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N. i7í.-JUSTlCA.-Em 8 ilc l\l;:io de 1877.-Sobre a incom
pnWJiiidadc, por parentesco, entre o Distribuidor e 
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,·rr:'n da: i ;!''Le rr11 que Jorar:1 lllalricniados. caso 
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prova u111a decisão soure classificação de escravos.. 155 
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crava, basta transcrever os termos não escriptura
dos em seguida aos que já o estiv<:rem, manifestan
d·J o Parocbo, no mesmo livro, os motivos do tran-
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N. !93.-l\IAHINHA .-Em 23 dr l\faio de :187; .-Declara que 
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N. 19-i.-GUERRA.- Em 2í de 1\Iaio de :1877.- Estabelece 
· o uso dos lalins de couro da Russia,. em substi-



DECISÕES. :19 

PAGS. 

tuição dos de galão de prata, para o uniforme dos 
rnusicos nas formaturas de grande gala.......... {61 
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N. !08.- \GRIGULTURA. -Em 2~ de l\Iaio de :1877.- De
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de escravos recolhido aos cofres do Estado vence o 
juro de 5 °/0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 166 
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allerl!ãO Rio..................................... . :1.67 
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toriza a imprcssao do-Guia Postal 13rnzi ·o\\j·\ n tw6 DA 
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COLLECCÁO . o 

DAS 

DECISÕES DO GOVERNO 

DE 

1877 

N. I.-GUERRA .-E:u 2 DE JANEIRo DE !877. 

Declara que sómente nos casos de marcha é licito ás Thesoura
rias de Fazenda aceitar as C9.I;l._sig_(!~ções, que os Officiaes qui-
zcrem estabelecer nas Provincias. · · · : 

1\linisterio dos Negocias da Guerra .-Rio de Janeiro~ 
2 de Janeiro de 1877. 

:Manda Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em 
Nome do Imperador, declarar por esta Secretaria de 
Estado ao Inspector da Thesouraria de Fazenda da 
Província da Parahyha, para seu conhecimento c go
verno, que fica approvada a deliberação de que dá 
conta em seu officio n. o 4:4, de 2:3 de Novembro ultimo; 
pela qual permittiu o mesmo Inspector ao 2. o Cirur-
gião do Corpo de Saude do Exerci to Dr. · __ 
l\iil.anez consignar nest1 Corte a seu fi .~fi~Í~M ~-... 
l\lilanez Junior, a contar t.lo L o . Dà1e 6' nnão;''..c/1 
a quantia mensal de oitenta. mil i~Q3'08000), ficando ' 
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sciente, porém, o referido Inspector de que, em vez de 
deliberar sobre semelhante assumpto, devia submetter 
o requerimento daquelle Official á decisãq do Governo 
Imperial, não só por ser superior a 2/s do respectivo 
soldo a consignação de que se trata, como porque só
mente nos casos de marcha é licito ás Thesourarias de 
Fazenda aceitarem as consignações que os Officiaes qui
zerem estabelecer nas Provincias. 

Duque de Caxias. 

N. 2.- FAZENDA.- El\1 3 DE JANEIRO DE 1877. 

Indefere um recurso sobre arbitramento de Yalor em um des
pacho de' córtes de vestidos de linho c algodão . 

.Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Jàneiro 
em 3 de Janeiro de 1877. . 

Communico a V. S., para os ct·evidos effeitos, que, 
tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o recurso interposto por Heymann & Aron da decisão 
dessa Inspectoria de 28 de Outubro ultimo, que susten
tou o arbitramento do valor dado aos 563 córtes de 
vestidos de linho e algodão, vindos· do Havre no vapor 
francez Belgrano, e subn:tettidos a de~pacho pela nota 
n. o 9236 de 20 daquelle mez, o mesmo Tribunal re
solveu indeferir o recurso, visto não terem os recor
rentes usado da faculdade que lhes permittia o art. tJ70, 
~ 5. 0 , do R!3gulamento de 19 de Setembro de 1860 re
querendo novo arbitramento, e não ser exagerado o 
valor de nove mil réis dado a cada um dos referidos 
córtes, attento o seu custo no mercado. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do lHo de Janeiro. 
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N. 3.-FAZENDA.- E.~I 3 DE JANEIRO DE 1877. 

Os empregados nomeados provisoriamente pelas Prcsidcncias de 
PrõVTriê'ia para lugares de 2. a entrancia, só têm direito, 
no caso de molestia, ao ordenado dos Iugarés que antes 
exerciam. 

lUinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 3 ele Janeiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presirlen te interino do Tribu
nal do Thesouro Na_cional, em solução~ consulta do Sr. 
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Provincia.do 
Pará, feita em officio n. o 41 de 26 de Setembro ultimo, 
sobre o vencimento que deve abonar a Manoel Emílio 
de Oliveira Pantoja nos dias decorridos de fO a 29 de 
Abril e de 2 a 14 de Junho do anno preteri to, em que, 
sendo 3.0 Escripturario da dita Thesouraria por no
meação provisoria da Presidencia da província, faltou 
á Repartição por motivo de molestia, declara ao mesmo 
Sr. Inspector, afim de servir de regra em futuros casos 
semelhantes, que se esse empregado justificou as faltas 
que deu, compete-lhe o ordenado do lugar de Praticante 
que antes exercêra, visto que no mencionado tempo 
ainda não estava confirmada sua ·nomeação naquelle 
emprego, a exemplo do que se pratica, em igualdade 
de circumstancias ... com o empregado promovido que 
deixa de comparecer na Repartição antes de tomar 
posse do novo lugar. 

Barão de Cotegipe. 

N . .} . -JUSTIÇA.- E.u ti DE J .\NEIRO DE 1877. 

l\Iodo de substituir os Jji_izcs de __ Paz, quando não lwuverem 
novos eleitos. 

2. a Secção. - Ministerio dos N egocios da Justiça. 
Rio de Janeiro, 5 de Janeiro de 1877. ~ ~~ 

Pelo l\Iinistcrio do Imperio me foi trans · ~~~~ 
Aviso de 29 de Dezembro ultimo, o officio . de 20 
do mesmo mez, consultando, á vista d, ti/: 1~1 das 

!I 23 
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Instrucçõcs annexas ao Decreto n. o 6097 de 12 uc .Janeiro 
de 187ü, qual dos Juizes de Pnz de um districto deve 
servir, depois de findo o quJtrienn i o, quando não lwu
vercm novos e leitos. 

Declaro n. Ym. que~ conforme o espírito da lei~ calJc 
em tal caso ao primeiro votado dos antigos Juizes as
sumi r o cxercicio. 

Deus Guarclç a Vm.- Dio,qo Velho Cavalcanti de Al
buquerque.- Sr. .Juiz de Paz mais votado do i. o d istri
cto da fregnczia t1c Santa Rita. 

N. 5.-AGRICULTUR:\, COMMERCIO E OBilAS 
PUBL1CAS.-E~I 8 DE JA:\EIRO DE 1877. 

f ~ \ 
Dcdara, que os ("recursos intcrr:ostos pelos ~~prgg:!.iros dcv!Otll 

subir· ao Governo por i~Jt:;rmcdio do Engenheiro ern c!Jclr, 
1pw informará circumstanci~HJ~ e rlocumcntn:d~tncntc a rcs-
p!:'.ito. · 

N. 2. -1. a Secção. -Dircctoria de Obr::Js Puhl icas.
-Min:stcrio dos Ncp:oeios ela Agricultura_, Commercio 
~~ Obr;:s Public:ts.-Hio de .l::mciro em t) c1c Janeiro 
de -1877. 

Achanuo·SC ueelaraclo na clausula 72.'J. do t:Ollt:·acto de 
9 Lle Ma.r1;o de 187G, que toclus os recursos interposto:-:. 
pelos empreiteiros, S!;rão rcmetliclos ao Go-verno pur 
intcrmedio de Ym., é obvio que devem ser acompa
nhados de informacõcs circumstanciaclas c documen
tadas, afim de que· o mesmo Governo poss:t avnliar as 
rnões adduzidas pr~1os recorrentrs. 

O que de;c1<1ro a Ym. em solução ú consu1t:t constantt~ 
do seu officio de 28 de DczcmíJro Llo anno proximo findo, 
sob n." 59. 

Deus Guarde a Vm .-Thonwz José CoeUw de Almeida. 
-Sr. Engenheiro rut ehel'e do prolongamento ela es
trJda de ferro da Bahia. 
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N. G.- FAZENDA.- El\I 8 DE !.\NEIRO DE 1877. 

Declara applicavel aos funcclonarios de ordem administratira o 
preceito da Ordenaç~w do Liv.L 0

, Tit.79. 

:Ministorio dos N:Jgoeios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 8 de Janeiro ele l877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribuna] 
de• Thesouro Nacioaai; decb·ra aos Srs. Inspectores das 
Tllesourarias de Fazenda qnc o· preceito da Ordenação 
do Liv. L 0

, Tit. 79, que prohil1c o cxercicio simullaueo 
de emprcQ·os e officios de Jnstit:;a 110 mesmo lugar ao 
pai e filho, irmãos, sobrinhos (filhos de il'mãn) e 
cunl)ados, é applic<\VCl aos funccionarios de ordem 
admjnistraliva, quando um c1elles tenha a seu cargo 
a gcs:ão ou guarda de rendas ou dinheiros do Estado, 
em que üquc subordinado ás onlen:> c !ls<.;;:disação. do 
ouLro; sendo que tal _prolliJJição já cxis!e na Hi:parlição 
de Fnemh quanlo a servirem parentes, nuquellcs 
gráos, um de Procurador Fiscal e outro de Solicitaclol' 
do~ Feitos da mesma provincia, e tambcrn de Co!Icctoi· 
e E~crrvão tle Collectoria no mesmo munidpio. 

Barão de Cotegip'~. 

'N. 7.- FAZE\DA. - E:u 8 o E n~Emo BE 1877. 

SoJm; o facto de ter o Inspcetor da Thesouraria de Fazt'nda de 
S. Paulo nomeado a _um seu irmão para o lugar de Collcctor 
das n.cndas Geraes da capital da provincia, e rcdu~ido a res
pectiva fian0a sem audicncia da Junta. 

Ministerlo elos Negocias da Fazenlla.--R~o de Janeiro 
em 8 J.c Janeiro de 1877. 

O I3Jrão de Co Legi pcl, President~ interino u o Ti·ibunal 
do TJ1csouro Nacional, tom~ncto conhecimento dos otn
cios do Contador, S!.'rvindo de Inspector da Thesouraria 
1le Fazenda ua Província de S. Paulo, de 1.3 c 17 ~' 
vem1Jro ultimo, e do Procurador Fisc.al re~pec · ·c e d1)'0~í 
desse mez, sobre o facto de haver o Sr. ~~ Cia 
mesma Repartição nomeado para o luga_,.> ~'-'-.óhcctor 

. ..;,~. 
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das Rendas Geraes da capital da di ta prov.incia a um seu 
irmão de nome Antonio José Ribeiro Bhering, reduzindo 
previamente a 30:000;)000 a fiança do referido lugar, 
declara ao mesmo Sr. InspecLor: 

L o Que, embora não haja na legislação fiscal dispo
sição expressa que vede o exercício simultaneo de dous 
h·mãos, um no lugar de Inspector de Thesouraria de 
Fazenda, outro no de Collector, todavia, a Ord. do 
L. i. 0 T. 79 não permitte que sirvam conjunctamente 
emprego de Justiça pai e filho, irmão, sobrinho (filho:; 
de irmão) e cunhados ; prohibição esta que, fundada em 
.altas razões de conveniencia e moralidade publica, deve 
ser observada não só na ordem judiciari.:l. mas tamhem 
na administrativa_, quando, pela hierarchia dos funccio
narios, tem um de fiscalisa-r e julgar o procedimento do 
outro, eomo acontece entre o lnspector da Thesouraria 
c, o Collector ou qualquer encarregado da gestão e arre-
cadação dos dinheiros publicos ; • 

2. o Que, consequentemen te, ainda quando para ob
star aquella nomeação não existisse o preceito acima 
citado, no qual se apoiou o Procurador Fiscal da Tbe
souraria para propôr que o nomeado fosse suspenso ató 
que o Thesouro resolvesse a tal respeito, o que por 
certo era mais prudente, não devia o Sr. Inspector ter 
insistião na conserva cão dos seus a c tos attentos os es
treitos laços de parentêsco que o prendem ao nomeado; 

3.0 Que tambem não procedeu regularmente, redu
zindo, por a c to proprio, o v a lo r da fiança do nomeado, 
a qual era até então de 37:4J)~~OOO, porquanto, nenhu
ma reclamação se tinha suscitado nesse sentido, nem 
taes reducções se fazem sem audiencia da Junta de Fa
zenda, que ne~tes casos não póde deixar de ser consul
tada (art. 1. o§ 9. o e art. :30 do Decreto n. o 870 de 22 de 
Novembro de 1851) e sem precederem os c,;aJculos c in
formações da Contadoria, necessarios para se conhecer 
ao certo o algarismo do arbitramento; 

4.• Que não menos irregulares foram os actos de con
siderar-se o Collcctor nomeado pela simples communi
cação que lhe fez o Sr. Inspector em data de 5 de Agosto 
e de mandai-o entrar em cxcrcLcio em 2 de Novembro 
sem o competente titulo de nomeação de que tinha di
rei tos a pagar, e sem a realização da fbnça, faltas que 
depois se procurou sanar com o titulo que posterior
mente expediu-lhe o Contador, a 7 de Novembro, e com 
a apresentação de uúl. requeri111;ento em que o Collcctor, 
já em exercício, pedia nova reducção da fiança e a facul
détde de realiza!-a em moeda corrente. Se o Sr. lnspector 
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se julgou competente para a nomeação e para minorar a 
responsabilidade do exactor, não se devia ter eximido de 1 

passar-lhe o competente titulo, afim de legalisar sua 
serventia, nem de tomar conhecimento do pedido com 
que se pretend.ia fazer effectiva em dinheiro a caução : 
o Contador só tinha de intervir no processo de arbi
tramento da fiança, e não na tardia expedição do titulo, 
para a qual faltava-lhe competencia. 

Cumpre, portanto, que o Sf. Inspector casse, quanto 
antes, a nomeação de que se trata, c effectue outra, esco
lhendo para o lugar de Collector da capital pessoa ido
nea; e outrosim, que faça constar ao Procurador Fiscal 
que, comquanto sua opposição aos actos acima alludidos 
t·osse fundada, não lhe era licito retirar-se das sessões 
da Junta para que fôrà convocado, e recusar-se a assi-

. gnar as actas respectivas, nas quaes, entretanto, podia 
fazer sua declaração de voto quando não se conformasse 
com o vencido, e representar ao Tbesouro, conforme 
bem decidiu a Presidencia da provin~ia. 

· Barão de Cotegipe. · 

N ~ 8.-GUERRA.-Eu 1.0 DE JANEIRo DE 1877. 

Declara que aos alumnos, que houverem concluído ·o Curso de 
Infantaria e Cavallaria do Rio Grande do Sul, e tiverem de 
continuar seus estudos na Escola Militar, não é applicav.el a 
disposição do art. !42 do Regulamento de t7 de Janeiro de !874. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.-}lio de Janeiro, 
J.O de Janeiro de i877. · , 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex:., para seu conheci-, 
mento e em solução á con.ulta constante do seu officio 
n. o 335 de 30 de Dezembro do anno prox:imo findo, que 
aos alumnos que houverem concluído n Curso de Infan
taria e Cavallaria do Rio Grande do Sul, e tiverem de 
continuar os seus estudos nessa Escola, não é applicavel 
a disposição do art. !42 do 1\egulamento de t7 d ·C~ 
neiro de 1874, que fixa em 27 annos o maximo ~\)~ 
exigida para a matricula no primeiro anno. ~~\.. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de Caxia"J~· Com-
mandan~e da Escola Militar. p/ «:) I..._ 

~~ ·c:o 
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N. 9.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-El\1 lO DE JANEIRO DE 1877. 

Manda organizar a seric de pre~,;os para os tontraetos de emprei
tadas parciaeS., e- rccommcnda toda acfiVTd:ide ·na locàr-ãõ ·da 
linha.-- · • 

Gabinete.-Ministerio dos Ncp;ocios da Agricultura, 
Commcrcio c Obras Publicas.-Rio de Janeiro em iO de 
Janeiro de ·t877. 

Tendo o Governo resolvido mandar construir a estrada 
de ferro de Po!to Alegre a Urnguayana por emprei
tadas parciaes, de conformidade com o que dispõe o 
Regulamento n. o 6238 ll. de 28 de Junho de 1876, na 
parte que fôr aJJplicavel, e modificações que se fizerem 
necessarias, recommendo a Vm. que, sem perda de 
tempo, organize a seric ele preços que deve servir na 
celebração dos respectivos contractos, tomando em con
sideracão o custo das unidades de obra conhecido na 
província, com as alterações que a Vm. parecerem acei
taveis, e bem assim remetta a este Ministerio as con
dições geraes e especificações dos referidos contractos, 
as quaes serão; no quo fôr cabível, as propostas para o 
conLracto que se tinha de celebrar com o Dr. João Er
nesto Viriato de Medeiros. 

E como ·seja proposito do Governo activar a execução 
dos trabalhos, e resolver desde logo sobre os dill'erentes 
pedidos de empreitadas parciaes que se têm dirigido 
a este Ministerio, depois que se publicou a deliberaç.ão 
do Governo sobre este ohjecto, cumpre que a c tive 
quanto possivcl c sem prejuizo das melhores condições 
de traçado, a locação da estrada, ficando na intelligencia 
de que o Governo contracta, á medida que fôr locada a 
linha, toda a ex tensão de 2G7 kilometros, desde a mar
gem do Taquary até Santa Maria, reserva,ndo-se para 
ulteriormente e quando fôr entregue parte dessa ex
tensão ao trafego, fazer proseguír os trabalhos até Uru
guayana. 

Deus Guarde a V m. -Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro em chefe da estrada de ferro de 
Porto Alegre a Uruguayana. 
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N. lO . ......;AGRICULTURA, COMMEHCIO E OBRAS 
PUBLICi\S. -El\1 i i DE J.\NEIRO DE 1877 

9 

Exige passes para as urgencias do servit;o pul.Jlico das divcl'sas 
linhas de carris de ferro, e estabelece regras para o uso dos 
mesmos passes. 

N. L- Circular .-La Seccão.- Directoria das Obras 
Publicas.- l\linisterio dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em H de 
lémeiro de 1877. · 

A Companhia de carris de ferro sob sua fiscalisJção é 
obrigada pela clausula .... das que acompanham o De-
creto n. 0 

•••••• dP, ........ a dar transporte gratuito 
nos seus carros aos funccionarios publlcos e agen tcs 
da autoridade, que transitarem -em serviço, apresen-
tanrlo passe dos respectivos chefes. · 

Em uma reunião, que teve lugar neste .Ministerio, 
em J::meiro de 1876, dos representantes de todas as com
panhias de carris em trafego nesta cidade, ficou assen
tado~ que ellas forneccrbm os passes para as urgencias 
llo serviço publico, e assim o fizeram durante aquelle 
anno. 

Para o corrente, além dos passes que ainda existem 
em reserva, a companhia sob sua fiscalisação tem de 
hrnecer os passes indivià uaes c permanentes, que vão 
m~ncionauos na relação junta; cumpre, pois, quo Vm. 
lh'os requisite e remctta á esta Sccrctari:~ de Estado 
rom toda a brevidade possi vel, a tim de serem distri
buidos pelos diversos l\linistcrios e Repartições a ellrs 
subordinadas; ficando Vm. na intclligcncia de que no 
uso dos passes se observar;·t strictamente as scguintí.'s 
regras : 

1. a Só ás autorülades policiaes é pcnnittiJo o uso d1~ 
passes permanentes, sendo, em toclo o caso, obrip;adas a 
ex.hibil-os aos conductores dos carros, sempre CjUC lll'os 
exigirem. 

2. a Para que os passes úulividuae3 Sêjarn válidos n 
aceitos pelos concluctorcs dos carros, deverão ser da-· 
ta dos e rubricados á tinta pelo Chefe da Hepar tição ou 
por quem suus vezes fizer, e conter, por extenso~ o . , 
ou emprego do funccionario ou agente da ;.n ~kt~c\)t-
portador do mesmo passe. . "\~'\".,... 

3. ~ O pasRP sé' dará di.rcito ao transpor~ ~hm pas-
sagetro. // ~ 
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~.a o passe que não estiver datado c rubricado pelo 
Chefe da Repartição ou por quem suas vezes fizer, ou 
que tiver a dat.a o~ a rubrica emendada, ou escripta á 
lapis, não ~erá aceito pelo conductor, que, apprehenden
do o passe nessas condições, tomará nota do nome do seu 
portador, para ser immediatamente communicado, por 
intermedio de Vm., á este Ministerio. 

5. a Nos casos de incendio, inundação, ou outro de 
força maior, as praças dos ,corpos de policia, de urbanos 
ou de bombeiros, serão transportadas gratuitamente, 
independentemente da apresentação de passe, com tanto 
q,ue se apresentem devidamente fardadas. 

6. a A' excepção dos casos mencionados na regra ante
cedente, não poderão ter transporte gratuito em cada 
carro senão até tres praç_as dos referidos·corpos. 

7. a Os estafetas do Correio continuarão a ter trans
porte livre, como até agora, devendo, porém, apresen
tar-se uniformizados e trazer a bolsa em que con
duzem a correspondencia. 

Cumpre, pois, que Vm. dê conhecimento á companhia 
sob sua fiscalisação, para que ella expeça as convenientes 
ordens aos seus subordinados, recommendando a fiel 
execução das mesmas regras. 

Deus Guarde a Vm.- Thomaz .José CfJelho de Almeida. 
- Sr. Engenheiro Fis~l da Companhia de carris de 
ferro •.•.•. 

N. H .. - GUERRA.- EM 11 DE JANEIRO DE 1877. 

Decl;ra as condiçÕes, em que se deve abonar/gratificação para 
aluguel de criadoaos Officiaes, que viajam em commissão de 
servi~.o. · ·' · 

Ministerio dos Negocios da Guerra .-Rio de Janeiro, 
H de Janeiro de 1877. 

Em officio de H. de Dezembro findo consulta Vm. 
se o Aviso de 26 de Agosto ultimo, pelo qual se concedeu 
a gratificação para criados aos Officiaes que viajam de 
uns para outros pontos em diligencia de serviç.o, é ex
tensivo aos que não se acham no gozo dessa gratificação, 
por não estarem em serviço nos corpos, como os licencia .. 
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dos, os que estão em disponibilidade, os presos que não , 
são de correcção, 03 que sahem do hospital e os estud<m
tes da Escola Militar que obtiveram licença para esse 
fim, etc., e seguem a reuni r-se aos seus corpos, bem 
como se tal abono deve ser effectuado da data em que 
deixaram de perceber a referida· gratificação. 

Em resf.losta declaro a Vm., para seu conhecimento e 
fins convenientes, que a commissão de serviç·o de que 
trata o citado aviso não se refere a nenhuma da~ hypo
thcses figuradas no seu dito ofiicio, mas só aos Ofiiciaes 
que, em serviço de regimento, deixam este por ordem 
superior c seguem em desempenho de qualquer commis- · 
são militar; com excepção 1os presos_, que não são de 
correcção, que~ sendo absolvidos, seguem immediata
mente a reunir-se aos seus corpos, e aos quaes se deverá 
fazer o indicado abono desde o dia em que encetarem a 
marcha para o lugar de seu destino, se antes da prisão 
tiverem estado no gozo daquella vantagem, e quanto 
áquellcs que depoi.3 da absolvição ficaram em disponibi
lidade determinada,ou simplesmente aguardando ordens 
do Governo, só terão. direi to á a Iludida gratificação do 
dia em que voltarem ao serviço de arregiment~clos em 
seus respectivos corpos. 

Deus Guarde a Vm.-Duque de Caxias.- Sr. lnspeclor 
da Pagado ria das Tropas da Cô-rte. 

N. 12.- FAZE~DA.- Eli fi DE JANEIRO DE !877. 

A ,~lispensa de pagamento dos juros devidos por'alcances deexac. 
_ tores da Fazenda só púde ser concedida pelo Poder!úgislá_tivo. 

lUinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em H de Janeiro de i877. , 
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lk Gouv'êa c Mcll~ mcdi~ntr. a rlisprns:l do p:1P:3mAnto 
do juro annual (k 9% ven eitlo de i. o de J ullto de 1873 
em diante; visto não ser essa dispensa da comprtcncia 
do Poder Executivo, mas sim do Potler L~·gislativo, ao 
·qual os supplicantcs poderão dirigir-se. 

Barüo de CotegtjJe. 

N 13.- FAZENDA.·- E~t H DE J.\l\'EIRO D8 18.77. 

Approva uma decisão da Thesouraria àa Proyinc.ia d~ S. Pedro 
· sollre a dat:1. de qu~ deviam ser contado;; aos C!llpregados da 

Alfandega <lo Rio Grande os vencimentos da Ta!Jclla de .f.S7G, 
e sÓJm'l o vrncimento que competia aos de lugares e~~tinelos. 

1\Iinistcrio dos Negocios da Fazon(Ja. ,-Rio de Janeiro 
c m 1~1 de J a n c i r o de 187 7 . 

O Rtrão de Cotegipe, Prc.sitlcntc interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, clcelara ao Sr. Inspector da Tllr
souraria ele Fnencla da Provincia de S. Pedro do Hio 
Gr:mdc tio Sul que tica approvaclo o :1clo <l(~ que. rl~ eonla 
em seu officio n. o :l.GG de 27 de Setembro ull imo, em 
virlwlc do qual decidiu, sollre consulta do Insprctor da 
Alfandcga da cidarJe do H.io GrarH~e, que os vr~ncimcntos 
m::~rc:u1os aos empregados da dita Alfandega pela tabclla 
annexa ao Decretou. o 6272 de 2 de Agosto do anno de 
1870 deYiam ser-lhes alJonallo" a t:ontar da (L\ta em que 
este comc<::a a sur alli exe<-:uLtuo, isto é, a ~:G dei mesmo 
mcz, e que aos empregados de 1ug:Jr8s extin(~tos com
petia~ emquanto não seguissem para seu novo dcst.ino, o 
ordenado de t:.1es lu,jarcs~ fixado na tabclla pela qual 
eram pagos, visto estar essa decisão de conformidade com 
o disposto nosarts. 81, 2.a parte, c 18:) do citado Decreto 
e com o A viso n. o 3{)3 de 22 de Agosto de l t)()l. 

Ban'io de Cotegipe. 
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N. 1.1.- FAZENDA. - E3I 13 DE JANEIRO DE 1877. 

Não compete üs agenc:ias Ja CJmp.J.nllia de paquetes a vapor de 
Pernambuco inuLilis'ar o seUo dos conhecimentos de carga., que 
rcmettem, mas sim :u.ls sfgnatar1os dos mesmos conhecimeiJtos, 
que são os Capitães dos vapores ou seus immediatos. 

Ministerio dos Ncgot~ios da Fazrnda .~Rio de Janeiro 
em 13 de J:mciro de 1877. 

O Barãc: de Cotcgipc, Presidente interino do Tl'ibunal 
do Thesouro Nacion~ll, ll~cl:ua ao Sr. Iospector da The
souraria de Fazenda da Provincia do Pará, em solução ft 
duvida constante dos papeis que remetteu á Directoria 
Geral da Contabilidade com seu officio n. 0 42 de 26 ele 
SetcmlJro ultimo que, sendo a inutilisação elo sello por 
meio de carimbo faculta da tão sómcn te aos Bancos c 
.Associações Bancarias, como se acha expresso no 
art. 19, s 2."; elo Reg~lamcnto de 9 de Abril de i870, 
c já foi explicpuo pcl(Js Ordens de 30 de Agosto, 22 de 
Setembro, :1n de·DezcmlJro de 18ii c 10 de Julho de 
1812, não pódc ser inutilisndo por esse modo o sello 
:ldhesi v o dos conhecimentos de carga rcmettidos pelas 
agencias da Companhia de p:1quctes a vapor de Per
namhut:o; c outrosim CJUC, nos tcr·mos do art. 1U, § 1.", 
n. 6 8, do cita do Rcgulamen to, c-;sa formalidade compete, 
11ão aos agentes dr, companhias como os de que se trata, 
mas aos signat:nios de tacsconhecimentos, os quacs n:t 
fórma do <\l'l. ~;57 do Codigo Commercial, :--ão o .Capitão 
on duas pc~sons da tripolação a ellc immcdiatos no com
maHdo do navio, (jU<mdo o Capitão, é ao zncsmo tempo 
carregador. 

Ban7o de Cotcgipc. 

N. l:::i.-FAZENDA.-El\1 13 DEJJ.l'\EIRO DE 1877. 

Solve duY1<1as ácaca da porcentag-em das multas inipostas pela 
Alfanrlega, e arrccadarlas executivamente. 

~---·.-.-.,.~ 

l\Iin istrrio dos Nrgocios <la Fazcwl:l.- Rio d m'fé.:~·~~M A 
em 1:J de Janeiro ele 1877. x_):;'?\ ~· 

Em resposta ás duvidas <tprcsenladas r.~~- em seu 
o1Iil'io n. o ~)77 dr 1.1 de Outubro u_llim}' ~tivas á por-

.,--
t ~~ 
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centagem das multas ·impostas por essa Alfandcga aos 
Commandantes dos vapores Erymanthe e Donnai por 
faltas encontradas nos respectiYos manifestos, commu
nico a V. S., para os fins convenientes: 

1. o Que rião foi regular o procedimento da 2. a Secção 
escripturando ficticiamente as multas já recolhidas ao 
Thesouro por diligencias do Juizo dos Feitos, e fazendo 
pagar integralmente a metade da sua importancia a() 
empregado que verificou as (liiTcrenças dos ditos mani
festos; porquanto, desde qúe as multas não são arreca
dadas pela· Alfandega na fórma ordinaria, mas remet
tidas as contas ao Thesouro para promover-se a cobrança 
executiva, sórr!ente a este, ou á Recebedoria do Rio de 
Janeiro compete recolhel-as em seus cofres e escriptu
ral-as como producto da divida activa, ~egundo se acha 
deter·minado nas Instrucções n. o 123 de 27 de 1\Iarço c 
Ordem n. o 28~ de 6 de Dezembro de 1851 ; 

2. 0 Que, em face da Lei n. o 242 de 29 de Novembro de 
l8H e Instrucções de 28 de Abril de :1851, é incon tes
tavel o direito dos emprégados do Juizo elos Feitos da 
Fazenda a serem indemnizados pelos cofres do Thesouro 
das commissües ou porcentagens correspondentes ás di-

. vidas de qualquer origem, cuja cobrança effect.uarem, 
não podendo tacs porcentagens ser comprchendidas em 
regra de custas, e nem pagas pelos devedores accionados, 
ainda no caso de que as dividas procedam de multas eu 
direitos em que tenham parte os empregados da Alfan
dega, visto não haver disposição de lei ou ordem que 
assim o determine, nem terem applicação á hypothcse 
de que se trata as decisões n. os 71 c_,iO.í de 26 de Agosto 
c de 30 de Outubro de f84,í, por versarem sobre porcen
tagens de execuções vivàs, já supprimidas pelo arL tiO 
da Lei n.o nl~·de 28 de Outubro de 1848; 

3. o Que, só competindo ao Escripturario conferente 
dos manifestos o liquido producto da metade elas multas 
ar-recadadns executivamente,, ou depois de 'deduzidas as 
porcentagens do Juizo, cumpre que se faça effectiva a 
reposição aos cofres da importancia deltas indevida
mente abonada, ou não abatida no págamento feito 
ao dito Escripturario, não só por ser essa a pratica 
sempre seguida pelo Thesouro e recommendada na 
Ordem n. o 1.4,4 de 29 de Dezembro de 184~ em casos desta 
natureza, mas tambem por não parecer justo que fiquem 
os empregados ela Alfandega cxceptuauos da obrigação 
de indemnizar essa dcspeza, aliás adiantada pelo The
souro por bem da prompta arrecadação das multas que 
em parte lhes pertencem; 
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~-o (Íue das quantias arrecadadas por meio executivo 
não póde ter lugar escripturação alguma, quér de re
ceita, quér de despeza, ficticia, ou real, nos livros e ba
lanços da Alfandega, cabendo-lhe sómente aceitar os 
conhecimentos em fórma que as partes apresenta rem 
do effectivo pagamento das dividas na Repartição compe-· 
tente, para autorizar os desembaraços d9s navios que 
dessa prova estiverem dependendo, e proéeder ás neces-
saria3 averbações de pagamento nos processos ou termos 
de responsabilidade de que nascerem as dividas; . 

5. o Finalmente, que não é admissivel remetterem-se 
ao Thesouro para ser~m cobradas executivamente contas , 
de dividas de multas ou outra3 que não estejam defini .. 
tivamente liquidadas, e sem terem vencido os prazos 
que se·possam conceder para o pagamento amigaYel, ou 
decidido os recursos que as partes interpuzerem, mas, 
quando succeder que., em vista de reclamações documen
tadas,. e ainda depois de recolhidas e distribuídas aos 
empregados respectivos as importancias arrecadadas, se 
reconheçam indevidas as cobranças executivas effectua
das, seFão as restituições realizadas no Thesouro, prece
dfmdo a necessaria liquidação e exame das provas pela 
Alfandega, e ouvido o seu juizo e informação sobre o 
direito dos reclamantes. · 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Ianeiro. -

N. 16.-FA.ZENDA.-ElJiti DE JANElRODE 1877. 

Na faltà de Praticantes para.'o preenchimento de Iu~ares de 2. a 

entr;mcia das. Reparti~-ões de' Fazenda, podem ser admiltidas 
aos re-spectivos cpnoursos pessoa·s estranhas ás mesmas Repar
tiçoes. 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em HS de I arteiro d~ 1.877 .. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribun_a .. --~-,·=--= 
uo ThesouroNacional, ordena ao Sr. Inspector da T - C~~~A 
raria de Fazend_a à. a. Província do Rio Grande ~~~~~ ' 
em vista do que informa em seu officio n. o .... ~~de 
Novembro ultimo, qq.e .abra concurso p ~~preen
c.:himento do lugar vago de 2. a entrancia, ~<tl poderá ',_ 

j C;:) ~~ 
! '\" ' 
• -r:.?'··',-;,-
... ~\ ;c D~- 7 ,.._, ocs _ ... _7' 
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admiltir não só o Praticante que se acha em exercido~ 
como tambcm pessoas estranhas ú mesma Thesouraria, 
na fórma da legislação em vigor. 

Ba~ão de Cotegipe. _ 

N. 1.7 .-F.AZE~DA .- E!\1 i~ DE JANEIP.O DE 1877. 

Sobre a revalidação do"ie.l!o de uma procuração para recebimento 
da quantia de i: iJ008000, que, devendo pagar a taxa de 2~000 de 
scllo proporcional, só pagou a de 200 I;éis do fixo . 

. Ministerio dos Negncios Lla Fazenda.- Rio de Janeiro 
em i5 de Janeiro de 1.877. 

O Barão de Cotcgipc~ Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacionnl, declara ao Sr. lnspcctor da 
Thcsouraría de Fncnda. da Província do Rio Grande 
uo Norte que fica approvado o acto c~e que dá conta em 
seu oHicio n. o 63 de 19 (lo Setembro ultimo, em virtude 
do qual decidiu sobre consulta do Inspector da Alfan
dega, que a revalidação de sello proporcional, que deixou 
de ser pago por uma procuração outorg-ando poderes para 
o recebimento da quantia de -1:0008000, devia ser câl
culada sobre a taxa de 26000 a que a mesma procuração 
estava sujei la, na fórma do ar!. 13, ~ 1.0

, do Regulamento 
annexo ao Decreto n. o 4~)05 de v de Abril de 1870; de
duzida, porém, a taxa fix:1 de 200 réis com que se achava 
sellaclo o referiu o documcn to. 

Barão de Cotegipe. 
~ 

<A:A:Af.'~ 

N. 18.- FAZENDA:.- E}l ~~DE J.\NEIRO DE 1877. 

As provisões para advogar, passadas pelas Prcsidcncias de Pro
vinda, csbto sujcita.s ao scllo de 5~000 á razão dos annos 
do respectivo prazo. 

l\Iinisterio dos Neg·ocios (ia Fazenda .-Rio de Janeiro 
em i v de Janeiro ele' 18í7. 

O Barão de CoLegipc, Presidente interino do Trilmnal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The-
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sou-raria de Fazenda da Província de Minas Geraes que 
fica approvada a decisão de que deu conta em seu officio 
n .1° 41 de 7 de Julho de !876, confirmando o acto da 
Collectoria da capital da mesma província que exigiu, 
na razão de 58000 por anno o sello de uma provisão 
de advogado por doze annos, . passada pela Presidencia 
a José. Joaquim da Silva Diniz; visto ser e·sta a taxa a 
que estão sujei tos taes titulos pelo art. 13, ~ t.O, do Regu
lamento de 9 de Abril de 1870. A ta4a de 2~000, a que 
o agraciado suppõe estar obrigado, só é applicavel aos 
ti lulos de habilitação scientifica ou de profissão, em cuja 
cspecie não se acham comprehendidas as provisões para 
advogar, embora não expedidas pelos Tribunaes das Re
lações, e sim pelas Presidencias de Província, e tribu· 
tadas por leis provincíaes; porquanto, o supracitado 
Regulamento nel)huma distincção fez da autoridade 
administrativa e judiciaria que conceder taes pro
visõe$. 

Barão de Cotegipe. 

N. 19.- JUSTIÇA. -EM 15 DE JANEIRO DE 1877. 

São da alçada do·Juiz Commjssario as questões de limites de ses· 
marias e posses particulares, que confinarem em terras de-
volutas. · 

2.a Secção. -1\Iinisterio dos Negocios da Justiça.-
Hio de Janeiro em f5 de Janeiro de 1877. · 

Illm. e Exm. Sr.- Foram presentes a Sua Alteza a 
Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, o 
officio de V. Ex. de lO de Outubro ultimo, sob n. o 96, 
e papeis relativos ao conflicto de jurisdicção suscitado 
pelo Juiz 1\lunicipal do termo de Itapemirim com o 
respectivo Juiz Commissario por considerar este incom
petente para a medição dos terrenos da fazenda Boa-
Vista, propriedade da vi uva e herdeiros de Jose~· Anttonio __ 
Alves de Brito. ""M 

E a mesma Augusta Senhora, Conformando.. ~ ~~ \.)1'\. 

Immediata Resolução de 28 de Dezembro proxi :~ ' 
eom o parecer da Secção de Justiça do Conse;tí~~ s
tado em Consulta de 7 do dito mez, Houve p1)'t __ :!')lll De-
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cidir que não procede o conflicto, porquanto as questões 
de. limites de sesmarias e posses particulares, que con
finarem com terras devolutas, como se dá no caso su
jeito, são da alçada do Juiz Commissario, ·á vista do 
Decreto n.o 2!05 de :1.3 de Fevereiro ue 1858, c da Impe
rial Resolução de 19 de Janeiro em que se fundou o Aviso 
n. o ~2 do 1. o de Fevereiro de 1870. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Sr. Presi1ente da Provincia .do Espiritó 
Santo. · 

N. 20.-·FAZE~DA.-E~t 16 DE HNEII\0 DE 1877. 

Altera, em parte, o /~niforme do5 Guardas das\ Alfandegas e 
· :Mesas de Rendas. · 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em :16 de Janeiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do tribunal 
do Thesouro Nae-ional, communica aos Srs. Inspectores 
lias Thesourarias de Fazenda, para os devidos ·effeitos, 
que, attendendo á proposta do Conselheiro Inspector da 
Alfandega do Rio de Janeiro, resolveu que o uniforme 
da força dos Guarda·s das Alfàndegas e l\lesas de Rendas 
continue a ser o que se acha estabelecido, com as altera
ções indicadas no figurino que esta acompanha; a 
saber: em vez de sobrecasaca, blusa de panno azul ferrete 
com botões de metal amarello, tendo estes no centro 
uma pequena corOa sobre a letra A;. bonet do mesmo 
panno com galão de casimira azul-clara para os Guard~ 
e Sargentos, e de ouro para os Com mandantes, e presi
lha segura por dous botões daquelle metal, tendo no 
tope as mencionadas corôa e lett·a entre dons ramos de 
café e fumo bordados a ouro. 

Barão de Cotegipe. 
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N. 21.- FAZENDA.- EM Hi DE HNEIHO DE 1877. 

Trata de um recurso do Capitão da barca franceza Esther, inter
posto de decisão da Alfandega relativamente a mercadorias 
que elle havia incluido na lista dos sobresalentes, a dilferenças 
para menos das declaradas no manifesto, e achada de outras 
por occasião da busca. ..... -.-....,,.__ " 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em i6 de Janeiro .de :1877. 

Sendo presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o 
recurso de Acbilles Fernandes Salgé, Capitão da barca 
franceza Esther da decisão dessa Inspectoria no pro-
cesso da conferencia do manifesto para o desembaraço da 
dita barca, mandando que o recorrente pagasse direitos 
em dobro das mercadoriàs, que havia incluído na lista 
dos sobresalentes, e que por não terem sido declaradas 
como taes, .foram descarregadas para a Alfandega afim 
de serem despachadas para consumo, tendo sido consi-
deradas a principlo por essa lnspectoria cOino accrescimo 
do manifesto, por despacho de 28 de Outubro ultimo, 
visto que, apresentando o Capitão o manifesto da Ilha do 
Sal para Pernambuco, onde deu eJ}trada por franquia, e 
com elle seguindo para o porto do Rio de Janeiro, abi 
não se achando incluídas as mercadorias despachadas em 
Marselha para Tenerife~ as declarára na lista dos sobre-
salentes, onde foram designadas nos termos do art. ~72 
do Regulamento das Alfandegas, para serem descarre-
gadas cúmo mercadorias importadas para consumo, e 
estando por isso em inteira opposição. com esta decisão 
a que proferiu em 30 de Novembro do mesmo anno, 
sujeitando o Capitão ás penas do art. 415, paragrapho 
ultimo, que não lhe podiam ser applicadas, já pelo que 
se acha disposto no referido art. 472, como porque, tendo 
voluntariamente feito a declaração da differença das 
mercadorias, como a podia fazer em toda e qualquer 
occasião, excepto no de busca, nos termos do art. 45 do 
Decreto de 31 de Dezembro de 1863; essa declaração deve 
ser aceita para o effeito de não se imporem as penas 
comminadas nos regulamentos fiscaes: o mesmo Tribunal, 
tomando conhecimento do recurso, resolveu não só que 
subsista o desp~c1~·) de 28 de Outubro, ficando sal CAMA~ 
recorrente o d1rell.o de fazer reexportar as me "U~ ·~ 
que nã-o foram despachadas para ponsumo, 'J.a1 
revogar o de :30 de Novembro ultimo. J '~' // !6~.,, 
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E porque no processo da conferencia do manifesto se 
encontrassem differenças para. menos das declaradas 
pelo Capitão~ resolveu outrosim que, ouvido o mesmo 
Capitão sobre essas differenças, e não as justificando se 
lhe imponha a pena comminada pelos arts. 423 e 424 
do Regulamento das Alfandegas, como no caso couber. 

Pelo que respeita á decisão dada no processo de appre
hensão, proferida na mesma da ta de 30 de· Novembro, e 
da qual tambem recorreu o Capitão, declaro ao Sr. 
Inspector que fica approvada essa decisão., menos na 
parte em que sujeitou as mercadorias encontradas na 
busca ás penas do art. 415, paragrapho nnico, do referido . 
Regulamento, e ao mesmo tempo a multa do art. 421 pela 
simples achada do excesso, sem existencia de fraude; 
porquanto, no caso de que se trata só cabe a do art .. 421, 
combinado com o art. 422, que manda impôr a mulla 
de 5~000 at.é iOO~OOO por volume; devendo o Sr. In
spector, att~nta ~qualidade das mercadorias, impor a de 
lOSOOO, além dos direitos de consumo, a que estão 
sujeit.as as roupas novas pertencentes aos Capiiães e tri
polações das embarcações, porque delles só estão isentos 
pelo art. 4. o, § 1\, das Preliminares da Tarifa a roupa 
oü f~ to usado dos mesmos. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Conse
lheiro lnspector da Alfandega uo ll.io de Janeiro. 

N .. 22.-IMPERIO.-El\1 16 DE JANElRO DE 1871. 

Ao Presidente da Província da Parahyba. -Declara que, J)ara 
occorrer a() pagamento das .despezas com o serviço de exames 
d'~ prepara.torios, os Presidentes de Provincia não podeni~ãbrit 
t;feditos s()b sua responsabilidade, mas sim devem solicitai-os. 

3. a Dirr~ctoria.- 1\'linislerio dos Negocias do lmperio. 
-Rio de. .laneiro em 16 de Janeiro de 1877. 

- Illm. e Exni.. "Sr.- Faca V. Ex. eonslar á Thesou-
raria de Fazenda, em sol~ção do officio n. 0 27 de 28 de 
Dezer11bro proximo findo, que·fica approvado, pela verba 
« Insftrlicção primaria e secundaria » do exercício ~e 
187&- 1877; o credito de 2:261~250, que V. Ex. abnu 
sob sua responsabilidade, conforme communicou-me 
por officio n.O Õ·i de 21 do dito mez, a fim de occorrer 
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ao pagamento das despezas feitas com o serviço dos 
exam.es geraes de prepa-ratorios; effectuados ultima
mente no Lyceu da capital. 

Pondero porém a V. Ex. que,· á vista do Decreto 
n.o 288!1 do 1.0 de Fevereiro de !862, as Presidencias 
de Proviuciá não podem, para as despezas de que se 
trata, abrir creditos sob sua responsabilidade, mas sim 
devem solicitai-os deste Ministerio. 

Deus Guarde a V. Ex.-'José Bento da Cunha e Figuei-. 
redo.-Sr. Presidente da Provincia da Parahyba. 

N. 23.- FAZENDA.- EM li DE JANEIRO DE 18ii. 

Sobre a. taxa que devem pa.ga.r, do i_mposto de industrias e pro
fissões, . os proprietario.s de engenhos em que se móe eanna e 
dístillam productos da lavoura dos respectivos rendeiros, dan
do-lhes estes metade de taes productos em pagame.ritQ da 
renda. 

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 17 de Janeiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interíno· do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província do Ceará, erri resposta 
a.os seus officios n. os 65 e 48 de 28 de Dezembro de 1874 
e 28 de Julho de 1875, que os proprictarios de engenhos 
em que se móe canna e distillam productos de rendei
ros que cultiVam terras pertencentes aos donos dos 
mesmos engenhos, dando-lhes em pagamento da renda 
metade de taes productos, estão sujeitos ao imposto de 
industrias e profissões cobrado na razão de metade da 
taxa fixa de 50~000 marcada na advertencia L a da Ta
hella C annexa ao Regulamento de l5 de Julho de !874 
de 500 réis por hectolitro da capacidade das caldeiras e 
de 16000 por opera rio· até o maximo de 2~000, além de 
metade da taxa proporcional de5 °/o como industria de 
3. a classe, tudo nos termos do art. 30 do supracitado 
Regulamento, devendo nessa conformidade ser exigido 
o imposto de que se trata lançado no exercício de 1875 
-1876 sobre o engenho de Estevão José de Almeida, 
lavrador no município de Pacatuba, cuja reclamação é 
assim a ttendida . 

Barão de Cotegipe. 
<A:í-\:FI:P~ 



DECISÕES 

N. 2~.- FA~ENDA.- EM !7 DE JANEIRO DE 1877. 

Declara não haver inconveniente no âesalfandegamento de um 
trapiche~ uma vez que subsista a fiança prestada, até que 
sefani retirados todos os generos a que ~lia corresponder. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em i 7 de Janeiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da . 
Thesouraria de Fazenda da Província da B1hia, em res
posta aos seus officios n. os 140 e 156 de 3 de Outubro 
e 10 de Novembro uttimos, que não ha inconveniente 
cni ser concedido o desalfandegamento do trapiche« Ju
lião », conforme pede .o respectivo Administrador, 
Angelo Candido Pimentel, visto não existir disposição 
alguma que a isso se opponha, devendo, porém, subsistir 
a fiança por eJle prestada, na fórma dD art. 95 n. o 3 
do Regulamento annexo ao Decreto n. o 6272 de 2 de 
Agosto do anno proximo findo, pois que, tendo ella 
por fim garantir .o valor dos generos ali i recolhidos e 

. os direitos pertencentes á Fazenda Nacional, só poderá 
ser levantada quando tiverem sido retirados todos 
esses generos ,~cessando então a responsabilidade do 
dito Administrador. 

Barão de Cotegipe. \ 

N. 2n.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRA-S PU~ 
BLICAS.- E:\I 17 DE JANEIRO DE 1877. 

Ao Presidente da Província de Santa Catharina.- Declara que a 
doutrina do A viso de H> de Novembro dirigido á Pre.sidencia do 
Paraná não é especial, mas extensiva a todos os casos identicos 
aos de que alli se trata. 

N. L- 3. a Seccão.-Directoria das Obra~ Publicas.
Ministerio dos Négocios da Agricultura, Commercio e 
Obra!; Publicas.- Rio de Janeiro em 17 de 1aneiro de 
1877. 1·1/ ;) ' 

Illm. e Exm. Sr.- Approvando o acto dessa Presid~n
cia que autorizou o adiantamento da quantia fle rJ:OOOt~ 
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para as despezas da com missão a cargo do F.ngenheiro 
Virginio da Gama· Lobo durante o mez de Dezembro 
proximo findo, declaro a V. Ex. para seu governo e em 
solução á consulta constante do seu officio de 30 do 
mesmo mez que a doutrina do Aviso expedido em !5 de 
Novembro á Presidencia do Paraná não sé entende só
mente·~om o caso excepcional de que se trata, ma~ é ex
tensivo a quaesquer outros que se achem nas . mesmas 
condiçõe3. 

Entretanto_, nos termos do citado aviso, cabe aos 
Presidentes das Provinci:ts como Delegados do Governo 
Imperial apreciar os casos f1xtraordinarios em que, sob 
sua imm·edia~a responsabilidade e por conveniencia dos 
serviços em execução devam ter lugar ta~s adianta-
mentos. ·--------
'"neiú Guarde a V. Ex .-Thomaz los/Coelho de Álmeida. 

-Sr. Presidente da Província de Sant"- Catbarina. 

N. 26.-AGRICULTURA, COI\IMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.- E"M 19 DE JANEII\0 DE 1.877. 

Declara, que as, licenças concedidas pelas Presidencias de Pro
víncia~ a empregadÕs subordinados do Ministerio, não podem 
ser ~ozadas fóra das mesmas províncias. 

Circular.- N. 2.- La Secção.-Directoria das Obras 
Publicas. - Ministerio dos Negocios da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas .-Rio de Janeiro em 1.9 de 
.Janeiro de 1.877. 

Illm. e Exm. Sr.- Declar·o a V. Ex., para sua intel
I igencia e devidos eJfeitos, que as licenças que por essa 
Presidencia forem c.oncedidas a empregados sujeitos a 
este l\linisterio, nos termos do Decreto n. o 4484 de 7 de 
l\Iarço de :1870, não poderão ser gozadas fóra dessa 
província. 

Deus Guarde a V. Ex. - Thomaz José Coelho de 
Almeida.- Sr. Presidente da Provincia .=r---

0
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DECISÕES 

N. 27.- AGRICULTURA~ COMMERClO E OBRAS PU
BLlCAS.- El\1 19 DE JANEIRO DE 1877. 

As licenças concedidas em virtude do art. 22 das In;trucções de 
26ãeFevereiro de 1876, só podem ser gozadas na Provincia, 
onde se achar o licenciado. '' 

Circular.~N. 2.-La Secção.-Directoria das Obras 
Publicas. -l\linisterio dos Negocias da Agricultura, 
CommP.rcio e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 19 de 
Janeiro dé 1877. 

Declaro a Vm., para seu conhecimento e governo, 
que as licenças· que forem concedidas na fórma do art. 
22 das Instrucções de 26 de Fevereiro de 1.876 ainda 
que sejam por motivo de molestia, não poderão ser 
gozadas fóra da ~r:ovincia em que servirem os licen
ciados.· 

Deus Guarde a Vm.-Thomaz 'José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro em chefe do ... 

N. 28.- FAZENDA:- Eu i9 DE JANEIRO DE 1877.-

.Nega provimento a um recurso interposto de decisão daÀlfan
dega do Recife, ácerca de ~:eneros manifestados e não descar-
regados~ · 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 1.9 de 'Janeiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspectot da 
Th.esouraria de Fazenda da Pr{)Vincia de Pernambuco 
que o mesmo Tribunal resolveu não dar provimento 
ao recurso transmittido com o seu officio n. o i6~ de () 
de Outubro ultimo, interposto pelos consigna ta rios 
da barca ingleza Barlochan, Johnston Par ter & C.~ 
da decisão da Alfandega do Recife, que, nos (ter
mos do art. 423 do Regulamento de 1.9 de Setembro 
de 1860, os condemnára ao pagamento de direitos em 
dobro de tres barricas com cerveja e duas com arroz, 
que, constando do manifesto do dito navio, deixaram de 
ser descarregadas, visto estar a importancia dos direi-
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tos em questão dentro da alçada 'daquella Alfandega, 
e não se verificar nenhuma das condições previstas no· 
art. 76~, § L o~ do citado Regulamr,nto para ser admit
tido o recurso de revista. 

B.arão de f;otegipe. 

N. 29.- FAZENDA.- EJ\1 19 DE JANEIRO DE 18i7. 
:r • / I 

Dá provimento a um_recurso concernente ao despacho de Juma 
partida de - cassineta de lã e algodão. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de .Ja
neiro em 19 de Janeiro de 1877. 

Foi presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o 
recurso interposto por Heymann & Aron da decisão 
dessa lnspectoria de 27 de .Julho ultimo, que classi
ficou como casimira singela de lã e algodão para pagar 
a ta-xa de i$800 por kilogramma, a mercadoria con
stante da amostra, que devolvo,' vinda de Liverpool no 
vapor inglez Ptolemy, e submettida a despacho pela 
nota n.o 7~30 de 31 de Janeiro do anno passado como 
cassineta de lã e algodão, sujeita á taxa de 900 réis por 
kilogramma, e o mesmo Tribunal: 

Considerando que mercadoria identica á de que se 
t1·ata já foi clássificada por decisões anteriores como 
cassineta de lã e algodão; 

Considerando que não póde ser applicada á referida 
mercadoria a classificação de casimira singela ou de 
cassineta de lã pura do art. 618, porquanto, segundo a 
disposição do art. HS das preliminares da Tarifa das 
Alfandegas só é applicavel a regra dos tecidos mixtos 
aos que não têm taxa especial na mesma: 

Resolveu dar provimento ao recurso e mandar clas
sificar a dita mercadoria no art. 619_, restituindo-se aos 
recorrentea o que de mais pagaram pela indevida clas
S'ificacão no art. 618. 

O que communico a V. S. para os devidos effeitos. 
Deus Guarde a V. S.-Rarffo de Clltegipe.- Sr. ~on

selheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro . 

.:A:A:A:.P~ 
DECISÕES DE !877. 4 
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N. 30.-FAZENDA.-El\l 22 DE JANEIRO DE i87i. 

Sohre a 'eapitalisação dos (Juros vencidos pelos depositos das\ 
\ Càixas Econom i c as. _ / 

.Ministerio dos Ncgodos da Fazenda.- Rio de Ja
neir·o em 22 de Janei·ro de i877. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para o fazer 
~ciente ao Conselho Fiscal da Caixa Economica e Monte 
de Soccorro dessa província, ~m solução á Consulta 
constante do telegramma dirigido pelo respectivo Pre
~idente a este Ministerio em 7 do mez corrente, que, 
como se acha expresso no Regulamento annexo ao De
creto n. o 5594: de !8 de Abril de 1874, os juros vencidos 
pelos depositos da dita Caixa devem ser capitalisados 
«,no fim de cada semestre do anno civil,, ainda quando 
taes depositos não tenham E eis mezes de entrada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Barão de Cotegipe.- A' 
S. Ex. o Sr. Presidente da Província' do Paraná. 

N. 31.-AGRICULTURA, · COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS ........ El\1 22 DE JANEIRO DE 1877. 

Declara qhé a disposição do art. .5.1 do Regulamento n. 0 5135 de 
:13 de Novembro de 1872, ficou implicitamente revogada pela 
do art. 2. o do Decreto n. o 63U de 20 de Setembro dé :1876. 

N. 10.-2.a Secção.-Directoria da Agri.cultura.7 
:Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas . .:....Rio de Janeiro em 22 de Janeiro 
de 1877. · 

··lllm. Sr.-Em solução á consulta exposta por V. S. 
JÍo final do seu officio de 28 do mez ultimo, sob n. o H.9, 
declarO' a V. S. que a respeito daquelles senhores que, 
ou não acudiram ao convite feito pela imprensa para 
declarar o valor de seus escravos, ou não tenham che
gado ,a accôrdo quanto á indê.~iiização que l~es~ devida 
pela ,'alforria destes, cumpre Intentar o mew estabele
.cido'·pelo art. -'3. o do Regulamento n. 9 513~ dé !3 de 
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Novembro de 1872, sem embargo de haver expirado o 
prazo fixado no art. 41 jo mesmo Regulamento, por
quanto a disposição deste artigo ficou implicitamente 
revogada peJa do art. 2. o do Decreto n. o 6341 de 20 de 
Setembro do anuo pro:ximo findo, que tornou depen
dente de prévia convocação a reunião das Juntas classi
ficadoras. 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Procurador dos Feito:-> da Faz(mda Nacional no 
l\1unicipio da Côrte. · 

N. 32.- FAZENDA.- Ei\I 2í DE JANEIRO DE 1877. 

Só o Governo Geral é competente para resolver, nos contratos 
celebrados pela·s Presidencias de províncias com quaesquer 
emprezas e companhias, sobre as clausulas que se referirem 
:i concessão de i~e~ç~o de direi tos. 

Minis ter i o dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro em 2~ de Janeiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe .. Presidente interino do Tribunal 
uo'Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Provincia de Pernambuco 
que foi indeferida a petição transmittida com o seu 
officio n. o 3õ de 2õ de Agosto ultimo, em que os empre
gados da i Iluminação a gaz da capital da mesma pro
vincia reclamaram contra a expedição da Ordem de 26 
ue Outubro de :1875, negando despacho li yre de direitos 
de consumo para diversos objectos:.ctestinados áquelle 
fim; porquanto, o facto de ter-se obrigado o Governo 
Provincial pela clausula :l7.a do contrato com elle cele
brado pelos reclamantes, em 26 de Abril de 1856, a 
solicitar do Governo Geral . a isenção de direi tos para 
as machinas, utensilios~ apparelhos, tubos, combustivel 
e materiaes destinados á referida illuminação, não im
porta a concessão desse favor por parte do dito Governo 
Geral, unico. competente para int~n)l'et._âr._ o alludido 
contrato. ~nA.··-· ..... ... 
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N. 33.-JUSTIÇA.- El\1 2~ DE JANEIRO DE 1877. 

Sobre os emolumentos dos Partidores pela reforma e emenda 
--·-··---.· ··- ·---dé partilhas. 

2. a Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.-
Rio de Janeiro, 25 de J:me~ro de 1877. . · 

Illm. e Exm. Sr.~ Em resposta ao oiHcio de ii tlo 
corrente sob n. o 7, declaro á. V. Ex. que nenhum emo .. 
lumento cabe aos Partidores pela reforma e emenda das 
-partilhas, ainda não julga-das por sentença ; competindo 
unicamente a percepção delle quando a partilha é re
formada por meio de acção rescisoria, embargos, ou 
appellação de alguma das partes interessadas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Diogo Velho Cavalcanti de Al· 
buquerque.- Sr. Presidente da Província da Bahia. 

" .... 

N. 3~.- AGRICULTURA, CO;\fMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- El\1 25 DE 1ANEIRO DE 1877 ~ 

Approva uma decisão sobre :classificação de e~~r~yos. 

N. ~.-2. 3 Secção.-Directoria da Agricultura.
:\linisterio dos Negocios da Agricultura, Com mercio 
e Obras Publicas. ~Rio de Janeiro em 25 de Janeiro 
Je 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Fica approvada a decisão, pela qual 
declarou V. Ex. á Junta classificadora de escravos do 
município lla cidade de S. Matheus, que as famílias 
prefe,rem a indiviiluos na ordem de preferencia esta oo
lecida pelo art. 27 do Reg_ulamento n. o 483il de 1.3 de 
Novembro de 1872, sem attenção ao pcculio, o ·qual só
mente t!etermina a prelação em cada uma das indica
ções. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz J.osdCoelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Provincia do Espírito Santo. 
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N. 35.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E~I 26 DE JANEIRO DE 1877. 

29 

A multa de que trata o~ art. 3~ do Regulamente n. 0 ~83õ de! de 
Dezembro de i87i:!deve ser applicada por uma só vez, sem atten
~·ão ao numero' de escravos ou de til h os livres de lllUlher 
escrava. · 

N. 8.-2. a Secção .-Directoria da Agricultura.--
1\Jinisterio dos Negócios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 26 de Janeiro 
de !877. 

Illm. e Exm. Sr.-Com Aviso de 22 de Setembro de 
1875 remetteu-me V. Ex., por tratar-se de materia da 
competencia do Ministerio a meu cargo, o officio do Col
lrctor· das Rendas Geraes do munieipio de Rezende, Pro
víncia Çlo Rio de Janeiro, de 2<Í de Agosto do mesmo 
anno, pelo q~al consultou aquelle funccionario, se a 
multa de que trata o art. ;iõ do Regulamento n. o ~835 
de 1 de Dezembro de 1871 deve ser applicada tantas vezes 
quantos forem os escravos de um mesmo senhor, omit
tidos na declaração de. mudança de residencia, domínio 
ou fallecimento. 

Tendo-se suscitado a mesma duvida em outras Col
Iectorias, foram ouvidas as Secções ·de Fazenda e do Im
perio do Conselho de Estado, e Sua Alteza a Princeza · 
Imperial Regente, em Nome do Imperador, Conforman
do-se por Sua Immediata Resolução de i8·do corrente, , 
com o parecer das mencionadas Secções, exarado em 
consulta de 7 de Agosto do a;nno proximo findo, Houve 
pior bem Decidir que, em todos os casos previstos na
quelle artigo, a multa deve ser applicada por u:ma só 
vez, sem attenção ao numero de escravos ou de filhos 
livres de mulher escrava, ácerca dos quaes versar a 
omissão. 

O que tenho a honra de communicar a V. Ex., para os 
1ins convenientes, rogando-lhe que se digne de expedir 
as convenientes ordens, não só para a uniforme appli
cação do citado art. 3J, como para que seja restituído o · 
que indevidamente houverem pago os proprietarios. ou 
possuidotes de escravos, a quem a referida multa h11ja 
sido applicada, segundo o numero de indivíduos omit~ 
tidos na declaração. ' 

Deus Guarde a V. Ex .-Thomaz José Coelho de Al
meida.-A S. Ex. o Sr. Ministro e Secretario de Estado 
tios Negor;ios da Fazenda. 

rA:AAP~ 
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N. 36.- FAZENDA.- E'1 27 DE JANEIRO DE 1877. 

Resolve·que o ex•Escdvão da Curadoria dos africanos livres, 
Balbino José da Frn.nça Ribeiró:·~·terii díreito aÕ vé·nc-imánfo. de 
600~ooo-annuaes como serventuario de emprego exti~cto. 

'Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro em 27 de Janeiro de 1877. 

A Secção de Fazenda do Conselho de Estado, tendo 
presente a .duvida suscitada na Directoria Ger~l a cargo 
de V. S. sobre o direi lo. do ex-Escrivão da Cundoria dos 
africanos livres, Balbino José da França Ribeiro, ao 
vencimento de 6006000 annuaes que reclama, fundado 
na Resolução Legislativa n. 0 l732 de 5 de Outubro de 
1869 ; e reconhecendo pelas informações do 'fhesouro e 
disposições referentes au caso: 

Que, emancipados os africanos livres pelo Decreto 
n.o 3310 de 2~ de Setembro de t86~, deixãra o suppli
cante por tal motivo de ser pago do respectivo venci
mento, porém, que mais tarde a mencionada Resolução 
n. 0 173~ garantiu-lhe esse vencimento, ordenando que 
lhe fosse abonado até a· suppressão do seu lugar de 
Escrivão'; 

Que, em 1870, a Lei de Orçamento n. o t76~ de 28 de 
Junho, votada para o exercício de 1870-1871, con
signou a referida quantia de 6006000 com o mesmo fim, 
mas já na verba competente (art. 7. o § 6;0

) do 1\linis
terio da Fazenda; pelo que, a requerimento do suppli
cnnte, mandou o dito Ministerio, por despacho de 3 de 
Outubro, abrir-lhe assentamento- como extincto- e 
incluil-o em folha, tendo sido no entretanto aquella 
qu,mtia excluída, pela Lei n.o 1836 de 27 de Setembro 

-(para ~o exercício de i87i -1872), do Orçamento do 
Ministerio da Justiça; 

Por ultimo, que, havendo sído contemplad~ . 
cante-como extincto- na proposta do '-•\'atuento 
para o exercício de 1872-1873, a qual serviu de base 
á Lei n. o 2348 de 25 de Agosto de !873, votada para os 
exercícios de 1873-1874: e 1874- i87õ, esta não eli· 
minou da verba respectiva a consignação co:·respon~ 
dente, mencionando aliás a proposta expressamente a 
somma de 1:3!&:~~760- para pagamento do Escrivão de 
africanos livres- e de mais dous empregados da Repar
tif:ão extincta do Ministerio da Fazenda. 

Foi a Secção de parecer, com o qual Sua Alteza a 
Princeza Imperial Regente; em Nome do Imperador, 



DO GOVERNO •. 

Houve por bem Conformar-·se por Immediata Resolução 
de 18 do corrente mez, qué, em face da supracitada Lei 
n. o 176~ e da de n. 0 1836 que lhe serviu dê complemento. 
pois, que excluiu da despeza do Ministerío da Justiça a 
irnportancia do alludido vencimento que a primeira 
mandára incluir na verba competente do Ministerio da 
Fazenda, o que de certo não se faria si não se consi
derasse ex ti neto ou supprimido o dito lugar de Escrivão, 
tem o supplicante incontestavel direito aos 6008000 
annuaes que reclama, como serventuario do emprego 
extincto: de nada valendo o aTgumento de não se lhe ter 
dado destino, porque tal argumento não procede á vista 
da doutrina da .Ordem n.o ~07 de 22 de Novembro de 
i83i e do Aviso á Presidencia da Provincia de Per
nambuco de 13 de Julho de f8~~; e nem o facto da 
demora ou negligencia da reclamação de que se trata, 
porque d'ahi não póde resultar para o supplicante a 
prescripção· do seu direito, mas sómente de uma parte 
da divida, attentas as disposições dos arts. 2. 0

, ~.o, e 5. o 

do Decreto n.o 857 de 12 de Novembro de 1851. 
O que communico a V. S. para sua intelligencia e 

devidos effei tos. 
Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con

selheiro Director Geral da Contabilidade. 

N. 37.- GUERRA.- Ell .27 DE JA~EIRO DE 1877. 

Approva a delilleração tomada pela Junta revisora, de con
siderar com a isenção condicional em tempo de paz, l!e.que trata 
o art. Lo.,~ L 0·n. 0 3 da Lei de 26de Setembro de !87-í, o enteadt> 
de lavrador, casado com mulher viuva. / - (. . . 

. l\finisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
27 de- Janeiro de t877. 

lllm. e Exm. Sr.- Em officio n. o i de 2 do corrente 
communica V. Ex. a este .Ministerio haver approvado a 
deliberação que tomou a Junta revisora da comar{!a de 
1\'la.racás, nessa província, de considerar com a isenção 
t;ondicional em tempo de paz, de que trata o arl. ·L 0 , 

~ :J. o, n. o 3 da Lei n. o 2556 de 26 de Setembro de 187-i, 
o enteado d·e lavrador casado com mulher vi uva, por ser 
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aquelle escolhido por seu padrasto e o unico maior de 
seus enteados e filhos, que o auxilia na lav,ou_ra e na ma
nutençãode outros irmãos menores. 

Em resposta· declaro a V. Ex. que é confirmado o seu 
acto,visto achar-se de accôrdo com o espírito da citada 
Lei e com o que foi por este l\linisterio ·explicado' em 
A viso de 9 de Julho do anrio proximo fjndo. 

Deus Guarde a V. Ex..- Duque de Caxias.- Sr. Presi
dcn te da Província da Bahia. 

N. 38.-FAZENOA.-E~r 29 .DE JANEIRO DE ·1877. 

A's viuvas e filhas solteiras dos Officlaes do Exercito, reformados 
ou não, que fallecerem tendo menos de 2:> annos de praça, 
compete o meio soldo na razão das 25. as partes correspon
dentes ao tempô-de-serviço que elles contarem. 

:Ministerio dos Negocios da Fazen4a.- Rio de Ja- ' 
neiro em 29 de Janeiro d~ 1877. . 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazerida da Província de S. ·Pedro do Rio 
Grande do' Sul, em resposta ao seu officio n. o !79 de 21 
de Novembro do anno passado, que, sempre que os Offi
ciaes do Exercito, reformados ou não, tiverem fallecido 
contando menos de 25 annos de praça, .as suas viuvas e 
filhas solteiras têm direito ao meio soldo na razão das-
25. as partes correspondentes ao tempo ele serviço que 
r..ontarem, na fórma dó art. 8. 0 da Lei n. 0 1220 de 20 de 
Julho de !86~, sendo poréni exceptuaJos des&e favor os 
11th os varões menores de 18 annos, a respeito dos quaes 
regulam as disposições do Atvará de :16 de ·Dezembro de 
:1.790 e Lei de 6 de Novembro de f.827, como foi decla
rado pela Circular n. o 3!1 de 30 de Dezembro ultimo. 

Cumpre, portanto, que o mesmo Sr. lnspector faça 
abona r a D. Mnria Francisca de Bi ttencourt Lopes, vi uva 
do Capitão reformado de cavalbria do Exercito João 
Lopes dos Santos, em vez da pensão mensal de !25500, 
que indevidamente lhe foi marcada, a de 236000 que 
lhe compete, correspondente á metade de 23 vigesimas 
quintas partes do soldo com que foi reformado seu finado 
marido; devendo abonar-se-lhe a respectiva differença 
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úesde 1 deJullw úe 1875emdianlec proceder-se qu;mto 
á divida de exercícios findos, na importancia ele 3756392, 
de conformidade com as disposições em vigor. 

Declaro, outrosim, ao dito Sr. lnspector que, depois 
da publicação da citacla Lei n. o 1220 e da Circular n.o 
D3 ele 13 de Dezembro de 1861, eleve-se reput2r revo .. 
gada e sem applicação ao caso de que se trata a Ordem 
de 27 de Outubro de 1863 expedida á Thesouraria de 
Fazenda da Província ela Parahyba e a que se refere a 
Contadoria da de S. Pedro, na sua informação, a respeito 
do direito da referitb vi uva. 

Bar à) de Cotcgipe. 

~. 3U.- HIPElUO -l'OBT:\HIA DE 31 DE JA~ElllO DE 187i. 

IJá l'L~gulamcnto á ,:aula prcparatot·ia crcalia na Escola 
" Jlolytechnica. - ···-· 

Su;t Alteza Imperial a Regente, em Nome do Impe
rador, H a por bem que, para execução do DL~rreto 
11. o ü4:38 de 22 de Dezembro de 1876, se observe na E.::
cola Pol ytech nica o seguinte 

Reguhunento. 

Art. L o Par a a admissão á matricula na aula prcpa
ratoria, é necessJrio: 

Lo PJgamento de t()Xa na fúrma do art. 17 do3 esta-
tutos da Escola Polytcchnica; -

2. o Certidão de id rHle, q 1w pro \'r ter o cantl i tia Lo mais 
de :15 anno.>:, r n~ falia J1'sle do('nmrnto uma justifi
cação; 

:3.° Certidões de approYação em porlugucz: franccz, 
inglcz, historia, gcographia, arithmetica c geometria 
linear. 

Esta approvação Jcverá ser obtida em exame feito 
na Escola Polytcchnic;~, ou em qualquer outro que sirYa 
para a ma Lricula nas Esf."olas superiores, ou Faculdade.:; 
do lmperio. 

Art. 2. o A approvação nas ma terias Ja aula prepa
ra to ria poderú ser oiJtida por meio de matricula c pro
vas linaes na mesma aula, ou independentemente de 

Dl~CISÕ~S DE !877, ;) 
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matricula em exame prestado na Escola· Polytechnica,
ou na Escola ~lilitar da Côrtc, ou na de 1\larinha . 

. Art. 3. o O exame feito na Es:~ola vcrsarú sobre todas 
as materias da aula preparatoria, salvo si o candidato 
apresentar cr-rtidão de approv::~ção, vúlicla na fórma elo 
artigo preccdrnle, em nma ou mai . .;; materias. Neste 
caso só tcri1 de prestar exame elas que lhe faltarem. 

Art. 4. o Os exames de que trata o artigo precedentr. 
ronst:uão de doas provas, uma éscripta e outra oral, 
de conformiuade eom o disposto nos arts. 53 c 55 dos 
Esta tu tos dn Escola, c serão prcstauos perante uma com
missão composta do Professor, do respectivo Suhstitut.o 
c de um Lente do Corso Geral ou, na falta deste, de al
gnnl dos outros Lentes. 

Art. ~).o Os candidatos, que não tiverem frequentado 
por meio de matricula a aula prepara t.oria, pagarão no 
aeto.da inscripção para o exame a taxa correspondente 
á admissão c á prestação do exame. 

Art. G.o 03 alumnos, que perderem o anno ou forem 
rcprovauos na primeira época ue exames, poderão ser 
adm i ttidos a novo exame na segunda época, pagando a 
respectiva taxa na fúrma do artigo precedente. 

Art. i. o Para a admissão ú matricula no 1. o anno do 
Cur.;o Ger:1l, além das condiç.ucs exigidas para a matri
cula na aula prcparatoria, é necess;:Jrio apresentar cer
tidão da approvação nas ma terias U.esta aula. 

Para a matricula no 1. o ou 2. o curso especial deve o 
~andidato preencher as condições precedentes e mos
trar-se approvado em latim e philí1sophia. 

Disposições transitarias. 

Art. 8. 0 j~' inaugnrada no corrente anno a aula prc
parator·ia; hem assim o i. o anno do novo Curso Geral. 

Art. U. o Conserva-se no corrente anno sem alteração 
a 1 ." c;,dcira do 2. o anno do actual Curso Geral para üs 
ah,unnos que a.té Março. pro~imo futuro se mostrarem 
a pprovados no 1. o a n no do mesmo Curso . 

. As lições desta cadeira porém serão feitas cinco vezes 
por semana, c as rccorda.çõc·s uma só vez. 

ArL. 10. Os exames da 1." cadeira do 1. o anno do 
ac~ual Curso Grr;ll vrrsarão sol,rc todas as materias da 
rdel'itla cadeira. Discrimina r-se-ú o rcsult a do dos ex.a
mrs de gc'omciria analytira c thcnria geral das ef}uaçõcs 
do das outras m::~ terias. 

Art. U. Os alumnos reprovados sómente em geo
metria analytira e theoria geral das equ:tções podet'ãl) 



DO GOVERNO. 

matdcular-se no 1. o anno do novo Curso Geral; os 
reprovatlos em todas as materias, só poderão matri
cular-se na aula prepara toria. 

Aos alumnos ma tricnlatlos actualmente no l. o anno 
do Curso Geral será tambem pennittitlo, de accôrdo 
com o disposto uo art. :L o deste Hegulamento, fazer 
cxamc. sómente tlas malerias tla aula preparatoria, para 
frequentar o dito 1. u anno, segundo o novo programma. 

Art. 1.2. Os alumnos do 2. o anno do actual Curso 
Geral, que até Março de 1878 não tiverem sido appro
vados nas ma terias da 1.. a cadeira tlo mesmo anno, fica
rão sujeitos ás disposições que regulam o novo Curso 
Geral, de sorte que em 1878 este funccionará em toda a 
sua plenitude, conforme as condições geraes dos Esta
tu tos da Escola Polytcchnica e o citado Decreto de 22 de 
DezctniJro de f87ü. 

P;tlacio do Hio de Janeiro em 31 de Janeiro ele 1877.
José Bento da Çunha e Figueiredo. 

N. ~0.- GUERRA.- E:\1 :31 DF. L\~EIRO DE 1877. 

Declara a quem compete rubricar o receituario da Enfermaria 
.Militar de uma Companhia de Infantaria. · 

Ministerio dos Negoeios da Guerra.-Rio de Janeiro, 
:31 ele Janeiro de !877. 

lllm. e Exm. Sr.-Tendo V. Ex. submettido á con
sideração deste l\finisterio, com o seu officio n. o 132 de-
2ü de Dezembro ultimo, cópia do que lhe dirigiu o Com
mandante da Companhia de Infantaria dessa província, 
consultando a quem compete rubricar o receituario da 
Enfermaria 1\lilitar, na falta do Oifieial de estado-maior, 
declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins conve
nientes, que semelhante attribuição é da competencia 
do Official de dia, na fórma do disposto no A viso de 7 
de Janeiro de 1862, ·publicado na ordem Jo dia n. o 302 
de 2õ elo mesmo mez e anno; devendo_, na falta do 
dito Official, ser aquella form:didade preenchida pelo 
Commandant.e da Companhi:-t~ que tem de comparecer 
todos os dias no quartel. 

Deus Guarde a V. Ex..-DuquedeCaxias.'-Sr. Pre
sidente da Provinda das Alagôas. 

r.A:AA:f'~ 
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N. ~L·-GUERRA.-El\1 31 DE JANEIHO DE !877. 

Declara quaes as condições, em que as consignações devem ser 
satisfeitas independentemente de ··procuração. 

1\linisterio dos Negocias da Guerra. -Rio de .Janeiro.) 
31 de Janeiro de 1.877. 

Declaro a Vm., para seu conhecimento e· fins con
venientes, que a consignação de oitenta mil réis (806000), 
estabelecida nesta Côrte pelo 2.° Cirur~ião do Corpo de 
Saucfe do Exerci to Dr. Abdon Felin to l\lilanez a seu filho 
AbJon Felinto l\lilanez Junior, e cujo pagamento foi · 
autorizado por Aviso de 2 do corrente mez, deve ser 
satisfeita independentemente de procuração, não só 
porque o citado aviso ordenou que o referido pagamento 
fosse feito á pessoa determinada, designando-a por seu 
proprio nome, caso em que não é pratica exigir a apre
sentação de tal documento, mas tambem porque as con
signações em favor de pessoas de família são sempre 
consideradas como :para alimento das mesmas, na fórma 
do Aviso n. o 2ü0 de 3 de Ag-osto de 1.8G7. 

Deus Guarde a V m .-Duque de Ca.JJias. -Sr. Inspector 
da Pagador ia das Tropas da Çôrtc. 

N. 42.-FAZENDA.-Eu 3 DE FEVEREIRO DE 18'17. 

Nega provimento a um recurso sobre classillcação de papel 
submettido a despacho na Alfandega da Bahia. 

Ministerio elos Negocias ela Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 3 ele Fevereiro de 1.877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente in lerino elo Tribuna I 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia que o 
mesmo Tribunal resolveu não dar provimento ao re
curso tra nsmi ttido com o seu o meio n. o 3 de 3 de .Ta
neiro proximo tlndo, interposto por Manoel Jacques 
Jourdan da decisão pela qual a dita Thesouraria con
firmou a da Alfandega que classificou como « papel para 
escrever,» sujeito á taxa de 1GO réis.o kilogramma~ a 
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mercadoria, cuja amostra acompanhou o recurso de que 
se trata, contida em dez volumes com a marca S B e 
.J dentro de um triangulo, e que o recorrente sub
metteu a despacho pela nota n. o 93 de 31 de Maio de 
1876, como papel para impressão, afim de pagar a taxa 
de 20 réis, visto ter sido regular aquella classificação 
por servir o mencionado papel tanto para escrever como 
para impressões de luxo. 

Barão de Cotegipe. 

N. 43.- GUERRA. -EM 3 DE FEVEREIRO DE 1877. 

Declara como se deve proceder a respeito da fiscalisação das 
contas da Enfermaria Militar a cargo de uma Companhia de 
Infantaria.~--

l\Iinisterio dos Negocias da Guerra .-Rio de Janeiro_, 
3 de Fevereiro de !877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio que V. Ex. 
me dirigiu em 5 de Dezembro ultimo sob n.o !26, re
lativamente ás duvidas occorridas entre o Comman
dante da Companhia de Infantaria dessa província e o 
Delegado do Cirurgião-mór do Exercito, sobre a compe
tencia de fiscalisação das contas da Enfermaria l\lilitar 
a cargo daquella companhia, declaro a V. Ex. que, a 
exemplo do que se pratica nos Hospitaes Militares desta 
C<1rle_, as referidas contas devem ser remettidas ao dito 
Delegado, o qual, depois de examinai-as_, as devolverá 
eom seu parecer ao Commandante da companhia, a fim 
de que, observadas as disposições da Lei, se effectue 
então o respectivo pagamento. 

Deus Guarde a V. Ex.. -Duque de Caxias .-Sr. Pre-
sidente d1 Província das Alagôas. · 
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N. 4~.- JUSTIÇA.- ElH 3 DE FEYERRIRO DE 1877. 

A multa~ de que trata o art. ~5 do Decreto n. o 4835 do 1. o de 
Dezeml.Jro de :1.87:1., deve ser <tppli1:aua uhla só vez, sem atten
ção ao numero de iudi viduos, á~.;cr~.;a dos quaes versar a 
omissão. 

2. a Secção.- Circular.- Ministerio dos Negodos da 
Justiça.-Rio de Janeiro_, 3 de Fevereiro de :1877. 

111m. e Exm. Sr.- Parâ satisfazer ao que solicitou 
o l\Iinisterio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c 
Obras Publicas, em Aviso de 26 ílo mez findo, communico 
a Y. Ex., afim de fazer constar aos Juizes e Tribunaes 
dessa Província_, que Sua Alteza a Princeza Imperial, He
gente em Nome do Imperador·, Conformando-se_, por 
lmmcdiata Resolução de 18 de Janeiro ultimo_, com o 
parecer das Secções de Fazenda e do Imperio do Conselho 
de Estado, exarado em Consulta de 7 de Agosto do anno 
proximo passado, Houve por bem Decidir~ que a multa_, 
de que trata o art. 35 do Regulamento annexo ao Decreto 
n.o .183~ do 1. 0 de Dezembro de 1871, deve ser applicada 
uma só vez, sem altenção ao numero de indivíduos_, 
áccrca dos quaes versar a omissão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Sr. Presidente da Provincia de ..... 

N. M).-l\IARINHA.- El\I ~ DE FEVEREIRO DE 1877. 

Manda incluir na demonstração mensal das dcspczas rc:lliza•las, 
remettida pelas Thesourarias de Fazenda, as quantias que 
forem arrecadadas por supprimentos feitos e que devam SPI' 

attendidas sob o titulo- Despeza a annullar. 

4.a Sec~ão.-N. 302.-Ministerio Llos Negoeios da 
Marinha.- Rio de Janeiro, r> de Fevereiro de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.- Fico inteirado das informações rrur 
vieram annexas ao officio de V. Ex. n.o 671 de 15 de 
Dezembro ultimo, e foram prestadas pelos Inspeetores 
da Thesouraria de Fazenda e Arsenal de .Marinha dessa 
província_, a respeito da indemnização de 1 :87!)6171, 
a que tinha direito a Repartição a meu cargo, e de que 
tratei em Aviso n.o 2112 de 16 de Setembro do anuo 
proximo findo. 
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Com o fim tJe prevenirem-se C1ctos iden L i c os aos que 
motivar~1m o di Lo aviso, rccommcn.clo a V. Ex. expe
dição de ordens á rderitla TbesoHraria de Fazenda pJra 
que d'ura em diante uas demonstrações mensalmente 
remetthlas tla despeza ctJcctua•Ja deste 'Ministerio, men
cione qualquer quantia que tenlw sido <lrrecadada, por 
supprimentos fci tos dentro do exercido a que deva ser 
atlendida solJ o Litulo-De:'pezas a annullar-; dando-se 
Lambem conhecimento (las que forem rscripluradas nos 
balanços para o Thc~o:~ro, pertencentes á rereita geral e 
procedentes da Rep:1rtição de Marinha. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco.
Sr·. Prcsiden te da Provi ncia <lo P:11·ú. 

N. 4ti.-GUEHRA.-E~r ()DE rEVEREJRO DE 187i. 

Declara que as propostas pa1·a nomea0iio de Enfermeiro-mór e 
Enfermeiros das Enfermarias l\Iilitares são da compctencia dos 
Delegados do Cirurgião-mór nas provincias. 

~Jinisterio dos Negodos Lia Guerra .-1\io de .Janeiro, 
G de Fevereiro de 1877. 

111m. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para seu 
conhecimento e em respost:1 ao seu officio n. o 118 de 20 
ele Novembro do anno proximo passado, que fica appro-
vaJa a deliberação~ que V. Ex. tomou, de declarar, 
em solução á consulta que lhe dirigiu o Commandante 
da Companhia de Infant<lria dessa provinci:1, qne, não se 
achando ainda organizatl:1 a Companhia de Eufermeiros 
1\liliUtres, e em vista do art. Hi7 do Hegulamento de 7 
de Março de :18:)7, as propostas para nomeação de En
fermeiro-mór e E11fermeirostlas Enfcrm;.~rias .Mililarcs, 
são da compctencia dos Delcg·atlos do Cirurgião-mór do 
Exercito, que nas províncias exen:em as attribuições 
deste, na conformidade do art. ti-1 do referido Regu
lamento, devendo tacs propostas ser submettidas á a - -... 
provação c~os .commanl~ante:; das Arr~as,. e, . ( ~sr:--,~·,- ""· 
tes, da prune1ra autondade ela pronnc :, ~(',~ ~~ üF".rflht~~' 

Deus nuarde a V. Ex..-Duque de . ~~r. Pre- · 
sidcniL' da Provinda dns Alagôas.!! ~-

d~ 
~~ i' r.-.. ('~.:;. 

·~·\~---- . \~ ~-~:~~ 
;<. . . c:::Ç·'· .. · . .,~ 

f"r~ lJo;...· -~ 
·---~·~.;.> 
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N. <l7 .-JUSTIÇA.- E:\1 7 DE FEVEREIRO DE f877. 

Incompatihi !idade de servirem no mesmo termo sogro e genro, 
sendo este TaiJelWío e Est:riv<1o do Judicial e arJuclle Partidor. 

2.a Secçüo.-1\linistPrio dos Ncgocios da .Tustiça.
Ri o de .Janeiro, 7 de Fevereiro de '1877. 

lllm. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em rcspnsta 
ao officio de 11 do mcz findo, que, á vista da Ord. Li v. 
L o Tit. 7U § !t5 e do Aviso de 9 de Outubro do- anno 
passado, não poucm servir conjunct<tmente, no termo 
de S. João fiO Príncipe_, Manoel Bernardes ele Loyola, 
provido por Decreto de 23 de Maio de 1813 no officio de 
Partidor, c seu· genro Olegario Soares de Oliveira, 
nomeado por Decreto de 12 de Janeiro de 1876 para 
exercer os de 1. o Tabellião e Esc ri vão do Judicial durante 
a vida do rcspccti r o serven tua rio vi tal i cio. 

Em taes cireumstancias, tlevendo o cHeito da incom
patibilidade rceahir sobre o mencionado Olcgario, que 
obteve a nomeação em ultimo lugar o temporariamente, 
haja V. Ex. de propor pessoa idonea para substituir o 
proprietario dos officios de Tabellião c annexos, como 
determina u Decreto n. 0 468:3 de 27 de Jaueiro de 1871. 

Convem outrosim que V. Ex. informe qual a }(Ü da 
creação elo officio de Distribuidor e o motivo de estar 
sendo ai li exercido, independente de nomeação, pelo ser
ventuario do de Pê~rtidor. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcàhti de 
Albuquerqne.- Ao Sr. Presidente da Pro v i ncia do R i o 
de Janeiro. 

N. 18.- .JUSTIÇA.- EM 7 DE FEVEREIRO DF: 1877. 

Ao Promotor Publico compete denunciar os membros de uma 
Junta parocllial, que deram causa á nullidade da quali
ficação. 

2.asecção.-Minislcriodos Neg-ocios ela Justiça.
Rio de Janeiro, 7 de Fevereiro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao 
o meio n. o 77 de 23 de Novembro ultimo, que o Pro
motor Publico da comarca dessa capital deve, na fórma 
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da lei e á vista flo acórdão proferido pela Relação do 
districto em 19 de Setembro do anno passado, denunciar 
os membros da Junta parochial de S. José dos Pinhaes, 
por terem dado causa á nullidaue da qualificação; não 
sendo admissivel, segundo a doutrina do Aviso n. o 70 de 
7 de Fevereiro de 18n6, a consulta do mesmo Promotoe 
sobre a classificação do delicto. 

Deus Guarde a V~ Ex.- Diago Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Ao Sr. Prcsillcntc da Província do Pa
raná. 

N. !!9.- JUSTIÇA.'- ElU 7 DE FEVEREIRO DF. !877. 

Casos em que é o Jui~. fie Direito chamado para exercer juris
dicção plena de 2.a instaBcia. 

2. a Secção. -l\linisterio dos Nego cios da Justiça.
Riu de .Janeiro, 7 de Fevereiro de t877. 

lllm. c Exm. Sr . .:._ Com officio n. o 3 de -1 do mcz 
findo, o antecessor de V. Ex. submetteu ao conheci
mento do l\Iinisterio a meu cargo a consulta feita pelo 
Juiz de Direito da L a vara cível da comarca da Fortaleza 
sobre a seguinte questão: se, á vist1 dos arts. 6. o, 7. o 

e 8. 0 do Decreto n.o 5618 de 2 de Maio ele 18í4, e Avisos 
de 20 de Julho do mesmo anno e 22 de Fevereiro de 
!876, póde o Presidente de uma Relação composta de 
sete membros, havendo cinco presentes, chamar Juiz 
de Direito para exercer a jurisclicção plena de segunda 
instancia. 

Em resposta declaro a V. Ex., que essa duvida já 
foi resolvida pelo Aviso n. o 98 ele 26 de F(wereiro d'~ 
187õ. 

Deus Gu:.~rcle a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Ao Sr. Presidente da PrO\'ineia do Ce:-~rá. 

~ DECISÕES DE 1877. (í 
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N. ;_;o.- GUERRA.-E:u 8 DE FEVEnEino nr;: 1877. 

Eshbelece condições, que devem ser observadas como regra 
geral iJara lodos os ~~~~-:!elos. 

:Ministerio dos Negocios da GtH:rra. -llio de Janeiro, 
8 de Fevereiro de f877. 

Tendo V. S. com o seu officio soh n. 0 H de ti de Ja
neiro ultimosubmetlido á consideracão deste ~Jinisterio 
a minuta do contracto, que tem de· celebrar com An
tonio Dias Ribeiro, para a sulJstituiçJo da chaminé c 
mais concertos no fogão da cozinha gera I das praças do 
Asylo de Invalidos da P<ttria na ilha Jo Bom-Jesus ; de
claro a V. S., para seu con IJecünen Lo c governo, qur 
fica approvado o referido con tracto, elevando-se, porém, 
a primeira mulla em que incorrei' o contractador, a dez 
por cento e a segunda, a vinte po1· cento, c consi
gnando-se a clausula de, no caso de reclamação por parte 
do empreiteiro, haver sómente recurso para este 
1\Iinisterio, que resolverá definitivamente a respeito da 
questão pendente. -

Outrosim declaro a V. S. que e:~tus GonJiÇõcs devem 
ser observadas como regra geral para toJos os con
tractos. 

Deus Guanle a V. S.-Duque de Co.x:üts.-Sr. Dirc
rtor das Obras :Mil i lares da Cdrte. 

N. ~il.-FAZENOA.-E~t 12 OE FEYF.Rl<~lRO DE '1877. 

Podem ser substitqidas por simples officio elo Juiz as deprecadns 
legaes para a entrega das lteranç;as jacente..; e hens vagos 
recolhidos aos cofres publicos, selllpre que a r1uantia á- le
vantar não exceder a 2:000t~ooo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .~Hio de Janeiro 
em !2 de Fevereiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tleclara aos Srs. lnspeclol'es das 
Thesourarias de Fazenda que para a ehtrega aos legí
timos Jwrdeiros, ou a quem th' direito pertencerem, tl::t~ 
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heranças j:-~ccnLcs e bens vagos recolhidos nos cofres pu~ 
blicos, snmpre que a quantia a Jcvantl1r não exceder de 
2: 000~000, sem emolumento algum, podem não só ser 
substi Lu idas as deprct:adas legaes por simples o1Iicio uo 
Juiz, nos termo~ do ar f. õ9 uo Dcereto n. o 2.í;J3 de t:J 
de Junho de 1859, mas tamLem, como ultimamente se 
tem permittido, ser dispensada n npresentação dos autos 
originaes das habilitações de que trata o art. 58 do 
mesmo Decreto; ficando, outrosim, os Srs. lnspectores 
na intelligencia de que ha evidente erro typog-raphico 
no modo como se ncham col!oeados os algarismos da 
quantia de dous contos de réis a que se reft're o supra
citauo art. 59. 

Barão de Cotegipe. 

N. 5::?.-FAZENDA.-E:\I l'l DE FEYEREIRO DE 1877. 

Autoriza a concessão de direitos de consumo para os cavallos 
e bestas, assim como para as pipas usadas importadas pelo 
argentino Rapllael del Sar com destino a suas xarqueadas. 

)'finisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em i~ de Fevereiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente interino do Tribunal 
do Thesouro Nacional, tendo em vista o disposto no 
art. ll da Lei n .0 23~8 de 25 de Agosto de 1873, autoriz:l 
o Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província 
de 1\fato Grosso para conceder i~enção tle direitos de 
consumo não só para os cavallos e bestas que o subdito 
argentino Uaphael del Sar pretende introduzir na 
mesma província, a fim de serem empregados no esta
belecimento de xarqueaua que possue no município de 
Caceres, como tambem para as pipas usadas destinatlas 
a servirem de vasilhame á graxa que exportar, conforme 
pede no requerimento transmittido pela Presidencia 
com officio n. 0 16 de 22 fie Dezembro ultimo. 

Barâo de Cotegipe. 
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N. ;)3.- .JUSTIÇA.- El\I 14 DE FEVEREIRO DE 1877. 

Ao Governo Imperial compete conhecer de um recurso por in~er
posição de multas lJClo não cumprimento de contractos feitvs 
com a administração. ·· ·· -- - --- · 

2. a Secção.- :Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 14 de Fevereiro de 1877. 

Illm. e Exm. S~.- Foi ouvida a Secção de Justiça 
do Conselho de Estado sobre o recurso que João Fr.an
cisco Fernandes, empreiteiro das obras do theatro de 
Nossa Senhora da Paz, interpóz do acto, pelo qual o 
antecessor de V. Ex. impôz-Ihe a multa de 41:4666866, 
por haver excedido o prazo para a conclusão elas mesmas 
obras. 

E Sua Alteza ImpcriaJ, Regente em Nome do Impe
rador, Conformando-se com o parecer da referida Secção, 
l\landa devolver o dito recurso c mais papeis, que 
acompanharam o oliicio n. o lJ:01 de 2 ue Setembro do 
anno passado, afim de que V. Ex., tomando conheci
mento do assumpto, por ser da competencia elo Governo 
Provincial, defira como entcnclcr de justiça, ficando 
salvo ao peticionario, quando se julgue prejudicado, o 
direi to de usar dos meios, que lhe facultarem as leis. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Ao Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 5~. -JUSTICA .-El\1 11: DE FEVEREIRO DE 1877. " . 
Explica os vencimentos que competem ao Juiz de Direito no

meado Chefe de Policia antes de entrar ÜÕ-eiercicio deste 
cargo e a verba por onde corre a despeza ; e declara como se 
deve contar o prazo para a entrada em exercício. 

4.a Secção. -l\'Iinisterio dos Negocios da Justiça. 
-Rio de Janeiro em 14 de Fevereiro ele 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Faça V. Ex. constar ao Inspector 
da Thesouraria de Fazenda, em resposta ao officio n. o Hi 
de 19 de Outubro ultimo: 

Que~. segundo a dou trina do Aviso n. o õ-í de 13 de 
Fevereiro de 1873, foi regular o pagamento elo ordPnaclo 
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ao Chefe de Policia dessa província, Juiz lle Direito 
Francisco José de Souza Nogueira, desde a data de sua 
nomeação para aquelle cargo até a do exercício que 
assumiu no prazo legal; 

Que a despeza proveniente desse pa!!amento dexe ser 
classificada na verba-Pes~.oal c material da Policia-de 
conformidade com o Avisoll. o 327 de :13 de Setembro 
do dito anno; 

Que, finalmente, o Juiz de Direito nomeado Chefe de 
Policia não é obrigado a declarar que aceita a com
missão, devendo o prazo para entrar em exercício con
tar-se da uata da publicação no Diario Oflicial. 

Deus Guarde a V. Ex.- Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque.- Sr. Presidente ua Província do Rio 
Grande doNortc. -

N. 55.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-El\1 f!.~: DE FEVEREIRO DE 1877. 

Sobre e~cravos apprehendidos em um quilombo. 

N. ô.-2.a Seccão.:-Directoriada Agricultura.-Minis· 
terio dos Negocias da Agricultura, Commert:io e Obras 
Publicas. -Rio de Janeiro, f4 de Fevereiro de 1.877. 

