci,;ão recorrida a
Ordem n. o 6:19 de 31 de Dezembro lle 1869, n fJual,
haseando-se na disposição especial do art. 30, ~H, do
Hegulamento das Recebedorias de 17 de Março de 1860,
drclarou não poderem as ·restituições de íi_mpostos ser
feitas pelas Thesourarins de Fazenda das Províncias ondr
ha aquell:ls -lteparliçõcs, não 6 applicavel ás Thesonrarias das demais Províncias, onde não existem RecrlJCuorias, como as do l\laranhão e de Santa Catharina,
nas qnaes deve continuar a ser observada a regra
esLabeiPciLla pela Ordem n." '~~ de ~6 de Janeiro do
sobredito anno;
Consiileran1lo fJHe não deve embaraçar a prr.tPn(io
1lo rccorl'l~nte a circumstancia 1le não l'star a Tlwsonraria habilitada para liquidar a importancia 1la alln1\ida
restituição, por não constar-lhe o qnantwn da lotação
do ui to lug-ar de J n iz 1le Di rei to de llarrc irinhas, uma
vez que a liquidação piÍCle ficar 1lepe111lrntr. 1la npri',.,Plltação Llc Llocumr~nto que prove esse IJIWntwn:
He,olveu, dando wovimcnt.o ao recurso, lllntHhr
efTcctnar pela Thesouraria de Santa Catharina a restituição da quantia a C(Ue tiver direito o reclamante,
depois de cxhibir o rrferiuo 1lowmento.

Visconde do Rio Branco.
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N. 81.-GUERRA.- E~r i

DF.

1IARço

DF.

18i4.

Declara que o Crmselho de Compras da Intentlencia da Guerrn
não póde annunciar a compra por concurrencia da materia
prima para fardamento, sem ordem expressa da Secretaria rle
Estado.

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 7 de 1\larço de 187fl,.
Consultando V. S. em seu officio de hontem datado,
sobre o modo por que deve proceder o Conselho de
Compras na acquisição de ma teria prima para a Intendencia da Guerra, declaro a V. S. que ó neccssario ordem expressa tlcstc :Ministcrio para annunciar-se a
compra por concurrencia da matcria prima para far. damcnto, por· isso que podem existir propostas dircct:~s
na fúrma do§ 2. o do art. 60 do Regulamento de 19 de
Outubro de 1872.
Deus l~uartle a V. S. -.ToãJ .Tosé de Olincira Júnqueira.
-Sr. Henrique de Beaurep1irc Rohan.

N. 82.-GUERRA .-Eu 7

DE MARÇO DE

i87rL

Autol'iza o (fornecimento deluma segunda carona de cout·o crú
ú c:mtllaria da l'ril\'incia do Hio (irande do Sul.

l\1inistrrio do~ Negocios da Gucr'l'a.- lHo rlc .Janeiro
em 7 de 1\lar~o de 1871.
ll!m. c E'l.:m. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhecimento c em resposta ao sen telcgramma datado de fi
do corrcntP, r]nc a tabclla de 2;-; de Julho clt) !873 reproduziu, quanto :1 caronas, o mesmo que estava marcado para a cavallarb dessa Provincta na tabclla de
i8i8, a qual não incluiu a car·ona de couro crú, concedendo arnb:ts as tabcllas para baixeiros a enxerga tlc
crina on lã c o suarlor ou baixeiro propriax.ente.
Entrr'tallto se ('stú em uso uma se~unda c3rona de
ronro crú, r: se é necessaria, como informa o Commantlante das An"'la~, pódc V. E'C. autorizar o respectivo
fornecimento.
Deus Guarde a V. Ex..-.ToãoJoséde Oliveira .Tunqueira.
- Sr. Presidente da Província do Rio Grande (!o Sul.
.·/=\·-'~

-n:.r..-r. ·:.-..-r-\··;>

DEC:ISÕF.S

N. R!l.- FAZENDA.-

EM

9 or.

MARÇO

nr.187ft..

Approva a deliberação da Thesouraria de Pernambuco, de manda•·
pagar com o augmento de 50 %, concedido pelo Decreto n.o
1!1!1!3 do anno passado, a gratificação que percebia um Professor do(curso de preparatorios annexo á )Faculdade de Direito
do Recife.

Ministerio uos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro
em 9 de Março de 1874:.
O Visconde do lHo Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de Pernamlmco, em re.~
posta ao seu officio n." 277 de 24 de Dezembro de 18i3,
que bem procedeu mandando abonar ao Bacharel Antonio Herculano de Souza Bandeira, Professor de pltilosophia do curso de prcparatorios annexo ú Faculdade
de Direi to do Rrcife, a gratificação que percebia na fórma
dos arts. 28 e 3:1. do Decreto n." 1331- A- de 17 dn
Fevereiro de 18ti4, por contar mais de 25 annos de cffectivo exercício de magisterio, com o augmcnto 1le
riO o1. concetl i tio pelo Decreto n. o 222:1 de !'i dn Ah ri I do
anno pro'l:imo pas;;ado que deixára de perceber des1ll'
esta ultima data em diante; visto estar o seu acto de
arcôrtlo rom a Resolução da Consulta <la Secrão do Imperio do Conselho de Estado tio L" de Outubro proximo
passado, e com o que tem-se procedido no Thesouro.

Visconde do Rio Branco.
<f'\:f'l:fl:f\:f\:J'\:I''ú'

N.

8'~.-FAZENDA.-

EM 9 DE

1\IARÇO DE

:1.87fl.

As /questões relativas ao pagamento de) impostos competem ás
Estações fiscaes do districto, facultados ás partes os recursos
Icgaes.

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro
em 9 de Março de :1.87~.
Declaro a V. Ex., em resposta ao seu officio n." Hi37
de 9 de Janeiro proximo findo, que á :Mesa de Rendas de

S. Joâo da B:nra deve ser Llil'igitla a consulta feita pelo
Tabelli:io lo Pui.Jlico Judicial e Notas daquelle termo
~o Juiz d1• Direito da I'PSJWCtiva eomnrf'a, relativamente
ao: ello <JI"' der1• pa'.('•l' o C'n:n ·I Ju,é Joaquim de Carvalho ~i·IUI'ira p ·la corll[l!'a ela f;:zcnda ([a Barr:1 Sccca;
SPIIIÍo f:ll'iliLido~ á parte o:; recursos lc~·ac·s, si não se
confunn:1r 1'om a decisão da me'm~ l\l1•sa de Hcmlas.
D,•us Cuartl1•aV. Ex.- Visconde do Rio Branco.-- A'
S. E\. u ~~:·. Prrsi1lcntc d:1 Provinda lln Hio de Janeiro.
~-o

N. 8:.1.-MARINHA.-AYISO

DR

HJ

DE MARÇO DE

1874.

Dá

prO\ idencias sobre as nomeações de lcommandantes para as
companhias tle'aprcndizrs marinheiros das Proyincias onde não
ha An.enal.

::." Se·:ç:io.- Mi 11 ist1•rio dos Nc.-Cocios da l'rla r in h a.Rio di' .hneiro cPI 10 de Março de 1874.
Illm. ,. E-;nL Sr.-SI'!Hlo prPSI'Uie a Sua

1\b_,~,·stade

o

lm pl'rador o ollicio n." 1221 de 22 de Novembro do a nno

pro\iJ.:o passado, em que V. Ex. indicou a adopçiio da
medida. po~la em pr:1tica durante a ultima guona, tle
~errm osC1pil~1'~ do.; porto;; das Pro incias 0111k nâ'J In
A:·s~~n·d incnmhidn< dos rom•nandos das companhias de
apl'l'lldizi'S illii'ÍIIiJI'iro.;, flii intuito de poderem OS Officiai'S lia h i li l:1r-sl' curu embarque o ma i~ brcvt• que fôr
po~si\d: O tnPsmo Auccu':o S:'IJlior, por Immediata Resollll:fio dn í do corrente, tomada solir!' consulta Lia Secção
do Gurrra 11 l\brinila do Const•lho de E.;tatlo, Houve po1·
lJet': ili:illli.:r d •,-:ar ,r· qL:c, havendo e;:: ~;•Tal incunrenit·lll.l'S na accumul:lção rlr emprr•gos divenos, é mais
l'<'(i'tii;il', fL!!':ITJ!i: :lS CÍI'f~lllllSla!lC.Í:IS O<'t'OO'I'I'IItf~S, que
sc.i:;••t C'!!:ll!:ados :1•·s l'n:Jt!II:lrHlos Lias rcfpridas C<•mpanlii:J.·~ 111'fici:w.; 11:1 Annatb reformados:. e só 110 caso de
não h:1\·rr oflkiae<; idoneos nr:;tn classe se deverá recotT~'l' ú mf'dida por V. Ex.· indicada.
O <Jill: cotnmunico a V. Ex., para os devidos elfeilos.
Deus Gnardc a V. Ex.-Joaquirn Delfino Ribeiro da Luz.
-Sr. Vice-Almir·antr, Ajudante General da Armada.
lli'.C:I~IÍES

m:

J!ljf,.

!1.

66
Declat•a como deve ser feita u(intlemnizaçiiu aos coft·e~ pt~Llli
cos pela) r raça, u quem se manda dat· baixa, a qual est!Vet·
devendó' a despeza feita na Escola Militar .com a sua diarhl
c fardamento.
·---- ·

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em iO de Março dé i874,.
Illm. e E:nn. Sr.-Em solução ao oficio que V. Ex.
me dirigiu em data de 27 de Fevereiro pt·oximo pas5arlo sob n. • 37, relativamente ao 1. •cadete do 1.• Batalhão de Artilha 1·ia, Antonio Cand ido da Rorha, a quem
se mandou dar baixa, com a clausula de indrmnizar a
Fazenda Publica de todas as despezas com o seu tratamento e vrstuario durante o tempo do internato na
Escola Militar, e de accôrdo com o disposto no art. 257
do Regulamento de 17 de Janeiro ultimo, consultando
se deve o mesmo Cadete entrar não só com a importancia da diaria para alimentação e fardamento, como
tambem com o soldo e gralilicação de voluntario, ou
quaesquer outros vencimentos que lhe tenham sido abonados; declaro a V. Ex. que deve o referido Cadete
indemnizar a despeza feita com a diaria e fardamento,
pois assim deve-se entender as expressões -ti' a tamen to
e vestuario ~de que usa o citado art. 257 do Regulamento de t7 de Janeiro, excluído o soldo e gratificação
de volun tario.
Deus Guarde a V. E'í.. -Joffo José de OliveiraJttnqueira.
-Sr. Viseonde de Santa Tlwrrza.

N. 87.-GUERRA.- E'r 10

DE MARÇo nr.

187í.

Declara <JIH' os Commantlantes dos <~orpos não podem inter,·ir nafconfecção
tlas r.abellas tl:t~) e..ta
na<; e forrageus,
,-isto
\
....._.
..
~<'r<'~'~"' a~.1o priv:~tivo da H<·p;lrti(io d!' F:~z<•nila.
-

1\linisterio dos Ne,íwcio::. da nuerra.- Rio de hneiro

em 10 de :\hrço de 18i4.

Illm. e Ex.m. Sr ,:..;_Tendo o Inspector da Thesouraria
de Fazenda des~a Provincia remettiJo por cópia o
officio que V. Ex. dirigiu-lhe em 13 de Fevereiro
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proximo passado, ruant.lando que seja admittldo a
assistir á confecção das tabellas das etapas e forragens
para o K;quadrão de Cavallaria o ro~pectivo Commandante, e consultando por officio de t6 do dilo mez qual
o procedimento que deve seguir, quando der-se a hypothese de não concordar o referido Commandante com
a avaliação das etapas resultantes do termo médio dos
preços dos p:eneros; declaro a V. Ex. que o dito Cómmandantc não póde nem deve intervir naquelle acto,
todo privativo da R1·pat·tição de Fazenda, sendo entl·etanto conveniente que, depois que a mesma Thesournria
apresentar as avaliações, ouça V. Ex. offidalmente o
mesmo Commandante, submettendo todo o processo ao
conhecimento do Governo Imperial, a fim de se resolver.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Jun·
queira. -Sr. Presidente da Província do Paraná.

N. 88.-GUER RA.- E~l H

DE )1.\RÇO DE

187.\.

Manda que o~ pedidos feitos pela Pagadoria das Tropas da
Côrle, ile quantias de,;tinadas ás súàs dewezas, sejam acom·
pãr1hados de uma demonstração da despeza effectuada no mez
anterior.

Ministerio !los Negocias da Guerra.-Rio de Janeiro
em H de Mar·ço de 1874.
Convindo que o Thesouro Nacional tenha conhe·
cimento dos salllos existentes na Pag-adoria das Tropas
da Côrte, sempre que haja de sa~i~fazer aos pt'didos,
feitos pela mesma Pagadoria, de quantias destinadas ás
suas despezas mensaes, declaro a Vm., para seu conhecimento c execução, que taes pedidos devem ser sempre
acompanhados de uma demonstração da despeza effectuada pela Pagador ia no mcz anterior.
Deus Guarde a Vm.-João José de Olivt!ira Junqueira.
-Sr. Domingos José Alvares da Fonseca

ti H
:~. 89.- GUEL\H.A.- E~I

u

DE

~IAllfJO

DE

:1874.

Deelnra rrnc um Oflici:tl que srrve de Dirt'dor rl:t c>col ..l elementar
de um Batalhão, e que foi eleito A:J"entc do' onselllo econum.co,
não póde accumular o exercicio ilaquelles cargos.
1\liui~terio dGs Ncgo!'ios tla Guerra .-lHo de Janeiro
em i':! de l\Iarço de 18-:"1..

lllm. ~' Exm. St· .-Em ~olu<:iin ao n!lieio do l\Ia.ior
Cornmaudantr do 1. B:1t:ilh:io dP lnl'anlaria. quP \·.Ex.
cnvinn- mr informado Ml! 1t- t1o rnt'l'l'llll', rnn,;ultando
st: n TcncutP Rrlchior Antnnio Hibriro d:; Fonsr·ea, Dil'•.>etor da P~cola rlrmrnlar do dito Batalhão. c que foi
eleito Aaente do Coni:rlho Eronomico. pela falta absoluta
dr snbaltcmospara exerrerr·m aqurlle cnrg-o. púde continuar no emprego da e.-cola, declaro a V. E-:. que não
pótlc ter lugar a accumuL>çflo tlaquPI!Ps C:lf·gn~. {t vista
do disposto no Avi~o de 3 de FPYCreiro riP -!8'13, o qual
dctcrminn qur o.~ l\bjor:·~ 1 1 n~ rorpos ''u fllll'tn "nas
YPzes fizer, como Fisc·;<·.~. on St•nel:trin,;. A.~c·ntc~ r• ()uartcis-i\Icstres, llttnca sr·j:nn cmpreg:!do,; l'lll ~:t•rvir;o tal
qne ns prive do C\c:·cirin clP snas ft1nrçõ s. nrnllli'!Cndant!o que não sPja infrin!.!'ida ps~;~ clic:pO!:i~iio scn~o em
t':1sns ut·gcntissimo..; dr ~Pgur:IIH:.1 pnbli' a: r. mui lo
emhora s:: rclit·:l estn :tv!,oo :to~ A.frt'ltif~,; dos Consl'lhos
Atlministrativos. a ~na dt~utrin:l ó app!ie;~vpl ao,; do< Consrllios Ecunomieos, que furam r.rcatlos por C'i.tincção LlaqueliPs.
Deus Guarde a V. Ex..-JoãoJoséde Olivâ,.aJmzqueira.
-Sr. Barão da Gavia.
0

N.

!JO.-FAZKND.\.-E~r 1~

nE IIIRc;o DE 11-\ií

Autoriza as Thcsour:1rias rara c!ntre;;-:lfclll ás rcs 1JL'diYas Ad·
Juinislraçücs Pl'ovincbP,; n prodnc.lo do i:npocoto p:'ssu:il, r dli
>cllo e cmoltuncntos rh:; palcntes ,;;J Gaarda J\acional, con·
lado de fO dP, Setembro ultimo crn rliantr.

Ministerio do~ NI'Q·or·io::: da Far.<'tlila.- Hio de Jancir<
c'tlt 12 tle Marr:o de i874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente tlo Trihunalcl<
Nacional, autoriza os Srs. lnspeclores rla

The~ouro

1JU GUVImNu,

Thrsou1':11'ias tle Fnzenda, em addilamento á Circular
n. 0 !lf de 2i:i dP Outubro de 1873, pat·a entr,•gar ás res·
P"''tivas Admini,tra,;õe~ Provinciae-. as qu:1ntias receJ,idas por c'•nLI do ilnpo-;lo P''s':~al, e do(srllo e Pmolumenlos ·'as p:1Lent('s d1\Grwrda Nacional, de~de tO de
Sewmb o do di lo annu é1iliTi:llll<'. data da L,•j n. 0 2:l95,
qur lll:lll:ln't :lppfi,·ar t•m auxilio da despeza com a força
polir:ial nas Pmvincias o produeto Ul' tacs impostos,
nella' arrerauatlos; ahaterulo-se a poreenLige;~l que
compete aus empregados das Hepartições Fiscaes.

Vi.sconde do llio Branco.

N. Ul. --FAZENDA.-

E~I

13

nE !IIAHÇO JJE 1~7/4,.

A (dcsp<·z:c ro111\ t_e!egrauHnas d<'YC correr por conta de cada um
<lo· .'li .. i:;lcrio; a '111': n a>snlllpto inlrr<'ssar. si tratar-se de
servi\O ,,c: ai, uu por conta Ll<ls ProYincia'>, :<i o scrYi<;n fôr
pro\·i n<·ia 1.
~lini,it'l'io dos Nt•!!urio~ da Fazcuda.- Rio de Janeiro
em t:l dl' .Março de 1~7~.

lllm. e Ex1n. Sr. ··-Columuuico a V. Ex., para os
Iins r"w' <'lli,·ntes, que w·sta data dcdaro :i Prcsitlcncia
da Proviwia da ..; Alagô:ts qUI' a tle~peza com os tclegralllill:l~ por ella transmittidos pdo cabo submarino
da euwpa!.!liia • \VI'~Iern and llrazilian Telegraph, lirnilf'd » dere ser paga JWius Ministerio' a qun intrrrs,.;ar o a"sumplo dos mesmos LPiegrammas, si tratar-se
rle s:·nit:o .~e,·at e não provincial,.easo estr em que correrá por ('OIIla ua Provincia. Hogo, portanto, a
Ex.
se di'!ne irJdi,·ar· a:: Yer!J:J::; nl!de ~erú classificada n rderida dt'SJ)I'Za que perkn::et· ao Ministe•·io a SPtt cargo,

v.

Deus Guarde a V. Ex.- Viscondo do Rio Branco

-

A' S. Ex. o Sr. João Alft•etlu Corrêa de Oliveira
~~~ARA
-ldtmlicos aos demais Miubtt>rius.
~ \\".

~~

/~
~~

rl;:i

7(1

DECIS~ES

N. 92.-GlJERRA.-EM i3

DE MARÇO DE

187/í.

Manda substituir os freios empregados no governo dos animaes
de tiro da Artilharia a Cavallo, e nos de montaria dos demais
corpos, pelos do modelo proposto pela Commissão de Melhora~
mentos do(Matflrial do)~~e_reito.

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em 13 de Março de 187/í.
lllm. c Ex:m. Sr.- Convintlo que sejam substituídos
defeituosos e pesados freios em pregados no governo
dos animaes de tiro de Artilharia a C:l\'allo e nos de montaria dos nos~o~ cavaHriros, assiul como nas cavalga~
duras de pessoa, pot· outros que olfereçam maiores
vantagrns em todas as contingencias da guerra, dcrlaro
a Y. E~;., para seu conllccimcntu e devidos clfeilos,
qut> tlcrr, sl'r adoptado para aqul'lle fim o modelo proposto pela Connuis.;ào de lllel11oramenlos do 1\fatrrial do
Exercito, c !leque trat:1 a sua informaç:io n."3l22, de G
tlo corrente, quo acompanhou aJo Commandante do i."
Hegimcnto de r.avallat·ia J,igeira de 21 de Fevereiro ultimo,sobn." ii6.
os

Deus Guarde a V. Ex ....... João Josi de Oliveit'aJtmqueira,

-Sr. BJrão tia Gavia.

N. 113.- UIPERIO.- EM 13

DE MARÇO DE

1874.

:.:. " Sccção.-.Ministerio Jo:; Negocias tlo Impel'io.Rio tle Janeiro em i3 tlel\Iarço de 1871.
lllm. e Exm. Sr.-Determinandoo Decreto Legisla·
tivo n ." ~066 de 30 Je Setembro de 11:!71. que «Os ti tnlos
de a pprovaçiio dos ~~nn1çsp1:epara to rios feitos perante
qualquer das Faculdades de Direito e de Medicina,
assim como nas Escolas Central, Militar e de Marinha
sejam válido~ em qualquer outra,, ficou revogado ex-vi
desta disposição o art. 203 do Regulamento Je 28 de
Abril de 1863, na parte em que exige que o exame preparatorio de arithmeti~a seja sempre feito na Esrola
Centr;~l.

no

7J

GOVEn:\'o.

E como por diiTercntes Decretos se achem equiparados áqnelles tilnlo~, p;~ra produzirem os mesmos eiTeitos,
os de Bacltarel ÜH Cullegio de Pedro li, c os de ;~ppro
vação oillitla, t(Uér-llot~texallli'S 11nacs do} dito Collegio,
quér nos pre~tados perante o ln;::pector Geral da Instrncção primaria c secundaria do Município da Côr'tc nos
seus Oelr<~:lllos e..;pi)Ciae.~ na~ c;~pitacs das Províncias em
que não ha F:lculdndl':., decl:lro a V. Ex., para sua intclligencia e cxecur;<lo, que 1nra a matncula no J.. • anno
devem ser nceitu;:, ro1no válidos nessa E~cola., quanto ao
referido preparalot·io 1lc arit!Jnwtiea, do mesmo modo
que quanto aos outros, o~ titulo:; dn npprovação que
licam mencionados.
O,ms Guarrle a V. E c ·-.JoãrJ Al{redo Corréa de Oliveira.
-Sr. Director da Escola Central.

N. 91.- GUERRA.- En

1~ DE)MARÇO DE

1874.

Manda abonar aos Professores !las aulas de geometria e de primei·
ras letras do Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul os vencimentos correspondentes aos dias em IJUC, a titulo de férias, foram
pelo respectivo Diredor suspensos os traball)os daquellas a'ula~ .

.Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em i4 de Março de 1874.
·
Illm. cEx.m. Sr.-Tenrlo V. Ex., emo:reuotliciosQ}1

n. • 277 de 31 de Janeiro ultimo, submettidQ á consideração deste l\linistcrio a resolução da Thesourariil de
Fazenda rlessa provjJ}Ci!l, negando os vencimentos .~os
Professores das aulas de geofl).etria e de primeiras letra:;;
do Arsenal de Guerra, durante o tempo em que, a titulo
llc férias, foram p~lo respectivo Director suspensos os
trab~lhos tlaquellas aulas deslle l9 deüutubrorloanno
proximo passado :.~té 7 dP Janeiro ultimo; dcdaro a
V. E\ .• para spu conhecimento e fins convellicntes, que
hem pron•t!Pu a referida Thc;;ouraria não alwnantlo soh
sua responsabilidade o:> Yencimento., em questão, visto
que aquclles empregados não tiveram exercício nos dia!!
~rim:1 referidos: maF, ramo não é jmto que o~ Profes·

sores sejam pt·ejuJ icados em seus veuei mnn tn~ por· uma
falta que não commettrrnm, deelaro a V. Ex. que ~e
lhes dev1• pa~ar os 'encimentos corre~pondentes ;Jofl
dias em que furam suspPn~o~' o:; trabalhos.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Pre~idente ela Provinci;l de S. Pedro do Rio
Grande do Sul.

N. 9J.- GUERRA.-El\1 i4

DE

MARÇ') DE

1874.

Manda quL' o Cummandante da Escola Militar. SCI!lpre qur fôr
escusa alguma prat;a que triJ:Ja frT;r[ucuta1lo a dita E>cola, c que
deva iudemnizar a deS!JCZa feita com o seu tratamento c vestuario, apn•sente u1na demonstração !I e tal dcspcza.

Illinistcrio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em H de Março de l8i''L
111m. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., 1mra seu conhecimento c CXI'CtH;ão, que scmpn• que se conccdnr lwixa
do serviço do E-.;c:rcito :1 pt·aças que L1·nllam frl'ljlH'Íltado a Esrola Militar e ()UI) lcl!ham ue indeumizar a
despcza feita com o seu tratamento e ·;estuario dur·ante
o t um po do i 1: ler nato, !lOS tet'Illll' do arl. 257 d:~ Heg~tla
menlo de 17 •Ir Jalli'Íl'o do corr.•nte :lllno, dcvrr:í V. Ex.
mand:1r l'l'llWtler :10 Aj:1dant•· General, a fim di' "PI'
tratJsrni!t ida á P:<gadoi'ia das Tr:~pas, uma demonstração
ria r. ferida despeza.
~I'US Guarde a V. ~".-João José de Oliveira Jw~queira.
·-·Sr. V1scondorll' Santa Thcre.za.

lJ()

00\'&IINO,

N. ~ü.- GUERRA.- E11 l6 og 1\IAUt,:o llg :1874.
Dá instrucções para as(otiicinas do~) A_r_>emes de Guerra das Pro•
vincids.

Cii'I'Ulat·.- Miuistcrio <los Negor:ios !h Guena.Rio ue Janeiro ein 16 tle Março de :1874,.
lllm. e E"m. Sr.-Reuielto a Y. E:c, paJ·asen
conhecimento e devidos cffeitos na parte que lhe tocar,
a inclusa cópia anthentica das instrucções desta data,
que, pttra execução do art. 344Jo Heg-nlamenloapprondo pelo Decreto n. • ;Hi8 de 1\} de Ontnbro de 1872,
flt~v "m ser observadas nos Arsenaes uc Guerra das Províncias.
oeos Guarde a V. Ex.- Joàn José de Oliveira Ju~
queíra.- Sr. l'resiuente da Província de ..•
s~a

Magestade o Imperarlor H:1 por hem Determinar
para execução do art. 3~4 do Rep:t1lamento npprovaJo pelo Decreto n." 5H8 (le Hl de· Outu!Jro :!c 187~.
se observem nos Ar:;enaes de G;.wrra d:1s Provindas as
se g u tu tes ins trucções :
_\t·t. 1. 0 Asofficinasdos Arsenar•s de Guerra tlasProvincias serão organizaua~ e classilicatlas lia s~~guinte
maneira, e terão o pessoal designado neste artigo.
Qlli'.

PRJMEll\A ORDEl\1.

Officina (li~ illac.hini~tas e serrallwiros, rum uma
secção de espingardeiro~.- Um mestre, um contramestre, onde houVtr machinas, e um manJatlor para a
secção de espingardeiros.
OITicina de ferreiros.- Um mestre, e um contramestre ou mandador.
Ollicina dn r:onstrucção, de reparos, e de obra bt:auca,
comprehendendo duas secções, uma de torueiros tle
madeira e outt·a ue tanoeiros.- Um mestre ou contr·<l~
mestre, e dous mandallot·es, um para !Jatla fiCcl;<ln.

SEGUNDA ORDD;M,
Olllcina ue latoeiros c funuiUores com uma secção uo
mestre ou contra-mestre, c um mandador para a Sl'•·ção.

funilei~os .-Um
lJb;CJSõ~:s n~: 187~

lO.

DECISÕES

Officina de correeiros e ~<'llciro~, cOI11 uwa ~ecção tlc
sapateiros.- Um mestre ou contra-mestre, c um maudador parn a s1~rção.
QIJi,:ma de alfaiates e LandPireiros.- Um mestre ou
contra-mestre, c um mandador.
Ofil.:ina de pintores.- Um mestre ou contra-mestre,
e um mandaclor.
Art. 2. o Os operarias c aprendizes destas officinas
serão divididos em quatro classes. Seus vencimento~,
os da respectiva mc~trança, hem como os dos sc·rvcntcs
braçae~, c os do pessoal mal'itimo nas Proviqcias, cujo&
Arscnaes tiverem embarcações para o serviço dos transportes, embarques c desembarque5 !lo }natcrjal de
guerrJ, ~crão os mareados na tabella junta.
A1·t. 3." Alóm dos operarios tle~tas oficinas os JJirectures dos Arscnaes das Frovinei3s poderão arhnitlil'
temporariamenle os petlreiros1~ serrenii'S ]lrecisos Jl<lra
os reteiiiamPulos, eaiar;ões e outras obras Jigr,iras da
asseio e conservação, que fOI'I'Il1 autorizaJo~ a manrlaJ•
executa r, tanto nos ed i ti cios dos me~ mos Arscnaes, como
nos quarteis, fortalezas e mais edificios pertencentes ao
:Ministr,rio da Guerra. Todas as outr~s obras, de que
necessitarem os mesmo::: ed ificios, .'lerão executa das sob
a direcção e llscalisação das Dircctorias de Obras Militare~: ou dos Engenheiros que forem de lias encarregados
pelo Govemo.
Ar!. ~. • Tudo fjuanto tli:;p!ie o regnlamcnto vigente
a respeito do pessoal das ollicinas do Arsrnal dP Guerra
da Curte nos arts. 211 a 2:li e 2Hl a 237 inclusive, é
applicavcl ao pessoal dos Arsenaes das ProYincias.
Palacio do Rio de Janeiro em 16 de ~Iarço tle 1874.
-João José de Oliveira Junqueira.
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DO GOVP.RNO.

TABELLA DOS VENCI.l\IENTOS DIARIOS DO PESSOAL DAS
OFFICINAS E MAIS SERVIÇOS DOS ARSENAES DE GUERRA
liAS PROVINCI.AS, A .QUE SE REFERE A PORTARIA DESTA
DATA.
-~-

·-

JORNAES.

CLASSIFJC,\ÇÃO.
8

·n"'
«!"d

JORN~I.Ej~OS.

'-'

.:::o
s~w

~

s~.

0'""

-

I

I

"'

"d

OBSER VAÇÜES.

=:

d"d

"'"'...
.:::o

...

.....

o""

"'

-

"d

Mestranra.
Mestre •.•. .' •.•.• Õ$000 .\SõOO
!Contra· mestre .. .\8000 38500
Man<lador ...•••. 38000 2SISOO

-- --

OQii'Íaes.

t.• classe .......
12. a classe .......
a. • classe .......
(1, a classe .......

38000
28500
28000
H800

1

1

28õ00
28000
1S800
18600

- - ---Aprendi;:;es.

t.• classe ..•...• iiJOOO
2.• classe ....... 8800
1a.• classe ....... S500
(1. a elasse .......
8300

8800
$600
g(IOO

g200

·Serviços di·
t'ei'SOS.

Servente bra<:al.
Patrão ..•....•..
Sola-patrão •..•.
Remador ..•...••

18i00
2St00
18500
l$000

Vence mais uma ração de 400 rs.
Idem.
Idem,

1
F•

Pala cio dQ jRio de ~!loneiro em 16 de
de Olit'ewa /;UilQ1leiru..-

•'

-

--r-.,
~RA

·"
.'v:

~"·"

7fi

N. !17. - AGniCT'LTUHA, COMMEHCIO E OBHAS
PUBLICAS.- E~r lG JJE ~IARÇO DE l8i4..
D.:i~'I'IJLin~.:ltln

que a clas·;ificar;:.o tlo;

c,;cravo~

que lr'lll rle :;rr

li!> rLuln.< P•'ln(fnndO ri•'\1'11/alli'Íp·l~[lO rin iun munidpin, onde
"'.'" ,.,, iw.l:lllon :linda a r••sp!'diYa Culkdoria srja ft•!la Clll
oulr<l Illllllir:ipio ollue .~e [li'•H·etlnt :i ma:ricul:l dos e,;cr:tYO' do
p!'ittlrim mnni••ipin, l'onformr o j:i dclt>I'IninaLio em Aviso LI<!
12 d<' \nYt'IH!Jr" !111 aHI/11 pt'OXÍIJIO lindo.
~. Di .--l\li:1isle1·io uo.;; Sc!!.OL'ios da Agricult111'a,
Crlllllitet·cin I' Obras Publ it·a,;.-l:l.io ele .Luwiro em :Ui lli'
Man;u ti" H7í.

lllm. I' Exm. Sr.- Arcwautio r: n ce:,i·:lcnl<' du
Uilü:io <: i!J t!l• Janl'iro ultimo, dcl'iaro-llw qur· hern
re,;oiHU Y. Ex. mantlanuo ou,· a rl::~·,[[ir':H·:io dr,;
CSC\':1\'(IS (flli' [CIII t]() S('l' Ji!H•rtallO~ peÍtl fundo tit~i'lll:lll
CipaÇ;ill, no m:micipio de S:ttl .João <!o Pianily, OIIU.~ não
~I' insl:dlou ai11da a re,;pcr·iila CrJlleetori;, 1'11~~~· f1•ila
110 d:~ ~~o ltaym:1::do llouato, u:>dc 'e p;·oc:•tktt ú ii\:1lrieu!a do:; C~1·ravo~ d:l![!WIID mut1icipio, 1k conf'onnidade COill o :jill! ftli tlr•[:•l'illÍ!Iado e111 Ai'iso dest.:• Minisleriu, expedido :'1 Presidencia da Prol'iucia do Paraná
com a data 1k l:J dn Novembro do anno proximu pas~auo.

J)eus Gi!:ll'lk a V. E\.-José E'ernrmdes da Costa
Pereira Junior.- ~r. Pr: sidr•n te da Proviuc1a do Pia uhy.

O pcr.::,u tl::s multas fiscnes iiiiJIOrl:l a rl'>li!uiçüo á Fazend:l

Nacional da porcentagem paga pela anccadação das

Ul63mas

lliUJl:\;;,

~\inístorio dos Negocio~
lilll Hl di! lllarço tlc• 1SH.

du Fa;~,euda. ~ Hio de Jaueiro

O Visconde do lHo B1·anco, Pl'esidente do Tl'ibunal do
Tltcsour·o Naeional, declat·a ao Sr. Inspect.or da Thesonraria de Fazenda da Província de S. Pedro do RiP

77
0
Gl':1ndt~ du Sul, L'l1l \'i.'~posla ao St'U oniríQ 11. 183 de 1.0
dr Outnhrn llr l8n, fJile o aclo rln perdão da multa que
für:1 1m i,~.;;: a a J 11:1:, .•\ .' 11111.: ,, d:1 Cu:: lta F'ill:(l. n :1 i rnPill'[;,nri:' d<· l :t;;j{)!(l(l~!. 1:or lt·r, na 1!1::< 1itladt• de E,.;criv:io fle Orphii~>s da capil:d da Provi11cia, deixado de
:1p~<':'l'll t:1r· 1:n JT<:ZO m:<rcarlo :1~ ccrtidGes rlas Pscriptur<~s de ,·"n!pr·a c· Yt'Jida de lwno. dt' r;~iz ]Wr ellc
lan·ad;1~, impo1La .1 re~liluir;ão ú F.:ZCIHia Nacion:l\ da
poiTI'IllagPm paga pela arrt·rnd:H:S:o da rderida multa,
qut:-1' f•:.<:-;1' l'sta rcalizad;J ar!mini,:trativa. ljUL'I' judir,ialm:·nt<•. etJ!ll() jú ,,, trm pratic..:<1uo em cao;os semelh:llltrs.

Vi.~ronde

:I.
As

U9.- FAZENDA.-

no!a~

E~1

lí

do Rio Branco.

Dt~ )1..\Rt,:o DE

18i'4.

'u!J;;tilui<las ou dilaceradas que. as Thrsourarias re-

1\lcllrr.'m ~() TIJI•.·onro, <lcYriH vir Cl!Jll!assatbs pur valores e
n-:ta111p:t•', e inutilizadas rom () rariJJilio Pc'pccial IJilC lhr:; vai

snr fnrll!'l'itln.

:Mini,:!erio

1:11.~

Nc:.:ocio.s da Fazeut:a.- Hin ile Ja:JCiro

rm J'i <11~ ~ian:o dn lt-\7fL

O Visr:.J'ill-· rlo Hiq Bra:;r·o. Prrsit]entP dn

Tribnn:-~1

rio
lnspe•·torcs
da,; Th:•sourarias de Fazt>nda qun d1\m as nerPssarias
ordPII:; ~!im de que as notas sul~:;ti1uid:1~ <'n dil:H~:'I'adas
qnr fure !i~ rcmd tidas :10 Thl'souro pl'las l:.:•:;tnas Hepartiçõcs, sejam cmrnass:Hias por valores e cstampn,,
afim de fa:·ilitar ~ r·onfl':o:>ncia dPllas na Caixa da
Amortiza0ão, confur:nt~ priipiíc o rCSJII''' ti Yll Jn>pci:lor
t•n•. c!liriD de 2~l i\1: Ft:vt·rr·iro nl!!111o. Ou:ru;;im, eon:The..;:lil: o N::i'i"li:d. l'l'é'tllllllli'lllla aos Srs.

llllll! ir·:1·l!:es qu,•_, st,lJr;• prnposb lbqUt·ll:l Hcp:.trliçiin,
Yfio :cn Lzc1· na Casa da ;\[:::·tl:l. p::ra s;•1·-lh: s t'''Yia<ios,
r;1riJllbo,: dt~ lO ec•nliml'lro.: d1' I'OlnprinJ<'iilil ~obre lr<'s
.de !argnra. com a p!!::\Ta- Inutilizado- I' por baixo
dest:1 - Tlli•sou!aria dt~ F;:zn11la da l'rov:11eia dt~ (O
nome da ProYÍIICia) --. em letra~ mail!srul:!s, tkqinad,•; :1 inutilizar l'ill toda :1 s!la 1''\ll'l!São as notas
~ub.!ituidas <>li ri'cnlhid::s, e nitar :1s~im qualquc1·
vicio que se inteulc fazrr rm taes notas.

Visconde tlo lho Hnrnco.

78
N. 100.-HJSTIÇA.-E.u 17

DE MARÇO DE i87~.

Não tctulo o queixoso npresentado no prazo ll'gal o libello
:tecusatorio, deixou de snhsislir a (pronuncia proferida pela
Assembléa Provinda! do Piauhy eontra um ~Iuiz Municiral
supplcnte.

2.• Secção.-)Jinistcrio uos Negocias da Justiça.Rio de Janeiro em 17 de Março de 187~.
111m. e Exm. Sr.-Levei á Pre~ença ele Sua Mngestade
o lmperadorosofficiosde V. Ex. n. 0 "82ei33 dc25
de A~osto e t.O de Dezembro do armo passado, commullicando no primeiro que a As.;emhlea Legislativa dessa
Província, em 30 de Julho anterior, pronnnci<ira o f. o
snpplente do Juiz Municipal do termo das Barras, João
Antonio Rodrigues, como incurso nos §§ 1. o e 6. o do
art. 129 do Codigo Criminal, por queixa do Bacharel
Simplicio Coelho de Rezende; c remettenclo com o segundo officio uma consulla do dito supplente sobre o;;
eiTeitos da decisão que julgou procedente a queixa, além
rlas cópias dr todo o proresso, e do regimento interno
da Assembléa Provincial do Piauhy, mandado cxecut::~r
pela Hesolução n. • 730 de 27 de Julho de 1871, na parte
r ela ti va ao modo por que procede aquella assembléa como
·
Tribunal de Justiça.
E o mesmo Augusto Senhor, visto o parecer da Secção
do:'> Negocias da Justiça do Conselho de Estado, Manda
declarar a V. Ex. que, não lendo o queixoso, no pe-,
r iodo decorrido de 30 de Julho a !8 de Setembro de
1873, apresentado o libello accusatorio, para o qual o
art. !87 do citado regimento interno marca o prazo de
2'1, hora<> sob pena de perempção, não póde subsistir a
pronuncia que sujeitára á suspensão e livramento o 1. 0
supplente do Juiz l\lunicipal do termo das Barras, João
Antonio Rodrigues, e deYc este rea~sumit· o exercício
de seu cargo.
Deus Guarde a V. Ex. -Manoel Antonio Duarte de
Azeverfo.-Sr. Presidente da Província do Piauby.

!lu
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fltl\ ICf\NO,

N. to!.- FAZENDA.- EM 1i

DE ,\IARI;o DF: t87~.

Não ô !leito ás EstaçOes ue arrecadação exigir, nem receber dos
devedores de impostos cobrados judicialmente, Il'!ais do que
as quantias mencionaclas nos mandados, e o sello das respectivas
guias.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 17 de Março de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. In~pector da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Paulo que brm
procedeu expE'dindo a circular euja cópia acompanhou
o seu officio n. • 12 de 7 de Fevereiro ultimo, fazendo
con~tar ás Estações de arrecadação da mesma Província
que não lhes é licito exigir, nem receber dos devedores
de impostos cobrados judicialmente, mais do que as
quantias mencionadas nos respectivos mandado~, e o
sello da<: gubs, com qur vão solver os seus debitos.

l'isconde do Rio Branco .

N, !02.-FAZENDA.-EM i9

DE

MARÇO

DF:

1874.

Declar::t isentos do imposto de\, ancoragem os vapores destinados
ao transporte do caho telegiÍphico da Confp::tnhia- PlatinoBrazilrira.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
ein 19 de Março de 1874.
Attentlendo ao qne me representaram Arthur Moss
& C.", consignatarios dos vapores inglezes AmbasMdor
e Gornes, destinc1dcs ao transporte do cabo teleg-raphico
da Com pa nh ia- Pia tino-Brazileira- c ma tcriaes necessarios á immersão do mesmo cabo, declaro a V. S. que
taes vapores são isentos do imposto de ancoragem, visto
não poderem ser considerados navws de commercio.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro.
~o:Afl\:l'lú'

DECISÚES

N. 103.-li\IPERIO.-El\119
Au lii;o.·, L r da

F;i~ ~iitLul.•

ijt\

li E i\IARÇO

~.:~:·di"ina

nr:: 1.874.

do Din dt' J:;:ucirn.-Hl'-

cta~·;~ 1ili~ o [Jr~~::o :aarcatf!) :.u Dt·c;Clll d·· .} de Jni:HJdt~

et•:n,;d!C.llk u::

•~':Jmcs

!St)4
fi!lacs clD lBI!JCrial e>,!!e:;io tk Pe-

UlU il.

3. a Secção. -l\1 i 11 isterio (]OS Negocios do I mpcrio.Rio dü Janeiro em 19 de M:trço de 1874..

Declat·u a V. S., em resposta ao seu ollicio de ü llo
cot-renle, quo o Den·eto Leg-islativo n. o 1216 de 4 de
Julho de :l86í, eslabeleccndo no maximo o prazo de !f
nnnos para a validade dos exames preparatorios feitos
per·ante a Inspectoria Geral da ínstrucçâo publica, compr·.~hende tambem ·os exames finacs do Imperial Collegio
(le Petlro li, visto que estes rstão equiparados áquelles
pela Jisposição do art. 10 do Decreto n. o 4468 do L o de
Fe\ereit·o de :i870.
Deu., Gu:mle a V. S.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.
-Sr. Direc:tnr interino da Faculdade de Medicina uo
Hio de Janeiro.
f

N. iüí.-FAZENDA.-EM 20

DE MARÇO DE

18 i.

Manda dar execu~ão á(tabella das)porcentagcns que devem &er
d'ora em diante abonadas ai!> Collectores de rendas , eraes
da Provincia de Pernambuco.

Ministerio ll0S Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 20 de l\1arco de 1874.
.

.

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Trib;1nal do
'l'ltcsouro Nacional, remett.c junta ao Sr. Inspt t"l<r da
Ttw~uuraria dt~ Fazentla da Provincia de Pernaml•uco,
para os de\'idos ctfl~itos, e em resposta aos seus offit~ios
n. 0 ' 231 e 88:3 de 2:3 tle Julho e :L o de Outubro tle 1872,
a tabella d;;s porc:•ntag-cns que devem ser d'ora em
em diante abonadas aos Collectores de rendas geraes da
mesma Provinda.

Visconde do Rio Branco.

llH

Kl

,;u\THNu.

Tabella da"l lHlrCI'ntageus qui", (Jt>la Ordem n. 0 41. rxpt>•
dltla nesta data á 'l'hcsouraria de Fazenda tlal•rodneia
de l"croambueo, devem ser ab~naclas aos Colleetores
de rendas geraes tla mesma Provinclu.

Até 20:000;) (trinta p~1r cento) ......•.•...
Até ~5:000B:
Pelos primeiros 20:000;) (trinta por
cento) ..••...• , . • • •........•...
De 20:000~atí~ 3::i:OOO~ (quinze por
cento) .•.............•..........

30

ó/

0

30%

Ate tiO: 0005:
Pelo' primeiros 20:0ü06 (trinta por
cen.to) ........................ .
DL' 20:0006 at[• :l:J:OOO,) (r(uinze por
cento) .........................•
DL~ 35:000.~ até :;o:OOD1) (dez por
cento) ......................... .
Ató 100:000#:
Pelos primeiros ~0:000;) (trinta por
cento) ...•......................
De 20:0001) até 3:1:000~ (quinze por
cento) ......................... .
De :35:000,~ até õ0:0001) (dez por
cento) .................•.......
De õO:OOO~ até 100:0008 (cinco por
cento) ........................ ..
Por mais de i00:0001~ se deduzirá
sómente (dous por cento) ... ;· .....

30%

t;; "lo
10 ·;.

30 "/ ..

Hi%

lO%

2 "/.

OllSERVAÇÃO.

Esta:.; porcentag-ens ~erão Llivididas 1'111 cinco partes,
sendo trr•s para o Collector e duas p:tra o E,;crivão.
Secretaria de Estado dos Neg-ocios da Fazenda em ~O
de Março de i87'L-José Severiano da Rocha.

DECISÕES

N. W:i.- FAZENDA.-

E11

21

DE MARÇO DE

1874.

Declara que a ela usula 6.a do contracto addicional celebrado CO HI
a Clllprcza das Capatazias da Atfandcga de Pernawbuco, não

impede o rccolLIÍillciJto ao3 trapiches particulares alfandcgadd.;
dos gcncros contemplados na tabclla n. o 7 do Hegula111ento de
19 de Setembro de 18130.

1\Iinis te rio dos Ncgocios da Fazenda. -Rio
em 21 de l\Iarço de :1.874.

li C

Janeiro

Tribun~J do
Nacional, deferindo :1 petição em que JcroJlymo da Co.;;ta Lirna, cessional'io do trapiche :Jifandc~~~tlo <lenurninatlo \( C11nh:J )l, na ritlade do Hcdfc, reclam:b·:J contra os prejuízos CJlll' tem soiTrido JIOr rrão uar
a Alf'ande~~a ria mc,;ma ciuacle gui:l para serem armazen:alo~ 11o dito tr:1piche o;; gencrus coutemplatlos na
talinlla 11. 0 7 do Ucgui:Jmcllto dn H) dt• Setembro Je
1SWl, decl:11·a ao ~:,r. In~r,ector· da Thcsouraria de
Fazentl:1 da Pro\-irtria de Pcrmmbuco, para seu coulwriJIIr•tl!o, e o fner· const:1!' úquclla A!faudcg·a, que a cbusnla (i! !lo con!r:11'IO atldi:.·ion:d edt•hrndo rom a r'mJHI'Za tl:h C:1pntar.ias <' o11ras de~la ultima llcp:~rlição,
em Yirlwle tl:i Ü!'ilelll 11. 0 li7 de ::n de l\larço de 11'lJ:J,
den~ c,e1· enlerJilida de 1nnilo qnr• nf:o f,f1 ur~uern ah,nJulalll·'lllt' :1s guias JWra o l'<~cniiJilllt'lJI.o dos g:•ncros da
cit:!(I:J iabella an>; !'lltl'epos[o;; jiJt'tieul.'l!'e~; d<~vendo-st~
pr(lccdcr dt· n:odo que nem s:~ annuiiP a disposit:ão do
art. ~2:!1 dn ui lo Ht·g·ulamr·nlo, l!Pill >C ll(')~'llC a css:.'s
entrepostos n trapiel!es alfanrlcg:Hlo,; os r.lepositos que
possam rcn'l,er, sem prl'juiw d:: /iscalis:.ll:ão, c com vantagem p:na o commereio.

O Yisconde do Hiu Brancu, Pnsidente do

Tllc~ouro

risconrle do Jlio Branco.

no

L•·)
~.,.'

tõll\EH\o.

Mrt,td:t uiN;n·ar pt·ovisoriameHtc uma tahella da5 gratificações
!los fogui~la-; e carvoeiros da Armada.

:l." Secç;io.-N. 7U'1A.-·l\Iini.-;trrio dos Negociosda
Mniult<L-Hio de Janeiro em2:1. de l\larço de 187'L

Attendcndo ás conveniencias do serviço, e Llu accórdo
com a :1utorização concediJa no § 2. o do art. 4. o da Lei
n. o 2236, de 26 de Abril do anno proximo passado, recommendo á V. S. que f\S gratificações dos foguistas e
carvoeit·os dos vapores lla Armada sejam reguladas pela
tabt'lla junta, assign:11la pelo Conselheiro Director Geral
r1c·stn St•crctaria de Estado: devendo vigorar a mesma
talwl1:1 Pmqu;mto não fór publicado o regulamento reorganico Llo corpo de machinistJs da referida Armada,
de ronfonniclade com a precitatla autorização.
O que a V. S. communico par a sua in telligencia e
execução.
llc•us Guarde :1 V. S.-Joaquim Del{ino Bibeiro d(l Luz.
-Sr. C'llltador da l\lariulta.
'1l'a~"·ü6a

!"'"'·i·;;nria cln!oi ~a·ntiticoçtics (IUC deven~

tln. A••rnn.neeti>rc!n conto dispo .. t.o no A''iso n. 0

ftliP;::•c•t .. IH"'i• O!t--i r·.n~·t.tDstnR ,-.. c.--n··,·ot_~it•os

.n.,.

<~!>

'J :D.>;;

:~. d<•~»t.~•

da la.

1Yo llllpi'I'ÍO,

FW'I!Í'l.:ts ..

00,>000

Ü!r\Ot:Íl'il;,,.,

;:):j.t;(Jí)(l

Sccrel:1ria

til)

E~tado

1\la n: o d c 18í 'L -Sabinn

Em paiz estrangeiro.
72.~000
!12~)000

tio; :;cgocio,.; d:t ?llarinh:l, 21 rlc

Eloy Í'essoa.

~.
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23

DE

i\JAnt,:o

nE

HWl.

ns .Juizes de Direito são COlllJJCtentcs para dcfcrit· juramento aos
supplentcs dos Juizes l\lunicipaes e de Orphãos.

2.• Secção. -l\linisterio dosNeg-ociosdaJustiça.Rio ele Janeiro em 23 ele Março de 187~.
Illm. n Exm. Sr.- Tenrlo Simão José de Oliveira
Campos. João da Costa Pereira e hiLioro de Alcantara
Pinto Cotta representado contra o acto de um dos
antecessores de V. Ex. que Oj!tlestituiu, em 2:! rle Outubro de 1872, dos lugares rle t. "; 2. o e 3. o supplentes
do Juiz Municipal c de Orphãos do termo tle Sanlarém
por considerar nullo, á vista ela cloutt·ina do Aviso n.• iiO
de (i de Fevereiro dr 1871, o juramento que prestaram
perante o .Juiz de Direito da comarca, os dons priuiCiros em l8d!'Março PO ultimo em 20 de .Junho ele t.872;
l\lan la Sua l\lag-est;Hle o Imperador que sejam ellcs rt~in1egrados, 1ica11do sem clfci to aquelle ac Lo, porqua n Lo o
Juiz de Direito, além tle estar anlorLr.arlo pela Presidencia, conforme consta tle um dos tloeumenlos juntos
:'t represcnta(ão, tinha compt~tencia propria para dcft·rir
juramento aos ditos supplcntes, em virtude da disposição do art. r;. o do Decreto 11. 0 482~ de 22de Novembro de 187t..
Deus Guarde a V. Ex. -Manoel Antonio Duarte de
Azevedo .-Sr. Presidente da Provin•:ia do Pará:

N. 108.- FAZENDA.- EM

2~ DE

MAnço

DE

1874.

Dctrrmina que os empregados das Thesourarias não sejam mais
1listrahi1lüs para certos trabalhos da Repartição 1la Marinha.

l\linisterio dos Negocios da Fazcntla.-Hio de Janeiro
em 2i. de Março de 1874.
O Visconde tlo Rio Branco, Presidente uo Tribunal
do Thrsouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das
Thesourarias de Fazenda qne não tiistraiam mais empregado algum das mesmas Thesourarias para a tomada de

.., ..

oU
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contas tios responsavcis nas companhias de aprendizes
marinheiros, c de artífices, e bem assim para os serviços concernentes a invcntarios, tanto a bordo como
em terra; visto que esses trabalhos passam a ser
desempenhados por empregados do l\finisterio dos Ncgocios da Marinha.

Visconde do Rio Branco .

N. 100.- AGRICULTURA, COMl\fERCIO E OBHA.S
PUBLICAS.- E~1 24 DE MARÇO n•~ 187fL
Declarando que uma vez installada em uma vil! a es laçtio fiscal
devem ser nella clfectuadas as averbações de que trata o art. 21
do Regulamento de I de Dezembro de 1871, em refcrencia á
matrieula de: escravos ora existente no respectivo mnnicipio,
mas que antet·iorniente á referida installação haviam sido matriculados em Collectoria pertencente a outro município.

Miuisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio
2t. de Março

c Obras Puhlicas.- Rio tlc Janeiro em
de 1H7fJ,.

Illm. c Exm. St·.- Accusando o rccebimcn to do Aviso
de V. Ex. de 28 de Janeiro ultimo, ao qual acompanhou
o Otncio que em data de 20 tle Novembro prodmo passado, a V. Ex. dirigiu o Collector 1\as Renth<> geracs da
da vil\:1 do Tubarão, na província 1\n Santa Catharina,
cabe-Illtl a honra de declarar em solut:ão ;,~duvidas expostas no mt~smo officio, que, um:1 VPZ installada
naqurlla villa estação fiscal. !levem ~er nclla eiTectuatlas a~ avcrbar:.ões tle que trata o :1rt.. 21 do RPgnlamento que baixou rom o DPcreto de l de Deze'''bro <le
1871, 1:m rdercncia á-; matriculas dos escravos ora existentes no rcspc<~tivo mnnicipio; mas, que anteriormente ú rel'critla installação haviam sido matriculados
__ _
na Collectoria da Laguna, da mesma l'ruYincia.
-~~~R
_Deus ~uarde ,:• V. E'i...-JosfFernandes dG: Co fr!'~\-t
!'etrn .Tnnwr.-A S. Ex. o Sr. '\ 1sconde rlo R10 ~·

~·~
~~

~~
Q:':)

8(;

N. HO.- GUEHHA . - E~r

2'~ DE

M.>.nt:o

DE

1\lancla

CJUP :is pra•;as llr L" Lilll!:l ,. da 1:!:··• ,:a N:ll'i•
n··•'UJK\l'CLII nas Enfl'rmarias ~lilii:tJ•"; o:; ltl~·:,,.,.,d,·

r,\.· ajtulanle;; tkcnfPL'IIlriro;;, ,,. :tl,.,,,r, :11i':•• do'

1R7'L

,,.,1. 'il andn
,.,[,n,:•·irn;

p:nprit~'

\ <'11··

t'illtcnlo-;, mais a gralilic:u;ilo d::qncll<' t'llll•:·<'gn.

Ministerio dos Negocios LLi Uuctr:L-ltio de .lam·iro
em 2'~ de Março de unr~.
Manda Sua MagesladP o lmp•·ra1lor. p~>r I!Sla Secn·taria de Estado, declarar ao lnsprctor da Tilcs:mraria Lk
Fazemla da Província do Hio Grande do Norli', 1·111 resposta á sua consulta conliL1a em o!licio n. o':? tl•· í de
Fcvrrriro proximo p:tS,<IIlo, qur ns praç·1.' d1• 1." Liuhil c
da Guarda i\' acionai destal'ada, qua11t!o ''''~''IJ'·'íll I! a; Enfermarias l\lililares os lugare' d•' cnfrrm!'iros c• ,;1: :li \ldantes ilc• l'llfcrmeiros, LC·m direi lo a Jl Tl't•l,.·r, :d:'·Ju dt•
seus proprio~ Ycncimentos, mais a gTat ilic.,~ão d:,qudle
em prego.- Jo(tO José de Uli1•eira Junqucinr.

Declara qur os incliYi<lno,.; librl'l.ad•J,.; J·Oio <JoYcrno pa1".1 srryirr1n
no Exercito por 9 ann<~:;, que anl•'" <lc lcrJ!Iinar '''··r tcm]"l liveram haixa por int·apat·idatlo phy;;ica. tlPHln r·omplr•I:J!-ll,
<Jil:tlldn julp:;11ln< t·111 t:<l\':1 iu,;pt•rr;:1n, apto' para" ·''I'I'Yi•.:P.

l\linislcrin dos Negocio.'; tl.t Gw•rr:1.- Hio
em 2'1, 1le Março de Hl7'1.

t],~

Janeiro

111m. c Exm. Sr.-Em r:•sposta ao oflit'io rCSL'I'Y:tdo,
qúc Y. EL tlirigiu-:ne em ::o dt~ Fcvert~iro prvximo
passado, acompanhado dt~ cópia 1lo que lhe enden•çou
o Capitão rrcr·utador grr·al dessa Província, con,ultamlo
se os individuo~ Cfll.l' tendo sido lilwrtados pi'io Governo
para senin·m no Exerci! o por espaço deU annos, anlt·s
de terminal-os foram cs•;usos dP mt·smo snviço por divcr;;os motivos, ainda mesmo julg-ados inrapazes, deverão com plclar o Lem po nos di Yt·rsos cs la hclcci mrn tos
mililan•s, e se. <c•ndo l'llr,; noYatnt•nlt• inspcccionado:-: e

87
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julgados aptos, estão no caso de completar os 9 annos;
declaro a V. Ex.. que taes indivíduos devem ~ompletar
o tempo que lhe~ falta, porquanto a(igenção do)r_e_ç.rutª-~
mento para cs t•s o outrns indiYiiluo,; em iJcnt.icas cir~
cumstnncia~. SÓ ;tp.oveita l(lland l elics jH'OVarem que
foram escusos do seniço por conclusão de tempo, ou por
esse motivo c incapaciLia!.le physica.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de OliveiraJunqueira.
-Sr. Prestdente da ProvinciadeSanta Catharina.

N. H2.-GUERHA.- E~l 27

DE lUARÇO DI'

~)

"

1871.

Resolve duvidas wbre a eleição rle (Agentes dos ) ~~I_ls~~l!OS
Economico> dos coryos, fnncções de memhros dos ditos ConseliTõs-;rêiiuncia dÕ cargo de Agente, c compatihilidade do exerci cio deste cargo com o de Oirector da escola elementar.

Ministcrio dos Ncp;ocios da Guerra.- Hio de Janeiro
em 27 de l\IarÇo llc 1871.
Illm. e Ex:m. Sr.-Em o rer[uerimento a que se refere
a informação n." 3!Jo rle 2:{ elo corrente, prestada pela
Repartição a cargo ele V. Ex:., o Capitão do 1. o Bltalhão
de Infantaria, Antonio Carios da Si !v a Pi ragibe, pede esclarecimentos sobre diversas duvidas que ela!Jsilica .. nos
cinco g,uesitos seguintes:
i. o Se, achando-se clous Alferes com mandando companhias, na falta dos respectivos Capitães, pollcm votar
em um Tenente que não comrnanda companhia para
exercer as funcções de Agente;
2. o Se os referidos Alferes, na qualirlaue de cotnmandahtes de companhi~s, podem como membros do Conselho Economieo fiscâlisar as contas apresentadas pelo
mesmo Tenente Agente, e zelar sobre a alimentação de
suas praças;
·
3. o Se devia a eleição recahir ern algum dosAlféres e
passar o Tenente a assumir o commando da comp:~nhia; .
4. o Se ao Tenente, sendo eleito Agente, é licito aceita r
a nomeação ou renunciar a ella para assumir o commando da companhia ;
ã. o Finalmente, ~e o Tenente nomeado AgentQ, sendo
Director da escola elementar do Bata !hão, póde exercer
os dous cargos.

/tf
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Em solucão Lleclaro a V. Ex:
Quanto aó primeiro quesito, que os Alferes que commandam companhias, na falta dos respectivos Capitães,
podem vota4f· em um Tenente que não com manda companhia para exerct•r as funcçõ,Js de Agente, porque exercem uma prerog-ativa inherenle ao cargo de comtnandante ue companhia;
Quanto ao segundo, que ao Fisca I do corpo compete a
fiscalisaç:io das contas apresentadas pelo Agt•nte;
Quanto ao terceiro, 11ue a eleição não devia recahir
em nenhum do' Alferes, pas,anrlo o Tt•nente a commandar a compa11hia, vi,tu estar o Tenente fóra do commando quando SIJ procedeu á riPi1:ão, sellllo que de outra
fórma seria uma impo~ição ao Conselho.
Quanto ao quart.o, que o Tenente Pleito Agente não
deve, nem púde renunciar á sua nome·Jção;
Finnlmcnte quanto ao quinto quesito, que ha incompatibilida<lt• entre o exercício cio lugar de Agente c o
de Dirrctor da r'r:ola nlcmentar, rumo já foi resolvido
por Avi~o de 12 do corrente.
Procedendo as duvidas propostas da circumstancia
de achar-sr no dito 1. • Batalhão de Infantaria um Ten1•nte na direcção da escola elementar, e haver Alferes
nu commando de companhias, declaro a V. Ex. que,
tendo tle continuar na Agencia o Tenente nomeado, não
deve elle, quando terminar o tempo que tem de exercer
esse emprego, continuar a dil'igir a escola, mas sim
tomar o commando de uma companhia, cmquanto houver necessidade de sr,rem commandadas por subalternos.
Deus Guarde a V. E'(.- João José de Oliveira Jnnqueira.
-Sr. Barão da Gavia.

N. ·U:L-JUSTIÇA.-E\1 '27

DE MARÇO

OF.1R7'l.

ln!leferc o requerimento de Luiz .José de Vargas Danta~, reclamando contra o aeto tio Presidente da l'rovincia tio Rio de
.Janeit·o, que u privou rlo lnp-ar de Escrivão do .Juizo rle Paz.

:!." Srt·l:ão.-Mini~tet·io do~ ~e~oóo!' da Jn::.tiça. -

Rio t!e .T:Illeíro em 27 de 1\lat't.:o ue 187'L

111m. c Exm. St·.-Sua Magestade o lmperallor, a
quem furam presentes o requerimento de Luiz Josó ,[c
Varga~ Danta~, rerlalllanrlo contra o acto pelo qual o

:·m
antecessor de~ V. Ex.. o privára do luga1· Je Escl'ivão
do Juizo de. Paz da freguezia de M:u·apicú, e o olficio de
V. Ex. de 6 d~ Junho .do anno passado, com os documentos que ~e r v i r a m c! c b:1sc a e~sc :Hl'tO : Hou vc
por hem, ouvida a Secção de Justiça uo Conselho de
Estauo, Indeferir o dito requerimento; porquanto não
está provado que o t·eclamante fosse nomeado nos lermos do art. F~ do Codigo do Processo Criminal, nem
ex.hibe outro titulo de sua nomeação. a nllo ser o da que
obteve em 1856, par·a servir como Escrivão interino.
Da cirenmstaneia dt~ ter o supplicante prestndo juramento perante a Camara Municipal em ;) de Dezembro
de 18(i6, não sn pMe prc,;umir a existencia do titulo de
nomeação dl'linitiva, porque não L\ provaYel !JUC proposto em ·18~16, como ;;t' allega, só uo lim de W annos
fosse nomeado. c prestasse jUramento; nem é ue !Htppôr
que po;;suintlo nessa oeeasião o referido titulo. não putles'"~ apresentai· o poueo ll'lllpo depoi!>, quando se lhe
arguia a f<tlla de nomeação legal.
Deus {iuarue a V. Ex. - Manoel Antonio Dwu·te de
Azevedo. -Sr. Presidente da Província tio Hio de
Janeiro.

N.

u~.-

FAZENDA.- EM 21

DE ~lARço DE

t874..

Permittc, soh certas condições, que os animaus e frutas importados do estrangeiro sejam desembarcados logo á chngada dos
navios que os conduzirem.

Mínisterío dos Nrg-orios da Fazenda.- Bio de Janeiro
em 27 tle Março rle t874.
Tendo prr~ente a informa~ão por V. S. tn·estatla á
Díreeloria Gt~ral das Hendas Putdica•, em seu oflicio
n." l't-9 de lO do 1:nrre11te mez, sobre o requerimento
c.·m que Fnlqni '~ Vígnolo pedem permis;;;lo para, logo á
c:twgada do~ vapores do Rio da Prata, rellrat·em de
bunlo, med ian lL' eau~:ãu dos t·especti; os ui rei Los, os carneiros e frut<JS que dalli continuamente recebem, v·
o prejuízo resultante de qualquer demora no de
~
t• considerando que aos casos, como o de que
~l\ll ,
podem ser applkadas as disposições do art. i ~'18, c
DZCIS.:'\o!ll'

D~; 1874

til.

1

:::::.

i~'

1-'
Q:>

I

"'~~Rl
~
'
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art. í73 do Regulamento tle 19 de Setembro ele 1860,
'llltorizo a V. S. para facultar ás partes, fJliC o requererem, o dt•scmlmrqun de :mim~es e dn frutas, observatlas
as st:gninlr:; t'OIHiiçõcs:
!.'.Deposito priwio w;s cofres des~a Alfandega tla
somma que, a seu juizo, fôr julgada sufficientc para
caução dos direitos devidos; potlenrlo a raução servir
nara mais de um;~. descarga, em virtude de rlespacho de
V. S., si verifica r-'c que dla subsiste in ta r t:~, c que o
seu valor exeede :'t importanci:J do~ dirc'itos <los objectos
Je que se tratar, segundo um justo arbitrio;
2.• Ex;JBIC <los objeetos qnc se pretenda retirar tlos
navios, tomando-se nota do numero dos animacs c Llo
peso tlos volumrs com frutas, dos qnaes serão a bcrtos
!JS que st: julgarem neccssarios para verificação do coniteúdo; feito o que poderão os objectos sallir tle bordo,
1Jassamlo a parte recibo ao Guartla-mór, on quem saas
vezes !izer, com as 11i'rlaraçií1'S indicada,, á vist:~ tias
q uacs se processa rã o os despadws.
Fic:mtlo a~sim at~cnilido' os inter:•ss:'s tlo commcrr!q
c as exigencias d:1 fiscaiü:açiio, rc.c;la-me tle1·iarar a Y. S.
que, quando a Alf:m:iega estiYer fech;tda, o C:mrerente
das Jngagens é o competenll) p:1ra o e\ame c mais acto~
a que se refere a coud ição 2. •
Deus Gumlc a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspector da Alfantlc,o::1 tlo IHo de Janeiro.

N. tHi. -- FAZENDA -EM 28

DE ~!An~:o DE

187'1.

Não estão sujeitas á apprchcnsão, mas tão súmente ao pagamento
dos tlircitos devidos, as/mercadorias encontradas nasíhagagcns
1lP colonos. uma VPZ rpw-i1<1o h•nham Pilas Yin(lo Pllt fnmlm
falso,;.

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- nio de Janeiro
em 28 de Março de 1874.

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do The_souro Nacional, declara ao Sr. Ins('eclor tla Tltt~
som·ana de Fazenda da Província de Santa Catllarina,
em resposta ao seu oflicio n." 8 de 27 de Janeiro ultimo,
'lUe bem procedeu fazendo constar ao Administrador da

9l
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lllesa tlc Hentlas de lt<1jahy que, si a,; mercadorias encontradas no :1cto da conferencia, entre as bagag-ens dos
colonos alli cheg<1dos de H:1mburgo, na barca Elle!L·ood
Cooprr, não tinham vindo em fundos fal~os, estnam tão
SÜ!III'II te ·'II.ÍCÍ tas ao pagamento do.; tlircitus devidos, c
não ;i ;~uprl'hcllsjo, que o:ó deve ser eiicctuada naquelle
casll, Lli' roafor·midatlt~ com a legislação em vigor.

Wsconlle do Rio Branco.

N. H !i. -JUSTIÇA .-EÍ\1 ~8
So!Jre

J

DE 111.\RÇOJDE

187~.

hypolhcsc em que se lralnJ·llos intcr'c:,scs tla Fazenda

l'rmiudal, 11:10 existe incompatibilidade entre o cargo de,
Inspcclor da Thi~Sot11'ariac a profissão de Advogado.

2." Sec1~ão.-Ministeriodos Negocias tla Justiça.-Rio
de Janeiro em 2.:3 de M:1rt;o de 187fi.
111m.~~ Exm. Sr.-OJuizdeDireitoda comarca da
capital dessa Provinda consultou ao antecessor de V.
Ex., como consta do officio n. • ~H de 14 de Nonmbro
de 1871, se o lns[lCClor da Tltcsouraria Provincial podia
encarre)Tar-sc do patrocínio de causas em Juizo ou se
o exercício daviCile cargo é incompatível com a
prolis!'ão de AuYogado.
Ouvida sobre o assumpto a Secção de Justiça do Con;:elho de Estado, Houve Sua lllagestaue o lmperauor por
bem l\lanuar declarar a V. Ex:. que, salva a hypothese
em que se tratar tios interesse~ Ja Fazenda Provincial,
não t'Xiste iHcompatibilitlatle nutre o cargo de Inspcctor
d:1 T!le:.:ouraria e a prolissão de 1\dvogauo, conforme a
doutrina do Aviso n." W~ de Slle Marro de 18Uü; ralwndo entretanto a p:.:sa Prcsidencia pi·ovidcnciar, na
espiJera de "uas attribuições, quando rio exercício simullaneo das ftmcçõcs de Inspector e de A1\vogado
resultr•m inconVc'nientcs ao seníço publico.
Deus Guarde a V. Ex.-.Manoel A.ntonio Duarte de
Azeve!lo.-Sr. Presidente da Província de Mato Grosso.

!12

N. B7 .-1\L\niNHA.- Elt 28

DE MARÇO DE

187L

Circular determinando t[ne sejam feitos por Cllllll'egados daReparliç;io: da lllarinha ',os trabalhos das tomadas dt1 eontas que
uas l'roYiueias estaYam a!Teclos ;is Tll!'sourarias.

Ministerio dos Negocios da Mnrinha.- Rio de Janeiro
em 28 de Março de 1874.
I IIm. c Exm. Sr.-Em virtude de resolução tomnda de
accónlo com o l\linisterio da Fazentla, passarão d'ora em
diante a ser feitos pelos empregados da 1\larinha ostrabalhos que ncs~a Província se achavam sujeitos á respectiva Thesouraria, concerncntPs ás tomadas das contas
dos respon,avcis nas companhias rlc aprendizt'S mal'inhciros e tlc artiliccg, nas capitanias de portos e nt s
pllaróes; bem como aos invcnt:1rios, tanto a bordo r·orno
em terra, adaptando-se a providencia do arl. i21i do
Regulamento annexo ao Decreto n.•4t>í2 A de:JO de
Junho de t870.
O que communico a V. Ex. a fim de o fazrr constar ás
Repartir;ões da Marinha des~a Província, para o~ devidos
eiTcitos.
Deus Guarde a V. Ex.-JoaqMim Delfino Ribeit·o da Ln::.
-Sr. Presidente da Provi11cia de ...

N. H8.-AGRICULTURA, COI\Il\IERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 28 Dr·; M\RÇO DE 1874.
Portariaapprovando a tahclla dos pre~os dos INrenos c cr~sas oécup~tlas por rruigran!c importados por l'aes Le111c c outro~.

Sua

~lag-rslarlt'

o lmpPrntlor· lia por hem Approvar· a

incfu;;a talwlla de tll"l'r,os dt~ lt\l'l't\IIOS f' rasas tlnstinadas
a çntigranlt'~ que 'o litr:harel Antonio Dias Paes Lenw,

FPrnão Piles Leme e .Tos(: Alves Pars LcllrP, t•~m tle estabelecer na fazenda de Sant'Anna do município deVassour:t~, na Província do Rio Je Janeiro, d<.: conformidade com as clausul;ts tlo Dcereto n. o tiHti de 21 de
Sctcrnhro de tsn.
Palaeio do Rio de Janeiro em 28 de l\lareo de t87f.l.Jo.~d Fernandes da Costa Pereira Junior.
·

llti

lill\'IWNII,

TniJelln dos JH'l'!,'OR dP- venda dos ten·eno.~ e msas da (a:;enda de Santa
Amw, propl'ietlmle de Antonio lliaR Paes Leme, Fernão Paes Leme

e Jusé Alces Paes Leme, c a que se refere a Portarin dcstn data.

QUANTIAS.

Um lote de drz hectares ..•....•.
U111 dito de vinte hectares ..•...
!\I edição e demarcação Je cada
hectar. ......................
casa de vivenda tendo nove metros de comprida sobre cinco
de largo, eoberta de palha e
rom tres di vi sues internas, para
faruilia ..........•..•.....•..
ca~a de vivenda com cinco metros sobre quatro metros, coberta de palha r wm duas divisurs in ternas para solteiros ...

ODSERV AÇÕES.

!:0005000 E' permittido ao
2:000/)000 emigrante a faculdade de construir
i0/)000 a casa mediante a
competente remuneração.
300i)OOO

200~000

IJiredoria C.entral da Secretaria de Estado dos Negocios da
Ál{l'icullura, Commcrcio e Obras Publicas em 28 de Marco de
!874..- José Fenwndes ela Costn Pereira Junio1·.
•

N. H9.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICA.S.-E~I ~8 DE MARÇO DE i874.
I

Declarando que as actas de uma Junta de classificação podem ser
cscriplas indepeÍ11lenternenle de livro especial, urna vez que
sejam assignadas por todos os membros presentes, nos termos
!lO Regulamento de 13 de Novembro de i8n.

MinisiPrio dos Neg-ocios da Agricultura, Commercio
c O!Jrac; Publicas.- Rio de Janeiro em 28 de Março
de IR7f!.

I IIm. e Exm. Sr.- Em solucão ao officio de V. Ex.
1le H de Fevereiro ultimo, a que ;1companhou, por cópia,
o officio do Presidente da Junta de classilicaçào dos
escravos do município de Valença, requisitando livro
rsperial, para lançamento lias actas lias sua~ sessões,

!H-

DECIStiJ.:s

ueclaro a r. Ex. que appron> <I dt•cisão d:·~sa Pre~i
denci:J, contida na Portaria que, por cópia, igu:Jim.·nte
arompanlwu o seu Jllt'!lcion:Jd•> Offil'io: podt~ndo ai'
nferirbs act;Js st•r <'~criptas intlrp•'ndent.t• tle livro rspccial, uma \'ez que sejam a~signadas por todos os nwm!Jro.;;
pre~l'n tes, nos ter mos LI o HcguL11nen to LI c 13 Je Novcmbro de 1872.
Deus Guarde a V. Ex.--José Femandes da Costa
Pereira Jzmioi'.-Sr. Presiuente da Província do flio
de Janeiro.

N. 120. --JUSTIÇA.- E li 30

DE ~1\RÇO DE

187lJ,.

Servem do Tabclliães dos(protestos de,letras e outros titulas o,;
Escrivães do Juizo' Commercial da t.• instancia.

2.' Sccção.-Ministerio dos Ncgocios da Justiça.-Rio de Janeiro em :lO de Março de 187~.

Tendo Pedro Josó da Solcdade, Escrivão tle appcllações da Relação de Porto Alegre consu Ita do se lhe competiam e ao Esc ri vão companheiro os protesto' de I e Lr as,
declnro a V. S., em resposta ao officio n. o 3-í de 28 de
Fevereiro ultimo, que o Decreto n. • 5:>57 tle 20 tlo dito
mez resolve a consulta, quando no art. 3. 0 determina
qun sirvam de Tabelliãcs dos protestos dn letra.-; c outros
títulos os Escrivães do Juizo Commcrcial da L" instancia, o «JUe V. S. fará constar ao mencionado Escrivão.
Dcns Guarde a V. S.-Manoel Antonio Duarte de A.=evedo.-Sr. Conselheiro Presitlcntc da Helat~~"io de Porto
Alegre.
·

DO

IH'i

GGVERNO.

N. l2L- AURICULTURA, COM~iÉft.CIO E OBRAS
PUBLICAS.- En 30 de llli\nr;o DE 1876:.
Mandando oh;crvar o :nt. 27 do Regulamento n. 0 51.35 de t3 de
Novembro de 1.8i2, _que estabelece a classificação para astalfotrias pelo fundo de~~ancipação.

l\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas. -Rio de Janeiro em 30 de Março
de 187f!.
·mm. c Exm. Sr.-Accusando o recebimento do
Officio Lle (i de Fevereiro ultimo, no qual V. Ex. informa
a proposta que fez o cidadão Pedro Coelho de Oliveira,
para lilwrtar nove escr;~vos pela quantia que se arbitrar·,
tirada !lo fundo· de cn1aücipação, declaro a V. Ex. para
fazer constar ao mencionado proponente, que não póde
ser attendida a sua proposta, sem que primeiro sejam
os di tos escravos compe ten tcmen te classificados, observan(lo-Fc o art. 27 do Regulamento com referencia ao
Decreto n. :.;ta:) de '13 de Novembro de 1872, que estabelece a classificação para as alforrias1 pelo fllndo de.
L'Blancípaçiio.
Deus Guarde a V. Ex.- José Fernnndes da Co:'Jtt1
Pereira Junior. --Sr. Presidente da Província de l\li nas
Geracs.
0

-···N. 1'::2.-AGRICULTVRA, CO:miERCIO E. OBUJ,s
PUBLICAS.- EM 31 DE 1\IAHÇO DE 18.7'1.
Sobre a tornada das contas rnensacs das estradas de. flm·o
vindas do Pernambuco, Bahia e S. P·aulo,

d~

, Pro-

l. a Sccr.ão.- Directoria Central.-lUinisterro tlos
Negocios da Agricultura, eommerci(l; e Obras Pt !IJlicas.-- H.io de Janeiro em :lO de Man:o de 1.87~.

_--::--

L~c~s-1r~i';~)~~ ~R/

lllm. c Exm. Sr.- Sendo conveniente que a
Imperial de Londres tenha conhecimento immed~~ifú
resultado da tomada das contas mensaPs da~·sr''~"ã de
ferro Llcssa Província, recommendo a V. E ·.. ~. . . te de

~

• "-1

l=:::
·.

cO

~)I í

ora em dianlP f'('mclla (lirrc:tamr.nte :í mrsma Leg-ilçân,
uma tlas cópia,; do balancete até hoje enviados em triplicata por esta Secretaria de Estado, a qual continua~ào a
se1· remettida~ as outras uu:.~s para lerem o convelllentc
destino.
Deu~ Gu:mle a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira, Junior.-Sr. Presidente da Província de Pernamhuco.- Idem á Presidencia de S. Paulo.- Idem á
Prrsitlencia tia Bahia.

N. -123.- FAZEND.\. -

E~l

31

DE MARÇO DE

1874.

Eleva a lO o; a eommissfio do Cúlleclor I' do Escrivão tia Co!IPctoria da cidade de Campinas, Provincia de S. Paulo, e
approva o acto da respectiva Thcsouraria de Faz~nda. qu•·
PII'YOU a 20 ~~ a commissão do Collcclor c do Escriv;lo tia
Collrctoria de Arbs.

Alinisterio dos Negocias da Fazenda.- Hio tle Janeiro
em 3l de M;m:o ue 1.871.
O Visconde do Rio Branco, Presirlen te do Tribunal <lo
Thesouro Nacional, de.dara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazen<la da Provineia de S. Paulo que, em
attenção ás razões expostas no requerimento documentado annexo ao seu oflicio n. o 27 de 23 de Setembro de
1.873, dirigido ao Thesouro por José Rodrigues Ferraz
tio Amaral e Antonio Btmedicto cl11 Cerqucira LeitP,
::Jquellc Collector c este E~crivão tia Collectoria da cidade
de Campinas, mostrando as despczas que são o!Jrigaclos
a fazer a bem da arrecadação das rendas a setl cargo, e
alleg:1ndo o facto notorio do alto preço a que naqnclla
cidade tôm elw.~ado os gencros c objcctos imlispensaveis
ú vida,(~ elevada a <h'Z por cento a commissão de oito
por Cl'll lo que a ::tua lmentr percebem os su ppl icJ n trs
p<'lal'rfcrida arreca(lação: fir.ando, outrosim, approYa<la
a deii!Jeração tomada pelo Sr. lnspector em sessão da
Junta, segundo consta do seu Officio n. o :~8 de i 7 de
Outubro ultimo, de augmentar a vinte por cento a commissão de quinze por cento, que rra abonada ao Collector
c ao E'crivão tia Collectoria de Arêas.

Visconde do Rio Branco.

J)IJ

t:OYF.R'\U.

\17

N. 12'r.. -FAZENDA.-EMo·t."nr.ARRIL nr. 1871J.
Concede novo prazo para os Vigarios sellarem, sem revalidação,
os livros de rcgistl'O dos baptismos c obitos dos H\hos livres de
lliU)hcr CSCI'3\:·a,

l\Iinistcrio dos Negocio~ da Fazenda.- Rio de Janeiro
em o L" ele Abril de 1874.
O Yiswndc do lHo Branco, P1·csidenl.e rlo Tribunal
do Thrsouro Nacional, communica aos Srs. Inspectores
das Thesourarias de Fnenda, par::~ ,:eu ronhecimento e
devidos ciTei to~, que foi concedido um novo prazo, improro!Iavel, de :30 dias, par:~ os \'ip;1rios sel\arem, sem
revalidaç:io, o& livros de registro dos baptismos e obitos
dos 111hos livres de mulher escrava, a quP se rrfere o
art. H.", ~ ii. ", da Lei n." 20'~0 de ~8 r\p Setembro
lle 1871. ·

Visconrle do Rio Branco.

N. l2!L- AGRICULTURA, COMl\IERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- E~1 2 nE ABRIL DE 1874.
HrmrtiP as instrtu·çun;; para a rolonia tlc Porto Rral.

Mi H isterio dos Nr·gocios da Agricultura, Commm·cio e
Obras Publicas, Directoria Central.- Rio dr~ Janeiro
em 2 rle Abril de 187lJ,.
Inclusas envio a V. S. as instrucções que deve obserna fundacão e direccão de um nucleo colonial na
fazenda Porto"Real, de pr"opricdade do E>tado, no município de Rezende.
Deus Guarde a V. S.- José Fernandes da Costa Pereira
.Junior.- Sr. Agente Official da Colonizar,.ão.
v:~r

llF.CISOR~

llR

1871~

i!l.

DECISÕES

Instrucçues a que se refere o Aviso desta data, para
direcçiio do estabelecimento colunial de Porto Real.

11

Fica autorizada a Agencia Official de Colonização a
fundar um nucleo colonial na fazenda -Porto Real,-de
propriedade do Estado, no município de Rezende.

2 .•
Emquanto os cafesaese outras plantações alli existentes
não forem alienadas na distribuição dos lotes coloniaes,
a Agencia as fará cultivar, e disporá das colheitas por
conta do Governo.

A' Agencia fica commettida a direcção do novo nucleo
colonial, no qual deverá estabelecer immigrantes morigerados e idoneos para trabalhos rur·aes; observadas,
porém, as seguintes restricções:
~ L" Sómente a titulo de venda, ou por empl'l~stimo,
poderá adiantar-lhes generos ou valores, para serem pagos a prazo.
~ 2." Os lotes serão vemlidos pelo preço mínimo de
sessenta mil réis (605000) o hectare.
::."As dividas dos colonos ao Estado serão garantidas por hypotheca sobt·e as terras que elles compr.1rem.
~ 4. • Perderão o direito aos lotes os colonos que os
dei'i:arem, por~ mais de nm anno, sem cnltura eiTeetiva.
Dado este facto, proceuer-~e-ha :i venda, em hasta
pu!Jlic<J, uos mPsmos lote,, precedendo os compdcnte~
annuncios.
Do produdoua venda detluzir-se-ha a importancia da
divida ao Estado, e o restante serú entregue ao colono,
e, na auscnci:J destl', depositado uo Thesouro Nacional.

s

As instrncções por que se deverá reger o estabelecimento serão organiz3das pela Agencia Officia I de Coloniz:lção e submettidas á approvação do i\linisterio da
Agricultura, Commercio e Obras Public:ts.

DO GOVERNO.

Nas allu<lidas instruccões lixar-se-ha o numero de
empregados do estabelecimento, definindo-se as attribuiçücs tle cada um, e indicando-se os de livre nomeação
tla Agencia.
6. a
Haverá na colonia uma capella do culto catholico c
uma casa de oração para os colonos do culto evangelico,
si os houverem, e bem assim duas escolas, pelo menos,
de instrucção primaria, e uma botica.

Serão conservados, ou substituídos se isto fôr indispcnsavcl, os engenhos e machinas existentes no estabelc~imento, c a Agencia permittirá, mediante ajuste
pré\'io, que sejam aproveitados para beneficiar os gcncros cu! ti vaLI os pelos colonos.

s.•
A Alcencia Hca autorizaria a manJar abrir, conserv:n·
e ml'!lilll':tl' os caminhos TH'I'CS~at'io~ na colonia, emquau-

to

e:;l;~ Si'I'\'ÍÇo não

ser cntre~~·ue aos l'olouo~:,
approvado pt•lo 1\lini,lt•r·io da

putl1~1'

prl'et~di'itllo on;ant·~nlo

AgrirllltHra.
!). a

Ln.~·u IJIW um lcn;o Lins lotes I'Slnja occupntlo, a Agr•ncia prumo\ ur:'t :1 c:re:1Çãu de uma fawnlla-morll'lu,., ensaiarú a t:ullura 1le plantas exoticas, cuja utilidallc haja
siuo rnconlwciLla em outros paiZl\s; atloptantlo para
este fim um plano, t[UC sujeitará :'1 approvação tlo rer~~
rido Ministerio.

10.'
Haverá annualmcnte no novo nucleo rolonial uma
exposição agrícola, cffectuando-sc a primeira dons annos
depois qne s0 tenham c~tahelecidn ~~primeira~ oitenta
famili:1<>.

4011

HECISÕE~

H.•
Fica prohibido no estabelecimento o trabalho t!e es•·Tavos.
12 .•
O Agente Official de Colonização ínspeccionará a colonia uma vez pelo menos todos os mezes.

'Pot!erit a Agencia propÔ!" ao Ministcrio tia Agricultura
pessoas idoneas para irem á Europa promover a vinda
de immigrantes morhwratlos e lahoriosog.
~~ • a

A Agencia fica au lorízada a conceder passagem para
o Rio de Janeiro aos immigrantes que as pessoas por
clla iwJicadas e approvadas pelo Ministerio da Agricultura .cf\colherem com des l in o ao estabelecimento de
Porto 6cal, sob as clausulas seguintes:
L • Aos immigrantes que trouxerem declaração, assignada por alguma das pes,oas supr·amencionadas, de
terem pago passagem para o Rio de Janeiro, levar-se-ha
<em conta a impol"tancia desta, e do transporte das bagagens, nas quantias de que houverem de indemnizar os
cofres publicos.
2." Aos immigrantes que vierem a chamado de parentes ou conhecidos, possuidores de lotes no estabelecimento de Porto Real, com destino a este nucleo ctilonial,
podPr:í a Agencin ronceder passagem integral.
~

1 ,)

.•

A Agencia fica outrosim autoriz.1da a fazer as despezas necessarias com a recepção tios i mm igrantes, nesta
Côrte, e com o transporte di'Sie~, r da~ respectivas ba~
ga~J,"ens, para a colonia.
it3 .•

A Agencia entrará para o Thesouro Nacional, no fim
cada trimestre, com a receita arrecadada, du1·ante
esse tempo, proveniente da vendn de lotes de terras e de
generos eultivadof; no estabelecimento.

~e
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,,7 ••

Será adiantada á Agencia, em prestações trimensaes,
para os trabalhos a seu cargo, relativos ao estabelecimento de Porto Real, a quantia de cincoenta contos de
réis ( 50:000$000).
18.•
Além das autorizações contidas nas presentes Instrucções , poderá a Agencia Ofl1cial de Colonização, em casos
urgentes, tomar sob sua responsabilidade qualquer providencia a bem do serviço e policia do estabelecimento;
participando de prompto ao Ministerio Lia Agricultura.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Pnhlicas em 't de Ahril de 1871.- José Fernandes

da Costa Pereira J!tnior.

N. i '::lU.- FAZENDA.- EM

~DE Alli\IL DE 1871~.

Proroga até 31 de llezcmbro do corrente anno os prazos para a
, substituição, sem desconto, das) notas de dous c cincoenta mil
réis da 4." estampa.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Hio de Janeiro
em .l de Abril de 187~.
O Visconue do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Im:pectores das
Thesourarias de Fazenda, p:1ra os Iins convenientes, que
fieam prorogados alô 31 de Dezembro do corrente anno
os prazos para a substituição, sf~m desconto, das notas de
dous e cincoenta mil réis da 4.• estamp:1; devendo Llo
L" de Janeiro seguinte em diante cornecar o desconto
progressivo de :l0°/o <10 mcz, a que está stÚeita a mesma--~~
substituição na fórma das ordens expedidas.

N.l27.-- FAZENDA.-

E~r

!l

nE Amlll.

rm187'L

Cn·~Lla P

insta \latia uma Collecloria, devem ser nella ciTectu~das
;lvcrba~t•es relativas aos )c~cravos existentes no rcsprctivo
município, rnnhora tenham sido antes matriculados em outra
t:llilPdoria.
:1.·;

~lini~terio do~
r~m !) ~~~~Abril de

Nrgocios da
187'J.

F~zrHtla.-1\io

tlt' Janeiro

tl Vi;;contlt• tio 1\iu Branro, l'l·r•sitlt'nlt• do Trihnnal
<lo Tltr:-;onro Nacional. commHnica ao Sr. Inspl'clor da
Tliri'ouraria Je Faze11da ela Província de S:tllLt C:l\h:trina,
l':tra s<'ll roulierimenlo ~~ devidos PITPito:;. qnr', !t•ntlo
sitio ll'ntlo ao conh1•cimenlo tio l\lini,.lerio lia Acyicullura, Comnwrcio e Ohras Pnhlicas o as~umpto tio st•n
olticio tiP IHdt~ lkz<'mhro de 187.1, d<~clara o mrsmo 1\lini,;l.t•rio, e111 Aviso tlP 2U de l\larço proximo Jintlo, qn<', uma
VI'Z inslallada a Collertoria tlas l'PIHlas !..t'Pl'at•s tla vil la 1ln
Tuharão, devr•m st:r nl'lla e!Tccluatlas a,; avPrh~t;iit':" dt•
qnl' tr~la o art. 21 <lo Hc:rulamcnto que baho11 cnm o
llccrf'lo do l. o de Dezembro tlc -1871, com rden•nci:~ ;'1
matricula tios escravos ora existentes no n'sjwcliro mnn ici pio, os tpiae,, an teriormr•n IP ú insta\lar:ão rlaq u!'l\~,
Collcctori;l, haYiam :-ido malricularlos na tla Laguna,
ria dita Província.

Visconde do Rio Branco .

N. 12H.- 11\IPEIHO.-

E.ll!) DE ABRIL IIE

IR7L

Fat:uld~ilr t!P Mf\!licina do Hio rir .tanrirn.-Dr,·.tara •1111' o ar!. 11.6 tios f'slalulos das)Far,nlrlailcs de 1\lrrlirina
"" l111prrio st'1 cxif(f' fJ\H'" r~ludanle prr,stc exame 1w F'aruldarlr,
•'111 1[\11' l1:nha rslm!:ulo." não <JUC estude na rmquc se matri··ulou.

>\11 llir•Tior da

:1." Secção.-Ministerio dos Negocias do Imperio.Hio de Janeiro em 9 de Abril de 1H74.
Sua l\lagestaúe o Imperador, Attendendo ao que re'[llercu 'l esludan te Hercul<lno Cyrillo Bricio Bezena

i03

DO GOVERNO.

Monlenegro, Ha por bem que o supplicante, que se ma·
triculou no 3." anno da Faculdade de Medicina da Bahia,
seja ::~dmitlido a estudar na do Rio de Janeiro as materias do mesmo anno, apresentando os documento!: neccssarios.
A taxa que o dito estudante já pagou, representando
uma r:ontribuição para os estndos do anno, e não uma
obrip;:11;ão rsprcial a qualquer das duas Faculdades, habilita-o para os rereritlos estudos, tanto em uma como
em outra daqucllas Faculdadt'S, Yisto que o art. :lHi dos
estatutos só exige qur o estuuante preste exame na Faculdatle em qtw trmha estntlarlo, c não que estude onde se
matrintlnu; e não obsta a isto o Decreto n." 230B de 2
tle Julho de :l87:l, que mandou matricular o supplicante
na F:ICUldatle da Bahia, porque esta disposição pódc ser
executada sem o menor inconveniente em rtualquer das
duas Faculdatles, visto serem iguacs os cursos c idcnt icas
as r:omliçõcs para a matricula.
•
O que tudo comn11il1ico a Y. S. p:~ra seu conhecimento
e execução.
Dtms Guarde a V. S.-Joiio Alfredo Corrêa de Oliveira.
-Sr. Dircetor da Faculdade de Medicina do Rio de h·
neiro.

N. 129.-FAZENDA.-- Elt H

DE

ABniL DE

187'L

R~mette

ás Thesourarias, para que tenha immediato cumprimento, o Decreto n. • i'if>85 desta data, mandando executar o
He~;ulamento ao mesmo annexo, sobre cujos eiieitos devem os
luspcctores das ditas Repartições e os das Alfandcgas e ~tesas de
1\cndas informaropportunamente ao Thesouro.

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em H de Abril de 1874,.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, rcmcttc aos Srs. Inspcctores das
Thesourarias de Fazenda, pnra que tenha immediato
r,umpt·imcnto, o Decreto n. o 5585 desta da ta, mandando
executar o Regulamento concernente á marinha mert·ante nacional, ;i inrlustria da conslrucr:ão naval e ao

IJEClSÕE~

commercio ue cabotagem; e lhes ordena que opportunamcntc transmittam :~o Thesouro as observa1;ões que
sua experiencia e a tios lnspectores da~ Alfanut>gas e Administt·;~dores das Mesas 1le Rendas forem suggerindo
sobre os elfeitos do referido Regulamento, no intuito de
animar c favorecer cada vez mais o commcrcio de cabotagem e a marinha mercante nacional.

Vl:sconde do Rio Branco.

N. 130.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- E~! t:3 DE .\BRIL DE 1874.

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 13 de Abril de 1874.
Illm. P Exm. Sr.- Sendo o lim da Circulai· de 5
de Fevereiro ultimo, evitar que as Camaras Municipaes que ainda não estão de posse dos padrões publicos
deixemtle procede!' á aferição dos pesos e mndülas usadas
no eommercio, nenhuma autonomia se dá entre a 1. • e
a ultima parte da mencionat.la circular, por quanto os
pesos e medidas aferidas com precisão t.le que as referidas l\lunidpaliuadcs são autorizadas a servir-se não
podem constituir os padrões publit'os, tanto mais quanto
pelas Instrucçõc.-: approvadas pelo Decreto n. o ~089Je 18
de SetemiJro do -1872, as Camaras .Municipacs têm necessidade de uns e outros.
O que commuuico a V. Ex. em resposta ao seu officio
dr 19 elo supracitado mez. -José Fernandes da Costa
Pereira .Jwúor .-Sr. Prcsiuente da Província da Bahia.

IJO GOVEIINO.

N.

J3l.-ll\IPERIO.--E~tl3 DE AtHilL

m:

lt;i~.

Ao Presidt•nte da l'rovincia do !li o !I e Janeiro.- Declara que,
suspensa pl'lo l'resitl,.me da l'l'ovinl'in, por conter disposições
ineonstitucionaes, aJf(Uin3 lei que approve postura~, deve ser
devolvi!! a a mesma ld á Asscmhléa eom a<; razües em que se
funda o acto de su;,pemfuC-

':L" Secção. -1\linisterio uos Negocio~ do Imperio . Rio ue Janeiro em 1:1 de Abr·il de 1874..

I IIm. e Ex lll. Sr.- Seu do ou v ida a Secr:ão dos Negocios do lmpr>rio do Conselho tlr Estado sobre os a~tos
pelo~ quacs essa Presidcnria tleliberou sti.~penuer, por
r~ncon Lra r LI ispo!' iç.ões i ncous ti lueionaPs, a execução d.1s
Resolurõcs Proviuchtcs de 4 tle Dezembro de i872. e :17
·de Janêiro de 1873, que approvaram p0sturas das Camaras l\lunicipaes de ltaguahy e Nova Fribíügo, foi a mesma
Secção de parecer, exarado em Consulta de I:J e 19 de
Janeiro ultimo, com o qual Sua l\lagcstade o Imperador
se conformou por Sua lmperi:tl R<'soluçãode 4 do corrente mez, que dnve V. Ex. devolver as mesmas Resoluções ú tlita Assemhléa, expontlo as razões por que não
as mandou rxrcntar, L:Olllo dispõe o Aviso n. • ~~il de 2()
de Agosto de 18i":i8.
Deus Guarde a V. Ex.- .João Alfredo Corrêa de Oliveira.-Sr. Presidente da Província doRiode Janeiro.

N. i32.-FAZENDA.-Eu l'l

DE AllRIL DE187~.

Confirma o despat:lw pelo qual o Collector uo município de Santo
Antonio de Sá negou-se a incluir em uma nova matricula•
como escravos, indivíduos que já se achavam alli matriculados C-Oili a nota de-libertos condicionalmPnte.
Mini~lerio dos Negoc.ios da Fazeutla .-Rio de Janeiro
em H rlr Aht·il rle lR7'L

Tendo sido confirmauo, por uecisão do Tribunalfdo
Thrsomo de fi do t'OJTen te mez, o despacho do Collector
uas rendas gentes do município de Santü Antonio de Sá,
relativo á matricula dos indivíduos Zozirno, l'tlafalda e os
m;cr,ü~<:~ n~<: 187'~

H.

]()(i

filhos 1lc~La. Emília, (icralilo c l1lalinn, n do qual recorreu João llt•nigno Loprs, por cahrça llC su:1mulhcr, c
na qnalida1lr !Ir~ invcntarianll' dos hrnsdrixn1lospor !\Ianoel Hodriguc~ da Si!Y:I e sua mulher Anna EngT<H:ia
1la Cnnccicão, sirva-se V. S. de ;1s;;im o fazer coustar ao
dito Collc.clor, declarando-lhe ao mesmo tempo que
bem procc1lr,u recusan1lo-sc a incluir em uma nova matricula, como cscr:1vos, pertencentes ao casal do mcncionailo Hollrig·ucs 1h SilYa, os rcfc•ritlos indiYi1luos f(UC jú
se aehaYam alli matricul::ltlos com a nota ele-liberto'>
con1l ici onalmen l.c, comquanto allegassc a pa rtc ter procedido a sequestro nos mesmos, scquc:;;tro a que ali;'1s
foram opposlos embargos de terceiros senhores c possuillorcs: porquanto, embora tlcvam as Collcctorias aceitar
para a matricula os escravos que lhes são apresentados,
por não sei'l'lll da sua compctencia questões que dependem tio Poder Judiri:1rio, não poderia o snpratlito Coll,•clor, nest1~ e~so. allrrar n matricula j:'i feita por um
simples requerimento da parte, t: <llll(•s dl' uma Sl'nlcnç:1
on dl' I i I ll'l':lf:.:t(, da respi'C I i r a a ut oriilade : 1anto mais qnr,
favorecida 1'01110 r~l:"t !10jc a c.ausa da lihcrd;ulc, 11ão lhe
era lirilo conlrilmir, sem maior exame, com um despacho scn, para serem rCLiuzidos ú escraYidão indivíduos
que já cstav:nn na possn de uma liberdade condicional.
nrus Guanlc a V. S.- Visconde do Rio Branco.-Sr.
Conselheiro Dircctor Geral interino tias Rendas Publicas.

N. t:l:L- FAZENBA.- EM H

DE ABRIL DE

187!L

Approva a crca~;1o da~ Collectorias de Jahoatão, Bom Jardim,
S. Bento, Vill:t do Trinmpho, Floresta, Granito e Salgueiro. na
Provincia ilc Pcrn:tmhnco.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em H, de Abril <lo 187 i,
O Visconde !lo B.io Branco, Presidente ílo Tribunal do
Thcsouro Nacional, declara :~o Sr. Inspeclor ua Thesouraria de Fazenda ua Provi ncia de Pernambuco, em respo.,ta ao seu ollicio n. o 1"121 de H de Outubro de t873,
([Ue fica approvada a crcação das Collcctorias de Jahoalão, Bom .Jardim, S. Bento. Villa do Triumpho,
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Flon·sta, (;r:-~nito c ~:ilg·npi,·o, na mrsma Província;
dt'Yt'l!dll ct'l' 'l1:t!'f':HI::s :w~ r ·:o.:Jrrti·.-o~ t•mprrp:atlos as
]lül't'CIII·:~·nw: fjlll~ fw:\11' nllitll;nn:•Jllt~ :q·!Jilndas :'ts
0
onlra~ C'lll!·clcri:l~, n•· 1h r•·:i.,tc·:ic-·, p:•h Ori!t•m n.
!17 dt• :l:) tJ,· ~l q·~o prn' i:>!::, .. ·,. . ,. ··nm:,rintlo IJlll' o
Sr. lnS[Wl'l.lli" prt•sle, a r··'l't'Í'•I do•·i1jt~r·.\o Clil qtwsl.:lo,
os es,·larc:·ill11'lllo-; t~x!.•,it 1 ·Js pcJ;1 t:irc,d:tr 11." ;'-t de Hide
Junho tiL' u.;n.
risrontlf' Ih J/io J/nmco,

.,.:.

N.

rvr. -

·.·Fu-:,~~---_.,.·

F:\ZENDA . - En

1'~ ))E AHI\11. llE

\Rí't.

)):i 1'\]lli,·:l•·<;r:; '">llre :t org:miz~çiio do,; lltapl'as 1!0,\ tta\'Pgat:itO
dl' longo rurc:o. 1!0 rallolag,·llt ,. en.<lt•ira. ·
~.Huislrrio dos NP·~·or·ios
i'1 ,J,. ,\1Jril, 1o Wí'r.

da Fazenda -- Hio de Jaueiro

rm

O Yisrnntl!' du !\io Branco, Pn~sidenlt' do Tribunal elo
Theso!l r o :\i ar: io na I, tc·ado olJsenado que em algumas
AI randegas c Mesas de RenLlas não tt·m sido organizados
o:- mapp:~s de 11an•gação de longo curso, rln cal.Jotagem
e costrira, de confonnidadc com as ln:-trucçõcs do 18
tlc Fc1·erl'iro de 187:1._ declara aos St·s. Inspcctorcs llaS
Tlu~sourarias dr Fazenda, para o fazerem constar aos
tias Alfandl•gas e :~os AJ.minislrailorl's das Masas do
Hrntl:ts :
L" Q1w dous são os mappas qac dc\clll ser remcttidos
ao TIH·sotii'O . na fõrma das referirias lnstrncçõcs, contt•ndo : um, o numero real ele n:1vios ;í vola c a vapor
qne st• tenham empregado no cornmercio marítimo,
com a tlcr:larar.;ão de suas <Jnnaçõcs, tonelagens c equip:t!2:Cil~; outro, o das entradas c sahidas desses mesmos
n:nin.~, rom as sommas tlc suas loucladas e cquipagcns.-_--No pri :n,·i !'O dos rderitlos mappas, um navio
;., ~R j
r'\:t'lll pio, q na lf111Pr q ne seja o numero dr~ suas e
c ~~w
!"\
s:dtidas, lle1t~ ligurat· apenas comr: só um, c
'll)I~Ht·
plic:tdo pdl) nttmero tias respcct ivas entrac ~~~~'hid. as,
como Jl!ll' r•quivoco o lt\m entendido algu s~andcgas
é
~' J\\cs:1' de Hcw\;ts:
1
~
<::_·
/::::5
...._"l_.

()\~;/
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DEt:lSÕES

2. o Nesta conl'ormidadedeve ser tamhem organizado
o mappa do numero de navios que se empregam na navegação costeira entre os diversos portos ria mesma Provinr~ia, os quaes não convem que sejam englobados no
mappa cle grande cabotagem;
3." Na descripção dos vapores devem distinguir-se os
paquetes dos vapores de cargas, e determinar-se a força
motriz de uns e outros.
05 mappas, portanto, remettidos ao Thesouro, relativos ao exercido de i870-187i e seguintes, que não
houverem sido organizados de conformitlade com as
reg-ras acima estabelecidas, deverão ser substituídos
por outros nestas condições, e enviados ao mesmo Thesouro com a ma i o r urgencia.
O que os Srs. lnspectores das Thesourarias terão por
muito recommendado.

Visconde do Rio Branco.

.

N. 135.- JUSTICA.-

EM

l6

DI<: ABRIL

DE

187& .

Sobre a derogação de que trata o ~ L o do art. :19 da Lei n. o :!033
de 20 de Setembro de 187!.

2.• Secção.-- Ministerio dos Negocios da JusLiça.1\io de Janeiro em 16 de Abril de 1874.
lllm. e Ex:m. Sr.- Com officio n. • 28 de 26 de Novembro do :mno pasoado V. Ex. submetteu á consideração
do Governo Imperia I a consulta, que lhe dirigiu o Juiz de
Direito da comarca do Brejo, nessa Província, sobre a
derogtição, de que trata o~ L" do art. 29 da Lei n. o 2033
de 20 de Setembro de i87J.
Tendo sido ouvida sobre o assumpto a Secção de Justiça tio Conselho de Estado, Sua Magestade o Imperador
Ha por bem Mandar declarar que na questão, que faz
objeclo da mendonada eonsulta, eonvirã observar-se o
aresto estabelecido pela Relação da Córte no acordão de

DO

10!}

t~OVERNO.

tS de Setembro 1le 1873, que bem interpretou o sentido
do (art. 332 do)Codigo do Processo Criminal; o que
communico a V. Ex. para fazer constar ao referido Juiz
de Direito.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província do Maranhão.

N. l3G.- JUSTIÇA.-

E~•

17

DE ARRIJ.

DE

1874.

O recurso de habeas-corpus aproveita aos indivíduos obrigados
a se alistarem· nas companhias de aprendizes marinheiros.

2.• Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.Rio de Janeiro em i 7 de Abril de t.87~.
111m. e Exm. Sr.- O antecessor de V. Ex., transmittindo por cópia, com o o!licio n. • 8 de 22 de Fevereiro do anno pa;;sado, o do Capitão do Porto dessa Província, e o QUC em resposta lhe dirig-iu ácerca de uma
ordem de habeas-corpus do Juiz de Direito da comarca
da capital para lhe ser apresentado o menor Galdino, remettido pela Presidencia com destino á companhia de
aprendizes marinheiros, e bem assim a ordem de soltura
do mesmo menor expedida por aquelle Juiz, consultou
se cabia no caso o rer:urso de habeas-corpus.
Sua M<tgestade o Imperador, a quem foram presentes
os referidos papeis, visto o parecer da Secção de Justiça
do Conselho de Estado, Hoave por bem Decidir que orecurso de habeas-corpus, com a extensão que lhe deu a Lt?i
da Heforma Judiciaria, aproveita ao:=; indivíduos obrigarlos a se alistarem nas companhias de aprendizes marinheiros, porque para este fim, e contra as disposições
dos regulamentos de tacs companhias, que devem ser
compostas de menores voluntarios ou contractados a
premio, c orphãos desvalidos enviados pelas autoridades
competentes, póde a lguem sofTrer viulencia, que importe
constrangimento illegal em sua liberdade.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província do Espirito
Santo.

HU

.

N. t37.-.TUSTICA.- EM li

DE AllRIL DE

187'1 .

Alem de ser ineompalivcl o 1;argo til' snpplenh: de Juiz ~Iunicipal
com o de Delegado de Policia, não podem cxcrecr este,; earf(OS
no dislriclo da jurisdic~ão 1lc um Juiz de Direito os seus parentes consanguineos ou ailins dentro dos gráos indica<los na
Ortl. L. L 0 Tit. 7\l ~ f1ti •

.Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro
em 17 de Abril de 1874.
Illm. c Exm. S1· .-Em 31 de Janeiro de 1872 o Juiz
de Direito da comarca de Ociras, nessa Pruvincia, representou ao Governo Imperial contra o facto do ~erem
cxcrcillo~ os cargo,; de Juizl\lunicipal supplente e Ddegaclo de Policia do termo da mesma comarca por um tio
da mulher Jaquolle l\Iag-istrado.
OuviLla sobro oassum pto a Secção de Justiça do Conselho
de Estado, IlouYe por IJl'm Sua l\hgcstade o Imperador
:Mandar declarar a V. Ex. que, além de ~cr iucompllivel
o cargo de supplentc do Juiz Municipal com o de Delegado de Policia (Lei n." ~W:J3 de 20 de Setembro de 1871,
art. l.", ~ 4."), n;1o JlO(lem exercer esses (':Jrg·os no (li~
lrieto da jurisdic(:ão de um Juiz ele Direito us st~us parentes consanguillt'Os ou affins clcntro dos :~ritos illllicados
na Onl. Li v. 1.", Tit. /!), ~ ~·~;porquanto o supplcnte
dn .Tl!iz ;\lnnicip:tl (~o Ddeg:HID de Pulici:1, ú visl:J dos
arts. B." (' 10 da cilatla lei, cooperam no prcp;ll'l> dos
processo~ 1:!·imina(~''• dn (lllC conhecn o Juiz de Direito
em virtude Je rcrursD 1'\:-ollh:io ou appeli:'<:ão, c a rdt~
rilla Onkn:u:ãn ~·· applica\cl aosjul.'.(atlol't'S, seg"nndo a
doutrina do A\ i,;o ll." ~.~~i(í do ::: (lt; lklCllliJl'o de n;:i::,
expn1li(lo d() confurmi:l:.Hic (::1m a lmpe1·ial llt·~olnçfío tle
7 dO Llitu llii'Z l~ .'IHIIO SOb r;; Cl)iiSU! 1 a tla Sc,·çã'J ÜC Jus i iÇa
do Conselho d!' E;tatlo.
Deus G uanl :! :1 Y. E·:. - Manrwl rlntunio Duarte de
Azevedo.- ~r. Pri:; i1: :•lllt) da l'ru 1 iucia do Pi:mh~.

r.•

Hl

DO f:OYERNO.

N. l:l8.- AGRICULTURA, COM.MERCIO E OllRAS
PUBLICAS.- E~I17 DE AllRIL DE 1874.
1\esolvendo quesitos relativos á1avaliação dos bens de escravos,
na conformidade das disposições dos arts. ll7;3o, 3!, ~9, õO, õ2,
53, 55, 56 e 58 do Regulamento n. 0 513:S de 13 de Novembro
de 1872.

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em t 7 de Abril
de 1.87~.
l\lm. e Ex:m. Sr.- A junta classificadora de escravos
na villa do Triumpho pediu a V. Ex., em oJli~.;io de to
de Janeiro do corrente anno, a solução das seguintes
duvidas:
l. a Por t{uem devem ser avaliados os bens do escravo,
da<lo o caso de ser necessaria a avaliação dos que forem
declarados pelo senhor ?
. ·
2. a Pertencendo ao senhor a avaliação dos bens do escravo, poucrá esta ser impugnada·? No caso amrma ti v o,
perante quem deve ser feita a impugnação c quaes as
pt•ssoa,:; qne uella devem intervir ?
3. a NJo IJUCrcndo o senhor ou outra pessoa atlministrar os IJI'n" do escravo, a fim de não p:.~gar o juro legal,
qne ÜL•stino se lht•s Llevc dar ?
4." Púile-se deixar ao escravo a atlmini~tr.1ção :los
seus bens e mesmo preferir-se semell1ante alvitn•, seuuo
possível, ao tle tiearem os mesmos bens sob a administração alheia, aintla quu esta seja a do proprio senhor
do t'S1;r:1vo a que pertencem ~
r-i." A,; informaçõt•s ministr;ulas twlos senlwres dos
escravos ou por outras pessoas, para a regularitlatle dos
trabalhos tia clas~ilit.:ação, devem ser integnlmente
transrriptas nas actas ue reunião das juntas 7
Em 2:1 do cit.:tdo llll'7. resolveu V. Ex. :1.' ~1Ipra1\itas
duvidas do motlo seguinte:
1." Que é Ll:.~ competencia dos Juizes tlc Orphãos a
..-,-.
avalia<:ão 1los bens consti_tutivos do pe?nlio_Lle qualqu~~ ~F
escravo, nos casos previstos pela legtslaçao <ii·omm. ~~~'
c e.<>pPcialmente pelo Regulamento a que se ref e ~
Decrdo n." Z"it:l~ de t:J de Novembro de 1872.
~'
porüm, as junta:~ clas~inealloras averbar a d _ ~ção
do senltor ou possuitlor do est:ravo, tle rruW'~. tem
pt•rnlin l'nnsistcntc <'lll lll'llS de qnalrpwr iH :'1!:!}:1.
I co
·
.~ -,.....<,,
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2. o Qun o ~wnhor ou pos,uidor do psrravo pôde impugnar a avaliação judicial dos hens qnc constituem o
penilio dcslP, quando a julg-ue lesiva, princip~lrncntc
si se prot~etlt~r á dita avaliaç~lo, para a venda dos bens
em hasta publica.
·
3. o Que não querendo o senhor ou possuidor do esrravo, ou outra qualquer pessoa encarregar-se da atlministração do referido peculio, deverão ser os b8ns que o
compõem avaliados c arrematados judicialmente c ore~
pectivo producto t·ccolhido, como pcrmitte o citado
Decreto n," !H35 de 13 de Novembro de 1872, aos cofres
g-eracs, para vt>ncer juros, como dinheiro de orphãos,
ao qual é equiparado. A"s Juizes de Orphãos, nestP,
como nos supraci tauos casos, c11be providenciar c resolver as questões qut~ se suscita rem.
!1,. o Que, salva a faculuade conferida aos Juizrs de Orphãos no art. ~n Jo prcritatlo Regulamento, na•Ja obsta
'iuc, ,·onscntindo o senhor ou possuidor do rscraYo
administre estr os bens do sru peculio.
5. o Finalmentl', que não é necr.ssario transtTCYer intcg-ralnwn te nas a elas das sessões d;1 Junta ;1s drclarações
ministradas pelos senhores dos escravos, uma. Vt•z que
sejam ellas in~(Tiptas no li no competente, "t[uc• 1\ o do
lançamento da classificação.
Ca he-m e fh>rla r ar, l'lll rcsposl.a ao olHei o de Y. Ex.
de H do mt•z pas~ado, com o qual snbmrtteu á appronr:ão dt•stc~ l\linisterio a resposta tlada á mencionada .iunt<l,
que bem cleciilillas foram as duvidas L", 3." r r;:•, attento o que dispõem os arts. 27 § 2. 0 , :10, 32, 49, ~jO,
52, !)3 e rJ:'j a f)8 do Hegulamento que haixou com o Decreto n." rH:35 de 13 de Novcmbro de 1872.
Quanto ;'1s qtw foram <1presentaclas sou os n."' 2e 4,
elevem ser resolvidas nos st•guintes trrmos:
Primei r", f}lll', sc1ulo pelo senhor declarada a existr.ncia 1!0 pt~rulio do escravo, dt•vcr;í a avaliação dt)s bens
que o compõem snr ciiectnatla, quando se torne net:Pssaria, rle conformidade com os arts. r;G ~~ ;j8 do e i ta do Hegulamrnto. figurando por pa1·te do escravo um curador
nomeado pelo Juiz de Orphãos;
Segundo. que, não querent.lo o senhor ou possuidor do
rscravo administrar os hens tio peenlio, tlevem ter estes
o tlestino prescripto nos arts. 4!) e ;m do citado Regulamento n. • rJt3;) de f3tle Novembro LI e 1872.
Deu~ Guarde a Y. Ex.- José Fernandes da Co.~ta Pe·
reira Junior.- Sr. Presidente ua Provincia do Rio Grande do Norte.
··0-A·f\:F'({I.·(.I·r.\_-r-•

no r.on:nNo.
N. i3H.- AGRICULTUHA, COMl\IERCIO E OBRAS

PUBLICAS.-

E~!

(8

DE :\IIRIL DE 187~.

Declara :.:cr gratuito o 'f'fvi\O tle classifkatão dc\cscravos c
Jllan!la arlii!rat· quantia p~u·a as dP>;pezas do expediente.

l\linistrrio dos Ne,gocios da Agricnltnra, Commcrcio c
Ohto,ts Puhl icas.- Rio de Janeiro cm18 de Ahril de 187L
Illm. c E'~lll. Sr.-Com o offieio de fi rlrl\larcoullimo

suhl!H'IIc V. I~"· it ron~itlrr~<.::1o <leslP l\lini>I<)J~in o rrur,
por rúpia, YPio junto, endereçado a essa Prt•sid<~ncia
pl'lo Prc-;itll'nle da junta de rl:tssifir·ação dt• csrTavos
dessa rapital, em 17 de Fevereiro do corrr•nte anno, no
<piai SI' <"Ollllllllllica a nntnf'a<:~o fci la do ridad~o João da
Stln Leal, par~, no.itnpetlimento do Esr'!'iYão rln .Juiz
tli• i'n. 'rntr 11:1 dita jnnla, r· se pede nma remuneração
para l'~se suh."l i luto, :ts.<im como que 'e marqu<) uma
qu:1111 ia par a a d cspt•za <1 o rrsppc I i vo ex ped ienlt•.

Em rcspo~t:t, rlcr:l:tro :1 V. Ex. qun, '<'IHio gr~luilo o
scn·içn d:t dassilicação llr) esn:tvos, n:io se púde marcar
gr~!ilic~ção ao fttnr<·ionario a qui' :oo allud<', sobrr o
qn<', t·ttlrdanlo, Jlrovidenriará o (~orl'l'no opporlnnamr'!tl.e. Qttanlo. por(·m, ao PXpt·dil'tJIC da mPncionada
junLt, sin·:t-,.:o \'.Ex. dt• arhilrar a qu:tnti:t nr1·nssaria,
ourida :1 lll<'sma junta, Jl:ll'<l sPr antoriza1la a dt•.sprza
com e~,.:e sr•rviço.
lk us Guanlc a Y. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Jnnior .-Sr. Prcsidcnlr rla Pro,·inria do lHo
de Janr•iro.

N. Hfl.- AGRICULTURA, CO.l\ll\IERCIO E OBRAS
l'l'11LJCAS.-E~! tR DP. A!lfllL llll lf\7'1.
,.,_,.,.al:u a ilisposi~üo ,;oarl. 4. 0 •lnllr,gnlall!l'l!tn n.•
ra3;; !],. 1:1 d•~ NnYCIIthrollf' i872, par:t a rf'ctiliraç:1o rle Pngano

~l:wdando

rle 110111!) de uma menor linc, vislú ter sido Ycrificarla a idcntidarlr <l:t pessoa.
~inio-trrio <los Negocios da Agricultura, Commercio c
Obras Publicas.- Rio r! e JaneirJ em 18 de Abril de 1874.

I li m. r Exm. Sr.- Em solução :10 ollJcio de 18 de
l\larço ultimo, com o qual snbmettc V. Ex. :'1 approvação
l1ECI,;C1~~c; liE

187ft H;,

DECISÕES

deste Minislrrio a tltdi!Jeraçiio constante da resposta
11or essa Presitlencia dada em H tio dito mez ao ollicio
do lnspeetor da Thesouraria uc Fazenda de 9 de Janeiro
do corrente anno, referente ao da Inspectoria da Alfandega dessa Província datado tle 2~ de Dezembro do
anno proximo passado, no qual se expõe o facto de haver Manoel Pinto Netto dado á matricula na dita Alfantlega, com o nome de Emília, a menor livre, em vil'tude
tla Lei 11. 0 2010 de2H !le Setembro de 1871, filha de sua
escrava E~meria, acnntPecndo que mais tarde, ausente
o referido Pinto Nel to, fosse a mesma menor baptisada
com o nome de Maria, o que tudo se Yt~ das cópias que
acompanham o mencionado officio de 18 de 1\lat·ço; declaro que bem decidiu V. Ex., oruenando que, no caso
sujei to, se procedesse na fónna determinada pelo art.
4." tlo Hegulamen to que baixou com o Decreto n. o 5t.3ü
tle :l3 de Novembro de iH72, para a rec tificação uo engano, visto ter sido verificada a identidade da dita
menor.
Deus Gua rue a V. E:'L- José Fernandes da Costa Pereira Junior.- Sr. Presid.en te da Província do Espírito
Santo.

N. f.!íJ .-li\JPERIO.- E:ll 18

DE .\DniL DE

!874.

A11 lli redu r d:t F:wuldatlt• tlC' JJircilo tlC' S. Paulo.- llcelara que
tlas tliv,.rs:ts tli.-;pllsitJ"'' dns estatutos ,. tlu negulalllcnto COIII·
pll'llll'ltlar das F:ll:ultl:ulcs tlt~ llirdtn I'esulta '!UP, lratando-s,.
dt~ llt:li,.; d:• 11111( I'OJll:llr:-o,,sú dPvc si' r tlt• si' i 'i 11\I'ZCs o prazo tln
inStTipt;:\o par:t o priHII'ini .

.:L" ~l't'('ão.-1\linisterio dos Ncgocios do lmperio.Hw de Janeiro em lH de Al1ril de :l871.
Accuso o l'l'l'clJimen to do o meio de V. S. de W do
mcz findo, IJUe acompanhou a cúpia da acla da sessão tla
Cougr<'gação dcs'a Faculdade do 3 <lo mesmo mez, na
qual t•sta resolveu solm~ a questão suscitada rclativament.t) ú annullação do Pncerramcnlo do concurso para
pr~vnnento do lugar de Lente suhstituto, vago pelo fallc•ctmento tlo Dt·. José Joaquim d.e Almcid:~ Rt'is.

iHi

UO GOVERNO.

Em re:.;posla dt~c!aro a V. S .. para os dnvi1los eJfcítos,
tJUe o rdcri1lo enc,~rT:~mcnln dc\·e subsistir, não tendo
lugar a prorog·;u:Jo do prazo fixado, :i vista das seguintes
razões, IJlte n:t :no..: ma ~;·.;,;ão foram pt·ouuziuas por um
dos Lent c.:, t' o (jov1.' r·rw l111 pcri;d .i ulga procerlen tes:
1.• l'<H'Ilne 1h-: divcrs:ts disposit:õt)s Llo> estatutos e
Hegulamcnl.o eompll)mentar resulta que, quando se trata
de mais <lc um roncnrso, sú deve ser de seis mezes o
prazo da inscript;:lo para o primt~iro;
2.• Porque j;'t tendo sitlo encerrado o prazo marcado
para a inscripr:ão do concurso de lflW se trata, não podia
ser mais prorog:Hlo, annullando-SI) assim as delibcraçõe:~
da Dirceloria c da Congregação, em cuja fé se regularam
OS ('OJlClll'J't'lltCS;
3." Porque a prorogaçJ:o do prazo ua inscripção, prejuuicando os canrlidatps já inscriptos, viria a ser igualmente de Lrcs mczes para os que se putlessem inscrever.
Deus Guanle a V. S.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.
-Sr. Director da Faculda·.le de Direito de S. Paulo.

N.

1.12.-FAZE~DA.-EM

18

DE AllniL DE

18H.

"'lniil:1Lh~, a UJIL l'l'cnrso so!Jrc(mulla relativa
:í llt:Jlrir:nla d"):•,;,·r.L\-n::, ail~'HI:t :t irn•gul~rilbd•• commdlida
p1•ln ,··dat.::l{l li~!:~! I, H') ~·a-'.!) :)1Jj(•!l~·.

D:í proYimculll. por

Mini ..;lcrio d11:,; :':t·:,,ll:iu ..; da
neiro t'!ll 111 tl:· \hril 1!c I87L

Fa~üll•.b.-l{io

de Ja-

O Vi~t'.u'llk th Hic. Hr:~nco. Prcsitlcntc do Tribunal
do Tlw-ouro N:u~ional, r<nnnÍunica :10 Sr. Inspector da
TIH•sour;ll·ia dl' !i'aund;J da Pronncia tle Pernambuco
que o :n(;.;r111J 'J';·ifJII:Ial, d:1n:lo pro·;imcnlo :10recurso qlll~
at·omp:inli•JI! o ·;:•u ol:irio 11." H72 ·le 7 de ~brço proximo
Hn:lo. Íli!t'l'i:o:;lo por (}>~:1ria CanditL Nobre de Gusmão
da tleci<io pd:1 qual a ntt''llta Tll1;souraria confirmou a da
Hceelwdori.: ''a l'ruYinci:l, que nmltára em 120;)000, por
ter t!•~ix.a !o dt• dar ú I!Jalrirula, no deviuo tempo, trcs
c.ser:l\ os dr· S!!a [JI'O[li':Pt!:llln; rc~olvr11, por equidade,
rl'lt•v:d-:1 do p:1U:Jlllt'111'l il:1 multa rm tJUe~tão, attenta
a irregubridatlc comnlt'llida pela Heccbetloria, a qual,
a rcqueriHWllto do m:~,ritlo tla r<'conente, eliminou da

H li

DEC1SÕES

matricula os escravos, que couberam a esta em ~irtude
dr: ~entenca de divorcio, quando o que~lhe cum~na faz~r
era t:lo sú'menle a discriminação dos escravos já matnenlad0~, passando uns p:Ha O nome da recorrente C OS
outros para o de seu marido.

Visconde do. Rio Branco.

N.

F~3 .- .lUSTIÇA.-

E'I 20

DE Annn. nr.

fR7'L

Sohrc o elfPilo ~~~ ~ ppnllat:ão tln ~ 1. 0 tio ar I. 79 tia Ll'i ti r a tlr
Dezcmhro tle tRU. nos crimes inallançavcis. Os snpplentes do
.Jniz l\lnnicipnl Psl:1o cxrluidos tla,Prcsitlcnda rlo'Jury.

2." Srcç:ln.-1\linislt'rin tios Negorios 1la Jnstiça.Rio de .Janeiro ern 20 de Abril de l87'Í.
111m. e Exm. Sr.-Emsoluçãotlasdnvirlassw;citadas
pelo Juiz tlt! Direito da comarca de Iririliha, relativamcnlr~ aos clfcitos tia :lppPilação dn art. 71) ~ l." da Lei
de :3 de DI'Zt'mhrn de i8'Jl, qunndo interposta tle sentença :JIJ,;oluloria proferida sobre dl'ci,;:lo unanimc do
Jnry em crime inati:lnçavel; e IJUanlo ú competencia
dos supplentes rlo Juiz Municipal para presidirem o
Jury; V. Ex. lhedeclarouoseg-uinte:
i. o Qttc, á vista dos arts. üO e ü2 tlo Decreto n." 482'~
<le 22 tlc Novembro lle t.871, a appellação do ~ L o do
art. 79 da Lei de 3 rle Drzembro tle 18H não tem
efit•it.o suspensivo, nos crimes inafiançanis, si a senlent;a ahsolntoria f(}t· profel'ida sobl'f' tlt'cisão unanime
tlo .Tury, c nos crimes aliançavris, aintla tJUC a rlccisão
não seja unanimr; e que para regular os cfTeitos da
appcllaç:!o nestes casos prPYalccc o desp;~cho de pronuncia.
2." Que os supplentrs do Juiz l\lnniripal est:lo cxcluidos da Presidencia do .Tury, a qual, na falta de
Jniz tle Dirl'itn tle nma comarca, e dos seus substitutos
Juizes l\funil'ipaes, pertenet~ ao .Jniz de Direito da
eom:uca vizinha ou aos seus substitutos (Dt•crclo n. o
:l:l7:l de 7 tle .JanPiro d<~ 18ü:i e Avisos n."•' lfd de 9 de
Abril de i8B7, :Jü2 de 3 de Setembro de l8ü8 e 65 de
:w •IP Janeiro de 1.869).

DO

H7

GOVERNO.

O Governo Imperial approva estas decisões de V. Ex.
por serem conformes ás disposi(õ•~s citadas: o rrue lhe
communico em resposta ao officio n. • t.06 de 12 de
Dczemhro do armo proxi:no passatlo.
Tkus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província do Espírito
Santo.

N. fH.-FAZENDA.-EM 20
l\lalltla resliluira

Ullt cmprc~atlo

DE AB!\IL DE

:1.871.

de Alfamlcga a multa

tgtc lhe

ft'>t'a iruposla pelo respectivo Inspector, visto spr o ado deste

•'xorhilalll" dn suas attrihui•;ürs.

l\linistrrio dos Ne!:!·ocios da Fazenda.- Rio dP Janeiro

em 20 tlt' Abril de 1H7'1.
O Vismndt~ do H. i o Br·allt:u, Presid•'Hlc tlu Tri hunal do
TIIesouro NaGiorwl, dcri:lra ao Sr. lnspeGtor tl.a Tliesouraria dn Faz::r~tla da PruriuGia de S. Pedro do lHo
Grande do ~nl, ~~m resposta ao seu otncio 11." G dt) ~ de
Janeiro dt' un:l, ljl]() nfío pútle ser apprnvado o acto pelo
qual o e'i-lns•'t't:lor da Alhnrlega de Urnguay:ma, Antonio Ma:·i:t Ulrit~h, l!lulíou Cill 100,)000 o 2. o Es,Tiptu)';l!'iotli lllt':iilla Alfa:Hll·g:t, .lo:io C·tl'fltiÍt'O da Funloura,
snb o futlda::•cuto de ter faltndo ú 'ertladl' na rcspnsti.
por esle tl:tda a lillla portaria que lhe expedira emt6 de
NoVillllbro t!o arrrro anltlrior: visto ser ns'e aGio cxor!Jilanlc das attril)lliçõe.~ eonfl'ritlas aos~ Inspectorcs das
Alf:lllde•,·:;s pch lt'!.:dslaç]o em Yigor: cumprindo, portanto, qun st'ja rcstiturda :'tquclle Escriptnrario a importaucia da lll ulta q ttc: ar!Ji traria mcn te~ lhe f o· · -----~---------.
posta.
~
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21, m:

_'.lllllL DE

unr,,,

Tllr~onraria~. p:tr:t o "''Yido t'lllltfii'Íllll'lli<>." Jlrnrlo
11. 0 titi80 rlc3l do)ncz pas,aílo. lll:ltiiLi!ltlo <'~r·rnlar a lll\Y:t Ta-

1\rinrttr. ;is

rif~ das Alfanrlcgas, c

rxiç;c IJI1P. sohno ns eff<'ilos rlPsla prcstr11t
opporlunaniCHlr as liH':'f!WS Titr''">Hnll'i~>:; ~s ncr:es.'arins infor-

llJ~u;cles.

Minislcrio dos Nc_~or·j()_'; th !<'::zcnrh. -- Hio tlc Janeiro r'lll ~~ <le Abril rio !Ri'r.
O Yiscondr• do Hio Br:>wn. Pr,<il:•n:r r;n Trihuml tlo
Thes(luro Nacion:-~1, rcnwlte :10s Sr.< Ins:lcdcrcs 1l:ls

Tilesourarias de Fnrnd:1, p~r:1 o cl:•1 itlo rmnprimPnlo,
os inclnsos exemplares dn lkcrr:lo 11. :ia80, dn :n t!o
mrz proximo p:lcSado, lll:tnd;~ntln t·xccnlar. t111 1. o d()
Jull10 em tlianle, :1 non Tarifa rl:r.'> ,\lfandr<!a~ c sn!v:;
0

J)is]Hh ir'iir•s l' 1'1' ~i:: 1i 11:1 l'f'··-.
Oulrosim,ll>c:·. ordr·J!:I 1111 · '''ll ''t'll.; r!'l:tlot·io:;annuars,
~~~mpre qtw o jnl!f'lll'l't (lpporlnno, roi!lllluniqumn ao
Thesuuro quaPS(JlWL' o!JscrYaçiit·~ qnc a e'q:eriencia fur

suggcrindo sobn• a

L'\ecu~:ltl

o 1'if1)Í los da

ri~conr7r,

N.

14ô.-FAZENDA.-E~!

2t

mc.,~m~

Tarifa.

rio l/in Branco.

DE .\nJ;ll. DE

1.'17-i.

]los rnncurrcntrs rstr:mltns :i-' llPparli~iírs llr Fazr.nrla n:1o se
C'\i<;ir Jll'll\':\ r]r' pratica rlo :<CrYif'o ilr,;las.

devo

l\Iinisterio dos Ne12:ocios rla Fazcntla.--H.io de Janeiro
em 21 de: Ahril tlc !lb't.
O Viscond1~ tio Hin flr:mrn, Presirlcnlr do Trihnnal do
Thcsouro Nacion:ll, rleclar:J :10 ~'I'. II!SJH'CIO!' ll:J Thcsouraria de Fazrnda d:1 i'roYincia •In Amazona~ que fica approva•lo o concurso, l'uja.-; p;·oya~ :-~•·ompanharam o seu
officio n." 27 de :.~i de SdcmiJro rle 18/:~. cconllnnailas,
por títulos dc;;la data. as nnmc:H:õr~:; pnn·ic:orias, feitas
pela l'rcsidencia d:: l'royinria, rios candidatos Carlos

Fcrn:mtles Durancl

I'

Fabio i\m:tnrin Pereira tle Saldanha

para 2.'" Et:wriplurarim;, n rl1• B••JJicin Feneira ele l\Icllo

DO 1<0\'.EIINO.

H9

pnra Praticante ua mesma Thesouraria, Jicando este ultimo reservado para preencher a primeira vaga que occorrer de lug-ar de 2.' entrancia, na fúrma do art. 20 do
Decreto 11. 2M9 de lf~ de l\Iarco de 181i0.
Tendo si,lo insig-nificantes as provas tle grammatica c
orthographia, cumpre que o Sr. lilS[WCtur lenha em
vista nos futuro,; concursos o art. O." do Decreto n." 'i·l53
de () de Abril dn iRUS, fJUe exig-n 1los pretendentes
aos empreg-os do l\Iinisterio da F:lzcnda conhf'eimcnto
perfeito tla grammatica e língua n;Jc:ioml, :1ssim como a
Onlmn ll. 0 G'~ di~ 1:1 de Fi'YCrcil'll di~ JHU, a IJI!al determina I[U~' 03 pontos p~u·a o:; exalllf):; ~cj;tm 1a1'S quo por
nlles se pos'a avaliar a aptidão 1hs r:llldid:llos, afim de
uão s1• tomarem os connú·sos ;ti'lf•s de ''fi:; formalid:1des.
Outrosilll, rccommclltl:l-llll' f! !li~ n:lo I'Xij:: !li :tis dos concurrentrs e.-;tranhns· ús Hi•partições tle Fazenda prova de
pratica do serviço deslac:, pois, disso i~slão intuitivameutn
rlispt!nsados, t~Jll vi..; ta do art. G.o, n." 7, do supraeit:ulu
llecreto de H tle l\lan;o tk 11'i00, que diz« pratica do si~r
viço peculiar tia Repartição f'lll iJUC o eulpregatlo estiver
~ervindo }},
0

Visconde !lo Rio Branco.

N. 147.- AGBICULTURA, CO.l\11\IEHCIO E OBRAS
PUBLICAS.-- E11 21 nE \BRIL OE lSi'L
Declarando rompelir ao lnspertor da Tl1rsouraria a!irnposieão de
multa aos' Collectorrs, segundo df'lrnniJialll os arts. :iG e -1,0
§ 2. o 1lo 1\P!Útlan:ento 11." -l,831i tlo L" 1lP Dczcrnl:ro de 187L

ll!iuis!crio dos Ncg·ocios tla Agricultl!ra, Commercio
c OIH';JS I>u!Jlicas.- Hio tlr: .Lt11eiro em 21 de Abril
de 18il.
Illm. n Exm. Sr.--Arcu:;o o rccchimenlo do snu ofJlcio
fle t7 tle JaJH•iro do corrente 311no, rommullir:mdo-me
a decisão que déra ú duvida Jll'O}IOsl:r a V. Ex. pelo
lnspcctot· da Tllcsouraria dn Fazenda dessa Província
sobre qual seria a a~tloriLl:,dc rompctcnlc para impôr

no

DEl:ISÕE~

aos Colleetores a multa de que tr~ta o art. 3ü do Hegulamcnto <tpprovado pelo Decreto n." !183~ do L"
de Dezembro de 1X71.
Em rc~sposla, rabl~·llll~ approvar a decisão por V. E"\.
dad~, Ho seutido de COIII(Jetir a iiupusit:ão da rdl'rida
multa ao lmpeGtor da The:,ourari<J dessa l'rovincia, seudo
applicavel ao caso a disposiç.ão do art. 40, § 2." do citado
Hegulamenlo.
Deus Guarde a V. Ex.- Jos1! Femandes da Costa Pereira Juniot·.- Sr. Presidente da ProYincia da Bahia.

N. 1Ml.- AGRICULTURA, COl\IMERCIO E OBRAS
l'IJBLICAS.- E~r 21 DE Alll\IL nE :1.8í1,.
De ela r;; •J ue a contar tio 1." tle J ullw c111 dianl•~ correrão por cout;;
!leste lllinisterio ;;s1despezas com uJclhoramcnlo deportos.

Mirtistrrio dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas.-Hio de Janeiro em 21 de Abril de
:1.874.
Cornmunico a V. Ex .. para seu conhecimento c devidos
efTeitus, que a começar do L" de Julho em diante correrão
por coula deste Ministerio as despezas com o melhoramento do porto da Capital des~a Província, applicaudo-se 11ara tal fim as verbas contempladas com semelhante destino no orçamento do l\liuisterio da :Marinha,
para o exercicio de 187~- H!ni, pelo qual tem con ido
esse serviço; sendo nesse sen Lido expedidas as convenientes ordens.
0PHS Gu:mle a V. Ex.- .José Fernandes da Costa
Pereira Junior.-Sr. Presidente da Província de Pernambuco.
N. fi, mesm11 data, ao Presidente do ltio (;rande
do Sul.
N. f, mesma data, ao Presidente uo Maranhão.

,p:JCV'V dVVV"
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DO GOVEilNO.

N.

H9.-GUERRA.-E~t221lE ABHIL DE

1874.

Declara rrw~ os O!liciacs inferiores e Ca.hos de Esquadra. que forem
rJnaliJie:Hios rlrscrlores em conselho de llisf'iplin:1, ti<'VCIII ser
rchaixallos <los seus po>IO', sendo-lhes t•sles n•slituiLio" urna vez
que S<' jnslilirJUCIIl e sejam absolvidos em superior instancia;
ficando porém nas graduações dos ditos postos para entrarem

1ws vagas tJne se derem.
J\Iiuislr~rio do.; Negocio5 tia Guerra.- Hio tle Janeiro
em :t2 de ALJril rlu 1874.

111m. r' E\nl. Sr.-Em solução á consulta feita pelu
Coronel Colllllland:mle do Bat.alh:io ele Engenheiros
soLJre o procrdimento que se deve ler em relação aos
Ofliciacs infc!'iorrs e Ca!Jos de Esquadra que desertam
c são rr·conuuzirlo~, ou volunl:lriamcnte sn apre:;cnlam,
c si devem ser ou não rebaixados riu posto antes mesmo
tle rr'SJHllHll~r a conselho 1lc guerra, ou cons.~rvar as
grarlua~õcs até que sejam Llelinit i r a mente j u !gados,
communico a V. Ex .. para seu conlwl'imcnto n iins
I'OIIYenicntes, que Sun 1\la.~·estade o Imperador, por Sua
hnnu•rli;Jta e Imperi:~l Hesolw:ão de il do corrente,
tomada ~obrn Co11sulta elo Conselho Supremo l\1i litar,
Jlourn por hem 1Jct:larar que, scmpn~ IJUI' o,; referidos
Ofliciaes iuferiore ..; c Cabos de Esquadra for'lm qualificarlu' 1le,;t•rtores em conscllw de disciplina, devem ser
relnixaLlos do,.; respectivos postos, sendo-llles estes restituitlus UIIU vez que se ju,;liliquem e sejam absolvidos
em snperior instancia: Jicantlo, ]Jorém, nessas gJ·ailnaçiies para entrar nas prillli~Íl';IS Vaé!'a,:; I(IW se den: m.
lkus (;IIartle a V. E\.- .Tot'io Josr! de Uliveira Junqueira.-Sr. llH"ão da Gavia.

N. H50.-FAZENDA.-EM 23

DI': AllfiiL DE

187'f.

A Fazenda Nacional não ú rcsponsavel pel~s despczas occorridas
com as causas em rJuc forem intercs~adas as Administrações
Provine iars.

l\Jinislerio dos Negoc.ios da Fazenda.···· Hio de .Janeiro
em 2:.1 de Abril de 187'L
lllm. c Exm. ~r.-Tendo em vista umofficio do Presidente da Helação desta Cõrte de 3 de Outubro de 1873,
l'llCISÕES DE

187~

1G,

12t

DECISÕES

no qual requisita o pagamento de despezas feitas pelo
respectivo Secretario com preparos de autos em que foi
interessada a Fazenda Nacional, e achando-se incluída
nessas despezas a qunntia de vinte c cinco mil seiscentos
c oitenta réis, de custas relativas a uma causa em que
foi recorrente a Fazenda Provincial de Pernambuco;
julgo conveniente, para evitar identicas reclamnções,
fazer scien te a V. Ex. que, referindo-se as Ordens de 17
ue Dezembro de 1852 e ue 23 de Outubro de :1.857 tão sómente aos Feitos da Fazenda Nacional, não é esta responsavcl pelas despezas occorridas com as causas em IJlW
forem interessacbs as Administrações Provinciacs, conforme já foi declarado pela Cireular da Dircctoria Geral
do Contencioso do Thesouro Nacional de '5.7 de Abril de
:1866, c otTicios da mesma Directoria de() tlc 1\I:trço de
f8ti:l c 22 de Abril de 1852.
Deu~ Guarde a V. E'(.- Visconde rio Rio Branco.- A'
S. E'(. o Sr. Presidente <la Província 1la Bahia.
ldcn ticas ús Presidencias das demais Províncias.

N. HH.- FAZENDA.- EM 23

DE ABRIL DE

187&..

Os Procuradores Fiscaes das Thesourarias, no exame dos processos
de habilitação que acompanham 1 precatorias para o levantamento de· heranças, devem limitar-se aos restrictos termos do
Regulamento 11. • 2~33 deiõ de Julho de {859.

lUinistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 23 de Abril de :1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo em vista a reclamação foi ta
por D. Justina Maria da Annunciação no requerimento
que acompanhou o otlicio n. • 24 de 4 de 1\farço proximo
lindo, do Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda tb
Província da Bahia, declara-lhe que não foi regular a
decisão pela qual a mesma Thesouraria recusou dar
cumprimento á precatoria expedida pelo Juizo de Orphãos e Ausente,; da villa uc Abhadia para a entrega da
quantia ue 5:138~457, a que tem direito a supplicantc,
como cessionaria da viuva c filhos do llnado Rodrigo
Antonio Telles da Si! va; porquanto, cl wendo o exame do
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processo de habilitação limitar-se aos restrictos termos
do Regulamento n. • 2433 àe Jõ de Julho de J8õ9, isto é,
si :::orreu elle com audiencia do representante da Fazenda Nacional, para garantia do direito eventual, e si
foram pagofl os impostos devidos, não cumpria á Procuradoria Fiscal aquilatar do bom ou máo direito hereditario dos cedentes, sem infracção das leis de competencia,
que firmam c extremam as jurisdicções administrativa
e judiciaria.
Accresce, outrosim, que, na hypothese occorrida, a
habilitação era desnecessaria, porquanto, os representantes lcgi ti mos do finado Telles da Silva não precisavam
fazer ·~erto o seu direito á herança, uma vez que, conservando nelle até a propria posse civil, com todos os
effeitos da natural, não podia esse direito ser contestado
senão mediante processo de alta indagação.
Cumpre, portanto, que o Sr. Jnspector mande fazer
elfectiva a entrega da quantia de tj::l38S4õ7 a que a
supplicantc tem incontestavel direito.

Visconde do Rio Branco.

N. Hi2.-JUSTIÇA.- EM 24

DE ABRIL DE

:l874.

A. 'jurisdicção administrativa dos \rribunaes do Commercio é
exercida sómente na respectiva Província, exceptuados os
~asos do art. 6. o do Decreto n. o i597 do L o do Maio de !855.

2.• Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.Rio de Janeiro em 24 de Abril de :l87l.
lllm. e Exm. Sr.- Foram presentes a Sua Magestade
o Imperador a consulta do" Presidente da Relação de
Belém, e a dcci,;ão de V. Ex. juntas por cópia ao officio
n. • 10 de iO de Março ultimo, sobre as seguintes duvidas: si, depois de supprimida a jurisdicção contenciosa dos Tribunaes do Commercio pelo Decreto n. o
23~2 de 6 de Agosto do anno passado, continúa o Tribunal do Commcrcio do Maranhão a comprehender em
sua jurisdicção administra ti v a as Províncias do Amazonas
c Pará, ou si as funcções administrativas daquelle
Tribunal devem ser exercidas nessa Província por uma
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st•cção da Helaç:io com o nome tle Jnnta tio Commercio,
na ftírma do art. 72 tio Deerl'lo n. o í38 de 2ü de Norendlro de 18ti0.
E o mesmo Augusto Senhor l\landa d1)clarar a V. Ex.
I(UI', nos trrmos do art. ti.o do n~~crelo n." WU7 do 1."
de 1\laio 1le 18:i'i, a jul"isdicção administrativa dos Tribuuaes rio Commercio é txerdda sómt:nle na respectiva
l)rovincia, e que, exceptuando os casos do arl. n.", nos
quaes essa juriscllcção se estende a todo o tlistricto dos
Trihunacs, as suas fun,:ções at!ministra li vas nas Províncias, ~~rn fJUO os não h a, perteneem aos Conservadores
do Cornmercio, de conformidade com o art. 1L que
snpprimiu as Juntas do Commercio, c arts. 12 e {3 do
citado decrrto.
O IJilC V. Ex. fa r á conslat· ao Presidente da Holal:ão
de Bl'lém.
lle ns Gua rd e a V . Ex. -- Manoel Antonio Dnarte !Ir:
Azccello,-Sr. Prcsitlente da Provinda do Pará.

N. i:J3.- IMPEHIO.- E~!

2'~ DE ,\JlRIL DE

18H.

Ao Presidente da l'rovinria de ~linas licrae,;.- Declara IJUC púd''
Jn·oectlcr-se :l apur:v::io gPral dos yotos cu1 l'lri1;:l'J para precuehimrnto df' n~a llr Scna1!01', aind~ que falte ,Jrta de collrgio,
cujos Vf!los n:1o pus~:ltll inlluir no resultado geral.

2." St•cção.-l\linistorio dos Nep:w~im; do lnqwrio . Rio 1lc .Janeiro em 2í de Abril de i87L

111m. o E'\:m. Sr.-Haja V. Ex. dn I!Xp,•t!ir ordnm
Camara l\lllllil·ipal dessa Capit:ll ali!ll de pmc,'dr•r :"1
apuração geral de votos da l'leição ultimamente feita
lli!s:>a l'roYi:Jeia para o preenchimento da vaga do falleeillo S1!nador Gahriel Mendes dos Santos, :qH;r.ar dt•
ainda não tt!l" sido presente ú mesma Ca:nara a aeL1 do
collcgio da .Tanuaria, visto que, sendo este composto do
36 eleitores nnicarnente, em nada influirá no resultado
final da eleição, que já é notoriamente sabido, a falta
da votação respectiva, razão unica que poderia determinar o alvitro tle aguardar-se a remessa da acta, na
:"1
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conformiilatln do~ Avisos n.•• 20 de 9 de Fevereiro de
iH4B, liO rlt• 1'1, de Fevereiro de 1870 e outros.
O que dedaro a V. Ex:. em resposta ao seu officio de
! l du

COITI'll{e l11PZ.

DPus Guarde a V. Ex:.-JoãoAl{redoCorrôa deOlireirrt.-Sr. Presidente da Provinéia de 1\linas Gcraes.

N. JM.-1\IARINHA.- Anso

DE

2:J

DE ABRIL DE

1874.

Paz rxlensi \-o aos/ foguistas do Arsenal de Marinha da CC. r te o
angmcntn ennecdido pela tabella anncxa ao Aviso n." 79~ A
dt) 21 dr- ll!an;o ultimo.

3." Secção.-l\linisterio dos Negorios da l\Tarinha.Rio dt• .J;mciro rm 2;) tle Abril de 1874.

De :Jcctirdo com a informação prestada em 21 do corrente pela lnspectoria tlo Arsenal dn Marinha da Côrte,
declaro a V. S . em solut~ão ú consulta t'onstante do officio n." 1393 det7 deste Ínez, que aos fo~uistas empregados 110 serviço daquellc Arserwllica extensi\'O o augmt•nto rJiw pda tal1ella annexa ao Aviso n. o 794 A
de 21 de l\larço ultimo foi conredido aos foguistas dos
vapores da Armada.- Joaquim Delfino Ribeiro dil Lu~.
Sr. Conta dor da Marinha.

N. Hiôi.-FAZENDA.-EM 2:)

DI: ABl\IL DE

1874.

D:í provi1l<'ncias sobre afr1cscarga de' mercadorias na Alfandrga da
e idade do Hio nrandc, rPeommentianrlo a limpeza 1!0 fundo do
portD.na parir frontcir:t :i mesma Hcparti0ão.

l\linisterio elos Negocios da Fazenda.- Hio dr Janeiro
Pm 21"5 de Aliril de 187.1.
O \'iscnnrle do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nal'ion~l, rcmelle, inclusa por cópia, ao Sr·.
Inspector da Tllesour~ria de Fazenda da Provineia de S.
Prdro elo Rio Grande do Sul, afim dr trnnsmiltil-a ú AI-
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fandcga ua cidade do Rio t1rant1c, a resposta uada pelo
Engenheiro José Ewbank ua Camara ás observações
feitas, em seu rclatorio, pelo Inspcctor desta ultima H.epartição, sobre o estado do cáes nclla existente; c juntamente as Instrucções expcditla~ nesta data para o hom
andamento do serviço ue descarga de mercatlorias no
dito cáes.
Cumpre, outrosim, que o referido Inspector mande
proceder á limpeza da secção do canal fronteiro á Hepartição a seu cargo, ao menos uma vez anuualmentc,
pela mesma draga que em Maio de i872, quanio, concluído o cães, rossegou a vasa alli existente, medida esta
que deverá pôr em pratica todas as vezes que fôr necessario, em vista do art. l26, § 6.", e outras tlisposições do
Regulamento das Alfandegas.

Visconde do Rio Branco.
lnstrucções para o serviço de descarga de mercadorias
no cAes da Alfandega da cidade do Rio Grande, a que
se refere a precedente ordem.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 2õ de Abril de l87~.

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do 'fhesouro Nacional, determina que no serviço de
descarga de mercadorias no cáes da Alfandega da r-idade do Rio Grande, Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, se observe o seguinte:
L • O serviço ele descarga de mercadorias no cáes da
Alfandega da cidade do Rio Grande ficará exclusivamente a cargo das capatazias da dita Alfandega.
2. o As duas secções de 12 metros de cúcs, contados
dos angulos extremos, e onde estão collocados os guindastes de ferro, serão unicamente destinadas á descarga
de mercadorias transportadas em botes, saveiros ou
hiates, vindos do interior da Província.
3. o A restante secção do cáes, que póde facilitar a
atracação de dous navios, será destinad~t ás descargas
directas.
~. • Ao navio que atracar ao cáes é sómente permiltido:
§ l. o Approximar-se de i metro até l metro e 60
centimetros do alinhamento do mesmo cács.
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~ 2." Lançar espias aos pos~es de fnrro, Jepois de
uma a duas amarrações, a ré e á prôa.
~ 3. o Amarrar as suas ancoras ou a duas boias situadas ú conveniente distancia do càes.
õ. o Ao atracar o navio ao cáes, medir-se-ha o seu
comprimento, que será inscripto em livro especial,
com designação da procedencia, nome da embarcação,
do Capitão c consigna ta rio, natureza da carga, da ta do
dia em que tiver atracado e a tonelagem constanLe do
manifesto ou matricula.
6.• Para o serviço de descarga fornecerá a Alfandega
a cada navio:
Uma prancha de madeira chapeada de ferro, de 5
metros de comprimento e :1. metro e 20 centímetros de
largo, com anteparas de 30 centímetros de alto.
Um dos extremos da prancha terá fixo pequeno ~y
lindro de ferro de 5 c1mtimetros de diametro, destinado
a acompanhar em terra as oscillações do navio; e no
outro extremo argolas ou grampos de ferro que fixe~ a
prancha ao convés das embarcações.
7. • A descarga dos navios será operada pelos apparelhos de bordo, que depositarão os volumes e mercadorias sobre a prancha, ou sobre o cáes, quando seja
possível.
Para a descarga, realizada desta ultima fórma, empregar-so-ha uma rêdc de cabos trançados, da qual
uma das extremidades será fixada ao cáes e á prancha,
de modo a amparar qualquer volume que escape dos
apparelhos.
8. o O serviço de descarga effectu.ar-se-ha , ordinariamente, das 8 horas da manhã ás 2 da tarde, e, extraordinariamente, de sol a sol, com prévia licença da
lnspcctoria, e sob a fiscalisação de um empregado por
clla designado.
!l. • Aos 5aveiros, conduzindo mercadorias despachadas sobre agua, não será permittido atracar ao cáes;
mas effectuarão a descarga em pontes e trapiches particulares ou alfandegados, sob a -immediata fiscahsação
do empregado da Alfandega que conferir os volumes.
10. A lnspectoria da mesma Repartição fiscalisará,
por intermedio de um dos empregados desta, o sery'n~_....-~-~-~-....
de desr-arga no cáes, e o movimento dos vol
s ~.l~MARA
mercadorias desde o dito cáes até aos armaze. ·x_,\J\.. ~~

Visconde do Rt·:/~O.
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N. t:iG.- FAZENDA.- EM 28

nt AnRIL DE

1R7'J,.

porrrn(~g-nm d1•vitla aos rmprrg~dos da CollPeloria da
rapilal 1!!' S. Paulo pelo sPrYit;o, tr~nsfPritlo para a IItCSitta.
Collcetoria, dn recPhcr r: cscripturar o protlncto tl:t arrecadação
da divitla activa.

Sollrr a

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de
rm 28 de Abril de f87'L

J~meiro

O Visconde tlo Hio Branco, Prrsidrntr do Tribunal
tlo Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Insp1•etor da
Thcsouraria tlc F;tZPntla da Provincia rlr S. Paulo, em
respo-ta ao st·n ollieio n." H de i~ dt• FI'Vrreiro proximo lintlo, t[Ue fica approvatla a delih,•raç;1o qnl'
tomou, em sc,:s;1o !!:1 .lunt:l, de transf<•rir pan a Collt·t~
toria da capital o trabalho <In r<•ceitcl' c e.;criptur:lr o
protlucto !la atTecatlação da divida acti\·a, !lll'di:1ntr a
1:ommissão tl<~ J "/.,na fúrma das Onlens n."' :310 dt• t:J
de Outn bro de 1St;:; c ~OU llc ;; dnJ nl h o rl1' 186\J, afim de
snr no prazo 1:ompt•tcntn recolhido ;, Thcsonraria o
dito produt:lo, não s<~ alwnantlo, porúm, :Hflll'lla commissão pelas quantias arrecadadas exer:u ti va mente ,
salvo fJUaJl(lo aos emprrr.;-ados <lo Jnizo rios Feitos rla
Fazenda não competir porcentagem,

Visconde do Rio Branco.

N. Hi7 .-I.MPERIO.-EM 29

DE ABRIL DE

1874.

Ao lllinislcrio tla Guerra.- Declara que a~ Camaras Municipaes
tt·m o direito de Ira ver, em suas n~la~ÜI'S com o Eslarlo, o paga-

mento dos impostos I{UC fazem parte de suas rPntlas.
2. • Secção .-1\linisterio dos Nrgocios do Impcrio . Rio de Janeiro em 29 ele Abril de i~74.
111m. r Exm. Sr.-Em rr~posta ao AviEo de V. Ex.
dr li de l\larço ultimo, acompanhado dos papeis relativos ao acto pelo qual a Thcsouraria de Fazenda da
Prorincia dt~ S. Pr<lro do Hio Grandr do Sul negou o
tlircito da Camara l\1unicipal tia capital da mPsma ProYincia ao pagamento da quota que a esta Camara cabia

pela aft'l'ição dos pesos e tnedidas do systema metrico
tl1'dma I, d is lribuidos aos corpos de guarnição, fundando-se n di la Thcsovraria 11<1 razão de estar isento o Estado
ün p:!g-allll'lllo-de Imposto!'; lenho a honra de declarar
o V. Ex .. sal isfazrndo il sua wlicil<lçiio, que me parece
JH·occtlrnte o direi to da mencionada Cam;1ra áf]HL'IIe pag·;l men! o, não obslan te a razão ullcp·::da em conl r a rio,
visto que o imposto de que se trata faz Jlartc de suas
1'1'11ilas, as quars não podem ser reduzidas sem prrjuizo
dos servir:os mnnicipacs que se acham esprrialmentc a
seu cargo. Accl'esre que se as 1\lunicipalidadt'S pag~1m á
Fazenda Nacional os impostos que a estas são devidos,
sizas, sPllos c outros, pede a reciprocill:Hle que do mesmo
modo com ellas se proccdn.
Deus Guarde a V. Ex.- Jorio Alfredo Corrêa de Oliveira.
-A' S. Ex. o Sr. João Josí~ de Oliveira Junqucira.

N. i:JS.-FAZENDA.- E~l 30

Dg ABRIL DE

1874.

In,Jefere, por não Ir r funtlamenln, a rrr.lamação dos Despachantes
da Alfandega ilc PernalllbUCO contra a pratica de
pennitlir a
pessoas estranhas á sua classe despacho> de mercadorias de im·
portaç5o.

se

Ministerio dos Negocias Ja Fazenda .-nio de Janeiro
em 30 de Abril de 1874.
111m. c Exm. Sr.- Dccl~ro a V. Ex. quP, uma vez
que não são preteridas as llisposiçõcs do art. M4 e seus
p~ragraphos, assim como as do art. 6M~ c seguintes, até
o lim do respectivo capitulo, do Hegulamento das Alfan·
dPg:Js, n;\o tem fundamento al!wm a reclamação conl'ltan te da pel iç:lo annexa ;JO 'eu ofiicio de ~n de Agosto de
i873, n. o ·l'i1, feita pelos Dcspachan tes 1la AI fandega
dessa Província contra a praticã de se permittir ás pessoas estranhas ãquclla classe os despachos de mercado·
rias de illlport;Jção; não podendo, portanto, ser attendid o o pedido que fazem os rcclaman tes de se providenciar
no sentido tlc cessar essa pratica, pois isso importaria
uma pêa á liberdade do commercio c offensa aos seus
incontestaveis direitos.
Dpus Gtwrdc a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.- A'
~;. E-.:. o Sr. Prrsi:lentc da I'roYinci:.~ dr; l'el'llamburo.
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N. to9.-FAZENDA.-

E)l

30

oE ABRIL oE

1874.

Provimento de um recurso contrn. a classifkação dP\liversas obras
de lã de ponto de malha, subrnettida~ a despacho r.omo sujeitas á taxa de 2~000 o !(ilogramma, do(art. 6í8 dà!Tarifa.
1\tini~terio tlos NPgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 30 lle Abril de :l8i/f.

OVisconuc do Bio Branco, Pt·c~itlcntr tlo Tribunal do
'fhesouro Nacional, communiea ao Sr. ln-;peetor tla
Thesouraria de Fazenda da Província de l'ernambuw,
que o dito Tribunal resolveu tlat· pruvinwnto ao l't'Cttr~o
de revista que acompanhou o ssu offieio n." !JO\l de 13
de Novembro de 1873, inlcrpo~to por Jost') de Almeida l\Companltia, da decisão pela qual a Alfautlc.~·a da mes111a
ProYi nci:1, de aect'irdo com o pa rcrcr da rt•,;pect i ,·a commissão da Tat·ifa, obrigou a pagar tlircito;;, na importancia de cem réis cada 1nr, corno sap:1tinll11s on horzcguins, 'em sola, para crian0a, Psppciticatlo;:; 110 art.
6;Jl da Tarifa, diversas obras ele l;i de ponlo de m;~llia
por ellcs submcttiths ro:no suj1~i ta;; :·l ta:-;.a de '2,)000 o
kilogramma 1lo art. fi48 da dita Tarifa, visto estarem
as r·efcridas IHercaLlorias compreiH~lltlidas nPstc ultimo
artigo, conforme se v,~ da amo,tra, que Hio junta ao
recurso, sob n. o 1.

Visconde do Rio Rnwco .

N. lnO.- JUSTIÇA.- Eu :!
H:n·en,lo

nE M.\to oE

1871.

r•n llUJJlt't''l ::aflir,icnt•', JLi.ll ~o tlevem tlar
lit:t'JH;a-; ao-; Ad1·o ·a tio; pro\'i:;ill!l:ltllls.

narlwrt'i~
nora~

2.• Secrão.- Minislt'I'io dos Ne'.;01~ios 1b Ju~lit:a . Rio de .T:t ire i r-> c ·n 2 de l\Ta i o ele 187l.
Em ortleio de 2,1 1l:' Mar,:o nll imo, V. S. ronsul ton si
é imperativa at[i,;po;iç:iodo:ut. 7.", ~:;.o 1." pal'le do
Regulamento de 3 de Janeiro du Ufl:l, de mntlo IJIII\
verilicantlo.se não haver no lugar falla tle BadtariJis
formados, se deva nes-ar a eontinn~ção de licença para
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o exercício da advocacia aos que não ti vé rem o gráo
s:·ientillco. Segundo consta do mesmo oflicio e papeis
.]lln tos, foi esta consulta motivada por uma representação que V. S. não attcndeu, de cinco Ali vogados, Bacharcis, sobre o facto de continuat·em a exercer a
advo~acia na capital alguns indivíduos provi5ionados,
não obstante haver ahi 27 Bacharcis que advog:nn effectivamcnte.
Declaro a V. S. que a attribuição conferi1la aos Presidentes da Relação pelo art. 7. •, §ti. o.. do citado Regulamento, é dependente da condição de falta de Bach:lreis c da conveniencia 1\o serviço da ar1ministração
da Justiça, conforme decidiu o Aviso n. • 3::!6 de Jti de
Novembro de 1870; c portanto se ha na capital dessa
Província Bachareis em numero sufficiente para o andamento regular dos nep;odos forenses, não devem ser
dadas novas licenças aos Advogados provisionatlos, per·
mittimlo-se-lhes tão sómcute continuar no exercício
da advocacia até que finde o prazo das provisões.
Deus Guarde a V. S.-Manoel Antmlio Duarte de Azevedo.- Sr. Presidente da Relação de Belém.

N. Hil.- GUERRA.- E~I 5

DE

~IAio

DE

1874..

Declara que os empregos das Fortalezas da Côrle que têm de ser
guarnecidas pelo novo Batàíilão, -creado pelo Decreto n. • 51S06
de 18 de Abril do corrente anuo, elevem ser cxPreidos pelos
O!liciacs do mesmo Batalhão.

l\Iinisterio dos Negocies ela Guerra.-- Rio de Janeiro
em ti de 1\laio de i87~.
111m. e Ex:m. Sr.- Tenrlo V. Ec, em o sru officio
n." tit.i3l de 29de Abril ultimo, participado haver ex:pediJo as nccessarias ordens, para que no dia L • do
conente seguis~em para a Fortaleza de Santa Cruz :as
quatro Companhias do actua! L" Batalhão de Artilharia,
que têm de serYir para a organização das seis batPrias
do novo Batalhão creatlo pelo Decreto n. • ti596 de :1.8 do
mesmo mcz, c entr:1mlo V. Ex. em duvida si os empregos das Fol'talczas, que têm de ser guarnecidas
pela força do citado novo Batalhão, devem ou não
ser exercidos pelos respectivos Olllciaes, visto que o

/)

Decreto citado, a e.;;tc ri!~pcito, súmentc lraln do l:01i1~
Ihaudo da mencionada Fort~leza, lt'morando V. Ex. a
conveniencia de scretn taes empregos excrcit.lo~ por
hquelles Officines, não só porque desta medida resultará
economia para os cofres publieos, mas lambem vantagens para o serviço; declaro a V. Ex. , para seu eonhecimento e em solução ao seu referido officio, que
aquelles empregos devem com ciTei to ser exercidos
pelos Officiats do mencionado novo Batalhão de Artilharia, com àcepção, porém, dos da Fortaleza de S.
João, visto achar-se alli estabelecido o DPposito de
Aprendizes Artilheiros, tlevrndo, portanto, continuar
o aetual Commandantc, bem como a guarnit;:lo das respectivas batcrbs a compôr-sc de um destacamento do
dito Corpo, commandado por um subalterno, qne receberá as ordens do Commandantc do rcferitlo Drposito de Aprendizrs Artilheiros, no que dissnr t·espetto
ao serviço da Fortalrz~, conforme propôz V. EL
Outrosim, pot.lem !'Oilscrvar-se até o fim do corrente
exPrcicio, lambem na fórma proposta p"r V. Ex., os
Officiaes qne se acham empregados na Fortaleza de Santa
Cruz e nos Fortes de sua depenueneia, cmrJUanto se' organiza o noro L" Batalhão ue Artilharia e ,,e tl<'t começo
ã respectiva esrripturação.
Deus Guarde a V. Ex.-Joito José dr> Oliveira Junqueit·a.- Sr. Barão da Gavia.

~.

1G2.- Jl!STIÇA.-E\1

(j DF. l\1 \IO DF:

fSiL

n: at'Lt)S

da I'OIIIJII'lcnria t]tls Juiz,,,; sul>'lilullls potic<!ll :rr rxt•rridos pelo;: seus supp!rul•'s, t{ll:llldtl o,: Ili<'Sil!O.< sub.,lilutos
estiverem com a jurisrtir~:lo p!Pna ila Y:1ra d•' Dirrilo. ou de
•pwlqucr nwdo impctlillo.

l\linistcrio dos NcQ'ocios da .Tustira.- Hio <ln .Jnnriro
·
em G de l\Iaio de ltli<l.
lllm. c Exm. Sr. -Com o ofl1cio n." s_g tle 21l !lc
Abril do armo passado V. Ex. remclten, por rúpia, a
eonsnlta feita pelo 4." Juiz substituto da comarca da
capital dcsst Provinci;t, c o parecer qne Y. Ex. adoptou,
do Proruratlor da Cor1la rla Hclaçfío do di~trirto, ~ohre a

IJO UO\ I!:IHiú.

duvida de poderem os supplentes dos Juizes êxercer os
actos de jurisdicção parcial dos Juizes de Direito, no
caso do art. 4. 0 § L" <lo Decreto n, 0 4824 de 22 de No·
vcmbro de 1871.
Declaro a V. Ex. que a duvida está resolvida pelo
art. 4. o § 3. o <lo c i tatlo Decreto, o qual estabeleceu a
substituição reciproca dos Juizes substitutos sómente
para o exercicio da jurisdicção plena dos Juizes de Di·
rei to; e portanto os actos da competencia dos Juizes
substitutos, assim ua hypothese do art. 3. o§ 2. 0 , como
na do art. 1-." § 1. o do mencionado Decreto podem ser
exercidos pelo~; seus supplentes, quando os respectivos
Juizes suiJ~titutos estiverem com a jurisdicção plena da
Vara de Dit·cito, ou de ']ualqucr modo impedido.
Deus liuanlc a V. Ex. -Manoel Antonio Dnarte do
Az-evedo.- Sr. Prn,;i•Ieutr tia Província tlc Pernambuco.

N.

W:l.-FAZE~DA.-Eu

ü

DE MAIO

DE

!874.

Approm o acto ria Prcsitlcncia da Província de Pernambuco, que
marcou o limite entre o dominio marítimo e fluvial dos terreno' de marinhas, situados á margem do rio Capiliaribe.

l\Iinisterio dos Ne)!ocios da Fazcmb.- Rio de Janeiro
em li dn Maio d,J 1874.

lllm. e Exm. Sr.-Gommunico a V. Ex. que, á
vista das informaçõ1'S q Uf', por cópia, :~companharam o
Sl'U oflicio n.o (i de '.!3 de Fevet·eiro proximo p33Sado,
fica approvado o ~H~ lo p1~lo qnal essa Presiclencia mat·cou
a fóz do ri:1d10 Paraná-mirim como limitJ entre o
domínio marítimo c t1uvial dos terrenos ele marinhas.
i'itnados :'1 m:~rgem do rio «Capibaribe•, na fórma dos
0
.~~ 4. e ti. o Jo Decreto a, o UO:J de 2~ de F'evereiro
de 1868.
Oeu~ GLtal'llo a Y. Ex.- Vi.qcando da Rio /Jranao.-

A' S. E:c o Sr. P1·esidente da Provlncia cl(l Per•

nambuco,

13~

DECISÕES

N. !6i.-F.AZENDA.- EM 6

DS

MAtO UE

1871.

])~

provtrnonlo a um rucurso concernente ao imposto de indus.
trlas e profissões, e lixa a intelligcncia do art. 10 da Decreto
5323 do ao de Junho de ts7n.

n.o

Ministeriodos Nt'godos da Fazenua,-1\io de Jaueiro
em 6 de Maio de 1874..
O Visconde tlo Hio Branco, Presidente do Tl"ilmnal
do Thesouro Nacional, comrhunica ao Sr. Inspector
da Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia que
este Tribunal, dantlo provimento ao recurso que acompanhou o seu oll1cio n." 7 dn 1'2 tle Janeiro proximo.
tintlo, interposto por Feli~lJerlu ·Gomes da Silva, da
decisão pela qual a mesma Tlwsouraria não attrndeu á
reclama~ão por elle feita contra o 1n·oeedimento da
Recebedoria que, nos exercícios de i872- Hl73 e
1873- 187~, o sujeilára ao pagamento tlo imposto ele
inclustrias e profissües, como mercador de calçado do
paiz, com loj~ ás Portas do Carmo n. o 6: resolveu
mandar eliminar o rcconente tlo lançamento desse
imposto, yi~to que, estam/o proYatlo qnc trabalha só
em oll1cina propria, sem ofilciaes nem aprendizes,
acha-se comp1ehendido na dispo~ição do art.~.",~ r:s.•
do Hegulamento n. • lj,346 de 23 de l\larço de Hlü9;
accrescendo ainda a circumstancia de serem escassos
os reditos de sua induslria, como attestam as autoridades liscaes da Província, o que tlá-lhe direito de
gozar do favor legal da remissão total do dito imposto,
na fórma elo· art. 26 tlo citado Regulamento.
Quanto á consulta que faz o Sr. Inspector no
final do seu ofilcio, declara-lhe, que o art. 10 do Decreto de 30 de Junho de i873 não revogou o art. 26
do de 23 de Março de 1869; pois que, facultando ás partes
o recurso volunlario para o Tribunal do Thesouro, das
decisões profei-idas pelos Administradores das Recebedarias em ma teria de lançamento tle impostos, todas as
vezes que os contribuintes se julgarem indevida ou
excessivamente collectados, não teve em vista cercear
as attribuições conferitlas ás Thesourarias, nos casos
de que trata o dito art. 26, mas firmar o principio
legal, que ehegára a ;oer posto em duvida pela 1\eeebedoria do Rio de Janeiro, de que de todo e qualquer julgamento proferido por taes Repartições contra as partes,
sobre as materias de flUC trata o Decreto de 29 de

I
j

.,

I
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Janeiro de l8ti9, art. L",~ l. •, tacs como, lançamento,
:1ppliração, i.;enção, arrec:1dnção e re~tituição de im~
postos e n•nrhs publicas, é :1dmissivel o recurso para o
Tribunal do Tllcsouro, seja qual fót· o valor da questão:
principio r•stt' que se acha ainda confirmado pelo
art. 2. o, § l.", do DL·crcto n." ti5:17lle 31 uo Janeiro
ultimo.
~ão foi. portanto, prelr~J·itlo o direito que assiste ás
Tlu•sourarias de tomar conhecimento dos recursos e
das drri,;ilrs dad:1s pl'los Clwfes das Rnparlições que
lhe s:in snitol'llinarlas., o qual lhes r'~ 1:onsagrado pelo
:nt. 1.". ~~ 1." r. 2.", n 31 doDceretodc22deNovemht'O
de t8:il n mais di<pusiçõrs em vigor.
Visco11rlc do Rio Branco,

N. Ui:i.- J.i'AZENilA.- E'l G DE

MAIO

o~; 1S7~.

Imposta a IIJUI!a de l ~'>por ernto no~ casos em que a parte de·
l'lara ignnrat· •J pn.<o c •!1W !idade da met·c:1dorla; nenhumll outra
lhr p•1llr) ,;cr :1pplir.:ula, aialla Qll~tulo na conferencia da sahld&
'n rrr·nn hrcrrr'lll tli fTe!'enças dcY i tias a engano do Conferente
do dP:'l)aeho.

Minislf'rio dus N1·~;ocim; lia Fazer!lla.-- Hio de Janeiro
em O •k l\laio de W7L
ComHmuico a V. S. 'Jllr', tcntlo ~;ido presente ao
Trihun:tl dr• Tllcsntuo o rr•:·nt·so que acomp~nhou o
oilicin d:·,~:'a Tr:sp•·rloria de:::;~ rlr Janeiro proximo p;~~
s:Hin, :~oh 11. • !tK, intrrpo,to pDt· I!. M. Kohn, da
dt~ci<lo [>Cla qual l'lla oiH'i!1:;'1ra :1 n:1gar dil'eitos em
dolil'O ttill:: r:lix:1, rh marca H. l\t. K, 11." 801, ~~ont.entlo
frarJj r~. ;11 r •·lk ~uhractt ida a ,rr,:pacho com a decla~
r:wii•J 1L• i:~trr'l':rr sr• n l •)so c qn::liii:Hlr•; rcsolrcil o lllto
Trilliln:ll d:lt' pr1wimr•tJto ao n·cur~o, em vista elo
:rrt. (j}::. '.i:'. ~~-"parti\ d•1 Ilc"~lii:It:wnto das Alfand:·"·:,s, o qtul di.<pilllr:IJ qH:", no r:1:'o d .) ter a nota pnt'â o
dc,padto a rdcr:da ,Je,:lar:w:io, lic:trá o dono ou cunsigllalario da r:wrea lori:1 ~ujcito ú multa 1lc i f/'!.%, que
foi illl[Hda :w recurreil te, 11iio pl:dc a p~1rte soffret outra
qualqul'r pena., ainda quando Ha conferencia (la sabida
~e reeonlH'Ça ter llaYido Pllgano por parte r\o Confe·
0

,

i3ü

nECISÔES

rente do despacho, conforme se acha explicado pela
Ordem n. • r>Hi, expedida a essa Alfandega em 27 de
Novembro de 1866.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N.

166.-li'AZENDA.-E~I

6

DE MAIO

DE

1874,

O pagamento dos direitos de generos nacionaes destinados :\.
exportação para o estrangeiro, embora navegados em transito
por algum dos portos do Imperio, onde tenham de ser reexportados ou baldeados, deve verificar-se no pol'to da procedoncia, uma v11z quo a nota do despacho declaro expressa.

mente o destino dos mesmos gencros.

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeit·o
em 6 de Maio de :1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da:
Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro do
Rio Grande do Sul que este Tribunal, tendo presente
a reclamação feita por Northon, 1\legaw & Youle,
agentes dos paquetes brazileiros da linha do Sul, contra
o procedimento do Inspector da Alfandega da cidade
do Rio Grande, que, baseando-se na Ordem de 10 de
Janeiro de 1838, negára-se a cobrar os direitos de exportação de di versos generos embarcados pelo agente
dos ditos paquetes, naquella cidade, com destino a
portos da Europa, obrigando-os assim a reexportal-os
e descarregai-os no porto do Rio de Janeiro: resolveu
deferir a prctenção dos reclamantes, no caso de terem
sido apresentadas as notas para o despacho, com a de~laração de serem as alludidas mercadorias destinadas á
exportação para um porto certo e determinado da Europa, e indeferil-a no caso contrario; porquanto, si
ll~ mercadorias foram despachadas para esta f-ôrte,
afim de serem aqui baldeadas c navegadas em tran.
sito para a Europa, foi nosso caso regular o procedi·
mento daquella All'andega, porque não havia direitos
de exportação a satisfazer, e a ella cumpria guardar
o disposto no art. (iít) do Regulamento de 19 de Se·
tembro tle i860.

Visconde do Rio Branco.

cA:AI'\:PJ'I:FI:J'V'

llO llOVE!lNO,

N. 11)7.-GUERRA.-

E~i

6

DE ~L\10

DE

1874..

Declara que os Juizes de Direito, no exercício interino de Auditores de Guerra, só tüm direito á gratifltação rnens~tl de sessenta mil réis.

l\linisterio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em 6 de l\laio de !874.
Manda Sua Magestade o Imperatlor, por esta Secretaria de Estado, declarar ao Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província do Rio Gr:mde do Norte, em
solução ao srm officio n. o 6 de 28 ce Março ultimo, que
os .Juizes de Direito. no exe1·cicio interino lle Auditores
de Guerra, só têm direito á gratilica(;.ão mensal de ses.
senta milrüis, eonespondente ao soldo de Capitão pela
tabella do L o de Maio de 1858, que lhes elevo ser paga
pelo tempo de serviço que prestarem.

João José de Oliveira Junqueira.

N. 168.- AGRICULTURA, COl\11\IERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 8 DE 1\IAIO DE 1874.
Declara que no impedimento do Escrivão de Paz da freguezia. em
que se reunir a junta classificadora de escravos deve servir
um cidadão designado pelo Presidente da Província.

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e
Obras Publica s.-lHo lle Janeiro em 8 de Maio de 1874.
Ilhn. e Exm. Sr.- Em solução ao seu ollicio de 27 de
Março ultimo, declaro a V. Ex. que, ern vista da 2.' parto
do art. ~9 do Reg-ulamento de i3 de NnYembro de i872,
no impedimento do Escrivão de Paz da freguezia em quo
se reunir a junta classificadora de escravos, deve servir
nos trabalhos Jesta um cidatlão de~ignado pelo P,~,~·e~s~i..~=~
dente da Província, convindo resolver deste
u-A ·· ·
consulta feita pela junta classiticador,q de No v .
t~~~lll fi~
Deu~ Guardo a V. Ex.- José Fernandes
-:-&\! P~·
reira. Junior.- Sr. Presidente da Prov· ~~oÍ\io do
Jane1ro.
I~
e:,
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DECISÕES

N. Hlfl.- FAZENDA.-

o

E~t

1:3

nE ~1.\to DE

18j't.

Pl'l/•n·.~··l·l" tlc TIH~souraria que ()';crcc lni!lrÍll:l!IWn!t' o rargo
do TII•'·'"Hrf'iro 11:1o pútlc aceuiHlllar ao> YPIII'Íilll'Hios uesle o'

1!0

seu pror.rio lugar.

Ministerio do,; Negocins tla Fazl'tHla.- Rio de Janeiro em 1:3 tle l\laio de 18H.

O Viscontb~ do llio llranco, Prc"idt~at,~ d:1 Tribunal do
Thesouro !\":u·ioual, comlnnnii':I :10 Sr. lii•'JH'dtl!' rh Tltcsouraria dr: F:1zemla da Pruvinl'ia d:~ S. Paulo, que u:lo
JIÚtlC Sl'l' dl'ft•rido O I'('(JUC!'Íllli'II[O 'fllt' \I'Íil ali!Je\0 :10
sen ollicio dt• :20 de ?tl:il'l.~o pnninw pas~ado, no qnal o
1." Escriptnr:lrio da lllCcillla 'i'ilt•sotll':lria .Jo:\n Hodri".IWS
da Fouscca ill:/:a, fH'dira o p:lg:iii!Pillo dos Vl'llf'irlll'lllo~
<lo se11 r:mprn:•o :ilóm dos d1• Tllf•Wt!rt:iro, qur; I'~L·, intcrill:lmt:nlc 1'\l'ff't'Jlr!o, 'isto nio Si'l"-lill' :1pplic:1YCI a
Dcci<lo ll." ~7l t!n ;?:; di~ Ol!li!LI'o fÍI' u;wí·, ·Jlll' SI.) Si~
rdnrn ao cmp;·l'gado ljlll' li;.::~r ~~~ 1:·z:•s il<' Fiel, allcndendo-se a qu:·, seialo Illttilo n.igt1:1s o~ YüllCÍ11ll'l1los
rleslc lu:rar, st'JIIIC!ltc :u·cunn:l:lli<•~, ptldl'lll importar em
Ulll:l r:lzoHd n)lriiJnir;:io para o t•:-.;,•rcicio d,· f'IIHCI,;Õ<'S
estr:m!i:~s, ,. I'C'ah:ll' :t g-r:~J:d<· l'l'spo!J~:Jbilid:llil' JH)runi:lri:l qn1' rccal!t• sol1re P emprl'gildo q<IIJ ,·) J>lll'a t:d
serrir,11 1ksi.·:·:i:~d11; nJn 'I) acll:~ndu em la ... , I'O!Idir.ílt•s o
quP :::·nn o lt:p·:ll' d1) Tlll'~OUI'I'il'll, !JIIf) ,-. ll!ll do;; nu i;
!Jcm I'i'IJJIII!I't':lltU~ da-; Tlt,•::ourar!a.-> de F':1:·:cwl:1.

risronrle do Rio Branco.

N. jjíl.- AGHICULTUflA, COMMEHCIO E OBilAS
1'FUL!L\S.- EM 13 o:' H.\IO DE 1H7L,
Dcelarandn ,;cr gratuito o scn·ir,n <las jnutas il11 •·Ll:;'i:ica•;:1•l de
CSCI'JYIJS.

l\linistel'io dos Nen.; cios da AQTienltnr.·. C
:;: nio e
Olmts Puldieas.-lÚu rl1; .Ltw•iro eJ!! f:l ri!:;., ::· ,!t; l:"\71.
Illm. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex.
llt·.~ulamento

de 13 de NoYnmbro

lJIW,

nos fcTIIlO~ tlo
ó .::ratuilo o

d<~ 18i':!,
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serviço das juntas de classificação de escravos, não
poclendo, por este motivo, ser dc~ferida a representação
da junta cla~sificadora tlo município dr Campina,;, cuja
cópia V. Ex. me remei teu com o ofiid o tlc 1~ Llo mcz
findo.
Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pe·
reiraJunior.- Sr. Presidente tia Provinda de S. Paulo.

N. 171.- AGRICULTURA, COMLVIERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- E~I13

DE MAIO DE

i874.

Declarande que, mesmo antes de saber-se o numero dos escravos
libertados, cumpre promover o arbitramento do valor(fosírieseseravo>, como acto complementar da respectiva classifica
ção c preparatorio para a concessão da liberdade.

mÕs·

Ministerio dos Negocios da Ag-ricultura, Commercio e
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1874.
lllm. e EJtm. Sr.- Accusando o recebimento do officio
de V. Ex. de 31 de Março, acompanhado da cópia do
officio que a essa Presidencia dirig-iu em 2:~ do mesmo
mez o Juiz de Orphãos do termo da Victoria, pedindo
esclarecimentos sobre o numero dos escravos que têm
de ser libertados pelo fundo de emancipação naquelle
município, visto não constar esse numero dos livros
que se acham no Juizo de Orphãos do dito termo, por ter
a junta classificado todos os escravos alli existentes
no termo de Vianna, esclarecimentos de que diz precisar para que se possa proceder ao arbitramento da indemnização, nos te!'mos do Regulamento a que se refere
o Decreto n.o ;):J.;H) de 13 de Novembro de 1872, declaro a V. Ex. que approvo a sua decisão, proferida no
ofllcio com que naquella data de 31. de l\larço respondeu
ao mencionado Juiz e que, por cóph, igualmente foi-me
presente, explicando ao mesmo Juiz, flUO ainda antes de
saber-se o numero dos escravos libertados, o qual só
poderá ser conhecido, quando o Governo Imperial houver declarado a quota do fundo de emancipação que deve
tocar a essa Província, e depois de feita a distribuição

Dg•.:JSÕICS

pelos diffcrcnles municípios, cumpre promover o arbi~
tramento do valor dos mesmos escravos, como neto complerncn ta r da rcspect. i va classi fie ação c prepara to rio
par·a a (~OIICPssão da lilwnLHlc, á visla do art. 37 do
c i ta do Regulamrn to.
Deu;: Gn:mlc a V. Ex.- José Fernm~des da Co• ta Pereira Junior.- Sr. Presidente da Província do E~pirito
Santo.

N. 172.-AGRIClTLTURA, COMMERCIO E ODHAS
PUBLICAS.·- Ell H} DE llAIO DE !874,
Approv:t uma decisão presidencial sobre classificação r avaliação, mandando executar as disposições do art. 27 do Regulamento de !.3 de Novembro de !.872 e as de um Aviso de to
de Dezembro do anno anterior.

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio c
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em f5 de l\laio de 187~.
I IIm. e Ex:m. Sr.- Accnso o recebimento do officio de
V. Ex:. datado de 23 de .1\l:lrço ultimo, a quo acompanhou cópia do que, nossa mesma data, dirigira á
junta classiticadon. dos escravos do municipiodo Trium~
pho, resolvendo as dnvi<las por ellc propostas sobro
os seguinte; pontos: i.• si a classificação deve compr·chender todos os escravos do município; 2." si toLlos devem ser avaliados; 3." si a avaliação pódc ser feita pela
junta ou por um dos seus membros, SI'JU acc(jrdo particular com o senhor ou possuidor (lo escran1, e lançada,
com Psta dPclaraçJ.o, no livro d.a classilicaçiio.
E tendo V. Ex. decidido, quanto ao l." ponto, que
dcvnrn ser classi!ieaLios todos os escravos, guardadas a,;
prcferPnr.ias c::;tabelccidas no art. 27 uo Hng·uiamento
de 13 de Nov1~tnbro de t872, o, qnanto ao :!," <' ao 3. •,
quo a avalia<;ão tluve t>ll'eetuH·-sc a r·espoito dn touos o.;
escravos dassillcados, quando tenham de ser I il.Jertarl os
pelo fundo de rmanclpação, sendo t·equerida pelo Co!·
lnetor ou Agente tlscal ante o J11izo l\Iunicipal salvo a
alçada par,1 o julgamento final, uma vez que não tenha o
valor do esct·avo sido declarado â junta pelo seu h or ou si
rtcdarado não houver sido j ui gado razoa vc! pelo Collcctor

I 'l
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11li Aúenle liscai, oi111nalmentc, si não iwnvet• avaliação
judicial que dispcnsr, o arbitramento; cabe-me exprcs~ar a V. Ex. que o Goveruo Imperial ;1pprova a decisão
dada, por ser conforme ~ doutrina uo citado B.egulamcnto e tio Aviso deste Ministerio, expedido á Presiuencia de Sergipe em o L • de Dezembro do anno proximo passado.
Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pe·
reira Junior.- Sr. Presidente da Província do Rio
Grande do Norte.

N. 173.- GUERRA.- EM :lfi

DE 1\IAIO DE 187~.

DPcl~ra

qual o fardamento que dt~vem u;;ar os Otliciaes do Asylo
de In1·aJiLlos no., dtas lle gala e por occasião de cortejo.

1\ltnisterio dos Negocias da Guerra.- Hio de Janeiro
em Hi de Maio de 187cí.
lllm. c Ex:m. SI'.- Em solução ;JO que representou
o Commandantc do Asylo de Invalidas da Patria, em
seu oflicio de 20 de Março findo, por V. Ex. informado
em 23 do mesmo mez, relativamente ao fal'damento dos
Oilici:~cs do di to Asylo nos dias de gala c por occ:~sião de
cortejo, <ler!:~ r o a V. Ex. , para seu conhecimento e
uevido" (~fi'eitos, que em taes circumstancias os rcferiúos O!T!ciaes dl'Vi'lll usar lio scguudo uniforme.
l),•us Gu:~rde a r. E'\..-João José de Oliveira Junqucirll,-Sr. BHão da G:l\'ia.

l>ECJSÕKS

· N. 174..- GUERRA.- Eu 16

_,

DE lllAIO DE

1876..

Explica como devo ser entendida a palavra -diaria- consignada
no Aviso de U de Março do corrente anno; . relativamente á
despeza que se tem de fazer com os Aprendizes Artífices dos
Arsenaes de Guerra.

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 16 de Maio de 187({..
lllm. e Exm. Sr.- Tendo-me V. Ex:. transmittido,
eom o seu officio n. o 3({. de 9 de Abril ultimo, cópia do
que lhe dirigiu o Directot· do At·senal de Guerra des~a
Província, consultando si pela palavra-dia•·ia-consignada no Aviso de H de Marco ultimo, se deve entender
simplesmente a quota desÚnada ao sustento de <-ada
aprendiz, ou lambem o soldu c vc~tuario, declaro a
V. Ex., para seu conhceimento e Iins convenientes,
que a dita palavra abran~c toda a tlespeza de soldo,
vestuado e sustento, que se houv,Jr de fazer com carta
um elos aprendizes, durante o cot'l'onte semestre, e que
não deve exceder, segun(Jo dete•·mina o art. 185 do
Regulamento de 19 de Outubro de 1872, da quantia de
seiscentos e cincoenta réis, marcada na Le1 do Orçamento para um soldado de Infantaria.
Deus Guarde a V. Ex:.- João José de Oliveira Junqueira.-Sr. Presidente da Província do Pará.

N. 175.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 19 DE 1\IAIO DE 1874.
Declara competir"aos Inspectores das Tlwsourarias de Fazenda a
imposição da multa de que trata o art. ~O do Regulamento do
L o de Dezembro de 1871.

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em :1.9 de :l\Iaio de 1874.
lllm. e Exm. Sr.- D~claro a V. Ex., pnra perfeita execução do Regulamento a pprovatlo pelo Decreto n. o 4835
do 1.. 0 de Dezembro de 1~71, que eabc aos InspoJctorcs das
Thesourarias de Fazenda a i mposiç;io da mui ta de que
trata o art. 40 do mesmo Hegulamt)nto.
Deus Gu:J.rde a V. Ex. -Jo.~é Fernrmrles da Costa Pereira Juntor.- St·. Presiden Le da Província de .•.•.••
.A·AfV\:Af"dV'
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N. 1.7ü.- GUERRA.-E~ ~o

DE MAIO DE

t.sn.
I

Declara o mo• lo por rrnc se deve proceder a respeito dos:descontos
feitus ~ic; praças tlas Companhias dc'Opcrarios Militares.
Ministr~rio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 20 de l\laio tlc 187~.

Illm. c Exm. St· .-Consultando V. Ex. em o seu
officio de :10 de Outttbro tio anno proximo lindo, sobre
o destino que .~c d•·vn dar á quantia tle 2:000~000, que
sn :tcha rt~collti:la ú Ctixa Et~onomiea rlo Arsenal de
Gnena ti essa Pro v i neia, c proven íon te do~ llescon los
t'l'itos ás praç:1s das Companhias de Ü[)Crarios i\lilitarcs,
de Abril a Sdembt·o rlo dito anno, tleehro a V. Ex..,
para st'U conltt•r.ilncato c Iins ronvcnicnt.t'~, que na
fúrma tio alvitre proposto pda !'tcpartição Fi,;cal tlrste
1\lini,;terio, c approvado pelo Sr. Ministro da Fazenda,
em Avi,;o de lG do corrett!e, devo st~molltantc quantia
st•r rccolltirla ú Tllcsonraria de Fazenda, como suppriIIJCillll feito pl'la Pa.~·atloria 1las Tropas, a qnal entregar:í
i~!·u:ll iiii[JOt'lanLia :\ Cnixa E<:onomica tli'sta Córtc, pa!'a
:·xpetlir cndnnctas á vista tla relaç:lo que o Direetor do
dito Arsenalremettt~r, n continn:lllllo-so a praticar trilllen;:almc!llt~ a mesma O[H'raçã:1 com os d1•scontos que
se forem l'll'cclu:1ntlo.
Ht•ns Guank a V. Ex.-.Totto .José de Oliveim Junqueira.-Sr. Pt·esidente da Provinda do Hio Granuc
do Sul.

N. l7í.- ~lARlNIL\.- Avtso

DE

20

DE ~L\10 DE

1.874.

AngBJPnta t!rz mil réis c·n carla uma das quantias mencionadas

n:t Ta!Jcll:t tlr 3 de Fevereiro tlc 1869, e 30 por crnto sohrc as
por !Jura de exccs,;o das llxatlas para o uso partiI'Uiar da eahn•a a Yapor.
rdrihni~Ocs,

~ a St'CÇ:IO.- l\lini~terio do.~ Ni'g'Ot~ios da l\lal'iilha . Rio de .landro em 20 do Maio de lt:l/~.

111m. o E:xm. Sr.- De acct3rdo com as razões por
V. Ex. cxpc~!lllid:ts em offi1:io n. o 307, de 2:J do mez
proximo lindo, relativamente ao serviço rla cabrea a

biccisüb
v:.~pol· esbbelrciLI:.~ na Ilha das ÇoLras, h;solvi eléYar a
mais dez mil róis os preços drsign:.~dos em c_:.~d:.~ um dos

casos ll11'1lcion:Hlos na Taliella dn 3 de Fcvcre1ro de t86!J,
~~ outrosim detcnniiiar que não deve 1;xceiler dP Lrcs
lloras o tempo que pódc af]uclla machina gastar no
serviço dos particulares, sob pena de pagarem estes
mais trinta por C('fllo por hora ue excesw.
O que para o;; devido;; elfeitos communico :.1 _v·. Ex.
Deus Guarde :.1 v. Ex.-JoaquimDelfinoRtbetroda
Lu.:.- Sr. l:arão de Angra.

N. 178.-JUSTIÇA.-Eu 23

DE MHO

DE 1874.

O supplente do Juiz substituto, IJUando em cxeí·cicio, não
póde advogar, mas não está inhihido de continuar. com o patrocínio das causas que houvesse aceitado antes de assumir a jurisdicç:1o. Não póde ser accumulado o exercício de
Juiz substituto com o de Curador Geral dos Orphã.os.

2. • Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.Hio de Janeiro em 23 tle .l\laio de 1874.
111m. e Exm. Sr.- Com o oiTicio n." 904 de 29 de
Março ultimo, V. Ex. transmitttu, por rópia, o que
lhe dirigira o Juiz de Direito da Vara Commercial de
Porto Alegre c da dos Feitos da Fazenda, solidtando provideneias sobre o facto de se achar no exercício simultaneo de Juiz substituto como 1." supplente, dn Curatlor
Geral dos Orphãos, e de Advogado o citladão Alexandre
llern:1rdino de Moura, e bem assim a representação
ueste contra o acto pelo f]Ual o dito Juiz ordt•nou aos
EscriYàes, sob pena de dcsollcdicucia, qtw não dessem
vista de autos :10 referido Moura, como Atlvogado, por
ser incompatível o exercício da advocacia com ode Juiz
subs ti tu to.
Declaro a V. Ex., em resposta :.10 seu omcio, e para
os Iins convenientes, que o supplt~ntc do Juiz sulJstituto,
quando em exercício, não pódc advogar, porque repugna que o Juiz seja procurador de partes; mas não
está inhibido de continuar com o patror:inio tlaqnellas
_causas que houvesse aceitado aJll<''' de a~surnir a juri~
dirção, ronformr a tlou1rina d:J Aviso n.• 87 de• ~·G de
FrYr:'Piro de 1807, applican·l ao ra:;o.
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Pela mesma razão. de repugnancia das respe~ti vas
funcções, não póde 'Mr accumulado o exerci,çio de Juiz
substituto com o de Curador Geral dos Orpltios.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte dB
Azevedo.- Sr. Presidente da Pro vincia de S. Pedro do
Rio Grande do Sul.

N. 179.-"MARINHA.- AVISO

DE

2ü

DE ~IAIO DE

f874.

Dá providencias sobre o embarque de Enfermeiros nos' navios
da Armaria.
-

N. Hl:l. -2." Ser.ção.- Ministerio dos Negocios da
Marinha.- Rio de Janeiro em 26 de Maio de 1874.
I IIm. e Exm. Sr.- Concordando com o parecer do
Conselho Naval, emittido em consulta n." 2501;,_ de tõ
deste mez, r ela l iva mente á designação de Enf~f'Tneiros
para os navios da Arrnalla, conforme reclamou o Chefe do
Corpo de S:~ude; determino que se observe o seguinte:
i. o A bordo de cada um dos navios que, segundo as
ordens em vigor, admittir Cirurgião, haverá um Enfermeiro, na fónna do art. 81 do Aviso regulamentar de
27 de Julho de 1858.
2. o Além disso, receberá lambem um Enfermeiro o
navio que seguir em viagem, ainda que a sua lotação
não ad.mitta Medico.
3. o Os Enfermeiros serão nomeados pelo Cirurgiãomór, de accónlo com o Director do Hospital de Madnha; e sómente nos Casos de urgent!) necessidade, durante a viagem, poder·á ser esrolhida uma praça da
guarnição p:~ra, temporariamente, faze1· o serviço da
enfermaria de bordo.
4. o Nos navios funrleados em portos do lniperio onde
houver hospital, podrrão ser dispensadus os Enfermeiros, a fim de serem transferidos pela auloriLiade competente para os navios que tiverem de seguir em commissão, de accór:lo com o§ 2. o do presente aviso.
O que a Y. Ex. communico para os devidos effeitos.
Deus Guarde a V. Ex.-Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.
-Sr. Vice-Almirante, Ajudante General da Armada.
DECISÕES DE

!876, !9.

~~

N 1804- AGRICULTURA!, COIIMJRCIO E OBRAS.
PUBLICAS •.;_ EK27

DE MAIO.DB 187~.

Declara que aos Inspectores das Thesourarlas de Faaenda compete
ImpOr a multa de que trata o art. 36 dõ Regulamento do 1.. •
de Dezembro de 1871.

Ministerio dos Negocios da A!fricultura, Commercio
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em27 de Maio de l87i.
111m. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., emresposta ao
seu omc~o de 2 do corrente, que ao~ lnspectores das Thesourarias de Fazenda cabe impOr a multa commlnada
pelo art. 36 do Regulamento do i ! de Dezembro de
1871 aos encarregados da matricula de escravos que,
infl'ingindo o art. ·3~ do mcs:no Regulamento, deixarem de remetter em tempo competente os quadros nominaes dos menores livres que houverem fallecido no
respectiyo município, com indicação do numero da
ordem de.:.cada um.

Deus Qnnile a V. Et.-José Fernandes da éosta Pereira.lünior.- Sr. Presidente da Província de Minas.

r(, 181.- FAZENDA.- EM27 'DB IL\10 DE 187i.
SQbre a (l'ati~~ devida a dons empregados da Thesouraria
de Fuenda cfit 'lWnambuco por trabalhos· extraoi"dinarlÓS
pertencenteí ~ lfinisterio da Guerra.

lliniuer.Ia dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro-em 27 de Maio de 187~.
O Visconde do Rio Branco, Presidente. do Tribunal
do Thesóuro Naciona J, declara ao Sr. Inspectorda Thesourllria de Fazenda da Província de Pernambuco, em
resposta ao ~q omcio n. o 9:ID do ~~ de Novembro do
anao passado,;- e de 'conformidade com os Avisos do Ministerif? da Guerra de 20 de Al.Jríl proximo passado e I'S
do corrente, que,. embora os empregados da mesma
Tbesouraria .Epifanio Pedrosa e Ezequiel de Lima e Sá
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hão presidissem ao'inventario geral dos artigos existentes no Arsenal de Guerra tlessa Província, como entr ·tanto estiveram ali i occupailos em tr·abalhos extraOl'tlinarius, de,;de H li L~ Junho a lé ti de Setembro do anno
passado, inrumui1los Lia rellucção elos pesos c medidas
dos ohjcctos a !li existentes ao syslt•ma metl'ieo, é por
isso procedente em parte a reclamar:ão que fazem, e se
lJJI'S eleve abon~r durante o rl'fcrido período met:1ile
da gratificação ('statuida, i~to é, :JOWOO mcnsa1·s a e:1da
um, classilicarHlo-sc esta dcspeza no ~ H> 'Diversas
llespczas c Evcnluacs » do excrcieio de ·1873 -18í~.

Vi'sconrle do Rio Branco.

N. 182.- FAZENDA.- E)! 27

DE MAIO DE

1874.

Sobre a remessa, pelos vapores das Companhias suhvencionai.las,
do .volumes com dinheiros destinados ao Thcsonro.

1tlinistl'l'io dos NeD;ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 27 de 1\laio de 1874.
O Yisronlle do Hio Branco. Presidente do Tribunal •lo
Tlrcsouro Nacional, comrnurÚea aos Srs. Inspl·ctorcs das
Thi'SOIIrarias de Faumb qn1', scgun1lo consta do AYiso
do l\linistrrio da AQricultura, Commercio e Obras Puhlic:L~ 1\e ~;}do nwz conentr, fur:1m por alli C'XJwdidas
as llf'rt•s,;aria~ onlcll', a li til de que, :'1 simples requisição
ll~s llll''lll'IS Tlii•sonrarias, s1~jarn rccehitlo.q, nos vapores
das Clllltpanhias snhrPneionatlas pPlo Estatlo, quaesqucr
Yo!JtiiH'' t'onlPtlilo dinheiros destinados ao Thesouro Nacional, cnnforrne fôra re,rnisitado por este l\linisteri
em Aviso de~~ 1lo dito mez.