111m. e Exm. Sr.-Satisfez V. Ex. a exigencia cons
tante do Aviso deste Ministerio de 2~ de Outubro ultimo, 
remettendo-me cópia do processo reta tivo aos escravos 
apprehendidos no quilombo-Curuá-, termo de Alem
quer, abandonados por seus senhores e declarados livres 
pelo Juiz de Direito e deOrphãos dessa capital. 

Ao officio de 26 de Dezembro, com que V. Ex. me 
enviou a referida cópia, acompanhou em original o que a_ 
V. Ex. dirigiu o mencionauo Juiz; e de um c outro consta 
que os libertos, tendo recebido as respectivas cartas~ 
que são a cópia da sentença, recusam eon lractar seus 
serviços, conforme lhes fôra intimado_. na fórma da lei; 
preferindo retirar-se com os filhos 1las casas em que se 
achavam depositados. 

Para conter os ditos libertos, que por esse modo 
illudem as ptescri pções legaes, propõe o Juiz de Direito 
c de Orphãos que srjam alistados na Armada; alvitre a 
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que V. Ex. acrescenta o de alistar os menores nascidos 
depois da Lei n. o 2010 de 28 de Setembro de 1871 nas 
companhias de aprendizes marinheiros. 

Sobre este assumpto cabe-me ponderar a V. Ex.: 
L o ,Que, declara!los I ihertos os escravos abandon:.lClos 

por seus senhores, na fórma do art. 6. o ~ 1." da Lei de 
28 de Setembro, ficam durante cinco annos sob a 
inspecção do Governo, devendo contractar seus serviços, 
sou pena de serem con~trangidos, no caso de viverem 
vadios, a trabalhar nos rstalJelccimentos publkos, con
strangimento que aliús cessa, sempre que exhibam 
contracto de serviço, como tudo dispõe o referido 
art. ü.o em seu~ õ. o c o .1rt. 79 do Reg. que baixou 
com o Decreto n. o :)f3t:i de 13 de NovemiJro de 1872. 

2." Que, dcclarad:Js libertas as mãis dos ingenuos, 
estes devem acompanllal-a::;, ficando desde logo sujeitos. 
á legislação commum, de accúrdo. com a doutrina do 
art. 1. 0 ~ 4.0 da Lei, que dú á mulller escrava, que obteve 
sua liberdade, o direito de levar comsigo os filhos 
menores de 8 annos. 

Deus Guarde a Y. Ex. -Thomaz José Coelho de 
Almeüla .-Sr. Presidente ela Província do Pará. 

N. nli.-AGRICULTUH.A, COl\li\IERCIO ,E OBRAS PU
BLICAS.- Eu f't, DE FEVEREIRO DE 1877. 

Manda rectificar a matricula de 6! escravos. 

N~ 4.- 2.a Secção.-Dircctoria da Agricu1tura.
Minist•~rio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro, :l~ de Fevereiro de 
1877. 

111m. e Exm. Sr.- O Dr. Pedro de Cerque ira Lima 
requereu a este l\Iinisterio que fosse transferida para 
seu nome a matricula de ü~ escravos de sua propriedade 
residentes no cngrnho Pombal, si to na ft'ep;uezia de N. 
S. de Paripe, o:; quars foram equivocadamrnte matl'i
culados como pertencentes a seu filho Pedro Emílio de 
Cerqueira Lima, Administrador do referido engenho. 

Posteriormente, em petição stib1nettida a essa Presi ~ 
dencia declarou que., por 1ap3o, dissera no requerimento 
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inicial serem 6a os escravos, quando realmente eram só 
63, por pertencerem dous delles a seu dito filho Pedro 
Emilio de Cerqueira Lima. 

Confirmadas as allegações do supplicante pelas infor
mações que ess~. Prcsidencia me transmittin com officio 
uc i5 do mcz findo, e verificado que dos 63 escravos 
eujos nomes constam do olllcio da Recebedoria das 
Rendas Internas, dessa c<Jpital, onde se acham recolhidos 
os livros da matricula, fallcceram dous em Janeiro de 
187<1, autorizo V. Ex. a mandar que nos mencionados 
liYros da matricula, sejam transferidos para o nome do 
Dr. Pedro tio Ccrqueira Lima os 61 escravos restantes, 
descontados assim os de nomes l\lanoel e Alexandre, 
fallccido~, e exeeptuatlos os de nomes 1\laria da Piedade 
e Raymundo, que se prova e o supplicante confessa 
serem de propriedade e dominio de seu filho. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província da Bahia. · 

N. ;)7.~ FAZENDA.~EM J;j DE FEYEREIRO DE 1877. 

Sobre o modo de contar o prazo marcado pela Circular do f. o de 
Abril de 1871:, para os Yigarios sellarem sem revalidaf~<lo os 
livro~ de registro de baptismos e obitos dos 111bos livres de 
n1uüi'er escrava. 

hliniste:-io dos Negocio.::; dn Fazend:-~.- Rio de Janeiro 
em 15 de Fe\'Creiro de i877 . 

. O Barão de Cotcg·ipe, Presidente interino do Tril.mnal 
do Thcsouro Nacional_, de conformidade com o Aviso 
11.

0 25 do 1\linisterio da Agricultura, Commercio c Obras 
Publicas de 25 de Novembro ultimo, rccommcnda aos 
Sr:5. lnspectorcs das Thesourarias de Faze·nda a expe
dição Jas neccs~:uias ordens p:tra que as Collcctorias c 
1\lesas de Hcnd<~s sob sua jurisdicção annuncicm por 
edital, se ainda o não tiverúm feit.o, que, nos termos da 
Ordem n. o :w:1 de 11 de Se tem IJro de 1874, começ:..~ da 
data do mes:uo edital o prazo improroga vel tle trinta 
dias concedidos p:~la C:rcular n.o ()do Lu de _\IJril d(~sse 
anno para os Vignrios !'ellarem sem revalidação os 
livros d0 re.!!Í:\ii'O dos haptismos e olJitos dos filhos 
lincs de mulher escrava, a que se refere o arL. t;.l) 
~ 5. o da Lei u. o 20í0 de 28 de Setembro de 1871. 

Banlo de Cotegi]'e. 
IAA:.Af'.JI:.AJ'V' 
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N. 58.-FAZENOA.-En in DE FEVEUEIRO DE 187i. 

::olvc duvidas sobre a eleição ela Directoria do DancoCornmercial 
do Pará. · 

Ministerio J.os Negocias fla Fa:wnd:-1.-Hio ele Janeiro 
em lo de Fevereiro de 1877. 

Communico a Y. S., para os J.evidos effeitos, que Sua 
Alteza a Princeza Imperial Hegcnte; em Nome tlo Im
perador, Conformando-se com o pnrecer que deu a Scc
rão de Fazenda tlo Conselho de Estado sobre as duvidas 
i)ropostas por V. S., em seu oflicio de 2ü de Setembro 
ultimo, relativamente á eleição dos membros da Direc
toria desse Banco, Houve por bem Decidir, por Immc
diata Resolução de 31 de Janeiro proximo passado: 

L o Que não h a nos esta tu tos do mesmo Banco artigo 
algum contrario á Lei n. o 1083 de 22 de Agosto de 1.860~ 
c que, portanto, devem prevalecer as suas disposições, 
sendo livre á assemhléa geral dos aceionistas propor 
qualquer alteração ou reforma que entenda convc
rliente aos seus interesses. 

2. 0 Que é obrigatoria a eleição annual de toda a Direc
tot.ia c que, só no caso de reeleição de todos os membros 
da que findar, se deverá proceder á eliminação do mais 
antigo dos votados, ou ao sorteio no caso de igual anti
guidade, procedendo-se em acto successivo á eleição dr, 
um novo Uirector para preencher o lugar do eliminado. 

3. o Que assim resolvidas a L a e 2 o a duYidas, fica tam
hcm comprchcndida a 3." para o caso de renova(:ão na 
época marca <la nos esta tu los, que se regula pelo prin
cipio de confiança, cxcluida a hypothcsc de faltas ou 
omissões culposas, porque a respeito dessas se observará 
o direito commum. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Presi
dente do Banco Commerdal do Pará. 
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N. ~9.-FAZENDA.-E.'If 16 DE FEVEREIRO DE 1877. 

Manda proceder ü indcmnização das quantias tiradas scmeslral
mcnte do capital do Banco Predial para fazer face ás dcspezas 
da administração, por.·naotcr sido sufficiente a commissão de 
fl/2 °/0 recebid.a dos mutuarios. · 

l\Iinistcrio uos Negocios ela Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 16 de Fevereiro de 1877. 

Haventlo decorrido j:t trt'S annos, sem que fossem 
pagas as quantias devidas ao capital do Banco Predial, 
~emcstralmentc tiraLlas por não tersiuo sufficiente para 
Jazer as despczas da administração desse estabeleci
mento a commissão de um e meio por cento, recebida 
dos mutuarios, a qual na intelligencia do Banco era a 
unica fonte de que tleviam emanar os recursos para 
aquelbs uespczas, cumpre proceder quanto antes áquella 
indemnização, visto como nenhum resullado se tem 
colhido, quanto ú possibilidade de saldal-o de outro 
moLlo , pela demoraLla concurrencia de novos mu
tua rios. 

E considerando o Governo Imperial que este assumpto 
é grave, por estar em opposição com as disposições le
gaes sobre estabelecimentos bancarios, resolveu: 

1.(j Conceucr ao dito Banco o espaço de um anno para 
ajustamento elas contas, contribuição para despezas e 
diversas contas, onde figura, segundo o balancete do 
anno proximo passado~ quantia superior a 129:000~000, 
em que importam as sommas retiradas que não podem 
deixar de ser consideradas-~leOcit do capital. 

2. o Que um·antc esse prazo se passem os -Fundos ele 
reserva- para essas contas, e sejam ellas completamente 
saldadas com os lucros futuros, aintla que essa operação 
importe-deficiencia ue dividenuos nos dous seguintes 
semestres, como é expresso no art. 33 dos estatutos do 
Rmco c art. :17 do Decreto n. o 27 H de 19 de Dezembro 
Llc 1860. 

3. o Que d'ora em diante sej3 a Lei de 21 de Se-
tembro de :186-í executada de modo que não acarrete __ _ 
iguaes inconveninntes, sendo certo que sua vcrd . ((\;.r.-; 
intclli~u~ncia neste ponto é., sem du,~ida alg~UJ , ij~\J/"\lf: ...,i 
car ás dit .. s despL'Z<:S a quantia produzida ·iàa 
commis~ão, mas n io impede, nem poclic ir que 
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em falta do completo pagamento, seja cllc inteirado com 
parte dos lucros do estabelecimento. 

O que communil'o J Vm. para os tleviuos etTeí Los. 
Deus Guarde a Vm.- Barão de Cotegipe.- Sr. Presi~ 

dente da Dircctoria elo Banco Predial. 

N. 60.-FAZENDA.- Elu i7 DE FEVETIEIRO DE 1877. 

Indefere um rcctuso int~rposto para o Conselho de Est~ulo, sobre 
multa de direitos em dobro imposta pela A\fandega do Rio de 
Janeiro ao Capitclo da galera americana Bertha. 

:Ministerio tlus Negocios ua Fazenda.-Rio (}c Janeiro 
em 17 ue Fevereiro dr, 1877. 

Comnnmico a V. S. para os t.levillos cffcitos que foi 
inucf.crido pela Imperial Besolução de Consulta da Scc
<~ão de Fazenda do Conscllw de Estado de 31 tle Janeiro 
proximo passado, o recurso interposto por Norton, 
:Mcgaw & Youle da decisão do Tribunal elo Thesouro 
NaGiona l confirmando a dessa lnspe~toria, que obrigou 
o Capitão da galera americana Bertlza, procedente tle 
Li verpool, ao pagamcn to de J i rei tos em dobro, na im
portaneia de 2:84,~~340, pelo fllclo de incluir na lista 
de sobresalentcs mui tos volumes contendo roupa que 
dizi<~ ~er para u~o dn tripolação ~ visto não ter havido 
na supracitada decisão incompetencia, excesso de poder 
c violllção Je lei ou de formulas essericiaes, conforme 
d ispõcm os arts. 28 e :29 do Decreto n. o 2343 de 29 de 
Janeiro de 1859. 

Deus Guarde a V. S.- JJardo t!e Cotcgipe.- Sr. Con
selheiro In-peetor tla Alfandcga do Hio de Janeiro. 
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N. 61.- FAZENDA.- El\1 ID DE FEVEHEIRO DE 1877. 

Dá provimento a um recurso interposto de decisão da Alfandega 
do lHo de Janeiro, a fim de ser~m despachadas livres de direi tos 
duas bombas rnoviclas a vapor, á vista do fim a que -são· ·des
tinadas. 

Ministerio uos Nego cios da Fazentla.- Rio de Janeiro 
em 19 de Fevereiro llc 1877. 

Cvmmunieo a V. S., para os devidos e1Jeitos, que~ 
tendo sitlo presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o recurso intúposto por Alfrctlo Gonç:1l res Guimarães 
da decisão dessa Inspectoria de 10 de Agosto ultimo, qun 
o obrigou a pagar direi tos por cl uas bombas, movidas a 
vapor, vindas de Li-rerpool no vapor inglcz Vandick, 
e destinadas, uma á lavagem da mantlioca, fabricação de 
farinha e ao despolpamento uc café na fazenda de 
Pantano, no município de CêibO Frio, e a outra á fabrica 
Je formicida, pertencente ao Dr. Guilherme Schüch 
(le Capanema, na Ilha cio Governador, o mesmo Tri
bunal~ rceonhc~endo que as bombas de que se trata 
devem ser consideradas como machinns, ú vista da ex
pressa disposiç.ão da ullima parte do art. 1HJO ua Tarifa 
das Alfandegas e do que estabelece o art.1215 da mesma 
Tarifa c o art. 4. 0

, ~ 29, de suas disposiçõe:; prelimi
nares, resolveu deferir o recurso e mandar despachar 
livres de direitos as referidas bombas. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspcrtor ela Alfanclega do Rio de Janeiro. 

N. ü2.- GUElUL\..- E:u ::!1 DE FEYEnEIHO DE 1877. 

Declara qnc, no caso de qualquel' duvida. a respeito de conl_ta.cj_Qs 
com o llinisterio da Guerra, só haverá recurso pariõrí1esmo 
Ministerio, cujo despacho, por defini tiYo, não dará lugar a 
outro procedimento. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Hio de Janeiro_, 
91 de Fevereiro de 1.877. 

1\Ianda Sua Allcza a Princcza Imperial H.egente, em 
~ome tlo imperador, por esta Secretaria de Estado, de
clarar ao lnspector da Thcsouraria de Fazenda elo Rio 
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Grande do Norte, para seu conhccimen to c em resposta 
ao seu officio n. o i de 8 de Janeiro ultimo, que ficam 
approvados os contractos celebrados pela di ta Thesoura
ria com o Phannaceutico José Gervasio de Amorim 
Garcia, para o fornecimento de medicamentos á Enfer
maria Militar da d it:1 província e ás famílias dos mil i
tares, durante o corrente semestre, e com o negociante 
Francisco Daniel Seabra de Mello~ para o de azeite de 
mamona c fios de algodão a diversas e~tações, no indicado 
período ; devendo a mencionada estação, nos futuros 
contractos, incluir como condição que, no caso de qual
quer duvida, só haverá recurso para este l\Iinisterio, 
CUJO despacho, por definitivo, não dá lugar a outro pro
cedimento, e acrescentar nct ui tima condição, que a 
mesma Thesouraria se reserva a faculdade de rescindir 
o contracto, sem que por i~so o contractador possa recla-

. mar indcmnização, seja qual for o pretexto. 

Duque de Caxias. 

N. 63.- GUERRA.- El\1 21. DE FEVEREIRO DE 1877. 

Declara como deve ser uunido o crime de auscncia, de que trata 
o § 23 do art. 5. o do Regulamento Disciplinar de 8 de l\larço de 

!875. 

l\Iinisterio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 
21 de Fevereiro de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo o Conselheiro Ajudante 
General do Exercito submettido á consideração deste 
Ministerio o otncio que V. Ex., na qualidade de Com
mandante das Armas dessa província, lhe dirigiu em 28 
de Outubro do anno proximo findo sob n. o 1.069, con
sultando se o ~!'llJ:!e _<!~ ªl}~e_!lcia, de que trata o~ 23 do art. 
5. o do Regulamento Disciplinar de 8 de l\Iarço de 1875, 
deve ser punido de conformidade com as disposições do 
art. 7. o .do mesmo Regulamen_to, ou na fórma determi
nada no art. 2. o ti tu lo 2. o das Ordenancas de V de Abril 
de 1.805, e bem assim se o tempo de prisão applicado no 
caso de ausencia pelo dito Hcgulamento tem força de 
sentença para o fim ele descontar·sc do tempo de praça 
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do individuo, a quem fôr applicado, ou se fica em geral 
considerado como castigo meramente correccional, de
claro a V. Ex:., para seu conhecimento e governo·, que, 
tendo o Regulamento Disciplinar qualificado como trans
gressão a ausenda sem licença, uma vez que não seja 
por tempo que constitua deserção, ficou ipso facto revo
gada a disposição do citado artigo das Ordenanças, e, 
conseguintemente, o tempo de prisão applicado por essa 
ausencia ou transgressão, deve ser considerado como 
méro castigo correccional. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duque de Caxias.- Sr. Pre-
sidente da Provincia de Mato Grosso. · 

N. 64.- FAZENDA.- Enr 22 DE FEVEREIRO nr. 1877. 

Indefere um recurso interposto de decisão d-a Alfandega do Rio. 
de Janeiro, sobre valor arbitrado a 60 córtes ·rev-estidos de ai~ 
godão e linho bordados. 

l\Jinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 22 de Fevereiro de 1877. 

Communico a V. S., para os fins conveRientes, que, 
tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o 
recurso interposto por Baron~ Simonsen & Comp. da 
decisão dessa Inspec to ria de ~de Setembro ultimo, que 
arbitrou em 10b000 cada um elos sessenta córtes deves
tidos de algodão e linho bordados, conforme a amostra 
que devolvo, vindos do Havre no vapor franccz Portena, 
c submettidos a despacho pela nota n. o 5391 de 21 da
quelle mez~ o mesmo Tribunal resolveu indeferir o 
recurso, visto não ser exorbitante o valor arbitrado~ 
attcn to o preço dessa mercadoria no mercauo em grosso 
c por atacado, feitas as deducções prescriptas no art. 77 
da~ preliminares da Ta ri f a das Alfandcgas. · 

E como convenha que o referido Tribunal, para poder 
resolrer com justiça os recursos Llcsta natureza, tenha 
per f e i to conhecimento das bases tom:1das pelos empre
gados das Alfandegas em seus arbitramentos, cumpre 
que, em casos semelhantes, os Conferentes declarem se 
o preço contestado pelos recorrentes é o ele suas facturas, 
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com os devidos accrescimos, ou ~e o do mercado impor
tador, calculado nos tnrmos <lo citado art. 17 das prr
liminares da Tarifa. 

Deus Guarde a V. S.- Bar' à o de Cotegipe.- Sr·. Con
selheiro Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro. 

~. ();$.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 22 DE FEvF"REIRO DE 1877. 

necommenda que não sejam distrahidos das commissues em que 
se acllarem, os Engenheiros que não estiverem á disposição 
das Pl'esidencias-. --·-

Circuhr. -N. ;).-1. a Secção.-11ircLtoria das Obras 
Pu!Jlicas. -l\Iinistcrio dos N egocios da Agricultu r<~, 
Commercio e Obras Publicas. -H. i o de Janeiro em 22 de 
Fevereiro de 1877. 

Recommcnclo a V. Ex. que não distraia das t.:ommis
sõcs em que se acharem nessa província, os Engenhei
ros deste :Ministerio, (1ue não estiverem ú disposiç::ío 
dessa Presit.hmcia. -: 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Prcsidcn te da Província de ..... . 

N. ()(L-FAZENDA.- EM 2:3 DI~ FE\"EIIEIRO DE 1877. 

Dá provimento a um recurso, interposto de decisão 1la Alfnndeg:1 
do Rio de .Janeiro, sohrr. dcsp~v·ho ele uma maclliná para ·im
primir. 

l\Iinisterio tlos Negot;ios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 23 de Fevereiro ele 1877. 

Communico a V. S., para os deviuos effeitos, qur, 
tendo sido presente ao Tribunal do TI10souro Nacional 
o recurso de Julio BourlJon (.\: Comp. interposto da 
decisão dessa Inspectoria de 10 de Novembro ultimo, 
que os sujeitou ao pagamanlo tle direitos na razão ue 
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30% do valor de uma machina de imprimir, vinda de 
Liverpool no vapor inglez Pascal, e submettida a des
pacho em 2~ de Agosto do anno passJdo, o mesmo 
Tribunal, considcnndo o recurso como de revista, 'na 
fórma Llo art. 76~, ~ 1. o, do Regulamento de 19 de Se
tembro de 1850, por estar evidentemente a machina de 
que se trat(] comprcllendida na disposiçi:o do art. 12H5 
da Tarifa das Alfanclegas e no art. 4. 0 , § 29, de suas dis
posições pr·eliminar1~s, resolveu dar-lhe provimento, e 
mand:-~r que a referida machina seja despachada livre de 
di rei tos. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 67.- FAZENDA.- El\I 23 DE FE\'EREIIW DE 1877. 

Sú t'• ucvido o ifnposto de emolumentos nos casos de promoção 
ou remoção de Juizes de Direito, quando llou ver maioria de 
Yenclmeutos. 

Ministerio dos Negoeios da Faz·~nda.-Hio de Janeiro 
em 23 de Fevereiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, declara ao Sr. Inspectór da Thesouraria 
de Fazenda da Província de .Minas Geraes, em resposta 
:10 seu otncio n. o -1 de 15 de .Janeiro ui ti mo, que re!ru
l~l r mente procedeu mandando restituir ao Bacharr.l Ze
fPrino de Almeida Pinto, como pediu, a quantia de 
20$000 que lhe fôra exigiuJ pela Collectori::~ da capit1l, 
a titulo de emolumentos Jo decreto ele sua remoção 
de_Juiz de Direito da comarca do Prata para a do rio 
Pal'aná, da dita província; visto que, conforme já 
foi explicado pela Ordem n. o 389 de HJ de Outubro 
de !872, o imposto de que se trata sú e devido nos casos 
de promoção ou remoção, quando houver maioria de 
vcncimen to, o que não se verificou a respeito daquelle 
Magistrado, ao qual não é além disso applicavcl o dis
posto na 2. a parte do~ 4,. o da Tabella annexa ao Regu
lamcn to qur, baixou com o Decreto n. o 1.:3~56 de 2í de 
Abr·il Je l8ü9, que se rr~fere unicamente ao~ Juizes 
l\1uniripaes reconduzidos ou removidos. 

Barão de Cotegipe. 
cfl\:PI:AF'.f\;.f\:AP 
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N. ü8.- FAZENDA.- Ku 211 DE FEYERRIRO DE 1877. 

Dü provimento a um ~·ecurso sobre multa de direitos em dobro 
por differenças de quaríi:iáêle e fJUantidade encontradas em uma 
caixa submettida a despacho naAifandega do Rio de Janeiro. 

l\linisterio tios Negocios da Fazenda. -H i o üe Janeiro 
em 'Z-í de Fevereiro de 1.877. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thcsouro Nacional 
o recurso interposto por Guimarães Junior & c.a da de
cisão dcssáln.spectoria fle 4, de DezemlJro ultimo, que os 
obrigou a pagar direi tos em dobro pelo accrescim o 
encontrado em uma caix:1, vinda de Liverpool no vapor 
inglez Ruúens, e subm0Ltida a despacho pela nota 
n. o 7 50~ de 23 uc No vcmbr·o do armo p:1ssado como 
contendo 5~ kilogr::nnmas de chitas em morim não 
especificadas, o mesmo Tribunal, reconheecndo ter-se 
encontrado nessa caixc:, em vez de chitas em morim, 
50 kilogrammas de musselina e duas pCÇélS de seda e 
linho com o peso de 6 kilogrnmmas e :320 grammas, 
dando-se, portanto, além da cliiTcrença de quantidade, 
tambem a de qualidade, c 

Considerando, que scgunllo o art. 18 elo Decreto de 
20 de Abril de !870, para que se possa impôr a pena de 
direitos em dobro, no caso de diHerenças de qualidade, 
é absolutamente indispensavel que o accrescimo de Lli
rei)üs seja de 50%, ou mais, porque, quando não 
attinge a 50 °/0 , sómente se póde impôr os direitos 
simples da differença verilicada, eomo no caso de que 
se trata_, em que a clifferença de direitos eleva-se apenas 
a :38$425; 

Considerando que a diiferença de quantidade con
sistiu apenas em um l.; ilogramma c 320 grammas, que 
importou em 14;)173, e d~1 mesma maneira, nos termos 
do art. i9 do citado uecrcto~ achando-se differença 
para mais em quantidade, medida ou peso, só terá lugar 
a multa de direitos em dobro do art. Dti3 do Regula
mento de H) de Setembro de 1860, se os direitos da 
diticrença excederem de 506000; 

Considerando, finalmente, que não era licito reunir 
a importancia da difiercn·ça de qualidade á de quanti
dade para Jlerfazer mais de 506000: 

Resolveu dar p!'ovimcnto ao recurso. O que commu
nico a V. S. para seu conhecimento c devidos e Hei tos. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandeg3. do Rio de Janeiro. 

~~ 
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N. 69.-FAZENDA.-El\t2í DE FEVEREIRO DE 1877. 

As vi uvas dos Officiaes do Exercito só têm direito ao meio soldo 
do posto effectivo que tinham seus maridos por oécasião da 
reforma; saJvo se tiverem fallecido em combate ou em con
scqucncia de ferimentos nellc recebidos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 2'1 de Fevereiro de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-EmrespostaaoavisodeV. Ex. 
de 30 de Novembro ultimo, ao qual acompanhou o re
querimento em que D. 1\faria Pinto de Araujo Corrêa, 
viuva do 1\larechal de Campo Pedro Pinto de Araujo 
Corrêa, allegando ter sido seu marido reformado no 
dito posto com o soldo respectivo pela Tabella de 
!f de Fevereiro ele 1873, pede pagamento do meio soldo 
que como tal julga rompetir-lhe em vez da patente de 
Coronel, que lhe foi marcado pelo Thesouro Nacional; 
cumpre-me declarar a V. Ex. que não posso deferir a 
pretenção da supplicante, visto que, sendo de Coronel o 
posto effectivo daquelle Official por occasião da reforma, 
sua viuva tem direito súmentc ao m·eio soldo desta 
patente. Para que procedesse a reclamação da sttppli
can te, seria preciso que seu marido tivesse fallecitlo em 
combate, ou de ferimentos nelle recebidos, o que não 
aconteceu. 

Deus Guarde a V. K·:e-Barão de Cotegipe.-A' ·s. 
Ex. o Sr. Duque de Caxias. 

N. 70.- JUSTIÇA.- El\1 21 DE FEVEREIRO DE 1877. 

N<lo póde ser delegada a terceiro a faculdade concedida pelo art. 
62 do Codigo Cornmcrcial aos Corretores. 

2. a Secção.- .Ministerio dos Negocias da Ju~Liça.
Rio de Janeiro, 2(j, ele Fevereiro de 1877 . 

. Em virtmle ele representação do traductor publico 
JUramentado desta praça, 1 Johannes J ochirn Christian 
Voigt, contra o Corretor de n:tvios Numa elo Rego 

DECISÕES DE 1877. 8 
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Jlacedo, foi ouvirla a Seccão ele Justica do Conselho de 
Estado so!Jre a scguinle questão: se· os Corretores de 
navios, quando ignorarem a língua, em que estiverem 
escriptos os manifestos e documentos, euja tradueção 
lhes faculta o art.. 62 t.lo Cotligo Commercial, podem 
contlal-a a terceiro, sob a responsabilidade do art. 63 
do citado Codigo. 

E Sua Alteza Imperial, Regente em Nome do Impe
rador, Conformando-se por Immedia ta Resolução de :H 
de Janeiro findo com o parecer da mesma Secção, Houve 
por bem Decidir que o art. ô2 do Codigo Commercial, 
dando aos di tos Corretores aquella faculdade, não os 
autorizou a delegai-a, o que seria equivalente afuma 
substituição contraria ao art. 10 elo Decreto n. o 80() de 
26 de Julho de 1851; além de que repugnaria aceitar 
a responsaLilidade do Conetor pela traducção de ter
eeiro, quando a ignorancia da língua torna impossível 
a correcção dos erros_, que se commetterem. 

O que communico a Y. S. para seu eonhecimento 
e execução. 

Deus Guarde a V. S.- Diogo Velho Ca-valcanti de 
Albuquerque.- Ao Sr. Presiuente interino do Tribunal 
do Commercio dá Côrle. 

N. 71.-FAZENOA .-E:\1 2;) DE FEVEREIRO DE 1877. 

Dá provimento a um recurso interposto de de0isfio (]a .A-lfandAga 
do Rio deJaneiro. sobre a restituição de direitos de mais pagos 

: em um despaclw de couçociras de pinho. 

?.Iinisterio dos Negocio:; d:) Fazemla .-Hio de Jan<~iro 
em 25 de Fevereiro de 1877. 

Commun i co a V. S., para os Llevidos cffeitos, que, 
tendo sido presente ao Tribunal do Thcsou ro Nacional 
o recurso interposto por F. SchimiJ Scheitlin L\: Comp. 
da decisão cles~a Iuspectoria tle 2J Je Outubro ultimo, 
pela qual foi nca;aua a restituição d0:; tlir,~itos qun 
de mais pagaram, iü importancia de 1,97,)200, por t .lH~i 
couçoeiras de pinho, vindas tle H.anno na barca norue
guense Bertlta, e submettidas a despacho pela nota 
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n.o 1288 de ~ do dito mez; o mc~mo Tt·ihunal, reco
nheccnrlo estar pt·ov:Hlo tcrlt:-~riilolla p~trt;~ dos n~cor
rentrs interpretação erronea do respectivo manifesto, 
resolveu dar provimento ao recurso, nos termos da 
segunda parte do art. no~; do Regulamento de tU de 
Setembro de l8GO, e mandar restituir aos recorrentes a 
referida quantia. 

Deus Gu:trde a V. S. -Brtriio de Cotegipe .-Sr. Con
selheiro Inspcctol' da Alfandegado Bio t.le .Janeiro. 

N. 72.-FAZE~OA.-E,l 28 DE FEVEREIRO DE 1877. 

N5.o se pc'Jde admiWr tcrccit·os a fazer, por conta de outrem, o 
despacho de mercadorias, nas Alfanrlegas, ernhora munidos de 
procurações geraes. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 28 de Fevereiro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta aooflicio da Dit·ectoria 
da Associação Commercial desta praça de 30 de N O\'em-
bro ultimo, reclamando providencia-; que façam cessar /·,-
o vexame de que se queixam algumas c:~sas commerciaes 
de não se aceitarem na Alfandega do Rio de Jan;~iro 
notas para desp:tcho que não estejam firmada~ pelos 
proprios donos das II,lcrcadorias ou gerentes de suas 
casas, por despachantes regularmente autorizados ou 
por caixeiros despachantes nmw~ados, afianç::~dos c 
tambem :lUtorizados nos termos do Regulamento ue 1!) de 
Setembro de umo, não sendo ad.mittid os terceiros a 
despachar na qual idade de procuradores dos donos das 
mercaclorins, c em virtude Jc procurações gcraes ou sú 
para negqcios na Alfandcga; eommunico a V. Ex.., para 
o fner constar á referida Directoria, que, não sendo a 
procuração meio legal de constituir ilespacltante, não 
pódc deixar de ser sustentada a decisão da Inspectoria 
daquella Alfandega, porquanto, no art. 6í8 do referido 
Regulamento se tleciara quaes são os ind ivid nos que 
unicamente podem agenciar negocias na Aifandega por 
conta de outrem. Além elos' caixeiros despachantes das 
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casas commerciaes, despachantes geraes e seus ajudan
tes, devidamente habilitados, não se pôde admittir 
terceiros a fazer por conta de outrem os despachos na 
Alfandega, embora munidos de procurações geraes. 

Deu' Guarde a V. Ex.- Barão de Cotegipe.-A' S. Ex. 
o Sr. Visconde de Tocantins, Presi1ente da Associação 
Commercial do Rio de Janeiro. 

N. 73.- FAZENDA.- E:u 28 DE FEVEREIRO DE 1877. 

Recommenda o fiel cumprimento ua Circular ue :17 de Março 
de 1874. 

1\linisterio dos Negocios da F a zen ia.- Rio de Janeiro 
em 28 de Fevereiro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, recommenda aos Srs. Inspectores 
das Thesourarias de Fazenda o fiel cumprimento da 
Circula,r n." 99 de i7 de Março de 1874,, fazendo inuti
lisar, logo depois de substituídas, as P-:Ot~s. re_ço_lhidas, 
de mo(lo que nenhuma dcllas deixe de ser marcada com 
o carimbo de que trata a mesma circular. 

Barão de Cotegipe. 

N. 7lf:.-AGRICULTURA, COMl\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E:u 28 DE FEVEREIRO DE1877. 

Suspende a concessão de transportes gratuitos na ~strada de ferro 
D. Pedro li, visto fazer a renda da mesma estrada parte da 
reeeiti ordinaria do Estado. 

N. 20.-1. a Seccão.-Directoria das Obras Publicas. 
-~Iinisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 28 de Fevereiro 
de 1877. 

l>eclaro a Vm .• que fazendo parte da receita ordinaria 
do Estado a renda dessa estrada de ferro, resolvi sus
pender a concessão de transportes gratis de qualquer 
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na Lareza nos trens da mesma estrada, com cxcepção 
dos que dizem respeito aos serviços de que trata o art. 
140 do Regulamento de 28 de Junho de 1876, ou que 
forem reclamados em virtude de contractos celebrados 
com o Governo Imperial. E como convenha regular os 
transportes que forem autorizados por objecto de serviço 
publico, recommendo-lhe que observe o seguinte: 

1. o Esses transportes sómente se cffectuarão em vista 
de ordem assignada pelo funccionario que para este fim 
tiver sido devidamente autorizado, e com a expressa 
declaração de que é expedida por objecto de serviço 
publico. 

2. o No principio de cada trimestre Vm. cxtrahirá 
uma conta dos transportes etfectuados no trimestre 
anterior para cada um dos Ministerios ou das provincias 
a que pertencerem, a fim de ser a receita dessa estrada 
devidamente indemnizada, correndo em taes casos a 
despeza de cada um dos serviços dos lUinisterios por 
conta da verba que lhe fúr dis tr·ibuida. · 

Essas contas devidamente discriminadas pelas datas 
dos transportes serão remettidas a este Ministerio a fim 
de solicitar-se o devido pagamento a quem de direito 
fôr. · 

Deus Guarde a Vm.- Tlwma~ José Coelho de Almeida. 
-Sr. Director da Estrada de ferro D. Pedro 11. 

N. 75.- JusriçA .- E.•u t> DE r:uAnço DE :t877. 

Declara que o empregado da Secretaria de Estado, com assento 
uas sessões preparatorias da Camara dos Deputados, tem di
reito á percepção integral dos seus v~ncimentos. 

r_~,. a Secção.-1\Iinisterjo dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, 5 de Março de :1877. 

lllm. e Exm. Sr.-No Avisode3l de Janeiro ultimo, 
expondo as duvidas suscitadas pelo Thesouro a res pe · _____ . 
uos vencimentos qu~ competem ao Director .... ~~~i 1. 
Secção desta Secretaria de Estado, Bacharel ~e'õ.~ó-' · '··' 
da Cunha Figueiredo Junior, desde o dfa ~~ zem-
bro do anno passado, em que tomou ass QSB_\s· sessões 
preparatorias da Camara dos Deputado, ,~"'tlnciando o 

'-... \: co A\, 
\\ - ~s~ 
'~ D2S __ ~~ 
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goso da licença em que se achava, até o dia da alJer
tura da Assemhléa Geral, V. Ex. consulta se o refe
rido empregatlo eleve ser eqnipHado aos das provineias, 
que têm. o vencimento integral, desde que deixam o 
exercício para irem tomar assento~ ou se deve perceber 
só o ordenado, visto não ter o exereido e já haver sirlo 
aJJOnada a respectiva gratilkação ao emprego que o 
substituiu; ou, finalmente, se deve ser considérado como 
exercendo cargo gra Lu i to e obriga torio, que dê direi to 
á percepção integral dos vencimentos. 

Em resposta clrt·laro a Y. Ex. que, constituindo as 
sessões prcparatori:!s para os Deput:tdos eleitos serviço 
gratuito c ohrigatorio, em virtude de preceito de lei, 
como já foi explicado em Aviso de fG de Julho de f86ü, 
dirigido a esse Ministerio, c em casos taes cabendo aos 
empregados desta Secretaria os seus vencimentos intc
gracs, segundo o disposto no art. '4:7 rio Decreto n. o H49 
de 22 de Abril de 1868, d''Ve o Bacharel José llento tla 
Cunha Figueiredo Jnnior rc:.:e!Jer o ordenado e a g~ati
ficarão do seu emprego, desde que tomou assento nas 
.:'Cssõcs prcparalorias até odiada abertura da AsscmiJiéa 
Geral. 

Deus Guarde a V. Ex.. -Francisco Januario da Gama 
Cerqucira.-A' S. Ex. o Sr. B1rãodc Cotcgipc. 

-v ..t\ {\f' ,J1JVv"'-

N. 7G.- FAZENDA.- Ku U DE 3L\H00 DE 1877. 

Indeferimento ele um recurso interposto para o Cousclho de Es
tado, sobre classilicac;ão de ntci:catlorias. 

1\Iinisterio dos Ncp;ocios tia Fazentia.- Rio de Janeiro 
em U de Março de 1877. 

Communico a Y. S., para os fins convenientes, qur, 
tendo sido presente á s(~CÇJO de Fazenda tlo Conselho 
de Estado o rccur so int(~rposto por Joaquim Alvaro tia 
Armatia & c.a da de(~is:Io do Trillllnal do Thcsouro Na
(·ional de ;) de Outubro do <lllllO proximo passado, pela 
qual foi cnn!irnt<Hl:l :1 clc:-:sa Insprctoria que mandou 
classificar como cl1apóos aiJatidos, sujeitos aos direitos 
do art. 2'1·~ uota ~. ~, da tarifa, a mercatioria que os 
recorrentes pretemliam despachar ad utioreut, como 
eamisas de pello de lebre para eltapéos.:o segundo a nota 
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de 3 de Julho do dito anno ; Sua Alteza a Princeza Im
perial Regente, em Nome do Imperador, Conformando
se com o parecer da mesma Secção, Houve por bem In
deferir o recurso. por Immedia ta Resolução de 31 de 
Janeiro ultimo~ visto não dar-se na deci~ão recorrida 
nenhum dos casos dos arts. 764 do Regulamento das 
Alfandegas e 28 do Decreto n. o 2343 de 29 de Janeiro 
de 1859. 

Entretanto, em observaneia da mencionada resoJução~ 
envio a V. S., na cópia junta, os trechos finaes do su
pracitado pare~er, referentes á allegação da parte, de não 
~..:omportar a mercadoria de que se trata os direitos a 
que flca sujeita pela classificação_, afim de que se sirva 
informar com o que lhe constar e occorrer a semelhante 
respeito. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspcctor da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 77.-FAZENDA.-E~I 7 DE )L\flÇO DE 1877. 

O empregado de Fazenda não sotire 4esconto em seus venci
mente::, quando, na qualidade de Juiz de Paz, presidir á or
ganização das Juntas paruchiaes. 

l\finisterio dos Negocios <la Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 7 de Março de !877. 

O Barão dn Coterripc, Presidente do Tribunal do The
souro Naciona I, (~clara aos Srs. I nspcctores das The
~ourarias de Fazenda, para a devida execução, que, não 
obstante a generalidade das disposições elo art. 8. o do 
Decrclo n. 0 2Zj51 ele 17 de l\I:trço de 18ti0, art. 29, s 2. 0

, 

do de n. 0 'ti53 de 6 tle AIJril de !868, art. 21, ~ 2. 0
, 

do de n. 0 1J75 de G ue .Maio seguinte e art. 103, § 3. o, 
do de n. o 6272 de 2 de Agosto de 187G, subsiste a dou
tt'ina Ja Imperial HrsoJução de Consulta de -1 de Drzem
bro de 1872, em virtude da qual o r·mprcg:-tdo de Fazenda 
não esUt sujrito :1 drsronlos c,rn seus vencimentos pelas 
fali as que der na Rrpa r tição, proreni entes do exerci cio 
de funcções clcitoracs,quando,como Juiz de Paz, presidir 
ú organização cbs JunlliS parochiacs, na fórma do art. ~. 0 

da Lei n. o 387 de 1 V de Agosto de 1846 e dos arts. 4. o c 
t-m das Jnstrucções annexas ao Derreto n. o 60U7 de 12 
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de Janeiro de 1876, visto que, sobre não poder eximir-se 
de taes funcções em presença do prece i to impera ti v o 
do art. 4:. o ~~Lo a 7. 0 das mesmas Instrucções, deltas 
resulta para o empregado o exercício de um direito po
lítico, de que não UC\'e ser pl'ivado. 

Fica, porém, sujeito ao mencionado desconto o empre
gado de Fazenda que faltar á Repartição por se prestar a 
servir como Juiz de Paz ou Subdelegado nas Juntas ue 
qualificação para o sorteio militar~ ou como Delegado 
de Policia e Presidente da Camara l\Iunicipal na revisão 
tla mesma qualificação, por serem estes trabalhos, em
bora não rernunerado3, de natureza administrativa, e, 
portanto, daquelles de que os ditos empregados podem 
c devem pedir esr-usa, nos termos do art . .í." ela Lei 
de Hi ele Outubro de 1827 e Ordem de 19 de Fevereiro 
ele 1835, art. 1.9 da Lei do L" de Outubro de 1828 c 
art. 1.4:U do Decreto de 31 de Janeiro de -18~2, afim de 
não ficarem obrigados á multa ou ao desconto de venci
meu tos em suas Hepartições. 

Declara, outrosim, aos Srs. Inspectores que o des
conto l!e que se trata só se fará effectivo d'ora em 
diante, não comprehentlendo, por equidade, os empre
gados de Fazenda que no exercício ele qualquer dos indi
(~ados cargos serviram nas Juntas ele alistamento e revisão 
para o sorteio militar, que funccionaram no anno pro
ximo passado, porquanto, a isso se prestaram na persuasão 
de que nada soHreriam em seus vencimentos. 

BanJo de Cotegipe. 

N. 78. -FAZENDA. -E~l 7 DE lHAHÇO DE 1877. 

Confirma a apprellcnsão, feita pela. Alfandeg:::. da Bahia, de 1.000 
saccas de café embarcadas clandestinamente no patacho al
lcmão Fido. 

Ministerio dos Neg-ocios Lla Fazenua. -H i o de Janeiro 
em 7 de Março de 1877. 

O Bc1rão de Cotegipe, Presidente do Trilmnal do The
souro Nacional, communiea ao Sr. Inspcctor da Tlle
souraria de Fazenda da Província ua B thia que o mesmo 
Tribunal, tendo presente o recurso interposto por l\lo· 
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reno & C.a c Henrique Henken, os primeiros na quali
dade de carregadores, e o ultimo de Capitão do patacho 
allemão Fido, clél decisão da mesma Thesouraria, que 
julgou procedente a apprel1ensão, feita pela Alfamlega, 
de mil saccas ele café embarcadas clandestinamenle no 
dito patacho, c impoz a multa de 10:000,> éH> respedivo 
Capitão: resolveu confirmar a dedsão recorridu, n1enos 
na parte rclativu ú multa de que se trata, a qual foi re
duzida a som ma igual á dos c1 irei tos devidos, na confor
midade da 2.a parte do art. 377 do Hegulamento de 19 
ue SetcmiJro de 18GO. 

Barão de Cotegipe. 

N. 7ü. -AGRICULTURA, COl\Il\IEHClO E OBRAS PU
BLICAS .-EJI 7 DE ,,IAHIJO DE :i877. 

Escrivães de Juizes ue Paz não podem sellar os livros de que 
trata o art. 8. o§ 5. o da Lei n. o 20io de 28 de Setembro de 187!. 

N. 10.-2.~ Secção.-Directoria da Agricullura.-
1\linisterio dos Negocias da Agrku!Lura, Commercio c 
_OiJras Publicas, 7 ele Março de :1877. · 

lllm. e Exm. Sr.- O Yig·ario da"freguezia de S. Pedro 
de Itabapoana, Padre Aureliano Protopio Lopes, pres
tando as informações exigidas na minha Circular de 30 
de Outul,ro,ultimo, as quaes acompanllaram o officio de 
Y. Ex. de 17 do mez flndo, declara acharem-se em boa 
ordem, abertos, se !lados, e ruln·icaclos os livros de regis
tro especial de baptismos c obitos de filhos lirres de 
mulher escrava. · · 

Pelo que respeita ao sello, refere o dito Vigario que, 
tomando posse ela administração da parocllia. em No· 

. vembro de 187:l, adtúra ainda sem o prccnr~himcnlo 
daquclb formaliuacle os li nos de que se lra ta, e u rp;in
do satisfazer a lei, antes de expirar o prazo m;:-~rc~rlo na 
Circular do Tllesouro de :? de M;1rr;kl do mesmo anno, 
senclo então difficeis as communic::Jci"íes co'n a villa do 
CacllOeiro, por motivo da -csta~;i"io c!Íuvosa, pediu o Vi
gario csclarccímcntos ~10 EseriYão do Juizo de P;l?. rla 
mesma parochia, o qual lhe disse estar ::~utoriz:Hlo para 
sellar os livros, e recebeu a importancia correspondente 
ao numero de folhas destes, sel!ando-os no dia 1 de De· 
zembro de !873. 

lJECISÜI·;s l>E -!.877. . 9 
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Sabe V. Ex. que pelo art. 2a ~ 3. 0 do Regulamento que 
baixou com o Decreto n.o 4\':)05 de 3 de Abril de 1870, os 
Escrivães dos Juizes de Paz foram autorizados a arreca
dar o imposto do sello dos papeis e documentos sujeitos 
ao sello lixo, que se expedirem pelos Juizes de Pn. Não 
se verificando essa hypothese no caso vertente, é mani
festo que falia ao sello dos livros da parochia de S. Pedro 
de llabapoana toLlas as condições da lei, e consequente
mente deve o Vigario l'atisfazer aquella formalidade no 
prazo marcado pela Ordem do Thesouro de i de Abril de 
187~, á qu:ll se refere a Circulat· do 1\Iinislerio da Fa
zenda de 15 do mez {indo. 

Sendo certo, porém, quc.o Viga rio de S. Pedro deIta
lnpoana se houve com diligcncia c boa fé, entrando 
promptamente com a importancia nccessaria á satisfação 
ua exigencia da lei, V. Ex. ordenará que lhe não seja 
imposta a pena de revalidação, no caso de serem apre-
sentados os livros fóra do prazo marcado na referida 
Ordem de l de Abril de 187~. 

Outrosim, rccommendo-lhe me informe com brevi
dade se o Escrivão de Pazda villa de S. Pedro de Itaba
poana, a quem se refere o Viga rio, entrou ou não para 
os cofres publicos com a imporlancia que indevid:nnentc 
recebeu, a fim de serem expedidas as providencias que 
furem julgadas necessarias, sendo que 110 caso affirma
tivo o Governo ordenará que ao Vigario seja feita a 
conveniente restituição. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província do Espírito Sauto. 

N. 80.- FAZENDA.-EM 8 DE !UARÇO DE 1877. 

Declara que a Circular n. 0 8 de 18 de Fevereiro· de !875, não al
tera a legislação vigente relativa ao pagamento de custas aos 
Juizes e mai~ Officiaes do .Juizo dos Feito3 da Fazendã-. 

l\Iinisterio dos Negucios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 8 de Março de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, tendo em vista as representações, que 
pelo intamedio ele algumas Thesourarias t.lc Fazenda 
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Jhe foram dirigidas por diversos empregados não priva
tivos do Juizo dos L~'eitos, contra o disposto na Ortlem 
de 7 de Novembro de '1874, m:lndada cxecutat· pela Cir
cular Il. 0 8 de 18 de Fevereiro de i875, que indevida
mente foi tomada como uma modificação do art. 4. o das 
Instrucções n.o 1~8 de 28 ele Abril de i85i, tleclara aos 
Srs. Inspectores das Thesourarias, para su:-~ intelligcncia 
e deviJos effeitos~ que a aUuJida circular não foi expe
ditla para o fim ele alterar a legisl<lção vigente, relativa 
<lO pagamento de CUStas aGS Juizes e mais Üfl1ciacs dos 
Juizos dos Feitos ela Fazenda não privativos, üS quacs 
têm incontestavel direi t~o a estas, desde que ti verem pra
ticado os actos respectivos (citadaslnstrucções, art. 4:. 0

, 

Regulamento de 3 de Março de 18;55 art. 184, e Regi-
-mento de 2 de SetomlJro de 1874:, art. 201), mas, para 
restabelecer o verdádeiro sentido da Lei, que véda o 
pagamento antecipado de custas por actos ainda não 
praticados, como tem por vezes succedido, lev<mdo-se ú 
conta de emolumentos devidos a contagem do principal 
c custas em processos executivos logo nó aclo da assi
gnatura dos mandados, c allegando-se como justificação 
desse procedimento a circumstancia de serem contadas; 
it margem uos mandados, as custas dos actos até então 
praticados; porquanto, o simples facto de lançar-se taes 
cotas não irnport:1 o mesmo que o acto da coi:tagem, 
dctlnido no art. 168 do Regimento em vigor; 

1. 0 Porque o principal e custas contam-se quando o 
processo está findo, c nem de outro modo se deve pro
ceder, pois que não se pócle prever os incidentes que 
occorrerão, e que podem elevar essa dcspcz:.1; 

2.u Porque tal procedimento traria a necessidade de 
nova contagem sempre que o processo proseguisse em 
seus termos até a final, para saber-se o quantwn das que 
accrescem, o que importaria despezas desneccs::;Jrias c 
sem justificação alguma ; 

3. 0 Porque os Regimentos de custas, fixando um 
salario para esse acto, suppõem traballJO realizado pelo 
Contador, e em vantagem dos litigantes: ora, o Juiz, 
assignando o mandado, nenhum trabalho tem em contar 
custns que são sabidas c que o executado, que Yem 
promptamente pagar o seu debito, soln:>rú no aclo de 
~'ecclwr a guia para pagamento do principal, isto é, da 
Imposto. 

Portanto, fica expressamente rccommendado aos 
Srs. Inspcctores toda a fiscalisação neste ponto, e hem 
assim que no sent-ido acima exposto liquidem quan tJ 
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houver por pa[\"al' aos Juizes c mais Officiaes do Juizo 
dos Feitos da Fazenda, na intelligencia de que as cotas 
impres::;as na margem elos mandados não devem ser 
consideradas como cont:1gem de principal c custas em 
acções sum mari;Js, para o fim de pagar-se o emolumcn to 
que a este a c to é devido. 

Barão de Cotegipe. 

N. 81.-FAZENDA.-EJ.\I 8 DE jl:\RÇO DE 1877. 

Declara que nãq pagam direitos de importação na Alfandcga de 
Porto Alegre os generos já despac:!ladOs para c:onsurno c para 
alli navegados com c:arta de guia da l\Iesa de Rendas de Pe
lotas. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 8 de Março de 1877. 

O Barão de Colegipr, Presiuenle do Tribunal do 'fhe
sonro Nacional, ueclara ao Sr. Jnspcctor da Thesouraria 
de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Gr'amle elo 
Sul que, :lciJanclo-se autorizada a I\Ics:1 de H.endas de Pc
lotDs, pelos arts. 2. 0 c 18, para'~TaplJo unico, do Decreto 
n. o 2'18fi d(~ ':9 dr~ Setembro de 1859, pan irn portação de 
p:eneros cstnngeiros navegados com cc1rla de guia elas 
AlfanLlcgas de Porto Alegre e do Hio Grande, c p<1ra ex
pedit-as tambem com carta de guia, mediante as <:ali
telas preseriplas no supracitado decreto, qur não foi 
innovado nesta parte pelo art. 14:8 tlo Rcg·uJamento an
ne\o ao c! e n. o ü2i2 de 2 de Agosto Lle 18íü, c não cs
tanJo além disso a dita Mesa de H.endas cornprchendida 
na di~posiç:io do p<nagrapllo unieo do art. G21 do Hegu
lamento de lD de Setembro de 18()0, ·por não se acl1ar 
situada na fronteira nem ú marp:cm da Lagoa l\lirim; bem 
·procedeu dccbr;lndo á pl'imcira claqucllas Alfandegas 
que não csl;rvam sujeitos aos direitos ele importa<;üo 
os gcncros jú despachados para consumo, aili chegados 
no 1JÜlte Providencia com carta de guia da Mesa t!e 
Hcndas de que se trata, segundo deu conta em seu officio 
n. o 212 ele~) de Dezembro ultimo. 

Bardo de Cotegipe. 
<PJ'J-\P~ 
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N. 82.- FAZENDA._. E~I 9 DE 1\IAR~O DF. 1877. 

Concede o al1atimento de 80% nos respectivos dil'eitos de uma 
partida de polvora avariada. 

l\Iinistcrio dos Negocias da FazenJa.- lHo de Janeiro 
em 9 de l\1arço ele 1877. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Na
cional o recurso interposto por José Joaquim Bastos 
Jorge das decisões dessa Inspectoria de i 4: e 15 de No
vembro ultimo, rrue reconhecendo a avaria da pol v ora 
contida em ü68 barris, que se achavam depositados na 
Ilha do Boqueirão, vill~os ele Glasgow no brigue inglez 

. Francis Dt·ake, e submettidos a despacho pel:ls notas 
n. os 99i c 3259 de 4 e H do mesmo mcz, concedeu o 
abatimento de G0°/0 de direitos para cada uma das par
tidas, c não o de 80 °/0 , conforme arbitrára a commis
são de avarias, o mesmo Tribunal, á vi~ta não só do dis
posto no art. 39 das disposições preliminares da Tarifa 
das Alfandegas, mas tambem do exame dos peritos e do 
estado em que fui encontrada a pol vora, resolveu dar 
provimento ao referido recurso para o fim de conce
der·se 80 o;.> de abatimento de direitos na mercadoria de 
que se trata. 

O que communico a V. S. para os devidos effeitos. 
Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.- Sr. Con-

selheiro Inspector ela Alfanclega do Rio de Janeiro. _ 

N. 83.-FAZENDA.- EJI 9 DE l\IAR00 DE 1877. 

Dá provimento a um recurso, e releva do pagamento da multa 
de rl ireitos em dobro pela dilTcrença de quantidade' encon
trada em duas caixas com chitas em morim despaclladas na 
A~~andega do Rio de Janeiro. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de .Ja 
em ü de Março de 1877. n ~ i~i A f' J 

~ \)~ \J· .... ·•1,.; 
Communico a V. S., para os fins co~~s, que, 

tendo sido presente ao Tribunal do T 'Nacional o 
recurso interposto por L. P. de Cas to & C. a da , 

(. 53j ~,p 
'. ,__., ç·,~'!>:::-

,..'C';., /~'/' 
'~: .. ' -11- :- -· ~. \~ :~·..F 
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decisão dessa Inspectoria que os obrigou a pagar a multa 
do. direi los em dobro, na importancia de 274r)9HO, 
pela diíforcnça de qu:mtidade cncontr·ada em duas caixas 
contendo chitas em morim, vindas do Havre no vapor 
fr.ancez Riradavia, e submcUidas a despacho pela nota 
n. o 372 de 2t> de Abril do anno passado, o mesmo Tri
bunal: 

Considerando que, scgumlo aiJegam os reeorrentes, a 
nota para o despacho foi formulada pela factura, to
mando por libras inglezas o peso liquido que fúra dado 
na mesma factura em kilogrammas; 

Considerando que este equi voe o por f ai ta de a t tenção, 
é possível em casos semelhantes, e que não houve má fó 
da parte dos recorrentes, como o reconheceu essa In
spectoria na sua infQrmaçào; 

Besolveu, á vista do disposto na 2. a parte elo art. 60G 
do Regulamento de 19 ele Setembro de 1860, que os re
correntes fossem relevados, por cquidadc, da mui ta que 
lhes foi imposta, dando assim provimento ao referido 
recurso. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspector da Alfanclega elo Rio de Janeiro. 

N. 8~.- FAZENDA.. -El\1 10 DE l\IARÇO DE !877. 

Approva a delibera~ão da Alfandegado. Pará de mandar des
pachar cul valor em a mercadoria que fôri su hm çltida a des
pacho como fio de algodão crú, simples, para trama. 

Ministerio dos Negocios ela Fazcn<.la.- Rio de Janeiro 
em 10 de Março de 1877. 

O Barão de Cotcgipe, Presidente uo Tribunal elo Thr.
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província do Pará, p:ll\l seu conhe-

. cimento e o fner const~o· ao ela Alfancleg:-~~ que fira 
approvada a deliberação que este tomou~ segundo qeu 
conta em officio tlc 22 de Dezembro de 1870, de mandar 
despachar ad t'alorem, na razão de GOO réis o kilogramma, 
para pagar a taxa de 30 °/o ou 180 réis, a mercadoria 
cuja amostra, qur junto se devolve ' acompanhou o 
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citado officio, submettida a despacho por B. L. Hol
landa & C. a, como fio de algodão crú simples para 
trama, de que trata o art. D38 da tal'ifa em vigor, 
visto não compor·tar a taxa tle üOO réis marcada nesse 
artigo, por ser composto de quatro fios de algodão crú 
simples frouxamente tecidos em fórma de cordão, desti
nados para rêdes de dormir, nem poder ser assemelhada 
a qualquer outra mercadoria especificada na mesma 
tarifa. 

Barão de Cotegipe. 

N. 85.- FAZENDA.- El\1 10 DE liARÇO DE !877. 

Dá provimento a um recurso interposto de decisão da A)fandega 
do Rio de Janeiro, que classificou como ferro fundido pintado 
a mercadoria submetlida a despacho como ferro fundido 
simples. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 10 de Março de 1877. 

Communico a V. S., para os devidos effeitos, que, 
havendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacio
nal o recurso interposto por L. Block &: C. a da decisão 
dessa Inspectoria que classificou como ferro fundido 
pintado, para pagar a taxa de 100 réis por kilogramma, 
a mercadoria constante da amostra, que devolvo, vinda 
do Havre no v:1por francez Rivadavia., e submettida a 
despacho pela nota n. o ~9t>5 de 16 de Dezembro ultimo 
como ferro fundido simples, sujeito á taxa de 50 réis por 
kilogramma; o mesmo Tribunal, reconhecendo que o 
ferro de que se trata é fundido mas não está pintado, 
tendo apenas recebido um apparelho de conservação 
para não se oxidar, resolveu deferit· o recurso, e man
dar que o dito ferro pague direitos na razão de 50 réis 
por kilogramma. 

1 

Deus Guarde a V. S.- Barão deCotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 
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~. 8G.-AGlÚCULTURA, CO:\IJIU:H.CIO E OBBAS 
PUBLICAS .-E:u ·LO DE ;u.uyço ng 18i7. 

Declara que o transporl.e concedido pelo A viso de 9 de Abril <le 
1873, n. 0 2í, está comprchend!do na prollibiÇão do Aviso n.o 20 
de 28 de Fevereiro ultimo. 

N. 2).-1. 3 Secção.-Dit'eetoria das Obras Publicas . 
...;_:~'linisterio dos Neg·o<::ios da Agricultura, Commercio 
e Obras PulJlicas.-H.io do Janeiro em 10 de Marco 
de 1877. · 

Em soluc~ão á consulla constem to do seu officio de 23 
de Fevereiro proximo findo, sob n.o 54, declaro a Vm., 
que tendo sido suspensas todas as concessões de trans
portes gratuitos 'nessa estrada pelo Aviso, n. o 20, de 28 
claquelle mez, está comprehendido nessa regra o trans
porte concedido pelo Aviso deU de Abril de !873~ sob 
n. o 2<1. 

Deus Guarde a Vm.-Thomaz José'Coelho de Almeida. 
-Sr. Director da Estrada de ferro D. Pedro 11. 

N. 87.-- FAZENDA.- E~I lO DE l\IARÇO DE 1877. 

A multa de que trata o art. 35 do Hegulamento annexo ao .De
creto n .0 ~83t> do :1.. o de Dezembro de :1.87! deve ser applicada, 
por uma só vez, em todos os casos previstos naquellc artigo. 

l\lin isterio dos N egocios da Fazenda.- H. i o de Janeiro 
em 10 de l\larço de 1.877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara, de cunfot'miclade com o A viso 
do l\linisterio da Agricultura, Commercio e Obras PU·· 
hlicas de 26 de Janeiro ultimo, aos Srs. Inspectorcs 
das Thcsourarias de Fazenda~ para o devido conheci
mento e execução, que Sua Alteza Imperial H.egente, 
em Nome do Imperador, Conformando-se, por Sua Im
mediata H.esolução de 18 elo dilo mez, com o parecer 
das Sr!cções do Irn per i o e Fazenda do Conselho de Es
tado, Honvc por bem Decidir que a multa comminafla 
no arl. 3~ do Regulamento annexo ao Decreto n. o 4:83;:> 
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do L o de Dezenibro de 1871 deve. em todos os casos 
nelle previstos, ser applicada por'uma só vez. sem'at-. 
tenção ao numero de escravos ou de fill10s 1 i vrcs de 
mulher escrava, pertencentes ao mesmo senhor, que 
ti verem sido omi ttidos nas declarações de mudança de 
rcsidencia e domínio ou de fallec~mento dos proprie
tarios de escravos, aos quaes consequen temente assiste 
o direito á restituição elo que houverem pago da refe
rida multa, applicada segundo o numero de indivíduos 
omitl.íclos nas mencionadas declarações. 

Barilo àe Cotegipe. 

N. 88.-JUSTIÇA.-E:u 12 DR ;-.IAnço DE 1877. 

Creados mais dous lugares de Tabellião n'um lermo, o do 2. 0 

officio passa a exercer as funcÇõ'es' ·;:re 3. 0
, devendo observar

se o A vlso de to de Agosto de :1.87! quanto aos serventuarios 
priva ti vos. 

2. a Sccção.-1\Iinisterio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 12 de Março de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- O Governo Imperial approva o 
acto,· em virtude do qual V. Ex., sobre consulta do .Juiz 
substituto da La Vara Cível da comarca de Nictheroy, 
declarou não só que em face da Lei Provincial n. o 2236 
de 9 de Fevereiro ultimo, creando mais dous Tabellio
na tos na referida comarca_, passaria o serventuario do 
act'ual 2. o offido a exercer a~funcções de 3. o, abrindo
se concurso para o provimento do 2. o e 4. o; mas tam
bem que devia observar-se o disposto no Aviso deste 
I\Iinisterio ele tO de Agosto de 1871, quanto aos serven
tuarios privativos dos officios de Escrivão do Jury e 
execuções crimes e da Provedoria de resíduos e ca pellas. 

O que communico a V. Ex. em·resposta ao oillcio 
do 1. o do corrente mez. 

Deus Guarde a V. Ex .-Francisco Januario da Gam(t 
Cerqueira. -Sr. Presidente da Próvincia do Rio de 
Janeiro. 

DECISÕES DE 1877. :lO 
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N. 89.--:-FAZENDA.-E~t!2DE ~IARÇO DE 1877. 

Manda despachar livres qe direitos tres machinas de fazer 
fubá. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 12 del\'Iarço ele 1877. 

Communico a V. S., par a os devidos cffeitos, que, 
tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o recurso interposto por l\filford & Lidgcveroad da 
deci~ão dessa Inspectoria de 8 de Janeiro ultimo, que 
classificou como machinas para quebrar milho, ou 
moer café, sujeitas á taxa do art. 1216 da Tarifa das 
Alfandegas as tres machinas, de fazer fubá, vindas de 
Liverpool no vapor inglez Ru.bens, e submcttidas a des
pacho em i!t. t.le Novembro do anno passado, o mesmo 
Tribunal, tendo em vista o que dispõe o art. 4. 0 , § 29, 
das Disposições preliminares da Tarifa, art. i2i5 da 
dita Tarifa e decisões anteriores, resolveu dar provi
mento ao recurso, e mandar despachar livres de di
reitos as mencionadas machinas. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

No 90. -IMPERIO.-- E:\1 i2 DE ::\IARÇO DE :1877 o 

Approva o procedimento da Thesouraria de Fazenda do Pará, ne
gando o pagamento de congruas a um beneficiado que estava 
ausente da Cathedral em serviço de Parocho. 

2. a Directoria.-1\'linisterio dos Negocios do lmpcrio. 
-Rio de Janeiro em 12 de 1\Iarço de 18i7. -

Illm. e Exm. Sr.-Em solução do officio n. o 9 de 30 
de Janeiro ultimo, declaro a V. Ex. que bem procedeu 
a Thesouraria de Fazenda dessa província negando, á 
vista do que dispõem os Avisos deste Ministerio n. os 576 
tle i5 de Dezembro de 1862 e 1.91 de 27 de Abril de 1.865, 
o p1gamento das congruas do beneficiado da Cathedral 
Padre Feliciano Dias de Abreu, relativas aos mezes de 
Outubro e Novembro do anno passado, por constar-lhe 
que o referido beneficiado achava-se no exercicio de Vi· 
gario encommendado da freguezià de Curuçá. 



DO GOVERNO. 75 

Dando conhecimento desta decisão á mesma 'fhesou .. 
raria de Fazenda, V. Ex. requisitará do Governador Llo 
Bis paLio as informações que forem precisas para se saber 
a data em que principiou o dito Padre a parochiar 
aquella freguezia e se poder então fazer efi'ectiva a res
tituição das congruas que tiver cl!e indevidamente 
recebido com o beneficiado anteriormente á suspensão 
do pagamento pela Thcsouraria, e chamará a sua at
tenção para o facto de se lia r na folha da Cathedral C0}110 

presente um empregado que se achava fóra do re~pectiVú 
exercício e em serviço não permittido pelos sobreditos 
avisos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província uo Pará. 

N. ül.-FAZENDA.-EM 13 DE M~.\RÇO DI~ i877. 

As licenças, por despachos, para baptisados e casamentos pagam 
· apenas o s:~l.? de 200 réis. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 13 de :Março de 1877. 

O Blrão de Cotegipe, · Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco 
que o mesmo Tribunal resolveu dar provimento ao 
recurso transmittido com o officio n. o 46 da Presidencia 
da mesma provincia de 23 de Outubro ultimo, interposto 
pelo Yigario encommendado da freguezia de Nossa 
Senhora da Escada, da decisão da dita Thesouraria, 
confirmando o acto da Collectoria do respectivo muni
cípio, que exigiu o sello de uous mil réis das licenças para 
baptisados e casamentos concedidos pelo recorrente por 
meio de despacho lançado nos requel'imentos dos inte
ress1dos, visto que o referido sello só é devido, nos 
termos' do art. 13, ~ ~.o, do Regulamento de 9 de Abril 
de 1870, das licenças e alvarás ahi não especificados, em 
cuja espccie não estão comprehendidas as licenças de 
simples despacho, as quaes devem pagar apenas o sello 
de 200 réis, na fórma da ultima parte do§ L o do supra-

. citado art. 13 « contractos, titulos e papeis não sujeitos ao 
sello proporcional, etc. » 

Barão de Cotegipe. 
· '-".f\/VIJ'\JV1.r-
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N. 92. -AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS .-EM 13 DE MARÇO DE -1877. 

O transporte gratuito na Estrada de ferro D. Pedro II do ma
terial fixo e rodante destinado- á estrada de ferro de Rezende 
a Arêas, só será concedido á vista de urna rol\lção assignada 
pelo Presidente .da companhia e attestada pelo Engenheiro 
Fiscal. 

N. 27. -La Seccão. -Directoria das Obras Publicas. 
-l\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas .-Rio de Janeiro em 13 de Marco 
de 1877. - · 

Em additament.o ao meu Aviso de 7 do corrente, sob 
n.o 21, declaro a Vm., parasualntellig-encia c governo, 
que o transporte gratuito elo material fixo e rodante, 
destinado á construcção ela estrada de ferro de Rezende 
a Arêas, só será concedido á vista de uma relação as
signatla pelo Presidente ela comp~mhia, e a tlestacla pelo 
respectivo Fiscal, que é actualmente o Engenhcii'Ç> João 
Ramos de Queiroz, que deverá declarar que o material 
que se despacha é exclusivalUen te destinado á cons
trucção da mesma estrada e suas depend~ncias. 

Deus Guarde a Vm. -Thomaz José Coelho de Almeidrt. 
-Sr. Director da Estrada do ferro O. Pedro li. 

N. D3.- FAZENDA.- E~ 15 DE M.\.RÇO DE 1877. 

Conversão do trapiche « Jaqueira ))' na Província da llrthia, em 
··· entreposto particulrtr. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio ue Janeiro 
em Hi de :Mar1,;o de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidcn te do Tribunal do The
souro Nacional, remette ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Provincia da B~thia, para a devida exe
cução, a inclusa Carla de 13 do corrente mez, pela qual 
Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em· Nome do 
Imperador, Houve por bem Conceder a Antonio <..la Silva 
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l\Ienezes permissão para converter em entreposto parti
cular o trapiche denominado « Jaqueira », situado na rua 
do mesmo nome, freguezia ele S. Pedro Velho, nessa 
província, por elle arrendado a D. Maria Constança da 
Silva Freire \Vilson por tempo de tres annos, a conta r 
de 9 de Abril de 1875, a fim de continuar a receLer não 
só navios arribados, na fórma da Carta Imperial de 1~ 
de Julho do dito anno, mas tambem os carregamentos de· 
navios e vapores naufragados, se os generos que compu
zerem os carregamentos dessas embarcações forem os da 
Tahella n. 0 7 annexa ao Regulamento de :HJ de Setembro 
de 1860; devendo as mercadorias e carregamentos de 
que se trata ser depositados separadamente para os 
effeilos legaes. 

Barão de Cotegipe. 

N. 91.-FAZENDA.- E:u H) DE ~IAnço DE 1877. 

Concede ao Inspector do algodão, na Província das Alagôas, 
, remissão parcial do imposto de sua industria. 

l\linisterio dos Negocio~ da Fazenda.-R_io d0, Janeiro 
em H> de 1\larço de 1877. _ 

O Barão de Cotegigc, Presiuen te do Tribunal do Thc
souro Nacional, communica ao Sr. lnspedor da The
som·aria de Fazenda ela Província das Alagôas que fica 
approvada, pelos seus fundamentos, a deliberação de 
que deu conta em seu offieio n. o ~3 de 14 de Junho 
ultimo, em virtude da qual concedeu ao lnspector do 
algodão, Candido Ycnancio dos Sanlos, remissão parcial 
do imposto de sua industria, que se acha assemelhada á 
ele Corretor, pertencente ao exercício de 1873-187~ ; 
ficando dispensado, ni.io só da taxa proporcional, como 
de metade d:1 Hxa, ás quacs eslava sujei lo pela ~L" parte 
c advertencia 2. a da tabella B, e i." classe da tabella 
~do Regulamento de 23 de Março de 1869, que vigo
rava naquelle exercício. 

Baràô de Cotegipe. 
o~:..:;-:v:\:f'~ 
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N. 95.-AGRICULTUH.A, COMl\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E1u 1G DE :nunço DE 1.877. 

Nào póde ser deferido o pedido de passe gratuito feito pelo em
preiteiro das obras do prolongamento da estrada de ferro 
ingleza, por se ter a isso negado a respectiva companhia. 

N. 2h-1. a Seccão .-Directorfa das Obras Publicas. 
-1\Iinisterio dos Negocios da Agricultura_, Commercio 
e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 16 de Março 
de 1877. 

Declare Vm. ao empreiteiro das obras desse prolon
gamento, que tendo a Companhia da estrada de ferro 
ingleza, nessa província, se recus::tdo a fazer a concessão 
gratuita de pasRes de que trata a condição G3.a do con
traclo de :19 de Junho de 1876, não póde ser deferido o 
seu pedido constante do officio do 1. o de Fevereiro pl'o
ximo findo. 

Deus Guarde a Vm.-Tlwmaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da estrada 
de ferro de Pernambuco. 

N. 96.- AGRICULTURA, CO~IMERCIO E OBHAS 
PUBLICAS.-Eu H> DE liAnço DE 1877. 

Ao Engcnlleiro Eticnnc Douat.- Declara que estão sujeitos ao 
pagamento do sello proporcional as pequenas emprcitauas, 
ou accôrdos feitos com os operarios para a execução de qualquer 
serviço. 

N. 20.-3.a Secção.-Dircctoria das Obras Publicas. 
-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 16 de Marco 
de 1877. • 

Declaro a Vm., para seu conhecimento e fins conve
nientes, que, na conformidade do Aviso de !1: de Janeiro 
ultimo, não devem ser considcr:Hias em ferias as tles
pezas com as cmpreitaJas que Vm. costuma ajuntar 
para a execução elas ohns a seu cargo; porquanto, de 
:-~ccôrdo com a legislação vigente, esses contr:tc tos estão 
sujeitos ao pagamento do sello proporcional, seja fJUal 
fôr a fórma por que se os represente. 
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Outrosim, convem que cada empreiteiro receba uma 
papeleta impressa, contendo em resumo as condições 
geraes do serviço que lhes fôr incumbido, a qual deverá 
ser extrahida de um talão, em que assignará o mesmo 
erupreiteiro. Neste talão, que deve ser rcmettido oppor
tunamente a esta Secretaria de Estado, com a conta tios 
serviços executados, se fará constar o pagamento do 
competente scllo, na fórma e.stipulada pelo§ tO do art. 
2. 0

, 'La classe do Regulament0 approvado pelo Decreto 
n. o 4t>Ov de U de Abril de 1870. 

Deus GuarJc a Vm.-T!wmaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro E. Douat. 

N. 97.- JUSTIÇA.-El\1 !7 DE 1\L\.RÇO DE !877. 

E' manifesta a incompatibilidade entre os cargos de Deputado 
Provincial e servéntuario, ainda· que provisorio, de officio de 
Justi~a. 

2. 3 Secção.-1\Iinistet'io dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 17 de 1\Iarço de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em oillcio n. o ti9 de 30 de Ou
tubro ultimo o antecessor de V. Ex. consultou se 
pojia ser nomeado para servir provisoriamente officio 
de Justiça um membro da Assembléa Legislativa Pro
vincial, ou se a esse caso se estendia a incompatibilidade 
ele i tora I do art. 3. o da Lei n. o 2675 de 20 de Outubro 
de l87o. 

Tendo sido presente, por intermedio uo 1\finisterio do 
lmperio, a referida duvida a Sua Alleza a Princeza Jm .. 
perial, Regente em Nome do Imperador, a mesma Au
gusta Senhora, Conformando-se por Immcdiata Resolução 
·ele 9 do conen te com o parecer da Secção dos Negocios do 
lmperio do Conselho de Estado em Consulta de 8 do mez 
findo, Houve por hem Decidir que é manifesta a a Iludida 
incompatibilidade, tanto pela letra_, como pelo espiri to 
da disposi0ão citada ; o que communico a V. E ----~--.. 
seu conhecimento e em resposta ao meneio f\:~tf\.c{9~.MARA 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Jan . ~-r/ft' 'tf'ama .t 

Cerqueira.- Sr. Presidente da Pro v in - ~%anta Ca-
tharina. 7;:;. 

cA:P\:.A:.f:',;/\f'\:1'\:/> / ~ <'::) 
i.~ -<.~· ·, 
t\., • 

·-\_, -r~ - D_~.·~,_·~--~ . '"'=- ::;:~ -·~ 
.... , .. -- - -~ --.:.~~-;_ .. ,.., 
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N. 98.- IMPERIO.- E.u 1.7 DÉ MARÇO DE 1877. 

Declara que a Junta Municip~l ein sua 2.a reunião só póde 
deliberar sobre as reclamações concernentes a erro de cúplas, 
troca de nomes, omissões· ou quaesquer outros assullJplos 
semelha..ntes. 

L a Directoria. -l\Iinisterio dos Negocias tlo Impcrio. 
-Rio de J:meiro em 17 de l\Iarço de !877. 

Respontlendo a seu offieio, (btado de 12 tlo concntc 
mez, declaro a Vm. que, á vista da disposição do art. 
69 das Instrucçõr,s regulamentares ann.exas ao Decreto 
n. 0 6097 de 12 de Janeiro de 1876, não póde a Junta Mu
nicipal em sua 2. a reunião tomar deliberação alguma 
sobre inclusão ou exclusão de cidadãos senão por vir
tude de recursos interpostos nos termos do mesmo 
Decreto. Sendo, porém, bem d istincta desta disposição 
a do art. 72, pela qual é permittido aos interessados 
recorrer verbalmente ou por cscripto em qualquer 
sessão da Junta o que julg,1rem a hem de seu direito e 
da verdade da qualificação, é claro que na 2. a reunião 
póde a Junta deliberar sobre as rcclam::~ções concernen
tes a erro de cópias, troc::~ de nomes, omissões ou quacs
quer outros assumptos scm8lhantcs. 

Deug GuarLlc a Vm .-Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. José Ferreira Nobre, membro da Junta :Municipal 
ele qualificação de votantes da .Côrtc. 

N. 99.- GUERHA .- E)l 17 DE MARÇO DE 1877. 

Declara como se deve cffectuar o pagamento das dlYillas de 
exercícios 11ndos a praças do Exercito. -

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio Je Janeiro, 
17 de Março de 1877. 

Illm. e Eim. Sr.- Convindo estabelecer a pratica 
de se eíl'ectuar o pagamento das di vidas de ex.ercit:ios 
fln'dos ás praças credoras, por intermedio dos Quarteis~ 
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1\Iestres dos corpos, que entregarão as quantias rece
bidas ás mesma praças, depois de verificada a identidade 
de pessoa, a fim de evitar-se abusos, que se tem dado 
l)Or parte de procuradores, assim o declaro a V. Ex., 
praa seu conhecimento e governo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duque de Caxias.- Sr. Con
selheiro Ajudante Generat do Exercito. 

N. 100.-F.AZEND.\.-E}I 17 DEl\IAR00 DE 1877 . 

.Não podem ser transferidas as aJ!Q_Uçes~ que constituem o dote 
de mulher casada, que fôr commerciantc, sem a prova cvi
dcn.tc de que e lia exerce, em seu proprio nome, o commercio 
como profissão h aLi tua!. · 

.:\linisterio uos Negocias da Fazenda. -lHo de Janeiro 
em 17 de 1\farço de 1877. 

Sobre o objecto de seu officio de 28 de Junho ultimo, 
ao qual acompanhou o requerimento de D. Antonia 
Porcina Rodrigues Palmito, pedindo permissão para 
transferir a terceiros apolices que constituem o seu· 
dote_, attenta a condição de commerciante, que tem, 
competentemente autorizada por seu marido :declaro 
a V. S., para sua intelligcncia e devidos effeitos, em 
obs~rvancia da Imperial Resolução de Consulta das 
Secções reunidás dos Negocias da Fazenda e Justiça do 
Conselho de Estado de 31 de Janeiro proximo findo, que, 
mesmo no estado actual da Legislação patria, concer
nente ás apolices da divida publica, não deve essa 
Hepartição autorizar a transfercncia dellas, em hypo
theses semelhantes, sem a prova evidente de que a 
mulher, commerciante com permissão do marido, 
exerce em seu proprio nome o commercio, de que faz 
profissão habitual, condições imprescindíveis para a 
en·,~ctividadc dos direitos que, nesta qualidade, lhe ~ão 
eoncedidos pelo art. 27 do Codigo Commercial, que não 
pócle ser bem interpretado e convenientemente execu
ta do sem o auxilio das disposições dos arts. 1. O, ~ <1. o, 
e4. 0 e9. 0 do mesmo Codigo. 

Deus Guarde a V. S.-Barão dcCotegipe.-Sr. Conseo 
lheiro Inspector interino ela Caixa de Amortização. 

d'I:.A:F'.J.' -:.f'.:f'd'\:.1" 

DECISiiES DE 1877, H 
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N. 101. -JUSTIÇA.- EM 19 DE l\IARÇO DE 1877 . 
.. 

São incompatíveis os cargos de Chefe de Policia interino c Juiz 
1\Iunicipal supplentc com o de Deputado Provincial. 

2.a Secção.-.lUinisterio dos Ncgocios ela Justiça.
Rio de Janeiro, 19 de Março de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.~ Em officio n. o 80 de 29 de 1\Iarco 
do anno passado o antecessor de V. Ex. participou 
que, por parecer-lhe incompatível., em face da nova Lei 
eleitoral, o exercício simultaneo dos cargos de Chefe 
de Policia in ter in o e o de membro, embora ainda não 
reconhecido, Ja Assembléa Provincial, designára para 
exercer o primeiro desses cargos o Juiz de Direito da 
comarca da capital. 

Consultou ao mesmo tempo se estava comprehendida 
nas disposições da referida lei a accumulação dos cargos 
de Deputado Provincial e Juiz l\Iunicipal supplentc, o 
qual apenas recebe emolumentos, e só percebe venci
mentos quando no exercício da jurisdicção plena. 

Sua Alteza a Princeza Imperial, Regente em Nome do 
Imperador, a quem foi presente o citado ofJlcio, Confor
mando-se por Immediata Resolução do 1. o do corrente 
com o parecer da Secção dos Negocias do Imperio, em 
Consulta de 28 de Setembro do anno findo, Houve por 
bem 1\landar declarar que foi acertado o procedimento 
dessa Presidencia, por ser manifesta a alludída incom
patibilidade, não só quanto aos lugares a principio 
indicados, como aos de Deputado Provincial c Juiz l\Iu
nicipal, á vista da generica disposição do art. 3. o~ ;J. o 

da Lei n. o 2Gj5 de 20 de Outubro de 1875. 
Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 

Cerqueira.- Ao Sr. Presidente d<1 Provincia do Piauhy. 
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N. 102.- FAZENDA.~·- E:u 20 DE l\IARQO DE 1877. 

UlJriga a Cornv:mllia dcs l\Iessagcries l\Iaritimes ao pagamento 
de direitos em dobro pela falt;:t de um volume constante do 
manifesto do vapor Said. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 20 de Março de 1877. 

Communico a V. S., para os deviuos cffcitos; que foi 
indeferido pelo Tribunal do Thesouro Nacional o re
curso que B2rtolini, 'Agente da Companhia des 1\fes
sagcries .Maritimes àe F rance, interpôz da decisão dessa 
Inspcctoria de 13 de Junho elo anno passado, impondo 
á dita companhia a multa de düeitos em dobro pela 
falta ele um volume, com letreiro Galvão, verificada na 
conferencia do manifesto do vapor Said, entrado de 
Bordcaux em 1!) de l\laio de 1873, e pertencente ao 
emigrante Paul Bosseux, estabelecido em Assunguy. 

Deus Gu:~rde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspcctor da Alfandegado lHo de Janeiro. 

N. 10:L-FAZENDA.-E:u 20DE1\IAR00 DE 1.877. 

lJ{t provimento a um recurso interposto de decisão da Alfandcga 
do lUo de Janeiro, sobre o despacho acl talorem de mercadorias 
que cstfio classificadas na tarifa. 

lUinisterio dos Negocios ua Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 20 de Março de 1877. 

Communico a V. S., para os fins convenientes, que, 
tendo siuo presente ao Tribunal do Thesouro N acionai 
o recurso interposto por Hermann Schlobach & Costa 

~ da decisão dessa lnspectoria de 2 de Janeiro ui ti mo,_ 
· que mandou despachar ad valorem, as caixas para medica
men toshomceoa thicos e outros objectos, vindos de Ham
burgo no vapõr Buenos-Ayres, e sub1Y..·3tl idas a despacho 
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pela nota n. o 6634: de :18 de Novembro ultimo, o mes
mo Tribunal resolveu dar provimento ao recurso, v-isto 
acharem-se as mercadorias de que se trata classificadas 
na Tarifa das Alfandegas com taxas especiaes e não 
lhes ser, portanto, applicavel o despacho ad valorem. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 101.- JUSTIÇA.- E.u-20 DE ·l\1.\RÇO DE 1877. 

Firma a intclligcncia do art. 1-í elo Decreto n. o 858 de iO de 
Novembro ele !851, sobre prepostos de !ei_lociros. 

2. ~ Secção.- l\linisterio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro em 20 de Março de 1877. 

A Sua Alteza a Princeza Impetial, Regente em Nome 
do lmperador, foi presente a representação, em que 

. diversos agentes de leilão nesta Córte pediram que, 
firmando-se a intelligencia do art. 14 do Decreto n. o 858 
de 10 de Novembro de 1851, na parte referente á no
meação, approvação e exercício de prepostos, fossem 

. os :r:ecla111antes mantidos na posse das garantias que 
aquella disposição lhes conferiu. 

E a mesma Augusta Senhora Houve por bem Mandar 
declarar, que podem os agentes de leilão habilitar 
previamente pessoas, que os substituam em seus impe
dimentos por molestia temporaria, na conformidade 
do artigo e decreto citados, mas semelhante substituição 
só poderá realizar-se; quando os leiloeiros participem 
e provem perante a respectiva Junta Commercial o 
impedimento 1 com o qual deverá tambem cessar o 
exercício do preposto. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento 
e devida execução. 

Deus Guarde a V. S.- Francisco Januario da Ganw 
Cerqueira.- Ao Sr. Presidente da .Junta Commercial 
da Côrte. 



DO GO\.ER!'\0. 8~· ,) 

~. lQ:i. -JUSTIÇA.- E)J 21 DF. ~1.\RÇO DE 1877. 

Declara que os actuaes empregados das Juntas Commerciaes 
tlevem continuar a receber a gratificar;ão de dccennio, que 
já pet·ce!Jiam anteriormente. 

!L a Secção.-1\Iinisteriodos Negocias da Justiça.-Rio 
fie .Jancir·o, 21 de 1\larço de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para os 
fins convenientes, que os empregados da Secretaria da 
Junta Commercial da Côrte, Gaspar Antonio da Costa 
Leal c Antonio Carlos Keating, Officiaes, Bento Fran
cisco da Costa Aguiar de Andrade e Antonio Manoel da 
Rocha Brandão, Amanuenses, Camillo José Ferreira, Por
teiro, e Antonio Joaquim Gago da Camara, Ajudante 
do mesmo, têm direito, além dos vencimentos mar
cados pelo Decreto n. 0 6381, de 30 de Novembro do 
:mno passado, á gratificação que estavam percebendo 
em virtude do art. M do Decreto n. o 738 de 25 de No
vembro de 1850, porquanto, sendo ella considerada como 
fazendo parte do ordenado, pelas disposições ant~rio
res áquelle decreto, é o caso de npplicar-se o art. 13 
do mesmo. 

Deus Guarde a V. Ex:- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- A' S. Ex. o Sr. Barão de Cotegipe. 

N. 106. -JUSTIÇA. - E3I 2:J DE MARÇO DE 1877. 

Providencía sohre os exames medico~ em ind ividuos suspeitos 
de alienação mental e recolhidos ao asylo de mendigos. 

:3. a Secção.-Min isterio dos Negocias da Justiça .-Rio 
de Janeiro, 23 de 1\larço de 1877. 

Em resposta aos officios de 23 de Fevereiro findo e 
de 19 do corrente, communico a V. S. que nesta data 
expeço aviso ao Chefe de Policia, declarando que devem 
continuar a ser feitos pelos mediccs J'i Hepartição a 
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seu cargo os exames dos detentos no asylo dos men
digos, passando os mesmos Lletcntos á Llisposição desse 
Juizo, sómente quando fôr indispensavel nomear-se
lhes curador, por terem bens cuja administração deve 
ser acautelada. 

Deus Guarde a V. S.-Fnmci~co Jamuwio da Gilma 
Cerqueira.- Ao Sr. Juiz sulJsti Luto da 1." vara d t; or
phãos da Côrte. 

N. 107. -JUSTIÇA.- EM 9:3 DE M \RÇO DE 1877. 

Providencia sobre os exames medicos em inrl ividnos suspci los 
de alb1a~ão 1ncntal c rccolltidos ao asylo de mendi~os. 

3. ~ Secção.-,--l\1inislerio dos Neg-ocios da J ustiç;J .-Hio 
de Janeiro em 23 de 1\Iarço de' 1877. 

Em ofllcios de 23 de Fevereiro ultimo e l!l do cor
rente representou o Juiz substituto da L' vara de 
orphãos sobre a diffiéulclade 1le proceder-se por aquclle 
Juizo a exame nos indiYidnos suspeitos de alienação 
menbl, presos pela Policia c por ella recolhiuos ao :~sylo 
dos mendigos á llisposição do mesmo .Juizo. 

Convem, portanto, que tacs exames continuem a 
ser feitos pelos meclicos dessa Bcpartição, passanLlo-se 
os detentos á disposição llo Juiz de orphãos sómente 
quando fôr indispensavel nomear-se-lhes curador, por 
terem bens cuja administração deve ser acautelada. 

Deus Guarde a V. S.- Francisco Jan1uLrio da Gama 
Cerqw:ira.- Ao Sr. Chefe tle Policia ti~. Curte. 

-~. .-· ------- ---·-----· ----------
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N. 108.-AGRICULTeRA, COIIIMERCIO E OBRAS PU
BIJCAS.-EJr 21 DE }1\nc,o DE i8i7. 

Resolve a creação de um livro appendicc :10 de matricula es
pecial de'csrravos,modelo A, anncxo ao Reg. de 1 de Dezembro 
de 1871. - -

N. 8.-.2." Secção.-Directoria da Agricultura.-1\Ii
nisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
O!Jras Publicas.- Hio de Janeiro, 23 de Março de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-Podendo acontecer que, por af
fluencia de averbações no livro da matricula especial de 
escravos, modelo A, venha a ficar inteiramente preen
chido o espaço a ellas destinado, resolvi crear um livro 
appendice, no qual se fàçam as averbações que não cou
berem no livro da matricula. 

No incluso modelo impresso verá V. Ex. o methouo 
auoplado para a escripturação do novo livro. 

Dando conhecimento desta resolucão á Thesouraria de 
Fazentla, Y. Ex. lhe recommendará que faça preparar os 
exemplares do livro appendice, á medida que as Repar
tições encarregadas da matricula especial os forem re
quisitando, sendo que, para não interromper o serviço 
durante o tempo do preparo dos exemplares solicitados, 
as mesmas Repartições poderão, em caso de urgente ne
cessidade, averbar as declarações occurrentes nas folhas 
em IJt'aiH'O, accrescidas á do encerramento da matricula, 
conforme este 1\iinisterio provisoriamente autorizou em 
data de 18 de Dezembro ultimo, ao Collector das Rendas 
neraes do município ele Capirary, Província úo Hio de 
Janeiro. 

A Thesouraria de FazenJa dará conhecimento da 
rrc;:r_~ão do novo livro aos encarregados da matricula 
('Spccial de escravos. 

Deus Guarde a v.. Ex.-Thomazlo-~éGoc!lw de"tlliwida. 
-Sr. Presidente da Provincia de ..... . 
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~. WG.- JUSTICA .- E:,t 2:3 DE ~L\HCO DE 18ii. . . 
Emolumentos, que cabem aos Escrivães nos autos de lançamento 

de partilhas e sobre-partilhas e em trabalhos de medição !J 

aviventa~ão de nurcos c limites fora da legua da cidade. 

2." Secção.-l\Iinisterio dos Negocios da Justiça
Rio de Janeiro, 23 de :Março de i8ii. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao ofncio n.o i!) de 
22 de Fevereiro ultimo, sobre as duvidas do Contador do 
termo do Rio Novo, nessa província, declaro a V. Ex. 
que nos actos de lançamento de partilhas, e sobre-parti
lhas, assim como nos traLalhos de medição e aviven
tação de marcos e limites, realizados fóra da legua da 
cidade, competem aos Escrivães unicamente os emolu
mentos dos arts. 122 e 128, além dos da estada do art. 2;5 
do actual Regimento de custas, e do que é referente á 
conducção, quando ella não tiver sido fornecida pela 
parte, na fórma do art. 12~; correndo por conta destct 
a despeza com a conducção até terminar-se a diligencia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira .-Ao Sr. Presidente da Província de l\linas 
Geraes. 

N. 110.- FAZENDA.- E~r24 DE ~lAnço DE 1877. 

Ordena-se ás Thesourarias de Fazenda que remettam com pontua
lidade ao Thesouro as relasües da divitla ac:ti\·a liquilialla r 
cobrada. · · 

Ministcrio dos Negocias da Fazenua.- Rio de hneiro 
em 24 de Março de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presitlente do Tri!Junal tio 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspeclores das 
Thesourarias de Fazenda que remcttam com urgencia ao 
mesmo Thesouro as relações da divida activa liquidada 

•e cobrada, afim de se organizarem os respectivos qua
dros, que têmlle acompanhar o relatorio e balanço da 
receita e despeza do Imperio; cumprindo que assim 
procedam tl'ora em diante eom toda a pontualidade, 
e declarem quantlo não se tiver dado alteração nos 
trabalhos anteriormente rcmettidos. 

flanTo de Co! egiJ!C. 
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N. 111 .-lMPERIO.-E)t 21 DE )[.\HÇO DE 18i7. 

Declara que a Junta Municipal, concluitlos os trabalhos da 2.• 
reunião, remetterá ao Juiz de Paz mais votado de cada paro
chia cópia da lista geral dos cidadãos qualificádos, na parte con
cernente ~i parochia. 

L" Directoria.-1\linislerio dos Negocio3 do Imperio. 
-J)io de Janeiro em 2~ de l\I~rço de 18i7. 

Em resposta ao officio, que Vm. me dirigiu nr-sta 
data, consultando 11oLrc o modo de proceder ua Junt~ 
_jJunicipal quanto ás listas de votantes uas parochias, 
Lleclaro a Vm. que da comLinação das disposições 
dos arts. i 4 e fO::i, ~ L o, n. o L", das Instrucções de 12 
de .Janeiro de 1876 resulta que, concluídos os trabalhos 
(la dita .Junta em sua 2. • reunião e lançada a lista 
geral dos cidadãos do município, deve ser remettida 
ao Juiz de Paz mais votado de cada parochia cópia 
da di ta lista geral, na parte concernente á parochia, 
para por ella fazer-se a chamada dos votantes, além 
das supplementares de que trata o primeiro dos citados 
artigo,;. 

Dcusl~uanle a Vm.-Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr . .Josó Ferreira Nobre, membro da Junta Munici
pal de qualificação tle votantes da Côrtc. 

~ão convem a accumulação dos cargos de Porteiro da Relação e da 
Secretaria da Junta Cornmerrial, embora funccionem no mesmo 
edificio as duas Repartições. 

2." Secção.-Ministerio dos Ncgocios da Justiça.
Rio de .Janeiro, ~~de J\larço de 18i7. 

Tllm. c Exm. Sr.- Com o officio n." 68:5 de ;) do 
corrente mez transmittiu V. Ex. o requerimento tl6 
Porteiro da Relação de Porto Alegre, Leonel JooMl~~~--
Costa Cabral, pedindo ser nomeado para igu go ~A. '~f A D 
Secretaria da Junta Commerclal da me 1\\~\lb, ~I. tf1 
informou qur, nll~m tle ter o peticio ~· .~precisas 
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condições de idoneiclat1e, conYinll:l ao serviço publico 
aquel!a accumulação, uma nz que a .Junta Conuncr!~ial 
tem de runccionar no ediHcio, onde aclualmenlc tra
lJalha o mesmo Tribunal. 

Declaro a V. Ex., em resposta ao cit:.Hio olTicio, que, 
comquanlo pareça justilic::tda essa accumulação, IL1o 
convem esL:lJelccel·a, pois é possível que as tluas Rcpar
lir;ões vcnh::m a funccionar em lu)!ares dilfercntes; 
accrcsscndo que os Porteiros tl:m attribuições, as qu3cs 
talvez não possam ser hem desempenhadas por um sú 
cmpt·egaJo, múrmcnte se os respectivos trabalhos forem 
simu!tancos, ou ás mesmas horas. 

Deus Guarde n V. Ex.- Francisco .Jannario da Gama 
Ccrqueirn.-Ao Sr. Presidente da l'roYincia de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul. 

ncsl:lllr~do um lermo, é rrin !rgr~;lo no officio o s~n·cntnarin, f[ur, 
pcrdt,rJ o lugar nJ•cnas Jll'la exline~Jo do Hlc:;:Ho lenHo. 

2." Sect;ão.-l\Iinistcrio dos Nrgocios !LI Jnstica.
l'tio tlc .Tauciro, ':W de Março Je i81i. 

!!Jm. c Exm. Sr.-A Su:1 Alteza a Princeza Imperial' 
Hegcnte.cm Nome do Imperador, foi presente, com o 
offlcio dess::~ Presidencb de 4 ele Dczcmuro rlo anno pas
sado, o requerimento em que Laurinclo de Carvalho 
.Morein pede ser reintegrado na serventia Yilalicia dos 
olfit:ios de i. o Tabellião do publico, judicbl c notas c 
Esr;;·ivão de orpllãos, capellas e resíduos do termo das 
Vôrcs rle C:!lll:HJLlan, nessa provind;J, serventia que ellc 
interrompeu pela ex tincção daquelle termo, o qua 1 a 
rcspcdiYa Assembléa Legislativa restaurou por acto de 
lU de Abril de :187~), sob n. • 975. 