DECIIIÕES

N. 183.- FAZENDA.- EM !!_9 ~E

MAIO DE .!87~.

Ao supplente do Juiz Municipal, em exercicio das respectivas
funcções, compête á gratificação do cargo e os emolumentos
pelos actos que praticar.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 29 de Maio de 187~.
_
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., -que não
póde ser deferido o requerimento annexo ao seu officio
de 9 Lle Abril ullimo, em que Joaquim José de Souza
pedira ser pago do ordenado de Juiz Municipal e de Orphãos do termo de Saquarema , nessa Província, em
cujo exercício se acha interinamente, por competir-lhe
tão sómente a gratificação desse cargo, na fórma do
art. 29, § 13, da Lei n. o 2033 de 20 de Setembro de
l87t e Aviso uo Ministerio da Justiça de 19 de Outubro
de 1872: tendo-se nesse sentido já expedido a necessaria or::lem á Collectoria daquelle lugar, em 6 de Junho
de 1873, conforme requisitou o dito Ministerio em Aviso
de 16 de Abril do mesmo anno.
Não é por·tanto, applicavel ao supplicante a Ordem
n. o 277 de 31 de Agosto de 187i, por elle citada, visto
que refere-se a vencimento de Juiz Municipal, e isto
segundo o regimen da legislação antiga.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

N. 184.-JUSTIÇA.-EM 29

DE MAIO DE

1874,

Achando-se no gozo de licença o Juiz de Direito removido, não
corre o prazo para o seu exercicio na nova comarca, sem que
finde a mesma licença, ou o Magistrado a renuncie.

2.• Secção.-1\linisterio dos Negocios da Justiça.Rio de Janeiro em 29 de Maio de 1874.
lllm. e Exm. Sr. -Emofficio n. 0 4 de 21 de Fevereiro ultimo o lnspector da Thesouraria de Fazenda
dessa Província trouxe ao conhrcimento do Ministerio
a meu cargo, nos termos da Ordem do Thesouro n. 0 606
de 26 de Dezembro de 1861, o acto pelo qual V. Ex.
decidiu, contra a deliberação da mesma Thesouraria e
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de acc6rdo com o parecer do respectivo Procurador
Fiscal, que a licença eom que se achava nessa capital o
Juiz de Direito João Rodrigues Chaves, quando foi re- ·
movido da comarca de Santarém, no Pará, para a da
Estancia, em Sergipe, ficou prejudicada pelo prazo
marcaclo ao dito Juiz para entrar em exercício na nova
comarca.
Ouvida sobre o assumpto a Secção de Justiça do Conselho de Estado, foi de parecer, que constituindo impedimento legitimo a licença em cujo gozo se achava o
Juiz de Direito removido, não corre o prazo para seu
exercício na nova comarca, sem que finde a mesma
licença, ou o Magistrado a renuncie.
Com este parecer Houve por bem Sua Magestade o
Imperador se Conformar por Immediata Resolução de
21 do corrente; o que· communico a V. Ex. para sua
intelligencia e devidos effeitos.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duartt! de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província da Parahyba.

N. 185.-FAZENDA.-

EAI

30

DE AIAIO DE

1874..

Declara que a multa de 10 °/0 , de que trata o art. U da Lei
n. • 2348 do anno passado, não é devida dos i.!ll..PQI!t_os correspondentes a exercícios anteriores ao de 1872-1873.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 30 de Maio de i87~.
O Visconrle do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das
Thesourarias de Fazenda que a multa de dez por cento,
de que trata o art. 12 da Lei n. • 2348 de 25 de Agosto
de !873, não é devida dos impostos correspondentes a
exercícios antel'iorcs ao de l872-i873, mas sómente a
contar deste ultimo exercício em diante, quando não
tenham sido pagos até o dia 20 de Dezembro do semestre
addicional, quér a cobrança se etfectue executiva, quér
amigavelmente.

Visconde do Rio Branco.

uso

DECISÕES

N. !86.-GUERRA.-El\1 o t,o DE lUNHO DE t87.&..
Dá explicações sobre o fornecimento de arreiamento para a mon•
tada dos Otlleiaes dos Corpos de Cavallaria da Província do
Rio Grande do Sul. • ·

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em o L o de Junho de 1874,
lllm. c Exm. Sr.-Consultando V. Ex. em o seu
officio n. o ll'i8 de 28 de Abril ultimo, se o fornecimento de :nreiamento para a montada dos Officiaes dos
Corpos de Cavallaria existentes nessa Província deve-se
compôr unicamente das peças designadas na Tabella
n. o 2, approvada pelo Decreto n. • 5352 de 23 de Julho
do anno proximo passado, ou de todas as outras que
compclrm ás praças de pret dos mesmos Corpos, declaro
a V. E:c que os Officiaes dos Corpos montados têm
direito ás mesmas peças de arreiamento marcadas na
referida Tabella para a mont1da das praças, sendo que a
circumstancia de não terem sido alli designadas todas
as peças que lhes competem, e sómente algumas,
provém de serem estas differentes das: que são dadas ás
praças, e por isso se fez dellas menção especial.
Deus Guarde a V. Ex.- João José delOliveira Junqueira.- Sr. Presidente da Província do Rio Grande do
Sul.

N. l87.-GUERRA.-Ell"2

DE JUNHO DE

l87[j,.

Approva algumas modificações na clavina Spencer, e ·respectiva
munição.

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em 2 de Junho de :1.874.
Em solução ao officio por Vm. dirigido á Commissão
de Melhoramentos do Material do Exercito em 5 de Janeiro ultimo, dando conta dos estudos que fez sobre a
clavina Spencer_e respectiva munição, declaro a Vm.
que ficam approvadas as modificações propostas, adop~ando-se o emprego dos dous discos, um de cobre e
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outro de papel, que mandará estabelecer na fabricação
dos ca1·tuchos metallicos das clavihas daquelle systema,
a fim de i~olar entre si o fnlminato e a poh'ora que
entram na confecção dos mesmos cartuehos, e fazendo-se
um dente no percnssor llas di tas anuas, a fim de tornar
a percussão normal e mais ellicaz do que o é com a disposição obliqua, que tambem dá lugar a falhas nos
cartuchos; devenrlo Vm. remetter ao Arsenal de Guerra
da Córle o modelo do dente de que se trata.
Deus Guarde a Vm.- João José de Oliveira Junqueira.Sr. Augusto Fausto de Souza.

N. 188.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- Eu· 2 DE JUNHO DE 187~.
Autoriza o Dircclor da colonia Rio Novo a aceitar a propostà
do Engenheiro Lcopoliio Dcoc!eeiano de 1\lello e Cunha para
a medição e dcmarc~ção de lotes coloniaes nas proximitbdes
!lesse cstahclecimenlo.

Directoria Central.- Minislerio dos Negocios da
Agricultura • Commercio e Obras Publicas em 2 de
Junho de 1874.
Em solução ao seu officio do!) rlo mez findo, declaro
a Vm. qne pótle ser acci ta a proposta 'do Engenheiro
Leopol1lo Deoclecianoj}n M1~llo e Cnnlta para a medição
e demarração do~ lotps'coloni;ll'.:, 11as terras adjacentes a
esse estailelrcimenlo, uma vrz que o preço 1le cada
braça rorrenle de medição n:1o w.;cedn a oitenta réis, c
o de cada braça quadrada de picada a setenta réis, até o
numero de HiO lotes.
Deus Guarde a Vm.- José Fernanifes daCost11 Pereira
Junior.- Sr. Director da colou ia Hio Novo.

lõ2

DECISÕES

N. 189.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 2 DE JUNHO DE 187~.
Declara que as terras só devem ser vendidas a quem as queira
para seu proprio estabelecimento e não para negocio, sendo
indispensavel ordem especial do l\linisterio da Agricultura,
quando as pretendentes sejam parentes dos Directores das colonias.
-

Dieectoria Central. -l\linistcrio dos Negocios da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 2 de Junho de 18711.
Ao seu omcio de 20 de Abril ultimo cahe-me responder, declarando-lhe que deve ven1lcr terra~ tão sómente a quem as queira para seu proprio estabelecimento, e não para negocio, cumprindo tet· muito em
vista iJUe as terras confinantes com os lotes de colonos
fiquem reset·vadas para terem .destino em benrficio dos
mesmos, c que as terras requeridas por pessoa de seu
parentesco devem ser vendiuas de ordem especial deste
Minis te rio.
Deus Guarde a Vm.- José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Director das colonias de Mucury.

N. t9o.- IMPERIO.- EM 2 DE wNuo nE 1sn.
Ao Director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.-Decla
ra que não se refere aos den listas e sangradores a disposição
dos arts. 28 e H8 dos estatutos das\Faculdades de Medicina do
Imp'erio.

3.• Secção.- Ministerio dos Negocios do lmperio.Rio de Janeiro em 2 de Junho de :187/í,.
Declaro a V. S., em solução do seu officio de 23 do
mez proximo findo, que não se referindo aos dentistas
e sangradores nem directa nem indirectamente a disposição dos arts. 28 e :1:18 dos estatuto; por que se regem
as Faculdades de Medicina e a doutrina do Aviso n. • 509
rie 8 de Novembro de 1865, podia ser admittido a exame,

.
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como o foi, Ioão de Figueiredo Lima, a fim de habilitarse para o exet·cicio da profissão de dentista, apezar de já
ter sido inhabilitado por duas vezes, e deve-se proceder
ao respectivo julgamento.
Por esta occasião recommendo a V. S. a organização
do regimento especial de que trata o art. 26 dos citados
estatutos.
Deus Guarde a V. S.-João Alfredo Corrda de Oliveira.
-Sr. Director interino da Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro.

N. 191.-FAZENBA.- EM 3

DE 1UNHO DE 187~.

os

Presidentes de Províncias devem pagar integralmente os
direitos de 7% dos respécrlvos títulos, todas as vezes que forem
nomeados.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, em 3 de Junho de 187~.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província do Rio Grande do
Norte, em resposta ao seu officio n. • 79 de 6 de Agosto
de 1873, que regularmente decidiu que o Dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho estava sujeito ao pagamento integral do sello de 7 •t., pela sua nomeação
como Presidente da Província, calculado sobre o vencimento annual de õ:OOOpOOO que lhe competia nessa
qualidade, e não sómente sobre a differença de 2001$000
entre os vencimentos de 4:800#000 que percebe como
lente cathedratico da faculdade de direito do Recife, e
os daquelle cargo ; visto estar a referida decisão de
accôrdo com a doutrina da ordem n.• õõ do t.•. de Fevereiro de 1861, combinada com o Decreto n. • ~721 de
29 de Abril de 1871.

Vi'icondo do Rio Branco •

DBCISÔEI DE

187, to.

~

DECISÕES

N. 192.-AGRICULTURA, COMMERCIO EOBRAS
PUBLICAS.- EM õ DE JUNHO DE 187~._]
Approva a tabella dos.Lpreços de passagens nos trens dos su·
burbios.)na Estrada de ferro D. Pedro 11.

Ministerio dos Negocios da Agricultura , Commercio
e Obras Publicas.- Rio de Janeit·o em 5 de Junho
de t8n.
Sua 1\lagcstadc o Imperador, Attendendo á proposta
constante do officio n. 0 72 do 1. 0 do corrente mez da Di~
rectoria da Estrada de ferro D. Pedro II, Ha por bem
Approvar a tabella, que com esta baixa, dos preços de
passagens nos trens dos suburbios.
Palacio do Rio de Janeiro em 5 de Junho de 187~.

-José Fernandes da Costa Pereira Junior.

I

ESTRADA DE FERRO D. PEDRO Il.
Tabolla dos pl'CÇOS de passagens nos tl'ens dos suburbios.
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Curte ......•.... 200 200 200 200 300 400 400 400 600
S. Christovào ...
200 200 200 200 300 300 400 600
S. Francisco Xa·
vier ............
200 200 200 300 300 300 400
Riachuelo ....•.. ....
,. 200 200 200 200 200 400
En~enbo Novo .. ....
... 200 200 200 200 400
To os os Santos. ....
....
.... 200 200 200 400
OIIIcinas ••• , ....
...
200 200 200
Piedade .........
200 200
Cascadura ......
,.
200
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TERCEIBA CLASSE.
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ESTAÇÕES.

c.

""

rF.J

Cllrt e ... , • . . . • . . 100 100 100 100 200 200 200 200 300
S. Christovão . . . . . . . 100 100 100 100 200 200 200 300

S. Francisco Xavier ........... .
Riachuclo ...... .
:Eugenho Novo ..
To (\os os Santos.

Ofticin:os ........ .

Piedade ........ .

Cascadura .... ..

100 100 100 100 200 200 300
. . . . 100 100 100 100 100 200
.. .. . .. . 100 100 100 100 200
. . . . . . . . • • • • 100 100 100 200
. . . . . . . . •• . . . • . . 100 1.001.00
. .......•••......... 100 100
. .......•••..•..••...••• 100

l'alacio do lHo de Janeiro em õ de Junho de 1874.- José

I Fernandes da Costa Pereira Junior.

N. 193.- FAZENDA.- EM 6

DE JUNHO Dll: :187~.

Dá conhecimento ás Thesourarias de Fazenda das Companhia11
.de navegação, por cujos vapores devem ser effectuadas as
1 remessas, para qualquer destino, dos ·dinheiros, estampilhas
e valores do Estado.

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, em 6 de Junho de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thcwuro Nacional, remette aos Srs. lnspectores das
Thesourarias de Fazenda a relação, que acompanhou o
Aviso do Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas de 6 de Maio proximo findo, das Companhias
de navegação subvencionadas pelos cofres nacionaes,
com indicação dos vapores que possuem, e pelas quaes
deverão ser realizadas as remessas, para qualquer des~
tino, dos dinheiros, estampilhas e outros valores pertencentes ao Estado, visto serem ~ isso obrigadas sem
retribuição alguma; podendo, entretanto, nos casos
urgentes taes remessas ser effectuadas por outros va·
pores, na falta qos de que se trata.
.

Vlaconde do 1Uo Br4ncq ,

{;}6

DECISÕES

Relação da• Companhia• l!lubvenclonada•• com
Indicação dol!l vapore11 que p01111uem e doe
port.o111 em que t.ocaJD.

VAPORES,

COMPJ.NHIAS.

PORTOS EM QUE TOCAM
OS VAPORE>.

Brazileira de Navega- Bahia - Ceará - Espírito Ranto-Bahia
Pará- Cru:;eiro - Jaraguá-Alagôas
ção a vapor.
do Sul e Paraná. -Pernambuco- Parahyba~Rio Grande
do Norte-- Ceará Maranhão e Pará.
Santos- Iguape- Cananéa-ParanaguáS. Francisco- Itajahy- Santa Catharina-Rio Grande do
Sul e 1\lontevidéo.

Nacional de Navegação Corumbá.
a vapor.

A mesma companhia, Itajahy e Cuyabá. Montevidéo -BuenosAyres-Rozario-Palinha fluvial.
raná- CorrientesAssumpção-Corumbá e Cuyabá.
Espírito Santo & Cam- Ceres e Diligente. Itapemirim -Benevenpos, linha de Carate-s. Pedro doCanUas.
choeiro- Guarapary
-Itabapoana- Piuma- V1etoria -Mucury-Santa ClaraPhiladelphia e Caravella~.

A mesma companhia,
linha de S. Matheus.

"

))

Itapemirim -Benevente-S. Pedro doCachoeiro- Guarapary
-- Itabapoana- Victoria -Santa CruzBarra de S. Jllatheus
e Cidade de S. Matheus.

Liverpool Brazil & Ri- Calderon e Camões. Paranaguá- Santa Caver Plate Steam Ship
tharina-Rio Grande
do Sul e Montevidéo.
United States & Brazil Merrimack- Onta- Bahia-Pernambuco e
Steam Ship,
rio e South-Ame- Pará.
rica.

Directoria Geral dos Correios em 18 de Abril de 1874..-Confere,

Xaf!ítr ~ttt1ncourt.- Conforme, José Severiano da Rocha.
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N.

t9~.-

GUERRA.- EM 8

])E JUNHO DE f87~.

Declara qual o fardamento que compete aos substitutos durante
os seis mezes em que são considerados !_eC!~ta!.

Ministerio dos Ne~ocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 8 de Junho de t87~.
lllm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio que V. Ex.
dirigiu-me em H de Maio proximo passado sob n. o 6~,
;~presentando o que em data de 8 do mesmo mez endereçou-lhe o Tenente Coronel Commandante do US. o
Batalhão de Infantaria, consultando se, não referindo-se
as tabellas em vigor ao fardamento que compete aos
substitutos durante os seis mezes em que são considerados
recrutas, devem ou não ser-lhes abonadas as mesmas
peças que estão marcadas para os recrutas; declaro a
V. Ex. que, servindo os substitutos e sendo considerados durante os seis primeiros mezes, que não lhes são
levados em conta, como recrutas, acham-se nas condições destes, e, portanto, devem ser-lhes abonadas as
peças de fardamento que as tabellas marcam para os
recrutas durante o tempo do ensino, e depois que
passam a promptos.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqueit·a .-Sr. Presidente da Provincia do Ceará.

N. !95.-GUERRA.- EM 8

DE JUNHO DE

1874..

Declara por ordem de quem devem ser transferidos para as Companhias de Operarios Militares dos Arsenaes de Guerra das
Províncias os menores das Companhias de Aprendizes Artífices.
que completam !6 annos, e como devem ser excluídos os que são
julgados incapazes do serviço por molestia ou defeito physico.

Ministerio dos Negocios da Gúerra .-Rio de Janeiro
em 8 de Junho de 187~.
lllm. e Exm. Sr. -Tendo-me V. Ex. reméttido
com o seu officio n. • 75 de 24. de Fevereiro, a que se
reporta no de 9 de Maio ultimo sob n. ~ 156, duas rela·
ções que lhe foram apresentadas pelo Coronel Director

DECIS~ES
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do Arsenal de Guerra dessa Provincia, sendo uma de
18 menores da Companhia de Aprendizes Artífices, que,
havendo completado 16 annos, estão no caso de ser
transferidos como effectivos para a de Operarios ~fili
tares, e outra de cinc~ menores daquella Companhia que
dclla devem ser excluídos, um por haver falleci,do e os
restantes por terem sido julgados incuraveis ê incapazes do serviço do Exercito, e consultando V . 1Ex:. se
taes transferencias e exclusões podem ser feitas desde
logo pela ·Presidencia ou por ordem deste Ministerio ;
declaro a V. Ex:., para seu conhecimento e devidos
effei tos, que de vem aquellas ser ordenadas pela Presidencia da Província sobre proposta do Director do
Arsenal de Guerra, uma vez que o sejam de conformi,;,
dade com o que rccommenda o art. 177 do Regulamento
dos Arsenaes de Guerra; quanto aos julgados incapazes
do serviço, por molestia ou qualquer defeito physico,
só poderão ser excluídos por ordem deste Ministerio,
devendo, entretanto, mandar V. Ex. elimial,lr os quatro
de que trata em o seu dito officio.
·
.
Deus Guarde a V. Ex:..-JoãoJosédeOliveiraJunqueira.
-Sr. Presidente da Província da Bahia.

N. 196.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.-El\1 8 DEJUNHO DE 187~.
Autoriza a contractar, por empreitada, o serviço da medição
demarcação de prazos coloniaes~

Dircctoria. Central.- Ministerio dos Negocios da
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 18 de Junho ele 1874.
Auto~i~o Vm. a con~ractar por empreitada o serviço
ela metllçao c dcmarcaçao dos prazos dessa colonia constan_tes da ~elação que acompanhou o seu officio de 20 de
Abn.l prox1mo passado, para o que abrirá Vm. concurrencia, tomando como base, no maximo, 35 réis por
metro corrente •
. Deus (;uarde a Vm.- José Fernande$ da Costa Pereira
Junior.- Sr. Director da colonia de Mucury.
;

'

Do GOV!l\NO.
N.• 197.- FAZENDA.- EM 10

DE JUNHO DB

187(1..

Assemelha os engenhos de seccar herva mate al'l!J de despolpar
café, incluídos na 3. • classe das Tabellaê A e D do Regula~
mento annexo ao Decreto n, o 6.3i6 de 13 de Março de 1869.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 10 de Junho de :187~.
O Visconde do Rio Branco, PrP.sidente do 1'Pibunal
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da
Thesonraria de Fazenda da Província do Paraná, que
este Tribunal, tenflo presente o recurso, que acompanhou o seu officio n~ o Si de 3 de Novembro de :1873,
interposto por Antonio Ricardo dos Santos e outros
proprietarios de engenhos de seccar herva mate no termo
de Morretes, da decisão pela qual a mesma Thesouraria
conlirmou o acto da Collectoria daquelle termo, que,
classificando-os como mercadores por grosso e ensacadorcs de café, sujeitou-os ao pagamento das taxas marcadas nas tabellas A e)), L • classe, do Regulamento annexo ao Decreto il. o ~3~6 de 23 de Março de 1869,
resolveu dar provimento ao recurso para o etTeito· de
serem os estabelecimentos dos reclamante!! assemelhados aos de despolpar café, incluídos na 3. • classe das
mencionadas tabellas.

Visconde do Rio ilranco .

N.

198.-FAZENDA.-E~l

:lO

DE JUNHO »E

187(1..

As decisões das Thesourarias de Fazenda relativls a (contas
de) rE.PQ!l.fl~.Y~~ á Fazenda Nacional só podem ser revogadas
pelo Tribunal do Thesouro, e por via de retlurso na fórma
da lei,

l\linisterio dos Negocias da Fazenda, -Rio de Janeiro, em :lO de Junho de :187~.
Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao Aviso deY. E:;;,x,ji,.-~=--...
de 10 de Julho de i872, cobrindo a represen~a Presidente da Província de Goyaz contra o
cd1 ~RA
menta do Inspector da Thesouraria de Fa. z ~\.·'telação aos actos da mesma Presidencia, e
~·mente
'

. q
r~

~o

-Q,.?

i60

DECISÕES

quanto ás contas prestadas pelo Director das obras
militares da referida Província, glosando as importancias ahi mencionadas para pagamento de Virgínia Alves
de Castro e José Augusto de Azevedo, por entender não
estarem tacs in di vi duas no caso de ser considerados
serventes, cumpre-me declarar a V. Ex. que, não tendo
o dito Director interposto recurso, na fórma do Decreto de :U de Março de i860, para o Tribunal do_.
Thesouro, unico que póde revogar as resoluções das
Thesourarias, deixa elle de pronunciar seu juizo sobre
o oiJjeclo da repreEentação.
A resolução tomada pela Thesouraria de Fazenda de
Goyaz está de acc1kdo com as disposições em vigôr,
que commettem a essas Repartições o rigoroso exame
arit.hmetico e moral dos documentos de receita e despeza dos responsaveis á Fazenda Publica, qualquer que
seja o Ministerio a que pertençam.
E' de mínima importancia o pagamento em questão,
c penso que houve demasiado rig6r da parte da Thesouraria, depois do juizo da Presidencia da Província,
mas a doutrina legal é a que acima me refiro; e, por
tanto, deve subsistir a referida resolução.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. João José de Oliveira Junqueira.

N. 199.- FAZENDA.- Eu H

DE JUNHO DE i87~.

Os generos despachados ad 11alorern estão sujeitos á porcentagem
estabelecida no Decreto n. • Mtlt.l áe lS de Novembro de f873.

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro,
em H de Junho de i874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara ao .sr. Inspector· da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, em resposta ao seu oficio n.• 37 de t3
de Março proximo passado, que bem procedeu decidindo,
sobre consulta feita pelo lnspector da Alfandel!a de
Uruguayana, que os generos despachados ad valorem
estão sujeitos á porcentagem estabellecida no Decreto
n. o Ml>õ de 5 de Novembro de t873.

Vilconde do Rio Branco.
~~

no
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N. 200.- FAZEND.\.-

EM

12

DE .JUNHO DE

1874.

Declara que ao> Olliciacs honorarios do Exercito; que têm ~~lt:Jo
de rrforrna ou pensãt), compete tfuando empregados, o mesmo
soldo ou pcnsiio c mais as vantagens geracs c de exercício.

Ministerio tios Negoeiosda Fazenda.-Rio de Janeiro,
em 12 de Junho de 1874.
O Vi~eondc do Rio llraneo, Pn~sitlcntc do Tl'ibunal do
Thrsouro Nacional, dcclar~ ao St·. Inspector tia Thesouraria tlc FnPntla da Provinria do Paran:'t, em resposta ao
seu ol'ficin 11." 4 de 7 de Maio proximo passad(l, que,
compl'liudo :1ns Offiriars hnnorario;; do Exercito, que
IL~lll :'Oido de rdonn:1 ou 1wnsãn, quando emprt•gados, o
m esltlo soldo ou pt·n.<?io, c mais as v:llltap:en~' ger:1es c ele
•~XPreicio, c não o das rl'spectivas p:1t·•ntcs, na fúrma
do AYiso n. • t:i:58 do Ministerio ela Guerra de 23 de
Bezemhro de iHíi8; cumpre que pague ao C:1pitão honorario Provisto Gonçalves da Fonseca Columbia tão
stimt~ntc a sua pcns:io e vantagen;; alludidas, c faça-o
rcpôr o (]IIC tircr rccebirl.o de soldo, a contar da data
em que lhe foi concedida a rlila pensão.

Visconde do Rio Branco.

~.

201.-- GUrmHA.- E~1 t::

nE Ju~Ho nE

l87'l.

Manda abona!" a tlous Tencnles Cnrüneis, que serviram em um

conscllw de ~uerra, as vantagens a tfUC tinham direito em seus
respcetims r,orpos; rccornmcnuanuo que para tal serviço não
sejam chamados Officiacs em taes condições, senão na falta abwluta de outros pertencentes ás classes inactivas.

lllinistcrio elos Negocias da Gucrt'a.- Rio de Janeiro
em 13 ele Junho de !874.
111m. c Exm. Sr.- Tendo o Marechal CommandanLc
das Armas dessa Província, em officios n. o i084dc l2
de Novembro do anno passado c 28 de Fevereiro do
corrente anno, transmittido cópia do que lhe dirigira o
Coronel Commandantc do i. • Regimento de Artilharia
nEf:ISÕES DE

i8i4 21.

tli2
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;, c.wallo, reclamando contra a Pagadoria Central, por
deduzir dos vencimentos rlo Tenente Coronel do dito
Uegimcnto Joaquim da Costa Hr•go l\lonleiro a importancia das gralilicações de exercício e forragem que lhe
compeliam, relativas ao tcn1po em que ef>lnYe fnnccionando em um conselho de guerra na Villa rle Uruguayana; c bem assim informado o rcquPrimento em
que o Tenente Coronl'! do(:)." Hegimcnto de Cavallaria
Manoel Antonio da Cruz Brilhante pedia ser indemnizarlo de igual gra tifieação por h a ver fnnccionado no
mesmo consP!ho; dr•claro a V. Ex.., para seu conhecimento c fins con,·enienles, que devem ser abon;Hios aos
referidos Tenen trs Coroncis os rencimen los u rrue ti 11 ham
direito r.m servir;o de reus Corpos, visto qur lambem
seguiram em com missão de servit:o; i'lllliprindo. porém,
que só se lance mãn de OlTiriaes nestas condições, na
!alta ah>olnl.a de outros pertcncenLPs ás classes inacti r as, como termi nan ternen te dispõe a Legislação em
vigor.
Deus Guarde a V. Ex.-- João José de Oliveira Junqueira.-Sr. Presidente da Província do IUo Grande do

Sul.

N. 202.- 1.1\IPEniO.- E.u 13

DE JC;-.iiiO DE 187~.

Ao Presidente da Província de Kmta Catliarina.- Declara ser
motivo de nulli•ladc assumir ai direcç:1o 1los traballlos do conselho municipal dL' recurso o Pre-idrntc da Camara 1\lunieipa\
respectiva, sem ter-.se YCritlcado o le_ i! imo impedimento do
Juiz ~Iunieipal drJ lermo e de seus supplenks.

2. • Secção.- Ministrrio rlo~ Negocias do Impcrio.Rio de J:111eiro em13 de Junho de H:lj~.
111m. e Exm. Sr .-1\lf'!'rcru a approYnção do Governo Im per ia I, por se n funda mPu to, o a c lo pelo q ua I
V. Ex. resolveu annullar os trabalhos do conselho municipal rle recurso installado na cidade de S. Francisco
no dia 19 de Abril do corrente anno, visto qne, st'lll
ter-se ver i licaflo conven ien ternen le o legitimo impedimonto do Juiz Municipal do termo e seus supplentes, á

163
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excepção do 2. o, que estava enfet·mo, as~umiu a direcção
dos trnbalhos do mesmo conselho o Presidente da Camara Municipal resp~cti va.
O que declaro a V. Ex. em resposta ao officio n. • 1.8
de :.:!1 do referido mez.
Deus Guarde a V. Ex:.-João Alfredo Corrêa de Oliveira.
-Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.

N. 203.-FAZENDA.-Eu H>

DE JU:"HO DE

t.874.

As Alfandcgas e Mesas de Rendas são competentes para cobrarem
os emolnmen'tos elas certidões que passam.

l\linisterio dos Ne,g-ocios da Fazemla.- Rio de Janeiro,
em H> de Junho de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesonro Nacional, declara ao Sr. In~pector da Thesouraria tle Fazentla tia Província tlo Hio Grande do Norte,
em resposta ao seu ofllcio n. o 43 de 17 de Abril prox.imo
findo, que hem procetkn detr-rminando que fo~sem cobrado,; pela Mesa uc Rendas de Mos,oró, c não pela ColJecloria alli existente, os emolumentos devidos 11elas
certidões passadas por aquella Repartição.

Visconde do Rio Branco.

N. 201.- FAZENDA.- EM Hi

DE JUNHO DE

1874.

Ordena ;ís Thcsourarias que façam publicar pela imprensa o lermo
do exame a que se procedeu na Caixa de Amortização em uma
nota falsa de lf!OOO.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro,
em H> ue Junho de 1874.
O Yisr-on1le do Rio Branco, Presidente do Tribunal elo
Thesouro Naeional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda que façam publicar pela imprensa

DECISÕF.fi

termo do ~~xamr feito na Caixa tlr Amorlização f~lll
uma not·1 falsa dt~ 16000, apprrlicndida na Província uc
S. Pedro do Hio r.randt~ do Sul, o qual nm transcripto
11a ~-· column:~, 3." pagina, do Diario Oflicial n.o 1M)
de !3 tio corrente mcz, a!im de t]Ue se proceda na fórma
da lei contra os introductorcs c falsilicadorcs de taes
notas, si forem ron lJ ecidos.
~

Fiscondt' do Rio Branco.
·,·_,

,..

N. 20N.- ~tMPEIUO.- E)I Hi

OI-: JU.'WO

[))j:

1871.

Ao Presidente tl:t .Província do E'ipirito Santo.- Declara que os
Sccrctarios da C:ti.nara 1\lunicipal, pri\·ado,; do exercício de suas
funcções em comequencia de suspensão de outro ca1·go, por
pronuncia por crime de re3ponsahilidatlr, sú f{\m dir<'ito :\metade do ordenatlq 1le,;de a !I;; la d.\ pronunt•ia.

2.• Secção.-1\linbterio dos Negocias tlo Imperio.1\io de Janeiro em 1fj d,e Junho de 187'1..
111m. p E·on. Sr.- Acl!amln-st• privado de exercer
·suas func~·õt•s o St~rrelario da C:1mara ~Innif'ipal da
Villa ela Barra de S. l\latllcil', listo c~tar suspcw;o do
carg·o de Delcg:1do 1le Policia elll \·irtml1~ tlr pronuncia
por crime de rcspiJns:diÍiitlaue cummcttido no c-;rrcicio
·tias funcções do mesmo cargo, .,Jcdarou cs~a Prcsiucncia
.á dita Cam:~ra, <~lll resposta á consul La que esta lhe fizera sobre os vendlltcntos do llli'Snto Secretario:
Que na hypotl1esr :~cim:~ lip:urada o funccionario de
''Jllem se traia só tem direito de pcr.:dJ.•r mPtade do
·ordenado que, l'Ilt raziio do cmprcuo, !til~ compr~tir t!Psde
:a data da proutlltcia, dcrcndü pcrdt~r a outra metade si
mão fôr afinal absolrido; o qu c~~ conforme. a1~ 1lisposto
:no art. Hi:J ~ 4. o do Codigo de.• Processo Cnmmal c nos
1Avisos de 27 de Julho lle 1835, n. o 76 de \} de Junho de
1838 c outros .
.;Esta decisão mereceu a approva.f;ãO do Governo Impenrrl pelvs seus fundamcn tos : o IJ ue declaro a V. Ex.
em solução do ollicio n. o 11 de 3 t.lc .Março ultimo.
Deus Guarde a V. Ex .-Jotlo Alfreda Corrêa de Oliveira.
-Sr. Presidente da Província llo Es1lJirito Santo.

DO GOH:llNO.

N.

~O!L-HUElUtA.-

EM 16

DE JUNHO DE

1874.

l\lanrla fJlLC nfw sejam remettirlos desta Corte para as Províncias
os artigos que nas m8smas possa111 ser obtidos mais vantajosamcntc.

l\linisterio 1los Nogocios ela Guerra.-Rio
em 1ü de Juuho de 18il.

uc Janeiro

l\';ro convindo que se continue a remettnr desta
C1lrtc para as l'rovincias certos artigo,;, cuja acquisição
n;~-; me,nus seria mai~ vantajosa, 011 por serem de induslria propri;t e por isso po~sam ser obtidos ror preços
m;tis Cilllllllodos, l'U, Clllhora importados tlo estrangeiro,
as dilferi'IIÇas d1! I'C\"lO seri:1l!l anqdanwn!c cornpensadas Jll'los Jll't'jiiizos quo St! 1'\'itam nos transportes e
hJld1'ações nos dilf1!rcntos IIOI'los durante o trajecto
dt•sta Côrle para as Provinri;~s: l'l'I'Omll1Jildo a V. S.
que rl'ora e1n diante, dos (E'ilidos que vierem remetI idos de~<::a proc1•denci:t., sú sl'jam fornecidos por esta
Côrte arpwlles arti.:\·os que nã,, estiYcrcm comprchenrlidos nas conili1_:u:•s supramcncion:~ilas.
Deus fi 11:1 l'lli! a V. E".- João Josd de Oliveirn .Tunqnrim.- Sr. ColiSI~IIteiro Quartel-l\Iestre Genera I.
·',·.'· •• :_..·..;!•

N. 207.-GUEl\RA.-Ell 17
Manda

IJUC

DE

JUNHO

DE 187~.

aos Corpos de Infantaria se forneçam capotes de panno
mescla .

.Ministcrio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em 17 de Junho de 1871:.
DPvemlo-se fornecer aos Corpos 1le Infantar-ia capotes
de panno me.;ela, não sú por ser dessa qualidade o provimento <[Ue tem a In tendencia da· Guerra, como por
ficarem mais b~ratos do que os de panno azul; assim _ -~.
declaro a V. S., para seu conhecimento c pa
u '~ARR 11 '-~'\
nessa conformidade wja m organizados petlido' é
-m
"'
.;
lhantc artigo.
/~\0~
;.
Deus Guarde a V. S.- João José de ~a Jun'
queira.- Sr. Francisc~ -~~~~~i~"'Rapoz •
~~)
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DECISÕE~

N. 208.- GUERRA.- EM 18

DE JUNHO DE

1874.

Explica o lllollo como 1levem set· expedidos os titulos de divida
pelas vanta:;ens autorizadas no~ 2. o do Decreto n. o 3371 de 7 do
Janeiro de 1865.

'Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 18 de Junho de 1874.
Illm. P Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhi'Cinwnto e para qun faça publicar em ordem do dia
para conht'Cimento do Exerci lo, qut~ :~os Commandantcs
de Corpos não ó licito· expedir ti tu los lle divitla pelas
vantagens autorizadas no~ 2. o do Decreto n. o 3371 de
7 dt) Janeiro de 18G:'i, cahcnllO aos interessados a facul·
dade de 'olicitar directamentc ao Governo Imperial a
liquidaç:io das mesmas vantagens, quando a ellas se
julguem com direito, apresentando para esse fim as
respt'clivas escusas originaes.
Deus Guarde a V. Ex. -João José de Oliveira Jttnqueira.-Sr. Barão da Gavia.

N. 20!1.-JUSTIÇA.-EM i8

DE JUNHO DE

1874.

As ordens para a prisão dos militares pelos crimes communs
éievem ser acompimhadas ou prP-ecdidas da necessaria communica.~no ~~. autoridades militares.

2.' Secção .-l\linistcrio dos Negocios da Justiça.Rio de Janeiro em 18 tle Junho de :1.87'1.

111m. c Exm. Sr.- C:om officio n." 23 de 4 d.c
l\laio ultimo V. Ex. submelleu á consideração do Governo Imperial a dcrisão que !leu, declarando ao Juiz
de Dirl'ito da L• vara da capital qnt', embora nos crime,; communs os militare:> estão sujritos ao fôro civcl,
podendo ser presos c soltos pelas autoridadt'S civis, é
comtULio indispcnsavel que em vista da legüdação militar em vigor as suas ordens sejam acompanhadas ou
precetlidas da nccessaria communicação ás autodd.ades
militares por set' d.iversas as jurisdicções e deverem
ser reei procamen te acata das.
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Motivou essa decisão o facto, contra o qual reclamou
o Commandaute das Armas dcqsa Provi11cia, de haver o
mesmo Juiz extwrlido um mandado ao Oflici1l do Estado
Maior do Quartel do ü." Batalhão de Artilharia, sem a
devida communicação ou requisição á autoridade mililar sn1wrior, para que puzes~o rm libr•rdadc o soldado
~bnoel José Gonçalve,, rerolhido áquclle quartel á clisposiç:io do dito Juizo.
Saa l\lagcstade o Imperador, a cujo conhecimento
lerei a decisão do V. Ex. Houve por hem mandar approval-a; o que llte communico em resposta ao citado
oll1cio.
Dl~us Guarde a V. E'(,- .Jlfrmoel Antonio Duarte de
.tzeverlo,- Sr. Presidente 1!a Província do Pará.

N. 210.- FAZENDA.- E~1 H)

DE JUNHO DE

f8i4.

Declara qnc a tabella dos;salarios rlos Pratirantes e Carteiros do '
Correio, approvarla por Portaria 1lc 25 de Agosto do anno findo,
deve vif(orar desde o principio do actual oxercicio o até que
~rja snhs!iluida por outra.

l\Iinistrrio dos Nrgorios da!Fazenda.-Rio de Janeiro,
em 1!) de Junho 1le 187ft.
O Visconrlr' do Hio Branco, Prl'~irJ,,ntn do Tribunal tlo
Nal'inn.:il, dn conformitl:lde com o Aviso do
l\Iinislt•rio tlos Ne~o~~ios da Agricnltul·a, Commercio c
Obras PuiJiicas dn ü do corrcntr mPz, declara aos Srs.
Insrwclorrs das TIH'sourarias dl' Fazr•nda que a tabclla
dos ~alarios dos Prati!'antes c Carteiros do Correio, approY:i!I:J por PMhria dr' 2:) dr~ AQ'oslo do annn lindo,
devt• vigorar dr'-dr o prinripio do aclual e'Xen·ieio o altí
qurJ sr·ja su!H i Luida por ou Ira, s·r~m dependr'ne:ia de
novas ordens tio Thesouro para que continue rm VIgor
dl'po i~ dn expira do o dito exercício.
Tlw~otiro

Visconde do Rio Branco.

DECI~ÕES

N. 211.- AGIHClJLTUHA,
PUBLICAS.- E'l 20

CO~nlEllCIO
DE JUNHO DE

E OBRAS
1874..

Beclara qne o.funtlo de C-!,ltaneipa~~:lo srt·:i !lislrihuido ann na lmente, lendo por hase a estatística organizada de conformidade
com o Regulamonto do 1.. 0 de Dezembro de iS71..

l\linisterio 1los Negocios da Agricultura, Commercio
e Obr;~s Publicas.- lHo de Janeiro em 20 de Junho
de f.874.
111m. e Ex.m. S1·.- Com refernncia ::to retruerimento
por V. Ex. infonnaLlo em 10 de Fevereiro do corrente
anno, no rrual o lbcharel Antonio Antero Alves Monteiro, Adjunto do Promotor Publico da comarca de
1\Iaceiú, pede pro v iLlcnc ias a favor dos esc r a vos c bssificallos no município dessa capital c que tl•m de ser alforriados pelo fundo de emanei pação, declaro a V. Ex.,
pua o fazer constat· ao uilo B tcharcl, que :í vista do
art. 25 do Regulamento de 13 de Novembro de 1872,
devendo ser annnalmentc distribuitlo o fundo de eman ..
cipação pelo Município Neutro c Províncias do Impct·io
na propor;ão da respcc ti v a população escrava, tomando-se por base dessa distribuição, como dispõe o art. 24.
do me3mo Regulamento, a estatística org:mizada 1\e
conformidaJe eom o Hegulamen to do L o de Dezembro
de 1871, não pótle pot· ora ser deferido o mencionado
rerp1erimento, por isso que ainda não se acha concluído
aqucllc trabalho.
Deus Gu,'ll'de a V. Ex.- .Tosé Fernandes da Costa Pe·
reira Junior.- Sr. Pre>idente da Província das Alagóas.

N.

212.-FAZENDA.-E~l22 DE JUNHO DE 1.87~,

Não tem lugar a norneaç;1o de empregados lias Thesourarias para
exercerem as funcções de Tttesoureiro, t{uando a falta dos serventuarios deste lugar provém de licenças.

Ministerio llM Negocios da Fazenda.- Hio de .Janeiro,
em 22de Junho de 1874.
O Visrontle elo Rio Branro, Prl'sidente" do Tribunal elo
Thesouro Nacional, tendo presente o o meio n. • 7 da
Presidencia da Província 1le Goyaz de 11 de Abl'il pro-

IJO GO\'El\NO.

ximo linllo, declara ao Sr. Inspcctor da Thcsouraria tlt~
Fawnda dt mesm~. Província qnc não procedeu regularmente propondo o 1." Esnipturario Joaquim Ignacio
da Silveira para exercer as funcçiks tle Tilesonrt•iro, durante a lii'CilÇa de tiUatro mPzes ultimamt•nle concedida
a Luiz Pedro Xavier dos G11imarães; JlOI'fJUanto, na
fórma tla Üt)cisão n." 2i7 de lO tlt) Sete111bro de J8(i7, só
se deve no111ear emprcu:a,los das TltcsouJ·arias para l'XC'rcerem as funcções de Thesoureiro, quantlo a falta tlos
servt•ntuarios deste lu.u:ar não provt:-111 de licençaspois que <':ilas são concedidas eom a cuntlição tacita ou
explícita dn serem as respectivas funcções desempcllhadas por Fieis nomeados pelos licenciados, c .;oh sua
responsabilidade, como dispõe o art. li8 do Ikcrelo de
20 de NoVI'mhro de lH:JO, explicado pela decisão n. o ~:30
Llc 2\l do idc11tico nwz de JH67.
E porque não tlcvêra ter siLlo aceita a cscu;;a do refcriJ.o
The~oureiro, de não porler nomear para substitui! o
senão pessoas tjlle occupam lugares em outras Hepartições, c portanto illlpedidas, procurando assim eximir-se ú rcsponsabilidatle de que não podia isentar·sc
durante sua 3ll'CilCÍ<l: fiqun o Sr. ln;;pcclor na intelligcncia e o faça constar ao licenciado, q:!c continúa dle
a responder pnt· todas as quantias qut' se recolhel'clll aos
cofres tb The;;ouraria, emquanto se ach:1r ausente,
devendo nomeat· Fiel que substitua o Escripturc~rio Silveira, si isto lhe parecer conveniente.
Pelo que toca ao vencimento Jo substituto designado,
compete-lhe tão só mente, além do ordenado e gra tilicação
de sen emprego, mais a gratilic;~ção de exercício do
lugar substituitlo.

Visco;ule do Rio Branco.

N. 213.-FAZENDA.- EM 23

DE JUNHO DE

187lf,.

Sohrc a validade da procuração passada por um Voluntario da
Palri:l rcforlllado, residente em S. Paulo, para suãiíiiil receber
nesta Côrtc a gratifica~~o de que trata o art. 2. 0 do Decreto
n. "3371 de i86ã.

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de J .. ~Ji;'
em 23 ddunhocle 187~.
~~~~~ ...,
~~

llllll. e Ex m. Sr.- Devo! vcnrlo a V. i<i...&S.)lnc lusa
pt·ocurar;:in p iSsalla j)L'IO Voluntario Lla P, t·~'i:'tíformallo
l>.'>CI:iÜIIi Dll
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Antonio Eugenio de Oliveira, residente na cidade do
Banand, Província de S. Paulo, ptra sua m;li l'l'ceher
nesta Côrlr ~ gT~Lilicação de que trata o art. 2. o tio Doereto 11." :l:l71 de 7 de Janeiro de t. 'lü:J, declaro a V. Ex.,
em resposta ao seu Aviso de 3 de Janeiro ultimo, que, a ltenta a especialidadcdo caso, me parece que esse documento deve sortir os seus c!Ieilos; tanto mais que, não
eslantlo o constituinte recolhido ao Asylo dt~ Inv:Jlidos, e
ar.ha!lllO-St) tleslig:Hio tia companhia de reformados, não
ha rnz:lo alguma para privai-o da faeuldade dn reecber,
por qnalqner sc11 lt~g·i t imo t•IJ tslanto pror·nrador, o que
dt~ di r f'Í to lhr competir.
ll<•us Guarde a V. Ex.- Visconfed·J Rio Branco.- A'
S. Ex. o Sr. João Alfredo Con•~a de Oliveira.

N...2H.- AGRICULTURA, CQ)IMERCIO E OBRAS
PFBLICAS.- E~l 2:l DE JU~!IO DE 18H.
Autoriza a defrrit· a prrtenção dos emigrant"s americanos de
Sant:tn\m pedindo despacho livre de direitos para mrrchinas
e instrumentos aratorios.

Dircr:toria Central. - i\Iinistcrio do.'> Negocias da
Agricultura, Commen·io I' Obra5 Publica'> em 23 de
Junho dr l8iL
lllm. r Ex.m. Sr.- Al'cuso o l't~cebimcnto do onicio
1Jr V. Ex. thtado de 12 lle .i'llarço ultimo, com o qual me
transmiltin, por ct'lpia, o da C·11nara l\Iunit·ipal de Santarí~m, 1Litatlo de 2:; de [•'evcrt•iro, t' 1'111 ori.~inal orequerimento de alguns ernigrautP~ americanos rt'siuentes mqnl'lle mnnicipio, tudo relativo ao pedido
qtH' f'stos fazem p11'a que spj:un despachados tines de
direito ..:; as machina~ c instrurnen!o~ nralorios dt'Stinados aos cstalwlrwimrntos que cites tem alli fnnllado
c tencionam l'nndar. E•n resposta, dl't~l:iro a V. Ex.
q u c, om vi s la LI o a r 1 ;; l ;~ ~ ~ 2. o, ;). ", 30 n :n do lko: u Iamenlo apprO\ado pelo Oei'r,qo n. 0 'l!li~i dt~ 1\l de Dezembro de t.HiiO, pt'l,[c ~et· tlrfcritla a pri'Lcnção dos pcticionarios.
Deus Guarde a V. Ex.- Joslf Fernandes da Costa PerPira Jnnior.- Sr. Presidente da Província do Pará.

DO GOVERNO.
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N. 215.- AGRICULTURA, COMMERClO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 23 DE JUNHO DE 1871..
As prar,:ts do Corpo de Bombeiros só podPm ser expulsas por
ordem do Governo e sob rcprescntat~ão do Dircctor do rcspecti v o
Corpo.

l\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Ohrns Publícas.-l\io de JJneiro rm 23 dr Junho de
t87fl,.

Tendo-se suscitado duvidas a respeito da inlelligrncia dada ao Aviso deste Ministerio de 2 de Outubro
de I81i8, relativo ás praças do Corpo de Bombeiros, de
que trata o art. li:l do HP.~ulamenlo Lle 30 de Ahril
de 18GO: declaro a Ym. que taes praças sú por 0rdem
do Governo e sob representação de Vm. poderão ser
expulsas do mesmo Corpo, conforme prescreve o art. ti5
do citado Regulamento.
Deus Guat·de a Vm.- José Fernandes da Costa Pereira
Jttnior.-Sr. Dircctor interino do Corpo de Bombeiros.

N. 21G.- FAZENDA.- EM 21

DE .JUNHO DE 187~.

Os Juizrs l\Iunicipaes não tt'm direito á ajuda de custo de transporte r primeiro cstahclecinwnto nos casos de remoção.

l\linisterio dos Negodos da Fazenda.- 1\io (lc Janeiro,
em 25 tlc Junho de i87L
O Yi,;contlc tlo llio Branco, Presidente llo Tribunal do
Nacional, ordena ao Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda da Província do Piauhy que exija arestiluiç5o da quantia que por ventura Livet· sido abonada,
para aju(la de cuslôde transporte o primeiro cstabolecimenlo ao Btcharel Jn~uino José dt~ Fr<~itas, rcmoviclo,
na qnalitlade tle Juiz 1\luniripal ceie Orph5os do termo
de Marvão para o de Valença, da di ta Província, visto ser
a mesma ajuda de cus to concedida súmen te aos Juizes
l\Iunicipaes em suas primeiras nomeações, conforme declara o 1\linisterio da Justiça em Aviso de n do mez corrente.
The~nuro

Yisconde do Rio Brn.nco.

N. 217.- IMPEHlO.-

E~I ~:i llE JUNHO o~: Hl7~.

Ao Presidente <la Provincia da Bahia.- Declara haver incompalihilitlade Plllrc cntprego da Secretaria de Policia e o cai·go de
Vereador.

2.• Secção.-- Mínistcríorlos Nrgocíos do lmperío.Río de Janeiro em 2:> de Junho de 187'L

I IIm. c E'{IIL Sr.- Em n•sposta ao offir:io n. • (iÜ de
H de 1\laio ultimo, em que V. Ex:., fttnd:tdo no~ :J."do
Aviso 11. o 89 rlc ~de .Junho de 18~7 . st~g'llllllu o qual lia
incomp:tlibilidadn •Jnantlo tla arcumuLH;ão dos r.trgos
re,:nlla impossihilírlade de SL~l' cada um tlrsl)mpt•uhauo
satisfar.toriamt•nte, consulta si o cid:nhio Fort11nato
Antonio tle Freitas, Amanucnsc da Soi'rnlaria tia Policia,
púdo exercer o cargo tlt) \'crc:ulor da C:tmara Municipal
dessa Capital; dcdaro a V. Ex:. que, tlnvcutlo aquelle
cmpregatlo comtwreccr diariamente e1n sua Rcparti(ão
o a qualquer hora em qnt• o reclamar o serviço tlc•sla, t\
obvio o seu impctlímcnio para C'{erccr a; fLtncçõc,; tlc
Vereador.
Deus Guardo a V. E·c-João Alfredo Correa de Oliveira.
-Sr. Presidente Lia Província da HJ h ia.

N. 218.- AGRICULTURA, COl\niERClO E OBRAS
PUBLICAS.- Eu 25 DE JUNHO DE 1.87~.
Marca o prazo em tfUC devem ser conservados os documentos c
livros rrne possam interessar o Governo e IJem assim arruellcs
de uso da companhia.

Dirccloria Central.-1\linistcrio dos Neg-ocios da Agricultura, Commercio c Obras Publicas.- Rio de Janeiro
em 25 de Junho de 187~.
lllm. c Exm. Sr.- Ao officio de V. Ex. datado de
i2 do Dezembro proximo passado, respondo dedarando-lhe, para que faça constar ao Engenheiro Fiscal e
ao Superintendente da estrada de ferro de Santos á Jundiahy, r1uc os livros e documentos relativos á mesma
estrada, que entendem essencialmente com a organização e actos da Companhia, em que o Governo possa

no

1n

GOVERNO.

sPr interc~~aJo, tlcvom ser guardados, durante todo o
tempo da existencia da emprcza; podendo limitar-se
ao prazo de :w annos a guarda do;; outros papeis.
Deus Guarde a V. Ex.- .Tosé Fernandes da Costa Pe1'1Jira .ltinior.- Sr. Presidente da Província do S. Paulo.

N. 21!).- FAZENDA.-Ell '1.7

DE JU·,HO DE

1874.

1ls Curadores e,;peciacs de heranças jacentes e bens de defuntos po·
dcr;lo ,;pr dispem~dos da llaru;a, quando as hcrauça' forem de
ponl·a irnporl.1neia, e uão ll<ltln'r qne111 dcllassr •Jnrira roncarnlga r coru r:-\~P o nu-;.

lHinisterio 1los Negocias da Fnzenda .-Rio do Janeiro,
rm 27 de .Junho de 1B7'L

111m. cExm. Sr.-D,~rlaro a V. Ex. que, attcntos os
seus fundamentos, fica approvalla a decisão daJa por essa
Prcsirlencia á consulta feita pelo Conselheiro Juiz de
Orpltãos ~~Ausentes da capital da Província, no officio
que por cópia acompanhou o Je V. Ex. de 2tl de Fevereiro ultimo, n." 10, orJenamlo-lhe que continuasse na
J)ratica de nomrar Curadores cspeciaes de heranças jacentes c JJCns de defuntos, cmquanto se achar suspenso o
Curador geral de tacs lteranças, prestando cllcs a necessaria fiallt'a.
Devo et1tretanto ponderar a V. Ex., qut' os referidos
Curatlorrs cspcciat~s potleriio ser dispensados da fiança nos
termos tlo a r l. 20 do Regulamento de irJ de J un !to de
18:J9, quando as ditas heranças forem de pouca importancia, c não houver quem deltas se queira encarregar
com c'se onus; nomeando o Juiz em tal caso pessoa de
notaria abonaç;lo.
DcusGuardeaV.Ex.- Viscondedo RioBranco.-A'
S. Ex. o Sr. Presidente da Província da Bahia.
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DECISÕES

N. 220.-FAZENDA.-EM27 DE JUNHO DE !874.
Autoriza a restituição da diJTerença de direitos que se verificar
em favor das partes nos despachos de mercadorias, cujas taxas
foram rcclificadas pelo Decreto n. o õ680 desta data .

.i'llinisterio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro,
cm27 de Junho de 18i4.
O Visconde do Rio Dranco, Presidente do Tribunal do
Thcsonro Nacional, remctte aos Srs. Inspcctores das
TllCsonrarias de Fazcnrla o Decreto junto n.• t>680 desta
da la, mandando rrctificar as taxas de alguns artigos da
tarifa puiJiicada com o Decreto n." t>a~O de 31 de Março
ultimo, atlrn de que lhe Llecm o devido cumprimento;
ficando dc•sde já prevrn idos de qne si a ló a recepção drs ta
(;ircular alg·um despacho :;e LiYCr feito das rrferidas mercadorias pelas taxas ora reclilicarlas, poderão os Srs. Inspectorrs autorizar a restituição da ~Jilrerença de direi tos
que sr veritlcar em faror das partes.

Hsconde do Rio Branco.

N. 221.-AGHICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 30 DE JUNHO DE 1874.
Declara !fUc subsiste o accôrdo celebrado em 23 de .Maio de 1874.
dando prcferencia ao Estado para a indemnização da garantia
de juros.

Directoria Central.-1\Iinisterio dosNegocios da Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas.-Rio de Janeiro
em 30 de Junho ue 18i4.
Illm. Sr.- Hcspondendo ao officio de V. S. de 25
de Maio ultimo, em que reclama pelo direito que tem
a Companhia da estrada de ferro de S. Paulo e Rio de
Janeiro {I melarlei'"ia'renda liquida excedente a 8 "fo, e
pede que se regule a precrdencia na indemnização da
garantia de juros palia, quando forem o Governo Geral
e a ProYincia simultaneamente credores da em preza;
declaro a V. S. que nada lia a resolver a semelhante
respeito, desde que pelo accanlo celebrallo em 23 de

DO GOVERNO.
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l\laio do correu te a nno entre a Presidencia da Provinci a
tle S. Paulo o a Companhia se ostatuiu que prefere o
Estado para o caso de intlemnização da garantia de juros
adiantada.
Drus Gnnrdc a V. S.- José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Prrsidt~nlc da Companhia da estrada de
fer!'o tlo S. Paulo e Rio de Janeiro.

N. 222.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 30 DE JUNHO DE 1874.
Re~olvc

sohrc a duvida da cla11sula 6.• do Decreto n. 0 IJ607
;i('crca tio juizo arbitral qur su!Jsisle para o (;overno Imperial
cou1o para a l'roviucia em totla sua phnltudc.
,

Direcloria Central.- 1\linisterio dos Neg-ocios da
Agricultura, f:ommercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 30 de Junho de 1874.
lllm. Sr.- Accuso recebido o officio de V. S. datado
do 2:5 de l\Iaio ultimo, em que declara-me que a Companhia da estrada de ferro ({ S. Paulo e Rio de Janeiro))
cn tonde,-llc conformidade com a primei r a parte da
clausula ü. a do Decreto n. o !JG07, que o contracto de 2
de Março de i8i2, celebrado com o Prcsidento da Província de S. Paulo, rege para todos os casos não cxcepluados no mesmo Decreto; c que assim as questões
relativas á segunda parte da rcfer·irla clausula li.", como
as relativas ao§ 3. o da clausula 3.", c 'lUaf'SI(Uer outras
deverão set· lambem tlecitlidas pelo juizo arbitral.
E como solicite V. S. do Governo uma interpretação authcnlica das citarias estipulações, para o fim de
poder a Companhia olTcrecer mais segura garantia aos
seus capitalistas, declaro-lhe que, em presença da expressa e clara disposição da referida primeira parte da
-Clausula n. a tio Decreto n. o rifi07 de 25 de Abril ultimo,
essa interpretação é dispensavel, por isso que o juizo
arhitral subsiste para o Go\'erno Imperial, como para a
Província, em toda sua plenitude, e conseguinternentc
nos tcl'mos c condições preritadas por V. S. a quem.Deus Gna nlc .-José Fernandes da Costa p,'reira Junior.
-Sr. Presidente tia Companhia da estrada de ferro
«S. Paulo e Rio de Janeiro. »

·l7(i
N. 2::!3.- FAZENDA.- EM :1

DE JULIIO DE

1K7'J..

Ao-; JuspN·Iorrs das Tltrsntll:ll'ias wmpctr aYaliar c julgar da
necessidade dP •Jualtjlter altrra•.::1o, para 111ais on para lllrnos,
nas porccnlagrns marcadas :'ts Esta•;ücs de a rrecadaçJo que lhes
s:to s1tuonliBadas:-·

l\linisterio uos N,•goeios da Fncntla . - Hio li•] Janeiro
em 3 de .J uliJO de 187~.
'
O Visrolltlc <lo 1\io Branco, Presid.mte do Trilwnal
do Thesouro Nacional, rleclara ao Sr. ln.~pector da The~ouraria tl1~ Fazenda da Pnwincia llc S. Paulo, em
resposta ao seu ollicio 11. o 21 dt: n dt• Março proximo
lintlo, que não convem :~Iterar o abono tias por•·t·ntag-en.~
ull imallll'ntn lllarcadas ús Estat;õc~ de anecadaçiio da

mc'nna Província, ~alro lwvcudo razões justillcativas
para esse fim; dcrendo o Sr. Inspcctor exercer a attribuição, que l11e ron1pete, de avaliar c julgar da necessidade de qu:dqucr :.llleração, quér augmentantlo, quér
diminuindo as tlit:1s porcc•ntagcn~, e dando tli;;so conta
:10 Thcsouro, para ulterior deliberação, como fez a
respeito das Colleclorias de Campinas c An1 a~, tlc que
tratou a Ordem qnc se lhe expediu em 31 de l\larço
proximo passado.

Visconde do Rio Branco .
•.f\:..f.\:.J~(.\.(.\.1--~'-

N. 22'L- FAZENDA.-

Ell

i

DE JULHO DE

1874.

D9.elam que o Instituto dos Surdos-Mudos não está sujeito a pagar
o imposto de transmissão de umas apolices da Divida Publica
•In e-Ih c foram leg[ldas.
--

l\linisterio tlos Negocias da Fazenda.-Hiode Janeiro
em 4 de Julho de 1874.
Illm. c Exm. Sr.- Em solução á consulta feita por
V. Ex. em Aviso tlc 30 de Abril proximo findo, cabe-me
declarar-lhe que, eomqnanto o Instituto dos Surtlos:l\lutlos não esteja expressamente comprehcndido nas disposições do art. !1.•, paragrapho unico, n.• i, do Hcgula-
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meu to nnnrxo ao Derreto n. o 43t'i5 de 17 de Abril de
1809, nem no n. o 7 do art. 13 do que lJaixou com o Derreto n." ~m81 de 31 de Março ultimo, está no caso de
gozar da isenção do imposto de transmissão das cinco apolices da Divida Publica, do valor nominal de um conto de
réis cada uma, que lhe foram legadas pelo finado Marquez
do Bom Fim; por ser um estabelecimento publico, mant.ido pelo Estado, em vista do Decreto de f5 de Outubro
de Hl73, embora o seja lambem pelos particulares.
Deus Gunrde a V. Ex:.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. João Alfredo Corrêa ele Oliveira.
<Ai'IA/\:f\:AA.f'

N. 2.t!ü.- GUERl\A.- EM ü

DE JULHO DE

1874.

Declara como deve ser feita a(restituição das gratificações de vo·
Juntarias e engajados dos alumnos da: Escola l\Iilita r por não
terem cllcs um anno de praca.

l\finisterio dos Negocias da Gut'rl·a.- Rio de Janeiro
em 6 de Julho de :li;l7L
·
Em solução ao omcio de 13 de Maio ultimo, com que
Vm. apresentou-me o que lhe dirigiu o Commandante
do Batalhão de Engenheiros, relativamente á restituição que têm de fazer os alumnos da Escola Militar
das gratificações de voluntarios e engajados, por não
terem um anuo de praça, declaro a Vm., para seu conhecimento e fins convenientes, que os descontos nos
Vt·ncimentos dos referiJos alumnos pnra a dita restituição devem ser realizados pela quinta pal'te dos respectivos soldos, c que as quantias a indemnizar pelos
alumnos, que antes e depois da m:~tricula perceberam
gratificações de voluntarios e engajados, devem comprehcnJer não só o tempo em que estão na Escola estudando,
como lambem o anterior, se não serviram eiTectivamcnte nas fileiras por um anno, antes Ja respectiva
matricula, como é claramente expresso no art. !07 §
---2. ", ultima parte elo Regulamento de t7 de Janeir
ultimo, pr.rtençam ao Batalhão Je Engenheiros
~t.,~ARA
outro qualquer corpo.
~"
Deus Guarde a Vm.-JoãoJosédeOliveira .~~~a.
-Sr. Domingos José Alvares da Fonseca.
~~~·
DECISÕES DE
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2213.-FAZE~DA.- E~l

7

DE JULHO DE

1874..

Drdara que a concessão de i~cnção de direitos, feita á Companhia
s~nta Therez~. n tla Proyincia 11!1 Prrnarnbnco, nlio comprehetlllC os de cxpe1liente, c que da mesma Companhia se deve
exigir a rPlação dos objectos neccssarios para as obras a seu
cargo.
H

Ministcrio1los Neg-ocios da Fncnda.- Rio de Janeiro
em 7 de J11lho de 187'!.
O Viscnnile do lHo Bramo, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, L<'IHio pre'f'llle o requcrirnento, fJUe
acompanhou o ullldo da PrPsidencia da Província de
Pemamlmco de 23 dn Dezembro de l87:l, n. o Hl8, da
Companhia «Santa Thereza, » autoriza o Sr. lnspcctor
da Thesouraria de Fazenda da mc~ma Província para
restituir :.í supplicante, deduzida, na fórma da Ordem de
22 ue Junho de 1839, a porcentngcm devida aos Empregados da Alf;mllega, a quantia <le 27í 1~H~, que pagou de
direitos de consumo por diversos objectos que tlespachára para as obras a seu cargo; não pouendo, porém, serlhe restituída a quantia de 294,~4,00, que lhe foi cobra<la
de direitos de expediente, por não se acharem ellrs
com prehemlidos na <.:oncessão feita pelo Decreto n. o 203!)
de 27 ele Setembro de i87L
Por esta or:casião recornmc111la no Sr. Inspcctor que
exija <LH[Uella Comp;!llhia urna relação tia quantida<le e
qualidade dos objcclos que tl:urui por diante precisar
annualmcnte p:1ra as referidas obras, a lim de serem
fi~ados pelo Tltcsonro os 11Ue devam ser tlcsp:tchados
livres, na fúrma tla citada lei.

Visconde do Rio Branco.

N. 227.- FAZENDA.- Ell 7

DE JULHO DE i87~.

Trata da cseritJlnraç:to tla renda do illl[l(]>to pessoal c d<J scllo c
emolumentos das patentes da Guarda Narion;~l, 1la'> multas
relativas a !acs impostos, e da cuhrança jwlicial 1los mesmos.

J\linisterio tlos Neg-ocios da Fazenda.- Ilio de Janeiro
em 7 de Julho de 1.87!L
O Visconde do Hio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, em additamento ás Circulares

170

DO GOVERNO.

n. • 'd, do 21> t!c Outubro do anno passado, e n.• 3, de l2 de
l\larço ultimo, que mandaram escripturar por conta das
Ail.uinislrações Provinciat~s, e entregar-lhes o producto
th imposto pessoal c tlo se !lo c emolumentos das patentes
tla Guarda Nacional, tlt:sde lO de Setembro do referido
anno, data da Lei n. 0 2395, em virtude da qual deve ser
applicada em auxilio da despeza com a força policial
nas Pro\'iucias a rentla de taes impostos, declara aos Srs.
Iuspet~lores das Thesourarias tle Fazenda:
L o Qlle as multas relativas ao imposto pessoal e o
scllo da dispensa do lapso rle tempo r:oncedido pelas
Pre~idenc ias jJ:.I r a os Officiaes da Guarda Na c ionallirarem
as palt•nles, depois de expirar o prazo para esse fim
marcado, nfio fazem parte da receita geral, pertencendo,
port'•m, a esta a divid'l activa do imposto lançado até ao
exercício de 1872-18.73;
2.• Qnn a rt,nda, de que se :rata, deve continuar a
ser cst:ri;~turada nos livros geraes e contemplada nos
balanços sob o titulo -Depositas- tomando-se opportunamcnte aos Exactores a respectiva conta;
3. o Finalmente, que compete ás Províncias a cobrança
judicial da que não tiver sido arrecatlada amigavelmente
pelas Thesourarias, cumprindo que se remeltam ás respectivas Presidencias as relações de di vida para esse
flm.

Visconde do Rio Branco .

N. 228.- GUERRA.- EM 8

LlE JULHO DE 187~.

Declara que os empregados da Fabrica de Polvora da Estrella não
cst:1o isentos da inscripção na lista geral dos Jurados.

1\lini>:terio dos Negocios da Guena.- Rio tle Janeiro
em tl tle J uI li o de 18H.
Foram onvid;Js as Sl~rções de Justiça e de Guerra c Ma·
rinha do Conselho de Estado sobre o ofllcio que em da ta
de 14 de Junho do anno proximo findo me dirigiu essa
Directori:1, solicit;Jntlo di,pr'ns:~ dos trabalhos do Tribunal tio Jury tia Villa da Estrella, não só para o Director do Estabelecimento, como tambem para o encarregado do fabrico da polvora.
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E Sua l'llagcstadc o Imperador, Conformamlo-sc por
Sua Imperial Resolução <lo 1. o do corrente com oparecer· da maioria das mesm~s Sccçõe~, Houve por bem
Declarar que os empregaJos, de que 'e !rala, niio estão
isentos da inst:ripção na lista geral Llos Jurados, c que,
para a relevação da multa que foi imposta ao ex-Director dessa Fabrica, tem elle de recorrer ao Juiz de
Direito: o que levo ao conhecimento de Vm., em solução ao mencionado oll1cio.
Deus Guarde a Vm.-João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Dircctor interino da Fabrica de Polvora da Estrclla.

N.

22H.-GUERRA.-E~r

!I DE wuro

nE18it~.

Faz extensiva aos serventes, bem como aos patrões e remadores
1!os Arsenaes de Guerra das Provindas, a medida consignada na
4.• Tabella, que acompanhou o Regulamento de 19 de Outubro
de 187í!.

Circular .-1\linisterio dos Negocios da Guerra.-- Rio
de Janeiro em 9 de Jull10 de 18i4.
Illm. e Exm. Sr.-Devenrlo ser extensiv::1 aos serventes, bem como aos patrões e remadores dos Arsena es
de Guerra das ProvincL1s, guardando-se a connnienle
proporção, a mPdida que para os scnenti'S do Arsenal
de Guerra da Côrte VCIII consigllada lia ~.a T:tbclla que
acolllpHrlJOu o Re~·uLinH•nto de i9 ele Ouluhro de
18i2, e~lahelecendo O ;JbOflO ue uma gralific~ção <lOS
que começarem a trabalh:~r ao romper do dia e termina r1~m á no i te, e o a ugm en to de jor11a I aos que con t;J rem
mais de rinco annos de ~rrviço e(f,·ctivo, sempre ~om
bom comportamento: assim o declaro a V. Ex., para
seu conlJedmrnto e execução na parte que diz respeito
ao Arsenal de Guerra dessa Província.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqueim.- St·. Presidente da Província de ........ .

no
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N. 230.- FAZENDA.- EM 9

!87&.

DF. JULHO DE

Declara que não tem lugar a concessão de aforamento de terrenos
accrescidos na parte do litoral comprehendida no plano do
eáes g~ral desta cidade,

Ministerio dos Nog-ocios da Fazenda.- Rio de 1aneiro,
em 9 de Julho 1le Hl74.
Communico ú Illma. Camara Municipal da Córte, em
ao seu offieio do f5 de Junho ultimo, que foi
indeferido o requerimento de Victorino Rodrigues
Ribeiro, pedindo por aforamento o terreno accrescido
em frt'nte ao de marinhas em que está o predio n. o õ
da rua Fresca; não só porque ú Companhia Fcrry foram
concedidos, a titulo prccado, C emqnanto mantiver o
serviço da navegação a vapôr para Nictheroy, os accrescidos, desde a ponte das barcas da mesma Companhia até
ao ponto fronteiro á rua do Cotovello, como porque
novas concessões desta natureza naquelle lugar virão
crear embaraços ao projectado plano de cáes geral e
aformoseamento do litoral entre o cáes Pharoux. c o
Arsenal de Guerra.
re~posta

Visconde do Rio Branco.

N. 231.- FAZENDA.- E!( iO

1874.

DE JULHO DE

Sobre o conl racto para o arrendamento de um predio destinado á
Alfandegada cidaue do Penedo.
l\lini~tcrio dos Negocias da Fazcnda.-Rio àe Janeiro
em 10 de Julho de 1874.
·

O Visconde tlo Hio Branco, Presidente do Tribunal do
Tltcsouro Nacional, declara ao Sr. luspector da Thesouraria de Fazt'nda tla Província das ·Aiagôas que não
pólle ser approvatlo o contracto nuc, por cópia, acompa- ~
nhou o sou ollieio n.o :H) de 12 de 1\farço ultimo, celebra -~R
com José l\laria Gonçalves Pereira para o arrendai
o~ ~t\1 F. A
de um prcdio destinado a Alfandega Lia Cidade - i4il~~
do, por não conter as seguintes clausulas:
\..<c~
L • Que serão feitos~~ custa do proprirtat··:<J ~"'reparo:; e conr-ertos de que prcdsar o dito p LI~ não só
<§
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!c;{
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"~-

~~/-
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-~~
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para nelle poder funccionar aquella Alfandega, mas
tambcm para a sua conservação, durante nove annos,
prazo do arrrndamento.
2." Ficar o mesmo proprielario rcsponsavel pelos
prrjuizos que resultarem á Fazenda Naeional, do desabamento que porventura se dér, de todo ou parte do
e!lilicio, por hlta de concrrtos em tempo.
:l.• Henunciar rxprcssanwnlc ao direito, que lhe cabe,
de dcsprjat· o inquilino, durante o prazo do aiTcmlamento, nos casos previstos na Oru. L." 4. •, Tit. 24.
!1. • Finalmente, hypolhrcar o preuio á Fazenda Nacional, por e'criptura pul,Jica, para garantia do arrendamento, ou obrigar-se fonnalmente a não transferil-o
a terceiro, !lurante o prazo do mesmo arrendamento,
ou a fazel-o sómente com a condição de srr este mantido
pelo comprador.
Cumpre, portanto, que o Sr. Insprclor exija que o
referido proprictario assigne um contracto addicional
com as clausulas adma indicadas, podendo, entretanto,
ser dispensada a segunda, si a isso clle não annuir; e
informe o que occorrer a respeito <lo assumpto em
questão, assim como si o locador provou, antes da
celebração do conlracto, o seu domínio noallwli!lo prrdio
e si rstá este isento de encargos, exame a qnc deverá
proceder, si ainda o n:io tiver feito; provitlcnciando
como convier aos interesses da Fnenda, no caso de
rcconl1eeer que não se verifica qualquer dessas circumslancias, c dando conta do seu procedimento ao
Thesouro.

Visconde do Rio Branco.

N. 232.- JUSTIÇA.- EM H

DE JULTlO DE

1874.

Sobre uma sociedade instiluida para a venda de carne verde.

2." Socção.- Ministerio dos Nca;ocios da Jusliça.Rio de Janeiro em U de Julho de 1.87L
Illm. e Exm. Sr.- Levei ú presença 1lc Sua Magestade o Imperador o ofl.icio n. • 49 de 28 1le Março do
anuo passado, c papeis juntos, em que V. Ex. solicitou
providencias sobre o facto de se ter organizado na capital dessa Província uma Sociedade, intitulada em
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conta de participação, para a venda de carne verde, que
por seu ;dto preço e nl:'t qualidade provocou geral
clamor; p:~rrccndo a V. Ex. que tal Sociedade é anonynJa, st•gnndo as d:wsulas <lo rc,;pectivo contracto, e
que ~·~In foi intlcvitlanwntc regislr:Jdo no Tribunal do
C0mmcreio, porque sem antorizacão do Governo não
po1lia f' lia estabelecer-se, á vista do disposto no art. 2\HJ
do Co1l igo Cnmmcrrial.
E o mesmo Augusto Senhor, Conform:tJHlo-sc por Immediai:~ r.rsolução rle :18 dn Abril ultimo com o parecer
da SPcç:ln de Ju~tiça do Con~elho de E-.;tauo, 1\lanua declar:n· a Y. Ex. fJitC, sr•ndo o fim rlaqndla Sociedade o
monopolio da carn1~ verde, a providencia neste caso dependn da Carnara 1\Innic:ip:ll, a ífUI'm o Clwfe dn Policia
clcvnú rcpresnntar sohrc a cniJ\'I'llÍt'IICia 1le uma postura, d1~ ardirdo enm· o art. Ui .~ 8." da L1•i do :l. o ele
Out uhro d1~ JH::?H, IJI!n proltiln as Ctllligaçõc-; 1ln mercadores dcslin:1elos a afastar a eoncuJTCIIcia, c elevar arbitrarianll'nte os g<•nero~ de prirnein mccssicladc.
n,~ns Guarde a V. Ex:.- Mrmoel Antonio Dttarte de Azet•edo.- Sr. Presidente ela Província de Pernambuco.

N. 23:3.- GUERRA.- EM :l:l. DE JULHO DE ·1874.
Eleva a cem o numero dos menores, marcado pela Circular de 26
de Agosto fln 1.873, para o Arsenal de Guerra da Provincia de
Jllato Grosso.

l\'linisterio elos Ncgocios da Gurrra .-Rio de Janeiro
em 11 de Julho de f874.
Illm. c Ex:m. Sr.- n,•dar·o a V. Ex., para seu conhcciuwnto c Iins conYenientes, que fica elevado a cem
o Jrunwro dos menores, marcado pela Circular tio 26 de
Agosto de: :1873, para a companhia de aprendizes artificc:s do Arsrnal ele Guerra dessa Provineia.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Presielen te ela Província de l\la to Grosso.

DECISÕES

N. 2:l4:.-l\IARINHA.- EM

14, DE JULHO DE

1874:.

Manda contar o tempo de serviço como praça voluntariado exercito, c exclue o decorrido em emprego que não foi dado por
nomeação do Governo.

4:.a Secção.- Ministerio dos Negocios da Marinha.Rio de Janeiro em 14: de Julho de 187L
De accôrdo com o parecer do Conselho Naval, enunciado em Consulta n. • 2;)33, de 23 do mez ultimo, sobre o
requerimento de Servulo José de Siqueira Lima, 3. 0
Esc ri pturario dessa Contadoria, resolvi que ao seu tempo
de servico se addicionc o decorrido de 12 de Junho de
18~2 até'7 de Julho de !8~6, em que foi praça voluntaria
do Exercito.
Quanto ao tempo em que exerceu o lugar de Apontador das Obras Civis c Militares da Repartição da Marinha, deixa de ser attendido, por não ser emprego de
nomeação do Governo.
O que communico a V. S. para os devidos effei tos.
Deus Guarde a V. S.- Joaquim Delfino Ribeiro da
Luz.- Sr. Contador da Marinha.

N. :>.3rt-FAZENDA.- EM H

DE JULHo DE

1874.

Cabe ás Províncias a cobrança executiva do imposto pessoal e do
se !lo e emolumentos das patentes da'IGuardãNaclonal, que não
tiverem sido arrecadados arnigavelménte pelas estações competentes.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em H de Julho de t874.
Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex. que acha-se
desde jã á disposição dessa Presidencia o producto elo
imposto pessoal, cobrado nessa província, no segundo c
terceiro quarteis do exercício de t.873-t.874, deduzida
a porcentagem que perceberam os exactores encarregados dessa cobrança. Quanto ã entrega da renda do
mencionado imposto, relativa ao primeiro quartel

DO GOVERNO.

<lai[Uelle cx:crcicio, e tlo scllo c emolumentos das patentes da Guar1la Nadonal, 1lc to1lo este, só podcrit ser
autorizado depois qnc t ivcn·m sido ministrados os esclarecimentos f)ue a t:lll'i'Spcilo foram exigidos das Collecbrias c Mesas de Rendas, pela inclusa circular da
Dircctoria Geral da Contabilidade, dn 27 de Junho proximo findo; visto não se achar devidamente discriminada, n~s respectivas guias, a parte da mesma I'enda pertencente ao Thewuro tla que compete a essa l'rovincia.
Por esta occasião declaro a V. Ex. qne cabe ás Províncias a cobrança jnrlicial dos impostos em questão, que
n:io tiverem sido arrec~dados amigarelmcnte pelas Estações competentes, as quacs dever:io para esse fint
remetler ;\~ Presidencias as relaçtics de divida proveniente de taes impostos, conforme determina J circular
junta, de 7 do corrente, 11. 0 19.

Viscomlc do Rio Branco.

N. 236.- FAZENDA.- Ear H>

DE JULHO DE

1874.

Os titulos de nomeação de Praticantes do Correio estão sujeitos
aos emolumentos de õ8000.-

Ministerio dos N egocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em t:J de Julho de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, 1leclara ao Sr. Inspeclor da Tbesouraria de Fazenda da Província do M:tt·:wilão 'Jlle, comquan lo os lugares de Pra tiean te do Correio não se achem
expressamente designados entre os empregos mencionauos no § G. o da Tabella anncxa ao Rcgularnen lo de 24
de Abril ue i8G9, estão sujeitos aos emolumentos de
tinooo, em conscquencia de terem vencimento diario,
na fórma do Decreto ele 23 de Junho de t871, art. 2. o,
· c não aos emolumentos do§ 1." ela mesma Tabella, visto
tr~ttar-se neste de empregos de vencimento annual; pelo
que hem procedeu approvando a interpretação dada,
neste sentido, ao 3l't. 6. o da supracitada Tabella, pelo
Inspector da Alfandega da dita Província.

Visconde do Rio Branco.
DECISÕES flE 187,~
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N. 237-- FAZENDA.- EM
A~

H) DE JULHO DE

1871.

jusliflca1;i'irs do i1lado devem srr produzidas perante o Juizo
Ecclcsiaslico.

l\linisterio fios Negorios rla Fazen1la.- Rio de Janeiro em Hi de Julho de 1874.
O Visconde do Rio Branro, Prcsillente do Tribunal
do Tliesouro Narional, commnnir:;~ ;~o Sr. Inspector da
Tltrsour;~ria de F:tzi'Illla dn Provincia 1ln :Min;1s Ge1 ans
que fica approvado o concurso, rujas pnn-ns acompanhar;~m o ofllrio n." ll d:1 Presid1·neia c.l:! mesma Pro' incia dP 2 de Junho proximo lindo, e confirnwdas, por
Títulos desta dat;~, as nomrar,õ1'S provisorias, pnr ella
feitas, dos dons concnJTenlcs mais IJem clas.;ilieadns,
Antonio Carlos de A:;sis ~l:lyrink c Dnminc;o<; Fi'I'TlJndes
l\lonll'iro p;~ra prrrncher :1s r:1gas de PratiL:~nle qne
existi:JIIl na dita TliPsuJJraria.
Cnmwe, por(~m, qnc o Sr. Insprctor cxij.1 do ultimo
dos nomeados a npri'SI.'ntaç:io rla justil1eaç:io ele idade,
pro1luzida perant1~ o Juizo Ecclcsiastico, unico para isso
competente, nn fórma da ordem n." 8 de ;; de .Janeiro
d1: tHn:;: vi~to não poder ~er aceito, na f~llt;~ da ncccss:nia certidão, o ai te~t:Hlo rptc exhibiu, passado pelo
Yigario de Ouro Preto, embora asseHre ter aquPI!c individuo nnsrido no anno de l8i!l, segun1lo o trstemunho,
debaixo du juramento, rle trcs pessoas Yizinhas da familin, c dignas d1~ confiança, devcmlo a rderida justificação ser encaminlwda ao Thesouro para ficar junta ao
processo do concurso.
Outrosim, declara ao Sr. Inspector que o candiflato
Carlos Simões Prata l1ca esperado, nos termos da ultima
parte do artigo 20 do Decreto n. o 2õi!J de H de l\larço
rlc 181JO, para ser nome;~do na primeira vaga que orcorrer, mas não assim os outros, por não se li• rem mostrado
habilitados nas ma terias cxigi1la~ para empregos de pi'Ímeira en trancia tias Hepartições de Fazenda.

Visconde do Rio Branco.
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N. 238.- GUERRA.- En1 W

DE JULHO DE

1874.

Drcl~ra

que as pr~ç~s rlo Exercito, ou qu~rsqnC'r inrli vi duo~, que
se rccon hcccrcrn corno Volun ta rios tia P~ tri~, h a vendo feito
tn!la a c~mranha do Paragnay, têm dirPitn ás gratillc~ções
prorncllidas no Decreto n. o 33il de 7 de Janeiro de i8G5, embora
posteriormente tenham commettidn o crime de dcsrr~ão.

1\linistf:rio !los Negocio~ da
em Hi de Julho !lc 187~.

Guri'!':~.-

I\io de Janeiro

Illm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua 1\lagrst.adc o
o rcqncrimento, pela Rrparl.ição de Ajudante
Gt•neral informado rm Hi llr Outubro 1lc 1872, c em que
Pedro Augusto Pereira, allcp:nntlo ser Voluntario da
Palri:1, pede o premio de 3006000; e o l\Jrsmo Augusto
Senhor, por Sua Imme!liata c Imperial Hesolução de 8
do corrente, tomada sohre Consulta do Conselho Supremo Militar, Houve por b!'m Deferir o rcque1·imento
daquelle Voluntario, e Declarar que ns prar:as do Exercito, ou quacsrtucr indiriduos, que se reconhecerem
como Volantarios da Patri:l c tenham feito toda a cnmpanha !lo Paraguay, têm direito ;'Jsgratilicaçücs promeltitl:ls p!•lo Governo Imperial no Decreto n. o :J:l7t de 7 de
Janeiro de tsms, embora posteriormente tenham commeti i1lo o crime de deserção : o que communico a
V. Ex., parJ seu conhccimeutoe fins convenientes.
Dnus Guarde a V. Ex .-João José de Oliveira Junqueira.
- Sr. Barão da Gavia.
lmpt·r~Hlor

N. 239.- 1\IARINHA.-AVISO

DE

16

DE JULHO DE 187~.

Fnz rxtrn~iva~ rli~posiçõcs do Decreto n.o õG22 de 2 de lllaio tlc
:18i,j. aos rcsponsaveis em scniço nas Capitani.as dos Portos.
~: St:ct;ão.-N. 1798.-l\linistcrio dos negocios da
marinha.-Rio de Janeiro, 16 de Julho de 187~.
__ -:-:---

~/r.~VARr'

Sua 1\lagestade o Imperarlor, á vi~la do p (e~~· '
conselho naval, enunciado em consulta n. o, ~~e 10
do corrente, relativamente ao alcance e, ~~do na
liquirlação das contas do finado patrão-m ~)lrovincia

r~

UECI~ÔES

HlH

de Santa C:llltarin:J, 2." tenente 1\Ianoel tios S:mtos Tavarl'~, resolven rpw ~rjam lrancad:1s as contas deste t'rnprw.\·.!do, r ~n r.,~,;am e'\lcn.;ivas aos responsavcis que
sei'VI'lll perante :1s capitanias d1• portos as disposições
do til. :l" cap. 7. 0 do rl'gulamcnlo anncxo ao tlecn•to n. 0 5622 de 2 de J\laio ultimo, a flm ele se acautelarl'm os in L1•ressos da fazenda nacional.
O que a V. S. eommunico, para os devi1los cfTeitos e
em solução ao scuolficio n." 173() de :1.7 de Ju11ho prox i mo pas:::ado.
Deus g1~a rd c a V. S.- Joaquim Del fino Ril1ciro da Lttz.
-Sr. Contador da marinha.

N.

2'~0.-

F,\ZE'WA.-·

E~I

18

DE .JI'LIIO DE

1871.

Nos concursos para prn\'i.Jn••nln tlc Pmprcg-os~dc Fazcntla deve-'r:
l'xig-ir [ll'OY<1 de orlhographia dislincta da de aualysc ~(l'alll
malical.

l\linisterio dos Nep:ocios da Fazenda.- llio de Janeiro em t.8 1lc Julho rlc 187'L
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
rlo The ..;ouro Nacional, declara ao Sr. Insp!'clot· da Thcsouraria do FazenJa da Província Je S. Paulo que fica
appro1•ado o roncurw, cujas provas acompanharam o
ollicio da Presitlen:;ia da mesma Província de 5 de Junho
proximo t1nclo, n." 21, sendo confirmada~, por Ti lu los
desta data, as nomeaçiics provisoria.~, por clla feitas, dos
Pr:1licantes Ju:io Baplist:J do Al,·arcn.'!a n l\lauoel d!' AzrVCIIO Marque:; para :J."' Escripturarios da dita Thl~sou
rnri~l, as~im como as de Alfredo dn Azevedo Marques c
Fernando Lnite da Fonseca Jonior para precnl'lten•m as
vagas por clles deixadas; visto ten~m sido os candidatos
qun mais ido1wos se mo.stnram, conforme se conhece da
Ta hc lia orga n iz·1da pelo Tlwsouro.
Qnanto aos cuncunentcs Francisco Pedro do Conto e
Antonio Corr1~a Dia~, ficam reservados para as primeiras
vagas do Praticante, quo ocr·orrercm, na fórma do artigo
20 do Decreto n. o 2:iíU dr :1.4 elo l\Iarço de 1860, mas
não assim o de nome Adolpho Augu ..;to Machado, por
serem mui fracas as provas fJUO exhibiu de suas habililaçücs.

DO
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Por esta occa~>ião pondera ao Sr. Inspcctor que, comquanto pdas provas de an~lysc grammatical, prestadas
pPlos c~c1minandos> se conheça que estes escrevem com
alguma COITI'Cção a lin.!..("ua portngucz·1, cumpre quo nos
fntnrns concursos ollSIT\'e liclmcnte o disposto no artigo
4." das instrucções de 18 de Dezembro de t.8GO, e em
diversas decisões do Thesouro, que exigem prova de
ol'lhographia distincta da de analyso grammatical.

Viscond1 do Rio Branco.