E a mesma Augusta Senhora, Conformando-se por 
Immcdiata Resolução Jc 23 do corrente com o parecer da f 

Sec:r.ão ele Juslira do Con~el!Io de Estaria em Consulta de 
27 Jc Fevereiro ·ultimo, IIouye por JJcm l\Iandar declarar 
que, uma vez restabelecido, corno se acha com os mesmos 
anteriores limi tcs o di to t::rmo, o nele o supplicante tinha 
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um ofl1cio vitalício, CfUC perdeu unicamente pelo facto 
da ::\11 udiua ex tincção, Lleverú ser rcintcgTado, e continua r 
a scnir com o mesmo titulo, (pe lllC foi confcrhlo pelo 
Decreto de 28 de l\larço de 1860. 

Deus Guarde a V. E:c- Franci.~co Januario dr1 Gama 
Ccrqucira.- Ao Sr. Presidente da Provinda de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul. 

N. !1 'i:.-AG!HCULTCHA, CJHI:.m:>Clü E OfH'lAS 
PVBLIC.\S.--E~I :i(i DE )!Al:r.o nE lSíí. 

Po'sc.n:1o i:gililll~d~ pelo primeiro oc~õup~nlc, c lr:l!lsfcritla 
:1 S'8"1l!1un, por cff•'Ílü ila lllül'lc~ de, p-illll'iro, ucpois un Lf'i 
n." GOl (]e 18 (]C Sclrntbro uc 18~0 c tlo Hcgnlamcnlo de 30 de 
.lêw:iro uc lS?j~, não puJc ser mediria srr:unLio os limites des
niptc.s no fortn~\1 de partilhas, c sim p~!<) mor.lo tlclermimdo 
l:artucllc Hegu!alllcn[o. 

N. :3.-2." Sccção.-Directoria d:l Agricultura.-1\li
nisLcrio dos Negocias da Ao.Ticultura, Commcrcio c 
Obras Pu!Jlicas.-llio de Janeiro, 2G de l\larço de 1817. 

Illm. c Exm. Sr.-A este l\Iinistcrio foram presente;:, 
com olllcio dessa PrcsiJcncia de 28 de Junho do anno 
lindo, os autos de mecli<:ão das tCiTDS uo ciclatlão José 
Canrlido das Neves Pereira, situadas no lugar dcnomin:t
do Paulo Lopes, frcguezia de Garopaba, termo da cidade 
de S. José, e hem a'sim a petição e mais papeis relativos 
ao recurso interposto pe:io cidaLlão Luciano José uos 
Santo::, da decisiTo que nos ref,~riclos autos proferiu 
essa Prcsiuencia em tLta ck 2! llo cil;illo mez c anno. 

Tratando-se de uma simples posse não legitimada pelo 
primeiro occupante, c transfcrilla a sc.Qundo por cffcito da 
morte do primeiro, depois ela Lei n. o GOJ.uc 18 de Setem
bro de 18:i0 c Re0.·ulamentc> de 30 tlc Janeiro de 1851, não 
poJ.ia ser feita a~ medição das terras de que se trata se
gundo os limites dcscríptos no formal de partill1:ts, c sim 
pelo mo(lo tletcnnino.do narruclie }lcgul:nnento; por
quanto, sendo os formacs de partilhas ::;ctos tla compc
klll'ia do Juiz tlivisorio, apcn<tsdcsignam OE herdeiros a 



92 DECISÕES 

quem couberam os quinhões hereditarios, não os dispen
sando de satisfaz9r as formalidades lcgaes a que estive
rem sujeitos. 

Isto posto, e de accônlo com o parecer do Conselheiro 
Procurador da Corôa, Soberania· e Fazenda Nacional, de
claro a essa Presidencia que é nulla a medição das terras 
do cidadão Neves Pereira, cumprindo que se proceda a 
outra medição em qúe sejam fielmente observadas as 
disposições legaes, c devendo o Juiz e o Escrivão repôr as 
custas, uc conformidade com o art. 35 !lo Regulamento de 
30 de Janeiro de 185í. 

Outrosim, de accôrdo com o citado parecer, nego pro
vimento ao recurso interposto pelo cidadão Luciano 
José dos Santos, por insufficiencia das provas que pro
duziu contra o rccorriuo, c foram presentes a este l\li
nisterio. 

D1~us Guanl•' a V. Ex.- Thomn;:; José Coelho tle Al
meid•t.-Sr. Presidente da Provimb de Santa Catharina. 

N. Il:i.-AGHICULTURA, Cül\IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS .-E~l 2G DE )IARÇO D~~ 18ii. 

Ao ~linisterio da Marinha, declara que é da competencia da3 
Capitanias dos Portos a conserva<_;ão e balisamento dos canaes 
de navegar;ão interior. 

N. :J.-3. a Secção.-Directoria das Obras Publicas. 
-l\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.-Rio- de Janeiro em 2G ue Marco 
de 1877. · 

Tenho a honra de declarar a V. Ex., em resposta ao 
Aviso de 2;i de Janeiro ultimo, que continuando a cargo 
das Capitanias de Portos a conservação e balisamcnto 
das linhas de navegação interior, não é da competencia 
deste 1\Iinistcrio a materia de que trata o trecho do 
relatorio do Almirante Barão da Laguna, constante da 
cópia que veio annexa ao citado aviso. 

Deus Guarde a V. Ex..-Thomaz José Coelho de Al
meida.-A · S. Ex. o Sr. Conselheiro 1\linistro e Secre
tario de Est~Jo dos Negocios da 1\Iarinha. 

~o;f\:f'V"vP 
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N. i Hi.- JUSTIÇA.- EJI 27 DE )1\RÇO DE 1877. 

Providencia sobre os exames medicos em indivíduos suspeitos de 
alienação mental e recolhidos ao asylo de mendigos. 

3." Sccção.-l\linistcrio dos Negocios ela JustiçJ .- · 
lHo de Janeiro, 27 de l\larço de 1.877. 

Em adJitamento ao Aviso de23 do corrente mez, de
claro a V. S. que os exames, a que procedam os medicas 
da Polida nos indivíduos recolhidos ao asylo de men
digos c suspeitos de alienação mental, devem ser redu
zidos a auto para servir de base ao processo, pelo qual 
cabe ao Juizo de Orphãos verificar o estado de incapa
cidade dos mesmos indivíduos, nomear-lhes curador c pro
videnciar a respeito do destino delles, na fórma das dis
posições legaes, que regulam esse assumpto. Taes ex~mes 
serão feitos perante o Juiz, precedendo accôrdo quanto 
aos dias em que devam ter lugar. Assin;t ficarão obviados 
o inconveniente da falta· de medicos de que se queixa 
V. S. e o da necessidade de dous exames distinctos, como 
até aqui se faziam, um pela Policia e outro por esse Juizo. 
Verifir,ado o estado de demencia c quando o (!lienadonão 
tenha família, que delle se encarregue, nem seja possi vel 
fazel-o admittir no hospício de Pedro 11, poderá con
tinuar a cargo do asylo, mas á disposição desse Juizo. 
Assim deverá ser entendido c cumprido o aviso supra 
cita do. 

Deus GuarJe a V. S.-Francisco Jamwrio da Gama 
Cerqueirn.-An Sr. Juiz suhstitnlo da L"Yéira de orphãos 
tla Côrte. 

N. 117.- JUSTH;t\ .- E3l 28 DE MARI.;O DE 1877. 

Deve ser observado o Aviso n. o 98 de 26 de Fevereiro de !875 sobre 
o chamamento de Juizes de Direito para servirem na Helação, 
preenchendo o numero lcgnl de seus membros. 

2.a Sccção.-Ministerio do~ NeQ·orios tlél JtHtica.T 
Rio de Janeiro, 28 de Thbrço de l87i. 

Illfn. e Exm. Sr.-Com os ollicios 11. 0
' 2:3 c 2:> tle 

13 e 1.6 do mez findo submcltcu Y. Ex. ao conhecimento 
do Governo Imperial, não só ;1 representação do Juiz 
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substituto da 1." vara civtl Ja capital, como as infor
mações prestadas pelo Conselheiro Presidente da Relação 
tlc Belém, sobre o acto deste funccionario chamando, em ' 
di3s claquelle mez, o Juiz de Direito da mesma vara para 
tão sómcn te roacljuvar o serviço do Tribunal, c não afim 
ele preencher o numero ncccssario, para que elle pocless'~ 
funccionar com jurisuicção plena. 

Em resposta declaro a V. Ex., para os fins conve
nientes, que procede.a referida representar_:ão por· sr:us 
fundamentos, e em face do disposto no Aviso n. o 98 de 
2f3·cte Fevereiro de 187J, que resolve a questão. 

Deus Guanle a V. E :c- Fnmcisca Januario da Gwwt 
Cerqw:ira.-Sr. Presidcule ela Província do ParCt. 

·N.HS.- F.\ZENDA.- Ku 28 Dto: M\n~:o DE 1877. 

O mas.-·.alc de ehap.~os ele srllliea obri~~tlo :i ln.~za da 1:\IJ~II;t ."ê.., 

L" classe:, do Hegt:l;wJcnto n.o :JG!JO tlc 10 t~,; Jailw de :187L 

l\finisLerio dos Nc:Q"Q'·ios da Fneuda.--Rio de Jaiieiro 
em 28 de l\Lm;o de 1877. 

O Ihrão <!e Cotcgipc, Pre:>it1enle do Trilll!nai do Tl1e~ 
souro Narion~l, dccLna ::os Srs. Ins1~eclores da.s Thcsou
rar[as de F;rzend:J, p1r.1 os devidos clieitos, qun foi 
approvau;; :.l <lccisão do Admini,;lra:lor d:1 itecebeuoria 
do llio de J:111ciro, considcr:mtlo o masr;ale de cl1apéos 
de sol obrigJdo á taxa (la t::.lJPila "'ti., q .• • classe, do ltcgu
Iamcnto n.o Gü!:lüdc 1G de Julho de 1871. 
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N. 11D.- GUEHIU.- E:,t 28 DE ~unr,;o DE 1877. 

Hc~oiY•J duYid~,; su,;,:i!arlas a respeito dos ci.l:HWos, tJHC llCYC!il · 

ott não ser alistados d0pois elo prituciro :!nno da <:xct.:nr)t'J 
ela Lei tlc 2G tk Sclc,ulJi'J de f87L 

1\Iinistcrio elos Ner;ocios Ja Guerra.- Rio tle Janeiro, 
28 de 1\Iarço ele 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Com oi!lcio n." 3!) de Hdc 
Fevereiro ultimo submetteu V. E\.. ú considcnrão 
deste Ministerio as seguintes decisões, que deu a tli
vcrs;Js duvidas suscitadas pelo Promotor Publico inte
rino da comarca dos Guimarães, sobre os cidadãos que 
devem ou não ~er alistados depois do primeiro anno d:l 
execução da Lei ele 2ü de Setembro de 1871, a saber : 

1." Que não está sujeito ao alistamento o ciclaLlão 
maior de 21 annos que, sendo eliminado dos alistamen
tos anteriores, em consequencia de isenção provada, 
tenha perdido essa isenção antes tle completar 21 ::mnos 
tle idade, nos termos do art. 2." da cit:~da Lei, devendo 
ser assim entendidas as disposições do llcgulamento tlc 
27 de Ferereiro de 1875. 

2." Que não deve ser eliminado do segundo alisi:J
menlo nem dos seguintes o l'idadão que, sendo omittido 
no primeiro, pronr não só que tinha naquella época 
::lguma das isenções da lei, como que é maior rle 21 
annos, em hora tenha já perdido essa isenr:;ão, porquanto 
a L:itada lei não distingue, c sujeita ao alistamento atú 
a idauc de 25 annos o cidaLlão que fur omittitlo nos 
alistamentos anteriores. 

::." Que, só aproveitamlo as isenr,:õcs expressas nas 
disposições anteriores á citada Lei para o primeiro anHo 
da sua execução, não deve ser eliminado do ;llistamento 
actu;ll, nem dos seguintes o cidadão que at!cgar isGn
çõc.s que, previstas na legislar,:ão anterior, não se achem 
expressas na Lei de 2ü de Setembro de 18H. 

Em resposta declaro a V. Ex., para seu conhecimento 
c governo, que ficam approvaLlas as duas ultimas de
cisões; quanto, porém, á primeira, sendo justamente o 
caso da perda dos defeitos physicos antes dos 21 annos, 
que sujeita o individuo ao alistamento, a exclusão tem 
portanto lugar, quando a perda dos mesmos defeitos rea
liza-se depois de completada aquella idade . 
. Deus Guanle a V. Cx..-Dn7wJ de Cr1xias.- Sr. Pre

Stdcnte da ProYincia elo 1\Iaranltão. 
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N. 120 . ....;...JUSTIÇA.- E~t30 DE ::\1\RÇO DE 1877. 

Só podem ser encarregados dos inqucritos as autoridades poli
ciaes; um Juiz de Direito não deve, sob pena de responsabi
lidade, indicar testemunhas para os inquerito~.- Só official-
mente se transmitte a jurisdicção. ' 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, 30 de l\lar~o de 1877. 

111m. e Exm. Sr.- Em solução [t, duvidas apr.esen
tadas pelo Promotor PuLiico da comarca de Ir i ri tiba e 
constantes do oficio dessa Presidencia de li do corrente 
mez, sob n. o 4/l, declaro a V. Ex. : 

Que em face da reforma j udiciaria só podem ser 
encarregados dos inqueri tos os Chefes, Delegados e Sub
delegados de Policia, sendo nullos os que houverem sido 
feitos por autoridades judiciarias ; 

Que, conseguintemente, é irregular e sujeito á respon
sabilidade o facto de um Juiz de Direito mandar que o 
Juiz Municipal proceda a um inquerito policial, apontan
do aquelle Juiz as testemunhas que devem ser ouvidas ; 

Que, finalmente, só depois de transmittida oficial
mente a jurisdicção pelo supplenle impedido, é que o 
Presidente da Camara l\Iunicipal assume aquelle cargo, 
deixando lógo o exercício do de Vereador, conforme o 
determinam diversos avisos do Governo ImperiaL 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Carqueira.- Sr. Presidente da Provinri:l do Espírito 
S;~nto. · 

N. 1:21.-FAZENDA.-E.\l 2 DE .HlRIL DE U)/7. 

l>á provimento a um recurso sobre restituição de direitos de mais 
cobrados em diversos despachos de ãrame de ferro ~imples para 
cercas, por ter-se dado violaç<lo de lei na classifh:ação da mer
cadoria • 

. Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 2 de Abril de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector ia The
souraria de Fazcnrla dá Província rJg S. Pedro rio Rio 
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Grande do Sul qur, o mesmo Tribunal, tendo presente 
o J't't'urso l.r;:nsmitlitlo com o seu oflicio n." I::';! de 2~ 
de Julho ultimo, interposto por Leite Si\Ya & C." da 
deL:is:to tla dita Thesouraria, que negára-lhes a rcslilui
çJo llos direitos r1uc de ::l::.is pagaram na Alfanücga da 
cidaue llo lHo Grande em di·,cersas datas por 4LOG:J 
kilop-ramm~s dr arame de feno simples para cen~as, 
'indo de Londr;•s em diversos n1vios, rcso\vru tomar 
con!Iecim:•Jito do recur,;o como de revista, e dar-lhe pro
vimento p~ra se fazer elfectiva a rrstiluição pedida, 
visto verificar-se o caso de violação de lei, previsto no 
art. 7G4, § 1. 0 , do Regulamento de 19 de Setembro de 
18GCJ, por ter sido o arame de que se trata classirlcado 
no art. 8U!) da t~rifa em vigor, que é especial e exclu
sivo ao arame galvanisallo destinado áquelle fim, c não 
ao de ferro simples, que está sujei to ao pagamento de 
direi tos ad ralorem, e orno já foi declarado pelas Ordens 
d(i) fJ de Setembro de :1872 c i. o de l\larço de 1876. 

Barão de Cotegipe. 

N. 12:2.-FAZENDA.-E~I :; DE .\llRJL DE 1877. 

H!}tluz a lian,:a do Thcsourciro no111Cado para a T!JL'sour:nia 1le 
-- ·l,.~:z~núa da l'roYineia do Par;i. 

l\1ínisterio t!os Ne.·:·n:·ios da Fazemb.- H.io llc Janc·iro 
em 3 de Abril de 1877. 

O Bario de Colc~dill\ Presidente do Tribunal do The
souro N acioJ1a I, CülllillUll ica ao Sr. Iuspector da T!JC
sonnria de Fa:~cnl::t 1!:1 I'ruYinda do PJr;·,, para os d~;vi
dos dlcitos qu:·, :'t Yd:: das :-~llcgações npresentat\;Js pelo 
Thi'SOll rei r o nn:::l'::r:o !'ara :t rnesma Rrparti(ão, Jo<ó do 
o· de Almcid:~, 1:0 req:~~·r!r:tl'nlo lransmittido com o seu 
oill1·io n." Z"j7 de :.{1 de Setembro ultimo, fica reduzüJ:J de 
l:fi:OUO.)OCO a 4C:í!( ü'(!(JO a 11ança que ueYc prestar o 
supplicantc pala cx:·rc('f aqecllc emprego. f 

Barão de Cotegipe. 

llECISÕES DE i87i, i~ 
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N. 123.- FAZENDA.- E~l !t DE A BniL DE l8i7. 

Subrc o r~>r.ebimento, cscripturação e entrega dos llinheiro~ <lc 
orph~os. 

l\1inisterio f los N eQ·odos da Fazenrla.- Rio Llc J anciro 
em !1 dt~ Abril tle 18ii. 

O ll:trão lle Colegipe, Presillenlc llo Tribunal t!o Tlic
souro Nacional, ordena que, em allditamento ás In
strucções de H llc Abril <lo anno passallo, relativas ~o 
recebimento, escripturação e entrega dos dinheiros de 
orphãos, se observe o seguinte: 

Art. L • Os Collec tóres e Adminislndores ue ~lesas 
tle Rentlas deverão juntar aos olllcios que dirigirem ao 
Thesouro e ás Thesourarias Lle fazenda, nos termos tlo 
art. L • das citadas Instrucções, solicitando o levanta
mento das tlinheiros de orphão~, as proprias requisi
cões dos Juizes. 
·Art. 2."No'fhesouro,Nacional a Directoria Geral da 
Contabilidade e nas Tl1esourarias de Fazenda o re,pec
Livo Inspeclor, antes de ser autorizado o pal!·amcnio, 
ma ntlarão proceder á vcrilicação tio sa Ido do cmprc~t i mo 
e do calculo do juro das quantia' cnjas entregas rorcm 
requisiLtdas, lançando o empreg-ado verificador a uota 
de conferencia no ollicio do cxactor. 

Art. 3.• Ficam altcratlas as disposições do final uo 
art. 'L • e do art. ;}." d:~s mencionadas Instrucções. 

Barão de Cotegipe. 

N. l:!í.- IMPERIO.- EJI ;j DE .\I:RJL DE 18i7. 

])cclara tluc nrro ti{)Yelll ~·'r a•:cil<)s pcJ:-t,; FacuhladPs de ~kdidn:t 
os d_iplomas rl') Pharnl?.ccutico chdos pelo Cnn,;r!htJ de Jlygiene 
da 1\epuhlir:-t do Fru:Iuay. 

2." Dirccloria.- Minislerio dos Negocios tlo Impcrio. 
-1\io de Janeiro em J de AIJril tle 1877. 

111m. ~~ Exm. Sr.- Tentlo-se verilicado. que na He
puiJI.ica do Uruguay, onue não ha curso legal de phar
marJa, o Conselho de Hygienr publira eonfrre diploma:-
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tle P!tarmnccutico mediante c"Xame de sufficiencia, sem 
c"Xigir do t:andidato a apresentação de titulo passado por 
Faruldatle e~trangeira, declaro a Y. Ex., para os devidos 
e li e i tos, que os referidos diplomas não <levem ser aceitos 
nc~se Estabelecimento pr~ra a admissão ao exame de que 
tr;Jta o art. ~:J tlos estatutos annexos ao Decreto n.o 1387 
de 28 de Abril tle 1$)!~. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Antonio da eosta Pinto Silva. 
-Sr. Director da Faculdade de Medicina do Rio de 
Janeiro. 

-Do mesmo tcôr á Faeuldade rle ~lcdidna da Bahia. 

N. 15!:5.-AGHICl.:"L TUHA, COJIJ\IERCIO E OBRAS PU
BLICAS.-E.\1 ij DE .\llntL DE i8ii. 

A doutrina do art. '•7 do Regulamento n.• 513:; de l:Jlle l\oycm
hro de l8í2 é extensiva aos escravos residentes nas frcguezias 
llesanncxadas tle um município para formarem outro. 

N. ~6.-:!." Secção.- Directoria da Agricullura.
l\linisterio rios Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Puhlícas.-Rio de Janeiro, ;J de Abril de i87i. 

Illm. c Ex.m. Sr.-A este l\Iinisterio foi presente o 
officio de Y. Ex. de H> do mez lindo, ao qual acom
panhou o do Presidente da Junta de classificação do mu
nicípio de l\lagé, consultando como deverá proceder a 
mesma Junta, na app!icação tia quota do fundo de 
emancipação que :'tquellc município foi distribuída, 
desde. que nelle foram classi!icados escravos residentes 
nas freguezias da Apparecida e da Sapucaia, que hoje 
pertencem ao município deste nome e anteriormente 
faziam parte elo de 1\bgé. 

Dcclnro a Y. Ex.., em resposta, que o Regulame =--:---. 
approvado pelo Decreto n. • 513i) de 13 de Nov Pãji i 1t,r t.,., ~. ,, 
18i2, tlctermina, no art. !11, que os escra · ... · •!fM'1'···'1! 
para um município, depois da ultima c SI!\ :ao, só .., 
poderão ser ali i contemplados na do an ~b.mtc, não ; 
pPnlrntJo no munir.ipio tl'onde fora xr'klilados, o seu ~ 

~~ . rv"" 
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numero ele ordem para a libertação; disposição esta 
que, pelo meu Aviso de 4 de :Março do anno iindo, diri
gido á PrcsiLienc:ia da Província de S. Pedro, dcc.larei 
ser extensiva aos escravos residente~ nas freguczias 
ücsannexadas tle um município para formarem outro. 

Deus Guarde él V. Ex.- Thonwz José Coelho de At
meida.-Sr. Presidente da Provincit:~ do Hio de Janeiro. 

N. l~ü. -- AGRICULTUH.A, COl\lMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~1 r_; DE AnRIL DE 1877. 

No .i\Iunidpio <1:1 Cúrtc c Província <lo Rio de Janeiro cabe ao Di
rcctor Geral das Rendas Pnblic,ls impúr a multa. de que trata o 
art. 36llo Reg. n. 0 <183~ de i de Dezembro de J.87i. 

N. 18.-2.a Sccção.-Directoria da Agricultura.-
1\linistcrio uos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Ouras Publicas.- Uio ele Janeiro, 5 de Abril de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-Tenho a honra de declarar a V. Ex., 
para os iins convenientes, que ao Director Geral das 
Hendas Publicas, no Municipio Neutro c Provinda tlo 
Hiu tlc Janeiro, cabe impôr a multa comminada no art. 
Jti tlo Regulamento que baixou com o Decreto n.o !J:835 tle 
1 de Dt.:zembro de 1871 ao empregado a quem incumbe 
fazer a! matricula :c que não a tiver em tlia, na devida 
fórma, c ao que deixar de organizar c remctter, em 
tmnpo, as relaçõt:s, notas, quadros e informações de 
tjue tratam os arts. 20, 25, 31 e 32 do mesmo Regula~ 
mento. 

Deus Guarde a V. Ex..- Thomaz José Coelho de Al ... 
1neida.-A· S. Ex. o Sr. Barão de Cotegipc. 
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N. 127.- AGR!CULTURA, COM~IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~I ~; DE ABRIL DE 1877. 

O Agente de Collector só pócle fazer as vezes deste, nos trabalhos 
de Junla classificadora, quando effectivamente o substitue no 
exercicio da Coileetoria. 

N. :31.-2.a Secção.-Directoria da Agricultura.-
1\Iinistcrio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro, 5 de Abril de 1877. 

Hlm. c Exm. Sr.- A este .lUinisterio transmittiu o da 
Fazemla a consulta feita pelo Collcctor das Rendas Geraes 
do município do H.io Bonito, em data de 25 de Novembro 
ultimo, sobre quem o deverá substituir., em caso de impe
dimento, nos trabalhos da Junta de classificação de es
cravos, entendendo o di to Collector, á vista do art. 28 do 
Regulamento approvado pelo Decreto n. o 5l3~:i de 13 de 
NovemlJI"O ue 1872, que póde fazer-se rcprcsen tar na 
Junta pelo Agente, seu substituto legal. 

Declaro a V. Ex.., para que o faça constar áquelle 
funccion:1rio, que o citado art. 28 do Regulamento de 13 
de NoYcmbro de 1872, não designa substituto ao Col
lcctor, sendo que o Agente só póde fazer as vezes deste, 
nos trabalhos da Junta, quando eiTecti vamente o 
substitue no exercício da Colleetoria. 

Deris Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Provincia do l-U o de Janeiro. 

N. 128.- FAZENDA.-El\1 6 DE ABRIL DE {877. 

Confirma o ínrleferimento de uma reclamat:;ão contra o vai or 
darlo a t;;:; pr~mchões de vinhatico, visto ter sido apresentada 
fóra de lcmpo. 

l\linistcrio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em G de Abril de 1877. 

O BJrão de Cotcgipc, Prcsidcn te do Tribunal do Thc .. 
sou r o Nacional, (:ommun ica ao Sr. In~pcctor da Thc
;;onraria de Fazenda da Provincia dr Pernambuco que o 
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mesmo Tribunal resolveu negar provimento :-~o recuno 
transmittido com o seu officio n. o 81 de 26 de l\Iaio de 
i876, interposto por Bjltar, Oliveira & C. a da (leeisão 
da Alfanclega tla cidade do Recife, que indeferira :1 re
clamação que fizeram contra o valor dado, sPgundo a 
pauta semanal, a :J5 pranchões de vinha ti co de dons 
costados que submetteram a despacho pela nota n. o 839 
de 17 de Abril uaquellc anno; visto estar a decisão re
corrida de accõrdo com o disposto no art. 45 do Decreto 
n. o 3217 de 3i ue Dezembro de t863 e outras disposições 
em vigor, que não admittem reclamação d:~.s partPs 
quando as mercadorias submcttidas a despacho já ti
verem sido distribuídas para a rcspecliva conferencia, 
ou depois de principiada esta. 

Barão de Cotegipe. 

N. 129.-JL"STIÇA.-EJ\l ü DE ABRIL DE 1877. 

Declara como se devem contar ajudas de custo aos .Juizes Muni
cipaes, eml}uanto não se expecíir-arespéctiva tabeHa. 

Ti/ Secção. -l\Iinisterio dos Neg-ocios ua Jmtiça.
Rio de Janeiro, 6 ue Abril de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao oflicio n. o -17 ue 
13 de Março findo, communicanuo ter aLerto, sob sua 
responsabilidade., um credito de 200:)000 á verba do *;).o 
do art. :J. o da Lei uo orçamento em vigor, para pagar-se 
a ajuda de custo de viagem c primeiro estabeleciment_o 
por V. Ex. marcada ao Juiz :Municipal e de orphãos no
meado para o"'termo do lngá, nessa província, Bacharel 
João Americo de Carvalho, declaro-lhe que fica appro
vado o seu acto. 

Cumpre, entretanto, observar que não tendo ainda 
o Governo expedido a tabel!a a que se refere o art. 13 da 
Lei n. 0 176~ de 28 de Junho de 1870, as ajudas de custo a 
.Juizes l\Iunicipaes têm sitlo arbitradas de accõrdo com a 
que acompanhou o Decreto n. o 687 de 26 de Julho de 
1850, rcduzinclo-~e á me ta de as quantias n0lla fixadas r 
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addicionando-!'e apenas a cie 100:5000 para as despczas de 
primeiro cstaheledmento, quand:.l a quantia resultante 
Jaqurlln eakulo é insullicicnle. 

Outrosim declaro a V. E:c que, na conformiuade uo 
mesmo decreto, não tem lu.!:!·ar a ajuda de custo para Lr;ms
porte senuo a viagem 1111~nor Je ;)O lef!uas, e súrr.cnte 
eompete ao Juiz 1\Jnukipal em taes ~.:asos a indemniza
tJiio referida pai'a despczas tle primeiro esta1Jelecimcnto. 

Deus Guartlr- a Y. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província da Paraltyba . 

N. 130.-GUERRA. - Ell 7 DE ARRIL DE 1877. 

Declara quaes os individuos, cruc deYem considerar-se inhabili
tados para fornecer ás Reparli~ücs do l\linbterio da Guerra. 

Circular.·- .Ministerio dos Ncgocios da Guerra. -H i o 
ele Janeiro, 7 de Abril de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a Y. Ex., p:n·a seu co· 
nherimento e exet:n(,'ão na parte que lhe toca, que deve 
i'onsiderar-se inhalJilitado para fornecer ás Repartições 
do )Iinist,~rio da Guerra, nessa provincia, todo o indi
viduo que, sem ~presentar motivos incontestaveis, re
cus<Jr-se a assignar o eontracto que tiver de celebrar-s,o.. 
em virlutle d1~ aceita(;ão 1le proposta sua, em eoneurso 
anteriormente etrectuado em qualquer Hcpartição do 
mesmo l\linistcrio. 

Deus Guanlc a Y. Ex. -Duque de Ca.rüts .-Sr. Presi-
dente da Provinda de ..... . 
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N. 131.-FAZENDA.-E~IiO DE .\Br.IL DE 1877. 

Sobre a ]>orcrmtagem qnc compele ao Collecto1· de uma Collec
loria, r:tl]Õ tÓÚitorio houver sido desmembrado de oufra de
pois d:~ c:f,;du::tdo o lansamento dos impostos. 

Biin istcrio dos N c.::;ocios d:t Faz~:mda .-Hio de Janeiro 
em 10 de Abril de 1877. 

O :Darãu uc Cotcgipc, Presidente do Tribunal do Thc
souro N:1cional, tledara aos Srs. Ins~cctorcs das Theseu
rarias de Fazenda, para seu conhecimento c devida ex.o
cução em casos identicos, que, conforme foi decidido 
sobre reclamação do Collector daq rcnllas geraes do mu
nicipio de Larangeiras, ua Provinc ia de Sergipe, fJUando 
em meio ele um exercício, c depois ele já estar feito o lan
çamento dos impostos, houver uivisão no tcrrltorio de 
uma Coilcctoria p:1ra formar outra sujeita a Colle.~tor 
novamente nomeado, a éstc pertencerão sómente doet3 
terços da porcentagem da renda que arrecadar, prove
niente dos impostos Lmçaclos no territorio de sua juris
diccão pelo seu antecessor, o qual perceberá um terço, 
como remuneração do trabalho que teve e da dcspcza 
(jUC fez com o referido lanç.amcnto. 

Barão df. Colegipr. 

~. 1:1~.-FAZENDA.-ElU -10 lH: .\BiUL DE 1877. 

"\ clcsignar,ão dos trapiches para a descarga de mercadorias don 
ser f c i ta pelos Inspcctóí~-es das Alfandcgas, e de accurdo com as 
indic:,c_:õcs das rcspectiyas carta~ de alfandcgár.1ento. 

l\'Iinistcrio <Jos Ncc;·o::.-.ios da Ftlzcmla.-Hio de Janeiro 
em 10 c1c Abril de 1S77. 

O B:~rJo (:o Cotcgipc, PrcsiJcnte \~O Trihunal do Thc
souro Nc-:cion~l, communiea ao Sr. Inspcctor ela Thcsou
r<1ria de Fazenda da Provincia tb B 1lli:l que o mesmo 
Tribunal, attendenc1o á rcclamaç.ão feita por Antonio 
da Silva Menezes, :irrenr.1atnrio do trapicltc Jrtquf!ira, 
na petição lransmi t tida com 0 seu offieio n. o UiS de 4 G 
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de Novembro ultimo, contra a dccisiío pela qual :1 dil:1 
Thcsouraria, a requerimento de Julio l\Icycr, consign:1-
tario tio lúgar (]jnamarqucz Ellida, entrado por molivo 
de arribada no porto da capital, dcsigw'tra o trapiclw 
União para nclle ser recolhido o carrcgamen to dq 
referido navio, em lugar elo trapiche Jaqueira, qu~ 
havia sido designado pela Alfanclega, c que se achava 
autorizado para rccclJcr generos arrihados, por Carta 
Imperial de 14 de Juiiw de i87G; resolveu mandür decla
rar ao Sr. Iqspector, para que tenha em vista nos casos 
futuros, que, incli~amlo as cai'tas de alfandcgamcnto 
os gcncros que os trapiches podem receber, de accôrdo 
com o disposto nos arts. 231, 2::53, 2~)~ e 235_, applicados 
aos trapiches alfandegados pelo art. 283 do llegulamcnto 
do 19 de Setembro de ,18GO, c não estando o trapiche 
((União» autorizado, como o que se acha a cargo do 
reclamante, para receber gencros aiTihados, não devia 
a· Thcsouraria dcsign<:l-o para nclle ser recolhido o 
carregamento de que se trata, tanto mais quanto é isso 
da competcncia .do Inspcctor cb A.If:mdcga, na fórma <lo 
art. 23~ do citado Regulamento, ao qual cumpre, en
tretanto, ter em attenção o pedido c indicação do depo
si I ante da mercadoria, sempre que fôr possivel c não se 
oHenclcrcm os interesses da fiscalisação. 

Banio de Çotegipe. 

~. ·t:1:L-AGHICULTFHA, COl\IMEHCIO E OBRAS PU
BLICAS.- EiU iO DE ADRIL DE 1877 .. 

fleiki':l a decisão constante dos Ayisos de 12 de Novembro de 
:f.87G, 18 de Fcycrciro c 8 de Julho ue 187G. 

N. 10.-2.a Sccrão.-Dii·cctoria da A0"ricuHura.
Minislerio dos Ne~~·ocios d;1 Agricultura, 'éommercio e 
Obras Pubiicas.-lUo de J;:nciro, iO de AlJnl de 1877. 

Ill m. c Ex.m. Sr.- O Col!c::to~' das Ren:1~s G •rJrs <10 
muni<.:ipio da villa da l\lisericordia, dessa proYinci:J, 
consultou á Thcsour~n·ia de Fazcmb soln'c os se~ninte~ 
pontos: ' 

l.o Se~ jú llavi:1 Sil;u '1istri;l:!id:: :w nnmicipiu n0Y:1 
quota do Jundo de r:YLmcip<lCi1o: 

!IECTSÚF~ PE 1877. ~~ 
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2. o Tendo sido alforriada pelo fundo de emancipação 
:1 escrava .Maria, mulher de Sabino, qU:.}CS devem ser 
preferidos na pro:xima applicação do fundo : St1 bino e 
s1~us tilhos, ou outros escravos eonjug-cs de pessoas 
livres, apresent~mdo estes como aquelles pceulio 1 

Satisfeita a L a parte da consulta ~om a rnsposta da <la 
p~·la Thcsouraria, c:onstante do otlic\o de 7 do mez lindo, 
que por cópia acompanhou o da mesma dat:t a este .Mi
ni~ ter i o, cabe-me declarar a Y. Ex.., em relação á 
~e.!.runda parte : 

Quando a r1uota é insuífiricnte para alforriar uma 
familia inteira, classificada em primeiro lug·ar, liber
tam-se tantos membros des~a familia quantos possam 
comportar a quola, ficando os restantes com direito 
preferente para a scgunJa applicação do fundo de eman
cipação. Esta ordem_, mandada observar pelos Avisos 
de 12 de Novembt·o de 1875, l8 de Fevereiro e 8 de 
Julho de l87G, dá prefcreneia para aproxima libertação, 
no município Ja .Misericordia, a Sabino c seus tilhos, 
uma vez que estes não hajam attingido a maioridade, 
de accôrdo com a ultima parte do citado Aviso de 12 de 
~ovembro. 

O que Y. Ex. ~ommunicl.lrá á Tltcsouraria de Fazenda 
para os devidos ctreitos. 

Deus Guarde a V. Ex.-1'/wmaz José Coelho de A.l
meida. -Sr. Presiclen te ela Pro v in c ia da Paral1 yiJa. 

N. 131.-AGRICULTURA, COlHIERClO E 0Dl1AS P'G
BLICAS. -E:u 10 DE ABHIL DE 1877 . 

.:\IC'nores filhos de escravo casado com pessoa line süo classi
ficado.:> conjunctamcnte com a. mãi ou pai. 

~. 9.-2. 3 Sccção.-Directoria da Ag-ricultura.
)linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas .-Hio de Janeiro, 10 t.leA.bril de 1877. 

· Illm. e Exm. Sr.- Partidpou-me V. Ex. em seu 
officio de 2 do mcz findo : 

f. o Que a Junta classificadora de escravos do municí
pio de S. Bento, nos trabalhos a que ii1H1namente pro
cedeu para dar applicac,;ão á quota do fundo de emanei-

o 
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pação, incluiu no n. o i do ~ L o do art. 27 do Regula
meu to approvaclo pelo Decreto n. o 5135 de 13 de No
vembro de 1872, não só escravos casados com mulheres 
liberta:', como tam hem os filhos dos mesmos escravos, 
todos ma i ores de 12 e menot·es de 21 annos de idade e 
pertencentes ao mesmo senhor; 

2. o Que o Juiz Municipal elo termo, uantlo provimento 
a uma reclarnat,:ão, mandou tamhcm incluir no mesmo 
numero e paragrapho uma escta v a casada com homem 
liberto juntamente com os filhos, que se acham em 
circumstancias· idcnticas ás daquelles, já em idade, já 
quanto ao domínio. 

Declaro a V. Ex.. que os menores de que se trata, em 
um e outro caso, devem ser classificados conj unctamente 
com seus pais, com quern constituem família, preferintlo 
assim a todos os demais. esc r a vos, conforme este :Minis
teria decidiu em Aviso de i2 de Novembro de 187:i. 
dirigido á Presidencia do Rio Geande do Norte. -

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida .• -Sr. Pre~itlcntc Ja Provinci:l do Maranhão. 

N. t:liJ.-AGRICULTUPtA, CO~BIERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E:u lO DE AlllUL DE 1877. 

Heitera a decisão do Aviso de !2 de Novembro de i87ü, relati
vamente :i classitlca~üo de escravos menores de 21 annos, filhos 
de eonjuges. -

N. lt:0.-2_a Secção.-Directol'ia <la Ag-rir.ultura.-
1\linistcrio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio 
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro, lO de Abril de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo a Junta classilicadora do 
munidpio de Saqliarema incluído entre os escravos ra
sados com mulheres libertas, os filhos desses cotüuges, 
menores de 21 annos, com o Hm de libertar com lc · -
n1enle as famílias., e não estando ainda dccl ;il0 ·- ,, 
forria dos referidos menores, por motivo · i.Utll ;' tl•Afl,f 
feita pelo respedivo senhor., i:cel'ca t · • >~ousulta 
~T. Ex. :t estu l\Iinisterio, em se~ 1t..;,..~ e 24: do mez ,. 
tmdo, se dcYc prcYalecrr a classt ~ da Junta, ou ~ 

:r~ ,"?-~ 
\\, ·/- \)~~~, 

~- css ~ 
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determinar-se a esta que dê prcfcrrncia a oulros es
cravos casado.;; com pessoas livre:::, e aos conjugcs de dif'
ferentes senhores, duas classes que absorvem a quota 
distribuída ao município. 

Declaro a V. Ex., em resposta, que a cbssificnção 
deve prevalecer, não só porque fôra inconveniente in
terromper o acto da libertação, já começado, para o lim 
de transtornar a ordem cstabelecicb pela Junta c contra 
o qual não houve redania(_'.ão, em tempo idonco, como 
tam!Jem porque os menores de que se trata, foram devi
damente classificados com seus pais., com quem consti
tuem familia, conforme este .Ministcrio decidiu por 
Aviso de 12 de Novembro de 1875, uirigido ú Presidencia 
do lHo Grande do Norte, c desta data ao do l\IaranhiTo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Prcsi1lcnte fl:1 Província do Rio de .bncit\1. 

~·L l3G.-FAZENDA.-El\I ti DE ABRIL DE 1877 .. 

Sobre os impostos a que estão sujeltos os titulas dç nomeaçJo 
dos Engeiilleiros c demais pessoal da Estrada de Ferro D. 
Pedro I!. 

Ministerio dos N egocios ela Fazenda, -Rio de Janeiro 
em i 1 de Abril de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta aos Avisos de V. Ex o 

n. os H i ele 3 de Outubro e i!t, de 22 de Janeiro ultimas 
consultando se as nomeações dos Engenheiros c demais 
pessoal da Estrada de ferro D. Pedro II estão sujeitas ao 
sello de 7 °/o ou sómentc ao de 5°/o dos respectivos venci
mentos, e bem assim s:2, havendo-se cobrado o sello de 
2 °/

0 
d<IS nomeações para o pc,soal que tem venelmrnto 

ou gratificação Jiaria, devem as p.~s:-;oas comprehendid;,s 
neste caso s:1 tisl'azcr novo sello pdos títulos que se e.x
pedircm e:m virtude do Regulamento de ~8 de Junho 
rt:J ;<uno pro:x.imo ílmlo, cumpre-me declarar a V. Ex.: 

i. o Que as nomeações pJra empregos Llc vencimento 
annual de 200:~000 para c:ima, ainda c.onsidnrados dr 
connnis3ão lemporaria~ Ltcvcrrro p:tg·i:l.r 7 "/,,~ na fúrma dn 
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Decreto de 29 de Abril de 1871, porque, estando com
prellendidas na regra do art. 4. o do Regulamento dJ v 
de Abril de 1870, não lhes é applicavel nenhuma das 
isenções do art. t2, nem as taxas Hxas do art. 1:3, ~ 12; 

2. o Que as de emprego de rendimento Lliario pas·am 
2 %, conforme o DcGrcto ele 29 de Abrit de 1871; 

::5. o Que nos. c;!sos Jo promoção, remoçJo ou novos 
títulos pan continu:Jr no mesmo emprego, t.:obram-sc as 
taxas devidas da maioria ue veneimento, qu:.tlqucr que 
tenha sido o scllo proporciond rcccbitlo do tilulo 
anterior; 

.1. o Que as nomeações interinas ou por menos de 
anno, c as de empreg-o de vencimento mensal de 
200~000 pagam 1~000; os títulos ou aposLillc.:s de re
moção ou para contizwar no cxt:rcicio do mesmo cm
prcgosem melhoramento de vencimcillo 200 réis, con
forme o art. {;3 ~ i2 do Rcgulamcn to de 9 ue AlJr il de 
1870; 

G. o Que o sello de 5 %de que L rata Q consulta é deviclo 
elas nomeações interinas ou por menos de anno, além da 
t<1Xa fixa em virtude das Ordens n. o 10~ de lO de Abril 
de 1872 e n. o 4J3 de G de Dezembro de 1873. 

Deus Guarde a V. Ex..-BarãodeCotegipe.-A' S. Ex. 
o Sr. Thomaz José Coelho de Almeida. 

N. 1J7 .-FAZENDA.-- El\1 11 DE ABRIL DE 1877. 

Inilica o moLlo de clfcduar-sc a coJJraw:a dos elllolumcntos, nc}o 
pagos em tempo, tlo Dct:rclo que concet.lcu a Ürn cmpreg::c!o 
t.lr ;\lfandega a gr;llifieatJio de JO':ó ::;ol1re os respectivos vcn
c!JJIE'IItos. 

l\L?!}.sUrio dr.s Ne_co'ios d::J Fa:-cníf:-1.- Hio d::; JJ.
n··!ro em 11 d~ Abri! d2 1877. 

O R1rJo de Cul.egipe, Pre.sid<'nlc do TriLunal Jo TLe
sonro NJcion:ll, deelara :10 Sr. lnsprctor da Tl!esonr::ria 
d~~ Fncnda da Província da Ibllia que, Lendo ecssadn o 
;d.wno da gratificação addicional de 10 °/o co:1cctlida soitr:~ 
os vencimentos do 1. o escripLurario aposentado tla Al
fanuega da mesma província E~elJuiei Antuuiu de Mdlo 
e l\!attos, pelo Decreto de 17 de Dezembro de 1859, não 
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ha mais razão de ser para se apostillar esse titulo; po
dendo actualmente eJfectuar-se a cobrança dos respe
ctivos emolumentos, lançando-se a verba no dito De
creto, que junto lhe devolve, ou expedindo-se guia para 
esse fim, c averbando-se nella a arrecatbção do imposto 
devido, visto que a tabclla que vigoraYa naquelle tempo 
era a que se achaYa annexa ao Regulamento da Secre
taria da Fnenda, de 19 de Abril de :lS-1~, a qual não es
tabeler.eu regras para o processo da arrecadação dos 
emolumentos. 

Barão de Cotegipe. 

~. 1:38.-AGlHCULTURA, COMMERClO E OBRAS 
PUBLICAS.-E:'Il 12 DI~ ABRlL DE 1877. 

Permilte o transporte de passàgciros nas ruas do Principe c 
Princcza dos Cajueiros e nas do Costa e Nuncio, c o assenta
mento de trilhos que liguem estas ui ti mas com as da Alfan
dcga e Larga de S . .Joaquim. 

Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome tlo 
Imperador, Attcndendo ao que requereu a Corr1rar1h.ia 
de carris de ferro <c Locomotora ))' Ha por be-fu. Concc
tler-lhe permissão para que seus carros transportem 
passageiros nas linhas, que já possue nas rua:; do Prín
cipe e Princeza dos Cajueiros_, e nas uo Costa eNuncio, 
assentando nestas trilhos que as liguem com aquellas e 
;;s da All'andeg·a e Larga de S. Joaquim; 1levendo, po
rém, antes de começa r as ohras dar parte ao Engenheiro 
Fiscal rcspcdi r o, obter a necc::s;n·ia I iccnça da 111m a. 
Cam::~ra .:\lunieipal, c obrig-ar-se a prestar ao Governo 
o numero de p:1sses p;ratuitos permanentes e individuars, 
em todas as snas linhas, que fôr n~cptisitado annual
mrnte para :1s urgenr-ias do serYiço publieo. 

Palacio do Rio de Janeiro, 12 de Abril ue 1877.
Thomaz José Coelho de Almeida. 



DO GOVERNO. til 

N. 139. -AGRICULTURA, CO~UIERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E:u 12 DE ABHIL DE 1877. 

Hcduz de 20 °/0 a tarifa em vig-or para os tclegrammas affixados 
nâs ·pra~as do commercio. -

Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome do 
Imperador, Attentlendo ao que lhe representou o Dire
ctor Geral dos Tel~graphos, Ha por bem Permi ttir que 
os telegrammas diariárilente affixados nas praças do com
mercio, para conhecimento do publico, gozem de uma 
reducção de 20 °/,, por conta da tar!fa em vigor. 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Abril de 1877.
Thomaz José Coelho de Almeida. 

N. U,O.- J[STIÇA.- E,I 12 DE ABRU. DE 1877. 

Fixa o senlitlo do art. !6 ~L o do Decreto n. o G38í de 30 de ~o
vemiJro de :l.t>7G, sohre o destino de e111olumeutos não prove
nientes de ruln·ica de linos nas Juntas commcr~iaes. 

2. 3 Secção.-Circular.-~1inigtet'io dosXeg-ocios daJus
ti~,;a.- ltio de Janeiro, 12 de AhrH de 1877. 

Scmloconvcniente fixar o senti(lo 1la disposição do art. 
J() ~ L o do Decreto 11. o 6:J8í de 30 de Novembto de 187(), 
declaro a Y. Ex. que todos os outros emolumentos, que 
não consistirem em rubrica de liYros, serão recolhidos 
mensalmente aos cofres publicos, como receita geral, 
t.:ompetindo sômr.nte os 1lifos emolumento:; de rubrica 
tlC' livros ao PrrsiLlentn e Deputados d(•:'sa Junta Com
llll'reial, comodispõco * :2.tPdo art. ~. 0 dodtadoDrrreto 
n.o ü38.í de 187ü, tudo ronforme a disposição do art.·L o 

~ :1. o do Decreto n. o 2U52 de 9 de Outubro tlc 187:;, 
Deus Guarde a V. S.- Francisco Januario da Gama 

Cerqueira.- Sr. Presidente da Junta Commercial de •.•. 
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N. IH.- JUSTIÇA.- E:u 11 DE Ani\IL DE 1877. 

Em ci'iu~c ii_lallan~avcl, crullül'a EãO pronuncLHhl velo Juiz Mu:Ji
dpal, o accús:Hlo não l~óL1c ser solto sem coHiir!n:.ll;<\0 Llo dcs· 
p:H.:ho pelo JuiZ superior. 

:::!." S~t.;çJo.-I\linislcrio dos Ncgocios da JusLiça.-Hio 
de Janeiro, i-1 de AJJril de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.- O Governo Imperial approva o acto, 
pelo qual V. Ex., em solução ú consulta do Juiz de Di
reito da comarca llc Barreirinhas, nessa Província, 
dcchlrou que~ na conformidade do Aviso n. u 393 de 19 de 
Outubro de 1872, em crime inaflançavel, embora não 
pronunciados pelo Juiz Municipal e de Orphãos, não 
pouem os accusallos sr~; postos em liberdade, emquanto 
não con1lrme o despacho o Juiz superior. 

O que comn:1unico a V. Ex._, em resposta ao officio n. o 33 
de 21 de l\Iarço ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Jamwrio d(t Gama 
Cerqlteirrt.- Sr. Presidente da Província do Maranhão. 

~. 142. -AGRICULTUrU., Cül\IMEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E:u 1.G DE AnRIL DE 1877. 

Declara 'lUC o ~ 9.u uo arL 11 ch Lei !1. 0 23'1:8 de 2t> de Agoslo 
Jc 18i3 penuitlc a admissão de estrangeiros no commanJo 
dos paquetes da Cou~par~~~i-~t de na vc3·a~~~w do Auw.zunas. 

N. 2~i.--l.a Sccção.-Dir~ctoria do Commrreio.--
1\liuistcrio dos Negocias ela Agricullura, Commcn:io c 
O;:r:ts PulJlicas.-llio de .Taneiro l'lll Jii de Allril u1~ 1877. 

Jllm. e Exm. Sr.-Sei ente do ~:ue Y. E.·.:. comlUU
n!c:l-mc em seu ol'fkio r1c 22 t!o mr?: na~sado sobre a 
con~n!t·1 feita pelo Capitão do Porto !]'essa provincia 
rc:.'"!!~V:l::JI~lltl~ j :1(1nli:"são de estrangeiros no comma.ndo 
de ''Jl!Orcs da Companhia dr, navcgaf;ão do Amazonas, 
;1 ~;;;ro.,-o a decisão dada por V. Ex. a scmclh:nlt~ rcs
pci to, por estar de accôrdo com o § 9. o do art. ! t <1 q 
Lei n. o 2318 de 2~ de Agosto de 1873. 

Deus GLurdc a V. E'{.-Thornaz José Coelho de Al
meidct.--Sr. Presiücnte da Provincia c1o Farà. 

cAA:f\:Pif\:P~ 
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N. 1~3.-GUERRA.-E~I 17 DE ABRIL DE 1877. 

Declara quaes as praças de pret que estiio no caso de ser desarran
. · ··· ·· .. ciladas. 

:Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
17 de Abril de 1877. · 

Illm. e Exm. Sr.--:-Ponclerando V. Ex., em seu officio 
sob n. o 2988 de 6 do corrente, a conveniencia de inter
pretar-se a palavra-família, com relação ás praças de 
pret, a fim de conhecer-se quaes as que estão no caso ele 
ser desarranchadas, visto que o art. 8. o das Instruc
ções de 2í de Julho de 1857 sómcnte se refere á família 
de Officiaes; declaro a V. Ex. que, de accúrdo com o 
seu modo de entender o alludido assumpto, conforme 
expõe no ditç. officio, póde ser desarranchacla toda a 
praÇa de pret~ que fúr casada e viver em companhia de 
sua mulher, :1 que fúr o unico arrimo de sua mãi, ou a 
que, enviuvando, ficar com filhos menores, precedendo 
sempre documentos com que prove achar-se ella com
prehcndida em qualquer das hypotheses figuradas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de Caxias.- Sr. Cóh
selhciro Ajudante General do Exercito. 

N. i-1-1.- AGlHCULTUHA, COM.MERClO E OBHAS 
.PUBLICAS.- E:u 18 DE ABRIL DE 1877. 

Declara não tomar conhecimento de uma pretenção, já resolvida 
pela Presidencia, em gráo de recurso . 

• 
N. t.~,7.-2.a Secção.-Directoria da Agricultura.-

1\Iinisterio dos N egocios da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas.- Rio de Janeiro, !8 de Abril de !877. 

Illm. e Exm. Sr.-Aeste Ministerio recorreu Julião 
Dutel Bruck do despacho dessa ?residencia que co -.~---.. .. 
firmou o da Collectoria de Sapuca1a, rei ativam . fr,{{M .. -· -·~ 
esc~avos do supplicante, ~uja averb::tção a m c~~!\ ~/tA \\ 
torta recusou pelo-s m~tiY0:5 expostos ~ ~~ que \) 
acompanharam os offie1os de V. Ex. ~\J do me~ * ~ 
findo. ....~ ~~ .............. , ~ 

DICISOU J)! 1877 • lõ / .:::!2 <::;(;;) 

\\ ~ -0~~ 
\\. - -f- ~-~~-~ ~- DOS -~ 
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Declaro a V. Ex., para que o faça constar ao peticio
naria, que este 1\'linisterio não toma conhecimento da 
pretcução de que se trata, visto haver sido já indeferida, 
t~tn grão d1~ recurso, por essa Prcsidcncia, cuja decisão 
t.lcve produzir todos os seus eHeitos legaes. 

n~'IIS Gnanlc a V. Ex.- 1'hotnaz José Coelho tlc Al
mcidu.- Sr. Prcsidcn te da Província do Rio de Janeiro. 

N. l't:).-AGRlCULTURA, CO~BIERCIO E OBRAS 
PUBLlC:\S.-E)l iS DE AJJI\IL DI•: 1877. 

Crh urn liniJ appendice ao de rruc trata o art. :21 ~ l. o do Hegu-
larucnto rlc 1 ele Dezembro de 187!. ' 

N. 10.-Circular.-~.a Sct.:í~ão.-Directoria ela AQTÍ
cultura .-\I in istcrio dos Nego~ i os da Agl'icultura, C~m
mcrcio c Obras Publicas.- Hio de Janeiro, 18 de Abril 
tle 1877. 

Illm. c Exm.Sr.- TetHlo resolvido (T<'Ir nm livro 
aprendice ao de que trata o art. ~H~ L" <lo Regulamento 
a pprovado pelo Decrc to n. o 183~ de i de Dezembro de 
1871, remetto aY. Ex. o incluso moclelo impusso, pelo 
qual serão prr.parados os exemplares necessarios ús Col
leetorias e Repartições encarregatlas da matricula espe
cial dé e_~9ravos.,., á medida que estas as requisitarem da 
Thc~ouraria de F azenua. 

O rel'crido livro só será empregado quamlo no das 
averbações vier a achar-se cxhausto o espaço destinado ás 
ob::;crvações indicadas no citado art. 21 e no modelo 11, 
appenso ao Regulamento. 

A Thesouraria de Fazenda darú desde logo conheci
mento do novo livro aos encnrregados da matricula de 
escravos. 
~ Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meüla.- Sr. Presidente da Província de .•. 
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N. 146.-A.GRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E:u 20 DE ABRIL DE :1877. 

/ 

Resolve varias duvidas sobre libertação de escravos. 

N. :lG.-2.a Secção.-Directoria da .Agricultura.-
1\Iinisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro, 20 de Abril de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- A essa Presidencia consultou o Juiz 
:Municipal do Porto de 1\Ioz, sobre os seguintes pontos: 

1. o Tendo sido classificadas escravas com filhos me
nores, de conformidaàe com o art. 27 ~ L o n. o ~ do 
Hegulamento approvado pelo Decreto de 13 de Novembro 
de 1872, devem ser attendidas indistinctamente ou pelo 
maior numero de filhos? 

2. o Prohibinclo o § 1. o art. 90 do citado Regulamcn to 
separ~r das mãis os tilhos menores ele i2 annos, qual 
o procedimento que se deverá ter no caso de ser insuf
ficiente a quota para a alforria da mãi c filhos menores? 

Bespondendo ao mencionado Juiz, declarou essa Prc
sidencia: • 

L o Que, segundo a ultima parte elo n. o 2 ~ 2. o elo 
art. 27 do Regulamento de 13 de Novembro de !872, 
guardada a ordem das prcferencias, e achando-se em 
ig·ualdade de condições as famílias ou indivíduos que 
forem nella comprehcndidos, a sorte decidirá qual delles 
deve srr preferido para a libertação, recurso de que a 
Junta devêra ter lançado mão, por occasião de seus tra
IJalhos. 

2. o Que, referindo-se a disposição da L a parte do§ 1. o 

do art. 90 do citado Hegulamenlo tão sómente ao caso 
de alienação ou transmissão de e~cravos, e facultando na 
:~.a parte c em beneficio ua liberdatlc, serem separados 
do pai ou da mãi os filhos menores tle :12 annos, nada 
inhibe que, no caso de ser a quota apenas sufflciente 
para alforria dos pais, sejam estes Jibertâdos, cabendo 
porém aos filhos, nos termos do Avi::o de i2 ele NovemLro 
de 187:-i, o direito de prcferencia na seguinte libert:Jção, 
se nãp lwuvercm attingiuo á maioridade. 

O que tudo me participa V. Ex. em seu officio de 21 
do mez findo, ao qual respondo, dcclaraRdo que intei
ramen te approvo a mencionada decisão, por decorrer tlas 
(Lisposições do Hegulamcnto c i ta do e das decisões deste 
:\I inis ter i o. 

Deus GuardQ a V. Ex.-Tiwmaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presiclen te da Província do Pará. 

~~.;0:.A./"..:P 
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N. 1~1.-AGRICÚLTURA, CJM~U:RCIO E OBRAS 
PUBLTCAS.-El\1 20 DE ABRIL DE 1877. 

Resolve a consulta sobre as attribuicões dos membros da com
missão de exame e tomad~ de co~tas das estradas de ferro 
que gozam de garantia de juros. 

N. 8. - La Secção.-Directoria das OLras PulJJícas. 
-.Miuisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. -Hio de Janeiro em 20 de Abril 
de 1877. 

Illm. e Ex.m. Sr.-Foram-me presentes, com o officio 
Llc V. Ex. de 15, de Fevereiro ultimo, sob n.o ff!, os que 
lhe dirigiu o Engenheiro Fiscal da estrada de ferro de 
Santos a Jundiahy, consultando ácerca das attribuições 
dos membros ela commissão de exame e tomada de 
contas cbquclla estrada, e a resposta por V. Ex. dada a 
st;mclhante consulta. Parece ao mesmo Engenheiro 
Fiscal, que só sobre ellc recahe toda a responsabilidade 
moral do exame e tomada das contas da estrada de ferro 
sob sua fiscal isação, não tendo o empregado de Fazenda, 
membro da respectiva eommissão, outra attribuição 
mais do que o exame material ou arithmetico das 
contas. 

Esta intelligencia deduz aquelle Fiscal dos Avisos de 
2 de Abril de 1862 c 20 de Maio de 1867. O empregado 
de Fazenda, memLro da commissão, contesta desenvol
viuamentc semelhante intelligencia, julgando-se com 
direito de verificar os documentos justifkativos das 
contas, e portanto, de votar contra as parcellas que não 
lhe parecessem legaes. 

V. Ex., por officio de 12 de Fevereiro, declarou ao 
dito Engenheiro Fiscal, que no Aviso n.o 30 de 20 de 
Maio de 1867, estavam claramente definidas as attri
buições dos membros da commissão de contas: ao 
Engenheiro Fiscal compete o exame moral, que consiste 
na apreciação da legalidade ou regular idade da receita 
ou tlcspeza, ou da prova della, e ao empregado de 
Fazenda pertence o exame arithmetico, que consiste na 
verificação da exactidão dos calculos, e neste sentido 
mandou V. Ex. que se procedesse. 

Em resposta, declaro a V. Ex., para seu conheci
meu to, e para qac de sciencia aos referidos membros 
da commissão, que ao Aviso de 2 de Abril de J862 não 
póde dar-se uma intelligencia tão restricta, como a 
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que lhe dá o Engenheiro Fiscal. Esse aviso, designando 
as especialidades de que os membros da commissão 
deviam occupar-se, teve apenas em vista facilitar o 
exame das contas. Ao empregado de Fazenda, mais 
pl'atico nesses trabalhos, encarregou do exame arithme
tico, e ao Engenheiro Fiscal do legal, por ser elle mais 
conhecedor dos contractos, tarifas e das despezas de 
costeio. Com esta divisão de trabalho, não podia aquelle 
aviso ter em vista privar o empregado de Fazenda, de 
votar nas questões concernente ás contas, e desde que 
tem elle voto, não póde deixar de ter o direito de 
expressar as suas divergencias, quando lhe parecer no 
interesse do Estado. 

Si assim não fosse, dar~se-hia o absurdo de ficar um 
dos membros da commissão sem voto, e nas questões 
divergentes com o representante da companhia não 
havéria quem as desempatasse. 

O Aviso de 2 de Abril de 1862 não priva o empregado 
de Fazenda de votar, e no caso de ser vencido e-m 
qualquer questão arithmetica ou moral, de o declarar 
por escripto fundamentando ou não o seu voto. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de 
Almeida.-Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo. 

N. 118.- IMPERIO.- EM 20 DE ABRIL DE 1877. 

Resolve duvidas sobre o exercício do supplente de Vereador da 
Camara 1\funicipal. ·--

1. .·a Directoria.- Ministerio dos Negocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 20 de Abril de 1.877. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção dos Negocies 
do Imperio do Conselho de Esrado sobre a representação 
de Antonio Augusto Ferreira de 1\loura e outros Verea
dores da Camara l\lunicipal da cidade de Coritiba, 
concernente ao recurso por elles interposto do acto 
pelo qual a dita C.amara resolveu não admittil-os ao 
exercício do cargo, e bem assim sobre os quesitos con
stantes do final do officio dessa Presidencia de 20 de 
Setembro de 1875, a saber: 

1. o A disposição do art. 32 ~a Lei do t. o de Outubro 
de !828 refere-se sómente a um Verea.dor -ou póde 
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abranger a outros mais, embora estes constituam maio
ria na sessão em que se dér o facto prQvisto no referido 
artigo? 

2. o Estando a Came1ra funccionanclo com oito Verea
dores e mais um supplente, que disputa v a o seu lugar, 
c havendo este com mais qu(]tt'o Vereadores incorrido 
na pena do citado artigo, podia o Presidente com os trcs 
Vereadores que llcaram convocar supplentes, e, assim 
constituída a Camara, impõe aos que abandonaram a 
sessão a pena Lle que se trata'"? 

3. o No caso~egativo, qual o poder competente para 
impô r a pen*o art. 32 aos Vereadores que por tal 
fórma incorreram nella? 

E porque a dita Secçao entenda que é da competencia 
da Presidencia da província decidir o recurso de que 
se trata, á vista dos arts. 32 e 73 da citada Lei, combi
nados com o art. 12 da Lei n. o 38 de 3 de Outubro de 
183í, por isso devolvo a V. Ex. a representação dos 
mencionados Vereadores, a fim de que seja decidida 
como fôr de justiça. 

Quanto aos quesitos apresentados, foi a mesma Secção 
de parecer que se declare : 

1. o Que a disposição do art. 32 ela Lei do 1. o de 
Outubro de 1.828, referindo-se a um ou mais YereaJores, 
não póde todavia ser applicaJa ao caso ele incorrer na 
referida disposição a maioria elos Vcrca<.lorcs presentes, 
porque seria impossível vcrHicar-se a deliberação da 
Camara, estando em maioria os Vereauores desimpe
didos, sendo inadmissível neste julgamento a inter
venção dos proprios infractores ou transgressores; 

2. o Que, na hypothese do 2. 0 quesito, não se verificou 
a L a parte do art. 32 eitado para que se désse a appli
cação de pena determinada na 2. a parte. Foi irregular 
o procedimento do Presidente da Camara, r e sol vendo 
com mais tres Vereadores convocar supplente.-; para 
deliberar sobre a exclusão tlos quatro V creadores, por
que não podiam previamente excluir da Camara estes 
ultimos Vereadores, como.ofizeram. Sódepoisdedcdsão 
da Camara é que o infractor ou infractorcs da orJem_, 
suppostos em minoria pela lei, podem ser excluidos; 
mas antes de consultad(l a Ce1mara na mesma sessão em 
que se dér o desacato não podem ser priva dos das suas 
funcc;ões nem excluidos da~ sessões, e ainda menos 
póde a minoria convocar supplcntcs para resolver a 
exclusão; 

:3. o Que cumpre que os Vereadores em minoria, quanJo 
se julgarem aggravados pelo procctlimcnto da maioria, 
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representem ao Prc~iden te da província c peçam as 
providencias que 0 caso exigir, caLendo cn t<lo a esle 
conhecer da reclam:JÇão, determina r a suspen~ão e pro
mover, conforme dispõe a Lei de 3 de Outu!Jro d(~ 18:11-, 
a responsabilidade dos Vereadores que no cxcrricio de 
seus cargos ti verem commettido abuso, omissiTo ou 
erro. 

Fica assim responflido o mencionado ofllcio dessa 
Presidencia de 20 de Se tem lJro çl e 18Ti. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto Silra. 
-Sr. Prrsidente ·da Província do Paraná. 

N. l't-9.- .ll~STIÇA.- E:u ~ nE Ar.RIT. DE ,1877. 

Como se ri substituído o S~crPiarin d:1 Jun la Commerdal. 

2.a Secç;ão.-!.\Iinisterio dosNegoeios da .Justi~a. ·-Hio 
de Janeiro_, 20de Abril de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio ue H flo 
corrente mez, cledaro a Vm. que o requisito do art. 4. 0 

do Decreto n. 0 G384de 30deNovembro de 1876 é unica
mente exigido para a efiectividade do cargo; c, por
tanto, os Secretar~os das Juntas Commerciacs deverão, 
nos seus impedimentos tcmporarios, ser substituídos 
pelo Deputado commerciante, que o Presidente desi
gnar, na conformidade do art. 37 do Decreto 11.

0 738 
de 2;; de Novembro de 18;")0; convoeanclo-se, nesse caso, 
um dos supplentcs para con1pletar o numero legal dos 
membros das referidas Juntas. 

Deus Guarde a Ym.-Francisco Janwzrio da G.IJ'lm!~~~ 
queira.- Sr. Presidente th Junta Com natc~~1~fi~ 
Sal Yador. ~t~ ~lo- 1 \ 

~~ ~ ! 
~ ;, 

' ~ r;;~l' 
d'\:1'\:FJ·: " . " 0-........:. <:i ~ 

\"' * ocs ~-
'~~ 
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N. 1J0.-JUSTIÇA .- E;u 2·~ DE ABIHL DE 1877. 

Pede esclarecimentos para expedição de uma tabella de ajudas 
de custo dos Juizes Municipaes. 

4.n Secção. -Circular.-1\Iinisttriodos Neg·ocios da 
Justiça.-Hio de Janeiro, 2~ de.Abtil de :1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Desejando o Governo organizar, 
c expedir a tabella a que se refere o art. i3 da Lei 
n. o 176~ de 28 de Junho de 1870 para concessão de ajudas 
de custo aos Juizes .Municipaes nomeados para os dif
ferentes termos do Imperio segundo o mesmo principio 
que foi admittido pelos Decretos n. o 687 de 26 de Julho 
de 1850, e n. o 50.17 de 27 de Novembro de 1875, isto é, 
a distancia a percorrer, e faltando nesta Secretaria de 
Estado os esclarecimentos necessnrios para semelhante 
trabalho por serem antigos os mappas, de que dispõe, c 
não darem sa tisfactoria noticia dos meios de transporte, 
e até das distancias, por terem sido muitos termos crea
dos ultimamente c depois da organização daquelles, 
recommcndo a V. Ex. que mande confeccionar com a 
possi vel exactidão, em vista dos dados mais modernos 
existentes nessa província, e remetta a esta Secretaria 
de Estado um ma_ppa das distancias entre as diffcrentes 
comarcas, indicando ao mesmo tempo a que existir 
entre os termos a estas pertencentes. 

Espero que Y. Ex., ligando o maior apreço á prtl
sen te recommendação, manifestará ainda uma vez o seu 
reconhecido zelo pelo serviço publico. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqneira.- Sr. Presidente da Província de ..... 
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N. HH..-FAZENDA.-EM 2J DE ABRIL DE !877. 

Dá. provimento, por equidade, a um recurso sobre multa de di· 
reitos dobrados, imposta pela Alfandega de Porto-Alegre em 
uns despachos de reexportaQã:o de- morim estampado- que a 
parte classificCtra nas respectivas notas como-panno de algodi:lo 
de côr liso·, 

l\Iinistel'io dos Negocias da Fazenda. - Rio de J n
nciro em 25 de Abril de 1877. 

O Barão de Cotegipe~ Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector ela Tlle
som·a ria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul que, tendo sido presen té DO mesmo Tri
bun<ll o recurso transmittido com o seu cfficio n." 27 
de lO de Fevereiro ultimo interposto por Holtzweissig 
l\: C. a da decisão da dita Thesouraria conflrmando a da 
Alfandega de Porto-Alegre, que impuzera·lhes a multa 
dn direitos em dobro, na importancia de 3:580:)800, em 
uns despachos de reexportação que fizeram para a cidade 
do Rio Grande, de doze volumes contendo mercadorias 
classificadas pelos recorrentes como 'panno de algodão 
de côr liso) sujeito á taxa de 600 réis o kilogramma, na 
fórma do art. õ8i da Tarifa em vigor_, e consideradas pela 
referida Alfande:;a « morim estampado, para pagar di
reitos na razão de 1~200 o kilogramma, de accôrdo com 
o art. 578 da citada Tarifa, o referido Tribunal: 

Considerando que a mercadoria em questão~comquanto 
seja effectivamente « morim e:;tampat!o em chita,» sujei
to á taxa de ·I ~5200 o kilogramma, do art. 578 da Tarifa, 
como considerou-a o Inspector da Alfandega de Porto
Alegre, rra, tortavia, ahi classificada como « panno de 
algodão de côr liso)) para pagar a taxa de 600réis do art. 
~j~l da mesma Tarifa, em virtude não só de decisões ar
hi traes aceitas, como ainda da intelligencia que até então 
se dava naquelJa Alfandega e na do Rio Grantle á Circular 
do Thesouro n. o 35 de 23.de Dezembro de :1875, que 
mandou assemelhar ao panno de algodão de côr liso, 
para se cobrar a mencionada taxa de 600 réis o kilo
!2Tamma do citado art. 581, uma mercadoria considerada 
pela Alfandega de Pernambu~o como (( mo rim estam
pado » por não poder supportar, pela quantidade de 
gomma que continha, a taxa de 1;~200 o kilogramma ; 

Considerando que ao tempo em que foram aprcsen
tadas as notas do despacho, em ~ de Dezembro de -187(;, 

DECISÕES DE t877. J 6 
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não era ainda roJthecida a di~posição da Cirr.uhr tle 21 
de DczerlliJro des::;p anno, que firmou a Yerdadeira intd
ligt>ncia da tlc 2::? de Dezembro tle 18/:i; 

Considerando que. ú vista do expo.;;to hca dcmon~tr;Hio 
não tel' h"vid·J fraUtle por }Brle do:-' recorTcntcs nos des
pitt:hos em questão, para que com fundamento se ll1es 
pudesse applicar a multa ou pena de dir·eitosem doiJro do 
<lrt. q,, o~ l.", das lnslrue(~ões de 24 clt~ Maio de 1870: 

Hesolveu. dando por equidade, provimento ao recurso 
mandar r·deval-os do pagarncnto da referida multa. 

Barrlo de Coti'{J!:pe. 

N. };')2.- FAZENDA.- E.\1 2:) DE A RIU L DE 1877. 

ApproYa ns Yencimcntos marcados ao;; empl'f'g-a,lo_,;; da _C:lixa 
Et.;otwmir:a e Monte de Socrorro da Pr·nvint'ia da Bahia, ,, dü 
out!'as proYidrncias l'Pln ti v as aos nwsmos estaheletinwnlo.~. 

l\linisterio dos Ne;.;:oeios da Fazenda.- Rio tlc .Janr·iro 
em2;; de Abl'il ele 1877. 

Illm. e Exm. Sr.--Communico a V. Ex.~ parn o faz1:r 
~omtar ao Conselho Fiseal da Caixa Econom iea c ~Ion te 
de Soceorro dessa provinda, em resposta ao offieio r1ue 
elle clil'igiu-me em 20 de Novembro ultimo : 

Lo, que fico sciente de terem sido installados os ditos 
cstaheleeimentos no dia H5 daquelle mez; 

2.\ que ficam provisoriamente approvado.c; os venci
mentos marcados aos respectivos empregados, cons
tituindo, porém, um terço gratificação de e1fectivo 
exercício; 

3.0
, que nesta data autorizo a Thcsouraria de Fazcnt1a 

para fner ao dito Monte de Soecorro um emprcstimo 
de 25:000~000 mediante as condições a Iludidas na ordem 
expedida para esse lim, e bem assim para en tregar·lhe a 
quantia de 6:000i~OOO no corrente exercício e igual 
quantia no proximo futuro, por conta do producto da 
taxa de f 0

/ 0 do capital das loterias, nos termos do 
art. 9. 0

, n.o ti5, da Lei n.o iH4 de 27 de SetemlJro 
de 1860; 
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~. 0 , que é fixada em 9°/0 a taxa do premio para togos 
os emprestímos do Monte ele Soccorro, não só porque 
esse premio deve ser o mais modico possível, attento 
o fim benefico da instituição, mas ainda uniforme, 
qualquer que seja o prazo, como se pratica nesta C6rte, 
a bem de se evit:Jrem os enganos que podem resultar 
da diversidade de taxa; 

5. o, que esta taxa é considerada provisoria, porque, 
sendo d'ahi que ha de provir a renda neeessaria para 
occorrer ás despezas dos estabelecimentos de que se 
trata, afim de não ser desfalcado o seu fundo capital, 
convirá que mais tarde o respectivo Conselho Fiscal 
proponha neste sentido o que a experiencia aconselhar; 
observando, .outrosim, a mais estricta economia nas 
despezas de custeio de taes estabelecimentos, tendo em 
vista, quanto ao pessoal, o disposto na La parte do 
art. 65 do Regulamento de i8 de Abril de 1874, p, 

quanto aos emprestimos uo Monte de Soceorro, o dis
posto nos arts. 27 e 31 do citado Regulamento; 

6. o, finalmente, que não é possível pot· emquanto 
resolver sobre o pedido, que faz o dito Conselho Fiscal, 
de ser-lhe en trcgue a quantia de :1.3: Uoí/)800 recolhida 
em 1862 á ThesourJria de Fazenda pelo Bauco da Bahia 
r, proveniente do de.scon to das cedulas de 10;)000 e 
20;')000 rr.colhidas pelo dito Banco, em ohservancia do 
art. i. o, s 2. o da Lei n. o 1083 de 22 de Agosto de 1860. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão de Cotegipe.-A' S. Ex. 
o Sr. Presidente tla Província da Bahia. 

~- J;j:L-FAZE~DA. - E:u 2;) DE .\llniL DE 1877. 

AuLoriza a Thesourari:l da Bahia para fazer um emprestimo de 
25:0005000 ao l\Ionte de Soccorro da mesml província, nos 
termos da Decis<io n. o 56\ de 6 de Dezembro de !875, e para 
entregar-lhe a quanlia de i2:000i'$000 por conta do ptodnclo da 
taxa de 1% do capital das loterias. 

1\Ii nisterio dos Ncg·ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
0111 2~ de Abril de 1.877. 

O Barão de Cotegipe, Presiuen te do Tribuna I do The
souro Nacion~d, autoriza o Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Provincia da Bahia para fazer um 
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cmptestimo de 2ü:000$000 ao Monte de Soccorro da 
mésma provincia, se o respectivo Conselho Fiscal o 
aceitar com as condições mencionadas na ordem ex
pedida sobre identico assumpto á Thesouraria de Fazen
da da Província de Santa C·ltharina em 6 de Dezembro de 
1875, incluida sob n. o 56~ na collecção de decisões 
do Governo relativas a esse anno ; e bem assim para en
tregar ao dito Monte de Soccorro a quantia de 6:000~~ 
no corrente exercício e igual quantia no proximo fu
turo, por conta do producto da taxa de i 0

/ 0 do capital 
das loterias, nos termos do art. 9. 0 , n.o Mi., da Lei n.o 
1114 de 27 de Setembro de 1860, escripturando estas 
ultimas quantias em despeza como remessa feita ao 
Thesouro. 

JJarr1o de Gotegipe. 

N. Hj1.- JUSTIÇA.- E:u 26 DE ABRIL DE 1877. 

São competentes os Delegados e Subdelegados de Policia para for
mar culpa, por crime de responsabilidade, aos Inspectores de 
quarteirlio ; e nos respectivos processos cabe sómente o re
curso ex-officio ou necessario para o Juiz de Direito, no caso 
de não pronuncia. 

2.a Secção.-.Ministerio dos Neg-ocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 26 de Abril de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-Sobre consulta do Promotor Pu
blico da comarca de Breves, decidiu V. Ex. : 

L o Que, á vista dos arts. 9. o paragrapho uni co e 10 da 
Lei n. o 2033 de 20 de Setembro e art. 1.0 do Regula
mento annexo ao Decreto n. o ~82!i de 22 de Novembro 
de !871~ ainda são competentes os Delegados e ~ubdele
gados de Policia para formar culpa, por crime ele res
ponsabilidade, aos lnspectores de quarteirão. 

2. o Que, attenta a generalidade do final do art. 70 da 
Lei n. o 261 de 3 de Dezembro de 184:1 e art. !1:39, ~ 2. o 
do Regulamento n. o 1.20 de 31 de Janeiro de 1.84:2, só 4 

mente cabe, nlls respectivps processos_, o recurso ex-
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officio ou necessario no caso de não pronuncia, inter
posto para o Juiz de Direito da comarca, como foi deter
minado pelo Aviso de 3! de l\Iaio de t8õ1. 

O Governo Imperial approva estas soluções, constan
tes do officio de V. Ex. de 27 de l\larço ultimo, sob 
n. o 48. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario d.l Ganw 
Cerqueira.- Ao Se. Presidente da Provincia do Pará. 

N. H);j.-AGRICULTURA, COMMEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E~I 26 DE ABRIL DE (877. 

~Ianda marcar novo prazo razoavel para a substituição dos postes 
telegraphicos refug~dos, e observa a clausula 28.a do contracto, 
no caso de não serem cntl'egues dentro do dito prazo. 

N. 33.-l. a Secção.-Directoria das Obras Publicas. 
-l\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas .-Rio de Janeiro em 26 de Abril de 
1877. 

Accu~ando o recebimento do seu officio reservado, 
n. o 220 de 4 do corrente, c juntamente a correspon
dencia, por cópia, trocada entre Vm. e o represen
tante do empreiteiro das obras desse prolongamento, 
declaro-lhe em resposta que deve marcar novo prazo 
razoavel para a substituição dos postes telegraphicos 
refugados, e no caso de não serem elles entregues até o 
1im desse prazo, observe Vm. a clausula 28. a do con
traeto de 19 de Junho de 1876 applicavel ao caso. 

()uanto ao transportt! dos chapuzes de ferro, approvo 
a sua resolução, devendo proceder do mesmo modo a 
respeito dos restantes. 

Deus Guarde a Vm.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da es· 
trarla de ferro de Pernambuco. 



126 DECISÕES 

N. H56.-FAZENOA.·-Ei\I27 DEABRIL DE 1877. 

O tlespacho de mercadorias nas Alfandegas depende de autori
Z<lf;<lo escripta e assignada pelos respectivos donos ou con
si:~natario:;, quantlo a outrem comrnet.tam esse serviço. 

l\Iinisterio do~ Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 27 de Abril de 1.877. 

Tendo presente o officio de Y. S. n. c 210 de 21 de 
.Março ultimo, cobrindo o requerimento em que o des
pachante dessa Alfandega Luiz Hcnrirrue H1beiro re
clama contra a interprct:1ção dada por essa Inspectoria 
ao Aviso expedido pelo l\linislerio a meu cargo em 28 
de Fevereiro do corrente anno ao Presidente da Asso
ciação Commercial do 1\io de Janeiro, declaro a Y. S., 
para os fins convenienteil, qu!~_, não sendo a procuração 
um meio legal de constituir Llcspacllan te, como j:l o 
cl issc o citado a viso; e mencionando o art. (i48 do Re
gulamento n. o 2647 de H> de Setembro de 1860 c art. 
Hi9do Decreto n. 0 6272 de2dcAgostodc !876 quacs 
os indivíduos que unicamente podem agenciar negocias 
na Alfandcga por conta de ontrem, bem proecdeu essa 
Inspcct.oria recusando-se a receber, como meio regular 
de promover despacho na Repartição a stm cargo, a 
procuração pa!'s:-~da ao reclamante pela casa commercL1l 
Je Samucl Irmãos~..~ Comp. 

A circumstancia de ser clle já despachante geral 
não altera a natureza tia questão, porquanto, exigindo 
o art. 5í~, ~ 2. 0 , n.o 7, do Reg-ulamento tle 19 de Se
tembro de 1860 e art. 47 das disposições preliminares 
da tarifa em cada nota de despacho a assignatura do 
dono ou consigna ta rio das mcrcatlor ias, se este por si 
as despachar, ou de seu preposto tlcvidamcnte habili
tado, na fúrma do capitulo 7.", titulo ;). 0 ~ do mesmo 
Regulamento de f8GO, e á vista da autorização p<,ra esse 
fim dr~da por cscripto e assignada pelo mesmo dono ou 
consignatario, não púdc a procuraçJo geral substi tnir 
a autorização expressa c positiva em cada nota do des
pacho. 

Deus Guar·dc a V. S. -Bani o de Cote.qipe.- Sr. Con
selheiro lnspector da Alfanuega do lU o de Janci r o. 
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N. 157.- AGRICULTURA, CO~BIERCIO ~ OBHAS 
PUBLICAS. - E:u 27 DE ABRIL DE 1877. 

O facto de haver confessado, no acto de baptismo, a condi0ão li
vre de um filho de mulher escraya, não isenta o senhor de~la 
da multa em que incone por n<1o havei-o dado á matricula ent 
tempo opportuno. 

N. 22 - 2. a Secção. - Directoria da Agricultura.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas .-Hio de Janeiro, 27 de Abril de 1877. 

A este 1\'linistcrio recorreu D. Alexandrina Ro~a Bran
dão do despacho pelo qual V. S. lhe impoz a multa de 
200;)000, por não haver a recorrente dado á matricula, 
no prazo do art. 1.. o do Decreto n. • 4960 de 8 de .Maio 
de 1872, os menores Carlos e Augusto filhos de suas es
cravas Elisa e Henriqueta, os quaes nasceram em 26 
de Abril e 29 de l\Iaio e foram matriculados em 2:1 de 
Novembro do anno passado. 

Declaro a V. S., em resposta ao officio de U do cor
rente, com o qual me remett.eu a petição de recurso, que 
o referido despacho de V. S. àeve ser mantido, não 
J)astando em favor da recorrente o facto de haver feito 
baptisar, corno livres que são, os referidos menores, 
nem a ignorancia que allega ter das disposições legaes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Administrador da ReceJJeJoria do IUo de Janeiro. 

~. Hi8.- JUSTH;A.- EM 28 DE .\BRIL L> E 1877. 

Xão pódc o Juiz de Paz deixar o cxercicio do seu cargo, para, 
na qualidade de Vereador mais votado, assumir a jurisdic0;1o 
rta vara municipal. 

l\Iinisterio dos Negocios da .Tustiç;1.- Rio de Janeiro, 
28 de Abril de 1877. 
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de B~·eves, deixando o oxercicio desse cargo para na 
qualidade de Vereador mais votado, assumir a jurisdic
ção da vara municipal ; por isso que não se acúavél elle 
no exercício ele Vereador, caso em que lhe era pcrmitlido 
cx?rcer a supplencia, e nem poderia accumulal-o ao de 
.Juiz de Paz, em face do disposto no art. 2. os l. o da Lei 
n. o 2033 de 20 de Setemhro de 1871. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Ccrqueira .-Sr. Presidente da Provinda do Pad. 

N. 1~9.-FAZENDA.-E:\1 30 DE ADRIL UE 1877. 

Sobre a substituição dos Administradores das Rccebedorias nos 
casos de impedimento prolongadÕ. 

l\Iinisterio dos Negocias ela Fazenda. -Rio de Janeiro 
em :Jo de Abril de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, commnnica ao SI'. Inspector d~. The
souraria de Fazenda da Província de Pernambuco, para 
os fins convenientes, que, tendo a Secção de Fazenda 
llo Conselho de Estado consultado sobre o requerimento 
no qual o Ajudante do Administrador Lla H.eceiJeuoria 
da mesma província, José Felippe Nery da Silva, recla
mou contra a nomeação, que tizera a Prcsidencia da 
rcspect.i v a província, do Dr. Francisco 'ue Assis Pereira 
Rocha para substituir o Administrador da dita Heparti
ção, Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome 
do Imperador, Conformando-se com o parecct· em i t tido 
pela mencionada Secção a semelhante respeito~ Houve 
por bem'Decidir, por Immediata Resolução de i~ deste 
mez, que, tratando-se de um caso de impedimento pro
longado do Administrador da H.ecebcLloría, em que cabe 
á Presidencia, pelo art. 5. o do Decreto n. o 5323 de 30 de 
Junho de 1873 a faculdade ampla de dcsignor quem o 
substitua, nenhum fundamento tem a reclamação do 
supplicante para que .Possa ser attendida. 

Barão àe Cotegipe. 
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N. 160.-.AGlUCULTURA, COl\:IlUEHCIO E OBRA5 
PUBLICAS.-E:u JO DE ABRIL DE 1877. 

necommcnda todo es"crupulo no exa1i1c dos trabalhos que lhe 
são rcmettidos _para infol·mar, cumprindo considerar quacs
qucr defeitos ou irregularidades que encontrar nelles. 

Circular .-N. 7 .-l.a Seccão.-Directoria das Obras 
PuülicDs.- Ministerio dos ·Negocias· da Agricultura, 
Commercio c Obras PulJlicas.-Rio do Janeiro, 30 de 
Abril de i877. 

Tendo-•e reconhecido defeitos sensíveis em alguns 
dos trab1lhos remettidos a esta Secretr1ria de Estado, 
acompanhados de inform::~ções em que são dados como 
perTeitos e e_m condições de serem app!·ovados, recom
men:lo a Vm. que, nos examc.s a que procctler, tenh:1 o 
maior cuidado e escrupulo, cumprindo que tome em 
comideração qu:-wsquer defeito-:3 oa irrcgul(lridadcs que 
taes trabalhos encertem, sendo isto tanto mais necessario, 
quem to pelo fado de serem esses trabalho.s examinados 
por Engenheiros da confiança do Governo, c CJUC se deve 
presumir os mais comp-etentes para acompanharem as 
obras,cuj1 fiscalisação lhes está commettida, nem sempre 
a SecrcL1ria IJúlle Jesccr, nos estudos a crue procede, ás 
ininw.lencias que encerram os mesmos trabalhos. 

E· previno a Vm. que o Governo pooviclenclará a res
peito claquelles a quem a presente cireular possa ser 
applicavel, c que reincidirem nas faltas a que alludo. 

Deus Guarde a Ym.-Tizom.llZ José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engcnlleiro Fiscal da cstrada/le ferro de •... 

N. HH .- JUSTit
0
:A .- E:u 1 DE liiAIO Dt<: 1877. 

:Xos processos sujeitos ao jul6amcnto das Juntas Commerdacs 
são escriptos os despachos c sentenças pelo Ocpt.:itâdo que o 
Pr.:sidcnte design:1 r, s1~lll nc,~c~sidad·~ tle dbtl'i 'nli\ilo de tacs 
proccssc•s. 

2." s(~cdo.-1\Iinist!·rio àos Ne12·ocios íla Justica.-
Hio de Jaileiro, 1 de l\Iaio de 1877 .'- ~ 

Declaro a Vm., em resposta ao oiürio de 12 de AJJril 
ultimo, que, nos processos aliecto3 ao julgamento das 

DEGISÚBS D~ 1877. 17 
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Junt.1s Commcrciaes, deve ad optar-se o ai vi Lre ele serem 
os desp:u .. :llns c sentenças escriptos pelo Deputado, que o 
P:c'Si:!~'nt:~ na oc:1:astão dc.sig·nar~ sem necessidade de 
di:Slrif)~lir-sc os pro1:r:~ssos, p:u·:1 nfio demorar o julga
m '!!Lil ~Hlrqua\qncr imrJcclii!!Cllto, flUe subrcn'nlta. 

I·\:: !s, ací..Tt::do o procç,li::l:·ntu, que Vm. tere, ]!Ol' 

d c ~crc1a u! tim:1 iil('lllc· j :! lg: :Llos nesse~ Tri inmal 
q n: Lt·u pri;;·l:ssos L-011 Li·:_\ Currcto ':cs. 

D:;;t~; U:i::nlc a -.,-n:.--Pranci..;co Januario de Duma Ccr
fJilCÍl'tt.,-St·. l'resi.lc;llCd:l JnnLt Commcrcialcle S. Sd
v~tdo•·. 

~r 1''~) JU' '"''fi' 1 "' '-) ' 18..:..-n. ·c .... -. :SL:.., •• L--J~~I ... DE :\I.\IO Db li. 

"\ cxtiuct.:ão dr; Utll oEldo de Justit:::, 110r ~1cto d~ /u_;scHilJlt::a Pro
Yinci:: l, ~<)m~:ntc se re:1liza JiU:1nílo Yaf[;:r o mesmo oflldo por 
mort; ou destitEi·~:i·) do scrY:~n~u:ulo Yila!ido. 

2.a Scc.)o.-YJin~~tc::·io L1os ="icgoe~os da Jnsliç~t.
Hio de Jar;ciro: 2 ele l\Li·J de 1877. 

'"'- illm. c E\;~1. St·.-A('8USO o rcr:cbimc1tO elo lcle-
,!':mlnl'l t::~ 2:·.~ do :llCZ findo, c Cr:l rrsposL<l cal;c-nw 

:::·elar:ll' a Y. E\. crtc, n;1 ct~n:·ormi :;:de ;!a ultima p:<rt~~ 
dn Ari::;o n. oS 1ic 12 de Lucüo d1~ lc:72, n·nú:-::si-..·o ú 
(' 1 ''~ 1 i ,., .,., c.;ccr:•o ;!c' Jt's' ;, .. 1 uo C··ns~·ll'o ·1c F~latlo de 
'~ .; .. 1 ;~ ;•l'll',,'l';)·(lt)·.~·;~l10 .. :1]11'1''1'.:,.;·,';. ~ nv~L'·il·:,.(,;-l.r) 1,!,' 1/,',l (Jfl'I··t·O 
..,.; . , . ,__, ,, • , , . < , • .._ ( , • •J;. ? ti 1...- .\. , l L c . \/ "' •l \ 

Li<' .iusLic·.l por a·· to :Ll l't8l)Cct:T,-a .\sc::•u1l;)()<t Lc.:2·isLlliv:t 
''l'""''S c:., r·,·:!iz·\ r:•"'l1·'o o o:·Í~'''·· '"l····q· "~"!' ]'·'or'·' oa 
1': ~~J:c- .,:'•~·:"7• t.J(; i :l~)~lo 01 \\lll(:- ~l ,: ,_;Li 1~: ;',,:, (\)\~L l:j _) .J.!~ .... \, 

(.c.:, li L LL i '.:·• o I! o ~Cl \ c I t c lU l i o ' t t.: Lu; o. 
Deus Cuarl:c: a Y. E'~.- F}'(mcisco Januario du Ganw 

CeraHin:.- :-:-r. Prc:'i:1cnie d:t ProYinria dt' S. í eil'o 
do Üio nl';mcle ~lo Sul. 
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N. iG3.-FAZENDA.-EH 3 DE :u.uo DE 1877. 

Solire a rJucstão suscitada, entre varios accionistas do Banco- do 
G__~~i~~wrcio e a respectiva Directoria. 

ll!inisterio dos :'ie!!ocios ela Fazcwla .-llio de Janeiro 
em 3 do ~bio de 1877. 

I!lm. e E:-.;:m-. Sr. -Tenílo sido suLn1ettidos ao exame 
c p:il·ecer ela Secção tlc Fazcnd;t do Conselho de Estado 
o rcquet'imeul o documentado em que varios acr.ionistas 
dc~s(; B1Beo, entre o :ttn s queixas, reclamaram contra o 
aclo ela respectiva Dircctoria, que declarou em com
mis.~o as ;1cç0es a elles pertencentes e o~ privou de to
marem parte nas reuniões ela assembléa geral; a se
g·!lZHI:! pc tiçJo assig;tLlda por n m dos reel3man Lcs, 
soiicit<1nJo, em nome de todos cllcs, que o Governo 
c:1ssasse a carta de autoriza~ão do Banco; c finalmente 
o o meio eEl qu8 essa Di redor ia, rc:::pondcndo sobre taes 
rc;n·escntaçõcs em virtude do Aviw do I\linisterio a 
1~:eu car.&o, de 27 de Jnlllo do anno proximo passado, 
1•ed i u ta m bem a in te rvcnf;Jn elo Go r c r no p;:ra fner 
ct•.;;;;:•r o litígio in!ci:Hlo pclns mesmo~ rcci;:mantes pc
l';lnlc a :rutori:!;ldc jud;ci:ll: ~Uantla. Sua Alteza Impedal a 
Bcgentc~ (~:n I\ome ele Sua .':L1gestack o Imp:lradol', decla
rar a 'Ç. Ex . ., ele conformi(htlc com Su·t lmncrial Hcso
l!i:;;:Io de Consulta de 21 do mn.z pruximo p:1ssaclo, que o 
Govc•rHo deliiK~rou não attc;fJ(]er a nenl~uma claque!las 
representações e twm :.10 pe:lido da Dlredoria uo Binco 
p~las razõ~s que p<Jsso· a cxpór. 

'As principc:cs accusa;;õe? foitas ú Direcloria foram:. 
1.\ terem-se emposs:1do i!l(:gtll:ncnle ~\lgnns de seus 
mcm!n·os; 2.\ haver feito nmu cfl·Jm:Hla de capital, 
(rtwndo e1·a aeeionad:t no fi):·o coinmcrl'i;d por illcgi
t i m ;: , c p :1 r J o p ,~ r a r-s c: a d i s ~o lu ç 5: o d 0 B 111 c o ; 3 . \ · a 
appii(.'ti(]ãü dn l;cna dl: (:ommisso 0os rcdamautcs, por 
não lla'.'t'l't~m s:~tisft:ito ;;r1ucll:l exigcncia inopportuna 
c i1L•g;Ü, mas depos\t:.H.!o judicialmente as re:-;pectivas 
q:wta~ c::1 s;dr~tgU:!rda de sru direito c de seus interes
se.;;; '~. u, qu(•rcr m::nlt.•r-se a todo o ('liSto, nJo oh
stan!c a imp:Jssibili:ladc em que -se ;1clJa o Banco de 
pl'eencher os Jl!ls de sua í'unchcão c o perig-o que 
r1'rrem os n1pibí's de todos os associ~1dos; fj.", cum
lJl'<tr ou prumuvcr a cowvra Jidicia de arçuc.-;, para 
uwltipticar o numero de accionislas ele sua parcialidade 
na assemJJléa geral, illuliindo assim a ctisposição dos 
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estatutos quo nega o direito de accionista a quem 
não· o é seis mezes antes da reunião da mesma as
sembléa. 

A questão capit~ll, sobre que se JJasêa todo o pro
ccLlimento dos reclamantes, foi a posse da Dircctori'l 
c sua insistencia nessa posição, que elles reputavam 
illega l. Esta arguição, porém, não resiste á sim plcs 
e;(posição dos factos taes como occorreram e constam 
dos documentos exhibiclos. 

Com cfl'ei to, <1 esses (1 ocumen tos se vê que até á apre
sentação do ultimo relatorio !In Directoria (23 de JulllG 
de 18í;J) houve a mais completa harmonia e o mais 
perfeito accôrdo tle visL'ts entre os Directores, o conse
lho fiscal c associados; a ponto que a commissão 
fiscal~ em cujos membrc,s figuraYam alguns dos actuaes 
dissidentes, propondo a apDrovação das contas de gestão 
concluiu com um voto de reconhecimento á Directoria 
pc~lo zêlo e critcrio com que procedêra. Entretanto, 
tres dias depois, em sessão de assembléa geral, sem que 
se manifcstas~:em nov:1s circumstancias rara tão op
posto juizo, appareccu o requerimento assignaclo por 
um só accionista, mas apoiado por muitas outras as
signa tu r as, lançadas em folha annexa, pedindo reu
nião ex traoruinaria para trata r-se da liquidaçãq do 
Banco; proposta que sendo sujeita .á votação nomi
nal, na sessão cffeclivamente convocada para esse fim, 
cahiu por não se haver reunido dous terços dos votos 
presentes, nem um terço do capital realizado do Banco. 

Deste faeto re,ultou, não obstante, a exoneração es
pontane:J. dos Dircetores; e como o Banco não devia 
nem podi::t ficar sem direcção, seguiu-se na melhor 
ordem e sem reclamação de ninguem, a eleição ela 
actual Directoria para a qual entraram dous dos ac
cionistas então dissidentes, deliberando-se tambem 
nesse acto que fo~sem emitticlas as ac·ções restantes 
da primeira se ri e. 

E porque a Oirectoria demissionaria, a lleganclo ter 
cessado o seu mandato, se rer,usas~e a fazer a dis
tribuição destas acções, de que precis1vam quatro dos 
noyos DircctO!'CS para poderem entrar em exercício, 
c se limitasse a passar a auministra<:ão ao unico 
dcllcs que possuía 100 acções~ em sessão solcmne, na 
presença dos Directorcs dc·missionarios c da commis
são fL--cal, vcrilicou-se a posse da nova administração, 
recebendo o accionista C:trlns Goní~alvcs de Sá todos 
os títulos e valores do Banco, c c"tn seg-uida fazendo 
transferir acçõcs da primeira serie aos outros eleitos 
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q_ue, ou não eram ainda accionistas, ou possuíam me· 
nos de iOO acções, depois de terem satisfeito a pri
meir·a o segunda prestações do capital, já realizHlas 
pdos demais soei os. -

1\Ias, allcgaram os reclnmantes, quatro elos eleit.os 
ou não eram accionistas ou tinham menos de 100 
acçõcs; a Directoria demissionaria não lhes distribuiu 
as acçõcs que lhes faltavam, c as cautelas destas não 
podiam ser rubricadas senão pelo Presidente do Banco, 
qualidade que não tinha o unico accionista habilitado, 
que procedeu a essa distribuição. 

Esta allegação carece tambem de fundamento. 
Nem os estatutos approvados pelo Decreto n. 0 õ7~2 

de 16 de Setembro de i87~ dizem que a eleição de 
Director recaia em accionista, mas sim que esta qua
lidade e a posse plena de 100 acções são requisitos 
necessarios para o exerci cio do referido cargo (art. 16); 
nem foi irregular a emissão de cautelas) assignadas 
pelo Director Gonçalves de Sá. 

O que por ora se entrega aos subscriptores do 
Danco do Commercio não são os títulos definitivos, 

. porém essas cautelas comprovantes das entradas feitas, 
por não terem estas passado ainda de tõ 0

/ 0 do capital 
do Banco: só depois de realizado 1/.í ·do valor 
nominal das mesmas acçõcs é que ellas poderão ser 
e mil tidas e negocia v eis. 

Ora, sendo estes os ti tu los que deverão ser assignados 
J)Clo Presidente (art. 30 § 2. 0 dos estatutos) e não as 
cautelas, por não serem essenciaes para provar a qua
lidade de accionista, pois que esta consta dos regis
tros de averbação do Banco, podem ~s mesmas cau
telas ser, como foram, assignadas pelo Director h a~ 
bilitaclo e em exercício, e pelo Thesoureiro. E quando 
houvesse nisso uma excepção á regra ordinaria, fôra 
uma necessidade indeclinavel, porque de outro modo o 
Banco ficaria acephalo, e sempre que uma Directoria 
demissionaria se recusasse a cumprir esse ultimo dever 
de mero expediente, as assembléas geraes dos ac
cionistas seriam coagidas a fazer uma escolha forçada 
de mandatarios ou se tornaria indispensavel reformar 
o art. 30 dos estatutos. ~---.--.. ----_. 

A nova commissão fiscal, q~e se com~õe e _ ·rt.e~ CAMA~ 
dos membros da que fôra eleita no peno . ·- déf ~· · 1 
cordia, pensa deste mesmo modo. , "ç~~~ .. 

Reconhecida a legitimidade da Directoria,,I!ão se lhe 
podia contestar o direito com que reso!vejp'tazer uma ~ 

~:.Q <V()_ 
'0"'~~ 

-:_,~~,c~ 



~.a chamada de capital. E' esta uma das suas a ttri
buições (art. 26 ~ 12 dos Estatutos). 

A opportunidac!e desse arto poderia ser objecto de 
uuvilla, mas n<lo ~wtnriz:tV:l a censura ele illcgaliuade. 
Demais, as eircumslaucias da praça, esse mesmo abalo 
que a dissidencia causara ;:o credito do Bat:co, e que 
reclamava uma reparação, a Iém da conveniencia a li e
gada psla Directoria, de completar 1/1 elo valor das 
acções, para que estas podesscm ser ncgociallas ou co
tadas.., explicam plausivelmente aquella deliberação. 

Nem obstava a isto o pleito judicial intentado pelos 
reclamantes, em opposição.aberta ;:~o que decidira a 
assembléa geral em sua sessão ordinaria ele iO ele 
Agosto. Se prevalecesse um tal impedimcn to, estar i a 
nas mãos de qualquer fracfjão de uma sociedade ano
nyma paralysar-lhe os movimentos c íl té pôr-lhe em 
risco sua segurança. 

O commi.sso, outro ponto de accusação, é pena im
posta aos accionistas refractarios ou remissos, pelo 
art. il dos estatutos, e sem esta sancção nenhuma 
sociedade poderia contar com as prestações do capital 
suJJscripto, á medida que as necessidades de su:1s ope
rações o exigissem. 

Os dissidentes recusaram-se á entrada; o deposito 
que fizeram em juizo de nada aproYeitava ás trans
acções do Banco, pois não podia este fazel-as com di
nheiro que não estava em seus cofres; negaram-lhe os 
dissidentes propositalmente esse subsidjo, tendo em 
vista fazer parar e liquidar o estabeleci mcnto. .l\Ias 
assim não aconteceu, porque outros accionistas acu
diram, e o deposito, confirmado pelo Juizo Commer
cial, foi julgado nullo por sentença da Helação do 
districto, e ultimamente lev;:mtado pelos que o lla viam 
feito. 

Assim, reconhecido e consummado o commisso, só a 
Directoria·, que é legitima, e por isso competente, póde 
releval-o (art. il e art. 26 ~ 13 dos estatutos). 

Provindo a recusa dos accionistas de um facto extra
ordinario, não previsto nos estatutos, o da illegalidade 
que elles enxergaram na eleição da Directoria, poderá 
esta, attendendo ao avultado numero dos prejudicados 
e mais circumstancias em que todos ou alguns dellcs 
se acham, proceder neste caso como lhe parecer mais 
equitativo. Só o espírito de conciliação, adquil'indo 
entre os interessados seu natural imperio, podcr;í 
c~rrer .um véo sobre esses factos, que felizmcn te não 
sao lU UI to communs nesta praça. 



DO GOVERNO. 

A ultimn imputnç~o, n rl:l rnmpra simulath do :~r
~~J,~s, não c.~ lá lwm prova:l:l, pr·cs:1ppõe u !11:1 ínten1>io 
ainda 1úío rc luzi:ia a L1dn . .Ad:nittindo-:-;c p;)f,~m, q:tt~ 
tal se dt~s:;e, St'.ri:t u::t :JrtiJit;io c·>nLr;t o pr~n:i;)io :t!hu
ltllo d:1 ki, qne 1> lLt erit:.u- o abu~u :i:~ lk! ici l." L:·:;il~i'e- · 
r~r~_::ias, r~striug;iu :\Lé_ ~~<~·Lo pOlltO u direito :!~t~ yc::p.ti
s:çucs kgtt:m:t~; ::ru:u:w de tf:h~ loLlu.;; os dus 1:a 
c\cmplos~ rrn:; neto pCde s 'l' t'!il ::P:mrnL~ JF,~rt•niti), 
e que só é Íiltrin-;t.~.;:1:1H~nte i:r:.·n·w:d, cp:1~~l1J :1 n.'-i~:iJ 
é [I l1 a I1 I. a S t i C :1 • O U t C m p ·; i' i1 : l: ; : LI c!' ; ll '2 :1 : a ~ u \'<O .1 ' 1' d O 
:lcciunis!a :.~!é:n ::o:; ;·o~o.:; cplC :llc c:~:i::ria'll s:; c:lc 
ügur.;sse com to Jôs as s4t:<s ac<.:Gcs. 

Final me;lto, e !lllwr:: par::cesse que cs ;1cc: Dn ist:t s 
<1issid:;nte.;; .q:Ic:-i:1:n ~:l!Jill~;tkr ~·l d ~c;i<o c:o GJrc:·no 
urn:1 quí~:::t:To qu0 eli ~s j:t :1~1<a'~l J:>v::d:J lJ'li':l ('S Tri
Lun2C:' ju:1ici:1rlos, :~;::n' LnL~Yi:l :!l'lÍCL~ia:·êu cxp!iei-

.l.ami:ntc o;; f1ct.;:) qüc no fJ:·o co:~1m~r::1 serri;·Jm d(~ 
fun:Lwh·nto :'t :-!CÇJo ordin:l<·i::l;on:r.\ a DiL'l'LorL!, o 
G.Jrc.rno não Ci:Xt'T:~·on :llll u:n \'G!'(LcL:lro _co:iflict ~~ 
qno dt>.Vf'S">~ 1cnmb1·~ em (:cl'c:rimcilL\) :::) p :di:lo tl:t 
Dircdot·ia, attLI1las ns dÍSiJO.~içCcs (~1 L:'i !1. 0 lOS1 
ele 22 d0 ,\g·osto ele 1830 c sCil ll:'g·uL:nwnlo n.o 27H 
lle JD de Dezembro do mc,mo :nno~ que J;um cx
l.rem·1m o;; li,mitc.;; da co:npr.:Lcnei:t aclmii1istraliva nos 
casos de uissolu(ão das sodcda,_lcs :.;-:~o:·!ymas~ ~~ssim 
como não viu motivo para ser mais bc'nigno com 
:t(jUC!lCS (jUO prctendLJq. a nrp!iClÇJO dCSSêl pena ao 
B:meo do Comrnereio. · 

Nos lermos do n rt. 3G do c i t::Llo rcgllLl :n cn to a 
dis:wluçiTo de um l3Jn:~o, ou de outra qu:1lqt~cr so
cie(bde anonym~t, só [)t'J:l(~ ser decretada p:~lo Go-rcrno: 
l. o~ no caso de qu:~~ c.\p:ndo o pr·azo L1o sua durc:ção, 
11ITo s0j1 este prorogaJo ou l'•'nrn:a:lo; 2. o, no tle ul~ 
trapa~snr o drcnlo ele suas o;H'r::çõ:•s, tl'l:çarlo nos 
rcsncct!vos C:'l::LuLns, onde ser cLri<.;·ido de mouo 

· coritr,:rio {ts condiçõ:.;s c rr'gl'::s e:-:t:liJelcciclas por cll('s 
o:I p:~la m~~neiun:11Ja lei. f<>n to·:as <lS ontr;i::; 11yp:J~ 
1lles.:s do a;·t. ;J~ do rc_,ruLl:n1:nto adma cit:)(!o, a 
1iquid~u~ão ~~ dn co:1n:elc:1cia C'\cl:Js:va do px1cr iu-
<.1 icia I. · · " 

C:l2ls<:g-uintc;:1cnte, uc;:iluin:~ das (~uc:s _ultimas pre
lon:~·ucs os t:na no casJ u c; ser ;)em s trcc;r:tlHl a pcran LG o 
GoYcrno; a da Di:·cctoria por,-iUC ~l acçJo intcnt:H1a 
cont:·a clla no furo c!;;L:U:l'c·:~i nJ') ~i: ru:-::~:lY:l :S:\ (: 
{\rin ·ipai;ncntc Clll Yiol:li·::o ). S <.'St ::U!í!S; ;:] ii~~e 
:lilLi>; dt~ tuc1o quo o B:t!l;: 1J n2o po.lia pre~.'nt:Jt;·r u seu 
fim, prclent!cndo-sc J. c1issoluçJo por este motivo c a 
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responsabilidade civil dos m:mtl:-~t<1rio~, m1trria da 
compctencia daquelle poucr, c a dos accionistas pro
pugnadorcs da liquidação, porf)ue não proraram :1s 
~n·guidas violações dos cstp. tu tos, nem quando as pr·o· 
vasscm deveria o Governo preterir as regras da pru
c1encia c cquidade dictadas pelos arts. 37 e 38 do 
sobrecli to rcgulamen to, reconcmlo para logo it mc
d ida ex trema ele cassar a autorizacão confcrüla ao 
B.tnCO. • 

Deus Guarde a V. Ex .-Barão de Cotegipc -A' S. Ex. 
o Sr. Prcsiclente do Banco do Com mcrcio. 

N. 1G1.- HIPElUO.- POR'L\niA DE ;{ DE MAIO DE 1877. 

Altera al~tunas das disposi0Gc~s approvadas por Portaria de 29 de 
.Janeiro ele !876 soiJre os candid[ltos ú rnatriwla na ~s_co!:l de 
l\linas de Ouro Preto. 

Sua Alteza Imp8rial ~ Hegcnt:~, em Nome do Impera
dor, Attendendo ao que propôz o Director da Escola de 
1\Iin;:Js ele Ouro Preto, Ha por hem que os arts. 8. o, 9. 0

, 

11 e 1:5 elas Inst!'ucc:ões reLltivas aos camliJato.'> ú 
matricula na mesma Escola., approvadas por Po1't:1ria cln 
2U de Janeiro de i87G, se observem com as seguintes 
alterações : 

L~ 

Os certiiicauos de approvação a que se refere o art. 8. 0 

deverão ser entregues, até ao dia 13 de Junho, na. 
Cúrte á 2.:1. Directoria ela Secrcl<1ria de Estado elos 
Ncg·ocios do Impcrio ou em Ouro Preto ú Dircctoria da 
Escola. 

Os candidatos aptos para entrarem no concurso 
(art. D. 0

) rleverão achar-se no dia Hi de Junho n1 cidadr 
do lHo de Janeiro ou na de Ouro Preto, scp, undo a rsro
Jha daquc1la das duas cidades em crue pretenderem fazer 
o 2. o exame. -
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3 a .. 
As prov:1s e~criptas do 2. o exame (art. H) effretuar

sc-l·ão nos dias H5 c 16 de Junho. 

As provas oracs (art. fti) comcç:nJo em Ouro Preto 
a 17 ele Junho c nesta Côrte durante o mesmo mez ou 
no SCQ"UÍiltC. 

A (Jura(~ão ele cada prova o:·al scrú (.lc trcs quartos de 
IJOra pelo menos. 

P~1br'io do Rio de Janeir'o em 3 de 1\Iaio ele 1877.
Antonio da Costa Pinto Silva. 

l'f.. lG;J. -GUEHRA .- E:u :3 DE ?IL\IO DE 1877. 

Dcrlara qual o destino, que se deve dar á etapa das prar;ns de 
pret, quawlo condcmnadas a jejum. -

i\Iinisterio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 
3 de l\Iaio de 1877. 

llim. e Exm. Sr.--: Sulnnetl endo Y. Ex. á considera
ção deste l\Iinisterio o officio que lhe dirigiu, sob n.o 5~4: 
de 2 de lJarço ultimo, o Commando das Armas da Pro
vincia do Pará, relativamente ao destino, que dere dar 
ú importancia Jas etapas das praças de prct, condem
nadns a jejum na confcrmillade do Regulamento Disci
plinar, declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins 
convenientes, que a referida importancia re,'ertcrá em 
favor do rancho geral do corpo a que pertencerem as 
mesmas praças. 

Deus Gnarde a V. Ex.-Duque de Caxias.-Sr. 
Ajudante General do Exercito. 

DECISÕES DE !8i7. {8 
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N. l()ô.-- JUSTIÇA.""- E:u '1: nE ~.ruo nE 1R77. 

Dcclar:c como de·.·.:· s~r fcila :1 cscriptnrar:;iO dos linc)S cbs ln;-
p:~d,ll·ias Co::JllJcr.:iacs. -

'i. a Scc,·~G.- Minis!crio dos N-~~·ocios dl Jllstii:~~ .
nio Je J~nieit·o em í de ~;iaio tlc lS77". 

Ill:n. c EF:1. Sr.- Em r.•:::po::;tJ ao nf'íido de:-:;",'1 Pt·c
siJcncía n. 0 7':., 1L~ 28 ele Ahril ui! imo, ~o!J!':; o fu:·n:·
c:imento de livros pa:-:1 :1 I11sp:'ctori: do Commr·r~·in, 
declaro a Y. Ex., p.1r:1 n~ fiq:.:co;t\l'llt~·ntls~ qn:' l'i!l Lll·e 
das diHerrn!cs diS!WSi.:;i'i•'S !in Dc::r;·to n. o c:i3í cJ;) JO d:~ 
Novembro t!c iS7G u parLicuL!rm~:ntc do ~tl'L. l~) ~ :=2.'\ 
não 11<1 n:~ccssiuad:: de L1z T-sc cs:Tip: 11r:1i:ãD c:n liv1·os 
espcciaes para a l.rí~p~~cLurtl d.J C J:nmcrciu, ,:~·v,•n:!o S:'!' 
continu:uLi a dos li<-ros da :mli~-~ C•ms•T\·atori:!, 1:1-
vrando-sc um tct'lll'J (r:~c incli,Ju~ o ('(F1e1;o da uova 
e-;cripLDr:lçâu. 

Outros i m c um rro q :te V. EL di;cl are :1 o I nsp~'c to;· do 
Comnwl'cio 11ue ue lino al.~.tum noro !r:!l:1 o at'l. lii 

~ 1. 0 do eit:Jdodcc·rcto~ ~dém dos otltro::; que C'\tSii:1m 
para o ü:'(pcclicntc !la Conserotol'ÍL 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco .Jmwario da Oamrt 
Cerqucira.-Sr. Presidente da Provincia do E-:pirito 
Santo. · 

N. 1G7'- .JUSTIÇA.- El\l ti DE )I.\IO DE 1S77. 

O Juiz ~runicip:1.! c de Oq1]1~1os rcmD\'iil<> scn·,; cnm o j nramcnto 
anterior.- Podem scnir conjunctHncntc o a<lj unlo do Pl'•)
motor Pnhllco, o 2. 0 supp!ente c o Juiz ~.Iunicirn!, p:w s"r c1:1 

/j,,o gTúo de consnn~uinid;ld•:, scg-nnclo o dir..:itu cano:tir:o, o I•a
rentesco entre cllcs existente. 

Ministerio do.s i·Jego::in.~ c!:! Ju;;[iç.a.- iliu de .Tanei:o, 
!:> de l\llio tk 1~~77. 

W:!l. e Ex.m. ~;r, -0 GoHrno imp~·ri:ll ap~1l'OY.1 ;) 

acto, pc~lo (Jilal Y. i~x., c::lsOl 1I(;J:o ú Ci):lsul!:l Ü:) adjttnlo 
do PrtJmotor Pull!ic'o d 1 CO!!L:rc::J uc SanLll':~m, dt~~·larou: 

Qun, rtd instn,· do qu ~ :li:'põe o ;1rt. 'L o du D1'1Tdo n ,0 

r):.i9 de 28 do Junho de tS:jO, c 2.a parte do_art. 3. 0~do 
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D8r-rrto n. o 2012 de !1, (1e Novembro de 18~7, o Juiz. Mu
nicipal c de Üi'pllãos removido do termo uc Porto Llc 
Moz par;1 o de S:mlarem não devia prcsL\r novo jura
mrnto 1ll'i~Vall'ceu.lo o auki';ur; 

' ? ' r •. ' '1 I l Que, s:.•ndo em 'L" grau lhH' cou:-;a!lg·umluaue, segunt o 
o direito C:lilOiJico, o p:n·cnLcst~o existcutc entre o refe
rido adjunto, o 2. o suppl~ntc e oJuiz Mu:Jicipal dores
pcctiYo termo, ncnhu:a impedimento havia em servirem 
eonjunctamcntc ~ po: quanto a Ord. Li v. L'' Tit. 48 § 29, 
Til. G9 pr. e 7!) ~ 43 apenas veda que sirvam Juizes com 
cmprcg:1dos parente;-; dentro dos gráos prohiiJidos, taes 
como são o primeiro c segundo, contauos da mesma 
fúrma, como explicou o Aviso n. o 2UG uc 1:3 ele Dl'ZeinLro 
de 1803. 

O nue communico a V, Ex., em re~postll ao ofnrio de 
11 dÔ mcz findo. 

Deus Guar:l(~ a V. Ex.- Francisco .Jnnuorio rla Gama 
Cerqneil'a. -Sr. Prr;-;idcnlc da ProvinC'i l do Pará. 

N. H38.- .JUSTIÇA.- E:u t; DE l\L\lO DE 1877. 

Sobre a rer:lnmação de nm Tabelli:to o Escriv;lo llü crime c civcl 
colltra a lei provincial, qtH~ crcou no mesmo termo mais um 
Tabellhm::1to, annex.o ao c:trtor·io dt~ Orphüos, e servindo 
tarnhem para cap~llas c 1 esiu nos, officios estes que eram excr
cLlos pelo reclalllantc. 

l\linisterio dos Ne!2·ocios da Juslica.- Hio de Janeiro 
ti de l\Jaio de 1677. ,_ · ' 

Illm. c Exm. Sr.- Foi presente a Sua Alteza a Prin
ccza Impcrüd Begcnte, em ~ome de Sua M:tgestadt: o 
Imperador~ a represcntaçiio de GalLlino José de Lvr:-t, 

· TalJcllião elo publico, judiei~;! c no las c Escrivão Jo dvcl 
e crime do lermo de S. João, 11es:;a provincia rcda
mant~o contr;t a Lei Provincia·l n. o ~~:1 de 17' de No
Vi'i~lbro de it:\75, na parte em que creou no dito trrrno 
ma1:->. um Tahclliúnalo, anucxo ao cartol'io ele Ül'phJo~, e 
servmdo Lambem para capellas e resíduos, offlcios estes 
que eram exercidos pelo reclamante, desde longa data. 
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E a mesma Augusta Senhora Houve por bem Mandar 
declarar que, á vista da competencia das Assembléa:; 
Provinciaes para decretarem a creação e annexação de 
otncios de Justiça, não procede a reclamação pelo facto 
de haver sido creado mais outro Tabellionato; nãu assim, 
se o novo officio não comprcbende funcçõcs identicas ás 
do que já existia, porque só ao Juizo do civcl pertencem 
as causas ela Provedoria de resíduos c capcllas, c não 
póde nellas funccionar o Escrivão privativo de orphãos, 
conforme o determinaram os Avisos de 8 de Junho de 
i8-í8, 8 ele Fevereiro de 180i c 9 de Agosto de i872. 

O que communico a V. Ex., para seu conhecimento e 
fins convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Pránci.~co Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Pr·ovincia cl:1 Para
hyba. 

N. Hm.- GUERRA.- E:-,1 :) DE :\I\10 DE 1877. 

Declara qual o preço (la gratificação para aluguel de eriado, que 
~·') deve abonar aos Officiaes, que seg-uirem da C<1rt;~ para as 
provincias, e vicc-nrsa. 

Minis te rio dos Negocias da Guerra. --Rio de Janeiro, 
õ ele Maio ele 1877. 

Tendo o Inspec to r da Thesouraria de Fazenda da Pro
víncia de S. Paulo, em officio n. o 9· de lO de Março 
ultimo, consultado : 1.. o Se, ad instar do que se pratica 
com os camaradas) os Officiaes licenciados e os doente~ 
em seus quarteis lêm direito á percepção da gratifica
ção par>~ aluguel de criado; 2. o Se têm a e lia direito os 
Officiaes addidos ou aggregados a0~ corpus, bem como os 
Officiaes presos correccionalmcntc; 3." Se deverá ser 
abonada aos Officiaes, em viagem de umas para outras 
províncias, desde o dia em que foram desligados dos 
respectivos corpos a Lé a da ta em que se apresentam á 
Presidencia da província, em que vão servir, c, no caso 
affirmativo, se os Officiaes~ que seguem da Cõrte, têm 
direito, durante esse tempo, á·quota aqui estabelecida, 
ou á que percebem os existentes nas províncias: Manda 
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Sua Alteza :1 Princeza Imperial Regente Declarar, em 
Nome do Imperador, no mesmo Inspector, para seu co
nhceimcnto e execução, que o assumpto de que trata o 
referido oflicio, já se acha resol\·ido pelos Avisos de 26 
de Agosto de 187G c U de Janeiro do corrente anno, 
juntos pol' cópia; cumprindo, entretanto, que tique 
estatuído como regra que os Officiaes que seguirem da 
Córle devem receber a gra tiliG<!Ção para é1luguel de 
Griado pelo pre<:;o que na mesma se aborw, até o dia em 
que chegarem ás provindas, apresentando-se ás respe
ctivas Presidencias, e os que vierem para a Curte a gl'a
ti!icação que se paga nas provincias, até a sua apre
sentação no Quartel-General do Exerr,i to. 

Duque de CaJ.~ias. 

N. 17~).-AGlHCULTURA, CO~DIEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- K:\1 i) DE :\L\10 DE 1877. 

Autoriza a - Alagoas Brazilian Central H.ailway Company, 
limitcu-, a fazer as :1..as chamadas do capital garantido; 
approva o contracto celebrado para a construcção das obras, 
e resolve outros assumptos. 

N. 20.--1. a Scccão.-Directoria das Obras Publicas. 
-l\Iinisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obl'as Publicas .-Rio de Janeiro em ti ele Maio de 1877. 

Em solução ao que a- Alagóas Brazilian Central 
Hailway Company, limited- requereu ao Governo Im-
perial, tenho a declarar-lhe: . 

1. o Fica a companhia autorizada, 113. parte que lhe 
diz respeito, a fazer as primeiras chamadas do Gapital 
garantido pela fórma e nos prazos fixados no Memorial 
de 7 de 1\larço deste anno, apresentado ao mesmo Go, 
verno; de vendo entrega r na Dele!Iacia do Thcsou r o 
em Londres o ccrtitic~1do elo cstabdccimcnto bancario 
(Jitde tin~rem sido recolhidas as primeiras chamadas. 

:2." Em execução Jo r1uc prescreve a clausula 3.a das 
que <1comp:mharam o Decreto n.o 609ü de 12 de Janeiro 
ultimo, t'~ approvallo o contraclo celebrado pela com
panhia, em Yirlude do art. lOU dos seus estatutos, 
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para a construcção tlas ohr~s e inlcira conelusão da 
estrada de ferro c forne;:~mento do seu material na 
i m portancia c1 e 3. :JOO:OOJ,)COO, par a toda a cxten~ão 
t1rsdc Jar<lguá <~té a villa da Imperalriz, ficando assim 
ib~ado c1cf1niti\·:)mcnie o capital garantido pelo Dccrelo 
n.o ::5G7t dL~ 17 de Junho ele 187-i. 

:3. o O Guverno não annue á llcsigna(~ão feita do Mi
nistro B:·:1zileirn rm Lon!lrcs, p:1ra o carp:o de Dir,:ctor 
Jl(J!JOr:lrio (b (( ALl~uas Brazilian Centr;_d Hailwav Com-
p:my, Iimited. )) ,_, " 

Do qtw l~'uo dou conhecimento.'\. Ym. p:lra os devidus 
cffc~tos. 

Dt'us Guarde a Ym.- Thoma~ José Coelho de Almeida. 
-Sr. Hug;!t \Vilson, Represent:mte lla « Alagu:Js Bra
zilian Central Hailw~:y Cornpany, limitcrl. )) 

N. 171.- AGRICULTUHA, CO.Ml\IEH.f:IO E OBHAS 
PUBLICAS.- E:·u 7 DE i\L\10 DE 1S77. 

Declara I[UC continüa em vigor a ~utorizaçfio constante do AYisq 

rle 2i ele Fevereiro ul tiillO: sob n. o 10; correndo as despczas 
com o tr:::nspor!c dos emprcg::tdos c colonos da colonia Porlu 
Heal por conln c1a vcrlja-Colonisu~·du. 

N. 1:0.-L:.t Secção.-Dircc;iori:l das OL•r::s PuLlica~;.
:Jll nis te rio dos N cgocios da Agricultura, C I) illlllClT 1 o c 
Obl'as Pnbl ica::;.-Pdo Llc J<ml'iro em 7 de: J'lbio de i877. 

Em rc:;posta ú consulta feita por Ym. em o!Iicio de 
25 de AiJril proximo iiwlo, n."' 1G~1., decbro-l!w, que 
(' 'ntint'!a r;:n vi~·nr a t;~toriz;\çJo de que trata o meu 
AYiso (1·· 2.7 <k ii'eV!'rL:iro ullimo~ n.v iD, curremlo <H 
,;I'Spezas do !ransportu de colonos c c:n~,rcg;alos da 
cclnnia Porlo Hcill p:)r con!a da Ycrlu -CniOili:-:::ção
::1 fim ele ser a respectiva impol'law:ia imkmnizada a tssa 
estrada de ferro. 

Deus Guarde o. V 111.- Thonw: José Cocl!w de Almeida, 
~ Sr'. Dircctor da Estrada de ferro D. Pcllro li. 
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N. 17~.-AGHICCLTURA, COMMERClO E OBRAS 
PCBLICAS .- K11 7 :.:E :u.uo DE 1877. 

Sem prcj uizo da declaracão d0 que trata o art. iO tlo ncgulamcnto 
de 13 ele XovcmlJrü de :1872, pódc ser tomada e escriplurada a 
fl\lC fizer o scnlloi' (1.1 IJI;ii dr, um lngcnuo no aclo de 1J8ptismo 
cda matricula. 

N. 0;).-2.a Sccção.-Director1a da Agricultura.-
1\Iinistcrio tios Negocias da Agri~ultura, Commercio e 
OLras Publíl'as. --H i o ele Janeiro~ 7 de l\Iaio d(3 1877. 

IILn. c Ex m. Sr.- O Yigario da freguczia de Nossa 
Sun1wra do Amparo da B:1rra l\Ian~a consultou a cs~·.a 
Prcsiucncia solJre o mouo de fazer o assentamento do 
baptismo de um ingcmw, 11lho de uma escrava, cujo 
senhor, no acto daquellc Sacramento, declarou uesisLir 
do.-s direitos que tinl1a aos serriços do mesmo ingcnuo 
ou ú int1cmniz:1çJo prcuniaria pelo Estado. 

Ao que V. Ex:- respondeu c1uc o ::sscntamento dcYia 
ser feito no li rro C:'pcc:ial, tomando o Yigario as tlec1a
l':H'Õ8s Jo senhor c fazcndo-:\s assiQn;1r, sem cmlJanro de 
nJ;J ser il renuncia ClfCUillSlancia DCCC~S~Il'ia ao lCrillO de 
baptismo, e tlc ter a lei regulado o tempo c o mot1o ela 
c!cch:·acão do s:_•nllOr. 

Dcel:t·i·o a. ·r. E-..:. que approYo a mencionada respc;sta, 
const:m te cl<t p:Jl'ta ri:l q uc, P')r cópi:1, a com panllou aqucllc 
ol:iciD, ralJcndo-mê ::::ó!nentc acrescenl<!r que o Collcctor 
do !Lu n ici pio a (1:1c pertence a frcguezi:t d1~ q üe se trilla~ 
ca-.(1 o senhor Ja 111ãi tlo iugcuuo manifeste desde jú a 
n~IliiW:ia feita 110 ;:elo do baptismo, podl'rá acdtal-a e 
an;rkll-a no lirro competente, sem ~:rejuizo da dcda-

. rar;<To que o dito senhor I10uver de repelir, no tcmro c 
;:d,! n;odo prescri plo no art. 10 do Dcacto n. 0 51:30 de 13 
tlc N ovcmbrv de 187:2. 

~cus G~Lt.nle a V. Ex.-!ho.ma:: ~o~eCacliw d~A~ 
-~)r. Prc.~lf]( n lc (la PrOH!lCll do tlw ele JaJ ' ~' r,~ ~-L~ D~ 

Y" ~'\)},v.'\ itui !{fi "\~ 
~\.)..)1 ry \ 

* '. 
-f ~ ;, 

f~ c_,;/ 
ç,~':IJ.'~(lr co ~cs;.Y 

·,'. -"\~/r/ 
~\ .. .- ?"~\ ;...' 
~-- '·· o os o:-~;-"' 
~ ~-~ 
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N. 173.- GUERRA.-'El\1 7 DE i\IAIODE 1877. 

D~clara que sórnentc as certidQes das p1·ov!s0cs de reforma das 
praça11 de pret podem supprir as mesmas provisões no caso de se 
terc:1i ·extl'av.iado, sendo taes certidões authenticadas pelo Se
cretario de Guerra, c passadas em virtude de ordem expressa. 

1\finisterio dos Negorios da Guerra.- Hio de Janeiro~ 
7 de 1\laio de 1877. 

Illm. c Ex.m. Sr.- Tendo o 2. o C:tdctc rcformaLlo 
Eduardo Anselmo Ellcsondre, no requerimento por essa 
Repartição informado em 31 de Março ultimo, peJido lhe 
seja passada uma certidão ela soa provisão de reforma, 
para poder receber o respec~ivo soldo, allegando haver 
perdido a mesma provisão~ c convindo estabelecer um 
meio de suppl'ir-se a falta de sem9lhante documento; 
declaro a V. Ex., para seu conhecimento c govrrno, que, 
em taes casos, uma vez provado o extravio do alluditlo 
documento, sómente poderá produzir ciTeitos a respe
ctiva certidão autllcnticada pelo Secretario de Guerra, 
e passada em v ir l ude de ordem expressa do Governo Im
perial. 

Deus Guartle a v .. Ex.-Duque de Caxias.- Sr. Aju
dante General. 

N. 171,_:_JUSTIÇA.-E:\I 7 DE :MAIO DE 1877. 

As .disposições em vigor não dão arlJilrio para ~.;hamar-se UIH 

Juiz de Direito de comarca mais distante, com prejuizo do 
de mais proxima, afim de servir na Relação. 

Ministerio llos Negocias ela .Ju~ti0:1.- Rio ele Janeiro 
em 7 de ~1aio de 1877. 

llhn. c Ex.m. Sr.-Com o onlcio 11.
0 1:3 d(~ 2't de 

1\larço ultimo transrnittju V. Ex. o rcqucriment9 do 
Juiz de Dit·eito da comarca do Alto Paraguay Diaman
tino, reclamando contra a preterição, que soifreu, por 
ter tomado assento na Reiaçc1o llo clislricto, a convite do 
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respedivo Presidcnle inlcrino c na faltG de um Descm
b<.lrgador, o Juiz de Direito da comarca de S. Luiz ele 
Cacere.s, quando era mais proxima á séde do Tribunal a 
primeira Jestas comarcas. 

Em resposta cabe-me declarar a V. E:oc, p:-tt'a os fins 
convenientes, que procede a reclamação, uma vez que 
não foram observados o ~rt. 7. o do Decreto n. o 0618 de 
2 de .Maio de 187~_, c Aviso deste 1\linistcrin de 3 ele l\Iaio 
do armo p:1ssado, cujas disposições não conferem arbitrio 
para chamar-se um Juiz de Direito de comarca mais 
disLJ.ule, ~.:om prejuízo Jo de mais proxima. 

Dvus Guarde a V. E.\.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueil\t.- Sr. Presidente da Pr.::nrincia de l\Ialo 
Grosso. 

N. 17;3.--JFSTIÇA.-E.u 7 DE ~1.\IO DE 1877. 

E' lncu!JJ pdi vcl a accumulaiJflO uos cargos tlu Juiz de Paz e 
Co:ulJJ~tll'lante ~upcrior da Guarda JXaciunaL 

)liui:;terio dus Negocio:; d~t Justi~a .-lliJ de Janeiro 
em 7 Lle l\Iaio tlc 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V Ex., em resposta 
ao oni..:io de ~G Llc l\Iarço ultimo, qan, n;To oi:sumtc a 
nova orgJnizJ.~.:Jo co;1fcriL1a pe~a Lei n. o :2:_~DJ de 10 de 
SeteallJro de 187:3, lJl'C\';Jlcce.tn ail!L;J ;H r;l;..:Ges p:1ra ser 
julgada incontp:ltivel a accunmlaçJo dos c·n·gos tle Juiz 
de Paz e ComlllclllJall tu Sup;:riur da Glla nla N;,cional. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Junuario da Gama 
Cerqueira. -Sr. rrcsil!entl~ da Provinda de lllato 
Grosso. 

DEl:l.:iOE.:i DE !877. :!.U 



DECISÕES 

N. 176.- JUSTIÇA.- El\I 7 DE 1\lAIO DE 1877. 

Dcelara que o Ofiicial da Guarda Nacional, que tiver solicitado 
patente deixando de prestai: ]ur;I1Ú~nto no prazo legal, tlevc 
ser admittido a preencher essa formalidade se o nã0 tiver 
Jeitl) p·)r motivo independente de sua vontade. 

3.a Sccção.-.Ministerio dos Negocios tla Justiça.
Rio de Janeiro em 7 de 1\laio de 1.877. 

Illm. c Exm. Sr.-Em oflicio de 28 do mczfindo 
consulta V. Ex. se ró !c ser admittido a prestar jura
mento um Official da Guarda Nacional., que tendo solici
tado a respectiva patente; depois do prazo legal se 
aprc;;entou a preencher aquella formalillacle. Declaro a 
V. Ex., em resposta ao mesmo officio, que, ú vista do 
disposto no Aviso de 28 de Novembro de 1862, se póde 
deferir juramento ao mencionado Oflicial se provar 
não o ter presta do por motivos independentes de sua 
vontade. 

Deus Guarde a V. E:c- Franci.'5co Jamwrio da Gama 
Cerqueird.- Sr. Presidente da Provi Hei a Je S. Paulu. 

N. 1.77.-JUSTIÇA.-EM 8 DE 1\IAIO DE -1877. 

SoiJr.~ a incompatibilidnde, por parentesco, entre o Distribuidor 
e Partidor c o 'f[t])elliCto c OfHcÚl.Í do registro geral das hy
pothecas. 

2." St~c:r,Jo.-Minislerio dos Ncrmcios da Justir,~.-
R i o tle J;-t ri'ci r o em 8 de l\laio de 1.877. • 

111m. c Exm. Sr.-Não podrndo 1\Ianocl B~rnardes 
Lovola desistir do o1I1cio de Distribuillor do termo ue 
S. ~.Jo;io 1lo Príncipe, sem que tambem o faça 'quanto 
ao dt~ Partidor, ao qual f(!ra aquclle officio ::mncxado por 
a c to dessa Presiuencia de 2fot: de I\Iaio de 18Gü, em vir
twlr Lb Lei Provincial n.~~ 867 ele 10 de Setembro de 
J856, deve ser mantido o Aviso deste 1\linisterio de 7 
ue Fevereiro ultimo, ácerca da incompatibilidade por 
parentesco existente entre o mesmo serventuario e seu 
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genro, nomeado para servir provisoriamente o officio 
de i. o Tabellião do publico, judicial e notas e Official do 
registro de hypothecas, por Decreto de !2 de Janeiro do 
anno passado. O que communico a V. Ex., para os fins 
convenientes, e por haver sid9 prejudicada a recla
ma~ão do i. o Tabellião tio termo Olegario Soares de 
Oliveira, ao qual se refere o officio dessa Presidencia 
de. 31 tle .Março proximo findo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente tia Província do Rio de 
Janeiro. 

N. 1.78.-FAZENDA.-Eli 8 DE 3IAIO DE {877. 

l_)rovimento de um recurso ·contra a classificação que deu a 
· Alfandega da Corte á fazenda que Pacheco & Hill submet
terani a despacho como-morim estampado não especificado . 

.Ministerio dos. Negocios· da Fazentla .-Rio de Ja
neiro em 8 de Maio de 1877. 

Comm uni co a V~ S., par a os fins convenientes, que 
foi deferido pelo Tribunal do Thesouro Nôcional o 

. recurso interposto por Pacheco & Hill da decisão dessa 
lnspcctoria de 21 de Fevereiro ultimo, que classificou 
cemo cassas, para pagar· a taxa de :26000 por kilo
gramma, a mercadoria constante das amostras juntas") 
vin.<la de Liverpool no vapor inglez La Place, e sub
mettida a despacho pela nota n. o 71~3 de 9 do dito 
mez c-omo mol'im estampado não especificado, sujeito 
á taxa de 1~5200 por kilogramma ; visto haver sido bem 
classificada pelos recorrentes a referida mercadoria . 

. Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.- Sr. Con
sclhei_roJnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 
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N. 179.-FAZENDA.-En 8 DE :\IAIO DE 1.877. 

Provimento de um recurso de Guimarães Junior & c.a contra 
a classificação que deu a Al[;gtdega á fazenda por elles 
submettida a despacho como-morim estampado não espe
cificado. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Ja· 
neiro em 8 de :Maio de 1877. 

Communico a Y. S., para os devidos efieitos, que 
foi deferido pelo TriLunal do Thesouro Nacional o 
recurso interposto por Guimarães Junior & C. a da 
decisão dessa Inspectoria de 1.4 de Fevereiro ultimo, 
que classificou como cassa para pagar a taxa de 2~S500 
por kilogramma, a mercadoria constante das amostras 
que devolvo, vinda de Southampton no vapor inglcz 
.Neva., e submetticla a despacho em 1.0 do mesmo mez 
como morim estampado não especificado, sujeito á taxa 
de 1;)200 por kilogramma; visto ter sülo bem clas
sificada pelos recorrcn tes a referida mercadoria. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.--Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 180.- AGRICULTURA, [COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~I 1.0 DE )L\IO DE 1877. 

A classificação de escravos residentes em municipio ·~diverso 
daquelle em que for-am matriculados, caso alli não haja Collec
toria, póde ;ser feita na séde da circumscrip0ão 'territorial 
abrangida pela Repartil}ão Fiscal. 

N. H .. - 2. a Secção.-Directoria da Agricultura.-
1\línisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro, iOdel\Iaio de 1877. 

111m. e Exm. Sr.- Tendo este l\iinisterio decLarado 
a V. Ex. por Aviso de t) do mez findo, que em relação ao 
municipio do Cruzeiro, desmembrado elo de Lorena, 
cabia applicar a ordem constante do Aviso de 2tle Junho 
do anno passado, informa-me V. Ex., em seu officio de 
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19 daquelle mez, que, por occasião de receber a relação 
dos escravos libertados em Lorena e Cruzeiro, provi
dcnciára para que a proxima classificação dos dons 
municípios fosse feita separada e não conjunctamen te. 

O citado Aviso ele 2 de Junho ordenou que, desmem
brado o territorio ele um município, para constituir 
outro, a este fosse enviada a relação dos escravos alli 
residentes e matriculados naquelle, para o fim da trans
cripção no livro competente e lançamento das averbações 
futuras, servindo outrosim de base para a classificação. 
Approvada a recommcndação de que V. Ex. me dá conta, 
convem, todavia_, me informe se no município do Cruzeiro 
ha Collectoria ou Agencia Fiscal. e no caso affirmativo se 
para alli foi remettida a relação dos respectivos escravos~ 
com as necessarias ordens para a transcripção e lança
mento de averbações. 

A falta de Collcctorias nos municípios, é, em grande 
parte, origem das difficuldades e embaraços na execução 
da Lei n.o 2010 de 28 de Setembro de i87f, embaraços na 
organização das Juntas classificadoras, difficuldades na 
oJJtencão dos esclarecimentos necessarios aos trabalhos 
destas·; e ainda mais dá occasião a que não sejam 
cumpridas as disposições legaes relativas á averbação de 
transferencia de escravos, de obitos e de matricula de 
ingenuos, sem conta r os obices que trará a cobrança dos 
impostos. O que tudo V. Ex. expõe, com louvavel zelo, 
no citado officio a que respondo. 

Nesta data envio, por cópia, o officio de V. Ex. ao 
.1\linisterio da Fazenda, a fim de que providencie, 
conforme lhe parecer mais acertado_, para o fim de 
remover, com segurança, o apontado inconveniente, 
cabendo-me, em relação á execução da Lei de ~8 de 
Setembro, recommendar-lhe o emprego das medidas que 
seu discernimento lhe suggerir, e estiverem na letra e 
no e~pirito dos regulamentos e das decisões do Govern{) 
Imperial. 

Assim que_, para obviar as difficuldades da organização 
tias Juntas, póde V. Ex. ordenar que a classificação dos 
P.scravos residentes em município diverso daquelle em 
que foram matriculados, se faça na séde da circum
scripção territorial abrangida pela Repartição Fiscal, caso 
este em que se achará o município do Cruzeiro, se não 
existir alli Collectoria ou Agencia. 

Pelo que toca ás faltas de averbação de transferencia 
de escravos_, de obitos e nascimentos de ingenuos, desi
gnando o art. 23 do Regulamento de i de Dezembro de 
1.87f as autoridades civis e ecclesiasticas, serventuarios 
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publicas e mais pessoas de quem os encarregados da 
nlatricula recebem, em dado prazo, informações desti
nadas a completar as averbações e inscripções ue que 
trata o art. 21 à o mesmo Regulamento, poderão os 
referidos encarregados, em vista de taes informações, 
conhecer daquellas faltas~ remedial-as, e, nos termos 
dos arts. 24 e 40 § L o, multar as pessoas omissas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 181.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E!'tl H. DE l\IAIO DE 1877. 

Providencia para que as quotas do fundo de emancipação não 
sejam excedidas pelas despezas de alforria e de a:fllitrãmento. 

N. 11.-Circular.-2.3 Secção.-Directoria da Agri
cultura.- Ministerio dos Negocios da Agricultura , 
Commercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro, il de 
:Maio de 1877. 

111m. e Exm. Sr.- Convindo obstar a que as quotas do 
fundo de emancipação distribuídas aos municípios, sejam 
excedidas pelo valor da indemnização aos senhores dos 
escravos, urge que V. Ex. ordene aos Agentes Fiscaes 
que remettam aos Juizes de Orphãos nota das despezas 
feitas com o arbitramento dos mesmos escravos, de modo 
que na declaração das alforrias tenham os Juizes base 
certa para a applicação do beneficio da lei , dentro das 
forças da quota, como é expresso no art. 43 do Regula-
mento de t3 de Novembro de !872. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de 
Almeida.- Sr. Presidente da Provincia de ..•.. 
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N. 182.-FAZENDA .-E~r 11 DE JIAto DE 1877. 

Os Inspectores das Thesou rarias não podem fazer pedidos de 
exemplares da Legislação do Impcrio e de outras ohras pu
blicadas nn, Typographia Nn,cional, senão por intcrmedio do 
Thcsouro. -

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda. -Hio de J:l
neiro em 11 de Maio de i877. 

O Barão ele Cotcg·ipr~ Presidente do Trilmn:-~1 do 
Thesouro Nacional~ declara aos Srs. lnspcdorcs dr~s 
Thesourarias de Fazenda, que não lhes é pcrmittido 
fazer pr:dido de excmpl:1res da Leg-islaç~o do lmpcrio 
c de outras ol1ras pulJiicaclas na Typogr~lpllia N;1eional~ 
sem ser pol' intermeclio do Thcsouro, qu{~ :tulorizará 
a despcza~ si a sua importancia couber nos compe
tenlrs ereditos. 

Barào de Coteaipe. 

N. 183.- JUSTIÇA.- E\I il DE MATO DE 1877. 

Aos m:u1uados ex~~JlliJ~Os contra devedores da Fazcmrla ProYin
ri:-~l 1üo Wrn applica~ão os n,l'ts. 20! * 3. o e 203 elo actual He
gimcnto ele custas, mas sim as instrucçõcs provinciaes, de 
:1ccCn·do com as gcraes. 

2. 3 Secr,ão.- Mini~lerio do~ Ne!!oc!os ela .Tustirn.-
Uiocle.Tanciro, 11 de l\Iaio de i877.u · 

lllm. c Exm. Sr.- Com o officio n.o üi de 11 de Abril 
ultimo, Y. Ex. s:tbmc!tcu ;1o conhecimento do Governo 
Impcri:-Jl a d(~c\são (lo Juiz de Direito da comarca da 
capital~ soLrc consulta do Procurador Fiscal in tcrino rla 
Thcsonrari:-~ de Fazenda~ de que não tinha applica-.::>ç.;;.ão~---
aos mandados exccutiros~ expedidos contra o -Af;fA 
dores da ~azenda Provin~ial~ a disposição . ~-\)~ · JJ fl-4 
§ 3. 0 e 20:3 do ~c tua I Regnnento de custa~~ lé'1e ac
côr{Io eom o art. 4. o das Instruccões d . :Abril de 
1s:a do Thrsouro Nacional~ a do ·art. 

1 

~ Instrucçõcs 

· .. CC ,, 
\\ 
,,. DCS 
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Provinciaes de 27 de Novembro de :1874, que m:mrb 
abonar nos respectivos empregados as clespez1s judicia
rias feitas com as C:lUSJ.S promovidas pelo Procurador 
Fist.:al. 

O Govc1·no Imperial approva a rcferitla dr,cisiTo por 
seus fundamentos, c em resposta ao c i ta do olficio. 

D:~us Guarde a V. Ex.- Francisco Januario drt (;rmw 
f'erqueira. -Sr. Presidente da Província do E~pirito 
S:w to. 

N. 18'~.- JFSTIÇA )- E~r 11 DE :\Uin nr: ·1877. 

ne~ol n~ ::oflt·r: a in tclligrnci:l do art. 13 do_ f!egimrn !n rlf'· ~!1s!as. 

2. 3 Secção.- l\Iinisterio dos Nef:iocios cL: .1:::;~ i0:1.
Hio de Janeiro, U de Maio de 1877. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Em soltH~ão ú (:Onsulta do Cont:1t1or 
elo termo de S:.mto Antonio (le Sú, decidiu o Juiz de 
Direito da comarca ele Nova-Frilmrgo que. attcnla a 
generalidade do art. -1:~ do actual Begimento ele custas, 
era sua disposição applicavcl ao caso ele emenda ou re
forma da partilha, quér esta foqse feita por ordem do 
Juiz, quér a requerimento de parte~ não compr3hen
dendo, porém, o de annullação da mesma partilha, por 
ser acto clistincto, e pelo qual são devidos novos ema
Jumentos. 

O Governo Imperial :1pprova a rcferitla decisão, cons
tante do officio de V. Ex. de 2 do corrente mcz; con
vindo, entretanto, o!J:;ervar que assim ~e proeedcr:t 
quunto á annullação de partilha, lUla Ycz que o f:teto 
não provenha ele cJTO ou culpa dos respectivos Parti
dores. 

Deus Gu:ndr a Y. Ex.- Francisco .Tanurtrio rla Gtmut 
Cerqueiro.- Sr. Prc~idcntc da Provin:~i:t do Rio de 
Janeiro. 
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N. uri.-JUSTIÇA.-El\t 1.2 nE 1\r.uo nE 1877. 

Resolve duvirl::ls sobre a intclli;encia dos arts. 17 s 5. 0 da Lei da 
nov:t reforma .indiciaria, e Gi do respectivo Regulamento, 
quanto ás appell<t(õcs em pror:cssos cspeciaes julgados pelos 
Juizes de DircTfo·:- · · 

2. a Secção. -1\Iinistcrio dos N egocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 12 de Maio tle 1877. 

Illm. e Exm. Sr. -Em solução ás duvidas do Juiz 
substituto da La vara civel da Célpital, sobre a vcrda
deir:l interpretação dos arts. 17 § 5. 0 da Lei da refor
ma judiciaria, e Gl do respectivo Regulamento, quanto 
ús appcJ lações em processos especíaes, julgados pelos 
Juizes de Direito, declaro a V. Ex. que as mesmas du
vidas desapparecem desde que considerar-se que o De
creto n. o 1.ti96 de 1;) de Setembro de :1860, citado no 
~ 2. o do ultimo daquclles artigos, refere-se a qualquer 
sentença de absolvição em primeira instancia; e estan
do alterado, tanto o mesmo decreto como o art. 84 da 
Lei de J de Dezembro de 18H, segunda parte, dever
sc-lw entender que., :~inda nos casos de absolvição em 
processos especiaes, se t1ecrctará a soltura do réo, em
bora pen.ucn L e a appcllação do Promotor Publico ou da 
parte o1Tcnc1 ida, sempre que a pena for inferior ~s de
cbrarlas no~ 5. 0 Llo citado arL. 17 da Lei n. o 2033 de 20 
de Setembro de 1~71. 

O que communico a V. E\:., em resposta ao offlcio 
n. o ~7 de :1 do mc·z proximo 11ndo. 

Deus Guartle a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. iSG.-AGRICIJLTl:RA, CO=íDIERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EJI 12 DE ::\[AIO DE 1877. 

D<i soluc_;ão a varias duvidas sobre classiflcat:;ão e lihertação de 
es~ravos. 

N. ;;[).-2.a Scccão.-Directoria da AL:ricultura.-
1\linistet'io dos Negocias da Agricultura, 'commercio e 
Obr<:s Publicas.- Rio de Janeiro, 12 de 1\Iaio de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-O Collector das rcnrbs ger:1es do 
munieipio de Nicthcroy, consultou a essa l)residencia 
sobre as seguintes duvidàS relativas á classificaqão e 

DECTSiiF.S DE :1877. 20 
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libertação de escravos, c constantes da Portaria que 
por cópia acompanhou o oHido de V. Ex.. de 20 do mcz 
findo: 

La A que grupo devem pertencer os esaavos viu vos:! 
2. a A quem se deve indemnizar os e.sera vos hypot h e

cactos, quér a particulares, quér ao Banco do Brazil e 
outros~ 

3. a Têm direito á liberdade os escra r os cas:-~dos que 
não viverem em commum, não senso o divorcio legal, 
c tambem quando este o seja? 

4.a E' permittida a liberdade aos fllhos menores de 
21 annos e maiores de 8, de casados, quando o senhor, 
renunciando ao valor Je um dos cu11juges, pede que 
com esse valor se lil.Jertem os filhos, Llanuo o rumlo de 
emancipação o restante para a indcmnização uos mesmos 
filhos "? 

ti. a Deve recorrer-se ao grupo dc-Individuos-dcpois 
de chamado o das-Famílias-não tendo comparecido 
os respectivos senhores, apezar da:; diligencias para isso 
empregadas ·? 

Ao que V. Ex. respondeu: 
1. o Que os escravos viu vos, sem filhos, não podem ser 

incluídos na cla::sc das familias, mas sim na de-Indi
viduas. 

2. 0 Que o credor llypothecario, não tendo direito de 
exigir seu pagamento, antes de vencida a divida, nem 
ainda a de pagar-se por suas proprias mãos, sem accônlo 
rlo devedor ou intervenção da autoridade jndiciaria 
competente, não tem qualiJade para receber o valor da 
indemniz:-~ção do escraYo :.~ Iforriado por cauta do fundo 
de emancipação, o qual não púde tamlwm ser entrcp:w~ 
ao dono do escravo hypothecauo, porque o respedi v o 
credor tem direi to de exigir refon:o lia ltypotlleca, ou 
que no producto do escravo alforriado seja subrogada a 
g·arantia hypothecaria, devendo o Collcetor~ em t::lC;; 
casos, fixar um prazo, findo o qual, não se mostrando 
nem o senhor, nem o credor legalmente habilitado para 
receber a dita imlemnização por accôrüo amigavcl ou 
decisão judicial, seja dla levada ao deposito publico 
para ser leYantada por quém de direito, precedendo 
intimacão do dono do escravo. 

3." Q·ue os conjuges escravos não perdem o direito á 
respectiva classi1icuç1o na o ruem das--· Famílias- pelo 
facto de não viYerem em commum, com o que a Junta 
classificadora nada tem que ver, c deve apenas influir 
para que sejam a estes preferidos outros casaes, em 
condições iguaes, mas de maior moralidade, como 
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determina o art. 32 do Regulamento n.o 5135 de 13 de 
N ovemLro de 1872. 

~-o Não preterindo a ordem da classificação, e sem 
que haja excesso da quota destinada ao município, não 
ha inconveniente algum em aceitar-se o pedido do 
senhor dos escravos classificados, corno familta~ para 
que, liberto gratuitamente um dos conjuges escravos, 
seja o valor deste applicado á libertação dos respectivos 
filhos. 

ü. o Não póde o Collector, contra a preferencia esta
belecida pela lei, promover a libertação dos escravos 
classificados na ordem de- Indivíduos-antes de al
forriados os pertencentes á ordem das- Famílias- em
bora não tenha podido conseguir accôrdo amigavcl com 
os senhores que se recusarem a comparecer, devendo 
então recorrer ao arbitramento, como prece i túa o 
art. 37 ào regulamento citado; e si por este facto 
acontecer que a quota distribuida ao município seja 
insufficiente para a libertação da classe inteira, cumpre 
alforriar os escravos cujo valor comportarem as forças 
da quota. 

Declarando approvada a resposta dada por V. Ex. á 
consulta do referido Collector, na parte relativa ás 
duvidas LU, 3.a, 4.a e ü.a, cabe-me dizer-lhe, em relação 
á 2.a, que a gerlllina solução está na fiel observancia dos 
arts. 42 e44 do citado Regulamento de !3 de Novembr·o 
de 1872. 

Segundo o art. 42, os nomes dos senhores e dos li
bertos são publicados por editaes para o fim de garantir 
direitos de quem quér que os tenha sobre o pr·eço dos 
mesmos libertos; e na ·fórma do art. 4'!, decorrido o 
prazo de 30 dias marcado· no art. 42, o preço das a !for
rias é entregue aos senhores, si ao Thesouro Nacional 
na Côrte, ou ás Thesom·:-~rias de Fazenda nas províncias, 
não houvct sido apresentada requisição judicial ou 
reclamação fundada Je qualquer interessado para o 
deposito. Assim que, em ger? l, c nos termos expressos 
do mesmo artigo, p:1ragrapho unico, o preço dos es
cravos sujeitos a penhor, hypotheca judicinl, hypotheea 
legal, especialisada ou convencional, deposito, ou outros 
quaesquer onus, em que o mesmo preço possa ser sub
rogado, não será entregue senão em virtude de requi
sição judicial fundada, conforme o caso, sobre a~r-lirdo 
ou sobre audilmcia contenciosa das partes. 

Deus Guarde a V. Ex. - Thomaz José Coelho dt~ 
Almeida.- Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 
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N. !87 .-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBR!.S 
PUBLICAS.- E?tl 1.5 DE l\IAIO DE 1877. 

Approva urna decisüo solJre classiflcac_;ão de e~?ravos. 

N. 1.9.-2. a Secção.-Directoria da Agricultura.-1\li
nisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro, Hi de Maio de 1.877. 

Illm. e Ex.m. Sr.-Tendo a Junta classificauora do 
município ele Cintra preterido uma escrava_, com dous 
filhos menores e casada com homem liberto, não ob
stante a reclamação do adjunto ad hoc do Promotor, 
membro da mesma Junta, preferindo aliás duas escravas 
solteiras, uma com filhos livres e outra com filhos livres 
e escravos, representou o dito adjunto perante o .Juiz 
l\Iunicipal e de Orphãos, que submetteu os papeis á de
cisão de V. Ex. 

Na solução dada á consulta do Juiz de Orphãos, de
clarou V. Ex.., approvando assim o procedimento do 
mesmo Juiz, que a reclamação do adjunto era insuffi
ciente para o fim de alterar a ordem da classificação, em 
vista do Regulamento de 13 de Novembro de 1872 e de
cisões deste 1\Iinisterio. 

Quanto ao procedimento da Junta, declarou-o Y. Ex. 
irregular, não só porque o facto de ser casada com ho
mem liberto a escrava de nome Francisca, constituía 
em seu favor direito á preferencia na classificação, se
gundo Pste Ministerio tem explicado por differentes 
avisos, mas ainda porque a circumstancia de ter pe
culio a escrava B.aymunda, classificada em segundo 
lugar, por já occupar o primeiro a de nome Romana, 
não lhe dava direito a preterir a dita escrava Francisca, 
desde que o peculio só determina a prelação entre es
cravos comprehendidos na mesma ordem e indicação. 

Outrosim, decidiu V. Ex., em relação á escrava Ro
mana, que o facto de ter filhos livres e filhos escravos 
não a excluía da preferencia est2.belecida no § 2. o n. o 1 
do art. 27 do Regulamento citado, porquanto_, tratan
do-se da mãi ou pai com filhos livres, nenhuma dis~ 
tincção foi feita para o caso de existirem tambem alguns 
filhos escravos, corrigindo V. Ex. desse modo a inter
pretação que o mesmo Juiz entende ter a disposição do 
referido art. 27. 

Havendo o Juiz expedido as cartas de liberdade ús 
duas escravas classificadas, sem aguardar a solução da 
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consulta, cuja cópia e mais papeis V. Ex. me enviou 
com officio de 14 do mez passado_, a que respondo, decla
rou-lhe V. Ex. que, nos termos do art. 43 do citado 
Regulamento, as alforrias eram irretrataveis e deviam 
ser mantidas. 

Uma e outra das mencionadas decisões de V. Ex. me
recem approvação do Governo Imperial, por decorrerem 
das disposições do Regulamento, convindo á boa ordem 
do servic.:o que V. Ex. advirta dir·cctamente á Junta clas
silicadora de Cintra da irregularidade de seu procedi
mento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Provincia do Pará. 

N. 188.-AGRICULTURA_, CO:\DIERCIO E OBRAS PU
BLICAS.-E:u iG DE )!AIO DE 1877. 

r 

Interrompida a ordem clnonologica, nos assentamentos. de ua- · 
ptismo e obito c\e filhos livres de mulher escrava, basta 
transcrever os termos não escripturados em seguida aos que 
já o estiverem, manifestando o Parocl10, no mesmo lino, os 
motivos do transi.orno. 

2. a Secção. -Directoria da Agricultura .-Ministerio 
dos Ncgocios da Agricullura, Commer::io e Obras Pu
ülicas.-Hio de Janeiro, 16 de Maio de 1877. 

Tendo V. Hcvm. in Lerrompitlo a ordem chronologica, 
nos assen tamcntos de haptismo e obito de filhos livres 
tle mulher escrava, por haver recebido tarde os termos 
pertencentes á cnpelJa ele Nossa Senhora da Conceição ào 
Healengo, filial a essa matriz, eonfu!ta-me, em seu offi.
cio de 30 do mez passado, como deve proceder para 
sanar aquella irregularidade. 

Declaro-lhe que basta transcrever os referidos termos 
em seguida aos já lançados, manifestando V. Revm., no 
proprio lhTo, os motivos que produzem transtorno da 
ordem cl1ronologica~ e bem assim mencionando a auto
rizJção que ora lhe dou e a data do presente aviso. 

Deus Guarde a V. Ex .-Thomaz José Coelho de Al
meüút.-Sr. Vigario da freguezia ele Campo Grande. 

~.jV:\:f'I:P 
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N. !89.-FAZENDA.-El\I 17 DE 1\IAIO DE 1877. 

Indefere um recurso de decisão da -AlJandega da Curte, re
lativamente ao valor dado a llllS córtes de vestidos de 
perca I c. 

l\linisterio dos Negocios da Faze nua .-H.io de Ja .. 
neiro em 17 de l\laio de 1877. 

Communico a V. S., para os deviJos errei tos, que 
foi indeferido pelo Trihunal do Thesouro Nacional o 
recurso interposto por Heymann & Aron da decisão 
dessa Inspectoria de :lü de Novembro ultimo, que deu 
o valor de sete mil réis a cada um dos 792 cortes 
de vestidos de percale, constantes da amostra que de
volvo, vindos de Hamburgo no vapor allemão Ho
hensollern, e submeltiuos a despacho pela nota n.o 5087 
de 9 do dito mez, com o valor de 4,)000 cada um; 
visto ter sido o arbitramento feito regularmente e 
achar-se elle de inteiro accôruo com o voto unanime 
t.los peritos que foram verificai-o. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.- St·. Con
selheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. HlO.-GUERRA.-E~I 18 DE :\IAIO })E i877. 

Approva a delilleração, que tomou a Presidencia do Rio de Ja
neiro.- de declarar que os eleitores: ainda n;1o con1irmados, n;1o 
podem funccionar na Junta de aiig~m~_!llO na falta de Parocho 
c lle sacerdote llrazileiro, devendo ser convocado o eleitor mais 
votado da parochia mais proxima. 

Ministerio <los Ncgocios ua Guerra.- H.io de Jancil'o, 
18 de l\laio de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em offit:io Llc .1 do cot-rcntc c:otr.
munica V. E :c que, suscitanclo-:::e duvida na Junta 
pal'ochial de alistamento tle S. Pedro c S. Paulo da Pa
rahyba do Sul, sobre Ee os leitores ainda não approvados 
podem funccionar na falta do Parocho e de sacerdote 
brazileiro resiuente na freguezia, resolvera, baseado 
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na disposição uo art. 5. o § 10 das Instrucções de !2 de 
Janeiro de 1876_, que, a taes eleitores falta competencia, 
e bem assim que nos termos dos Avisos circulares de 1.3 
ue .Maio e 15 de Julho de 187J, deverá o Juiz de Paz Pre
sidente da referi dá Junta convocar o ele i to r mais votado 
da parochia mais proxima, respeitando a ordem da vo
tação. 

Em resposta declaro a V. Ex. que fica approvada a 
sua resolução, visto achar-se de accôrdo com os avisos 
citados. · 

Deus Gua l'd c a V. Es...- Duque de Caxias.- Sr. Pre
sidente da Proviucia do Rio de Janeiro. 

N. 191.-GUERRA.- E1i 19 DE 1\IAIO DE 1877. 

Declara que uma praça· de pret, graduada. no posto de Alferes, 
não tem direito á·gratillcação para aluguel de criado. '. 

:Minísterio dos Negocios da Guerrà .-Rio de .Janeiro, 
19 de .l\faio de 1877. 

Illm. e Exm. St· .-Em solução ao requerimento, por 
V. Ex. transmitticlo com o seu ofllcio de 19 de 1\farço 
proximo findo) c em que o Alferrs gralluado do E_:.x_ex_ç_ito_, /~ 
aduido á companhia tle infanlaria dessa província, João 
1\Iiguell\Iendes, peJe pagamento de rjuantitativo para 
aluguel de criado, declaro a Y. Ex. que, sendo o sup
plicante praça de pret graduada naquellc posto, não tem 
direito á semelhante gra tilicação, e, bem procedeu a 
Thesouraria de Fazenda, suspendendo-a; ficando o mes-
mo Alferes relevado de repôr o que illegalmente lhe 
foi pago, por ter recebido em boa fé. 
· Deus Guarde a V. E'(.-:-- Duque de Caxias.~ Sr. Prc .. 

siden te da Provinda do Piaully. 
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N. 192.-FAZENDA.-E:u 22 DE :\LUo DE 1877. 

Os donos de engenhos que fabricam assucar c aguardente, 
quér com productos de sua propria lavoura, quér com os 
da de seus rendeiros, estão isentos do imposto de indus-
trias e profissões. -

Ministerio dos Negocias da FJZcntl~ .-Uio de Ja
neiro em 22 de Maio de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribun:1l do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores elas 
Thesourarias de Fazenda, para seu conhecimento e 
execução, que na isenção do imposto de indu.3trié!S e 
profissões, concediua pelo art. 4. o do Hegulamcuto 
de 15 de Julho de 187~ aos lavradores e ex ploraclores 
de predios rusticos c urbanos, quanto á renda e ao 
bene11ciamento dos productos dos mesmos predios~ 
incluído o fabrico de assucar c aguardente, se devem 
comprehender os donos de engenhos que fabric;:m 
assucar e aguardente, qut~r eom prodlll:tos de sua pro
pria lavoura, quér com os da de seus rendeiros; não 
devendo, portanto, a C.isposição da tabella-CJ-, que 
se refere ás fabricas de re1inução uc assucar c u is
tillação de aguardente, limitar ou restringir· a isenção 
consagrada no referido art. -L o do llegulamcnto u~ 
H> de Julho de 1874:. 

Darão de Cotegtj;c. 

Declara que as ordens exist:;lltes para serem rcc:oiLitlas ;:s 'fi,c
sourarias de Fazenda as quantias proveHientcs dopccaliu dos 
aprendizes marinheiros~ não dispensam a necc~s~ui~ c~criplu
raÇão pelo Official de Fazenda. 

2.a Secção.- l\Iinisterio elos Negocias d~ i\brin!:a .
Rio de .Janeiro, 2:3 tlc M~io de 1.877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em oíf!eio n. o :;, de 7 110 mez 
proximo passado, a Thrsouraria de F:tzcnda (J\ssa pro
vincia, tratando das quantias dcsconlad:ts i)Jra formur 
o pcculio dos aprendizes mariallciro.,, powlna quu, uão 
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l1avewJo Caixa Econolllira onde sejam as ditas quantias 
arrecadadas, na fórma do art. 1." do Decreto n.o 5950 
de 23 de Junho de 1875, torna-se desnecessaria a es
cri pturação pglo Officia l ele Fazenda da companhia, por 
lhe p:1recer que, permaneeendo os referidos descontos 
nos coft·es da Thesouraria, vencem os juros determi
nados, sem dependencia de qualquer outra escriptu
rarão. 

Em resposta, declaro a V. Ex. , par;-~ o fazer const~r 
úquella Rcp(lrtição, que o art. l. 0 elo citado Decreto 
n.o 5950, prescrevendo que as quantias descontadas para 
pcculio sejam depositadas a juros nas Thesourari:Js de 
Fnenda na falta Lle C:lixas Economicas~ não dispensa a 
necessaria escripturaçJo pelo Official de Fazenda da 
companhia, visto llUC o art. 6. 0 do mesmo Decreto 
determina que nessa escripturação sejam observadas as 
Instrucções de~ de Janeiro de 1873, deixando, portanto, 
de ter fundamento claro e expresso nas ordens em 
vigor a excepção que pretende estabelecer a dita Tllc
souraria. 

Em vista do que fica exposto, cumpre que os peculios 
:1 ITecadatlos pela Thesouraria sejam en tregucs ao om
cial de Fazenda parJ proceder nos termos prescriptos 
nas alludijas instrucções. 

Deus Guarde a V. Ex.- Lui~ Antonio Pereira Franco.
Sr. Presidente da Provineia do Piaully. 

N. J9í.- GUERRA.- E~I 21 DE 1\L\Io nr.: i87í. 

Estabelece o uso dos talins de c'ouro da Russia, .... Ju substilui0ão 
dos de galão de prata, para o uniforme dos musicos nas Joi'ina-
luras qe grande gala. ----· -

:Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 
2~ de Maio de !877. 

Illm. 'e Exm. Sr.- Representando o Commantla nte 
do 10. o batalhão de inf<illtJria, em oficio ll. 0 303 de 25 
de Abril pt·oxi mo findo, dirigido ao Conselheifo Quartel
Mestre General, que os talins de galão de prata para o 
grande uniforme dos musicas, se inutilisam em pouco 
tempo, declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins 
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convenientes, que fica auoplauo, como medida gera I, o 
uso dos talins de couro da Russia do 2. o uniforme, .em 
substituição daquelles, nas formaturas de grande gala ; 
devendo, porém, essa substituição ser feita á medida 
que os primeiros forem concluindo seu tempo de du-
ração. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Dw1ue de Caxias.- Sr. Con
selheiro Ajudante General do Exercito. 

~.A:A.FI:.P 

• 

N. 19~.-GUERRA.-El\1 2~ DE liiAIO DE 1877. 

Declara que ao Deputado Tenente-Coronel Francisw Rap!Jacl de 
l\lello Rego competem os vencimentos integraes do lugar, q uc 
exerce, de Director do ArsêiiiTde Guerra'de Pernambuco, desde 
que embarcou para vir tomar assento na respectiva Camara, 
até o dia da abertura da Assembléa Geral. 

+: 

l\linistcrio uos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
24: de l\iaio de 1877. 

Manda Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em 
Nome do Imperador, Declarar por esta Secretaria de Es
tado ao Inspector da Thesouraria de Fazenda da Pro
víncia de Pernambuco, para seu conhecimento c devidos 
e1Ieitos, que, constituindo i!§ s~ssões preparatorias uo 
C_orpo Legislativo serviço gratuito e obrigatorio, como 
foi explicado pelo Aviso de 16 de Julho de 1869, com
petem ao Deputado Geral, Tenente-Coronel Franci~co 
Raphael de Mello Reg-o, de conformidade com o disposto 

·no art. 3H § 3. o do Regulamento n. o 5U8 de 19 de Ou
tubro de 1872, vencimentos intcgraes do lugar que 
exerce, Lle Director do Arsenal de Guerra da mesma 
provinda, desde que embarcou para esta Côrte, a fim de 
tomar assento na Camara dos Srs. Deputados, até o dia da 
abertura· da Assembléa Geral. 

Duque de Caxias. 
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N. 1.96.-AGHICULTUHA, COl\IMERClO E OBRAS PU
BLICAS .-El\1 2í DE 1\IAIO DE 1877. 

Declara uue a concessão feita no A viso <lc !8 de Setembro de 
!873, tendo por fim sómente resguardar o direito do credor 
}Iypothecario, não pôde s~lhsistir, urna vez que terminou o 
'prazo da rnatt;jcula especial dos 

1

BS~~vos. 

2. a Secção .-Directoria ela Agricultura. -~Iinis trrio 
tios Negocios da Agricultura, Commcrdo c Obras Pu
blicas.-Rio de Janeiro, 24 de Maio de i877. 

Illm. e Ex.m. Sr.--Ao Governo Imperial suhmcltuu 
Joaquim Pereira Rangel, negociante cstabeleeido em 
Guaratinguetá c Cl'edot· llypotl!ecario de Francisco Car
doso da Silva Guct"ra, residente no mesmo municipio, 
um requerimento em que pede seja ordenada a matri
cula especial do escravo Candido, pertencente ao di to 
Silva Guerr·a, c um dos oito que lhe estão hypothe
cados, fundando -se para isso nos fac Los e razões que 
expôz em seu mencionado requerimento c nos docu
mentos que adduziu. 

Allega o supplicante que, suspeitando da parte de 
Silva Guerra o intento de frustrar a garantia de seu de· 
bit o, deixando de dar á matricula alguns dos ditos es
crJvos hypothecados, fôr:1 em tempo opportuno á Collc
ctoria, onde verificou que c1Tectivamentc o escravo Can
dido, unico dos oito, não tinha sido inscripto na fúrma 
da lei, e pretendendo o supplicante ma triculal-o re
cusou o Collector receber a competente nota, por lhe 
não parecer que a qualidade de credor hypotl!ccarlo 
constituísse direito para promover a matricula. 

Tendo sido, entretanto, consultado o Governo Impe
rial, sobre facto iden ti co~ pelo Collector das Rendas 
Geraes do municipío de Rezende, expediu este .Minis
teria o Aviso de 18 ele Setemb~ o de 1873, declarando 
que os creuores hypothecarios podiam ser admittidos a 
promover a matricula dos escravos que lhes estivessem 
hypotheeados, em resguardo de seu direito, quando os 
senhores dos ditos escravos recusas·sem fazel-o. Esse 
aviso, chegando ao municipio de Guaratinguetá nos 
ullimos dias do prazo marcado no art. !8 do R e ;r · -·--
mento que baixou como o Decreto n. o 4:835 de ~~~ e~ CAMA/) -
zembro de l87l, não aproveitou, todavia ~~l~- 1 

• "4 
cante, pelo motivo de achar-se ausente, c ~e áltcsta 
o Collector em um dos documentos an ~petição. 

I~ 

' ~ 
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Como indicio da allegação de que era intuito do de
vedor prejudicai-o, apresenta o supplicante uma certi
dão, da qual se vê que, tratando de penhorar, em l\1a n~o 
de 1873, quatro escravos de Silva Guerra, entre elles o 
de nome Candido, Guerra declarára ao oflicial de justiça 
que o mencionado Candido era liberto. 

Não pod"endo propur a acção de csaavidão contra Can
(lido, vi>;to que um dos re(juisitos exigi~os no art. J !) 
do Regulamento citado, é a prova do flominio, que ellc 
supplicante não tem como simples credor hypothecario, 
que ó, requer, comv 11cou dito, que o Governo Im
perial ordene ao Collector proceda ú matricula do es
cravo de que se trata, fundando-se, não sú nos facto.-; 
allegaJos, como na consideração de que a lei, mandando 
declarar livres os escravos não dados á matricula por 
culpa GU omissão dos senhores, não podia cogitar tla 
hypothese em que os escravos estivessem hypothecados, 
c que os devedores, no intento de lesar os cr~clorcs, 
deixassem de cumprir o preceito da lei. 

O Governo Imperial, tendo examinado a petição e os 
documentos que a acompanharam, resolve declar<1r a 
V. Ex., para que o faça constar ao peLicionario, qne o 
Potler Executivo não púde ordenar a m:1tricula de que 
se trata, porquanto: 

A concessão feita no Aviso de 18 de Setembro de 187:3, 
tendú por fim sómente resguardar o direito do credor 
hypothecario, não póde substituir, uma vez extinrto 
o prazo da matricula; era um recurso transitorio e de 
prazo fixo. 

Sendo varios os escravos hypothecados, Silva Guerra, 
súmente deixou de dar á matricula o de nome Candido, 
facto que coincide com a declaração por elle feita em 
.Março de 1873, de que Candido era liberto. 

Se é verdade ter o supplicante feito diligencias no 
sentido de matricular o individuo-de que se trata, é 
tambem certo que o A viso de 18 de Setembro de 187:~ 
chegou ao municipio de Guaratinguetá antes de expi
rado o 2. o prazo da matricula, embora nos ultimos 
dias. 

Carecendo, portmto, de fundamento a pretenção do 
supplicante, para o fim de fazer matricular o individuo 
de que se trata, por ordem tlo Governo Imperial, ao 
Poder Judiciario, e não ao Executivo, compete deeiuir 
do direito com que o tleveLlor conceueu a liberdade ao 
escravo, se é certo havei-a concedido, a t~tulo oneroso 
ou gratuito; ou se a hypotheca dú ao credor a faculdade 
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de demandar o devedor c despojar o escravo do hcnc
ficio da lei, caso a liberdade de Candido provenha da 
f ai ta da matricula. 

Deus Guarde a V. Ex.-Tlwmaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N 197. -AGRICULTURA, CO~DIERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E:\I 2'f D:<: MAIO DE 1877. 

Cz·~~a um livro appcw.lice ao da matricula de in~nuos. 

N. 13.- Circular.- 2.a Secção.- Dircctol'ia da A.!2Ti
rultura.--~Iinisterio dos Negoeios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro, 2~ de l\Ia i o 
de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.- Tendo resolvido errar um livro 
:1ppendice ao da matricul:l de ingenuos, rcmetto a 
Y. Ex. o incluso modelo impresso prdo f] u:ll seriio prepa
ndos os exemplares necessarios ás Collcctorias e Rcpar
ti~_:õcs encarreg·adas da ma t.ricula especbll, ú meu i ela que 
estas os rcquisit<1rcm da Thesoural'ia de Fazenda. 

Só será requisitado o dito livro appcndi~.:e quando no 
da matricula de ingenuos (modelo C l escas.~ear o espaço 
destinado ás observações e averbações ordenadas pelo 
Ht·.g·ulamento de f ele Dezembro de 1871. · 

Não é verosimil que ~s observações e ~verhações dP 
que se tr:~ta preencham o espaço a elbs destinado nos 
livros de todos os municipios, desde que os encarreg:1dos 
tio serviço hajam usado da concisão indicada no Regu
lamento e respectivo annexo, constando por ora a este 
)1 inisterio que em poucos lugares tem sido esgotado o 
referido espaço, por motivo de averbações e~tensas c 
~obrecarrcgaJ.as de circumstancias que o Regúiamento 
uão exige. 

Dando conhecimento do mesmo livro ás Collectol'ias 
c outras Repartições encarregadas da matricula, a The
souraria de Fazenda lhes recommendará que na conti
nuação do serviço observem toda a concisão compatível 
com a chJreza de sentido, excluindo circumstancias e 
factos desnecessarios. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almei
da.- Sr. Presidente da Província de ..• 

c.I'I:A:FI:P~ 
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N. 19R.- AGRICULTURA, COMMERC{O E OBRAS 
PUBLICAS.- E:\I 25 DE ]L\IO ele 1877. 

Declara não ser applicavel ao abono de derivação de pe~qas 
d'agua o art. 8. 0 do Regulamento que baixou com o Décreto 
n:0364õ de -i de Maio de 1865. 

N. 37 .-2.a Seceão.-Dircctoria uas Obras Publicas.
~linist.erio dos Nc:~·ocios da Agricultura_, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 25 tle Maio de 1877. 

Não sendo applicavel a disposição do art. 8. o do lle
gulamento, que baixou com o Decreto n. o a645, ele 4 dt' 
Maio de i86o, a repressão do abuso commettido por 
Joaquim Antonio da Silva, collocanclo sem a competcntr. 
permbsão, um tubo de derivação d'agua no que ali
menta a penna concedida para uso de seu predio sito ú 
rua de S. Christovão, entre os n.os i~2 e 1.44, de que 
tratou Vm. em seu officio n. o 265 de 4 do corrente, 11ão 
póde por isso ser adaptada a revogação da refPrida 
concessão conforme propôz Vm. em o citado officio, 
devendo proceder como dispõe o art. HS do mesmo 
Regulá.mento, que é especialmente referente ao caso de 
que se trata. 

Deus Guarde a Y m. - Thomaz José Coelho de Alml'idrr. 
-Sr. Inspcctor Geral das Obras Publicas. 

N. l99.-FA.ZENDA.-E.\r2:; DE ;\L\10 DE 1877. 

peculio .ele' escravos recolhido aos cofn~s rlo Estado \·encr 
o juro de 5 °/0 • 

~Iinisterio dos Negocias da Fazenda. -Rio de .JJ .. 
nciro e1n 25 de l\laio de 1877. 

O Barão de Cotegipc, Presidente do Triuunal do Tlle
souro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das The
sourarias de Fazenda, de conformidade com a or-dem 
nesta data expedida á Thesouraria de Pernambuco, que, 
segundo o art. õ5 do Regulamento de 13 de Novembro 
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de !872, é à e 5 o / 0 o juro que vence o peculio de es
cravos recolhido aos cofres do Estado ; sendo a taxa de 
6 °/0 , estabelecida no art. 40, para o caso de estar o 
peculio depositado em mão do senhor ou possuidor 
do escravo. 

Barão de CotPgipe. 

N. 200.-FAZENDA.-E~I 2i> DE l\IAIO DE 1877. 

Determina, em rleff't·imento ao recurso de Augusto Matthiesen, 
que elle seja admittido a despachar, mediante termo de 
responsabilidade, umas caixas contendo carnes preparadas, 
Yindas de Hamburgo no vapor allcmão R~·o. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de .Ja
neiro em 25 de l\laio de 1877. 

Communico a V. S., para os dcvhlos etfeitos, que. 
tendo sido presente ao Tribunal do Thesout·o Nacional 
o recurso interposto por Augusto }latthiesen da de
cisão dessa lnspectoria de 4, do corrente mez, qu~ 
recusou admittil-o a despachar sete caixas contendo 
rar·nes preparadas, vindas de Hamburgo no vapoe 
~lllcmão Rio, por não haver provado o seu direi to á 
posse das referidas caixas, o mesmo Tribunal, â vista 
da inclusa factura or·iginal e da reclamação da casa 
commerdal de E. Johnston & C. a, consignatarios 
<LiqueJle navio,. resolveu mandar que o recorrente 
despache as ditas caixas,, assignando o competente 
1 i~rmo de responsabilidade, r,m que se obrigue a in
dcmnizar a sua importancia, qu·mdo por rentura possam 
ser reclamadas. 
Dtm~ Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
$elheiro lnspector da Alfanclega do Rio de Janeiro. · 
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N. 201.-FAZENDA.-EJI 25 DE 3IAIO DE 1877. 

Indefere, á vista do art. 28, n. o i, do Regulamento de 31 de 
.Março de !874, a pretenção do Collector do município da 
Escada, Província de Pcrnamlmco, á porcentagem correspon
dente ao imposto de transmissão pagÕ na Recebedoria da 
capital pela venda em Ilasta publica de um engenho situado 
naquelle municipio. 

l\Iinistcrio dos Negocio.;; da Fazc•ntb.-lHo de h
neiro em 25 de Maio de 1877. 

O Barão de Cotegípc, Presidente do Trilmnal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Jnspedor da 
Thesouraria de Fazenda da Provincia de Pernambuco 
que o mesmo Tribunal resolveu indeferir o reque
rimento transmiltido cum o seu officio n. o ::10 d1~ :1 
de Março ultimo, em que o Collector das Rendas Ge
racs do município da Escada~ José Baptista Gomes 
Pcnna, reclamára contra a decisão da dita Thesouraria, 
que negou-lhe a restituição da pol'cen tagem corres
pondente ao imposto de transmissão de propriedade 
pago na Recebedoria do Hecife pela venda em hasta 
pnb!ica do engenho Frexeiras, situado naquellc mu
nicípio; porquanto, tendo essa venda sido feita ju
dicialmente, podia, na fórma Lla execpção elo art. 28, 
n. o l, do Hegulamento ele 31 de Março de 1874, o 
impmto em questão ser satisfeito na cidauc Llo Bc
cife, onde se lavrúra o acto pelo qual se eífcctuon a 
respectiva transmissão. 

Barilo de Coteg1]Je. 

N. 202.- GUERRA.- E~i 28 DE )LU() DE 1877. 

Approva a decisão dada pela Presidencia do Pará sobre o modo 
dr proceder-se á con voca0ão do Vereador, que tiver de ser 
convocado para fazer p:u·tc d;t Junta revisora de alistamento 
militar, na falta do Presidente da Camara Municipal. 

i\Iinisterio dos Negocias da Guerra.- Rio uc Janeiro, 
28 de l\Ia i o de i877. 

lllm. cExrn. Sr.-EmoJTicion. 0 51 de.28 de Marco 
ultimo, communica V. Ex. que, tendo o Juiz de Dircúo 
inlerino da comarca de Cacltocira consultado se devem 
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ser considerados nullos os trabalhos da respectiva Junta 
revisora de alistamento militar, por ter assumdo a 
Presidencia da Camara Municipal de Breves o supplente 
de Verc:-~dor Manoel Emygdio Marques, que fez parte da 
mesma Junta, e que, além de ser adjunto elo Professor 
pu!Jtico, é menos votado que um outro supplente de 
Vereador, declarára V. Ex. que, conforme se deprellendr 
1lo ~~rt. 28 do Reg-ulamento de 27 de Fevereiro d~ i87:l 
(A vi.~o de 13 de Outubro do mesmo anno ), cabe ao Pre
!'idente ela Junta revisora convocar, na falta do Prr
~id('nte da C·!mara l\iunicipal, o Vereador m:1i~ vot~1do 
q 11r estiver desimpedido, podendo mesmo, se a obser
vanria da ordem de votação fôr um embara~o para que 
:1 Junta se r eu na no dia designado, seT" eha ma do o que 
tiver residencia mais proxima (Aviso de 11 de Setcmuro 
dn lSn>); e, pois, se o Vereador Manoel Emy.o:tlio Marques 
foi assim convocado, não h a motivo p~ 1·a serem consi
dcrados Ilullos os trabalhos da Junta revisora, o~ qu:-tes, 
pelo contrario, devem ser mantidos, sendo que a incom
pa ti bilidacle que se acha declarada e q uc é stricti juris, 
refere-se aos cargos de Vereador e Professor pu!Jlico, c 
niio pú<..lc ser estendida tambem aos de Vereador e 
:~djunto elo Professor. 

De tudo inteirado, declaro a"':. Ex., em resposta, que 
~~ :1pprovada a solução, que deu ú mencionada consulta, 
visto achar-se de accôrdo com o artigo do Regulamento 
I' A Yisos por V. Ex. citados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Duque de Ca.'âas.- Sr. Pre
sidente da Província do Pará. 

N. 203.-AGPtiCULTURA, CO~OIERCIO E OBRAS 
PUBLICAS._:_E;u 20 nr.: M.uo DE 1877. 

As d8spczas com o servi0o dos te legr_ªphos perf~ncrn tcs ao 
Estado devem ser pagas pela Directoria Geral, que eslá ltabili
Llda com os ineios precisos para fazcl-o. 

N. i7.-La Secção.-Directoria elo Commercio.
.i\Iinisterio dos Negocias da Agricullura, Commercio e 
O!)r:1s Pul)licas.-Rio de Janeiro em 29 de Maio de 1877. 

Convindo c~·ntralisae o servir:o d~ esrripturação 
d_as despezas feitas com os telcgraphos, e estando 
'\'. S. autoriznrlo P com os meios preciso;; para satis

DEcrsuEs DE 1877. 22 
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fazel-os, remetto-lhe a inclusa conta documentada, na 
importancia de HM300 proveniente do transporte na 
estrada de ferro uo Recife á S. Francisco de um 
trabalhador e do material para a linha telegr[lphica tle 
Pernambuco que me foi enviada pelo Presidente da 
província do mesmo nome em officio de 14 deste 
nwz, afim de que V. S. a mande pagar, devendo pro
videnciar para que cst{)s despczas sejam satisfeitas 
sempre pela Repartição a seu cargo. 

Deus Guarde a V. S.-Thomaz José Coelho de Almei
da.-Sr. Director Geral dos Telegraphos. 

N. 204.-AGRICULTURA, COMMERC[O E OBRAS 
PUBLICAS.-E~I 29 DE 1\IAIO DE 1877. 

Autoriza a impressão Jo-Guia Postal Brazileiro. 

N. 20.-l.a Secção.-Directoria do Commercio.
)linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio r 
Ql,ras Publicas.-Rio de Janeiro em 29 de Maio de 1877. 

Autorizo V. S. a mandar proceder á impressão do 
-Guia Postal Brazileiro-nos termos propostos em 
sPus officios de 7 e 15 deste mez, e sob as seguintes 
(:lausulas: i. a o preço da imp1'88São será pago Pt'lo 
producto da venda dos exemplares; 2.a Os organiz1dol'f~=~ 
do mesmo Guia só terão direito á quantia de 2~000 por 
rxcrnplar que se vender depois que estiver satisfeita 
aq uella despeza. 

Deu~ Guarde a V. S.-Thomaz José Coelho de Almei
da.- Sr. Director Geral elos Correios. 
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~. 20:>.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E.M 29 DE l\IAIO DE 1877. 
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l\J;mda applicar ao Correio da Província de S. Paulo a medida 
adaptada no Correio da Côrte para facilitar a circulação dos 
pcriodicos e das gazetas. 

N. t9.-l.a Secção. -Dircctoria do Commercio.
Jliuisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obt·as Publicas.-Rio de Janeiro em 29 de l\faio 
de 1877. 

Em resposta ao oJlicio de V. S. de 22 do corrente· 
mcz, que expõe a conveniencia de se estender ao Correio 
d1· S. Paulo a providencia adoptada para a cobrança em 
cl i nl1eiro c não por meio de se !los da taxa sobre os 
j(lrnaes expedidos pelo Correio da Côrte, no intuito de 
L~<:ilitar a circulação dos periodicos e gazetas diaria-; 
llella publicados, <Jutorizo-o para mandar adoptar o 
me.smo systema de pag-amento da taxa postal no Correio 
daq:iella província, vista a importancia que a impren::a 
dia ria tem ali i assumido. 

Deus Guarde a V. S.·-1'homa:& José Coelho de 
A!meula.- Sr. Director Geral dos Correios. 

N. 206.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E:u 30 DE MAIO br: 1877. 

O facto de ter familia livre só póde dar prderencia a um escravo 
solteiro, quando a famiHa foi libertada pelo 1fundo dr eruan
cipa<.;ão. 

N. 25.-2.a Secrão.- Directoria da AQTicultura.·
.Ministerio dos NegÓcios da Agricultura, Commercio r 
Obras Publicas.-Rio de J:meiro, 30 de Maio de !877. 
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Constamlo a rela0ão de dous individuos, uma escrava 
solteira, e um escravo casado, estando aquella em pri
meio lugar, talvez por ter toda a família livre, segundo 
leio em uma nota, advirta V. Ex. a Junta qualificadora 
de Chaves que a escrava solteira devia ser classificada 
em segundo lugar, dado que no munjcipio não h ou v esse 
outro escravo casado, porque na hypothese affirmativa 
nem esse mesmo lugar lhe pertencia. 

A circumstancia de ter família livre só póde dar pre
ferencia em favor de um solteiro, quando a familia foi 
I ibertada anteriormente pelo fundo de emancipação, não 
h a vendo chegado a quota para estender o beneficio a 
todos os seus membros, conforme explicou o meu AYi~o 
tle !2 de Novembro de !875, in fine. 

Fico certo do zelo que Y. Ex. ex. prime no fina 1 de seu 
officio, ~m relação á observancia do art.3. o ila Lei n. o 2040 
de 28 de Setembro de 1871. · 

Deus Guarde a V. Ex..- Thomaz José Coelho de Almei
da.- Sr. Presidente Lia Provi neia do P<~rá. 

N. :!07,-FAZENDA.-K,I 1. 0 
DE JU:'\110 DE 1877. 

Indefere um recurso interposto de decisão da A_!fª-!}dega tlo Rio 
Je Janeiro sobre' classifica~ão de mercadoria: 

Minis ter i o dos Negocios da Fazenda .-Rio de .Janeiro 
em 1.. ~~ de Junho de 1877. 

Communico a V. S. para os llevidos effoitos, que, 
tendo ~ido presente ao Trilmnal uo Thesouro Nacional 
o recurso interposto por Henrique Hiedy da deeisão 
desta Inspecloria de 7 de Dezembro ullimo que classi
ficou como cadeira de abrir e fechar, de madeira ordi
naria, sem braços para pagar a taxa de 2;5000 cada uma, 
a mercadoria constante da amostra, qur, devolvo, vinda 
do Havre na barca fl'anceza Deu.rc Eu/alies e submettida 
a despacho em 13 de Novembro do anno passado como 
comprehendida na 2. a parte do a rl. 447 da Tarifa das 
Alfandegas, o mesmo Tribunal~ reconhr;•':;ado que as 
cadeiras de que se trata foram !J,~m classifiLadas na 
ft:/" parte do cilada artigo, resolveu indeferir o recurso 
c confirmar a decisão recorrida. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Conse· 
lheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

<1'\J'\:A..P.j-\:.1'1:-"V> 
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N. 208.- FAZE~ DA.- E:\1 1. o DE JU:\"HO DE 1877. 

Indica ás Tlles•mrarias de L•azenda o modo por que dcnm incluir 
nus balancetes as (ruantias que rcmcltcrcm para o Thesouro e 
as (ru'êderre rccehcrcm . 

.Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 1. o tlc Junlw de 1877. 

O Barão de Cotegipc, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das 
Thel'ourarias de Fazenda que contemplem em artigo 
tlistincto, na receita dos b3lancetcs de que trata a Cir
t:ular n.o 192 de 21 de Maio de 1875, as quantias que re
ceberem do Thesouro por supprimento, ou por qualquer 
outro titulo; c em dc~pcza as que enviarem em notas 
correntes ou inutilizadas, e em letra~ a favor do mesmo 
Thesouro; indicando, quér na receita, quér na despcza, 
as datas dos recebimentos c das rcmc::;sas, dentro do 
per iodo comprchendido nos referidos balancetes. 

Barão de Cotegipl'. 

N. ~09.-:- FAZENDA.-El\1 2 DE JU~HO DE 1877. 

Indefere um recurso, interposto de decisão da Alfandegado Hio 
de Janeiro, sobre ·pagamentos de direitos por ditrercnça de 
qualidade.' 

:Ministel'io dos Negocios da Faz,~wJa .-Rio de Janeiro 
em 2 de Junho de 1b77. 

Communico a V. S., para os devidos effcitos, que foi 
indeferido pelo Tribunal do Thesouro Nacional o recurso 
interposto por 'Venccsláo Guimarães & Pinho da decisão 
dessa Inspectoria de 10 de .Março ultimo, que os con
demnou ao pagamento de direitos dobrados pela ditrc
rença de qualidade encontrnda no despacho de 19;) 
caixas com vinho, vintlas de Bordeaux no vapor inglcz 
Galicia, e sulJmettidas a de.5paeho pela not:J. n. o 1277 
de 3 do dilo mcz. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

cf".:.AA:P~ 
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i\. 210.- FAZENDA.- E:u i DE JUNHO DE 1877. 

Remette ás Tllesourarias uc FazciJda, par~. a devida execução, 
ex em piares do Decreto n. o 2707 de 31 de Maio uI ti mo . 

. Ministcrio dos Neg-ocios da Fazcnda.-Hio de .Janeiro 
em ~ de Junho de :1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, remette aos Srs. Inspectores das 
Thesourarias de Fazenda, para a devida execução, os 
inclusos exemplares do Decreto n. o 2707 de 31 de :Maio 
ullimo, determinando que a Lei n. o 2670 de 20 de 
Outubro de 1875, que fixou a despeza e orçou a receita 
para o exercício de 1876-1877, continue em vi~·or no 
primeiro semestre de 1877--1878, emquanto não fôr 
promulgada a respectiva Lei de ~~çmnento. 

Barão de Cotegipe. 

N. 211. -JUSTIÇA.- Ell 7 DE JUNHO DE 187i . 

.Manda subsistir a multa impost3 a um Juiz de Direito por ter 
deixado de organizar a Junta revisora de J_ura_~.~~-

2.a Secção.- :Ministerio dos Negocios da Justiça.
Hio de Janeiro, 7 de Junho de 18i7. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para os fins 
convenientes, c em resposta ao onJcio n. o i3 de 28 
de Março ultimo, que, não sendo procedentes as razões 
do recurso interposto, na conformidade do art. :30 da 
Lei de 3 de Dezembro de 18~1, pelo Bacharel Antonio 
Felix de Bulhões Jardim, Juiz de Direito da comarca 
do Rio das Almas, deverá subsistir a multa de 650$000, 
jnfligida por essa Presidencia ao mesmo Juiz, por ter 
deixado de organizar a Junta revisora de Jurauos no 
termo do Pilar. 

Deus Guarue a V. Ex. -Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Ao Sr. Presidente da Provinda de Goyaz. 

~~ 
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N. 212.-JUSTIÇA.- El\1 7 oE JUNHo DE ün1. 

~ão é devido o pagamento de vencimentos integraes a um Juiz 
l\Iunicipal pronunciado em érfme de- responsabilid~de. 

2. a Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 7 de Junho de 1.877. 