N. 2'1-1.- .JUSTIC:\ . -

•

~~~

E~I

20

DE JULHO DE

i87L

ra!'os <'In qur o Juiz de Direito ~hamallo para servir
lar::lo deixa on cnnspn·a o C'x.crcicio da nra.

na He-

111m. c Ex;c. St·.- Em solu1_:ão 1la duvida, de que
trata o onicio n ." 51 de ll ele l\hio ultimo, suscitada
j)l'lo Juiz de Direito tia Yara Commerrial 1lcssa capital e
da Llos Feitos da Fazenda, dl'claro a V. E'<. IJUC, se um
Juiz de Dirt•ito ü chamado ú Hl'lação a fim de verfazer o
numero imli~pensavl'! de Jnius, que é o da mainria,
para que funccionr, o Tribunal, deixa o cxPrcicio de sua
vara, assunw a juristlicção plena do suhstituitlo, c perrnlw a gr:Jlilira1;ão deste, ~ilüm do proprio ordenado tlc
Juiz de Direito, nos termos da Ordem do Thesouro
0
ll. 1'!2 de 8 de Abril do 18G2; se porém ó chamado para
culJstituir a Desembargadores impedidos no julgamento
de algum feito, apenas tem compolcncia para esse julgamento, c nilo fira privado do cxcreicio da juristlicção
de primeira instancia. E' o que se Llevc entender dos
art.-;. O. o a 8. o do Decreto 11." riü:18 de 2 do di Lo mcz
do Maio, o o que s..:: LIPduz dos principias que regem a
matcria; pois que no primeiro caso a substituição é
peru~ancnte, para que o Tlilmnal funcrione, r pua todo
o r;cniço, l'lllquanlo que noscgullllo caso a substituição
ó In nsi Lo ria, para o julgamento de certos foi Los em 11ue ~-. -·são i I~IJ?I'didos um ou mais dos Descmbargado,r.M em.·~ R· ''.:,
CXCrCICIO.
,,-;
\.\t>-,~1\i 4
Deus Guarde a V. Ex.-Manoel Antonio Dr(qrt~Ctt!' Azevedo.- Sr. Presidente da Província do Ce~~
'

i

(:':--..

.-..$>
'-.j

/Q::)

(ro

HIO

DECISÕES

N. 212.- JUSTIÇ\.- Eu 21

DEJULIIO DE 187~.

Pertence ao Juiz de Direito o julgamrnt.o na acção de assignação
t!e tlcz dias, sendo a t[uanlia superior a üOO~OOO.

2.• Sccção.-l\linisterio dos Negocios da Justiça.1\io de Janeiro em21 de Julho de 1874.
lllm. e E~m. Sr.- Em solução da duvilla proposta
pelo 2." Supnlcnle 1!0 Juiz l\lunicipal llo lermo do Pilar,
1\Ianda Sua 1\bgesta:le o Imperador declarar a essa Pres id enc ia q 11e n:.1 acr;ão 1le as~ i.!2·naç.ã ode d I'Z dias, rle q na nlia
superior a quinhentos lllil réis em qual<fUl'l' t.las hypothesrs rios arts. 2:i7, 258 e 2t>!) do Hcgulamcnto Commrrcial n. o 737 LI r 2:) de Novembro de ts;;o o jnlgamcnto pertence ao Juiz de Direito na fórma do art. !1."
0
~ :1." c al't. ;;,o do Decreto 11. tií(j7 :!e 12 1lc Novembro
do anno p:1ssado. O que communico a V. Ex. para seu
ron hei' i ment o.
D1•us Guardt' a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de A.zet·etlo.- Sr. Presidente da Província das Alagóas.

N. 213.- FAZENDA.- EM 21

DE 1UL!IO DE

1871.

SolH'C nm~. rrprescnlaç:io do Consul Geral do Brazil em Alexandria, (tccrca de certos impostos creados ultimamente no
Egyplo.

1\linisterio tios Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 21 de Julho de 187~.
Illm. c Exn1. St·.- Em resposta ao Aviso rlc V. Ex.
n." Hl de 8 de l\laio ultimo, transmiltimlo, por cópia,
a r c prcsen ta•;ão LI o Consul Geral t.lo Braz i I em Alexandria,
úcerca <los novos impostos estabelecidos no Egypto
sobro os proprietarios de bens immoveis, carros, carroças, animaes do sclla e de tiro, etc, e a que são
sujeitos tanto os nacionacs como os estrangeiros re,it.lcnlrs naquelle p~iz, dispo.,ir;ão com a qual não r}ner
conformar-se o mesmo Con~ul, pedindo instrucções do
Governo Imperial a esse respeito ; caiJe-me ponderar a

DO GOVERNO.

i9i

V. Ex. que, além de ser um dil·cito incontcstavcl do
Egypto rrgular seus impostos internos, accresce, por
argumento de parida1le, rruc os tributos de que se
trata correspondem ex ac ta mcn te no Brazil á doei ma
urbana c ao imposto municipal sobre carros, etc., de
que Lambem não estão isentos os estrangeiros aqui
resiJentcs; vindo assim a ficar equiparados neste ponto
os suiJditos dos dous paizcs domiciliados em qualr1uer
delles.
Assim que, parece-me que não ha, por emquanto,
motivo para qualrJuer reclamação dos subditos brazill'iros contra aquella disposição.
•
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o 81·. VisconJe de CaraHila~.

<A:AAf\:f\:.A/'V'

N. 2H.-FAZENDA.-EM 21 DE JULHO DE 1874.
ás Thesourarias o maior cscrupulo na liiJUidação,
rccouhrciuJCnlo e pagamento das divid,<s c restos a pagar.

HI'COJillllClllh

l\linistcrio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
rm ~L de Julho de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesonro Nacional, reconunentla ao Srs. lnspcetorcs
das Tllr•soul'arias tlc Fazellila o maior cscrupulo na liquidação, reconhecimento c pagamento 1las divida.s e restos
a p:tgar, cing·indo-sc cstrictamcnlc ao que dispõem as
Instrucçi!cs n. o 3U, de 30 de Janeiro de 187i.

Visconde do Rio Branco .

N.

2'~:i.

-AGHICULTUHA, Cü:\lMERCIO E OBlt\S

p[TJ3LlC,\S.- E\t 21

llE JULHO DE

187í.

Allcl';t a cl:tnsnla 2." da concess.1o füila a Eduardo Scmank
••m A\·iso de 3 de Dezembro de 187i.

L" se~~~Jo. -Birectoria CL~ntral. -l\lin~strrio dos
Ne.c.;oc:ios ri~ :\gricultnra, Comm1~rcio c Obras PulJiicas.lUo Lle Janeiro em 21 de Julho de itlH.
lllm. e Exm. Sr. -· Atten•lemlo ao que requereu
Eduardo Sernanl,, declaro a V. E'\., para os Iins convenientes, que resolveu o Governo Imprrial permittir
ao mesmo Seruank, importar tambcm famílias de nacionalidalle allemã c franceza, ficando assim alterada
a 'egunda das contlições exaradas no Aviso de 3
de Dezembro Llo anno proximo lintlo, sob n. o H, dirigido a essa Presitlencia.
Deus Guarde a V. E'<.- José Fernandes da Costa Pe··
rcira Junior.- Sr. Presidente da Província !.lo Rio
Grande do Sul.

N. '2Hi.- AGHICULTURA, COl\IMERClO E OBRAS
PUBLICAS.- Eu 22 DE JULIIO D~~ 187 ~.
Instrncçõcs para a com missão encarregada de estudar o melhor
lra~a•lo il•~ lllll;t r>,;ll"cH!:t tlc l'Otl:q;-cm, entre a cidade da Victor ia
e a Pw\·i!u.:ia •lo ,,linas.

L" Secç~lo.- 11irectol'ia Central. -l\linistrrio dos
Negocias da Agricultura, Commercio c Ohras Publicas.Hio de Janeiro em 22 de Julho de 187~.
Tendo o Governo nomeado a Vm. para chefe da com·
mi~sJo, enearrcgada de estudar o melhor tr~r;atlo Lle
uma estrada ue rodagem entre a cidade da Victoria,
capital da P1·ovineia tlo Espírito Santo, c o ponto mais
conveniente ao Norte da Província de l\linas Geracs,
recommentlo-lhe a obscrvancia uas seguintes instrucções:
i." Antes Llc começar os trabalhos de campo, deverá
obter da Presidencia da Província do Espírito Santo as

193

DO GOVF.RNO.

ncccss~rias informações sobre as dill"erentes propostas,
parccerr~s. traçados c orçamentos precedentemente apresentatlos p~ra execução da e-trada projectada.

2. o Tendo em vista essas informações, procederá a
um reconhecimento geral das seguintes dirccções:
1." A da <lllti.ro:<l estralla de S. Pellro ele Alcanlara, que
partindo rh Vietoria, passa pelos povoatlos lle Vianna,
antiga colonia de Santa Jzabel, c pelos ranchos Bart'cllos, de Villa Vir;o"a r, Aldeamento; rio Pardo, Hio
Gnaudú r, 1\lanassú, no limite da Província do Espírito
Santo; c ;;e dirige a 1\Iatipó, Cachor,ira, Ponte Nova,
Forqnr, S. Caetano, Ouro I' reto cl\brianua, na Província
de Minas Gcrac:;.
2." A lia estrarh rle Santa Therez~, clil·igirido-se ao
Gnandú. c rl:illi pror·nrando o melllor traçado que po<sa
<lfii'OHilar ú mas ..:a da popnlar::Jo, r•xistcntl' no~ lirnitc•s
d<JS dr1:1' Pro\'i::cia~~ c :i' m:rrg1'IIS do~ ri11s l\hn!taassú,
C!IVCl(~ e outr11s li i 11nta rio-; do H i o IJ,•ee.
St! algu111 d:!-<ses traçddlls 11:1o ft'lr conrrni,•nt·~. c nJo
8C!Hlo po.-<sivcl a,;si111 apron!ilar o~ ll·a:lalho;; feito;; antcriorlllcntn na.; anti.!.ns e..;tra la~. procederá Vm. a outr.os

reconhecimentos, entre os quaes recommendo lhes os dous
seg nint e.;:
:!:' Parlintlo rb ilha th Viclorb, c atravcssamlo o rstrcito em C:1ratanisa c llacihú, passc·cm Agua Fria (Cariacica), ltang-uy, Villa da Scna em procura ria margem
Sul do IUo Doce; pelos sertões de Santa Cruz e Ilha
rio Pau Gigante.
fl.a Com o mesmo ponto rie partiua atravesse as serras
do TcmlJuy, onde comcp a construcção da estrada
para o porto tio Cachoeira rio, Santa Lcopoldina, em
procura do Bio One,•. tendo ignalnwntC; por ponto objectiYo a Ilha do P,'lll Gigante.
U,•,tl~ JlOIItO S:) l'~ll'lldorá () l!·aç:lilO peJa margem do
Hio Doc1•, aló Natividade: r, dalli a Cuyetc, e a outros
povoados da Província ele 1\linas.
HI'Commrndo-lhc ignalrncnte o reconhecimento gr,ral
rio traçado ria esl rada r],~ [CITO provincial, projcctada
cnln' a Victor ia e o por to do Souza ; tendo em consitleLlção, tanto rJuanto fdr pos;iYel, c no caso de ser aquella
a direeção a scrwir-sP, adaptar os cstutlos a que proceder
á construcr:ão de uma estrada de ferro, c de uma estrada
dl' rodngcn1, IJlW, nestt· r,aso, scní complementar da linha _
da commun1r,ação para Minas.
. ~·,. 0
Nos trabdilos dn r,•r,onhccimcnto a que terá dé NJ~·kti 1 J.4
ceder, deL~r1nina rú Vm. os pontos obriga~ló1!~~as
sagem_da t•strn~I.a, c.. colherá toJos O:> dados vi'
~mações
llF.r.N>f:S llE !81 I·
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DECISÕE.S

que j ustifiqucm a escolha da zona que ti ver de ser adoptatla para os estudos definitivos.
Estes consistirão :
L o No levantamento da planta c no nivelamento
longitudinal da linha escolhida pelo reconhecimento,
com .indicação dos caminhos e natureza do solo; sendo
a primeira em escala de 1:400, e o perfil em escala de
1:400 para as alturas, e 1:4000 para as distancias horizontaes;
2. 0 No levantamento llc secções transvcrsaes em numero sufficiente para a determinação dos volumes de
obras c terra, sendo os respectivos perfis na escala de
1:200;
3. o Nos projcct;1dos typos das principaes obras d'arte,
em escala de 1:200 ;
4. • Nas tabellas das quantidades de escavações a efiec-

tuar;
ü.• No orçamento, e mcmoria dcscriptiva dos trabalhos c imporlancia da cstrad;1, acompanhada de dados
c infonnaçõc3 sobre a população, cultura e riqueza mincralogira.
DenTá Ym., sempre que fM possível, c sem prejuízo
do andamento dos trabalhos, rcmetler a este l\linisterio
informações rncnsaes sobre o desempenho das presentes
ins trucçõcs.
Nesta data cxpe~:o ao Presidente da Província do
Espírito S;1nto as neccssarias ordens, para que preste a
Vm. o auxilio de que carecer.
Deus Guanlc a Vm.- José Fernandes rla Costa Pereira
Jnnior.- Sr. Engenheiro .Miguel de Teive de Argola.

N. 247.- FAZENDA.- E~1 22

DE JULHO DR

1874.

As :.contas dos iforneccdore3 de artigo3 de expediente e quaesquer
o!Jjcctos para as Hcparlições Publicas não estão sujeitas ao
scllo proporcional.

Ministcrio dos Negocio~ da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 22 de Julho de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesou1·o N:~cional, declara ao Sr. Inspec tor da
Thesouraria de Fazenda da Província do Pará, em resposta ao seu Officio n. o 4'J de 28 de Abril proximo findo,
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que bem procedeu decidindo, sobre consulta da Contadoria da mesma Thesouraria, que as contas dos forne·
ccdores de artigos de expcdien te e quacsquer objectos
para as Repartições Publicas não estavam sujeitas ao
sello proporcional, visto não se acharem taes doeu·
mentos comprehendidos nas disposições que regulam a
cobrança tio di Lo scllo.

Visconde do Rio Branco.

N. 2~8.-FAZENDA.-EM 2~ DE JULHO DB 187~.
Sobre a escripturação e entrega. de ·quantias provenientes do
pcculio dejcscra vos,

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 2{j, ue Julho de 187~.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, tendo em vista a consulla feita
pelo Collector das rendas geraes do l\lunicipio de lguassú,
Província llo Rio de Janeiro, em seu oficio á Directoria
Geral da Tomada de Contas, de 15 de Junho proximo
findo, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de
Fazenda que as quantias provenientes do peculio de
escravos, permitlido pelo art. 4.• da Lei n.• 2040 ue
28 tle Setembro de 1871, e que, nos termos do art. 49
do Decreto de 13 de Novembro de 1872, podem ser
recolhidas ás Estações Fiscacs, em virtude de autorização
do Juizo de Orphãos respectivo, devem ser cscripturadas
no livro de r ceei ta dos tlinheiros de orphãos, em nome
dos escravos a quem pertencerem, uando-se aos por·
tadorcs dcllas conhecimento extrahido do livro de talão
destinado ao recebimento de taes dinheiros; classifi·
cando-sr, porém, nos balancetes as ditas quantias em
« Dt'posilo U() diversas origens,, c sob o titulo especial
_ de •Perulio de escravos. •
Quanto á entrega das mencionadas quantias, será feita
mediante requisição do lllizo competente, como se pratica com as de orphãos, declarando-se a data em que o
pcculio teve eu trada nos cofres geraes, e o nome do
escravo a quem pertence.

Visconde do Rio Branco.

19ô
N.

DECISÕES
2~9.-l\IAI\INIIA.- AVISO DE

2/J,

DEIUI.TIO DE 187~.

Declara válidtH par·a /admissão á matr·icula na! Escola !1~ M:t•
rinha os exames t!<.J geographia prestaJos peranÍt~ a -llireátJJ-Ta
lia Instrncção Publica.

N. 3í1>8.-3. • secção.-Ministerio dos Negocios da
Marinha.-fiio de Janeiro, 2~ de Julho de 1874.
A Lei n." 20GB de 30 de Setembro rle 1871, na generalidade em que está concebiua, envolveu a disposição
especial do art. 1.7 do regulamento desse externato,
Hcamlo, portanto, evidentemente revogado esse lll('smo
artigo, e extensiva ao externato a doutrina do Aviso
que em 1.3 de Março do corrente nnno foi expedido pelo
Ministerio do Imperio á directoria da Escola Central.
Nesta intelligencia, tentlo ouvido o conselho naval, e
deliberando a respPito rio requerimento tio ouvinte do
primeiro anno da Escola de Marinha José Nunes Berfonl
Guimarãe~, previno á V. S. de que deve ser ronsitleratlo
válido, para os devidos ciTei tos de admissão á matricula,
o exame de geographia prestado por aquelle alumno perante a dircr.toria da instrucção publica nesta Côrte.
O que á V. S. communico com referencia ao seu oficio
n. • 26 de 1.7 r1e Junho proximo findo.
Deus guarde a V. S. Joaqnim Delfino Ribeiro da Luz.
-sr. dircctor da Escola de Marinha.

N.

250.-FAZ~NDA.-E~l

25

DE JUI.TIO DE

187/J,.

Sobre os vencimentr)S que devem ser ahonados, durante o actual
exercício, aos Engenheiros e mais Emprr.gado> ao_s_ºrvi_ço do
Ministerio tia Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas.----

Minis ter i o dos Negocio!\ rla Fazenda.- Rio de Janeiro
em 25 de Julho ele 1874.
O Visconde do Rio Branco, Pre;;idente do Tribunal do
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das
Thesourarias de Fazenda que, de t;onformidade com a
requisição feita pelo Mmisterio da Agricultura, Commercio e Uhras Publicas em Aviso n.o 9ô(i de 20 tio cor-
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rente mez, abonem, durante o exercício de 1874-187õ,
aos Eng-enheiros e mais Empr·egados que se acham ao
serviço do dito Ministcrio, os vencimento~ lixarlos em
seus Títulos, e pelo mesmo modo por que se fez esse
abono no ex:ercicio tle i873- 1874:.

Visconde do Rio Branco.
ol'ld'ld'l:f\:f\:f\:1"<1'

N. :'!51.- JUSTIÇA.-

E)l

27 DE

JULHO DE i87~.

Sobre custas Judiciae.s.

2. • Secção.- 1\Iinisterio dos Negocias da Justiça.Rio de Janeiro en-;, 27 tlc Julho de !874.
Illm. c Exrn. Sr·.- Levei á presença de Sua Magcstade o Imperador os oflicios de 5 de Janeiro c de 27 de
Abril ultimas, nos quaes essa Presidencia propõe as
seguintes d n vidas susci t;~das pelos Delegados de Policia
dus trrmos dn Alegrete c de Porto Alt•gre.
t." Si aos E-; cri vães que servem pera 11 te as autor idadt•s polieiacs cal1em custas pelos inquHilos julgados
inrproredentcs, quando feitos ex~olficio.
2." Si os ditos servc11trnrio" tem direito a camiuho,
condnr·çãrJ e cslarla qunnrlo a diligcncia se ellcctuar fóra
da cidade ou villa, e gastarem elles o tempo e per·corrcrem a distancia drtt>rminatla nos arts. tos, 109 e tU
do Decreto 11. o i569 de 3 de Março de 1855.
3.• Si competem as mesmas custas as autoridades
polir,iae~.

Em respo-;ta l\Ian1la o mesmo Augusto Senhor declarar que as duvidas aci1na expostas e~tão resolvidas pelos
Avisos n. os !17 de ti de Abril de !852, i 15 de 15 de Março
de 18;)6, 211 de 19 de Maio de 1865 e :181 de H de Junho
de 1872 : o que communico a V. Ex. para o far.er constar áq uelles funcciona dos.
Deus Guarde a V. Ex.- MaH-oel Antonio Duarte de
Azevedo.-Sr. Presidente da Província de São Pedro
t.Jo lHo Grande do Sul.
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N. 2:'i2.- FAZENDA.- EM 29

DE JULHO DE

ISH.

Declara que a alteração feita pelo Decreto n, 0 l\680 de 27 do
mez passado, no( art. 1133 da nova) '!'arifa das Alfandcgas, r e~
fere-se unicamente ás táras.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 29 de Julho de 187f,.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thcsouro Naeiona l, declara aos Srs. In~pcc Lores
das Tllcsourarias de Fazenda quo a alteração feita pelo
Decreto n. o 5680, de 27 do Junho proximo findo, no
art. :1.63 da Tarifa publicada com o do n. • 01)80 do 31 do
:Março ultimo, refct·c-sc unicamente as táras c não á
razão dos direitos a quo está sujeito o mesmo artigo;
visto que, tendo-se conservado estes, não era possível
attribuir ao chá valor o!Ticial, que clle não tem.

Visconde do Rio Branco.

N. 2:;3,- JUSTIÇA.- EM 30

DE JULHO DE

!87"'.

Sobre custas quando os bens de um espolio, levado á praça
para p"à-gamento de credores, s<io vencidos pelos herdeiros.

2. a Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.Rio do Janeiro em 30 de Julho de :1.874.
Illm. e Exm. Sr.-O antecessor de V. Ex. transmittiu com olllcio de 30 de Dezembro do anno passatlo a
consulta de um dos supplentes tio Juiz 1\lunicipal tio
termo tia Leopoltlina sobre as custas que competem aos
empregados do Juizo, quando os bons de um espolio,
levado á praça para pagamento de credores, são remidos
pelos herdeiros.
Declaro a V. Ex. quo, se os bens forem remidos antes
da arrematação, deixando esta de verificar-se, devem os
ditos empregados perceber sómcnte as custas relativas
aos actos praticados até ser feita a remissão.
Deus Guarcle a V. Ex.- .Manoel Antonio Duarte de
Azevedo .-Sr. Presidente da Província de l\linas Geraes.

{99

bO GOVERNO.

N. 21>4,.-MARINHA.-AviSO

DE

30

DE JULHO DE 187~.

Dá instrucçües provisorias para o serviço do Deposito Naval
creado no Arsenal de Marinha da CÔrtc.

N. 3ti2:l. -õ.• Secção.- Ministerio dos Negocias da
Rio de Janeiro, 30 de Julho de 187~.

1\larinha.~

Sua 1\lagestade o Imperador determina que no deposito naval, á que se refere o art. W do Decreto n. 0 40~5.
de 19 de Dezembro do 1867, sejam observadas as inclusas instrucções provisorias, assignadas pelo conselheiro rlirector geral desta secretaria de estado.
O que a V. S. communica para os devidos eiTeitos.
Deus guarde a V. S.- Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.
-Sr. inspector do arsenal de marinha da Côrte.

Instrucções pro viso rias 1mra, o({eposito naval.
Art. L o O Drposito naval, a que se refere o art.
10 do decreto n." ~04;) de 19 de Dezembro de 1867, é
destinado:
f. • A receber e acondicionar os objectos a cargo dos
mestres dos navios que desarmarem, o a rcstituil-os
quando se passar mostra de armamento.
2. o A fornecer aos mesmos mestres os objectos necessarios para substituir os inutiliz~dos ou perdidos,
esteja o navio armado ou desarmado.
3. o A organizar os inventarias dos navios do Estado.
Art. 2. • O Deposito continuilr:l a cargo de um almoxarife c de um escrivão, nomeados d'entre os officiaes de
fazc1Hla, com prcferencia os reformados.
O inspectOI' do arsenal designará o ajudante que deve
desempenhar as obrigações a este prescriptas nas presentes instrucçõcs.
Art. 3. • Haverá tambem no Deposito um official marinheiro, encarregado do serviço de separação, aifrum u_-A- Rção e conservação de todo o material.
~~~,,
,
Art. 4. • Depois de feita por empregado da co
i;Jta verificação de que trata o ~ 3." do art. !6
u~
e do
lamento n." fl,M2 A de 30 de Junho de J.87
corpo de fazenda providenciará a fim de q ~ ~ official
"-1'
do mesmo corpo, de accôrdo com o immed ~o navio,

r 'ã:i
\

~ç-0~

Q~,y

~-~ ~//
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proceda ao desem!Jat·que dos obj1~c tos que não ti verem
de ficar a bordo.
~ L o Taes objectos serão apresrn ta <los ao Deposi lo
pelo mestre do navio, com um<~ guia e;;cripta pelo referido official de fazenda, c assignada por este, o immediato
e o mestre.
§ 2. o O mestre cobrará r~cibo de cautela passado
pelo escrivão c assig-nallo por este e pelo almoxarifc.
Art. 5. o Afim de tornar e1T1·Ctiva a classilicação serão
rigorosnmcntc cxt•cutadas as <lisp~•sições do art. iOdo
rcr.mlallll'nio 11. o MJ~;) de Hltll· ni'ZI~IIIIJt'O Jc 1867.
§ L o Para I'Sla cJa,.:si!icac:ão é pre1·iso que os objectos
sejam examinados pelo a lmoxari fe do Dcposi to, pelo
patrão-mór ou dircctores das ollicinas, conforme a natureza dos mesmos objectos, c por um dos ajudantes
do in.~pector, afim de que sejam substituídos os inuteis,
e remettidos á oiHcina competente os que forem smceptiveis tlc concerto.
§ 2. o Os bilhetes de concerto serão feitos como se
prescreve no art. 165 do regulamento n." 4;)~2 A de
30 de .Junho tle 1870, e as requisições para sub::;tituição
dos objectos inutcis deverão conter o nome do navio
a que prrtenccrem, e os demais esclarecimentos que
interessarem á fiscali~ação.
Estes documentos tcriio o visto do inspectoc· do arscnn I.
§ :l. o Dos ohjectos classificados inuteis s~rão recolhidos
ao almo"arifado os metaes qur SI~ pr-est.arrm á fundição,
ffil'ncionando-se na g-uia o resprctivo peso.
Igual destino trr;1o, depois de pesados, contados ou
medidos, a lona, brim, cabo e outros artigos que, ouvido o per·ito competente, pos<>am ter applicação a bordo
ou nas oilicinas, entregantlo-sc, porém, sempre ;i estas
toda a madeira que se puder· aprovl·itar. o~ objectos
que não estiverem nas indicadJs condições serão consumidos.
§ 4. o O recebimento c a classificação deverão constar
de um termo lavra1lo pelo escrivão do Deposito c assignado pelos classificadores. Em additamento a este
termo, na data em que se verificar o consumo dos
inuteis, menciomr-se-ha o que se aproveitar, de conformidade com o paragrapho antecedente.
Art. 6." O processo que fica estabelecido é extensivo
no que fór applicavel, ao material, que pelo desanna
mento do navio tiver de 11car a bordo.
·
O commandante geral dos navios desarmados provi~
d.enci.:~rá §obre ~ remessa para o Deposito ele qualque!;
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ohjcrlo rrnr fôr neccss~rio suhslitnir. Enviará tamhcm
para as otncinas os que c lrt'et~rem de concerto, os qnaes
St'guirão tlin'clamcnte de bordo para aquellas com o
bilhete~ de que trata o§ 2. o tio art. 4. o
O oflicial de fazenda elos mesmos navios p:tssarú a
guia CJUC prescreve o art. 2. o§ i. o, a qu ti será assignada
pelo commandantc geral.
Art. 7. o Durante o desarmamPnto de qualquer navio,
o seu liVI'o de inventario flcará 30h a guarda Jo escrivão
do Ikposito. O almoxarife, de :1ccôrdo com oajuuantt}
do inspct~Lor, completará o mesmo inventario, requisitamlo os objt'Clos perdidos c bem assim o' fJUC faltarem
e não constarem Jas resalvas, tendo em vista o t[UC dispõe.·
o~ !Lo do art. 10.
Art. 8. o No caso .U.c ser o naYio ~omlcmnatlo. os
objcclos cxisteJttes a bordo serão rcmcttitlos ao Deposito.
Depois de confcritlos com o inventario, presentes o
mestre e o ajutlan Lc do i nspcc to r, ficarão de h i Lados ao
almoxarife, o qual os enviará com guia á estação respectiva para terem o conveniente dl'stino.
De igual morlo ~c procedcrú com o,; objcetos j:í rcccIJido.;; por ocrasião do dr~armamcnto tlo navio.
O:> documentos passados para re;;aJva do mestre serão
enviatlo,; ü contatlori<\ com o inventario respectivo.
Art. !1." So durante o tlesat'luamcnto o m,,~t.rc fôr
suh-;tituido, o romm;~ntlante do navio, c 'c não o houver
o Jc outro navio desig-nado pelo cornmantlante geral,
assistirá á entrrga tios ohjcctos. alim lln satisfazer ao
disposto no ar!. 1GO ~L o Jo regulamento n. • 4:;~2 1\. de
;{Q de Junho de U:!70.
Art. IO. Logo que sep;~s;;ar mostra doamwtnPnto ao
navio, o almoxarifc 1·estituirá os objEt:tos qut) lhe pcrtt~ncerem, sempre presentes o mc~tre c o immediato, e
resgatará os recibo,; de cautelas de que trata o~ 2." do
art. 2. • Nrss.1 01:casião far(t o rommandantc do navio
pctliclo tios olljectos de que trata o art. IL", r!anLlo orespectivo mestre recibo por cllc assignauo e pelo immeJia to pu:1 dPscarga do almoxarife.
Art. ll. Depois dP armado o navio as c;ur.s rclaçõt'S
com n Deposito se limit<trão á substituição dos artigos
inutilizados, perdidos, ou extraviados.
~ i. o A snb,;Lituiçiio terá lu.~.ll' á vista do inventario
Jo navio e da guia feita pelo immediato, assignada por
este e pelo mestre, rubricada pelo commandantc c tlcs~
parh~cl:t pelo inspcctor.
§ 2." Nas guias passarão os mestres recibo p:u·a des~
carga tio almoxarifc.
L'J•"CL"ÜES JlE
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§ 3. 0 Se o objecto apresentado fór julgado inutil serà
substituído por troca. No caso contrario voltarã para
bordo, por onde se promoverão concerto.
§ 4. 0 Relativamente ao objecto perdido se procederã
do seguinte modo:
O escrivão do Deposito mencionará no inventario, na
columna «resalva», os objectos destinados a substituir os
Jlerdidos, ficando deste modo annullada a nota de que
trata o§ 4. 0 art. HS9 do regulamento de 30 de Junho
de i870 para os fins previstos no § G. o do mesmo
artigo.
~ ti. 0 Se os objectos não puderem ser f;Ubsliluidos por
outros absolutamente hlenticos, as dill'ercnças serão
mencionadas na columna «rcsalva)) para esclarecimento
do inventario.
§ ü. o Se o ohjecto que se houver de substituir não
fôt' apresentado, c nem constar da escriptura'ção o seu
destino, far-se-ha o fornecimento precedendo communicação da inspecção do arsenal á contadoria, para que
o responsavcl indemnizc a fazenda do damno causado.
~ 7. o Não ser.\ substituído o objecto que não estiver
deJlitatlo ao mestre no seu inventario.
O almoxarife do Deposito communicará immediatamente esta circumstancia ao inspcctor, que a levará ao
conhecimento do Quartel General para proceder como
fôr conveniente.
Art. i2. Se o navio necessitar de algum objecto não
especificado nas tabellas, será este inscripto em atlditamento ao inventario.
Este fornecimento, porém, sómente se verificará por
oruem da secretaria de estado.
Art. 13. Para o navio construiuo no arsenal, requisitará o almoxarife com a ncccssaria antecctlencia os
objcetos neccssarios ao armamento, os quaes serão entregues logo que fôr nomeado o mestre.
O escrivão dos navios desarmados fará os pedidos, e
neste;; uará o mestre recibo, que será assignado por
elle e pelo escrivão do Deposito.
Com as mesmas cautelas serão entregues ao patrãomór as ancoras, amarras, em geral qualquer objecto
ue que carecer o navio antes da nomeação do respectivo mestre.
Art. 14. Concluído o fornecimento, o escrivão do Deposito, tendo em vista o art. Hi9 § 2. o do regulamento
n. o 4542 A de 30 de Junho de 1870, ·organizará o inventario c o assignará com o immediato e o responsavel.
Paragrapho unico. O inventario será em duplicata. A
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l.' via servirá de carga ao mestre, e a 2.' de despeza
ao almoxarife.
Art. W. Se o navio encorporado a armada fôr ad·
quirido por compra, discriminar-se-lu no inventario o
material com que fôr comprado, do fornecido pelo Deposito para completar o marcada na tabella respectiva.
~ L" Logo que o navio fôr entregue ao arsenal, pelo
Deposito será organizada uma relação em duplicata do
material então existente a bordo.
~ 2. • Essas relações serão assignadas pelo escrivão e
por quem tomar conta do mesmo navio.
Uma se archivarã no Deposito para ser attendida
no invnntario do armamento, c a outra remettiua ã
Contauoria para os fins legaes.
Art. 1G. Os objcctot> que pertencerem aos inventarias
dos mestres não poderão ser fornecidos aos navio~
por pediuo dos officiaes de fazenua á Intendencil.
Art. 17. Verificada a hypothese estabelecida no art.
HS9 ~ 5. o do Regulamento de 30 de Junho de 1870, o official de fazenda, logo que o navio regressar á Córte,
entregará ao Deposito o material de que deva o mestre
ter carga, para ser addicionado ao respectivo inventario.
Art. 18. As alterações que sobrevierem nos arranjos
interiores do navio, depois de feito o inventario, e bem
assim a onlem que as houver autorizado, serão alli
mencionadas, no lugar competente, pelo escrivão do
Deposito.
.
.
~ i. o A inspecção do arsenal providenciará a fim de
que de taes allerações se dê opportunamente conhecimento ao mesmo Deposito.
~ 2." Fóra da Córtc compete ao official immediato
fazer menção elas alterações, authenticado o acto com a
sua assignatura c a do commandante do navio.
Art. i9. A receita e despcza do amoxarife constará
dos seguintes livros:
i. • De pedidos.
2. o De entregas.
3. o De termos.
4.." De conta corrente ou mappa.
~ L • Seriio rubricados por empregado da secretaria
da inspecção, designado pelo Inspector, e escripturados
analogamente aos de igual denominação em uso nos
navios da armada.
§ 2. • Ao escrivão do Deposito incumbe fazer as cargas.
Estas serão rubricadas pelo ajudante do intendente.
quando o fornecimento provier do almoxarifado.
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Art. W. As reryuisiçiks que não forem satisfeitas
seriio restituídas ao almoxarife do Deposito, e por este
aprt'srntatlas á Contadoria, qnanuo lhe prestar contas, o
qut) devcrú ter lua:ar annualmcnle com o inventario
feito pela rrpartição do Corpo ele Fazenda.
Art. 21. Haverá para o serviço do Deposito até 4 serventes, C(lntractados pelo almoxarifc, com vencimento
igual aos do arsenal, d'omle destacarão os que extraordinariamente forem precisos.
S•'CI etaria de Estado tlos Nt~gocios da l\larinha em 30
de Julho de 1871:.- Sabino Eloy Pessoa.

N. 2:i1J.-GUERHA.-EM 3l

DE Jt:LIIO DE

1874,.

Estabelece diversas modificações, segundo as quaes devem ser
feitos os concursos e contraclos de fornecimento de salitre e
enxofre, neccssarios ao consumo da ~brica de Polvora da Estrella.

l\linislerio dos Nea:ocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 31 de Julho de 1~i4.
Declaro a Vm., para seu conhecimento e devidos
c!l'ei los, que os concursos c con lrac tos de fornecimento
de ~alilre e enxofre, ueeessarios no consumo da Fabrica
dePolvora th Estrella, devem St'l' feitos de conformitlade com as srgnintPs motlificaçõt'S:
1." A Intendenci:l da Guerra annunriarú a compra ou
fornecimento dos artigos de qur se trata, rslallelrcendo
a cmHliç:lo de sPrcm eliPs entregues pelo fornpccdor na
Fabrica de l'olvora da Estrella, ou onde o seu Director
julgar mais conveniente.
2. 0 Quando rccPber as prorostas com as competentes
amostras, a In tendcncia da Guerra deve rm massa r as
propostas frcliatlas como tiverem sido rrcelJidas, lacraias em um envoltorio rubricado por alguns dos proponentes, para serem abertas em occasião opportuna, e
remctter todas as amostras á Directoria da Fabrica para
mandai-as examinar.
3. o A Directoria da Fabrica, depois de examinar as
amostras, Q.S devolverá á Intendencia da Guerra COl}l o
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seu juizo sobre a;; que devem ser admittidas c as que
devem ser rf'jPitadas.
~.· A lntcndcncb da Guerra convocará de novo os
roncurrcntcs par,, a~sistircm á abertura llas p1·opostas c
adjutlic:1Ç:io do for!H'cimcnto.
t). o Finalmente, depois de npprovado c lavrado o
conlrat~Ln, a mesma lnt1~ndencia rt:Jmetterá á Directoria
da Fabrica uma cópia com as competentes amostras,
para os demais eiTeitos.
Deus Gua l'llc a V m. - .Toão Jogé de Olit,eira Junqueira.
--Sr. Intendente interino da Guerra.

N. 2:jG.- JUSTIÇA..- Eu 3L os JULHO os 187L
Sobre du\'i:las com rdercmia aos arts. 229 c 236 do Regulamento
n. o f20 de :H de Janeiro de 18~2, c 22 ~ L 0 , ~2 § 7. o e ~~do
Decreto n. o 4821 de 22 de No\·embro de i87L

2." Secção.- 1\linisterio dos Nc.!rocios tia Justiça.-Rio de .Janeiro em 31 de Julho tle 1871.
lllm. c Exm. Sr.- Tcn1loo Promotor Pnblico da
comarca de l\IossOI'Ó suscitat!O uuvidas com referencia
aos arts. 2:W e 236 do Regulamento n . 0 120 de 3i de
Janeiro de 18'~2, c 22 ~ 1. ,~2~7. , e~~ do Decreto
n. • 482~ de 22 tle Novembro ue 1871, V. Ex. as decidiu
pelo modo seguinte :
Que o facto de não poder o Juiz tlc Direito comp:ll'ecer
em algum dos termo? da comarca, para presidir á(Junta
revisora da lista tlos)jurados, não inhilJc o Promotor de
ir tornar parte nos tt~aÍJ:i1TiO.~ da me'Hna Junta, como um
de seus mcmhros; nem tla obrig:H:ão do Promotor de
acompanhJr ao Juiz de Direito se iuferc, que sómente
em companhia deste possa elle sahir do termo de sua
re~idencia par a o de sem pen h o das funcçiics in hercn tcs
ao cargo; devendo porém, no caso de impet!imento, ser
substituiuo o Promotor pelo seu adjunto, c:mformc
dispõe o art. 21 do, citado Decreto de 22 de Novembro
0

0

de 1871.

--

-- ..

Que, sentlo a competencia ma teria stricti jnris, n"' ~~~~, ~ RA
licito e,:tender ao snpplente do Juiz l\lundpalu~ ~~
'
cicio da jurisllicção plena a faculdade, que · ~~~:4.,
ultima parte, do citado Decreto confere ao p
· YJUIZ
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ciitJctivo, uc declara e ao Promotoe, qnantlo lhe teansmittir o iiHjUcrito policial, que rcrjucira ao respectivo
supplcntc a tim de encarregar-se da instrucção do processo.
Que não tlepcndc de inqucrito a obrigação do Promotor
tlc Llenunciar, c promover a acção criminal, quando o
réo estiver preso e o tenha sido em flagrante delicto, á
vista do art. 22, L a parte, do citado Decreto, porque
na prisão do clelinquente, commettenuo o crime, ou fugindo pcrseguitlo pelo clamor publico, tem o Promotor
motivos sullicicntes para basear a denuncia, e o!Tereccl-a
no prazo de cinco dias, prcscimlindo-se do inquerito,
rJnr em toLlo o caso Llevcrú ser ft:ito.
Foram approvacbs estas decisões tlc V. Ex:., juntas
por cúpia ao sou officio n. o 81) de H tle Março ultimo;
convil1llo, porúm, qu~mto ú sc·gunda, ex.ceplnar-~e o caso
ele impetlimento legitimo do supplente tlo Juiz .Muniéip:d no rxcrcicio da jllristlicção plena; c acrescentar ú
ultima decisão que lambem não clepentle de inquerito a
denuncia do Promotor, rJuantlo o crime fôt" notorio,
como se tlcduz <los arts. :i!'i!, 2. • parte, c ~O do citado
Decreto n." 'f.i:U'f. de 22 uc Novembro ele 1871.
Deus Guarue a V. Ex.- lllanocl Antonio Duarte de
AzetJedo .-Sr. Presidente da Província do Rio Grande
do Norte.

N. 2:)7.- AGII.ICULTURA, COmiERClO E OBRAS
PUDLICAS.- E1I 31 DE JULHO DE :1.871.
tl:!il:lq ao Engenheiro Edn:trtl) José de Moraes, em
co!nmiss'1o LIJ cslratlas Llú ferro no Hio Grailllc do Sul.

Inslrur~,-,~,,

N. 107.- L" S:'cção.- Dircetoria Cmtrai.-Mini::;terio tios Negoeios da Agri,·ultura, Commcrcio c
Obras Publicas.- Hio t!c Janeiro em 3lllc Julho de
1871.
Tendo o G:wcmo ImperL\1, em virtude da clausula I3.a
das tjuc acomp:milaram o Decreto n. o ~)000 t!c iO de
Dcwmbro ultimo, c 11." do Dccrc to n. o ti:Jüti de 14 de
1\farço prox:imo lindo, resolvido mandar acompanhar
por_ uma commissão os trJb:~lhos de estudos e exploraçao de r Me de estradas de ferro ela Província de
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S. Pedro do Hio Granue rlo Sul, contractaclos pelo Conselheiro Christiano Benedicto Otloni e outros, e por
Ilygino Corrêa Durão, recommendo a Vm., na qualidade
de Chefe da mesma commissão, a observancia tlas
seguintes i nstrucções :
l. o Deverú a commissão fiscalisar o fiel cumprimento
das clausulas que baixaram com os Decretos n. o• õuOO
c uuôt:i, de :10 de Dezembro de :1873 ·e H de Março do
corrente anno, temlo em consideração as condições
impostas pelo Governo aos con tractan tes.
2.• Tanto quanto fôr possível totlos os trabalhos impor Lan tcs !lc rcconhccimcn tos e explorações serão
acomp~nlwdos pelo chefe da commissão, ou por algu.m
tlos seus ~jutl~ntes, para o que procederão aos tral,alhos
t!e calllpo c observações astronomicas inclispcnsaveis c
quaes,Jucr vcrilicações.
3." Os trab~lhos de. gabinete, antes de serem rrmetlillos ao Governo, serão minucios:uncnte examinados
pelo chefe da commissão, tcmlo-se em vista :~s notas
on quacsqucr outros dados obtiuos pela mesma commissão.
li." Os pareceres ou informações ela commissão, que
forem remettirlos ao Governo, serão acompanhados t!c
quaesqncr representações que lhe tenham sido tlirigill::~s, rtuér quanto ao traçado das estrall::~s projcctatlas,
<JUt'l' ú marcha elos trabalhos.
ii. o No principio de cada mez remetterú o chefe ela
commis,;ão um rclatorio resumido elo estado e andamento tlos traballws feito.:; no mez anterior.
Nas informações, porém, qne acompanharem ostrabalhos entregue3 pelos contractantes, se mencionará
não só qualquer incorrecção encontratla, romo lotlas as
circumstanci:~s flUe interessem aos mesmos tral.J:~Ihos.
6. o Dentro de oito tlias depois de entregues quaesflurr trabalho3 de estudos, c na extcnsfio de üO kilometros, no maximo, deverá a commissão t!evolvel-os ao
respecti\'O contractante tleYidamente examinados, e
acompanh:Hios de sua infornuçfio em officio Iael atlo
dirigido ao Governo Imperial. 8c os estudos apresentados excederem de 50 kilomelros, o prazo assim fixado
pollcrú cstentler-sú ao maximo até Hi dias.
Decorrido que seja este prazo, po1lerão os con trac tan tes
exigir a restiluiçiio dos trab~11lws entregues para serem
enviados ao Governo, independente de qualquer exame
por· parte tia commissão.
7. • Findos que sejam os estudos de qualquer das
secções em que foram divididas as linhas projcctadasJ
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o chefe da commis~J,) :1prescnt:lr.í um l't'lalorio rirennBtarlt;iatlo ~o!Jre a irnportancia da parte do Ler rilorio atravessada c cstutl:llJa, sua popnlac;:io, natureza
tio so!n, cultura, rondiçiit•sgerae.~ Llo traçaLlo da estrada
e crhlo :qJroxirnatlo de ron;;tru:·ç:io.
8. o St~rú mcncion:Hio no rclatorio tina! tios trahalho.~,
que aprt~scntará a comrnissão depois Llc concluído;; os
estudos tla rêdc tlc estradas de ferro prnjt•ctatla, um
nsumo das infortnaçõcs de que trata o artigo preccdelllt~. Nes~c rl'laturio, ail'm tLis cirrnmst:rllcias que
intrrr~<:am ú parte Lechnica r cconomic 1. se farú mrnç:To
tk<criptiv:r da posi(JO c importaucia estrategica das
linlras t•stmlad:rs.
!1. o T:~rminados que sejam o;:; cstrlllns con tract:Hios
enl l'irtude dos !kcrctos de lO tle J),·zcrPbro tle 1Sí:3 c
11. rk i\hrt;o do rorrrntt) anno, r enlrt•p:ue o relat.orio li:ral da Cillll!llis,;;io, t.''l;r se consirlt•rarú dissol1cida
w lilt'l' sirlo Jll'l~t't•dt'lllt~llll'lllt) tlt~;ig<l:lll.i para JbcaJi,.;;ll' o~ I raiJ tilros de con,;trucr:io d:t lllt'Silta r~du de
cstrad:;~.
·
l\e;!t~ ra'o e\p.~.lirú para c.<lc fim o Gon'rn'J nova~
in-;truct;ti·~'·

Drus Gu~rtle a V m .-José Fernandes dtt Costn Pereira
Junior.-Sr. Engenheiro ELluanlo José ue 1\lrll':lC.'L

N. 2:i8.-JUSTIÇ\.-

E~t

3

DE .\GO'TO DE

187!J, .

.

!líão flOtlcm os Juizos suhslilulossuspewlcrosEscrivães das autoridades policiacs, chamarlos para sPrvir pcmlúc cllcs nos aetus
da fonnàf%llià culpa.

1\linislerio dos Nr.crocios da .Tnslica . - Hio de Janeiro
<>m ;~ t:e Agosto tlu 1~71:.
·
111m. c Exm. Sr.- Em officio n. 0 70 ele 12 tle l\laio
ultimo, V. E'\. trouxe ao conhecimcllto dt•stcllltnisterio o f~clo de continuar no cxcrcieio tlt~ Escrivão do
Dt•lrgado de Polir:ia do l. o dislricto do lt•rmo dt•ssa CaJiÍial, e do Suht!Picg-atlo da r,·eguczia da no.r-Vi.qa, o
Senenluario Fredl'ricodeC:Jrvalho, n:io ohst:,ntr lr:JYt'l'
sido sw;pcmo por dons mt•zt•s P<'lo snpplenle do .Juiz
substituto do 4. 0 di~trictocriminal, Frauci•ro tln nego
Haptist:1. Declaro a V. Ex.., em l't~'Jlosta ao dito offieio,

no

~üvf.n\11,

qw) a suspensão concccional dos Escrivães compete aos
seus Juizes ou aos Juizrs de Direito em correição, de
eonformidadr com os Dt•cretos n. o• 83~ de 2 de Outubro
de i8:JL e Hi72 de 7 dr. 1\larç• de ',855; c portJnto não
podem os Juizes substitutos suspender os E~crivãrs das
autoridades pol ici~es, chamados para sen i r· perante elles
nos actos da formação da culpa. em virtude do art. 82
do Dncreto n. o 4824 de 22 de Novrmhro de J8ii; cabt·ndo neste ca1:0 o procedimento cri minai contra os referidos Escrivães pelas faltas qut• comnrellerem.
Deus Gu.trde a V. E'<.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 2t>9.-JUSTIÇA.-Avrso DE (j DE AGOSTO DE 1874.
Estabelece medidas a respeito da (remessa de'.escravo.; das Provincias para a Côrte consignados á oroéln :-

1\linislerio dos Neg-ocios da Justiça.- Rio de Janeiro
em 5 de Agosto de :1.874.
De ~ccôrdo com as considerações feitas em seu officio
n . 0 30G de 30de Julho ultimo, declaro a V. S. que não lia
mais necessidade de serem enviados a essa Repartição,
afim d~ verificar si são ladinos ou boçaes os e>cravos que
vierem para esta Côrte consignildos á ordem; e por tanto
póde V. S. determinar que fique sem eiTei to aquella medida adoptada por seus a ntecessore~ ; sendo taes esc r a vos
d'ora em diante t•ntrrgues a bordo aos consignatarios
prlos Cornmandanlt•s Je navio<, c remrttrndo o Oficial
da visita o;; pas~apol'tes á Repartição tia Polida.- Por
esta occasião recornmentlo a V. S. que, quando tiver de
conceder passaporte a escravo~ p1ra serrm venditlos fóra
da Cdrte, providencie de modo a cohibir· o abuso de se
separarem os conjuu-es e os filhos menores de doze annos
do pai on mãi, contra oprereitodo art. 4. 0 (!a Lei n.o
204,0 de 28 de Setembro de i87L
-~--:,
Deus Guarde a V. S.- Manoel Antonio Duar~~~~ARJ
Azevedo.- Sr. Chefe de Policia da Côrte.
, '~ ~"
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2110.-FAZENDA.-E~I

G

DE AGOSTO DE

Dá provimento a um recurso concernente
caixas com drogas.

1874.

~~pprellensão de~uas
,

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em ü de Agosto de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presitlente do Tribunal
do Tltrsouro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da
Thesouraria elo Fazenda da Província de Pernambuco
que, tendo sido presente ao flito Triuunal o ri'Curso, que
acompanhou o sen ol1icio n." 887 dll' 10 de l\larço proximo lindo, interposto por Manoel da Silva Faria l\: Comp
da dccisJo pela qnal a mesma Tltesouraria confirmou
a da Alfanilcga, quo julgára procedente a apprrhcnsão de
duas cai~as, contendo drogas, e por elles suLmellidas a
despacho; c o Triuunal:
Considerando que não ficon provado que as mercadorias encontradas, por denuncia do <1Lridor, depois tl<1
conferencia das du<1s caixas em que vinham acontlicionacbs, estivessem escondidas em fundos falsos, ou
dobrado rcparlimento de qualquer modo ocr,ullo, nos
termos do <1rt. W'J7 do Regulamento de i9 do Setembro
do iHW, consl:mdo :~penas das peças do processo que
em cada um:~ dcllas existia outra menor que não fôra
conft'rid:~;

Considerando que esse facto não flepõe contra a boa fé
dos recorrentes, nem é prova de fraude, desde que Hca
explicado sa tisfactoriamen lo com as cartas por elles dirigidas, no principio do <~nno corrente, ao seu correspon·
dcn te na Europa, nas qu1es lhe recommendava que as
mercadoria>; as mais sujeitas a <~Varias, ou contidas em
frascos mais fr:1geís, lhes fossem remcttidas melhor
acond i c i onatl.1s ;
Consideramlo qnc a maior parte das merr<~cloi·ins en~
con t radas n:1s ca ixn s mrnores pagaram taxas insignilicantes, c todas clias eram da mesma natureza das mercadorias contidas nas caix:~s lll<IÍores;
Considerando que os recorrentes, bem longe de
prelenllcrt~m defraudar os direitos da Fazenda Nacional,
procederam com probidade c souraJweria, repcllindo a
proposta, (jllc lhes fizéra o abridor, ele facilitar, mediante
uma gr:~tilicação, a sabida das caixas em questão, sem
o nccessario exame, que no dia anterior havia sido dado
por acabado;
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Considerando que, só depois dessa repulsa, o abridor,
contrariado em suas vistas criminosas, fóra denunciar
o facto da existencia das duas caixas menores dentro das
duas maiores ;
Considerando que, havendo os recorrentes, na nota do
despacho, declarado ignorarem o conteúdo, cumpria ao
Conferente sujeitar as alludidas caixas a um exame minucioso, e não perfunctorio, como praticou, não assistindo á abertura do primeiro volume em que o facto se
deu, louvando-se tão sómente nas declarações do abridor;
Considerando que a casa commercial do recorrente
gozou sempre do credito de honrada e de procedimento
i Ilibado, reconhecido pelos proprios empregados da
Alfandega;
Considerando, finalmente, que, segundo informou a
Thesouraria, as mercadorias contidas nas caixas maiores teriam sido vistas e conferidas, se a conferencia
fosse feita, ao menos, com a attenção ordinaria e commum:
Resolveu, dando provimento ao recurso, julgar improcedente a apprehensão; ficando, portanto, os recorrentes obrigados unicamente ao pagamento dos direitos
simples e ã multa de um e meio por cento.

Visconde do Rio Branco.

N. 261.- FAZENDA.- EM 6

DE AGOSTO DE

t87i.

Recommenda de novo ás Thesourarias a maior pontualidade na
remessa dos trabalhos, dê- que tratãa Circular n.• 309 do anno
passado, c ordena que a demonstração, a que se refere a mesma
- Circular, seja organizada de conformidade com o modelo
junto.
~linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 6 de Agosto de !87~.

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribuna
do Thesouro Nacional, recommenda de novo aos Srs.

lnspectores das ThesourJrias de Fazenda a maior pontualid~de na remrs~a dos trahalhos, de que trata a Circular n. • 309 de 30 de Agosto do anno pas11ado: e, como
não enviaram e~te anno a demonstração da renda, organizada de accMdo com o que prescreveu a mesma
Circular, rernetle-lhes o incluso modelo, para que o
obc;ervem, lembrando-lhes que a falta destes trabalhos
impede o Thesouro de avaliar com segurança a t·enda
publica, quando. no principio de Abril de cada anno,
prepara as tabellas do Relatorio deste 1\linisterio.

Visconde do Rio Bra11co.

Demonatra~i\o

da receita da Theaourarla de Fa·
zen do da Provi nela de,, ... no• meze!l abaixo
declarado• do exerelclo de I8')'4-18,K.

Importaçllo ...... , .•... , .
Despacho maritimo ..• , .•.
Exportação .. , •, ........ .
Interior

oo . . . . , . . . oo • • • • •

Extraordinaria •..... , ...
Fundtl de emancipação...

~

~
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N. 262.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 7 DE AGOSTO DE 1874.
Encarrega ao Engenheiro Andréas Cernadach de proceder ao
exame e estudos necessarios a~/melhoramento do/ancoradouro
de PajussAra, na Provlnc}a das A_lagôas.

Minist.erio dos Neg-ocios da A~Ticultura, Commercio e
Obras Publicas.- Gabinete, Rio de Janeiro em 7 de
Agosto de !874.
Tendo designado a Vrn. para proceder ao exame e estudos necessarios ao melhoramento do ancoradouro de
Pajussára, na Província das Alagôas, assim lh'o communico para seu conhecimento, recommendando-lhe a
observancia das seguintes instrucçlJes:
. Os trabalhos a que dará Vm. execução:consistem prinCI pa lmen te:
f. o No estudo geral da costa, onde se acham situados
o po1·to de Jaraguá e ancoradouro do Pajussára, tendo
muito em vista todos os pontos que interessem á navegação.
2. • No levantamento dos. ventos reinantes e estudo de
sua influencia sobr·e o porto e ancoradourocitados.
3." No exame das correntes e de sua influencia.
4. o No estudo d~s causas que têm contribui do para
a occlusão do ancoradouro e dos meios mais apropriados
p:ti·a evitai-as au minorai-as. Neste ponto prestará a
maior attençâo á:> obr·as de qualquer natureza feitas no
seio do ancoradouro ou na co-: ta.
5. • No rstudo das ohrB hydraulicas indigpensaveis
para melhorar o anr.oradouro do Pajussára, de modo a
receber e abri~;ar os navios de maior calarfo que regularmente fundeiam no por lo de Jaraguá; tendo em consider<~ção quér as barras do Sul c Norte, quér o canal de
junr.ção com o mesmo porto.
· 6. • No exame dos meios de abrigar dos ventos do Sul
o porto de Jarag-uá.
7.• Na rr·eparação dos projectos, desenhos, orçamentos
e descripções das obra~ propostas; devendo acompanhar· estes ultimos trab:1lhos de especificações dos materiaes existentes na localidade, dos preços respectivos
e dos sala rios.
8. o Na reunião de dados estat isticos do movimento do
porto mencionando designadamente, além da média do
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numero de navios de qualquer natureza que alli ancoram
annualmente, a sua tonelagem e calado.
Para desempenho da sua commissão, deverá Ym.
apresentar-se ao Presidente da Província das Alagôas,
aquem recommendo que preste a Ym. as informações e
auxílios que solicitar.- José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Engenheiro Andréas Cernadach.

N. 263.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM to DE AGOSTO DE i871J,.
Determina quaes devam ser os pontos de passagem da linha ferrea.
d<> Porto Alegre á Uruguayana, e hem assim o do entronca.
mento da linha de parte da cidade do Rio Grande.

V Secção.-Directoria Central.-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.Rio de Janeiro•em 10 de Agosto de i871J,.
lllms. Srs.- Communico a VV. SS. para os devidos
cffeitos, que o Governo Imperial, tendo em vista os tra·
:balhos graphicos e o relatorio por YV. SS. apresentado,
em cumprimento da clausula 3." do contracto celebrado
em 10 de Dezembro do anno passado, para os estu<los e
exploração da estrada de fer~9 de Porto Alegre á Uruguayana; resolveu que a referida linha siga, a partir da
ciiiadé da Cachoeira, para a de Santa Maria da Boca do
Monte, que se rã o termo das 2.• e 3. a secções da mesma
estrada; e bem assim que o entroncamento da estrada
de ferro que parte da cidade do Rio Grande se faça nas
immediações do ponto em que a linha de Porto Alegre
tiver de atravessar o rio Santa Maria.
Deus Guarde a YV. SS.- José Fernandes da Costa Pereira Junior.- Srs. Conselheiro Christiano Benedicto
Ottoni, Bacharel Caetano Furquim de Almeida e Engenheiro Herculano Yellozo Ferreira Penna, contractantes dos estudos da estrada de ferro de Porto Alegre a
Uruguayana.

bO GOVERNO,

N. 26L- JUSTIÇA.- EM H

DE AGOSTO DE !87~.

O 1uiz de Direito, como julgador do feito, não só póde, como
deve mandar proceder á alteração que parecer conveniente
para a regularidade da p~~a.

2." Secção.-l\linisterio dos Negocios da Justiça.Rio de Janeiro em H de Agosto de 187-L
111m. c Exm. Sr.-Ao antecessor de V. Ex. consultou
o Juiz de Orphãos do termo de Santo Amaro, em officio
de 'i.7 <le Janeiro ultimo, si o Jniz de Direito póde man·
dar alterar uma partilha no Juizo inferior, quando não
estiver nos termos de ser julg-ada.
E Sua l\1:-~g-estade o Imperador, a Quem foi presente a
Comulla, Manda deClarar a V. Ex. que o Juiz de Direito,
como julgador uo feito, não só póde, como deve mandar
proceder á alteração que parecer conveniente para a
regularidade da partillla.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província da Bahia.

N. 2üti . - 11\IPERIO.- Elll f2

DE AGOSTO DE

1874.

A' Illustrissima Cafi!_ar:tMunicipa!.- Declara que a competencia.
da Illustrissima Camara lllunicip~I para tratar dos ohjcctos in~
dicados não exclue o direito que tem o Governo de estudai-os e
ha!Jililar-se para sobre elles resolver todas as vezes que fôr
chamado a intervir como primeiro administrador do Muni~
cipio e superior legitimo da mesma Camara.

2.• Secção-l\linisterio dos Negocios do lmperio.Rio de Janeiro em 12 de Agosto de 1874.
Em officio de 16 do mez proximo findo a lllustrissima Camara Municipal, julgando-se olfendida em seus
direitos, reclamou contra a nome:-~ção feita por este
1\linisterio, de uma commissão de Engenheiros encarregada de apresentat· um plano de aformoseamento da
cidade, estabelecer as condições de construcção dos
predios e apontar os meios de se aterrarem os pantanos
que c xis tem nas freguezias sub-urbana~>.
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Sua Ma~eslade o ImptlrJdor ~landa declat·a, á lllustri:;sinLt Ctmara rJUe não ha o!Tensa aos seus direitos no
acto do Governo, po;s não llte tirou a autorid11le e.a
liberdaLlc de acçJ:o para Llcscmpcnh tr os deveres que
a lei lhe impõe.
A competenci:t da lllustrissima Camara para tt·atar
dos objectos indi!'a,Jo~. n:io etclue o direito que tflm o
Governo de estu.Jal-os e habilitar-se pua sobreelll)s re·
solver touas as vezes que fór chamado a intervir como
primeiro administrador do município e superior legi •
timo da lllustrissima Ctmara.-João Alfredo Corrêa de
Oliveira.

N. 266.- GUERRA.- E~l 13

DE AGOSTO DE !874.

Declara como se deve proceder para com o substituto de uma
praça do Exercito, depois de ler cumprido sentença por crime
de @serçã_o, e bem as&im que o substituido, no caso de deserção do substituto, deve regressar ás fileiras, onde aguardará que
lhe toque'baixa por anttguidade, na fórma das Instrucções de
31 de .Maio de l8õ7.

:Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em 13 de Agosto de 187~.
Illm. e Exm. Sr.-Em o seuofficio n.• 76de 22 de
Junho findo remetteu V. Ex. r.ópia do que em datã de
18 do mesmo mez dirig-iu-lhe o Tenente Coronel Commanuante do t5." Batalhão ri e Infantaria. communicando
que voltou ás filt~iras rio B•talhão o C1bo de E•q11adra
Francisco dos S:tnt••S Vera, o qual em 22 de Março
deste anno foi t'scuso do serviço. por ter as!':rntado praça
em !':Ua substituição o pai~ano Thomé Alves Mentle~. excluído a H do referiu o mez como réo de L • des.•rção
simplec;, e bem assim que aquel\e Cabo decla•·ou desistir
da substituição, no caso de que seja apprehendido ou se
apresente o seu substituto, visto desejar concluir o seu
engajamento.
E, consultando o mesmo Com mandante como deve proceder para com o substituto, depois de cumprida a sentença pelo crime de deserção, por não se achar este caso
previsto em nenhuma dnsdisposições contidas no Regulamento n.• U78 de 28 de Setembro de 1859, e assim
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tambem com a praça que já concluiu o tempo de serviço,
e se e~cusa por igual motivo, no caso de que desérte o
seu sub.;tituto; declaro a V. Ex., para seu conheci ..
mento c Iins convenientes, que a t.• parteda consufllr(1
está resolvida pelo § ~. • das di~posições contidas na
Imperial Resolução dfl '.H de Outubro de i863, e quanto
á 2. • que o substituído, no caso de deserção do substituto, deve regressar ás lileiras, onde aguardará que lhe
t01111e baixa por escala de antiguidade, como prescrevem as Instrucções de 3i de l\laio de 1857.
Deus Guarde a V. Ex.-JoãoJosé de Oliveir<t Jtmqueira.
r-Sr. Presidente da Província do Cear·á.

N. 267.-FAZENDA.-EM {3

DE AGOSl'O DE

1874,.

Determina que sejam cumpridos pelas Thesouraria~ na parte
que lhes tocar, os Avisos do Ministerio da Agricultura, Com·
mercio e Obras Publicas ácerca da organização e remessa de
demonstrações exactas de todas as despezas etTectuadas, durante o exercício de IB73-187i, por conta do dito Minlsterio.

Ministerio dos Negocios d~ Fazenda.- Rio tle Janeiro
em 13 de Agosto de i874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, de conformidade com o Aviso do
Ministerio da Agricult•na, Commercio e Obras Publicas de 31 de Julho findo, ordena aos Srs. Inspeetores
das Thesourarias de Fazenda que deem por sua parte o
devido cumprimento aos Avisos expedidos pelo mesmo
Mini~terio ás Presidencias de Províncias ácerca da organização e remessa que as Thesourarias devem fazer,
até ao mez de Outubro proxirno futuro, de damonstra-ções exactas de todas as despezas effectuadas, durante o
exercicio de :1873-1874, por conta daquelle Ministerio,
inclusive as que ainda estejam por pagar no semestre
add icional do referido exercício.

Visconde uo Rio Branco.
lliCliOU DI':
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N. 208.-FAZENDA.-EM 13 DE

AGOSTO DE

1874..

Lotação dos emolumentos do lugar de 1uiz Municipal e de Orphãol
do tcrmó~de Ingazeira, na Provi nela de Pernambuco.

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 13 de Agosto de 1874..
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. que foram
lotados em cento e setenta mil réis annuaes os emolumentos do lugar de Juiz Municipal e de Orphãos do
termo de Ingazeira, na Província de Pernambuco, co_n-:forme participou a Thesouraria da rdt•rida Província
em otncio n." 749 de 13 de Junl10 proximo pa;;sado.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo.

N. 269.- JUSTIÇA.-

E~l

1(1. DE AGOSTO DE 1874.

Não póde um 1uiz [de Direito julgar na Relação conjuncta•
mente com um Desembargador seu cunhado,

2.• Secção.-lUinisterio dos Negocias da Justiça.Rio de Janeiro em l4de Agosto de 1874..
Em officio de 20 de Julho ultimo consultou V. S.
si o Juiz de Direito da vara do Commercio dessa Capital
e da dos Feitos da Fazenda, Antonio Candido da Rocha,
que fóra chamado para o serviço da Relação, na falta e
impedimento de alguns de seus membros, deve continuar com assento no Tribunal sendo cunhado do Desembargador Joaquim Pedro Villaça.
·
Declaro a V. S. que, não podendo o referido Juiz de
Direito julgar no Tribunal conjnnctamente como Desembargador seu cunhado, em virtude da incompatibilid~d.e re;;ultante desse parentesco, deve deixar o exerCicto na Relação, e ser chamado sómente quando aquelle
Desembargadot· estiver ausente ou impedido, nos termos
do art. 7. o do Decreto n. • õ618 de 2 de l\laio do corrente
anno.
Deus Guarde a V. S.- Manoel Antonio Duarte àe
Azevedo.- Sr. Presidente da Relação de S. Paulo.

DO GO\'.!RNO.
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N. 270.-MARINHA.-AVIso DE !7 DE AGOSTO DE !87~.
Designa a gratificação que deve ser abonada ao Official da Ar
mada, Guarda-l\larinha ou Piloto, que a bordo substituir ao·
Official de Fazenda. 1

N. 2090.-2." Secção. -Ministerio dos Negocios
da Marinha. -Rio de Janeiro, 17 de Agosto de 1874.
Conformando-me com o parecer emitlido pelo Conselho Naval em consulta n. 0 2567 de 4 deste mez, declaro
á V. S., para os devidos efTei tos, que ao Official da Armada, Guarda-Marinha ou Piloto, encarregado, na fórma
do disposto no § 2. 0 do art. 142 do Decreto n. o 4!>42 A de
30 de Julho de i870, de substituir a bordo ao Official de
Fazenda, deverá ser abonada, sem prejuízo dos respectivos vencimentos, uma quantia igual á quinta parte
da gratificação que competia ao substituído.
Deus Guarde a V. S.-Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.
--Sr. Contador da Marinha.

N. 271.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- Ell 17 DE AGOSTO DICt874.
Declara gratuita a concessão da differença do preço d\~assagem
a colonos e reembolsaveis os demais favores do Regulamento de
19~de iiíiwiro de 1867.

t.• Secção.- Directoria Centrat.- Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.Rio de Janeiro em 17 de Agosto de 1874.

2'i0

Dl::GISÕES

reço da passagem é g1·atuita em favor do colono, como
foi declarado em Circular de 9 de Dezembro de 1867,
sendo paga na Europa, e que quaesquer outros favores
pecuniarios inclusive opagamento integral da passagem
estão sujeitos a reembolso, na fórma do disposto no art.
31 do Decreto n. o 3784 de 19 de JaneirQ de :1.867.
Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Consul Geral do Brazil na Suissa.

N. 2n.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- Elll 17 DE AGOSTO DE 1874.
Declara que os Engenheiros e Agrimensores encarregados do
serviço de medições têm direito á braçagem marcada no~ arts.
n e :1.3 do Regulamento de 8 de Maio de :1.854., além dos vencimentos que percebem.

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 17 de Agosto
de 1874.
lllm. e Exm S1·.- Impugnando a Thesouraria de
Fazenda dessa província o pagamento de braçagem do
pessoal occupado em medições, divisões e demarcações
de' ~erras devolutas, quando não conste das respectivas
nomeações ter elle flireito a tal pagamPnto, segundo
communica a este Ministerio o Direclor encarregado
da emancipação da colonia do Rio Novo, declaro a V.
Ex., para os fins conv~nientes, que, em virtude do
Regulamento de 8 de Maio de 1854, os Engenheiros e
Agrimensores encarregados do serviço de medições têm
direito á braçagem marcada nos arts. i~ e 1.3 do mesmo
Regulamento, além dos vencimentos que percebem.
Deus Guarde a V. Ex. - José Fernandes da Costa
Pereira Jtmior .-·Sr. Presidente da Província do Espírito Santo.

Dtl GOYF.hSO.

N. 273.- FAZENDA-. Ell t7

DE AGO.~TO DE

f874.

Os Officiaes do Exercito, em etfectivo serviço de corpos aquartelados, ou em campanha, estão isentos de imposto pe~oal.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em t 7 de Agosto ::le :187~.

O Vi8conde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da
Thcsouraria de Fazenda da Província de Santa Catharina, em resposta ao seu officio n. o U de 28 de Abril
proximo findo, que fica approvada a decisão pela qual a
mesma Thesouraria, dando provimento ao recurso do
Tenente do Exercito Joaquim Jo~é de Sant'Anna,
mandou eliminai-o do lançamento do imposto pessoal
em que havia sido inc~uido pela Alfandega da cidade
do Dt'Sterro, visto estar elle isento deste imposto em
virtude do art. 5. 0 , § 3. 0 ,doRcgulamento de28. de
Dezembro de !867.

l'isconde do Rio Bt·anco.

N.

27~.-IMPERIO.-EM

f8 DE

AGOSTO DE

f874.

Ao Presidente do Rio Grande do Norte.- Declara que a senten~a
de condemnação, emquanto não tiver passado em julgado, não
priva o Juiz de Paz do districto de(presidi.r os trabalhos elei.
toraes. l

2. • Secção.-Ministerio dos Negocios do l:.nperio.Rio de Janeiro em :18 de Agosto de :1.87~.
lllm. e Exm. Sr.- A' vista da informação constante
do officio de V. Ex. n. o :123 de 2 de Junho ultimo e
dos documentos que o acompanharam, concernentes ás
duas eleições, que a 7 de Setembro de 1872 se fizeram
para Vereadores e Juizes de Paz, na freguezia de Ar,
município de· Tapary, sendo presididas, uma pelo 1. •
Juiz de Paz, Pedro José de Mello, c a outra pelo segundo,
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João Peg:ulo de Siqueira Cortez; resolveu o Governo
Imperial que se considere nulla a segunda, subsistindo
a primeira, poquanto:
L" Embora o :1. 0 Juiz de Paz se achasse condemnado
pelo Juiz de Direito da comarca, em processo por crime
de responsabilidade, c fosse por acordão do Tribunal
da Relação confirmada a sentença, não passãra esta em
julgado, nem fôra intimado o mesmo Juiz qu~mdo presidia os trabalhos ele i toraes: por conseguiu te a inda
permanecia a su~ competencia, segundo a doutrina do
Aviso n." 202 ele 16 de Junho de 1858 ~ 1." c a disposição do art. 9." ~L" das Instrucções annexas ao Aviso
n." 50:i de 31 de Dezembro de 1868;
2." Não se arhanJo impedido o Juiz de Paz mais
vot~do, era incompetente o seu immediato p~ra a presidencia de actos eleitoraes, e portanto illegal a eleição
por eI\ e presidida.
Deus Gnarde a V. Ex.- João Alfredo Corrêtl de Oliveira.- Sr. Presidente da Província do Rio Grande do
Norte.

N. 2i:l.- AGRICULTURA, CO:Ml\IERCIO ~OBRAS
Pl.:"BLICAS.-

E)I

19 na

AGOSTO DE

i871J,.

Incumbe ao Engenheiro Fernando Gastão de Rocheviile de pro~
ccuer aos estudos c explorações dos rios Andirá, Atumão, Jataptí, UrulJtí, Co~ry, Tetré, Jutahy na Província dolAmazonas •

•

t.a Secção.- Directoria Central.- Ministerio dos

Negocias lla Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Riu de Janeiro em 19 de Ag~to de 18i4.
Fica Vm. encarregado de proceder ao estudo e exploração dos rios Andirá, Atumão, Jatapú, Urubú,
Coary, Tt•O't\ c Jutahy na Província do Amazonas, devendo obsnrvar as seguintes instrucções:
Determinará dos referidos rios:
L"- A llirecção geral e sondagem, tão repetida quanta
·
fôr possível, do seu curso;
2.0:- A altura maxima e minima de suas aguas, tendo
em vista as suas enchentes c vasantes;
3. "-A posição da sua foz c de quaesquer pontos im})Ortantes das margens;

))O GOVEI\N9.
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4. o_ Os obslaculos que embaracem a navegação a
vapor; intlicanrlo os meios de removei-os;
t;."- A velocidade das correntezas.
Os trabalhos, que em consequencia dos estudos acima
indicados deverá Vm. apresentar a este Ministerio
consistirá :
:1. 0 - Em uma planta geral de 40~ 0 ; onde serão indicadas as cotas de sondagem, natureza dos terrenos e
quaesqucr outras informações que possam interessar,
quér ú navegação, quér ao estabelecimento de centros
populosos;
2. "-Orçamento aproximado das obras de qualquer
na turez:~ a construi r.
3."- Cadernetas das observações astronomicas a que
proceder.
4. 0 -llelatorio 11nal dcsrriptivo c circumstanciado
dos trabalhos que tiv'erexecutado, e dos que propuzer.
0
;), Quaesquer outras informações que sem prejuízo
dos serviços acima indicados possa ministrar, e que
tenham relação com o objecto da commissão.
Ü. 0 -lnformará trimensalmente a este rninisterio, e
resumid:nnentc, do estado dos estudos e explorações que
fur executando.
Nesta data ficam cxpediLlas as convenientes ordens
para qnc o Presillente da Província do Amazonas preste
a Vm. todo o auxilio de que pos~a carecer.-José Fernandes da Costa Pereira Junior.- Sr. Engenheiro Fernanllo Gastão de Rochcville.

N. 276.- JUSTIÇA.- E~1 20

DE AGOSTO DE

f.874.

O rccurm llc graça, do mesmo modo que o de revista, não
suspcwlc a pcua ele açoites, cuja cessação absoluta o Iuiz de
Dirciln não póde determinar.

Ministerio Jos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro
em 20 1\e Agosto de 1874.
lllm. c Exm. Sr.- O Juiz de Direi to ila comarca de
1\Iara ngua pc, representando sobre o fac lo de ter o respectivo Juiz Municipal dado cxecur,ão a uma sentença

de açoites contra um rúo esrravo, não obstante o I'ecurso Je graça interposto por seu curador, suscitou as
duvidas seguintes:
·
t.• Se a suspensão da pena de açoites, de que trata a
ultima parte do Avi!>o n. o 365 de lO de Junho de 1861.
importa a cessação absoluta do castigo; e neste caso,
qual a autoridade competente para ordenal-a.
2.• Si tem effeito suspensivo o recurso de gr·aça interposto da sentença de açoites, por trazer a sua execução damno irreparavel.
3. • Si durante a suspensão do castigo, em consequencia de grave perigo da vida do paciente, é admissivel o recurso de graça.
Sua l\lagestade o Imperador, a Quem foi presente o
officio de V. Ex.. de õ de Novembro do anno passado,
sob n. 0 97, com a representação do dito Juiz de Direito,
Tendo ouvido a Secção de Justiça do Conselho de Estado,
Manda declarar a V. Ex.., quanto á primeira duvida,
que não pótle o Juiz Municipal, nem o Juiz de Dir·eito
determinar a ces~ação absoluta da pena de açoites, alterando assim a sentença exequenda, e que o citado Aviso
de iO de Junho de 1861 providenciou, como convinha,
sobre o modo de applicar aquella pena, conciliando-se o
rigor da lei com os principias de humanidade.
Quanto á segunda duvida, que o recurso de graça, do
mesmo modo que o de revista, não smpende a execução
da sentença de açoites, sendo o effeito suspenl'ivo do
recurso de graça limitado á pena capital, conforme a
doutrina dos Avisos n. o• 29 de 2~ de Janeiro de 1855, e
355 de 2~ de Outubro de i87l, e o da revista, além da
pena capital, as de degredo e galês, nos termos do
art. 7. o da Lei de 18 de Setembro de 1828.
Finalmente, quanto á terceira duvida, que o recurso
de graça póde ser interpQsto em qualquer tempo,
de!:de que a sentença de açoites tenha passado em jul·
gado.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
.tevedo. --Sr. Presidente da Província da Parahyba.

DJ GOVERNO.

N. 277.- FAZENDA.- E~r 20

DE AGOSTO DE 187~.

\

Prohibe nas Repartições de Fazendaio uso de tinta ro• ou
violeta.

Minislcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 20 de Agosto de 187~.
O Visconde do Rio Branco, Pre~idente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspcclores das
Thesourarias de Fazenda que fica prohiiJido na5 Rr-partiçõcs deste .l\liniqcrio o mo da tini::~ roxa ou violeta;
visto ler a expcricncia moslraLlo allcrar·-se essa tinta
com o correr Llo tempo e a humicl:!Llr, inutilizando-se
por este modo os documentos que corn ella são es1.' riptos.

Yisconde do Rio Branco.

N. 278.-FAZENDA.- Eu 21

DE AGOSTO DE 187~.

1\Ianda restituir á " Companhia de Trilho3 Urbanos do Recife a
Olinda e Deberibe " a importancia dos direitos de diversos objecto' que lhe vieram da Europa, no vapor " Oberon >>, para
serem applicados ao custeio e :i conservação de seu material
rodante.

Minislerio dos Negocios da Fazenua.- Rio de Janeiro
em 21 ele Aguslo de 187~.
'
O Visconde do Rio Dr<~nco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, communi~a ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco
que o dito Tribunal, dando provimento ao recurso que
acompanhou o seu oflicio n. o 786 de :1.8 de Junho proximo findo, interposto pela c Companhia de Trilhos
Urbanos do Recife a Olinda e Beberibc , da decisão pela
__ -~
qual a mesma Thesouraria co'lfirmou a da Alfand
,- ~~A AR que a sujeitára ao pagamento de direitos de co
Q,~)r'l~' A
na importancia de :l:43tc,,5580, por diversos ob· ~r~'e
importára da Europa, no vapor ingtez < , ~, •
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para serem a pplicados ao custeio c á cons~rvação de seu
material rodante; resolveu mandar restituir :i recorrente a mencionada quantia, visto serem os alludidos
oujcctos destinados ao reforido fim, como certilica o
Engenheiro Fiscal daquella Companhia, na informação
que veio annexa ao recurso.

Visconde do Rio Branco.

N. 279.-FAZENDA.-Elt21 DE

AGOSTO

DEi874.

As machinas de costura estão isentas dos direitos de consumo e
expediente; as de engommar babados, limpar facas, cortar
páo, picar fumo, c outras para usos semelhante;;, devem paga1·
direitos arl1·alo!·em, na razrro rlc 30 ·~.

1\linisterio dos Nrgorios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 21 de Agosto de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thrsouro Nacional, leJHlo em vi~ta a const\lla feita
pelos Inspcctores ela Alfarlllrg-a do R:o tlc J:11iniro c da
Thcsouraria de Fazenda da Província dn S. ~l?t'llro do
Rio Grande do Sul, declara :10-> Srs. Inspectores das
ThrsDurarias de Fazenda, p 11':1 seu conheeimento, e o
fazerem constar aos das Alfantlegas, que os mach inas
de costura estão isentas do pagamento dos direitos de
consumo c de cxpcdientr, por se :1charcm comprrhendidas no art. -1. 0 , ~ 2\l, das dispo~içõ1'S prclirninarrs da
Tarifa d~s Alfan1lrgas, ora c1n vi~or, e no art. i2i:J da
mcsm;l Tarifa; visto servirem nas ofHcinas de alfaiate,
sapateiro, chapclleiro, cokhoeiro, etc.: não tkvcntlo,
entretanto, ser ineluidas nas supracitadas di~posiçõt•s as
machinas·ntensilios, como as de cn(\·ommar', limpar facas, cortar pão, picar ftuno, c outras para usos semelhantes, de que trata o art. 121G da dita Tarifa, as
quaes, por Lerem n:~tureza c flns diversos, pagam direitos rtd valorem, na razão de trinta por cento (30"/0 ) ,

l'isconde do Rio Branco.

DO GOVGilNO,

N. 280.- IMPERIO-

E~l

21

DE AGOSTO DE

227

1874.

Ao !llonlepio Geral de Economia dos Servidores do Est•do.Approva a deliberação da Mesa Plena sobre a pensão reclamada
por duas filhas de um contribuinte, religiosas professas.

4." Srcção.- Ministerio dos Negocios do Imperio.Rio de Janeiro em 21 de Agosto de 1874.
lllm. e Ex:m. Sr.- Em officio de 1õ de Dezembro
ultimo expoz V. Ex. :
Que, tendo fallecido um contribuinte desse Monte pio,
habilitaram-se para o gozo da pensão de trezentos mil
réis annuaes, repartidamente, tres filhas naturaes reconhecidas do mesmo contribuinte, duas das quacs religiosas professas do Convento de Nossa Senhora da
Ajuda; c a Dircctoria considerando:
1. o Que não ha na legislação do Montepio disposição expressa ácerca de religiosas profes3as;
2. o Que, nas instituições analogas mantidas pelo Estado, são cllas excluídas da pensão;
3. o Que o contribuinte deixára a cada uma das religiosas o legado de dous contos de réis, e ã secular
sómen te a pensão do Montepio ;
4. o Que as duas religiosas não produziram a prova
exigida no art. :18 do Decreto de 18 de Fevereiro
de 1870, de terem sido admittidas em juizo como herdei r as do contribuinte.
Consultou a Mesa Plena, e esta adoptou a deliberação
de éónccder a pensão de trezentos mil réis, integralmente á filha secular, excluídas as duas religiosas.
Sua l\lagestade o Impe1·ador, Tendo presente o officio
de V. Ex., e Conformando-se por Sua lmmediata Resolução de 28 de ~brço do corrente anno, com o parecer
da Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado em Consulta de H do dito mez, Houve
por bem Approvar aquella deliberação.
Deus Guarde a V. Ex.- João Alfredo Corrêa de Oliveira.- Sr. Presidente do Monte pio Geral de Economia
dos Servidores do Estado.
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N. '281.- FAZENDA.- E~l 22

DE AGOSTO DF. lR7~.

Approv_a a deliberação da Thcsouraria do Paraná de crear uma
Collectoria na r.omarca de Campo Largo, c de elevar a t8% a
porcentagem dos Empregados d;t Collectoria da Capital da Provincia.

Ministerio dos Negocios ua Fazenda.- Rio de Janeiro
em 22 de Agosto de 187lJo.

O Visconde do Rio Branco, Prcsiuente do Tribun:~l
do Thesouro Nacional, dcclnra ao Sr. In~peclor da
Thesouraria de FJZenda da Província do Paraná, em
resposta ao seu officio n. • 3!) de 26 de Junho proximo
findo, que lica appnwada a deliberação que tomou de
crear uma Collrutoria na Comarc:1 de Campo Largo,
marcando aos resprclivos cmprrg;tdos n porCI'Hlagcm
1le 2:'i o;., c elevando de 12 <1 1.8% a dos da ColiPctoria
da C:tpit<JI dn Província, de cujo terrilorio foi Llcsannexalla o da de que se tratn; cumprindo, porém, que
preste a respeito desta os esclarpuimentos exigidos pela
Circul<~r n.• 2l de iG de Junho de 1873.
lTisconrle do Rio .Branco.

N. 282.- GUERRA.- E~l 22

DE AGOSTO DE 187~,

'
D9i;lara que devem ser eliminadas do estado effectiro dos Corpos
do Exercito todas a.~p_!'aças que, pertencendo aos mrsmos Corpos,
uelles não existam, ignorando-se o destino que tiYCram, desde a
coaclusão da guerra do Paraguay.

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janl'iro
em 22 de A.gosto de :1.874..
lntm. eExm. Sr.-Decl<~ro :1 V. Ex., para seu conheeô.mento e devida execuç:io, que, de arcôrdo com a
pr<ilJílli>S!I:i constante do seu ollicio n.• 9:>16 de 18 tio correntc,rill.eY~m ser eliminadas do estado elfectivo dos Corpos
do Ex.e·nei,t,o toLias as praças que, pertencendo aos ·mesmos
Corpos., neHes não existam, ignorando-se o destino que
tirPr.~m ~lesde a conclusão da guerra 1lo Paragna)'; c bem

»O

GOVER~O.

as~im, para que o;; respccti vos Com mandantes remei~am

á Repartição de Ajudante General relações das referidas

praças, acompanhadas das cértidõcs de assentamentos,
a lim de que, feitas as competentes notas, fiquem ellas
archivatlas, ou sejam transmittidas aos Corpos em que
presentemente se acharem tacs praças.
Deus Guarde a V. Ex:.-João José de Oliveira Junqueira.
-sr. Barão da Gavia.

N. 283.-GUEHRA.-Eu

2~ DE AGOSTO DE

1874,.

Declara que nm servente da Secretaria do Arsenal de Guerra
da Côrte nao tem direito ao respectivo jornal nos dias, em
que tlcixa;- de comparecer, por estar servindo no Jury, visto não
ser emprrgado publico.

l\Iinisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
cm'2í de Agosto de 187'1,.
lllm. c E1m. Sr.- Foi presente a Sua l\lagestade o
Imperador o r1•querimcnto, por Vm. informado em o
rcn oflieiv n." 88 de 30 de Março ultimo, c em que o
st•rvPntt~ da Secretaria do Arsenal de Guerra da CMtc,
João José Vit•g-as de Proença, pede se lhe mande abondr
o jornal do~ dias em que deixou de comparecer ao referido Arsenal por eqar servindo no Jury; e o Mesmo
Augu~to Senhor, por Sua Immediata c Imperial Resolução de l!:l do eorrenll', tomada sobre Consulta das Secçõrs rcunid1s de Justiça e de Guerra c Marinha do Conselho dn Estado, Houve por bem Indeferir tal pretenção,
sob o fundamento de que, não sendo o supplicante
empregado publico, e não dispondo de outro recurso
além do escasso vencimento que percebe conrl) servente,
não podin ser Jurado, c devia reclamar contra a inclusão
de seu nome na lista dos Jurados, no que ~cria a Ltendido,
por se apoiar a sua reclamação em L'Ji ex pressa: o qu'::.e-~-.
declaro a Vm ., para seu conhecimento e fins co
-,íA- -R·--~.
1Jientes.
~/ ~~,,,
A
Deus Guarde a Vm.-João José de Oliveira f~a.
-Sr. Ayres Antonio de l\for,1es Ancora ... 'X:-~,--/~
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N. 28~.- GUERRA.- E.u 21) DE

AGOSTO DE:l87~.

Substitue a manta de algodão para sellim por outra de lona no
arreiamento dos Corpos de Cavallaria go Exercito.

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em 25 de Agosto de !87(1..
lllm. e Exm. Sr.- Devendo no arreiamento dos
Corpos de c~va lia ria do Exerci to ser substi tu ida a manta
de alg-odão para sellim por outra de lona com debrum da
mesma fazenda, conforme propoz o Commandante do L •
Regimento de Cavallaria, assim o declaro a V. Ex:.,
para seu conhecimento e devidos effeitos.
Deus Guarde a V. Ex.-João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Barão da Gavia.

N. 281).-FAZENDA.-EM 25 DE AGOSTO DE t8n.
Declara o valor de que se deve pagar o sello proporcional dos
titulos de aforamento, quando isentos do imposto de transmissão de propriedade.

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 25 de Agosto de :l874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da
Thesouraria de Fazenda da Província da Parahyba que
o dito Tribunal, tendo presente o recurso que acompanhou o seu officio n. • 21 de 7 de Abril proximo findo,
in trr posto pelo Padre Antonio Baptista Espinola da
decisão prla qual a mesma Thesouraria, fundando-se no
art. 13, § 3. 0 , n.• 10 do Regulamento de 9 de Abril 1lc
i870, obrigou·o ao pagamento da rcvalitlação tio sello
proporcional do titulo de aforamento de ~81.20:>
braças quadradas de terrenos devolutas, existentes, na
sesmaria do~ índios de S. Miguel da Bahia da Traição,
na di ta Província ; resolveu da l' provimento ao recurso,
para o efieito de se cobrar do recorrent0 sómente o
sello proporcional a que estão sujeitos os títulos da :1.. ~
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Chssc do C~pitulo 1. •, Tit. 1. •, do citado Regulamento,
c:ilrnl:,tfo na raz;in de 20 annos do f(lro lixado, na fórma
do art. 7. ", n." f, do de 2fi de Pczrmbro de !860, cuja
dispo,;iç:io suiJsist.~ por força do art. ü3 daquelle f. •
Ht•gnlamento, visto se1· c<:se o imposto exigido da constituição de emphilt'Use feila pelo Estado, por não estar
sujeito ao de transmissão de propriedade, como se acha
expresso no art. 23, § f. •, do Regulamento de 31 de
Man:o ultimo, e no art. /i..", paragrapho unico, n.• 1,
do de f7 de Abril de 18fiU.

Visconde do Rio Branco.

N. 28fi.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- El\1 2rl

DE AGOSTO DE

f87/f.

Declara que o Governo resolveu alterar o tra\ado da linha da
cstrad:t de ferro do Hio Grande a Alrgretc, provincia de S.
Pedro, prindpiantlo pela que partir de Ilagt', dirigindo-se a
S. Gabriel, e tl'alli eJII;aminhar-se :is immediações do ponto
em que a cstra.ia de l'orto Alegre atravessar o rio de Santa
1\laria.

1.• Secr:io.- DirccloJ·ia Central.- Ministcrio dos
Negocios da~Agricultnra, Commercio c Obras Publicas.
Jlio de Janeiro !'fi 2ü de Agosto de 187/í..

Commnn ico a V. S. que o GoYcrno Imperial resolveu
usar da fnculdatle que lhe compete pela clausula 2. •
do conlracto cl'lehrado em 14 d11 Março ultimo para os
estudos da I'Sirada de ferro do Hio Grande a Alegrete,
na ProYincia dl' S. Pedro; fazendo no tra:;ac!o da mesma
estrada as altt~rações que a experiencia l!'m aconselhado;
c COJllO a primt•ira dcs,;as allrr:IÇÕI's rsteja já resolvida,
tenl10 a dt•clarar-lhe que a partir deBagé d1~verá a linha
cujos estutlos for;l!n por V. S. contraetaJos dirigir-se
para S. Gabri1•l, e d'alli se eneaminhará, com o traçado que fôr indicado pelos estudos tcchnicos ás immediações do ponto em que a estrada de Porto Alegre
atravessar o rio tle S<tnla l\laria, onde se fará o entroncamento. Quanto á segunda das aller<tções, que por ventura
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possa propô r o governo, dependendo a imla de esclarecimentos que requisitados do Chefe da Commissão encarregada de ncompanhar os mesmos estudos, ulteriormente e com a possível brevidade a recommendnrá o
Governo, se assim fôt· conveniente.
Deus Guarde a V. S.- José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Hygino Corrêa Durão.

N. 287.-AGRICULTURA, COMl\IERClO E OBRAS
PUBLICAS.- Ell 27 Di!: AGOSTO DE 187~.
Declara provisoria a approvação do Regulamento e tarifas da
estrada de ferro de Santos a Jundiahy.

i.• Sccção.-Directoria Centrnl.-:Ministerio dos
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas
Rio de Janeiro em 27 de Agosto de 187~.

Illm. c Exm. Sr.-Em adt.litamento ao Aviso deste
l\Iinislerio de ·lU de Fevereiro ultimo, que approvou o
Regulamento e tarifas propostas para os transportes de
passageiros e mercadorias, e serviço tclrgrapllico da
estraLia de ferro de Santos a JunLiiahy; declaro a V. Ex.
que aquella approvação foi provisoria: devendo realizar-se a approvaçãodcfinitiva, por Decreto Imperial,
Jogo que a expcriencia assim o aconselhar; e só então
resolverá o Governo sobre as modificações da referida
tarifa ultimamente suggeridas pelo Superintendente da
mesma estrada.
Deus Guarde a V. Ex.-José Fernandes da Costa Pereira
Junior.-Sr. Presidente da Provinciade S. Paulo.

DO GOVERNO.

N. 288.- JUSTIÇA.- E~l 27

DE AGOSTO DE 18i~.

Na falta de Escrivão de Paz deve ser chamado o do Juizo llfu·
nicipal, c na falia deste o tlo Juizo de Paz do districto
yizinho.

2.• Secção.-IIIinisLet·io dos Neg-ocios Ja JIJStiça.Rio tle Janeiro em 27 de Agosto de 1S7~.
lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao ol1lcio dessa Prede 8 do corrente mcz, sobre o facto de não
haver no termo da Estrclla quem queira prestar-se a
exercer o lugar de Escrivão do Juizo de Paz c da Subdeleg-acia emquanto a esse cargo estiver aiTecLo o serviço
gratuito da classificação dos escraYos, chamo a atlenção
de V. Ex. para a disposição do Aviso n.o 110 de 12 de
Abril de HGO, o qtial determina que, na falta de E;crivão do Juizo de Paz, deve ser charnndo o do Juizo
Municipal, c na falta deste o do Juizo de Paz do uistricto
vizinho.
Deus Guanlc a V. Ex.-Manoel Antonio Duarte de
Azevedo. - Sr. Prcsiàen te da Pro v incia llo l\io de
Janeiro.
~i1lencia

N. 28!).- GUERHA.- Eu 28 de

AGOSTO DE

187lA,.

Estabelece a tabella do fardamento, que !leve ser abonado aos
alnmnos praças de prct rla'Escola Militar, na fórma do art. 108
do Regulamento vigente.

l\linisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 28 de Agosto de 187~.
lllm. o Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., pua seu conhecimento e fins conveuinntcs, que, na fúrma proposta por V. Ex. em o seu ollicio n. o 31 de 21 do corrente, deve começa r a vigorar do L o de Ja nciro do anuo
proximo futuro a inclusa tabella do fardamento que,
segundo o disposto no art. 108 do Regulamento da~-:=--=---:-....
cola 1\Iilitar de i7 ele Janeiro de 1874, tem de Sylf::á<i\.~ARA'
nado aos alumnos praças de pret da referida E~la'f.-. ~\\·•
Deus Guarde a V. Ex.- João José de OKveir)-- ~Jttn·
q"eira.- Sr. Visconde de Santa Thcreza.,, ·/ '-'?~"'
-~
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Tnbelln das peças de rnr<lnrnento ~ que. Dft
f'•)r•nu• do nrt. 108 do Re~ulnanento da Eo;ocolu
.IUilitnr de 1.,.- d•~ Jnneh·o de 1~,-~. de-vean
ser• abonnduli! nos ahuunos 1•rnçus de pret dn
ref'er•idu Escola.
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Observações.

da COrte, e "cui<Juanto esli v~rem estudando na uresma Escola,
ficarão pnvadas dos vencunentos de fardarnenlo a que trverem direito pelo respectivo Corpo, sendo jus' as de contas :
pelos mesmos Corpos até o lim do anno anterior ao da matricula.
2. • Os indivíduos, que assentarem praça no Exercito com destino a estudar, deixarão de receber nos Corpo> em que se alistarem, o fardamento que gratuitamPnte se abona aos rPcrutas.
Palacio do Rio de Janeiro em 28 de Agosto de i87i.- João
José de Oliveira Junqueira.
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N. 290.- FAZENDA.- EM 29 DE AGOSTO DE 187\.
Despacho livre de uma machina locomovel propria para qualquer industria.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro,
em 29 de Agosto de !87~.
Declaro a V. S., em resposta ao seu officio de~~ do
corrente mez, que bem procedeu concedendo despacho
livre, a requerimento de Joaquim da Costa Araujo
Junior & C. a, de uma machina locomovel propria para
qualquer industria que desse motôr precise; pois, realmente, para isso se achava autorizado, em vista da disposição do art. f2Hi da nova Tarifa, que foi dest'arte
bem interpretado.
Deus Guarde a V.· S. - Visconde do Rio Branco. Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 291.-FAZENDA.-Elll 29

DE AGOSTO DE

i87j,

O titulo de nomeação de um Empregado para lugar de diverso
lllinisterio, não havendo interrupção do exercício, só deve
pagar direitos do excesso de vencimento.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 29 de Agosto de i87~.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, atlendendo á reclamação feita
pPio Secretario da Policia da Província do Paranâ, José
Ferreira de Barros, na petição annexa ao officifJ n. • f5
do Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da mesma
Provinci:~, de t3 de Fevereiro do anno coiTénte, contra
o aclo pelo qual esta ultima Repartição sujeitou-o ao
pagamento integral dos emolumentos e sello do titulo
de sua nomeação para aquelle lugar, declara ao dito
Sr. Inspertor que. não tendo havido interrupção de
exercício do supplicante, por ter este, como informa a
Thesouraria, em o meio n." 23 endereçado á Dircctoria
Geral da Contabilidade em t6 de Junho proximo passado, tomado posse do referido emprego de Secretario

23li
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em 1!} de Julho Llc l87l, isto é, antc5 de ser dcmittido,
a seu peditlo, do dü :3." E~cripturario ria Alfandcga de
Paranag"llá, em 2\) do mrz seguinte, só devr. pagar os
direito~ t!e !'i% do Pxcrsso dt) \'encimento, na fórma Lia
resolução de Consulla da Secção de Fazt~nda do Conselho de Estado tlc 10 de Setembro tle J8fi~ c Circular
11." ft2 de 22 desse mcz c anno, procedendo-se, port::mto,
de igual modo tfuanto aos emolumentos c sello.

Yisconde do Rio Branco.

N.

~ll2.-GUERIH.-Eu

31

DE

.\l;osTo

DE

187L

Declara como dcvr.m ser armados os tambores, pifaro~ c wrnclas
dos llatalhõcs c Companhias do Exercito.

1\Iinislcrio dos Ncgocios da Guerra.- Hio de Janeiro
em 31 de Agosto de 1871.

111m. n Ex:m. Sr.- Devendo os tamhorrs, pifaros c
cornl'tas dos ft:~talhõrs c Companhias do Exercito, ~er
provisoriamente armaJos de saiJrc-;-IJaio:lctas com mosquetões do mesmo calilJre das arma~ de que usarem os
corpos a que pertencerem, em vez dos terça.tlos de que
usam actualmentc, seguntlo a proposta do Director do
Arsenal de tluerra da Ct'll·tc, feita em onlt:io de 20 tlc
Outubro do anno proximo passado; assim o declaro a
V. Ex., para seu conllccimento c fins convenientes.
Deus Guartle a V. Ex.- Joiio JoHé de Oliveira Junqneim.- Sr. Ajudante General do Exercito.
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N. 2í13.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OnRAS
PUBLICAS.- Eu 31 DE AGOSTO DR 1871,.
ApproYa as instrucçõcs para o serviço de conscrvar;:io dos ':portos
do Imperio.

N. 29.-t..• Sccção.-Directoria Central.-Riodc
Janeiro, l\linistcrio dos Negocias da Agricultura, Commercio c OLras Publicas em 3i de Agosto de 187~.
Illm. e Exm. St·.-Rcmctto a V. Ex., para que faça
executar, as instrucções inclusas sobre o Feniço de
conservação dos portos do Imperio, tleclarando-lhc que
tenho de~ignatlo o Engenheiro Victor Fournit\ para Director desse serviço ncs~a Província, tendo por Ajudante
o Envrnhei r o Antonio Viccn te do Na,ci men to Fei toza.
All'm das medidas, que, de accôrdo com as citadas Instrucções, deverá o Engenheiro Director dos trabalhos
pro pôr com urgencia, cumpre que remclta, depois dos
nccessarios exames, o projecto e condições a que tem
de satisfazer a pequena draga para o seniço de escavação entre as pontes do Recife c de D. Pedro 11.
Quanto ;'t rncomrncnda Llos novos rrbocaLlorcs c hatelõcs, que o Governo julga neccssario ao serviço tlc
!lragagrns Llo porto dessa Província, opportunamcnte
communicarei a V. Ex. o que fôr resolvido.
Deus Guarde a V. E~.- José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Prcsiden te da Província llc Pernambuco.
Sua Magcstadc o Imperador Ha por bem Approvar
provisoriamente as instrucçõcs que com esta baixam
assignadas pelo Chefe da quarta Dircctoria da Secretaria
de Estado dos Nrgocios da Agricultura, Commcrcio c
Ohras Pulilicas, e organizadas para o serviço de con~crvação dos portos do Impcrio.
Palat~io tlo Hio de Janeiro em 31 de Agosto Lle i8n.
-José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Instrucções a que se refere a portaria desta data.

I.
-~

Sob a designação ele conse1·vaç'io do1:. portos, com:". - · RA
prehende-sc :
-. ····'r\
i. o Dragagem dos ancoradouros e canacs ;
\~),. ·
2.• Construcção e reparos de cáes c rampas ~Qh'licas.

/:

~

,co
\

"·
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11.
Aos serviços de dragagem precederá um estudo, contendo plantas, sondagens, direcção e intensidade de
correntes, alturas de marés e todos os phenomenos que
in!luirem no regimen dos portos.

III.
Nos portos sujei tos ou não á influencia de marés,
empregar-se-hão escalas de observação das osci\lações
d'agu~, tantas quantas exigirem as condições do porto
e forem necessarias á melhor vel'ificação e exame comparativo das quotas observadas.

IV.
Essas escalas, graduadas em metros e subdivillidas em
decímetros c centímetros, tendo o zero ou a linha do
datum situada abaixo das aguas mínimas, serão observadas diariamente de 15 a 30 minutos, organizando-se
curvas diarias e mensaes, determinadas pelas observações.

v.
As plantas acom1)anharão, sempre que fór possível,
perfis longituuinaes comparativos do estado dos rios e
dos portos, antes c depois das operações de dragagem.

VI.
As sontlagcns serão pra ticaclas com a frequencia que
exigirem os trabalhos tle dragagem, a intensiuade e
eiTeitos das correntes !luviaes e oceanicas.

VII.
O Engrmhciro encarregado dos serviços de conservação tlo porto terá a seu cargo :
Dirigir as operações de tlragagcm; projectar e construir cács c rampas nccessarias para conta as terras,
nas secções tio }wrto sujei tas a excavação; reparar e
conservar os cães, que, por defeitos de construcção ou
insufficiencia de fundações, forem damnificados pelas
dragagens;
Determinar limites certos c invariaveis a excavaç.ões
que praticar, tanto nas proximidades dos cáes e rampas,
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como nos rios, canacs e fundcadouros; tudo de accôrdo
com as condições 2. a c 3. a;
Organizar um Regulamento para os serviços de_dragagcm, precisando o horario, dividindo o trabalho de
fórma a evitar interrupções e pt·evenir embaraços;
Tomar a seu cargo a direcção geral dos serviços
tcchnicos e administrativos, organizar um escriptorio
com o pessoal necessario ao completo desempenho dos
trabalhos a seu cargo, e montar uma officina de reparos
e conservação das dragas, apparelhos, vapores e batelões ;
Organizar rclatorios semestraes, contendo minuciosa
noticia dos trabalhos cmprehcndidos, acompanhados de
}Jlantas, prrfis, sondagens c outros desenhos explicati,·os; a~sim como do histo1·ico da parte administrativa,
orç:11m•ntos c descripçâo das obras em projecto e conslnH·r.:1o;
DdÍ·rniimr o local mais apropriado para o lançamento
da vasa cxcavatla, procrdendo mais tarde a exames que
compt·orem a convenicncia da escolha;
Obstar os lançamentos de lastro de navios c lixo da
cidadr, no~ futHie:-~tlouros, ráes o rampas;
Sujeitar ;í apreciação do Governo medidas tendentes
a melhorar os serviços de dragagem c material em uso,
tocbs :-~s vezes que as condições de momento reclama rem ;
Org:lllizar, fin:llmrnte, o pessoal sob suas ordens,
tendo em vista as convenicncias do serviço e a ncccss~ria economia, submettendo á approvação do Governo
o <Iuatlro dos empregados c tabellas de vencimentos.

vm.
O dirrelor dos trabalhos poderá te1· por ajudante um
Engenheiro, design:tdo pelo Governo, quando os serviços forem ele tal natureza e importaucia que exijam o
seu concurso.
O ajudante substituirá o tlirector nos seus impeclimenlos.
Secretaria dA Estado dos Negocias da Agricultura,
Com111crcio e Obras Publicas em 31 de Agosto de 187~.
-

ManoelJJuarque de ]Jfacedo.

N. S:Oí.- li\IPEHIO.- E~t 2

DR

SETF."Bno DE

i87~.

Ao l'l1de rlc Polieia da Ct"H·tr.- Explica algumas rlisposiçõps do
Hcgulamrulu auucxo ao Decreto u. o 2812 de 3 de Agosto de
!861, so!Jrc ccmiterios, e serviço de enterros.

3.• sécção.-1\lini~terio dos Nrgocios do Imp~rio.-
Rio de .Llneiro em 2 de Setembro de f87li.
Foi ouvida a 8erç5o rlos Negocias do Imprrio do
Consrllio de Estado ~olirn n repre;:cnla<,:ão do Conselheiro Provedor da Santa ca~a de J\liSI'I'ÍCOrdia da
C1irte rontra o a!"lo pelo qual V. S. decidira que
Jo~Hjuim Feneira Lopes r Sobrinho, e~tahPiecidrs com
cas3 de armador, não infringiram as disposiçfie~ do
Decreto n.o 2812 de 3 de Ago,to de 18ül, pelos factos:
1. o De terem forrado com panno de 15 preta a sab
Plll que se achava depositado o caclaver de Jcronymo
José de Frcilns Guim;lt·ães, c cohrrto com panno ele
seda lavrada o lustre 1l os espelhos da mesma sala; 2."
de annunciarem a ycnda e aluguel de objectos para enterro;:.
E Sua .Magestade o Imperador, Conform.1ntlo-;:e por
Sua Immediata Resolução de :3 de Dezembr·o do anno
pro:-cimo pas,ado com o p:trcccr· da referida Secção, cxando em Consulta de 3 de Outubro do dito anno, Houve
por bem 1\bn<l:Jr declarar:
1. o Que, tendo sido concedido á Sanla Casa de l\lisericordia, em -virtude do Dccrrto do Poder Le~islativo
n. o 583 Jc 5 de Setembro <le J851l, privilegio exclusivo
para o serviço do cnterramcnto dos callavcres das freguczias dc~ta cidade comprehendidas na área fixada
11elo O<•crcto n.o H'l3 de IH de O:rtubro de t8:it, c sendo
Jlrohihido, sob ;~s penas designadas no Decreto n. o 2812
de 3 de Ag·osto de 18tH, expedido em virtude do mesmo
Dr•creto n.o ri83, a IJll:tlquer pe,so:t ou associ:1çiio o fornecer, sem pcrmiss5o da Empreza Funer:tria, que está
a cargo da Santa Casa, objectos destinados :t s<'llll~lhante
fim; em hora nas tabellas annexas ao mencion:tdo Decreto
n." 2812 se taxe sómcntc o preço ele certas fnendas
que acJuella Empreza <leve empregar, a nem uma outra
Empr·cza collectiva ou indiviJual é licito fornerer fazendas, airHla que de <rualidade dilferentc, ouquacsqncr
ohjcctos, que se reconheça terem sido prepara<los premeditallamcnte para o serviço dos cntcrrog dc•ntro da
cidade, visto que por tal modo se prrjudicaria o
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privilegio, illudindo-sa o intento da lei que o autorizou: que, portanto, os qrw assim procedem, incorrem
nas penas do art. 102 do citado Decreto n.• 2812.
2." Que o facto de annunciar urna PmprPza collectiva
ou individual enci.lrregar-sc do fornecimento. para
enterros dentro da ciuade, dos objectos que só a Empreza Funeri.l ria póde fornt'cer, â~e ser con,Jiderado
tenta ti v11 de violencia da lei e dos Decretos lf'te asseguram ã Santa Casa de Miserrcord ia o privilegio exclusivo do serviço rnortuario, e servir para a applicação
das di tas penas quando se verificar o ac to annunciado.
O que communico a V. S. para seu conhecimento e
execução.
·
Deus Guarde a V. S.-João Alfredo Corrêa dB Oliveira.
-Sr. Chefe de Policia .da COrte.

N. 2;)!>.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM 2 DE SE'I'EMBRO DE 187(1,.
Approva a tabella da taxa dos telegrammas até íiO palavras na
Estrada de feriõ--rr.l'eãRdl.
-

Sua 1\Iagest:rdc o Imperador, Attendendo ao fJUe lhe
representou a Directoria da E,trarb dn feri'O de D. Pedro H. Ha por hem Approvar provisoriamPnte a tabella,
apresentada pda rnt•srua Drrer~lor·i;r em!> dr A.g-oslo proximo lindo, para rrgular ;rs tax;rs do ltlie<Xramrnas particulares, até vinte palavras, na referida Estrada.
Palar.io do Rio dn Janeiro em 2 dtl Setembro de !87~.

- José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DF.CTSÕF.S DF.
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N. 29o.- FAZENDA.- EM 2

DF. SETEMBRO DE

24:3

t874.

N:1o compete aos Inspectores das Thesourarias, mas sim ao Minis•
te rio da Fazenda, a concessão de dispensa de alguma das provas
de c~ncursoaos candidatos a emprego3 do mesmo Ministerio.

1\Jinistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio d Janeiro
em 2 de Setembro de t87L
O Visconde do Hio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesonro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da Thesour:lria de Fazenda de Mato Grosso que foi approvado o
concurso a que ahi se procedeu para provimento das
vagas de I. • e 2.• entrancia da Alfandega de Albuquerque, c bem assim que nesta data não só são confirmadas
as nomeações provisorias, feitas pela Presidencia dessa
Província, de Handolpho Olegario de Figueiredo para Lo
e Frederico Simplicio Gualberto de Mattos para 2. 0 Escriptur·ario da dita Alfandega, mas lambem ficam"cffectivamentc nomeados José Soares Muniz 2. o Escripturario
e Pedro Antonio da Silva Horta Filho 2. o Conferente,
lugares estes que já estavam exercendo interinamente.
Lembra, outrosim, ao Sr. lnspector o que já lhe foi
determinado, na Ordem do Thesouro n. o 72 ôe H de
!larço de 1872, sobre dispensa de exames e insullicienciade tempo para serem feitos com a devida calma e individuação; porquanto, ainda desta vez todos os quatro
concurrentes deixaram de exhibir as provas de lnglez e
Algebra, sem que tivessem requerido previamente ao
Governo Imperial a necessaria pennissão, e em tres dias
apenas deram eile> as provas escriptas e oraes de nove
materias differcntes.

llEf.I~ÕES

N.

297.-FAZE~DA.-Ell

3 DE

SETEMBRO DR

1874..

Sobre os vencimrntos de um Otlicial de Descarga supranumerario, designado (lara exercer interinamente o lugar de Porteiro
de sua H e partição.
·

:Ministerio do~ Nt~gocios da Fazenda.-Rio de Janeiro
em 3 ue Setembro Llc H~7í.
O Vis•·onde do B.io Br·anco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacion.d, declara ao Sr. Irrspector da Thesouraria Lle Fazenua da Província do Rio Gpnde do
Norte que o Offidal de Descarga, servindo de( Porteiro
da :AI fa nLiega da mesma Pro v incia, Manoel Ferreira
Nohí·e Pelinca, não lem direito ao vencimento flrste uilimo lugar, como peJe no requerimento remdlido pelo
Sr. lnspectorcorn o seu otlicio n."35 de t8deMarço
proximo findo; não só por não estar elle vago, mas
tambem por ~er o supplicante supranumerario, e por
tanto obrigado a desempenhar os St•rviços para, que fOr
designado, com o vencimento qu•• já p.. rc<'lte
E, não se podendo inferir d<~ Ordem n • fi dr t2 de
Fevt'reiro de' anno corrente, expeJida sobre as despezas
feitas com a installação da 1\le»a de Rendas de 1\lussoró,
que fosse approvado o abono feito ao supplicante, da
quinta parte do ordenado de Portt'iro, que lhe tem sido
pago, cumpre que cesse esse vencimento, por ser indevido; abonanrlo-se-lhc, porém, igual quantia como
gralilicação, além da que percebe como Olllcial de Descarga, sómcnte emquanto e-;tivcr no exercício do referido lugar Je Porteiro.

Visconde do Rio Branco.

'L 2U8.- GUERRA.- EM 4

DE SETE~IBI\0 DE

1874.

Hegula os(preços das prças de fardam<'nto, qne devem ~er
al.Jon1das ao3 alumnos praças de prct da \Escola 1\Iilitar, na
conformidadl' da TaLella exped1da com À viso de i8 de Agosto
ce.>lc anno.

Ministrrio dos Ne::;ocios da Guerra.- Rio de Janriro em 4 de Setembro de 1b7i.
111m. l' Exm. Sr.- RPrrlt'llo a Y. E~. a inclu~a ta1etla, regulando os preços das pe•;as tlc lardamento que

DO

GOVERNO,

têm dA set· abonada;; aos alumnos praça~ de pret da Es·
Milit~r. na r~nnformidadeda tabf'!la expedida com o
Aviso de 28 de A!losto findo; a fim de ser ella adopta~a
temporariamPnte na dita E l'O!a, crnquanlo não se der
no lavei differença nos preços correnlr'S.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqueira.- Sr. Visconde de Santa Thereza.

cob

Tabelln dol!l preços das peças dP. rordamento
que térn de ser obonadal!l o o,. alumno• praça•
•I e pr•et do E11colo Mlllror, no cont"ormldade
du to beiJa expedido COJD Aviso de ~8 dQ
DleZ proxfmo pDSI!IRdO,

PREÇOS,

PEÇAS.

Bonet. ...........................•...........•..

6n:JOO

Blusa de brim pardo ..........................

'1~ZOO

Calça de brim pardo ............................

~

Calça de brim branco ..........................

6/S090

Gravata de couro envernizado fino ............

lSI80

Manta de lã encarnada .........................

itJSOO

Sobrecasaca de panno azul. ....................

31SHISOO

Sapatos,- par ..................................

iWIO

'
Palacio do Rio dr Janeiro em i de Setembro de f87i.- 'Joilo

j José de Oliveira Junqueira.
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N. 2!)!).- FAZENDA.- EM õ

DE

SETEMBRO

DE

t 87 4,.

Corrige um erro typographico no (art. Ui das disposições preliminares ~a pova T~ifa das Alfandegas.

Ministerio dos Negocios de Fazenda. --Rio de Janeiro
em 5 de Setembro de 1874,.

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das
'l'hesourarias de Fazenda , para o fazerem constar aos
das AlfanJegas, que, no art. 12 das dispoúções preliminares da Tarifa publicada com o Decreto n.o 5580 de
31 de Março do corrente anno, ha erro typographico na
citação do art. 16, ~ 5. •, em vez do art. 20, n. o 5, das
mesmas disposições preliminares.

Visconde do Rio Branco.

N. 300.- FAZENDA.- EM .5 DE

SET~MBRO

DE 1874,.

Formalidades que devem as Tbesourarias de Fazenda observar relativamente ao despacho livre de direitos, dos medicamentos
e mais objectos que houverem-de ser importados pelos Estabelecimentos de caridade, existentes nas capitaes dll.s respectivas Províncias.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro
em ü de Setembro de 1874.

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do ·
Thesouro Nacional, rccommenda aos Srs. lnspectores
das Thcsoura rias de Fazenda que, quando tiverem de
inform:u scbre os pedidos tle despacho livre de d1rei tos,
de medicamentos c mais objectos que houverem de ser
importados pelos Estabelecimentos de caridade existentes nas capitaes das respectivas Províncias, na fórma
do art. 14, ~ 2. •, da Lei n. o 2348 de 25 de Agosto de
1873, mandem verificar previamente, não só si taes
objectos são proprios e indispensaveis para o fim a que
se destinam, mas tambem si as quantidades que se pretenuer importar, excedem ou não ás necessidades de um

DO GOVERNO.

anne: de modo a ficat· o Governo habilitado para fixar
previamente a quantidade e qualidade de tudo o que
tiver de gozar aquelle favor, como prescreve a lei citada.
Cumpre, outrosim, que os ditos pedidos sejam acompanhados de prova documental de terem todos os medicamentos e mais objcctos, por essa fórma despachados
no anno antel'iot·, sido cfTectivamente consumidos nos
estabelecimentos para que vieram; pois de nenhuma
quantidade dclles é licito dispór sem pré,via licença das
Thcsourarias de Fazenda e pagamento dos direiLos·r~s
pectivos.

Visconde do Ri9 BranétJ.

N. 301.- l<'AZENDA.- E!\1 9

DE SETEMBRO DE

187&..

Declara que a cobrança do imposto de industrias e profisàõe~, no
exercício de !874.-!875, deve-ser le"ità de cônformidãdeê'óm o
Regulamento annexo ao Decreto n. o 5690 de UI de Jull~à,J)ro·
ximo findo.
~

Ministerio dos Negocias da
em 9 de Setembro de 1874,.

Fazenda.-~io

de Janeiro

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao~ Srs. lnspectores das
Thcsourarías de Fazenda que,a cobrança do imposto de
industrias e profissões, no exercício de 187&.-1875, deve
ser feita de conformidade com o Regulamento annexo
ao Decreto n. o 551!0 de :15 de Julho proximo findo;
applicando-se aos collectados as taxas marcadas no
mesmo Regulamento ás industrias que exercerem, segundo o lançamento do dito exercício, feito na fórma
do Decreto de 23 de Março dg !869.

Visconde do Rio Branco.

DiCISÕiS

N. 30!.- FAZENDA.- E\1

u

OH FETRMJIRO DI t87~.

O novo prazo concedido aos Vigarlos para sellarem os livros, de
que trata a Circular n. 0 6 do L 0 de Abril deste anno, deve
ser contado da data do edital em que as Estações fiscaes publicaram a mesma circular.

Ministerio dos Nrg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em H de Setembro ele f87~.
O Visconde do Rio Branco, Pr1'sidentc elo Tribunal
do Thrsouro Nacional, dl'l'l:lra ao Sr. lnspector da Thesouraria de Fau•·da <1:1 l'ro,incia da B1hi<~,rm r1·sposta
ao ~cu officio n. 0 9:; df' 31 de J1diJO proximo lindo, que
bem proceuru mandando que o novo prazo concedido
peln Circular n. • 6 do 1." de Abril ultimo, para os Vigarios seltar·em sem rcv~lill;u;ão os livros do registro de
baptismos c obitos dos filhos livres ele mullwr escrnva,
fosse contallo da data rio edital em que as Collrctorias e
Mesas de Rend11s publicassem a referida Circular.

Visconde do Rio Branco.

N. 303.-FAZENDA.-EM H

DE SE1'El\IUUO DE i87~.

Approl'a a decisão da Thesouraria da Bahia sobre a data de que
deve ser contado o novo prazo, concedido pela circular do i. o
de Abril ultimo, para os Viga rios sellarem os livros de registro
de baptismo e obitos de filhos livres de mulher escn.va.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em H de Setembro de 187~.
O Visconde do Hio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, drclara ao Sr. lnspcctor da Thesouraria dP- Fazenda da Província da Bahia, em re~posta ao
seu officio n.• 95 de 31 de Jnlho proximo findo, que
bem procedeu mandando que o novo prazo concedido
pela Circular n.• 6 do t..• de Abril ultimo, par<~ os Vigarios sellarem ~em rev;llitlaçào os livros de rt·gistro de
baptismo e obitos dos fllho~ livres de mulher rsaava,
fos~e contado da data do edilal e111 que as Collectorias e
.Mesas de Rentlas publicassem d referida Circular.

Viaconde do Rio Braneo.
~~o;J'\:J'VV'

JW GOVERNO.

N. 30&.- FAZENDA.-EM H

DE SETEMBRO DE

487&..

Ai Thesourarias não têm que recorrer e:c-olficiodas decisões de sua

alçada sobre tomada de contas.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em H de Setembro de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
'fhesouro Nacional, commnnica ao Sr. Inspetor da Thesouraria de Fazenda da Província da Parahyba que este
Tribunal resolveu não tomar conhecimento do recurso,
que acompanhou o seu oficio n."23de H de Abril proximo Hndo, interposto pela mesma Thcsouraria da decisão pela qual ella julgou quite para com a Fazenda Nacional o Thrsoureiro respectivo, Vicente do Rego Toscano deBrito,nos exercícios de 1870-1871 e !871-1872,
á vista do resultado da tomada de suas contas, nas quaes
não foi encontrada falta ou ir-regularidade alguma; porquanto não é cabível o recurso ex-officio, em presença
do disposto no art. 5. o e 6. • do Dccrecto l1. 0 4644 de 24
de Dezembro de 1870, que, creando o recut·so de revisão para as proprias Thesourarias, apenas determina
que estas Repartições dêem conta dos seus a c tos e decisões ao Thesouro, ao qual enviarão uma relação semestr ai con Lendo a exposição dos fundamentos de taes a c tos
e decisões.

Visconde do Rio Branco.

N. 305.-MARINHA.-AVISO

DE

16 DE SETEMBRO

DE

1874.

Faz extensivas aos O.!f!çJMs e praçasda Armada as disposições
do Aviso do Ministerio da Guerra de i de Outubro de f85g,

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Marintaor!!C="""'Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 1874.
~"~~RA
Illm. e Exm. Sr.-Convindo á discipli â~~mada
que as disposições do Aviso do Ministeri (1~uerra de
4. de Outubro de 18õ9, junto por cópia, ~ applicadas
DE\'IJS0ES DE

f87i 32.

i
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aos Officiaes e praças da mesma Armada, recommendo·a
V. Ex. que, em ordem do dia, determine a fiel obscrvancia da doutrina do dito Aviso.
Deus Guanle a V. Ex.- Joaquim Delfino Ribeiro da
Luz.- A' S. Ex. o Sr. Vice-Almirante Joaquim Raymundo de Lamarc, Ajudante General da Armada.

Cópia.-N. 27:1.-GUE){RA.- Aviso
DE 1859.

DE'} DE

ouTUBRo

Determina ao Ajudante General do Exercito que faça constar
em ordem !lo dia, que tornar-se-ha àlgííarla mais severa censura, independentemente das penas da lei, toda a praça do
Exercito de qualquer categoria rJue recorrer á impt·ensa para
provocar conllictos c desrCS)Jeitar seus superiores.
-

>~

\

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em~ de Outubro de 1859.

.

Illm. e Exm. Sr.- Acontecendo que alguns Officiaes
do Exercito esquecidos elos deveres que lhes são impostos pelas leis e regulantentos militares, apresentam-se llluilas vezes pela imprens:1 ora censurando seus
superiores, or,1 cliscutinrlo objectos de serviço militai·,
c não podendo resultar ele semelhante procedimento
senão o enfraquecimento da disciplina e respeito que
mutuamente elevem-se os membros de tão distmcta corporação, disciplina e rcspei to sem que a fon;a armada não
corresponderá ao nobre fim de sua creação: cumpre que
V. Ex. faça constar em ordem do dia, que tornar~se-ha
digna da mais severa censura, independentemente das
penas tla lei, toda a praça do Exercito, qualquer que
seja sua categoria, que recorra á imprensa para provocar r.onllictos, c desrespeitar seus superiores, devendo
os militares, que se julgarem olfendidos em seus direi tos, representa r pelos tramites legaes ao Governo Imperial, que a nenhum faltará com a devida justiça.
Deus Guarde a V. Ex.- Sebastião do Rego Barros.Sr, Barão de Suruhy.

DO GOVERNO.

N. 306.- JUSTIÇA.- EM.

i(j Di<: SETEMBRO DE

1874.

Sobre o modo por que devem proceder os Fiscaes no caso de
~ infr·acção de '!posturas.

Ministef'io dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro
em i6 de Setembro de i87'1,.
Illm. e Exm. Sr.-Com o officio n.• 55 de i3 de
Abril ullimo, V. Ex. submetteu por cópia ao conhecimento do Governo Imperial, a decisão que dera á
uma consulta do3." Juiz tlePaz da parochiadaBarrado Conla, e o olficio que I h e dirigiu o Juiz de Di rei to da
Comar·ca de Grajahú contra aquella lleci~ão na parte relativa á competencia dos Fiscaes das C<~mar·as Municipaes para imporem multas aos infraétores de posturas,
e quanto a poderem servir· de testemunhas nos autos de
infracção pessoas a na lpha beta~.
Em resposta declaro a V. Ex. que, incumbe aos Fiscacs vigiar na observancia das posturas (art. 8;) parte
1. • da Lei do L • de Outubro de i828), e, dada a infracção, lavrar o auto com assigna lura de duas testemunhas,
e remetlel-o ao Procurador da Camara Municipal, de
conformidade com o art. ~;-; § 1. o do Decreto n. • ~82~
de 22 de Novembro de 1871; c que as pessoas analphahetas, uma vez que tenham presenciado a infracção,
podem ser testemunhas do respectivo auto, :~ssignando
alguem por e lias a seu rogo. O que V. Ex fará constar ao
Juiz de Direito da comarca de Grajahú.
Dens Guarde a V. Ex.-Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.-Sr. Presidente da Província do 1\branhão.

N. 307.-JUSTIÇA.-EMi7

DE SETEMBRO DE 187~.

Sobre duvidas iuscitadas na 1 execução do Regulamento da~ Relações.
-

2.• Secção.- Minister·io dos Negocios da Iustiça.Rio de Janeiro em :17 de Setembro de i87~.
Em officio de 2 de Junho proximo findo, submetteu
V. S. á consideração do Governo Imperial as duvidas
suscitadas na execução do Regulamento annexo ao Decreto n. o Mt8 de 2 de Maio do corrente anno.
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'Em resposta, tenho a declarar:·
Quanto n L • duvida-que acertadamente resolveu-a
V. 8. entendendo que, segundo os arts. H6, H7 e Uõ do
'citado Regulamento, a atlribuição de dar vista á~ partes
passou para o relator da appelação, qualquer qúe seJa
anatureza desta.
·
·
·
.·Quanto á 2.•- que em face 1loart. 83 do ~smo Regulamento, o Presidente do Tribunal, como relator das
petições de habeas-corpus, póde discutir o merecim_l!_áto
dos autos, e drve votar na decisão.
' ;
Quanto á 3."11nalmente-quP, conforme accordou-se
em Tribunal, á vi!'.ta do art. .84, daquello Regulamento,
deve o rrferido Prrsidcnte. J}a qúalidade lle relator, escrever nas petições de ltabe;~s·corpus as decisões que
sobre ell;is se proferirem. ~.''
Deus Guarde a'V. S.'-Manoel Antonio Duarte de Azevedo.- Sr. Consol heiro Presidente do Tribunal daRelação de Pernambuco.

N. 308.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OB{\AS
PUBLICAS.- Ell 17 DE SET~;MBRO DE 1874.
Approva a tarifa especial para transporte
--de ferro D. Pedro 11.

d~

sal,. na estrada
··

Sua Magestade o Imperarlor,( Ha por bem, sohre proposta da Directoria da estrada de ferro de D. Pedro 11,
approvar a tlrifa especial, que com esta baha, para o
transporte do sal nos carros da referida estrada. .
Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de Setembro de !874.

- José Fernandes da Costa Pereira Junior.

DO GO.VIRNo.

N. 309.-AGRICULTURA., COMMERCIO E OBBA~
PUBLICAS.- EM :1.1 DE'Si!:TEMBRO DE :1.87~.
Ãpprova provisoriamente por seis mezes as tarifas da Estrada de
ferro Leopol~ina, com a condição de as organizarem ~nnm
vauiênte dentro do mesmo prazo.

N. 6.- L a Secção.- Directoria Centràl.- Minis·
terio dos Ne~ocios da Agricu!Lu,r;l, Comme~ttio e Obras
Publicas.- Rio de Janeiro em f7 de Setembro de :1.874..

Em resposta aos seus officios de iO de Junho e 3:1. de
Agosto do corrente anno, declaro a Vm., para que o
faça constar á Directoria da·Estrada de ferro da Leopoldina, que autorizo-a a pôr em execu~ão durante o prazo
· de seis mezes as tarifas que apresentou para regular os
preços de passagens e fretes na mesma estrada; devendo
porem, findo aquelle prazo, apresentar á approvação do
Governo as tarifas definitivas e instrucções regulamentares par a o transporte de passageiros e cargas.
Deus Guarde a Vm.-José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Engenheiro Fiscal da Estrada de ferro da
Leopoldina.

N.

ato.- FAZENDA.- EM

:1.1

oE sETEMBRo •E

,-!sa.

Sobre os pedidos de augmento de creditos para despezas do
lllinisterio da Fazeüilã.

Ministerio dosNegociog da Fazenda.-Rio de
em :1.7 tle Setembro de :l874..

Jan~iro

O Visconde do Rio Branco, Presiuente do Tribunal
do Thrsouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectores das
Thm;ourarias de Fazenda que, quando succeda ser insufficiente o credito marcado para a verba' Thesouro
e Thesourarias » ou qualquer outra do Ministerio da
Fazenda, e fôr inuispensavel solicitar do Thesouro o necessario augmento, especifiquem nos peuiuos as razões
dos excessos da de$peza; indicando se estes se verificam
no pessoal, no expediente das Reparti~ões, ou em outras

DECISÕI<:S

subdivisões da despeza; e ficando bem entendido que
semelhantes excessos, clllquanto não forem a ttenclidos
pelo Thesouro, S('rão considerados sob responsabilidade
uos rcs(H~clivos Inspcclorcs. Onlt·osim, declara aos Srs.
Inspeclorcs que a de~peza com :ulmissão de collaboratlorcs, c de scrvcn tt•s, só podcrú ter lugar para o serviço
c nos lermos das fnslrucções de.18 de Outubro de !872;
em17uanto aos primeiros, se houYcr sohra verificada na
verba « Thesouro e Thesouraria.~ » ; cumprindo no caso
contrario solicitar autorização do Thesouro.

Viscondg do Rio Branco.

N. 3ft.- FAZENDA.- Eu 17 DE SETtnmno n~: 1874.
Approva a delibcra~;io da Thesouraria de Goyaz de elevar
de 2t;O~OOO a 37üHOOO o m·rfcmilo <lo .S>Iicitarlor do;' Feito> da
Fazenda na mesma Provincia; observando, 'porém, que- e-sse
àcio é da attribuição do TI tesouro e não das TIJesourarias.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 17 de Setembro de f874.

,r:---;.::~.:a:r=~

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tri.bunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Tbesouraria de Fazenda da Província de Goyaz, em resposta ao
seu oillcio n." 34 de 13 de Julho proximo findo, que fica
appr·ovada a resolução que tomou, em sessão da respectiva Junta, de elevar de ~OROOO a 37õ6000 annuaes o
ordenado do Solicit.adot· dos Feitos da Fazenda da mesma Província, João José de Azevedo, a contar do l. 0 de
Maio do anno corrente, em que foi installado o Tribunal da Relação nella creado; visto estar essa resolução
deaccdrdo com os arts. 9. 0 da Lei n.o 242 de 27 de Novembro de 184,1 c 49 da de n. 0 514 de 28 de Outubro de
1848.
Cumpre, porém, que em casos identicos solicite ao
Thesouro a elevação de taes vencimentos, por ser isso
da attribuição deste e não das Thesourarias de Fazenda.

Visconde do Rio Branco.
<N'Id"d'd'\:f'd"d'

DO GO\'l!.RNO.

N. 312.- FAZENDA.- EM 18

DE SETEMBRO DE i87~.

A dispensa dos exames de algebra e lnglez, nos concursos para
empregos de Fazenda, só póde ser permittitla nas Provindas em
que, por rãTtãde estabelecimentos de instrucção secundaria,
não fôr possi ve\ encontrar pessoas devidamente habilitadas.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em f8 de Setembro de i8H.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thcsouro Nacional, communica ao Sr. Inspectot·
da The~ouraria de Fazenda da Província do Paraná que
foi indeferido o t·equerimenlo que acompanhou o seu
officio n.• 4,S de :17 de Agosto proximo findo, c no qual
José de Santo Elias Afl'onso dn Costa pedia rlispcnsa. dos
exames de nlgebra e inglrz, para se apresentar 111; concnrso a que vai se proceder para o prernchimen1ó'dos
I ugares vagos de segunda en t,ra ncia ex is tentes n.a mesma Thrsoural'ia, visto qnr, na fórma do disposto no.art.
2:l rlo Decreto n.• 2M9 de H de 1\Iarço de.1860, essa
dispensa ~ó é prrmittifh nas Província'> em que, por
l'alfa do Pslabrlrcimentos dn instrnc<:ão sccunrlaria, não
fór !'OSSiYC) f'llCOnlrat· (1PSSOaS Jwbililadas para lacs
t'mprrgos.

Visconde do Rio Branco.

N. 3l3.- FAZENDA.- EM 19

DE SETEMBRO DR

tb74.

Sobt•e uma reclamação do Superintendente da Estrada de ferro
do Recife a S. Francisco, conc-ernente ao imposto de industrias e profissões.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em i9 de Setembro de 187lj,,
O Visconde do Rio Bt·anco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo presentes os papeis relativos
á reclamação feita pelo Superintendente da Estrada de
ferro do Recife a S. Francisco contra o procedimento

2:)6

DECISÕES

do Collector das rendas geraes da villa do Cabo, na Província de Pernambuco, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da mesma Província que, pelo novo
Hegulamento para a cobrança do imposto de industrias
c profissões, está providenciado quanto ao que, para o futuro, deve pagar aquella Companhia, o qual será calculado sómente sobre o rendimento liquido excedente a
7% ;e quanto aos exercícios passados, que, uma vez que
esse imposto era devido, bem procedeu o tlito Collector,
cobrando-o pelos meios legaes.

Visconde do Rio Branco.

N. 3!4.- FAZENDA.- E~l t9

DE SETEMBRO DE

t87~.

Sobre o imposto de industrias e profissõe& devido pela Companhia irá Estrada de ferro do Recife a S. Francisco.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 19 de Setembro de 187t,.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo presente os papeis relativos
á reclamação feita pelo Superintendente da E">trada de
ferro do Hecife a S. l<ranCisco, contra o procedimento
do Collector das rendas geraes da Vil la do Cabo, na Província de Pernambuco, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria uc Fazenda da mesma Província que pelo novo
Hegulamento para a cobran'ta do imposto do industrias
e profissões está p1·ovidcnciado quanto ao que, para o
fuluro, de\·e pagar aquella Companhia, o qual será
ca leu lado súmcn te soh1·e o rendi meu te liquido ex.ceden te
a 7 "/.;e quanto ao3 cxcrcicios passados, qur, uma vez
quo esse i1uposto ora dcviuo, bem prorccleu o dito Col-.
leclor cobrando-o pelo-; meios legacs.

Visconde do Rio Branco.

DO GOH.RNO.

N. :Htt- IMPERIO.- EM i9

DE SETEMBRO DE

1874.

Ao Presidente da Província do Rio de Janeiro.- Declara que são
inrompativeis os cargos de Vereador e de Thesoureiro dn Secretaria de Policia.

2. • Src(ão.- Mini~tcrio dos Nrgocios do lmpcrio.Rio de Janeiro em 19 de Setembro de t8H.
1\lm. r Exm. Sr.- Em resposta ao officio de J8 de
Junho ultimosobn."99i no qual V. Ex. mecommunica a consulta que a V. Ex. fizera a Camara Municipal
da capital de~~a Província sobre a incomp3lib;Jidade
dos car!.'OS tl'l VercaJor c ThesoUI'eiro da Srcrctaria da
Policia, declaro que não poLlcm ser e\lcs accumu!ados á
vistn 1l:1 Aviw n.• 89dc4rlcJulho Llct8~7~3.ce:u
virtude Llo qual ha incompatibilitlaile quando tla accumnlação ilGs cargos resultar impossibilidade tlc ser cada
um desempenhaLlo satisfactoriamentc.
Deus Gua rtle a V. Ex.- João Alfredo Col'rêa dt- Oliveira.- Sr. Presidente da Proyincia do Rio de Jancin:r.

N. 3lfi.- JUSTIÇA.- EM 2l

o

DE SETEURO DE

i87.\.

Procurador da Corôa toma assento entre os membro~ da Re··
lação, mantida a regra da antiguidade.

2.• Srcção.-Mini~trrio dos Nflll'Ocios rla Justi(a.Rio de Janeiro em 2l de Setembro de 1874.
111m. c Exm. Sr.- Com seu officio n. • 222 de 5 do
corrente, remct teu V. Ex., por cópia, o que li· e dirigiu o Prr.~idcntc da Rrlação dessa Província, consultando si o Procurr~dor da Corôa deve ter assento á direita do mesmo Prrsirlentr, embora não seja o Drsembarga<lor mais antigo, ou si a antiguidade regula a
precedencia.
Em resposta declaro a V. Ex. que, na falta de disposição especial sobre o caso, deve ser mantida a regra t::a
antiguidade, segundo a qual o Procurador da Cor1JaTõ~~
mará assento entre os membros do Tribunal. ~\~f\RA \
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel An.~()ni~~lwrte de , 1
Azevedo.- Sr. Presidente da Provinci~ d,\l:~as Geraes. , JJ
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N. 3t7.- JUSTIÇA'Os

{pod,~res

E~I

21

Dli: Si•:TEMBRO DE

!874'

das \proeuraçlies, não conlentlo a clausula in-soli-

dum, cabe a qualquer dos ruaudatarios indistinctamentc.

l\linisterio dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro
de Setembro de :1.874.

em~~

lllm. e Exm. ~r.-Foram presentes a este Ministeriu o offido de V. Ex. n. 0 73 de 8 de Julho ultimo,
e p:1peis juntos sobre a seguinte duvida suscitada na
Thr•sor1raria Provincial, -si a procuraç;io que confere
pod1·res a mais dl' um prncnrador pan recebí~r vcndnwrdos, sern a elausula in-solidum, só devn ser acl'ita
q::an.!o :rprPsentada pt~lus ruarHlatario.; eonjunclam,•ntc,
ou si póueser exhibida por um delles para os ueviuos
ciTei los.
O Governo Imperial approva a decisão, peh qual V.
Ex., de accôrdo com o parecer do Procurador da Corôa, declarou ao lnspcctor da Thesouraria Provincial,
que na cspecie sujeita aos poderes ria prowração, uão
contendo a clausula alluuida, cabem a qualr)uer dos
mandalarios indistinc ta meu te.
Oous Guarde a V. E :c- Manoel Antonio Duarte de
ÁZBl'Cdo.- Sr. Presidente da Província do Ceará.

N. 318

~GUERRA.-

EM 22

DE

sETE,mno nre

tsa.

Adopta provisoriamente para os Corpos de Infantaria pesad~, a
medida indirada pelo Ajudante General, de terrm um corneta
em cada companhia dos flancos, continuando, porém, os tambores marcados pelo plano de organização de U de OutuJ,ro
de !870.

Ministerio dos NAgocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 22 de Selembro de :l87í.
Jllm. e Ex'n. Sr.- Ficando adopl~da prorisoriamenle
para os Corpos de Infantaria pc-arfa, a medida 1 or V.
E1. lembrada, úe terem um comet:~ em ca.Ja companhia dos flancos, continuando, por<'m, os t:~mborrs

DO GOVER~o.

marcados pelo plano de org.mização de 12 de Outubro
de t.870; assim o declaro a V. Ex., para seu conhecimeu to c de vidos elie i tos.
Deus Guarde a V . Ex.- João José de Oliveira Junqueira.- Sr. Barão da Gavia.

N. 319.- GUERRA.-

E~l

22

DE SETEMBRO DE

1874.

D 'e Iara quaes as eondiçúe3 em que aos Officiaes honorarios pensionados, quando empregados. compete o augmento de soldo
da nova tabella.

1\linisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro
em 22 de Setembro de i8i4.
111m. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção de Guerra
e l\larinha do Conselho de Estado sobre a verdadeira
doutrina d~t Imperial R1·solução de J3 tle Agosto do anno
proximo lindo, de modo a se delinir, se aos Ofliciaes honorarios pensionadcs, quando empregados, compete o
au~.unento de soltlo concediLio pelo IJecrelo n. 0 2!0:> de 8
d1' Fevereiro de Hl73.
E Sua Magestade o Imperador, Conformando-sr, por
Sua Immediata e Imperial Hesolução de :.22cit• Junho ultimo, com a consulta da mesma Secção de 20 de Novembro do l'l'ferido anno, Hollve por bem Declarar:
1." Qu1~ os Uflidacs honorarioo, eiTectivamente er.lpregados nos serviços militares, nm que o são os do
ExtTcito, deV(·lll perceiJer o augmcnto de soldo votado
no dito Decreto de 8 de Ferereiro, sejam ou não pen~ionad os.
2. o QHc os ditos Officiaes, empregados no Asylo de
Invalidos da Patria, ou n'outros semelhantes, não comprehenditlo,; na cone! usão antcced ente, não têm direi to
ao mesmo augmento, mas sómente ao que se achava
determinado antes do referido Decreto.
O que lero ao conhecimento de V. Ex., para os fins
convenientes.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Olil'eira Junquctra.- Sr. Ajud3nte General do Exercito.

ll~ClS!lF.S

N. 320.- FAZENDA.- EM 22

DE SETEMBI\0 DE 187~.

Declara que o preceito do art. 5. o do Decreto n. 0 f073 de 30 de
Novembro de f85:! só se refere ao empregado que estiver em
commissão fôra da séde de sua Repartição.

1\linisterio dos Negocias 1la Fazentla.-Rio de Janeiro
em 22 de Setembro de 18i(J,.
Em solução á consulta feita pela:l." Contadoria rm 28
de Agosto ultimo, si o art. Ü. 0 tio Decreto n. 0 1073 de
30 de Novembro do 1852 é applicJvel aos Empregados
que ~>ervem em lugares onde estacionam as Repartições
a que pertrncem;declaro a V. S., para os Uns conven ien les, que o prece i lo do di lo ar I i go 'ó ~>e refere ao empregado QUe estiver em commi!'são fóra da sétle de sua
Reparti1:ão; c, portanto, o que rslirer commi,sionado
na localiuadc !lella, e fór na mesma promovido, e considerauo em ciTecti vo exercido, c deve perceber os vencimentos proprios de seu novo empreg·o.
Deus Guat·1le a V. S.- Visconde do Rio nranco.-Sr.
Conselheiro Director Geral da Contabilidailc.

N. 321.- FAZE:-mA.- EM 22

oE sETE,mno nE

t874.

Approva a resolução da Thesouraria da Provincia de Santa Catharina, de elevar de l!O a l!5 °/0 a porcenta~em do Administrarlor e
do Escrivão da !Ilesa de Rendas da Yilla de Itajahy.

l\linistcrio dos Negocias tla Fazenda.-- Rio de Janeiro
em 22 de Setembro de 18i!L

O Viscon(le tlo Rio Branco, Presidente do Tribunal tio
Th(•souro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Thesouraria de Fazenda da Provinci:~ de Santa C1tharina Que,
ã vista 1las razões constantes do seu officio n. 0 86 de t.7
de A~osto proximo findo, fica approvada a resolução que
tomou, em sessão <la Junta, de elevar de 20 a 25 % a porcent:~gem que compele ao Administrado!· e ao Escrivão
da Me3a de Rendas da villa de ltJjahy, na mesm1 Provincia.
Visconde do Rio Branco.

110
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N. 322- FAZENDA.- Eu 23

DE SETHIBRO DE

1874.

A por·centagem que compete aos empregados das Estaçoes de arrecadaçãn pela cobrança da divida activa, feita independentemente da execução judicial, deve ser contatla do I. o de Julho
de 1873.

Ministerío dos Negocios da Fazenda.- lHo de Janeiro
em 23 de Set1•m1Jro de 1874,.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro NaL"ional, declara ao Sr. lnspector da Tlwsouraria de Fazenda !la Provint:i:I de S. Pc!lro do Rio Grande do Sul, ern rc5posla ao SI' li officio n. o 104, de t.8 de
Julho proximo lindo, CJUe !ica appruvada a resolução que
tomou de m:uHiar p~tgar ao~ empregados da Alfandega
de Porlo-AicgrL' a pot·ccntagcm de 1,2% da renda proveniente da co ora 11~a da dl viu a a c ti va, fei la independentemente dJ execução judidal, e a contar do t..• de Julho
de 1873, no~ termo' do art. \J. o do Decreto n. • 5323 de 30
do mez :m te riu r.

Visconde do Rio Branco.

N.

:);! ; . - L\ZI~NDA.-

Eu

2~ DE SETEMB!IO DE

1874.

A-; Presidcncias dn Província não podem intervir no exame das
Contas que os Engenheiros devem pre,;tat·, pelas despc1as com
a 1118ilição c !lernareaç~o de terras publicas devolutas, e outros
lra'1alhos scrnelhnntcs.

Ministcrio do~ ~egocío~ da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 2'~ de Setembro de 1874.
O Visconde tlo Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tPndo presente o officio endereçado
pelo Sr. Inspector !la The~ouraria de Fazenda rla Província de Sanla Ca lharina á Directoria Geral da Tomada
de Contas, em 27 dcD:·zemhro de1873, declara-lhe que a
intervenção das Presillcneias de Provincia na tomada
das Contas que os Engenheiros devem prestar pelas
quantias que, por ordem dellas, forem-lhes adiantadas
para occoncr ás despezas com a medição e demarcação de

26~

terras publicas devo! u l:l~, c outros trabalhos semrlh:mlimit:-Hca rrmeltPremús Thrsonrarias dr Fazenda
cópias da~ instrucçõt•s qur li\'erem datlo nos mPsmos Engenheiros, a fim de qun rlbs possam conhrrer qual a naturrza e extensão da autorização concrdida a taes responsaveis para clespenderem os dinheiro~ que recrbcrcm; cumpri ndo-1 h e~, ou tro~i m, no caso de ocroner duvida na intclligt~ncia da-; referidas in,;trurçõrs, explicaias indit~antlo clarnmcnle a ortlrm tia dPspeza, r alô a
fórma por que tleverá ser cfTectnatla, não sendo opposta á
lei.
Nilo podem, porém, as Prrsidencias intt•rvirde modo
algum no examr const'<]Ut'nlr, moral c arithmetico, das
contns, fdto pelas Thcsourarias de, Fazenda, nos lermos
da legi~lação em vigor, quér mandando que estas aceitem
drspeza niio clorument;ula devidamenlr, rrcihos tle compras de objectos desneressarios ou ndquirirlos por prrços
exagerados, tJuér dispensando os rrsponsavcis de apresentar na~ ditas Thesourarias conhecimentos em fórma
de haverem feito entrega dos oiJjeclos comprados, que
não foram consumidos ou não fiearam inutilizados,
á pessoa incumbida da guarda c deposito dcllcs.
te~,

Visconde do Rio Branco.

N.

:l:!~.-

GUEHRA.--- Eu 24

DE SETE)JBRO DE

1871.

Declara que as disposições dn Aviso ti~ !7 de Agosto tie l81S9 sãu
extensivas aos Cai\ eles c Olliciae s inferiores de conducla illibada, reconhecitla pelo resprctivo Commandante, para o fomrc
cimento de metlicamcntos, quantio obtf>m ellcs licença para
tratar-se em casa de suas farnilias .

.Ministrrio tios NPgocios da Guel'l'a .-Rio de Janriro
em 24 de SctcmiJro de 1874.
lllm. c Exm. Sr.- Em solucão á com.ulta <lo Delegado do Cirurgiiío-mór do Exc'rcito na Pr·ovi.1ria do
Rio Grande do Sul, r. :1 V. Ex. transmiltida pelo Commando das Armas da dita Província, com olllcio de H
de Junho do corrente anuo, perguntando se ás praças
de pret, fiUP obl~m licença para tratar-H' em ra~a de

IJO

liOVE:RNO.
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famílias, Msiste o direito ao fornecimento de me·
dicnm•'ntos pelos Hospitars c Enfrrmarias Mtli 1 .ar~s. á
vista de rrcnitas de mPdicos militares, drclaro a V.
Ex., pan ~eu conhecimento c fins convcnicottc~, que
as disposiç\ii'S do Aviw de 27 de Agosto de tR~i!l, fazendo aquella ronce~são aos Officiars, ficam extensivas
tamhem aos CHletcs e Officiacs inferiores de conducta
illibada, reconhecida pelo respectivo Comll1.1H·I"nle.
Drus Guardo a V. Ex.- João José de Olit~eira Junqneira.-Sr·. Ajudante General do Exercito.

sua~;

N. 32õ.- FAZENDA.- EM 2l'l

DI': SETEJ\IBRO DE td7~.

Os rrqucrimcntos de funccionarios publicos pedindo allestados
de frequencia ou cxercicio, não estão sujeitos ao p~gamimto do
sello.

Ministrrio dos Negocias da Fazenda .-Rio de JaneirQ
em 25 de Setembro de l87[j,.
O Visronrle do Rio Br•mco, Presidente do Trihunal do
The;;ouro N:u·ional, declnra ao Sr. Jn,pector da Thesoureria dr Fnrnd<t da Província do Rio Grande tio Norte,
em resposta ao sru offi,;io n. o H6 de 29 de Julho proxiino
fin,Jo, qnr, dl'stle qne <JGs Emprc.~ados ns,isto, por lei, o
direi to de e"< i~· i r a Ltestndos th~ frr·quencia ou r-xercicio, e
de exhihil-os oiTiei:tlmentc indepentlcnlemenlo ue sollo,
os r•'qucrimcntos, que são o mnio 1lc fazer ellectivo esse
direito e garanlil-o contra a negligencia ou abuso dos
snpr•t·iorps, c dn provar qne dellr. usaram em tempo,
clev••m g-oz:tr da isenção llafJnrllc imposto Cflncedido
aos allurlidos altestadns; como se vê da ordem de 6 de
Fevrr·riro tio anno correntt', Pxpctlicla á Thesouraria da
Prodnl'ia tln S. Panlo, salva entretanto a hypothese
do art. 16 do Regulam<'nto annexo ao Derreto n • [j,505
de !l dP Abril de 1870.

Visconde do Rio Branco.

DECISÕEl'
N. 326.- FAZENDA.- EM

~5 DE

SETEMBRO

DE

t874..

Approv.l a resolução da Thesouraria de !\lato Grosso, de elevar de
UI a 23 p lr cento a porcentajem dos Empregados da Collectoria
da capital da mesma Provincia.

Ministerio dos Negocios de Fazenda.-Rio de Janeiro
em 25 de Setembro de 187 4.

O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesou• t' Nacional, declara ao Sr. lnspector d~ Thesouraria d1~ l•'aunda da Província de 1\lato Grosso que, á
vi,la rlas informações a!Jrwxas por cópia ao seu oillcio
n.o 3:.J de il de Julho proximo pa<sado, lir.:a approvada
a resolução que tomou, em sessão da respectila Junta,
de elevar de 15 a 23 por cento a commissão qut• compete
aos Empregados da Collectoria da Capital ua dita Provinct~1 J partir do exercício de 187'l-l8i5 em diante.

Visconde do Rio Branco.

N. 327.- FAZENDA.- Eu

2~ DE

SETEMBRo

DE

1874.

Deelara que os dinheiros de defunb>s e ausentes, arrecadados na.
cidade de Nictheroy, devem ser recolhidos directamente ao Thesouro; e bem assim que a escripturaç:lo relativa ao peculio dos)
escravos, c entrega das f}Uantias dessa procedencia, deve ser
feita de accurdo com a circular n. o l!l de :u, de Julho ultimo.

1\linisli•rio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro
em 25 de Setembro de l1;7L
111m. e Exm. Sr.:- Rogo a V. E'{. sesirva declarar
ao Juiz de Direito da 2." vara civcl 1la comarca de Nictlreroy, em ~·espo>ta ao omcio por elle dirigido em 6 de
Agosro prox1mo passado á respectiva Collectoria, e por
esta trazido ao conhecimento uo Thesouro para se resolverem os pontos duvidosos, que os dinheiros de defuntos e a.nsent~s arrecadados naquella cidade dt•verão
ser rccoll11dos drrectamrnte ao Thesouro, na fórma do
A.viso do 1\linister·io da Fazenda de 31 de Março ue 187f.
VIsto não existir alli Thesouraria, nrm Recebedoria.

IHJ
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E bem assim, que a escripluração relativa ao pcculio
de escravos prrmitlillo pelo art. 4." da LPi de 28 de Setembro de J8it, c que, no~ tel'mos do art. 49 do Decreto
<lc 13 de Novembro de Hl72, púdc ser recolhido ás Estações Fiscacs em virtuue de autorização do Juiz de
Orphãos respectivo, deve StT ft•ita de accôrdo com a
circular n. • 21 de 24 de Julho tio corrente anno, a qual
lambem d i~põe o mor! o por q tw ~e d cve fazer cn !rega das
quantias da mencionada procedencia.
Deus gu;nde a V. Ex.
Visconde do Rio Branco.

-A' S. Ex. o Sr. Manoel Autonio Duarle de Azevedo.

N. :~:tH.- FAZENDA.- EM 26

IJE SETE~lDI\0 DE

t874,.

Dcc:ara COliJO deve ser classificada a dcspcza com o pagamento dos
juros, que vrnce1n a;; quantias provenientes do peculio dos•es~~ravos.

1\lini:üerio dos Negado:> da Fazenda .-Rio de Janeiro
em 26 de Sctemhro ti c i874.
O Visconde tlo Rio Br-.1nco, Presidente do Tribunal
do Tllesouro Nacional, Lendo em vista o officio n." 97 da
TIH•souraria de Fazrnrla da Provincia :b B:illb, de 12 de
Agosto pt·ox i mo lindo, de ela r a aos Srs. luspec torcs uas
The~onrarias de F;1zrntla qne a dt>~Jwza com os juros que,
11a fórma rla Circular n.•: 63 de 9 de Outubro de 1.873,
vencem as quantias, proYenientPs do peculio dos .escravo~, recolhidas ao Thrsouro e Thesourarias de FaZPnda, em virtude do art. 4H do RPgulamento annexo
ao D.'crel o n." ;>t:m de 13 de No vem IJro de 1.872, deve
~erclassilicadn na YcriJa •Prnmios,juros recíprocos, ele•
do art. 7." cb L•i ll. 0 234:8 t.lc 25 de Agosto daquellc
anuo; 'i:;;to que nl'lla se escripturam os juros de UJ.I_..,
__ee--.._
quer tlqlüsito,;, excepto os elos emprrstimo.~
~iJ.di6A
orpllão:;, por terem verba especial.
\j~\'1\ 1-\n
l'\o..~".,.. I
Visconde d , ~'llnmco.
~
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N. 329.- FAZENDA.- Eu 29
Revoga

DE SETE~Inno DE 187~.

a oi·dem de 17 de Outnhro do a uno passado, relativa ao

pag:uncnto do~ nncimcnlos man,ados aos Professores tio Semi·
nario tle Olinda.

:Minislel'io rios Negocio~ de Fazenda.- Rio de Janeit·o
em 29 de Setembro de 187L
O Viscontle do Rio Branro. Prrsitlenll' elo Tribunal do
dPrlara ao Sr. Inspertor da Thesourarb de Fazrnda da Provinria de Pernamlmro f]Ue, r1n
conformidade <lo Aviso do Minislt'rio do lmperio de 21
do mrz correnle, lira rrvoa:arl:t a Onlem n. 0 221 rle 17 de
Outubro de 187:1. qur maneJou entregai' ao Renu. Bispo
da Diocese de Olincla on a pes.,oa por elle :mtoriza1la, a
impo1'!:1ncia dos wnrimentos marcados aos Professores
do rr·srwctiro SrminHio, prlo Decreto n. o :J073 rle 22
de Ahril de IHtJ; proredrndo-sr ao pagamento de taes
vencimrnlos <'omo ~c pr:1ticavr~ nnteriornwntc á execuç::io da citada OrdeP',
TllrsouroN~cional,

Visconde do Rio Branco.

N. 3::10.- MARINHA.-- EM 2!) DE

SETE~IDRO DE 187~.

1\fantla dr.llilar ao Official de Fnzrnda do Corpo de Imperiaes
Marinhrircs 03 C'scalcres ~o servir.:o do Quartel Grneral de
Marinhn.

N. 2387.- 'La Srcção.-- Mini~tt•rio rios Neg·orins tia
.Mariul1a . - Hio de Janeiro em 29 rle Setembro dr• i87~.
111m. c Ex.m. Sr.- ~l'gundo as disposições do Hr.!!:ulamente annexo ao Deereto n .o !'i522, de 2 dl' 1\Iaio
ui limo, devem oq rs~alt'l'l's :10 srrvi~o dc.~se QuarLPI·
Gcn,'r:d ser debitados ao Olfieial de Fazenda empl'l'g";Hio
no Corpo de ImrPriars Marinheiros: cumprindo, portanto, que V. Ex. expe~a nl'ste srntirlo as convenientes ortlrns.
Assim fica responrlirlo o officio clr V. Ex. n." 1086,
de 2~ do corrente.
Deus Guarde a V. E\.-- .Joaquim. Delfino llibl'iro r/11
Luz.-Sl'. Ajudante General da Ar111acta.

DO

GL·VERNO.

N, 331. -JUSTIÇA.- Kt 29
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DF. SETE~IRRO DE :187~.

Sobre a tia la da e:~:eruç:1o LI o HuYO Hegimento de Custas.

2.a Serç:io.- Minbtcrio dos Nc!2:orio::; da Justiça.Rio de Janeiro em 29 de Setembro rle :1R74.

Consultou Vm. em officio de ~m do corrente Ri deve
ser exrL:utatlo o novo HPg-i111rn lo de Cusl:~s desde a
data de sna publicação ou depois de decOJ-rido o prazo Llc
oito rlias marcado para a execução d:u; Leis.
Em resposta tleclaro a Vm. que o RPgimenlo citado,
embora PX[H•tlido por autorização legislativa, obriga
desde a sua pnblicaç:io; pois neste caso o qtw regula é,
não a malnia ou natut·rza do :teto, mas a fórma delle;
c assim se tem sempre procedido.
Deus Gtlll'dl) a Vm.- Manoel Ant·mio Duarte de Azemdo.- Sr. Promotor· Fiscnl de C 1pellas c Resíduos.

N. 332.-JlTSTIÇA . - E)l 2!)

DE SETEMBRO DE

:1874.

N:1o potlCHJ scn·iJ· no mesmo termo dous irm:ios, um na qualidade de Promotor Publico, e outro na de Delegado de Poliria.

Ministcrio dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro
em 2n de Setembro de 187~.
Il\m. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio dessa Presidl'ncia, datado do t." de Agosto ultimo, consu\lando
si, á vista do art. tO~ 1. o da Lei n. o 2033 de 20 de Sctemht·o de 1871, podem ~enir no mesmo termo dous
irmãos, um na qu:~litladc de Promotor Publico, c outro
na de Deleg-ado de Poli c ia, LI Pclaro a V. Ex. que, n1 incomp:~tibilidadc neste caso é manifesta, como j<í decidiu o Aviso n.•:174 del5rlr MaioJei868.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
A.zeredo.- ~r. Presidente da Proviucin das_ Alagóas.

HECISÕES

N 3:~:3.-JUSTIÇA.- EM 29

DE SETEMilRODE 187~.

N:io h~ inrompatibilidatle para servirem simultanramcnte o Delegar! o de Policia de um termo e o Juiz de Direito ria respectin COIII:li'Ca.

2.• Sec.:ão . - ~Jini:;tcrio Jus Ncgocios 1.L1 Justiça.Rio dda1:eiro t'm 29dc Setembro de 18í4.
111m. e E'\ul. Sr.-E:n otllciode Hido correulc commnni,·ou cs'a Presidt•ncia ~ solução que dera [l con~ulla do Jn z ~Iunicipal do lt~rmodcJaguarão, declarando
n:io l1a1 er inromp:ttihilid:Hle para servirem silllullanPaJllt'Jllt' o Jlt-l,•g-ado de Policia daquclle t1•rmo c o Jniz
clr Direilo da re~pccliva comarca, sendo as mulheres
de ambos pritnas co-irmãs.
E o Gon~rno Imperial approva a deci~ão de V. Ex.,
por 'er conforme á Ord. Liv. Lo Til. 79 ~ 1,:) r Aviso
11." ~ de 30 de Jalll'iro de 18fHJ.
o.~u,; G!wt·d,• a V. E o,;.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Prcsitlenk da Província de S. Pedro elo
Hio Grande do Sul.

N. 3H.-JUSTIÇA.-EM 30

DE sETEllllRO

nEJ874.

A decisão lle um conflicto de jurisdicção suscitado entre autoridades de Provincias diversas compete á Rela~iío do 11istricto
tflll' as t'nnJ prehcntlcr.

2. • Secção.- .Ministerio dos Negocios da Justiça.Rio de Janeiro em 30 de Selcmbro de t87~.
lllm. e Exm. Sr.- Em officío de 13 de Agosto ullimo,
communicou V. Ex. que cnlre as autoridadesjudiciari3s
dos termos de Qurbrangulo e Bom-Conselho, o primeiro
pertencente a cs.<a Província c o segundo á de Pernambuco, se suscitára um conflicto, que essa Presidencia
deixou ele decidir temporariamente nos termos :lo art.
0
~- , § 11 da Ll'i de 3 de Outubro de Hl3~, limitando-se
á remessa dos respectivos papeis á Relação competente,
por Eer disputada a jurisdicção entre autoridades de

llfJ

2fiU

loOVF.II'iO.

Provinda~

divr1·sas, mas comprehcndirla!\ no dislricto
tlarp!rlle Tribunal.
O Governo Imperial approva a tlelihcr;tção que V. Ex.
tomou, conforme o rspirito da Lei c a natureza do
caso.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevtdo.-Sr. Presidente da Província das Alagôa~.

N. 33!L- JUSTIÇA.- EM 30 DE

SETEMBRO DE

\874.

O Tabellião e Escrivão de um termo não póde advogar em outro
da mesma comarca, onde esse Serventuario accumula runcções
de Official do Registro Geral das hypotllecas.

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.Hio tle Janeiro rm 30 de Setembro ele \874.
111m. e Rxm. St·.- Foi presente a este 1\linisterio o
oflicio n. • 8:i de 24: de Agosto ultimo, r•m que V. Ex.,
referindo-se á ronsulta tlo Juiz rlc Direito da comarca
de S. BcrnJrdo das Russas, ccPnmunira haver decididoque o Tabelli;To do Publico, Jutlicial e Notas c Eserivão
do Crime e Civcl elo termo de S. Bernardo, niio pódc advogar no do Limoeiro, tambem pcrtcncrtilc á mesma
comarca, onde aquelle Sencntuario accumula as func~õe!nle Official do Registro Geral das Lyptol I!Pt:as.
Em resposta lenho a declarar que mereceu approvação
do Governo Imperial a decisão dcss:1 Pr,•sitlenria, por
ser fundada na Ord. Liv. L o Til. i08, §~ ~3 e 2~ e
Liv. 3. 0 Tit. 28~2. ,bem como noAviso n. 0 8Ude.\
de Junho de i847.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.-Sr. Presidente da Província do Ceará.
0

':?70

liECISÔES

N. 33fi.- AGRICULTURA, COl\IMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- . E~I 30 DE SETEMBRO DE 187~.
Mandando executar o art. 96 do Regulamento de f3 de Novembro
de t87i, obrigando os membros da \Junta classificadora de \
e~cravos ao cumprimento dos seus deveres, sendo desconhecida
a natureza do impedimento do respectivo Escrivão.

Ministerio dos Negocio.;; ua Agdcultura, Commercio
Obra3 Publicas.-Rio ue Janeiro em 30 de Setembro
de 187~.
111m. c Exm. Sr.- Em resposta ao oficio dessa Presidcncia n.o 526 de 31 de Agosto proximo findo, communico a V. Ex.. fJUC, nesta da ta, solici Lo do 1\Iinisterio
ua Fuzend:~ a expedição das necessarias ordens para qne
seja posta á llisposição uessa PresideiJCia a quantia de
200h000, por conta da verba-MaHumi,sões- do corrente exercício, a fim ue ser applicada a occoiTer ás
despezas com objectos para o expediente da Junta classificadora de escravos desta capital.
Quanto á suspensão uos trabalhos ua Junta, por não ter
siuo ainda tomada providencia alguma sobre a remuneração pelos serviços do individuo que sene no impedimento do Escrivão uo Juizo de Paz, rccornmenllo a V.
E"<. que, na conformillade doart.96 do Regulamento de
13 úe Novembro de 1872, compilla os membros da mesma
Junta ao cumprimento dos seus dcnres, tanto mais
quanto não se declarou a natureza Llo impedimento que
tem impossibilitado dLl comparecer o rcferiuo Escrivão.
Deus G11~rde a V. Ex.- José Fernandes da Co~ta Pereira
Junior.- Sr. Presidente da Provi nria do Hio de hneiro.

N. 337.- FAZE~DA.-

E~I

30

DE SETí,MBRO DE 187~.

Dá cxplicaçõrs para a hoa execução do ar!. 8. o do Decreto 11. 0 1>174
do anno passado, quanto ás taxas dei embarque c desembarque
dos volumes contendo mrr radoria~, f'- das rnrrcadorias importarias a g-ranrl.

Ministerio dos NPgocios da FiiZI'n'la.-Jlio deJmeiro
em 30 de Setembro de !871.
O Visconde do Hio Branco, Prrsiuculc do TrilJUnal do
Thesouro NacionaL tendo presente o recurso dos nego-

IHI
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cianles da praça Jo Rio de Janeiro Ricardo Graça & C.•,
declara aos Srs. I n,;pec Lores da,; Thesourarias de F a;r,enda. para SI'U corrllf•cimcnlo e o fazerem constar aos
das Alfandeg-as, que a expressão« volume>> que se lê no
art. 8. o do Decreto n." 5~74 de 26 de Novembro de 1873,
refere-se sómente aos que contiverem mercadorias encerr:~das sob qualquer cnvolucro, sujeito á aber-tura,
cuja taxa foi pelo mesmo artigo comprehendida naquella, segundo está ahi expresso.
As mercadorias importadas a granel, como tijolos,
lcllras, garrafões, pancllas, IJ outras cujos direitos são
diminutos, devem pagar a dita taxa na razão do peso
qtw tin·rern, i.-;to é, sesserrLt réis pelas que ,;e desembarcarem até ao pe-;o de 50 kilogrammas, e 20 réis por
df'7.1~n:t dP kilo;.\Tamma das que l•xrrt.lt'I'Prn áquelle prso.
E, corno os rnat(~riaf'S para C011strurção e outras mercadorias que rostum:tm vir a granel, estão em geral comprelll'nt.lidos 11a taltella n. o 7 tJo Regulamento de i9 de
Setemuro tJe 1860, convem evitar o mais possível a sua
dcsca rga nas pontes e armazens das Alfandegas.

Visconde do Rio Branco.

N. 338.- IMPERIO.- E~l :JO

DE SETEMR!\0 DE

1874.

Ao Presidente da Província do Espírito Santo.- Declara que a um
cidadão clrito Juiz de Paz, que deixára de prestar o respectivo
juramento pela razão do exercer emprego incompatirel com
aqucllc cargo, podia ser deferido tal juramento, visto ter cessado o moliro da incompatibilidade.

2.• Secção.-Minislerio dos Negocios do lmperio.Rio de Janeiro em 30 de Setemuro ele 187~.
Illm. c Exm. Sr.- Tendo o cidadão Ayres Loureiro
de Alburpwrque To,·ar, que foi eleito 4. o Juiz de Paz
da freguezia de C:trapina na cleiçDo de 7 tJe Setembro
de 1872, deixado flr, prestar o respectivo juramento em
7 de Janc•iro de 1873, porque exercia então o lugar de
profe~sor publico de instrucçJo primaria, inrornpativel
com :tquelle car·C(o, sem que fo.;se juramentado o sr•u
supplr•ntt•, em r·:,z:lo de não h a \'L' I' o mesmo cid:1dão alle~ado motivo algum de escusa c existirem para entrar

rm exet·ctciO os lres Juize-; mais votados, bem decidiu
V. Ex., drel;1rando ao <lito cidadão, em resposta á consulta fJUe rstc lhe fizt'~ra, fJ!If', vi~to ter cc,.sado a razão
de sua incomp:llibilidatlc, pois que fôra jubilado no
lugar de Prore~sor Publico, narla ohst:1va a que se lhe
deferisse juramento <lo cargo <le Juiz de Paz.
Fica assim r;~spomlido o ofllcio de V. Ex. n. 0 38 do t.•
de Jnlho ultimo.
Deus Gua rd e a V. Ex . - João Alft·edo Corrêa de Olit,eira.-Sr. Presidente tln Província do Espírito Santo.

N. 339.-FAZENUA.-EM 1

o~:ouTullRODE

187/L

.
Trata de um recurso concernente ao, : despacho de:I 2C5 barns
contendo polvor1 em latas, o qual nãô foi attrndido na parte
relativa á classificação das mesmas lata,, tendo provimento
quanto á multa de direitos em dobro.

Ministcrio dos Negocios <la Fazen<la.- Rio de Janeiro
em l de Outubro ele 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnsprctor da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Hio
Grande do Sul, que o <li to Tribunal, tendo pre;:enle o recurso, que acompanhou o seu ofiieio n. o 45 rle 28 de
Março proximo passado, interposto por Bohmer '"
Dórkcn da decisão pela fJU:ll a mesma Tltcsouraria confirmou a da Alfandega de Porto Al<'J.!rc, flUe m•gára-lhes
a restituição da quantia de t:H8,~000, provrnienle do
accre~cimo de direitos e multa que foram obrigados a
pagar em um despacho de 205 barris, contrndo polvora
em latas pintadas, vinuos do Rio Grand<', por baldeação,
no hyate Novo Tt:'ntador, resolveu não dar provimento
ao recurso, na parte relativa aos direitos cobratlvs pelas
ditas latas. por terem sido bem classiticad~s no art. nu
da Tarifa então em vigôr; e conceclel-o quanto á multa
dos direitos em dobro, cuja importancia devl'l'á sPr res·
tituida aos recorrentes, visto não estarem a clla sujflitos, por não se terem d11Io as hypothcses dos arts. ~~6
do Regulamento de t9de Setembro de 1860, e27 do Decreto n. o 32t 7 de 31 de Dezembro de 186:3.
Visconde do Rio Branro.
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N. :v~.o.- FAZENDA.-EM 1 oE ouTunnooE t87~.
(}; Inspectores das Alfandegas são r.ompctentcs 11ara relevar os
rcsper.tivos Despachantes· da prohibição de entrada nas mesmas
Repartições.'
1\fini~lerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 1 de Outubro do 187~.

O Visconde do Rio Branco. P:·r~idenle rio Tribunal elo
tendo ptc~cnlcoofTicio n." 8ido
S1·. Inspcl'lnt· tl:i ThPsonr:u·ia dr F:tZI'!l'la d:1 Pt o vi tt<:ia
doS. Pr•dt·o doBio t;,·:tnr],•,lnSnl ri:• 2'idt• .Jr:nlttt pr"xi1110 Jll'':t<~O. ao qn:d :tt'Pillp'l!:ltO!l o J'Cijllt'l'i!Jli'<JIO :lt!
.Joaq11i111 Tt•ixi'ÍI':J tla Fon~:'t'J Pt·n:t-forlo, t•c linln que
fn,St' :tlllllliiado O :tCIO d11 1'\-l!tSjli'CIOI' da ,\ll'attdc~·;! de
Urwrnayana, f]UI' prohihin-Jh·· a t'lllr:lllt 111 IIJ<'SI!la Hnparlit::io, deelar:J-Iltl' f"Jllf', spndn t'Oillpt'lf'nt••s. fli'IO ;11'l.
;H),]n D··nf'lo n. o ~~\10 rln 20 do Abril dr 1~70, os(ln~pcr·lorrs <lts'\Aifandl'p::ts para Hntneai· r drmittir os Despachnnt.~.o, tlPYe o supplicanlc diri!!ir-sP :10 aetual lnsp"<'tor tlarpwlla Alfande<.r;~ para !ldt•rir ;~ su:~ prl'len<:ão,
si julgar courcnicnlc fa7.el-o, annullan1lo o aeto de seu
an tccessor.

Thn~onroNtrional.

Fisconr/c do Rio Branco.

N. 311.- FAZENDA.- E)J I

llE OUTUBRO

OE

t87't.

Manda restituir ao Ca• itão da barca ori• ntal 11/a/donado ·a
multa <Jue lhe foi cobrada, na Alfandcga da P1ovincia de Santa
Catharinn, de 2.800 lilros de viulJO comprchendidos na lista dos
sobresalentes, c bem assim o Y111ho, si ainda ali i existir.

l\linisterio dos Ncgocios ela Fa7.cnlla. -Rio de Janeiro
em l." uc Outubro de l87!f.
O Visconde do Hio Branco, Prcsid('nle do Trihnnal
do Tlll'~onro N·t<~ional, cmnmunica ao Sr. ln,pr•rtor da
Tltcsouraria dr Frl7.t'1Hla da ProYineia d1• S·JlltaCalharina,
IJilO o rl'f,•ritlo Trihun:d, ll'nt!o prt''-entc o recurso, que
acompanhou o seu 0fficio n. o 113 Lle 2:J do Setembro de
nF.r.rst•r<

T>P

187!1

:~:;.

1872, in terposlo pelo Capitão da barca orien la I Mal,fonado, Francisco Przzi, da drcisão pela fJU~I a mesma Thrsouraria conllrmon a da AlfandP.gn da crdarle do Desterro,
que o sujeitára n pagar direitos em dobr·o de 2.800 li·
tros de vinho, comprcllendidos na lista tios sobresalentcs do dito navio, resolveu, dnndo provimento ao
recur·so, mandar restituir ao recorrente a importancia
da multa que lhe foi imposta, assim como a lllercadoria
de que se trata, si ainda existir na AlfarHlegn, p:tgos
sómente os direitos simples. ·
Visconde do Rio Branco.

N. M2.- JUSTIÇA.-Eu f

DE OUTUBRO DE

!874.

Sobre o novo Regimento de Custas.

2.• Secção. -1\linisterio dos Negocios da Justiçn.Hio de Janeiro em f de Outubro de 187~.
A Sua Magcst1de o Impcrnllor foi pre;;cute o offido
de V. S. de 26 do mez lindo com o que lhe dirigiu o
Desembargador Tristào de Alencar Araripr>, suscitando
a duvida de ser cxequivcl o novo Regimento de Custas
JudiciarLs, independente de :~pprov:1ção do Poder Lcgislati,·o, ú vista elo disposto no art. W da Lei n. o 2348 de
25 de Agosto de 1873.
E o mrsrno Augu~to Senhor, ouvinrlo sobre o assumplo
n Secção dos Ne.Q·ocios da J rrs t iça do Consc J ho de Es tal! o,
Houve por bem Conformar-se, por llllmf'di:Jta HPsolução de 20daquelle mez, como parcce1· dadila Secção
exarado na Consnlta, de IJUC rn111ello cúpia a V. S. para
sua intelligcnciJ c devidos rlfcitos.
Deus Guarde a V. S.-Jlanoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Conselheiro Firmino Pereira 1\fontPiro.

llO
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N. :}43.- FAZENDA.-

E~l

2

DE OUTUBRO DE

1874.

Provimento de um recurso contra a classificação de-cassas estampadas-dada na Alfandega a urna partL!a de I!! -peÇãs de
tecido, submettidas a despacho como-musselinas.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro
em 2 de Outubro de 187~.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco
que o dito Tribunal, tendo presente o recurso de revista,
que acompanhou o seu officio n.• 72 de 28 de Março
proximo passado, interposto por Simpson & C. • da
decisão da Alfandega da mesma Província, que classificára no art. õíO, como cas3as e3lamp:~das, sujeitas
á taxa de õbOOO o kilogramma, doze peças de tecido
que submetteram a despacho como musselina, para pagar
a taxa de 1 1~500 o kilogr·amma, na fórma do art.
5;54 da Tarifa então em vigôr, resolveu, em vista do parecer da Com missão da Tarifa da Alfandega do Rio de
Janeiro, dar provimento ao recurso, por ler sido a
allutlida mercadoria bem classificada pelos recorrentes
no citado art. riM.

Visconde do Rio Branco.

N. 3'd,.-JUSTIÇA.-EM 3 DE

OUTUBRO DE

i81í.

IJen ser rlcsconlado o orjlcuado de um Juiz de Diréilo, que procedeu irregularmente deixando de apresentai' ao~cumpra-se
do PrC'sirlcnte da Província uma ljcen~a concedida' pelo Governo
I IIIJlCl'iaf.
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gozo de uma licença concedida pelo Governo Imperial,
deixando de apresentai-a ao-cumpra-se-dessa Presidencia, ainda depois de advPrticlo da falta em que incorreu á vista da~ declarações expressa~ dos Avi!\os de
t4 de Maio de t8~5, 18 de Ou lubro de J8'18, 21 de Abri I
de Hl52 e 13 de Fevereiro de 1869, que se fundam na disposição do art. 5. o § 9. o da Lei de 3 de Outubro de
1834.
Em resposta cabe-me recomml'ndar a V. Ex. que estranhe áquelle Juiz a irregularidade do seu procl1dimento, e expeça as ordens nrccssarias para lhe serdescontado o ordenado relativo ao tr•mpo ern que esteve
fMa do exercício tlo seu cargo sem I iccnça, visto que
esta não púde ter etTeito sem a formalidade essencial do
cumpra-se.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azeve1o. -Sr. Pre~identc da Província de Minas Geraes.

N. 345.-FAZENDA.-EM4

DE OUTUBRO DE
'

!874.
\

Trata de tfous recursos concernente3 á apprehensão de; U4 saccos com farinha de trigo, importados de lllontevidéo no vapor
nacional Camões.

Ministerio dos Nrgodos da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 4 de Outubro de H!74.
Da decisão do Tribunal do Thesouro de 30 de Abril
1ultimo, confirmanrlo a dl's~a lnsnectoria que julgou pro•cedf'nte, na fórma do art. 7~:!, § 3. o, n. o I, do RegulaJmcnto das Alfandegas, a apprehen~ão de 414 saccos com
!farinha dr trigo, importado~ de .Montevidéo no vapor
·nacional Camões, da linha do Sul. e con~igPados a Jacob
1K.Iaes & C.•, e impoz a Norton, Mt>gaw & Youle, como
Agentes da Companhia a que pertence o vapor-, a multa
l{lo art. 751 do mesmo Regulamrnfo combinado com o art.
t6. o do Drcreto de 6 ri e Maio de 1868, rccorrrram uns c
•outros para o Con;;elho de Estado: r~trs pedindo serrellcvados da multa, vi~to que por nPnhum acto proprio a
lJTiotivaram; e aquelle~ prrtend .. ndo, pelas rnõt•s constantes do sru recur~o. que srja julgada improcPdente a
:a•pprehen~ão da mercadoria, q llt' derlara r a m prrtenceri!the~, resilido o .{'.ontracto com João R::Jrnardino Max imo
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Pereira, que se apresentára como endossa ta rio do respectivo conhecimento.
SuhmPttidos os recursos á Secção de Faz~nda do Conselho de Estado, com o processo e competentes informaçõe~, a mesma Secção :
Considerando que o ar L. 26 do Decreto n. • 23&.3 de 29
de Janeiro de 1859 sómente admitte recurso de revista
de d"cisões do Tribanal do The~ouro nos rasos de incompeteneia, exce~so de poder, violação de Lei e preterição
de formulas essenciaes; e que nenhum delles deu-se na
decisão n•corrida ;
l\las, altl'ndendo, quanto á multa do art. 751 imposta
desi)..(nad<JHtente aos recorrentes Norlon, ~egaw &
Youle, que esta multa add1cional recahe sobre os donos
das men;adorias, seus condudores e pessoas que asescoltarPm, occult<~rem ou defen<lerem o contrabando; e
que não lia provas nos papeis de lerem os ditos Agentes
laes actos praticado; sendo que a infracçãodas disposições liscacs no consentimento, confessado, para que
a múcatloria desembHcasse de bordo para o saveiro,
sem despacho ou ordem da Alfandega, assim como a occull<~ção na rrcus<J de informações ao Aju<lante do Guarda-mór, que in11t1iria sobre a sabida da mercadoria de
bordo, sru desemb~rque para o S'IVeiro e direcção que
este tomou d!'salrac:1ndodo v:tpor, cabem ao Capitão do
mesmo. ou quem suas rezes fazia a bordo, si elle estava
ausPJtle ~ 11 fJUe é, pois, o Capitão quem deve responder
por I'SSP:> f;H;to.,, 'egnndo ag prescripçõcs dos arts. 530 e
tHi do Codigo Commercial:
Foi a ref1·rida Secção de parecer, com o qual Sua Magf's!<tde o Impi'l'ador Houve por hem Conformar-se por
Immediata Hesolut;ão de 23 do mez proximo passado,
qne os llli'IIC!onados rceursos não deviam ler pl·ovimento; salvo quanto á multa que 8e impoz designadamente
aos Agentes Norton, Megaw & Youle, por pedir a equidadc que st>ja delles levantada c imposta ao supradito
Capitão. decretada nesta parte a revista só e unicamente
para tal fim.
O que communico a V. S., para sua intelligencia e devidos ciTei to>.
Deus G11arde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.
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DECISÕES
3~6.-FAZ!•:NDA.-

EM ti DE OUTUBRO DE 1874,

1\l~nda

despachar livres tlc direitos tr~s sinos destinados á Caprlla de Nossa Senhora tio Rosar·io, d~ cidade de Santos.

:Minislerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em ti de Outubro de 1874.
O Vi>conde do Hio Branco, Prrsidcntr do Tribunal
do Thrsonro Nacional, rrn dl'ferimenlo ao que requereu
o Jniz da Innand:1de de No~~a Srnhorn do Ros:1rio rlrs
homens prl'lo', tl:l ci<l:l(]<' rle S:1nlo~, na peliç:io tJUil
acomp:1nhon ootnrio n. 0 'i1:doSr. Inspcr·lorda Th<'souraria de F:l:>:rll!la 11:1 Província dt' S. Paulo de ti de S<'temlwo prnximo p:Js;:l!ln, an!tJJ·iza o mesmo Sr. ln~tWrlor
para ll11Jlii:Jr dt·spach:il' livre;; dr direitos de impnrL1(:in
os trcs sinos que devem vir dn Portugal, com destino
à Capella a c:1rgo da dita Irmandarle.

Visconde do Rio Branco.

N. 3i7.-GUEI\RA.-Eu G DE

ouTunRo DE

187'1,.

Declara como St' t!evc ronsitlrrar a promoç~lo de alguns TcOeJltes graduados, transferidos para a armã de Infantaria, com
a clausula de serem tidos como mais modernos, e bem assim
sobre a sua classitlcação no Almanak lllilitar.

l\linisterio dos Nrgocios da Guerra.- lHo de Janeiro
em 6 de Outubro de i87'l.
111m. e Exm. Sr.-Tendo sirlo prcsrntc a Sua Magc~t:Hie

o ll!lpr.ratlor o offieio da Com missão de Promoções de '1.7 de l\laio deste anno, versando sobre a
prornoç:io ultimamente feita de alguns Tenr.ntes graduados, que entretanto l1aviam sido transf!'ridos p:n·a a
arma de Infantaria com a clausula de serem considerados os mais modernos, e bem assim sobre o lugar em
que devem srr classificados no Alrmn:1k Militar os
OITiciacs transferidos com aqnclla clausula; Houve o
mesmo Augusto Senhor por hem Dcdar·ar, por Sua
Irnmediata e Imperial H.csolw;ão de 30 de Setembro

·
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ultimo, tomada sobre Consulta do Conselho Supremo
Militar Lle 14 do dito mez:
t.. o Que os 2. os Tenentes d:.~ arma de Artilharia,
pas!'atlos para as de Cav:.~llarb e Infantaria, segundo o
art. 25 do Regulamento de 31 ele Março de !851,
devem ser collocados no Almanak Militar sem clausula
al~uma a respeito de sw1s antiguidades.
2. o Que os Ofl1ciaeR transferidos de uma para outra
arma, conforme as conveniencias do serviço e ~ptidão
elos que o requererem, com a clausula de serem consideratltS mais modernos na arma par:.~ que passarem, de
conflrmidade com o art. O." da Lei n. o Hll3 de H
de Se cmbro de t.86l, não devem ser, touavia, collocados
no A11nanak 1\lilitar al,aixo daquelles ele menor antiguidalr, notando-se tão sómcnle na 1 espcctiYa observ:~ção a data em que foram transferidos, para que sejam
prom or i<l os em seguimento :ws Alfcrr·s que existiam na
occasiio em quo teve lugar a Lran.,fercncia, nota que
deverá desapparecer logo que sejam promovidos ao
po,to immrdiato.
3. 0 <'inalmente, que os Tenentes graduados, transferidos <k' conformirlade com o citado art. 6. o da Lei n.•
U43 <b 11 de Setembro de 1861, estão tambem comprehentl ielos no paragra pl10 antecedente, sem direi to á effectividtde do posto, emquan!o não forem promovidos os
Alfer's <1ne existiam na arma, quando foram transferidos
Dets Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira lunquein.- Sr. Visconde de Santa Thereza.

K. 3i8.- FAZENDA.- EM 7

DE OUTUBRO DE

187.4.

i

As mercadorias nacionaes destinadas ao estrangeiro, no caso
de cnlratb, para baldeação, em portos do Irnperio, não estão
sujeitas ao pagamento dos respectivos direitos, si os tiverem
satisfeito no lugar da procedencia.

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio ue Janeiro
em 7 de Outubro de i87L
Communico a V. S. que o Tribunal do Thesouro
Nacional, tendo presente o recurso, que acompanhou o
seu officio n. • 66 de 31 de Janeiro do anno corrente,

IIECISÚES

inlt>rposlo por Norlon, 1\legaw & Youle, Aqenl.es Lia
Companhia dos paquetes IJrazileiros da linha do Sul,
do d~·~p:1cho uPssa Alfandega, qu1~ obri!rára-os a pagar
dirPilo~ de rxportação por di,·ersas mercadorias vindas
tios portos do Sul, com dl'slino á Europa, no vapor
nacional CamõPs, resolveu dar provimento ao recurS.)
para o Plfeito de serem taes mercadori~s uespachadJs
I ines de direitos, visto já os terem pago no lugar Ja
sua procedcncia, e de se permittir· a baldeação de
quaesrruer outr·as em idt'nticas circumstancias.
D1•us Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselhr.iro Inspector da Alfandegado Rio de Jan;Jiro.

N. 3i9.- FAZENDA.- EM 7 DE

OUTUBRO DE

!874.

Eleva a 25 o, a porcentagem que ua Collectol'ia da eüade de
Campos se dctluz da arrccada~:lo tfo Imposto pessod.

:Ministerio tios Negocios da Fazenda.-Rio de .hneiro
em 7 de Outubro de 187 L
I IIm. e Exrn. Sr· .-Em vista 1lo que exprntle o ColJector· das Hendas G1•r:H~s da cidade dl' Campos f' in <ffieio
de 29 de Julho ultimo, sirva-sr~ V. Ex. rlerlarar-lh~ que
lira rlerau;l a 2:;% a porce11tag-e•n que devrr:'t Jeluzir
da arrrcadação do imposto pessoal do corrente exercicio
em diank.
Deus Guarde a V. Ex.- Vi.çcon1e do Rio Branco.- A'
S. Ex. o Sr. Conselheiro Director Geral das HmLlas
Publicas.

N.

3~i0.-

FAZENDA.- EM 8

DE OUTUBRO DE

187,i.

Rrsolvc t(ue a casca do café seja cxpot'lada line llc direitos
cnÍqt1anto nãó tiver valor mercantil.

l\Iinisterio dos Negodos da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 8 de Outubro de 187'i.
Declaro a V. S. que deferi o requerimento de João
Jorge Repsold pedindo'isenção de direitos dc)exporlação para a casca do café que pretende exportar de
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qualquer porto do lmperio, unicamente emquanto esse
proclucto não tem valor mercantil e a exportação se
tem de fazer por expcricncia; podendo, portanto,
V. S., neste sentido, permittir a exportação do referido pr·oducto, declarando-o, porém, na pauta sem
valor commcrcial.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.-Sr.
Conselheiro lnspector da Alfandegado Rio de Janeiro.
cAI'\:Af.\:f'ef\:AP

N. 351.- FAZENDA.- EM 8

DR OUTUBRO DE

!874.

O augmrnto dos vencimentos dos Procuradores Fiscaes das Thesourarias não póde aproveitar aos Solicitadores e mais empregados do Juizo dos Feitos da Fazenda.

l\linisterio dos Negocios ela Fazcnda.-Hio de Janeiro
em 8 de Outubro de 1874.
O ViscC'ntln do Hio Dranr:o, Presidente elo Tribunal
do Tile:;ouro Nacional, rommunica ao Sr. Inspcctor da
Tlle<ouraria de Fazenda da Provinda de S. Pedro do
Hio Graii!IP do Snl, que foi indeferido o requcriwento
qu<' ;l(:ompanhou o seu officio n." 1Hi de fi de Agosto
proximo findo, c no qual o Solicitador dos Feitos Lia
Fazenda da lllesma Província, Pedro Antonio da Silva
Horta, ref'iamára contra o aclo da dita The>ouraria,
que, de accônlo com a Ordem n.o 40 de (i de Abril do
anno correu te, fixou em GO~lt)O:)O o ordenado annual que
clle deve perceber; visto estar esse acto tle conformidade com o disposto nos arts. 9." dal.ei n." 242 de 29de
Novembro de t8íl, c 49 da de n." 514 de 28de Outubro
de f8i8, c não poder a provei ta r-lhe o augmen to conceLlido ao ProruraLlor Frseal, porque assim se resolveu,
qut•r em i8:S2, quér em 1859, por· ser o serviço dos
empregados do Juizo dos Feitos da Fazenda diverso do
das Tht>sourarias, e retribuiJo pela lei especial da sua
ereação.

DECISÓES DE

i8H 36.

DECISÜES

N. 3;)2 - JUSTfÇA.- E11 8

DE OUTUBRO DE

1874.

Ao supplentc em eiTectivo cxercicio do lugar de Juiz substituto
competem sómcnte os emolumentos pelos adôs -que praticar,
c a gratificação que o dTtõ Juiz süfistituto deixar de perceber.

2.• Secção.- i\linisterio 1los Negorios da Justiça.Rio de Janeiro rm 8 de Outnhro de 1874.
lllm. e Exm. Sr.- Foi prrsrnle a Sua M:t<resl:Jd!' o
Imperador o ofnr,io de V. Ex. de li de A1J1·il proximo
lindo, soh n." tm, com referencia ao requrrimf'nlo em
IJLie o ll:td,arl'l Arlolpho Siqueira Cwale:lllle pede lhe
sejam p·1gos Yencimentos prlo tempo em qne esteve em
exercício do rargn de 2." suppl!'rtle do sul,stituto do
Juizo dos Feitos da Fazenda Jr•ssa Provillcia.
E o mesmo Aug-usto Senhor, Conformando-sr. por Sua
Imml'diata He.-oluç:io de hontem, com o parecer da
Seer:ão de Justiça do Consell1o de Estado em Consulta de
·;.)9 de Setembro ultimo, Manda dedarar a V. Ex. que
ao supplente em eiTeeth·o exercício do lugar de Juiz
substituto da coma1·ra especial comprtem súmrnte os
emolumentos pelos actos que praticar·, c a gratificação
que o dito Juiz suhsl.ituto deixar Je perceber.
Deus Guarde a V. Ex..- Manoel Antonio Drtarte de
Az!'vedo.- 8r. Presidente da Prorincia de Pernamlmco.

N. 353.- JUSTIÇA.-

E~1

8

DE OUTUBUO DE

1871..

Como deve proceder a CamarD" Municipal quando um Juiz de
Paz aceitar o cargo de supplente de Juiz 1\IunicipaL .

2.• Sccç:io.- Minislerio dos Negocias da Justiça.Rio Lie Janeiro em 8 de Oulullro tle 187~.

111m. e Exrn. Sr.- A este Ministrrio foi remettido
pelo do Imperio oolflcio que V. Ex. lhe dirigiu em t3
de Agosto ui tirno, sob n." 51, subrncltendo á eonsideração do Governo Imperial a solução dada por essa Presidcncia á seguiu te consulta da Cama r a Municipal do
Ubá: ·-Si em lugar do Coronel João Alves de Araujo
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Roças, nomcaJo para o cargo de supplenh~ do ltliz Municipal, depois de haYrr exercido o de Juiz de Paz, devia
ser desde logo juramentado o immediato em voto ..;, ou
sómenle no caso em que os tr·es actuaes Juizee de Paz se
achas:iem impedidos em qualquer causa.
.
Em rc~posta declaro a V. Ex. que, havendo incompatibilidade entre os cargos de Juiz de P.1z e supplente de
Juiz Municipal, como decidiu o Aviso tlA 2't de Setembro
do anno passallo, a aceil;1ção do segundo dos referidos
cargos importa a renuncia lar:ita tlo primerro, e neste
caso dcYe a Camara Municipal jurarnr·nlar o supplente
immedialo em voto", pan que c~leja sempre preenchida
a lista de qualro Jniz1•s .:e Paz, conforme prescreve o
ar!.. ü." das Inslrurrõe:; annexas ao Decreto de 2 de DeZelllhro dt~ IS:l~, a rj~:e se refere o Aviso n." 1~8 de H
de l\laio di' uno.
Deus Guardt~ a V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevl'llo.- Sr. Presitlenteda Província de Minas Geraes.

N. :n1.- J(;STIÇA. -- E" 8

DE Ol'ITBRO DE

1871,.

Aviso de 8 de Outubro de t8H .-Declara que só compete(~enci
mentos aos cmprrgaflos publicas licrnciados )por motivo de
molrsl ia.
~." Sr,cção.- Ministerio tios Ne.l:roeios da Justiça.Rio de Janeiro em 8 de Outubro de i87~.

Illm. e Exm. Sr.- Em Aviso llo 1. o de Setembro ultimo, pediu V. Ex. a opinião deste l\linisterio relativam~nte á reclamação feita pelo ·Juiz Munici9al 4o
termo de Araruarm, Bacharel C1ndido Alves Duarte.....
Silva, por Ih r ter sido impug_nado o vencimento relativo'
ao tempo da liernça que elle obteve da Presidencia da
Província do Rio dr Janeiro, a fim de tratar de seus interesses. Devolvendo inclusos o requerimento e mais
papeis que acompanilaram o citado aviso de V. Ex.,
cabe-me drelarar, que na conformidade do art. ~. • do
Decreto n. • 2~7 de H) de Novembro de t8~2, só competem vencimentos aos empreg-ados publieos licenciados
pelos Prr:-:identes de Província por motivo de molestia, e neste caso não se acha o peticionario.
D1•us Guarde ;1 V. Ex.- Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- A' S. Ex. o Sr. Visconde do Rio Branco .
.AFI:J'\:P .;f'\:A/'V'

DECISÕ&S

N. 3;):}.- FAZENDA.- EM 9

DE OUTUBRO DE

i874.

Concc'são de favores á Companhia_ de Navegação a Varor estabeleeifla em Genova eoniõ tÍtl1lo de "Serviçõ Postá! Itaflano. »

l\Jiniste1·io dos Ncgocios da Fazenda.-Rio de Janeiro
em 9 de Outubro de 1874.
Em deferimento ao que rerJuereram Fiorita l\ Tavotara, na qualidade de consign~tario~ e procuradores,
nesta Côrtr, da Companhia de navegação a vapor estabelecida em GPnova com o titulo de ~·Serviço Postal
Italiano •" autorizo a V. S. par.t faze1· exlen~ivos aos
paquetes da mesma Companhia os favores de IJUC tr<~ta
o Dcereto 11. 0 4!)5;) de 4 d1l Maio de t872, urna ,·ez que
estej:1111 no caso dos das linhas regulares de (jlle trata o
eit:~do Decreto.
Deu;; Gua rd c a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro lnspector da Alfanuega Jo R10 Je .Janeiro.

N. 3;)6.- FAZENDA.- EM 9

DE OUTUBRO llE

·1874.

Autoriza a Tliesouraria da Província de S. Pedro para indemnizar os empregado> da Alfandega de Uruguayana do prejuizo
que por ventura solfrcssem em seus vencimentos, motivado por
um erro typogmphico na tabella n. o 5 annexa ao Decreto de 31
de Janeiro de 1.871..

1\Iinisterio dos Negoc.ios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em !) Je Outubro de i874.
O Visconde rio Hio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nar,ion;~l, reme! te juntos ao Sr. Insp,·ctor da
Thrsouraria tle Fazenda da Província de S. Pedro do
Rio Grande do Sul os requerimentos em que o ex-Inspcctor da Alfandcga de Uruguayana, An10nio Maria
Ulrich, pede indemnização do prejuizo que allega ter
soffrido, em razão do erro typographico, occorrido na
tabella n.o õ annexa ao Decreto de 31 de Janeiro de
1871, de dizer-se J.43 em lugar de t33, que é o total
das,'quotas abonaveis aos empregados da) mesma Alfandega, como se veda tabella n. 0 3, a fim de que, no
caso de não ter havido reclamação por parte de taes
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empregauos, e ser reconhecido esse prejuízo, liquide a
conta do supplicante e a envie ao Thesouro pll'a ser
indemnizado elo que lhe fôl' devido, á vi;;;ta dos documentos de receita e de~peza daquella Alfandeg-a, c
dos que si acham juntos ás reft•ritlas pf'lições; ficando
lambem autorizada a Thesouraria para liquidar a tlivida
de que forern credores os outros empregados quando
estes o requererem.
Outrosim, rrcnmnwntla ao Sr. Inspector ~ue faça
cxnminnr si foram arrecadados pela dita Alfandcga, e
escripturados no livro proprio cs emolumentos tias
ccrliLlões exhibidas pelo supplicante.

Viscoutle do Rio Branco.

N. 3B7.- IMPERIO.- EM iO

DE

ourusno o& i87'l.

Ao Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado.ApprÕ\·a a deliberaç:iõ dà llle>a Plena sobre a pensao que reclamaram as herdeiras de Ulll contribuinte, base.1tlas na disposiçao
r! o art. 27 do Decreto de 22 de htn h o de t8:l6.
~.· Srcção.- Ministerio <!os Nrgocios uo lmpcrio.Rio de Janeiro em 10 de Outubro de 187~.

111m. c Exm. Sr.-Em officio de 15 de Dezembro
ultimo expoz V. Ex:
Que, tendo fallecido em Maio tle 1872 um contribuinte desse Montepio, o qual se inscrcvêra em Julho
de 1835 na razão de sris contos tle r.··is, habilit~rnm-se
sun viuva e filha para o gozo da pen~ão que lhes ,,;ibia;
e esta lhes foi concedida pela Dircctoria na razão de
um conto c oitocentos mil réis repartiLiamentP, de
conformidade com o art. 9." ~ 2." uo Decreto de 2:-! tlc
Junho de l83(i c com a ullima p~1rtc do nrt. 4. o do Occreto n." 1,í70 de 18 de Fevereiro de 1870;
Que, ten!IO as duas pensionista~ requerido, baseadas
no art. 27 do Decreto de 183ü, que a pensão fosse ele·
vada a t1·es contos de réis ou pelo menos a (]ous contos e
quatrocPntos mil réi~, maxirno actual das pensões desse
Montevio, a D1rcctoria, considerando que o mencionauo art. 4. o excrptuou expressa mente as pl'n;;õcs
já instituidas se umlo a di;;posição do art. 9. do De·
ereto dP 183fi c estaheleceu a clausula de remissão, a
0
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qual neste qso não po1lia verificar-se; e que os novos
!'Ontribuinlr~ para torcm rlireito ú pensão correspondente ú mdado de suas inscripções são obrigados ao
Jlagamcnlo de joias e annuitlades aYulladas, ao passo
que os artigos, insct'iplos co1forme o plano lle 1836,
concorreram com quantias inf,·riores ús que teriam de
pagar sob o regimen das tahellas de 13 de 1\farço de
18í4,-(i lle Julllo de 18rJIJ e 18 tle Fevereiro ue t870;
con~ultou a Mesa Pleua, c esta, admittitla a procedencia
tia;; consillcrações feitas pela Directoria, lleliberou que
fosse indeferida a pretenção, declarando-se entretanto
que a disposição do at·t. 27 do Decreto de 22 de Junho
de 1836, comquanto em vigor pot· não ter sido revogada
pela do art. &•o do Decreto de 18 de Fevereiro de 1870,
só Jcvet·i1 ser executad1 quando o~ recursos proprios
do .1\Iontcpio o pcrmitti~scm e não emquanto houvesse
necessidade de recorrer aos Poderes do Estado peuindo
auxilio para poder subsistir.
Sua Magcstade o Imperador, a Quem foi presente o
officio de V. Ex., Conformou-se pot· Sua Immediata
Resolução de 23 de Setembro com o parecer da Secção
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, exarado
em Consulta de 13 uc Março ultimo e Houve por bem
Approvar a deliberação da Mesa Plena.
Deus Guarde a V. Ex. -João Alfredo Corre'a de Oliveira.- Sr. Presidente do Montepio Geral de Economia
dos Servidores do Esta do.

N. :l:iS.-FAZENDA.-EMl2oEOUTrHRO

DE 187~.

Ilrclara que o In;li!uto do; sm·,Jo;-lllutlo~ c o dos meninos cí•gos
t•st:lo L;cntos, con1o cs!a!Jclccimcntoo; mantido; pelo Estado, do
i:lqn;to ·I: lr:Jnsnlissão dàs apolitc;; da divida puhlka tjnP
/1,;.,[,,r;,:ti lcg.lt!:íS pelo fallccido Mal'ljllf'Z ck Domn111.

l\linistrrio dos Ncgnr.ios da Fazcmla.-Rio
rm t2 de Outubro de 187\,

tl1~

.bneiro

n,~elaro ao Sr. Admini,;trador da fii'Cl'flcdoria tiO Hio
de Janeiro, pan os Iins collvenientcs, que o Instituto
dos surdc1s-muuos c o dos meninos c(•gos, comrJuanlo
não estejam romprellcndiuo::: nas disposições elo art. 4.
0

,
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paragrapho unico, 11. 0 .J, do Rrgul:lmcnlo anncxo ao Decreto n." !!315 d1~ 17 de Abril de 18l39, nem no n." 7 do
arl. 13 do que baixou coni o de n. • u::i81 de 31 de Março
ultimo, e'tão isentos do imposto tle transmi~são das
:.~policcs da tlivitla publica que, srgundo communicou
o Ministerio dos Negocios tio Impcrio em Aviso de i5 de
Setembro proximo passatlo, lhes foram legada,; pelo
fallrcido l\larqucz de Bom fim; visto serem os ditos cstalJelrcimentos mantidos pelo Estado em virtude do
Decreto de W de Outubro de 187:3.

Visconde do Rio Branco.
-Desta decisão deu-se conhecimento ao 1\linisterio
do Imperio e ã Caixa da Amortização por avisos da
mesma data.

N. 359.- FAZENDA.-EM :1.2

DE OUTUBRO DE :1.87~.

Sobre a conveniencia de serem organizadas pela Secretaria do
Ministcrio da Justiça a~ folhas de pagamento dos atugueis das
ra>as ao scrvi~o do mesmo 1\lillistcrio. ·

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 12 de Outubro de :1.87~.
111m. c Ex:m. Sr.-Achando-se a Pagatloria do Thesouro Nacional mui to sobrecarregada de pagamentos,
e scndo-llte por isso muito penoso organi1.:~r mensalmente as folhas para o abono dos alugueis tias casas ao
serviço do l\liuisterio·da Justiça, trabalho este que deve
ser preparado pela respectiva Secretaria de Estadv, a
quem compl'le liscalisar c determinar o tempo do duraç:lo dos alugul'i~, para que SI} não façam pagamenlos
indevidos, como pratica o .Minislerio do lmpcri'o, rogo
a V. Ex. que se sirn expedir as conYcnicntes ontens
para IJUC, d'ora em diante, sejam as ditas folhas remettidas ao 'fhcsouro mensal ou trimcnsalmcntc, acompanhadas de Aviso de V. Ex. e organizadas <le conform·~-------""-"
tlade com os motlelos, I!UC juntos o!Tercço a V. Ex
~~\1\~RA
Deu~ Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Bra
~'ll
S. Ex:. o Sr. Mini;tro e Secretario lle Esta
~i no
tlos Ncgocios da Justiça.
/( ~
er
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N. 3GO.- FAZENDA.- E~I12

DE OUTUBRO DE 187~.

Da provimento a um recurso, mandando que a fazenda a que o
mesmo se refere seja considerada como chita em morim, sujeita
á taxa de 1!1200 o kilogramma.
·

l\finisterio dos Negocios da Fazenda.- lHo de Janeiro
em 12 de Outubro de :187i.
Declaro a V. S. que o Tribunal do Thcsouro, tomando conhecimento do recurso de L:Jng-heinrich, C:Jstagnholi ,\C. • tt·ansmitlitlo com o seu officio de li do mez
findo, n." üfH, resolveu dar-lhe provirnPnln, alim de
que a fazenda por cites su!Jmettida a d!'spacho, col!stantc das amostras que acompanharam o mesmo recurso,
seja considerada como chita c1n morim, sujeita ú taxa
de mil c duzentos réis o ldlogramma, do art. m:::; da
Tarifa, conforme já foi decidido pelo referido Trilmnal
em ü de Abril deste anuo em questão identica.
Deus Gtiardc a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspretor da Alfandegado Rio de Janeiro.

N. 361. -FAZENDA.-

E~I

12

DE OUTUBRO DE 187~.

As mercadorias naciouaes despachadas para porto estrangeiro
certo e determinado, embora tenham de ser reexportadas, ou
baldeadas em transito por outro porto nacional, não devem ser
sujeitas a novo pagamento de direitos, si os houverem pago na
Alfandega exportadora.

Ministcrio dos Negocios da Fazentla.-1\io de Janeiro
em l2 de Outubro de 187~.
O Visconde do Rio Branco, Presidente uo Tribunal
do Thesouro Nacional, afim de obviar qualquPr duvida
que se possa suscitar sobre a inlelligencia d;J ultima
parte da ordem expedida á Thesouraria da Província ele
S. Pedro do Rio Grande do Sul em6dc M:lio deste anno,
declara aos Srs. Inspectores das Thcsourarias de Fazenda, par~ seu conhecimento c execução, que as mPrcadorias nacionaes despachadas para um porto rstraugeiro
certo e·det~rminado, embora h'nham de ser reexportadas, ou baldeadas em transito por outro porto nacional,

DO GOVERNü.

tendo pago os rrspcctivos direitos na Alfantlcga exportadora, não devem ser sujeitas a novo pagamento de
direitos; li1~antlo assim expressamente revogada a
Ordem n. • :1. de lO de Janeiro de 1838.

Visconde do Rio Bt·ancfJ.

N. 3ü2.- FAZENDA.-E~I 12

DE OUTUBRO DE

187&.

Oá provimento a um recurso concernente á restituição ;Jc direitos
cobrados pela Alfandega desta Curte, tle uma partidá' de caré
exportado de Santos para New-York.

Ministerio dos Negocios da FazendJ.-lHo ele Janeiro
em 12 de Outubro de 1871,.
Com o officio de V. S. de H> do mez proximo pJssado,
n.• BSO, foi presente ao Tribunal elo Thesouro o recurso
de Francisco !\ntonio VJz, Agente tla Companhia Americana de paquetes a Yapot·, interposto da decisão de
V. S., que lhe negou a restituição dos direitos de e'tpottação, que fôra obrigado a pagar segunda vez nessa
Alfandega , de 49lA, saccas -com café embarcadas em
Santos com destino a New-York, por via do porto do
Rio de Janeiro; c o mesmo Tribunal :
Considerando que pelos documentos annex.os ao referido recurso se reconhece que o café em questão f6ra
despachado na Alfandega de Santos para um porto certo
e determinado dos Estados-Unidos, por via do Rio de
Janeiro, e pJgára alli os respectivos direitoE- de exportação, estando, portanto, o caso comprehendido na
t.• parte do disposto na Ordem de 6 de Maio deste anno,
d il'igida á ThesourJri3. de S. Pedro do Rio Grande do Sul:
Resolveu deferir o citado recurso, alim de rçstituir-se ao recorrente a importanciã dos direitos pagos
em duplicata nesta Gõrte.
Quanto á despeza com a armazenagem e capatazias,
que o recorreu te a!lega ter feito no trapiche 1\lauá, ond
t.l ~R A
esteve atracado o vapor que conduziu o referido
t~"'
.,
tle Santos para aqui, pertence ella aos interes
,+
nada lia por conseguinte a deferir.
~
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Br ~Sr.
tJ
Conselheiro lnspector da Alfandegado Rio ~eiro.
'l"~~
nEr.J;;Cip,~ nr. lfli'J
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N. :-lG:J.- FAZENDA.-

E~1

t:l

DE o!JTUBBODE 187~.

_.,;lo s:lo ad 111 i -;si vcis(rrcu rsos rir, rryista !lr drrisuc~ tios l~pectores
tlc Alfandegas, proferidas dentro r\:t alçada, senão nos casos de
inÚ)rniH~-tcncia. rxccsso tlc poder, r. violação rlr lei, ou rlc forruulas cssrnr.incs.

l\lin i:; te rio dos Nrgoc i os ria
r•m 13 de Onlnhro rle iR71..

F:~zcml:~.-

R i o de Janeiro

Communico :~ V. S. rrue o Tribunal tio Thesonro
indeferiu o rccrirso de Fiorila & Ta,-ol:'rr:~, que acompanhou o seu ollicio n. o :-l83, de 2õ de Junho ullimo,
intorposto 1\a dcci,;iio que sujeitou ao p<igamento dos
direitos do nrl. 622 da Tari-fa, como tecit!os de lã
nntrançarlos com mescln de séria, as fazenuas que prct1'nuiam despachar como alpacas de lã c algodão com
mescla de süda: porquanto, sendo de revista o referido
recurso, por caber na :.dçada n decisão reconida, não
se v e ri ficam as con1l içõrs em CfUe ta cs recursos podem
ser interpostos; e alérn rlisso, das informações que
acompanham o citado offieio const:~ quo foi regular a
classificação ria mercadoria sujeita a desparlto.
Deus Guardo a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
COJv;eJheiro lnspector da Alfanllega do Bio de Janeiro.

N. :lti'L- FAZENDA.- EM 11.

IIE OUTUBRO DE

1874-.

ll;i provirncnln ~ nrn recurso relativo á classillrar;:io rlc urna par-

li<la rlc camisas tle algodão de pontn de meia.

i\lini;-;terio dos Negoeios da Fazentla.-Rio t!c Janeiro
em 1ft de Outubro de 187~.
Communico a V. S. que o Tribunal do 'fhesom·o
Nacional, tendo presente o recurso inlerposlo por Schimidt Symons l\: Mac Knilay da decisão pela qual es!'a
Alfandega classiricou na 2.• parte do arl. õ88 da Tarifa
em vigôt', para pagarem direitos ú razão 1\e 2~f>Oó,CTn
coenta !luzias de camisas de alg01lão rle ponto de meia,
qne submettcram a despacho, prla nota 11. o !'iO:>fi, como
~~amis:1:1 grossas propria~ para trahalhador·ps, sujeitas á

110

::91

liOIEHNO.

t tx.a tle ~cisct~nlo~ réis a rluzia, na l'órma da primt•ira
parte do citado artigo: rc~olveu dar provimento ao
recurso para o elfcito de ser-lhes restituída a rpwntia
•ttw de m:lis lhes foi robrada de 1lircitos tla allurlida
mcrcadori~, visto estar est~ com eiTeito romprehctHlitla
na primeira parte d~qncllc artigo, como se \ (• da respectiva amostra, a qual junta se dcvolrc para licar ahi
archivada, alim de em questões idcnticas ser observada
essa c las:-;ilicação.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro lnspcctor da Alfandega tlo Hio de Janeiro.

N.

;)(j~i.-

FAZENDA.- E"

I~ DE OUTUili\U DE

18H.

n.~l'lara. rlt~

mnforlllid:\dn eom o art.~.",~ 2. 0 , r art. 2!J das disJiopr,•linlinarrs 11:1 Tarifa, 'JllC os presunto.> devem ser dcsJlath;ttlr's pr1r peso liiJUido.

~i'J'ns

l\linisterio dos Negocios lia Fazenda.- Hio de Janeiro
em H tle Outubro de i87~.
Tendo pre~ente a petição em que José Antonio Machado & C." c outros negociantes desta praça, reclamaram
contra a interpretação dada por essa Alfandega ao art.
';W tlas disposições preliminares da Tarifa em vigôr,
e\ig·indo o p~gamento de direitos sobre o peso IJruto dos
presuntos, comprchcndidos nellc os envoltoriosc:\ c;1sca
de arroz <~ontida entre estes c a mesma mereadoria,
declaro a V. S. que, em vista do art. f!. ~ 2. ,C do
citado art. 2!) das ui tas disposições, devem taes mercadorias ser dc•spachadas pelo peso liquido, excluídas
a<JUclbs ma terias.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspcctor d_a Alfanuega do Hio ue Janeiro.
0

0

,
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N. 31ili.- FAZENDA.-

E~!