111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de 21 de 
.Maio ultimo, declaro a V. Ex. que hem procedeu. a 
Thesouraria de Fncnda dessa província, recusando 
pagar os vencimentos integraes ao Bacharel Luiz Anto
nio de Andrade, Juiz Municipal e de Orphãos do termo 
de Ouricury, porquanto esse pagamento só poderá ter 
lugar depois de terminado regularmente o processo tl1~ 
responsabilidade~ a que foi submettido o mesmo J n iz, e 
no qual foi pronunciado pelo ex-Juiz de Direito da co
marca; não podendo aproveitar-lhe o facto do julga
mento da suspeição, que foi allegada e reconheci tia, cun
tra lei expressa, durante a formação dá culpa. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Ao Sr. Presidente da Pr.ovincia de Per
nambuco. 

N. 213.- GUERRA.- EM 7 DE JU~HO DE 1877. 

Declara qual o fim da gratificação mensal de dez mil réis, que 
foi mandada abonar por A viso de 30 de Janeiro de 1873 aos 
commandantes das cornpanl1ias isoladas. 

l\linistrrio dos Negocios da Guerra.- Rio dr Janeiro, 
7 de Junho de 1877.-

Illm. e Exm. Sr.- Em rcspos! a ao officio n. o 22 de 
~8 de Março proximo passJdo, com o qual V. Ex. tl"ans
mittiu-me o que lhe dirigiu o Commandante da com
panhia de infantaria dessa província, pretendendo que 
a gratificação mensal de dez mil réis, mandada <~lwnar 
por Aviso de 30 de Janeiro de 1.873 aos Commandantes 
Lias companhias h;oladas, para expediente, refere-se só
mente á parte administrativa da Enfermaria, correndo o 
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expediente com o serviçG ue saude por conta das des
pez1s da mesma Enfermaria, ueclaro a V. Ex., para seu 
conhecimento e governo~ que aquella ordem não Llis
tinguiu serviços, attendeu unicamente á consif18ra(;Jo 
de que, tendo os Com mandantes das indicadas com pa
nhias maior trabalho do c1ue os das arregimentaclas, e 
obrigação de satisfazer as despezas do expediente Ja 
Enfermaria, era equitativo o ahono de uma gratif1r<t~;ão 
extraordiuaria, e quér o es.pediente de administração, 
quér o de serviço de saudc, deve ser feito por conta da 
referida gra i.ificação, salvos os trabalhos que dependa 111 

de impressão, os quacs pouerJo ser levados ús dc~pezCJs 
miudas da Enfermaria. 

Deus Guarde a V. Ex.- Du!Jue de Cl{xias .-Sr. Pre
sidente da Provinda das Alagoas. 

N. 211. .-l1'AZEND,\ .- E.u ü DE JUNHo DE 1877 . 

. \pproya as t;r,ltificaçues annuaes propostas pela Thcsouraria dP 
Rio Grande do Norte para os empregados da .Mesa de RcnJa:-: 
de Mossoró. , 

l\Iinisterio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Jauci r o 
em 9 de Junho de 1877. 

O DarJo de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Tlle
souro Nacional, cornmunica ao Sr. Inspect.or da Tllc
:;;ouraria de Fazenda da Província do Rio Grande do 
Norte que, á vista do exposto em seu oillcio n. 0 (i.í de 
28 de Sdcmbro ultimo, ficam approvadas as gratifica
ções annuaes propostas para os empregados da Mesa de 
Hendas de l\Iossoró, em substituição da porcentagem de 
que trata o art. 16n do Regulamento annexo ao Decreto 
n.o 6272 de 2 de Agosto de 1876, sendo 1 :800b000 ptll'a 
o Administrador, l :200.)000 para o Escrivão e 800.-)000 
para cada um dos dous Guardas. 

Quanto á consulla que faz na 2.a parte do citado 
olficio, declara.:.Ihe que, nos termos dos arts. 80, ~ 1.0 c 
164 daquelle Regulamento, os empreg-ados das Alfan· 
degas que servem em commissão nas l\Iesas de Rendas, 
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têm direito de oplar, nn todo ou em parte, p-elos venci
mentos do lugar pan que forem Jesi~nados, ou a con
servar os elo seú proprio emprego, podendo- o -Governo, 
neste srgundo caso, confórme a natureza dà' commissão, 
mandar-lhes a IJonar um1 gratificação addicional. 

Bari!o de Cotegipe. 

N. 2 HS. - JU_STIÇA. - EIII i l DE JUNHO DI !877. 

Não se podem servir conjunctamente os cargos de 2 .• 0 supplen
te de Juiz Municipal e o de Presidente da Camara, devendo 
em tal caso preferir o exercicio das funcções judiciarias. 

2.a Secção.-1\finisterio dos Negocios da Justiça.
lHo de Janeiro em H. de Junho de !877. 

111m. e Exm. Sr:- Em officio n. 0 45 de 14 de Maio 
ultimo communicou V. Ex. 4aver declarado ao 2. o sup- -
plente do Juiz Municipal e de Orphãos do termo de 
Vianna que não podia servir conjunctamente esse cargo 
e o de Presidente da Camara l\lunicipal de Penalva, 
pertencente ao di to termo, para o qual f6ra eleito pos
teriormente, e que, á vista de semelhante incompati
bilidade, segundo o Aviso n. o 385 de '16 de Oulubro de 
!872, remissivo ao Decreto n. o 429 de 9 de Agosto de 
!8~5, devia ser preferido o exercício do cargo judi
ciario, sendo substituído na Camara Municipal pelo seu 
immediato em votos. 

O Governo Imperial approva esta decisão, que estã 
tambem de acc6rdo com a doutrina dos Avisos de 27 
de Junho de 1873, e 2~ de Maio do anno passado.· 

Deus Gu!rde a V. Ex.- Francisco Januario ------
Cerq~eita.- Ao Sr. Presidente da Provi ~l\ \la:. _AM Afl4 ~ ranhao. ~~ 

~' * 

~ ~~ ~~~~ 
D!C!SÕIS D2 1877, t3 ~>;;,-
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N. 21·3.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS~-El\t H DE JlJNHO DE 1877. 

Declara ser t.le'attrilruição do Inspector Geral da illumina~;;lo a 
gaz o exame e fiscalisação das obras do Govemo relati,·as 
'a: illuminação, de que. fôr rncarregada a rcspcdi r a colllpa
nllia. 

Circul()r n. o H.-2. 3 Scceão.-Direcloria das Obras 
Publicas.-lVlinisterio dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras PuJ)licas.-Rio de Janeiro em 11 
de Junho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Convindo, a bem dos serviços 
de fiscalisação a cargo do Engenheiro Inspec to r Geral 
da illuminação a gaz, que se não dispense a sua in ter
venção nas obras relativas á illuminação a que a Com
panhia do gaz tiver rle proceder, e cujo pagamento cor
rer pelo Thesouro Nacional, expedi nesta data ordem 
ao mesmo Engenheiro para que d'ora em diante a 
citada companhia não effectue obra ::tlguma, das de que 
trato, sem communicar-lhe previamente, ou receber 
autorização por seu intermedio; o que communico a 
V. Ex. rogando-lhe que se digne de expedir neste sen
tido as convenientes ordens quanto ás obras que tive
rem de ser autorizadas pelo Ministerio a cargo de V. Ex. 

De.us Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- A' S. Ex. o Sr ...• 

N. 217.-FAZENDA.-Eu !2 DE J.HNHO DE l877'ó 

As justificações para concessão do· ~-QJlJ~P.iQ_4~- _Exercito devem 
ser produzidas no luizo dos Feitos da Fazenda. 

l\Iinisterio dos Negorios da Fazenda.- Rio de .Janeiro 
em 12 de Junho de 1.877. 

Em solução á duvida proposta por V. S. , em seu 
parecer de Hi de Dezembro do anno proximo findo,- se 
o OIIicial militar, flUe começou a contribuir para o 
montepio de 1\Iarinha, por pc~rtencer á Armada, r, pas-
5anJ.o depois para o Exercito, continuar a fazer essa 
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contribuição, constitue montepio de Guerra ou de .Ma
rinha; e, por conseguinte, se as justificações das pes
soas qüe se tiverem de habilita r para a percepção desse 
beneficio devem correr pelo Juizo elos Feitos da Fazenda 
ou ·pela Auditoria ele .Marinha,- cabe-me declarar-lhe 
que, embora haja arestos de, em casos desta e~pecie, se 
terem aceitado <.:orno saLisfactorias p::~ra prot.luzir seus 
effeitos algumas justificações processauas e julgadas na 
Auditoria de Marinh<1_, cumpre que c1 'ora em di ante se 
observe uma regra conforme a este respeito, a qual não 
póde ser outra senão a que deriva da decisão dada, por 
despacho de 25 de Abril de 1853, no processo de halJili
t:~ção de D. :Maria do Carmo Alexandrina, e do art. 'Zl 
do Decreto n.u 3607 de iO de Fevereiro de 186ü, deter
minando que as ju~tifieaçõcs para concessão do montepio 
do Exerdto devem llicr produzidas no Juizo dos Feitos 
da Fazenda. 

Deus GuarJ.e a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Director Grr~ll da Conta uilidadr. 

N. 218.--- FAZENDA.- EM 13 DE JU~H9 DE 1877. 

Ordena ás Thcsourarias de· Fazenda que rcmettam com pontuali· 
dade as úiforin:tl.)üe~ reservadas sobre o rcspccti'vo pessoal. 

llinistcrio dos N eg-ocios da Fazenda.- H i o de Janeiro 
em 13 de Junho de 1877. 

O Barão de Cotcgipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, notando que nGo tem havido a rleyida 
regularidade ela parte de :1 lgumas Repartições de Fa
zenda na rcrn.e.ssá Jas in fonnaçõcs rcscr-radas soiJrn o 
respectivo pessoal, :'l que ~ão oi}rigadas sr.mestra hnente 
pela legisL~t.::lo em vigo:·, ordena aos Srs. Inspcctorrs das 
Thcsourarias d(~ Fncnda qur cumpra 111 aquclic dcrer e o 
façam cumprir pelas H.rp;-trtiçõcs subordinadas, inclu
sive.as Mesas de Hendas de 1. a c 2. a ordem, Cülll a pon
tualidade que se lhes tem rccommrnrlado em varias 
Circulares e que tanto interessa no conhecimento dos ser
viços c merecimento dos empreg<H.Jos_, devendo as infor~ 
mações do presente semestre ser enviat.las impreterivel
mente nos primeiros dias do proximo mez ele Julho. 
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Cumpre, outrosim; qne d'ora em diante declarem_, na 
columna das observações, quaes os empregados que 
ti verem as habilitações, e se acharem nas condições 
prescriptas no art. 53, art. 54, ~3 L o e 2. o, arts. 55 e 57 
do Regulamento n. o 6272 de 2 de Agosto de 1876. 

Barão de Cotegipe. 

N. 219.-FAZENDA.-E:r,I 4.3 DE JUNHO DE 1877. 

Approva a transferencia p::na a freguezia de Palmas; Provincía 
do Paraná, da Col!ectoria que funccionava no Cllapecó. 

Ministerio dos Ne.~ocios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em !3 de Junho de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda da Província do Paraná, que, á vis
ta do exposto em seu officio n. o 31 de 4 de :Maio ultimo, 
fica approvada a delibenção que tomou em sessão da 
Junta de transferir para a freguezia de Palma~ a Col
Jectoria que funccionava no Chapecó. 

Bardo de Cotegipe. 

N., ~20.- JUSTIÇA.-El\1 :14 DE JUNHO DE 18i7. 

O prazo de que tratam os Avisos Circular~s de H. de Maio de 1840 
e 18 de Outubro de i8fl:8 sob n.o 122, deve contar-se da data 
das portarias de licença. 

2.a Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro em 11 de Junho de 1.877. 

Illm. e Exm. Sr.-A' vista do que expoz V. Ex. em 
ofiicio n. o 56 de 4 do corrente, approvo o acto, pelo 
qual essa Presidencia marcou ao Bacharel Antonio Joa
quim Buarque de Nazareth, Juiz de Direito da comar~a 
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da capital, o(pra~o de 30 dias para ~ntrar no _gozo dá 
licença de seis mezes, que obteveão Governo Imperial. 

Cabe-me tambem declarar a V. Ex. que, em face 
dosAvi~os Circulares de i~de·Maio de !8~5e18 de./·~
Outubro de 1848 sob n. o 1.22, o .prazo, de que essas dis
posições tratam, deve contar-se da data das respecti-
vas portarias. 

Deus Guarde a V. Ex. - Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província das Alagôas. 

N. 22:1..-JUSTIÇA.-EM i4 DE JUNHO DE 1877. 

Deve ter andamento, independentemente de preparo, de que 
trata o art. 61, 2. a parte, do Regimento de custas, o ·recurso 
interposto para a Relação sobre qualificação de votantes. 

2.a Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, i~ de Junho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao 
officio de 4 do corrente, sob n. o 836, que, em vista da 
doutrina do Aviso de 3 de Junho do anno-passado, deve 
ter o necessario andamento, independentemente de pre
paro, de que trata o art. 61, 2. a parte, do Regimento de 
custas, o recurso interposto para a Relação do districto 
por Antonio Marques de Albuquerque, sobre a qualifi
cação de votantes do município de Buique nessa Pro
vincia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente- da Província cle Pernam
buco. 
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N. 222. -JUSTIÇA .-E;u 1'1 DE JIJ~HO DE 1877. 

Declara que o Promotor Publico licenciado, removido dentro 
do periodo da- licen4;a, só tem direito aos seus vencimentos, 
depois que entrar em exercício do novo liargo . 

.l.a Secção.- l\Iinisterio dos Negocios da Justiç~. -
Rio de Janeiro, 14 de Junho de 1877. 

Illm. eExm. Sr.-Declaro a V. Ex .. a fim de o fazer 
constar ao Inspedor da Thcsourdlria 'de Fazenda dessa 
província, em resposta ao seu offido n. 0 ~)de 2 de Maio 
ultimo, que, na ronformitlade da Ordem n.o mi2 de 30 de 
Novembro de !875, e mais legislação a que riJa se refere~ 
o Promotor Publico liccneiaclo, que é removido dentro do 
período da licença, só tem direi to aos seus vcncimenl.os 
depois de cutrar no exercício do novo cargo, visto não 
ser .Magistrado. como por vezes se tem declar~do, c não 
estar, por isso, comprchendido na disposição no art. 40 
da Lei de 18 de Setembro de 1t;'1~). 

Pelo que bem procedeu a Thesouraria de Fazenda 
negando os vencimentos reclamados pelo Bacharel Si
mcão de Faro Mendonça, e relativos ao período decor
rido de 23 de Dezembro do anno passado a 26 de Janeiro 
ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

~. 2:2:L-GUERHA.-Ku 1'1 DEJU:\JCo nE 1877. 

Declara qnr. :10 Pagador, ou a qualquer outro empregado fiscal, 
que intervem no pagamento de vencimentos militares, in
rurnhe notar irregularidades, ou impi~nu despezas illegaes. 

Ministcrio dos Negados da Guerra .-1\io de Janeiro, 
l.l de Junho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao oflicio n. o 901 
de ~ ílc Maio ultimo, com que V. Ex. trouxe :w meu 
conhecimento cópia do que o Commandante do G. oba
talhão de infantaria dirigiu ao Commando das Armas 
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dessa província, representanrlo contra a obsorraçã:) que 
o Pagador da Pagadoria Ct•ntr~ll de S. Gabriel fez, ~obre o 
facto de achar-se exercendo o lugar de Qu'tl'tt>!-~lestre 
do mesmo corpo lim Alferes honorario do Exercito, 
dcrlaro a V. Ex., que não proccdt~ scmelhan te .repre
sentaçiTo, não ~6 purquc o Pag<.H]or, ou tpHilfUCl' outro 
empregado fiscal_, que intcrvr.m Jio pagamento de venci
mentos militares, cumpre um dcrcl', quando observa 
alguma irn~gularidatle, ou impugna dcspezas illegacs, 
mas Ltmbem porque, em Yista do d isposlo em Portaria 
de 1-í de OutuLro do anno proximo passado, o lugar de 
que se Lrata deve ser cll'eetivamcntc oceupatlo por um 
Official do batalhão, não scnclo licito ao Commandantr 
nomear, sem annuencia de autoridadr superior, um 
üí'lleialllonorario para bl exercício. 

O e ns Guarde a V. Ex.- Duque de Crtiias.- Sr. Pre
sidt•ntc da Provincia Llo Hio Gr;mdn elo Sul. 

N. 224.- AGRICULTURA, COM~IEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E:'!I 1;) DE Jl:'.'HO DE 1877. 

R1;r.ommenda a o!JserTaucia do art. 2:3 do Hcgulamentn dr 1 rlr 
Dczcm!Jro uc 187l. 

N. 1 'L- Cireular.- 2." Scn~Jo.- Diref'loria da 
Agricultura.- Mini:-;teriu dos Neg(lt:io~ da Agricultura. 
Commercio e Oln-;t~ Publicas.- Rio de Janeiro, i:> dt~ 
Junho dr !877. 

lll m. e Exm. Sr.- O art. 2:3 do Regulamento que 
haixou rom o Decreto n." 4835 de f d~ Dezembro LI e 
i871 estabelece que. para a fisc~disação e eomplemento 
d:.t obrigação imposta aos senhores c possuidores de ~
cr_avos, no art. 2l do mesmo Regulamento, sejam o:; 
encarregados da 'matricula informados até os dias 31 
Jc J 1neiro <'de .JulhÕ(lí~ e:tda anno: 

1. 0 Pdos Tabclliãc~~ Escrivães, testélmentciros, CurJ
cl ores geracs tl(~ orpltãos, Promotores Publicos, seus 
Adjn n tos, e Juizes de Orphãos, úcerca da mtulança de 
eond ic:ão e transfcrcncia de dom i !I i o dos rscra vos, assim 
como· pelos J uizcs que cn tcmlercm c conlternrern Je 
f!Uestões de liberdade, ou em hasta publica aceita rem 
lanço em f:-~vor della : 
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2. o Pelos Parochos c Administradores de cemiterios, 
sobre o numero e nomes dos escravos fallecidos, lugar 
de seu fallecimento e nome de seus senhores. 

Prestadas essas informações, os encêlrregados da ma
tricula, nos termos do art. 24, completarão opporLuna
men te as a ver bJções e inseri pçõcs de que trata o art. 
~i, multando as pessoas indicadas no art. 3. 0

, se tiverem 
sido omissas. 

O art. 31 applica as mesmas disposições ao serriço 
das averbações na matricula de ingenuos. 

A fiel observancia dos arts. 23 c 24,, além de imposta 
pela simples força legal, é uma urgente necessidade da 
Administra(ão Publica, desde que, não sendo exigível 
nenhuma prova das declarações aprcsentadDs pelos 
senhores ou possuidores de escravo;:, o Regulamento 
indica naquelles artigos os meios de contrastar a vera
cidade, omissão ou deficiencia de taes declarações. 

Isto posto, convem que V. Ex. exija das estaçõe~ 
11scaes encarregadas da matricula, decbrem: 1. o se as 
infor,mações de que trata o art. 23 111es são regularmente 
enviacbs; 2. 0 se em vista dcllas tem as mesmas estações 
cumprido o que detcrm in a o art. 2~. No raso de que 
a resposta ao 1. o quesito scj3 afl1rmativa~ ::ts Collectorias 
deverão declara r, na mesma occasião, ele quacs funccio
narios recebem os esclarccimen tos. 

Não tolerando demora esta parti! do serviço, visto 
aproximar-se uma das datas indicadas no Regulamcn to 
para a remessa das informações semestraes, urge que 
V. Ex., á proporção que as respostas lhe forem sendo sub
mettidas, as examine c proveja desde logo, conforme no 
caso couber, expedindo as recommendações convenientes 
c fazendo ;'lpplicar, quando julgar opporluno, a multa 
de que trata o art. 3ü e cuja imposição cabe aos Inspcc
tores das Tllesourarias de Fazenda, segundo declarou 
a minha Circular de 17 de AlJril ultimo. 

Posteriormente, submetted Y. Ex. ao Governo 
Imperial o resultado de suas diligencias, tendo em vista 
que, sendo desncce~sarias neste Ministerio as infor
ma<.;ões parciaes dos encarregados ela matricula, salvo 
('asns que exijam decisão do Governo Imperial, basta 
t}Ue Y. Ex. faça extra c ta r dellas o que fôr essencial 
ao conhecimento elo mesmo Governo, expondo as provi
dencias que houver ordenado e as reflexões f!UC esta 
parte do servi0o lhe suggerir c entenda convenientr. 
submetter á minha considcracão. · 

Deus Guarde a V. Ex.- ThÕrnaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente ela Provincia llc ...•• o 
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N. 225.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU~ 
BLICAS.-E:\1 16 DE JÚNHO DE 1S77. 

Ao Engenheiro Eduardo Mendes Limoeiro.-Declara que é doses
tylos c convcniencias officiacs, que sejani lançadas por extenso 
nos documentos officiaes as assignaturas das pessoas que os 
authemicam. 

N. 41.- 3. a Seccão .- Directoria elas Obras Pobli
C;!S.- l\Iin istcrio dos Neg-ocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas._:..Rio ele Janeiro em 16 ele Junho 
de 1877. 

Em solucão á consulta constante de seu officio de 29 
de Maio prÓximo findo, declaro a Vm. que, rmbora tenha 
!'ido ~ té o presente aceita sem impugnação a fónna da 
sua assignatura habitual, está com tudo nos estylos e con
veniencias officiacs quo assignaturas representem por 
extenso o nome elo individuo; sendo, portanto, proce
dente a exigencia que llté fura feita pela Presidencia 
dessa província. 

Deus Guarde a Vm.- Thomaz José Coelho de Almeida~
Sr. Engenheiro Eduardo Mendes Limoeiro. 

N. 22G.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS .-E~r lü DE JU~Ho DE 1877. 

Resolve a duvida sobre pagamento de vencimentos a que tem 
direito o Com mandante da 1. a secção do ·corpo de bombeiros' 
Capit~1o Antonio Virissimo Ivo de Abreu, de accôrdo com o 
di::;posto nos arts. f. o e 2. o do Decreto de !4 de Outubro de 
18ti7. -

N. 91.-2.3 Seccão.-Directoria das Obras Publicas.
~linister_io dos Ne.gocios da Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas. -H i o de .Janeiro em 16 de Junho de 
1~77. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. 
dP- 2() de Ma i o ultimo, r ela ti v o aos vencimento.s qu~ 
devem se~· pagos ao Com mandante da 1. :~secção elo corpo 
de bombeuos, Capitão Augusto Yirissimo ~vo de Ahreu~ 

n~~G!SÜ!o:S Dl~ !877. 2'l 
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declaro a V. Ex. (flie, tendo-se em vista as disposições 
do.-; arts. L o e 2. o do Derreto de 1'1: dt-~ Outnhro de 
18;)7, acloptado por este l\linisterio pelo Decreto n. o :n9t 
de 1 de Dezembro de 1863, deve-se fazer ao referido 
C:.1pitão o pagamento do5 vencimentos tle Ajudante do 
<.;Orpo, de 7 a Hi de Fevereiro, exclusivos, c de 10 de 
Març0 a 21 de Abril, inclusivos, visto ter cxerciuo inte
rinamente as funcções daquelle cargo durante esse 
tempo. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomrzz José Coelho de Al
me'ida.-A' S. Ex. o Sr. Ministro c Secretario de Estado 
dos ~egoeios da Fazenda. · 

~. 22i .-GUERHA .-E~I i li DE JC~HO DF. 1877. 

Dccl:ll':l qne os Officiaes dos corpos cspeciaes podem exercer 
eumulati\·amentc funcções civis e militares. 

Ministc1 io uos Ke~odns Lla Guerr.t.-l"\io ue Janeiro, 
Jü de Junho de 1877. 

Illrn. c Exm. Sr.-Em rcspo.-t:.t ao Aviso que Y. Ex. se 
srrviu dirig-ir-me um 15 de Maio ultimo, c·onsultando 
se ao .Major c Secretario do Estado-Maior de l.a ClassL' 
Leonanlo José da Fonseca L essa, que exerce o I uga r dt~ 
Dü·ertor da Hepartição de aferições da Illm~t. C:ttnara 
.Municipal, é applicavel a dispo:-:;içiio dos Avisos n. 0

" ':WO 
l' ::2ü2 de 20 de Outubro de 1851 c :H de Jul110 tk 18:5G ~ 
ou qualquer 'Outra t..la legislação militar, para o fim dt~ 
julgar-se incompatível a accumulação das funcções mili
tares e civis, que o dito .Major exerce, cabe-me dcel(Jrar 
a Y. E:x. que nenhuma appticaç.ão têm a este Oflicial, que 
pertence a um corro especial, os Avisos acima meneio
nados~ que foram expedidos para Jazer cessai' a pratica 
sep;uida pelos Prcsid.entes de províncias Je. nomear 
Olliciaes de corpos arrcgimcHtados para cornmissões ou 
empr-:g-os civis, longe elo serviço uos mesmos corpos, ·~ 
bem assim que nenhuma disposição ha na legislaçãn 
militar que se opponlw á accumulação de que se tr~1ta, 
existindo até_, pela contrario, o.;; Decretos Ji."s 77':!. e 
3579 de 31 de Março dr J8;)i e :1 de Janeiro de :1866, 
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que permittem aos O~l~ciaes dos corpos espcciaes exercer 
. comrni!'sões civi~ e em quae~quer repal'ti<:ues c eslabe

lecimentos estranhos ao l\Iinisterio da Guerra, e em 
virtude dos quaes muitos Olllciaes têm servido cumula
tivamente empregos c i vis, com consentimento deste 
Min isterio. 

DeusGuardea V.Ex.-DuquedeCaxias.-:-A' S. Ex. o 
Sr. Antonio da Costa Pinto Silva. 

~. 228.- MARINHA.- Ku lH DE JUNHO nE 1877. 

~Ianda observar as Instruc0ües fie !lO de Julho de i87í no proce
dimento que se deve ter quanto aos ohjedos que deve1n figurar 
nas contas dos Mest1·es elos navios da Armada. 

' -

4.a Secção.-N. 1277.-:i\Iinist.erio dos Negocias da 
Marinha.- Rio de Janeiro, 1.8 de Junho de 1877. 

Vr.rificanuo-sc pela escripturação dos navios da Ar
mada que essa In tendencia con tinúa a fornecer, por 
intermedio dos 01ficiaes de Fazenda, objecto.; que, na 
fúrma tla lei, devem figurar na con la do~ mestres c Sl'r 
debitaLlos JWS inrcntal'io:' <1cstes e ~uppridos pelo depo
sito naval, tenl1o rrsolvido, de arcônlo com a infor
mação do Chefe do Corpo uc Faz,~nt.la, P:\ar:1cla rm aDido 
n. n Hni de l~ldo corrente, que Y. S. ex peça as neccssa
rias ordens, para que, a hem da regularidade uo serviço 
e da fi~calisação, ce~se semelhante pratica, o1Jservawlo-st1 
as lnslrucções de :30 Lle Julho de 18i4_, principalmente 
no tor:an te ao art. iG. 

O que a Y. S. communit~o para os Iins convenientes: 
Drus Guanle a V. S.- Lni~ Antonio Pereint Frrmco.

Sr. Intendenle da Jbrinh~1. 
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N. 229.-MARINHA.-El\'I 18 ;DEJtnmonEl877. 

Declara que os Officiaes licenciados não têm direito a passagens 
e que as consigoaç6es d-é vencimentos só podem ser-conce~ 
didas mediante autorização da Secretaria de Estado. 

2.a Secção.- N. 1330.- Ministerio dos Negocias da 
Marinha.- Rio de Janeiro, !8 de Junho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Communicou V. Ex. em officio 
n. 0 8 de 8 do mez proximo preterito haver concedido 
passagem até esta Côrte no paquete Ceará, ao Capitão 
de Fragata José Avelino da Silva Jacques, mediante des
conto de uma quinta parte do respectivo soldo. 

Do exame feito pela Contadoria de Marinha na ca
derneta do referido Official, verificou-se que V. Ex. 
tambem o autorizára a fazer uma consignação mensal 
de 70b000 nessa provlncia. · 

Approvando o procedimento de V. Ex., observo, en
tretanto, que um e outro acto não estão de accôrdo 
com as ordens em vigôr: o primeiro, porque aos Offi
ciae.s licenciados não assiste direi to a passagens, mesmo 
mediante desconto, o qual segundo precedentes deveria 
abranger todos os vencimentos; o segundo, porque as 
consignações só podem ser concedidas com autorização 
desta Secretaria de Estado, conforme ficou estabelecido 
na Circular n. o 304 de 29 de Janeiro de 187~. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul. 

N. 230.·- JUSTIÇA.- EM !8 DE JUNHO DE 1877. 

Sendo priva ti v o o officio de Escrivão do Jury e das execuções, 
não podia ser pro v ido nelle o primeiro Tabellião de um 
.termo. 

2. a Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, 18 de Junho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Approvo o acto, constante do 
offlcio n. o 1.597 de 2 do corrente mez, em virtude do 
qm\l V. Ex.. declarou 10 Juiz de Direito da comarca de 
,Jaguarão que, sr,nclo privativo o officio de Escrivão do 
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Jury e das execuções, na conformidade dos arts. 108 da 
Lei n. o 261 de 3 de Dezembro de 1.841, 18 do Regula
mento n.o 1.22 ele 2 de Fevereiro de 184:2. 21 a 23 do 
Regulamento n.o j07 de 9deüutuhrode18õOeAvisos 
n. 0 38 de 20 de Junho de 1844 e n. 0 400 de 20de Setem
bro de 1860, e da exclusiva competencia das Assembléas 
Provinciaes o legislar sobre officios de Justiça, não podia 
ser provido naquellc lugar, como rcquerêra, o L o Ta
bellião do termo do Arroyo Grande Anarolino Medeiros 
da Cunha. que, entretanto, poderia servil-o interina
mente, até que, em novo concurso, apparecesse quem 
estivesse no caso de exercel-o separadamente. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Provincia de S. Pedro 
d0 Rio Grande do Sul. 

N. 23l.- JUSTIÇA.- EM 18 DE JUNHO DE 1877. 

O Vereador supplente, com qualquer numero de votos substi
tue o supplente de Juiz .Municipal.- Não pódc ser Juiz em 
uma causa o individuo que nella interveio como perito.
Nos motivos de suspei~ão não se comprehende o de exercer 
alguem o cargo de JúTz em causa de uma parte, cujos inte
resses, em outra questão, procurára judicialmente. 

':La Secção.-Ministcrio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, i8 de Junho!dc 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Sobro consulta do 5. o Vereador 
supplente em excrcieio na Camara Municipal do termo 
do Taquary, decidiu V. Ex.: 

Que nessa qualidade não podia elle conhecer de um 
feito commercial_, em que eram impedidos o Juiz efie-
ctivo, seus supplentes e os sete Vereadores de numero, 
porque a substituição de que se trata, não se applicava 
a todos os cidadãos, que, tendo recebido votos, se achas-
~em, eventualmente, com exercicio na Edilidade, e só
mente aquelles que occupassem efiectivamente UI~~=~~ 
lugares na lista, pela eleição ou impediment o ut~A ;vy ~~ 

_de qualquer dos eleitos. ,.,<;.\', \1~ '"li, 
Que não podia ser Juiz em uma ca ( ~'Wtfe que 

nella tivesse interesse de qualquer n ~;ou inter-
/~ 

!'CC c-i 
\ \ \·'\ ;--. '": 
\~' '.C -'? '- / 
~· ___,0"'-"'<.G.xS_D_ .... ..;;;.':....:::-Z;;;.~r.-/-
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veio com o seu voto sob um aspecto jurídico, caso em 
que se achava o indivitluo que houvesse servido de 
perito, em processo de fallencia, para o exame dos res
pectivos livros. 

Que, Hnalmen te, nos motivos de suspeição da Ord. 
L. L" Ti t. 48 não está comprehendido o que possa re
sultar do facto, todo de consciencia do Juiz, de alguem 
exercer esse cargo em causa de uma parte, cujos in te
resscs, em outra qüestão, procurára judicialmente. 

Approvando por seus fundamentos as duas ultimas 
decisões, cabe-me declarar, quanto á primeira, que, uma 
rez com exercício na Camara .Municipal o Yereatlor sup
plente, seja qual furo numero de votos que obteve, é 
compcten te para todos os etl'eitos do cargo, entre elles 
o rle substituir o supplente do Juiz :Munidpal, que 
estive. r impcuido. 

O que communico a V. Ex., em resposta ao officio 
de 2 úo corrente mcz, sob n. I) 15Dl. 

Dctis Guarde 3 V. Ex.-Francisco Januario da Gama 
Cerr1ueira.- Sr. Presidente da Provinria tle S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

N. 232.-AGIUCULTURA, COMl\IERCIO E OBRAS PU
BLICAS .-El\1 lU DE JUNHO DE !877. 

)!anda vigorar a tabella approvada por AYiso de 31 de .Maio de 
18i6 durante o corrente anno. 

N. 10.-l.a Sccção.-Directoria uas OIJras Publi
cas.- ~linisterio dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas.-H.io de Janeiro em Hl de .Junho 
tle :1877. 

Faça Vm. eon~tar ú companhi:1 wh sua flscalisaçiio 
que, não tendo ella proposto alteração alguma á tnbella 
etc carretos, approvada por Aviso de 31 de .Maio de ,1876~ 
continuarú a vigorar no C'jiTen te anno a mesma ta bel la., 
em vista da dedarac:Jo constnn te do officio 1lo Prrsiden te 
rlJ dita companhia, ~latado em 13 do corrente. 

Deus Guanle a Vm.- Thomaz .José Coel!w de Alllleida.
Sr. Engenheiro Fiscal da Companhia Locomotora. 

<APJ-'.:Po.:f\;;"':A:P 
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N. 233.-AGRICULTURA, COl\IMERCIO E OBRAS P"G
IJLTCAS.- E~t H) DE JU:'\HO llE 1877. 

So!Jrc o n10Llo da. intirnar,ão aos senhores de escraYos, e o prazo 
lle 30 dias para a~ rcclalllat:õcs. 

N. 72.-2.a Sccrão.- Director:ia da AuTicullur~J.
.:\Iinislrrio dos ~e!!,·,cios da A.!!riritltura, Comnwrcio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro, l!J de Junho de 1877. 

I IIm. e Exm. Sr.- Tra t:mdo de cumprir ci Aviso 
deste Mi11isterio de 1~ do mez llndo, consulta a Junta 
classi ncadora de escravos do munir i pio de C:1nta~a I lo, 
no offido que, por cúpia, acompanhou o· de V. Ex. de 
7 do correntl'~ sobre o modu pralico de eJTectuar a 
no ti licac:ão pessoal aos senhores dos· escravos classificados, 
e si o prazo de :10 dias, para as l·c(;bm:H:õt'S, deve ser 
contado da Jata do edil:ll, ou da ultima citação. 

De ela ro-l h e L'lll resposta que· o prazo deve ~orrer da 
d;1ta da affixat;ãl) do edital, que poderá ser publicado 
nos jorn.aes de maior circulação, sendo feita a intimação 
aos senhores por meio de carta tlo Secretario da Jnnta. 
Afim de cvil;1r o inronYenientc de que trata Cl Junta 
em seu olllcio, poder[t o meslno Secretario aproveitar 
o registro do Correio, o que lhe permittirá certificar-se 
da en trcga das in ti mações. 

Deus Guarde a- V. Ex.-Thoma~ José Coelho de Almei
àa.-Sr. Presidente da Pro v in c ia do Rio de Janeiro. 

N. 23-l.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS pu .. 
BLICAS.-EM Hl DE .JUNHO DE 1877 • 

.Manda continuar o serviço da navegação por vapor a cargo da 
Co?lpanhia nahiana-ãtr2.a ordem. 

N. 43.-Ln Ser:ção.-Directoria do Commercio.-l\li
nisterio dos Negocios da Agricultura. Commrrcio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 19 de Junho de . 
1.877. 

lllm. e Exm. Sr.-Expeça V. Ex. as precisas orJrns 
afim de que eontinue até segunda ordem o serviço da 
navegação costeira a vapor a cargo da Companhia ele 
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Navegaçã:l Bahiana sob as clausulas estabelecidas no 
contracto celebrado entre a mesma companhia e o 
Director Geral dos Correios. approvado pelo Decreto 
n. o 480í de 18 de Outubro de 1871. 

Deus Guarde a V. Ex .-Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Prcsiclen te da Província da Bah i3. 

N. 23;).- FAZENDA.-El\1 21 DE JUNHO DE 1.877 

Declara á Alfandegado Rio de Janeiro quaes as,'taxas a que estüu 
sujeitas a-s-ca{xinhas de papelão enfeitadas para cÕnfcitarias. ' 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 21 de Junho de 1877. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacio
nal o recurso interposto por João José Alves & C. a da 
decisão dessa lnspcctoria àe lO de Março ultimo, que 
classificou como caixinhas de papelão enfeitadas para 
confeitaria, sujeitas á taxa de 1~200 por kilogramma, a 
mercadoria, constante das amostras~ que devolvo, vinda 
de Bordeaux no v a por francez Senegal, e submettida 
a despaeho pela nota n. o 440 de i daquelle mez, o mesmo 
Tribunal resolveu que as caixinhas de papelão enfeita
das e com adornos de vidro devem p3gar, na fórma do 
art. i243 da Tarifa das Alfandegas, a taxa de 1~200 por 
Jdlogramma, como decidiu essa Inspectoria, mas aquellas 
que são fabricadas de pedaços de vidro em chapas e col
ladas com tiras de papel devem ser consideradas como 
objeetos de viuro n. o i não classificados para p:1garem 
direi tos de 200 rs. por kilogramma, segundo dispõe o 
art. 810 da mesma Tarifa. · 

O que communico a V. S. para seu conhecimento c 
devidos effeHos. 

Deus Guarde a V. S. -Barão de Cotegipe .-Sr. Conse
lheiro Jnspector da Alfandega do Riu de Janeiro. 
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N. 2:j(). -- FAZENDA.- EM 21 DE JUi'\HO DE lk77. 

D::c!ara á TlJcsonr;J.ri:-L do Espirlto Sinto f[UC t:· cxtcnsiY::t a0S 
eiJJprcgailos elo Miuislerio da Justi~.a a don!rina da Circul;u 
do da Fnencla ele 7 dr :\lnrço ultinto. 

~Iinist.erio dos Ne.r!:rl('ios tl:l Fazt•nd;J.-H.io de Janeiro 
(':n2l deJun!JOd(' JS77. 

O Barão dr Cotrgipe, Prcsiuenie tio Tribun;ll do Tllc
sonro Nacional. com munic:1 ao Sr. lnsnector da Tllcson
l'<ll'ia de Fazenda tb Prorincia rlo Es.pirito Santo que, 
conforme deebrou o l\Iinislcrio da Justi(·a em Aviso de 
:; do mrz c:orrcnt!', ó I'XIrnsiY:t aos c:·mpreg;Jdos do 
mesmo l\Iinistcrio a doutrin;t da Cin~ul;1r do da Fazenda 
dt~ 7 ele Março ultimo, qnc manda dcs~:ontar os ve.nci
Jllt'Htos dos I'CS[WCliYos empregados qtw falt(lrem it Hc
Jlartição por se pre;;t.arcm a servir {.;,Jmo Juiz de Pn on 
Sltlldelep:aclo n::s JGIJt::s dt~ q:~aliiic;:(Jo para o scrLeio 
n:ilité:lr~ ou romn Dclcp:ados de Policia e Pre;-;idc;ilte d;1 
C;t-IJJ:tra Municip:tl na rr'Yisfio tla lllencionatl;l qnalilical.:<1o; 
1n:tS como o àc~t:CJJlto de iJlW se tr::ta sü deve SC!' ft·ito d:t 
1::l!:t da ritada Circul:!l' em diante, na fórm:1 da partclin;d 
de;-;la, tem clircilo o Am:muens1~ da Scrrdari:l tla J'(Jlich 
da rcl't•rid:l p;·ovincLl, Franeist·o PiJtto de Siqucir<l, ú 
illlportancia que foi drSI'Olltada d!' seus -rencimt·nt.ns 
Jtos d i:1~ em fJUC scrriu, na qual id:!clc~ de SnbddcgaJo tl1~ 
Polici:1 na.JunL1 p:1rochial {1;1 cavit:t!, corno reclama na 
pcl içi"io quu ;:comp:mllon o onicio ela PrC'siclcnci;!, sulJ 
11. '1 21i do 1. o de Drumhro dr 187G. 

Buri'ln de Co i egiz!e. 

N. :2:1i. -· FAZE~~DA.- E.'.l ~~DE JL\110 DE 1877. 

Os ron~éll10s fiscncs elas Ca!x;1s 1~conornicas deYetu t.;OIJIIIJUitkar 
a~; suas dclilwra<:;iies ;isT'n~sidcuci;ls d:ts provincias e prcslar as 
inl'onn~çr)es r[U0 :-~s mesma:.; rrrptis!tarcm. 

l\Iinistcrio dos :~c~:·ncios t1a Fazenda .-nio ele J:mciro 
e:n ~2 de Junl1o do 187/. 

' Illm. D Exm .. S:·.-Tendo PI'CScmtc o om .· It~~ ~~CAMA;?; 
~ de Março ultimo, Pm que ' 1

• Ex. rcpn· ~~~'6~rc o 
Ltcto ele não ter-lhe o Con~elho Fiscal da r· ·~~conomlca 

DECISÕES DE :1.877. 2~.i ~ 
. f :::::: (; -._; 

~<: ~ DOS 
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e .Moute de Soc~orro de::sa província communicado o 
resultado rla eleição a que proccdêra para os cargos ele 
Vice-Presidente c Secretario, nem as dei i!Jcraçõcs to
madas qu;:mto ú nomeação dos rrspcctiros cmprcfYados 
c á proposta dos Yt'neimcntos destes; cabe-me declarar 
a Y. Ex., para seu conhccimcn lo c o fncr ~onstur :10 

dito Conselllo, que comquanto não estejam aquellcs Es
tabelecimentos sujei tos ú superintendcncia immcuia l:t 
dessa Prc~itlcncia, por IJão serem Hcpartiçucs Puldie~,:-;~ 
,·onrôm entretanto que, a bem do scrvi~.:o c em atlenç~iu 
ú primeira ;ml.orid'lde d:t província, se llw façam ;1s 
~~ommunicações de que se trata c se lhe prestem <tS ÍIJ
formações que requisitar a respeito !lc tacs Estabelcci
men tos. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Bunio de ColegijJr'.-A' S. E\. l' 

Sr. Presidrntc da Provinl'i:: do .\maznna;;, 

N. ~:J~.-UCELU1A.-EJI 22 DE .JC:'\llú DE 1S77. 

beclara 11ue o primeiro sorteio para o scrvi0o militar dc\·c Ler p!!f 
k1sc o prlmcífoalistamcnto feito CJJL 187ti. 

Ministerio do~ Ne.Q·orim !la Gucrra.-JHo de Jaudl't.J~ 
~':! de Junho de 1877. 

lllm. 1; Exm. Sr.-Communieo a V. Ex.., p:tr;t :-;l'!l 
cuullccimcnto, qtiC Sua Alteza a Princeza lrnpcri:d Hl'
·~eu te, Conformando-se por Sua T m per ia I Besol uçãu ti c 
31 de )!aio ultimo com o narcccr da maioria da Sect:jq 
de Guc·rra e ?lbrinlla do Con~cll:o de Estauo, exanuu (;la 
Consulta de iD tie AIJt·il anterior, Ilouvc pur bem, cJJL 
_\Tome uo lmperatlor, Ikclanr que o primeiro sorteio./ :1 
que se tem de pt·m:e!lcr para o seniço mi!itar; deve tí'l' 
por l1;:sc o primeiro alislamen to feito em 11:37;;, cu 111-
primlo que o mesmo sorteio seja geral, p:1ra tlcllc de
duzir-se o contingente para a .i\Iarinha, prcfcrilldu-:·;r~ 
110 triplo sorteado os apurados tlos dbtrit:tos mariliJt!0::5 
e lluv!aes. 

Deus Guank a V. Ex.-lJlllfWJ r/e Cu;âao; .-A' S. Ex. o 
Sr. Yiscondc de Abacté.-Nos mesmos lermo~ ;1o.;; ou trc:J. 
llH'lll hros da iwl i(·ada S:'rÇão. 
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~. i:J~. --GUELUL\.-E:\1 2:J DE JU:\HO DE 1~77. 

1Jcclara como deve ser contada a antiguidntle de p~a de um 
~.'' Sargento da con1panhia clr opcrnrios militares do .\rsenal 
de Guc!'ra 1lc Pern:~ nl]mr·n. 

~1 inislerio elo:; Nt·.~odos da nuelTil.-Ptio !le .Janeiro, 
~0 tk Jnnllo de 1S77. 

ll!m. eEx:m. Sr.--De~laro a, ... Ex:., p:n·a scuconltc
t'Íl!lento e fins convenientes~ que a antiguidade de 
prar:a do ':2." Sargento da companhia de opcrarios mi
litares do Arsenal de Guerra dessa provinLi:1, Antonio 
.\avier de Santa Anna, deve ser contada de '::2~) de Jtlllio 
d1~ 1868 em diante, data e:n que passou da de aprcndize~ 
mcnore.s do mesmo Arscnr~l, (:omo acldido, para aquell:t 
t:ompan lJ ia, conforme sol ici l.on no requerimento por 
\'. Ex:. informado eom seu onicio n.o ·H ele 1:J de Feve
reiro proximo findo ; Hcando, porúm, o supplican L c 
obrigado a servir por dez annos, na Jórma do tlispu.;.;Lo 
I!U ~ :I_.o do art. 2(i:1 do ficgnlamcnto approvadu pelo 
Decreto n.o ;;u::; ue lU de OutulJro de 187~. 

Deus Guarde a Y. E'\.-Dlll]lle de Caxias.- Sr. Pre
sidente da Prorineia de Pern:nnimco. 

8. ~SV.- ~IAlUNHA.- E.H :!3 Hg n~1!ü JJE 1877. 

M.uHla genrralisar as disposi~u~'s dos AYisos de 16 c 2i de ;\larça 
Llu curreuto at111o, sobre o pa~amcnto tlc solúos atraz;1tlos a 
pra1:as da Armada. --

1.a Secção.-~. t:3Hi.- MinisLrrio dos ~cgocios da 
l\br in h a.- Hio de .Jandro, 2:3 de Junho tlc 1877. 

Proddcncic V. S. para que o soluaJo do IJatalltão 
naval Joaquim .José de SaiJLl Arllla seja pago do soluo 
que vcnecu como Grumde da marinha.~·em dcslle ~8 de 
S(~tciHill'O do anno ";Jl'UX.ilUO 1iiii10 até l(j de .bueiro 
ultimo, em que asserituu praça no dito batalhão. 

E de :1ccünlo com o que informa Y. S. en~ ollicio 
n.o :n':: ele JH rlo corrente dirigido ao Qnartd-Grneral c 
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por este transmillido com o ue n.o Gít> (btado Ul\ 20, 
te11!to resolvido generalisar as disposit;õrs dos Aviso:-; 
tle lü c 2~ de l\larço do corrente anno, a casos idcnticos, 
critando-sc JS~im demoras no arHh:mt>nl.o de semelhan
te~ negocias. 

Deus Gaa r<l c a Y. S. - Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Contador ela Marinlla. 

~. 2íl.-JUSTl{_,:A.·-Ei\I 2J DE .lC:"Hl: llE 1877. 

~;1o cOlllpete ao Juiz de Direito, mas sim ao .Municipal, a noHJca
~·àO interina para' oiftcios 1lc .Tusli•:a Jo tcrlllo. 

~L a, Scccão.-~linislcrio dos Nco;ocios ~la .Tustica.-
Hio de Ja.ÍlCiro em ~n de .Tnnho cle,J877. · 

lll m. e EXill. Sr. -De ela r o a V. Ex.., em resposta :H> 
ol'lido de () do corrente sob n. o ;)7, qnc bem pror.cdt•JJ 
~~;~ 1 Prcsidcn~:in decidindo que, na con formitLl(lt\ dos 
. .:\\'::-:os ll. o,; !1G'I· 'de -12 c1 e Dezembro de 1872, i96 d L) 28 d (' 
?IL,io r. 3:.>:) de 12 dn Ago;:;lo (IC :187:i, não competia :to 
.I uiz de Di rei to da f:omarc<~ de Btlfl't'Í rin!Jas, c sim :10 .T 11 iz 
.:\lunkip,ll c de Orphãos do lt!flllO ele S. Bernardo a ll()
me;!ção interina de pcsso:1 p:tra :'CrYit· um otTirio de! 
Jnstiça no referido termo. 

Deus Guarde a V. Ex. -Francisco .Januario da Gama 
Cerq1wira. -Sr. Prcs!df~ntc da Provin<'ia do l'larauhão. 

~. 2í2.-UIPE1HO.-E-'l 2:) ])E Jt;';)[O DE 1H77. 

Declara serem incompatiyeis os cargos de Fiscal da Camara .Mu .. 
nicipal c de Juiz de Paz. 

1. a Direcloria.-Ministerio dos Ncgoc!os <lo Impc
rio.-Hio de Janeiro em 25 ue Junho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex.~ em rcspost:1 a 
seu otndo ue 11 do corrente mez, que !'ão incompatíveis, 
á Yista elo~ :3. o do Aviso ll. 0 8\J de 1 tle Junho de 1H17, O;) 
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cargos de Fiseal tia Camara llunici pal c de Juiz de Paz, 
por is~o que da ar-cumulação rlelles resulta a impossi bi
Jidade de ser c:-~ da um servido e desempenhado sa tis
factoriament.e~ e Lem assim porque pela legislação vi
grn te são os Juizes de Paz os julgadores das imposi<:;()r:-\ 
dn multas commin:u1as pelos F'iscaes das Camaras 1\Inn Í·· 
eipaes. 

Deus Guard1~ a V. Ex.-ilntonio da Costa Pinto Silrrt.
Sr. Presidente da Prorincia do Espírito Santo. 

N. 2{f,3.- FAZENDA.- E:\1 27 DE n;~tro DE -1877. 

:'llanlla cohrar :u:mn.zenagcm simplc~ por uns volumes que es
t.iycr:un demnrndos ria Alfandega dn Hio tlt~ Janeiro en1 ron
sequeneia do recurso -que houve sobre ::t classif1ca(~ão da mrr
cadoria. 

l\Iinistcrio dos Negocias da Fazcmb .- llio de Janeiro 
cru 2i tlc .Junho de it::\77. 

Foi presente ao Tribunal do Tllesouro Nacional o re
curso in t.crposto por .J. 13. Brisson .... ~ C. a, da decisão dt's~a 
Insrwctoría de 24, de Julho ultimo. nPg-ando-lllcs d is
pnnsa do pag·arncnto da armazenagem de vinte volumes 
contenuo pcllcs, classil1cadas como marroquinad<~s pelo 
Aviso n. o 90 ue J ~i do referido mez, vis la a demora rruó 
t(~\"e a mercadoria nos armazcns dessa Alfan:Jega, iJa
se~mdo-se na primeira parte uo art. 3. 0 do Decreto tle 
2() de Novembro de 1873. 

E o mesmo Tribun<~l, cousidcranilo qur a demora foi 
devida ao recurS·) interposto 110 interesse Lk aLterem os 
recorreu tes utna cb~siíica~ão dilfaen te da q ne deu essa 
Alfandega á merciHloria, c não ú negligencia por parte 
delles em dar sabida á mesma wcrcadoria, facto que 
se rea I izou logo que o rrcurso teve provimento; resol Ycu 
que se fizesse ao presente caso applicação da doutrina 
das Ordens do Thcsouro do 1. o ue Junho de 18()3 e ~li de 
l\Iarço ue ISG-1, para o fim ue ser cobrada sómen te a 
armazenagem simples pelo tempo em (}Ue os volumes 
do clesp:~clw em questão permaneceram nos armazcns da 
Alfanclega. O que communico a Y. S. para seu conhe
ci mcnto e devidos cHeitos. 

Deus Guarde a V. S.-Bar(io de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro lnspector da Alfandegado lHo de Janeiro. 

cl"dVV'~ 
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~. 24~.- FAZENDA. - E.'I 28 DE Jll~IIO DE '1877. 

As Thcsourarias tle Fazrnda dnvr.m rcgnla e as d(•spezas do 
~'~~.r~·cir-io de :1877---:-1878 pela Lri de or~amento 1)0 rxeJ'I~ií'ÍO dr· 
:1:'!76-1877. 

)liuislcrio dús Neguc.;ios da Faz~.~11L1a.-ltio t]e Jcmciro 
em ~t-; de Junho de lt-;77. 

O Barão Jc GoLcgipu~ Prcsiuenlo do Trillm!al elo Tlll'
som·o Nacional, declara aos Srs. Inspectorcs das The
~on rari~Js de Fazenda, em acldi La menta ú CireuLtr n. o J 7 
de 'f do corrente mez, que emquan to se não fizer a l1 is
lri lmição de credito para as despezas do cxC'rcicio de 
18í7-1878, cuja Lei de orçamento não foi a intla votad:1 ~ 
devem reg-ular-se pela do exercício de 1870-1877 ; 
!endo, porém, em consideração que algumas das verbas 
rc~pcctivas hão de ser reduzidas á visla da~ emendas jú 
:.: pprOYêtdas pela Ca nw r a dos Srs. Dqml a rios. 

Ban"lo de Cotrgipe. 

Comw~te ao~ .Tnizr~s de Di:'C!itO :1 nom~~:u>i:o do' PI'l)JHoiot'<'~ in!.~
rinos, mas não a. rlos Promotor~~=' tu/ /in~:, qnc-s,·llll('IÍ!P ~·;- fPit:; 
pelos Jnizrs rh culpa. - · 

2. 3 Secção.-l\Iinisterio dos ~cg-ucios Lb .Tus.liça.
Hio flo Janeiro~ 2~ llc Junho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta :10 o !Hei o dr~ 20 d n 
r-orrcntc mcz, transmit.to a V. Ex. cópia do Aviso, rccen
temcn te expedido á Presiclcnci:1 do l\Llran!lão, resolvendo 
duvida idcntica á do Juiz de Direilo ela comarea L1c Sa
purahv, soiJrc a compcteneia elos Juizes l\lunicip:1cs e de 
Orphãos de termos, embora sédes de comarca, para no
mearem interinamente scrvcntu:Jrios de officic.s t!P 
.Tu~tir,a. 

])evo tambcm acresecUtll', GOnl rt:fCl'l~HCia a OU Ir o 
ponto da mesma con.sulla, que pelo art.2L ~'i." do Rl'
gul:mwnto ann1.~xo ao Decreto ll. 0 1N2~ de 2~ de NorPm-
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hro ue 1871, e arts. 1. O,§ 8. o da Lei n." 20:l3 do clico 
:n1no r S."~ 2. 0 do regulamento citado, compete ainda 
:His Juizes dn Direito a nomeacão uos Promotüres inte
rilJos; niTo :-~ssim a dos Prml10tores arllloc, nomrados 
ll!licamcntc pelos .Juizes da culpa, na fl'll'llla dos artig-o.s 
<·m ultimo lugar indicados. 

Deus Gu;trde a V. Ex .-Francisco Januario da Gamrt 
Cel'queira. --Sr. PnsiLlcnt!~ da Prorineia de Minas Ge .. 
rae:-;, 

~. :2ft().- GUEHHA .-E_,l 28 DE Jri'i)[O DE 1~77. 

Dslara que não se deve preceder a no\·o alistamento, ([U:lDílo 
n::o se lwja verificado allet·a~·iio no pessoal da respectin pn. 
rochia .. com rcla~ão ao anno imrnctliabmentc anterior. 

'Iínisterio dos l\eg·oeios d:t GuelT:L- Rio de .J;meit·o. 
~K de Junho de 1877. 

Jllm. c Exm. Sr.-Em officio de 22 <lP .Maio ullimo 
,·nmmunica V. Ex. que a Junta de alistamento da pa
ruchia de Santa Anna de Il.ar.urussá, tendo-se I'euniun no 
p!'::IZO marcado na Lei e fnnccionado eom toda a rPgu
l:trídadc, não pôde. entretanto, proceder a novo alista
llli'llto, por não haver alteração no do 1. 0 anno, r, con
snltou a Y. Ex. s1~ ue\'ia de Iwvo reunir-se para repro
duzir traLallJOjú feito, (jlll~, em soluc,;ão a est<:1 consulta, 
n·~pondêra V. Ex. nega ti vamen te. 

Subtncltcudo scnwlllante d'~cisão á approvação destl' 
:\iir;istcrio, cnllsulla \'. Ex., por sua vt·z, se, nos termo.; 
t!o 2rt. 8. o do Hcg·ulamcnto de 27 de Fevereiro de 187~), 
dr·Vt3-St~ proceder a alistamento, ainda quando nenhuma 
:t!lerac.;ão se h:1ja verificado no pesso:d da paroehi:1 t'Oilt 
rclar,ão :Jo anno in:mediatam1~ntc anterior, ou st' ba:-ta :t 
."imples comrnunicar;:1o acompanhacla de ct'lpia dos aclos 
da Junla parocllial ú revisor-a p:1ra conhecimento desta. 

Dt~ tu elo in tPirado, <l ccb r o a Y. Ex. qU\3 1ica appro
vada a sna dcii!Jer~t<;ão, c (]111', ( m casos iucnticos, basta 
quP a .Junta }Drocl1i~tl cutullttUliiJUL~ :·t revisora scm('
llwntl~ Of~cmTeuci:t, rt:llldtemlu cú1Jia dos St:us :tetos. 

Dens Gt;:1rtl1~ a Y. Ex.-JJuqztede C11.cias.-Sr~ PtY::i
r1 rn te da Prnyi nria do R i o de Janr•i r o. 
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N. 2í7 .- GUEHRA. -E'I 28 DE JlJNilO DE 1877. 

Dcr;J;n·a í!IW os Officiacs reforlllallos licrnciarlos, q u:uHo em prr
gados, sú l<~lll tlireilo ao soldo ()a reforma. 

l\Iinislcrio dos Nrgocios L1a GucLTa.-Hio de .Tanril'o. 
2S de Jun1JO de 1t;77. 

I!lm. e Enn. Sr.-DecL,roa V. E\., p;1raseu coHhe
rimento e em resposta :10 seu offieio n. o :L:H ele 2~ tln 
::\laio ultimo, que é appl'ü\":llla a uelilJr~l'aÇãO, que tornou, 
de coneecler dous mezes de I iecnça par a trata rncnto de 
sande ao Capitão Leopoldo Borges Gal\ão l.Sehôa, qlil~ t'~ 
reformado, e não honorario uo Exerci to, como por eq ui
voco ç;onsta Llo seu referido alHeio, prevenindo-o de qw· 
os Ofilciacs reformados licenei<uJos, quautlo empregadu, 
só tên~ direito ao solllo ela reforma. 

Dens Gnarde a V. Ex..-Dnque de Coxias.-Sr. Pre
sidente da Prorincia de Pernamlmco. 

N. 2!t8.- AGlHCULTUHA, CO.MMERClO E OBRAS PU
BLICAS .-E:\I 30 DE JU:\'HO DE 1877. 

Au loriz::t os Engunheiros dos districtos, Inspcctores de linhas, 0 

~~llci<:s das csta0ües telegraphicas a exigirem dos agentes das 
Comp:wll ias de na vega~;ão subsid i::lda pelo Estado passagem para 
os empregados do telcgrapho. 

Circular n.o 2.-La Sccr:ão.-Dircctoria do Com
mercio. -l\Iini:;terio dos Negocies cb Agricultura. 
Commercio c Obras PulJlicas.- Hio de Janeiro em :.m 
de Junho de 1877. 

Ill m. c Exm. Sr.-Convi n<1o que os c:ilprep:ad <)~ 
n:ls linllns telcgr:.~pllicas do Estado ncnlmma dil1icult1;hll• 
t•nmnlrcm no seu trauspor:u nos vapores das Compa
nhias de naveg-ação subvcnGion:uL.l pelo Estndo, quawlo 
:1s nece~si<Lulcs <!o serviço o exigirem~ recommclldt~ 
Y. Ex. aos rcspeclin1s a,C~;cnlcs das mc_;;mas companhias 
nes.;;a provincia que nc·nllum cmbarar:o opponha111 ú sna 
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plssagcm, ue~lle fJlle esta ft)r solicitada pelo Enge
nheiro chefr, elo di~tl'icto, Inspector da linha, c n~ f;llta 
drste prlo chel'e da mais prox.ima c:;tação telegraphica, 
aos quaes serão apresentadas para serem pagas as respe
etivas contas com os dt:·sconlos estabelecidos nos rcspe
rtiYos contracto~. 

Dens Guarde V. Ex. - Thomaz José Coelho de .Al
'llll'ida.- Sr. Presidente d:t Província de ..•.. 

N. 2~!l. -AGRICULTURA, CO)BIERCIO E OBRAS 
PUBLlCAS.-E:\130 DE JL'XHO DE 1877. 

Manda preferir na futura applica~ão uo fundo de emanc·ip:-~~;jo 
um:t escrava, consorte e mãi de outros escravos, lil.Jert~dos por 
conta do referido fundo. 

N .· 18. -2.a Secção. -Directoria da Agricultura.
)linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Hio de Janeiro, 30 de Junho de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.-Pelo seu officio de -14 do corrente 
fiquei inteirado de que a consorte do escravo alforriado, 
de nome Victoriano, pertencente ao município de 
Santa Branca, ó igu:.~lmente escrava c não foi libertada 
na mesma occasião por não ser su!ficiente a quota destina
r la :w município~ estendendo-se o beneficio da lei ao 
referido consorte c a úous filhos do casal. 

O Aviso d8 8 de Julho llo anno flndo decidiu que, 
quando a quota distribuída a um município seja insuf-
1ieiente para libertar uma familia inteira~ devem st~t· 
libertados tantos membros clcss:1 familia, quantos com
portem as forc;as da quota, devendo sül-o os dem::~is 
membros, com prcl'erencia a quacstl'lcr outras famílias, 
na imm8fliata applicac;ão do fundo de emanei pação. 
Po~to que no município ue Santa Br·:mca não tivesse 

sido inteiramente oiJserv::Ja (por ser a avaliação tla 
consorte de Yictoriano superior ao re::;iduo da quola, 
que apenas chegou para os filhos do cas;.ll) a clau~nla 
constante <lo referiu o Aviso de 8 de Julho, que ordenou, 
na hypolhcse formulada, começasse a 1 ibertação pelos 

DEC!Sl-IE'S DE 1877, :?ü 
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p:-t is, segundo havi~1 jú rcsoh·ido o Aviso de 12 de 
Sovcmhro de 187;'), declaro a V. Ex. que a rsrraYn de 
qne se trata devn ~er prcferid:-~ ;'ts demais famílias, pr.r 
o(·,~asião de nova :-~pplicação tlo fumlo. 

Nessf• sentido, convem expedir, destle j;'1, ;'1 .Junl;1 
r l:lssifiea rJora as w•cessa r i~~ .. ; rccom me n d:1(:ões. 

Deus Guanlu a V. Ex .-Tfwnur:; Josr: Coelllo de _;llmci~ 
r!a.-Sr. Pre~identu da Provinda de S. P:Ju!o. 

~. 2:so.- GFEHH.\.-E:n 2 n1·: .1t.:r.no nE 1877. 

Ex lingnc o ·rlcposi to :!c C:ll::ldorcs :1 r·:l nllo d:1 Provinri:l 1L1 
B:1 tJi,l. 

Jiinistcrio :lüs l\(•!toi·ícs d:; Guc;T;t. -H i·} Llr: J:nH'iro. 
:2 de Julho de 1817. ·· 

Illm. c Ex.m. Sr.--]}ec!aroa Y.Ex..,para seu cnnllf•
ri:llnnto c governo, qtw /i('a exlilleto o deposito de 
c:!f}:Hiorns a <':J.V:lllo d ess:1 rn·oyinc i:1, St~ndo os respe
divos Of'flciaes c pr:H::1~ ref'ulltido;; :1o:' st•ns rorpos, t' 

p::ss:mdo a JWrli)IH'('r :1ns b:tlnll!õ:·s alli 1''\Í(;I:•nlcs as 
qne nJo tiverrm corpos design:tt1m. 

D.•:Js Gu:1r.Jt~ a Y. E'\ .-Duque de ()l.o:ar;.- .c; r. Pre~i~ 
d c n t ~~ d a Pro v i n e i : ~ : ~ a B d 1 i :1 • 

~. ;-2:')!.-t~FEIUlA.- E.'t 2 DE .]['Lf(tl DE l877. 

[>:!in;·:nc n tlt'pns.ilo de inslrtlrc:iio d0 l'~'t'ntt:1~ íl:t Pr0\lnr:L1 
dr Prl'n:11ll lluco. · 

:\Iinislt'rin :!os Nc0·ocios da Guen:1.-Tiio de Janeiro, 
2 :le .l:1ilto de 1377. ·· 

T!lrn. e Fxm. Sr.-Declare :1 Y.E:\., p:1r:1 s,·n conhe
cimento c g·on•rno, qun li('a extind11 o dq•o~.ilo d,, 
in.-;tn7t:0:io r!l' reíTUL1~ rll'ss:l prorincí:1, sendo os l't''P·'-
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c·í Í\-os Onlt'Í:lc·s c pr.'lf.'lS recolhido~ no~ s.-'us corpo~, e 
p:tss:mdo :1 pertrnccr aos hat:dhões ahi existentes :-~s 
q ne não ti v r rem corpos de::;ig:nados. 

Dt'll~ Gua rdca Y~ E\.. -Dn(jue d:' Cru·ia<:,-- Sr. Pr1'SÍ· 
dcn te ela Provinda de Pcrn:1mlmro. 

N. ~3::.- GUEH.lL\.- E.u ~DE JCLILO DE l~ii. 

P.Pd ilZ o deposito dt: instruc<:;ão dt~ inf:tntari:t da Pnwln ·i:l clr· 
Sn.nt~ Catilarina a um eorpo do il nas enmp:tnlli:1s. 

:\Iini!'lrrio dos NegoC'ios (]a GuJ'lT:r.-Hio L11' J1nriru. 
::: tlc J nlllo de 1877. 

ll im. c Exm. Sr. -DeeLlro a Y. E'\., para seu ccnlH~
cimento c c~.;.~cw,;~lo, ttLW o dcpusito de inslrucç;Jo de~ 
inf:mtaria~ I'!'Cadu 11c~:-;:1 proviacia e:n virtucle do~ :3.'' 
do Decreto 11.'' :J~);j;) Ül 1 !) dt~ DczemLro de Jt;Ji), tlcrc sc·r 
rcdnzido a um corpo Üt~ duos com1J:mhi:tS, org-aniz:J:l:t:' 
st•gumlo o phno qne acompanlw ~ts InslrtH~<Jíc::> dn 11. 
d1~ Frverciro de l8íW, pulJlic:-td:ls na Oniem do Di:t 
n. '';)o~;, srmlo o Comm.and:n1 te uo di to f'nrpo um .\ía.it'r, 
e trnflo, além elos OfTiciaes ua-: compan!tbs, um .\judan tl', 
Hlil Secretario ~~ nm Quartel-~lc.;;tr''· As pr-:1<;:1:-> qu,. 
'xc::•drl'rm dess:t Grg·anizill:ãn ~crão :l[.!'.C!Tc.~·auas ao corpo, 
,, tis Ofilciaes recolhidos aL;S corpos a que pcrten(:ert'i!l. 

!lt;ns Gu:t\dc :1 ~,~. Ex. .-D1q1te dr: Cn.rius. --Sr. Prt·::-i
d;·ntc da ProYlnci:~ de Sanb C:ttlJ~irinn. 

S. :r>:>.- t•'AZESU_\..- E.u ~ m: .I C LI tu DE 1~77. 

~:ll11rc um rcnnso, dr 'Fl'' o Trilnm~l Jn T!Jr~nuro n:"io l1:i:l<·,u 

i't•nlJeeimcn!o .. r:;l~tln) ,·t r~!as~;n(::tr~:t() d~ nm:t p:lrti.ln ~~~ 

].'n(:os. 

:\linislerio dos Nc:,!..!·ocius da FncnLla.- Rio tle .bnriro 
rm 2 de .Julho de 1877. 



20í DECISÕES 

lnspr,ctoria ele 30 de Ontuhro ultimo, qur, clas~ifit~ou 
corno lenços (le seda c algotlão em partes igu:ws, para 
pag:n· a taxa dr O;);)OO por l\ ilog-ramma, a mercadoria 
!:onsl:ante da amostra jnntn, vinda de Bordeaux no 
vapor franeez Pamná, c su!Jmettida a despacho pela nota 
11.

0 6777 de iH do dito mez eomo lcneos de foulard eom 
alp;ollão, sujeito á taxa de ;j:5000 pÕt· kilognnnma, o 
mesmo Trilmnal resolveu n~u tomar· eonhceimento do 
rcc:urso por caber na a Içada ti essa Inspectoria a ditTcn'w.~:t 
dos direi Los que foram pagos, c não ser caso de recnrso 
de revista. 

D1~us Guarde a V. S.-Barão de Coteg1]Je.-Sr. Cnn
selhriro Inspedor da Alfandt>ga do Hio de Janeiro. 

N. 2Zl4.-FAZENDA.-E~I 3 DE JULHO DE 1877. 

~OIH'C um recurso, de que o Tribunal do Thcsouro não tomou 
eonhecimento, contra a. classifica~ão dada na Alfandega a 
artigos suhmettidos a. despacho como-typos com--aesenllOs r 
cmhlemas. 

l\Iinjsterio dos Negoeios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em :1 de Julho de 1877. · 

Com:nmúco a V. S., para os devidos cHcitos, qne, 
tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nadonal 
o rceurso interposto por Lombaerls t\: 1:." da dc1:isão 
dc;;sa Inspectoria t..h~ ~.2 de J;lnciro ultimo, que cLI~si
fieou tomo elichú 011 chapa não cspedlicada, para pa,!.!·:1r 
26000 por kilo~Tamma, a mcrcatloria vinda do Havrc no 
vapor inglez Tagus, e submeti. ida a despacho pela nota 
n." 1.70:) de ;j do dito mez como typos com desenhos e 
emlJlcmas, ~ujeitos ú taxa de 100 ré.1s por kil?gramma, 
o mcslllO Tribunal resolveu não tomar· conhecimento do 
recurso, por estar a importancia dos direitos que foram 
pagos dentro da alçada dessa Inspeetoria, e não ser caso 
de recurso de revista. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.- Sr. Con
srlhciro Inspector da Alfandega do IUo ele Janeiro. 
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N. ':tJ:i.-FAZENUA.-E~l Jl}E JlLIIU IJE 187i. 

Dá provimento a um rccur;o conecrnente ao '11espacho de uma 
partida !lc rendas de linho e algodão. 

Ministerio <los Ner(oeios da Far.entln.- Rio de Janeiro 
em 3 de Julho <lr ·18í7. 

Communico a V. S., p;,ra o,; tlcvidos rHcitus, <JUC, 
tendo ~ido prc~cnte ao Tribunal do The:;ouro Naciou;d 
o recurso interposto por Fiori la & Tavolara t.la d<~cisão 
tk~sa lnspertona de 10 <lc Fcver,;i ro do anno passatlo, 
rou~itlcrantlo como rrntla <le linho <lc Bruxe\las com 
111escla tlc algotlão, sujeita ú ta\:.a dt~ 2:i;~OO:l por kilo
:-;nmma, a merc:uloria constante <la amostra jnnta ~ub 
n." i, ''inda dt~ Livcrpool no vapor inglez Ol!Jers, o 
ml'snto Trilmnnl rc~olven tlar provimento ao rc·r.urso, e 
mattt.lar qnt~ :1 rel'erida mercadiJria sPja r;lassilicalla como 
r•·11tla do liHilo e algo<lão n:io espct:ilieada, contprchcu
tlida na':!." p:n·te do arl. íi\l':! da Taril'a tias All'amlegas, c 
portanto sujeita á taxa de I2:SOOO por kilu.·~ra111m:r, 
'i,:tu não poder por sn~ íJUalitlatlc inkrior, SL~r cur;si
dt'!'at.la comu rcutla <lC Bru:\ellas para pa~ar a l<IX<t da 
1:' parte do dtado artigo. 

fkus Gu:~rJc a Y. S.- Banio de Cotegipe.-Sr. Cou
::dltciro lnspPctor tia ,\lf~ntlt~~ta rio Rio tlr .Janeiro. 

N. 2:)ti.·-GUERR.\.- EM 3 DE JULHO DE lHií. 

Declara t{UC nenllum a.tliantamento tle soldo pútlc ter lugar, 
mesmo por occasião de promot,;áo, sem-- annuencia do llliuis· 

teria da Guerra. 

~linisl.erio tlos Negocias tb Guerra.-Rio de Janeiro, 
3 de Julho de H\77. 

llim. c Ex.m. Sr.-Declaro a V. Ex., pHa seu conl!c
,·imcnto e lins convenientes, que é approY<Hia a del1-
hcração que tu lll cu, segundo consta do seu o !fiei o n." ll U 
Je li ue .1\laio ui ti mo, de mandar abonar tres mezes de 
soltlo ao Tenente tlo 2. o batalhão de in[antaria Franklin 
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Bi~!ljamin Feruandc:; de ."\Io!·ae;;, promovido a esse pustu 
por JJ.:·crcto de :u de .Janeiro do corrente aHuo, dcrrrlii'J 
~~dito O!licivl intlcmnizar a Fazemla Na("ional por dcc;
t'Olllos memaes da quint:l parte do mesmo soldo. 

l'or esta occasião declaro~~ V. E,. que, não oiJslaJ;I'; 
o Aviso circular de 10 rlc No,·cmbro de lS'lcS, sciido 
bc nl t~ tin a ui.-; pos ir.ão do art. :!H da L c i n. o ~1 'r de :em de 
Q~;l.u!JIO d<lljUC]Jc allllO, llCilhUlll adianl:!l!lClllO de soido 
!'1Ít!1~ ll'r Ju~ar, lllC~JllO jlül' IICC<JSÍÜO de fll'OlllO(àO., SC!it 
;!llllllt'IH:ia 1.lo .Jliilislctiu da GtW!'Ll. 

D.'!JS G:~an1c ;1 V. E\:.-lJrt'JUC de C,t,l'ias.- Si'. l'n :i
'icnt:.~ tLt Proyin1·ia I_],• Pcrnal!llmro. 

r\. 207.- Jl':3'i'II .. :.\.- E'I 1 D!: .ilf.lfU DE 1877. 

í};,:LtLl'J~Iü ao:' snpillcnlcs tios juiz's :\!uniripJC3 '~ ,,tt!JsliluiL'.•. 
J:·J c:~crddo clfcctil·o das rcspcc.li\'JS ftll1CI}'í'2s, ctn 1:as,, ;1!::'''" 
;~ Jcyitlo o ordcu:\llr: do su!Jslilnido, 111csmo qnattdo c'lc :) 
,_!ci:~a de receber. 

L' Sccção.-j\Iinisterio tlos Nr~.c;ociostla JLt5lil;a.
Ht'J dt; .b:wirn, :J uc .Julho de lf~í7. 

lil:11. c E~m. Sr.- Foi presr:iJlc a Sua Alteza a [>tiJJ
,·eza In~p~~:·i:l! ltcg·cnl,', c:n·~~Oill!~ do l:npr•!·arlur, a p1:fi-
1)n de José da SiiYa Tanres, por Y. E\:. rt~mettida l'!illt 
o oliLio n." :itl de :)f) de :\!aio ullimo, r; na qual soii1:il' 
que se lhe: m::nde p:1,~·ar o ordenado do C:<li"giJ de J:l!i: 
~IIIJ-:liluto e a g·l·:Jt~!ic;lt~ãD c]!) de Jniz de Direito Lia :?. ' 
Y;!f<t d:1 l'o:nar·ca lie<s.Í r:::pit;ll, vcn1:imrnt::s a que ,,, 
jul~a com dir:•ito, :'HI l'acn do :1rl. 2!J, ~ 12 dr~ Lei Jt.'' 
:!():J;J t!c 20 de Sc•kmbro ,;,~ iHíl, dmantc o lnmpo cllt 

IJ!tC tem estado no ex~~rcicio de~te u!timo c:1rg-o, :ta qri:r
lid~ltlC de primeiro supplt:utc do Juiz su!Jstituto da me~ ata 
\"(IJ";} a 

E:· ili<'Silla Au·2·usta Scnllor:1 l\bnd:l de,:LJr:Jr a \'.E\ .. 
paLt Ltz1·!-o cu!L,lQI' ú Tltcsuur::ri:t dn i,-~•Z''ltrl:r, p:tr0 ~~~ 
Iins cuH\'C!lienlr.·s, qt:e na confurmidatlc !lu <Jl't. :!U; ;:; 
da cit:Hia Lei, c do Aviso Llcst·~ l\fiqistcrio de l!J de 01!
rulJ:·o de li=lí':?, os "'lppi"Jitl's dos .Juizc" .\lunicir:!e'' t·~l 
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'uilslilalo~, 110 l;\cr,:icio dft~cliYO Jas l'éS[Jt'ciiva:; flllll'
(UCS, ~ú recebem a g-ralilica1~ão do sulJstiluitlo t) os ellJO
Iumentos pelos actos que praticarem; não sentlo em ca:oo 
al.!.!um devido o ordt·natlo, mesmo quando o sulJslituido 
o tleixa de percclJcr; pélo que ao pcticionario só com
JlelC a g-ralitica1;ão Llo c:tr,!.!·o de Juiz de Direito, emquanto 
tiver ;1 jurisLlic,:ão, e não o ortlen;Hlu Lle Juiz substituto. 

Deus Guarde a V. Ex..- Francisco Jannario tla Gcnwt 
Cerquaira.-Ao :-;r. PrP~idcHtG ela Província de i.\ltto 
GI'U:':'-0. 

:\. ;2:jt).-:\LWL\HA.-E.'r 't: IJC JlLliG UE 1877. 

Declara •!IIC a bordo do; na rio; ncnhullt UlliciaL Clllll cxcrr•::'JU 
clu illlmCdiaiO, pútlc, r,·,Ta <lo scrri~o tlc qnarlo, ilnlel'luln.tr 
tk,;pczas CO'Il rl'fcrrnci:1 a ra~·-•cs. di~la,. ele. 

1." Sc<~(ãl).- N. ·11:3:2.- :\lini..;LPrio 1los ~~~·,;orios da 
.\l:trinlt:-~.-Hio de .Ltnciro, 'i de .ínllw de 1Hí7. 

lllm. c Ex.m. Sr.-llcconlJccentlo-sc pcb CSL'I'ipln
rat)o dos navios da Arm:ula, como representa o Chefe 
do Corpo de Fncntla, que a ucspcza dos objcctos necc~
,:triu" á cons1:!'Yacão c uso diario das macllÍ'Jas é fciLt 
de l:i em l:i tiias·, ronlra o di;:;posto no art. 8G ~ :!.'' t!o 
H.t·~u!:tmenlo anll:..:\0 :10 ]JciTClO 11.

0 ~;)'JcS! .'\ de ;J() ti:' 
.lunlto t!c 1870, que s•.iJilf~:liC pcrmitte taw;amento pur 
'!llÍIIZL'llil da dt'S]WZ;I f,·ita COill po\rora C lll'l!"l";lll p::ra 
•J g:1><tn diario c y,·las para luzt'' I'X.Lr:tordinarias, li•JiliO 
jltJl" COIJY<'llÍI"ilC I{UC l"i~:'SC S('Jl1Cl!1Hlli) pratica, lalllü 
puriJIIC tal tl:•sp1•za l11o\'C sl'r inscripta no nt!crno du" 
quarto' 1: nssi~·n:itla pl'lo Ollk.ia! qtw :1 aulorizon, coliJO 
porque,·. contr:1ri:1 aos in1crt•ss•·s da fiscalis11:ão. 

Dcmai~ ft';r:: <io :;1:rvir;o de qnarto nenhum UUi,~i:d 
!J•.,tle :lctcrmiBar ucspcz8, cxct•plo o Jmmetlialo. lll'l' 
llllicalllélilC CIH rcfetCIICÍ:t ;"t.; l"iii;Õt!S C t! icl:t', l'anh
lllento. aos ol•jt:ctos l':'['i~cilir.Hlos na:{uelle ar!ig·u, 'I''·' 
das curermari~ts •]Liil forem Ltnc.::alos :1o mar a iJeiH d:• 
hygicue c aos mcdicall!Ciltos do,; n:nim, olllk n~'i·' 
houver medico, na conformidade do vrt•dito ltCé'Uh
m•·nto r; morleln ~E ;t ellr ~pprn,;o. 



U que a V. Ex. communico vara os linsconv••niellte~: 
;ipprovando a resolução qnP ton·:ou de rccouJHH~!Idar 
este assumpto em Ordem do Dia, ;:cgumlo me cnnJurn
nirou em officio n. o 682 de :w do corrtnte. 

Deus Gu;1rdc a V. E"'í..-Lniz Antonio Pereira Fra11co. 
-Sr. Aju,Jnntc (;rneraltl:l"\rmada. 

N. 2~J.- FAZENDA.- E31 1 n:; .ll'LliOD!: 1877. 

Yencimci1tos tlo p.';;so~I da i\lesa. dr Hrntlas da eitladc de 
,\nlonina. 

Minislcrio dos NcQ·ocios da F:1zen la. -Hio de J:~
neiro em 4 de Jullw· de 1tl77. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Trilmnal do '1'111'
slluro Nacional, cotnmunir·a <10 Sr. In~pcr:tor da TlH·
souraria de F:1Zrnda d;~ PrnYinri:l do Paran;·J, p;l!·a us 
d ''"idos eiTritos, qur, r'lll lu.~a r d:1 poi·t·cntagcnl pro
P•Jsta em ~I'U offir:io n." ~i7 d1\ 28 de Outntwo dt• JH7(i, 
para os emprt'!!ados da l\Irs:1 ti<\ Hcnt!a:; da c:idade d1: 
Antonina, é fixada em 4 "/., a t·onimiss:io do ~\dntillis
trador c em 2,7f) a do Es<oriY:in, l'lll 800-~·00D o 
vencimento annual de carla tun dos <lous Guarda~., 
s1~ndo tiOO:)OOO de soldo c :JOO,-SOOO de rtapd, em l:)liOfl 
a diaria tio patrão e em h20:J a de cada um tios rema
dores de csralcr da dita iHrsa dl' Hcnclas, pessoal e~te 
por emquanto ~unirirnte p:1.ra o servir;o a seu carso. 

!Jrrrào de Critr>gipc. 

N. 260.- FAZEND.\.- E.11 1 nrc Jl'r.llo DE 1877 . 

. \s !lJachinas d~ cortar canna para suolcnto rle animacs rsUfJ 
sujeitas a direitos li c 30 ":, ad L'rtlorcm . 

.Minislerio rios Ncg-ocios ci:J JC:izCntla.--Rio de Janeiro 
''lll í de Julho de 187i. 

Communico a Y. S., para os dPvidos clfcitos, que foi 
indeferido pelo Triuunal do Thesonro Nacional o !'c
curso interposto por At·e11s l\: Irmão das dccis0cs dessa 
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Inspcctoria de 24, de Janeiro c 3 de Abril ultimas, que 
negou-lhes despacho livre de direitos para quatro ma
rh.inas destinadas a cortar canna para sUstento de ani
macs, vindas rle Liverpool no vapor Hypparchus; visto 
acha1·em-se as ditas machinas comprehendidas no art. 
1216 da Tarifa das Alfândegas. 

Deus Guarde a V. S.-Barão tle Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector da A!Fandcga do Hio de Janeiro. 

N. 'itil.-FAZENUA.- E)l 4 DE J.ULIIO DE 1877. 

Trata de um recurso, de que o Tribunal do Thesouro não .tomou 
conhecimento, relativo a um despacho de vinagre. 

l\Iinisterio dos Negoeios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro em !1: de Julho de 1.877. 

Communico a V. S., para os devidos eiTeitos, gue. 
tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o recurso interposto por C. Shum:mn L\: C! da decisão 
dessa lrispectoria de G tle Abril ultimo, que dassilicou 
como vinagre composto para conserva, para pagar a 
taxa de 200 réis por kilogramma, a mercadoria cons· 
tante Lia amostra, que devolvo, vinda de Hamburgo no 
navio allcmão Jlleta Berckwaldt, e submettida a despa
cho ppla nota n. o 1.4,57 de 1.2 de Fevereiro do corrente 
anno como vina,C!TC commum, sujeito á taxa de 50 réis 
por litro, o mesmo Tribunal resolveu não tomar conhe
cimento do recurso por estar na alçada dessa Inspecto
ria a importancia !los t.lireitos que foram pagos, e não 
ser caso de recurso de revista. 

Deus Guarde a Y. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
st'lheiro lnspertor da Alfandega fio Rio de Janeiro. 

DECISÜES DE i8i7. 27 
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N. 262.- GUERRA.-E~I 5 DE JULHO DE 1877. 

Declara que a despcza com a publicação dos editacs das Juntas 
de ali"ªt:1mento de cidadãos p~ra o serviço militar deve ser 
feita por conta do lllinisterio da Guerra, quando as Ca111aras 
l\Iunicipaes não puderem pagar tal dcspeza, em cuuse<jueucia 
do estado de suas finanças. 

Circular .-Mini:;terio dos Negocias tia Guerra. -H i o 
de Janeiro, 5 de Julho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhe
cimento e fins convenientes, que, quando as Camaras 
l\lunicipaes dessa província não puderem, em eonsc
quencia do estado de suas finanças, pag-ar a uespcza com 
a publicação dos editaes das Juntas de. alistamento de 
cidadãos para o serviço rn ilitar, corno lhes cumpre ; em 
vista do disposto nos Avisos de 5 de Julho, 23 c 21de 
Agosto c 12 de Outubro de J87o, e 28 de Fevereiro do 
corrente anno, deve a referida Llespeza ser feita por 
conta deste Ministerio, recornrnenJaudo V. Ex. a in
teira observancia jo citado Aviso de 12 Je Oututlro, a 
lim de evitarem-se redama<:õcs áeerca de puiJiir;H;ões 
indeviuamente autorizadas. 

Deus Gu11dea V. Ex.-Duque de Cuxias.-Sr. Presi
dente da Província de .•... 

N. 263.-FAZENDA.-EM 6 DE JlLHO DE 18ii. 

Autur;za as TIJesourarias de Fazenda a !azet'<)lll us HlpjlriJHCIIl•h 
precisos rara o rrorupto pag-amento de Yalcs posta""· 

Ministerio dos Negoci J~ da F;1Zt'nda .- Hio rle Janeiro 
em fi de Julho d<' !Sii. 

O Barão de Cotcgipe, Prcsidcnle do Tribunal do The
souro Nacional, autoriza os Srs. Inspeclores das Tlte~ou
rariasde Fazenda para fazerem os supprimentos precisos 
ao prompto pagamento dos vales poshes, de que trata 
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o art. 25 do Regulamento annexo ao Decreto n.• 34.13 
de 12 de Abril de 1865,conforme requisita o ~linisterio 
dos Ncgocios da AgTicuhura, Commercio c Obras Pu
blicas em Aviso de ~5 de Junho proximo lindo. 

Barão deCotegipe. 

N. ~6~.-FAZENDA.-EM ü DE JVLHO DE 187i. 

Confirma a decisão da Alfandega do Pará, que classificou como 
-chapéos abatidos ou enformados-a mercadoria alli submet
tida a dcspar,ho como-carapu~as para r-hapéos (galets). 

Ministerio dos Negocios da Faz.mda.-Rio rle Janeiro 
em 6 de Julho de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, eommunic:t ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província do Parit que o mesmo 
Tribunal, negando provimento ao recurso transmiltido 
com o seu officio n." zO de 1:J de 1\larço ultimo, inter
posto por 1\lanoel José da Costa e Silva, resolveu con
firmar a decisão da Alfandega da dita província, que 
classificou eomo-chapéos abatidos ou enformados-, 
para pagar a tax:.~ de !,)200 cada um, na fórma da L • 
parte do art. 2~ da Tarifa em vigor, a mercadoria cuja 
amostra acompanhou o mencionado recurso, submettida 
a de~pacho pelo recorrente como-carapuças para cha
péos (galets), de ttuc trata o art. 22 da eitada Tarifa, 
sujeita~ ú taxa de ~.5000 o kilogramma; visto estar a 
referida decisão de accúnlo com o qne foi declarado 
sobre questão identica á Alfandega do Rio de Janri · _ .. __ 
em Avisos de 13 e 23 de Junho e 27 de Julho ' >-í'. ~ • .. •

1 
A D 

"""~\J·''1 IJ (~\-\v ' 

BarãJ rlC' "%,~ ~ 

(. '· '-·. 
q_-, c 

....__ <) 

I co '\\--<_'}-- < 
\)~_\~ ~ 
--:?/ 

~-



212 DECISÕES 

N. 26~.-FAZENDA.-E~l 7 DE 1ULHO DE 1877. 

Aos Contadores das Thesourarias compete tomar o ponto dos 
respectivos empregados . 

.Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro 
c :n 7 de Julho de :1.877. 

O R1rão de Cotegipc, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província de Pernambuco, em resposta 
ao SPU officio n: !71 de 21 de Outubro ultimo que, 
tentlo siJo supprimido o lugar de Official-l\laior nas 
Thesourarias de Fazenda, pelo art. 1.• do Regulamento 
annexo ao Decreto n." ~245 de 5 de Abril de 1873, ficou 
annullada a disposição do art. 44 do de n.• 870 de 22 de 
Novembro de i8iH, na parte que lhes incumbia de tomar 
o ponto dos empregados de taes Repartições, trabalho 
este que é hoje exclusivamente da competencia dos res
pectivos Contadores. 

Barão de Çotegipe. 

N. 2ü6.-JUSTIÇA.-Elll7 DEJULHO DE 1877. 

Approya o acto, que dispensou tle servir na Relação um Juiz de 
Direito, logo que apresentou-se um Desembargador; porquanto 
as decisões do Governo sú exigem que, nas Relações de sete 
membros, sirvam com jurisdicção plena mais dêqí}atro, quando 
o e:otcesso da maioria fôr necessario para funccionar o Tribunal 
na plenitude de suas attribuições. 

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, l7 de Julho de :1.877. 

Illm. e Exm. Sr.-Com o officio n.o iOO de Hi do 
mez findo V. Ex. submetteu ao conhecimento deste 1\li
nistcrio, não só a representação do Juiz substituto da i." 
vara c i vel da capital, como as informações prestadas pelo 
Conselheiro Presidente da Relação do districto, sobre o 
facto de haver este funccionario dispensado de conti
nuar a servir com jurisdicção plena no Tribunal o Juiz 
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de Direito da referida vara, logo que apresentou-se, e 
reassumiu o cargo o Desembargador Delfino Augusto Ga
valcan Li de Albuquerque. 

Em resposta, declaro a V. Ex. que o Governo Impe
rial approva o procedimento do mesmo Conselheiro, por 
estar de accôrdo com os Avisos n.o• 98 de 26 de Fevereiro 
de 1875 e de 28 de Março ultimo, os quaes só exigem que, 
nas Relações de sete membros, sirvam com jurisdicção 
plena mais de quatro, quando o excesso da maioria fór 
necessario para que o Tribunal funccione na plenitude 
de suàs attribuições. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 267 .--'AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 7 DE JULHO DE 1877. 

Confirma a decisão presidencial, que annullou a med!ção de uma 
posse ~Jerras de !Iilario José de {3rito e sua muÍher, na Pro
vincia do Pará. 

N~ ~.-2.• Secç~o.-Directoria da Agricultura.
Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro, 7 de Julho de 1877. 

I!lm. e Exm. Sr.-Ao Governo Imperial recorreram 
Hilario José de Brito e sua mulher da decisão pela qual 
essa Presidencia annullou a medi;ão de uma pos~e de 
terras no lugar denominado Araçatuia, á margem do rio 
Caell'>, sendo presentes a este Ministerio, com officio de 
V. Ex. de i7 de Fevereiro ultimo, os autos de medição 
da referida posse e mais papeis. 

Considerando que não foi provado achar-se a posse, 
de que se trata, no ·caso do art. 5. • da Lei n. o 601 de 18 
de Setembro de !850, e consequentemente no de ser 
respeitada, nos termos do art. 20 do Regulamento que 
baixou com o Decreto n. • 1318 de 30 de Janeiro de l85i, 
por isso que nem o registro de fls. 3, sobre que se baseout 
a medição, póde servir de prova, nem nelle se encontra 
menção da data em que a posse começou; · 

Considerando que foram medidas terras superiores ás 
que competiam aos recorrentes (art. 5. o§ l. o, da ~ei 

..... 
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citada), sendo t~l o excesso qnr. firar:nn' prcjurlicadas 
outras posses, aliás não confrontantes, e cujos possei-
ros deixaram de ser Citados; · 

Consideran1lo que dos autos dr medição se verifica 
achar-se em ma to grande parte dos terrenos que na 
planta :>ú dizem cultivados; 

t:ousiderando que a cultura effectiva que os recorren
tes Jizcm ter siuo verilicada, na fórma do art. 37 do· Re
gulamwto n." 1:118, só está provada em rehu;ão ao 
tempo da medição, mas não anteriormente, nem ainda 
rm relaç;io á extensão por elles allegada; 

Considerando que, tendo os recorrentes declarado em 
t8:i5 (registro de fls. 3) ~ómente 90 braças Je frentr, 
rntrc os confrontantes Rosa Maria da Conceição c An
tonio José do Conrle, sem fazerem decbração do fundo, 
este llles foi medido sem proporção alguma com aquella 
reduzida parte, apparecendo como confrontantes posses 
não tneneioaadas no citado registro; 

Considerando que a fórma irregular r. extraortlin:1ria 
que tolnou o pcr·irnetro das terras medidas aos n~eor
rentcs está em contradicção com os arts. 60 c fH do Regu
bmcuto de 8 1le l\laio de 18M: 

O Governo Imperial resolve confirmar a tlreisão dessa 
Presidencia ']UC annullou a medição da po~se de qne se 
tnta. O que communíco a Y. Ex., para seu conheci
mento e devidos effeitos. 

Deus Guarde a V. E~c- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N 2ü8.-AGlHCULTURA, COl\UIERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 7 DE JULHO DE 1877. 

Autoriz.~ a concessão de mais de tres pennas d'agna para o mesmo 
predio ou estabelecimento mediante o pagamento de outras 
tantas taxas. 

N. 39.-2.' Secção.-Directoria das OIJras Public:~s.-
1\linislerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 7 de Julho de 1877. 

HavenJo casos em que é justificavel a concessão de 
mais de tres pennas d'agua para o mesmo ediíkio ou 
estabelecimento, quando ás necessidades do consumo 
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não corresponde o supprimento por aquelle numero ; 
c não sendo equitalivo que paguem sómente a taxa 1le 
tres pennas aquelles que de maior numero se utilisam 
com pn'juizo da renda que desse serviço deve provir 
ao Thesouro Nacional, fica d'ora em diante esta l:eleduo 
que naquelle-5 casos potler-se-haexcecler 1lo limite mar
cado no at'l. 3. o do Hcgulamento n." :36j5 de r~ ue Maio 
de 18l>U, comlanto que não seja prejuuicado o ah::st~ci
meuto publico, P se pague tantas taxas quantas fort>m 
as penna: concedidas; o que declaro a Vm., ptra seu 
goveruo e devido,; elfcitos. 

Deus Guarde a Vm.-Thomaz José Coelho de Almeida.
Sr. lnspector Geral das Obras Publicas. 

N. 2liU .-FAZENDA. -E~t U JJE JULHO DE i8ii. J __ 

Oá proviml'nto a um r !Curso contra a exigencia de dir.~itos de 
mercadorias'd'aqui reexportadas para Mato Grosso, mandando 
que ·srja aceito o documento justitlcati\'J da des~arga das 
me,;mas m Alfandega de Corumbá. 

1\linistrrio dos Negocios :1a Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 9 de Julho de Hl7i. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Na
cional o recuno interposto pot· l\liguel Br.1p;a & Fon
seca da decisão de~sa lnspcctoria de 5 de Abril ultimo 
que os oiJrig-on a pagai' direitos por tres faruos contendo 
algodão crú entrançado que reexportaram para l\lato 
Grosso, ma,; wja descarga não provaram em tempo, o 
mesmo Tribunal: 

Considerando que os tres fardos ue que ~e trata foram 
ell'ecliYamenle descarregados em Corumbá dentro do 
prazo legal, como os recorrentes provaram coma com
petente 1:ertidão daquella Alfanuega, dando-se tão 
sómen te ti i !Terenças de numeros nos volumes, os quaes se 
acha111 explicados pelos recorrentes; 

Considerando que a Ordem de 20 de Agosto de l86i e 
outras determinam que ao judicioso cri te rio do Insp:>c lo r 
cabe relevar as dill'erenças encontradas quando forem 
ellas tle pouca consideração e não indusam susj.eita de 
fraude, como acontece no presente caso, em que pela 
certidão passada pela Alfandega de Corumbá se reputam 
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as mercadorias as mesmas, salvas apenas as differenças 
de numeros dos volumes; · 

Considerando que os generos importados em .Mato 
Grosso, tanto como os exportados, são livres de direitos 
pelo Decreto n. o 5626 de 'i de l\laio de 187~, e portanto 
não se verifica a presumpção de defraudar os direitos 
de importação que alli se não cobram em virtude do 
favor temporario concedido pela Lei, muito embora por 
converiiencias fiscaes, e para evitar abuzos se observe 
nos despachos de reexportação para alli as disposicues 
do art. 6H e seguintes do Regulamento de 19. de 
Setembro de 1860, recommendado pela Ordem de 12 de 
l\laio de l869 e Instrucções de 24 de Maio de 1870: 

Resolveu deferir o re~urso, e determinar que seja 
admittido o documento apresentado pelos recorrentes 
para ofim de dar-se haix:1 no tc1·mo de responsabilidade 
que assignaram nessa AI fanllega, visto estar provado 
que os volumes reexportauos chegaram ao seu destino 
em l\Iato Grosso, devenuo por conseguinte ser rele
ndus do pagamento dos direi tos que lhes foram exigidos. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e 
devidos effei tos. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
~PIIwiro Jn,pector da Alfamlcga do Rio de Janeiro. 