H

DE OUTUBRO DE :IH74.

O lahoado tlc pinho, ou de qualqLH'r outra madeira, dcYc paga1·
direitos na razão de 100 réis até trcs cenlimelros de grossura, e
100 réis de cada dous ccntimetros que accrescer, desprezadas as
fracçlícs inferiores a este ultimo algarismo.

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em H de Outubro de :1874..
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, tledara ao Sr. Inspcclor da Thcsouraria de Fazcn(la da Província tia Bahia, em resposta ao
seu officio n." U2 tlc 22 de Setembro proximo passatlo,
que foi regular o seu procedimento tlecirlindo em um
recurso interposto tlo da Alfandega tla mesma Província,
que o taboado de pinho ou de qualquer outra madeira
deve pagar direitos na razão t!c cem réis ale tres centímetros de grossura, na fónna do art. 4:20 da Tarifa em
vigór, c cem réis de cada dous crntimclros que accrescer, desprezadas as quantidades inferiores a este ullimo
algarismo; visto estar essa decisão de accôrdo com a
Ordem de 4 de Julho de 1870.

Visconde do Rio Hranco.

N. :367.- JUSTIÇA.-

E~l :l4: DE OUTUBRO DE :l874.

O deposilario, possuidor de uma )dra, ainda que ella não tenha
endosso, pútlc c deve interpôr os protestos necessarios.

Ministcrio dos Nrgocios da Justiça.- Rio de Janeiro
em 14 de outubro de 1874.
lllm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua Mage~lade o
Imperador o offir-io de V. Ex. de 27 de Fevereiro ultimo,
sob 11. 0 3:1, e o do Juiz de Direito do Commercio da capital dessa Província, pedindo solução á seguinte duvit]a: " Si o depositaria deve inlerpór o competente
protesto por falta de pagamento de uma letra que, estando recolhida ao Deposito Publico, nãc foi paga no
flia do seu vencimento. •

DO GO\'Jmso.

E o mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido o parecer
da Secção <le Justiça <lo Conselho de Estado, Manda declarar que é bem expresso o art. :l87 do Co<ligo Criminal, quando diz que o possuidor da letra, ainda que esta
não tenha endosso, póJe e deve interpôr os protestos
nccessarios.
O que V. Ex. fará constar ao referido Juiz.
Deus Guarde a V. Ex.-Joào José tle Oliveira Jttnq"eira.
- Sr. Presi<len te da Província de Pernambuco.

N. 368.- FAZENDA.-

E~l

Hi

DI> OUTUBRO DE

t87ll,.

Trata de uma reclamação concernente ao despacho de uma partida de panno piloto, classificada na Alfandega como casimira
singela:-·

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- nio Lle Janeiro
em 15 de Outubro Lle i8i!1..
Sobre a reclamação que ao Tlwsouro apresentaram,
em data <le H de Julho, os negociantes Ed. Pecher t\:
c.• !~Ontra a decisão dessa Inspectoria Lle 18 de Abril
ultimo, manclamlo classificar como casimira singela,
para pagar a tax:a de 2~000 do art. 609, L• parte, da
Tat·ifa então em vigôr, a fazcnd~ de lã que submctteram
a despacho, pela nota n. o M;j() de 9 llo dito mcz de
Abril, como panno piloto, sujeito á taxa de 1~0:10 do
art. 6'!ll,, parte t .•, tenho de declarar a V. S., para os
fins convenientes, que, não podemlo a mesma reclamação ser aceita como recurso, pot· ter vindo fóra do prazo
legal, dei:,;ou o Tribunal do Thesouro de tomar cunhecimento de !la; cumprindo, poróm, que a mercadoria de
que se trata, c cujas amostras devolvo inclusas, com os
papeis pertencentes á Alfandega, para licarem ahi archivaclas, seja nos casos futuros classificada como panno
piloto, isto é, no art. 642 da Tarifa actual, L • parte,
por não estar comprehendida mr-<Siasse dos pannos de
outra qualquer qualidade, a que por seu menor peso c
maior preço corresponde a taxa de Llous mil réis.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro lnspcctor da Alfandega do fiio de Janeiro.

N. :Juu.- FAZE.'WA.-

E~•

w oE

ouTuBRo

oE

Hlil.

D•i provilllt'nloa 11111 rccnrso eonlra a elassilicação de cambraia
de co'• r, dada ua Alfaud••ga a uma par titia de chitas em rnorim.

Mini,trrio uns Ncgocios da Fazemla.-HioucJanciro
e:n t:i tiL) Outubro de 18H.
Ao Tribunal do Tltesouro Nacional foi presente o
qne o 11ea;ociantc J,l~t'· Pinto Bessa interpoz da
decisão de Y. S. uc 31 de Julho ultimo, pela qual determinou qne a fazenda por elle submettida a despacho
em I ue Junho antecedente como-chita em morim,paga~su a taxa ue 2;~500 do art. :mo <ia Tarifa actual
como- cambraia tle côr-, scgunuo a classificação do
Conferente <11 s:lllida, ronlirmada pela commissão da
Tarifa; e o dito Tribunal:
Reconhecendo 'fite a mercadoria de que se trata não
Jló<le ser con.;idenula cassa ou camlmlia para pagar os
referidos direitos, pois, que é itlcntica á do recurso que
teve provimento elll () de Abril deste anno e outros
ultimamente decididos no mesmo sentido; c, portanto,
que bem classilicada foi clla pelo Conferente do despacho, como- chita rm morim- sujeita á taxa de 1~3[)0
do art. :!53 ua Tarifa entiio Clll vigõr:
Hesolveu def,·rir ao recorrente, mandando que se lhe
restitua o l[lte dn mais pagou, e que no de,;paclto de tal
mcrcarloria SI' tenha sempre em vista a classificação já
approqda.
O que communico a V. S., par a su:1 inlclligencia c
ll<'ritlos ciTei tos.
DcusGtraruca r. S.- Visconde do nio /Jranc:J.-Sr.
Cons~lhciro lnspector da Alfanucga do Hio de Janeiro.
l'i~cnrso

N. 370.- FAZENU.\..- EM Ei o:·: ourUBRü o:.: 187í.
Declara não ter lugar, c por que motin•~. a cuuccss:to !In terrenos
accrescitlos cutrc a pouta elo .\rscmd ele tiuerra e o uiorro da
Viuva.

"Minislcrio dos Ncgocios da FazerHia.-ll.io
em 15 lle Uuluhro de 1874.
<l~

111m. e

ue J;tneiro

E'\lll. Sr.-· Eni resposta ao Aviso de V. Ex.
23 de Jullw ultimo, pcdiudo a minha opinião sobn·

DO
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o requerimento em que Antonio José Pereira da Costa
solicita a concessão uo~ terrenos accrescidos da praia
rle Santa Luzia para ncllcs construir uma dóca destinada á escola de natação, c ontros melhoramento~,
cumpre-me, devolvendo o mencionado requerimento,
t' cclarar a Y. Ex. que it referiun prctcn<;ão se oppõcm
não sua concessão feita ú Irmanlladr de S:~nta Luzia de
todos os accrrscillos entre a respectiva Igreja c a rua
onrle existe o pretlio qtw foi de João tla Cruz Alves
Romano, e a Portaria deste 1\Iinistcrio ;i Illma. Camara
Municipal de 12 de Março <lo l86i, prohihindo ronstrueções com caractee de ]leqwtuitlade desde o Arsenal de
Guerra atü o Pa~scio Publico, como lambem o nrrasnmento dos morros do Castrilo r tle Sa-nto Antonio, em
cujo contrncto com o Governo !igurn a concessão tio
touo o espaço comprehcntlido entre a ponta tlo Arsenal
(]C Guerra c o morro d:1 Vi uva, para, 1lepois de aterrado, nbrircm-se ahi ruas, praças, c fazerem-se c:íes,
dücn, c1lificios publicos, nr11wzens alfandegados, const rucçücs ~~~ empl'cza c de particulares.
D:'US Guarde a V. Ex.- Visconrle drJ Rio 1/mnco . A' S. E\. o SI'. Conselheiro Jo.;~ [?el'llai1Llt'S tl:l Cosl:t
Pncirn .l11niur.

N. :-171.- FAZE~IH.- R11

r:;

nE ouTunno nE I87í.

l'rllYilnrnto tlt~ um rrcnt·,;o contra a /eJ:1s,;iflra~:io tlc }nu;;,;rlina' !lath na Alf:tntlt'p;:t :t llllln. par!itln. tlc lltrtin-; l:1vr:ulos.

l\Iinisterio Jos Negocios da Fazenlla .-lHo de Janeiro
Hi tle Outubro de 1871,.

('111

Declaro a V. S., para os devidos ciTei tos, que o Trihuual do Thrsouro, tomanuo conhecimento do recurso
de Heyman & Aron, IJUc acompanhou o seu officio
n." 3:J7 tle W de Junho deste anno, relativo á clnssilicação de mnsselinas dada nessa Rcpnrlição á fazcnd
__ _
I!Ueapresc':llaram a despacho como metim, c cons ~\t..l~Rj
amostrns JUntas ao seu recurso, c f{Ue ora
ol~\'fl
,.,
resolveu dar-lhe provimento, alim tle se!' ~~~adoria sujt'ila á tax:1 do art. :;3s da antka '~~~·vi~to
~
•
I_
'

.

<

t#. nos~

-~
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qun nelk não se faziam :~s tli~tinr(;ões atlmittitla~ no
art. ü77 da nova Tarifa de metins lustroRos para fôrro
c outros rle rJuali1lade superior, como são os lavrados
da preson te questão.
Deu~ Guarde a V. S.- Visconde tio Rio Branco.-Sr.
Conselheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 372- FAZENDA.- Ell t:;

DE OUTUBRO DE

l87i.

llá provimento a um recurso contra a clasgificação dada na AI·
fandega ao oleo ele sezamo ou gergelim, determinando que o
dito oleo seja assemelhado :-~o ele amendoas doces para pagar a
taxa de 400 réis.

Ministerio Llos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 15 de Outubro de 187~.
Sendo presente ao Tribunal do Thcsouro Nacional o
recurso do revista que Silva Vianna & Comp. interpozeram da decisão dessa Inspectoria de 22 de Julho proximo passado, pela qual foi classificado como oleo medicinal não especificado, para pagar a taxa da ultima
parte do art. 2H> da Tarifa em rigor, o azeite de sezamu
ou gergelim que os i·eêorrentes suhmetteram a despacho pela nota n." 5260 de 15 do dito mez, pretendendo
que ú mercadoria fosse applicada a taxa do art. t78,
2. • parte; o mesmo Tribunal:
Considerando que o oleo de que se trata não está expressamente designado na Tarifa ;
Que em varias occasiões, durante o regimcn da de
1869, foi despachado por factura, pagando 30 ''/, de
rmo réis por kilogramma, como se vê uas certidões
juntas ao recurso; e que, não sendo alteraua a classificação pela Tarifa actual, não ha razão plausível para
reputal-o medicinal;
Considerando que, sendo a mercadoria omissa na Tarifa, devia-se ter observado o que prescreve o art. f6
das Disposições preliminares, afim de, declarada a assemelhação, pagar os direitos correspondentes ;
Considerando, outrosim, que os recorrentes, quando
apresentaram a mercadoria a despacho, a julgaram su-

DO
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jeila ~~ la'{a tio oleo tlc amcndoa~, cmiJora tlepoi~ entendessem estar ella comprehenditla no art. 17~, ';2." parte,
c sujeita ú taxa de i'!O réis por litro:
Ucsolvcu uar provimento ao mencionado rccur_so, t..I?Lcrminando : L" Que o oleo de sezamo ou gergeluu scp
assemelhado ao de amendoas doces (art. 2H}, t.• parte)
para pagar a taxa de '100 réis; 2." Que, reformada neste
sentido a decisão recorrida, se restitua aos recorrentes
o quo tiverem de mais pago, c bem a~sim a importanda
da multa que solTrcram.
O que communico a V. S., para sua inlellig.:mcia e
de vidos elld los.
Deus Guart.le a V. S.-Visconde do Bio Branl'o.- Sr.
Consclllt·iro lnspeclor da Alfa11dcga do Hio t!P Janeiro.

N. :n:L- .JUSTIÇA.- Eu W

DE ourUBIIO DE

lK7'J..

Deve ser •·tnnpritla a disposiç~1o dtl art. üa do llt>t·rt'lo u." 1930
tle 26 tlc Ahril de i857, ttue tüo foi alterad~ po•ln llt>t"I'Pltl 11." ~H:~3
de _15 tlc Junho de i8õ9.

2.• Sccção.-1\Iinisterio dos Negocios da Justiça.IHo tlc Janeiro em W de Outubro de i87~.
Constando do Aviso do MinislNio tla Agl'icultura,
Commercio c Obras Publicas, com uata de~; do corrente,
que o Depositaria Publico tem rt~cusado rcet:ber, quando
rcmcttidos pela Directoria tia Estrada tle Ferro tle D.
Pedro 11, os objectos esqucr;idos c abandonados pelos
viajantes nas estações e carros, convem que Vm. faça
cumprir a expressa disposição Llo art.()~ do Derreto n."
1930 de 26 de Abril tlc i857, a qual não foi alterad<t pelo
J>ccreto n. o 24:33 de HJ de Junho de l85U, como parece
suppôr o mesmo Depositaria.
Deus Guartle a Vm.-João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Juiz Lia Provedoria, Capellas e Resíduos da Côrtr.

Df:CISÕES DI' 1K.7fJ.
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N. 37'!.- JUSTIÇA.Sulm~

E~1

1G

nE

ourunnu

a cxeew;:1u do art. 08 tlu twvo ncgimonto

DE 187~.

ué

Custas.

l\linisiPrio dos N1•gocios da Justiça.- Hio de Janeiro
em W de Outubro de 1874.
111m. e Exm. Sr.- Em obscrvancia do art. 98 do
no\'o Hcgimen I o das Cus tas J ud ir. ia rias, mandado executa r pelo De1·reto n." õ7:l7 de 2 Jo mez passado, organizaram os Talwlliães da Cúrte livros de notas com folhas
impressas c ela r os precisos para :1s procurações que
npll1~s se hão de lançar.
Esses livros não podem ser abertos, numerados, rubricados n l'nccrrados wm o paf!a men to do scllo de iOO
ri)is por folha ex-vi do art. 13, § 2." do Decreto n."
M.iOo de ll Lle Abril Lle 1870, accrcscendo que pelo traslado entn~gue :'t parte se cobrará o scllo de 200 réis.
Consta, porém, que o Administrador da Hoccbedoria
recusa receber aiJUellc imposto, não podendo os Juizes
numerar e rubricar os mesmos livros nem os Tabclliães
escriptural-os; o que tem causado gran1le embaraço para
as transacçõos, com prejuízo das partes, inhibidas hoje
Llc passar procurações avulsas.
H.ogo pois a V. Ex. em additamcnto ao meu Aviso de
12 do corrente se digne de expedir suas ordens para cobrança do sello devido, a fim de que possam ser abortos
c escripturados os Livros de Notas, que os Tabelliães cxhiiJirem, contendo as procurações impressas.
Deus Guarde a V. Ex.-João José de Oliveir11 Junqueira.
- A' S. Ex. o Sr. Visconde do Rio Branco.

N. 375.- FAZENDA.- EM 17 DE

OUTUBRO DE

:1874.

Concctlo despacho livre de direitos, de accurdo com a Tarifa, a
um loeomovel a vapor, importado para o serviço de uma fabrica
Lle fundivão csta!Jolecida nesta Curte.

l\linisterio do~ Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 17 de Outubro de 1874.
Sendo presente ao Tribunal do Thesouro o recurso
interposto por Luiz Teixeira Marques da doüisão de
V. S. lflle lhe negou o despacho livre de um lor,omovel

fll)
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a vapor importado p:1ra o snniço tb sua fahric:1 de fundição eslalieleeirla na rua Sele de Sctrmhro n." ttm,
solJrP o qual V. S. informou em omcio n." Wl rle 18
de Fr~Yen•iro deste armo, o mesmo Tribunal resolvt•u
tomar dclle conhecimr~nlo como de revista, n dar-lhe
provimento, afim de gozar o refr~rirlo locomovel ua
isenção de direitos concedida pela Tarifa ás machin:~s
em gr•ra l.
O que communico a V. S., para seu conhecimento c
dcvitlos eiTeitos.
Deus Guanlc a V. S.- Vi~conde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro lnspcctor da Alfanclega do Hio de Janeiro.

N. 376.- MAHINHA.- Av1;;o

DE

n

oE

ourunRo

DE t8i~J,.

Fixa a intclligrncia do art. 76 do Rl'gulamento da Escola de Marinha, c do art. 26 do Decreto n. o 4173 de 6 de !\!aio de 1868.

N. 2G~ti. 2." Secção.- 1\línislerio rlos Negocios da
1\larinha . - Hio de Janeiro em 17 de Outubro de 1874.
Com rcfcrcncia ao officio n. o 281, de i7 do mcz proximo passarlo, em que Vm. informou a respeito da substituição uc um dos dous Fit~is que se achavam ser·vindo
na Escola de Marinha, declaro a Vm., para os fins convenientes, tendo em vista o seu parr~cer c o do Conselho
Naval, emiltido em consulta n. 0 2'l9ü:
i. o Que em virtude da disposição expressa no art. 23
do Decrdo n. o 4173 de G de Maio de 1868, o Official de
Fazenda não pórle ler mais do que um Fiel.
2. • Q11c a nomeação do Official de Fazenda da Escola
:1e 1\larinlw, c, em geral, de qualquer estabelecimento ou
navio, de vr ser feita por Vm., na conformidarlc do~ 3. 0 ,
do art. 2. 0 do supracitado Decreto de (i de l\laio, o qual
não se acha revogado pelo art. 76 rlo Regulamento
n. o ~720 de ~2 de Abril de 1871; cumprindo outrosim,
que as propostas para as nomeações de i<ieis sejam sempre
submettidas á sua :tpprovação, por isso que a Vm. ~-"--~
compele julgar das habilitações de taes empregados ~l ~R A ,,
3. o Que o disposto no art. 26 do referido De
o \\Y'\'' ..,
6 de l\laio tem applicação á substituição dos •''~J\-h
bcm no r·aso de impedimento por molest' ~ não

/~
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e\rcder o prazo dr~ trinta Jias, lindos os quacs devem
ellt•s ser subsli Lu idos tlcfin i li vamcn te. Quando a moles tia prnlongar-scal(•m daquclle prazo, csl.:mdo o navio
em viagem, a substituição dclinitiva terá lugar de
aecórdo com o art. 27, logo que o navio chegar a qualf[llCr porto do Impcrio.
r~." O Fiel interinamente substituiuo por motivo de
molt~stia continuará a percrber gratificação e ração.
Se, porém, baixar ao hospital, soiTrcrá desconto da mclauc da mesma gratificação, nos termos da :lO." observa<:ão da tabclla n. o 1 de 5 de Fevereiro de 1872.
Deus Guarde a Vm. - Joaquim Dl'lfino Ribei7'o da
Ln:r.- Sr. Chefe do Corpo de Fazenda.

N. :177.-.JPSTIÇA.- El\t 17

DI<: OUTUIJnO DE 187~.

As Sl'nlcnt.;as dó appclla~:1o em procrssos instaurados pelos cri lHes
lle fJ1W !rala n arl.l2 § 7. 0 do Cudigo do Processo Criminal e
prlas infrar:çiics rins termos de srgnl'ança c de hem viver devem
ser cxcnlfa,Jas pellls .Juizes tlc Dil'eito fJUe proferirem o julganlf•tl!•> ''"' priml'ira inslancia.
~-" St•cç:fo.-Minislerio dos Ncgocios tia Jnstiça.Hio de .Jancirn em li de OutuiH·o de i87L

Em J'C~posta ao omt~io tlC v. S. de 2í de Ag-osto ullimo,soh Il. 0 i:m, relativamente á consulta doEscrivão
do Suhdnlcgado de Policia da frf'gnezia do Espírito
Santo, tenho a dt•clarar que, de :1ccórdo com a doutrina
dos Avi~os de 1R de Junho c 2(i de Setembro de 1872, as
snnlrnças de appellação em processos instauratlos pelos
crimt~sdc que Lr;:lla o art.~~ ~7. do Codigoclo Processo
Criminal, e pelas infracçõcs dos lermos de segurança c
de hem viver, devem ser t•xcctltadas pelos Juizes de Direito que proferirem o julgamento em primeira inslaneia, na conformidade do art. ~."da Lei Il. 0 2033 de
20dc SctcmlJro de 1871.
Deus Guarde a V. S.-João José de OliveiraJunqueira.
~ SI'. Prcsiclen tr ela firlação da Córlc.
0
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N. 378.- JUSTIÇA.- E\1 19

DE OUTUBRO

DE 187~.

O,; c:nhargos á. execução de ·sentença proferida pelo Juiz de Paz
em causa de sua competencia devem ser ofierecillos na audiencia em que o exequente accusar a penhora.

2. • Secção.-1\iinisterio do~ Negocios da Justiça.Rio •le Janeiro em 19 de Outubro de 1874.
Hespondendo ao officio de Vm., com data de 4 de
Agosto ullimo, tenho a declarar que, na conformidade do art. 63 § 7. o do Regulamento annexo ao Decreto
n. o 48::ti de 22 de Novembro de 1871, os embarg6s
á execução de sentença pro ferida por Juiz de Paz em
causa Lle sua competencia devem ser offerecidos na audicncia em que o ex.equente accusa a penhora.
Deus Guarde a Vm.-João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Juiz de Pazda Freguczia do Espírito SC~nto.

N. 37\l.- JUSTlÇA.- Eu 19

DE OUTUBRO DE

1874.

Aos Escrivães dos Chefes de Policia não é applicavel a disposição
do art. 1.50 do Regimento de Custas.

2." SPrção . - Ministerio dos Negocias da Justiça.1\io de Janl'iro em 19 de Outubro de 18H.
Em resposta ao officio de V. S. de tj do corrente,
lenho a declarar que aos Escrivães dos Chefes de Policia
não é applicavel a disposição do art. USO do Regimento
annexo ao Decreto n. o t1737 de 2 de Setembro ultimo.
Deu" Guarde a V. S.- João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Pn•sidcnte da Relação de Pernambuco.
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N. 380.- FAZENDA.- E~!

t!) DE OUTUBRO DE 187~.

ller,lara , tr:tt:mdo de um recurso concernente ao despacho
de 22 peças de Iapim, que nos caso'>, como o sujeito, de duvidas que se o!Icrcccm no comcç.o da execução do uma nova
tarifn, sobre a classificação de mercadorias, não tem lugar a
muita de direitos dobrados.

l\Iinistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 19 de Outubro de 1874.
Foi presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso de José Pinto nessa, interposto da decisão de
V. S. do 1. 0 de Agosto ultimo, pela qual, sustentanllo
a cla,silkação de sarja de lã e seda em partes iguacs,
dada pelo Conferente da sahida c pela Commissão da Tarifa a doze dGs vinte c du:~s peças de fnenda CJUe o rcrorrcntc suiJmelteu a despacho como lapim, pela nota
n. '' 8177 do mez antecedente, o sujeitou ao pagamento
dos direi Los simples da diiTerença; c o mesmo Tribunal :
Hcconhcccnflo, ú vista das amostras annc:xas ao recurso, c rtuc nesta occasião devolvo para ficarem :1hi
archivadas, CJUC o tecido em que~tão é incontcstavclmcnlc lapim de lã c seda;
Comidcr:Jnllo, que as Tarifas, tanto de 1869 como a
:vigente, estabclcc~eram taxa especial p:~ra o lapim; pelo
que não lhe pMc"ser applir.ada outr:~, embora no tcçnme lwja mescla de lã c seda:
Hr,olvcu dar provimento ao rer-urso, para o fim 1c se
restituir ao recorrente o quede mais pagou; e approv:~r
ao mesmo tempo :1 deliberação tom:~da por V. S. de nãu
sujcil~l-o ú multa dos direitos dobra•Jo~, pela supposta
dill'i•renç~ de qualidade da mercadorin, por entender que
clla n;io tem lugar nos casos, como o de que se trata, de
duvidas que se oiTcreccm no começo da exêcução de
um:1 nova Tarifa.
O que communico a V. S., par:~ su:~ inlclligcncia c
devidos cffcilos.
Deus GrJanle a V. S.- Visconde do Rio Branco.Sr: Conselheiro lnspoctor da Alfandega do Rio de Janeiro.

llO

(lO\'EHNO.

N. 381.- FAZENDA.-Ent

I!) DE OUTUDRODE
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l\landa restituir a diversos negociantes desta praça, em virtude
dos Decretos que cita, e cujas disposições explica, o que de
mais pagaram os mesmos negociantes pclararmazcnagcm de
poliras c motacs prcdosos.

Ministerio dos Negocias da Fnzemla.- Rio de Janeiro em t.9 de Outubro de 1874.
Inteirado, pelo officio de V. S. n.• M, de 21 de Janeiro ultimo, da tluvida suseilada nessa Alfande~a
antes da promulgação do Decreto n. • M7'f de 26 de Novcmhro do anno passado, relativamente ú intelligencia
do art. t:l !lo Deereto n. • 4~570 de 20 .de AIJril de 1870,
c 7." do de n." u32l de 30 de Junho tamlwm do anno
passatlo, o qual, rescindidos os contraetos com a Companhia da Dúc<J, determinou que fosE'e ahi observado o
regimen geral das llemais Alfandegas, quanto ao serviço das Capatazias, armazenagem, e te., que até então
estivera a cargo d:1 dita Com11anhia; cabe-me (]cclarar
a V. S., em solução á mesma duvida. que, tendo o citado
Decreto n." 4ü70 abolido, no art. 13, os prazos do estada livre, c mandado cobrar a armnzcnagem desde o
dia immediato ao da descarga, marcando a quota, segundo o tempo da demora, desde 1 até 4 %; disposição
que foi mantida pelo de 30 de Junho, que nada innovou
a semelhante respeito; claro 6 que a eobrança da armazenagem das pedras c metaes preciosos não devia desde
então ser feita, como foi até Dezembro ultimo, na razão
de 1 •j" do sou valor, mas sim so!Jre os respocti vos direitos e na fórma do supracitado nrt. 13, pois, que por
elle ficou completamr.nle revogado o nrt. ti92 do Hegubmento de 19 de Setembro de 18ti0, e o seu § 1. o.
Assim que, haja V. S. de proYidonciar para que aos
negociantes Luiz de Rezende, H. Hirsck, Alphonse
Wornes e M. Naura & Comp., cujos requerimentos
acompnnharam o seu dito officio, o são agora uevolvidos
com os pnpcis annexos, se restitúa o que de m::tis pagaram do armazenagem no indicado período.
Deu~ Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.Sr. Conselheiro Inspector da Alfandegado Rio eleJaneiro.

llECISÕE::;

N. :l8:e?.- FAZENDA.-EM t9

DE

ouTunno

DE t87'~·

Suhrc a Íncdição de um carregamento dei sal, vindo de Cadix,
para cujo calculo se tomou base ditierente da marcada na
labella n. o 15 do B.egulameuto de t9 de Setembro de !860.

l\finisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro
rm 19 de Outubro de 1874.
Deferindo ao rerruerimcnto do Commendador João
Maria de l\firan!la Leonr, no r[ual reclama contra a de·
r.is:io dcs~a lnspec to ria de 9 de Fevereiro ultimo, concernente ao calculo lle medição do carregamento de sal
que lhe viera lle Caclix na barca ingleza Lalltt Rookh,
de:;laro a V. S. que ta lrecla mação foi julgada procedeu te,
porquanto, tendo a barca manifestado 345 t)~ lasts de
sal, que são iguaes a 20.730 alqueires e estes a 751.877
litros, feita a conversão na fúrma da tahella n.o J5
llo Hcgula men lo lias Alfanllegas, que considera o bst (le
Cadix C![Uivalente a UO alqueires; indevidamente foi o
supplic:mle oht·igado a pagar o respectivo expelliento
pela quantiLiadc Llc \J08.803 litros, em que o Conferente
avaliou o carregamento, fazendo o ealculo sobre outra
base que não a legal, sob o fundamento ue inêxactidão
da talw lia.
.
Sirva-se, 11ois, V. S. manllar restituir ao supplic:mtc
o que de mais se lhe cobrou, o recommend:Jr, otttrosim,
a extricta obsenancia da mesma tabella, pelas razões
expostas na informação inclusa por cópia, emquanto
não fôr dctcnninatlo o contrario.
Deus Gnanle a V. S.- Visconde do Rio Branco. -Sr.
Conselheiro Inspeclor da Alfandcga do Hio de nneiro.
Int'orma~:ão

a

~1uc

se ref'cJ•c o

"-viso

SU()f'O..

Obras d.1 Düea ua Alf:~nucga do Ilio de Janeiro.- Escriptorio da Direeção das obras em Hi uc Julho tle
1874.
111m. e Ex.m. Sr.- De conformidade com o despacho
tle S. Ex. o Sr. Ministro !la Fazenda, proferido em 3
de Julho corrente e t·ommunieado pür V. Ex. em 7
do mesmo mrz, p·t-;so a inform:u· o requerimento em
que o Commend:tdor João Maria de Miranda Leone recl:lln:t snhrr o !'al<~tilo dl' nwdição tlo t:arreg·allu'nlo ti!•

:IO:J
~a I Ja

h:u·ca ingleza Lalla Rookh, proct1den te <I e Cadi x.
A reclamação vers1 sobre a conversão em litros de
3~5 1/~ lasts de sal, se.r.ru1u.lo o maniliBto da b]!'CL
A tabella annexa ao Hegulamento da Alfandcga considera o last de CaLiix equivalente ao moio b1·azileiro,
dando-lhe o valor de tiO alqueires, c como cada alqueire
brazileiro mede :J6,27 Ii tros, 1lahi a conversão do las t
de Cadix em 2. I7ü,2 litros, devendo, portanto, o carregamento ser avaliado em 751.877 litro3, conforme a
base do calculo lia tabella.
Sobre este assumpto J.H'ÇO permissão para expôr algumas id.éas. O last ou lastro, como traduz Bluteau no
seu grande Diccionario, e UlU3 medida Olllfl•'egada desde longa data n:1 Hollanrla e nos portos do llaltico para
exprimir carga, principalmente dos navios, sen<lo usada
ainua por varias OUtl':IS !laÇÕCS Wla COlll!llOdiuadn qne
otferece. O last é expresso em peso ou em volume,
conforme a mercadoria, variando aintla para a mesma
mercad.oria, conforme u systcma de nwdidas de cada
nação, ou antes, de cada cidade. Em Por·tugal, por exemplo, o last d.e vinho, fixado em qu:1tro pipas, varia, conforme o volume tia pipa, Pm Li~!Jô:~ ou uo Porto; o \ast
de farinha, de cal e de outros ulljectos é l'qui\'alcntc a
quatro moios ou 210 alquPire~ portug-uezPs, os quaes são
notavelmente tli!Terentes dos ;dt[lleires brnileiros; o \ast
de assucar, avaliado em quatro caixas, variava antigamente de valur,conformeo tamanho das caixao, na Bahia,
Pernambuco, Campos e outros lugares. Em Hesp:~nha seguia-se o mesmo processo, L~ando-se quatro rahices ao
last de saI e de outras sem f' Ilia n tes mt•t·cauorias. O ca hiz
é uma medida antiga, que foi tamb~m empregada em
Portugal, emquanto dominou a intlucnlia arabe, prevalecendo depois a medida mais :~ntiga de origem romana
o-moio-; e emquanto, p 1is, avaliava-se na llespanha
o Iast em 4 cahiccs ou calices de 12 fanegas cada um, em
Portu~al dava-se-lhe qu;1tro moios tle quatro fanegas
cada um, e ca([a fancga Hi alqtll'ires, c não i6 por se
supprimircm as verteduras. Trata-se agora de determinar o verdadeiro valor em litros da fanega de CaJix.,
para multiplicar por 48 e ter-se o valor do Jast.
Não lia paiz que oiiercça tanta confu ..;ão nas medidas
como a Hespanha, sendo que os escriptores que tratam
das suas medidas participam da mesma confusão, assim
Doursther conta na fanega de Cadix 56,19 litros, c entretanto fúrma o last desta citlade da fanega de l\latlrid,
que, segundo a a va Iiaçâo de Altés, é de 54,8 litros, d' ontle
o hst de 2.ti30 litros. Cumpre notar que Altés a1lrnittt
l F.f:ISilF.S !IF.
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o valor· de titi,3:llitros para a fanega uc Cauix; e Vahlcz,
autor hespanhol, súmentc rlí,rl litros, sendo para
notar quecsta ultima av:tliação t) a que ~e encontra no
DiccionariQ do Commercio, d'onde o last de 2.65\l
litros pelo primeiro, e de 2.6t8litros pelo segundo.
Me persuado que o autor da tabella annexa ao Regulamcnto da Alfantlep;a, embaraçado por csl11s divergPncias, saltou pela ditncultlade comparando o last tle CaJix.
ao moio Lrazileiro tle 60 alqueires, e como cada alqueire
brazileiro contém 36,27litros, dahi a avaliação do last
de Cadix. em 2.06 litros (despresJnjo as fracçõe,;). A
relação 3H,27 é exacta, e penso que o Governo Imperial
não a deve ait(•rar e nem admittir duvitla sobre a sua
cxactitlão, por ser a segui•la pelo Senador Candido BJptisla de Oliveira em quadros approvados pelo Guvcmo,
e copiada por varios autores, como é a relação, t~lll
bora convencional, de 0,22 entre o palmo e o metro.
Ernquanto não se reformar a tabclla ann:Jxa ao Regulamento da Alfandep;a, o last de Cadix e comiderado como
igual ao moio de 2.i7ü,2 litros; c quando por ,·entm·a
se fizer a reforma poder-se-ha então tomar o typo das
antigas medidas h•galls hespauholas- o de Castellapara totlas as procedcncias de Hel'p:lllha, c a respeito de
mercadorias que nem todos avaliam em medidas metricas.
Deus Gua nle a V. Ex.- 111m. e Exm. Sr. Dr. José
Mauricio Fernandes Pereira de Barros, Dircctor interino das Hendas Publicas.- Dr. Agostinho Victor de Borja
Castro, Engenheiro das OIJras da Atrandeg~.

N. 383.-F.\ZENIH.-E.lt':!ÜvEoüTUBRO nrd.87~.
ProvinH'uto tle um rccur:;o t.:onlra a decisão da AlfaudC'ga, que
maudou elassitit:ar como- chita em cassa- 32 peças de fazenda sulunctliuas a despacho como- chita em morim.

Ministcrio dus Negocios da Fazenda.- ilio de Janeiro em 20 uc Outubro de i874.
Communico a Y. S. que o Tribuual Jo Th!'souro, tomaudo conhecimento do recurso de R. Ferreira Hegal
,\, Sol.Jnuho ront.ra a elassiliearão de-chita em c;tssa~
dada lle>~a Alfalldi',!Ca ás triutâ e duas peças de fazcuda
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por e\les submcLlidas a despacho em 2l de Julho ultimo, rrsolveu 1lar-lhe provimento, afim de flUe a dita
fazenda, cuja~ amostra;; acompanharam o officiode V. S.
n. • ;j(;) de 22 de Agosto, e agora devolvo, seja considerada-chita em morim não especificada-, sujeita á taxa
de mil e duzentos réis do art. ti78 da Tarifa, conforme
já o mesmo Tribunal tem decidido em casos identicos.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.Sr. Conselheiro lnspeclor da Alfandega do Rio de Janeiro.

N.

:38~.-

FAZENDA.- Eu 20

DF.

ouTunno

DE 187~.

Expõe os motivos por que não póde ser cedido por aforamento
á Companhia Western and Bra;;ilian Telegraph, conforme requisita o .Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, um terreno na Copacabana de que precisa a mesma
Companhia para o estabelccim~nto da estação do cabo submarino .

.Ministerio dos Ncg0c!os da Fazenda.- Rio de Janeiro em 20 de Outubro de i874.
lllm. eExm. Sr.-Tenho presente o Aviso n.• 89
de 31 de Agosto proximo passado, no qual V. Ex. requisita a e'<pedição das necessarias ordens para que á
Companhia « Wcstcrn and Brazilian Telegraph • seja
cedido por aforamento um terreno na Copacabana com
H:iO metros de extemão c 80 de largo, comprehendendo
as ruínas de um forte que alli existe, alim de estabelecer
a estacão do cabo submarino.
Em-resposta cabe-me dizer a V. Ex. que o terreno
pretendido não está nas comlições do Decreto n.o 5545
de 7 de Fevereiro ultimo (clausula 16.") para que possa
ter lugar a ~ma concessão: o domínio directo delle faz
parte da antiquissima sesmaria conccdidn á lllma. Camara Municipal da Côrte, e o domínio util pertence a
Francisco José Fialho, segundo o fJUe este allegou.
O Governo não tem, pois, o direito de dispôr desse
terreno; de nada valenclo a ex:istcncia alli de fortificações
(de qne só restam vestígios), si não foi l'llr excrptuaclo.
na sesmaria COllrCIIÍIIa á Camara no ~rrnlo xvr.

DEI.ISÕES

Sentlo n f'untbção do forle talvez tle 1822, é possível
que o Estado se utilizasse do 1lominio da Camara sem o
desappropriar, como frz em 1808 com os terrenos da
Lngôa. Em todo caso parece fóra de duvida que o tlominio util uo mencionado terreno se tem transmittido
desde tempos remotos com licença da dita Camara.
Nestes termos, c porque a concessão mesmo a precario
daria lug:1r a embargo e subsequente procedimento judicial por p:~rte do emphitcuta, si a Companhia não
póde adquirir amigavelmente o terreno de que necessiln, sú resta n desappropriação, que, conforme a suprarifada clausula Hi.•, deve ser intentada pcl:t mesma
Companhia, sendo que por esse meio terú de indemniznr
a C1marn do v:ilo1· do domínio directo e o dito emphi tenta do domínio util e bemfeilorias.
Ao exposto acn'scenlarei que, si se re:::olver que tem
I uga r a desa ppropriaçào por u ti I idade pu h! ica, convirá
que por Decreto assim se declare, nos termos do art. H
da Lei n. • :m:l de 12 de Julho de 18.1t).
Deus Guarde a V. Ex..- "Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. José Fernandes da Costa Pereira Junior.

N. :lB:i.- FAZE.~DA. ·-EM 2!)

DI': OUTUilRO DE

t8í'i.

Dá provimento a um recurso concel'llenle ao despacho de cento e
noventa e cinco kilogrammas de morim estampado, que na
Alfandcga de Pernamhuco foi classificado no art. üõO tia
Tarifa.

1\linisterio rios Ncgocios da Fazenda.-Hio de Janeiro
em 20 de Outubro de I8i4.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thcsouro Nacional, communi~a ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco
que o dito Tribunal, tendo presente o recursoderevista,
que acompanhou o seu officio n." 285 de :12 de Agosto
proximo passado, interposto por Simpson & C.• da
flecisão pela qual a AJrandcga da mesma Província classificára no art. tii:iü da Tarifa em vigor, como «Cassa ou
cambraia• para pagar direitos na razão de 21)a00, cento

no
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c noventa e cinco kilogrammas de um tecido que su!Jmetteram a despacho como •morim estampado não
cspecificarlo• da taxa de 1~200 o kilogramma marcada no
art. 5i8 da dita Tarifa; resolveu, á vista de diversns
decisões proferidas sobre mercadorias identicas, e do
parecer da cummissão competente da Alfandegado Rio
de Janeiro, dar provimento ao recurso, para o elfeito de
se cobrar pl'la de que se trata a meneionada taxa de
1~200 o kilogramma como morim estampado, e mandar
archivar a amostra pa1·a ser applicada esta classificação
ás mercadorias semelhantes.

Visconde do Rio Branco.

N. 386.- FAZENDA.- EM 2f.

DE OUTUBRO DE

187i.

Nos proccsws tle habilitação para meio soldo e montepio militar não podem ser admiltidos documentos passados e;n idioma
estrangeiro.

1\finisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 21 de Outubro de 187~.
lllm. c Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex.
de 8 !lo corrente mez, remettendo, para ser tomado na
consideração que merecesse, o requerimento c mais
papeis em que O. Leonarda Ramirrs de Macedo, viuva
do C·1pitão reformado do E"crcito João Teixeira de
Macedo, pede não só o meio soldo que lhe ~ompetir,
como o que se ficou devendo ao dito seu marido até ao
dia em que falleceu; cumpre-me, devolvendo os referidos p~1peis, declarar a V. Ex. que não é possível
tomar-se conhecimento da mencionada pretenção desde
que a su pplica n te não satisfez as prescri pções do Decreto
de 10 de Fevereiro de 1.866, já deixando de justificar os
quesitos de que tratam o art. 2. o e o n. • 2 do art. 3.",
já não apresentando traduzidos officialmente em portuguez, como o exige o art. 6. o, os documentos com
que instruiu sua petição.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. oSr. JoãoJosédeOlivein Junqucira.
u~!V'd'cf'cAJ>
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N.

:~87.-

FAZENDA.- Eu 21

DE

ouTuano

DI!: 187~.

Annulla um processo de arbitramento\ concernente ao despacho
de camisas com peitos bordados, c manda proceder a outro,
indicando as disposições que regem a materia.

l\linisterio dos Negocios d~ Fazenlla.- Rio de Janeiro
em 21. de Outubro de 187~.
O Vi~conde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, communica ao Sr. In~pe~tor da
Thesouraria ele Fazenda da· Província de Santa Catharina qL!C, tendo sido presente ao mesmo Tribunal o
recurso de revista, que acompanhou o seu officio n. •
lOl de 1.2 de Setembro de 1873, interposto pelo In~pcctor da AI fandega da cillade do Desterro da decisão
proferida pelos arbitros na questão de Hbitramento,
feito a requerimento dos negociantes Bade Kirbach &
c. a no despacho, por factura, de 30 duzias de camisas,
sendo iO de morim de algodão com a tira da frente
bonlada, c 20 com peitos cfc linho, tambem bordados ;
o Tribunal:
Considerando que a decisão arbitral occorrida foi dada
contra a expressa disposiç.ão do art. 16 das disposições
preliminares da Tarifa então em vigôr, quanto ao modo
da avaliação, incluindo-se os direitos, quando o preço
deve ser o do mercado exportador, ~om todas as despezas até o porto do embarque, abatidos os direitos e
mais iO "lo do dito preço;
Consider<~ndo ane, segundo o valor arbitt·ado, ficaram
as camisas borda'das sujeitas a pag:Jr direitos menores
do que os fixados na Tarifa para taes mercadorias sem
hordados, cont1·a a expressa disposição do citado artigo;
Consi1lcrando, finalmente, que não foram guardadas
as formalidades prescriptas nos arts. 51~, ~ 2.", n.• ~.
c õí5 do Reg-ulamento das Alfandegas, deixando-se :le
mencionar o lugar em que !:e achava a mercadoria, a
data da sua descarga no deposito, onde estava no momento do despacho, e quando foi este distribuído ao
Conferente :
Hesolveu, em vista do art. 76~, § 2. 8 , do supradito
Regulamento, e art. 1.8, § 3.", das disposições prelimint.tres da Tarifa então em vigór, tomar conhecimento
do recurso e dar-lhe provimento, para o fim de ser annullado todo o processo, que junto se devolve, do despacho
e arbitramento em f!l!Ci'tão, e mandar procr,der a outro
flUe seja regular.
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Por e~la occasião se Melara ao Sr. lnspector, para o
fazt•r constar ao daquclla Alfandega, que nos despachos
11or factura o processo que se deve seg-uir é o estabelecido no art. 577 c seguintes do indicado Regulamento,
e arts. 16 e seguintes das disposições preliminares da
Tarifa t.lei8G9, c 17 da actual.

Visconde do !li o B.-anco.

N. 388.- FAZENDA.- EM

2~ DF. OU'I'UBRO fiE i8í~.

Approva a crea~ão de uma Collectoria no noyo municipio ª~
Nossa Senhora da Grar;a, do Arroio Gm ude, na Provincia ,!e
S. Pedro do lHo Grande do Sul.

l\linislerio do~ Negocios ria Fazenda.- Hio de .laiwiro
em 22 de Outub1·o de 187 1: .

O Visconde do Rio Branco, Presidr'nlc t.lo Tri!Junal
do Thesouro Nacional. declara ao Sr. Iusprctor da
Thesoural'ia de Fazenda da Provinda de S. Pedro do
Rio Grantle do Sul, em resposta ao seu officio n. • H2
de 2 d·~ Agos lo prox.imo passado, que tica approvar.la a
rcsolur;Jo que tomou 1le crear un1a Collcetoria no no\'O
município de Nossa Senhora d:~ Graça, do Ano io GrandP;
e recommentla-lhe que opp,lrtuuamcutr~ complde as
informaçõt•S exigidas pela Circular n. 0 21 de Hi de
Junho de 1873.

l'isconde do Rio Branco.

N. :1t-\\l.- FAZI':NOA.- E\1

2:~ DE OUTUllRO DE

i87'L

Manda proceder a nova;; lolaçüc;; dos emolumentos dos Magistrados .

.Ministerio dos Negocies da Fazcntla.- Rio ,Jc Janeiro
em 23 de Outubro de i87'~.

O Visconde tlo Rio Branco, Presidente tio Tribunal
t!o Thesouro Nacional, ,ortlt•Ha aos Sr;:, Insprctores das
Thesourarias tle Fazenda que rnamlcm proceder, rlt~
conformitlnde com as Instrucçõt~s de 17 de Novemhro
de i8i3, a novas lotações dos emolumentos dos Magistrados das re ..;pcctivas Provinrias; visto terem siti<1
ultimamente augmentados os nwsmos emoitlmenl.os pelo
Reçrirnento das Custas Jnrliciari:ts anncxo ao o,~creto
n." 5í:17 tle 2 de Sele!llbt·o prnimo ptssauo.

Visconde do Rio Branco.

N.

:l\lO.-FAZE~DA.-

EM 2í

DE OUTUR!IO DE

i87í.

Pmvilltl'rtlo tlc

U!lt recurso contra a cl:lssifiear;:-w t!ada
nu
Alfallllc;;a tia Balti:t a qtnrcnta duzia.> de ch:tles suiJmetlitltJs
a t!csp:H~ito eoruo de algod:ül entrançado, •Jrdinarius, sujeitos
:i !ax:t "'' 800 r(•i,; pnr kilo~ran11na.

Ministerio tlo.s Ne~ocio;; lia Fazcntla.- Rio de Janeiro
:''~de On tubro de l8íf1.

em

O Yi~t:ondc tlo Hio Br·anco, Presidente tio Tribun~l
do Tlte~ouro N:rl'ional, r:ommunica .10 Sr. lnspector da
Thesouraria .rc Fazenda rla Pro\' ineia da Rthia que o dito
Tribunal, tentiu lll·"~··ntt\ n re.:urS'J tlt\ revista, que
:tt•ompanltou o ~eu o:Ji,·in 11. o ~IPJIIkrt•t;:Hlo á Dircctoria
licrai da~ tlcn,ias Pu!tlira.; ent 2\l de Setc:nbro prox.irno
pa,,at\11, in!.•rposto ptn· Brnrlr•t·er c\: C:• dt tiet.:is:io pela
qual a AILllttl,•.t.(:lda me;nn 1'1'0\'iOL:i·t oilri~·ára-os a
p.tga r di rPi t<H na razJo de h-11 lO o ki lo.!l,Ta rtma, n:t fórma
tia ~P~umh parte do art. r-i:.il tl:t Tarift act.ual, por fJ.O
dwr.i:r.c; de clnlPs, que submettl'l'am :1 tlt•;;paclw, co no rir!

llO
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Pnlrançado, grossos e onlinarios, sujeitos á taxa
ue SOO okilogramma; resolveu dar p1·uvimentoao recurso, para o eiTeito de ser a mercadoria de que se trata
classiliraua na primeira parte d(Jquelle artigo, c como
tal pagar a mencionada taxa de SOO o kilogramma ;
guardando-se a amostra para servir de regra em casos
semelhanLPs, c restiluindcHc aos rrcorn~ntrs o fJllC de
111:1 j,; lhrs roi C!I!II'<IIIO.

Visronde do Rio Rmw·o.

N.

:mt.- AGHICULTUHA, CmUIEHCIO E
PUBLICAS.- E" 26 de ourunno

OBRA~

OE 187!~.

lllarca a direcçao da Estrada de Cananéa a villa do Yporanga r
n'w!Yr sobre a cow;iguação destinada aos ditos trabalhos.

N. IGS.- i." Secção.- Directoria Ccn trai. -Ministerio cos Negocias da Agricultura, Commercio e Obra~
PulJiicas.- Hio tlc Janeiro em 26 de Outubro de 1874.

111m. Sr.- Em additamrnto ao Aviso de 4 de Agosto
deste armo, deverá Vm. proceder aos estudos uo prolongamento da estrada de C·lllant'a ú Yilla do lporanga
seguindo o traçado por Xiririca, ou directamente até
aquella vi lia. Sónwnte em vista dos tr:ibalhos feitos por
catla uma das duas dir'!'C~õrs, resolverá o Govcmo geral
qual deva ser a preft'l'Ída.
Nos rereritlos estudos terá Vm. em vista as contliçõcs
leehnieas da parte da estrada já construída; for·mulando igualmente um orc;anwnto para construeção de
uma esLracla que se destine simpleslllenLe ao transito
de cargueiros.
Ficam expetlidas as nrccssarias ordens para que a Vm.
SPja en trnguc a consignação mensal de i :500r5000 destin:.~ua aos mencionados trabalhos.
Deus GL1arLlr a Vm. -José Fernandes da Costa· Pereira
.Junior.- Sr. l~ngcuhPirn 1\Janol'! Barata Góes.

DFClSÓES DE 11'>71;
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:mz. -FAZENDA.- E~l 211

OE OUTl'RRI)

o~:

187'•·

l.onrctlc an Banco Rio-Grandense o puzo de dous ao nos para a
rxccu~ao do art. 83 dos respectivos estatutos.

Ministcrio do;: Ner!ocios da FazenJa. nciro em 26 de Outubro de 1874.

Rio de Ja·

Declaro a Vm., em solução ao seu refJuel'imenlo de
f\ do corrente mez, que, attentas as circumslancias

nconomicas que allega fJUanto ús praças do Rio Grande
do Sul c Porto Alegre, fie:~ marcado o prazo de dons
annos p~ra dentro delle convocar a .assemLléa. ge!·al
dos accionigtas do Banco que orp:amzou na pnme~ra
daquellas cidaLle;:, soh a denomi•wção de « Bmco RIOIirandensc •, alim de dar-se execução ao art. 85 dos
rt•sprctivos cslalulos, approvados por Decreto de 27 de
A~u~lo ultimo.
Deus Guarde a Vm.- Visconde do Rio Branco.-Sr.
lgnacio José Mendes.

N. 393.- FAZENDA.-E:u 27 DE

OUTUBRO DE

!874.

Trata da cessão feila á Companhia «Western and Brazilian Tclcgraph )) de uns terrénos na Copacabana.

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Hiô de Janeiro
em 27 de Outubro de 187~.
Illm. c Ex.m. Sr.- Sendo informado por ofticio do
representante da Companhia « Wcstcl'll and Brazilian
Telegt·aph »de 20 Llo corrente mez, que o cidadão Francisco José I<ialho cedeu a mesma Companhia, para o
respectivo serviço, parte dos tcnenos que possue por
aforamento na Copacabana, medindo a pHle cedida,
na qual ja tinham sido antes amatTados os caiJos submarinos, 2t metros de frente e 66 de fundo, com o que
ficou satisfactol'iamente resolvida a pretenção que a dita
Companhia aprcsentúra a semelhante re;;peito ao Governo Imperial, insisl indo na necessidade do prompto
deferimento; assim o communico a V. Ex., para seu
conhecimento e fins convenientes: cumprindo-m6
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acrescentar que os supramenciona!los terrenos são os da
:mtiquissima sesmaria concedida á lllma. Camnra Municipal no seculo XVI, e onde existem as baterias, hoje
em ruínas, levantadas talvez em i8~2, sem que conste
si á fundação dellas prece!leu a desappropriação por
utilidade publica, ou si o Governo se utilizou do
domínio da Camara sem o desappropriar, como fez em
i808 com os terrenos da Lagôa.
Deus Guar!le a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. João José de Oliveira Junqueira.

N. 39'1..- FAZENDA.-EM

~7 DE OUTUBRO DE l8H.

Os mctins entrançado~ e encorpados, proprios para roupas de
bomcm, devem ser despachado;; pelo art. 547 da non Tarifa, snjeitos á taxa de 600 réis por kilogramma.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 27 de Outubro de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, de conformidade com a decisão
expedida nesta ctata á Alfandegada Córte, em deferimento it rPprcscntação flc varias negociantes desta
praça, declara :10~ Srs. Inspcctores das Thesourarias
de Fazcntla, pan seu conhecimento, e para o fazerem
constar aos das r·c~pr·ctivas Alf;111degas, que os metins
entrançc~dos e cncorparlos, proprios para roupas de
homem, se tleverão desrachar pelo art. n'l-7 da nova Tarifa, sujeitos á taxa de seiscentos róis ((i00) por kilogrammn, do mesmo modo que os brins de algodão, etc.,
como anteriormente se praticava, na fórma do art. n38
da Tarifa de 1869; não deven,Jo, porém, confundir-se
aquelles metins com os lustrosos, de forro c de outras
qualidatle;;, applicados aos mesmos usos que as chitas
em morim, de que trata o art. 577 da Tarifa actual.

Visconde do Rw LJranco,

:li (i
N.

3~1:}.-

FAZI':NOA.-

E~I27 llE OUfUHRI) DE 1~7L

Os I ivro~ com folha~ impressas c claros precisos para o lanç:~·
mcnto ou reg-istro de procurações devem ser sellados com
a taxa tle 100 réis por ·folha.

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 27 de Outubro de 1~74.
Tendo o Mini~tcrio da Justiça, que neste caso ~ o
competente, declarado em Aviso de Hi do corrente qur
são de nota:> os livro~ com folhas impressas c claros
precisos para as procurações que ncllc se hão de lançar,
na conformidade do art. 98 do novo Regimento de
Custas .Judiciarias, marH.lado ~xecutar pelo Decreto
n." 573í Je 2 do mc7. proximo pas~ado, cumpre que o
Sr. Administrador da Rcccbedoria os :~dmitta como
taes para serem sellados com a taxa de cem réis por
folha, de que traia o art. 13 ~ 2. 0 do Decreto n. o M:iO:S
ue 9 de Ahril de 1870.
Desta intclligcncia nfio resulta prejuizo á Fazenda
Publica, nem violação do cit;~do art. f.3, ~ 1. ", que
manda cobrar duzentos réis de scllo por procuração ou
apud-acta; porquanto pagam esta mesma taxa os tr:u;[ados elas procurações lavra las nos ditos livros, os quaes
são os instrumentos ex.hibidos pelas partes para produzir cffcito, ao passo que os instrumentos originaes
permanecem nas notas.
O que communico ao refnri1lo S1·. Adminislratlor,
para sua inlclli;cnria c l'x.t'CliÇÜtl.

ViHconrle do Rio Branco.

N. ;)H(I.-FAZE\'DA.-EM 27

DE OUTUBRO DE 187~.

Trata de um recurso contol~rncntc ao despacho de seis caixas
de chitas, que teve pt'Oiimcuto na parte relativa á , ela~sifi
cação da mcrcadnria, c foi i.ulcferitlo quanto á mnlta por
dilfercnça de quantidade.

Ministcrio dos Ncg-ocios da Fazemla.-Rio de Janeiro
em 27 de Outubro ele i87!f.
Communicoa V. S., para os devidos eiTeitos,que,
sendo presente ao Tribunal elo Thcsouro Nacional o

llo
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rrrurso de Heyman l\: Aron, que acompanhou o seu
oiJicio n. • iH~. de 22 de Agos lo deste an no, r ela ti YO
~o despacho d~s seis caixas de chitas comprehendidas
na nota n.• 40~1, resolveu deferir o recurso na parte
que trata da cla"silicação da mercadori~, que deverá
ser despachada como chita em morim, de conformidade com as decisões ultimamente d~das pelo mesmo
Tribunal em casos identicos; e indeferil-o quanto á
multa de direitos em dobro, imposta pela difTerença de
quantitlade encontraria em duas caixas na confcn·ncia
da sahida.
Quanto cí natureza do recurso, declaro a V. S. que,
importando as dilferenças de qualidade e quantidade em
363S860, e mandando o despacho de V. S. pagar di rei tos
<'m dobro, a somma que, em vi•·tutlc desta decisão,
teriam os recorrentes de satisfazer excedia a sua alçada, c por isso não podia o recurso deix:tr de ser aceito
como voluntario.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro •
.A.AAf\:f\:AfcP

N. 3!)7 .-FAZENDA.- EM 28

DE OUTUBRO DE t87~.

Das cessões 1le arrendamento de terrenos não é devido o imposto de trausmissào de proprie1lade, mas ~im o scllo proporcioual.

Ministerio dos Ncgoci0s da Fazenda.-Rio de Janeiro
em 28 de Outubro de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, communic1 ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Provincia de Minas Geraes
que o dito Tribunal deu provimento ao recurso que
acompanhou o seu officio n. • 36 de 28 de Maio proximo
findo, interposto porCiementino MartinsBot·ges e outros
da decisão pela qual a mesma Thesouraria negou-lhes a
restituição da quantia de 4.20~000, cujo pagamento lhes
fóra exigido pela Collectoria do município da Barsagem,
a titulo de imposto de transmi~são de propriedade,
correspondente á quantia de 7 :000~000 por que lhes
cedêra Antonio 1e Avila Cabral o arrendamento de sei~
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mil Lraças ue terrenos tliamantino~ existentes naquelle
município; resolvrmtlo mandar fazer a referith restituiçJo, vi~t.o f(IIC, na fórma do art. 2. • do Hegulamento
aunexo ao Decrdo tlc 17 de Abril de l8ti9, só é dcvitlo
o imposto de que se trata do usufructu propriamente
dito, e não do uso do arrendamento, que está, porém,
sujeito ao sello proporcional, cuja cobrança se recommenda ao Sr. Inspector.

Visconde do Rio Branco.

N. 3!)8.-JUSTIÇ \.- E~l 28

DE OUTUBRO DE

i874.

Para o fim previsto no art. ~.o da Lei n. • 20~0 de 28 de Setembro de t87t, a certitlão de baptisrno, authentica e devidamente
reconhecida, prevalece sobre a declaração d;v ·matricula, r1uanto
á idade do menor.
·
.,, ,

2.• Secção.- l\linislerio dos Neg-ocios da Justiça.Rio de Janeiro em 28 de Outubro de 1874.
Illm. c Exm. Sr·.- Em oillcio n. o 9í ele iOdo corrente
communicou V. Ex. a resposta do Juiz de Direito da
comarca de Iriritiha á seguinte consulta do Tabellião do
termo de BPncvente: si no caso de provar-se por meio
de cerliMo de baptismo qne um e;;cravo é maior de 12
annos, cmhor:-~ se mencione idade mPnor na relação da
matricula, :1 que sn referem os arts. I. • c Mi do Hegulamen to annexo ao Decreto n. • 483;) tio i. • de Dezt>mlJro
de 1871, pôde ser lavratla a escriptnra ue alienat:ão á
vista do art. 4." ~ 7." da tci u." 20~0 dc28 de Setembro de 1871.
E de accôrdo com a solução uada pelo rereriuo Jniz,
declaro a V. Ex. que, para o fim previsto no citado
art. 4. •, a certidão de baptismo, authentica c deviuamente reconhecida, prevalece sobre a declaração da
matricula, quanto á idade uo menor.
Deus Gu:-trtle a V. Ex.- João José de Oliveira Junqrteira.
-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo.

IJO

(;OYEJINO,

N. 3!19.-JUSTIÇA.- Anso

IlE

28

DE OUTUDIIO

m: 1874,.

ilPclara que os Avi><os tle U tle Setembro e 9 de Dezembro de t86l
não revogaram a Ortlcm tio TIIesouro de 17 de Dezembro de
ISU., relativa ao prazo em que 03 Funccionarios Puhlicos devem
reassumir os seus empregos depois de finda a sessão legislativa
da Assembléa Provincial, da oual forem membros.

4,.• Secção.- l\linisterio dos Negocio,; tia Justir:a.Hio de Janeiro em 28 de Outuuro de 1~71,.
I IIm. e Exm. Sr.- A t7 de Junho ultimo communicou o lnspcctor da Thesouraria de Fazenda de:-;sa Província que, lendo sirlo descontados ao Bacharel Manoel
lLncnal Hodrig-ucs tia Sil\'a, Juiz .Munieipal c de Orphãos
do termo de Mamanguapc, us vencimentos relativos ao
excesso do prazo ('111 llUe elle devia reassumir o seu empt·ego depois de finda a sessão legislativa da Assembléa
Provincial da qual era membro; mandúra essa Presidencia que taes vcncimen tos fossem abonados, por considerar revogada pelos Avisos n. 0 ' 402 c 571, de 14, de
Setembro e 9 de Dezembro de 1861, a orJem do Thesouro
de 17 de Dezembro de 18'1.4, em que se baseou o acto da
Thesouraria.
Em resposta dedaro a V. Ex., para o fazer constar
áquelle lnspector, que prev;llece o liesconto realizado na
conformidade da mesma ordem, expeditia em cumprimento do A viso de 1.0 de Dezembro de 184,4,, não revogado
pelos de :14, lie Setembro e 9 de Dezembro de t86l que
resolveram questão inteiramente diversa.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Presidente da Província da Parahyba.

N. 4f'0.-JUSTIÇA.- EM 29

DE OUTUBRO DE !87~.

Pódc o Presidente da Província deferir juramento a um Juiz Municipal e de Orphttos, que se acha na capital, e que Só póde
entrar no exercicio do seu cargo quando installada a Camara
:Municipal respectiva.

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Ju · ,a.~"~~RA
nio de Janeiro em 29 de Outubro de 1874,.
S;:,~~'Illm. e Exm. Sr.- Em re~posta ao offici ,1'~606 de
W li o corrente declaro a V. Ex. (]Ue dcv d~rir Jura-

~~
,
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mt'nto ao Juiz Municipal c de Orphãos do U·rmo de
S;tlll.o Angt'lo, Jbeharel Antonio Antunes Ribas, que se
at:l1~ na capital dessa Provinda, r, confor·me o Aviso
11.• ;~;Ji; de 4 ue Agosto de 18H2, só poderá entrar no
rxt•r-cicio de seu cargo, quando fdt' installaua a Camara
Municipal de Santo Angelo.
Deu~ Gun r de a V. Ex.- João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Presidente da Pro'.'incia de~. l't~dro do Rio
Grauclt> do Sul.

N. 401.- JUSTIÇA.- EM 29

DE OUTUBRO DE

1874.

As nunciações de ollra nova têm processo summario, e n:lo são
da competencia dosluizcs de Paz.

2.• Secção.- Ministcrio dos Negocias da Justiça.Rio de Janeiro em 29 de Outubro de 1874.
lllm. c Exm. Sr.- Foi pre~ente a Sua l\lagestade o
Imperador o ollieio n. • 124 de 30 de Abri I prox i mo t1ndo,
em que V. E'\. submettc á consideração do Governo a
seguinte consulta do Juiz de Direito da comarca do Rio
S. Francisco: si na af'çiio de embargos de obra nova,
quando o valor não exceder de :I.OOSOOO, deve srguir·-se
o processo pr·escripto JWlo art. 63 do Regulamento
annexo ao Decreto n. • 482í de 28 de Novembro de 1871,
ou, vista a natureza especial tla referida acção, o processo ordenado pela legislação anterior á novíssima
Reforma Judiciaria; c si finalmente, em facedo Aviso de
2 de .Maio de !873, foi a sobredita acção excluída da
competencia dos Jnizc..; de Paz, hem como os intenlictos
possessorios, por vers:~rem taes questões sobre IJens de
raiz.
E o mesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido a Secção de
Justiça do Conselho de Estado, Manda declarar a V. Ex.
qne as nunciaçiles de obra nova têm procef;SO summarto,
e não são da compctencia dos Juizes de Paz, os quaes
julgam sómcnte as dividas e bens moveis, mediante o
proee~so surnmarissimo estabelecido no art. H3 do citado RfJgulamcnto, c que é evidentemente incompatível
com os artigos de nunciação, offerccidos depois do mandado de embargo.
Dr:ns Guarde a V. Ex.- João Jose de Oliveira Junqueira.
-Sr. Presidente tia Província lte Minas Grrars.
<'V'<:F\:P-:A·f\J'\Y-'
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N. 402.-GUERHA.- E~l 2!}

Dl<: OUTUBRO DE

3:H
18711.

Jloclara quaes as condições, rrue se devem observar, para quo
pelas Presiilencias de Províncias sejam autorizadas despezas
por conta do Ministerio da Guerra.
- - --

Circuhr. -l\linisterio dos Negocias da Guerra.- Rio
de Janeiro em 29 de Outubro Llc 18711.
lllm. c Exm. Sr.- Não convindo que pelas Presidcncias tln Províncias sejam autorizadas de~pezas por
conta do l\linisterio a meu cargo, principJimcntc com
obras milita reg, sem que as respectivas Thesour·arias de
Fazcmla lhes informem si as quotas destinadas pela Lei
do orçamento e constantes tias tabellas impressas annualmente pelo l\linisterio da Fazenda comportam ainda
os a ugmen tos que foram considerados como cstrictamente nccessarios, c de conformidade com 0 ~ 8. • do
art. Ü. 0 do Decreto n. 0 288~ do Lo rlc Fevereiro de
1862 ; assim o declaro a V. Ex., para seu conhcc imen to
e governo.
Deus Guarde a V. Ex..- Jo1lo José de Oliveira Juil·
~i.teira.- Sr. Pre;;hlemle tla Provi ncia de

N. 103.-JUSTIÇA.- E'I 30

DE OUTUBRO DE

1874.

St! é legitima a ordem de'prisão quando escripta c assignada pot·
autoridade competente. ~(j mandado de prisão pót!c deixar de
ser cscripto pelo Escrivão.

l\linisterio dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro
em 30de Outubro de i8H.
··
Com o seu officio n." 295 de 22 de Julho ultimo submel teu V. S., por cópia, á consideração rlo Governo
Imperial, o que lhe dirigiu o carcereiro da Casa de
Detenção, consultando :
i. • Si podem ser aceitos como regulares os mandados
de prisão e de soltura, assignados por autoridade competente mas não passados pelos respectivos Escrivães ;
2. o Si a contra-fé póde ser dada pelo Escrivão que
acompanhar o preso, ou sómente por Official de Justiça.
DI':CISÕES DE

1871 41.
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E tendo ou vido o Procurador da Corôa, Soberania e
Fazenda Nacional, declaro a V. S. para os devidos effeitos :
Que, segundo prescreve o a1·t. 176 do Codigo do Processo Criminal, só é legitima a ordem de prisão, quando
escripta pelo Escrivão c assignada por autoridade competente.
Que, devendo tP-r effeito immedialo, na conformidade
dos arts. 174 e 271 do referido Codigo, e art. 380 do
Regulamento n. 0 120 de 31 de Janeiro de !842, o mandado de soltura póde deixar de ser escripto pelo Escrivão.
visto que só é, neste caso, formalidade essencial a
assignatura da autoridade que o expedir.
Que, finalmente, a duvida relativa á nota constitucional de culpa se resolve pela observancia do disposto
no art. 13 da Lei n. • 2033 de 20 de Setembro de 1871,
e art. 28 do respectivo Hegulamento.
Deus Guarde a V. S.- João José de Oliveira Junqueira.
-Sr. Desembargador Chefe de Policia da Côrte.

N. 40'l.-F AZENDA.-EM 30

DE OUTUBRO DE

1874.

confirma uma decisão da Alfandega da COrte, que exigiu o pagamento dos direitos de exportação! de generos vi netos de
Paranaguá e aqui baldeados para um vapor inglez com destino a Londres.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro,
em 30 de Outubro de 1874.
Communico a V. S. que, tendo sido presente ao
Tribunal do Thesouro Nacional o requerimento em
que Norton Megaw & Youle, Agentes da Companhia de
paquetes da linha de Liverpool, e da do Sul, reckl.maram
contra o procedimento dess:. Alfandega que obrigára-os
a pagar direitos de exportação, na importancia de
43J$660, por 6.930 kilogrammas de garras de couro.
vindas de Paranaguá no vapor Calderon e baldeadas
no porto do Rio de Janeiro para o va1por inglez Kepler
com destino ao de Londres, não obstante já terem sido
satisfeitos taes direitos na Alfandega daquella cidade :
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resol\reu sustentar o acto dessa Inspectoria, attenta a
circumstancia especial, que se verificou da mudança do
cnvoltorio do oito genero, sem as devidas cautelas
fiscaes, em um trapiche não alfandegado, a que fôra
recolhido, como consta do officio de V. S. de lã de
Junho proximo passado, n.• 367, e das informações que
por cópia o acompanharam; mandando, porém, fazer,
pela Alfandega de Paranaguá, a restituição do que foi
alli pago, uma vez que os reclamantes provem a identidade do genero baldeado nesta Córle.
Deus Guarde a V. S. - Viscondo d1 Rio Branco.-Sr·
Conselheiro lnspector J.a Alfanllega do Rio de Janeiro.

N. 4.05.- FAZENDA.- EM 31

DE OUTUBRO DE

187&..

Approva a tleliheraç~o da Thesouraria do Ceará de elevar de
28 a 33 "lo a (porcentagem do•Cgllector e Escrivão tias rendas
geraes do mnnieipio do Pcrciro.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro,
em 31 tle Outubro de 187'L
O Visconlle do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da ThesoUI·aria de Fazenda da Província do Ceará, em resposta
ao seu officio n. • 21 de 23 de Maio proximo passado,
que fica approvada a deliberação, que tomou, de elevar
de 28 a 33 "/.a commis~ão do Collector e Escrivão da;;
rendas geraes do município do Pereiro, sendo 23 "lo para
o primeiro e 10 "/. para o segundo.

Visconde do

N.

'~oti.- A(;HICllLTUl\A, COMMEf\ClO E OBHAS
PUBLICAS.- E" :a oE ourunno iJE 1s11.

Beclarantlo rruc nenhuma disposição de Lei isenta os senhores
ou possuidores de escravos do pagamento devido aos Parochos
p<'Jm; haptisados c cncomn1cntlaçiics dos filhos livres de suaf'!
P~cra

\':1>.

:Ministcrio dos Nego::ios da AgTicullur.1, Comrnercio
c Obras Publicas.- Hio de J:meiro em 31 Llc Outubro
I! e 18H.

lllm. e Exm. Sr.- Consullan,lo o Viga rio d 1 fre.to:uezia de .h~quilihit, no município de Santa Luzia dessa
Província, si OS\etnolumcntos pelos actos dct!Japtismo e
encommendaf'õcs dos filhos livres de mulher e'crava
uovcm SL'I" p:tgt>S ao Parocl10 pelos SPllhores destes, declaro a V. Ex., p~tra o fazer const::r ao dito Vigari0,
que nPnhuma disposiç:1o de Lt'i isr•nta os senlio•·es ou
possuiLlorcs tlt: escravos do pagaml'nLn devido aos Parochos pelos IJaptisatlos e eucomm"nclaçõt~s uos lilhos
livres tle suas escravas, o que foi ja tleclararlo em Aviso
de 27 tle Junho r],; 1872, quantG a entcrramentos ;
ur.verH}O igual Lloutrill:\ ser observa \:t ÚCCI'C:I tlOS aClOS
de IJnptismo.
n~n.; Ga:mlc a V. Ex.- José li\wnrtncles dn Costa Pereim Junior.- SI'. Presirlente da Pro\'incia rle Minas
Geraes.

~.

W7 .-JUSTIÇA.- E~l :H

Soln~:1o

DE OUTUBRO DE i87~.

tlt• tluvitlas suseitatlas na cxccu~ão tio novo UcgimcnlG
rlc Custas.

l\linisterio tlos Negocios da Justiça.- Hio de Janeiro em :n de Ontuhro de i874.
Levei ao alto conheeimr.nto de Sua l\lagestalle o Imperador as seguintes rluvidas suscitadas na execução tlo
novo Hegimcnto rlc Custas Judiciaes:
1. • Que emolumentos devem cohrar os Juizes de Paz
{Jelos aetos conriliatorios nas accões de dh·orcio, desl'e.io, prcstat::io de contas c outr<Ís em que se não prerbar qu:mtia.
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2. • Si o Juiz, não obstante a disposição do art. L o § 3. 8
e art. Hí7 quanto ás conciliações não effectuadas ou á
revelia em causa da competencia do mesmo Juiz, deve
perceber emolumento pela sentença definitiva que proferir condemnando o réo nas custas, conforme estabelece
o art. (l. o da disposição provisoria, e mais o que pela conta
das respectivas custas lhe cabe em virtude tla Lei tl" 20
tlc Setembro de 1829, ~ 3. 0 , que fez os Juizes de Paz,
além de inquiritlores, Contadores em seus Juizos.
3. • Si aos Escrivães competem emolumentos pela certidão que do acto da conciliação se lavrar para que fique
este cousignado, poi~, com quanto seja narrativa essa
certidão (art. H7, § 5 °), estã sob a disposição do
art. 1. 0 , § 3. 0
t.~:. • Sobre a retribuição dev;da aos Escrivães do Commercio pelas actas que lavram da reunião dos credores.
5. • Como se deve entender no fóro da Côrte a expressão- fóra da cidade ou villa-do art. 24 e outros,
e por conseguinte os limites da legua em relação aos
difierentes pontos.
6. • Si a contagem dos emolumentos pelos alvarás de
autorização dos Juizes do Cível e do Commercio deve
regular-se pelo que com r e fcrencia ao Juizo de Orphãos
e A uscn tes se acha estabelecido no art. 32, n. o 4, c no
art. l!!4, n. o 2, embora nos capítulos 2. 0 e 3. o da parte
l. • e no cap. Lo tit. 2. o da parte
não fossem marcados taes emolumentos para os Juizes jo Civel e do
Commercio c seus Escrivães.
7 .• A' vista tlo art. H3, dispondo que os Escrivães
vençam o mesmo que os Tabelliães na escriptura de
cada termo de desistencia e outros, como se deverão
contar os termos de desistencia não referentes a valores,
mas sim, por exemplo, ã inquirição de alguma testemunha, a uma ou outra prova, a dilações, etc.
8. • Si as razões (!C a ppellação em causas que do Jui~o
de Paz sobem para o fie Direito, estão comprehendidas
no n.• l do art. 8~, ou si no caso de se referirem taes
razões a causa11 summaria~, como as r1ue correm no Juizo
de Paz, é applicavel. conforme o antigo Hegimento, a
regra estabelecida no n. o l do art. 81 do actual Regimento para as razões fi:naes nas causas summarias.'
9. • Si os emolumentos dos Advogados em ma teria
crime (art. 87), quando assistirem ã inquirição c reinquirição de testemunhas, podem ser extensivos a cada
um~ destas, como se tem entendido por illação do disposto no n.• 1 do art. 8~.
lO .• Si r.m fa~·' tio at'l. !Jl d!'Vl' l'Oll\inn<~r a praxe

'L •,
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de contar-se aos Curadores Geraes,- pela petição para
alguem ser eompellitlo a assignar termo afim de prestar
eontas de tutela ou curatela, proceder a inventario, e
assignal-o,- os emolumentos de petição inicial em
acção su mmaria; c por outra qualquer petição, no interesse oos orphãos ou eu r a te lados, os emolumentos de
petição simples.
H .• Si pelas diligeneias a CJUe assistirem nos inventa rios, quando se proeeder a e'íames, vistorias, ete.,
no int.eresse dos orphãos, devem os CUt·adorcs receber
emolumentos, ou sómente nos processos promovidos
pelas partes e não nos inventat·ios.
12. a Si o Pot·teiro dos auditorios, â vista do art. 175,
deve receber 500 rs. de caua nome Je autor ou réo contido no prégão da mesma acção ou penhora, ou qualquet·
outro em CJUe haja designação de varios nomes.
i3. • Si o emolumento de ~~000 por auto de deposito
(art. i91) deve ser pago indistinctamente a cada Official
de Justiça, ou quando o deposito é o objecto principal
da diligencia, e não eonsequcncia da penhora, embargo
ou sequestro, como declarou o Aviso ue iO de Julho
de l855.
.
U,.• Si quando versar a penhora sobre alugueis de
predio por mais de um morador, como os sobrados, estalagens e cortiços, e os Officiaes de Justiça lavrarem
autos especiaes de declaração, de penhora e de deposito,
com referencia a cada um dos moradores, devem ser
pagos emolumentos por tollos estes actos, ou é geral o
auto da penhora, consiuerando-se especiaes sómente as
intimações.
15. a Si aos Officiaes jur\iciaes se levam em conta cavalgaduras, quando para o ponto da diligencia houver
conducção em trilhos urbanos ou caminhos de feno.
16. • Si devem ser contados emolumentos pelas avaliações das dcpendencias de um predio, como meias
a.!uas a elles annexas, com sabida independente.
i 7. • Si as casas de la v ar ou tanques cobertos, cocheiras, telheiros pertencentes a chacaras, etc., devem
se r considerados separadamente da avaliação das mesmas
ch acaras, afim de se dar valor a cada uma dissas construcções.
~8.• Si, á vista da omissão do novo Regimento, deve
cons!derar-se a a~liação de terrenos como casas terreas.
19.• Si, emfaee do art. 201 ~§ i. 0 e2. 0 ,éou não
regular que na rontagem dos autos se glose o e'ícesso
de emolumentos ou honorarios que contarem quaesquer
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Officiaes do Juizo, tendo as partes os t·ecursos do
art. 197.
E o mesmo Augusto Senhor Manda declarar a V. S.
para os fins convenientes :
Quanto ã t.• duvida proposta, como as duas seguintes,
pelo Juiz de Paz da freguezia de Santo Antonio desta
Côrte:
Que não havendo valor designado, dever-se-ha, ad
instar dos arts. 3. 0 e 9. O, cobrar o emolumento mini mo
de que trata o art. I. 0 , ~ 3. 0 , t.• hypothese.
Que a 2. • duvida, tambem suscitada, bem como a seguinte pelo Juiz de Paz da freguezia da Gloria, estã
expressamente resolvida pelo art. 2. 0 , que não permitte ao Juiz de Paz outros emolumentos além dos
taxados no art. L o
Quanto á 3. •,- que o art. :1.57 só se refere ao acto da
conciliação, mas não ãs certidões por termos ex trahidos
do protocolo, as quaes terão os emolumentos marcados
para os Escrivães do Cível, guardada a clausula do
art. :1.96.
Quanto ã (~..•, apresentada pelos Escrivães do Commercio,- que o trabalho com referencia ã reunião dos
credores é compensado pelo emolumento que provém
da citação destes por carta (art. :1.08, ~ 2. 0 ) .
Quanto á 5. • duvida, formulada , como as seguintes,
pelo Contador do Geral, Commercial e Crime e interinamente da Relação :
Que para as custas provenientes de diligencias mencionadas no art. 24, a legua da cidade será considerada
do mesmo modo que na Repartição Fi~cal incumbida da
- cobrança da decima urbana.
Quanto á 6.•,-que o art. 32, n.o ij,, refere-se exclusivamente ao Juiz de Orphãos; para os do Cível regula o
art. :1.6, cuja disposição generica- alva rãs- comprehende os de autorização ; e nada se marcou por estes
a c tos aos Juizes do Commercio no capitulo 3. o
Quanto á 7. •,- que o termo de desistencia especificado no art. H3, deve ter por objecto algum valor,
pois do contrario o termo ficará comprehendido na regra
do art. H2.
Quanto á 8. •,- que as razões de appellação em causas
summarias estão comprehendidas na disposição do
art.80,n. 0 :l.
________ _
Quanto ã 9.",- que na conformidade do art. 82, n.:Pt~~A~
os emolumentos marcados no art. 87 são devid . ~'\>"-"
Advogado pela inquirição de cada testemunha,
~
teri-a cri me.
, ~

/~

'~
~

....
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(juanto á~ 10. • c :H.•,- qnc os Curatlorcs Gct·acs sú
pcreriJcrão cmolll!ncntos pelvs :tetos cJue praticarem
como Advogados, CJUantlo os menores fot·em vencedorc.~,
c houver pal'tc vencida, não se cobrando neste caso
outros emolumentos senão os taxados para os Advogados.
Quanto á 12.",-quc o Porteiro dos auditorios rcccbcr;'t tlc cada prégão, embora este comprehenda mais de
um nome, os emolumentos determinados no art. 1.7:i.
Quanto á 13.",- que na execução do art. HH, n." t,
clcvr: prevalecer a intclligencia dada pelo Aviso n.• 1.77
tlc lO de Julho de 18ti:i e Ontem n.• Hl8 de 21 daCJuelle
lTI('Z.

Quanto á H.",- que versando a penhora sobre alugucis ele um prellio com varias depcndencias e rnot·adorcs, se lavrará um auto sómente, e delle perceberão
os Olliciaes de Justica emolumentos na fúrma do citado
art. 1.91., n.• 1, alc~in do CJUe couber pela intimação a
catla morador, segundo o art. 1.90, n.• L
Quanto á HL ",-que a conducção, a que se rt'fcre o
art. 193, será contada segundo o meio mais economico
estabelecido pal'a clla.
Quanto á 1.6. •,- que pela avaliação de um predio,
tenha elle ou não dependcncias, se cobrarão os emolumentos do art. 1.79, n.o' i e 2.
Quanto á 17.",- que as depenucncias de uma chacara
deverão ser discriminadas na avaliação, mas desta se
lavrará um só auto geral, computamlo-se os cmolu-.
mentos como em relação a um predio.
Quanto á 18. ',-que sendo omisso o antigo Regimento,
como o actual, sobre a avaliação de terreno, se cobrará
o emolumento do art. 179, 3 t.•, por ser o minimo
quanto aos bens de raiz.
Quanto á 1.9. a, finalmente,-que a attl'ibuição que ao
Contador confere o art. 1.72 é restricta ao objecto ahi
especilicado, isto é-á glosa do numero de regras c
letras, além do que prescreve o Regimento, e não se
refere aos demais emolumentos.
Deus Gu~ r de a V. S. - João José de Oliveira Junqtteira.
-Sr. Conselheiro Prcsidrn te da Relação da Córte.
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N. 408.- MARINHA.-" AVISO DE 2 DE NOVEMBRO
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Declara que os indivíduos que, não sendo funccionarios publicos,
por qualquer motivo exercerem interinamente empregos(na
Repartição da Marinha,) têm direito a todos os vencimentos
consignados para os mesmos empregos.

3." Secção.-Ministerio dos Negocios da Marínha.Rio de Janeiro em 2 de Novembro de 1874.
Conformando-me com o parecer do Conselho Naval,
exarado em consulta n. • 2610 de 20 do mez p1·oximo preterito, declaro á V. S., para seu conhecimento e execução, que ao Escrevente inlerino das officinas do Arsenal
de Marinha da Côrte, Gordiano José de Vargas, se deverá
abonar todos os vencimentos deste lugar; assim como,
que. de accôrdo com o disposto no art. 5.• do Decreto
de !4 de Outubro de 1857, os individuas que não forem
empregados publicos, por qualquer motivo exercerem
interinamente empregos na Repartiç5:o da Marinha, têm.
direito á percepção de todas as vantagens consignadas
para os mesmos empregos.
Deus Guarde a V. S.- Joaquim Delfino Ribeiro da Lttz.
-Sr. Contador da Marinha.

N. 409.-FAZENDA.-EM 3 DE NOVEMBUO DE {874
Aos empregados das Alfandegas não é licito rccorret· das decisões
do Inspector luas quesfõe3- relativas á cobrançl de direitos,
nem intervir nos contlictos entre a Administração e as partes.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em 3 de Novembro de i87L
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco
que, tendo sido presente ao dito Tribunal o recurso de
revista, que acompanhou o seu officio n.• Hl de 5 de
Setembro de !873, interposto pelo 2.• Confereate da
Dt·:CJSÕES DE

!874 U.
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Alfandega, João José Henriques, da decisão pela qual a
mesma Tllesouraria, dando provimento ao recurso dos
negociantes Carvalho Guimarães & c.•, relevou-os do
pagamento de direitos em dobro a que haviam sido
condemnados por aquella Alfandega, em um despacho
de !itasdeseda, constante da nota n. 0 703 de :1.2 de Maio
do referido anno; o Tribunal:
Considerando que a decisão recorrida, mandando
colJrar sórnentt~ O!' Llireitos simples, foi baseada na circnrnstancia de terem-se feito as declarações constantes
da,; cinco atldit;ões da nota tio de,;;pacho, e acre~cen
tado a tle-o mais ignoramos-, pelo que fôra cobrada
multa de i!~ o lo do valor da mercadoria;
Considerando que as dilferenças de qualitlade e quantidade que fossem encontrarias além das rnendonadas,
por occasião da veril1cação do despacho, estando sujeitas
a multa tle 1% 0 1 0 , não o podiam tambcm ficar ao pagamento tle direitos em dobro; .
~-·1
Considerando que a drtisão da Thesouraria, baseada
nestes ptincipios, não contém contravenção expressa ou
fal~a applicação do trxto da lei;
.
Con.;;idPrandn. linalmcntc, que, dispondo a Cir::ular
n." n de;; dt• Jatwiro tle l8G:l que aos empregados das
Alfatull'gas t\ vedado rct"orrercm, como J)artrs, das der;i.-;ões das Alrandegas n;lS questões relativas á cobrança
de direitos, r que nos conllictos entre a Administração
c as partes não podem elles intervir para reclamar
contra as decisões rel<llivas a tars materias, conforme
já fui explicado pela Ordem n. o 23 de 30 de ~hrço de

18i2:

Hewlvl'n negar provimento ao recurso, não só pot·
não verificar-se a argui::ta violação, como por ter sido
interposto por p ·ss0a a quem, como já acima se disse,
era vedado fazur a reclamação, por ser empregado da
A Ifandega, e con l r a a t.lec:isão do Chefe da Repartição
Fi~cal, no exercício das suas attribuições, em questão
relativa ú cobrança de direitos, e em contlicto entre a
uit<1 AlfltHlega e as partes.
Por esta occasião pondera ao Sr. lnspector que, não
tendo sit.lo guardadas no dc~pacho lle que se tr<~ta as
disposições do art. 5'!;), ~ 2. 0 , do 1\egulamento das Alf'antleg;~s de i!) de Setembro de 1860, as quaes exigem
que, quando a nota para o despacho contiver declara·
ções vagas, que não po ..;sam servir para base do calculo
dos direi tos, ficando por isso o dono ou consigna ta rio da
mercadoria sujeito á multa de 1 !~ "1 0 , que póLie actnalmeute ser elevada a 5 "lo, em virtude tlo art. f l, ~ 2. o,
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da Lei n. o 234.8 de 25 de Agosto de 1373, deverá esta
ser logo imposta pelo Chefe da Alfandega; cumpre que o
Sr. Inspector recommcnue ao da que lhe é subortlinaJa,
a inteira execução !las supracitadas disposições, por
ser ellc quem deve aquilatar os casos em que couber
o maimo ou minimo da multa, attribuição e8ta que
não póde ser delegada.

Visconde do Rio Branco.

N.

~10.-lMPERlO.-

EM

~ DENOVEMBRO.DE 187~.

Ao Presidente· da Provincia de Sergipe.- Declara que deve ser
sempre negada lt sancçío aos Projectos de Lei i E u e ham
neiro
disposições ofiensivas do art. 6. o do Tratado..
de 1826, ou contrariás aos principio;...de(igual~ _ _jl~ial
e civil, que devem ser mantidos para todos os .estrangeiros.

L • Directoria.-l\linisterio dos Negocios do Imperio.-Rio de Janeiro em~ de Novembro de i87~.
lllm. e Exm. Sr.-Ouvida a Secção dos Negocio.! do
Imperio uo Conselho de Estatlo sobre a representação
que ao Governo Imperial dirigiram diversos commercian Leses trangeiros estabelecidos na cidade da Estancia,
de~sa Província, pedindo a revogação dos ~~ 55 e 56 do
art. l. o da Lei Provincial n. o 993 de 8 de .Maio do corrente anno, pelos quaes se lançaram sobre os estrangeiros de qualquer nacionalidade, que negociarem a
retalho, o imposto de 30~000, e sobre os caixeiros estrangeiros o dobro do que se fixou '·para os caixeiros
nacionaes, Sua l\lagestade o Imperador, Conformando-se
por sua lmmediata Resolução de 28 do mez passado, com
o parecer da mesma Secção exarado em consulta de 25 do
mez de Setembro ultimo, Ha por bem mandar declarar
a V. Ex.:
Que, em virtude do art. 16 do Acto Addicional, devia
V. Ex. ter negado sancção á referida lei, e, se por
ventura a Assembléa Legislativa Provincial a sustentasse tal qual por dous terços dos votos, suspendido a
sua execução; porque as disposições dos citados paragraphos directa c manifestamente o!Iendern o art. 6~.o
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do Tratado de 8 de Janeiro de t826, celebrado entre o
Brazil e a França, na parte em que se estipulou o
seguinte: «Não serão obrigados os subclitos das altas
Partes contractantcs a pagar contribuição alguma ordinaria maior do que aquellas que pagam ou houverem
de p~gar os subditos do Soberano em cujos territorios
residirem;
Que neste sentido se tem sempre pronunciado o Governo, como consta de diversas Resoluções Imperiaes ;
Que, finalmente, aconselhando o interesse publico
que para todos os estrangeiros residentes no Imperio
se mantenham os princípios de igualdade commercial e
civil, cumpre aos Presidentes das Províncias, em todos
os casos em que Projectos de Lei Provinciaes contrariem
taes princípios, usar dos meios que lhes faculta o· Acto
Addicional.
O que commúnico a V. Ex. para seu conhecimento,
e outrosim que, em virtude do art. 20 do referido Acto
Addicional, será enviada á Assembléa Geral a dita Lei
para de lia tomar conhecie1en to.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.Sr. Presidente da Província de Sergipe.

N. 4H.- IMPERIO.- EM õ
I

DE NOVEMBRO DE

1874.

'

Declara. que as~ fontes de'agl!as mineraes de qualquer natureza nllo
devem ser consideradas como dê. propriedade provincial, mas
pertencentes á Administraça:o geral do Estado.

Circular.- :l. a Directoria.- Ministerio dos Negocios
do Imperio.- Rio de Janeiro em 5 de Novembro de
1874.
Illm. e Exm. Sr.- A Secção dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, ~endo ouvida sobre a
seguinte questão:
cSe as fontes de aguas mineraes nas Províncias pódem
ser consideradas propriedade provincial, c, portanto,
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da exclusiva competencia das autori{lades provinciaes. •
Foi de parecer.
Que na esphera de competencia das Assembléas Legislativas Provinciaes, definida no Acto Addicional,
não se comprehcnde a attribuição de legisl~rem sobre
fontes de aguas mineraes de qualquer natureza;
Que, não existindo ainda a lei pela qual, na conformi·
dade do § 4. o do art. H do mesmo Acto Addicional,
devem ser especificados os bens provinciaes, nem alguma outra que declare terem este caracter as refeti4.a•
fontes, cumpre que ellas sejam consideradas na ordeti}:.
dos mineraes em geral e dos assumptos concernentes á
saude publica, todos os quaes são da eompetencia dos:·
Poderes Geraes;
Que a d.isposição do art. 66 § i. • da Lei do i. o de
Outubt·o de 1828, que confere ás Camaras Municipaes
a attribuição de regular o serviço das fontes, e llqueducr.os, tem sido entendida sempre como relativa ás
aguas que jorram, e aos aqueductm: que conduzem
aguas potaveis c de uso geral;
E Sua Magestade o. Imperador, Conformando-se por
Sua Immedia ta Resolução de 7 do mcz passado com este
parecer, exarado em Consulta de i2 de Agosto ultimo,
Ha por bem Mandar declarar que as fontes de aguas
minera~c: dP- qualquer natur~za, não devendo ser consideradas como de propriedade provincial, mas Jlêrtencendo á administração geral do Estado, não pódem &Jr
objecto de contractos feitos pelos Pre~identes das Províncias em virtude de autorização ou com dependencia
de approvação das Assembléas Provinciaes.
··
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.
- Na mesma da ta aos Presidentes <ias Províncias de
S. Paulo, Santa Catharina, Goyaz, Bahia, Pernambuco
e Rio Grande do Norte.

33'1,
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N. IJ,l::!.- FAZE~DA.-EM!'j

DK NOVE'IIDRO DE

l8i'1,

Os titulos c.le nomeação dos) Presi,lentcs de Província estão
sujeitos ao pagamento intcgrál-ílo scllo
7%, tQJUando-se
por base o vencimento annual do cargo.

fle

'

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio de' Janeiro
em 5 de Novembro de 187~.
O Visconde elo Rio Branco, PresiLlente do Tribunal
uo Thesouro Nacional, ueclara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de Santa Calharina,
em resposta ao seu ollicio n. 0 88 de 17 de Agosto proximo passado, que a nomeação do actual Presi1lentc ua
mesma Província está sujei la ao paga;nento integral do
sello de sete por cento, tomando-se por base o vencimento annual ucs"c cargo, c não sómcnte a dilfercnça
entre elle e o de Lente snbst i tu lo lia Facultladc de Direi Lo
uo Hecifc; como foi ultimamente rxplicado pela Ordem
0
11. :37 exprui<h ú Thc,.ouraria do llio Grande do Norte
em 3 ue Junho uo anno corrente, a qual não é mais do
que a interpretação das disposições preexistentes, e
tem por isso effeito retroactivo.

Visconde do Rio Branco.

N.

~13.-FAZENDA.-E~IÜ DE NOVEMBRO DE

1871.

Os requerimentos pedindo altestados de frequencia não estão
sujeitos ao ~~(lo fixo tlc 2oo réis ...

1\linisterio uo~ Negocios da Fazenua.-Rio de Janeiro,
em 6 de Novembro de 187~.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thcsouro Nacional, tendo em vis la o officio n. o 778
da Thesourarin de Fazentla da Província de Prrnambuco
de 7 de Outubro proximo passado, declara aos Srs. lnsperlol·cs das The~ourarias de Fazenda que, conforme já
fei rleciuiuo pela Ordem n. o 77dirigida á do Rio Grande
do Norte em 2:S de Setembro tlo anno corrente, não
estão sujeitos ao sello lixo de duzentos réis os requerimentos petli ndo a ttcstallos :le frcquencia.

Visconde do Rio Branco.
<AI"d'\1'~
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N. 4H.- FAZE:'iDA.- EM 6 DE

NOVEMBRO DE

l874.

Indica uma circumstancia que deve ser expressamente consignada nas procurações que os fiadores passarem para outrem
assignar por clles termos de fiança, como si presentes tossem.

Ministerio dos Negocio~ da Fazenda .-Ria~ de Janeiro
'
em 6 de Novembro de t.874.
'4

O Visconde do Rio Branco, Presidcn te à o Tribunal do
Nacional, tendo em vista o officio n. 0 l07 da

The~ouro

Thesour:uia de Fazenda da Província da Bahia de H de
Setembro proximo pa~sado, declara aos Srs. Inspeclores
das Thcwura ri:ls de Fazenda que deve-se exigir dos fiadores que Cúnsti tu irem procuração par a ou trem assignar
por ellcs termos de fiança, como si presentes fo~sem,
que consignem expressamente nesses instrumentos poderes especiaes para que os manda ta rios se obriguem,
em nome deites, como fiadores e principaes pagadores
de todo e qualquer alcance, com os juros, multas e custas
em que os Coltectorcs e seus Agentes forem condem"
nados; porquanto, a exclu~ão desses potlercs na procuração limita a respon~a:1ilidadc dos fiadores, por não
licarem sujeitos a ser demandados c executados antes
dudevetlor, o que é contrario aos interesses-da Fazenda
Nacional e ás disposições espcciaes que regem os contraclos de fiança fiscal.
.f~

Visconde do Rio Branco'r

N. 4Hi.- JUSTIÇA.- Eu G

DE NOV.EMBRA.• nE

i67i..