N. 2i0.-BIPERIO.-E111 9 DE JULHO DE l8ii. 

TlPclara que aos Officiaes dos corpos de policia, cuja organização 
rlrpenrlr rlr rPgnlamcntos provlnciaes, não sr refere a ex
r•'pr;:To do :~rt. :l. 0 §ti. 0 , parte L •, do Decreto n. 0 267i> de 20 tle 
On tnhro dr 1815. 

I.' Dirrctoria.- Minislerio tios Negoeios do Impr
rir: .-Rio de Janeiro em !l de Julho <I e l87í. 

111m. r Exm. Sr.-Em re~posta ao telegramrna clr 
:; tln (:orrentc mrz, em f]Ue V. Ex. consulta si se pód<· 
,:onsiderar rommissão militar o lugar de Commandantt~ 
tio corpo de policia, para o fim de ser nomeado para 
elle um Deputado Provincial antes de firvl'>•·rm-se os 
~eis mezes depois da legislatura, declar0 x. que 
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aos Officiaes dos corpos de- policia, cuja organização de
pende de regulamentos provinciaes, não se refere a 
excepção do art. 3. 0 §5. 0

, parte L", do Decreto n.o 2G75 
de !O de Outubro de 1875. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto Silvn.
Sr. Presidente da Província do Paraná. 

N. 27!.-AGRICULTURA, COmiERCIO E OBRAS PU
BLICAS.- E~l 9 DE JULHO DE i8i7. 

o 

Xão lia incompatibilidade estabelecida por lei entre os cargos 
de Inspector lla linha telegraphica e Presidente da Camira 
Municipal. 

N. Til. -1. • Secção.- Directoria do Commercio.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commrrcio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em !) de Julho 
de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.- Não havendo a lei estabelecido 
incompatibilidade entre os cargos de Inspector da linha 
telegraphica e Presidente da Camara J\lunicipal, e nem 
havendo a pratica demonstrado, segundo informa o 
Conselheiro Director Geral dos Telegraphos, tal in
compatibilidade, não deve a meu ver, ser obrigado 
o lnspector, a quem se refere a Presidencia da Pro
vinda de S. Paulo, a optar por um desses cargos. 
Entretanto nesta data providencio para que o mesmo 
Dircctot· Geral proponha a exoneração do referido Ins
pector, logo que reconheça haver prejuízo para o ser
viço da Repartição dos Telegraphos do exercício simul.
taneo desse cargo c do de Presidente da Camara MuJ t 
cipal de S. Sebastião. Fica assim respondido o Av lo 
que a :1.0 de Abril proximo findo V. Ex. se serviu 
dirigir-me com o officio, que ora devolvo, d:1 men-
cionada Presidencia. f 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- A' S. Ex. o Sr. Comclllriro Antonio da Costa 
Pinto Silva. 

DECISÕES DE !877, ~R 

/.--
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N. 272.-IMPERIO.- E~1 10 nE JULHO DE l87i. 

Explica a competencia dos substitutos das Faculdades para re
gerem uma ou mais cadeiras, c os Yenr{,ncntos-quc deYem 
perceber. 

~- • Directoria.- ?lliuisterio dos Negocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro t~m lO de Julho de 18ii. 

O Dr. José Joaquim Tavnres Belfort, Lente ~uiJstituto 
dess:1 Faculdade, requereu Pm Congregação que se con
sultasse no GovPrno Imprrial o seguinte: si, pelo art. 22 
dos estatutos das Faculdades de Direito. dando-se um 
numero de impedimentos de Lentes cat!Hidraticos supe
rior ao numero de Lentes substitutos1 deve a substitui',;ão 
do excesso ser accumulada pelos cathedraticos ou pelos 
substitutos. 

Transmittintlo essa eonsulta, diz V. S., em seu officio 
de 27 de Ahril ultimo, que não ha tluvida no I']Ue o Dr. 
Tavares Belfort suppõe haver, porqunnto na accumula
ção dns cadeiras se deve pre<:u m i r que o Lente c a thetlra
tico está mnis hahilitndo que o substituto; que o lente 
catlledratico, bastante versado como está nas materias 
de sua respectivn cadeira, estudará com mais esforço as 
da cadeira que accumular, emquatito o suhstituto terá 
de empregar duplicado esforço para re~er cumulativa
mente duas ou mais cadeiras, sobre cujas materias não 
tem ainda estudos especiaes; que, além disso, cabendo 
ao Lente sulJstituto, que rege uma cadeira vaga ou cujo 
cathedratico não perccbJ nenhum vencimento della, 
todos os vencimentos do cathedratico substituído, nos 
termos do Aviso n. • 313 de ~ de Setembro tle 1873, si 
accumular outra cadeira perceber:'! de mús a gratifica
ção da cadeira accumulada, vindodesta sorte à ter vcn
eirnentos superiores aos dos cathedraticos. 

Em vista disto pensa V. S. que aos lentes substitutos 
não assiste direito algum de prelação para accumular as 
cadeiras que bem lhes parecer, com exclusão dos cathe
dratico3 que o queiram faze1·. 

Sua Alteza a Princeza Imperial Hcgente, em Nome de 
Sua Magestade o Imperador, l\landa, em resposta~ sobre
dita consulta e ao parecer de V. S., declarar-lhe: 

1. • Que, sentlo expresso, no art. !~dos estatutos das 
Faculdades de Direito, que os Lentes cnthedralicos só tem 
obrigação de reger as cadeiras para que foram nomeados 
por Decreto Imperial, e que os Lentes substitutos regerão 
quaesquer cadeiras -ragas ou cujos cathedraticos estejam 
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impedidos,~~ fóra de duvida fJUe, dada a nrcessidade da 
accumnlação prevista na consulta, essa accumulação, 
como serviço ohrigatorio, tlc que estão dispensados os 
cathedratico,, incumbe propria e exclusivamente aos 
Lt>ntes suhstitulds. 

2." Que, sendo esta a regra geral, com tudo, si um 
Lente ratheuratico fJUizer accumular duas cadeiras, e, a 
juizo da Con~rrgação, l'ór para isso julgado mais apto que 
os su!J>titu tos que já estiverem occupados, deve nesse 
,·aso l\cr prderido o cathedratieo, não por mera pre
sump<jão de maiores habilitações, mas sim por têl-o a 
Gongregação julgado mais apto, no que é de crPr se pro
reda sempre de conformidalle com a maior conveniencia 
do serviço publico. 

3. o Que,. quando o Lente suLstituto accumu\a o exer
cício de duas ou mais cadeiras, na hypothese figurada 
por Y. S., tem neccs..,;ariamente, por esse accrescimo de 
trabalho, direito incontestavel a vencimentos superiores 
aos de um Lente cathedralico. na conformidade do crue 
está declarado nos Avisos n.o• 208tle 4 ue Junho de i85G 
~~ 313 de !1: de Se~embro de 187.L 

O que communico a Y. S. para s1~u conhecimento e 
tle\·idos efl'dtos. 

Deus GuarJe a V. S.- Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Di redor interino da FaculJade de Direito do 
Recife. 

~. 27:l.- ~IARINHA.- E)l 10 OE JULHO DF. 1H7i. 

D~clara que ás pra~as do batalhão naval, que, tendo completado 
o tempo, continuam no serviÇo, ileú~- sér abonada a gratificação 
marcada na tabella annexa ao Decreto n.• 2105 de 8 de Feve
reiro de :1873. 

2. • Serção.- N. HiiG.-l\Iinisterio tios Negocios da 
:\farinha.- Rio de Janeiro, 10 de Julho de 18ií. 

Em solução á duvida proposta por e~sa Contadoria em 
ollicio n.o !801 de H de Junho proximo findo, sobre a 
gratifiração 11ue compete ás praças elo uatalhão naval, 
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que tendo completado o tempo obrigatorio continuam 
no serviço, declaro a V. S. que ás referidas praças 
deve ser abonada a gratificação de que trata a actual 
tabella annexa ao Decreto n. o 2!05 de 8 de Fevereiro 
de 1873. 

Deus Guarde a V. S.- Luiz Antonio Pereira Franco.-
Sr. Contador da Marinha. · 

N. 274.- JUSTIÇA.- EM li DE JULHO DE 1877. 

Sómente aos Juizes de Direito compete conceder autorizações para 
alienação dos ~s immo~eis pertencentes. a orphãos. 

V-• 

2. a Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, li de Julho de 1877. 

111m. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em solução á 
consulta do Juiz de Direito da comarca de Nova-Fri
burgo, constante do officio dessa Presidencia de 26 do 
mez findo, que, attenta a natureza e importancia do 
acto, e as formalidades de que o revestiu a Ord. livro i. o 

tit. 88 s 26, além da attribuição propria, fundada em 
lei clara, como são os arts. 2~ § L o da Lei n. o 2033 de 
20 de Setembro de 1871 e 4. o e õ. o elo Decreto n. o õí67 
de 12 de Novembro de 1873, sómente aos Juizes de Di
reito compete o conr.eder autorizações para alienação de 
bens immoveis pertencentes a orphãos, qualquer que 
seja o valor dos referidos bens. 

Deus Guarde a V. Ex..-Francisco Januario da Oama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província do Rio de Ja
neiro. 
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N. 27n.-IMPERIO.-EM 11 DE Jutuo DE 1877. 

Declara que o cidadão que soffre pena de prisão não fica impedido 
de exercer o cargo de Verea~r. 

i. a _Directoria .-l\Iinisterio dos Negocios do Impe
rio.-Rio de Janeiro em i f de Julho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em officio datado de 23 de l\faio 
ultimo, sob n. o 15, communicou-me V. Ex. que, 
tendo o L o supplente de Vereadores da Camara Muni
cipal da capital. dessa província, Firmino Rodrigues 
Ramos, representado a essa Presidencia contra o acto 
pelo qual a mesma Camara convidou para substituir um 
Vereador impedido o 2. o supplen te, pretextando que o 
1. oJ não podia exercer o cargo de Vereador porque cum
prira a pena de um anno de prisão, ordenou V. Ex., 
depois de ouvir a dit'-l Camara e o Desembargador Pro
curador da Corôa, Soberania e :Fazenda Nacional, que 
aquelle cidadão fosse juramentado. 

Em resposta, declaro que esta decisão de V. Ex. mere
ceu a approvação do Governo Imperial, porque, não tendo 
a Camara allegado que ao supplcnte faltassem as quali
dades de eleitor e a residencia no município por mais 
de dous annos, unicos requisitos exigidos por lei para 
que o cidadão possa ser eleito Vereador, não impedia ao 
mesmo supplen te de exercer esse cargo o facto de ter 
elle soffrido a pena de um anno de prisão, a qual, como se 
prova com a certidão passada pelo Secretario do Com
mando das Armas dessa província, junta ao sobredito 
officio, ha muito havia sido cumprida. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio da Costa Pinto Silva.
Sr. Presidente da Provincia de ~lato Grosso. 

<A:AAP,J-\:f'V:V" 

N. 276 .-FAZENDA .-EM H. DE JULHO DE 1877. 

Os menores de :1.8 annos não tem direito ao meio soldo de seus 
pais, si estes fallecem sem o tempo de serviço necessario para 
a reforma, nos t~rmos do Alvar:í de :1.6 de Dezembro de !790. 

l\Iinisterio dos Negoeios da Fazenua.- Hio de Janeiro 
em H de Julllo de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspectof da 
Thesouraria de Fazenda da Provincia de Goyaz que 
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não póde ser approvado o acto de que dá conta em seu 
officio n.o 20 de 3 de Abril ultimo, em virtude do 
qual mandou reverter em beneficio do menor Porfirio 
o meio soldo mensal de 1215960 qQe percebia sua 
mãi D. Mariana Aurelia Leite de 'Barros, como viuva 
do Alferes Porfirio Leite de Barros, c cujo abono foi 
suspenso por ter ella contrahido segundas nupcias 
com Francelino Fenelon de Loyola em 23 de Maio 
de l8i4, visto não ter sido alterada pela Circular n. 0 :34 
de 30 de Dezembro de t8i6, em que se fundou o acto 
de que se trata, a disposição do art. Lo Ja Lei de 6 de 
Novembro de 1827, a qual, tratando dos menores de 
18 annos, só lhes dá direito ao meio soldo, na hypo
these de terem seus pais tempo de serviço para a 
reforma, nos termos do Alvará de 16 de Dezembro 
de 1790. 

Não estando, pois, o referido menor comprehenc1 ido 
na supracitada disposição, por ter sido seu finado pai 
reformado no~ termos do art. 9. 0 da Lei de 18 rlr 
Agosto de tsm~, quando contava apenas 18 annos de 
serviço, c aind~ menos no élrt. 8. o t.la de n. o 1220 de 
20 t.le Julho tlc 18üí, que só se refere ás viuvas e ~s 
tHhas solteiras dos Officiaes, cumpre que se exija a 
restituição da~ quantias que ind.cvidamcnte têm-lhe 
sido abonadas, provenientes do mencionado meio 
soldo. 

Barão de Cotegipe. 

N. 277.-FAZENDA.- EM 12 DE J(jLHO DE l8i7. 

Approva o acto da Thesour,1ria de Pt~rnamhur,o, determinando 
que não ~P eiTectuasse a. rolJrança do Ír.!lQI}~lo de ___ irH.lUStJ:.i!!~ r 
prof1ssü0s lan<_;ado sol)re os engcuho:; ~ casas de distilla~ão 
comprchendido:; na Circular de 22 de Maio ultimo. ~ 

'Ministrrio dos Negocios da Fazend;u-Rio de .J:meiro 
em 12 rtr. Julho dr. 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do 
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspcctor da Thesou
raria de Fazenda da Provineia de Pernambuco, em 
resposta ao seu officio n. o 87 de !i de Junho prcnimo 
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findo, que regularmente procedeu mandando que, á 
vista da Ordem n. o !00 e da Circular n. o 14, ambas 
de 22 de 1\laio ultimo, não se effectuasse a cobrança 
do imposto de industrias e profissões lançado por 
diversas estações de arrecadação da mesma provincia 
sobre os engenhos ou casas de d isLillação que, de 
pan:cria, moem cannas e distillam productos da lavoura 
de rendeiros que cullivam terras pertencentes aos 
propri~tarios de taes estabelecimentos. 

Ba: .. ão de Cotegipe. 

N. 278.- MARINHA.- E~l 12 DE JULHO DE 1877. 

Declara que á Intendencia da Marinha cabe unicamente fazer 
acquisição das cadernetas, livros tle sor.corros e outros refe
rentes ás contas dos Officiaes do Corpo de Fazenda, a cujo 
Chefe compete a distribui~:io dos rní~sn1os livros:--- -

-1.;1 Secção. -N. 1495. -l\linister·io uos Negocios da 
Marinha.- Rio de Janeiro, !2 de Julho de 1877. 

Na fórma dos arts. 63 e 65 do Regulamento annexo 
ao Decreto n. o 4532 A de 30 de Junho de !870, compe
tindo ao Corpo de Fazenda a distribuição de cadernetas, 
livros de soccorros e outros refsrentes ás contas dos 
Officiaes do mesmo Corpo, assim na Côrte como nas 
províncias, devem os pedidos ser dirigidos ao respectivo 
Chefe. 

A' essa Repartição cate unicamente fazer acquisição 
dos t1 i tos I i v r· os, precedendo concurrencia, quando forem 
requisita dos por aquelle Chefe e mêdiante ordem desta 
Secretaria de Estado, e entregai-os com as formalidades 
lcgaes á pc~soa, competentemente autorizada por elle, 
que depois de rubricai-os nos termos do cit:1do art. 63, 
1 he darú o destino conveniente. 

O que para os fins ~on venien tes communico a V .. S. 
Deus Guarde a V. S.- Luiz Antonio Pereira, Franco.-

Sr. Intendente da Marinha. · 
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N. 279.-IMPERIO. -E:u 12 DE JULHO DE 1877. 

Sobre a accumnlação dos çargos de Oificial-Maior da Secretaria 
-- dà Assembléa 'i?rovincial e de Vereador. 

La Directoria. -l\iinisterio dos Negocios do lmperio. 
-Rio de Janeiro em 12 de Julho de -1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Pelo officio n. o 4~ de i6 do mez 
proximo passado, fico inteirado de haver essa Presi
dencia resolvido pela seguinte fórma a consulta que 
lhe fizera a Camara Municipal da capital, relativamente 
á accumulação do cargo de Official-1\laior da Secretaria 
tla Assembléa Provincial com o de Vereador: 

Que, não sendo incompatíveis os referidos cargos, 
salvo quanto ao exercício sim ui taneo das respectivas 
funcções, devia a dita C:1mara considerar legitima
mente impedido durante os trabalhos da Assembléa o 
Vereador João Manoel de Siqueira e Sá, que exerce o 
L o dos mencionados cargos, e chamar para substituil-o 
o immediato em votos, nos termos da parte t1nal do 
art. 28 da Lei do i.0 de Outubro de 1828. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província do Espiri to Santo. 

N. 280.- Il\iPERIO.- EM 13 DE JULHO DE 1877. 

Declara que o Presidente da Camara Municipal póde exercer o 
lugar de inspector de linha telegraphica. 

L a Directoria .-Ministerio dos Negocias do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 13 de Julho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex., 
datado de lO de Abril ultimo, sob n. o l&:O., ao qual acom
panhou a consulta do V~reador da. Camara Munici~al 
da cidade de S. Sebastião, Francisco José dos AnJos 
Gaia, relativamente ú ii1ç_ompatibilidade que possa 
haver na accumulação das funcções de- Presidente da 
Camara e de inspector da linha- telegraphica daquella 
cidade á de Santos, declaro a V. Ex. que este Minis· 
terio concorda com o parecer que sobre este assumpto 
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emittiu o Ministerio da Agricultura , Commercio e 
Obras Publicas no aviso, cuJn cópia ora lhe remetto. O 
que V. Ex. fará constar. ' 

Deus Guarde a V. Ex .-.-1 ntonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente c! a Provinda uc S. Paulo. 

Cúpia.-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publkas.-Hio de Janeiro em U de Julho 
de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-Não havendo a lei estaLeleciLlo in
<.:ompatibilidade entre os cargos de in~pector da linha 
telegraphica e Presidente da Camara 1\Iunicipal, nem 
havendo a pra-tica demonslraJo, segunuo informa o 
Conselheiro Dircctor Geral dos Telegraphos tal incom
patibilidade~ não deve, a meu ver, ser obrigado o 
inspector a quem se refere a Presidencia da Província 
de S. Paulo a optar por um desses c<Jrgos. Entretanto, 
nesta data providencio para que o mesmo Dircctor Geral 
proponha a exoneração do referido inspeetor logo que 
reconheça haver vrcjuizo para o scrriço da reparti~,;ão 
dos teleg-raphos do exercício cumulativo desse cargo c 
do de Presidente da Camara l\Iuni,~ipal de S. Sel5as
tião. 

Fica assim respondido o A viso que a 10 de Abril pro
ximo lindo V. Ex. se serviu dirigir-me com o officio, 
que ora devolvo, ela mencion<Jda Presidcncia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Antonio da Costa 
Pin Lo ~ilva. 

N. 281.-FAZENDA.-El\I 13 DE JULHO DE !877. 

Hesolvc que tir1uem provisoriamente sulJordinauas ~t .Mesa de 
Rendas da cidade da Vigia as Col~ec~orias das villas de Cunt0;í, 
s. -~aetano e ~iutra e da rreguezia de l\l~rapanim. -

l\linistcJ:io !los Neq~9os tla Fazenda .-Hio Jc Janc~ 
em 13 de Julho de iti''· ~~~~~·: 

·('.~ \)~ \JI-1:'t:.~. 
n lbr:iu (lc Cotcgipr 7 Presidente d. ''Rr~~'tial do 

!hesuuru _NaLioll:~l, communica a? W. ~)pec~or da 
Thesouran<l Je l; azenda da Provn~ft~o Para que 1 

!JEGISÕES .IJE !877. 29 t; -.......... 
l.~ 

\\. ~' ~ o ·_\"' ~~ 
~-- DC~--~;~/ 
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á vista do. exposto em seu officio n. o 5 de 25 de 
.Janeiro ultimo, é provisoriamente approvado o seu 
acto mandando que ficassem subordinadas ú l\Icsa de 
Reuda~. da ~iuade da Vigia, creada pelo art. 147 n. o 2, 
do Decreto n. o .G272 de 2 de Agosto de 1876, a:; 
Collectorias uéls vi lias de Curuçá, S. ·Caetano e Cintra e 
da frcguezia de Marapanim, comprehendidas no limite 
da comarca ela mesma cidade. 

Barão de Cotegipe. 

N. 282.- FAZENDA.- EM ií DE JULHO HE i877. 

Conlirma a decisão da Thesouraria da Província de S. Pedro do 
nio t;rande do Sul qu ~ approvou a da Alfandega da cidade do 
Rio Grande, relativa á/classificação de -morim estampado-\ -r~·-----

dada á mcrcadoria:.Joutr'ora a.lli despachada como -panno de 
algodüo dé-c0r liso. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em i li: de Julho de 1877. 

O Barão ue Cotegipc, Presidente do 'tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda !la Província de S. Pedro do Hio 
Grande do Sul que o mesmo Tribunal, lendo presente 
o recurso transmittido com o seu officio n. o 41 de ~8 
de Fevereiro ultimo. intcrrosto por Holtzweissig Brr-ycr 
& Comp., da ueeisão pela qual a dita Thesouraria con
lirmou a c!a Alfandcga da cidade do lHo Granue que, de 
conformid:1clc com a Cil'cular de 23 de Dezembro de 
187() sujei L ou á taxa de 1$200 o kilogramma como· 
(( morim estampauo » de que trata o art. r--578 da Tarifa 
em vigor, a mercarloria contida em i2 volumes, que 
su bmett1·ram a de~pacho como « panno de algodão de côr 
1 iso )) para pagar a taxa de GOO rPis o kilogramma, mar
ra do no arl. r-1~1 da ritacla Tarif:1; resolveu confirmar a 
clrcisão rrcorritla por csl ar clr acr6rdo com o qnr sohrc 
1·ss:• qnr:"liio .i:'t fni drC"hratlo :'t referida Thc:;onraria 
p1ola Ordem n. o ü2 de 25 de Abril do corrente anno. 

Barão de Cotegipe. 
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N. 28:3.- FAZENDA.- EM 16 DE JULHO DE 1877. . . 
Providencia sobre a 'cobrança de impostos no domicilio dos 

contribuintes: -

Ministerlo dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 16 de Julho de 1877. 

O Buão de Cotegipe, Presidente do Tribunal Jo 
Thesouro Nacional, attendendo á representação dos co
bradores da Recebedoria de Pernambuco, declara ao Sr. 
lnspector da Thesouraria de Fazenda da mesma província 
que, 1Jara melhor execução do Decreto n. o 58í3 de 26 
de Dezembro de 187í, podem ser-lhes de novo enLregues, 
até o dia 20 de Dezembro de cada anno. as certidões 
que já tiverem recolhido áquella Repartição por falta 
de pagamento, a fim de tentarem segunda vez a cobrança 
de impostos no domicilio dos contribuintes; fazendo-se 
na conta corrente de cada cobrador uma nova carga, 
em additamento á primeira, pela ordem da numeração 
dos r-onhecimentos, de modo a facilitar-se a tomada das 
respectivas contas. 

Barão de ·cotegipe. 

Expediu-se ordem na mesma data e no mesmo sentido~ 
á Thesouraria da Bahia. 

N. 28~.-FAZENDA.-El\I 17 DE JULHO DE 1877. 

Trata de um recurso, interposto para o Conselho de Estado, de 
decisão da Presidencia da Província de Santa Catharina, con

. cernente ao aforamento de' um terreno de marinhas. 
,__ --

llinisterio (los Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em J7 de Julho de 1877. 

O Barão de Cotegipc, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional~ communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria 1le Fazenda da Provincia de Santa Catharina, para 
os devidos effei tos, que a Scc(ão de Fazenda do Conselho 
de Estado: 

Visto o recurso interposto por Manoel Antonio Lau
rindo da dedsão do Presidente da mesma província de 
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21 de Fevereiro de 1.876 que, revogando o despacho 
do seu antecessor, âe 19 de Abril de 1.875, preferiu no 
aforamento de um terreno de marinhas a Lu1z de Souza 
«Oliveira; 

Vistos os documentos e informações annexos, dos quaes 
consta, que o dito Oliveira, dono por herança de um si
tio com terrenos ele marinhas no lugar denominado 
Praia dos lngleze~, districto do Rio Vermelho, solicitára 
em 1873 o aforamcn to de 44 metros de taes marinhas, 
que, feita a medição Lle toda a extensão do terreno her
dado, vcri.ilcou-se ser clla de :1.:32 metros; que o recor
rente, Laurindo, recbmou contra a pretenção de Oli
veira por se comprellender no pedido 4,4 metr~s de 
tel'renu de que tambem por direito de herança está de 
posse h a mui tos ~mnos e onde tem um nncho; que a 
Presillencia por despacho de H) de Abril de :1.875 decidiu 
que se a.forasse a Laurinclo os 44 metros occupados pelo 
seu rancho, c os restantes até o total de 132 metros a 
Oliveira, segundo a Ordem de 7 de Fevereiro de i833 e 
clausulas ele 26 de Fevereiro de i83ü; que reclamando, 
porém, Ol!veira contra essa decisão, o Presirlente 
que então s;ervia, porque não se tinha ainda expedido 
ti tu lo a Laurindo revogou por despacho de 21 de Feve
reiro de 187() o elo seu antecessor, damlo preferencia a 
Oliveira sobre os .14 metros de marinhas pretendidos 
por Laurindo; 

Visto o Decreto n. o 4105 de 22 de Fevereiro de !868, 
que regula a materia: 

E considerando que o respectivo art. ilt: dispõe que 
as Repartições de Fazenda marquem um prazo, que po
uerá ser prorogado, para que os interessados em terre
nos de marinhas reclamem o que entenderem de seu 
direi to sob pena de perderem a preferencia que lhes é 
garantida pelo art. 16; · 

ConsiLlerando que não consta se tal disposição foi 
cumprida; porém que, tendo decorrido largo tempo de
pois da publicação do mesmo decreto, deve entPnder-se 
que nenhum dos dous pretendentes allegou em tempo o 
seu direito de preferencia, c que portanto, perdido elle, 
ambos se deviam considerar com igual direito a quaes
quer outros pretendentes; 

Considerando que em taes circumstancias requercnuo 
Olivrira e Lau rindo o aforamento de terrenos de ma
rinhas, na mesma área , sendo ambos possuidores 
de terrenos confrontantes e de edificios, a boa razão 
aconselhava que fossem attendidos conforme suas pos
ses anteriores, e foi o que pra tieou o Presidente da 
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provincia pelo seu acto de 19 de Abril de !875, usando 
da attribuição conferida pelo § 1. o do art. 15 do supra
citado decreto, e que este a c to só podia ser suspenso por 
meio de recurso para o Conselho de Estaào, como 
vreceitúa o mesmo paragrapho; 

Considerando que,· não tendo sido esse recurso inten
tado por Oliveira em tempo competente, deYia subsistir 
a concessão do aforamento, a qual não podia mais ser 
revogada por acto posterior de outro Presidente, como 
foi a favor do recorrido, e por motivo da falta de 
titulo; 

Considerando que nem póde prevalecer esse funda
mento allegado para a revogação, tanto mais não se 
provando que a demora na expedição do titulo á.Laurindo 
fosse devida a omissão de sua parte, e tendo caducado o 
direito de preferencia garantido pelo art. 16 do citado 
Decreto de 1868; 

Considerando, outrosim, que se houver pleito, e a 
decisão judicial fôr contraria ao recorrente, poderá ter 
como efTei to a annullação do aforamento a elle concedido, 
sendo depois cassado a acto administrativo de 1875; 

Considerando, finalmente, que, por todas as razões 
expostas, o Presidente em exercício em 1876 não tinha 
a faculdade de annullar um acto de seu antecessor, que 
constitui-a direito de terceiro, praticado em virtude de 
legitima attribuição: 

Foi a mesma Secção de parecer, com o qual Sua Alteza 
a Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Houve· por bem Conformar-se por Immediata Resolução 
de 11 do mez proximo passado, que se désse provimento 
ao mencionado recurso, para o fim de ser mantido o 
despaciJO da Presidencia de 19 de Abril de 1875, que 
concedeu ao recorrente_, Manoel Antonio Laurindo, o 
aforamento dos 44 metros de terrenos de marinhas na 
Praia dos Inglezes, onde tem seu rancho; ficando salvo 
a Luiz de Souza e Oli\'"eira o seu direito contra Laurindo, 
c os elfeitos da sentença que a tal respeito fôr em juizo 
proferida. 

Barão de Cotegipe. 

if.\:A:Af\:fi:.A:FI:P 
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N. 28:l.-FAZENDA.-El\t 18 DE JULHO DF.1877. 

Sobre a entrega dos espolios pertencentes ás pessoas das tripo
lações dos navios, Cõfofiõs, opcrarios e estrangeiros tr::l!lsenntes 
pelo Itnperio. 

:Ministerio do:-; Negodos da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 18 de Julho de 1877. 

Communico a V. S.~ em respo~ta ao seu officio n. o 235 
de 2 de Abril ultimo~ CJUe na parte relativa ao modo de 
effectuar-se a entrega dos espolios pertencentes á~ pes
soas das tripolações dos navios, colonos, opera rios c .es
trangeiros transeuntes pelo lmperio, que é mais conve
niente proceder o Governo Imperial conforme os casos 
especiaes que se forem apresentando, depois de exami
nado o merito de cada requisição ou reclamação, como 
declarou o Ministerio de Estrangeiros em Aviso n. o 7 
de 12 de Maio do corrente anno .. 

Deus Guarde a V. S. - Barão de Cotegipe. -Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 286.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- El\1 18 DE JULHO DE 1877. 

I ' Declara não poder ser convertida ao fun:lo de emancipa\ão a 
importancia da indemnização de que trata o arr:-T:õ-f Co da 
Lei n. 0 20~0 de 28 de Setembro de i8ii, não havendo decorrido 
o prazo a que se referem os mesmos artigo e paragrapho. 

N. 32.-2. 3. Secção.- Directoria da Agricultura.~ 
1\linisterio dos Negocias tla Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro, 18 de Julho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Transmittiu-me V. Ex., com 
Aviso de 15 do mez findo, o requerimento em que a 
Baroneza de S. Luiz declara haver renunciado, em 
favor do fundo de emancipação, a quantia de 1 :200;5000 
que lhe <levia ser ~ntregue em títulos de renda pela 
eriação c euucação das menores O ti lia e Etel vi na, filhas 
da escrava Adel ia, nascidas~ a primeira em 7 de Setembro 
de 187~ e a segunda em 7 ue Março de 1876, e bem assim 
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aos serviços qu~, nos termos 110 art. 1. 0 da Lei n. 0 20~0 
de 28 de Setembro de 1871, as referidas menores deviam 
prestar-lhe até a idade de 21 annos, se a supplirnn te 
preferisse esse modo de indemnização. . 

Tendo sido as di tas menores, filhas na turaes de Vu~to
rino Pereira de Abreu, reconhecidas por este perante 
o Tabellião Antonio· Herculano da Costa Brito, em da ta 
de 5 de .Março do corrente anno, conforme se Vl~ dos 
documentos presentes a este l\Jinisterio, assignou a sup
plicante termo de desistencia de indemnização e dos 
serviços perante o Juiz de Orphãos da 2.a vara da Côrtc, 
obrigando-se na mesma occasião o pai das menores, no
meado tutor, a cria l-as e educai-as, e consentindo a sup
plicante que estas ficassem em companhia da mãi até a 
idade de oito annos. Isto posto, bai'ta que V. Ex. St~ 
digne ordenar ao Administrador da Recebcdoria do 
Hio de Janeiro a averbação competente no livro da ma
tricula, não podendo o Governo Imperial converu·r :w 
fundo de emancipação a importancia de -1 :200~000 
a que se refere a peticionaria, por quanto, dTeeLuada c 
julgada a desistencia pelos motivos e nos termo~ C'\ postos, 
e cessando desde logo as obrigações e direitos d:1 suppl i
cante, não decorreu ainda o prazo, lindo o qual caberia 
haver a indemn ização em I i tu los de renda. 

Deus Guarde a V. Ex .-Tiwmaz José C Jelho de Almeida. 
-A' S. Ex. o Sr. BarãodeCotegipe. 

N. 287.- AGRICULTURA, CO)IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS .-E:u 20 DE JULHO DE 1877. 

1Janda matricular um ingenuo no município em que a mãi 
estiver rcsidindc. 

N. 80.-2. 3 Secção.-Directoria da Agr-icullura.
Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas.- Rio de Janeiro, 20 de Julho 
de i8i7. 

111m. e Exm. Sr.-Tendo-se aprescntallo na Col!ectoria 
das Hendas Geraes do municipio de Nictheroy, o Dr. 
Manoel Martins Torres, a fim de matricular um ingenuo, 
filho de uma sua escrava, que em tempo.fôra matriculada 
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no municipio do Itaborahy, e mais tarde averbaua em 
Cuyabá, <1llegando que esta v a de passagem nessa pro
víncia, e não podia, por motivo da distancia, fazer 
matricular o dito ingcnuo no município em que rslá 
averbada a mãi, recusou-se o Collectol' a attendel-o, 
dizendo que a lei não allmit tia aquella pretenção e levou 
o facto ao conhecimento de V. Ex., que remetteu a este 
Ministerio a consui ta do Collector, com officio de 21 ele 
.Maio ultimo. 

·Declaro aV. Ex., em resposta, que o ingenuo de que 
se tratà deve ser matriculado no município em que a 
mãi estiver residindo, cabendo ao senhor desta, caso seja 
excedido o prazo de tres mczes, marcado no art. L o do 
Decreto n. o 4960 de 8 de l\laio de 1872, justificar a 
demora havida na matricula e motivada pela bccurreneia 
da viagem. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província elo Hio ele .Janeiro. 

N. 288.-AGRICULTURA, COMMEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS. -E:u 20 DE JULHO DE 1877. 

Declara que á companhia é pennittido, independente ele autori
zação do Governo, fazer quacsquer opcrar,Cícs de credito, con
tanto que n;1o contrarie a legisla~iio p.:ttrin. e os estrttutos tb 
mesma companhia. 

N. ~)4,.-L a Seccão .-Dircctoria das Obras Publicas.-
1\linisterio dos Negocias da Agricultur:1, Commercio e 
Obra.-·:~ Publicas. - Hio de .lJnciro em 20 de .Julho 
de 1.877. 

Tendo a companhia da estra!.la de ferro sob sua fis
calisação pedido autorização para contrahir no paiz um 
cmprestimo de quinhentos contos de réis a fim de 
acudir ú diversos pagamentos na importancia approxi
marla de n:36:Hi0~000, communiquc Vm. ú Directoria 
tia mesma companhia. que lhe é permitlido fazer 
quaesquer operações de credito, independentemente de 



DO GOVERNO. 233 

prévia autorização do Governo, uma vez que não con
trarie a legislação pa tria, nem infrinja os seus esta tu tos, 
ou os contractos celebrados com os Governos Imperial 
c Provincial. 

Deus Guarde a Vm.-Thomaz José Coelho de Almeida.
Sr. Engenheiro Fiscal da estrada de ferro do Caran
gola . 

.\. 289.-.TUSTIÇA.-•E:u20 nE .JULHO DE 1877. 

N;lo podem servir conjunctamente no mesmo termo o Escriyão de 
orpllãos e seu sogro, 2. o Tabel!Ulo do Judicial. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- Hio Lle_,Janciro, 
20 elo .J alho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-- Declaro a V. Ex., em resposta ao 
otnéio n. o 90 de 14 do mcz findo, que~ ú vista da Ord. 
a ivro 1. o tit. 79 § -15, e dos Avisos de H de Outubro do 
cnno passado c 7 de Fevereiro ultimo, não podem serYir 
onjunctamente no termo de Sorocaba Jeronymo Ma

mede de Abreu LGbo, provido por Decreto de!) de Junho 
de :l867 no officio de Escrivão de orphãos, e seu sogro 
Manoel Alves Lobo, que exerce o de 2. o Tabellião do Ju
rlicia I no dito termo por Decreto de 13 de Outubro de 
1869. 

Devendo o effeito da incompaÚbilidade rccahir sobre 
o mencionado Alves Lobo, nomeado em ultimo lugar, 
vai o Governo Imperial providenciar sobre o mesmo 
assumpto, como fôr de justiça. 

Deus Guarde a V. Ex.- .Francisco Januario da Gama 
Cerqueint.- Sr. Presidente da Província de S. Paul~,-

~ D~ C.4:'!l.4~ 
-~~~\J\\ 
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N. 290.- MARINHA.- A VISO DE 21 DE JULHO DE 18i7 o 

Altrra o ~ i. o elo art. G. o das Instruc~ões que baixaram r,om 
o A viso de 27 de NoYem!Jro de !863 para o servi0o do Dique 
Imperiai. 

;J. a Secção.- N. 1549.- .1\linistcrio tlos Neg-ocios da 
)larinha.- Rio tle Janeiro, 21 de Julho de !877. 

Conformando-se com o parecer do Conselho Navnl, 
rmittiuo em Consulta n. o :t399, de 10 do corrente, Sua 
Alteza a Princeza Imperial, Regente em Nome do Im:
perador, Ha por bem Determinar, em solução ao officio 
de V. S. n.o 448, de 19 ele l\laio ultimo, que as portas· 
caixões e accessorios dos diqu~s <la Ilha das Cobras que, 
nos termos do ~ i. o do art. 6. o das lnstrucções annexas 
ao Aviso de 27 de Novembro de 1863, têm estado a 
cargo do respectivo machinistn, passem d'ora em diante 
ú responsabilidade do mestre daquelles diques; ficando 
assim o dito machinista exonerado de·semelhante en
cargo, e alteradas as citadas Instrucções. 

Deus Guarde a V. S.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
- Sr. Inspector do Arsenal de Marinha da Côrte. 

N. 291.- UlPERIO.- PORT.\RIA DE 23 DE JULHO DE 1877. 

~Iodifica algumas das disposições vigentes relativas aos exames 
geraes de preparatorios. -.- -· 

Sua ·A1téza a Princeza Imperial Regente, em Nome 
de Sua Magestade o Imperador, Ha por bem que nos 
Pxames geraes de preparatorios, de que trata o art. 112 
üo Regulamento que baixou com o Decreto n. o 1331 A 
de 17 de Fevereiro de 185~, se observem as seguintes 
Instrucções: 

Art. 1. 0 Na Côrte haverá exames nos mezes de Feve
reiro e Marco e de Julho a Novembro de cada anno, e 
nas provindas em Julho e Novembro, devendo abrir
se a inscripção dos candidatos nos ultimos dez dias dos 
mezes anteriores. 

Paragrapho unico. Estes prazos só serão prorogados, 
quando os inscriptos não houverem sido chamados por 
qualquer circumstancia independente de sua vontade ; 
e neste caso os exames continuarão por tantôs dias 
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uleis, quantos bastem parn ficar esgotada a lista dos 
examinandos. 

Art. 2. o O processo dos exames será o que se acha r.s
tabelecülo no Regulamento ue 7 de Dezembro de 1874, 
c no Decreto n. o 5429 de 2 de Outubro de 1873, com as 
modificações seguintes: 

·1.-0s exames começarão ás !) horas da manhã, não 
devendo exceder das 4 horas da tarde. Os examinandos 
terão i5 minutos para a pr-ova oral, e duas horas para a 
prova escripta, qualquer que (õt· a ma teria. 

11.-A prova oral será feita no mesmo dia, imme
diatamente depois da escripta. 

III.-Concluidas as provas de cada turma, proceder
se-ha logo ao respectivo julgamento, de modo que no 
mesmo dia seja conhecido e publicado o resultado dos 
exames. 

IV.- As turmas dos examinandos deverão ser de i O 
a 1!, não podendo constituir-se com menor numero 
senão nos ultimos dons dias de exames de cada mez. 

V .-Encerrada a inscripção de cada mez, serão os 
nomes dos inscriptos publicados logo no Diario ou folha 
official. 

VI.- Os candidatos inscriptos, que, tendo sido cha
mados por duas vezes, não comparecerem, só terão di
reito á nova chamada no mez seguinte; no qual, se 
ainda deixarem de comparecer por duas vezes, perderão 
a inscripção. 

VIL-A folha de papel, que cada examinando rece
ber para· a prova escripta, deverá ser rubricada pelo 
Presidente: ,da mesa e pelos examinadores na occasião 
de ser-lhe, entregue, repetindo-se essa formalidade 
toda a vez que se fornecer ao examinando mais papel. 

VIII.-Os membros das commissões examinadoras 
terão direito, se o rcqucrert>m, á gratificação de 10$, 
de cada turma que examinarem. Em seus impedimen
tos serão substituídos por cidadãos idoneos, indicados 
pelo Inspector Geral da Instruc~~ão primaria e secun· 
daria na Cõrte e pelos respectivos Delegados nas pro
vincias. 

Art. 3. o Os examinadores e os substitutos serão esco
lhidos de preferencia d'en tre os Professores publicos; e 
em falta ou impossibilidade destes serão designadas 
outras pessons nacionaes ou estrangeiras notoriamente 
h:-~ bi li ta das. 

Palacio do Rio de Janeiro em 23 de Julho de 1877.
Antonio da Costa Pinto Silva. 

cA:f"'\:FI:P.j=\:AAP 
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N. 292.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- El\I 23 DE JULHO DE 1877. 

Annulla os traballlos de duas.Juntas classificadoras de escravos. 

N. 82.-2. a Secção.- Directoria da Agricultura.
Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro, 23 de Julho de 1877. 

111m. c Exm. Sr.- Transmittiu-mc V. Ex., com 
officio de 8 do mez findo, o do Juiz do Orphãos do termo 
de Barra-l\lansa e mais papeis relativos aos trabalhos da 
Junta classificadora de escravos. 

Consta dos referidos papeis que, reunida a Junta em 
5 de .Janeiro do corrente anno, foram dados por encer
rados os respectivos trabalhos, assignando a a c ta sómen te 
o Presidente interino da Camara :Mllnicipal e o Promotor 
PuLlico, não olJstante declarar que todos os membros 
estavam presentes e rubricaram as cópias e os officios de 
remessa ao Presidente da província e ao Juiz de Or
phãos. 

A 8 de Fevereiro, composta a Junta do Presidente ela 
nova Camara Municipal, do Promotor Publico interino 
l\loura Carijó e do Collector, celebrou uma reunião para 
o fim de completar os trabalhos da outra .Junta, a seu 
ver incompletos, pela :-~uscncia do Collector, que não as
sistiu u reunião de 5 de Janeiro, nem assignou as actas 
~ mais papeis, e pela f;J I ta de communicação ao Presi
dente da província e ao Juiz de Orphãos, embora a acta 
de 5 de .Janeiro declarasse perfeitos aquellcs actos. Pa
receu mais á nova Junta que os trabalhos, além ele 
incompletos, eram irregulares, e procedeu á climi
na0ão de escravos incluídos na primeira relação, taes 
como filhos de conjuges maiores de i2 e menores de 21 
annos, netos e bisnetos e até um genro de classificados. 
Accresce que as actas das reuniões anteriores a 5 de Ja
neiro não tinham todas as assignaturas, sendo que, por 
occasião da ultima reunião (5 de Janeiro), o Collector 
estava ausente do município, por ter vindo á Côrte 
prestar contas ao Thesouro Nacianal. 

Examinados os documentos presentes a este Minis
teria, declaro nullos os trabalhos da primeira e da se
gunda Junta, que absolutamente não podem subsistir 
it vista das occurrencias expostas. 

Imperfeitos e irregulares os da primeira, cabia a se
gunda sómente submetter os factos ao conhecimento 
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dessa Presidencia e aguardar as oruens posteriores, em 
vez de considerar in terrompiclos actos que aquella decla
rára encerrados. 

Isto posto, convem que V. Ex. ordene a reunião da 
Junta classificadora para o fim de organizar os traualhos 
necessarios á ~pplicação da quota distribuida ao dito 
município da .Barra-Mansa, declarando-lhe V. Ex., na 
mesma occasião, que a exclusão dos filhos menores de 21 
annos e maiores de 12 não é regular, á vista de deei sões 
deste 1\Iinisterio, entre outr~s a do Aviso de !2 de No
vembro de 1875 á Presidencia da Provincia do Rio 
Grande do Norte. 

Deus Guarde a V. Ex..-Thomaz Jose Coelho de Alrnei
da.-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 293.- AGRICULTURA, COMM.ERCIO E OBRAS PU
BLICAS.- E:u 23 DE JULHO DE 1877. 

Declara que o 1\linistelio da Agricultura não se responsal.Jilisa 
pelas passagens nos paquetes das companhias subyencionadas 
ou favõrêéldas, qúe.excederem o numero das fixadas nos con
tractos; e bem assim pelas comedorias. 

N. 32.- La Secção.- Directoria do Commercio.-
1\Iinisterio dos Ncgocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 23 de Julho de 1.877. 

Faça V. S. constar ás competen les companlüas de 
navegação suLvencionadas que o .Ministerio a meu cargo, 
concedendo passagem por conta das de que dispõe o 
Governo, não se responsi.lbili:-;a pelas que excederem do 
numero marcado para cada Yiagem, nem tambem, como 
aliás já tem sido declarado, por comeuorias, senão 
(1uando assim for expressamente tleclarado. 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Dircctor Geral dos Correios. 
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N.29~.-FAZENDA.-E~I 26 DE JULHO DE1877. 

Declara que ás mãis dos Capellães do Exercito, fallecidos depoi5 
da promulgação do Regulamento n. 0 5679 de 27 de Junho de 
18i.í, compete o beneficio do ~~_i? s?ldo. 

1\Iinisterio dos Negocias da Fazenda. -H i o de Janeiro 
em 26 de Julho de 1877. 

O Bü·ão de Cotegipe~ Presidente do Tribunal do Thc
souro Nadonal, em virtude da Imperial Resolução de 
Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado 
de 18 do corrente mez, acêrca do re.queriinento de 
D. Antonia Felippa da Silva Guimarães, declara aos 
Srs. lnspectores das Thesourarias de Fazenda, para os 
detidos efieitos, que ás mãis dos Capellães do Exer
cito, fallecidos depois da promulgação do Regulamento 
n. u ti679 de 27 de Junho de 1874, compete o beneficio 
do meio soldo estabelecido na Lei de 6 de Novembro de 
1827, visto ter o mesmo Regulamento, pelos arts. o. o 

e 6. O, equiparado aos Officiaes do· Exercito os respec
tivos Capellãés, preceituando no art. 7. o que lhes são 
applicavcis todas as disposições das leis militares que 
co~cetlem mercês, isenções e fdvores aos Officiaes com
batentes. 

Barão de Cotegipe. 

N. 29;).- FAZENDA. - EM 26 DE JULHO DE 1877. 

Sem expressa concessão lla Assemblt:·a Geral, não podem as viu
vas dos militares accumula.t. pensões t.:om o meio soldo ; 
e o abono deste üs pessoas a quen1possa aproveitar 'ãileSõlüção 
Legislativa n.o 26!9 de f87o, deve. contar-se do despacho do 
Thesouro ou da Thesonraria que julgar provado o direito ela 
habilitandJ. 

~Iinisterio dos Negócios·' da Fncnd:1. -Rio dr .Ja
ncir•> em 26 de .Julho de t877. 

O ll1rão 1le Cotcgipe, Pres.identc do Tribunal do T!Jr
~ouro Nacional, communica aos Srs. Inspcctores das 
Thesourarias de Fazenda, para sua intelligencia e 
devidos e1Ieitos, que Sua Alteza a Princeza Imperial 
Regente, Conformc.~ndo·se com o parecer dado vela 
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Secção de Fazenda do Conselho de Estado sobre as 
duvidas suscitadas no mesmo Thesouro, relativamente 
á hal!ilitação de D. Emília Loureiro de Mello p:) ra per
ceber o meio soldo de seu finado marido o Major de 
voluntarios da Pa tria Elias José de Oliveira, Houve por 
bem Decidir, por Immediata Resolução de 1 i do cor
rente mez: 

Quanto á primeira, concernflnte ao pedido da suppli
cante, que, em face .da terminante disposição do art. 4. o 

da Lei de 6 de Novembro de 1827, não póde ella accu
mular a pensão de que goza, em virtude do Decreto 
n. o :'2586 de 3 de Julho de 187a, com o meio soldo que 
reclama, s.alvo nova conces:.:ão da Assembléa Geral ; 
sendo que a Resolução Legislativa n. o 2619 de 8 de 
SeLemlJro lambem de 1875, em que a mesma supplicante 
fundou o seu pedido, apenas dispensou a prescripção de 
cinco annos e.Jt favor do llireito derivado da citada Lei 
de 1827, mas não revogou as suas clausulas; 

Quanto it segunda, referenle á data de que se deve 
Ct•n ta r o meio soldo ás pessoas a quem possa aproveitar 
u favor da mencionalla Resoluç;1o, que, desde que o 
pag·amento não decorre do facto que faz nascer o direito, 
o fallecimcnto do Oflicial, mas da competente habili
lação, como alli é expresso, esta não póde ser julg-ada 
dclinitiva senão depois e a contar do despacho do The
souro ou da Thesouraria que jnlgar provado o direito 
da habilitação. 

Barão de Cotigipe. 

N. 296.- .MARINHA.- EM 27 DE JULHO DE 1877. 

Declara que no caso de fallecimento de pra~as das cornpanllias 
de aprendizes marinheiros, a importancia do peculio, se não 
fur Iegãimentc recianiá(Ii, deve reverter em beneficio do Asylo 
de InvaHdos. 

~ .• a Srcção. --N. 1618. -1\linistel'io do~ Neg·ocios da 
Marinha.- Rio dr .lanriro, 27 dr Julho de 1877. 

I IIm. c Exm. Sr.- O Capitão do Porto dessa pro
vincia em oflicio de 10 do corrente participa-me o fal
lecimento du aprendiz marinheiro Firmino José Gon
çalve:-) e o destino que teve o seu e~}Jolio. 
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Em resposta declaro a V. Ex. : 
1.. 0 Que, na fórma do Aviso de 21. de Julho de 1876, mui 

regularmente foi entregue ao Juiz de Orphãos a quantia 
de 26000 pertencente ao dilo aprendiz marinheiro. 

2. o Que a roupa do finado devia ser vendida em hasta 
publica conforme prece i túa o A viso de 8 de Junho de 
i865, com referencia ao art. 50 do Decreto e Reg-ula
mento n. o 4_U A de 5 de Junho de 1845, senuo o pro
dueto entregue ao di to Juiz, depois ele feita a compe
tente escripturação. 

3. 0 Que no caso do fallecimento ele praças de taes 
companhias, a importancia do peculio reverta em be
neficio do Asylo de Invalidas, excepto se fôr legalmente 
reclamada. 

E' esta a doutrina do art. 4. 0 do Decreto n. 0 5950 ele 
Junho de 1.875, e, portanto, não devia a caderneta da
quelle operaria ser entregue ao citado Juiz, do qual 
Gonvem que seja reclamada para o fim designado no 
mesmo Decreto. 

De tudo quanto iica ex pendido haja V. Ex. de da l' 
conhecimento ao mesmo CClpitão do Porto, para que em 
casos idcnticos não se reproduza semelhante irTegula
ridade. 

Deus Guarde a V. E'c-Luiz Antonio Pereir(t Franco. 
-Sr. Presidente da Província do Paraná. 

N. 297. -IMPERIO .- El\1 28 DE JULHO DE 1877. 

Declara que, no cas() de existirem duas turmas eleitas de Verca
dorcse de Juizes de Paz sem que por sentença do poder coÚÍpe
tc-nté esteja decidida a legitimidade de qualquer dellas' devem 
continuar no exercício os eleitos no quatriennio transacto para 
aquelles cargos. 

1.. a Directoria .- Ministcrio dos Negocias do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 28 de Julho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-,- Foi presente a Sua Altco.za a 
Princcza Imperial Hcgcnte, em Nome do Imperador, o 
officio dessa Presidcncia n. o ft:52 de ;; de l\la i o ultimo, 
transmittindo a representação ela AsscmLléa LcgislativJ. 
provincial, pedindo uma providencia que faça cessar o 
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estado anormal em que se acha a administração muni
cipal da villa da_Encruzilhada por existirem alli duas 
turmas legalmente eleitas de Vereadores e de Juizes de 
Paz de todos os districtos, sendo esta occurrencia pro
veniente do facto de haver o Poder Judiciario, no julga
mento das eleiç,ões respectivas, proferido em L a e 2. a 

insta ncias sentenças que se destruíram sem nada deci
direm sobre a validade das mesmas eleições. 

Ouvida a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho 
de Estado, e de conformidade com o seu parrccr, l\Ianda 
a mesma A ugusla Senhora declarar a V. Ex. que, no 
caso de já estarem de posse dos respectivos cargos os 
cidadãos ultimamente eleitos, não deve prevalecer este 
acto por ser nulla a posse de autoridade cuja legitimi
da,Je não foi reconhecida. e cumpre que se dê execução 
ao disposto no art. 2. o~ 33 do Decreto n. o 2675 de 20 
de Outubro de 187õ, ordenando essa Prcsidencia que 
continuem em exercício os Vereadores e Juizes de Paz 
do quatdennio findo até que a Assembléa Gera], a quem 
vai ser submettida a sobredita representação, decrete 
uma medida, que, decidindo definitivamente a questão 
ele que se trata, regule e previna as occurrcncias ana
Iogas. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Provincia de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul. 

N. 2!)8.-ll\IPERIO.-EM 28 DE JULHO DE 1877. 

Declara: Lo, que a Camara Municipal deve apurar separadamente 
os votos de eleic;ào paro,~hial, cuja validade depende de de-
cisão do Poder JudiCial; 2, 0

, que,annullada essa elei0ão,clevc-sc 
proceder a nova apura~:lo geral de conforrnid:Hle com a S<'n

tcnça do referido poder. 

1. a Directori:J. .-Ministerio tlos Ncgocios do Impcrio. 
-Rio de Janeiro em 28 de Julho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção dos Nc
gocios do Imperio do Conselho de Estado solJrc os officios 
dessa Presidcncia n. 0 ' 13 e 17, de 17 e 26 de Fevereiro 

DECISÕES DE :1.877. 3! 
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ultimo, relatiYOS a occurrencias que se deram por OCCa
sião de proceder a Camara Municipal da capital á apu
ração final dos votos da eleição de Vereadores e Juizes· 
de Paz feita em duplicata na freguezia de Cariacica; e, de 
conformidade com o parecer da mesma Secção, declaro a 
V. Ex.: 1.. 0

, que acertadamente resolvêra essa Presi
dencia, ordenando que fossem tomados em separado os 
votos daquella freguezia até que o Poder Iudiciario jul
gasse a reclamação apresentada contra a validade de 
uma das duas e·teições ai li feitas; 2 .. o que, havendo o 
mesmo poder annullado essa eleição, cujos votos tinham 
sido englobadamente apurados pela Camara l\lunicipal, 
cumpre ::J:Ue esta se reuna para dar execução á sentença 
que lhe fôra intimada, deduzindo da apuração feita ,,s 
votos julgados nullos, con tanclo os que foram conside
rad-os legítimos, e , expedindo os diplomas de confor
midade com o resultado obtido por esta nova apuração. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

N. 299.-GUERRA .-Ei\1 30 DE JULHO DE 1877.' 

Declara a quem compete a presidencia da Juntá de alistamento de 
cidadãos para o s_~!v:~_ç~ --~~~_itar ; no caso de destnernbração' de 
urha parochia, para a creação de outra, de cujos habitantes 
passe a fazer parte o Juiz de Paz mais votado. 

Ministerio dos Nego cios da Guerra. -Rio de Janeiro, 
30 de Julho de 1877. 

Em officio de 21 do corrente communica V. S. que, 
com a desinembração da . parochia ~e Inhaúma para a 
creaÇão da da Conceição do. Engenh? Novo, pass.ou a 
fazer parte dos habitantes desta ultima o :1. o JUIZ de 
Paz.,~ consulta a quem compete a.presidencia da Ju~ta 
parochial de alistamento no corrente anno, se ao <h to 
i. o Juiz de Paz, que por ter assumido· a jurisdicção 
civel, se julga agora com direito a ella, ou se a V. S., 
que é o mais votado elos que ficaram no territorio da 
di ta. freguezia de Inhaúma., e que .nessa qualidade já 
dirigiu os tr·abalhos da mesma Junta em 1875. 
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Em rcspo~ta declaro a V. S. que semelhante assumpto 
já está resolvido pelo Aviso de 2'~ de Agosto de !875, 
dirig-ido ao Subdelegado da freguezia de Nossa Senhora 
da Conceição da Ga vea, em virtude ela decisão dada pelo 
1\linisterio do Imperio em 1~ do mesmo mez e anno) esta
belecendo que o Juiz de Paz de uma freguezia, que 1icou 
residindo em territorio desmembrado desta para a 
creação de outra, não póde exercer jurisdicção em qual
quer dellas, caso em que se acha o 1. o Juiz de Paz dessa 
freguezia. 

Assim, pois, compete a V. S. presidir no corrente 
anno os trabalhos da Junta d8 alistamento dessa paro
chia. 

Deus Guarde a V. S.-DuquedeCaxias.-Sr. Joaquim 
Francisco Ferreira Rego, Juiz de Paz da freguezia de 
lnhaúma. 

N. 300.-FAZENDA..-E)I 31 DE JULHO DE 1877. 

Hcsol v e que sejam aceitos .. pelas razões e com a clausula que 
indica, certos documentos para a expedição de guias rela
tivas á transferencia de: pagamento dos juros de\ ::P.2!!~es. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 31 de Julho de 1877. 

O B3rão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro N :Jcional, em deferimento á petição transmittida 
pelo Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Pro
víncia de S. Paulo, com officio n. o 33 de 16 de Ma i o ul
timo, no qual D. Maria Gertrudes da Silva Gameiro c 
outros reclamam contra o acto da mesma Thesouraria, 
que negára-lhes as guias que requereram a fim de ser 
transferido para a Caixa ela Amortização o pagamento 
dos juros das apolices da divida publica que lhes foram 
legadas pelo Barão da Silva Gameiro: 1. o por terem 
sido omittidas na petição de transferencia do alludido 
pagamento, o nome dos lcgatarios, valor, numero, se
rie e anno em que foram emittidas as apolices de que 
se trata; 2. 0 por não darem as procuraçõe~aprescntadas 
pelo representante dos supplieantes poderes espe~ 
para requerer a referida tr:msfercncia; 3. o ~Cfe&l. ~f.\.;yL~,f. 
além disso insuffi~ien~es os ~r<J~lados de tae~f~~'ües ~ 
passadas por publica-forma a VISta de outrtiS ~~'r!orcs 

.-'/ ... ~.. ' // ~""-> . ,..-.., I--...:--___ 



DECISÕES 

resolveu autorizar a dita Thesouraria para dar as guias 
pedidas pelos reclamantes, uma vez que apresentem a 
publica-fórma d'onde foram extrahidas, visto já se -achar 
sanada a falta ele declaração do nome dos supplicantes, 
valor~ numero, serie e anno em que foram emittidas as 
apolices, como exige o art. i. o do Regulamento de 15 
de Janeiro de 1842~ com a relação que juntaram á sua 
petição dirigida ao Governo Imperial e ser improcedente 
o motivo da recusa das. procurações apresentadas por
que, conferindo os suustahelecimentos feitos pelo primi
tivo procurador, o Banco Rural c Hypothecario, por seus 
Directores, poderes para o substabelecido assignar ter
mos de transferencia e as averbar,ões neccssarias na 
Caixa da Amortização ou em qua(quer outra estação, 
abrange essa autorização tanto a averbação na dita The
sour·aria como a transferencia da mesma averbação 
d'ahi para a Caixa da Amortização ou para outra Tile
souraria. 

. Barão de Cotegipe. 

N. 30i.- AGRICULTURA, COM:MERCIO E OBRAS PU
BLICAS.- E;u 31 DE JULHO DE 1877. 

Os tej_g_g_!]-mmas expedidos pelas autoridades policiaes devem 
ser pagos no acto da expedição pel<J.S partes a que interessarem 
as diligencias policiaes. 

Circular.- N. L- La Secção.- Direcloria do Com
mercio.-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas.- Hio de Janeiro em 31 de 
Julho de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Attendendo ao que me represen
tou, em ofiicio n. o 354 de li do corrente mez, o Conse
lheiro Director Geral dos Telegraphos ácerca d!l expe
dição de telegrammas gratuitos para diligencias officiaes. 
declaro a V. Ex., para seu conhecimento e governo, que 
correnuo as uespezas e custas nos processos em que não 
cabe a acção oflicial por conta das partes interessadas, 
uevem os telcgrammas~ para diligencias policiaes pro
movidas ou requeridas pelas mêsmas partes, ser pagos por 
estas no acto da expedição. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Província lle ... 

.Ad'I:AP~ 
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N. 302.-JUSTIÇA.-E:\I i DE AGOSTO DE 1877. 

Deve ser mantido no exercicio um Offlcial do registro geral_ das 
hypothecas_, não obstante a desannexação determinada por lei 
provincial. 

2.a Secção.-1\linisterio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, i de Agosto de !877. 

Illm. e Exm. Sr.-O Governo Imperial approva o 
acto dessa Presidencia, constante do oficio n. o 70 do L o 
de Maio ultimo, em virtude do qual resolveu V. Ex. que, 
á vista da Lei n. o !237 de 2í de Setembro de i86i: art. 7. o 
§ 3. ", com referencia ao Decreto n. o 482 de 1.4 de No
vembro de 1846, e Regulamento n. o 3-í53 de 26 de Abril 
de t86ti art. 7. 0

• ~~ L 0 e 2. 0
, e disposições do Aviso n.0 

337 de 3 de Agosto de !865, devia ser mantido no exer
cício de Oficial do registro geral de hypothecas da.co
marca de Cametá o Tabellião de notas Carlos Eugenio de 
i\loraes, não obstante a desannexação determinada pela 
Lei Provincial n. o 88í de 16 de Abril deste anno, con
forme, em casos iden ti c os, foi decíd ido pelos A vis os n. os 

357 de :19 de Agosto de 1865 e !22 de 20 de Março de 
1866. 

Deus Guarde a V. EY .-Francisco Januario da Gamr.t 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 303.- FAZENDA.- EM l DE AGOSTO DE 1877. 

Não tem lugar a concessão de ~()ratoria a exactor ou em
pregado responsavel, para pagamento de alcances. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Ja
neiro em i de Agosto de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da Thesou
raria de Fazenda da Província de 1\Iinas Geraes que não 
póde ser deferido o requerimento transmittido com o 
seu officio n.o 18 de 11 do corrente mez, no qual Antonio 
Guedes Pinto pede moratoria por quatro annos para 
pagar o alcance de 12:08~$)507, liquidado em suas 

(' 
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contas como Colleetor d~s rendas geraes do município 
de S. Paulo de 1\luriahé, nos exercícios de 1872-H37:3 
~té 187~-1875; visto que a essa graça não tem direi to 
o cxactor ou empregado responsavel, para p:;gamento 
dos respectivos alcances, á vista do disposto no art. 4J 
da Lei de 28 de Outubro de 18~8 c do art. 37 da de 17 
de Setembro d.c 1851. 

E como áquella importancia se ache iiicluida a de 
11:900~683, proveniente de porcentagens de mais de
duzidas pelo referido exactor para si e seu Escrivão, 
quando era facil verificar esse exces8o pelo exame a 
que se devia ter procedido por occasião de entregar o 
referido ex-Collector a renda arrecadada; cumpre que o 
Sr. Insp~ctor informe em que se baseou o desconto da 
commissão de 2i.S 0

/ 0 , quando só era devido a· de 15 °/0 , 

como consta do supracitado officio; suspendendo no 
entretanto a execução para a cobrança do mencionado 
alcance! se já tiver sido intentada, até que se resolva 
sobre o assumpto de que se trata á vista dos esclareci
mentos ora exigidos. 

Barão de Cotegipe. 

N. 30í.-AGRICULTURA, COMMERCIQ E OBRAS 
PUBLICAS.-El\1 1 DE AGOSTO DE 1877. 

Auloriza a concessão, sob as condições do Regulamento de :19 de 
Jane,iro de !867, de lotes de terras ás pessoas pobres que 
affiuirem á extincta colonia do ~:rucury. 

N. Hi.-3. a Secção .-Dire ctoria da Agricultura.
Ministedo dos N egocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. -Rio de Janeiro em 1 de Agosto de 1877. 

A' vista do que Vm. communicou á Inspectoria Geral 
das Terras e Colonisação, em officio de 8 de Junho ultimo, 
relativamente á affiuencia de pessoas pobres que do in
terior dessa província têm vindo para essa extincta co
Jonia e invadido terras devolutas, cuja import;:mcia 
estão impossibilitados de pagar actualmente, autorizo 
Vm. a conceder, sob as condições prescriptas no Regu
lamento de 19 de Janeiro de 1867, lotes de terras aos 
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chefes de famílias que se mostrem, por sua moraliuade 
e aptidão, .capazes de se dedicar activamente ao trabalho 
rural, podendo comprehencler na concessão os solteiros 
em quem concorram aquelles requisitos, segundo foi 
recommendado na 1. a parte do Aviso Circular de 30 de 
Dezembro do anno proximo findo. · 

Aos indivíduos assim beneficiados não será conce
dido nenhum dos clAmais favores de que trata o men
lcionado aviso circular. 

Deus Guarde a Vm.-Thonwz José Coelho de Almeirla.
Sr. Engenheiro Miguel de Teive e Argollo. 

N. ~0:5.- AGRICULTURA, CQ)IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E:u 2 DE AGOSTO DE 1877. 

Declara que a representação da Associação Cammetcial de Santos 
está no caso de ser desde já ãrtendida, · de accôrdo com a 
opinião da superintendencia da estrada, não exigindo-se o 
frete addicional, senão quando o peso exceder de LOOO kilo
gramrüãs~·-·--

N. H>.- L a Secção.- Directoria das Obras Publicas.
Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 2 de Agosto de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- A' vista do que expõe o Superin
tendente da estrada de ferro de Santos a Jundiahy, em 
officio de :l3 de Junho ultimo que, por cópia, acompa
nhou o do respectivo Engenheiro. Fiscal, e o de V. Ex. 
de :19 de Julho pruximo findo, sob n.o i li, declaro-lhe, 
que a representação da Associação Commercia I de 
Santos está no caso de ser desle já attendida, de acc6rdo 
com a opinião da referida superintendencia, isto é, 
não exigir-se o frete acldicional, senão quando o peso 
do volume exceder de !.000 kilogrammas, ficando neste 
sentido modificado o art. 38 das Tarifas e Instruccões 
regulamentares a que se refere o Decreto n. o 58í5 de 
12 de Dezembro de t87.í. O que V. Ex. communicará, 
para os devidos etl'eítos, ao dito Engenheiro Fiscal. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

tA:AAf'.;fi:AA.t> 
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N. 306.- AGRICULTURA, COMl\IERCIO E OBRAS 
PUBLIG~S.- E?ti 2 DE AGOSTO DE i877. 

Rccommenua a expediç;lo de ordens para que ms cstaÇlíes rlc 
Queluz, C:tchocira e outras não sejam recebidos generos nos 
trens da estrada de ferro sem terem pago os impostos de sahida 
a que estão sujeitos. - ---

N. Gl.-1.a Secção.- Dircctoria elas Obras Public!ls.
:\Iinistcrio dos Ne.c-ocios da Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 2 de Agosto de 1877. 

Representando a Presidencia ela Província ele S. Paulo, 
que 8S rendas provinei8es sofTrem notavcl desfalque 
em razão de serem recebidos nos trens dessa estrada 
de ferro nas estações de Que! uz, Cachoeira, Lavrinhas, 
Doa-Vista, Itati<Jia, Campo Bello e Rezende, generos da 
mesma província, sem terem pago os impostos a que 
estão sujeitos, exprça Vm. as nccessarias ordens para 
que nas J i tas estações não sejam recebidos generos, sr~m 
tlue os carregauores mostrem, em deYida fórma, terem 
pago os direitos de sabida. 

Deus Guarde a Vm.- Thomaz José Coelho de Almeida.
Sr. Director da Estrada de ferro D. Pedro li. 

N. 307.- JUSTIÇA.- Ei\I ~ DE AGOSTO DE 1877. 

Providenc!a sobre o destino, que se deve! dar aos livros das antigas 
Consc'rvatorias, nas provincias, onde ellas foram substituidas 
p;;-las-funtas· Commerciaes . 

.í.a Scccão.-Ministerio dos Negocias da Justica .-
Rio de JarÍeiro, 4 de Agosto de 1877. · 

lllm. c Exm. Sr.-Foi presente a Sua Alteza a Princcza 
Imperial Regente, em Nome do Imperador, o officio 
n. 0 :15 de 19 de Julho ultimo, no qual o Presidente da 
Junta Commercial de Porto Alegre consulta sobre o 
rlestino, que devem ter os livros dasConserv~torias do 
Commercio, que, em virtude do Decreto n.o 6384 de 30 
de Novembro do anno tlndo, ficaram extinctas e não 
foram substituidas por luspcctoriJs CJmmcrciacs~ vi~t() 
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entrar em duvida se os ditos livros devem ser recolhidos 
ao <~rchivod!l Junta, ou ficar depositados n<~s Repartições, 
a cargo das quaes estavam aquellas Conservatorias. 

E a mesma Augusta Senhon 1\landa declarar a V. Ex., 
a fim de o fazer constar áquelle funccionario, para seu 
conhecimento c devida execução, que os livros da antig-a 
Conservatoria devem ser recolhidos ao archivo cla.Jnnta 
Commercial.,. não só para conservarem-se melhor a~ 
tradições e historia da Repartição, como para maior 
commodidade do commercio, ficando reunidos em um 
só lugar todos os documentos relativos a uma certa 
ordem de negocios, tanto mais quanto as a ttribuições dos 
Conservadores não foram distribuídas aos Inspectores das 
Alfand·egas, e Administradores das Mesas de H.endas, em 
razJo dos cargos por ellcs occupados. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Januario da Gama 
Cergueira.-Sr. Presidente da Província de S. Petlro 
uo Rio Grande do Sul. 

N. 308.-I.MPERIO.-E:u !1, DE AGOSTO DE 1877. 

Declara que podem ser accumulados os cargos de Escrivão do 
Juizo de Paz e de Secretario da Carnara Municipal. 

f. a Directol'ia .-1\Iinisterio dos Negocioz do Imperio. 
-Rio de J;:meiro em 41: de Agosto de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio des~a 
Presitlencia n. o 5G, de 1.:3 tio mcz proximo findo, declaro 
a V. Ex. que, nos termos do Aviso~ n. o 481 de 22 de No
vembro de 18G9, púde ser accumulado o cargo de Es
erivão do Juizo de Paz com o úe Secretario da Camara 
l\Iunit~ipal; cumprindo, porém, que as autoridades que 
nomeam e dcmiltem taes empregados providenciem 
c:omo o exigir o serviço, si reconhecerem que de tal 
accumulação resultam inconvenientes para o regular 
desempenho das funcções de cada um dos di ~os cargos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província do Espírito Santo. 

PECJ,SOF.S DE 1877, 02 
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N. 309.- FAZENDA.- E~l 6 DE AGOSTO DE :1877. 

Recommenda a stricta observancia das Circulares de lO de 
Janeiro e 20 de Dezembro de :1.867, que determinam a ve
rificação repetida do estado dos cofres a cargo dos Thesou-
reiros !} outros responsaveis á Fazenda Publica. ~--

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de .Janeiro 
em 6 de Agosto de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Trilmnal do The
souro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesou
r;-~rias de Fazenda que informem quantas vezes em cada 
anno tem sido posta em pratica a providencia ele que 
trata a Circular de 10 de Janeiro de 1867, quér nas 
mcsmils Thesourarias, quér nas Repartições que lhes são 
subordinadas ; e porque, se foram dados os balanços 
inesperados a que ella se refere, não remctteram ao 
Thesouro os termos do estado das caixas a C!lrgo dos 
Thesoureiros de taes Repartições. 

Outrosim, recommenda-lhes a stricta observancia, 
não só da citada Circular, como da de ~O de Dezembro 
daquelle anno, ambas abaixo transcriptas, em todas as 
Repartições deste Ministerio, as quaes deverão remettcr 
exemplares da presente Circular, exigindo ao mesmo 
tempo que lhes enviem os termos dos referidos balanços, 
a fim de serem transmittidos ao Thesouro, com as in
formãções e observaÇões que se lhes offerecerem. 

Barão de Cotegipe. 

:Ministerio dos Negocíos da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 10 de Janei-ro de l8ü7. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos. Presidente do Tri
bunal do Thesouro Nacional, reconhecendo (I necessi
dade de verificar-se t·epetidas vezes o estado dos cofres 
a cargo dos Thesoureiros e outros responsavcis á Fa;. 
zrmda Publica, orllena aos Srs. lnsp~ctores das Thesou
rarias de Fazenda, que, além dos balanços semestraes 
em conformidade das disposições em vigor, procedam 
extraordinariamente em épocas indeterminadas, quatro 
vczeg pelo menos durante o anno financeiro, ao exame 
e veriticação dos di tos cofres, e ordenem aos chefes das 
Repartições subordinadas ás Thesourarias de Fazenda 
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que o mesmo façam quanto aos cofres respectivos, l<l
vranrlo-se os precisos termos, e dando conta ao Thesouro 
de assim o tr.rem feito, e dos abusos ou omissões 
que encontrarem· por essa occasião, sem prejuízo de 
quaesquer outras providencias na fórma da lei contra os 
di tos rcsponsa v eis. 

Zacarias de Góes e Yasconcellos. 

Jlinisterio dos Negocios da Fazenda. -Rio de .Janeiro 
em 20 de Dezembro de 1.867. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos, Presidente do Tri
hunal do Thesouro Nacional, ordena aos Sr-.. Inspectores 
das Thesourarias de Fazenda que, quando derem balanço 
:1os seus cofres proeeàa m com toua a minudencia á ve
rificação dos valores em caixa, cessando de um;i vez o 
abuso praticado em algumas Thesourarias de se limi
têlreni a contar os respectivos maços pela indicação dos 
rotulos; licando-lhes isto como regra nos balanços dos 
cofres de outras quaesquer Repartições. 

Zacarias de Góes e Vasconcellos. 

N. 310.-AGRlCULTURA., CO~iMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.~ E:u 6 DE AGOSTO DE 1.877. 

Os passageiros dos suhurbios são obrigados a exhibir os seus 
bilhetes, quando exigidos pelo empregado competente do trem, 
sob pena de pagarem nova passagem. 

N. 67 .-La Secção.-Directoria das Obras Publicas. 
-l\linisterio dos Negocias ela Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em G de Agosto de 1877. 

Em officio n. o !73, de ~7 de Julho proximo findo, 
expõe \ m. que, negando-se muitos passageiros dos 
suburhios a apresenta r seus bilhetes durante a vi age _____ •• _...._ 
quando exigidos pelos conductorPs de trem, co s~ '· ·~; : -~ 
póde considerJr o pas::;agei ro como niTo esta ~(~~t\'iOJ -. ··' -..1_.;;: 
de bilhete e portanto obrig-ai-o a pagar s .R~:4fem. · 

Dec_Jaro a Vm. em resposta,_ que em/o~.~ 14, c i8 
combmados com o 93 das Tanfas e Jnstf~·ões regula

···~ 
. ~ 
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mentares approvadas pelo Decreto n. 0 ~868 de G de Fe
vereiro de 1875, acha solução á sua consulta; sendo, 
porém, conveniente fazer aifixar no interior dos carros 
annuncios no sentido de serem obrigados a pagar suas 
passagens os que ·deixarem de apresentar o respectivo 
bilhete, quando, durante a viagem, fúr exigido pelo 
concluctor de trem. 

Deus Guarde a Vm.-Thoma~ José Coelho de Almeida. 
-Sr. Direclor da Estrada de ferro D. Pedro li. 

N. 3Ll.-l\IARINHA .- Ku 7 DE Ar.osro DE 1877. 

Declara 1Jue os Enfermeiros não têm direito a vencimento du
r:mtc o tempo-· ein que, como doentes, estiverem em trata
mento nos Ilospitaes ele Marinha. 

~-a Secção.- N. 17iG.-1Hinisterio dos Negocias da 
Marinha.- Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1877. 

Em officio n.o 2~7 de 16 de ~brço ultimo pede V. S. 
esclarecimentos no sentido de resolver se os Enfer
meiros desse Hospital têm direito ou não a vencimentos 
durante o tempo em que ahi se acharem em tratamento 
nos casos de enfermiLlaclc. 

De accôrdo com o p:ueccr do Conselho Naval, emit
tido em consulta n.o 3~G3 J.c 19 de Junho proximo pre
terito, declaro a V. S. pâra os devidos efi~itos que, 
peruendo tacs praças os respectivos vencimentos, sempre 
que deixam o exercício dos seus empregos, devem igual
mente ficar sem direito aos ditos vencimentos na hy
pothcse acima referida. 

Deus Guarde a V. S.- Lu i~ Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Dircctor do Hospital de 1\larinha da Côrte. 
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N. 312.-FAZENDA.-EJU iO DE AGOSTO DE :1877. 

Sobre os emolumentos que devem pagar as certidões extrahidas 
dos livros de matricula especial dos escravos. 

Ministcrio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janci
ro em 10 de Agosto de i877. 

111m. e Exm. Sr.-Em resposta á consulta de V. Ex. 
exarada em A viso n. o 29 de 30 de Junho ultimo, dccla
ro a V. Ex. que os emolum~~ntos de busea de que trata 
o Regulamento de 21 de Abril de i85ü, ~ 108, n. o 3, só 
são devidos nas certidões extrahidas dos livros de ma
tricula especial dos escravos quando taes livros já este
jam findos. No caso contrario, ficam as referidas certi
dões sujeitas apenas aos respectivos emolumentos, na 
razão de tiO réis por linha de trinta letras; nunca pa
gando~ porém, menos de mil réis. 

Deus Guarde a V. Ex..-Barão de Cotegipe.-A' S. Ex. 
o Sr. Thomaz José Coelho de Almeida. 

N. 313 .-AGRICULTURA_, COM~IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E:\1 10 DE AGOSTO DE i877. 

Fixa regras para as licencas concedidas a empregados subor
dinados aoiÜ~istcrio da Agricultura. 

Circular.- N. i2.- La Secção.- Dircctoria das 
Obras Publicas.- Ministerio llos Negocias da Agricul- · 
tura~ Commerdo e Obras Publicas.- Hio de Janeiro 
em 10 de Agosto de 1877. 

Convindo fixar reQ"ras á~erc;-~ das liccnc:;-~s conceclidas 
a empregados subordinados ao l\linisteriÕ a meu carg-o, 
recommendo a Ym. que faça observar as que seguem: 

1. a O sello das I icenças concedidas a empregados nas 
estradas, será pago antes do -cumpra-se- do chefe. 

No caso em que o agraciado possa gozar da licença 
sem aquella formJlidade, o pagaffi:mto do sello deverá 
ter lugar antes que se comece a contar o tempo da 
mesma licença, ou produza ella qualquer outro effeito. 

.._. 
'' 
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2. a A falta destas formaliJades privará o agraciado 
do direito de receber os respectivos vencimentos. 

3. a A licença ficará sem cffeito se o agTaciado não 
começar a gozai-a dentro de 30 di:ls contados da Jata 
em quo fór publicada no Diario 0/ficial, ou lhe fôr 
communicada. 

4. a Os vencimentos a que os herdeiros de funccio
naríos publiccs tiverem direito, só serão pagos obser
vada,s as disposições lcgaes, salvo o caso de expres.-;a 
autorização especial deste :Ministerio. 

Deus Guarde a V m.- Thomaz José Coelho de A.lmeida.-
Sr ..•.. 

o:.A:A.FI:f' :f\:.F\:.1''-:P 

N. 31.1.-JUSTIÇA.-EM H. DE AGOSTO DE 1877. 

Declara que é prohibido empregar, para a segurança de presos, 
meios além dos estabelecidos por lei e regulamentos approvados 
pelo Governo; e que aos Juizes l\Iunicipaes não é licito trans
mittir ordens aos carcereiros. 

:3.a Secção.-lVHnisterio dos Negocias da Justiça.
Hio de Janeiro, i 1 de Agosto de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em officio de 2.1 do mcz findo suiJ
mctteu V. Ex.. á consideração do Governo Imperial as 
consultas, que ao Chefe de Policia dirigiu o Delega tio do 
termo de Caçapava: 

l. a Si, na qu<1lidadc de lnspector da cadeia daquelle 
termo e principal responsavcl pela segurança dos presos, 
·póde conservar em ferros os pron unciat.los por crimes 
graves. 

2.a Si o Juiz Municipal, a cuja disposição elles se 
acharem, tem competencia para ordenar ao carcereiro 
que lhe_;; tire os ferros, postos por ordem do Delegado. 

Declaro, em resposta ao referiuo officio, que o mesmo 
Governo Imperial conform:1-se com a deci:-ão proferiJa 
pelo Chefe de Pol il·ie;, e com a qual Y. Ex. concorda; 
pelo 4ue, convem que Úllllellas autoridades faç:1 constar. 

Quanto á primeira duvida, que é prohi!Jillo empregar, 
para segurança de presos, meios, além dos estabelecidos 
por lei, e regulamentos approvados pelo Governo, visto 
como, no caso em questão., estando os réos simplesmente 
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r~ronunciados, o a Iludido meio de segurança seria dupla
mente illegal e violento, por isso que os sujeitaria a 
uma pena, que só deve ser executa da depois de condem
nados no gráo maximo do art. 193 do Codi~o Crimin;d, 
conforme dispõe o art. (1,4, do mesmo Codigo. 

Quanto á segunda duvida, que não só estando confiadas 
ao carcereiro da cadeia a boa guJrda e segurança elos 
presos, mas tambem devendo elles cingir-se ás leis, 
regulamentos existentes, e ás determinações da autori
dade encarregada da fiscalisação das prisões, 20 Juiz 
Municipal não é licito transmittir ordens áquelle 
empregado sobre taes assumptos; cabendo- I be a pCilas 
representa r contra quaesquer a Lusos que cheguem ao 
seu conhecimento, conforme, a respeito dos JuizAs de 
Direito em correição, decidiu o A viso n. o ~3~ de 30 de 
Novembro de 1857, e solicita r providencias, que façam 
cessar ta e.; abusos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

N. 315.-GUERRA.-El\1 11 DE AGOSTO DE 1877. 

Extingue a Enfermaria da fo.!J.?Jeza do Brum, na Provincia de 
Pernambuco-.-- -

1\Iinisterio dos Negocias da Guerra .-Rio de Janeiro, 
ll de Agosto de 1877. 

Illm. e Exm. Sr. -Declaro a V. Ex., par:J seu conltc
cimento e execução, que fica extincta a Enfermaria da 
fortaleza do Brum, e bem assim que deve expedir suas 
ordens, a fim ele não serem recebidosno Hospital Mil i ta r, 
dessa província os presos paizanos empregados nas fa
chinas dos corpos e das fortalezas, os quaes, quando 
doentes, devem ser remettidos para a Casa de Detençiio. 

Deus Guarde a V. Ex .-Duque 1e Ca·cücs .-SI'. Pr('si
dente ll.a Provincia de Pernambuco. 

ú'\.:AFI:.F'~ 

./. 
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N. 316.-JUSTIÇA.-EK i3 DE AGOSTO DE 1877. 

Declara que o prazo legal para o supplentc do' Ju-iz Municipal 
,prestar juramento póde ser prorogado, quando a tãliâ do mesmo 
fôr devida a motivo iudependQnte da vontade do nomeado. 

4.a Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.-
Rio de Janeiro, 13 de Agosto de 1877. · 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., a fim de o fazer 
constar ao Inspector da Thesouraria uessa província, que 
é approvado o acto, prlo qnal V. EL mandou pagar a 
gratificação redamada pelo supplente do Juiz l\Innicipal 
do termo de Ouricury, Antonio Leonel ele Alencar, vis to 
Sf'f improcedente a duvida apresentada pela Thesounria, 
de ter sido o juramento do mesmo supplente prestado 
fóra do prazo lep:al, tlcsdc que este fóra prorogado, c o 
podia ser naquelle caso, porquanto a falta do juramento 
era devida a motivo independente da vontade <lo 
nomeado, como terminantemente já se declarou pelo 
Aviso n. o 38'.~, de 20 de Novembro de 187!, explicando 
o art. 2. o do Decreto n. o 2012 de 4 de Novembro 
de 1857. 

Por esse motivo não têm applicação, na hypothese, 
os Avisos n. os 489 de l8G5 e i37 de !87 I, referidos pelo 
Inspector. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gan2a 
Cerqueira.-Sr. Presidente da Provint~ia de Pernamlmco. 

N. 317 .-FAZENDA.- EM 13 DE AGOSTO DE 1877. 

As mat.:llinas de piL:ar canna uão eslào isentas do pag~unenlo 
de direitos. 

l\Iinistcrio dos NcQ·ocios <Ia Fazrnda.-Rio Lle Janeiro 
em 13 de Agosto de ~1~77. 

Communico a V. S., pua os dt>.vidos cffeitos, qm~ 
fui indeferido nrlo Trilmnal Llo Thesouro Nacional o 
recurso ue Cosia Gallo ê.: Bd interposto das decisões 
dessa Inspectoria de 1.0 c 2L ue Junho do armo pa.;;,sado 
c 14: Je l\Iaio ultimo, que rH~gararn-ibcs isenção de direi
tos de consumo para seis machinas de picar canna 
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vindas do I-lavre no vapor francez Ville de Santos, 
vis~o não estarem as ditas machinas comprehendidas 
no art. 4. o, ~ 29, das disposições preliminares da Tarifa 
das Alfandegas, nem no art. 12H.i da mesma Tarifa. 

Deus Guarde a V. S~ -Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro fnspector da Alfandegado Rio de Janeir~. 

N. 318.-FAZENDA~-E:u 14.DE AGOSTO DE 1877. 

As questões sobre preferencia á ~onccssão de· terrenos de mari
nhas, de reservados nas margens dos rios c dc-aecrescfdos são 
resolvidas, nas províncias, pelos respectivos Presidentes~ com 
recurso para o Conselho de Estado. 

1\Iinisterio elos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em flf de Agosto de !877. 

O B;1rão de Cotegipc, Presidente do Tribunal do The
souro Naciona I, comm un ica ao Sr. Inspe~tor da The
souraria de Fazenda da Provinda de Santa Catharina 
que foi indeferido o requerimento que acompanhou o 
seu officio n. o 6 de 27 de Julho ultimo, no qual Fer
nando Hackrad t pedira que se lhe mandasse passar 
titulo de aforamento do terreno fronteiro á casa de sua 
propriedade sita ú rua do Príncipe n. o 32, canto da do 
Ouvidor, na capital da mesma província, e que lhe foi 

·negado pela Presidencia por estar o mesmo terreno 
comprellendiclo no que foi concedido para logradouro 
publico á Camara 1\Iunicipal em 17 de Junho de 1847, 
sem reclamação alguma por parte de quem quer que 
fo~se, como informa o dito Sr. Inspector no citado 
officio, visto que, competindo á Prcsidencia resolver 
sobre o direi to de preferencia á concessão de taes ter
renos, na fórma do art. 1.~, § 2. 0 , do Regulamento an
ncxo ao Decreto de 22 de Fevereiro ele 18G8, da sua 
decisão sú cabe recurso para o Conselho de Estado, de 
conformidade com o art. :) . o do referido regulamento. 

Barão de Cot(Jgipe. 

DECISÕES DE {877. 33 
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N. 319.-JUSTIÇA.-El\1 Hl: DEAGOSTO DE 1877. 

Fixa a intelligencia do art. 13 do Decreto n. 0 638-i. de 30 de No
vembro de 1876. 

4.a Secção.- Ministerio dos Negocios da Jusliça.
Rio de Janeiro, i~ de Agosto de 1877. 

Foi presente a Sua Alteza a Princeza Imperial Re
gente, em Nome do Imperador, o requerimento por 
V. S. remettido com o o1Ilcio de 13 Lle Abril ultimo~ no 
qu1l o Porteiro dessa Junta e o seu Ajudante reclamam 
contra a reducção feita pelo Thesouro em suas gratifi
cações, fixadas na tabella annexa ao Decreto n. o 638í ele 
30 de Novembro de 1876. 

E a mesma Augusta Senhora Houve por bem Resolver 
que o art. 1.3 elo citado decreto, garantindo aos empre
gados actuae~ tbs Juntas, que pertenceram ao Tribunal 
do Comrnercio, o qüe de mais· estivessem recebendo 
cõiilõüfi:tenatlo~ :~utoriza aquella reducção, devemlo-se 
deduzir da gratificação o augmento correspondente no 
ordenado, de modo que os vencimentos totaes não ex
cedam os marcados na t(lbclla annexa ao mesmo decreto. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento, e 
para fazê l-o eonstar aos referidos empregados. 

Deus Guarde a V. S.- F'rancisco Januario da Gama 
Cerqueira.-Sr. Presidente da Junta Commerdal ua 
Curte. 

N. 320.- JUSTIÇA.- El\1 1.4 DE AGOSTO DE 1877. 

Sobre o mesmo assumpto. 

4. a Secção.- Ministcrio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 1~ de Agosto de 1.8j7. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao 
officio n. o 829 de !i de Maio ultimo, e para fazêl-o 
constar êiO Tnspector ua Thesouraria de Fazenda dessa 
província, que o Porteiro da Junta Commercial deve 
perceber o mesmo ordenado, que lhe competia por 
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exercer igual cargo no ext i neto Tribunal do Commercio,. 
á vista do que dispõe o art. 13 do Decreto n. o 638~ de 
30 de Novembro de t876, deduzindo·se da gratificação 
o augmento correspondente, de modo que o to ta I dos 
vcacimentos não exceda o marcado na tabella annexa 
ao mesmo decreto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira .-Sr. Presidcn te <la Província de Pernam· 
buco. 

N. :121.-JUSTIÇA.-E:~I 14 DE AGOSTO DE 1877. 

Declara que a nossa legislação garante seus vencimentos aos em
pregados de')RepartiQões ex tinctàs. -- ---- ·-··. ~ -· -

-~.a Secção .-1\linisterio dos Neg-ocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 14 de Agosto de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.-Foi presente a Sua Alteza a Prin· 
ceza Imperial Regente, em Nome do Imperador, o i'e
querimento em que Herculano Olcgario Ribeiro Castro, 
Continuo do extincto Tribunal do Commercio dessa 
província, pede para ser addido nessa qualidade á Junta 
Commercial. 

E a mesma Augusta Senhora Houve por bem Attender 
áquclla pretenção, visto que a nossa legislação garante 
seus vencimentos aos empregados de Repartições ex
tinctas; devendo, pois, o supplicante ficar servindo na 
Junta Commercial, percebendo as mesmas vantagens 
que lhe competiam no Tribunal do Commercio,- em
quanto não se lhe der outro destino. 

Deus Guarde a V. ·Ex.-Francisco Januario da Gama ___ __ 
Cerqueira.-Sr. Presidente da Provincia de Per ·.. --- 1 !.~' ·
buco. 0 ~ \!}.. \;rF~A.,f. 

,,(',..\.)',::>,. ") 
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N. 322.-JUSTIÇA.-EI\1 1.4 DE AGOSTO DE 1877. 

Sobre o mesmo assumpto. 

4. a Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, i~ de Agosto de 1877. 

Illm. e E:on. Sr.- Declaro a V. Ex., a fim de o fazer 
constar ao Inspector da Thesouraria de Fazenda dessa 
província, em resposta ao officio n. o 9 de 22 de Maio 
ultimo, que o empregadoaddido a uma Repàrtição, por 
ter pertencido a outra que foi ex.tincta, deve continuar 
a perceber os vencimentos que nesta lhe competiam ; 
pelo que approvo o ado do mesmo Inspector, que desse 
modo procedeu quanto ao empregado, que foi mandado 
addir á Junta Commer·Gial, depois de extincto o Tri
bunal do Commercio. 

Deus Guarde a V. Ex..- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de Pernam
bUGO. 

N. 323.- JUSTIÇA.- El\1 i6 DE AGOSTO DE :1.877. 

Sobre o exercicio interino do lugar de Secretario das Juntas 
Commerciaes. , · 

2.a Secção.- I\Iinisterio dos Neg-Qcios da Justiça.
Rio de Janeiro, 1.6 de Agosto de 1877. 

Tendo em vista as ponderações, que V. S. faz em 
seu officio de 7 do corrente, com referencia ao A viso deste 
Ministerio de 20 de Abril proximo findo, e não sendo 
conveniente que, nos impedimentos de maior duração, 
·seja exercido por um Deputado commerciante o lugar 
de Secretario das Juntas Commerciaes, pelo transtorno 
que d'alli proviria ao serviço, declaro a V. S. que só 
nos impedimentos repentinos, e por poucos dias, dever
se-ha observar a disposição do citado aviso, quanto á sua 
primeira parte uniG.amente. Fóra destes casos, será a 
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nomeação feita pelo Governo na Côrte, e pelos Presiden
tes nas respectivas províncias, guardando-se assim a 
regra geral nas nomeações interinas. 

O que communic6 a V. S., para seu conhecimento e 
devidos effeitos. 

Deus Guarde a V. S.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Junta Commercial da 
.::apitai do Imperio. 

N. 324.- JUSTIÇA.- EM 16 DE AGOSTO DE 1.877. 

Resolve duvidas sobre a intelligencia do Regimento de custas. 

2. a Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, :16 de Agosto de 1.877. 

111m. e Exm. Sr.- Sobre consulta do Escrivão do ter
mo de Maricá, decidiu o Juiz de Direito da comarca de 
Itaborahy, e consta.do officio dessa Presidencia de 20 de 
Julho ultimo: 

Que a disposição do art. 33 do Regimento de custas 
refere-se unicamente ao Juiz, e não ao Escrivão de 
orphãos e ausentes, visto que no tit. 2. o cap. 4. o não 
ha disposição identiea a respeito dos Escrivães daquelle 
Juizo. 

Que só a do art. 1.96 é que comprehende as duas es
pecies de funccionarios; e, portanto, não sendo a causa 
inferior a 500SOOO, e nem o acto dos enumerados nos 
arts. 144 a 1.46 §L O, deve-se observar o cap. L o do 
tit. 2. o ácerca do que não estiver designado no cap. tf. o 

do mesmo titulo. 
O Governo Imperial approva a referida decisão, por 

seus fundamentos; o que communico a V .. Ex., em res
posta ao citado officio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.~ Sr. Presidente da Província do Rio de 
Janeiro. 
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N. 32ü.-IMPERIO.-El\1 16 DE AGOSTO DE 1877. 

Declara que, desapparecendo a urna que continha as cedulas de 
uma eleiç~o de Vereadores e Jui~es de Paz, e devendo-se por 
isso fazêr outras chamadas, cumpre organizar nova mel>a, 
visto ter a parochia novos eleitores na época de funccionar a 
dita mesa. 

La Directoria.-Ministerio dos Negocias do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 16 de Agosto de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo de proceder-se na freguezia 
do Senhor Bom Jesus de Itabapoana, do rr.unicipio de 
Campos~ á eleição de Juizes de Paz, por ter desappare
cido a urna que continha as cedulas rei'pectivas, con
sulta V. Ex. em seu officio de 2 do corrente mez : 

Si deve servir a mesma mesa parochial que funccionou 
na eleição de Vereadores, que não foi annullada, c na 
de eleitores 1 já approvada pela Camara dos Deputados, 
proseguindo-se assim nos trabalhos interrompidos; oa 
si deve eleger-se nova mesa. 

Em resposta, declaro a V. Ex. que cumpre organizar
se nova mesa parochial, porquanto, de-vendo-se proceder 
a novas chamadas dos votantes, á vista do extravio da 
urna que continha as cedulas, trata-se, não de proseguir 
em trabalhos eleitoraes já começados, mas de fazer uma 
nova eleição em parochia cujos eleitores são actual
mente diversos ; e a estes, na fórma da lei, compete a 
organização da mesa parochial. 

· Deus Guarde a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 326.- .MARINHA.- Aviso DE 17 DE AGOSTo DE 1877. 

Dá providencias relativamente ás inspecções de saudc das 
praças das companhias de aprendizes m_~rinheiros estacionadas 
nas provincias. 

Circular.- N. 1769.-2.:1 Secção.- Ministerio dos 
Negocias da Marinha.- Rio de Janeiro, t 7 de Agosto 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo-se tornado frequentes 
os casos de baixas por incapacidade physica a praças 
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das companhias de aprentl ius marinheiros estacionada~ 
nas proviw~ias, o que prejnrlica sensivelmente o estado 
effectivo elas referidas companhia~ r c.onrorr1' para o 
pouco desenvolvimento aue se nota ern. tão util insti
tuição, recommenclo a V. E·c que tenha muito em 
attenção o modo por que se etfectuam as inspecçõ~s de 
saude dos dilos apr1.mdizes, a nrn de que sómente se 
concedam excusas no caso de verificar-se absoluta impos-
sibilidade de continuarem no serviço. · 

Deus Guarde a V. E'<.- L~iz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Presidente da Provincia de ..•• 

N. 327.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.-EM 20 DE AGOSTO DE 1877. 

Nega provimento ao recurso interpostó em 2~ de Junho ultimo, 
pelo empreiteiro das obras do prolongamento da estrada de 
ferro de Pernambuco, e declara que bem procedeu o Enge
nheiro em chefe do mesmo prolongamento retirando do dito 
empreiteiro o assentamento do primeiro trecho de 20 kilome
tros da linha telegrapllica. 

La Secção.-Directoria das Obras Puhlic:Js.-Miui;;
terio dos Negocias ela Agr·icultura, Commercio e Ohras 
Publicas .-Rio LI. e Janeiro em 20 de Agosto de f877. 

O empreiteiro d:1s ohrns da f .·a secção do prolonga
mento dessa estrada de ferro, Francisco Justiniano de 
Castro Rehello, reconeu, na fórma da clausula 68.a do 
seu contracto, do acto de 15 de Junho ultimo pelo qual 
Vm. retirou do me5=mo empreiteiro o assentamento da 
linha telegraphica nos vinte primeiros kilometros da 
referida secr,ão. 

Allega eni seu favor o recorrente: 
Que verbalmente, e a titulo de obsequio, solicitou 

Vm. do empreiteiro que tratasse de collocar a linha 
telegraphica; e que procurando contractar os postes que 
se faziam necessarios, destes foram por Vm. recusados 
209 dos 550 que tinham sido apresentados; 

Que, estando elle empreiteiro empenhado em effe
ctuar a substituição desses postes, Vm., transformando 
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o que era obsequio em direi to absoluto, a nenhuma 
consideração quiz attender e marcou o prazo de 30 dias 
para se lbe communicar que estavam junto á estrada 
os i01 postes que faltavam para o primeiro trecho da 
linha telegraphica; 

Que~ sem ter Vm. querido ver quantos postes mais 
haviam sido collocados e o serviço que se tinha ex.ecu
tado, retirou do poder do empreiteiro o primeiro tre
cho de 20 kilometros ; 

Que Vm. arroga-se um direito que não tem~ qual é o 
de marcar ad libitum prazos para a conclusão de certas 
obras, findos os quaes, não est:mdo estas concluídas, 
póde retirar do empreiteiro a respectiva construcção; 

Que, finalmente, quando semelhante direito lhe assis
tisse, o que se lhe devia retirar a elle empreiteiro, era 
o fornecimento dos postes, abrindo-se para este nova 
concurrencia e não para oassentamento da linha telc
graphica, que é serviço distincto. 

Do exame do contracto e dos documentos que acom
panharam o officio de V m. de 30 de Junho deste anno, 
resulta: 

Que dispondo a clausula 3. a do referido contra c to, que 
rtenhum trabalho será executado pelo empreiteiro sem 
que preceda ordem do Engenheiro em chefe, a quem, 
compete julgar da sua conveniencia e da occasião em que deve 
ser feito, a Vm. cabia mandar collocar a linha tclegra
phica logo que o julgasse necessario; tendo portanto 
usado de um direito, quando assim o fez em relação ao 
primeiro trecho da mesma linha; 

Que, dispondo a clausula 1.0.a das especificações para o 
assentamento da linha telegraphica, que o « emprci te ir o 
terá aviso prévio e um prazo não excedente de tres me
zes para encetar a construcção respectivamente ordenada 
dccada .trecho de 20 kilometros »,cumpria ao mesmo 
empreiteiro, desde que esse aviso lhe foi expressamente 
communicado em 20 de Novembro do anno passado, 
apresenta r em 20 de Fevereiro ultimo os postes prepa
rados, não tendo que ver se o material metallico, cujo 
fornecimento não lhe cabia, estava ou não no lugar do 
emprego; 

Que, não obstante ter o empreiteiro deixado de cum
prir, nesta parte, o seu dever, sómente em ~ de Abril 
deu Vm. conhecimento do facto ao Governo, denun
ciando o proposito em que estava o mesmo emprei
teiro, de não a c ti var a substituição dos postes telegra
phicos refugados;. á vista do que se lhe ordenou q-ue 
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marcasse um segundo prazo razoavel para essa substi
tuição, findo o qual, não tendo sido esta etiectuada, pro
cedesse na fórma da clausula 28.:1 do contracto de 19 de 
Junho de 1876; 

Que semelhante ordem foi cumprida, sendo a esse 
serviço applicavel em tudo o que prescreve a c i ta da 
clausula 28. a, como expressamente diz a de n. o 30 do 
mesmo contracto; 

Que, dispondo as clausulas 3. a e 18.a do contracto que 
ao Engenheiro em chefe cabe o direito de « julgar da 
conveniencia e da occasião em que uma obra deve ser 
feita » ; e bem assim se qualquer obra pó de ficar con
cluída dentro do prazo do contracto, cabendo-lhe fixar 
o tempo para o seu começo, e exigir o augmento do 
material e pessoal que entender necessarios, é fóra de 
duvida que lhe assiste a faculdade, contestada pelo em
preiteiro, de marcar a época do começo e conclusão de 
cada uma das obras contractadas; . 

Que, finalmente, embora se tenha incluído nas ta
bellas annexas ao contracto, preço para os postes, não é 
o fornecimento destes distincto do assentamento da 
linha telegraphica, mas apenas parte integrante deste 
serviço, que é o unico mencionado na clausula 1.. a do 
mesmo contracto; sendo certo, que, a prevalecer inter
pretação diversa, podia o empreiteiro eximir-sé desse 
fornecimento ou de qualquer serviço accessorio cuja 
exe~ução não lhe conviesse, ficando entretanto na posse 
da parte que lhe fosse proveitosa. 

A' vista disso, Sua Alteza Imperial Regente, em 
N orne de Sua 1\fagestade o Imperador, resolveu negar 
provimento ao recurso interposto em 25 de Junhó 
ultimo, pelo empreiteiro l"rancisco Justiniano de Castro 
Rebello; e manda declarar a Vm. que bem procedeu 
retirando do mesmo empreiteiro o assentamento da 
linha telegraphica no primeiro trecho de 20 kilometro~ 
da 1. a secção desta estrada de ferro. 

O que communico a Vm. para seu conhecimento e 
execução. 

Deus Guarde a Vm.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro em ·chefe das obras do prolongamento 
tla estrada de ferro de Pernambuco. 

Pli:CISÕES DE i877. 31: 



266 DECISÕES 

N. 328. -AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
B~ICAS .-EM 20 DE AGOSTO DE 1877. 

Dá provimento ao recurso interposto em 20 de Maio ultimo pelo 
empreiteiro das obras do prolongamento da estrada de ferro de 
Pernambuco, restabelecendo o direito do recorrente ao forne-_ 
cíii'leiiTó- de posLes telegraphicos nas condições do art. 4. o das 
especificações de i6 de Novembro de i876. 

N. 60.-l. a Secção.-Directoria das Obras Publicas.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 20 de Agosto de 1877. 

Dei conhecimento a Sua Alteza Imperial Regente, do 
officio de Vm., de 9 de Junho deste anno, que acom
panhou o recurso interposto pelo empreiteiro das obras 
da i. a secção do prolongamento da estrada de ferro, 
Francisco Justiniano de Castro Rebello, da decisão pro
ferida por Vm. em 3 de Maio ultimo, e em virtude da 
qual só seriam recebidos daquetla data em diante, e até 
segunda ordem, postes telegraphicos nas condições 
estabelecidas pelo art. 3. o das especificações que acom
panharam o officio de V m. de 17 de Novembro do anno 
passado. 

Allega em seu favor o mesmo empreiteiro: 
Que, tratando o n. e 120 da tabella annexa ao seu con

tracto de postes de madeira de 6m~60 de comprimento, 
Vm. estabeleceu : 

1. o Que estes postes seriam de nwdeira de lei, e das 
cspecies que determinou; . 

2. o Que as madeiras seriam perfeitamente sãs, seccas, 
bem rectas, sem branco, ventos, brocas, cariadas, nem 
defeitos de outra natureza; 

3. o Que os postes teriam 611' ,60 de comprimento, e 
om,fg de face no alto; seriam de secção quadrada ser
rados ou falquejados ; 

4. o Que se poderia empregar madeira roliça, mas de 
cerne, isenta de casca e branco, e dos defeitos especi
ficados no § L o com o diamelro de om,19 na base e 
om,14 no alto: 

Que, embora tivesse o direito de protestar contra a 
exigencia de madeira de lei, não o fez, e que tratou de 
cumprir as especificações, mandando preparar alguns 
postes roliços para servirem de norma, sendo estes 
aceitos por Vru.: 



DO GOVERNO. 267 

Que, suppondo-se assim garantido, Vm. exigiu en
tretanto que os postes que de futuro tivessem de ser 
fornecidos fossem de secção quadrada, como exige a 
condição 3. a, annullando-se assim o que prescreve a 
clausula !1:. a, tudo das citadas espeGificaçõc;;. 

Contradictando, Ym. pondera em seu citado officio de 
9 de Junho: 

Que, n3da tendo o contracto prescripto sobre as con
dições que os postes telegraphicos devem preencher, 
Vm. deliberou organizar as especificações de 16 de No
vembro, contr:! as quaes não protestou o empreiteiro 
em devido tempo ; 

Que a aceitação dos postes roliços não destruiu o art. 
3. o das c i ta das especificações; 

Que o exame minucioso das madeiras sujei tas á re
cepção fez-lhe senti r a necessidade de recusar o emprego 
de postes roliços e preferir os de secção quadrada; 

Que na estrada de ferro ingleza, os postes de secção 
,quadrada duram o duplo do tempo dos roliços e a~ es
pecies de madeira por -ella adoptadas, são as mesmas 
emprega elas nesse prolongamento; 

Que, finalmente, o preço por que se obtem um poste 
falquejado de madeira de lei, é de 16,500e 1:)(300. 

Do que fica ex pendido, e do exame de todos os docu
mentos, deprehende-se o que se segue: 

As especificações de 16 de Novembro de 1876, organi
zadas por Vm. para fornecimento de postes e assenta
mento da linha telegraphica, estão em vigor; nem con
tra ellas póde representar o empreiteiro, o qual acei
tando-as, deixou de recorrer para este l\linisterio 
dentro do prazo estabelecido na clausula 68. a do con
tracto. 

Nessas especificações se pcrmi ttiu, porém, ao em
preiteiro o fornecimento de po~tes de madeira roliça, 
uma vez que estivessem nas condições exigidas no art. 
li. o das mesmas especificações. 

Dest'ar~e resulta que, embora Ievauo por um zelo 
digno ·de louvor, e que o Governo Imperial sabe devi
damente aquilatar, não tem mais hoje Vm. a facul
dade de restringir, como fez pela decisão constante de 
seu officio de 3 de l\Iaio ultimo, da qual recorreu o em
preiteiro, esse fornecimento ao que prescreve o art. 
:_L o das mencionadas especificações, excluindo assim os 
postes que estiverem nas condições do citado art. 4. o, 
que' incontestavelmente dá ao mesmo empreiteiro o 
direito de fornecer postes de madeira roliça, com tanto 
que esta seja de lei, de crrne, isenta de casca e branco e 
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dos defeitos referidos no art. 2. 0 , com diam~tro de 
om,ts na base e om,l4 no alto. 

E como a Sua Alteza Imperial Regente, em Nome de 
Sua Magestade o Imperador, parece5sem procedentes 
estes fundamentos, a mesma Augusta Senhora resolveu 
dar provimento ao recurso interposto em 20 de Maio 
ultimo pelo empreiteiro Francisco Justiniano de Castro 
Rebello; restabelecendo o direito do recorrente ao for-

. necimento dos postes telegraphicos nas condiçõe:s do 
·mencionado art. 4. o das especificações de iG de No

vembro de 1876. 
O que communico a Vm., para seu governo e exe

cução. 
Deus Guarde a Vm.-Thomaz JoséCoelho de Almeida. 

-Sr. Engenheiro em chefe das obras do prolongamento 
da estrada de ferro de Pernambuco. 

N. 329.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- El\1 20 DE AGOSTO DE 1877. 

Dá provimento ao recurso interposto pelo empreiteiro das obras 
do prolongamento da estrada de ferro de Pernambuco em 20 
fle Junho ultimo e manda restituir-lhe o trecho das obras, que 
lhe tinha sido retirado. 

Gabinete.-N. 60 A.-l\Iinisterio dos Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas.- Rio de 
Janeiro em 20 de Agosto de 1877. 

Foi presente a Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, 
com o officio por Vm. dirigido ao Ministerio a meu 
cargo, em da ta de 26 de Junho proximo findo, o recurso 
que a 20 do mesmo mez interpôz o empreiteiro das obras 
da 1. a secção do prolongamento dessa estrada, Francisco 
Justiniano de Castro Rebello, da decisão pela qual Vm. 
retirára do poder do mesmo empreiteiro o trecho 
de 2.200m,018 de preparação do leito elo referido pro
longamento. 

Da exposição dos factos occorridos se conclue que, 
tendo o empreiteiro sub-contractado aquella parte da 
estrada como praticára com relação a outras, deixaram 
as obras de ter o impulso desejado, a ponto de ficaiem 
abandonadas. 
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Officiou Vm. ao empreiteiro para que proseguissem 
os trabalhos, parecendo-lhe nada ter que ver com o pro
cedimento do sub-empreiteiro, que, na fórma da clau
sula 22.a do contra c to de :19 de Junho de :1876, nenhuma 
responsabilidade assumira para com o Governo. 

Não tendo o sobredito empreiteiro cumprido a allu
dida determinação, foi-lhe intimado continuasse den!ro 
de cinco dias a construcção das obras acima indicadas, 
sob pena de proceder Vm. nos termos do art. 28 do men
cionado contracto. 

Essa intimação deixou de ser attendida pelo emprei
teiro, que oppôz a impossibilidade em que se achava de 
proseguir nas obras pelo facto de haver o Juiz Municipal 
do termo de Palmares expedido mandado, em virtude do 
qual, mantinha o sub-empreiteiro na posse das mesmas 
obras, ferramentas e outros accessorios. 

Não lhe parecendo este motivo bastante valioso, re
solveu Vm. retirar as obras consideradas em abandono, 
do poder do empreiteiro, abrindo em seguida concur
rencia publica para novo con tracto, na conformidade do 
que preceitua a referida clausula 28.a do contracto. 

Em presença do que fica expendido, cumpre attender : 
Que, embora seja expresso na clausula 22.a do con

tracto que os sub-empreiteiros não tem responsabilidade 
alguma para com o Governo, nem este para com aquel
les, ficando portanto o empreiteiro responsavel por tudo 
quanto elles fizerem, não é extensiva semelhante dis
posição aos efieitos que natural e legalmente devem 
produzir os actos do Poder Judiciario; 

Que, dado ainda o caso de resultarem deste facto em
baraços provenientes de conluio entre o empreiteiro e os 
sub-contractantes, o mais regular de obviar tal abuso 
não é, nem póde ser a desobediencia a ordens que são, 
pelo menos, apparentemente legaes; 

Que, não obstante haver o con tracto n1 clausula 31. a 

considerado apenas casos de força maior «a alça exces
siva de salarios e a grande falta de braços», o mandado 
de manutenção c, na especie· vertente, obstaculo da' 
mesma ordem que justiLica a mó r a ou abandono das 
obras, pois se trata de a c to de poder clistincto e in de
pendente contra o qual nem Vm. nem o empreiteiro 
tem acção; 

Que, existindo de facto um interdicto judicial sobre 
as obras de que se trata, não importa a clausula do con
tracto pela qual as acções entre o empreiteiro e sub-em~ 
preiteiro, não devem prejudicar as obras do mesmo 
prolongamento; porquanto, sendo uma unica a posse; 
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não póue esta ·pertencer simultaneamente ao empreiteiro 
e ao sub-contractan te ; 

Que, comquanto tenha o empreiteiro procedido com 
irregulariuade, fazendo executar obra~ em parte do 
trecho da estrada manutenida, o que denunci:l accôrdo 
posterior com o sub-empreiteiro, ao passo que allegava 
força maior para não dar andamento aos trabalhos na 
parte restante do mesmo trecho, nem por isso era licito 
contrariar e desobedecer, sem responsabilidalle, antes 
que o effeito do mandauo de manutenção fosse obst3do 
judicialmente ou por conflicto administrativo; 

Que, finalmente, embora tivesse Vm. na inter).3re
tação que deu ás clausulas do contracto, referentes ao 
assurnpto, procedido com inteira _boa fé, cumpre todavia 
consirlerar caso de força maior o impedimento, allegado 
pelo empreiteiro resultante de acto do Poder Judiciario, 
cujas decisões o Governo deve ser o primeiro a manter 
c fazer respeitar. 

Por estes fundamentos, resolveu Sua Alleza a Prin
ceza Imperial Regente, em Nome do Imperador, dar 
provimento ao recurso ue 20 de Junho de 1.87ü inter
posto pelo empreiteiro Francisco Justiniano ele Castro 
Hebello; mandando restituir ao mesmo empreiteiro o 
trecho das obras que lhe havi:1 sido retirado. 

O que declaro a Vm. para seu conhecimento e exe
cução. 

Deus Guarde a Vm.-Thonw.z José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro em chefe uo prolongamento da es
trada_ de ferro de Pernambuco. 

N. 330.-AGRICULTURA, COJ\IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-El\1 ~o nE AcosTo. DE 1877. 

Confirma o laudo proferido pelo Conselheiro João Lins Vieir:1. 
Cansansão de Sinimbü relativamente ao pagamento de taxas 
pelo serviço de esgotos de diversas casas do forte do Castello, 
occupadas distií1êtâffiÉmte, embora consideradas dependencias 
de um só prcdio. 

N. 33.-2.a Seccão .. -Dircctoria das Obras Publicas.
:Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras PulJlicJs.-Hio Je Janeiro em 20 de Agosto 
de 1877. 

Por deliLeração deste I\linisterio, communicada ao 
J:;ngenheiro Fiscal da City Improvemen ts em Aviso de 
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31 de Julho do. anno passado sob n.0 9, aceitou-se em 
todas as suas partes o laudo proferido pelo Conselheiro 
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, sobre a questão 
que se havia suscitado entre o Governo e a companhia 
ácerca do pagamento de taxas pelo serviço de esgoto de 
difTerentes predios_, e ordenou-se que daquella data em 
diante vigorasse o mesmo laudo, não só em relação aos 
predios a que se referia a questão, mas tambem em 
referencia a outros quaesquer, em que as mesmas con
dições se verificassem. Nesta hypothese estão as casas 
d.o forte do Castcllo, de que trata o parecer do Con
selheiro Quartel-Mestre General, as quaes tendo sido 
consideradas· dependencias de um só predio, esgotadas 
todas por uma só bac:ia, agora devem ser classificadas 
cemo predios distinctos, visto servirem de habitações a 
diffcrentes pessoas, com economia separada. e serem 
esgotadas separadament~, Não é, pois, possível, em 
vista desta resolução, classiticar-se comó obras extraor~ 
di na rias as de esgoto con tractadas pela Directoria das 
Obras Militares com Antonio Gabriel do Nascimento 
para as ditas casas e obrigar-se a companhia a fazer a liga
ção dessas obras com os canos que lhe pertencem, compe
tindo pelo contrario a execução dellas á mesma compa
nhia, e cabendo-lhe cobrar por cada uma casa a respec
tiva taxa. O que tenho a honra de communicar a V. Ex. 
em resposta ao Aviso de 16 de Junho ultimo, que acom
panhou o citado parecer, rogando haja de expedir as 
convenientes ordens, afim de que seja observada a 
referida r.es9lução no que couber ao Ministerio a cargo 
de V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thoma.z José Coelho deAlmei
da.-A' S. Ex. o Sr. Conselheira 1\linistro e Secretario 
de Estado dos Negocios da Guerra. 

N. 33L-GUERRA.-E~I 2l DE AGOSTO DE 1877. 

R.esolve diversas duvidas a respeito de despczas com 
desertores c recrutas. 

Ministerio dos Negocias ela Guerra.-Rio de Ja ~~ .\ '\.~" ,.. 
2lllc A~.rosto de 1877. "' -:'\\ iJ"-i'o\:;,v .1 '-' ~ \0\~ \.)· 1/-1!' 

111m. e Exm. Sr.-Em Aviso de 4 de,.~, ,~1~\iltimo 
consulta V. Ex : // , ~, 

i. o A quem compete rubricar o d'.o~ento, cuja 
. :=c 
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despeza com o desertor ou recruta houwr de ser feita, 
se ao Chefe de Policia da Província do Rio de Janeiro 
ou ao Delegado de Policia do município em que se 
effectuar a prisão ; 

2. 0 Qual o importe da etapa, soldo ou outra qualquer 
despeza a satisfazer-se em relação a cada um desertor 
ou recruta; 

3. o Se, depois de attendid.as e abonadas aos exactores 
as despezas com o di to serviço, reconhecer-se illegi
tima a apprehensão do desertor, ou não ser de vantagem 
a remessa do recruta, atten ta a sua incapacidade, 
resulta ou não despeza indevida, e, neste presupposto · 
qual o meio por que o Thesouro poderá ter sciencia do 
responsavel, afim de promover a- competente indemni
zacão. 

Em resposta communico a V. Ex.: 
Quanto ao i. o quesito, que, não pcrtencenuo exclusi

vamente á Collectoria de Nictheroy o pagamento das 
despezas effectuadas com os desertores e com os indi
viduos obrigados ao serviço militar, não é o Chefe de 
Policia da província, mas sim o Delegado do município 
em que se ctfcctuar a prisão, o competente para rubricar 
o respectivo doéumento. 

Quanto ao 2. o, que, desde o dia da captura do desertor 
ou do individuo obrigado a serviço, até a entrega ú 
autoridaje militar competente, deve-se-lhe abonar 
uma dia ria, destinada á alimentação, e equivaleu te á 
etapa fixada para a Côrte no semestre em que se 
realizar a prisão. 

Quanto ao 3.0, que, havendo effectivamente despeza 
indevida na hypothese figurada, expeço ordem nesta 
data á Repartição de Ajudante General para apresentar 
mensalmente a esta Secretaria de Estado uma relação, 
assim dos individuas que, suppostos desertores, 
tenham sido illegitimamente apprehcndidos, como dos 
que, obrigados ao serviço militar, não possam a este 
prestar-se por incapacidade, afim de ser tal relação 
transmittida a V. Ex. com cópia das guias que os 
houverem acompanhado. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de Ca.via.ç,-A' S. Ex. 
o Sr. Barão de Cotegipe. 
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N .- 332.-GUERRA.-Ell 2i DE AGOSTO DE !877. 

Declara que ao Secretario da Intendencia da Guerra compete 
substituir o Ajudante em--seus impedimentos . 

.Ministerio dos Neg·ocios lla Guerra.- Rio de Janeiro, 
21 de .Agosto de i877. 

Declaro a V. S., para seu con hccimen to c eni resposta 
ao seu oflicio n. o 151 de :3 do coi'rente, que ao Sccrd;Jrio 
dc:'sa Intendencia é qu.e compete substituir o AjudJ.ntc 
em seus impedimentos. 

Deu~ Guarde a V. S.-Duque de Caxias.- Sr. !nten
tlcnte Ja Guerra. 

N. 333.-FAZENDA .-EM 21 DE .\GOSTO DE 1877. 

Dá provimento a um recurso, mandando CJ uc a mercadoria a tiUC 

, o mesmo se refere, cla:;sificada. como-morilü e:;Lampado-, 
pague ·a taxa de 600 réis, visto que na época em que se iniciou 
o respectivo de:;pacho era considerada como-panno de algolhio 
de côr liso. 

Ministcrio Llos Nea:orios ua Fazcnua .-Rio de Janeiro 
em 2i de Agosto de Li877. · 

O Dario de Cotcgipc, Prcsiclcnte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector J.t Thcson
raria de Fazenda da Província de S. Peuro do Hio 
Grande do Sul, p:1ra seu conhecimento, e para o fat.cr 
constar á Alfand1·ga da cicbde do Rio Grande, que o 
mesn1o Tribtmal, Llando provimento ao rccurw trar:s
mitliuo com o S0ll omcio n. e 'd de 28 de Fcvrrciro 
ultimo, interposto r:or HoltZ\YCissig Brcyer (.\: c.a, 
resolveu manJar collrar unicamente a taxa de UOO r~is 
!J!•Ia nwrradori:l que submrtter~1m a despacho na sol,rc
liita AlLwdeg:t ; porqu[lnto, na época em CJUe se i11icioti 
na Alt'anJcga de Porto Alngre od(~spacho das mercadorias 
que foram depois reexportadas para a da cidade do Hio 
Grande, eram ellas Ilt's:;as duas llcpartiçUes rousid('I'atlas 
f: panno de alf!odão de t:ür liso>>~ sujeito áquclla t:txa 

l.JEGI:-0;-:S J.J.S !8i7 • 3ti 
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pelo art. õ81 da Tarifa_, de conformidade com a intclli
gencia que então se dava á Circular n. o 3õ de 23 de 
Dezembro de 1875, e em virtuue de decisões arbitraes e 
ordens dos respectivos Inspectores : nesse sentido deve 
ser interpretada a Ordem n. o 101 de i~ de Julho ui timo, 
expedida de accôrdo com a de n. o 62 de 25 de Abril do 
corrente anno, em que se cornmunicou ter sido deferido 
pelo dito Trpmnal o recurso da mencionada firma 
commercial, interposto da decisão do Inspector da 
Alfandega de Porto Alegre. 

Tomada esta deliberação quanto ao presente recurso_, 
pelo inJicado motivo, fica em todo o caso subsistimlo a 
disposição da Circular n. o 31 de 23 de Dezembro de l87G, 
quanto aos far,tos que tenham occorrido, ou possam 
occorrer dessa data em diante, para o fim de serem os 
tecidos semelhantes classificados corno « morim estam
pado (chita)» para pagar a taxa de 1b200 o kilogramma, 
na fórma do art. 578 da mesma Tarifa. 

Barão de Cotegipe. 

N. 331. -FAZENDA.- EM 22 DE AGOSTO DE 1877. 

Est:tbelece a escala que as Thesourarlas devem observar na 
concessão do melo soldo aos llerdeiros dos Officlaes do 
Exercito. 

:Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 2~ de Agosto de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tendo em vi~ta as duvidas suscitadas 
em algumas Thesourarias de Fazenda sobre o direi to 

- das filhas viuvas em concurrencia com as solteiras 
para a percepção dos meios soldos dos. OHiciaes do 
Exercito fallecidos, declara aos respectivos Srs. Ins
pectores, para a devida execução_, que a escala seguida 
pelo mesmo Thesr,.:~ro para regular a concessão dos 
referidos meios -'Oldos, na fórma Ja Lei de G de No
vembro de 1827, e das Resoluções Legislativas n. o 1307 
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de 22 de Junho de t8G6 e n. o 2575 à e 12 do mesmo 
mez de I87J é a seguinte :- 1. o, as viu v as dos Officiaes 
fallccidos; ~. 0 , as filhas s~lteiras e filhos menores de 
18 annos; 3. 0 , as filhas nu v as; 4. 0 , as fil!Jas casadas 
antes da morte de seus pais ; 5. o, finalmcn te, as v i u
vas mãis dos finados omciaes. 

BanJo ·de Cotegi]Je. 

N. 333.- JUSTICA.- El\I 22 DE AGOSTO DE 18i7. 
i> • 

Sobre creação de lugares de c~rc~reiros. 

Circular.- 4.a Secção.- Ministerio dos. Nego dos da 
Justiça.- Rio de Janeiro, 22 de Agosto de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-Convindo reJuzir o mais po~sivcl 
as dcspezas, que pesam sobre o orçamento deste 1\Iinis
terio, em vista das reducções nelle aconselhadas pelo 
estado financeiro do paiz, recommenuo a V. Ex. que 
providencie a fim de que haja a maior economia nas 
verbas de despeza, de modo a não serem excedidos os 
respectivos creditas. 

Chamo especialmente a attenção de V. Ex. para a 
attribuição dos Chefes de Policia, de que trat:1 o art. 58 
§ lU do Decreto n. o 120 de ;H de Janeiro de 1812, porque, 
devendo o orden:'tdo dos carcereiros ser pz:go pelo .Mi
nistcrio a meu cargo, nãl) convem que sejam creados os 
1 ugares, sem que antes seja elle ouvido, a tim ele e vi ta r-se 
que llquem creaJas de::;p czas para as quaes o Governo 
não se achar ;1utoriza.do. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Jamwrio da Gama 
Cerqu.eira.- Sr. Presidente da Província de .... 
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N. 3J6.-AGRICUL TURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E:\1 22 DE AGOSTO DE 1877. 

Restabelece as dimensões especificadas no contracto de 30 de 
Junho de !876 para a conclusão do canal do Sangradouro no 
IUo Grande do Sul. -----

Sua AI tez:.1 a Princeza Imperial Regente, em N orne do 
Imperador, Tendo em vista o que lhe representou o 
ernprei teiro da construcção do canal do Sangradouro, 
José Joaquim de Carvalho Bastos, e Lem assim a infor
mação do Engenheiro chefe do srrviço da conservação 
tio porto tio Rio Grande do Sul, Ha por Lern Determinar 
que na construcção elo mesmo canal sejam manliuas as 
dimensões especiticadas no contracto de 30 de Junho elo 
anno passado quanto á respeeliva largura; ficando revo
gada nesta parLe a alteração feita pela Portaria de 18 de 
Novembro do mesmo armo. 

Palacio do Rio de Janeiro em 22 de Agosto de 1877.
Thoma~ José Coelho de Almeida. 

N. ~::37 .-AGRICuLTURA, COMl\lERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E:u 23 DE AGOSTO DE 1877. 

llesolvc a consulta de um Vigario ~icerca de tlccl:ua0ão nos termos 
de ilJaptismo do ingenuos. 

N. ~.-2. 3 Secção.-Dircttoria da Ag-ricultura.
.Ministerio dos Negocios da Agricu_llura~ Commercio e 
Obras Publicas.-Hio de Janeiro em 2:3 de Agosto de 
!877. 

Illm. e Ex.m. Se.-A este Mini!'terio consultou o 
Vi;jario da freguPzia lle Carnpo Gr·ilnde, munidpio da 
Côrte, si lhe era licito aceitar e incluir nos assentamen
tos de tJaplismo de fill!os livres de mulher escrava 
declaraçües dos senhores das mãis, relativamente aos 
serviços dP taes menores . 
. Rogo J V. Ex:. se diglle declarar ao dito Vi,!jario que, 

s1 sa trata ue opção entre scrvit,;os e índ.emnizctção 
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pecuniaria, tn 1 opção nada tem com os assentamentos de 
baptismo: si se trata, porém, de renuncia de serviços., 
e portanto da inclemnização correspondente, fixada no 
art.1. 0 ~1. 0 da Lei n. 0 tOíO de 28 de Setembrode 
!871, deu este Ministcrio a conveniente solução em 
Aviso de 7 de Maio ultimo, dirigiJo á Presidencia da 
Província do Rio de Janeiro, e incluso por cópia. 

Deus Guarde a V. E 'C.- Tlwmaz José Coelho de Almei
da.-A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Antonio da Costa Pinlo 
Silva. · 

N. 338.- GUERRA.-EM 23 DE AGOSTO DE 1877. 

Declara que nenhum Official, addido á companhia de invaliàos 
de qualquer província, póde perceber, além do soldo, n_tais 
do que a etapa, e não tem, assim como os etTectivos, direito 
á gratificação para criado. 

Ministerio dos Negocias da Guerra. -Rio de Janeiro, 
23 de Agosto de 1.877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em officio n. 0 12 de 6 de Julho 
ultimo communica V. Ex. -]Ue, tendo a Thesouraria 
dessa província consultado si, á vista do Aviso de 2 de 
1\Ia i o ultimo, dieigido ao Presidente da Província do 
Hio Grande do Sul, devia ou não continuar a abonar 
aos Officiaes em serviço na companhia de invalidas a 
gratificação addicion:1l e: a destinada para aluguel de 
criado, quér sc:jam effectivos, quér addiuos, resolvêra 
autorizar a continuaç5o do pagamento de taes van
tagens, visto ser feito em virtude de ordens especiaes 
deste Ministerio. 

Em resposta declaro a V. Ex:., para fazer constar 
ú uita Thesouraria, que, sendo generica a disposição -
do aviso citado, nenhum Oificial, addido á companhia 
de in validos de qualquer província, póde perceber, 
além do soldo, mais do que a cbpa, e que nem estes, 
nem os etfectivos_, têm direito á gratificação · ----~ 
criado, conforme estabeleceu o mesmo aviso, e~tt~;,.qp..., ~ 
de accôrdo com a pratica seg!.Wda nesta Côr . < ... ~~ \)~ ' ... :;Cf 

Deu:' Guarde a V. Ex..-Drsque de Caxi~~."' Presi
dente da Provinda de Santa Catharinf ~ · 

-:~\:F\:F\f\:.f\:Af> /. ~ 
C::) 
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N. 339.- GUERRA.-El\1 24 DE AGOSTO DE 1877. 

Declara que ns propostas, apresentadas em concurrcncin, s,~ndo 
consideradas como documentos de expecl i ente, estão isentas elo 
sello fixo. 

Ministcrio dos Nep;ocios da Guerra.- B.io de Janeiro, 
24 de Agosto de 1877. · 

Em resposta ao officio que V. S. me dirigiu em 30 de 
Julho ultimo sob n.o 308, consult:mdo si as propostas 
apre~entadas em concurrencia nessa Repartição eslão 
sujeitas ao sello fixo, de que trata o titulo 2. o do Regu
lamento de 9 de Abril de 1870, declaro a V. S. que 
as ditas propost::ls devem ser consideradas como 
documentos ele expediente, tlcando, como taes, iscnt:1s 
da quE ll e s c li o, na f ó r ma do ~ 12 do a r t • H i d o 
titulo 2. o do citado regulamento. 

Deus Guarde a V. S.- Duque de Caxias.-Sr. Dircctor 
das Obras Mil i tilrcs da Cúrte. 

N. :31:0.- E\IPERIO.- El\I 2:í DE AGOSTO DE 1877. 

ncsolve duvida sobre o cxereicio do eargo de Vereador c cha
mada de Ur:l SUpplente pelo facto do eleito ni'CÕ. estar qua
lificado. 

L a Directoria. -}iinisterio dos Negocios do Impcrio. 
-Rio de Janeiro em 21 de Agosto de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo o Presidente da Camara 
Municipal da villa de Vianna informado ao antecessor 
de V. Ex. : L o, que desde Agosto do a nno passado não 
pôuc ainda reunir-se a mesma Camara por falta Je Verea
dores de numero, os quaes, sendo por vezes convocados, 
recusam comparecer; 2.o, que fôra eleito Vereador um 
indiviJuo de nome Joaquim de Azevedo Rodrigues 
Braga, que não existe no municipio, nem está qualificado 
votante, apresentando-se com o diploma para ser ju
ramentado outro individuo com o nome supposto: dc
cbrou-llle o mesmo antecessor, conforme communicou
mc em officio n. o 42 de 12 de Junho ultimo: 

Quanto á 1. a parte : que, nos termos do art. 28 da 
Lei do 1. o de Outubro de !828, compete ús Camaras .Mu-
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nicipaes conhecer dos motivos allegados /pelos Verea
dores que não comparecem ás sessões, impondo-lhes 
multa, si não forem justitlcados esses motivos; e ou
trosim que, em face do art. 27 da mesma Lei, as Ca
maras podem funcr,ionar com c in co Vereadores, e, 
fluando se verifique a falta desse numero, os respectivos 
Presidentes, na hypothese do art. 28, chamarão os sup
plentes pela ordem da votação, comminando-lhes, por 
si sós, multas em que incorram, si não comparecerem 
como é expresso nos Avisos n. o 300 de 3.de Setembro 
de 18::>7 e n.o 377 de 17 de Junho de 1861. · 

QuJnto á 2.3 parte: que não existindo no município, c 
nem achando-se qualificado o individuCl de nome Joa
quim de Azevedo Rodrigues Braga~ que na ultima eleição 
obtivera maioria de votos para Vereador, é claro que 
deve ser expedido diploma ao immediato em votos, a 
quem deferirá o devido juramento.a fim de completar-se, 
na fórma da lei, o numero rlos Vereadores e1Iectivos, 
porquanto o art. 137 das Instrucções regulamentares 
annexas ao Decreto n. 0 6097 de 12 de Janeiro de l87G 
dispõe que só póde ser eleito VPreador o cidadão que, 
tendo as qualidades de eleitor, seja residente no muni
cípio por mais de dous annos, e, á vista do Aviso n. 0 148 
de 31 de Maio de 1849 e outras decisões, basta o facto de 
não achar-se o mesmo individuo qualificado votante 
para não lhe ser expedido o diploma de Vereador eleito. 

O Governo Imperial approva estas decisões pelas ra
zões em que se fundam: o que declaro a V. Ex., em 
resposta ao mencionado officio. 

Deus Guarde a V. Ex·. -Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província do Espiri to Santo. 

N. :341.- HIPERIO.- E~I 24 DE AGOSTO DE 1877. 

Declara: 1. 0 que é nulla a eleição do cidadão pronunciado para 
o cargo de Jl!-iz de P.tz; 2. 0 que, se a pronuncia é posterior :L 
~leição, póde o eleito prestar juramento do cargo, embora 
não possa exercei-o. 

'1. a Di redor ia. -Min isterio dos Negocios do Irnperio. 
-Rio de Janeiro em 2~ de Agosto de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-Em seu o meio J.e 2~ de Junho ul
timo consulta V. Ex.: Si o cidadão Francisco Lopes 
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Baptist?., que se acha pronunci:ttlo, e com a pronuncia 
devidamente sus ten t:1Ja pelo crime de falsidade, póclr, 
á vista do art. 29 da Lei n. o 20J3 de 20 de Setembro de 
187i, prestar juramento o cn tr:1r no exerci cio' do carg-o 
de 1. o Juiz de Paz, para o qual fôra ultimament~ eleito. 

Em resposta,· declaro .a V. Ex. que, si o referido ci
dadão fGi pronunciado antes de ter sido eleito, é nul1a 
sua eleiç<io, porque, em face da citada disposição, a 
pronuncia suspc•ndc o direi to de ser votado para cargos 
qur exigem ;:s qualidades para ser eleitor, e entre esses 
cúgos compre1wnde-se o de Juiz de Paz. 

Si, porém. a pronuncia foi decretada depois da elei
ção, póclc o mesmo cidadão presté1r o juramento do dito 
c<lrgo, embora não possa exercei-o em virtude da re
feritb disposição, visto que ()quella solcmnidacle não 
importa o immeJiato exc:rcicio, como já foi declarado 
no A viso n. o :1Gl ele 8 de Outubro de 187~3. · 

Deus Guarde a V. E c -Antonio da Costn Pinto Silrrt. 
-Sr. Prcsidcn te ela Província do Rio de Janeiro. 

N. 3'd.-AGRICULTURA, CO~Il\IEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E.\l 24. DE AGOSTO DE 1877. 

Nos municípios em que, por for~a maior, foi aberto novo prazo 
para a matricula, devem ser admittidos a esta, ainda findo o 
noYo pr;'.ZO, aquc!les· escravos a respeito elos quaes forem exhi
hidas sentenças conflrm::uJ~s em 2. a instan~ia, quér na hypo
t!JeSQ d(} perda d~ rcla()io, qu(~r na do art. 19 do Regulamento 
de :1. de Dezembro de 187:1. 

N. 20.- 2.a Secçãoo-Directoria da Agricultura.
}finistcrio dos Negocias da Agricultura, Commercio c 
OIJras Publicas.- Hio de Janeiro. em 2~ de Agosto 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi prcselitc a este 1\Iinisterio, com 
ofíicio de V. Ex. de 3! do mcz findo, o requerimento em 
que Y<1rios ciclc.dãi)s, residentes no termo da vilia de 
Alaglia G1·ande, pedem ao Governo Imperial conees::;ão 
de novo prno, para o fim de serem ac1mittidos á matri
cula especial, no referido termo, os escravos daquclles 
senhores que só dcpois c!e encerrado o prazo de seis 
mezcs, aberto em virtu<lc llü Aviso de 28 de Setembro llo 
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anno findo, pudessem exhibir o instrumento da sentença 
de segunda inst:mcia., como prova do instrumento de 
matricula perdido .. 

Allegam os supplicantes que o periodo de seis meze~ 
não é sufficiente no interior de uma província, onde não 
se acha a séde da Relação do districto, para promover a 
acção ordinaria e <lprcsentar carta de sentença, confir
mada em segunda instancia ~ e outrosim limitam o 
pedido aos casos em que a ·acção competente haja sido 
tentada dentro do prazo aberto em virtude do citado 
Aviso de 28de Setembro. 

Declaro a V. Ex. que a decisão constante do aviso de 
que se trat:l não abrange o caso a que se referem os 
requerentes. 

Destruidos os livros da matricula especial pelos movi
mentos sediciosos de 1874 e aberto o prazo de seis mezes 
p;1ra a rrsfauraçã'J da dita matricula, o excesso de prazo 
não prejudica áquellrs senhores, que tendo recorrido ao 
Poder Jucliciario, não podcssem obter em tempo idoneo 
sentença deflnitiva. 

Assim que, encerrado o cl i lo prazo de seis mezes., 
devem ser admittidos á matricula, observadas as forma
lidades legaes .. os escravos, a respeito dos quaes forem 
exhibidas sentenças confirmadas em segunda instancia, 
quér na hypothese figurad", quér na do art. lU do 
Hegulamento de i de Dezembro de 1871. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidcn te da Província da Parahyba. 

N. 343.- JUSTIÇA.- E:u 21 DE Ar.osro nr.: 1877. 

Resolve duvidas sobre os contractos de sociedades em comm~n
dita. 

2.a Secção.-l\linisterio dos Ne!:rocios da Justiça.
R i o de Janeiro. 24 de Agosto de !877. 

De c la r o <~ V. S., em rrsposta ao officio de 3 do cor
rente, que o Aviso n. o 31 de 16 de Janeiro de 18~io re. 
sol v e per f e i ta mente a duviua por V. S. su~ci t:.1da. 

· Devem, portanto, ser deferidos os requerimentos aprc
~en ta dos ás Juntas Commerci3es, nos quaes se peç::t a 
omissão, nas publicações do cstylo e nas certidões, do~ 

;:>~CISÕES DE !877, ~li 



282 DECISÕES 

nomes dos socios commanditarios, mencionados e assip;
naJos nos respectivos contractos, levados ao registro do 
commercio. 

Outrosim, não póde ser consideraria como perfeito 
contracto de sociedade em commandita, para o fim de 
ser registrado, o instrumento; que contiver apenas a 
assignatura do sacio dito responsavel solidario, com a 
simples declaração da existencia de um ou mais presta
dores de c a pi taes, mas sem as assignaturas de taes com
manditarios, não só para garantia de terceiros, como 
tambem para a determinação de seus direitos c obrigações 
em relação aos demais associados. 

Finalmente, é facultativa a disposição do art. 14 do 
Decrelo n.o 27H de 19 de Dezembro de !860 e deve 
entender-se sempre subordinada á do art. 312 do Co
digo Commercíal ; observando-se a pratica adoptada, 
quando o registro Llos contractos de sociedade em com
mandita f6r feito de accôrdo com as disposições do De
creto n. o 4391, de 19 de Julho de 1869. 

Deus Guarde a V .. S.- Francisco Januario da Grtma 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Junta Commcrcial da 
Curte. 

N. 3í1.-JUSTJÇA. -E~I 21 DE AGOSTO DE 1877. 

Sobre o modo por que se deve proceder, quando, na senten03 
condemnatoria de um escravo, não fi)r limitado o tempo du
rante o qun I deve elle trazer ferro ao pesco~o. 

2. a Secção.-l\lin isterio dos N egocios da Justiça .-R i o 
de J:meiro, 24 de Agosto de 1877. 

Illm. e E~m. Sr.-Declaro a V. Ex., para o fazer cons
tar ao Promotor Publico da comarca de Arêas, em so
Jucão ao seu ofiicio de :i7 do corrente mczJ que, á vista 
da· irregularidade, que se deu na sentença _condcmna
toria do escravo Joaquim João pel? assass~nato ~om
mettído em 1876 na pessoa de ClaudiO Ferreira Leite e 
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Silva, deve o mesmo réo, nos termos da sentenç~, tra
zer~ desde já, o ferro ao pescoço; cabendo a seu senhor o 
recurso ao Poder .Moderador, para que aquellc não soffra 
indefinidamente semelha o te penn. · 

Deus Guarde a V. Ex..-Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 3í5.- JUSTIÇA.- E:u 25 DE AGOSTO DE 1877 . 
.... ,· 

E' competente o Juiz Municipal supplente do termo de Nova
Cruz, para fazer -:1nnunciar as vagas dos officios de l. o e 2. 0 

Tauellü1o, e mandar que o Juiz Municipal e de Orphãos de 
Goyanninha proceda na conformidade das disposições se
guintes. 

-· 
2.a Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio 

de Janeiro, 25 de Agosto de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Com o officio n.o 30 de 17 de Julho 
ultimo submetteu V. Ex. ao conhecimento do Governo 
Imperial as razões, em que fundou-se para declarar nullo 
o acto, pelo qual o Juiz :Municipal supplente elo termo 
de Nova-Cruz fizera annuneiar a vaga dos officios de 
1. o e 2. o Ta bellião daquelle termo, c mandar que o Juiz 
Municipal e de Orphãos uo termo de Goyanninha pro
cedesse nos lermos Jo Decreto n. o 817 de 30 de Agosto 
de 13~1, por ser elle o competente em face dos Avisos 
n.os 258 de 19 de Agosto de 1807 e 233 de 6 de Agosto 
de1870. 

Em resposta cabe-me declarar a V. Ex.. que procedeu 
regularmente o primeiro desses Juizes, provindo-lhe a 
competencia p:.~ra o acto dos Avisos de 18 de Janeiro 
de 186~ e 6 de Outubro de 187i n. o 328, impresso 
aquelle a 11. 4U da collecção de decisões. de 1865, c 
unir.os applicaveis á c:;;pecie de ·que se trata. 

Deus Guarde a V. Ex.. -Francisco Januario da Gamrt 
Crrqueira.- Sr. Presidcn te da Província do Rio Grande 
do Norte. 
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N. :H:G.-JUSTIÇA.-Ku 25 DE .\GOSTO DE 1877. 

Ao. Escrivão do Jury compete funccionar nos processos de res
ponsabilidade íõSi:aurauos e julgados pelos Juizes de Direito, 
tanto no summario como no plenario. 

2.a Secção.-l\Iinisterio dos Ncgocios dJ. Justiça.
Rio Je Janêiro, 25 de Agosto ele i877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em solução á consulta do Juiz de 
Direi to da comarca tle Larangeiras, a que se refere o 
officio n. o 112 de 31 do mez findo, declaro a V. Ex. 
que, em vista do art. 21 do Regulamento de 9 ele Outubro 
t1c 1850, compete ao Escrivão privativo do Jury func
cionar nos processos de responsabilidade instaurados ~ 
julgados pelos Juizes de Direito, tanto no summario, 
como no plenario. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Januario da Ganw 
Cerqueira.- Sr. P rt si dente da Provincia de Sergipe. 

N. 317 .-JUSTIÇA .-E:u 2;) DE AGOSTO DE 1877. 

Resolve duvidas sobre o Regimento de custas, e declara que 
nas tomadas de contas de-confrarias ou irmandades deve ser 
observado _o Decreto n. o 5902 de 18í5. 

2. a Secção.-Ministerio dos Ne.o:ocios ela .Justiça.-· 
Rio de Janeiro, 2ti de Agosto do 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Sobre consulta do Escrivão e 
Tabellião do termD do S. Christovão, decidiu o Juiz tle 
Direito da respectiva coinarc:1: 

Que a disposição generica do :ut. ~9 do Regimento 
de custas abrange todas as contas Jc valor não exce
dente a 500~000~ qualquer que seja a sua denominação~ 

Que não cabe ao E~cTivão o emolumento de estada 
pelo tempo gasto em passar recibos dos Jinhciros dos 
orphãos na Heparlição competente, Jll;JS sómen I e tem 
ctireito rle haver o pagamento dos termos que processar~ 
quando rcq_uisitados t,acs dinheiros; 
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Que só seis mezcs depois de findo um inventario, em
bora intervenham orphãos, é que compete a indemn i
zação pela busca, nostermosdo~2. 0 do art. 146 uo 
citado rcg-imen to, em referencia ao art. 120 ~ L o c 
em face da doutrina elos Avisos de 25 de Fevereiro 
de 18;)6, 9 de Dezembro de 18Gl e Jô de Setembro 
ue 18U5; 

Que não são consiJ.erados-diligencias-do art. 122 
do referido regimento os actos fóra do cartorio, pra
ticados na qualidade de Tabell ião, os QUéles se regularão 
pelo art. 121~ ex-vi do <lrt. 10lf, ~ 1. o; 

Que, finalmente, na~ tomad<ls de contas de confrari<ls 
ou irmandades, devem ser observadas as disposições do 
Decreto n. u 5902 de 2í de Abril de 1875. 

O Governo Imperial approva taes decisões, por seus 
fundamentos; o que communicoa V. Ex., em resposta 
ao o meio n. o 11;) de 31 do mez findo. 

Deus Gu:1rdc a V. Ex. .-J?rancisco Januario da Gamlt 
Cerqneira.-Sr. Presidente da Provinc1a de Sergipe. 

N. 318.-JUSTIÇA.-EM 25 DE AGOSTO DE 1877. 

Declara improcedente o recurso que um 2. o Tab ellião interpôz 
dG acto legislativo, ou provincial CJUC creou o officio da Pro
vedoria. tle capcllas e residuos, até então excrcido-por--dis
triliÜiçãoJ e ó annexou ao oilicio de L o Tabcllião. 

2. a Sccção.-l\Iinislerio dos Negocias da Justiça .-Rio 
de Janeiro, 25 de Agosto de 1877. 

lllm. e Exm.Sr.-Com o officion. 0 2i58de30 de 
Julho ultimo transmittiu V. Ex. o requerimento em 
que o 2. o Tabrllião do puJJlico, judicid, e nobs do 
termo do Rio Grande, José Vicente Lia Silva Telles, n
~orre ;JO Gnverno Imperial do acto da A~sem!llé:J Pro
vincial Legislativa, CJUf', pc!J Lei n." 10!33 de':2 de i.\biu 
do corrente :mno, creou o officio da Provedoria, capdla~ 
e ;resíduos, <~té então exercido por distribuição pelos Es
crivães do jmlicial_, c o annexou ao o1Iicio ue 1. o Ta
lJellião Llo mesmo trrmo. 
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Em resposta, declaro a V. Ex:. que é improcedente o 
recurso, á vista do Aviso de 21 de J:meiro de 1876, ex
pedido de conformidade com a consulta do Conselho de 
Estado de 16 de Dezembro de -1875 e decidindo que a per
manencia do serventuario na posse do officio não :;e 
realiza no caso de annexação, mas sim no de suppressão 
numerica, conforme o A viso n. o 8 de 12 de Janeiro 
de l872, que assignala a differenç!l das duas hypothescs; 
dando-se ainda no ~aso presente a circumstancia de que 
o offieio annexado era exercido por distribuição~ e por 
isso não pertencia a nenhum dos Tabelliães. 

Deus Guarde a V. Ex. -Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul. 

N. 3í9.-JUSTIÇA.-Eu 25 DE AGOSTO DE 1877. 

Resolve duvidas so!Jrc o l~cgimento de custas. 

2. asccção.-1\linisterio dos Negocias da Justiça. -Rio 
de Janeiro, 2Z") de Agosto de 1877. 

Illm. e Ex.m. Sr. -Em solução ás duvidas suscitadas 
pelo Partidor do termo do Hio Grande, constantes do 
ofllf;io dessa Presidencia de 19 de Julho ultimo, declaro 
a V. Ex. que, no caso da consul~a, dever-sc-lla distin
guir entre a hypothese de estarem os legados perfei
tamente discriminados no testamento de motlo que, para 
cumprimento, não seja mister a partilh<J, e a necessi
dade d(~sta para o devido cumprimfmto daqucllrs. 

No primeiro caso, limitando-se o trabalho á contagem 
por autos para pagamento dos direitos fiscaes e das 
custas jurliciarias, sú deve funccionar o Contador, 
nos termos do art. -171 n. 0 2do Regimento de custas, 
a pprovado pelo Decreto n. o 5747 de 2 de Setembro 
tlc 1871; tendo, porém, de proceder-se á partilha, é 
evidente a exclusiva intervenção do Partidor, cabendo
lhe por isso as custas taxadas no art. 18() do regi
mento c i tallo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Januario da Gamo, 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Pro v incia de S, Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

~..;f\:A:A.P 
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N. 3~0.-GUERRA.-E:u 25 DE AGOSTO DE 1877. 

Declara corri o se deve proceder a respci to da indemnização dos 
medicamentos fornecidos ás praças dos corpÕs -de policia e de 
bombeiros, que são recolhidas á fortaleza da Lage. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 
2~ de Agosto de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em solução ú consulta feita pelo 
Commandante da fortaleza da Lage, no officio que 
V. Ex. submettcu á consideração deF.te 1\Iinisterio com 
a informação da Repartição a seu cargo n. o !002 de 21 
ele Julho ultimo, declaro a Y. Ex., para fazer constar 
ao di to Commandan te, que os medicamentos fornecidos 
ás praças dos corpos de policia e de bombeiros, reco
lhidas áquella fortalf'za, devem ser descarregados, 
como si fossem fornecidos a praças do Exerci to; cum
prindo, porém_, que o mesmo Commandante apresente 
todos os trimestres a Y. Ex. uma nota discriminada 
dos medicamentos e das praçêls a quem foram minis
traJas, atlm de que na Repartição Fiscal deste Minis
teria se possa organizar as contas, á vista das quaes 
se effectuará a competente indemnização por parte dos 
l\linisterios da Justiça e da Agricultura. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de Caxias.-Sr. Con
selheiro Ajudante General do Exercito. 

N. 351 .-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS. -E ::ti 27 DE AGOSTO DE 1877. 

Autoriza a construc<~ão de uma ponte de ferro na cidade de 
Santos, em substituição á de -;adeira que alli existe, 
sendo a respectiYa despeza levada á conta de custeio, e 
repartida por quatro s~mestres. 

N. 1.7 .-l. a Secção .-Directoria das Obras Publicas. 
-1\'Iinisterio dos Negocias da Agricultura~ Commercio e 
Obras Public~s.-Rio de Janeiro em27 de Agosto d ·--. -. -. -.-- :--.. .. 

. i.,~.~~~?~ A R/; '\ 
Illm. eExm. Sr.-Em resposta ao offi ·,~~"~Ex. '": 

n. o 121, uc ü do corrente mez, cobrir ~ cópia a 
correspondencia trocada entre a supe( ts~f~ncia da es-

;-; '-v 
.-~ 
·~ 
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trada de ferro ele Santos a Jundiahy e o respectivo Enge
nheiro Fisc~l, a respeito da construcção de uma ponte 
de ferro na ctdade de Santos, em sub~tituição ã de ma
deira ali i existente, declaro a V. Ex., para fazer cons
tar á dita surer·intendencia e ao refcrtdo Engenheiro 
Fiscal~ que póde ser construída a indicada ponte, sendo 
a. respectiva despcza levada á conta Je custeio, e dividi
da em quatro semestres. 

Deus Guarde a V. Ex..-Thonzaz José Coelho de A.lmei
cla.-Sr. Presidente da Província eleS. Paulo. 

N. 352.-AGRICULTURA, COl\UlERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E:\1 28 DE AGOSTO DE 1877. 

Approva as modificações no: traçado das galerias de. esgoto do 
Boulevard do Imperador e dà travessa do Bastos, e bem assim 
as da locação do canal que tem de reunir as aguas dos trcs 
riachos comprellendidos no plano das obras de esgoto do bairro 
de S. Christováo. 

N. 131\. . ._2.a Secção.-Dil'f~ctori:l das Obras Pu
hlicas.-Minis~crio dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 28 de 
Agosto de !877. 

Declaro a V. S., para seu conhecimento e afim de fazer 
constar áComp:tnhia City Improvements, que lica appro
vada a modificação proposta pela mesmacompanhia,tanto 
no traçado das galerias de esgoto do Bnulevard do Im
pcr<ldor e da travessa do BJstos, no bairro de S. Chris
tovão, como na locação d<> canal qne tem de reunir as 
aguas elos trcs ri:1chos comprchendidos no plano das 
obras de es!Wto do mt~smo bairro; ticawlo llSsim modi
Ilc:tdo.s os !llesmos planos e a cbusula L a do contracto 
de 18 de Dezembro Je 1875, que a ellcs se r~fcre. 

Deus Gu:1nL~ a V. S.-Thoma~ José Coelho de Al
m_eida. - S:. Engenheiro Fiscid juuto á Cump::nhia 
C1ty ImproYcmen ts. 
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N. 353.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E}l 30 DE AGOSTO DE :1877. 

Manda escripturar, observadas certas condições, a matricula de 
uma e_§cravã, cuja. nota foi encontrada na CoÍlectoria, já 
depois de encerrado o prazo da matricula. 

N. 23.-2.a Secção.-Directoria da Agricultura.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-B.io de Janeiro em 30 de Agosto de !877. 

lllm. e Exm. Sr. -Sobre a ma teria do seu officio de 
5 de l\Iaio ultimo, prestou V. Ex., em data de :17 do mez 
findo. as informações, exigidas em Aviso de 30 daquelle 
mez, das quaes resulta que a nota relativa á escrava, 
não matriculada, de D. Florentina ignacia ela Silva, foi 
<lpresentada á Mesa de Rendas Geraes do município de 
Bagé, no dia i3 de Dezembro de 1872, e encon traLla 
muito depois de encerrada a matricula entre outras que 
existiam no respectivo archivo. 

Tendo V. Ex. declarado ao lnspector da Thesouraria 
de Fazenda caber-lhe a imposição da multa ao emprega
do culpado da omissão, resta autorizar a matricula da 
dita escrava, cujo nome aliás não consta dos papeis pre
sentes a este Ministerio, devendo V. Ex. fazel-o, obser
vaJas as formalidades lcgaes, depois de verificado o facto 
de ser anterior a 30 de Setembro de 1873 a da ta da averba
ção do pagamento do emolumento de UBOOO, fixado no 
art. 47 do Regulamento de i de Dezembro de 1871, a 
qual deve constür da referida nota archivada. 

Deus Guarde a V. Ex .-Thomaz José Coelho-de Abnei
da.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro. 

N. :3:-il.- FAZENDA.- El\I :30 DE AGOSTO DE i877. 

Sobre a liquidação da porcentagem que compete aos Colle
ctores e Administradores das 1\Iesas de Rendas da Província 
do Rio de Janeiro e srus Eserivãrs. 

l\linisterio dos Ner.rocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 30 de Agosto de."1877. 

Tendo resultado inconvenientes da pratic:a estabele
cidtl pela Ordem do Thesouro n. o 247 de 2-i. de Maio de 
18G9, na p(;rt0 em flUC se refere á liquidação, no fim 
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de cada exercicio, das porcentagens que competem aos 
Collectores e Administradores das 1\fesas de Rendas da 
Provinda do Rio de Janeiro e seus Escrivães, sempre 
que se dá vacancia de qualquer destes lugares, resolvi 
alterar essa pratica, determinando que se proceda á 
dita liquidação todas as vezes que succeder funccio
nar mais de um exactor ou Escrivão dentro do mesmo 
exercício. 

O que communico a V. S., para seu conhecimento e 
devidos e fiei tos. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Director Geral da Tomada de Contas. 

N. 35t>.- "FAZENDA.- E lU 31 DE AGOSTO DE 1877. 

As licenças de simples despacho, concedidas pelos Parocbos a 
outros Padres,· para baptisados e casamentos, só pagam o 
sello de 200 réis. 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 31 de Agosto de :1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Devolvendo a V. Ex. os inclusos 
papeis, que acompanharam o Aviso desse l\Iinisterio 
n. o 3:152 de 18 de Outubro ultimo, relativos á queixa 
que o Vigario da freguezia do Cabo, na Província de 
Pernambuco, faz de exigir o respectivo Collector o sello 
de 2~000 pelas licenças para baptisados ou casamentos 
concedidas a outros Padres para celebrarem taes actos, 
cumpre-me declarar a V. Ex. que em questão seme
lhante dada com o Vigario encommendado da fregue
zia da Escada, na mesma provincia, foi resolvido pela 
Ordem do Thesouro n. o 6~ de 13 de .Marco do corrente 
anno, que o sello de 26000 só é devido, nos termos do 
art. 13, ~ 4. 0 , do Regulamento de 9 de Abril de 
1870, da·s licenças e alvarás ahi não especificados, e 
que nesse caso não se acham as licenças de simples 
d,espacho para baptisados e casamentos, que forem 
concedidas pelo dito Vigario, pois que destas se deve 
unicamente pagar o sello de 200 réis, na fórma da 
ultima parte du ~ 1. o do art. 13- Contractos, títulos 
e papeis não sujeitos ao sello proporcional, etc. 

Deus Guarde a V. Ex.- Barão de Cotegipe.-A' S. Ex 
o Sr. Antonio da Costa Pinto Silva . 

.:AA.AP~ 
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N. 356.- AGRICULTURA, COMM.ERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~l 31 DE AGOSTO DE 1877. 

A' Directoria Geral dos Telegr aphos sómente cabe pro pôr a pro
moção dos empregados contractados para o serviço dos tele
graphos.~· 

N. 32.-l. a Secção.- Di rectoria do Commercio.
.Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 31 de Agosto de 
1877. 

Em resposta ao officio dessa Directoria de 21 do cor
rente mez .. declaro a V. S. que approvo a promoção de 
Giacomo Baroni do lugar de Estaciona rio de 3. a classe 
para a 2. a classe, visto ter-se realizado a hypothese pre
vista na clausula 4.a do seu contracto, devendo nesta 
conformidade serem abonados os respectivos venci
mentos a contar, porém, desta data, por não caber nas 
attribuições dessa Directoria fazer taes promoções. 

Deus Guarde a V. S.-Thomaz José Coelho de Almeida.
Sr. Director Geral dos Telegraphos. 

N. 357.-Il\IPERIO.-El\1 1.0 DE SETEMBRO DE 1.877. 

Resolve duvida sobre o exerci cio do cargo de Vereador. 
' --

L a Directoria. -l\linisterio dos Negocias do Imperio. 
- Rio de Janeiro em 1. o de Setembro de i877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio n. 0 66 de 24 
do mez findo, em que V. Ex. me communica, á vista da 
informação prestada pela actual Camara 1\Iunicipal da 
villa de Vianna, que a Camara transacta recusára dar 
posse ao Vereador eleito na ultima eleição, de nome 
Joaquim de Azevedo Hoclrigues Braga, por constar da 
acta da mesma eleição ter sido eleito Joaquim Rodrigues 
de Azevedo Braga, e convocára em seu lugar, para fazer 
parte da nova Camara, o supplente immediato em votos, 
d.eclaro a V. Ex., de conformidade com o Aviso n.o 508 
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de 4 de Novembro de 1869, que, nos casos de achar-se 
qualificado votante aquelle cidadão, residir por mais de 
dous annos no municipio e não haver neste outro ci
dadão a quem se possa attribuir o nome alterado, deve
se-lhe conferir diploma e dar posse t.lo cargo deVe
reador; revogando essa Presidencia, por meio de ordem 
neste sentido, a decisão que sobre inexacta informação 
do Presidente da actual Camara proferira o antecessor 
de V. Ex. á cerca do referido cidadão, e t.le que trata o 
officio n. 0 42 de 12 de Junho ultimo, respondido por 
A viso de 24 do mez findo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província do E~pirito Santo. 

N. 358. -GUERRA .-.E~I 1 DE SETEl\IBRO DE 1877. 

Manda observar as Instrucçües, organizadas na Repartição de 
Quartel-Mestre General, para o processo de aproveitamento 
do s~alJtre contido na polvora arruinada, e dada em consumo 
nas estâc;ões militares, que arrecadam esse artigo, onde não 
ha fabrica de polvora ou Iaboratorio pyrotechnico, e outras 
disposições relativas ao mesmo objecto. 

Circular.-:Ministerio dos Negoc i os da Guerra .-Rio 
de Janeiro, 1 de Setembro de 1877. 

Illm. c Exm. Sr. - Representando o Conselheiro 
Quartel-Mestre General, em officio n. o 217 de 2;-) 
de Julho prox.imo findo, contra o modo por que 
em algumas estaçõe~ militares, que arrecadam pol
vora e munições de guerra, se procede em relação a 
esse artigo, quando arruinado e d~do em consumo, 
expeça V. Ex. as necessarias ordens para que os encar
regados das ditas estações, rio intuilo de aproyei
tar-se o salitre . contido naquelle artigo., observem o 
processo de que tratam as inclusas instrucções, no 
<.:aso de não haver no lugar fabrica ·de:polvora ou 
laboratorio pyrotechnico, pois, nesta hypothese, serão 
alli recolhidas, para passarem pelo indieaclo processo 
ou serem beneüciadas; devendo ser remettida á esta 
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Secretaria de Estado, para os fins convenientes, a nota 
do peso da dita substancia e o da polvora qae a pro
duziu, e á Intendencia da Guerra todo o galitre resul
tante da alludida extracção. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de Caxias.- Sr. 
Presidente da Província de •.. 

JN::;TRUCÇÕES PARA O PROCESSO DE EXTRACÇÃO DO 
SALITRE DAS POLVORAS AVARIADAS. 

Toma-se uma grande tina, ou meia pipa, deita-se-lhe 
polvora até os dous terços e acaba-se de encher com 
agua~ mexe-se com um páo durante algum tempo e 
deixa-se repousar. No dia seguinte decanta-se a agua, 
que se acha muito sa litrada, e dei ta -se nova agua na 
tina, mexe-se novamente, e deixa-se repousar. e decan
ta- se da mesma fórma, e assim se pratica mais uma ou 
duas vezes, até que o fraco gosto da agua indica que 
clla pouco ou nenhum sal contém. 

Quanto á agua sa li trada, é coad<l por um saco grosso 
ou panno de algodão trançado, e, sendo posta em um 
tacho ou caldeira.1 vai ao fogo até ficar reduzida á 
terça parte ; despeja-se então em v a si lhas e deixa-se 
resfriar. No fim de algumas horas, os crystaes de 
salitre depositam-se no fundo das vasilhas, e a agua 
que fica, podendo ainda conter algum salitre, será 
lançada na tina com outra polvora velha, submettida 
:í mesma operação. . 

Querendo obter crystaes bem claros, junta-se na 
caldeira um pouco de colla d iluida em agua, e com 
uma espumadeira.vai-se tirando as impurezas que, com 
a frrvura, se vão agglomerando na superficie. 

Quando não ha pressa de obter o salitre, e não se 
quer gastar combustível, lança-se a agua salitrada em 
um tanque ou vasilhas largas, e ·abandona-se á evapo
rr~ção espon tanea. 

N. B.-Por este . processo, de cada 100 k ilos de 
polvora deteriorada, póde-se aproveitar 60 a G6 kilos 
de salitre claro e refinado. , 

Repartição de Quartel-::\lcstre General em 24 de 
Julho de 1877 .-F. A. Rapo:o, Brigaueiro Quartel
Mestre General. 
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N. 3~9.- JUSTIÇA.- El\1 1 DE SETEl\IBRO DE 1877. 

O Tabellião vitalício d!;) um termo restaurado volta ao 
exercicio do seu officio. 

2.a Secção.-~Iinisterio dos Negocias da Justiça.-Rio 
de Janeiro, 1 de Setembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- A Sua Alteza a Princeza Imperial 
Regente, em Nome de Sua Magestade o Imperador, foi 
presente, com o officio de V. Ex. de 16 do mez findo, o 
requerimento de Luiz Marques da Cunha, pedindo ser 
restituído á serventia do oflicio de 2. o Tabellião e an
nexos do termo de Dores de Camaquam, que elle inter
rompêra pelo facto da extincção daquelle termo, hoje 
restaurado pela respectiva Assembléa Provincial. 

E a mesma Augusta Senhora, á vista das informações 
prestadas por V. Ex., Houve por bem Ordenar que, ad 
instar do que se decidiu por A viso de 26 de Março ul
timo, a respeito do L o Tabellião do dito termo Laurindo 
de Carvalho Moreira, seja o referido 2. o Tabellião rein
tegrado e continue a servir com o titulo vitalício, que 
lhe foi conferido. 

Deus Guarde a V. Ex. -Francisco Januario da Gama 
Cerqueira. - Sr. Presidente ela Província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

N. 360.-FAZENDA. -El\1 3 DE SETEl\IBij?O DE 1877. 

Os Thesoureiros das The.sQlliarias de Fazenda lt~m direito de 
optar por seus vencimentos quando forem eleitos membros da 
Assembléa Legislativa Provincial. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de .Janeiro 
em 3 de Setembro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal elo 
Thcsouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda da Província de Mato Grosso, em 
solução á consulta constante do seu officio n.o 28 uc 7 
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de 1\'laio ultimo_, que o Thesoureiro da mesma Repartição, 
Francisco Lei te de Pinho c Azevedo, tem direito de 
optar pelos respectivos vencimentos, em quanto estiver 
com assento na Assembléa Legisla ti v a Provincial, de que 
é membro; competindo ao seu substituto uma gratifica
ção correspondente ao dito vencimento, á vista das 
Ordens de 3 de Fevereiro de 186í_, 7 de Janeiro e 19 de 
Agosto de 1869. 

Barão de Cotegipe. 

N. 361. .-FAZENDA.- El\1 4 DE SETEMBRO DE 1.877. 

Habilita a l\fesa de Rendas de 1\Iacahé a fazer despachos de im-
portação de sal, xarque, velas e sabão. ·--

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 4 de Setembro de i877. 

Attendendo á representação de diversos fazendeiros e 
negociantes do município ele Macahé, e usando da auto
rização concedida no art. i43 do Regulamento n. o 6272 
de 2 de Agosto de i8i6, tenho resolvido que a Mesa de 
Rendas daquelle porto, além das attribuições que já 
lhe são conferidas pelo art. l46 do mesmo regulamento, 
fique d'ora em diante habilitada para fazer despachos de 
importação de sal, xarque, velas e sabão; observando no 
despacho dos dous primeiros destes g-enerosas Instruc
cões annexas ao Decreto n. o 3883 de 29 de Maio de 1.857. 
· O que communico a V. S., atim de que faça constar 
esta deliberação á dita Mesa de Rendas, e dê-lhe as ins
trucções ,que julgar convenientes para a boa execução 
do~ rr,gulamentos nesta parte. 
D~us Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con

selheiro Director Gera I interino das Rendas Publicas.
Dru-se na mesma data conhecimento desta resolucão 
á Prcsidencia da Província do Rio de Janeiro. · 
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N. 362.- FAZENDA.- El\1 4: DE SETEMBRO DE 1877. 

Declara que D. Aurelia Garcinda Gon.çalves da Cunha só tem 
direito á quarta parte do soldo de seu finado pai, o Major 
Francisco Gonçalves da Cuniiã":· 

.Mini~terio dos Negocios da Fazenda.-Rio tlc Janeiro 
em 4 de Setembro ele 1877. 

O Barão de Cotcgipe~ Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara ao Sr. In~pector da Thesouraria 
de Fazenda da Província de Sergipe, em resposta 30 seu 
officio n.o 39 de 9 de Ag-osto de 1876, que D. Aureli3 
Garcioda Gonçalves d3 Cunha tem direito a perceber a 
quantia mensal de 12~;)00, correspondente á quarta 
parte do soldo com que foi reformado seu finado pai, o 
Major Francisco Gonçalves da Cunha, ou metade daquella 
com que o devêra ter sido, na conformidade do Alvará 
de 16 de Dezembro de 1790, e não á de 256000 arbitrada 
pela dita Thesouraria; visto não haver o mesmo Official 
servido os vinte e cinco annos prescriptos na citada Lei, 
não obstante ter-lhe sido concedida reforma com o soldo 
por inteiro marcado na tabella de 1825, em virtude da 
Lei n. o 41 de 20 de Setembro de 1838, favor este que 
não se estende á sua família, nos termos do Decreto 
n. o 548 de 10 de Janeiro de 1848. 

Cumpre, portanto, que reduza á mencionada quantia 
de 126500 o meio soldo de que se trata, e promova a 
restituição do que de mais tem recebido aquella pensio
nista por meio de desconto da quinta parte do bene
ficio que lhe cabe. 

Outrosim devolve ao Sr. Inspector a inclusa justifica
ção, que foi dada perante furo incompetente, para que 
proceda tle conformidade com o art. 2. 0 do Decreto 
n. o 3607 de 10 de Fevereiro de i86ü. 

Barão de Cotegipe. 
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N. 363.-JUSTIÇA.-El\I ~DE SETE:\IBRO DE 1877. 

Confirma a doutrina do A viso de 7 de Maio anterior, o qual de
clara que um Juiz de Direito de comarca mais proxima deve 
ser chamado para servir na Relação, de preferencia a outro 
de comarca mais remota. -~ 

2.:1 Secção.-1\linisterio dos Negocias da Justiça.-Rio 
à e Janeiro, 5 de Setembro de 1877. 

111m. e Exm. Sr.- Com os officios de9 e 19 de Julho 
ullimo, V. Ex. submctteu ao conhecimento deste Mi
nisterio não só a reclamacão do Juiz de Direito da co
marca do Alto Paraguay · Diamantino, como tambem 
as informações prestadas pelo Presidente interino da 
Relação do districto, pelo facto de não haver este func
cionario observado o Aviso de 7 de Maio anterior, no 
qual se declarou que aquelle Juiz de Direito_, por servir 
em comarca mais proxima, deveria ser chamado para os 
1 rabalhos do Tribunal, de preferencia ao de S. Luiz de 
Caeeres, comarca mais distante. 

Em resposta, cabe-me declarélr a V. Ex., para o fazer 
constar ao Presi'Jente da Relação, em solução ás consul
tas por elle feitns em officio de 20 do dito mez_, que não 
prDcedem as razões apresentadas para o não cumpri
mento tio mencionado aviso, porquanto : 

L o No caso vertente, tendo o .Juiz de Direito Carvalho 
quem legitimamente o substituisse na prcsidencia do 
.Jury da capita I, que elle havia convocado, não ficava o 
serviço desse Tribunal prejudicado com a retirada da
quelle magistrado para ir tomar assento obrigatorio na 
Relação; onde não se dá a mesma razão de substituição. 

2. o Quér depois de abrir a se~são do .Jury, ou em via
gem para esse fim, está o Juiz de Direito impedido para 
outro qualquer serviço inherente ao seu cargo, menos o 
de ir tomar parte nos trabalhos da Relação. 

3. o Pelos me~ mos fundamentos o servi co desse Trilm
nal prefere ao do .Jury, que póue ate ser ·adiado de con
formidade com o Decreto n. o 486:1 de 2 de Janeiro de :1873. 

4. o Finalmente, o Juiz de Direito da comarca mais dis
tao te só é chamado, quando se achar enfermo o da co
marca mais proxima, ou para unicamente servir nos 
feitos, em que este estiver impedido, ficando aquelle dis
pensado desde que cessem os motivos do impedimento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província ue !\'lato 
Grosso. 

)YECISÕES DE !8í7. 
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N. 364.-GUERRA.-El\1 6 DE SETEMBRO DE 1877. 

Declara como se deve proceder no caso, em que o Presidente da 
Junta de alistamento, exercendo tambem funcções de Subde
legado, não tenha a quem passar a jurisdicção deste cargo, 
por se acharem impedidos os supplentes, não só da respectiva 
parochia, como tambem das freguezlas vizinhas. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 
6 de Setembro de 1877. 

Em officio do 1. o do corrente communica V. S. que, 
estando tambem no exercício da Subdelegacia dessa 
freguezia, na occasião de se installarem os trabalhos 
da respectiva Junta, passára successivamente a juris
d icção policial ao 2. o e 3. o substituto, e como estes se 
dAclarassem impedidos, o primeiro por molestia, e o 
ui ti mo por não ter ainda prestado juramento, recor
r0ra aos supplentes das Subdelegacias das freguezias 
vizinhas de Nossa Senhora do Engenho Novo e Jacare
pagua, os quaes tambem allegaram impedimento. 

A' vista do exposto consulta V. S. como deve pro
ceder, para que prosigam os trabalhos do alistamento 
nessa parochia. 

De tudo inteirado declaro a V. S. que deve convocar 
os supplentes das freguezias menos remotas_, e, se esti
Yerem estes igua}Jnente impedidos, officiar successi
vamente ao L 0 e 2. o Juizes de Paz dessa parochia, 
inquirindo delles se o motivo que os inhibia de pre
sidir a Junta já cessou, visto ter decorrido mais de um 
mez, e, no ca:o1o affirmativo, passar-lhes a presidencia 
da mesma Junta, e assumir o exercício de Subdelegado, 
facilitando desse modo o proseguimento dos trabalhos 
de alistamento, que não convem demorar por mais 
tempo. . ! 

Outrosim, declaro a V. S. que deve exigir das auto
ridades, que forem chamadas para formar a Junta c 
não aceitarem o convite, que exhibam provas justifi
cando o impedimento allegado, a fim de transmittil-as 
ao Governo, a quem compete julgai-as e deliberar 
sobre a imposição das pen2s comminadas no art. ().o 
da Lei de 2o de Setembro de 1874, e § J. o do art. 1.22 
do Regulamento de 27 de Fevereiro de !87~. 

Deus Guarde a V. S. -Duque de Caxias.-Sr. Juiz de 
Paz Presidente da Junta de alistamento da freguezia de 
Irajá. 
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N. 36o.- FAZENDA.- El\1 6 DE sETEl\mno DE 1877. 

Reforma a decisão da Thesouraria do. Ceará sobre a cobrança 
de direi tos de umas latas com pol vora, subm ettidas a despacho 

·na Alfandega da dita~provincia. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 6 de Setembro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, commun ica ao Sr. lnspector da Thc
som·aria de Fazenda da Província do Ceará, que o mesmo 
Tribunal, tenclo presentes os papeis que acompanharam 
o seu officio n. o 13 de 27 de l\larço ultimo, no qual par
ticipára ter dado provimento ao recurso interposto 
para a dita Thesouraria, pelos negociantes Joaquim 
da Cunha Freire & Irmão, da decisão da Alfandega que, 
alémdos direitos de consumo de uma porção de pol
vora que submetteram a despacho, exigira o pagamento 
de direitos pelas latas envernisadas em que vinha acon
dicionada essa mercadoria; e 

Considerando que. na fórma da ui tima parte do art. 32 
das disposições preliminares da Tarifa em vigor, os 
envoltorios estão sujeitos a direitos independentemente 
dos das mercadorias que contiverem, quando tenham 
valor mercantil ou sejam applicaveis a uso diUcrente do 
em que se acham empregadas, desde que taes mer
cadorias forem taxadas a peso liquido, ou que, tarifadas 
a peso bruto, estejam sujeitas a direitos inferiores aos 
dos proprios envoltorios, se fossem importados separa
<lJmente, caso em que deverão cllas pagar direitos na 
rasão do peso liquido real ; . 

Considerando que, existindo no despacho de que se 
trata mercadorias obrigadas a direi tos na r não do peso, 
com abatimento da tara nas que pagam taxas differentcs 
como é a polvora, pelo art. 974 da citada Tarifa, c como 
são as. latas envernisadas em questão, pelo art. 902, 
dá-se a hypothese em que os direitos se devem cobrar 
pelo peso liquido real de cada uma das mercadorias 
verificadas na conferencia ; 

Con~iderando que as Ordens do Thcsouro n. o 278 de 
25 cl e Setembro de 1858, n. o 220 de 21 de Maio de 18G5 
e n. o 339 do 1. o de Outubro de 1874 têm mandado cobrar 
direitos das latas em que vem acondicionada a polvora, 
quando se assemelham a pol varinhos, na sua fórma e 
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possam servir para esse fim, exactamente como os de 
q a e se trata : 

Resolveu reformar a decisão da Tbesouraria e confir
mar a da Alfandega_, afim de se fazer effectiva a cobrança 
de direitos na razão de 500 réis o kilogramma, de 
a~côrdo com o citado art. 902 da Tarifa pelas latas enver
msadas, semelhantes a polvarinhos, em que vinha acon
dic~onadl a polvora submettida a despacho pelos re
fendos negociantes independentemente dos direitos que 
por ella pagaram na fórma do art. 97~ da dita Tarifa. 

Barão de Cotegipe. 

N. 366.-FAZENDA.- El\1 6 DE SETEMBRO DE 1877. 

Declara á Alfandega do Rio de Janeiro quaes siio os respon
saveis pelos direitos defraudados á Fazenda Nacional) em um 
despacho de popelinas de seda e algodão. · 

Minis te rio dos Ne!!ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 6 de Setembro de 1877. 

Communico a V. S., em resposta ao seu officio n. 0 ti83 
de 25 ele Agosto ultimo, que, tendo-se reconhecido~ pelo 
exame a que procedeu essa Alfanclega no conhecimento 
e manifesto do vapor inglez Galileo entrado neste porto 
em Agosto do anno passado, que as quatro caixas de 
n. os 152 a i 55 marca B B, vi nuas de Liverpool e su bmet
tidas a despacho pela nota n. 0 3<126 de l:l de Setembro 
ultimo por Francisco de Vargas Dias, que não é nego
ciante nem pessoa de credito commercial, continham po · 
pelina's de seda e algodão e não linhas de algodão, como sa
h i ram dessa Repartição; e verificando-se ou trosim_, que 
os direitos ela fazenda foram defraudados na importancia 
Lle ~:72H~l60; é applicavel ao caso de que se trata a ul
tima parte do art. 18 do Decreto de 20 de Abril de 1.870. 
Sirva-se, portanto~ V. S. mandar intimar ao dito Dias 
para pagar os direitos da clifferença da mercadoria 
ver i fica da e mais a multa ue 1 1/2 or. 

No caso de que elle se recuse a effectuar esse paga
mento, promover~sc-ha a coLrança executivamente~ e, sr. 
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não tiver meios de o fazer, deverão responder pela im
portancia dos ditos direitos e das multas o ex-Con
ferente dessa Alfandega Antonio Januario da Silva, e 
o ex-Praticante Thomaz Lourenço :Machado, que fizeram 
a conferencia e <JS averbações da entrada e sabida das· 
referidas caixas. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspeclor da:Alfandega do Rio de Janeiro. · 

·N. ~{ti7.-AGRICULTURA, COMMEBCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- El\1 6 DE SETE:\IBRO DE 1877 . 

.Manda fazer no proprio livro de matricula as averbações relativas 
aos ingenuos entrados de um e outro municipio. 

Cir1 ,1lar .-N. H).-2. a Secção.- Directoria da Agri
cultura.- Ministerio dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em ü de 
Setembro de 1877. 

Illm.eExm.Sr.-Declaro a V.E:c_, a fim de que 
faça constar ás estações encarregadas da matricula 
especial, que, nos termos da Imperial Resolução de 21 do 
mcz findo, tomada sobre consulla da Secção dos Negocias 
do Imperio do Conselho de Estado em U de Junho do 
corrente armo, as averbêlções relativas aos Hlhos livre.s 
de mulher escrava mudados de um para outro município_, 
devem ser lançadas no proprio livro de matricula, visto 
não resultar nenhum inconveniente de inscrever do 
mesmo modo os ingenuos que vem residir em um muni
cípio e os que nelle já residem. 

A inscripção será feita com os dizeres indicados no 
moJelo-C- appenso ao Regulamento de 1 de Dezembro 
de 1.871, decLlrando-se na casa das observações o nome 
do município d'onde provém o ingenuo. ~- -~~ 

Deus Guarde" V. Ex.-Thomaz José Coelho de Al a. ~~MAR,..t 
-Sr. Presidente da Província de..... ,,~)~ ~.,._ 1

1 

. .:> ~~' 
,'i ;:5· 
rQ") -,_ 
~~ 
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N. 368.-FAZENDA.-El\1 iÜDE SETEMBRO DE i877. 

Autoriza a Thesouraria do Pará a designar um empregado da 
mesma Repartição para servir provisoriamente de Fiel do 
Thesoureiro. 

Minis te rio dos Negocias da Fa zenda.-Rio de Janeiro 
em lO de Setembro de :1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, reconhecendo, em presença do rela torio 
do chefe da commissão que foi ultimamente inspeccionar 
a Thesouraria de Fazenda da Província do Pará, a 
necessidade que tem o respectivo Thesoureiro de mais 
um Fiel, que o auxilie no excessivo trabalho a seu 
cargo, autoriza o Sr. Inspector da mesma Thesouraria 
a designar um empregado dessa Repartição, da confiança 
rlo dito Thesoureiro, para servir provisoriamente de 
Fiel, em quanto o Poder Legislativo não decretar a 
creação desse lugar, arbitrando-lhe, se fór preciso, uma 
gratificação razoavel, que submetterá á approvação deste 
l\Iinf ster i o. 

Barão de Cotegipe. 

N. 369.-F AZENDA.--,El\1 :lO DE SETElUBRO DE i877. 

Dá provimento a um recurso interposto de decisão da Alfandega 
do Rio de Janeiro sobre 'classificação de uma partida der?ndas. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenua.- Rio de Janeiro 
em :lO de Setembro de 1877. 

Communico a V. S., para os fins convenientes, que, 
tendo sido presente ao Tribunal do Thcsouro Nacional 
o recurso interposto por Camillo de 1\loraes & Cunha 
da decisão dessa Inspcctoria de 19 de Julho ultimo. que 
classificou como renJa de Cluny, sujeita ú taxa de 12b000 
por kilogramma, a mert.:adoria constante da arnl)stra 
junta, vinJa do Havre no vapor Ville de Bahia, entrado 
neste porto em i de Junho do corrente anno, o mesmo 
Tribunal, tomando conhecimento jo recurso como de 
revista, e reconhecendo que a mercadoria de que se 
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trata por sua qualidade inferior, não póde ser classi
ficad~ como renda de Cluny, mas sim de ponto de 
crochet, resolveu dar provimenLo ~o ~eferido recurso, 
a fim de que a mercadoria pague dtrettos de 3~000 P.or 
kilogramma, na fórma do art. 586, t.• parte., da Tanfa 
das Alfandegas. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Consc
l heiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 370.-FAZENDA.-EM 10 DE SETE:\IBRO DE 1877. 

Ordena ás Thesourarias de Fazenda que façam com que sejam 
revezados Õs respectivos Escripturarlos nas funcções que 
lhes forem commettidas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.--.,.Rio de Janeiro 
em 10 de Setembro de 1877. 

O Barão de Colegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tendo em vista que os empregados das 
diversas classes de Escriplurarios das Repartições de / , 
Fazenda se habilitem em todos os trabalhos que correm 
pelas mesmas Repartições, afim de que nos casos de 
falta ou impedimento não resulte das substituições 
atrazo ou perturbação no serviço, nem se repita o que 
aconteceu na Thesouraria elo Pará, onde um só empre-
gado pôde durante muitos annos praticar impunemente 
abusos, que teriam sido descobertos, se o trabalho 
em que exclusivamente se occupava fosse distribuído a 
diversos, ordena aos Srs. Inspectores das Tllesourarias 
de Fazenda que façam com que os referidos Escriptu-
rarios sejam revezados nas funcções que lhes forem com
mettidas, de 5eis em seis mezes, ou no prazo mais cnrto 
possivel_, segundo as con veniencias da marcha regula r 
do expeuiente; devendo conseguintemente as infor-
mações semestraes declarar, na columna das ob~êr-
vações, quaes os trabalhos em que se occupa cada em ... 
pregado_, c tlesde quando. 

Barão de Cotegipe. 
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N 371.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS .-EM H DE SETElUBRO DE 1877. 

l\Ianda executar a alteração do regimento dos signacs maritimos 
do porto da capital. 

N. 33.-l.a Sccção.-Directoria do Commcrcio.
l\Iinisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Hio ue Janeiro em 11 de Setembro 
J.e 1877. 

A' vist~ do que V. S. expõe em seu officio de 31 do 
mez passado soiJ n. o 46í, autorizo-o a mandar pu!Jlicar 
c executar a alteração Jo regimento dos signaes marí
timos do porto- desta capital, constante da folha marcada 
com a letra A do impresso que aGompanhou o mesmo 
dito ofl1cio. 

Deus Guarde a V. S.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
~Sr. Director Geral dos Telegraphos. 

N. 372.- HlPERIO.- PORTARIA DE 12 DE SETEl\lBRO 

DE f877. 

l\landa observa,r as Instrucções relativas ao Curso preparatorio 
.estabelecido provisoriamente na Escola de l\Jinas de Ouro 
Preto. --

Sua Alteza Imperial a Re.~eúte, em Nome do Impera
dor, Ha por bem que no Curso preparatorio annexo á 
Escola de Minas- de Ouro Preto se observem as seguintes 
lnstrucÇõcs : 

Art. f. o A direcção do Curso prepara to rio da Escola 
de Minas de Ouro Preto ficará a cargo do Director deste 
Esla belecimcn to. 

O Curso preparatorio tem poriim completar a instruc
ção scientifica das pessoas que pretenderem ser admit
tidas na referida E~cola. 

Art. 2. o A duração do Curso preparatorio ~erá pro
visoriamente de um anuo, e o ensino comprehendcrá, 
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de conformidade com o programma annexo ás- Instruc
ções de 29 de Janeiro de 1.876, as seguintes ma terias: 

i. a ca1eira. 

Geometria elementar: planos~ superficies c volumes. 
Trigonometria rectilinea. Geometria dcscriptiva: linha 
rccta c plana.-50 a 60 lições por anno. 

Trabalhos graphicos, desenho de imitação-3 horas 
de exercícios pra ticos por semana. 

2. a cadeira. 

AlgP.bra: equações do 2. o gráo, equações biquadradas; 
questões de maximo c minimo resolvidas por meio 
tlcsLas. Nocões sobre o calculo das derivadas. Geometria 
a na lytica: ·linha recta ; curvas do 2. o gráo. Noções de 
mecanica.-60 lições por anno pelo menos. 

:1. a cadeira. 

Physica elemcn ta r e chimica dos metalloides- 80 a 
100 lições por anno. Botanica e zoologia - 50 a 60 . 
lições por anno. · 

Art. 3. o As catleit·as do Curso preparatorio serão 
regidas por um Professor e dous repetidores da Escola 
de 1\Iinas, ou por outras pessoas idoneas: percefwndo 
cada um a gratificação que o Ministro do Imperio lhe 
arbitrar. 
·Art. 4. o O anno 1ectivo será 9 1,1~ mezes contados 

uc 15 de Ag·osto ao :l. o de Junho. 
Art. õ. o Para a admissão no Curso preparatorio exi

ge-se que o candidato se mostre approvado· nos prepa
ratorios nccessarios para a matricula nas Facultlades de 
.MerJicina do Imperio. . 

A matricula e'stará aberta na Secretaria da Escola de 
l\Iinas até 12 de Agosto. 

Art .. U. o No caso de não ser possivel aos candidatos 
habilita rem-se em tempo proprio nes exames gera os de 
prcparatorios que se fazem perante a Inspectoria Geral 
da instrucção primaria e secundaria do município da 
Curte ou perante as respectivas Delegacias nas provín
cias, o ~1inistro do Imperio poderá nomear uma com
missão especial para proceder a tacs exames em Ouro 
Preto. 

Art. 7. o Durante o anno lectivo os alumnos serão· 
regularmente submettidos a exames de veriO.cação de 
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seu aproveitamento. As notas que obtiverem serão 
communicadas pelos Professores ao Director tia Escola. 

Art. 8. 0 Será admittido ao 2. 0 ex:11ne de que trata o 
art. 8. 0 do .Regu1amentoannexo ao Decreto n. 0 G026 de 
6 de Novembro de 187~, na fórma das citadas instruc
ções, a 11m de poder m<Jtricular·se na Escola de l\lin:1::, 
o alumno do Curso preparatorio que, nos exames a que 
se refere o 3rt. 7. o das presentes Instrucç ões, obtiver a 
nota média annual superior a 8, sendo 20 o maximo. 

Art. 9. o Poderá continuar a frequentar o Curso pre
paratorio o alumno que não fôr consiJerado habilitado 
para prestar o 2. o exame, ou neste não fôr approvado. 

Art. tO. Tem applicação ao Curso preparatorio a 
disposição contida no art. 22 do Hegulamcnto da Escola 
tie Minas. 

Palacio tio Rio tic Janeiro em 1:! tie Setembro de 1877. 
-Antonio da Costa Pinto Süca. 

cF\:A:P.J:>~ 

N. 3i3.-FAZENDA.- E~r 14: DE SETEMBRO DF. 1877. 

O imposto de transmissão de escravos deve ser pago na csta~ão 
-ao lugar em que se Iavr:1r a respectiva escriptura. 

l\linisterio dos Negoeios da Faze nua.- Hio de Janeiro 
em !4 de Setembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta aos seus o1Iicios de 
IS de Novembro e 18 de Julho ultimos, cabe-me 
declarar a V. Ex. que, tendo sido passada nesta C6rte 
pelo Tabellião· Fialho a escriptura publica de :lo de 
Agosto de 1873, em virtude da qual o Dr. João Paulo 1los 
Santos Barreto transferiu ao Dr. Jacin tho Bernardino 
Pinto da Fonseca trinta e sete escravo~ existentes na 
fazenda do Pá o Grande no m unici pio da Estrella, foi o 
imposto devido por essa venda, da importancia de 
7406000, regularmente arrecadado pela Heccllcdoria do 
Rio de Janeiro, nos termos do art. G." do Decreto de 
28 de Novembro de !800, confirmado pela Ordem 
n. 0 2l6de20del\laiode1862, Aviso n.o 20~i deU Je 
Junho desse anno e Hegulamcnto •Jc :Jl de 1\Jar(.:o de 
1874, art. 28, n. o 2. Conseguintemente tem o referido 
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Dr. Pinto da Fonseca direito á restituição de igual 
quantia qne recolheu aos cofres dessa província, con
forme reclama na petição.que acompanhou o primeiro 
dos supracitados oHirios, visto ser o imposto de que se 
trata, neste caso, considerado geral c não provincial. 

Deus Guarde a Y. Ex..-Barão de·Cotegipe.- A' S. Ex. 
o Sr. Presidente da Província do Rio ele Janeiro. 

N. 37~.- MARINHA. - Anso DE l!&o DE SETEMBRO 

DE 1877. 

Declara o modo por que deve ser contado aos l\Iac}~inistas da. 
Armada o tempo de serviço para classificação de antigui
dade. 

2. a Secção.- N. 19~~-- Ministerio dos Negocias da 
Marinha.- Rio de Janeiro, 14 de Setembro de !877. 

De accôrdo com a· informação por V. S. prestada em 
ollicio n. o 621 de 31 de .Julho proximo pretel'ito, declaro 
a V. S., para os devidos ctfeitos, que ao Machinista da 
a.a classe Antonio lgnacioAlbel'naz, e bem assim a todof' 
os outro-s que· se acharem em identicas condições, só 
póde ser contado como tempo de serviço, para classiti
cação de antiguidade, aquelle que constar de seus assen
tamentos no livro competente, desde que se contra
ctJram n(l qu;lJidadc de Machinistas extranumerarios; 
sendo esta a intelligencia que se deve dar ao Aviso 
n. 0 mJü, expedido em 27 de Abril ultimo, com relação a0 
l\bchinista de 4. a classe Joaquim Gonçalves da Cunha. 

Deus Guarde a V. S.-Luiz Antonio Pereira Prancu.
Sr. In~pcetor do Arsenal de Marinha da C()r Le. 
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N. 37õ.-l\IARINHA.-AVISO DE !4 rm SETRliBRO 

DE 1877. 

Manda considerar com baixa ao hospital as praças emb~rca<.Ias 
que derem parte de doente para esquivarem-se do serviço. 

N ~ :1939.-2. a Secção.- Ministerio dos Negocios da 
Marinha .-lUo de Janeiro, 14 de Setembro de !877. 

lllm. c Exm. Sr.- Em officio n. 0 905 de 6 do cor
rente, ponuerou V. Ex. que, achando-se de harmonia 
c.om a pratica seguida nos portos a providencia adap
tada pelo Commandante da corveta Vital de Oliveira c 
approvada por Aviso n. o J8í7 de 31 do mez proximo 
findo, dé considerar com baixa para o hospital as praças 
que recorriam <lO nlvitre de dar parte de doente para 
se esquivarem do serviço, convinha fazer extensiva se
melhante medida a todos os na vi os da Armada, conforme 
já ante_riormen le solicitára em officio n. o 793 de 31 de 
Julho ultimo. 

Tomando em consiucração os motivos em que V. Ex. 
baseou a sua proposta tendo em vista a regularidade c 
disciplina do serviço de bordo, declaro a V. Ex. que as 
disposições do citado aviso íicam extensivas ás praças 
das guarnições de todos os navios da Armada, dadas, 
porém, as circumstancias que determinaram esta pro
videncia em relação á corveta Vital de Oliveira. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Ajudante General da Armada. 

N. 376.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS I-EM 15 DE SETEMBRO DE !877. 

Sobre c-ustas devidas nas certidões extrallidas do livro de ma
, tricula. 

N. 42.-2.a Secção.-Directoria da Agricultura.-
1\Iinisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em t;J de Setembro de 
!877. 

Illm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de accusar recebido 
o Aviso de i O do mez findo em que V. Ex. me declara 
que os emolumentos de busca de que trata o Regula .. 
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mento em 2&: de Abril de 1869, § 108, n. o 3, só são de
vidos nas certidões extrahidas dos livros de matricula 
especial de escravos, quando taes livros já estejam findos, 
sendo que, no caso contrario, as ditas certidões ficam 
sujeitas apenas aos respectivos emolumentos, na razão 
de 50 rs. por linha de 30 letras, nunca pagando menos 
de 1BOOO. 