Sobre o connicto de Juri§!U~o suscitado e~re o JJfzo dos
I·~citos iJa Fazenda e o Thes4?uro Provincial ácerca da ~pe-.
tc11cia para a liquidação de uma conta na execução de. um
rcsponsavel da Fazenda.
·
~.a Secção.-Ministcrio dos Negociosda Justiça.Hiu de Jtneiro,em {i de Novembro Je i87~.
~~~~RA

lllm. c Exm. Sr.- Com o o!llcio de i8 de ~~t
ultimo, sob n. 0 1)~, remettcu V. Ex.. os pape··
vos
ao couflictu de jurisdic1;ão sw,citado enlr -'o.:.;, 1z dos

;. /~

I

•',.

'-.1

"...,

=~«,<(.~'
Q
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Feitos Ja Fazenda e o Thesouro Provincial ácerca da
competcncia para a liquidação da conta do principal e
juros ua execução proiuovida contra Manoel Joaquim da
Silva Leão, na qualidade de fiador do responsaveL.da
Fazenda Provincial, Francisco Canuto de Figueiredo.
E Sua Magestade o Imperador, conformando-se, por
immediata Resolução de r.. do corrente, com o parecer
da Secção de Justiça do Conselho de Estado em Consulta
de 29 do mez proximo lindo. Mlnda declarar a V. Ex.
que não tem lugar o referido conflicto, por quanto a
conta do principal c juros nas execuçõcJs judiciaes,
devendo ser feita segundo o julgado, constitue um incidente dellas, sujeito á mesm,l jurisdicção; e portanto,
competente e cu ria Imente procedeu o referido Juiz dos
Feitos no caso alludido, ao qual não têm applicação as
Leis e Regulamentos citados por ~sa Presidencia.
Nestes lermos deve continuarro procedimento judicial, podendo a Administração da Fazentla Provincial,
quando se julgue prejudicada, interpôr os recursos legaes.
Deus Guarde a V. Ex.-João José deOlivt!ira Junqueira.
-Sr. Presidente da Província das Alagôas~

N. MG.-MARINH.\ .-Anso

D~

6

DE NOVEMBRO DE

187-i.

Declara que os Capitães dos Portos não tôm direito á gratificação extraordinaí;iã t}-Úando ..sÜbstituirem os Commandantes
das Companhias de Aprendizes lllarinheiros.

2.• Sccção.-N. 2833.- 1\linisterio dos Negocios da
Marinha.--Rio de Janeiro, 6 de Novembro de i87r...
Pot· Irnmediata Resolução de ~8 de Outubl'v deste
anno, tomada sobre consulta da Secção de Guerra e Marinha do Conselho <le Estado, Sua Magestade o Imperador
Houve por bem Mandar declarar que os Capitães Jos
Portos, quando interinamente assumirem o commando
das Companhias de Aprendizes Marinheiros, nenhum
direito podem ter ao percebimento de uma gratificação
a pretexto de accumulação de serviços; porquanto os que
em taes condições prestarem entram na orbita das obrigações inherentes aos respectivos emp1·egos, e, na

Dü
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conformidade da lei, não ü li c i to consitlera l-os exerci cio
extraonlim.rio c imprevisto a que deva competir uma
retribuição.
O que communico a V. S. em solução it duvitla pro·
posta em seu officio n.• 12 de '2:l de .Junho ultimo.
Deus Guarde a V. S.- Joaquim Del fino Ribeiro da
Lu::.-Sr. lnspectorda Thesouraria de Fazenda da Pro·
vincia do Rio Grande do Norte.

N. 4l7 .-FAZENDA.- EM 7

DE NOVEMBl\0 DE

l874.

Declara qur a Companhia Nacional de navegação a vapor não
está sujeita ao pagamento dafconlribuição p:ua osll!Ospitaes de
caridade.
·

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio tle Janeiro
em 7 de Novembro ele 1874.
O Vi~conde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, attcndcndo á rcclamaç;io feita pela
Companhia Nacional ele navegação a npôr, cr~sionaria
de Conceição l\: C.•, contra o procedimento da Alfandegada cidade de Santos, que tem obrigado os vapores
da mesma Companhia a pagar a contribuição para
os hospitaes de caridade, de que tratam o art. 698
do Regulamento de 19 de Setembro ele 1860 c art. J3
da Lei n. o 23~8 de 215 de Agosto de t.87:l, tlr~clara ao
Sr. In~pcctor da Thesouraria de Fazenda da Província
de S. Paulo que a condição 4. • do Decreto n. o 41JH
lle 20 de Abril de 1870, rJue approvou o contracto celebrado com os ditos Conceição & C • para o serviço da
navegação a vapót da linha inter;11ediaria até Santa
f:atharina, concedeu a esses vapores todas as isenções
e privilegias de paquetes, e mandou observar para com
as tripolações dcllcs o que se pratica com a~ dos navios
de guerra nacionaes, clausula est:~ que comprehcnde a
isenção da alludida contrihuição para os hospilaE'S de
caridade, não podendo, portanto, ser approvada a de~
cisão pela qual a Thcsourari1 confirmou o mencionado
acto da AlfaT,ldega, e cumprindo que se restitua ;íquclla
Companhia o que indevidamente pagou.

Viçconde do Rio flranro.

IJELISÕES

N. HR.- FAZENDA.- EM 7 DE

NOVEMBRO DE

1874..

Trata dr um Cf,ncurso a que se procedeu na Thcsouraria da PrcYilll'ia 1!1' Santa Catlmrina, para provimento de lugares vagos
da Alfar11lc~a d1' S. Francisco, notando a irregularidade de não
fpr-sc vota•lo em acto successivo á terminação dos exames, e
do IJavcr-se dado prcferrnria, na proposta dos cantlidatos, a
urn que n:lo o!Jievc as primeiras classificações.
j

Minis lrrio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
rm 7 de NoYen1hro de 1871.:
O Vi~cond<' do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
TIH•souro Nar~ion;il, communica ao Sr. lnspcclor da
Tlre.oonraria de Fazenda da Provincia de Santa Calhar ina qrli' ficou approvado o concurso, que arompanhou
o scn oflicio de 20 de l\larço elo corrente anno, para
proYimento dos lug-ares vngos de t.• c 2.• cntrancia da
AlfarHirga dn S. Frnnl'isco :e bem assim que por Der.r elo e Titulos de 28 de Outubro proximo passado foram
nomeados para os referidos lugares, c para outros que
posteriormente va:saram na mesma Tlwsourari:r e n:~
Alfanllega llo Desterro, os can<litlatos fJUC apnr:~ram
maior numero de notas de npprovação; lic:~ndo rt'fervallos os restantes, tamhem approvarlos, par:~ as primeiras v~gas que se forem abrindo, nos termos do final
do art. ~O do lkcr1'to n.• 2!'549 de 14 lle 1\Iarço de 1860.
Dcixon rle 'er ronlir111ada a nom1'acão do Praticante
da Thesour;Jri:~ Joiio .Tuvcncio de Sou"za Conceição no
emprc;:.ro de J. • E."<Tiptnrario tia Alfalllle,'!a de S. FranciPco, pnrqne e~te conenrrcnte não deve preterir aos
ou!ros qn<', em num•·ro rlu sete, se lhe avantajaram n:1s
l'ruvas exhihid:rs, f:1cto que súmente teria lugar, r.e
lll'llillllll dos c:l!ldidatos mais bem classitkado~ quizesse
c~sn prorimrnl<': em pre,;ença tio que releva recommendar :ro Sr. Inspi'Ctor, qne, nos casos futuro~, tenha 1m
Yista o que dispõe a lcgisl:1çã•J em vigor ácerl'a da prefen•nl"ia rp1e nas propost:rs se deve dar no' candidato~
qne m:lis ll:~bilitados se mostrarem.
Ontrosim, IJJc r"~ m:Iito rceommPrHJa,Ja :1 exacta obscrnnl'ia do disposto no art. li do Decreto :r." 2:J'l!J dn
l'l de l\l rrro dt' 1800 n na Ordem do Tll<·souro 11.• HJ3
dn :1 de Ji]!Íw de lt~7':!, alim de evitar iW a reprodnrç:lo
da irTe~·illal'ida.le, ocrorrid:t no presente COII<'UI'o'O, de
'e não ter preccd i<lo á vola<;ão em ac to sncccssi vo ú tcrr:rin:!,Jio dus l'\aiiiC,;.
Vistonde do 1/io f'rrrnco.
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N. 4tn.- FAZENDA.- EM 7 DE

NU\l:~l!Hli! DE

l87L

Declar,\ que das notas lançadas pelos Escrivães do Juiw tios l!'dtos
da Fazcutla nos mandados e autos para a culHanç.a d1) inlpostos.
pão são devidas custas do 200 réis; e ou!rosi111, t{Ue não é
atlmissivel o pagan1ento adiantado de custas ao; cmpl·cgatlo;
do referido Juizo.

Ministcrio Jos Negocios da Fazenda .-H i o Llc Janeiro
em 7 de Novembro de 1874:.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribnn·ll
do The3ouro Nacional, tendo presente o oflicio tio Sr.
Inspector tla Thesouraria de Fazenda da l'rovin~.:ia de
S. Paulo de 22 de Abril do anno corrente, n." Ml, e a~
informações constantes do oficio endereçado pelo Procurador Fiscal da mesma ThesoUI·aria á Directoria Geral
do Contencioso, em H de Setembro do dito anno, declara-lhe que não são devidas custas de duzentos réis
das notas lançadas nos mandados e autos pelos E"crivães do Juizo dos Feitos da Fazenda para a cobrança dos
impostos a que estão sujeitos taes actos.
Quanto ao pagamento adiantado das custas que competem aos empregados daquelle Juizo, não é tambem
admissivel, pois, só deve ser feito depois que forem
cobradas as dividas, com os competentes sello e procuratorio, nos termos da Legislação em vigor.
Vi~conde

do Rio Branco.

N. 420.- FAZENDA.- EM 9 DE NOVEMBRO DE 187&:.
Os pedidos para isenção de direitos de objectos necessarios a
quaesquer companhias, ou em prezas de obras ou serviços geraes
ou provinciacs, devem ser feitos ~e accôrdo com a Circular de
4 de Iulho de t87!.

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeir ___ _
em 9 de Novembro de :18?4..
/"-~~ARA
Illm. c Enn. Sr.-Communico a V.
expeditla a necessaria ordem para SI)I'Ct
tados
livres de direitos de consumo, na Alfat ~ a cidade

~~\i~a

"

.t""
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de Santos, cr~n lo c eincoenta toneladas de tubos de ferro,
importados para encanamento de agua fl3 capital dessa
Provinc:ia, confor111e V. Ex. reiJUisitou em seu officio
n." l!l~ de l) de Outubro proximo passado, dirigido ao
l\linisterio da Agricultura, Commercio c OIJras Publicas,
e por este transmiltido ao da Fazenda com Aviso de 26
do dito mcz.
Pondero, porém, a V. Ex. que taes requisições devem
ser feitas de accÚI'do com a Circular de 4 de Julho de
i87i, que exige o prévio exame dos Engenheiros Fiscaes
das cmprezas c inform;~ção das Thesourarias, declaramlo si os m;~leriaes para que so pretende isenção de
direitos s5o para o uso exelusivo das mesmas emprezas,
e si a quantidade é ou não exagerada.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

N.

~2i.-

FAZENDA.- EM 9

DE NOVEMBRO DE

1874.

Da provimento a um rccnrw de decisão da \~lfandega, que

negou ao reeorreute abatimento de direitos rio. despacho de
uma caixa de ca,;imiras singelas que se achavam avariadas.

1\linisterio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 9 de Novembro de :1874.
Foi presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso que intcrpnzer~m E. B:1erwart & Comp. da
decisão de V. S. que lhes neg-ou o abatimento de direitos em uma caixa com vinte e quatro peças de casimira sing-rla, que se achavam avariadas, e sobre a
ilHa! decisão V. S. informou em officio de 8 de Junho
de::;te anno, n. 0 3'18; c o me,mo Tribunal; ,
Considerando fJUC os peritos declararam que a mercadoria estava com cfft'i to llYariada por agua, sem que
o volume apresentasse indicio extcmo de avaria ;
Considerando fJUC as disposições preliminares da Tarifa de i869, em cujo reg-imen se deu o farto em questão,
no art. 38, § J.", não exige expressamente qnc a avaria
>rja or:ca~ionada por agua do mar:

DO
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Resolveu deferir o referido r·ecur·so, julgando os recorrente3 no caso do art. 3!), § 2. 0 , da mesma Tarifa,
afim de tJUe V. S., rewnheccnJo a a va ria, conceda o
abatimento arbitrnlo pelos peritos.
O que communico a V. S., para seu conhecimento c
devidos cll'eitos.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.Sr. Conselheiro lnspector da Alfandega do llio Je Janeiro.

N.

~22.-FAZENDA.-

Elr 9

oE NO\'EllURO DE 187~.

Declara não ser devido o imposto de transmissão dos bens que
um herdeiro recebeu de IÍ!ab para tomar aos outros o valor
delles, conforme a partilha ti e liberada pelo Juiz, sem accôrdo
ou intervenção dos interessados, qttantlo vigorava o Regulamento do !7 de Abril de !869.

1\linisterio dos Ne~ocios tla Fazenda. -Rio de Janeiro em!) de Novembro de 1871.
Ct~mmunico ao Sr. Administrador da Reccbcdoria
do Rio Jc Janeiro, para seu conhecimento c devidos
Plfeitos, que o Tribun:~l do Thesouro Nacional resolveu
deferir o recurso fJUe para o mesmo Tribunal iuterpoz
l\lanoel Moutinho de Avilez Carvalho dos despachos do
Sr. Administrador de 27 de Fevereiro c 17 ::le Abril
deste anno, exigindo do recor1 enle o p:1gamento do
, imposto de transmissão de propriedade de bens de raiz,
que tle mais recebeti no inventario c par·tilha dos bens
Jeixados por sua sogra, com obrigação de fazer reposições ou tornas a varios herdeiros, e sobre o qual informou o dito Sr. Administrador em ollicio Je 9 de
Maio ultimo; porquanto, dos tlocumentos com que o
recorrente iw:truiu o seu recurso vê-Ee que a partilha
foi feita por acto exclusivo do Juizo, sem ler havido
accôrtlo ou intervenção das partes interessada~, caso
unieo em que o imposto era exigivel, nos termos do
Regulamento de 17 lle Abril tle :1.86!), que declarou em
vigor todas as ex:cepções anteriores, e entre outras, as
do Capitulo 6. •, § L •, dos artigos tias sizas de 27 tle
Setembro de H76.
Visconde do Rio Branco.

DECISÕl~S

N. r12a.- FAZF.NDA,- EM 9oE NovElmno oE tS7'l.
I
Conecssão tlc favores ú Co111panhia tias 'Dúcas tlc ll. Pedro H.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 9 je Novembro de !8~r1.
Illm. c Exm. Sr.- O Governo Imperial tomou na
devida consitleração o que V. Ex. lhe representou, co~110
org~lo da Directoria da Companhia llas Oócas de D.
Pedro li, a respeito da nect·s. ;iuaue que lt~m a nwsma
Companhia de algum:~s m~dillas que lhe fat:ililem o lleposito de maiot· som ma lle mercadorias nos annnen>' por
clla cu.;tcatlo,, e o embarque em suas pontes de todo-; os
gcncrost!e pt·ouurção naL·.iunal que puderem conslit.uit· a
carga de retorno dus navios de vcb c a vapor que furem
alli descarregar; e, desejando conciliar, tanto quanto é
possível, os inter,osses da Fazenda N:~cional com os da
Companhia, :dim de que esta possa levar a eiTcito suas
obras, c com ella~ prestar ao comml'rcio e ao li;;co a.; garantias que de um bem combinado systema de Dócas se
deve esperar, r,~.~olveu que por este .Mtnislerio se expedisse ao InspPclor lla Alfandega o aviso junto por cópia.
Del! e \'Crú V. Ex. qu~ for:lln a ttcnàiJas as princi paes
aspir;lÇÕ.]s da Companhia, consignadas u:~s oito dausuJas do o!Iicio que V. Ex. dirigiu-me em data de 23 de
SetemlJro proximo pa.<sa1Jo, ua expectativa de que até
ao dia 2 de DezemiJI'O de i8n1, o mais lardar, esteja concluído o ann:1zem que a Companhia trata de construir
em loda a exlen~iio do !'áes entre a Praça Municipal e o
Becco da Pcd r a doSa l, c que deve ficar separado dos predios vizinhos por uma ru:~ de quinze metros de largura.
Não foi aceit·J a clausul:l 7." porque o Decreto n.•
M28dc f.5 de Outubro de 187J já permiltiu á Companhia
cobrar as taxas de Dóca, cmbarqne e desemlnrquc e
armazenagem prla Tarifa <JUe vigorou na antiga Companhb das D0cas da Alfandega; e por qualquer reducção
que a Companhia queira fazer nessas taxa~ não ha necessidade de au torizacão do Governo.
Quanto, finalmente; ú 8." clausula, o Governo não terá
duvida em prestar o seu concurso para que seja reduzida
:i metade a decima de 21J, "/ 0 , a que são sujeitos os predios
da Companhia, mas não póde responder pelo resultado
de~ la pretcnção, que, como V. Ex. sabe, depende inteiramente do poder legislativo.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A· S. Ex. o Sr. Conde da Estrclla.

DO GOVERNO.
Aviso n que se rcf'e•·c o sup1•ncltntlo.

l\Iinisterio dos Negorios da Fazrnda.-1\io de Janeiro
em !) tle Novembro de 1R7~.
Tomando em consitlcração o que, sobre a recente represen !ação da Directoria d,1 Companhia das Dócas de D.
Pedro li, informaram a Directoria de Rendas e essa Inspcctoria em offieio n." 6:l2 de 3 de Setembro ultimo.
tenho a declarar-lhe:
:l. o Que tleverão ser consitlcratlos armnzcns provisorios Lia Companhia os ae Lua l111cn te existentes na parte do
rács construido na úrca da conec~s:io do D:~creto de W
Outubro de 1873, uma vez que satisfaçam as condiçt1es
liscaes impostas aos armnens e trapiches alfandPgados.
2." Que potlerão ser depositatlas nos ditos armazcns
até ao dia 2 de Dezembro de 1875, data em que a Companhia prometle dar prompto o primeiro armazem, que
está construindo na extcn~ão do cáes entre a Praça Municipal e o Becco da Pellra do Sal, não só as mercadorias
tia talwlla n. 0 7, mas t:tmiJem as <leque tratao Avisode2
de Junho de J87J e os tcl'idos gro ..;~os de linho ou algodão, como eanh:llnaço. aniaa;em. contos semelhantes,
a juizo des~a Inspt•ctoria c a aprazilllcnto das parlcs.
3. o Que nenhum outro, alóm daqnelle ..;, serú considerado armazcm proYi:.;nrio da Companhia sem approvação prévia do Governo, e que, findo o prazo acima
estipulado, cessa a pre>enle concessão, esteja ou não
conclnido o armazcm novo.
4,. o Que os navios lle vela e a vapor, que descarregarem nos ditos armazens, poderão ahi rl'ceber a sua
carga de retorno, wia de ofé ou de qualqncr outro
protlncto nacional. .
5. o Que no :~rmazcm em construcção, logo que esteja
prompto, e sati,faça ils condiçõ,·s do Decreto de Outubro
de 1873, poderá e~,.:a Inspectoeia manuardepositar mais
ai.'!:UIUas mercadorias, além das jú permittidas, quando
as partes o requeiram, c não sejam tias que devam rigorosamt'lllt> l't'Cullicr-sc aos arulazt'llS da Alfantlea:a: collocando ali i V. S , em tal caso, os emprcg-,Hlos' que julgar neei'S~Hios para <~S conferencias c liscalis2ção.
ü. o Que as coll!~essüt'S ora ft·itas, c não estipuladas
nas elausulas Jo o,•erelo n." 5~38 de l;)deüutnhrode
IHn, sr~r:io retiradas, si na pratic:~ apparcccrcm abusosou iw~onvenientl's !JilC tlevam SL'r assim prevenidos.
Dens Grtardn a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselht•iro Ins;wclor tia ,\lfande!!a tio ltio ti(' J tlll'Íro.
d'>d'J'I:P.JI:.IV"d'

N.

~~4,.-

FAZE:"mA.- EM :1.0 nE Non:unno DE :187"'.

1\c~a pro\·imrnln a umirceur,;o de deci,;ão f!àl Alfandcga, relativo
á classificaç:\o !la mercarloria, por n:io Yerificar-sc nenhuma

das con<liçiírs para ser a! tendido como de revista.

1\linislerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em iO de NoveiÍ1bJ'O de 187~.
Sentlo presente no Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso dr narth ,\: Comp., sobre que V. S. informou
em officio 11. o riiO, tle 9 de Setembro ultimo, no qual
rec\am:1m contra a qualificação tle tecido de scua n5o
classificado, dada ness1 Repartição á fazenda que prclcndiam despachH como tecido de borra de seda ou foul:ml, l'l'soh·ru o mesmo Trihunalncgar-lhc provimento:
porrpwnto, cabendo na alçada Lie>sa lnspcctoria a tleci,;ão rcconid;~, não se verifica nenhuma das condiçõ:'s do art. 71i1 do Rc::(ulamento, p:.~ra ser attendido o
nfrri,io I'I'Curso como de rcvi,;ta; c além disso vê-se
da amostra queoacomp:mhou, c do pareerr unanime da
ron1mi,;são da Tarifa, que brm cla,;siliCJila foi a mercadori·t rm qursliio no art. 7:18 da mesma Tarif:1.
J)eu~ GnaJ'rle a V. S.- Visconde do Rio Branco.Sr. ConSi'lheiro lnspector Lh Alfan!lega do Hio de Jalll'i:·o.

N.

r~zri.-FAZE:~D\.-E11

11 oE:-<orElmno

nE

187{j,.

n.tnrlo-sc: diiTr•rr1H:a de rJualirladc, julg-ada passiycJ rlc multa, nas
HICI'I~ailorias snh'll<'lti:las a dc,paehol, n:io <levem os lnsprctorcs
<la., ,\Jf;uHit•gas em suas t!ccisõcs deixar de impôt-a cxprrssa·
Jttcntr, ou i!P ruhrirar c datar a <leria ração do Conferenlc.

l\linisterio <los Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro
rm ll de Outubro de 1874.
Communico a V. S. que o Tribunal rloThewuro Nacional, a quem foi pn·sente o recurso de C·11·doso lrm;lo
(\-C.", sohrc o qual V. S. i11formou em ollkio n. ri82
de Hi de Setembro ultimo, reGia mando contra a qualili!'al:iio de g:tlão rli) alg<Hl<io datb ncs~a J.Jfande;ia á mcrr':Hloria que fll'l'lenlli:llll de.;p;~rh:u· como tranrl'lim 1lr
0
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algodão, rcsol vou não tomar dellc conhccimen to, por se
achar perempto.
Vendo-se, porém, do despacho, lançado na reclamação
dos recorrentes, que V. S. limitou-se a se conformar
com o parecer da Com missão da Tarifa, sem declarar se
ficavam sujeitos ao pagamento dos direitos em dobro,
quando ha casos em que, embora se dêm differenças de
qualidade, póde-se mandar proseguir no despacho e
pagar direitos simples, recommendo a V. S. que em
suas decisões não deixe lle impôr expressamente a multa,
de que julgar passivel a differcnça encontr.ada, ou de
rubricar c datar a declaração do Conferente, por ser
isto conforme com a pratica e decisões do Thesouro, de
accôrdo com o art. 12(), § 18, do Regulamento, e attribuição que não póLie ser delegada, como se vê do ar~. 65 do
Decreto de 31 de Dewmbro de !863.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.-Sr.
Conselheiro Inspcctor Lia Alfandcga do Rio de Janeiro.

N.

~26.-

FAZENUA.- EM 12

DE NOVEMBRO DE 187~.

I

Dá provimento a ium recurso sobre restituição de direitos de
mais pagos em um despacho de fivellas de madrepcrola, por
terem sido comprehendidas no peso bruto, além dos cartões
em que vinham presas, as caixas de papelão em que se
achavam acondicionadas.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 12 de Novembro de !874.
Communico a V. S., para os devidos effeitos, que o
Tribunal do Thesouro Nacional, considerando como
recurso de revista o requerimento transmittido com
o seu officio n. o 660 de 21 do mez passado , e no
qual Manoel Martins da Silva Vianna pede restituição
do que de mais pagou pelos direitos das 56 duzias de
fivellas de madreperola, constantes do despacho n. o
3~28 ele 29 de Agosto ultimo, addição to. •, por ter sido
comprehendido no peso bruto o das caixas de papelão ~-~
em quo a mercadoria se achava acondicionada, resolv -~ ~\1\~RA
dar-lhe provimento: porquanto; vindo as mencío
a~~ '\l
fivel\as em cartões e estes dentro das caixas, p f/~
sequencia em dous envoltorios, indevidame é~ãm
DECISÕES DE !876,
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amllO' comprcht)nditlos no peso !Jruto para o calculo
dos direitos, ficando Msim o peso elev:ulo quasi ao
triplo, quantlo o art. 25, § 2.", elas disposições preliminares ela Tarifa <lctermina que o pew bruto seja oresultante <la mercadoria com seu envoltorio immediato,
o qua 1 é no ~a~o snjei to, em vista do art. i09 da Tarifa, o cartão em que as fivellas vem presas, e não as
caixa~ de papPlão que, por não terem valor mercantil,
n·io pagam direitos.
nen.~ Guanle a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
C~msclheiro ln~peclot· <la Alfanuega do lHo de Janeiro.

N. 427.- FAZENDA.- EM 12 DE NOVEMBRO

DE

i87i.

llcrlara. mandarHlo r<•sli!nir direito.; pa'(os em 1872. n~:Alfan
dPga da CC.rll', IJll ·~a prc-;crip~ão no ca>o ~ujcito é a geral cstahrlecitla para o~ credores do Esbdo. no Decreto n. o 857
de i8tH c n:1o a rlo art. 7íã do Regulamento das Alfandegas,
visto qnc rslc refer.1-sc evidentemente ao art. 6~6, parte 2.•

l\lini:.;tet'io fios NeC~;ocios <la Fazenda.-Rio de Janeiro <'lll 12 tlP Novembro de 1874.
Srllilo presrntc no Tribunal do Thcsouro o requerimento <'m f!lle Norton, l\l<•gaw & Youle, Agentes nesta
Córtc <la Comp:mhia « Liverpool, Brazil anrl River
Platr l\llil Str,amet·s »,pedem que lhes seja restituída
a quanl.ia de fi001~8~0, importancia dos rlireitos ~o
hrauo~ que pagaram pela falta de descarga da caixa n.o 3,
marca N etc. A N, constante do manifesto com que
aqui cntrára o vapór Menelaus em Janeiro de 1872,
e que agora se reconheceu não ter sido embarcada; o
mesmo Tribunal:
Considerando fine o art. 77;) do Reg-ulamento flas Alfandcgas, estabelecendo o prazo de dous mezes para o
direito de rccl:tmação por enganos ou erros em despachos, refere-se evidentemente á disposição do art. 606,
2. • parte, e não pódc, portan lo, ser applicado a hypotheses como a de que se trata, em que se reclama a restituição de direitos pagos, quando não eram devidos;
Que a prescripção, em easos taes, é a geral estabelecida para os credores do Estado, no art. 3. 0 do Deereto

DO GOVERNO.

n. • 857 de l2 de Novembro de l85l ; e que esta ainda
não correu para os supplicantes:
.
Resolveu mandar restituir aos mesmos a supracitada
quantia, ou aquella a que nesta conformidade tiverem
direito.
O que communico a V. S., para sua intelligencia e
devidos effeitos.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.Sr. Conselheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. !i28.- FAZENDA.- E~l i3 DE NOVEMBRO DE l8'H.
Determina que a Lã em fio, importada para a fabrica de Hheingan
& Water, da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
seja classificada no art. 600 da Tarifa para pagar a taxa J.e
80 réis por kilolgramma .

.Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 13 de Novcmbro <le i8H.
O Visconuc uo Rio Branco, Presidente <lo Tribunal
do Thesouro Nacional, tendo presentes o J'cquerimento
de Rhcingan & Warer, e o parecet· dado sobre elle
pclJ Commissão de Ia_rifa da Alfandega llo Hio de Janeiro, declara ao St·. ln:;pector da Thegouraria de Fazemla da Província de S. Peuro do Hio Gr·andc do Sul,
para o fazer constar á Alfandcga da cidado do Hio
Grande, que a lã em Ho prepara'l:J, f[Ue os supplicantes
importarem para a fabrica de tectdos que estabeleceram
na mesma Província, deve ser classi!icaLia no art. 600
da Tarifa em vigor, como lã em bruto, cardada, tinta
e de qualquer modo preparada, sujeita á taxa de oitenta
réis o kilogramma.
Visconde do Rio Branco.
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N. 429.-FAZENDA.- EM t4

DE NOVEMBRO DE

1874.

Proroga, até o fim de lunbo do anno de 1875, os prazos para a
substituição sem desconto das\not~s de i/$000 e 50/1000 da t,.• es·
tampa.

r

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 14 de Novembt·o de :1.874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspe::tores das
Tllesourarias de Fazenda, para os fins convenientes, que
ficam proroga<los, ató o fim de Junho do anno proximo
futuro, os prazos para a substituição sem desconto das
notas ele 2~000 e 50#000 da 4.• estampa; devendo, do
L o rle Julho seguinte em diante, comcç,1r o uesconto
progre;sivo de JO% ao mcz a que está sujeita a mesma
substituição, na fórma das orJens expedidas.

Visconde do Rio Branco.

N. 430.- F AZENOA.- EM H DE NO\EliBRO DE 1874.
As Thesourarit~s, salvos os casos dos arts. 3. o e -5,, o das Instrucções de i7 de Novembro de 1873, não têm de submetter ao
conhecimento do Thesouro, c sim sómento ás Presidencias
das respectivas Provincias, as lotações a que nestas se procederem.
- ---

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em H de Novembro de 1874.
O Visconrle do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, rccommenda aos Srs. Inspectores
das Thcsourarias de Fazenda qnc dêm conta ás Presidencias das respectivas Províncias do resultado das lotações a que nestas se procederem, sómente para que
as mesmas Prcsidenr~ias o lransmittam ao Ministcrio da
Justiça, para os fins convenientes, pois, não precisam
lacs lotaçües ser submctlidas á approvação do Thesouro,
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por serem definitivas, na fórma do art. õ. o das lnstrucções de i 7 de Novembro. de 1873, uma vez que não se
verifiquem as reclamações do art. 3.• e o recurso do
art. .\.o das citadas lnstrucções.

Visconde do Rio Btanco.

N. 4,31.-MARINHA.- AVISO DE H. DE NOVEMBRO DE 1874,.
Altera o Aviso de 16 de !llaio de 1871 relativo á designação de
Cirurgiões para as Companhias de Aprendizes Marinheiros.

N. 2926.-2." Secção.-Ministerio dos Negocios da
Marinha.-Rio de Janeiro em U de Novembro de
1874,.
lllm. e Exm. Sr.- Convindo, a bem do serviço,
alterar o Aviso de 16 de Maio de 1871, estabelecendo
que todas as Companhias de Aprendizes Marinheiros
tenham um Cirurgião; 1eclaro a V. Ex., para os devidos effeitos, que d'ora em diante sómente será comprehendida aquella praça no pessoal das Companhias
que contarem pelo menos cem menores alistados,
exceptuadas as que já possuem enfermarias, porque,
relativamente ã essa parte do serviço, deverão continuar nas condições em que se acham.
Os doentes das Companhias não comprehendidas nas
duas hypotheses mencionadas deverão ser tratados nos
hospitaes da Santa C'tsa, ou em quaesquer outros, mediante a retribuição que se convencionar, de conformidade com o art. 37 do Regulamento n." iõt7 de 4
de Janeiro de t8õ5.
Deus Guarde a V. Ex.- Joaquim Delfino Ribeiro da
Luz .-·sr. Vice-Almirante Ajudante General da Ar.
mada.

DECISÕES

N. 432.-JUSTIÇA.- EliU

DE NOVEMBRO DE

1874.

lia in_compatibilidade entre o supplente do Juiz l\lunicipal e a
Escrivão do Juizo de Direito, por ser este servenluario seu
sogro.

2. • Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.Rio de Janeiro em 14 de Novembro de 1874.
Illm. c Exm. Sr.- Em officio n.• 2834 de 31 de Ou-·
tubro ultimo, communicou V. Ex. o acto pelo qual foi
declarada de nenhum eiTeito a nome:~ção de José Ferreira rla Silva Porto para o cargo de 3. o Supplentc do
Juiz Municipal e de Orphãos do termo da Encruzilhada,
por haver incompatibilidade legal entre elle c seu sogro,
E~crivão rlo Juizo de Direito da respectiva comarca.
E o Governo Imperial approva o rrferido acto, que é
conforme á Ord. Li v. L • Tit. 79 § 4r5, §L o do art. 6."
do Hcgulamento annex.o ao Decreto n. • 482í de 22 de
Novembro de 1871, Aviso n. o 263 de 30 de Setembro
de 18t59 c outras decisões.
Deus Guarrle a V. Ex .-João Jo.~é de Oliveira Junqueira.
Sr. Presidcn te da Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul.

N. li33.- IMPElUO.- EM 11 DE

NOVEUBRO DE

1874.

Ao !'residente da Província do Pará.- Declara: 1. o que se inclue
na,compctencia das lAssembléas Legislativas Provinciaes a faculdade de estabelecer quaesquer colidições de exercício arespeito de empregos provinciaes da ordem dos que podem ser por
e lias crcados, uma vez que não contrariem leis geraes ou se appli,qucm a assumptos por estas regulados; 2.• que a disposição
da~ i do art. H do 1Acto Addicional, que prescreve em geral a
necessidade de tres discussões pãra a approvação dosprojectos
de lei, não é applicavel á disposição especial do art. iõ.

1. • D.irectoria.-l\1inistcrio dos Negocias do Imperio
Rio de Janeiro em H de Novembro de 1874.
lllm. e Exm. Sr.-Enviou-me V. Ex.., nos termos
do art. 16 tlo acto :l•ldicional, com o seu officio de 21
de Março uocorrcnte anno, o projerto de lei da Assem-

:na

DO GOVI.:RNO.

bléa Legisla ti va Provincial datado de 3l de Agosto do
anno anterior, o qual, tendo a esta voltado por lhe haver denegado san::ção, por acto de 12 de S:~tembro, o antecessorde V. Ex., foi sustrntado tal que por dons terços
.,
dos votos da mesma Assembléa.
Dispondo-se naquelle projecto sr>rem applicaveis ao Solicitador dos Feitos da Fazenda Provincial a legislação
geral e os actos do Governo Imperial, que declaram incompati,'el o emprego de Solicitador dos Feitos da Fazenda Geral com os cargos de Solicitador dos auditorias,
da Camara Municipal, c do Collector, entendeu o antecessor de V. Ex:. que o projecto oiTendia a Constituição,
p:!r srr exorbitante dns attribuições das Assembléas Legislativas Provinciacs c importar invasão de poder: e
nestas razões fundou a denegação da sancção.
No citado officio de 21 de Março, accrcscenta V. Ex.
a circumstancia, que considera irregular, de ter a Asscmhléa approvado tal qual em uma só discussão o referido projecto não sanccionado.
Ouvida sobre o assumpto exposto a Secção dos Negocios
do Impcrio do Conselho de Estado, foi de pareGer:
L • Que o mencionado projccto de lei não oiTende a
Constituição, visto que não dccrctnndo inr;ompatihilidade relntiva a emprego ger<>l, nem contrndo disposições
que contrariem leis geraes ou se appliquem a as~umptos
por estas regulados; ou que restrinjam qualquer dos direitos poli ticos do cidadão brazilei r o consagrados na
Constituição; mas tratando apenas de estabelecer uma
condição de exercício a respeit.o de emprego provincial
da ordem dos que podem ~er creados pelas ARsembléas
Provinciaes, c a respeito dos qunes compete-lhes, por
virtude desta ampla attribuição, impôr quaesqucr condições da natureza dnque\la, não só nas proprias leis que
as cream como em qualquer tempo; segue-se que a Assembléa Legislativa Provincial não exorbitou da esphera
de sua competencia, mas exerceu uma attribuição que
lhe pertence, e da qual tem-se constao temente feito uso
sem desapprovação do poder competente.
2.• Que não foi irregular o procedimento da dita Asscmbléa Provincial, adaptando, com uma só discussão,
o referido projecto, porque a disposição do§ t.•'do art.
H do Acto Addicional que prescreve, em geral, a necessi_da de de.,tres discussões para approvação dos projectos d
A;
lei ou resolução, não é applicavel a hypothese espe ·
~ \.>~"
·
do art. !5 (a de que se trata) -!le nova discus~~
Jll
consequencia de recusa de sancç~, do project
tiver sido approvado passando por aquellas ·
IS-
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;""

1õ:f
i~

,.
<r.,<?'J

~~

3!)2

DECISÕES

cussões-; intelligencia que tem fundamento nas pa ..
lavras nestecaso do citado art. 1.5, assento da matcria.
E Sua Magestade o Imperador, Conformando-se por
Sua Immediata Resolução de 1.6 de Setembro do corrente
anuo com o dito parecer, exarado em consulta de27 de
Julho antecedente, Ha por bem mandar declarar a V. Ex.
que o referido proj ec to de lei será sujeito ao conhecimento da Assembléa Geral, cumprindo porém, que, nos
termos do art. t7 uo Acto Addicional, seja o mesmo projccto provisoriamente executauo até definit.iva decisão
daquella Asscmbléa.
O que communico a V. Ex. para sua intclligencia c
execução.
Deus Guarue a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.-Sr.
Presidente da Província do Pará.

N.

431.-lUSTIÇA.-E~l

lG

DE NOVEMBRO DE

1.874..

Os ;substabelecimentos das 1procuraç_ões devem ser feitos, como
estas, nos livros das notas.

2.• Secção.- Ministcrio dos Negocios da Justiça.Rio de Janeiro em 1.6 de Novembro de 1.874..
lllm. c Ex.m. Sr.- Com o oficio de 9 do conente
t·cmctleu V. Ex. por cópia, o que lhe' dirigiu o Juiz de
Direi to da comarca de Nova Friburgo, communicando
que, em respo'lta á consulta do 2. • Tabellião do termo
do mesmo nome, havia declarauo que os substabelecimentos das promoções devem ser feitos, como estas, nos
livros de notas.
E o Governo Imperial approva esta solução, por ser
conforme ao disposto no art. 98 do Regimento de 2 de
Setembro ultimo.
Deus Guarue a V. Ex.-loão José de Oliveira lm&queira.
-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.
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N.

435.-JUSTIÇA.-E~I16DE :'iOVEMBRO DE

1874.

Só na falta do Provedor e de todos 03 Juizes etTectivos, póde o
substituto da vara de orphãos substituir o Curador Geral dos
orp_hãos.

2.' Secção.- Ministerio dos Nt~gocios da Justiça.Rio ele Janeiro em 1G de Novembro de 187L

111m. e Ex.m. Sr.- Foi presente a Sua Mageslade o
llll[JCI':IIIor o offic:io de:::s.t Pre~id1•ncia, de Hi de Janeiro
do anno pa.-;satlo, rorn os papeis relativos ao cunlliclo de
jurisdict;ão entre o Juiz sub,;tituto da vara e~pecial de
OI'!Jhãos da capital des3a Província e o Juiz da ProYedoria, em cottsequPncia da ex.oner~11;ão d:11la por aquelle
ao Curador G1•ral dos orpltãos.
E o mesmo Augu,to Senhor, conformaudo-se, pot·
Immelliata Hesoluç:lo de 11 do corrente, com o parecer
da Secção de Justiça do Cnnsclho de EstaJo, em Consulta de 7 de.-;te JUI'Z, M;1nda declarar a V. Ex.,- que
á vista do art. 1.", ~:-!. dl LPi n." ~033 de ~:Wdt)Se
te!llbro de 1871, ''art. 4.. 0 , ~ 2." tlo DeereiP n. o 4824
de ::t2 de Novembro daqul'lle auno, só na Ldta do Provedor e de todos os outros Juizes l'll'cctivos podia o sub3tituto da vara de orplt;lu.> proceder a Ulll aclo de jurisdicçiio ple11a, r:umo L' a sulJ-;l lllli1;ão do Clll',Jdor líeral
dos orph:1os, no tertnos do art. !1." do Decrl'l<l 11. 0 817
de :JO de ,\gosto dt• 18:H c Aviso 11. 2~iH lL~ 1!1 dl' Agosto
de 181i7.
Deus Guarde a V. E'<. - João José de Oliveira Junqtteira.- Sr. Presidente da Província da Bahia.
0

0

N. 436.-FAZENDA.- EM i6

DE

NOVEMBRO

DE 187~.

o ftermo

de responsa!Jilidade/ue que trata o art. 6iõ do Regulamento das Alfandegas, póde ser assignado, na falta do dono
e do consignatario do n:nio, pela pessoa ou pessoas interessadas na carga expurlada, ou no navio .

.Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em Hi de Novembro de 1874.
Na repre~enL1ção q11e, por pal'le da Directoria da
Associ:lç:1o Contllll'l'Cial d1'sta praça, trouxe V. Ex. ao
meu conhecimento, em data de 19 de Junho ultirnQ,
DECISÕES DE

l.87 4 41J,

DECISÕES

pede-se a modificação do art. H do Regulamento anr.exo
ao Decreto n. o 588;) de il de Abril do corrente anno.
no sentido de transferir-se dos donos ou consignatarios
do~ navios estrangeiros, empregados na cabotagPm, para
os respectivos carregadores, a obrigação de as,ignar o
termo de responsabilirlade d!'l que trata o art. 04,5 do
Re.gubmenlo das Alfandt'gas.
O Governo lmp •ria\ tomou na devida consideração
os motivos allegaLios pela Associação Commercial, para
justificar a alteração que propõe; mas não crê que, em
tal caso, a transf,•n'n•:ia da re~pon~ahi\itlalle p:~ra 05
caJTegadore.; das di tas em b:1rcaçiit•s, tenha menos inconvrnienles do que a pratica actual.
Como V. Ex. sahe, em consequencia do progressivo
cre~cimrnto do expt'Liil'nle nas Repartições publicas,
especialmente nas fiscae~. o Governo em sl'us R··gulamPnlos tem ultimamente procurado simplilicat· o mais
possível o scniço.
Não é, pois, nestas circumstanci:ls que el\e ha de
fazer multiplicar os termos dn responsabilidatlr, de
um, que é actualmente, por tantos quan[os fort~lll os
carreg~dores dos navios de cabotagem, cujo numero
algumas vezes excede a v in te.
Além deste consideravel augmento de trab:llho para
as Reparl it.;ões tisrae~, deve-se tnmbem ter em vistn o
incornmodo que se tlá a ratla carrngatlor para ir á Alfantleg-a prt'Pncht>r n forma I idatll', que é hoje sa t isfdta
por um unico indivitluo- o dono ou consigna ta rio do
navio.
Em caso de falta tlcs~e dono on consigna ta rio, podem
os ditos termo3 ~er assignatlos pela pessoa ou peswas
inlert'ssadas na carga exportada, on no navio, conforllle já o tlcdarou a Circular n. o O de r~ tle Janeiro
de 18tH, c nesta data torno a ret:ornmendar á A\randega desta cidade.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Ri~ lfranco.Sr. Presiélente da Associação Commercial do lho de
Janeiro
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N. 437.- FAZENDA.- Eu :1.6 de

NOVEUBRO DE

1874.

Dá provimento a um recurso concernente á(apprehensão de uma
caixa com mercadorias, attentas as circumstancias do caso, j:Jlevanta a prohibição intimada aos recorrentes de entrarem na
Alfandega e suas dependencias.

Ministeriodos Negocios da Fazenda.- Rio de Janei •
roem l6 de Novembro de 187~.
Sendo presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso de Joaquim Alvaro da Armada & C." interposto da decisão de V. S. de ~5 de Setembro ultimo, que julgou procedente a apprehensã•J da caixa
n. o 7131, marca JAA&C, por elles suhmettida a despacho em 3 do dito mez, e pela cir•:um>tancia de Stlt'l'lll
na mesma encontrados, além das duas peças dt~ merinó,
tira~ de carneiras e sacos de vapel, con~tantes da respectira nota, mais noventa e seis chapéus de lebre abatidos ou carapuças ( golets) para fundo de chapéos de
seda, os quaes declarou o Conferente que estavam occultos, por terem vinlo dentro das veças de merinó; o
referido Tribunal: ,
Considerando quq s recorrentrs, ten1o formulado a
citada nota pela far Jra, junta ao r·ecurso, meneionaram as duas peças t , merinó, sem, porém. retlectire,n
que no fim da addil i o, que as accusa, acha va -se a declaração deque os galets estaram reunidos ás mesmas;
sendo isto o qnc motivou a apprehcnsão de todas as
mercadorias. pois, que, verilicando o Conferente a existencia dos ditos ohjectos acondicionados nas peças de
meriaó. o:; julgou r,omo occultos;
Considerando que não ha prova alguma de que as
mencionadas car·apuças ou galets viessem do proposito
assim acondicionadas para não pagarem direi tos, tanto
mais porque, sendo sómente duas as peças que tinham
de ser examinadas, não podia dar-se occnltação que escapasse á primeira insprcção do Conferente, attento o
volume do:; referidos 9G galets contidos nas peças de
mcriuó; e, poi::;, que a simples declaração do dito Con__ ..
f~r:ente de acharem-se ellcs ?Ccultos .não tl_e~e ser suf~~ ~RA
ilcien Le, sem outra prova ma 1s, para rmposrçao de
~~"\.,,
tão forte como a do art. 18, parte 3. •, do Regula~~
n.o ~:JIO de 20 de Abr·il de 1870, na qual foram íí·
rentes conrlcmnados, prohibindo-se-lhes tam. ~ ri·
trada na Alfandega c suas depcndencias;
; ~
<§

y;;c
~~~

~-<..."t-1.
Q~~

~
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Considerando, por ultimo, que a fraude não se presume maxime em casos como o de qne se trata, no qual
por ser, como é, tão diminuta a importancia dos direitos que a mercadoria deixaria de pagar, repugna ao bom
senso que os recorrentes, para se recusarem a satisfazel-a, commettessem uma fraude :
RPsolveu o Tribunal, dando provimento ao recurso,
rl'formar a decisão dessa Inspeetoria, para o fim de, nos
trrmos do cil:1do art. 18 parte t.•, serem os recorrent<'s admittidos a pagar OE direitos das 96 carapuças ou
golets que v i eram acond iciona!los nas peças de me ri nó,
além das mercadorias constantes da nota do de~pacho,
c mais uma importancia igual para o Conferente; ficando, outrosim, levantada a prohibição de entrarem
na Alfandega e suas dependencias.
O que communico a V. S., para seu conhecimento
e devidos effeitos.
Dt'uS Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro.

N. 438.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- E)l 1{) DE NOVEMBRO DE l8iL
Concede permissão á Em preza • J,ocomotora• para remover seus
trilhos para o lado opposto da rua L o tle l\larço em frente do
Palacio tlo Commercio.

N. H>.- L• Secção.-Directoria Central.-1\finisterio dos Nep;ocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.-Rio de Janeiro em t6 de Novembro de 1874.
Declaro a Vm., em re~posta ao seu offido de 23 de
Outubro ultimo, e para que o faça constar á Companhia Locomotora, que póde a dita Companhia, durante a construcção uo Palacio do Commercio, remover
seus trillws para o lado opposto da rua I. o-de Março
em frente áquelle ellificio, uma vez que dessa alteração
provisoria nãn resulte prejuizo para o transito publico.
Deus r,uarde a Vm.-José Fernandes da Costa Pereira Junior.- Sr. Engenheiro Fiscal da Em preza Locomotora.
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N. 439.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS
PUBLICAS.- EM i6 DE NOVEMBRO DE :1874.
Concede permissão, á Empreza cSanta Thereza e Paula Mattos»
para fazer seus carros percorrer as ruas das Mangueiras, Riachuelo, Resende e Arcos.

l. • Secção.- Directoria Central.- Ministerio dos
Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
-Rio de Janeiro em :16 de Novembro de i874.
Declaro a Vm., para que o faça constar á Empreza
de carris de ferro de Santa Therez<~ e Paula Mattos,
que lhe fica concedida permissão para fazer seus carros
percorrer as r·uas das Mangueiras, Riachuelo, Resende
e Arcos, conforme requereu, observadas, porém, a~~
seguintes condiç.ões:
:1. o Cessará a perm'~são, actualmente concedida, si
no prazo marcado q: art. 7."do Decreto n, 0 üi26 de
30 de Outul!ro de J , ::! não e~tiver a linha funccionando até o ponto. ~rminal em Santa TIJPreza.
2. o Fica salvo ai Governo o direito de fazer ce~sar
esta licença quanc.o assim o julque conveniente.
Deus Guarde a Vm.-José Fernandes da Costa Pereira Junior.- Sr. Engenheiro Fiscal da Empreza
Santa Thereza e Paula Mattos.

N.

4~0.-FAZENDA.-EM

l7DE

NOVEMBRODE

l874.

Sobre a gratificação devida a um Inspector de Thesouraria durante o tempo em que esteve inspeccionándo as diversas estações
de arrecadação da Provincia.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em l7 de Novembro de i874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal
do ThPSOill'll N:!Cional, tl<·(~lan ;JO Sr. rn~pertrlr da Thesouraria de FazPrl!1a da Pr·o,illci 1 de :5anta Callianna,
em resposta ao ~eu oilicio 11. o J't de 3 do mez corrente,
que, visto percebtJr o mt•smo Sr. ln;;(Jector o seu vencimento de ~.o Escripturario do Thesouro, compete-lhe,

358

lH:CiiiÕIUI

como·gratificação mensal pelo tempo em que esteve inspccc·ionantlo diversas e~t.:;ÇÕPS rle arrecad~ção da dita
Província, a quantia de 6H(.!G66 e não 133$:33:1, por ter
sido essa eommis~ão dt•sempenhada dentro d:1 Provineia,
e sóm~rtte ter direito pbr isso á metade tlo que percebPria si o fól-a em Provincia diversa, na fórma do art.
lO das lnstrucções de 24 de Julho de 1863.

Yiscondc do Rio Branco.

N. V!l.- FAZENDA.·- Eu 17

DE NOVEMBRO DE

1874.

Fixa a intelligencia da clausula 4.. • das concessões feitas á Companhia das' Dócas de D. Pedro li e constantes du A viso de 9 do corrente mez.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 17 de Novembro de 1874.
Communico a V. S. que, respondendo nesta data á
Colllpnnhia da.;; Docas de D. Pedro
do corrente, ded:•rPi ao respctivo
Prl'sitl•·nte qun a clausula 4." das concessões, que o Govcl'llo ln1pt~rial resolveu fazer, por tempo ele um anno, á
refl'rida Compnnhia, não limitou nenhum dos favores de
que já e,;L1va clla de posse em virtude de concessões
ani.Priores, entre as quac•s se comprt>hende a ele poderem o:; naYios a vapor ou de vela receber nas pontes lla
Companhia os productos nacionaes de exportação que
elles pretenderem carregar; com tanto que a essa Inspectoria o requeiram os donos ou consignatarios que
pretenderem aquclle ponto de embarque.
Drus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspl'ctor da Alfandcga do Rio de Janeiro.
ron~uila que mP fez a
11 c~m ~eu ofHdo de 16
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at eOYil\NO,

N. 4'l2.- FAZENDA.- EM

lBDENOUM"ftfiO DE IB7~.
'

Declara qnr as clc<:isürs profrrictas rm ~uizo arllilral, nas)AH~n·
drgas, não potlrm ser cassarias sr,não nos casos cto S to do art. 76-i.
1io Í\t)gulamr.nlo; c hrm as-;i m que nos pror,rs~os desta natureza
deve-se tornar por trrmo o juramrnt11 que prestam os arbitras
do commercio antes do exame do ohjecto questionado.
Mini~terio dos Negocios dr~ Fazr;ntla.- Rio de Janei·
roem 18 de Novembro de 1871,.

Cnmmnnico :~V. S., para os rlcvidos rffcitos, que o
Tribnnal do Thesonro, tomando c0nhrcimento do re·
curso 1ll' rPvista dos TIP.Q;OI~iantes tlesla praça Haupt
G"briidt•r int,•rposlo tia 1lrcis:Io arbitral pela qual as
fiO peças •le fnentla por ell"~ ~nbmcllitlas a despacho ...
no re!!imen tia Tarifa tle lf J, como casimira~ singelas sujl'itas ã taxa rle 2(>00f to art. 609, for·am classificadàs como - royal- J .-a pagarem a táxa de 2!>800
por k\logramma, do art.
tendo-lhes sido antes dada
pelo ConfPrcnte do despacho á Commissão da Tahfa a
qualificação de merinó, com que não concordaram os
recorrr•ntrs; resolveu o Tribuml indrft•rir o rlito recurso, vislo que, segundo o art. 76'~, ~2.0, do Hrgulamento das Alf:1n·lr•gas, as llceisões proferidas em Juizo
arbit1·al só podem ~er e~~s:~tlas nos casor; de incompetencia, rxcesso de poder c violação de lei ou tln forml,llns rssenciaes, nenhum Llos qnaes deu-se na questão de
que se trata.
,
Outro:-;im, declaro a V. S., :I e accôrdo rom o voto do
me~mo Tribunal, qnr, t~mbora o art. tl78 do Hrgulamento citado não dt~lennine quo se lavre terrno do
juramrnto qnc prestam os arbitros Llo cnmmrrcin antes
Lle proc('derem ao exame do objcrto f!Ueslionado, cumpre 111Je nos proce<:sns de ~rbil ramL~nto, f(lH' rl'ora em
dianl!' occorrerem mssa Rrparliçãn, se f:1ça constar por
termo :1qudle ar·lo, eorno se pratica rm outras Alfan-

r.-2,

lleg~s.

Dens G:;ar1ln a V. S.- Vi~cmuledo Rio Branco.- S::..:r...---.
Comelhri ro Inspector da Alfandega do Rio do J ·
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N. ·H3.- FAZENDA - Ell t.9 DE NOVEMBRO DE 1874.
Não podem ser admittidas pessoas estranhas aos concursos para
lugares de i. 3 entrancia das Thecourarias, emquanto o numero dos Praticantes exceder ao dos lugares vagos.

Ministerio dos NPgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em t.9 de Novembro de 187·~.
lllm. e Ex.m. Sr.- Communico a V. Ex. que não
foi concedida a dispensa dos ex:•mes de inglez e algebra,
pedida por Ali pio Fernandes d~ BarTos no requerimento
que acompanhou o officio de V. Ex. de 18 de Setembro
proximo passado, n. o 77, visto que, não sendo elle
ainda Praticante da Thesouraria de Fazenda dessa Província, não póde entrar em concurso de segunda entrancia, como pretendia, em competencia com os que
alli existem.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Branco.A' S. Ex. o Sr. Presidente dá Província do Rio Grande
do Norte.

N. 444.- FAZENDA.- EM 20 DE NOVEMBRO

DE

:1.874.

Indefere um recurso de decisão da Alfandega, ácerca da classificação de uma partida de bijouteria submettida a de~pacho cu mo
de aço, por não se terem dado os casos do art. 606, i.• parte, do
Regulamento de !9 de Setembro de 1860.
Mini~tcr·io dos ~egocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 20 de Novembro de 1874. ·

Ao Tribunal do Thesouro Nacional foi presente orecurso do negociante desta praça Manoel Antonio da
Costa Pereira, transmittido com o officio de V. S. de t.9
do mez proximo passado, n. 0 mm, e interposto da sua
decisão que sustentou o parecer da Cornmissão da Tarifa, concorde com a opinião do Conferente do drsp •cho,
segundo a qual foram classificarias como ele cobre e suas
ligas as bijouterias que submetteu a de1'pacho como de
aço; e o mrsmo Tribunal:
Considerando que a decisão recorrida cabe na alçada
dessa Inspectoria. e que assim o referido recurso só
póde ser admittido como de revista;
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Con~iderando que não se deram os casos previstos no
art. 606, 2.• parte, do Rrgulamento de t9 de Sntembro
de 1860, para ser admissivel a reclamação do recorrente
Yisto ter elle concordado com a qualificação, pagando
os direitos c retirando da AHantlega a mercadoria:
Rrsolveu negar-lhe provimento.
O que commnnico a V. S., para seu conhecimento e
devidos rffei tos.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspector da Atrandega do Rio de Janeiro.

N. 44:':L- FAZENDA.- EM

200I~NOVEMBRO

DEi871.

Dá provimento a um recurso concernente ao despacho de uma
partida de platilha de linho, liso, gommado, propria para forros.

Ministerio dos Ncgocios tia J?azentla.- Hio de Janeiro
em ~O de Novembro de 1874.
Foi presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso interposto por Oliveira & Azevedo, que acompanhou o offido de V. S. n."678 de 21 do mez ultimo,
no qual recorrem da sua decisão que sustentou a classificação de brim liso de mais de oito até doze fios, da taxa
de oitocentos réis, da 3. • varte do art. 666 da nova
tarifa, dada pelo Conft'rente do despacho á mercadoria
que os mesmos recorrentes declararam na respectiva nota
ser platilhade linho, liso, gommaJo, propria para fJrros
e !'lljeita á taxa de duzentos e cincoenta réis, como comprP.hendiua na t.• parte do citado art. 666; e o mesmo
Tribunal:
Considerando que a mercadoria em quc~tão, conforme
apropria conliMão do Conferente, senuo platilha gomrnada u~ada par a forros, não podia ser classificada segundo os fios da urdidura c trama, que determinam a
taxa a que está sujeita, não a platilha gommada propria
para forros, mas a que tem outros usos e empregos;
Considerando que, conforme a opinião dos negociantes
importadores, a fazenda de que se trata é a propria platilha de I inho gommada, unicamente usada como fórro
DECIS0Ri DE

!876. 46.
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e qur, ~AQ"IInflo o sru custo nas fabricas, não pódr, slipport:tr maior t:na do que a cstahdec1da na :l • parte
do art. (l(i() da Tarifa;
Consit!Prando que a prcvalecrr a rrg-ra rle qne em Lotla
c fJualquPr piai ilha gomm:Hia se dt'\'a tomar a lll!'dida
de I'Xft•nsão, ou os fios da urdidurn e t1·ama em cinco
millimetros, não tinha razão de ser a citada disposição
da :l. • par Ir do art. 11ü6 :
Resolvru dar provimento ao referido recurso, afim tle
ser a fazrnda em qurstão classifirada na :l. • partA do
al'l. ()()f) da tariFa, e sujei la :'t tnxa tlr duzentos e cincoenta réis por kilop;ramrna; dPvrndo-se, outrMim,
archivar a amo,;tra da tlita mrrcatlnria, para Pm despachos analogos observar-se a mesma classificação.
n,•us Gn~rde a V. S.- Vi•conrle do Rio flranro.- Sr·
Conselheiro Iuspector da Alfnnllega do Rio de Janeiro.

N. lHO.- FAZENDA.- Elll 21

DK NOVEMBRO DE 187~.

Sobre a concessão de iªcnção de direitos pretendida pela Companhia 1\faranheme de Fiação e Tecí~ios para os apparelhos, machinas, matrriaes, utensílios e acccs~orios destinados ao seu

serviço.
1\finisterio dos Negocios dn Fnzrnda .-Rio de Janeiro em 21 de Novembro de 18i4.
111m. r Exm. Sr.- Em respostn ~o seu officio n." 2\
de 20 tlc Julho proximo pas~ado, ao fJUal acompanhou o
requerimen'.o dirig-ido á A'sembléa Geral Lt•gíslatira
pelos incorporndores da Companhia Mtranltense de F'iação e T('cidos, pedindo isenção de direitos de importação
par a os a ppa rei h os, ma e h i nas, malrriaes, u tPnsi I i,s c
accéssorios, destinados :JO uso da mesma Companhia,
tenho de declarar a V. Ex. que as machinas e apparclhos que os supplicanles tmportarem e estiverem
comprehendidos nos§§ 29, 30 e 31 do art. ~- •, e no
art. 7 .• das disposições preliminares da Tarifa em vigor, podem ser despachados livres dos direi tos de consumo e de expediente na Alfandega dessa Província ,
independentemente de a c to legislativo.
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Entretanto, será encaminhada opportummente ao
Poder Le~islativo a mencionada petição, afim de decidir sobre o de~pacho livre dos ulensilios e apparelhos não incluitlos nos supracitado,; artigos e seus paragraphos.
Deus Guarde a V. Ex.- Visconde do Rio Brance.A' S. Ex. o Sr. Presidente;"·• Província do Mat·anhão.

N. V"1 .-FAZENDA. -EM 21

DE NOVEMBRO DE

1874.

Resolve que as flôres de malvaisco rubro sejam eqdparadas
para o pagamento de direitos ás de papoula rubra, ~ujeitas á
taxa de 160 réis por kllogramma.

l\linisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro rm 21 de Novembro de 1874.
Foi presente ao Tribunal do Thesouro Nacional orecurso dos fabricantes de vinagre nesta Côrtr C. Schumann & Comp., informado por V. S. em officio n.• 466
de 4 de Agosto ultimo, no qual reclamam contra o modo
por que Lttrn sido clas~i!icndas nessa Repartição as flôres
de ma I v a isco 1 I! bro 1 or ellcs a prescn ta das a despacho,
visto que assim são obrigados a pagar direilos n::~ razão de 300 réis por kilogramma, quando julgam que ~ó
estão sujeitos aos de :HiO réis, e pedrm a restituição do
que de mais têm pafro; e o mesmo Tribunal:
Considerando que o dito recurso, na parte que serefere aos despachos n. os 7903 e 790~. de26 de Maio deste
anno, se acha pPrempto, por ser ai.Jresentado fóra de
tempo; e que, quanto ao despacho n. • l34ã, de 4 d~ Julho ui ti mo, ainda não houTe decisão definitiva de V. S.:
Resolveu não tomar delle collhecimento.
Considerando, porém, que as flôres rubras de malvaisco, pelo uso a que são destin:~das, dar côr ás bebidas,
foram pela com missão revisora da T_11~ e qui paradas ás
de papoula rubra, como o declarou no seu relatorio; e
que se não devem confundir as ditas flõres com as de
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mah·a~, por terem e:stasoutras applicações mais importantes na medir-ina:
Hesolveu, outro~im, declarar n V. S. que as tMres rubras de malvai~co esliio equiparadas para o pagamento
de di rei los ás 116r'rs rubras da papoula, sujeitas á taxa
de 160 róis por kilogramma, e que assim deverão ser
classificadas.
DeusGuat·de a V. S.-ViscondedoRioBranco.-Sr.
Conselheiro lmpector da Alfandega do Hio de Janeiro.

N. 448.-FAZENDA. -EM 23

DE NOVE)JBRO DE
;

1874.
)

Provimento de um recurso ~ontra a,bla5sillcação de -cassa' risca:Lt-dada na Alfandegada Córte a uma partida de- riscados
de algodão.

Ministerio dos Ne~ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 23 de Novembro de 1874.
Foi presente ao Tribunal do Thesouro Nacional orecurso interposto por Norton, Megaw & Youle da decisão de V. S. que confirmou a da comm issão da Tarifa,
julgando cassa riscada, sujeita á taxa do art. 550 da
mesma Tarifa, segundo o numero de tios que contiver,
a fazenda que os recon·entes submettet':JIIl a despacho
como riscado de algodão de mai~ tle Hl fios, para pagar
a taxa do art. 587, e sobre o qual V. S. informou em
officio n. o 692 de 5 do corrente mez; e o mesmo Tribunal:
Considerando que as cassas de algodão são visivelmente transparentes e leves, qualidades que se não encontram no tecido em questão;
Considerando na incerteza em que se acham os pareceres dos Conferentes, e do proprio Sr. Inspector, que
lembra a conveniencia de recorrer-se ao despacho por
factura f'ffi todos os tecidos desta especie;
Considera .. Jo que fazenda identica, segundo allegam
os recorn·ntrs, já foi despachada nessa Alfandega como
riscado de algodão, sem a menor contestação;
Considerando, outrosim, que o recurso póde ser
aceito como voluntario, visto que, conforme a classifi-
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cação do Conferente, teria a fazenda de pagar 595h000
de direitos, e o dobro, a prevalecer a hypothese ligu r a da
pela Commissão da Tarifa, o que excede a alçada dessa
lnspectoria:
.
Resolveu tomar delle c1 .hecimento, c dar-lhe provimento, afim de ser r .nercadoria despachada pelo
art. 587 da Tarifa, s~' ,1 ta á taxa de 1~200 por kilogramma.
·
O que communico a V. S., para seu conhecimento e
devida execução.
Deus Guarde a V. S.- Vi.~condedo Rio Branco.- Sr.
Conselheiro lnspector da Alfandegado Ri0 de Janeiro.

N.

~~9.-AGRICULTUHA,

PUBLICAS.- EM 23

COMMERCIO E OBRAS

DE NOVEMBilO DE 187~.

Approva provisoriamente a reducção dos preços de passagens
de ida e volta nos trens de passeio da Estrada de ferro
D. Pedro 11.
Mini~terio dos Negocias da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 23 de Novembro
de 187~.

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Approvar
provisoriamen le a red ucção dos preços de passagens de
ida e volta nos trens de passeio da Estrada de ferro
D. Pedro 11, de conformidade com a tabella que acompanhou o officio da Directoria da mesma E~trada de
ferro de 6 do corrente mez; ficando restabelecidos os
arts. 73, 7~, 76 e 77 das Instrucções e tarifas a que se
refere a Portaria de 29 de Março de ·1870, que foram
supprimidas pela de 11 de Julho de 1872.
~A -R~.
Pala cio do Rio de Janeiro em 23 de Nove
187~.- José Fernandes da Costa Pereira Ju · . ~~~~ ,
\
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Tabella dos preços •la passagem de ida e volta nos trens
tlt~ passeio da Cítrte para as seguintes estações e
''icc-,'crsa.

ESTRADA DE FERRO D. PEDRO 11.
1. 8

Palmeiras ...•..•.•.................
Rodeio ..•.•.•.......•.•....•...•.••
Mendes .•....•..••••••.•••..•..••••.
Santa Anua ....................... .
Barra •..••••••..•.•...••••••.•••.••
Ypiranga .... .-.................... ..
Vassouras ......................... .
Desengano .•.••••••••.••...••.••••••
Commercio •...•.....••••••.••••••••

CLASSE.

2. 8

CLASSE.

6a5oo

5~

6~500

5~000

7~000
8~00
8~500

9fjOOO
!0~0

5~500

61)000
611500
7[1000
7liõOO

tOtiOOO

7~00

H~OO

8[1500

Ubá .••..••••...•••..•••••.••••.••••

13~000

Parahyba ........................ ..
Enti·e-Rios ....••.•.••.•••.•.••••••
Serraria •.••.......••....•.••..••.••
Parahybuna ...................... ..
Santa Fé .......................... .
Chiador ...•••.••...•.•..••••.•••..•
Sapucaya •....•.•..•.•...••.•....••.
Ouro Fino ......•..•.......•..•.•..•
Conceição .....•...••.•...•..•......
Porto Novo ........................ .
Vargem Alegre., ...........••.•..•.
Pinheiros .......................... .
Volta Redonda ................... ..
Barra Mansa .•....••..••....••..•.•
Pombal .....•....••.•••.•...•.•...•
Divisa •......••.......•....•........
Rezende ..•..•.•..•....•..•..••.•••.
Ca111po Bel! o .....•....•••..........
Itatiaia .........•......••..••..•...•
Boa Vista ••.•...•.••••.••...••.•• ,.
Queluz ....••.•.....••.•..•.• , ..••.•
Lavrinhas .•••..••••••••.••••••..•.•

H~OO

iOlJOOO
H[IOOO

15~000

Hfj500

16~000

12~000

17[1000

135000

15~500

12~000

1611500
18fj000

Ut)õOO
f3fj500

18~500

H~OOO

19fj000
201)000

H~OO

9~500

7~000

15~0

:1.0~000

7[1000

Hl)OOO

8~500

f2fj000

9fj000

!2,~500

9~00

f3l)OOO

to~

!4~500

Hfj500

!5~00

H~OO

16~000

UfjOOO

{6~500

n~o

17~00

!3[1000

18~500

ti[IOOO

GOVIII.NO,

N. 4:õ0,-GUERf

~.-Eu23 DE NOVEMBRO DE
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1874.

Declara qual o premio, a que tem direito o Voluntario da Patria,
que, depois de terminada a guerra, foi escuso do serviço, e,
passado algum tempo, assentou praça como Voluntario do
Exercito.

Minis ter i o dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro
em 23 de Novembro de !874.
lllm. c E"m. Sr.-Com olficio n.• i27 de 7 de Outubro ultimo remetleu-mc V. Ex. cópias dos que lhe
dirigiram a Thcsouraria de Fazenda dessa Província e
o Com mandante do H>. • Bit<~lhão de lnf<~ntaria, consultando ácerca do premio a que tem direito o Voluntario
da Patria, qur, depois de tenninaua a guer·ra, foi escuso
do serviço, e, passado algum tempo, assenlou praça como
Voluntario do Exercito.
Em solução á duvida da Thesouraria de Fazenda a
semelhante respeito, declaro a V. Ex. que as disposições legislativas e o art. 6." do Decreto n.• 2i7i do t.•
lc Maio de 1858 estabcl- ·~r, de modo explicito que,
p3ra se conceder o engajamento,~ abonar-se o respectivo premio de 400~000, não é essenda l que haja continuação não interrompida de praça, mas que o individuo
tenha antes servido naq uella qualidade, por isso que,
para os que continuam no serviço, hypothese figurada
pela dita Thcsouraria, ha a disposição do art. i7 do
citado decreto.
Qu:mto ú eonsul11 1lo Commanrlanlc do mencionado
Batalháo, declaro < 'rosim a V. Ex., a fin1 de lhe
fazer con-;!ar, que os Voluntarios, tanto rio Exercito,
como da Par ria, que trnham obtido e8cusa, e postcriormrnlP se queiram Pngajar, ou que mesmo em serviço
o ilesrjem fncr, depois de completarem o tempo a que
estnam obrigados, l<1 m direito ao premio de quatroCPntos mil réis (4:00~000), nos termos da ultima parte
do art. 6. 0 e art. i7 doDecrelo do L" de Maio de 1858,
acima indicado.
Deus Guarde a V. Ex.- João José de Oliveira l'lt~
queira.- Sr. Presidente da Provincia do Ceará.

3G8
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N, 451.--FAZENDA.- EM 24

DE NOVEMBRO DE

1874.

Autoriza a Thesourarh de Fazenda do Rio Grande do Sul para
indcrunizar os empregados da 41fandrga de Uruguayana do
prejuizo que sofTrcram em seus( vencimento,, por causa de um
engano na tabella n. o 5 do Decreto n. o 4687 de 31 de Janeiro
de i87L

l\linisterio 1los l\'cgocio.;; da Fazenda.-B.io de Janeiro
c lll 24 Je N uvemlwu de 187 L

O Visconde do Rio Branco, Prf'~idente du Tribunal do
Thesouro Nacional, atlendt·ndo ás ;l)Jeg:~çõ•·s aprt•st·ntadas pelos empregados da Alfandega dt~ Uruguayan:t, ·
na petição que acompanhou o officio n. 0 2G do Sr. Inspeclor da T!Jesouraria de Fazenda da Prov!ncia dr S.
Pedro do Hio Grande do Sul, de G d~ Fevereiro de 1873,
autoriz:1 o mesuto Sr. Inspector p:ua indcmnizar os
suppJicanlCS do Jll'l'juizo que soO·rcralll elll razão de
ler-se tomado par a divisor da porcl'nlagt·m cJaq uella
Alfandega o n. 0 H3, qut~ por equivoco se :tcha mencionado na tabell.1 11." ;) do Decreto n." 4G87 d,~ ;H 1le Janeiro de 1871, IJUando o total das quotas é de 133, como
se veda tabella n. 0 ::1, annexa :~o Jito Dc'ITl'to, e se :1cha
con tcmplado nos u lti mos orçamentos.

Visconde do Rio Branco.

N. 4õ2.- FAZENDA.-

E~t 2~

DE NOVEMBR<J DE

1874.

Os Inspectores das Thesourarias, quando tiverem de commis,ionar
e1nprcgados, para inspeccionarem as Repartiçües tJUe lhes são
sujeitas, devem dar prévio conhecimento ao Thesouro da necessidade e eonvcniencia de taes commissües.

Ministerio dos Negocio~ da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 24 de Novembro Je 187~.
O Visconde do Hio Branco, Presidente do Tribunal do
Nacional, em deft>rimento ao qur. requereu o
t.• Escripturario da Thesouraria de Fazenda da Provincia do Ceará, José Cavalcante de Araujo, na petição que
The~ouro

llO GOVERNO.

acompanhou o officio n. o 36 do Sr. Inspector da mesma
Thesourarin, de 4 de Agosto proximo passallo, declaralhe que ao supplicante compete, nos lermos do art. 10
das mesmas Inslrucções de 24 de Julho de 1863, a quantia
de 336333 por mez, durante o tempo em que esteve em
commissão inspeccionando as estações dü aí recadação
do interior da Província, além dos seus proprios vencimentos e do transporte que já lhe foi abonado; cumprindo que tl'ora em diante o Sr. lnspector dê prévio
conhecimento ao Thesouro da necessidade e conveniencia ue taes commissões.

Visconde do Rio Bra11co.

N. 1;J3.- IMPERIO.- E3l ~m

oE NovEmnto DE

1S7í.

Circular.- o,•cl~ra que a rtltribuiç:1o de conrc,Jcr (Iiccaça para
ahrir botiea ou para o cxercicio tia pharmacia não pertence ás
Ca:naras Muniripaes, mas á Junta rle llygicnc Publica.

1. • Dircctoria.- Ministerio dos Negocias d,l Imprrio.- Rio de Janeiro em 2i:i de Novembro de 187~.
Illm. e Exm. Sr.-Con~üando á Junta ()c Hygicne
Publica que algumas Camaras 1\lunicipar'S lt'm concedido licença a pessoas, não legalmente habilitadas, para
abrirem botica c exercerem a pharmacia, representou
ao Governo Imperial contra est.e facto.
E, procedendo o fundamento da rrprcsentação, visto
que a attribuição de conceller aquclla licença não pertence ás Camaras 1\Iunicipaes, mas á Junta de Hygiene
Publica, em virtude do Decreto n. o 20t>!1 de I!) de Dezembro ue 181J7, como se acha declarado no Avi~o n. •
24'1, de;) de .Julho de 1873, recommcndo a V. Ex. que
previna as ditas Camarasde que não lhes é permittitlo o
___ _
~--~~R~,
uso ua referida altribuição.
Deus çruarde a V. E_x.-:-Viscondedo Rio Br o.W~~
A
Sr. Prewlente ()a ProvmcJ:t de........
_'/ <\,)"
.,.

Á.~~
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N. '~:;'r.. -· FAZENDA.- Eli2U

DE :\'OVE!\IBRO DF. 187'~·

A< notas l'ircnlan[p,;, rmhnra tlilarrratl:ls, Ut'Yf'lll srr a•~rilas nas
Eslaçút's Pnhlicas, •tu···r em pagamento tlc direitos, quér JIOI'

suusliluiç:lo ou troco, uma \"67. CJUC srjam reconhcci!las YCr!la<lciras; salyo si estiverem comprchcnditlas na regra 3." tl:\
Ordem tlc iR tlc Fc\·erciro de 187!.

1\Iinislcrio dos l\'egocios tia Faze nela .-Rio tle Janeiro
em 2U de No vem hr o Llc 187 í.
O YisconLlc do Hio Dranco, Pt esitlente tio Tribunal tio
Tlic..,ouro Nacional, lendo presente a rcpresen Lação, que
:1eompanhon o officio n.• 2!87 da Presidcnria da ProYiucia tlil S. Pctlre do 1\io Grande do Sul, tle 21 de Outnhro proximo pa·,satlo, (lirigido ao Governo Imperial
pela Associação Commercial tia citlatle do Rio Gr~mde,
sohrc o facto tk recusar a Alfan1lcga al\i exisli'Rle receber as not;~s tlihcerad:1s, declara ao Sr. Inspcctor tla
Thesnnraria 1lc Fnc!llla tla mesma Provinria, para o
fazer constar ao daqnella Alfantll'ga, que, emqnanto
não fôr alterada a Ordem tlc l8 tlc Feven~iro 1le 1871,
devem ser aceil~1s na~ E~Lu:iies deste Minbtcrio . qu{·r
<'Jn pagamento tll' direitos, quér por sub:;lituição ou
troco, as no tas circulante!', embora LI i laceratlas, de qna 1rpwr tbs estam ]las emittidas; cu111printlo súnu~nte e-..;aminal-as arim dn rN·onhcccr-se prt:•viamente si são
lcgacs t' vert!atkiras, não podendo no caso aflirmat Í\'O
ser rccasatL>s, salvo si estiverem comprchentlitlas na
regra 3." da <:ilada Ordem, lfUaiH!o 1lcnr-sc-ha então
rccmTt'l' ao Thesouro.
Ontrosim, declara aó Sr. lnspertor qne não lia fnntlamento lcg·al para serem deYolvitlas ú dita Alfamlega as
notas tlilaceratlas por e!la acci tas, uma vez que srjam
reconiJCeitlas vrrdatlciras, scn1lo sim do tlcvt~r do Thesonrciro tia Thesouraria reclama l-as e reprcscn t:11· sobre
ns tlnvirlas que se llie offt•rf'cerem 11:1 aceitac.:ão tl!'l\as,
para serem submcttitlns :to juizo Lla C:tixa (la Amortização, por intcrmrtlio do Tht•sonro, pois é este o comprtt•nlt• para l'sclarcrcr taes duvidas, romo trm-sn
~<;mpre praticado.
Visco nr/e do Jlio Branco.

no

GOVER:"\0,

N. lJ:~iii.- JUSTIÇA.- EM 27
S•JIJrc

:t

DE NOVEMIIIlO OI<:

18i!t.

(recusa de um Consul á execução dc\mandatlos do Juizo.

2." Secção.-1\linisterio dos Negocias rla Justiça.Hio llc Janeiro em 27 de NovemiJro de 187!j,.
Foi presente a Sua l\lagcstarle o Imperador o officio de
Vm. de 1() do corrente, solicitando provillcneia tiO Govr•mo pelo facto rle havrr o Consul da Hespanl!a serecus~IIIO a cumprir mandados, que, com préria commullieat;ão oflicial, reiterou esse Juizo a retJUerimrnto de
Fausto Hodrigncs, Jlara ser embargada a quantia de
~:000 1~000, pct·tcncentc ao espolio do suiJllito h!'spanhol
Antonio B.dlhazar Sol la, c existente em po~cr tlaqucllc
Consul.
E o mt•smo Augu~to St·nhor l\la!llla fleclar3r a Vm. que
as tlisposiçíil's dos arts. 17 c 2l do Regulamento atJncxo
ao Jkcrl'lo n." l·m:; de H de Novembro tle i8til. e Decisão
do Ariw de 17 tlc Dezembro de !8ü7, soiJ 11.'; !J:ti;J, oll'ereccm a esse Juizo os meios neccssarios para a solução
do caso, IJ\11) pt'!'lencc ú .Jurisprndencia elos Trilnmaes,
uão cahciltlo a intervt•nt;ãn do Go\·erno Imperial, por
uão :<n \cl'ri!ic;JI' alguma das hypothescs previstas no
art. 18 du Ht·gulamcnto citado.
Deus <~uat·tlc a Ym . - Manorl Antonio Duarte de Azercdo.- Sr . .Tttiz tlc Direito da 2." Vara Civcl da Côrtc.

N. !J,;jG.-FAZENDA.- E~! 27

DE NO\'EJ\IBRO DE

187-i.

Approvn a delilJcração da Thcsouraria tlc Goyaz de suppri mir
a Collectoria do Rio Claro, c annexal-a :i das Torres tlo IUo
Bonito,

Ministerio dos Negocius da Fazenda,- Hio de Janeiro
27 1lc NovemiJro de 18H.

1~111

O Visconde do lHo Branco, Presidente do Tribunal rlo

The~ouro

Nal'ioual, dedara ao Sr. lnspector da Tlwsourari;l de Fazenda tia Provinria tle Gnyar. que, ú vista da

llJ<:C!SilES

informacão constante do sen omcio 11. 0 4;> tlc 22 de Seteml.Jro proxi mo passado, fica a pprovaua a deliberação,
IJUC tomou, em sessão da respectiva Junta, de supprimir
a Colledoria lias rendas gerao,; da freguczia do l\io
Claro, c anncxal-a á lias Torres do Rio Bonito.

Visconde do Rio Branco.

N. 'l:i7 .-FAZENDA.-

E~1

30

DE

Nonmnao

DE

187'1,.

Approva a as;rmnlhação das fabricas de refinação ou purificação
1!C gorduras t!C auiiuaJ StÍino ás de oleos mcdicinaes.

1\linislerio tios Ncgocios rb Fazenda.- Rio de Janeiro
em :10 Lle Novcml.Jro de 187L

O Vi~cotHlc tio Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, dcdara aos Srs. Inspeclores das
Thcsourarias Llc Fazenda, LJUe foi nesta data approvada
a assemcl11a~ão Lias fabricas Lle refinação ou purificação
de g-orduras de animal suino ás de olcos medicinaes,
conforme propoz a Thesouraria do FazL•nda Lia Província
de S. Pedro do Hio Grande do Sul, em olllcio n.o !J4 ele
Hl tl!' Julho proximo p:~ssatlo.

Visconde do Rio Branco.

N. 4:)8.- FAZENDA.- EM 30

DE NOVEMBRO DE

187i.

Approva a t!Piilicr~c;1o da Thesonraria da Provincia de Santa
Cathariua de clr~·ar de 20 a 2õ % a' porcentagem devida aos
empregados da' .lllesa dt; Rcudas da vi lia de S. Sebastião de
Tijucas.

1\lin islerio dos Nr'gocios ria Fazenda.- Rio de Janeiro
em 30 de Novembro de 187<l.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tril.Junal do
Nacional, declara ao Sr. Inspector da Tltesourana rir Fazenda da Província de Sauta Catharina qu",

Th~souro

D'J

liO\"Ell.l'\0,

:'t vista lla iuformaciio co'nstanle do seu omcio n.• UI de
2U de Agosto proxi"mo passauo, fica approvada a deliberação que tomou, em sessão ua respccti\·a Junta, de
elevar de 20 a 25 "lu a porcentagem que compete ~os
empregados da l\lcsa de Rendas da villa de S. ScbJslião
de Tijncas, na mesma Província.

Visconde do Rio Branco.

N. M.i!l.- AGH!CULTURA, COl\IMERC!O E OllRAS
PUBLICAS.- E'I 30 DE NOVEliBI\0 DE 1874,.
Dclcr!llinando que a·~ncdição c a demarcação precedam a outorga
do titulo de concessão de terras puiJiicas c que aquelles sen iços
sejam verificados quandÓ n~lo lcnllalll sitio executados por
Engenheiro do Gonmo.

Cwcuun . - Ministel'io dos NP~ocios (]a Agricultura,
Commercio e Obras Publicas.-· Rio de Janeiro em 30
de Novcml1ro de 1874..
Illrn. c Exm. Sr.-No intuito de n~gularizar a concessão ou venua de terras publicas, evitando-se o abuso
t!e sPrern transfel'idas antes lk proceder-se á respectiva
medição c demarcação, recommt•ndo a V. Ex. que,
deferidos os rcquerimen tos dos in tcrcssados, não seja
passado o respectivo ti tu lo, sem que os conccssionarios
ou compradores as façam medir c demarcar dentro do
prazo que lhes fôr fixado: sendo intlispcnsavel a verificação da medição c demarcação, quando estas não
tenham sido feitas por Engenheiro ao scniço do
Governo.
Deus Guarde a V. Ex .-Jo~é Fernandes da Costa
Pereira Junior.- Sr. Presidente da Província de .....
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N. íllü.- FAZI<:NDA.- EM o 1. o

DE DEZEMBRO DE

1874.

A n•slilui<;ão dos tJir,•ilos arreta<latlos pelas Alfanuegas ti da
cxelusiva compclcnria das mesmas Repartições.

l\linisterio dos !'\rgocios ua Fazenua.- Rio de Janeiro
em o 1. de Dezembro de 187~.
0

OVi5cnntln tlo lUo llranro, Presidente do Tribunal do
Tllesouro Nar"ional, tendo presente ooflicio n.o Hü da
Thcsonraria de FaZl'ntla da Província de Santa Catharina
tlc' 13 de Outubro proxirno passado, declara aos Srs. lnspednres das Thesourarias de Fazentla que a restituição
dos direi los a rrecatlad os pelas Alfan1Jegas é da e\clusi \'a
com pelenc ia dns las, na fúrma do art. 12ü, § 37, do Regulamento de t!l de Setembro de 1860, quér a importancia tlc L1Ps din·itos esteja dentro das respectivas
alçadas, qnt'•r ;1s 1'\Ct~da; tlevf'llllo nrste ultimo caso os
ti i tos Srs. In~pel'llll't's remettcr ao Thesouro a relação
scuiestral des,as c de todas as outras decisões favoraveis
;'ts partes, como pre~creve o art. ti." do Decreto n." 4üí~
tle 2í de Dezembro tle 18i0, qtle, revogando o art. 773 do
suprarit:1do Hegulamento, substituiu pelas referidas
rela1;õcs o recurso ex-ollkio.
Si, port'~m, das tlerisõcs proferidas pelos In~pectot·es
da~ Alfaude.~a~, em prinwira in~taneia, sobre restituições de direitos exeedenlcsá alçaua, as partes recorrerem, compd1•então ús Thesourarias tomar conhecimento
do reetu·so em segunda instancia, me1liante as regras
n~labdecidas para os recursos voluntarios, pelo art.
7G2 do mencionado Hegulamcnto de 19 tle Setembro de
HlGU.

Visconde do Rio Branco.
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N. Mil.- AGUICULTURA, COMMERClO E OBRAS
PUBLICAS.- Eu r~ DE DEZEMBno DE 1874.
Declara que nilo podem ser mantida~ as dispo,;içõcs do accõrdtJ
celebrado pela Prcsltlcncia de Pernambuco, em 30 de Julho rle
!873, altC'radas pelo Decreto n.o 570~ de 5 de Ag-osto, relativa
:i garantia rle juros de 7 ~~e fiança por parte tio Estatlo, conccliíiliís á companhia tJUe SC incorporar p~u·a a COIIS[rllf'r,:io tia
estrada de ferro <lo Hccifc á villa do LintoPiro.

t.• Secção.- Directoria Ccntra l.- l\li nister·io rios Negocios da Agricultura, Commcrcio e Obras Puulicus.Hio de Janeiro em 4 de Dezembro de 187~.
Illm. e Enn. Sr.- Em resposta ao ofllcio uc V. Ex.
de 'i;J tlc Setembro ultimo, que acompanhou a confrontação feita na Secretaria da Prcsidencia dessa Província
entre o acc<irdo por V. Ex. cclchratlo em 30 de Julho
do armo pas~aclo, e o Decreto n." ;)704 de rl de Agosto,
relativos ú garantia tlc juros tlc 7% c fiança por parte
do Estatlo, conceuidas á companhia que se incorporat·
para a constrncç,io da cstraLla Lle ferro 1lo Recife á villa
do Limoeiro, dedaro a V. Ex. que não podem ser mantidas, rom o nrn !le obrigar ao GovPrno Imperial, as Llisposiçilcs tio mencionado accônlo, altcr,ulas pl'lo Decreto
citado.
E convindo intrirar a V. Ex. !los motivos que levaram
o mesmo Gnvcrno a assim proceder, tenho a dizPr-llw,
que mnllificações relativas aos arts. 8, !) c 10 do
accônlo cdchrallo, importam a exrcnção tio Rcgulamcn to
fJUC baixou com o Decreto n." /"j5fil tlc 28 de Fevereiro
ultimo.
Quanto ás tio art. 3. •, os estudos approvados por
cs~a Presidcncia, c que foram presentes ao Governo, e
eram a penas prcli min<~ rese acompanhaLlos de um resumo
de orça mcn to, que, além de exagerado, rercria-se a uma
extensão tia estrada superior á que clfcctivamentc indicavam os desenhos,
Em relar;ão ao capital garantido tla cmpr:cza, não
podia o Governo convir que se elevasse a 7 .000:000 1~000,
quando a Lei provincial n." H.HiLle 17 de Julho Llo anno
passado o Linha fixado em ~0:000,~000 por kilome!ro __
oquccorresponrlc a 5.000:000;)000, ainda mcsm
a~ ... R.~RA
hypothesc tla linha definitiva ter 100 kilo
ro~l"~'
"
maxima extensão a que poderia attingii\ scn .:~,~~rliçi'i!'s tln lt'I'I'CJ1n nm geral [:lVOravris.
'~\.;)
v~

I~
I~

Q:)

:m;
Com referenda ús clrspezas provenicn tes tia fist'a Iisaç;lo
da estrada, entenlleu o Governo flUe deviam correr por
conta do Estado durante o período em que fôr elfectiva
a fiança da garantia tlc juros pela difficuldade em que se
acharia a empreza de satisfazd-as por verba diversa do
custeio da propria estratla.
Fin~lmente cabe-me informar ainda a V. Ex. de que
o mencionado Decreto n.• õ70~ de õ lle Agosto deste anno
nãn revogou :~s disposições dos contractos provinciaes
relativos á reversão da estradn, ~endo fJUe c~tá entendido que o resgate da mesma estrada só poderá ter lugar
na hypothese de não se dar a revesão, que, pelos referidos contractos, ficou depentlente de um fundo de
amortização que é provavel só possa completar-se em
futuro não mnito proximo.
Dons Gn:mle :1 V. E ' L - José Fenwndrs da Costa Pet'cira Jnnior.- Sr. Presidente da Província de Pl'rnam1!11 ('o

•

N. 'tG1.-FAZEND,\ .-EM ti

DE

DEZElmno o r; 1871.

Approva a dclillrra~:1o tia Tlwsouraria da Provinria 1!11 :"anta
CatiJarina tli' rln\·ar a 2:; 0 /., a /porcontac;rm 1111'' prrcl'hiaJn
os l'lliprcg:!ll"·' da C•JIIt•1'l"ria do IIIU!liripio 11<1 S. Mign~J.

l\linistcriu do., Nl'g-orios tla Fazemb. - lUo de J:1neiro
tk Dezembro t!e 187'L

em~)

O Yis,'ondt' do Hio Branco, Presidente do Tribunal 1lo
Tliesourn Naciorul, declara ao Sr. In~pcctor da Thesouraria lle Fazenda da Prorincia de Santa Ca tllarina que, ;í
vista da informaçfío constante do seu olficio n. • ll~i de.
13 de Outulil'O proximo passado, fica npprovarla a deliberação que tomou, em sessão da respectiva Junta,
de elevar de Hi a :?;'j 0 ( 0 a commi~são rrue percebiam os
empregados da Collectoria das Hendas Gerars do munici pio de S. lii igncl ; c de nomear par a Cnllector a
Vrrissimo Bento Ferreira, e para Escriv<io a João Theodoro f.orrcia, marcantlo-lhes o prazo de noventa dias
para a prestação c e~pccialisação rias competentes fi:lnç:~s,
na fórma dn Ll'i.
Visronde do Rio flrrmco.
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N. 463.-

Il\IPERIO.-E~r

7

DE

DEZEMBRO DF.

1874.

Regulamento dos exames de preparatorios do Município da
Curte, expedido em 7 de Dezembro de !87-i.
Sna l'tlagrstade o Imperador, Attendcndo ao qne propoz o
Inspe~tor geral da Instrucção primaria e secundaria, Ha por

bem que provisoriamente se observe no 1\lunicipio da Côrte
o seguinte

Reguhuuen1o dos exa1nes de J)repat·a1orios.

Art. L 0 0sexamesdc que trata o art. H2do Reg-ulamento
annexo ao Decreto n. 0 1331 A de17 de Fevereiro de 18M, serão
prestados perante commis~ões !JUe trabalharão dur;wte os
mezes de Abril a Novembro, excepto nos doming"s e dias
santifirarJ,)s e nos qus forem feriados no In!perial Collegio
de Pedro H.
Art. 2. 0 Haverá uma commissão composta de Presidente
c dous examinadores em cada uma da~ mf'sas de exames, que
serão nove para os seguinte& vreparaturio3 :
Portuguez;
Latim;
Franccz;
Inglez;
Geogra phia ;
Jiigtoria universal e tlo Brazil;
Mathcmatieas;
Rhetorica e puetiea ;
Philnsophia.
Art. 3." Sr)hre proposta do lnspector geral, dentre pessoas
de pro!Jidatle e llabilita~~ões reconheeitlas, serão nomeados
pelo Governo os Presidentes das mesas e os examinadores, os
quaes ser v irão pelo tempo que o Governo acha r conveniente.
§ f. o A ml sma pessoa poderá presidir a mais de uma com·
mis~ão de exames, si não houver incompatibilidade; assim
tambem os examinadores poderão servir em mais de uma
mesa.
§ 2." Haverá os substitutos necessarios para que, no im·
pedimento dos Presidentes das commissões e dos examina·
dores, não solfram interrupção os exames.
§ 3." Os Pre~identes das com missões e os examinadores não
podem dirigir collegio particular, ou leccionar particularmente alguma das ma terias que constituem os cursos pri·
mario e secunrlario.
Art. 4. o O Inspector geral, sempre que puder, fiscalisará
o processo dos exames, c em sua presença se fará o julga·
mento.
DECISÕES DE fS7~
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Nos rnoos •I~ irnp~dimcnto, o Inspcrtor grrnl rlc~ignnr:í
prs,on d" cnn!ian~·n pnra o suiJ:;titnir, ou autorizará os PrPsi·
dt•nl.t·s tias t:lllllllli,;;.Õt•s a prnl:t~durem ao julganwutu das
pro v as i nti•·IH'lltlrn te11wnte du sua pn~,;cn~·a.
Art. a. o Durante o pPriodo dl'sig-nado no art. i. 0 os
I'Xamrs srr1io assim distrilmidos ,.elos di!ls de cada semana:
St•gundas feiras: portuguez, philosophia e mathernaticas.
Terças rl'iras: franecz, gcogrnphia, historia e latim.
(,)unrtas ftdras: ing-IPz, rhetorka, pn1>tiea e mathcmatiras.
Quinta,; feiras: ponugucz, Jlhilusophia, geographi~ e his·
to ria.
Sl·xtns ft•irns: fr:menz, latim c rnnthcmaticas.
Sahl.adoo;: inglt•z, rhf't ,f'iea, po!'liea. geographin c l1istoria.
~L o Eo'tn dLtrihniçiíu ptHlnrá srr nlterada pdo Inspector
gnral '''!.!Hlllo :1s eonvcninn1:ia,; do srrviço.
~ 2." Nns t•xames de 1natlwmati1~as podcr-s,~-hn destinar
11111 dia pnra .:;,tia 11111a tias lll:lll'rias. Nos tln g-t~ographia c
hi,toria allt'tlllt'f-st•·lin a qur lw.Ja nnmcro ign;,l de dias de
t•x;,llli~ p:1r:t nn:a c outr:1 IIW!•~ria.
Art. (j." 0,; rxam!'S eDnH•ç:nãrJ ás horas rlrsignn<las pelo
lnsp•·•·lur ~··ral, e scn rPsullatlo será pu!Jiie;,tlo no Diario
UIJiâultlo dia segniBtc.
Art. 7." O que pn•tcnrler H'r examinado, em algum õos
prPparatorins, se apresPntar:í acumpanlwdo por seu pai, ou
qnt>m rlevill:unente o represente, ou ~~elo direl'!or do collegio
ou profpssor com quem tiver estudado, perante o Presidente
tia rolllllliss1io rc>spet:tiva: ahi escreverá em uma folha de
papel seu nome, itla:lc e natnralidade; imlucdiatamcnte
llhaixo tlcssa 11Pelaraç1in, a JW>soa que acompanhar o can•li·
•lntn attr·.-;t:tr:í. soh sna rcsponsnbilidadP, a haldlilaç5n e idcnlirlatlt• tio 1111 SlliO 1'\:tlilÍIIlilllill, J IJil:ti t tllllll ;'1 li:'O'I'Illll 110 Ju.
gar dl•,ign:1tlu pr;lo l're;dt!t•lltt•.
Art. H." Ft:iUts as ilt•t•lar:•r.:õrs do artigr) antf·cerlente, o
t>xaminnndn l'ntr!Ogará ao l'rpsitlentc da eomrnis,;no a qnantia
tll' 5b000, pnlo qnr fit·ar:í isento de pag~r os enwlumentos da
eorliri1io do Sl'll exame.
Ao quo fôr approvado eom <liHinr<;iio será restitniua a
dita qnnnlia.
Art. !l."O pr,wrFso da inseripção, de que tratam os arts. 7, 0
e 8.", poter:\ effPetnar-se per~nte um empregado da Secrctnria da lnstrnl'çiio primaria e SCI"UHtlaria, designa lo pelo
Inspector gt•ral, si o exigir a convcniencia do serviço.
Art. 10. Os uxamcs se farão por turmas, que se t'Onlporão
de oito a dez examin:tntlos para línguas, c de seis a oito l'ara
seieneias.
Quando á horn dl'ternJina•la não se tiverem forma1lo a'
turmas rom o numero prcei;,o de l'xaminantlos, os trabalhos
serão aili:ulos até que sP pn•eucha aquclla eondi~·ão, salvo
nos S\·is ultimo,; di:1s dr N•JYPilliJro.
Art. li. Constitnitla n turma, o primeiro t:~lllli•latn inBcrip.
te• tirará um vontn da urna para a prova esrripta, IJUC ser:i feita 11 portas fechadas. Os examinandos terão uma hora para
escrever, si o rxanlt' l'ôr de lingnm:, e dLws si fôr do sl'ienl'ia<ia
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Cada examinando reeeberá do Presidente da mesa uma
folha de papel ruhriea la pelo Inspoetor geral, e no alto da
primeira pag-ina dPclarará seu nome, idarle, naturalidade,
nome da pessoa que se rcspons~hili,;ou pela sua habilitação
c identidade, numnro e enuneiado do ponto, e a data do
exame; em seguida escreverá a prova.
Art. i2. A prova esnipta de idiomas estrangeiros, excepto latim, consistirá na versão de um trecho de algum
dos classicos portuguezes marcados no respectivo programma,
e de conformidatle com o ponto tirado da urna: é facultado
o ll!'O do diceionario para esta prova, na qual deve 11tten·
der·sc muito á orthographia.
A prova cscripta de latim consistirá na versão de um
thema de portuguez, que não contenha mais de tres proposi~õe~, e a de lingna na!·ional no desenvolvimento de um
thema de grammatiea. Os themas serão formulados pela
commi.<s5o c tirados á sorte pelos examinandos.
A prova escripta de sci11ncias consistirá na exposição e
desenvolvimento do a;;sumpto contido no respeetivo ponto.
Art. 13. E' vedado aos examinandos trazPrem comsigo
qunesquer livros, cadernos ou apontamentos, c terem commnnicação entre si, ou com as pessoas presentes, durante o
trahalhod11s provas; e si prccisarernsahir da sala do examr,
dPv!'fãn obter licença do Presidente da commissão, o qual,
no <·aso <lu t••r8m cllcs de voltar, os fará acompanhar e vigiar
por pessna dr, sua eonliança.
Art. H. lkeorrirlo o telllpo marcarlo no art. il, a commis,ão rct·olhcr;i as provas dos alumnos que ainda não
tiv•:rem con!:luido o seu trabalho, e passará em continente
á prova oral.
A prova ural, para as línguas, se fará por este modo:
tirado o ponto, a eomrnis•ão mnndará ler algumas linhas
do respectivo trecho por nm alnmno, c a~sim successivamente pnlos outros, notando logo 0 seu juizo "ohre e'sa parte
da prova; semolhantement.l SI~ pro1:eder:i a respeito da
traducção, c, ernfim, da analysc logica e grammatical,
sobre a qual r:ada examinador arguirá por dez minutos a
cada examinando.
Quanto á prova oral para as scicncias, cada canllidato ti·
rará um ponto especial e ca<la examinarloi' o arguirá durante
o tempo sufficiente para formar seu juizo; tempo que nunca
excederá a meia hora para ambos os examinadores.
~ i." Si qualqner dos membros ria com missão tiver seu
jnizo ainda duvitlnso sobre algum candidato, poderá argnil·o
por mais cinco minutos.
§ 2. 0 E' coneeiliilo o espaço de lO minutos no exame de
sciencias, n cinco no de linguas, para os examinandos reflectirem sobre o ponto, mas sem o auxilio de diccionario nem
de outro qualtJUer livro.
Art. 15. Durante a prova oral, que será puhlica, os examinandos scntar·se·hão defronte dos exalllinadorcs, e a conveniente di,taneia dos assistentes, (los fltwe~ scrãu separados
l'or um gradil.
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Ao Prcsitlentc da commissão competc provhlenciar a llm
de f[IW SP marJt11nlln n respeito devi lo ao acto : poderá
mandar s;dtir ria ~ala os f]Ue Jlf)rturbarrrn o soceg-o necessario
ao h•'rn andamento c:\ gravidade dos trahalltos, r, ouvido o
In~pPt~tor gnral e corn approvação deste, suspender o actoe
trausFP.rir os exarnPs para outro dia, ~~aso não obtenha com
suas adverteucias e precauções o devido silencio.
Art 16. Acabaria 11 prova oral, o~ rnrm!Jros da commis~ão
rccolhrr-sc-ltão ú sala do julgamento, e, á vista da prova
est~ripta flp cada examinando, votarão sobre o merecimento
rlrsta c da ora I na prcsPnr;a do Inspector geral, ou da pessoa por cllt• dt•skrwda na Fórma do art. 4. 0
Dado o ~~aso previ>to na ultima parte do referido artigo, o
Presidente da commissão, logo qu~ a votação terminar, remctter~ o rnsultado ao Iuspe~tor geral, que o mandará pu·
hlieur 110 /Jiario Official rlo seguinte dia.
Art. !7. Diariantcn!r, findos os trn!Jalhos, o Presidente
da rommi~são ontrl'gar{t a um emprcg-ar1o que o lnspector
geral tll'~i~nar, s;dvo o caso do art. 9. 0 , os emolumentos
Jm !OS pel"s rxarniuandos, c cuja importancia será recolhida semanalmente ao The~ouro Nacional, especificadas as
r•:stituiÇ'Õ;·s de que trnta a ultima parte do art. 8."
Na mes1na oceasião sPrãn entregues, devidamente notadas
e assignarlas pela com m i,;são, as provas escripras, as quaes,
com os demais papeis relativos :ws exames, serão archivadas,
depois de transcrever-se em livro competente o nome de
cada examinando, sua idade, naturalidade, o collegio que
frequentou (oU o professor com quem estudou, a pessoa que
se responsahilisou pela sua identidade, e finalmente oresultado do exame.
Art. t8. As noJas de julgamento são:-approvado com distincção- approvad o piPna nlt'n! ()-o pprovado- reprovado.
O alumno reprovado não póde comparecer a novo exame
siniio tn•s rnpzes dcpni,; da data do primeiro.
Art. 19. 03 candiLiato~, que forem rncontradvs com
livros, apontamf:ntDs, ou quarqpJPr notas parti•:ulares,
scri'ío excluídos do exame e considerados eomo reprovados.
Na mr~ma disposi~·ão incorrem os que se apresentarem
falsarnArtte por outro~, ou não se portarem com o devido respeito e a\tenção.
Art. 2U. ::ii algum candidato, depois de exan:inado e ap·
provado, proceder irregularmente dentro da sala dos exames, no edilieio em que se etft~ctuarem estes ou em suas
irnmediações; ou si tomar parte em assuadas, faltar ao res·
peito aos funccionarios enearregados da direcção e trabalhos
dos exames, ou por qualquer fórma se portar menos dignamente; verificado e apreciado o facto pelo lnspector geral,
será por ordr,m deste demorada, pelo tempo que julgar conveniente até ao prazo de seis mezes, a entrega da certidão da
approvação; e caso esta já tenha sido entregue, o Inspector
geral offlciará aos dircctores dos diversos cursos superiorei
declarando a nnllidade della até á expiração do prazo fixadG
eomo pena ao candiLiato.
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Desta ded-ão haverá recurso para o Ministerio do lm·
perio.
Art. ~1. O alumnoapprovado com distincção em todos os
preparatorios, além de ser-lhe restituída a im~ortancia das
inseripções, terá matriculá gratuita do primeiro anuo no
estabeledmento publico de in,;trucção superior que pre.
tender cursar, na conformidade Jas disposições em vigor.
Art. 22. Os membros dasco-nmissões de exames terão por
dia de trabalho e!Tectivo uma gratificação arbitrada pelo
Governo, e que lhes será paga no fim de cada mez.
Art. 2:3. Durante os mezes de Dezembro e Janeiro, o Con·
se lho d irertor da Instrucção prima ria e secundaria organizará o programma dos exames, o qual comprehenderá, em
linguas, os autores portuguezes e estrangeiros que servirão
de texto pa:-a as provas, e em sciencia~ as theorias e questões sobre que deverão versar as respectivas provas.
No programma se incluirá toda a materia da disciplina,
tendo-se em vista o seu desenvolvimento.
Desse programma, que se publicará em Fevereiro, serão
formados pelo mesmo Conselho director com a possível variedade, até ao dia i5 de Março, os pontos que devem ser
tirados por sorte para os exames, e que não serão pu·
blicados.
Art. 2l,. As pessoas que tiverem feito, ou fizerem parte
das commissões de exames, ~erão obri~adas, quando con·
sultadas pelo Inspector geral ou pelo Conselho director, a
dar seu parecer sobre quaesquet· obras propostas para
servir de compendios ou sobre quaesquer pontos relativos
á instrucção primaria e secundaria.
Art. 25. O Inspector geral é competente para resolvllr pro·
visoriamente as duvidas que lhe forem propostas pelos Pre·
sidentes das eomrnissõcs, e para supprir qualquer omissão
sobre disposições complementares c concerncnles á ordem,
processo e eseriptnração dos exames, dando logo parte ao
Governo para a jelinitiva approvação.
Art. 26. O mesmo Jnspector geral é competente para de·
cidir quaesquer reclamações que appareçam da parte dos
interessados contra a decisão dos Presidentes das cornmissões, no que respeita ao processo dos exames ou rejeição dos
candidatos.
Art. 27. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Secretaria de Estado dos Nego~ios do Imperio.-1\io de _
_
neiro em 7 de Dezembro de i87l,.- Visconde do Rio/ "a~~
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N. 4ôí.- FAZE:-IDA.- E)l 7 DE

DElll\IBilO DE

1874.

D:í provirnrnlo a um 1recnrso sohrc multa, por ditTeren,;a de
'lll:tnlidadf', 11111 um tlc ..;pacho r! c camisas de algodiio com peitos
lisos tle linho.

Ministerio dos Negocias ua FazcnuJ.- Rio de Janeiro
em 7 de Lkzcmbro de 187 'l,.
Foi prrsnntr ao Tl'ihunal do Tllrsouro Nacional, com
o o!Ticio do V. S. n. • ü7;J de 20 de Outubro pro'<imo
tintlo, o re;:urso interposto por llaron Simonscn l\: c.•
da decisão de V. S. que os sujeitou á multa de i if<t
por cento <lo valor de vinte duzias de camisas de algodão, pdlos li~os de linho, encontradas na conferencia
da nota de 17 de Setembro do corrente anno, na qual
os rcconcntes meucionaram trinta duzias; c o mesmo
Tribunal:
Considerando fjUC a nota está com todos os requisitos
c solnmnidades pr·rscriptas no art. ;)!~'l, ~ 2. •, do Regulamento c que, portanto, uão foi mandatla corrigir, ou
reformar·
Consid~rantlo que a multa de i i/2 •;. imposta
pelo ::~rt. M5, ~ 2. •, do Regulamento de :1.9 de Setembro
de !81i0, elevatla actualmente até 5 %pelo art. 5.•,
~ 2. •, do Decreto de 5 de Novembro de 1873, só é applicavrl ao ca~o tle que a parte, ou sen preposto, não
queira fazer, st~m causa juslilicarla, a correrção ou reforma da nota, 011 qnaudo ella cnntiver tleclarações
vap;as, eomo de ignorar-se o conteúdo uo volume, ou
qualquer re(jl!isito essencial para o calculo dos direitos·
Con~ideran(lo que nenhuma destas condições deu-se
com a nota p1·oposta a despacho pelos recorrentes;
Considera ntlo que tla ti i fTerença de quantidade verificada para menos súmcn te se eoiJra m os direi tos do que
real mcn te encontrar-se, f'XCPpto nos casos de fra udc
declarados no art. ;J;i3, ~ 1.", do Hegulamcnto das Alfandegas, c art. 20 do Decreto de 20 de Abril de 1870:
Resolveu, dando provimrn to ao racurso, por não
caber multa de :1. '/2 "lo no caso dos recorrentes, declarar
a V. S. qnr, nos casos de tlifTercuça de fjiJanlidadc para
menos entre o declarado na nota c ns mercadorias
postas a despacho, se deve observar o disposto no
art. 20 do Decreto n. • MitO de 20 de Abril de 1870, que
manda cobrar direitos do que realmente se encontrar,
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salvo circumstancias. que revelem fraude, ou suhtrarção de mercadorias, porque então fica a parte
sujr~it:~ a pazar direitos em dobro da difTcrença que
existir, mas não á multa tle f até 5 "/.do art. 51,5, ~ 2. 0 ,
do Hrgulamcnlo e Decreto n.• !'}455 de 5 tle Novembro
de 187a, art. 5. •, ~ 2. •
Deus Guarlle a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Iuspeclor da Alfandegado llio de Janeiro.

N. Hri.- AGHICnLTURA, Cü.\1!\IERCrü E OBHAS

PUBLICAS.- EM 7

IJE DEZE~IBIIO DE

1871,.

Os: litnlos tlcfiniliros de propriedade llcnm srr entregues aos
rolonos quando tiYcrciH saldado suas diridas para com a
F:í~cnda Nacional.

t.• Srrcão.- Dirrcloria Central.- .Ministrrio dos
Negocias da Agricultura, Commcrcio e Obras Puhlicas.Hio de Janeiro em 7 ,)c Dczrmbro de 1874.
Dcr·laro a V. S. que, nos lermos do art. ü."tlo Hegul:nncnlo de 19 de Janeiro de !8Gí, os tilnlos definitivos
de proprictlarle serão cn tregues aos nd oil(IS rpw houvcrt'lll saldado quanto dererem ú Fazenda Nacional,
cnlendcndo-se portanto, r,m relaç~o ao:; colonos Iml.Jcrt
e Diendonné Derhamp, de que trata o seu olllcio tle 13
do mez proximo lindo, que elles sú podem receber taes
títulos depois de sati~feitos os adiantamentos que obtiveram do Estado, não só nessa como na~ colonias da
Província do Patanú. Da Prcsidencia ela dita Província
exijo 11es1a data as nrcrssarias inforlllações, que opportunamen1e lhe lransmillirei.
Deus Gu~rdc a V. S.- José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Director ci:J Colonia de Porto H1'al.

flECISÕF,S

N. 41iti.- AGHICULTUltA, COmtERCIO E ODHAS
PUBLICAS.- E)l 9 DF, DEZE~lBRO DE 187~.
Torna cx.tcnslvo aos Norte-Americanos residentes no valle do
Hio Do~;c o favor t;uncedido pelo Aviso n. 0 5\l de 30 de Maio dn
Bí3 ans estahdeddos em S. Paulo.

J.• SPcção.-Dirertoria Centrai.-Minislcr·io dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.IHo de Janeiro em H 1le Dezembro de 18a.
Em solução ao Mm officio de 17 de Novembro ultimo
pedindo que este Ministerio o habilite a responder a
G. Gunter, Norte-Americano estabelecido no valle
do Rio Doce, o qual pergunta a essa Agencia si o Governo Imperial amplia a seus compatriotas, alli residentes, o favor concedido pelo Aviso n.• 59 de 30 de
Maio de t.873 aos estabelecidos em S. Paulo; decl<1ro a
V. S. que o Governo Imperial continúa a mantet· a
deliberação constante do citado aviso, disposto a auxiliar a vinda de emigrantes, pagando-lhes passagem,
sem comtudo tomar compromissos em referencia ao
estabelecimento dos mesmos, limitan<lo-se a fazer-lhes
as concessões que julgar convenientes.
Deus Guarde a V. S.- José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Agente Official da Colonização.

N.~(i7.-:\L\IUNliA.-AVtSl DE\) DI<: DEZE~IBRO IIE

1871.

Declara os rasos em que se deve nomear Capclláes para as Companhias de l\prcudizcs Marinheiros.

2." Secção.-N. 3127.-Minislerio dosNegociosda
Marinha .-Rio rle Janeiro em 9 de Dezembro de t.874..
111m. eExm. Sr.-Declaro a V. Ex. que<l'oraem
diante sómente devem ter Capellães as Companhias de
Aprendizes Marinheiros, em que acharem-se alistados
pelo In cnos lOO ml'norcs, ou cst i verem ~quarteladas
fóra tias_ capitaes ou povoados.
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Nas refcritl:is Companhias, logo que não estejam
de-ntro das condições acima expostas, o ensino de pri·
mriras letras e de doutrina ehrist;i deve ser feito prlo
empn'LWdo de que trata o Avi:-o n. o 3056 rle 30 de Novernbro ultimo 1:orn rt'frrrncin ao art. t7 do Regulamrnto n. 0 Hll7 de 4 de Janriro de 18r55, Jn(,dianle a
gratificação marcad11 no art. 3G desse mesmo Regulamento.
Deus Guarde n V. Ex.-Joaquim Delfino Ribeiro da
Luz.-Sr. Vice-Almirante Ajudante General da Armaria.

N. 468.- MARINHA.- EM 9

DE DEZR\IDRO DE

1874.

Declara que aos Officiaes de Fazenda deve fnzer-se carga dos
dinheiros resultantes da \·enda de objeclos pertencentes ás
prac:as desertadas ou fallecidas a bordo.
r~.· Sccçiio.-l\Iini8terio dos Negocios da 1\Jnrinha.Hio de Janriro em U rle Drzcmbro de 1874.

111m. r Exm. Sr.-Não sendo admissivrl a intclligrncin que se tnm dado ao art. 1W do Hrgnlamento
anncxo :10 Decreto n. o MW~ .<\.de 30 de Junho de 1870,
dispensando-se o Official de Fazenda da carga dos dinheiros, proYenientes da venda de fardauwnto e mais
objedos das praças fallecidas on de-:erladas; cumpre
que V. Ex. expeça as ordens JWressarias .. não só para
que nenhuma quantia s('ja depositada no~ rofres dos
navio.;; sem a respectiva carga ao Olllrial de FaZf'ntiJ,
c no caso de qne se trata, com indicação de nome,
numero, companhia e corpo a que pertencer a praça;
mas ainda para que se mencionem tars circumstan- . - - - cias nas gui:~s com que essas quantias forem entreg _
- "-'á Repartição competente.
_7' ~\~~~RA
"
Deus Guarde a V. Ex..- Joffquim Delfino · ir~~
"'\'f
Luz.-Sr. Ajudante General da Armada.
x'.)
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N. 469.- IMPERIO.-

EM

10

DE DEZEMBRO DE

1874.

Jnstrucções para o (provimento das cadeiras do Imprria li ColJpgio

de Pedro 11, hpcdidas em 10 de Dezembro de 1.8i6..

Sua Magestade o Imperador Ha por !Jem que se observem
as seguintes instrueçõt·s para o provimento das cadeiras do
Imperial Collegio de Pedro li :
Art. t.• Cada uma das carlriras do rxtrrnato e do internato d l~~tpnial Culkgio de Pedro II será provida por eon·
cur,;o, ao q~.;al precl'dt·rão a~ solt•lltnidadt·s e retjUi>itt•S cspeeitit~~dos nos ~rts. 12 a \5, 18 P 20 do Ht•gul<t!IH"nlo approvado pelo Deerl'lo n." 13:!1 A de 17 dP FPvereiro dt· l~tii.
Ar L 2." Os canditlatus serão exnntiuadus por duas pessoas
nomeadas pelo Gt1veruo, tirada>, ~Plltpre que fôr possive', do
corpo dot~ente do Cullegio; e serão jul!!adus por um:~ com·
mis~ão composta dos exnwin11dores, tJo rt•spertivo Reitor, de
um membro do Con,ellio director e do In:<peetPr geral da
lnstrueção primaria e seeundaria, o <jUal pre,idirá a com·
missão.
Art. 3." No dia avrazado a commissão julgadora se reunirá antes da hora marcada para a primeira prova do concurso, flUe será a prova escnpta, e os examinadores formularão os respectivos pontos, os quaes não excederão a 20, e
!lerão recolhidos a uma urna sob a guarda da commissão,
depois de approvados por esta.
E' permittido a qualt]uer dos membros da commissão,
além dos examinadores, propôr pontos qur, com os formu·
lados por estes, serão snhmettidos á escolha da llll'Sma commissão.
Art. 4. 0 A' hora marcada para a prov,1 pscripta, reunidos
os candidatns perante a Co111111bsão jul!!atlura, o !)Ull 1·stiver
inscripto em prin11>iro lugar tirará da urna um ponto, sot.r~
o qua1 dissertarão todos os coii!'UITent .. s: para ist11 tt·rão
duas horas, e si :d!!Uill ca nd ida 10 o retJ uisita r, se r-I h e -lw r ou·
cedida ma i~ uma lwra.
§ i. 0 A prova Ps1:ript·1, em C~lllt'llfso para eadt>ira •I e
sciencia, cunsta1á de uuta dissPrt;,~·ão sobre o assurupto do
ponto tirado :i sorte; em eout·urso p;•ra cadeira tJ,. liugua,
cou~tará dtJ duas parlPs, que ~~·rãoromprelwuditlas no puuto
tirad" á sort••, a saLer: da analyse lugka, plti:.,lugiea e liltl~
raria de um tredto di:~ta o Jif'l"s ex~min:•il•,rP.", e da versão
de um treeho dn purtngnez, si St• tratar de linl!ua l'stran·
geira, ou do desenvulvJJueuto de 11111 tlirrna de !{rammatit·a
philosnphira, si ~e tr<~tar da lingna natiorwl; si o trecho fôr
em versD, os eandtd:~t,.s P>t:n•verãu tcomiJelll sobre o gene10
da pot"ia e a ntPtrttieação.
§ 2. o O papl') que ;"'' t'alltlidntcs fi\r di,-trihtudo para a
prova escrtpla, st•rü rnhrit::11ln pelo Inspcdor geral da In·
strueçiio vrimaria e secundaria.
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Art. l'i." No dia seguinte se elfectnará a prova oral; c
antes da hora mareada para esta, a eoliiiiiissão julgat]ora
procederá, nos termos do art. 3. •, á organização dos vonto~
respectivos, depois de cont:1r e verificar os do dia antecedente.
Os pontos <h•sta prova sc1ãu liilferentes dos da prova escri[Jta.
...
Art. {L 0 A l'rova or;d constará de duas partes : prelecção
c prova complementar.
§ 1." SortPada a ordem em que rs can.litlatos devem fazer
n prelt•cção, atJUelle a quem eoulwr o primeiro lugar tirará
da urua um ponto, sobre o qual eada um delles fatiará por
tempo que u:io exceda a uma hora, tendo em vista não só a
explanação satisfactoria do assumpto, mas lambem o fim a
1111e se vropõe, que é ensinar a intelligt'ncias pouco desenvolvidas e vara as quaes é mister toda a clareza na expo·
s:ção.
~ 2." Emquanto fallar umcanlidato, os que se lhe houverem de se}! ui r cstarãu recolhiLios em uma sala, d'onde não
vnssam ou vil-o nem ter eollllllllnieaç.ão com pessoa alguma.
§ 3. • Feita a preiecção de cada um dos candidatos, passarão elles á prova complementar, na mc~ma urdem em que
tiverem sido eollocados para a prelecção e com a formali·
dade do§ 2. 0
§ ~. • A prova complementar tem por fim confirmar o juizo
dos examin:::dores, e constará: em seieneias, cta elucidação
de algum JJOnto ou do dPseuvolvimento de ai~ urna questão
que não tenlla sido sufficientomente tratada na prova escripla; e111 línguas, da leiturn, analye e apre<"iação das
diffieuldall<'S ~-rarlliii«IÍI'ae:<, !Jcllezas e 1 id,,s tlo linguagem
do treehu de um livro c'eulllido pPin ennllni>>ão 110 liii'SIIlO
dia l' <ibt•J'll) [ill 11l'<1Stl ]'111' 11111 do~ <·Xalllii!adlll'l'>'; St'ndil IÍil·
guas nstrangeiras, :ll'aPsrerá a isto n tr:1dnt·~·üo do tr:•cho
dcSI~Ilado; sCUII•· 'í'ÍI'III:i:JS IIU(lll :IPS, puill'IÚ a prova I'IIIISI:Jr
do experieneias, annlyses e explkaçãu dn algum as~umpto,
segundo pr:.lposta dos cxamiuadores approvada pela c:omlll is:;ii o.
.
§ 5." Da 11rovn complr>mentar, qur nãu durará mais de
meia h11ra, poderá a cummis~ãu julgadorn, si a niio tiver por
ne1:ossaria, dispensar os candidato:<, entre os IJUacse os examinadores não haverá discussão.
Art. 7." Si a cadeira posta em roncurso abranger mais
de uma maioria, os candidntos tirarão um p11nto para cada
uma.
Art. 8. 0 Tt1rminada a prova oral, serão contados e verifieatlos os pontos que estiverem na urna, e no dia seguinte n
com missão julgadora, depois que os examinadores lançarem
em cada prova esc:ripta seu juizo fundamentado sobre esta
o a Oral, formulará juizo definitivo sobre as mesmas provas
e o rnerito relativo dos canjid:Itoi', segundo o qunl os classifienrá.
Art. 9." Findo este proces:;o, um dos Seeretarios do Im·
perial ColJpgio· do Peuro 11 lavrará uma acta, que será as
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signalla pelo I' residente e pelos mais membros da com missão•
em livro para isso destinado.
O In~peetor gPral da Instrueção prirraria e secundaria
subnwtter;í torlas as pro\'aS, ns papPis rPspectivos e uma cópia
da neta :1o Cons<'lho Dire :to r, c com o parecer deste c pro·
po>ta sua os remetterá ao Governo.
Em Pfficio rcserv~do o lllE'~mo Inspeetor geral fará as con~idPrações que julgar convenientes a respeito do eoncurso e
da proposta.
Art iO. Na propMtn ter-seoha presente o disposto no
art. ~\l do lle:.!Uianwnto approvaJo pPio Decreto n." 2006 de
2~ de Outubro de ft!57, fJUanto á prcferencia no provimento
das cadeiras.
Secretaria rle Estado dos Nep-ncios do Imperio -llio de Jao
n eiro em 10 de Dezembro de 1874.- Visconde do llio Branco o

No !t70o- JUSTIÇA.- EM 10 DE

DEZEMBRO DE

1874..

Jllão lia incompatibilidade no exercicio simultaneo das funcçiles
d<' Auditor rir l\larinlla e da~Presideneia tio 1ury.

2." Secç;io - 1\Iinislerio dos Negocios da Justiça.Rio de Janeiro em lO de Dezembro de i87L
111m. c Exm. Sr.- Com o Aviso de 23 de Novembro
proximo lindo, soiJ 11." 30:ls, rcmettru V. Ex:., por
cúpia, o otnrio em que o Auditor de Marinha declara ser
materialmente inlpossivf~l o exercício simultaneo das
re.-pectiva~ funrr;ões c da Presirlencia do Jury, prescripta no Decreio n." ti720 de 27 de Agosto ultimo.
Em respos La lf•nllll a declara r a V. Ex. que não existe
incompa Lihilid:Jlle nessa :Jccumulação, rxrrciua pelos
outros Juizes, c da qual não póde eximir-se aquelle
magistrado.
Deus Guarde a V. Ex.- Manoel Antonio Dtwt·te de
Azeveio.- A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Joaquim Del fino
Ribeiro da Luz.
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N. &-71.- GUERRA.- E)l 11

DE DEZEMBRO DE

1874.

Declara que, pela circumstancia de se perdoar a uma praça o
crime de deserção, niio perde a sua qualidade de Voluntario,
competindo-lhe por isso 03 vencimentos, que antérTormeiite
como tal percebia.
'"'

Ministerio dos Negor,ios da Guerra.- Rio de Janeiro
em li de Dezembro ele l8H.
lllm. e Exm. Sr.- Foi ouvido o Conselho Supremo
l\lili lar sobre o omcio !jUe v. EL dirigiuao Conselheiro Ajudante General, em data de 27 de Junho deste
anno, consultando ácerca dos vencimentos que devem
competir ao soldado do B:~.talhão de Engenheiros Eugenio Au~usto Lou•·ciro de Andrade, a quem se perctoou
o crime de deserção que commettêra.
E Sua Ma~estade o Imperador, Conformanuo-se por
Sua Imlllediata c Imperial Hesolução de 3 do corrente
com o parecer do mesmo Conselho, exarado em C:onsulta
de 30 de Novembro ultimo, Houve por hem Declarar
que o refai.Jo soldado, pela circumslancia de lhe ter
sido perdoado o crime de deserção, não perdeu a qualitlade de Voluntario, c que por isso competem-lhe os
vencimentos que anteriormNitc como tal percebia.
O que t:ommunico a V. Ex., para seu conhecimento
c devidos fins.
Deus Guarde a V. EL- João José de Oliveira Junqueira.- Sr. Visconde de Santa Thereza.

N.

~72.-

FAZENDA.-EM H

DE DEZEMBRO DE

1874.

Dá provimento a um recurso concernente ao imposto de transmissão de propriedade, que foi cobrado sobre uma escriptura
de doação ante-nupcial, na razao de 6, em vez de o ser na
de 1%.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em H de Dezembro de 1874.
Foi presente ao Tribunal do The~ouro Nacional o
recurso, que acompanhou o officio de V. S. n. o õ8 de 2õ
de Setembro do corrente anno, interposto por Francisco

auo
Jo;mciodc Araujo Ferraz tlo despacho de V. S., ncgando-llw a reslil.niç;1o dP {:200;)000 que de mais pagou de
imposto de lran~rnis,.;ão dn pt·oprirrbtle; e o mesmo
Tribunal, consHieraudo quo o pelil'ionario casou-se com
sua sobrinha D. Frnnt~i~ca Delmira Franw por escriptura de G de Jtilho de 1870, quando vigorava o Regula-·
mento n.o 4355tlc :1.7 de Abril de 1869, segundo o qual
as doações antc-nupclaes, feitas entre os conjuges nesse
gráo de parentesco, aehaYam-se sujeitas ao imposto de
transmissão, na razão de 2 %, e não na de{) 0 / 0 estabelecida par;-1 pcsi'oas estranhas; e outrosim, que não é
appliravel ao presente caso a disposição do art. 34 do
Regulamento de 31 rle 1\farço do corrente anno, citada
por essa Recebcdoría; resolveu dar provimento ao
recurso para o fim de realizar-se a sobredita restituição.
O que communiro a V. S., enviando-lhe os respectivos documentos, para os Iins convenientes.
Dens nua r de a V. S.- Visconrle do Rio Branco.- Sr.
Admini;;Lrador th Receberloria do Rio de Janeiro.

N. '173.- FAZENDA.-EM 11

DE DEZEMBRO DE

1874.

Os dinheiros de orphãos só pelo Governo pollem ser tomados de
crnprestimo.

1\linisterio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em H de Dezembro de 1874.
Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. de
24 do Novembro proximo passado, ao qual acompanhou
o induso orneio em que o Jniz de Orphãos da 2. • vara
da Cór'te pede permissão para applicar dinheiros de
menorrs e inlerrlictosá compra de letras hypotheea•·ias
do • Banco Predial, • cumpre-me declarar a V. Ex.
que o dinheiro de orphãos só poderá ser tonBdo de empresUmo pelo Governo, e nunca a esse titulo, dado
a particulares, conforme dispõem o De:lreto n. o 231 de
i:l lle Novembro de 1841, art. ü. o, ~r,, •, lnsti'ucções
n. o üi de i2 de 1\faio de i8[f,2, Ordens n. • H9 de 21
de Outubro do mesmo anno, n. o :1.40 de 30 de Setembro
de :l8ü0; n. o 93 do I. • de Abril de 1852 e Regulamento
tle 2 de Abril de i8~1, art. :32, § 9. o
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Esla previdente disposição trm por fundamento um
moi Í\o tln 01 dem pnhlica, qnal o de colloc:ir sob a tutela da puhlic·.~ aclministr·aç:io, lin:mclo-a das contingencias n inrPrtas varilbções das gc•rencias privadas,
illdiricln:ws ou coll!·I'Livas, n das tentações da ambição,
a fortuna dc,s qnl', por inrapaciLladt) . fÍVil tempotaria,
eslão inhihiclos de administrai-a.
Tão salutar providencia deve, pois, ser mantida, e
nem o GoYrrno, em cujas allribuições não cnbe o revo·
gal-a ou modificai-a por mrio ue excepções, deve propôt
ao Pocl,•r Lrgislativo qualquer medida no sentido de
ser applir:Hlo ú compra de letras hypothecarias do
Banco Prrtlial ou de outro qualquH estabelecimento de
idrnl ir~ natureza, por mais JH'ivilcgiado e garantido
qnc sc•ja P"IO.~ Poclert'S do Estado, o dinheiro de menorl's, rn tc·rcl idos ou on t r a::; pessoa::;, con hecicl:.tii na censura do Dir·c•ilo pPia qnalilicaç:io de miseravl'i.~, as quae~
são rqnip:1radas aos orpltãos, scu-tmdo se vê da Ordenação
do Livro L", Ti tu lo n2, ~~ 32 c 37, Lei de 3 deNoVPmhro de 1830, ar·t. ~- •, e citado IlPgultmento d!l! de
OutniJro de l8::il, art. 32, §~ 3. o c~- •
Deus Gcrarcle a V. E:c- Visconde do Rio Branco.- A'
S. Ex:. o Sr. Manoel Antonio Duarte de Azevedo.

N. 4711.- FAZENDA.-E~J H)

DE DEZEMBRO DE

1874.

Sobre a lotação dos emolumentos ~lo emprego de Contador e
Partidor da comare:Í de Palmares·, na Provincia de Pernam·
büco.

1\linisterio dos Negocio:; da Fazenda.- Rio de Janeiro

em W de Dezembro de 187'1.
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DECISÕRS

N. 4;ü.- .AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.-E)Il6 DE DEZEMBRO DEf874.
IIICillllhC it C0111111iss;1o Ci1Cnrrega1la de acompanhar OS estudos das
estradas de f ~rro do Rio Grande do Sul os estudos definitivos
do traçado de Piratlny e Cangussn.

i. • Secção.- Directoria Central.- Alinisterio dos Negocias da Agrirulturn, Commercio e Obras Publicas.Rio de Janeiro em I(} de Dezembro de Hl7i.

111m. Sr- Fica inr:umbillo :'t commissiio encarregada
de acompanlwr o estudo das estradas de ferro do Rio
Grande tio Sul, de proceder ás neccssarias explorações,
c trabalhos definitivos, si fôr isto neces,;ario, da parte
da estrada de ferro do Ilio Gran(le á Alegrete, que comprnhendeo tr;1çadoda linha do PiratinyeCangussú; devendo para este Hm guiar-~e pelas condições technicas,
que forem appl icaveis, eslabelecidas pelo Decreto n. o
55()5 de 14 ue Março ultimo, e tendo em consideração o
que informOil Vm. em seu alicio de 21 de Novembro
ultimo.
D~us Guarde a Vm.-José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Engenheiro Eduardo José de Moraes.

N. 476.-FAZENDA.-EMJ.7

DE

DEZEMBRO

DE

!874.

Autoriza o despacho livre de direitos de bandeiras com imagens,
destinadas a Igrejas e Cape lias de colonos catholicos, na Provincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 17 de Dezembro de 187~.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, autoriza o Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul para mandar despachar livres de direitos
de importação, na Alfandega de Porto Alegre, duas
imagens da S. José, duas do Menino Deus, duas de
Anjos e duas de Nossa Senhora e de S. José em bandeiras, destinadas ás Igrejas e Capellas dos colonos ca-
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tholicos, co11furme requereu o missionario João Baptista
Gassner, na petição que acompanhou o officio n. • 23US
da Prl'sidencia da dita Província de ll de Novembro
proximo passado.

Visconde do Rio Branco .

N. 477.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- EM lS DE DEZE~IBRO DE 1874.
DP.clara á Companhia Botanical Gardens que a execução das
obras tio desvio do largo da. Carioca, deve ser feita de accôrdo
com a Illma. C:tmara Municipal, no que é relativo ao calçamento do mesmo largo.

l. • Secção.- Directoria Central.-Ministerio dos Ne··
gocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.Rio de Janeiro em 18 de Dezembro de 1.874.

Chegando ao meu conhecimento, que a execução das
obras ncces~arias para assenlamento do desvio a que se
refere a petição 1la Companhia Botanical Gardens, deferida por Aviso de f~ de Novembro ultimo, poderá prejudicar o transito publico no largo da Carioca, si não
f6r· de v ida mente regularisado o caIçamento desse largo;
devo declarara Vm., para que o faça constar á mesma
Companhia, que a referida execução deve ler lugar de
acc6rdo com o que fôr determinado pela Ilima. Camara
Municipal relativamente ao dito calçamento.
Deus Guarde a Vm. -José Fernandes da Costa Pereira
Junior.- Sr. Engenheiro Fiscal da Companhia Botanical Gardens.

llKGI8lm8 DE
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N.

~78.-

AGRICULTURA, COM!\IERCII) E OBRAS PUBLICAS.- E\1 18 DE D!<:ZEllDRO DE 1874.

Declar:~ que não rst5o sujeitos ao pa~arncnto dd imposto do
~jlo os papeis, livros, etc. concernentes ao setviÇo inL·rno
da estrada de ferro de Pernambuco que nella transitarem
para seu uso.

1. • Seeção.- Dircctoria Central.-1\linisterio dos Negocios da A~rir:ullura, Commercio e Obras Publicas.Hio de Janeiro em 18 de Dczemhro de 187í.
111m. c Exm. Sr.- Em solução ã duvida constante
dos papeis ryne acompanharJm no seu ofllcio de 17 rle
Outubro ullimo, dei:laro a V. Ex., para seu conhecimento c para rpw o faça constar ao Arlminislrador do
Corrrio dcssn Capital. que não rstão comprehrndidos nas
disposições do art. ~.o do Hegnlamento rytw b·1ixou com
o Decreto n. • 3675 de 27 de Janeiro de !86() e conseguintemente não ~ão sujeitos ao pagamento do imposto
do scllo, os papeis, livros ou quaesqnrr outro,: documentos concernenles ao serviço interno Lla E~trada de
ferro dessa Província que tran;qilarcm nos trens da
mesma estrada e com destino ás suas differcntcs estações.
Deus Guarde a V. Ex.-.José Fernandes da Costa Pereira
Junior.-Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N.

~79.- FAZENDA.-E~d8 DE DEZE~IBRO DE {87~.

Sobre a lotação dos emolumentos do lugar de Juiz Municipal e de
Orphãos do municipio do Rio Claro.

Ministrrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janriro
em J 8 de Dezcmhro de !87~.
lllm. e Exm. Sr.-Communico a Y. Ex., pal'a os
fins convenientes, que os emolumentos do lugar de
Juiz Municipal e ele Orphãos do município do Rio Claro
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foram lotados em 120,5000 annuaes, como consta do
re!'per:tivo trrmo f]UC mr foi r,•mellí·lo com o officío
n.• 13 do Collcctor das Hruclas Ger::tes do dito município
de Hi de Novembro proximo pa~sado.
Deus Guarde a V. E'<.- Visconde do Rio Branco.- A'
S. Ex. o Sr. ~Ianoel Antonio Duarte de Azevedo.

N.

~80.-

FAZENDA .-E~I 18 DE DEZE~IBRO DE I87'L

A rntrrga ás The;onraria> de Fazenda de quantias provenientes
de( pecnlio de \csr.ravos dcvf1 ser acompanhada de guia da autoridade competcntr .

.Mínistcrío dos Negocios da Fazenda.- Rio dd Janeiro
em 18 de Dezembro de 1874.
O Visconrle do Hío Br::tnco. Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, tendo pr:esenle o officio n. • ~01 endereçado pelo Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda
da Província de Mato Grosso á Dírectoria Geral da
Contabilidade em 14 de Outubro proximo passado, declar::t-lhe rJ ue, devendo as quantias provenientes de
peculios de escravos ser recebidas nas Thesourarias de
Fazenda e dellas retiradas á re1uisiç:io das autoridades
competentes, na fórma das dísvosições que regulam
esta materin, hem procedeu fazendo constar ao Juiz de
Direito da comarca da capital da mesma Província que
a quantia de 4ooaooo pertencente ao escravo Benedicto,
de propriedade de D. Luiza Maria de Campos, só podia
ser recebida na Llita Thesouraria, ac .npanhada de guia
das flítas auteridades, em ~ujos livt s tôm de ficarescripturados taes peculios.
Visconde do Rio Branco.

3!)(j
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N. 481.-FAZENDA.-EM 21

DE DEZEliDRO

DE

1874.

lleclarn, a p1·opo;ito de um facto, occorrirlo na Alfandega de
SanltH, tle. dilfercnça encontrada na conferencia da porta,\
em volumes de mc1·cad Jl'ias suhmettidos a despacho com a
nota de ignora-se o conteúdo, que a multa impo.;ta ao Conterente não devia ter sido a de direitos em dobro, mas sim a
do art. f28 do Regu 'amento, além da pena de suspensão •

.Mi n isteri o dos N.~g-ocios da Fazenda.- Rio de hueiro em 21 de Dezembro de 1874.
O Visconde do Rio Bran,·o, Presidente do Tribunal
do Tltrsour·o Nacion:d, tendo presentes os officios do
Insprctor da AlfandPga da cidaJc de Santos, de 3! de
Jan1~iro, f(i c 18 de Fevl•rciro do anno corrente, e os
p·1p1'i' qne os aeomp:1nharam, declara ao Sr. Inspeclor
da Thrsouraria de Fazenda ria Provincia de S. Paulo,
para o fazer const:lr ao datJUella Repartição, que não
púdL' ~c r a pprovado o a c to pelo qual elle m ullou o
2. o Conferente Venancio José Pinheiro e Silva em direi tos em dobro da d ilfer1~nça encontrada na conferencia da porta, em quatorze volumes de mercarlorias
suhmettidus a despacllo, por Francisco Xavier· da Silveira Junior, com a nota de ignora.se o conteúdo, e que
h a viam sido li is tribu idos para a conferencia in terna
ao referido empregado; porquanto, reconhecida a falta
de atlenção e zelo com que este procedeu no exame de
taes mercadorias, devia ser-lhe irnposla, além da pena
de suspensão, a multa estabelecida no art. 128 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860, e não a de direi tos em dobro.
Outrosim, rornmnnica ao Sr. Inspector que f•li indefNida a petição em que o mandador das Capatazias da
dita Alfanllega José Vieira Couto Junior reclamára
contra o acto do respectivo Inspector, que o despedira
do ~erviço, com prohii.Jição de entrar na mesma Repartição, por não ter-lhe dado parte da falta que notára
na conferencia do despacho, limitando-se a denunciai-a
ao Conferente da porta; vi&to ser este acto da sua
attribuição, na fórma do art. 126, § 58, do citado Regulamento.

Visconde do Rio Branco.
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~82.-FAZENDA.-

Ent 22

DE DEZEAIDRO DE

1874.

Dá provimento ao recurso interposto pelos consignatarios da
galera ingleza G1·een Jocket contra a:apprehensão de tres volumes com roupa e calçado, encontrados a bordo da mesma galera no acto da visita, e não mencionados na lista dos sobresal entes.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 22 de Dezembro de 1874.
Tendo sido presrntc ao Tribunal do Thesouro Nacional
o recurso que Norton, l\1rgaw & Youle, consignatarios da galera ingleza Green Jockct, entrada de Cardilfa 9de Fevereiro deste anno, interpuzeram da decisão
de V. S. de 4 de Março ultimo, que julgou boa a apprehensão de uma porção de roupa nova que se achava
aconJicionada em trcs volumes, impondo ao Capitão da
dita galera, além da per·da da mercadoria, a multa de
287,~890, metade do seu valor oflicial, de conformidade
rom o disposto no art. 421, ~I.", do Hegulamcnto das
Alfandegas; o mesmo Tribunal:
ConsiJerando que da parte dada pelo Capitão Commandante dos guard;ts, que foi quem effectuou a busca na
visita rla de,;carga da galera, consta tt'rem sidb apprehendidos tluus caixões c um fardo contendo roupa c
calçado, por não estarem especificados na lista dos sobresalenteq, rwm no respectivo manifesto:
Con.;iderando qut', tendo o Capitão d:i galera allegado
que t•sscs volumes, que ~c 'lchavam na sua propria camara, cnmo inForma o appri'IH'II~or, foram encontrados
na occa:;ião da Yisita seml'starem occultos,por rntt>nder
que llPelarantlo na lista dos sobresalenlcs- roupa de
uso - comprl'hendia a ro11pa que era necessaria para a
tripola1;ão, durante o longo trajecto que tinha llc fazer
a sua g;dera :
Resolveu dar provimento ao rrcurso intrrposto em
nome do dito C:1pitão pelos consignatarios daquella galera, vislo ser necrssario, para que possa ler lugar a
appl ieação rias penas do art. 421, ~ 1. ", do Regula rnen Lo
de l9 de Setembro de 1860, qne as mercadorias se achem
acondicionadas com dolo, ou em falsos da ernb:.trca -----"""'=~....
ou em lugar occulto ou suspeito de facilitar o e
·
ou em acto deste effectuar-se, circumstanci,
u~
apparecem no caso em questão.
~~~
..
Estando, portanto, os tres referidos vol
roupa
0
fóra das condições que justificam a~~ e/hensão,
.....~~;,

c:a
Cii

q'J

•
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cumpre que V. S., reformando a sua decisão, considere
o caso comprchenrlitlo na ulli ma parte tio citauo ~ t. o do
arl. 421, c imponha ao referido Capitão unicamente as
prmas uo art. 4~2 do citado Regulamcn Lo de :19 de Setembro de i8GO.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspcctor da Alfallllega do IUo de Janeiro.

N. 483.-FAZENDA.-EM 22

DE DEZEMBRO DE

1874.

As licenças concedidas a empregados publicas, embora por auto•
rizição do Poder Legislativo, estão sujeitas á disposição do art.
:19 do Decreto n. o 4fõ3 de 6 de Abril de :1868.

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro
em 22 de Dezembro de 1874.
O Visconde do Rio Branco, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da
Thesouraria de Fazenda da Pr·ovincia de Pernambuco,
para os uevidos effeitos, que foi presente a Sua Magestadc o Imperador· o requerimento transmittido com o
otncio n." 8!)3 d1~ 30 de Junho ultimo, e no qual o Cl1de
de Secção da respediva Alfanuega, Luiz de C·1rralho
Paes de Andrade, reclama contra a decisão da dita Thesouraria, que fixou em metade do ordenado o vencimento que o reclaman I<~ devia perceber durante a Iiccnça
de seis mezrs que lhe fMa concedida por Portaria de 1G
de Abril ultin1o, pelo facto do ter-se verilicado esta concessão quando não era ainda decorrido o prazo de um
anno, contado do dia r•m CfUC terminou a licença de igual
prazo que obtivera em 31 do Agosto de 1872, por autorização da Assembléa Geral.
E o mesmo Augusto Senhor, Conformando-se com o
parecer da minoria da Secção de Fazen:la do Conselho
de Estado, ouvida a semelhante respdto, Houve por b1~m,
po1· Immediata Resolução de f2 do conente m<~z, Indeferir o supracitado requerimento; visto não poder ser
aceito cGmo recurso (que nrm na fórma usual destes
veio), por ter· sido excedido o prazo legal, nem, e pelo
mesmo motivo, como simples reclamação, porque as
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decisões, como a de que se trata, segundo o art. 25 do
Dei:reto n. • 23~3 de W de Janeiro de i859, têm autoridade c força de sentença dos Tribunaes de Justiça, c
não são rcformavcis senão por via de recur·so, prescripto o qual não se podem mais alterar, c tão sómente
annullar nos casos do art. 29.
Accresce que, quando mesmo estivessem preenchidas
as formalidades dos recursos, nem ainda assim seria o
reclamante altendido, visto que nenhuma procedencia
tem a disl;ncção a !legada entre licenças do Poder Legisla ti vo e do Poder Executivo; porquanto, dependendo a
concessão de licenças a empregados publicas, autorizadas
por lei, de acto do Governo, sendo este em ultima analyse
quem as concede, porque a autorização não póde por si
só produzir etreito, é fóra de duvida que a licença que
elle obteve, por autorização da Assembléa Geral, está
sujei ta, como quaesquer outras nas mesmas circumstancias, á disposição do art. 19 do Decreto n. • .U53 de 6 de
Abril de 1868; e, eonseguintemente, que bem fundad,
foi a decisão con Lra a qual reclama.

Visconde do Rio Branco.

N. 484.-AGRICULTURA, CO~IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.- EM 23 DE DEZEMBRO DE !874.
Declara rrue devem ser impostas ambas as multas de que trata o
art. 33 do Hcgulamento do L • de Dezembro de 187! aQS que
dcixal'em de comm unicar por simples negligencia Q fllllecimcnto de menol'es, filhos de suas escravas, não os tendo matriculados, fazendo-se applicação do art. 179 do Codigo Criminal, no caso de fraude.

Directoria Central.-Ministerio dos Negoeios da Agri~
cu! tura, Commercio e Obras Publicas.-·- Rio de Janeiro
em 23 de Ddzcmbro de t874.
Illm. e Ex:m. Sr·.- Tenho a honra de accusar o recebimento do aviso de V. E'<., ao qual acompanhou o
officio que em data deU c' e •tarço pro~timo dirigiu o Administrador da Mesa de Rendas da cidade de Angra dot1
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lleis ú Dir1•ctoria Geral das Hendas Publicas rlo Thcsour·o Nacional, pedindo r•sr:larecimPntos rohrc as multas r1un deVI) impôr aos sr•nltores 11lle deixarPm rle comlllllllicar o fallel'illlrlltoile Illrnorcs livrl's, filhos de SJJ~lS
escrava~, dentro de II'I'S mezl's do nascimento dl'stes,
rluvid;l!ldo o dito Administrador si além da multa de
1006000 a :C006000, por falta dn matricula, comminada
no art. 33 do Regulamento que h:lixon com o Decreto
n.• fJ835 do J ."de Dezemhro de 1871, deve ser imposta
a de to,~OOOa 00 1)000, de que tr·ata a 2." parte do mesmo
artigo. Em re,posta, cabe-me decl:lrar a V. Ex. qur,
dada a ltypol he.,e de olllissão dt~ntro do prazo l••g:d e por·
simples trt•pligPncia, nãosrí da matricul:l, corno da communical'<io do fallecimento dos referidos menores, ll'm
lugar a 'imposição de amh:.s as multas cnnrminadas no
citado Hegnla men to, fazendo-se a ppl icação tlo art. I í!l
do Codigo Criminal, no caso de fraude.
Deus Gu:urle a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pareira Junior.- Sr. Visconde do Rio Branco.

N. fl8t>.-FAZENDA.- Ent

2~ DE DEZE"Bno DE

1871.

Doi prorirnrnto ao recurgo de um cxactor julgatlo Plll alcancr
para com a Fazt'IHla Nacional, pela importancia de uma herança
jacrnte que eulrcg;íra aos respectivos herdeiros por ordem directa do Juizo.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 2~ de DezemLro de 1874.
O Visconde do Ilio Branco, Presidente do TriLunal do
Thesouro Nacional, r-ommunir:a ao Sr. In~pector· da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul que o dito Tribunal resolvi'U dar provimento ao recur,o, qu1) acompanhou o seu officio n." H9
de 12 de Agosto proximo passado, interposto prlo
Administrador da .Mesa de Rendas de Sant'A11na do Livramento, Francisco Pinto da Fontoura B:1rreto, da
decisão pela qual a mesma Thesouraria, na liquidação
de suas contas relativas aos exercícios de 1870 a t.87f e
t87i a 1872, julgou-o responsavcl para com a Fazenda
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Nacional pela quantia de 3:;j08S777, proveniente do Pl'oducto da herança jacente do subdito brazileiro Nancieto
Francisco Barreto, a qual, tendo sido recolhida, como
deposito, áquella repartição, por ordem do Juizo tle Ausentes, foi pouco depoil'l, por iden ti ca ordem, entregue
aos herdeiros do dito finado pelo referido Administrador, sem prévi~ ordem da Thrsonraria: porquanto, não
tendo o pagamento de que se trata sido repetido pela
mesma Thesouraria, não ficou augmentada a despeza do
capital do deposito, nem da porcentagem, por não teL'
esta lugar no pagamento, e ainda menos na receita; não
devendo, portanto, o recorrente ser considerado em
· alcance, quando a despeza não podia deixar de ser feita
pela Thesouraria de que era preposto, havendo apenas
uma irregularidade quanto á Hepartição pagadora, que
devia ser a dita tThesouraria e não a Mesa de Hcndas de
que se trata.

Visccnàe do Rio Branco.

N. 486.- JUS'flÇA.-

"EM

z4

DE DEZEMnno DE

iR7'L

Declara que o quadro dos Officiaes da Guarda Nacional scí firará
reduzido á proporção que forem vagando os lugares actuacs.

3. n Secção.- 1\lini~terio dos Negocios da Justica.Rio de Janeiro em 2í de Dezembro de f874.
Illm. e Exm. Sr.-A 7 de Novembro ullimo rcmettrn
V. Ex. o ollicio em que o Tenente-Coronel Chefe do Estado-maior do f:ommando Superior da Guarda Nacional
dos l\lunicipios de l\laroim, Rozario c Divina Pastora
consulta si já se acha extincto aquelle posto ou si deve
continuar a exercei-o.
Declaro a V. Ex. em resposta, que, ua conformidade
da disposição do art. 20 de Decreto n. • 5:573 de 21 de
·Março deste anno, o quadro dos Officiaes ficará reduzido
á proporção que forem vagando os lugares actuacs; c
neste sentido se devem entender os arts. 1ü e 18 do
citado Decreto.
Deus Guarde a V. Ex. - .Manoel Antonio Duarte de
Azevedo.- Sr. Presidente da Província de Sergipe.
nECISÕF:S DF. iR71
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N. J.R7.- JlTSTit)A.-- E~1 2't

DE DE!.E~IBRO DE

1874.

Na falta de Auditor de Guerra priratiro, as respectivas funcr<íc:> coB><itléram-sc inhrr•~Btrs ao rargo <lc Juiz rlo Din•ito, o
àt~Yl'lll 'ri' PXl'I'Ci<hS Í!Hl<'[H~!Hh•n[CIIll'll[<~ <ll' JlJIIlC:!ÇâO i!l[CJ'Íila,
qnP. .';ú s<' rcrilit':t ll<J caso de i!up••<lim<'lllo d•J rvfrritlo Juiz.

2.• f'r•cçJo.- Minislerio Jo3 N;•gor~ios 1la
Hio d,• Janeiro em 21 J;~ newmhr·o de 187-l.

Justiç:-~.

lllm. e Exm. ~r.-Em re.~po ..;l:l ao ofllcio n." G5 tlc 17
de NoHmbro ultimo, declaro a V. Ex. que, na falla do
Autlitor tle Guerra privativo, :t'> rc:;pedivas fnncções
consideram-st) inlwrcnles ao cargo de Juiz de Direito e
devem ser cxerciLh' iivlepenJenl~lmentc de nomeação
interina, qne só se verifica no raso de impedimento do
refnrido Juiz, conforme a doutrina 1lo., Drcretos de 12
de Agosto de 18:33 c de 21 de Junho de 181:1, !1. 0 418 i\.,
c Aviso.> n." ::93 de !J de Outubro de 18:-i5, n.o 191 de 30
de Jnlho de IH:J!J, e de 21tle Fevereiro de 1873.-Ncsle
sentido, bem resolveu V. Ex. a duvhh suscitada pelo
Juiz de Direito tb comat·ca da capital.
Duns Guartle a V. Ex.-Manorl Antonio Duarte de
A~m,erlo.- :::lr. l'rrsidentc da Província do Amazonas .

N.

!t:-18.--l\1.\RI~IIA.-E~I

28

..

DE DEZEMllRO DE

Eslahrlccc tnulla para rlolcrminatlo c~so na
'proposta; para fornecimento.

i871:

:~prcs~ntação_

de

N. 307!.1.- 1..' Sect;<lo.- l\linisterio t.los Negocias tia
1\brinha . - Bio do htwiro t'm 28 de Dezembro de
187fl,,

lllm. ,. Exm. Sr.-Segundo participou {t Contadoria da Marinlla, Francisco Bocha, auto:·izado pelos
negociantes Hosario Teixeira t'i: C:1rvalho, reeusou
lirmat· o contrar.:lo que c~tcs ccldJraram com o Consellto
de Compras para o fomccimento de seiJO em velas, dul'<Jnle o anno proximo Yindouro, porque fôra aceito
unicamente aquclle artigo de sua proposta.
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Dclibc'r~nrloascm;~\hante resp~ito,determino a V. E~.
qne ma!llle abl'ir concntTcaci 1 p1ra o snpprimento elo
referitlo gencro; c para PVil~r a reprotlut:t;ãn do facto a
qntJ me reliro, previno 'I V. E~. tlc qtltJ tl'ora em diante
I'OllVt'lll q11c em tutl:1s as propo.;ta~ t\,; gcncro~ destinados
ao aln;;lt•t·imtmto do AlmoxariLtrlo de Marinha, e~pres
t':lllll'ttlt' t!t't·larem os coar'urreillt'S que se sujeitam á
ll1illta de ~i"/" sohrt; a imporlant:ia a que mont:n' o artigo
acdtn p,-\o Conselho, uma ve1. que deixem de comparecer Jl't!':t a'sig·nar o respndivo contracto dentro 1lo
prazo noli!icttlo p:'lo Diario Official, prazo qtiC não excederá a Ire.; dias ulcis, como previdcnteinente estatue
o Dt'erelo n." ull8, ele 1.9 de Olltubro t.le 1872, em vigor
no Ministcrio da Guerra.
Deus Gua nlc a V. Ex.- Joaquim Del fino Ribeiro da
Luz.- Sr. Presidente llo Conselho de Compras.

N. 489.- AGIHCULTURA, COi\IMERClO E OBRAS PUBLICAS.- EM :30 DE DEZE~IBRO DE 1874.
Declarando que o e,;cr:wo lihcrt:ulo por um dos seus srnhores
<leve, p~ra sPr manutenido, iudcmnizar os outro> condomitl03
d:t <ruoh do valor que lltcs cabe, c igualmente que o escravo
km o direito de pagar a r·sscs condominos em serviços a parte
<lo rcspedivo valor <rue aos mesmos fl''rlcnr;a.

1." Scccão.- Direcloria Central.- l\linislerio dos
Neg·ocios lla Agricultura, Commcrcio c Obras Publicas.
- Rio de Janeiro em :30 LlL~ l>ezemlJro 1\c 18iL
111m. c E~m. Sr.- Com o officio :I e V. Ex.. de 18 de
Maio ultimo foi-me pre,cnte, por cópia, o que lhe dirigiu em!) do mesmo mez o 1. o supplentc do Juiz Municipal c 1lc Orphãos do termo do Serro, pctlin1lo esclarecimentos ,;ohre os 'eguintcs pontos:
L o O escravo qnc, prrtencendo a Lliversos senhores
fôr libertado por um tlclles, tem direito de ser manutenido na liberdade antes de inllcmnizar os outros condominos ?
2, Serão esses condominos obrigados a aceitar a indcmnização em serviços do mesmo escravo, quando este
alleguc que não póde satisfazel-a lle outra sorte ?
0

Resolvendo ·:~s duvidas proposta~, declaro a Y. Ex.
para que dê conhecimento ao rcfrrido Juiz:
t.• Que, conforme foi já explica(lopor Aviso de 7 do
Dc'zembro de 1872, dirigido ao Pre~idente da Província
do Maranhão, o escravo lihe1·tado po1· um de ~eus senhores deve, para ser m:mutcnido, indcmnizar os outros
condominos da quota do valor que lhes cabe;
2. • Que em virtude elo que dispõe o§ 4. • do art. 4."
da Lei de 28 de Setembro de t87l tem o escravo o direito de pagar a esses con<lominos em serviços-a parta
do rcspecti\·o valo r que aos mesmos pertença.
Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes àa Costa Pereira Junior.- Sr. Presidente ela Província de Minas
Geracs.
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Dá providencias sobre d destino dos fundos dos)Iont~s~§~
corro, rreados pelo Decreto n.• 5594 dr 18 de Ahril ultimo
iiãS Cnpitacs das Províncias, onde não existem ainda os Dancos
rlc que trata o art. tl3 do Regulamento annexo ao mesmo
Decreto.

!llinisterio dos Nrgodos da Fne:nla.- Hio de Janeiro
em 30 de Dezembro de 18iL
O Visconde elo Rio Branco, Pro~idl•nte do Tribunal
·ilo TIH'souro Nacional, tt'ndo em vista providenciar
sobre o dt•stino dos fundos dos l\lonlrs de Soccorro, crca(Jos pelo D.'CI'f'IO n.• mmi de iH de Abril do COrt'Cntll
.anno nas C1pilaes das Províncias, crn que ainda não
ex istt>m o.> Bancos de IJUC tr,1 ta o a l'l. 53 do Regulamento que baixou com o ~olJredito Decreto, c no intuito
de facilitar a installação tlaquelles Estabelerimento3:
determina :~rs Srs. lnspecton•s das Thesourari:1s tle
l<'azenda das rcfcriuas Províncias CJIW aulot·izcm provisorbmcnte o rece!Jimcnlo, em conta corrf'nte, das
som mas que rs Conselhos Fiscacs dos Montes de Soccorro
t}uizercm depositar; bem como a restituição dcslns, á
mcdhla que forem reclamada~, mediante guia c rcf(Uisição organizadas de arcórdo com os modelos inciiJ~os n:·• 1 c 2, c t.lem:lis formalidades pr·e~criptas
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nos art~. 18 e 23 tlo sobredito Regulamento para as
rnlradag e retiradas das importancias pertencentes ás
Caixas Economicas; fazendo abonar c capitalizar de seis
em seis meze~ o juro que, sobre proposta ulterior dos
mrnrionados Conselhos, fô1· pelo Governo fixndo.
E porqur convirá conhecer a totalidade dos deposilos
drsta ori~em antes de encerrados os exercícios, &termina, onlrosim, aos ditos Srs. lnspectores que remettam ao Thcsouro demonstnções semeslraes do estado
das contas correntes, incluído o juro capitalizado.

Visconde do Rio Branco.

Mont.e de Soccorro da Pro-
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O Sr ••..•.•......... , •..•••............. vai por mim autorizado

autorizado a receber da Tlltsouraria de ' U

a receber do Sr. Thcsoureiro da Tllesouraria de Fazenda a quantia

Fazenda a quantia de ................. .

de ....................................... dos fundos do mesmo Monte

O Sr ............................ vai
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O 'fbesourciro entr•~ga na Thcsouraria : U
1U
de Fazenda, em conta corrente, a quan- 1 O
"JJ
tia de...............................
(

O 'fllesourciro do Monte de Soceorro cntr1,ga

11:1.

Thrsouraria de

Fazenda, em conta correu te, a tpalltia de ....................... . em

l

virtude tla Circular dé 30 de Dezembro d') 187~.
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nr~l~nt1in1

qrw os l!L~Jl·'dorcs 1las Tllr.sourariaq cstall~lcçam regras para a JJOa cxccuç:1o do Decreto n. 0 tíõ!li de 18 de Abril
11llirun, IJUC crcou nas Capitars d :s Provincias-Caixas EcoJ!Olllicaq e lllontcs de Soccorro.
-· -

1\Iinislerio do.; Negocias da FJZcntla.- Uio de JalJciro em 30 de DezcmiJro de i8iL
O Vi,·conrll' do Hio Branco, Prcsideule do TrilJUnal
do Tllcsoiii'O N:1cional, tcntlo dado providenci:~s p:1ra :1
prnmpl:l exccur:::lo do Dr•,TI'lo n.• l'fi!H de 18 de Auril
do concnle anno, que crr•ou nas Capilar'S das Proviuci :~ s C:t i xas El'OJI<llll ic:ts c nlon te-; rl ~~ S:1cr·orro, na p:trle
rr:Lttira :i installar:ão des.-;es E-;L::bell~cinwnlos, rcmctlc
aos Sr-;. Inspedorc~ 11:is Tltl'suurariao; de F.1zend 1 o inrluso r•xelltpi:ll' do referido Dl'crcto e do Hegul:l!nl'lll:1
qne rolll cllc~ L:tixou, :lfim de que I'XCCI!tr~m as disposiçl.ic~ dos a rt:::. 3.•, 18, i!l, 20, 21, 2~, 2:3, 8J c 105 do
mcSIJIO Rc.cnilamcnto c qua~~qucr outras concernentes
:'1s oprr:JÇÕI'S em que r!Pvam intervir.
B, rli~ponilo o :trt. 8~ que ;dgumas l\frsas ll1~ Rrmlas
e Collectorias rlr fÓI'a da capital possam servir de Agencias da Caixa Economica crcoda em cada Província,
convem q 11 c os di los Srs. Inspcclores pstabclcçam r e,
gras p:11·a o llom r!cscmr,enho das obrigações qur o
Governo designar para c~sc fim solJrc proposta elos Con·
selhos Fiscae:-~ c informacão Lias Thesourarias de Fazenda,
nos ter·mos do cit:ttlo a"rt. 81, servindo de norma as
ínstt'lw;õc~, ronsl~n!rs do rxcmplar junto, expedidas ús
1-b l'rorincia do Hio dn .l;tnr•iro.
N:lo di'VI'Ildo a dl'.'l ez·t d:J l'u;;!o rlos lalõ,•s, rlc que
trata o Jnod,•lo 11." 8 d :s sobrl'dil.1s in.;trut:ções, col'l'l'l'
por conl a Jos Ad 111 in istradOJ'I'S e Colll'clol'l's. por quanto
J11'1llflllll:l /llll'l'l'ii/;!Q'C!IJ ~e i!H'' aiJOII<l p1•Jo I11JVO SI'I'VIÇO.
de 'I"'' ·'':lo ÍH,·::m!iid!l~. l'!lllJ pre, outro:-:im, que as Tlu~
souraria> dt• Fat.,·nda IIJ'o~ fufllPÇ:tlll fJUHJdo lhl's expedi fi) rn nsp f>U:lfl i ll~ I l"llt'CiJ,·~~
da~sifie;tndu a dcspcza Ui),
•
V~!'f]il (( ~!I'Rf)tllilf)S )),

Yisconde clQ JUo Branco.
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a'> Instrucç::iQ~, ah:tix:> transrr:ptas, para as
{ Agencias da t_aixa Economica da Curte.

l\h~1Lia cxc~utar

Ministerio dcs l\'egocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 30 Lle Dezembro de i8H.
Sirva-se V. S. mantl.'lr executar nas Mcs]s tle Renda~
c Colleclorias de Campo~. Valença, S. lquclis, Canlat.nllo, Angra dos HPiS, Vu~soura~, Parahyba do Sul,
llll'l·a 1\lan~a, Pet:·opolis c Hezentle, da Província do
Uio de J:mciro, designadas para seniren1 de Agencias
da C:1ixa Economica da Côrte, as instrucções desta data,
constantes tio exemplar in~luso, p·.~las tluaes deverão
reger-se as tlilas Estaçõe:> no desempenho llessa incnm]Jencia.
Dt'US Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.-Sr.
Cons:Jheiro Dircctor Geral da Contai.JilidaLle.

Instrucções para as Agencias (la Caixa
Eeonomica da Côrte.
CAPITULO I.
Ar L. L o As Mesas de Rentlas c Collcctoria;; da Província
do Hio fie Janeiro, designadas para servirem de Agcn~
c ias da Cai xa Economica da Côrtr, nos termos dos arts.
8~ c Si) Jo Hegulamento que lnixou com o Decreto n."'
5:J9í tle 18 de Abril de 187~, rccch:'rão as quantia5 que
as pcgsoJs residentes nos districtos do sua jurisdicção
qnizcrem drpositar.
Art. 2. 0 O Administrauor da lllcsa de Rendas ou o
Collector servirá de CIJCfe, c o Escrivão será o Escrip·
turario da Agencia (art. 86 do Hegulameuto).
Art. 3.° Cada depositante receberá da Agencia, para
gcu titulo de credtto, uma caderneta a:;signada pelo
Chefe, e ao latlo da nsgignatura deste a~signará aquelle
ou o seu representante(modelo n.• i). Si não souber
escrever, far-se-ha declaração desta circumstancia
(arl. 87 do Regulamento).
DECISÕES DE
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As c:tdernrt:ls serão fornecidas pela Caixa Economica
da Côrle, jú numerada; c rubricall:ls rolos Dircctorcs
dcsign~dos pelo Pre::idt'nlc do Conselho Fiscal (art. 88
do Hc~·ulamento).
Art. L" A ,\'-!·cncia s:'; rcl'I'IJr t'c't cn tr:Hl:is de Jf,:OOO ou
multiplos dt•sla quanti:1, n:io podendo cxenler a tiO:~OOO
:1s entregas feil:1s em cad:1 'e:n:w:1 prlo memJO dcpositlJ1Ln (:1rt. !')."do llcp:ui:!Illellto).
Art. ri." Par:1 dfcdu:1r-sc 11:1 Agencia o deposito ou
!'L'Iir:tda J~ qtLdqnt·r IJUIIIli:l deverú cxtrahir-sc couhccimcnlo do livro r:•::pcetiro ilr' talürs, c.,laucleccnrlosc o seguin tr prOet)Sgo 1:~ri:L 8, !l, 10, 12, 13, H, W,
8!), H7 c 120 do Hcgui:IJnrnfoi:
~ 1. o Quando rpwlrpwr (Wsso~ tire r d1: l'll'r•etuar pela
primeira Yez o depo-;ilodc :1kuma quanli:1, o E'rripturariow·.::trahirú rio t:ll:io u;n conhecinJCnto,rpw assignar:"1,
lllcneiOJl:llldo n nome, idade, rslarlo, proiissiTn, naluralidadn r: lll'll':ldia do depn,ii:Jlllí', qu:tnli:l depoodlada c o
nllmPro da cndt•rn!'la rpw llle <'oullt'l', e o 1l:lr:í ao me~mo
d<'pnsil:lntt~ p:1r1 :~prr•scnt:il-o no Chrf1'. E-;lc, recehcmlo
:1 i1nporran1·ia do dr~po;;il.o, a lnnç:11'Ú 11:1 cadl'rncla, quo
n'mcllcr:'l, hem como o lll<'smo <:onhrcitncnlo, que
ta!lliJcm assignar:'l, :~o reft•rido E>criptnrario para qur,
depois de dcelar:Ir no p:·illlrirn daqucllrs documentos
o liHo c folio da respectira conta r:nrrentr, o rntre,juc
ao depositante, arciJiv:~rHlo o conltrcimcnto.
~ :!." Pnrn conl.inu;lç:io drs dcpositos procrder-sc-lw
de acrôrdo com o paragra pho an teced ente, mencionandose :~ren:1s no conllecimrnto o nome do depositante,
qnnntia deposilnda c o numero da rnderncta, na qual
tambcm se não rrpctirú a dcrl:1ração do livro c folio rb
conta corrente.
~ 3." Para renliznr-se a r·ctiraila de qualquer deposito, Q Escripturario cxtrahirá um conhecimento dorespectivo talão para, á vista delle, o Chefe efTectuar a entren·a.
f,L o O deposilantc, ao receber a caderneta, assignnr:í, ou alguem a seu rogo, se não soub2r escrever,
não ~ó o mesmo eonllecimento como o lnnçamento feito
nn caderneta, que lhe serú rcstituida pelo Escripturario,
depois de feita a compcrcntc escripturaçJo no livro de
contas conen tos.
§ rJ.o No caso de retirar-se toda a quantia em deposito, a caderneta será archivada pelo Escripturario,
cobrando-se 200 réis de cada caderneta em consequencia do encerramento da conta corrente; e bem assim
emolumentos pelas ccrtirlõcs, os quaes serão regulados
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pela tabella acloplada .para as Rep.Hliçõcs publ4cas,
ctÍjas taxas não cl,cverão ~cr r'\crditlas, mas poderão
ser red~1zidas pelo Conselho Fisral, se o julgar con,..
veniente.
~ 6. o As quantias d-epositadas na Agenchl, ou della
retiradas. serão immccliatamentc lanradas na caderneta r eséripturada~ no livro de contas"correntes.
~ 7. • O Chefe assignará com o _Esrripturario os lançamentos de üeposilo ou entrega, e co.m o depositante
os elas retiradas que se fizerem nas cadernetas.
§ 8. o Os ~onhecimentos que se inutilizarem, depois
de cxtrahidos, sêr.ão colla1los ao respectivo talão, declarando-se o motivo por que deixaram de proLluzir
e !feito.
~ 9. Não se elfectu:~rá rctir,Hta de quantia alguma
sem que as arlrlic:ões lançarias na caderneta sejam previamente éonferidas pelo Escripturario com o livro de
contas correntes, devendo clle cscrl'vcr e assignar a.
resprctiva vrrha ele conferencia.
~ 10. As entregas só se far;io ao proprio depositante,
ou a seu legitimo procurador, representante ou herdeiro, c, no caso de duvida sobre a identidade de pessoa, ilcvrrá esta ser rrconhccicla por uma ou duas
pessoas que façàm fé.
Art. 6. o O depositante poderá retirar toda ou parte
da qunnlin uepositada e seus juros, prevcninuo ao Chef-e
da Agencia, com anticipação ao mono.~ de l!J dias,
se a importancia exceder a 50~000 (art. 90 Llo Hegulamcnto).
·
Art. 7. o o~ juros dos dcposilos na Agencia ~crú de
5 "/., salvo determinação em contrario, nos termos
elo at·t. 3." do Regulamento, não porlenJo em caso
algum exccLlrr a 6 "lo (arts. 22 c i25 do Regulamento).
~ 1. o A Agencia começará a contar juros desde o
dia seguinte ao do recebimento do deposito, e deixarú ele os nbonar, no caso ele retirada total, desde a
vespcrn do Llia que pnra ella filr lixado; capitaliznndo-os
no fim de eacla semestre do anuo civil (art. 92 do
Regulamcn to).
~ 2." N;io se a!Jonará ,juro ao depositante que saluar
sua conta dentro do primeiro mcz em que ella tiver
éomeço; nem em caso algum se computarão no:; juro~
as quantins inferiores a iOO réis (art. 17 do Regula·
mento).
Art.' 8. o Logo que as quantias depositadas na Agencia, pelo mesmo depositante, perfizerem, com os respectivos juros, a somma de 4:000 1~000, só esta importanQ

DECISÕES

cia continuJrá J vencer premio, devendo o exccdr'nte
ser consnrv:Hlo em deposito, sem vencer juro, emquanto não f1lr rcclama:lo peb depositante (art. li. o
do Hegnlalllf'llto),
An. U. o Para o deposito ou reliratla de quaníias
pertencente' ao pcculio dos eseravos, de que trata o
art.. 48 do Rl'gulamrnto que baixou com o Decreto
n. o 5l3ti de 1:l de Novembro de t872, deverá pre·
ceder nutoriz:H;iio do Juizo rk Orphãos; c no conhecimento de que tratr. 0art. ü.", ~ 1. ",destas Instrucçõe>,
IJem como na respectiva conta corrente, far-se-ha
tambem menção do nome do scn!Jor ou possni:lor do
escravo (art. H tio 1\pgulamcnto).
Art. :1.0. O drposi:ante que perdc1· a c:ulerncla dcverú immetliatamcntc participai-o á Agcnci:~, c annunciar a Jli'I'da na gaz1)fa de maior circulação (al'ls. DD,
:100 <' 101 tlo Hegulamt'!lto'J.
~ L o A Agencia
tomarú nota do arbo Il<l con!a
corrente, par:~ qu0 ccs~cm to:la;; as operações tlc cntratl:~ e saiJida eom rcfcrencia á essa conta. Se, pas·
s~uJos 30 tlias, não apparecr~r o doeurnento, nem houver·
suspeita contra a realidade da perda, a Agencia dará
JWrtc do occorrido ao Conselho Fisc:~l da Caixa Economica da Côrlc, por intermedio do Chefe, a tim de
que o mesmo Conselho nutorizc a entrega de outra caderneta, cobrando-se 26000 de cmolumenlo3.
§ 2 _" E' cxpressamcn te pro h i!Jido ao deposi tanto
fazer emendas ou quacsquer alterações no texto da
caderneta; c, quando alguma se apresente em fónua quo
motire suspeita de fraude, scr·ú esta circumstaucia notaçla na cont:~ corrente, suspendendo-se todas as op2~
rações relativas ú me;;ma cadenlcl:~. De tudo dará a
Agencia parte minucio~a ao Conselho, que poderá
prorog:u· :Iquollc prazo em a ltenção ús distancias, Jifliculdadrs de communicação o qua(l~quer outras cir ..
cumstancias cspeciaes.
~ 3. o Não justiticando-so o depositante no pra4o
mar·ca1lo, o Coni:lolho Fiscal mandará encerrar a rcs·

poctiva conta, som abono al~um de juro, resolvendo
sobi'B o destino quo deva llnr·so á cad~rQeta.
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CAPITULO H.
Art. 11. P.1ra a c.~cripturação da A~·encb, CJUC scd
inteiramente tlistincta da concernente á E~taçJo de
arrec<Jtlação, 'haverá os seguintes li nos:
r.o!ltascorrentes .... t··········· .. : ...
Carxa ..... ·..•...•..•..•........••.....
Talões para quantias depositada;; .......
Ditos par.a quantias retiradas ..........
Ditos para remessas ás Mc~as de Hendas c
Collectorias ........................
Ditos para supprimentos das Mesas de
RendascCollt>ctorias •....••.........

(motl.
(ulod.
(motl.
(mod.

n.o 2)
n.o 3)
n. o !J:)
n.o õ)

(mod. n. o 6)
(mod. n.o 7)

Todos estes linos serão fomecitlos á Agencia pela
C•1ixa Economica da Curte c abertos, rubricados e encerrados pelos membr·os do Conscllio Fiscal, designados
pelo Presidente (arts. :102 c W3 do Hrgulamenlo).
Paragrapho unico. Do livro de Lilõcs para l't•rnessas
ás Mesas de Rend~"' c Collt'Ctorias, cxtrahir-sc-ha um
conhceimcnlo, assign:alo prloChcfc da 1\gcncia, alim de
servir· de documento á escripluração dll cofre da Collccloria, para a qual deve p:1sS:ll' tlial'tamrntc o s:lldo
das transacçücs tia j\~encia, eiTt'cluada~ no dia anterior·,
dando a Estado de :Jrrccatl:lcão um reciba de t:tlão
•
(moiJ. n." S).'
Art. 12. A:; Agrncias rcmellcr;"[o ú C lixa Econc.mica
da Côrtt', .no principio de enda mez, Uill h llancrte da rccvita c despt'Za do mez ;mtcrior, acomtnnh:Jdo tlc duas
relações, uma da~ pessoas CJHC houvcrrm cntrC!!UC e
outra das que ti,·ercm rctir:~do qualquer lJUanlia em
drposi to, no dcl u ·so do mcz a que se referi r o lialancctr,
com dc~ignaçiio uas d:Jlas, qu:~ntias, capila I c juros discriminadamente e do numero d1 catlt~I'HCta pertrncente
a r:Jda um, segundo os modelos n."" 8, 9 c lO (art. fOi.
do firgulanH'nto).
Art. 1:1. 0:; conhecimentos extr,1hidos tlc livros de
lalõe' rrbtivos ás operações de receita c flC>[A'Za cJ.a<~
Agrncia, se1 ão rem c l tidos pelo Chde .í C·li xa EconJ»1'fir!{l;. ~A RA·~
da Côrtt', na mesma occasião em que o Exactor,.~êr,&l~''
rí
trt',!!a dos seus f'aldos no Thesouro Nacion;}F~~:-\ 107
*
do negul:rmcnlo).
. . '.}
Art. 1.4. No principio de cada anno ,'\~ncia rcmrtte1á ú C~ixa Eronomica da Côrlc p(-ffil·os-caixas,
Qc

rJ

i!

~..... ,

; / '·:.::!

"'l-

\)<c-~-:;/

"oo~

talões c cailernct:t::; fintlas, corrcspouJentc.;; ao anno antPrior, afim de proceder-se na mcsmt C lixa ao exame c
liquidação da responsallilidatlo do rn.;p~ctivo Chefe
(art. 108 do Hcgulamcnto).
Art. Hi. O Ex.actor, quantlo rt)COJIFr ao Tltesouro
Nacional o s~ldo da Collcctoria ou Mesa de Hendas, além
de fazet' ligurar na .!~uia do co;;tume as lransacçõcs da
Agencia, aprcsentarú um:1 outra guia declarando 11ual a
impot·tancia pt'r Lcn,~en Le aosdeposi tos da mesma Agencia,
allm de scre,sa ultima guia enviada á C1ixa Economica
da Curte pelo Theso•Jro, tlcpCJi~> de averb:1r-se nclla a
data c o numero da partida de receita (art. Wii do Hcgulamento).
As quantias que figurarem na guia tlo Ex.actor, quér
como receita, r1uér como dcspeza Lia Agencia, deverão
ser dassilicadas sob o titulo « Depositas de diversas
origens>> feita a devit.la espccificaç:io.
Art. 16. Na mesma occasião apresentará o Ex:acto=uma dcmonstracão das entradas e sahidas diarias de depositas Lia Agenêia, que se tenham realizado na Estação
de arrccat.lação, durante o período a que corresponder o
referido saldo, organizada segundo o modelo n. • 9
(art. 106 do Regulamento).
Art. 17. Se houver aviso prévio p·1ra retirada de
qualquer quantia, quant.lo estiver p:.ra Hndar o tempo
em que o Ex.actor tiver de reeolher ao The:;ouro o;; saldos
da Collcctoria ou Mesa de Rendas, reservará elle a import;mcia neccssaria par,l em tempo supprir a Agencia,
afim de poder esta ell'ectuar a entrega, discriminando no
respectivo balanr:clc :1 p:u·te do saltlo que ficar em
seu poder, destinado átjUellc fim (art. Utl do Regulamento).
Art. I8. Se a importancia das entradas em qualquer
llia niio fr3r sutncicn te para occorrer ás retiradas, a Estação t.le arrecadação, tendo fundos pertencentes aos
depositas da C:lixa Economica, fornecerá ú Agencia a
quantia que (ôr ncccssaria, allm de preencher a di!Tcrença (art. tl6do Regulamento).
§ 1." Para effectuar-se esse supprimcnto, a Agencia
cxtr:Jhirú do livro tlc talões uma guia, conforme o modelo n. o 7, a rjual servirá de documento de despcza para
o Ex.actor (dito artigo).
§ 2. o A Agencia dará entra :la da somma recebida em
sua Caixa, c o Exactor :1 fará lambem Hgurar em sua
cscripturação c discrimimdamenle 11:1 guia com que
fizct· entrega da rcncb, no fim do m~z ou quartel, sob o

1:10 GOVI<:RNO,

41i)

titulo« Pagamento de dcpositos da .Agencia da Caixa
Economica. »
~ 3. 0 Se na EstaçJo de arre;:;auaç<io não houver fundos
pertencentes aos L!eposito~ da C~ixa Economica, eiTectuar-se-ha a retirada logo que seja possivel (art. 97 do
Hegulamcnlo).
Art. 19. Pela importancia dos depositos recolhidos
ás Estações de arrecadação, nenhuma porcentagem será
abonada aos sous empregados; mas este serviço será
digno do consideração especial, c o Thesouro Nacional
contemplarú tambcm o accre~cimo de traualho c re;;pons~bilidade resultante das presentes disposições, quando
fixar os vencimentos legaes dos ditos funccionarios
(art. 110 Llo Regulamento).
Paragrapho unico. Quando o estado da Caixa Economica o pcrmittir, o Conselho Fiscal marcará vencimentos aos Chefes e Escripturarios das Agencias, em
remuneração e proporcionalmente ao~ serviços que prestarem (art. 109 do Regulamento).
Art. 20. Ao Chefe da Agencia incumbe (arts. 1H
c 118 do Regulamento):
1. o Dirigir o se1·viço, empregando toda a diligencia
para que os depositantes sejam promptamente despacha~os;

2. o l\linislrar á Caixa Eeonomica da Côrte as informaçõe.;; que ella exigir e communiear-lhc todas as occurrencias, cujo conhecimento lhe interessar;
3. o Solicitar do Gerente da mesma Caixa os esclarecimentos ele que carecer para bom desempenho elos
serviços a c~rgo da Agef1cia;
<1." Cumprir as deliberações do C;mselho Fiscal, trllnsmiLLidns pelo Gerente, e as determinações deste;
!'L" Conferir dinritmrnle todas as sommas em caixa
com as entradas c sn h idas ;
tl. o 1\landar passar pelo E"cripturario as certidões que
forem requeridas, quando não houver inconveniente;
aguardando no caso contrario a decisão do Gerente, a
quem con~ultarú;
7. o Arrecadar c ter sob sua guarda c responsabiliclnue
todas as quantias que entrarem em deposito para a
Agencia, passando-as, no dia seguinte impreterivelmente, para o cofre da cst:~çüo de arrecadação, se não
forem applicadas ao pagamento elas retiradas;
8. o Pagar as retiradas elos depositos e quaesquet·
outras despezas autorizadas pelo Conselho Fiscal;
9. o Fazer organizar e assignar com o Escripturario o
balancete mensal, e as rel:ições de que trata o art. H;

llEt:t~ih:s

iO. Cumprit· c fner cumpri1· tutlo mais qt!e se ach!l
disposto nestas lnstrucçõcs.
Art. 2l. Ao Escripturario incumbe (art. 112 do Regulamento):
1 • Or~aniz1r os balancetes mcnsaes e as relações de
que trata o ar·tigo anterior;
2." E'cripturar os liuos ria Agrncia c fner o mais
trab:llho de cscripta a clla pertencente.

Rio de J;Jnciro, 30 tlc DczemiJro tlc 18H.

l'isconde do Rio Branco.

H7
:i\tODELO N. I.

Condições.

A AgPncia da Caixa Economiea recebe de cada individuo
destlc t8000, on multiplos desta quantia, até lí0$000 por semana,
a juros 1\c li 0 / 0 ao anuo, contados do dia seguinte ao em que
tiver lu;.rar o dl']lO'ito.
Lo~o IJUC as •Jnantias dcposita1las c seus juros perfizerem a
so:nma de 1:00')~000, só esta ultima importancia continuará a
"'~ncPI' ju1·o; cons,~rvando-sc o rc-;to em tkposito, sem premio
emqnanto o depositante o não reclamar.
O depositante piÍ1\c retirar em qualquer tempo toda a quantia
llcposiLalia c seus juros on súmentc parte, prevenindo á Agencia,

com a antrce1lencia de HS dias pelo menos, quando exceder
1le líOHOOO a importaneia qne quizer retirar.
No fim 1\e cada semestre dQ anuo civil ~ão rapitalizallos os
juros nncillos.
O 1\rpositante lfiiC perder a respectiva r:ulcrncta, deverá particip:ll-o immr1liatamentc á Agencia, annunciando a per1la pela
gazeta de maior circulação. Pagará 2S000 pela nova ca<lerneta
que se 1\te cxpc1\ir.
E' JH'Ohihi.lo expressamente ao depositante fazer emendas ou
(I uacsquer a Iterações no

O

Dcpo~itnnte,

DECISÕES

••
(Rubrica do Direetor.)

L. N. 1. F. 1.

N. 1.

CAIXA ECONOMICA DA BAHIA.
AGENCIA DE . . . . . . .
Creada pelo Decreto n. o üü94 de i8 de Abril de 1874.

o

Sr •••..............••...•.......•..•........•..••..•...•..•

..:.;i

....

~

i-<!)

DATA.

OPERAÇÕES.

z~

-<c::
:;,!CIZ

~

1S7lt..

Janeiro. 2 Entregou vinte mil réis •.•.......
(Assig-nalura tio
C Itere.)

i- -<I

Zr>$

...: ....

!;;/!-

ow

=

2osooo

(Assígnatura do
F};cripturario.)

24 Hc tirou vinte mil rt'·ís ............

(Assignatm·a do
llcposítaulc.)

-<...;
... c:~

(Assignatura do
Chefe.)

........

20$ 000

DO

U9

GO\'ER!'\0,

MODELO N.

~.

Idade,- 38 annos.

N. L
0

Estado.- Casado.
Profissão.- Alfaiate.

Antonio Maria José.

1\laturalichde.- Pernambuco.
Residencia.- Rua de ... n.• ...
.,;

o

I>:
l:l

...
"'o

....

I>:

DATA·

~
....'-"

•o

I>:

1111
~

o

~

~

;

1'<1
Q

187!1.
Jan... 2 Entregou .•...•
,
H Idem ...••••. ::
,
i6 Idem....
•
30 1Retirou . WiJOOO
,
Fev... 3 Entregou ......
Maio .. lO Iden1.. • .......

~

::l1'<1

I>:

o

o

Q

....o'l

"'

J,

.......
Q

"'~
IOl

='!

l:l

li!;

.;,
1'<1

10

'-"
o

....

,_;
o

=I
::>

...

!!:

o"'
Q

~

"'
~

10

...""

I>:

I>:

..,

101

O•

....o
r>.

9 135.000
ts !25.000
14
420.000
30$000
80.000
20$000 4
40/JOOO 96 3.840.000
55/JOOO 5! 2.805.000

lõ/JOOO UlfJ()()O

Wl)OOO 2õiJQOO

ti/JOOO

••••••

20/JOOO
f5/JOOO

Junho 30 Juros.... . .. .. . !/JOOO 56UOúO

-----

!0/JOOO 66/JOOO 56/JOOO

7 .4.05.000 1/JOOO iJOU.
--8 4~8.000

Julho 8 Entregou
!0/JOOO 66IJOOO 28 I. .848.000
Ag t 0 • 5 Hctirou . 1.5/JOOO •••.•. 51/JOOO 1.4,6 7.446.000

Dez ... 30 Juros .......... f/J300 52/J300

))

, Fracções
desprezadas.. .. . .. •
" Entradas
das mesmas para o cofre..... IJQ48
• Retirou • tl2iJ300

iJ048

----

---

9.742.000 iiJJOO IJ034

-----

i'-i)Jlendicc ao u1.odclo n. o ~.
EXPLICAÇÃO PAn.l-0 CALCULO DOS JUROS E SUA CAPITALIZAÇÃO,

Na colnmna immrdiata :i dos saldos escreve-se o numrro de
trueeada c!Pposito ou sahlovPnrcu juros, isto é, o numrro
ele diasuceorridos entre uma e outra opcraç:lo (modelo n. 0 :i!).
Tcr-,c-!Ja srrrrpr·c rm vista que, ronro dispõe o Hcgulamrnto,
os jnro:l" comer;am a correr do dia segnin te ao d:t entrada do
deposito.
Multiplir,a-se a irnportaneia de ratla saldo pelo numero de
dias u<'corridos, Icvnndo-sc o prorlncto á columna dos numerasNo lim do scrHcstrc do anno civil, sommarn-sc os nuurcros; o
tolalnmlliplica-sc pela t:txa do juro; do prodnclo curtam-se
os dons ultimos algarhmos á direita, c divirlc-se o resultado pelo
lllllllCJO de di:ts elo anuo civil: o quociente representa a imporlaneia tio;; juros, IJUC tem de ser capitalizada; não devendo,
pnrólll, incluir-se nclla as fracçõrs iJJferiorcs a 1.00 réig, CJUC
l'P\'i'l'lCIII Clll IJCJlCiiciO !lo cofre.
di~s Plll

EXE~IPI.O:

Total 1lns JJumrros l~n~ados na respectiva columna...
'L'axa !lo juro.........................................

ltcsultatlo :

3702oO

~~~

rt>2;;

t5o1~

HOtíOOO
5

Dias do anno.
Juros.

HiOO

HO

""'o

No
1lc rrtirar-se o tlrposilo antes tle findo o ~erncslre,
lanra-:;;e na, cnlurnna respectiva o numero de dias em qur a ultim; npr.raç:ln tiver vencido juros; r prorrt!P-se, CJUanto ~o ma i~,
co nformr ar i ma foi explir-~!1<>.

MODELON. 3.

Deve.

Caixa.

!.871).

Have1'.

1875.

Janeiro. I 2llmportancia depositada. Caderneta n.

0

!.I

20~000

[!Janeiro.!

ai Entregue á !\lesa de Rendas ..•.••••.•• ·I

20~00

t::f

o

c::

~I Pagamento

~lidem:

Caderneta n. o 2....... ..

5$000

Dita n. 3 ............. ..

2~000

0

76000

c....,

de depositas:

Caderneta n. o 7 ....... ..

5~00ú

Dita n.o l.O ............. .

2,')000

2&000

~

29: Pagamento de deposito. Caderneta n.o !.5.1 20~000

3iiSaldo que passa para o mez seguinte .... j
Rs ....... 1

~.,).

~"'a

\.\oú'
' ......

~

c
711000

I

.y--.

f*

t<:
::c

2/1000
~9~

....~

l"-

MODELO N. 4.
CAIXA ECONOMICA.

Caixa Economica.
Agencia de .•••••••..

~

~

Em 2 de Janeiro de 1875.

~

~

<f>

r.l
10

O Sr. Guilherme Pedro Paula, 6-0annos,

00

ç

.,;:
s:::l

solteiro, marceneiro, natural do Rio de
Janeiro, morado1· á 1·ua de .••..••• n. o •••

Deposita ........... Rs.

Agencia de ......... , 2 de Janeiro de 1875.

~

20~000

Liv.• n.• I fls. L

Caderneta n. 0 L

(;)
~

9

~

O Sr. Guilherme Pedro Paula, 6.0 annos, solteiro, marceneiro, natural do
Rio de Janeiro, moradm· á rua de ............... n. 0 . . . . . . . .

l!!'J
~

~

Deposita a quantia de ............................. Rs.

20QOOO

~

0

~

"''

o<!'

ESCRIPTURAIIIO,

·················· ................... .

~

~

0

CHEFE,

O EscRIPTURARIO,

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

MODELO N. S.

,-;1

CAIXA ECONOMICA.

Caderneta n.

~

Agencia de ........ , 2-í de Janeiro de 1875.

9
r;
9

L

~
~

O Sr. Guilherme Pedro Paula

~==::,~~
........ Rs.

Caixa Economica.

83

Em ü de Janeiro de 1875.
0

~
~

Agencia de ........ ..

~~-.

fls. L

O Sr. Guilhe1·me Pedro Paula

~

~~

0

DEPOSITANTE,

11"'\

.S.. ,. .
\a
' o~

>)
=:,

~~
.~

20Jj000

z

o

O

EsCRIPTURARIO,

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

~ N. B. No cas~e\\'etirar capital e juro, deverá discriminar-se a importancia de cada um.
~\

o
o
o
o
<
t'l

::>

Retira a quantia de ............................................ Rs.

·········~\~
···············
'C'\
~

Caderneta n. o 1.

~

20Jj000 ~

818(( '~

Liv. 11. 0 I

.....
l.Q
~

l\IODELO N. 6.
CAIXA ECONOl\IICA.

Caixa Economica.

Agencia de .•••.••••
iõ!I~OOO

Rs.

~

~

Agencia de ••..•••••

~

~

O C!Jefe entrega na .Mesa de llendas a

"'t;l

quantia de cento cincoenta e quatro mil

'3'-'

1·éis, fmlrlo das operações da mesma

Q

Agencia no dia 2 do corrente mez.

~

Rs.

l9
9

~

c=')
~
~

O Chefe entrega na Mesa de Rendas a quant:a de m!!o cincJenta

e quatTo mil réis, >aldo das

opera~ões

da mesma Agencia no uia 2 da

corrente me:::.

~
~

Em 3 de Janeiro de i8i5.

iã!SOOO

Em 3 de Janeil'o de i875.

~

~

0
~

13'1

-<to

O EscRIPTVRARIO,

CHEFE,
e

I

I

I

•

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

tI I

s

0
I

I

I

I

f

0 ESCRIPTURARlO,

CHEFE,

I f to o t I f

t

f

I o • I

I

I

I

I

I

I

•

I I

I I I

0 o I 1111 o 1 t • • • 11 o 1 t i l I

o I tI f li ti ••

l\IODELO N. 7.

e

~

c

g,
~
~

~,

CAIXA ECOXOMICA.
R'.

i

Caixa Economica.

200$000 (

...

l

=

~

~~

O Chefe pede i Mesa de Rendas a ~ @
:-· tJUantia de tlu;:;entos mü 1·éis dos fundos I ~
CL

!la mesma Caixa ahi depositados, para

li~

occorrer às retiratlas reclamadas pelos

r:;

respectivos depositantes.

l

/0,.,.~
~

o

~

~~

de l.Si:.i.

~·

-<:I

,.).

HEFE,

!J . . . . . . .
;;!>.
:c;:

~

::z..l
/

'='
o

dos fundos

C>

da mesma Caixa ahi depositados, para occorrer ás retiradas reclamadas pelos

:;:;

respectivos depositantes.

~
~

Em l.q

~i
I

~

:!001$000

O Chefe peüe á llfesa de Rendas a quantia de du::entos mil

··~·

~' . ~/.).

\?oiS'

Rs.

!t9
,:§

.........

C-

Agencia de ...•....•

-

réi~

o
<

t<l

z
o

de Janeiro de '875
1

•

0

CHEFE,

..,..

""

<:;:.

MODELON. 8.

Mesa de Rendas de ...

Rs.

~~

Mesa de Rendas de .•....

.

200~000

Bs. 200;ttl000

UJ
Ch

o Administrador recebeu da Agencia

c

U)

10

"''

da Caixa Economica nesta cidade a

c:::r

r«

quantia de duzentos mü réis, saldo das

z

da de a quantia de duzentos mil réis, saldo das operações da mesma

a:

Agencia no dia .•...•.•••••

~
<..>

Q

operações da mesma Agencia no dia •..
Em 12 de Janeiro de 1875.
O AdministradOI",

c

LLJ

LLJ

c

c:c

U)

O Administrador recebeu da Agencia da Caixa Economica nesta ei·

Em 12 de Janeiro de 1875.
O Administrador,

LLJ

:e
'=O

"''

~

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

DO GOVERNO,

MODELO N. D.

Caixa Economica.
Agencia de ••• , ..

Receita e despeza no mez de ...... de . .... .
RECEITA.

OESPEZA.

Quantias depositadas:

Quantias retiradas:

No dia 1 ...........

208000 No dia 8 ........... 128000

))

))

12 •.••..••.•• 308000

))

))

12 ...........

))

))

13 ........... 128000

))

))

13 ........... 208000

))

))

16 .••...••••. 188000

))

))

18 •••.••••••• 1118000

Etc.

Etc.

Etc.

48000

Etc.

-lltHOOO
Saldo ............. 2118000

-sosooo

-

ROSOOO

--

- -

/ ;;~C~ MA ~ '\
/ y\0

Em 12 de Janeiro de 18711.

o

Chere,

..

o

,
I

(~~~~rorlo,.

:"'V

<::t).
,co
.i.. ..

I

.'--'

I

;,. I

0'\~~

I

428

DECISÕE:;

1\IODELO N.

IO.

Caixa Economica.

......

Agencio. de

llclação das prssuas que depositaram as sommas
constanles du balancete do mez de ...... de .. .
~

.......

QUANTIAS

cf>~

~~------~-----

NO.\JES.

oz
o:: o:
~~

);C>

:;;><(

zu

"'..-.

"'-

Francisco José •..•••..

I

5,~000

Auaslacio Carrazcdo ...

i

tts 1~o

Cypriano .••...•...•..•

12

Francisco José ........

13

Anastacio .............

f3

Cypriano ..............

!6

Ele.

Total.

J'al'fia/.

"'..-.
;:;

---············

············
............
20~000

30~000

10{!000

• • • • • • o ••• '.

12{!000
---- ············
............
18~000
2~000

0

C~

5

7
~

.

81

7

Etc.

----80t)OOO
----Em f2 d

4

:JCiro de 187().

0

ESCIIII'TUHAHIO.

J

bo

r:on:n~o.

MODELO N. JJ,.

Caixa Economica.
Agencia de.
Relação das pessoas que retiraram as sominas
constantes do balancete do mcz de. . . . . de .•.
cn

--

;;

QUANTIAS.

~

z

--~~-~~-~~

"'
~

Q

<Ol

Jl'ROS.

CAPITAL.

Nmms.

u

<f>

<Ol

Q

<f>

.n

<
I

Francisco José .........

z
8

Cypriano •.•..••.••••.. 12
ncnlo da SiiYa ........

:§
'-

"''-<::!

~

<::!

Q.,

Q.,

...... Itunooo ......
.. .. .. J

{3 üNooo

Manoel •.•...••••..•.•• 13

~

~

<.>

Etc.

2;~000

~

::=.
~

z

ll

7

2HOOO

i2

......

H

1

--

Etc.

~

......

1

Drnto Carrnzodo ....... 18

0::

&~000 ······ ......

......

...... r;nooo
t3nooo
I
.. .... 1.ono:JO ......
s,~ooo

o
~

7HOOO ......
5HOOO

õ

- - ...... - -

'37fj000

u,~ooo

......._..,.._.......

~~---

Em f2 de Janriro rle !87.';.
0 CHEFE,

··-

. -t~;'i' ')" ~_)~MAN.4
~'-

\
I

~30

N.

DECISÕES
!.~:93.-

FAZENDA.- E~t31

DE DEZEMBRO DE

:1.87L

Permissão aos vapores da Companhia do Amazonas de sahirem do
porto de Serpa a qualquer hora do dia ou da noite .

.Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 31 de Dezembro de :1.87-í.
O Visconde do Rio Branco, Prrsidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda da Província do Amazonas, em resposta
ao seu officio n. o ~5 de H de Outubro proximo passado,
que approva o seu procedimento determinando ao Inspector· da Alfamlega de Serpa que continuasse na pratica de
permittir a sabida dos vapores da Companhia do Amazonas a qualquer hora do dia ou da no i te ; recommendando-lhe, porém, para o fazer constar ãquella Alfandega,
que, sem vexame e tropeço para a navegação, procure
conciliar os interesses da fiscalisação com a presteza-.dos
drspacnos dos vapores de que se trata.

Visconde do Rio Branco.

N. 49t,.- FAZENDA.- EM 31

DE DEZEMBRO DE :1.87~.

Dá provimento a UJJJ tecurso sobre restituição de direitos He mais
pagos em um despacho dJ panno de lã encorpado e proprio
para tropa, por tol-o a Alfandcga sujeitado á taxa da 2.• parte
do art. 6U da nova Tarifa.

Ministcrio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 31 de Dezembro de 187~.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso que Oliveira & Azevedo interpuzeram da
decisão de V. S. de 30 de Novembro proximo passado,
pela qual os obrigou a pagar a taxa da 2. • parte do art.
(i~2 da nova Tarifa pelas seis caixas tlc panno de lã, vindas
de Bordeaux, no vapor francez Niger, por elles submettidas a despacho pela nota n. o ü2 de 27 do dito mez,
como contendo panno de lã encorpado proprio pal'a
i

DO

431

GOVERNO.

farJamento de tropa, sujeito á taxa da L" parte do citado
artigo; o mesmo Tribunal :
Considerando que o panno da amostra junta, além de
identico em tudo ao da farda que acompanhou a petição.
é encorpado e proprio para tropa, e, portanto, sujei to ã
taxa da 1. • parte do referido artigo:
Resolveu dar provimento ao recur~o, e ordenar a
V. S. que mande restituir aos recorrentes o que de mais
pagaram, e archivar a amostra, afim de observar-se na
classificação de mercadoria identica a mesma agora
dada.
Oque communico a V. S., para seu conhecimento e
Llevidos e!Teitos.
Deus Guarde a V. S.- Visconde do Rio Branco.- Sr.
Conselheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 49o.- FAZENDA.- Eu 31

DE DEZEMBRo DE

1874.

Dá provimento a um ~ecurso concernente ao imposto da decima
urbana, por não te~em sido observadas as prescripções Iegães no
processo do lançamento do predio.

l\linisterio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 31 de Dezembro de l87!A,.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacíonal o recurso interposto por Joaquim Pinheiro de Sampaio do despacho de V. S. de 19 de Fevereiro do corrente
anno, que não tomou conhecimento da reclamação feita
contra o lançamento da decima urbana de seu predio
da rua da Perlreira da Cande\aria n. • 65, relativo ao
exercício de 1872-1873,por julgai-a perempta ; o mesmo
TI'ibunal:
Considerando que, si o art. 7. • do Regulamento de
26 de Abril de 1856 declara que as reclamações deve
,
ser apresen tatlas perante essa Hepartição até o dia
I' ._lA Af1 J
Agosto, ficando peremptas as que se intentare~
u
"~
deste prazo, é porque presuppõe feito regul·
~c o
processo do lançamento com a entreg-a da n. a~
que
se especifique a nova quota da imposição; : ~

é•

~~

-

Í c::>
\

\.

ConsidcranLto tpic se acha provado, pelo CX:lmc do~
pPritof;, e pela propria confissão do Lançador, que tal
nota não foi entreg-ue ao rrcorrcnte, c sim a outra pessoa,
não se podendo, portanto, reputar feito o novo lançamento, f;rnão depois que delle teve conhccimPnto o
reclamante pela intimação do Cobrador, na fórma do
art. lJ.. o do mencionado Hegulamento, c só desde então
deveriam ser contados os 30 dias dallos para a reclam:~ção;

const:~ ilns inforroaf!llC !'C oh!'crva~oc a di<:posição Llo
Rrgulamento, f!IIC m:~nda, durante

Consi1lerando, fin1hnrntr, que não
çõcs li1•Ssa R1·p:11·Li<:iio,

art. !':i. • Llo referido
o.;; mPzrs do lauçnmento, publicar· de Hi em W dias a
relação das casas, ruja imposiçiio f<lr alterada quanto ao
exercício anterior, c nem que a da questão fosse inelnida ness1 publicação, como devia ser, por se haver
elevado o nlor locativo:
·
Hesolveu dar provimento ao rrcnrso c declarar a
V S. qtH', não rslaul\o pen•mpto o direito de reclamação do recotT<mlt•, deve tornar conhecimento lll'lla e
julgai-a como f(\r tlc justiça.
O que rommnnico a V. S., p~ra seu conhecimento c
fins convenientes.
neus Guanle a V. S.- Visconr7e do Rio Branco.- Sr.
Allministrauor da flt•rciJcdoria do lHo ur Janeiro.

ADDIT AMENTO.

N. I. -MAniNHA.- Av1so

nE

23 nr.

.\llRIJ.

nr. lfliL

ncclara que os Capit:ies de Portos, embora não exerçam atfribuiçõcs de Inspcctõres dos Arsenaes, devem ser -ouvidos em lodos
os negocios que interessem ás cotnpanhias de aprendizes marinheiros nas Provincias em que estas cstinrcm sujeitas á
sna autorirlatlc.

:.:. " Seccão.- Ministcrio dos Nrgocios ria
IUo de Janeiro em 2:1 Li c Abril de 18i~.

~l:lrinha.

I IIm. r, Ex m. Sr.- Sua t\lagcstatl e o I m perarlor, a
quem foi prcscn te o otncio n. o 7 de lti :Jr) Fcverci r o
ultimo, com que V. Ex. remettcn o do C:tpil<lo do !'orlo
de Paranagnit, consultando:
1. • Si na Província em que a unica Repartição subordinada a este 1\linisterio é a Capitania do Porto, póde o
rcs1 ee 1i v o Chefe exercer as:~ r !ri bu i<_:iJes dos Inspectorcs
de Ar~enacs;
2. o Si no caso affirmativo, visto a intcnenç;"io que
tem o C:tpilão do Por lo no cornrnanrlo da companhia de
aprendizes lll:trinhciros, dc."e clle srr onvido não só
sobre a eonslrucção Lio pi'Cdio rpte :·c tle~Lina em Paranaguú á moradia do Commandanle d:~ mc.~ma companhia, mas aind:~ a respeito de outr:~s obras que a esta
po s s~ m in tcrcs.~a r ;
3.° Finalmente, si o Engenheiro cnrarrcgatlo de lcv~nl;lt' a planta daquelle predio, dcvPrú dc~empcnhar · ·.
rs te s1•rnço Li c accôrdo com o Capitão do Por Lo.
l\bnda declarar a V. Ex., par;t o fazer const:tr áquellc
Offir;ial, rJuanlo ao primeiro quesito, que, nas Províncias
onde n~o ha Arscnaes, não tem os Capitães de Portos
outras attrihuiçõrs além das que estão definidas no art.
6. o tio Regulamento de i9 de Maio de J8W, quanto ao
scguntlo e terceiro, que, em taes Províncias, estando as
companhias tle aprendizes mar·inheirossujcitas ú autoridade tio Capitão do Porto, deve este sempre ser ouvido
Cll'l todos os ncgocios relativos ás mesmas companhias, c
ccrnscguintemente sobre a organização de plan-ta~ e oon.~
strucção ele obras a que alludc.
.; · · 0 . ·; ,j 0 ·.. ·
Deus Guartle a V. Ex.-Joaqy.ilfi !J#fihVJ Ribcir~: fio '\
Lnz.-Sr. Presidente da Prov}flcki\'tlo l'ar:w;L
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