Expedindo nesta data as neccssarias ordens á Presi
dencia da Província de S. Pedro, que a tal respeito 
consultára este 1\Iinisterio, declaro-lhe, ou trosim, que 
da decisão de que se trata fica excluída a hypothese do 
art. 95 do Regulamento approvado pelo Decreto n." 
õi35 de i3 de Novembro de 1872. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-A' S. Ex. o Sr. Barão deCotegipe. 

N. 377 .-AGRICULTURA, COl\IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E!\1 Hi DE SETEMBRO DE 1877. 

Estabelece regras para os emolumentos de busca, nos casos de 
certidão de\matricula de escravos. 

N. 2;).-2.3 Secção.-Directoria da Agri~ultura.-Mi
n isterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro em 15 de Setembro de !877. 

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta 
ao seu officio de 8 de Junho ultimo, que os emolumentos 
de busca de que trata o Regulamento de 24 de Abril de 
1869, § 108, n. o 3, só são devidos nas certidões extrahi
das dos livros de matricula especial de escravos, quando 
taes livros já estejam findos. No caso contrário ficam 
as referidas certidões sujeitas apenas aos respectivos 
emolumentos_, á razão de 50 rs. por linha de 30 letras, 
nunca~ porém, pagando menos de !~000. 

Esta decisão não abrange a hypothese do art. m> do 
Regulamento approvado pelo Decreto n. o 5135 de t3 de 
Novembro de 1872, segundo o qual são extrahidas gra
tuitamente quaesquer certidões requisitadas pelos Juizes -
curatlores geraes de orphãos, ou pelos curadores _ - }. C~MA 
cu lares, para defesa dos escravos, menores livr ~ ~~~ \l · 
numettidos sujeitos a serviço. _;; ~ '(\'"' 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Crifé_llt~e Al
meida.-Sr. Presidente da Provincia de S. ~ro. 

ú'\:AFI:P~ ~ 
. , ..... \ · . 

.... ·~ ,_, 
_;...-
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N. 378.-AGRICULTURA~ COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS ,-EM i 7 DE SETEMBRO DE 1877 ~ 

Declara que a iutcrpretat,iãO dada pela superiutcndcnda da estrada 
de ferro da Balda ao S. Francisco á condição i3.a do Decreto 
n. 0 1299 d~ i9 de Dezembro de 1853, é inadmissivel, porque 
essa condição está em vigor, tendo o Governo direito ao abata 
de 20% nos fretes das cargas excedentes do peso gratuito. 

N. 7 .-La Secção .-Directoria das Obra~ Publicas.
Ministerio dos Ncg·ocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Pu!Jlicas.-Rio uc Janeiro em 17 de Setembro 
de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.-Trouxe o Engenheiro em chefe do 
prolongamento da estrada de ferro da Bahia ao S. Fran
cisco ao conhecimento do Ministerio a meu cargo a 
objecção da superintendenr-ia da mesma estrada á de
ducção de 20 % dos fretes a que tem o Governo direito 
pelo excedente de 10 arrobas, em virtude da condição 
13. a do Decreto n. o 1299 de f.9 de Dezembro de 1853, 
fundando-se no facto de terem as novas tarifas reduzido 
o frete de !t,08 rs. por iO kilogrammas a 136 reis. 

A interpretação dada pela referida superintendencia é 
inadmissível, porque as tarifas approvadas pelo Decreto 
n. o 6278 de 2 de Agosto de 1876, alteram as que tinham 
sido approvadas provisoriamente pelo Decreto n. o ~371 
de 6 de Agosto de 1873, sem modificar em co usa alguma 
a referida condição :l3.a do Decreto n. o 1299, que conti
núa em vigor, em quanto não t'ôr expressamente revo
gada ou alterada ; tendo o Governo direito ao aba~e de 
20% da tarifa em vigor pela carga do Estado excedente 
de tO arrobas em cada viagem. 

O que V. Ex. communicará ao Engenheiro Fiscal da 
referida estrada de ferro, para çonhecimento da respec
tiva superintendencia. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Prrsidente da Província da Bahia. 
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N. 379. - JUSTICA.- E:\1 t 7 DE SETE:\IRRO DE !877. 
~ . 

,. .. J, 

Não podem ser simultane:unenb; cxercido3 os cargos de Ve
reador c supplcntc de Juiz ~luniciràL --

2. a Secção.~l\linisterio dos Negocios da .Justiça.-Rio 
de Jant~iro, 17 de Setembro de !877. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta 
ao officio de 30 do mez findo, que~ não podendo ser si
multaneamente exercidos os cargos de Vereador e sup
plente de Juiz l\Iunicipal, menos regularmente proce_
deu o 3.~> supplenle do termo da Barra de S. Matheus 
r,m assumir o exercício de Presidente da Camara 1\lu
nicipal, quando estava juramentado, e servia o cargo 
juu iciario; pelo que mereceu approvação o a c to de 
V. Ex. assim o dcddindo, e ordenando que o dito sup
plente fosse substi tu ido na Cama r a pelo seu imme
diato rm votos, emquanto estivesse ocGupando o se
gundo dos dito:-; lugares. 

Dcus:Guarde a V. Ex.- Francisco .Januario da Gama 
Cerqueira. -Sr. Presidente da Província do Espí
rito Santo. 

N. 380. - JUSTIÇA.- E:u 17 DE SETE:\IllRO DE 1877. 

o supplente do ~u_iz Municipal não perde o lugar por ter sido 
eleito Vereador e entrado no exercício deste cargo. 

2.:1 Secção.-1\iinisterio dos Negocias da .Justiça.-Rio 
de Jdneiro, 17 de Setembro de 1877. 

lllm. e Ex.m. Sr. -0 Governo Imperial approva o 
acto dessa Presidencia, constante do officio n.o 110;.) de 
28 do mez findo, em virtude uo qual V. Ex.. declarou 
ao Juiz de Direito da comarca do Aracaty que o 2. o 

supplente do Juiz l\lu.nieipal não havia perdido o lugar 
pelo facto ele ter sido eleito Vereador e entrado no 
ex.ercicio respectivo; porquanto, segundo estã deter
minado em innumeros avisos Llo Governo, a incom
patibilidacle apenas se manifesta na accumula0ão dos 

I 
/ ' 
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dous cargos, e nem a aceitação de um delles importa a 
renuncia do outro; accrescendo que em taes casos .deve 
ser preferido o judiciario, como o recommenda a le
gislação em vigor, e, en t r c outros, o A viso de H ue 
.Junho do corrente anno. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januarid da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província do Cearú. 

N 381.- JUSTIÇA.- E:\I 17 DF. SETE~IBRO DE 1877. 

Resolve duvidas sobre a substituicão do Secretario das Juntas . --
Commerclaes por Deputado commereiante; o pagamento das 
desp-ezàs ·do expediente; e a compétencia das Juntas uos ne
gocias sujeitos ao seu conhecimento. 

4. a Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.
Hio de Janeiro, f 7 de Setembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Alteza a Prin
ccza Imperial Regente, em .Nome do Imperador, o of
ficio do 22 de Agosto findo, em que o Presidente d:-t 
Junta Commcrcial dessa praça consulta: 

1. o Se o Deputatlo commerciante, que substitue o 
o Secretario da Junta nos seus impedimentos, tem ou 
não direito á grati:lcação do substituido. 

2. 0 Se as dcspezas do cxpeuientc da Secretaria de
vem ser feitas de conformiclade com o urt. 1-1 da Lei 
n. ~ 719 de 28 de Setembro de 18:53, ou ficam reduzidas 
á quota annualmente clistriimida para esse fim. 

:3. o Se bem decidiu a Junta mandando, em sessão de 
1G do mez findo, arehivar um contracto social para 
rontinuar a firma de Francisco Gauclencio da Costa & 
Filhos_, não obstante ser já fallecido o socio oslensiro 
della c tambem· outro socio, que era seu filho. 

E a mesma Augusta Senhora Maneia declarar a V. Ex., 
a flm de fnel·o constar 1aucllc funccionario, em res-
posta· ás suas duvlchls: · 

1. o Que, sendo applicaveis ús Juntas Commcrciaes os 
Decretos n. o 199~ de 1-í ele Outubro de 18n7, c n. o 2031 
de 18 de Fevereiro de 1860_, compete ao Deputado com
merciantc, que substitue o Secretario, na lJypothese 
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do Aviso de 12 de Abril ultimo, a gra'tificnção de exer
cício, e os emolumentos elo art. 16 do Decreto n. o 6381 
de 30 de Novembro de 1876. 

2. o Que, em vista do art. 16 (principio) deste ultimo 
decreto, não podem ns Juntas 1ispôr dos emolumentos 
arrecadados, c que <levem ser recolhidos aos cofres p'u
hlicos, como receita geral; devendo as contas de for
necimento para o expediente ser pagas nas thesoura
rias ele Fazenda pela quota para esse 11m distribuída 
annualmente. 

3. o Que, emquanto á ultima duvida, tratando-se de 
uma questão de inteira competcncia da Junta, cum
pria-lhe resol vel-a na conformidade das leis c regu
lamentos em vigor, cabendo aos interessados os re
cursos legaes, tanto mais quanto está a questão affecta 
ao conhecimento do Conselho de Estado em virtude 
de recurso interposto, e cuja decisão deve a Junta 
aguarda r. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira .-Sr. Presidente ela Provincia do Pará. 

N. 382.- .JUSTICA.-E:H 18 DE SETF.:\lBRO DE 1877. 
" 

Sohre o modo por que se deve proceJer quando n'nma sessão do 
Jury é apresentado algum processo_. para o qual se achei ilw 
per.li~o o ,~residente do Tribunal. 

2. a Secção.-1\Iinisterio dos Negocies da .Justiça.
Rio de Janeiro, 18 de Setembro·clc 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Com o ofi1cio n.o 82 àe·17 de 
Agosto ultimo V. Ex. submettcu á decisão do Governo 
Jmperi:ll as seguintes duvidas do .Juiz de Direito in
terino, que presidiu a2. 3 scss:Io juuiciaria do termo ue 
S:m ta Luzia do No r te : 

t. a Se, aprcsen taclo ao Jury um processo deviclamen tr
preparado, poderá o Juiz impedido designar um oulro 
dia, dentro da mesma sessão, para ser o processo julgado 
pelo Juiz ele Direito ela comarca vizinha, na fúrm:1 do 
De<Tcto n. o 3373 de 7 de Janeiro de 1855 · 

2. a Em tal hypothesc, poderá o Juiz, q~e comparecer 
encerrar a sessão, sem que o Tribunal esteja consti tu ido 

DECISÕES DE 1877, 40 
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com o numero legal, deixando assim de submetter a jul
gamento o processo, para o qu~l fúra convidado ? 

Em resposta, cabe-me declarar a V. Ex. que, embor:-~, 
• 1 devam ser successivas as sessões do Jury, na fórma llu 

art. 323 do Codigo do Processo Criminal, todavia soiTre 
esta regra excepção, quando existam, antes de termi
nados os 15 dias da sessão, processo~ preparados para 
julgamento, em que o Juiz seja impedido e que tenham 
. portanto de ser julgados pelo da comarca vizinha ; não 
devendo a suspensão da sessão importa r nova con vo
cação de Jurados, pois que não podem estes retirar-se, 
desde que ha processos promptos para a ses~ão ju
diciaria. 

Que, não se apresentando no dia aprazado numero 
legal de Jurados, poderá então o Juiz, que veio substi
tuir o impedido, adiar o julgamento para a sessão im
mediata, sem recorrer á providencia do Decreto 
n. o 693 de 30 de Agosto de :1850, o qual unicamente 
se applica ás sessões judiciarias, e não ás diarias, como 
é a da hypothese, objecto da.;; consultas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.-Sr. Presidente da Província das Alagôas. 

N. 383.-JUSTIÇA.- EM 22 DE SETEl\IBRO DE 1877. 

Declara como devem ser entendidos os Avisos de 2:1. de Março e 
:1.4 de Agosto, sobre Yencimentos dos empregados das 'J\l_ntas 
Commerciaes. 

4.a Secção.-1\linisterio dosNegocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 22 de Setembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., a fim de o fazer 
constar ao Presidente da Junta Commercial dessa capital, 
em resposta ao seu oflicio de 15 do corrente, que não 
ha desharmonia entre o Aviso deste l\iinisterio de 21 de 
Março ultimo, publicado no Diario Oflicial de 8 de Abri I~ 
e os Avisos de i4 de Agosto, publicados no de 2 do cor
rente, visto como aquelle refere-se ao caso especialis
~imo da gratificação de decennio, eoncedid~ pelo Decreto 
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n. 0 73R, e que constitue um direilo adquirido para os 
empregados que já a percebiam, pelo que deve accrescer 
integralmente aos vencimentos que lhes competirem, 
em virtude do Decreto n.o 638~ de 30 de Novembro de 
1876; ao passo que os outros avisos fixam apenas a intelH
gencia do art. 1.3 deste ultimo decreto, na contagem 
dos vencimentos aos actuaes empregados, que an liga
mente percebiam ordenado maior que o marcado nas 
tabellas annexas. 

Deus Guarde a V. Ex.~ Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província da Bahia. 

N. 38~. -JUSTIÇA.- El\1 22 DR SF.TEl\IBRO DE 1.877. 
"' ' ' ; ' 

E' incompati\;el o cargo de Secretario da Camara Municipal com 
o de Escrivão do Juizo de Paz. 

~Iinisterio dos Negocios da Justiça.-Rio de Janeiro, 
22 de Setembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-O Governo Imperial approva o 
acto, constante do officio dessa Presidencia de lO do 
corrente, em virtude do qual V. Ex. declarou ao Juiz de 
Paz da parochia de Pacatuba que havia incompatibilidaue 
entre os cargos de Secretario da Camara Municipal e Es
crivão do Juizo de Paz, não só em face J.a doutrina do 
Aviso de 26 de Abril de 1.8í9 § 6. 0

, analogo á especie, 
como porque da accumulação desses empregos resul
tava a impossibilidade de ser cada um delles bem ser
vido e desempenhado sa tisfactoriamen te,. ex-vi do A viso 
n. o 89 de 4 de Junho de 1847' regra 3. a 

Deus Guarde a V. Ex. -Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. ·Presidente da Provincia de Sergipe. 
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N. 38v.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- El\I 22 DE SETE~mno DE 1877. 

Dá provimento a uma parte do recurso interposto em H de 
Junho pelo empreiteiro das obras do prolongamento da estrada 
de ferro de Pernambuco, da decisão proferida pelo Enge-nlieiro 
em-Cíiefe respectivo, e nega-o á outra parte do mesmo recurso. 

N. 7L- L a Seccão.-Directoria das Obras Publicas.-
1\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 22 de Setembro 
de i877. 

Com o officio de Vm. de 22 de Junho ultimo foi pre
sente a Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em 
Nome do Imperador, o recurgo interposto em f-1 do 
mesmo mez, pelo empreiteiro das obras do prolonga
mento dessa estrada de ferro, Francisco Justiniano de 
Castro Rebello, das decisões por Vm. proferidas em 
execucão das clausulas 28.a do contracto ele 19 de Junho 
de 1876 e 2. a das especificações annexas ao mesmo 
contracto. 

Esse recurso foi formulado pelo empreiteiro nos 
quatro seguintes quesitos: 

i. o Se, em face da clausula 28. a ou de qualquer 
outra do contracto de !9 de Junho do anno findo, está 
o Engenheiro em chefe autorizado a marcar prazos 
fataes para a conclusão de quaesquer obras, ou se tão 
sómente para que sejam estas encetadas, c para au
gmentar de pessoal ou material quando os trabalhos 
não progridam com actividade de modo a ficarem conw 
cluidas as obras dentro do prazo do contracto? 

2. o Se tem o Engenheiro em chefe competcncia para 
determinar que o caminho que ao empreiteiro cumpre 
abrir ao longo da estrada, segundo a clausula L a,~ 9. o 

c 3. o período do art. i. o das especificações, tenha uma 
largura uniforme e declividade que entender, como si 
se tratasse de uma estrada de rodagem; ou se pódo e 
deve apenas exigir que seja feito de modo a da,r tran
sito fa.cil aos carros, carretas c animaes, que tenham 
de conduzir generos e material i)ara as obras, serviço 
que diz o empreiteiro ser todo clc1lc "? 

3. o Se o empreiteiro é obrigado a estivar varzeas 
enxutas, porque podem ser inundadas; ou se cumpre 
tão sómente fazer cstivas onde ellas forem indispen
saveis, como prescrevem a mesma clausula 1.. a ~ 9. o 

e per iodo ~.o das citadas especificações? 
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4. o Se entregue pelo Engenheiro em chefe o perfil de 
dezenove e mais kilometros~ como fez ultimamente, 
deve o. empreiteiro ser forçado a fazer primeiramente 
o roçado e caminho em toua essa extensão para só 
então se uarem as ordens ao mesmo empreiteiro para 
poder encetar o serviço de movimcn to de terra, ou se, 
pelo contrario, prompto em cada kqometro aquelle 
trabalho preparatorio, podem c devem ser dadas ao 
mesmo empreiteiro, logo que as solicite, as ordens 
para a tacar os córtes, como parece e é, J iz o emprei· 
teiro, mais conveniente ao progresso das obras? 

Quanto ao pi'imeiro quesito, cumpre observar, que a 
faculdade concedida ao Engenheiro em chefe, pela ci
tada clausula ~s.a uo contracto, de marcar o tempo 
em que deve ser encetado qualquer trabalho em cada 
kilometro, não exclue de certo a de fixar o prazo dentro 
do qual deve ser concluído cada trecho da linha en
tregue ao empreiteiro. O prazo de cinco annos fixado 
no contracto refere-se á conclusão de todas as obras, 
não póde portanto o mesmo empreiteiro delle tirar 
argumento para demorar a terminação dos trabalhos 
ue qualquer trecho da linha, pela consideração de poder 
concluil-os dentro daquelle prazo. 

O interesse do Estado, como do publico, a quem vai 
servir a estrada em construcção, está seguramente em 
abrir ao trafego as secções de estrada que se ·forem 
promptificando. 

Ao Engenheiro em chefe, pois, cabe fixar o prazo 
para conclusão das obras em cada trecho ou sub .. secção 
da linha; devendo, quando assim proceder, ouvir ao 
empreiteiro_, e ter em consideração a importancia e 
difficuldade dos trabalhos a executar. · 

Tal é a verdadeira in telligencia dada pelo A viso n. o nU 
de 20 de Agosto ultimo á supra mencionada clausula 28.a 
do contracto de !9 de Junho de 1876. 

Isto, porém, não importa reconhecer que, tendo o 
Engenheiro em chefe marcado prazo para a conclusão 
de cada kilometro ou sub-secção da estrada, possa arbi
trariamente fixar prazos fataes para terminação de obras 
parci(les do mesmo kilometro;salvo se taes obras forem 
da natureza das de que trata o art. 16 uas especificações 
e .P?ra as quaes Q con tracto exige que uma rez prin
ctptadas, continuem e se concluam sem demora, e inter
rupções no menor prazo possivel . 
• E como se possa presumir de alguns dos offidos de 
y m. gue acompanharam o dito recurso, que diversa é a 
mtelhgencia dada aos citados art. 28 do con tracto e 
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Aviso de 20 de Agosto, sendo que seria lici Lo até suppur 
que se trata de intervir na propria administração das 
obras, o que por certo não tem Vm. em vista, Sua 
Alteza Imperial Hegente, em Nome do Imperador, 
1\landa dar provimento, nesta parte, e nos termos aqui 
relatados, ao recurso do empreiteiro Francisco Jus
tiniano de Castro Rebello a que se refere o primeiro 
dos mencion~os quesitos. 

Em relação aos 2. o, 3. o e 4. o quesitos, releva consi • 
derar: 

Que do art. 2. o das especificações vê-se que o emprei
teiro é oLrigado a rüparar o caminho actual, e melho
rai-o ou complctal-o por fórma a haver ao longo da 
estrada de ferro uma communicação franca e segura; 

Que sómente a Vm. compete julgar se taes condições 
têm sido preenchidas pelo empreiteiro; . 

Que dos documentos juntos á petição conclue-se, que 
Vm. não só não exigiu que o mesmo empreiteiro cons
truísse uma estrada de rodagem em condições regulares, 
como apenas marcou para esse caminho a largura de 
i m ,50, que por certo não pócle ser arguida de exagerada; 
e que assim procedeu para evitar o abuso do emprei
teiro construir caminhos, como o tem feito, com a lar
gura de om,50, compromettendo por esta fórma a segu
rança do transito ; 

Que o preço fixado no con tracto, para a construcção 
desse caminho c oulras obras preparatorias, seria lesivo 
ao Estado se taes construcções fossem de natureza a se 
inutilizarem facilmente e sem utilidade real, como seria 
por certo uma vereda de om,t>o, de largura com declives 
quasi inaccessiveis_, curvas de muito pequenos raios, e 
t.:onstruida, em muitos pontos, á borda de desfiladeiros; 

Que dispondo as especificações que o cmprei teiro fará, 
para segurança do caminho, as estivas, pontes c ponti
lhões provisorios de maueira, QUI~ forem precisos, a Vm. 
cabe tambem avaliar dos pontos do mesmo caminho, 
construido ou melhorado, onde taes cstivas devam ser 
empregadas; 

Que é fóra de duvida serem estas indispensaveis nas 
varzeas que podem ser inundadas, e que no inverno, se 
tornariam intransitavds se não fossem estivadas; sendo 
que nenhum. Engenheiro f<lria estivar um caminho, 
obstruindo-o assim inutilmente, se não fosse isto neces
sario, accrescendo que o proprio emprci teiro já estivou, 
sem reclamar, uma parte do mesmo caminho, a varzea 
de Pirangy, na extens~o de 2~0 metros; 
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Que, embora seja esse caminho destinado principal
mente ao transporte dos materiaes do empreiteiro, é 
tambem para uso do pes:-oal e material da administração 
dessa estrada, o que impõe por tanto ao Governo o dever 
de vigiar que seja cllc construido ou melhorado em 
cond~ções regulares ; 

Que, cabendo tambem a Vm. julgar da,~onvcniencia e 
da occasião em que os trabalhos devem Ser executados, 
conforme prescreve expressamente a clausula 3. a do 
contracto, assiste-lhe o direito de exigir que o emprei
teiro construa, de preferencia ás obras de terra da 
estrada de ferro, o caminho ou vereda que, na fórma do 

· art. 2." das especificações, deve dar transito franco e 
seguro ao pessoal c material da estrada ; 

Que, sendo esse serviço de na tu reza dos trabalhos pre
paratorios e preliminares especificados no contraclo, c 
igualmente retribuído pelo Estado, com maior razão 
poder-se-ha exigir, sempre que fór necessario, qnc pre
ceda a todos os outros, e seja executado na extensão que 
a Vm. parecer conveniente. 

Tendo em consideração estes fundamento~, a mesma 
Augusta Senhora resolveu negar provimento á parte do 
recurso concernente aos supracitados quesitos 2. o, 3. o e -1. o 

Do que dou sciencia a Ym. para a devida execução. 
Deus Guarde a Vm.-Thoma;; José fJoelho de Almeida.

Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da estrada 
de ferro de PernamLuco. 

N. 386. -JUSTIÇA.- E~l 24 DE SETE~IBI\0 D~ 1877. 

Verificada a impossibilidade de funccionar o .Turv. deve o Juiz 
de Direito fazer immcdiatamente nova· cofi-,;~~ação~ .. c não 
adiar este aclo para quando lhe parecer mais conveniente. 

Ministerio dos Ncg·ocios da .Justiça.- Rio de Janeiro, 
2~ de Setcmhro dr 1877. 

~ll_m. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em i"csposta aos 
ollinos de 3 e de li lle Agosto ultimo, e par a o fazer cons
~ar _a~ J~tiz ue Direito ÍIIIL'rino, lJUC prl'Sidiu a ':!.l\ SL'Ssão 
JUdtciana deste anno no termo da Cruz Alta~ l!Ul', apoz 
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as occurrencias que alli se deram, e reconhecida a im
possibilidade de funccionar o Jury~ deveria elle, nos 
termos do art. 8. o do Decreto n. u 69;3 Jc 3i de Agosto dG 
18~0, ter feito immedia ta mente nova convocação, em
bora com os prazos necessarios para a intimação elos 
Jurados c preparo dos processos, e não adia r aquelle 
acto para quanoo lhe parecesse mais co·nveniente, por 
assim ter sido sempre cn tendida a disposição final uo 
<Jrtigo citado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Jwwario da Gama 
Cerqueira.- Sr. P residcn te da Provi ncia de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul. 

N. 387 .-JUSTIÇA.-Ei\1 2;) DE SETIDillRO D~ 1877. 

Sobre o procedimento de um Juiz de Direito supplcntc, que, 
achando-se no exercício de ju1+3dic~i'[o plena, avocou a que 
era propria do Juiz substituto. 

2.a Secção.-Ministerio dos Negocias da Justicla.
Rio ue Janeiro, 25 de Setembro de 1877. 

A Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em No me 
do Imperador, foi presente o officio de Hi do corrcn tcJ 
entrado a 17 nesta Secretaria de Estado, no qual V. S. 
communicou que, por não haver Juiz substituto, nem 
supplente algum juramentado na 2.a vara ele orphãos da 
Curte, assumira naquel!e di:1 o exercieio da jurisclil'ção 
plena, em vista uo quanto dispõe nos ~~ 1. o e 2. o o 
art. 4. 0 do Decreto n.o 482í do 22- de Novembro de 
187t. 

Dos termos do tlito officio se conclue que não assumiu 
_V. S. a jurisdicção plena da referida vara~ pois no 
exercício Li os respectivos a c tos já V. S. se achava como 
Juiz supplente, mas sim avocou a que era propria do 
Juiz substituto, e que entende com o preparatorio dos 
feitos. 

Senuo assim, 1\Ianda a mesma Augusta Senhora tlc
clarar: 

Que~ estando as suas attribuições, como Juiz de Direito. 
supplen te, bem claramente definidas na 1. a parte do 
~ 1. o do artigo citado, são clellas exorbitantes as da 
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competencia unica do Juiz substituto, as quaes, na falta 
t.lcstc, como é tambem expresso no~ 3. 0

, cabem aos seus 
supplcn tcs; sen(lo que, na ausencia destes supplen tes, 
c não se tratando de caw de substituição reciproca dos 
substitutos, deve ir a vara aos Vereadores da Camara 
Municipal, nos termos do art. 1ü da Lei n. o 2Gl de 3 de 
Dezembro de i8íl c dos A vis os n. oS 221 de 18 de Julho 
de 1872 e 33 de 2'1: de Janeiro de 1873. 

As palavras « jurisdicção plena » do ~ 2. o de modo 
algum querem dizer reunião elas duas jurisdicções, a do 
Juiz de Direito supplente e a do substituto, c isto se 
evidencia da ultima parte tlo ~ :3. o 

Figuram alli em opposição á jurisdicção menos plena 
c incompleta do substituto, e referem-se a actos de 
jurisdicção, que não lt!lll o preparador, na qual V. S. se 
achava, na qualiuatle de supplenle. 

O qnc tudo lhe communico, para seu conhecimento; 
acrescentand0 que regularmente procedeu o ex-Juiz 
substituto, passando a vara ao Ye1~eauor mais votado, 
conforme em tempo communicou ao Minis ter i o a meu 
c1rgo. 

Deus Guarde a V. S.- Francisco Januario da Gama 
C arqueira.- Sr. Juiz de Direi to supplente da 2.a vara 
Jc orphãos. 

N. 388.-FAZENDA.- EM 2;) DE SETE:\IBRO DE iS77. 

Hcscisão dos contractos celebrados com José da SilYa Loyo c 
outros, emprezarios das obras e do serviço das capatazias da 
A!Jandega de Pernambuco. 

l\linisterio dos Negocias da Fazcntla. -Rio de Janeiro 
em 25 de Setembro de 1877. · 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Tlw
souro Nacional, remeLte ao Sr. Inspector da Thcsouraria 
de Fazenda da Provinda de Pern:1mbuco a inclusa c -~ 
do termo de resri~ão elos con_tracLos relebrados _e _ fi.~\)-:.., ll iT' .• 

Dezembro de 1871 c 9 tle Abrd ele i8T~ com J o l ~ ~Va 
Loyo c outros. emprczarios das obr0s e do· c~~ ,o das 
capatazias na Alfandcga Ja mesma proviu, ~- tim de 
que o Sr. Inspector o cumpra c f<.H,:a cumpr~com toda \ 

DECISÕES DE 1877. .li ·- '"' ;-... 
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a brevidade c o maior cuidado no ex.ame e liquidação 
das contas que tiverem de servir de base á indcmniza~;ão 
a que o Governo se compromettc para com os sobreditos 
emprezarios. 

E porque o pclgamento da 2." e ultima parte daquella 
indcmnização fira depenuen te da liquidação das conlas 
da empreza na Thesouraria, liquidação que não poderá 

·ser concluída sem a presença do balanço e inventario a 
que a Alfandega tem de proceder, na fórma da clausula 
:La do mesmo termo, o Sr. Inspcctor recommentlará ao 
chefe da dita Alfandega que aclive a conclusão dos refe
ridos trabalhos, sem prejuízo, porém, da exactidão com 
que devem ser executado:;. 

Cumpre, outrosim, que o Sr. Inspector cntemb-se 
rom o mencionado chefe para que, ao voltar o serviço 
das capatnias para a Alfamlega, não se augrnentc a 
dcspeza que com elle estú fazendo a empreza, antes se 
a diminua, se fôr possível, vi~to haver algum pessoal 
adrlillo ú AI randega, que póde e deve ser aproveitado na 
substituição de uma parte do que fôra contractat.lo pela 
em preza. . 

E lo~o que estej:t montado o mesmo serviço, o Sr. In
spcctor farú orçar n despeza que tem elle de custar, e a 
communicará ao Thesouro para a abertura do compe
tente credito. 

Concluída na TIJcsouraria a liquitLlção das contas da , 
em preza, o Sr. Inspector submctterá ú approvação t.lo 
Tllesouro a conta corrente Hnal que fôr organizada, c em 
que se demonstre a importancia da inclcmnização devida 
aos emprezarios, depois de feitJs todas as ueducçõcs 
especificadas no termo de rescisão, ou que forem de di
reito, em face das estipulações dos contractos com ellcs 
celebrados, ~ fim de :-:er ordenado o pagamento do saldo 
que se lhes dever. 

A' dita conta corrente deverão acompanhar, para es
clarecimento, o rl'latorio do rmpreg·ado que a organizar, 
os p;treccrcs dados sobre as questões suscitadas e resol
vülas pela Thesouraria, cópia do auto de entrega do ser
viço c material a cargo t.la cmpreza, cópias dos termos 
de CX()ITIC do estado das ollr;ts c do dito material, que 
forem lavrados na Alfandega, e quaesquer outros doeu-' 
mento . .;; qnc o Sr. Insprf~l.or julgur conveniente 1'11-

Yi:u·. 

Barão de Cotegipe. 
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N. 389.- AGRICULTURA, COMliERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- El\1 25 DE SETEliBRO DE :1877. 

Declara que o peeulio de um escravo, constituído por liberalidade 
de terceiro e recolhido ao cofre publico, não póde ser levantado 
pelo doador. 

N. 4:0.- ~. • Secção.- Directoria da Agricultura.
l\1 inislerio dos Negocias da Agricultura~ Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 25 de Setemuro 
de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-Consultando o Juiz de Orphãos do 
termo de Santa rem, se o peculio do escravo, constituído 
por I iberalidade de terceiro c recolhido ao cofre publico, 
póde ser retirado a requerimento do mesmo escravo ou 
do terceiro que fez a doação, respondeu-lhe V. Ex. que, 
nos termos do art. rm elo Decreto n. o 5!35 de 13 de 
Novembro de 1872 e Circular de 24 de Julho de 1874:, 
devendo o pcculio do escravo ser recolhido á Thesouraria 
de Fazenda e escripturado como deposito, em nome do 
escravo, sómcntc poderá ser levantado a requerimento 
do senhor ou curador do mesmo escravo para o fim de ser 
applicaJo á sua libertação, e não por terceiro que 
o tivesse constituído, cabendo ao Juiz de Orphãos, 
conforme o A viso deste Minis te rio de 17 de Abril de 1874, 
provident:iar c resolver sohrc as questões que se suscita
rem ácerca da entrega do pcculio ad instar do que 
occorre com o dinheiro dos orphãos. 

O que V. Ex. me submette em seu officio de H do mez 
findo, a que acompanharam cópias da consulta do Juiz c 
da resposta dada por Y. Ex. 

Dcdaro-llle que a mencionada solução fica intei
ramente approvacla por estar de accôrdo com as dispo
sições do Regulamento de 13 de Novembro de ·J872 e as 
llccisões deste Ministerio, cabendo-me súmente acres
centar que~ em regra, nos termos do art. 47 daquellc 
Hegulamento, o peculio do escravo será deixado em mão 
Llo senhor ou do possuidor, se este o consenti r, ~alvo a 
hypothese do <lrt. 53, e poderá com prévia autorização 
elo Juiz J.e Orphãos ser recolhiuo pelo mesmo senhor lou 
possuidor ás estações fiscaes ou a alguma Caixa Eco
nomica ou Banco de deposi tos. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-:-Sr. Presitlen te da Provinda do Pará. 
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N. 390.-JUSTIÇA.-EM 27 DE SETEMBRO DE 1877. 

Os serventuarios de Justiça, nas comarcas geraes, devem ser 
· · juramentados pelos Juizes .Municipaes. 

2. a Secção. -1\finisterio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 27 de Setembro de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.-Sobre consulta do Juiz 1\lunicipJl 
e de Orphãos do termo de Muaná decidiu V. Ex. que, 
referindo-se a 2. a parte do art. ~.o do Decreto n. o ~824 
de 22 de Novembro de 1871, como se conclue do Aviso 
n. o 1~8 de 28 de Abril de 1873, tão sómente ao3 em
pregados judiciarios, isto é, aos Juizes 1\Iun icipaos, 
substitutos e supplentes, não era ella applicavel aos 
serventuarios de Justiça , que, nas comarcas geraes, 
devem ser juramentados pelos Juizes Municipaes, quér 
tenham sido por elles nomeados interinamente, quér 
provisoria, ctu definitivamente pelos Presidentes de pro
víncia e Governo Imperial, ex-vi do art. 2. o do Decreto 
n. o 4302 de 23 de Dezembro de 1868. 

Approvo esta decisão por seus fundamentos e em 
resposta ao .offieio de 30 do mez findo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Prcsiden te da Província do Pará. 

N. 391.-JUSTIÇA .-El\1 29 DE SETE~IBRO DE 1877. 

Como se deve proceder quanto á substituição de serventuarios nos 
termos, onde existir mais de um-cartorio.--Sómcnfé quando 
vagos os officios de Justiça, podem os Juizes l\lunicipaes nomear 
serventuarios interinos.- No impedimento dos serventuarios, 
só por designação do Juiz podem servir escreventes juramen
tados.- Os Escrivães de Paz não substituem os Tabelliães im
pedidos. 

2.a Secção.-1\Iinisterio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Com o offi.cio n. 0 l52 dc2Gdo 
corrente, submetteu V. Ex.. ao conhecimento do Go
verno Imperial a decisão, que deu á co mui ta do Pro
motor Publico da comarca de Iriritiba, declarando: 

Que nos termos, onde existir mais de um cartorio, 
dever-se-ha, quanto ás substituições dos serventuarios, 
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observar sempre o disposto no art. 6. o, § 20 dó Decreto 
n.o 8ií de 30 de Agosto de J85l, e a regra do art. L o 

do Decreto n. o 129.1 de 1.6 de Dezembro de !853, nas 
hypothese:-~ alli mencionadas; 

Que os Juizr.s Municipaes apenas podem nomear pes
soas para servir interinamente officios de Justiça , 
quando estes vagos, segundo a doutrina do Aviso n. 0 461 
de -12 de Dezembro de -1872; 

Que, no impedimento dos serventuarios, só por de
signação do Juiz é que podem servir os Escreventes ju
ramentados ; 

Finalmente, que os Escrivães de Paz não podem sub
stituir aos Tabelliães suspensos, ou por outro qualquer 
modo impedidos, embora, nos seus distri1~tos, exerçam 
funcções identicas ás daquelles quanto ás escripturas, 
ex-vi do Aviso n. o 9'1, de 14 de Agosto de 1830. 

Approvando estas decisões por seus fundamento~, 
devo, comtudo, observar que é inapplicavel á questão 
o primeiro dos avisos indicados, pois trata de hypothese 
diversa da proposta na consulta, e que jám;,tis se con
testou ao Juiz a com petencia de nomear, com as res
tricções legaes, quem sirva interinamente durante o 
impedimento do serven tua rio do officio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província do Espiri to 
Santo. 

N. 302.- JUSTIÇA.- E~u 29 DE SETEi\IBRO DE !877. 

Declara que foi regulat· a exoneração de dous supplentes de Juiz 
~Iunicipal, visto serem incompatíveis, por parentesco, com um 
serventuario de Justiça. -

2. a Secção .-l\Iinisterio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 1877. 

lllm. c Exm. Sr.- O Governo Imperial approva o 
aeto, constante do officio de 1.1 do corrente, em virtude 
do .qual Y. Ex. resolveu exonerar, na conformidade do 
Av1so n. o 263 de 30 ele Setembro de f8r-j9, e ú v~sta do 
que dispoem os Avisos de 30 de Agosto e -19 de Setembro 
do anno findo, o f. o e 2. o supplente (lo Juiz Municipal 
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do termo da Encruzilh:-tda, por ser este irmão da mãi 
da mulher do 2. o Tabcllião do publico, judicial P- notas 
c Escrivão do Jury e da Provedor(a do dito· termo, e 
aquelle irmão da avó matcrua elo referid'o serventuario. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro 
do Hio Grande do Sul. 

N. :393.-.lUSTIÇA .-EM 29 DF. SETI.<:J\fllRO DF. 1877. 

Uma lei provincial supprimindo cartorio só póde ser executada 
por mode ou destituição do se!.ventuario. · 

2. a Secção. -l\Iinisterio dos Negocias da .Justiça.
Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 1877. 

Illm. e Ex.m r Se. -A Sua l\lagestade o Imperador foi 
presente o requerimento de João Moreira de Carvalho, 
2. 0 Tabellião do publico, judicial e notas e mais :-~nnexos 
do termo de Santa Cruz, rcclamand o contra a Lei pro
vincial n. 0 8 de 9 do mez findo, que supprimiu-lhe o 
cartorio, e fez passar as respectivas funcções para o 
1. o tabellionato. 

E o mesmo Augusto Senhor Houve por bem Mandar 
declarar que procede a alludida reclamação; porquanto 
só por morte ou destituição daquelle serventuario é 
que póde ter execução a referida Lei, na conformidade 
da ultima p:ute do,Aviso n. 0 8 de 12 de Janeiro de !872, 
remissivo á consulta da Secção de Justiça do Conselhc 
de Estado de 26 de Julho do anno anterior. 

O que communico a V. Ex., para os clevi<.los efTcitos, 
e em resposta ao officio de lU do corrente, sobre este 
assumpto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira .-Sr. Presidente da Província do Espírito 
Santo. 
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N. ~94.-FAZENDA.-Eu29 nE SETEi\mno DF.1877. 

O ri'!:.:i:'lro tio~ nascimentos c o!Jitos de ftll!o3 li \'fes õc nmlher 
cs!;i;ava deve ser feito ern li nos e. n:·LO em cadernos, ainda. 
uiesuw que estes sejam ~cllados. 

?\linisterio dos Negados da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 21 de Setembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo o Vigario da freguezia de 
SantaCruz e ao mesmo tempo da de Caldas-Novas, na 
Província de Goyaz, feito o registro dos nascimentos e 
obitos d'e Illhos livres de mulher escrava em cadernos 
sellados~ e pedindo que se lhe desconte a importancia 
desses sellos nos novos livros para os quaes Lem de 
passar essa escripturação, communico a V. Ex., em 
resposta ao seu Aviso n. o 27 de 7 ele Junho ultimo~ que 
o dtto Vigario eleve scllr~r os novos livros, e depois re
rrtwrer ás estações compct('ntcs a restituição do que 
pagou nos cadernos, que Lê m de li c ar inutllisauos por 
inadmissíveis, conforme V. E:'\., declarou no citado 
aviso. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão de Cotegipe.-A' S. Ex. 
o Sr. Thomaz José Coelho de Almeida. 

N. 395.-FAZENOA.-E.\I2U DE SETE.\lllTW DE 1877. 

Dá provimento a um recurso interposto de deci'-:1o ela Alfandrg-:1. 
do lHo de Janeiro sobre accrcscimo de mercadori:l~. · 

~Iini;;;tc:rio elos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro 
em 2!J de Setembro de J877. 

Communico a V. S., para os devidos elfcito~, flHC, 

lendo sido presente ao Tribunal do Thêsouro Nacional 
o reeurso interposto por Rtrboza & Irmão <h decisão des:.a 
Iuspettoria ele 17 úe Março de 1870, que IIH·s Ílll[Hiz a pena 
de direitos em dobro do accrcscimo de mercadoriJs 
vel'ilicatlo em algumas audições do despacho feito pela 
nota n. o 7814, de 24, de Fevereiro do corrente armo, 
relativo a uma caixa vinda de Southampton no Yapor 
inglez JJlondego, o mesmo Tribunal : reconhecendo que 
a referida nota não satisfez o requisito do § 2. o, n.o G, 
do art. :'i!ü combinado com o art. G70 do Regulamento 
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de Hl de Setembro de 1860, nem a recommendação ela 
Ordem de H de Outubro de 1.867_, c que, portanto, não 
estava nos termos de ser recebida e processada por essa 
Repartição, mas sim reformada ou corrigida, ua fórma 
do ~ 2 o do citado art. 515, e quarido o despaehan tn 
se recusasse a reformai-a, devia impor-se a multa nos 
limites estabelecidos pelo art. iS. 0

_, ~ 2. 0
, do Decreto 

n. o tift:;)5 de ~ de Novembro de 1873: 
Resolveu tomar conhecimen Lo do recurso, como de 

revista, para o fim de ser reformada a decisão recorrida, 
e imposta a multa de 1 1/2 %do art. 5'1:~ do citado Regu
lamento, como se tem praticado em casos identicos. 

Deus Guarde a V. S.-Bardo de Cotegipe.-Sr. Conse~ 
lheiro Inspector ela Alfandega elo Hio de Janeiro. 

N. :3H6.- AGRICULTURA, COMMEHCIO E OBHAS 
PUBLICAS.- E:u :-29 DE SETE:\IBRO DE 1877. 

Re_solvo nma consulta relativa ao sello dos livros de que trata o 
art. 8. o~~- o da Lei n. 0 20-íO de 28 de Setembro.de ~871. 

N. 13.-2. a Secção.- Directoria da Agricultura.
l\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio n 
Obras Publicas.- Rio ele Janeiro em 29 ele Setembro 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-No Aviso n.o 5 de 7 de Julho, com 
o qual respondi ao oflicio de V. Ex. de 10 de Abril do 
corrente anno, declarei que por conta do Vigario de 
Santa Cruz, a cujo cargo ená a fregurzia de Caldas-Novas, 
devia a Thesouraria de Fazenda fornecer os livros 
especiacs destinados a esta_, competindo ao Yigario trans
crever por clles os assen tamcn tos feitos nos cadernos 
ue que usa, segundo informou, e correndo, entretanto, 
por sua conta a despeza do sello de taes livros. 

TendD consultado naquella mesma data ao .Ministerio 
lb Fazenda ácerca do desconto de despeza feita com o 
sello dos cadern0s dr, que se trata, resolveu o dito 
Ministerio, e assim o declaro a V. Ex., que o Vigario, 
uma vez sellados os li v :tos, deve requerer ás estações 
competentes a restituição do que pagou nos cadernos 
que têm de ficar inutilisados por inadmissíveis. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da P rovincia de Goyaz. 

<AAAP~ 
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N. 397.- MARINHA.- Ell I. o DE OUTUBRO DE '1877. 

Declara que só á Secretaria de Estado compete conceder baixa ú~ 
praças das companhias de aprendizes marinheiros.-

2. a Scccão .- N. 2012.- l\linisterio dos N egor.ios da 
Marinha.:._ Rio de .Janeiro, l. o de Outubro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em officio n. o 30 de Hi-do mez 
proximo findo communicou-me V. Ex. haver mandado 
desligar da companhia de aprendizes marinheiros dess~l 
província os menores Manoel Ramos do Nascimento c 
Herculano da Cruz, por incapacidade physica compro
vacla em inspecçJo de saude. 

Approvando esse a c to declnro, entretanto~ a V. Ex.., - ' 
que, não obstante acharem-se as companhias de apren-
dizes marinlleiros sujeitas ás Presideucias das provín-
Cias pelo re~pectivo regulamento, taes baixas só podem 
ser concedidas mediante ordem da Serretaria de Estado, 
ú qual é necessario remetter, além da inspecção de saudc, 
quaesquer outras informttções que devam ser attendidas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
- Sr. Presiclen te ela Província da Parahyba. 

~. 3f)8.-JUSTIÇA.- E:u 1. 0 DE OUTUBRO DE 1877. 

Declara qué o pagamento das passagens de presos de Justiça, 
nos paquetes a vapor, deve ser requerido pelas respectivas 
companhias ao i\llnlstcrio da Justiça, por intermedlo das 
Presidcncias. 

'te. a Secção.- Ministerio dos Negocios da Ju~tiç:-~.
Rio de J:meiro, i. o de Outubro de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para fazel-o 
constar ao Inspeclor da Thesouraria de Fazenda~ Pm 
rc:'posta ao seu oflicio de ! 7 do mcz findo~ que não púue 
ser concedido o credito ele cento vinle c tres mil e tre
zentos réis (123~300), que pede para o pag:~menlo de 
contas apresentadas pela Companhia Bahian:J. de pa-
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quetes, porque, na ronformidade das ordens.rm vigor, 
o pagamento das pas~agcns de prr,sos d~ .Ju~tiça, nos pa
quetes a vapor, deve ser requerido pelas respectivas 
c?mpa~hias a este 1\Iinisterio, com informac;ão das Pre
stclenctas; que convem seja communicado áquclla com
panhia. 

Deus Guarde a V. Ex. -Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.-Sr. Presidente ela Província àa Bahia. 

N. 399.- FAZENDA.- Ei\r i DE OUTUBRO DE 1.877. 

Trata de um recurso, de que o Tribunal do Thesouro não tomon 
conhr.cirnento, interposto de decisão da Alfandcga ~.0 Rio de 
Janeiro, sobre :classificação de mercadoria,' por estar a impor
tancia dos direitos na alcada da mesma Alfandega. 

l\Iinisterio dos N egocios d.a Fazenda.- Rio de l:lneiro 
em 1 de Outubro de 1877. 

Communico a V. S., para os devidos ell'eitos, que, tendo 
sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso 
interposto por Charles F. Vivaldi da decisão dessa In
spectoria de 14 de Fevereiro do corrente anno, que 
classi.tlcou como clichés ou chapas não especificadas, para 
pagar 2$000 por kilogramma, a merc<Hloria vinda de 
Bordeaux no vapor ing-lez Yalparaiso e submettida a 
despacho pela nota n. o 2t;72 de 8 do di to mez como typos 
com emblemas para impressão de folhas illustradas, 
~ujeitos á t;1xa de 100 réis por kilugramma, o mesmo 
Tribunal resolveu não toma1· conhecimento do recurso 
por estar dentro da alçada Jessa In~pectoria a impor
tancia dos direitos que foram pagos, e não ser caso dt> 
recurso de revista. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector ela Alfandega do Rio de Janeiro. 
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N. '100.- FAZENDA.- E:u 3 DF. OUTUBRO DE 1877. 

Dú provimento a um rec,urso interposto de decisão da Alfan
<lega da Bahia, sobre: direitos indevidamente cobrados) por 
umas vassadeiras grandes de ferro balido estanhado para en
genho de assucar. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 3 de Outubro de 1.877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
som·aria de Fazenda da Província da Bahia, que o mesmo 
Tribunal, tendo presente o recurso transmittido com o 
seu officio n. o 50 de 19 de Maio ultimo, interposto 
por H. B. Perry & Comp. da decisão da Alfandegada 
dita província, que sujeitou ú taxa de 200 réis o kilo
gramma, martada no llrt. 919 da Tarifa em vigor, 
as passadeiras grandes de ferro batido cs~anh:Hlo, proprias 
para engenho de a~sucar, contidas em uma barrica com 
a marca P. n. o 1321-, e submettidas a despacho pela 
nota n. o 521 de 26 de .Março do corrente anno, resolveu 
dar-lhe provimento, nos termos do art. 764, § L o do 
Regulamento de 19 de Setembro t.le 1860, visto ter 

- havido violação de lei na deeisão recorrida, por estarem 
:-.s passadeiras d~ que se trata isentas do pagamento dos 
direi tos de importação, de conformidade com o art. 1 i8í 
ela citada tarifa e com o art. í. 0

, ~ 31, e art. 7. o de suas 
disposições preliminares. 

Barão de Cot~gipe. 

N. !.~:01.-AGRICULTURA, CUMl\IERClO E OBRAS 
PUBLICAS. -El\1 4 DE OUTCBHO DE 1877. 

Ao Presidente de Pernambuco, declarando que ficam supprimidos 
os lugares vagos de coadjuvantes de 4.a e ;:;,a classe do servi0o 
technico da Reparti(}ãO enearregaua da conservação do porto. 

N. 25.-3.a Seccão.-Directori:l das Obras Publicas. 
-l\linisterio dos Négocios da Agricultura., Commcrdo e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 4: de Outubro 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr:-Declaro a V. Ex., para os fins con
venientes, que, resul tanclo do preenchimento da vagJ 
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existente ue Coadjuvante de La classe do SQfVÍÇO technico 
da Repartição incumbida da conservação do porto dessa 
província, uma vaga de coadjuvante de õ. a classe, Hca 
supprimido esse lugar_, bem como o de 4. a classe que 
era occupado pelo fallecido Díonysio Antonio de Oliveira. 

Deus Guarde a V.- Ex.-Thomaz JoséCoeliwde Almeida. 
-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. ~02.- FAZENDA.- El'tl 5 DE OUTUBRO DE 1877. 

Dá provimento a um recurso interposto d.e decisão da Alfandega 
de Pernambuco, sobre direitos indevidamente cobrados· por 
:1.27! fardos de algodão em rama, vindos do Penedo com destino 
a Liverpool. 

:Min isterio dos Nego cios da Fnencla.- Rio de Janeiro 
em 5 de Outubro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de Pernambuco que o 
mesmo Tribunal, tendo presente o recurso, transmittido 
com o seu officio n. o H 7 dé i8 de Julho ultimo, in ter
posto por Thomaz de Aqui no Fonseca & Comp., succes
sores, da decisão da mesma Thesouraria, confirmando a 
da Alfandegado Recife, que negou-lhes a restituição dos 
direitos de exportação que haviam pago em 5 de Abril 
do corrente anno, por 1. .271 fardos de algodão em ra
ma, pesando 98.309 kilogrammas, despachados para Li
verpool no vapor ing-lez Chrisolite; e 

Considerando quedas notas n. 0 'm') c 66. devidamente 
processadas, consta que os referidos I.27t fardos com al
godão tinham vindo do Penedo nos vapores Cururipe e 
Caxias, e pago na Alfandega dessa cidade os mencionados 
direitos, na importancia de 2:518:>675, declarando-se 
nas respectivas notas que se destinavam ao porto de Li
verpool, com escala por Pernambuco ; 

Considerando que conferem a quantidade, peso, mar
c::~ c procedencia dos ditos fardos, assim como os nomes 
dos vapores que os tran~portaram; 

Consideranuo que a Ordem ele 10 de Janeiro de 18:18, 
que manda v a cobrar' os direitos de exportação, no porto 
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em que o genero fosse exportado para o estrangeiro, 
acha-se expressamente revogada pela de n.o 361 de 12 de 
Outubro de 1874, a qual, bem como a de n. 0 16ü de 6 de 
Maio desse anno, estabeleceu que o pagamento dos di
reitos de generos nacionaes destinados a exportação 
para portos estrangeiros, embora naveg-ados em tran
sito por algum elos portos elo Imperio, d'onde tenham de 
ser reexportados ou baldeados, deve verificar-se no 
porto da procedencia, que no presente caso é o do Pe
nedo, uma vez que a nota do despacho declare expres
samente o destino dos mesmos gcncros; 

Consid~ranuo que o pagamento dos direilos de ex
portação é devido unicamente das mercauorias dcsti
n<Hlas a paizes estrangeiros, na fôrma do art. 635 do 
1\cgulamento de 19 de Setembro de i8ü0; 

Con:;;ideranuo quP. nenhuma disposição prohibc a res
tituição dos direitos pagos, quando ~c verifica o fac:to 
ele mudança de destino ou transferencia do despacho 
para portos do Imperio_, antes ou depois c1 c embarcauos 
os generos; e que os casos como o de que se trata se 
deYcm julgar com prehend idos nas excepções do art. 61 
do Decreto n. o 3217 de 31 de Dezembro de 1863, visto 
serem isentos de direitos os generos de pl'oducção e 
manufactura nacional despachados de uns para outros 
portos do Imperio, como tudo explica a Ordem n. o 322 
ele 12 de Setembro de 1873, que modificou as de 20 de 
Dezembro de 1864, 18 de Maio de 1867, 3 de Novembro 
de 1871, A Gutras; 

Considerando que os recorrentes pagaram novamente 
os direitos de exportação em Pernambuco, por suppo
rem que o genero em questão só havia satisfeito na ci
dade uo Penedo os direitos provinciaes; e que reco
lheram o mesmo gene r o ao trapü:he alfandegado An
gelo, por não poderem baldeal-o, logo que chegára ao 
Hecife, para o vapor que o devia tr~msportar até Liver
pool, em razão de não h a ver no porto navio a partir 
para esse destino; 

Considerando que os recorren tcs não podem ser res
ponsaveis por não ter o empregado da Alfandega lan
çado a competente nota nos papeis vindos do Penedo, c 
que semelhante omissão não é sufficierrte para destruir _ 
os documentos officiaes que provam o pagamento dos di- -· . 
rei tos na Alfandcga desta ultima cidade; _ ~v u.v~ 

Considerando que o Thesouro temconcedid~~ \jf-Hiifl/ 
alfandegamento, não só aos trapiches que .~a~51n 
ao recebimento de gencros sujeitos a di~it~e con-
sumo, nos termos elo art. 28 uo Decreto:d~de Abril 

; ~:: ..... · 
~--
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de i870, mas tambem aos que se propõem a receber gc
neros nacionaes livres de direitos ou estrangeiros já des
pachados para consumo; 

Considerando, finalmente, que, á vista do que fica 
exposto, o trapiche Angelo não púde tlcix.ar de ser cousi
derado alfandegado, e nem tão pouc9 foi irregular o 
deposito que ahi se fez dos referidos fardos de aigodão, 
uma vez que preccdêra autorização expressa do Consu
lado Província I ; como prova a certiuão passada pelo 
mesmo Consulado', e que o ~itado Decreío de 20 de Abril 
de i870 estabelece no art. 28 que para o deposito de ge
neros nacionaes não ha necessidade de licença das auto
ridaclcstiscaes geraes, ás quaes cumpre, entretanto, excr
<~er toda J vig-ilancia e fiscalisação sobre tacs gencros, 
na fórma do disposto no art. 28:~ do Heg-ulamento de 19 
de SetemiJro de 1.8GO, a tlm de evitar as fraudes que pos
sam occorrer, mas que não se deram no taso presente: 

H.csolveu Llar provimento ao recurso, para o fim de 
st~r rcsti t ui da aos recorrentes a i m portancia Li e 2:1,90q~~J70, 
liquido dos tlireitos que inucvidamenlc pagaram na 
Alf'andega d.o Recife. 

Barão de Cotegipc. 

N. 403.-FAZENDA.- E:\1 ~ DE OUTUBRO DE 1877. 

Indefere um recurso interposto de decisão da Alfandega do Rio 
de Janeiro, sobre: isenção de direitos pedida parãuma machi. 
na destinada a fazei; typos . 

. Minislerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Ja~eiro 
em 5 de Outubro de 1877. · 

Communico a V. S., para os devidos cffeitos, que. foi 
indeferido pelo Tribunal doThesouro Nacional o recurso 
interposto por E. & H. Laemmert da decisão dessa 
Inspectori:t de 7 ele Junho ultimo, que negou-lhes isenção 
de direi tos para uma machina destinada a fazrr typos, 
vinda deHamhurgo no vapor dinamarquez Nordstnjerner, 
c subrnettida a despacho pela nota n. o 5118 de 22 de .Maio 
do corrente anno, visto achar-se a di ta machina com
prehendiua no art. 122J da Tarifa das Al~andegas. 

Deus Guarde a V. S.-Barão deGotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandegado Rio Lle Janeiro • 

.A:AAP~ 
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N. 40.1.- .MARINHA.- EJI6DE OUTUBRO DE !877. 

Recommcn<la que a correspondcncia das Repartições sujeitas ao 
1\lin isterio da _IIIariii:Úa se fa0a de conformidade com os respec
tivos regulàrncntos. 

2. a Secção.- N. 2036. - l\linistcrio dos Negocios da 
l\Iarinha .- lHo de Janeiro, 6 de Outubro de 1877. 

O Ajudante General da Armada lrouxc ao meu conhc
eimento o olli~io n. 0 H35queV.S. Jhcdirig-iraeml3 
de Setembro ui ti rr...o, perguntando em que pé de clepen
tlenci:l militar se acha a Enfermaria de .Marinha, á vista 
do procedimento que tiveram, o P!Jarmaccutico reque
rendo á Presiclencia dessa província para mandar pro
ceder ao inventario dos objectos a sett cargo, c o Cirur
p;ião cnviancto dircctamente o requerimento ú mesma 
Prcsidencia. 

Pan os fins conveniente._, dcr,laro a V. S. que esles 
doas funccionarios procedcr:pn irregularmente f41ll 
vista do Aviso n. u 't7:l3 de 13 de Dezembro de 1873, o 
qual mandou annexar ú t1 i ta enfermaria a companhia 
de aprendizes marinheiros, já subordinada á Capitania, 
por cujo intermedio deve ser encaminhada toda a cor
rcspont.lcncia official. Outrosim chamo a attenção de 
V. S. para a Circular de 31 de Julho de 1805, recom
mcndando que a correspont.lencia das Rep:11·tições sujei
tas a este .i\llflisterio se far,a de conformidade com o~ res
pectivos regulamentos. · 

Deus Gua nl e a Y. S.- Luiz Antonio Pereira Franco. 
-Sr. Capitão do Porto tia Província t.le Santa Catha
rina. 

N. 405 .-JUSTIÇA.- El\l 9 DE Ot;TUllRO DE 1877. 

O mcml.Jro da Asseml.Jléa Provincial n;to pólle ser rcintc:;rado 
no cargo de Promotor Publico á vista da incompatil.Jilhlade 
legal. ·· -

~.a Secção.-3lini~lcrío dos Ncgocios da Justiça.
Bio de Janeiro, n de OutulJro ele 1877 .. , 

lllm. e Exm. Sr.-O GoYcrno Imperial approva o 
<~Clo, constante do officio Liessa Presideuda llc U do mez 
findo, pelo quaL V. Ex., tendo em atlenção a incompa .. 
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ti!Jilidade de que trata o art. 3. o ~ ~-o da Lei n. o 2675 
de ;20 ele Outubro de 187~, indeferiu o pedido de rein
tegração, solicitaJo pelo ex-Promotor Pu!Jlico ela co
marca de Ociras~ Bacharel Lyndoro Augusto Je Moraes 
Hcgo, por ser elle membro da respectiva Asscmbléa 
Legislativa. 

Ucus Guarde a V. Ex..- Francisco Jmwario da Gama 
Cerqaeira.- Sr. Presidente da Provim:ia do Pia ull y. 

N. !10ü .-FAZENDA. -:-EM 9 DE OUTUnRO DE 1877. 

Annulla um conc:urso feito na Thcsouraria do Amazouas, á vista 
das irregularidades que occorrcram. 

Ministerio dos Negocias (la Pa:r.cnrla .-Rio de Janeiro 
em 9 de Outubro de 1877. 

O B:1rão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria ele Fazenda 1la Província do Amazonas, que 
não póde ser approvado o concurso cujas provas acom
panharam o seu oflicio n. o 1.2 de 10 de Fevereiro ultimo, 
ao qual se procedeu no dia 31 de .l1neiro do corrente 
anno, para o preenchimento de duas vagas de Pra
ticante da mesma Thesouraria, não sú porque a prova de 
grammatica limitou-se a uma ligeira a11alyse gram
matical, c as de orthograpllia c aritllmdica foram soh 
modo simples e faceis, em contrario ao que di;:põe o 
art. 9. 0 do Decreto n.o 41:J3 de 6 de Abril de i86S, que 
exige elos camlidatos aos lugares de primeira entranGia 
das Repartições de Fazenda o conllécimento perfeito da 
grammatica e lingua nacional, assim como ela arithme
tica ató a theoria das proporções :. mas tarnbem porque 
da certidão de baptismo do concurrente Francisco Xav·ta 
da Costa consta ser ellc filho do examinador de arithme
tica, Irenio Porlirio da Costa, o qual por esse motivo 
clcvia ser dado de suspeito, segundo as flisposiçõ0s de 
di rl'ito sobre a especic. 

Chama, portanto, a atlenção do dito Sr. Inspector 
p:1ra o disposto no citado art. U. 0

, obscnando que para 
o exame degrammatica da lingua portugueza não basta 
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uma succinLa analysc grammatical, mas devem os exa
minadores mostra r-se igualmcn te conhecedores da 
analysc logica, da di visão e classificação das orações, co
mo se pratica nos concursos para o preenchimento dos 
Iu~ares de primeira eH.tr:mcia do Thesouro e das demais 
Tltc::;ourarias de Fazrnua ; tendo tambem em vis ta a 
outra irregularidade que 1ica apontada, quanto ao exa
minador de arittunetica, afim de que se não repita. 

Barão de Cotegipe. 

N. 4:07.-FAZENDA,-EM :lO DE OUTUBRO.DE 1877. 

Pcrmilte a reexportação de parte de um carregamento de carne 
sccca, observadas as instrucções em vigor a semelhante res
peito. 

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 10 de Outubro de 1877. · 

Tomando em consideração o requerimento de i)li
l'JIHla Azevedo & c. a em que pediam permissão para 
reexportarem para a Ilha do Cuba parte elo carrega
mento de carne secca, não descarregada ela barca hes
panhola Concepcion, restituindo-se-lhes os direitos de 
eonsumo que já pagtiram~ relativamente a essa porção 
do carrcgamen to; 

Vista a informação de V. S. em officio n. o 687 de 9 do 
corrente; 

Vistas as Instrncçõcs qur, baixaram com o Decreto 
n. o 388:3 de 2ü de Maio de 18G7: 

Declaro a V. S. que póclo permittir a reexportação 
requerida, mandando proceder ú lotação elo carrega
meu to do referido genero, que ficou a bordo, Lle con
for midade com as regras que acompanharam as mesmas 
insLrucçõcs; ncando a questão da restituição elos direitos 
relativ<.rs a esse c;1rregamento, que se reexporta, de
pendente elo resolw;ão ulterior, se a p~rte recorrer lla 
decisão de V. S. a tal respeito. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. lns
pector da A.lfandega do Rio de Janeiro. 

</"vr.\;,F\:f'\.J~ 
DECISÕES DE 1877. 4a 
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N.4ü8.- FAZENDA.-El\1 12 DE OUTUBRO DE 1877~ 

Approva o acto da Thesouraria do Ceará elevando a commi~s<to 
dos empregados da Collcctoria das rendas geracs das villas 
de A<IUiraz e de QuiXãaa. -- · 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 12 de Outubro de 1877. 

O Barão de Cotegipe ~ Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fazenda da Provincia do Ceará que, ú 
vista do exposto em seu officio n. o ft3 de 31' de Julho ulti
mo, fica approvada a deliberação que tomoú em sessão da 
Junta, de elevar de 20 a 30 °/o a com missão qüe percebiam 
os empregados da Collectoria das rendas geraes da vil la 
de Aquiraz~ c de 2G a :m % a que competia aos da 
villa d.e Quixadá. 

. Barão de Cotegipe. 

N. !.~:00.- FAZENDA.- EM 12 DE OUTUBRO DE 1877. 

Concede moratoria por 20 annos ao fiador de um Collector para 
pagar o ã1caúc·e etn que este ficou para com a Fazenda l\a
cional. 

Ministerio dos Negocias lla Fazenda.- Rio de J<tneiro 
em 12 de Outubro ele '1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente J.o Tt·ibunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector lla 
Tllesouraria de Fazenda da Província de Minas Geraes, 
para os devidos cfl'eitos, que o mesmo Tribunal, atten
dendo ás allegações apresentadas por João Ferreira de 
Aquino, na petição transmittida com o seu officio n. 0 18 
de 23 de Marco ultimo, resolveu conceder-lhe mora to ria 
por 20 annos par:-~ pa;:rar a parte por que é rcsponsavel, 
da qu·antia de 27:G53,);Ji8, alcance encontrado nas contas 
do finado Collector U(IS rendas ger<:tes do município de 
Lavras. Francisco de Paula Alves de Azevedo, de quem 
o supplicante é um dos fiadores, sendo responsaveis os 
herdeiros do outro fiador Thomaz de Aquino Alves ele 
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Azevedo, por metade da parte desse alcance corres pon
dente ao período em que foi reconhecido, contado desde 
o exercício de :1856-!857 até a data do seu falleci
mento, a qual será provada com a necessaria certidão do 
obito, que se exigirá do supplicante. 

As letras que este tem de aceita r deverão ser endos
sadas por pessoas abonadas, mediante garantia de hypo
theca de immoveis I i vres e sufficien tes, consti tu ida por 
escriptura publica, ou deposito de a polices, salvo se do 
processo da fiança prestada pelo supplicante constar ser 
elle possuidor de bens de raiz livres e sufficientes para 
garantir com o seu valor actual o pagamento das men
cionadas letras e respectivos juros de 9 °/,, contados tão 
sómente de 11 de Outubro de !876 c de 29 de Janeiro do 
corrente anuo, datas em que findaram os prazos das 
intimações que llle foram feitas, segundo consta da 
informação ministrada pelo Sr. Inspector em officio 
n. o 33 de 23 do l\laio proximo passado. 

Barllo de Cotegipe. 

N. 410.- JUSTIÇA.- EM 13 DE OU~UBRO DE 1877. 

A jurisdicção do Juiz de Direito sobre ··qualificação eleitoral 
comprebende todos os municipio_s da comarca~ ainda quando 
desmembrados de outra, e não tendo Camara .Municipal. 

2. a Secção. -1\Iinisterio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 13 de Outubro de !877. 

Illm. e Exm. Sr.-Com o officio n.o nH de 17·de 
Julho do anno findo transmittiu essa Presidencia uma 
cópia da decisão, que deu sobre as duvidas suscitadas 

/' 

ácerca do processo de qualificação no termo de S. Se- _ 
bastião composto dns freguezias de S. Sebastião, S. J · •. , 
do Hortencio e Santa Anna do Rio dosSinos, perte te~, ~À;~L~ d. 
á comarca de S. João do Cahy. <-~~ "" 

Sua Magestade o Imperador, Conformand s~~t;'-"Sua 
Imperial e Irnmediata Reso"lução de 29. ~tembro 
ultim~ com o parecer das Secções reuni~~ Justiça e 
Imper10 do Conselho de EstaJo, Ha por .b@ D~·clarar; 
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em solução ao ailudido oíficio, que não púde ser appro
vada aquella dc~isão, c que installada uma comarca, a 
jurisdicção sobre n qualificação eleitoral fazendo, como 
faz, uma parte da jurisdicção Llo Juiz de Direito, sú por 
elle deve ser exercid2. em todos os municípios~ que 
compõem a mesma comarca, ainda que desmembrados 
de outra c não tendo ainda Camara Municipal. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Jannario da Gmwt 
Cerqueira.- Sr. Presidente uil Província de S. Pedro 
do lHo Grande do Sul. 

N. 't:ll.~AGRICULTURA., COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS .-E:u Hi DE OUTUBRO DE 1877. 

Manda fazer uma aYerhação de matricula. 

N. -I00.-2.:1 Secçãõ:;;::.:Dircctoria da Agricultura.-
1\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio c 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro, Hj de Outubro de 
1877. 

Illm. c Ex.m. Sr.-Transmittiu-me o Ministerio da 
Fazenda o officio em que o Collector das rendas gerctes 
do município de Rezende, ne~s:1 província, Gonsulta 
como deve proceder com relação ao pedido que lhe faz 
Silverio Gomes Monteiro para averbar em nome de sua 
mãi D. Justa Aureliana. de Carvalho, cinco escravos a 
esta pertencentes, e ma tficulados por clle em seu pro
prio ·nome, por se acharem sob seu poder e adminis~ 
tracão. 

n·eclaro a V. Ex., afim de que o faça constar ao referido 
Collector, que ao caso de que se trata é applicavel a 
Jecisão constante do Aviso de iOdo Dezembro de 187~, 
eliminada sómente a parte em que foi exigida a prova 
de residençia da proprietaria, circumstancia que se 
a llegou na consulta a que o mesmo ·aviso deu solução, c 
substituída pela exigcncia de prova de terem estado os 
csct·avos sob o poder c auministração .de Silverio 
Gomes Martins, conforme este assevera. ' 

Deus Guarue a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente lla Província do lU o de Ja
neiro. 
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. N. 412.-FAZENDA .-EM Hi DE OUTUBRO DE l87i. 

As r:ertidõe:; devem ser expedidas á Recebedoria pelas Reparti· 
-- - <;ões que as passarem na Curte. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em Hi de Outubro de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.- Communico a V. Ex. que vão ser 
transmi ttidas á Recebedoria do Rio de .Janeiro as duas 
certidões passadas pela Secretaria de Estado do Mi
nisterio a cargo de V. Ex., a requerimento de João 
Emygdio de Vasconcellos, c remettidas com o seu Aviso 
n. o i86G de 22 de Agosto ultimo; cumprindo·me decla
rar a V. Ex. que, na fúrma do art. ~>.o do Regulamento 
que baixou com o Decreto n. o 43n6 de 24 de Abril de 
1869, as certidões devem ser expedidas pelas Repartições 
que as passarem, na Côrte, á Recebedoria, á qual in
cumbe proceder ulteriormente de conformidade com 
:1 parte final do art. 9. o do mesmo regulamento. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão de Cotegipe.- A' S. Ex. 
o Sr. Luiz Antonio Pereira Franco. 

N. 413.- FAZENDA.-EM lr:i DE OUTUDRO DE 1877. 

Os vencimentos maiores de 2001~000 estão sujeitos ao sello de 7 ~~. 

I\linisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 15 de Outubro de 1.877. 

Illm. c Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. 
n. o H.l de ;3 de Outubro do anno passa tio, ao qual acom
panhou o inclu~o requerimento dos Engenheiros da 
com missão temporaria do prolongamento da estrada de 
ferro de Pernambuco, em Guipapú, pedindo a restituição 
do sello de 2% que lhes cobrou a Pagado~ ia da mesma 2 __ _ 
commissão, por entenderem que só devem pagar o de 
~:i "/o durante o f. o anno, cumpre· me communicar 
a V. Ex. que, na fúrma do disposto no meu Aviso de li 
de Abril ultimo, não têm os reclamantes direito á di ta 
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restituição; visto serem os seus vencimentos maiores de 
200~000, e estarem sujeitos ao sello de 7 °/o, pagos 
2 °/0 e a 12. a parte de õ% no f. o mez, e o restante de 
5 °/o tambem pela 12.a parte mensalmente até completar 
o 1. o anno de exercício. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão deCotegipe.-A' S. Ex. 
o Sr ~ Thomaz José Coelho de Almeida. 

N. 4:14:.-FAZENDA.-E~I H'SDEOUTUBRO:DE 1877. 

Dec1ara ter sido approvado, com modificações, o projecto de 
reforma dos estatutos do' Banco Predial, e manda proceder 
á consolidação de suas disposiÇões regulamentares. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em H> de Outubro de !877. 

Tendo sido consultada a Secção de Fazenda do Con
selho de Estado sobre o ultimo projecto de reforma dos 
estatutos do« Banco Predial,» bem corno sobre o protesto 
que o Dr. Antonio de Castro Lopes apresentou, na 
qualidade de fundador e gerente do mesmo Banco, 
contra algumas das novas disposições, Sua Alteza a Prin
ceza Imperial Regente, em Nome do Imperador, Houve 
por bem Decidir, por Immediata Resolução de 22 de 
Junho proximo passado, que seja adoptado o referido 
projecto com as emendas propostas pela mencionada 
SecÇão, inclusive as modificações do voto divergente, 
que opinou no sentido de seretn tambem aceitas algumas 
das clausulas tendentes a regularem, conforme pareceu 
mais conveniente á assembléa geral dos accionistas, as 
relações entre o Banco e seu gerente; tanto mais quanto 
o gerente acaba de retirar o di to protestó, fazendo assim 
desapparecer o conflicto levantado entre elle e a Directo
ria. 

E porque ~enharh sido jã muitas e profundas as 
alteracões feitas nosestatutos do mesmo Banco, e se torne 
por isso indispensavel a consolidação de suas disposições, 
como igualmente opina a Secção de Fazenda, remetto a 
V. S. todos os papeis concernentes ao assumpto de que 
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se trata, para que V. S. faça proceder naquelle estabe
lecimento á referida consolidação, incluídas as emendas 
agora a pprovadas, afim de que, assim organizado o novo 
regulamento, seja este submettido á approvação defini
ti v a do Governo Imperial. 

Deus Guarde a V. S. -Barão de Cotegipe. -Sr. Conse
lheiro Antonio José de Bem. 

N. 4H).- JUSTIÇA.- El\I Hi DE OUTUBRO DE t877. 

Declara addidos á Junta Commercial de_ Pernambuco diversos 
empregados do extincto Tribunal do Commercio. 

4. a Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, H> de Outubro de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio n. o 889 de 
20 de Setembro findo, no qual V. Ex. communica ter 
mandado considerar addidos á Junta Commercial dessa 
capital o ajudante do porteiro, um continuo e dous 
ofticiaes de justiça do extincto Tribunal do Commercio, 
declaro ·a V. Ex. que fica approvado o seu acto_, pol' 
estar de accôrdo com os Avisos de 14 de Agosto ultimo, 
expedidos por este l\Iinisterio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 416.- JUSTIÇA.- EM :1.5 DE OUTUBRO DE 1877. 

Pelo deposito de um bilhete do Banco penhorado em virtude 
de mandado judicial, cabe ao d8po.sitario publico porcentagem, 
deduzida sobre o valor do mesmo bilhete. 

2.a Secção.-1\linisterio dos Negocios da Justiça.-Rio 
de Janeiro, 16 de Outubro de 1877. 

Declaro a Vm., em resposta ao officio de 20 do mez 
findo, que pelo deposito elo bilhete de 1.000 francos do 
Banco de França, penhorado a Ida de La Hoche, em 
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virtude do mandado do Juiz de Direito da 2.a·vara cireJ. 
cabe a Vm. a porcentagem do capitulo ti. o~ 1.0 do Alva r:"! 
de 21 de l\faio de :17t'jf, por se tratar de causa incorrup
tível; devendo a mesma porcentagem ser deduzida 
sobre o valor do bilhete, segundo a cotação do dia r,m 
que teve entrada no deposito publico, por se haver re
cusado a aceitai-o a estação competente, como consta 
do supracitado of"ficio. 

Deus Guarde a Vm .-Francisco Januario da Gama Cer
qtteira.- Sr. Depositaria Publico da Curte. 

N. !117 .-JUSTIÇA.- E:o,I 16 DE OUTUBRO DE 1877. 

Declara que não{) relativa aos adjuntos dos Promotores a dispo
sicão do art. 29 § !3 da Lei n. 0 2033 de 20 de Setembro ele 
:1871, e que não compete vencimcnLo- algum ao empregado 
flUe, com parte de doente, continüa fóra do exerciciO do seu 
emprego, depois do gozo de licença sem ordenado. 

!{.a Seéção.-Ministerio dos 'Negocios da Justiça.
Hio de Janeiro, 16 de Outubro de 1877. 

Illm.' e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., aüm de o fazer 
eonstar ao Inspector da Thesouraria Je Fazenda, em so
lução ás duvidas propostas no officio n. o 16 de 29 de Se~ 
tcmbro findo : 

L o Que a disposição do art. 2D § 13 da Lei n.o 2033 de 
20 de Setembro de 1871, sendo restrieta aos supplentes 
<los Juizes 1\Iunicipaes e sulJsLitutos, não púde ter appli
cação aos adjuntos dos Pr·omotores, visto haver uma 
disposirão geral regulando os vencimentos, que cabem 
aos que substituem empregados do .Ministerio da Justiça, 
nos Decretos n. o :l99t> de 14 de Outuhro de 1.8J7 c 11." 
2031. de :18 de Fevereiro de 1800, segundo os quacs, nos 
casos de vaga c licença sem vencimentos, os substitutos 
percebem os vencimentos integraes dos lugares sub
stituiuos. Isto mesmo já foi decidido quanto aos Promo
tores interinos pelo Aviso n. o 358 de ~8 de Setembro de 
:1.872 e pelas Ordens n.o 34 de 6 de Julho de 18í3 e 
n. 0 ;)62 de!) de Dezembro de 1805, que estão ele accôrdo 
com a legislação em vigor. 
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2. o Que a consulta quanto aos empregados que conti
nuam fóra do exercício dos seus empregos, com parte dr 
doente, depois ele gozarem licença sem ordenado, já foi 
resolvida pelo Aviso n.o HO de 26 de Abril de 18~9 e 
pelo de 26 de Julho de i8vl, não lhes competindo venci
meu to algum. 

Deus Guarue a V. Ex.-Francisco Januario da Gama 
Cerf}u.eira.- Sr. Presiqen te ela Província dJ. Parahyba. 

~. 418.-AGRICULTURA, COl\IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS .-EM 17 DE OUTUBRO DE 1877. 

Declara flUe as cargas transportadas por conta do Governo, goza lí< 

llo abatimento -de 20% dos fretes da Tarifa; devendo ~ com
miss;io liquidadora proceder de accôrdo com a condiçao 13. a 

do Decreto n. o :1299 de 19 de Dezembro de 1853; ficando ao Su
perintendente o direito de reclamação, quando não se con
forme com a deliberação da maioria da commissão. 

N. 89. --i. a Secção. -Directoria das Obras Publicas. 
-1\iinisterio elos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. -Rio ele Janeiro em -17 ele Outubro 
de 1877. 

Constando elo rclatorio Lia commissão de exame e to
mada das contas Lia estrada de ferro sob sua fiscalisação, 
concernentes ao mez.de Junho ultimo, que os membros 
da mesma commissão observaram que a quantia de 
1:089,5772 que de mais figuravana receita provinha dos 
20 °/0 dos fretes dos materiaes pertencentes ao Estado_, 
Lransportados para o prolongamento da mesma esLrad:!, 
por não ter o Superintendente concordado com essa 
dcduc~.ão, declaro a Vm., para sen gov.crno e devida 
observaneia, que, sendo rxprçsso na condição i3. a das 
annexas ao Decreto n. (I 1299 ele 1D de Dezembro de 1853, 
que a companhia se olJriga a transportar, em cacla via
gem, com o abatimento de 20 °/0 , as cargas uo Governo, 
(~\"cedentes de !O arrobas, como já lhe foi communicôdo 
em A viso n. o 18 de 17 de Setembro proximo passado; 

DECISÕES DE :1877. 44, 
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a commissão liquidadora deve proceder de accór.do com 
essa disposição do contracto~ ficando ao Superintendente 
o direito de reclamar, si não se conformar com a deli
beração da maioria dn commissão. 

Deus Guarde a Vm.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Engenheiro Fisclll da estrada de ferro da Bahia· 
ao S. Francisco. 

N. 419.- FAZENDA.- El\1 18 DE OUTUBRO DE 1877. 

Declara que a .Mesa de Rendas da cidade de S. Francisco não 
póde ser habiÍitada para o despacho de ·certas mercadorias 
importadas directamente. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 1.8 de Outubro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacionlll, communica ao Sr. Inspector da 
Thesouraria de Fnenda da Província de Santa Catharina 
que não póde ser attendida a proposta que faz o Admi
nistrador da Mesa de Rendas da cidade de S. Francisco, 
no officio transmi ttido á Directoria Geral das Rendas 
Publicas com o do mesmo Sr. Inspector, sob n. o 10, de 
1.7 de Setembro ultimo, quanto a ficar aquella estação 
habilitada para o despacho de certas mercadorias, impor
tadas àirectamente, e destinadas ao uso commum, como 
louça, ferragens, morins, e outros tecidos de algodão, 
linho e lã; visto não estarem essas mercadorias, muito 
variadas e por isso de differentes classificações, com
prehendidas na disposição do art. 145, ~ 7. o, do Regu
lamento de 2 de Agosto de 1876, que limitou-se ás 
constantes da tabella que acompanhou a Ordem n. o 70 
expedida á dita Thesouraria em 4 de Se~embro proximo 
findo. ' 11

' 

Barão de Cotegipe. 
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N. 420.- JUSTIÇA.- El'!l 18 DE OUTUBRO DE 1877. 

O Juiz .Municipal é o competente para deferir juramento ao 
-- -Delegado de Policia e seus supplentes. 

2. a Seccão.- Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, :18 de Outubro de :1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ás duvidas suscitadas 
pelo Juiz de Direito da comarca de S. Luiz de Caceres e / 
constantes do officio junto ao de V. Ex. de 22 de Agosto 
ultimo sob n. o 29, declaro que o Juiz Municipal, e não o 
de Direito, é competente para deferir juramento ao De .. 
lega.do de Policia e seus supplentes, na conformidade do 
art. 2. o do Decreto n. o 4302 de 23 de Dezembro de 
1858. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira .. - Sr. Presidente da Provincia de l\iato 
Gro~so. 

N. 421.- JUSTIÇA.- EM -19 DE OUTUBRO DE 1877. 

Resolve duvidas sobre o Regimento de custas. 

2. a Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.·
Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 1877. 

/ lllm. e Exm. Sr.- Em solução ás duvidas suscitadas 
pelo Escrivão de orphãos do termo de Lavras, constantes 
dos officios dessa Presidencia de 22 de :Maio e 27 de 
Julho ultimas, cabe-me declarar: 

Que tanto o Aviso n. o 67 de lO de Fevereiro de t87t>, 
como o Decreto n.o t)902 de 24 de Abril do mesmo anno_, 
definiram claramente os termos, nos autos, pelos quaes 
têm os Escrivães direito a custas; não lhes competindo, 
quanto aos juramentos de inventeriantes e louvados, 
senão os emolumentos dos respectivos autos ou termos, 
que effectivamente lavrarem, isto de conformidade com 
o Avis~ n. 0 333 d~ :li de Agosto de 1875 e art. 1.18.§ 2. 0 

do Regimento de custas; -
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Que as citações por carta, previstas no :ut. 108 ~ 2. 0
, 

são legaes e feitas, unicamente a indiriduos certos f' 
privilegiados; 

Que é terminante o art. 201 ~ 3. o quanto ú cobran<; a 
final de custas nos processos e inventarias, em que in
tervenham orphãos; 

Que é unicamente de tres dias a estada~ que se conta 
ao Juiz e Escrivão de orphãos, na fórma do art. 3ft, do 
Regimento c i ta do; 

Que, além do art. 124, a conducção se regula pelo 
Aviso de 23 de Março do corrente anno, o qual dispôz 
que ella fosse fornecida, c corresse por conta da parte, 
ató ultimar-se a diligcncia; 

Que, fin:1lmente, ao contrario do antigo rcgimcn, não 
manda o actual contar-se custas pela raz1 da descripção 
de bens nos inventarias, conforme tambem decidiu o 
mesmo Aviso n. 0 333 de H de Agosto de 1875. 

Deus Guarde a V. Ex.- Franci.sco .Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente ua Província de 1\Iinas 
Geraes. 

N. 422.- IMPERIO.- EM 19 DE OUTUBRO DF. 1877. 

Hesolve duvidas sohrc a eleioão de Vereadores e Juizes de Paz 
do municip'io da capital cfe Sérgipc . 

. i. a Directoria .- Ministerio dos Ncgocios do Impcrio. 
-Rio ele Janeiro em 19 de Outubro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em offieio de 22 de Maio uo cor
rente anno expõe essa Presidencia que, tendo a Relação 
do districto, por via de recurso> considerado válida a 
eleição de Vereadores e Juizes de Paz do município da 
capital, fôra contestada posteriormente por diversos ci
dadãos, em reclamação dirigida á mesma Prcsidencia, a 
eleição de alguns V creadores, a llegando-se que l1a vi::nn 
sido illeg-almente eleitos, visto não serem residentes no 
município por mais de clous annos. 

A' vista disto, consulta essa Presidenc.ia: 
1.. o Si a decisão do Poder Judiciario, validando a elei .. 

ção de Vereadores e Juizes de Paz, refere-se unicamente 
ao processo eleitoral, ou ta m1Jem aos cidadãos ele i tos, 
embora não estejam em condições legaes para ser votados; 
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2. o Si, julgado dcf1nitivamen te o processo eleitoral. 
pelo Poder Judiciario, unico competente para validal-o, 
ou annullal-o, sem que em occasião opportuna alguem se 
<:1pn~sentassc redamando contra a inclusão de cidad;ios 
indevidamente eleitos, perdem estes os direitos que ad
quiriram, á vista Lle prova~ posteriormente exhibida, da 
dlegitimidade de sua eleição. 

Ouviria a Secção dos Negocias do Imperio do Conselho 
de Estado~ foi seu parecer, pelas razões constantes da 
consulta junta por cópia, que se respondesse aos dous 
quesitos pela seguinte fórma: 

Quanto ao i. o_ A decisão do Pcder Judiciario refere
se aos pontos da reclamação que foi julgada; e outros 
novos, quér relativos ao processo eleitoral, quér á ele ... 
gibilidade dos votados, só poderiam ter sido levados ao 
conhecimento dos Trilmnaes (Juiz de Direito e Relação) 
nos termos da lei,porviadereclanwrãoapresentadadentro 
do prazo de 30 dias, contados da data d(l apuração. · 

(Juanto ao 2. 0
- A reclam~IÇãO apresentada fóra do 

prazo legal não surte efTeito algum para o fim de excluir 
da vereança c do juizarlo. de paz os cidadãos que se re
putam bem c legitimamente c lei tos depois de passados 
os :30 dias da lei, sem se ter movülo questão sobre sua 
elegibilidade, não influindo para o caso o julganiento pro
f(~rido sobre o processo eleitoral, visto que refere-se 
unicamente aos pon-tos da reclamação apresentada c 
julgada. 

E Sua Magestaclc o Impcratlol', Havendo por bem Con
formar-se com este parecer, por sua lntmcLliala H.esolução 
de 13 do ~ol'rente mcz, exarada na mesma consulta~ 
assim o :Manda dedarar a Y. Ex., para os fins conve
nientes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da ProYineia ele Sergipe. 

Consulta a que se ref·crc o aviso supra. 

Senhora .-Por A viso de 30 de lu lho ultimo, foi Vossa 
Alteza Imperial servida J.e ordenar que a Ser.çãp dos Ne-
gocias do Imperio do Conselho ele Estado consulte c ----------. 
seu ~areccr sobre o_s quesit~s s~guintes propost ~ Q\ ~~Ml8 
Presldente da Provmc1a Llc ::Sergipe, em olTICI_ ~t~~-
Ma i o : ..;/r-"'-.\(\...-

1. o Si a decisão do Poder Judiciario, vali~itdõ . .a ·eleição 
Llc Vereadores c .Juizes de Paz, refere-se rin.fliàtnentc ao 

·~' 

-. ':; 
~ .... ':..:.:::. - -·-



350 DECIS<1ES 

processo eleitoral ou tamhem aos cidadãos eleitos, embo
ra não estivessem em condições legaes para ser votados; 

2. o Si, julgado definitivamente o processo eleitoral 
pelo Poder Judiciario, unieo competente para validal-o, 
ou annull<ll-o, sem que em occasião opportuna alguem se 
apresentasse reclamando contra a inclusão de cidadãos 
indevidamente eleitos, perdem estes o direito que adqui
riram á vista de prova, posteriormente exhibicla, da 
illegitlmidade de sua eleição. · 
. A Secção, cumprindo a determinação de Vossa Alteza 

Imperial, compen1iará em breves termos a doutrina que 
tem sustentado em outras consuJ.tas sobre analogas ques
tões suscitadas na ·execução da nova lei de eleições. 

E' incont~stavel que o Decreto Legislativo n. o 2675 
de 20 de Outubro de 1875 retirou aos.Prcsidentes de 
Província e ao Governo Imperial a competencia de que 
os revestira a Lei n. o 387 de 19 de Agosto de 18~6 (ai:t. 
118) para conhecerem, aquelles provisoriamente e este 
definitivamente, das irregularidades de que se resentis
sem as eleições das Cama r as l\lunici paes e de Juizes de 
Paz. O art. 2. o§ 30 do novo decreto diz terminante
mente que-o Juiz de Direito é o funccionario competente 
para conhecer da validade ou nullidade da eleição de 
Juizes de Paz e Vereadores das Camaras Municipaes. Do 
despacho do Juiz de Direito ha recurso para a Relação do 
districto, nos termos do ultimo período do mesmo pata
grapho. 

Com a devolução da competencia do Poder Adminis
trativo para o Judiciario mudou a natureza legal ·do 
julgamento e a de sua materia, convertida em judicial, 
de administrativa que fdra até então. Nesta competencia 
do Poder Judiciario não se podem desmembrar o conhe
cimento dos factos graves que determinem aonullação 
completa dos trabalhos cleitoraes, e o dasarguições, que 
não ataquem a essencia da eleição~ mas que releva,m p:1 r a 
serem estes ou aquelles os Vereadores ou Juizes ele Paz, 
conforme sejam nullos ou válidos os votos contados por 
serem devida ou indevidamente dados, bem ou mal 
empregados, estando ou não os votantes qualificados, c 
sendo ou não os votados elegíveis. 

Si é a autoridade judicial quem dá os factos da eleição 
de Vereadores e de Juizes de Paz o alcance legal, que 
tem para ser clla julgada nulla ou válida ; si é ella 
quem aquilata o valor jurídico lias irregularidades im· 
putadas para determinar-lhes o effeito, como romper a 
integridade de ~preciação, sem prejudicar o Juiz e sem 
desv1rtuar a competencia pela lei attribuida 1 A juris-
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dirção cumula Liva e gradativa entre dous poderes tão 
distinctos en sua natureza, organização e fins, como o 
executivo e o judiciario, só poderia assentar em uma 
distincção expressa, que a lei não fez, e em prece i to 
terminante, que ella não decretou. 

O decreto de 1875 marcou prazo para as reclamações 
contra as eleições municipaes. fóra do qual não podem 
ser apresentadas, o que significa que pelo lapso dos 30 
dias sem reclamações convalescem as eleições, ainda 
inquinadas de vícios, escondendo-se estes depois do 30. o 

dia no escuro e olvido da prescri pção. E, si as reclama
ções feitas a tempo não prevalecerem no animo do 
julgador, motivos novamente allegados depois dos 30 
dias, ainda que provados e muito procedentes, nem um 
efTei to legal já podem dar, pois, decorrido o prazo, se 
tem imposto silencio sobre as irregularidades que não 
podem mais ser increpadas ás eleições m un ici paes. 

No caso do l. o quesito, si uinguem reclamou nos 30 
dias contra a elegibilidade de certos cidadãos votados 
para Vereadores e incluídos no numero destes, passou 
em julgado nesta parte a eleição por virtude do lapso de 
tempo, como passára quanto aos motivos de reclama
ção, por força do acórdão que 0s julgou infundados ir
relevantes. 

A prov1 superveniente de illegi ti midade da eleição 
deste ou daquelle Vereador não tem effeito algum depois 
dos 30 dias lixados fatalmente para serem recebidas as 
reclamações. Depois do prazo não as póde receber o Poder 
Judiciario, porque a competencia é sómente para conhe
cer das reclamações apresentadas em tempo habil, c não 
depois ele ter passado em julgado a eleição, e ser tida 
por boa á vontade ela acquiescencia em que a lei traduz 
o silencio dos municipcs e dos parochhnos durante o 
tempo indicado: não as pócle receber o Governo, porque 
não tem compctcncia para conhecer das irregularidades 
e defeitos das eleições municipae-s. São pois reputados 
bem eleitos os inelegíveis, quando a tempo não se reela
ma perante o poder competente contra a illegitimidadc 
de sua eleição. E' o ctl'eito da preseripção. 

A' vista do que tem expendido, a Secção responde: 
Ao 1. o quesito: A decisão do Poder Judiciario refere

se aos pontos da reclamação, que foi julgada ; e outros 
novos, quér relativos ao processo eleitoral, quér á ele
gibilidade dos votado~, só poderiam ter sido levados ao 
conhecimento dos Tribunaes (Juiz de Direito e Relação) 
nos termos da lei, por via de reclamação apresm~tada dentro 
do prazo de 30 dias, contados do dia da apttração. 
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Ao 2. o quesito: A reclamação apresentada fóra do 
prazo legal não surte effeito algum para ó fim de excluir 
da vereança e elo juizado ele paz os cidadãos eleitos~ que 
se reputam bem e legitimamente eleitos, depois de pas
sados os30 dias ela lei, sem se ter movido questão sobre 
sua clegiLilidade, não influindo para o caso o julgamento 
proferido s:1brc o processo eleitoral, visto que refere-se 
unicamente aos pontos da rcelamacão, apresentada c jul-
gada. c 

E' este o parecer da Secção. 
Vossa Alteza Imperial resolverá como julgar em sua 

ai ta sabedoria. 
Sala das conferencias lla Secção dos Negocias do Im

pcrio do Conselho de Estado em t 7 de Setembro de 1877. 
-Paulino José Soares de Souza. -Jeronymo José Teixeira 
Junior. -Josi Pedro Dias de Carvalho. 

Como pare<.;e.-Hio, 13de Outubrolle 1877. 
Com a- rubrica de Sua illagcstade o Impera dor._:_ An

tonio da Costa Pinto Sil'-ca. 

N. fJ:23.-Il\IPERl0. ~E:u 20 DE OUTUBRO DE 1877. 

Declara que os guardas das l\Iesas de Rendas não podeu1 exercer 
cunmlativamcute o cargo de Vereador. 

1. a Directoria.-Ministerio dos Negocios do Impcrio. 
-lHo de Jaueiro em 20 de Outubro ele 1877. 

111m. c Exm. Sr .-l\Ierercu a approvação do Governo) 
por estar de harmonia com o 3. o principio estabelecido 
no Aviso n. o 8!) de 4 de Junho de 18<Í7, a decisão pela 
qual V. Ex. declarou ú C:1mara Municipal ele Mossoró 
que, embora não se possam considerar empregados de 
fazenda os guardas das Mesa" de Hendas, e.r; vi do art. !di 
do Ren·ulamento Je 19llc Setembro de 18GO_, uão podiam 
elles ~~cumular o cargo lle·Y creador, atten ta a manifesta 
impossibilidade de pleno e satisi'actorio desempenho 
das funcçõcs de ambos os cargos por urna só pessoa. . 

O que declaro a V. Ex.., em resposta ao seu offic10 
n. o i!) de 3 ele Agosto ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex._:__ Antonio da Costa Pinto Silva· 
-Sr. Presidente da Província do lho Granel e llo Norte· 

tA:./~.J\:Pif'\:Pd'V" 
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K. 424. -JUSTIÇA.- E:\1 20 DE OUTUBRO DE 1877. 

Deve o Director da Casa de Correcção cumprir promptamente 
as ordens do Tribunal da Relação soLre ·~apresentação dos de· 
tentos em virtude de ordem de\ haueas·r:orpus. 

_ .Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio de Janeiro, 
20 de Outubro de 1877. 

Constaudo de seu ollicio n. o .lVt: de 16 do corrente, 
que, achando-se nesse estabelecimento, em cumpri
mcnto de sentença, o preso Manoel Francisco de Paula, 
déra Ym. conllecimenLo desta circumstancia ao Pre
siJ.ente da Relação do cli~tricto, antes de fazer apre
sentar o dito preso no Tribunal, como fura requisi
tado em virtude de ordem de habeas-corpus. 

Em resposta, declaro que, á vista das disposições 
dos arts. 3~1 do Codigo do Processo Criminal, Ui da 
Lei de 3 de Dezemllro de 1811, 117 ~ Hi do Begulamen to 
annexo ao Decreto n. 0 ô78 de 6 d.e Julho de 1850 c 75 
do Decreto n: o -182.1 de 22 de Novembro de :1.871, deve 
Vm. cumprir jpromptamcnte as ordens do Trillunal 
sobre apresentação de detentos em virtude Je ordem 
de habeas-corpus. 

Deus Guanle a Vm.-Francisco Janzwrio da Gama Ccr
queira.- Sr. Director interino da Casa de Corrccção 
da Cúrte. 

N. 4:2~.-FAZENDA.- El\1 22 DE OüTUBRO DE 1877. 

Indefere a reei amaçii.o da Companhia Ituana, sobt·c despacho 
livre de direitos para diversos ohjectos necessarios ao seu 
custeio. -

1\Iinislcrio dos NeQ·ocios da Fazenda. -H i o de Janeiro 
em 22 de Ou tuuro lte 1.877. 

O R1rão ele Cotcgipe, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, coinmunica ao St. lnspector da 
Thcsouraria de Fazenda da Província de S. Paulo que foi 
indeferido o requerimento, transmittido com o seu officio 
n. o 78 de 30 de Julho ultimo, no qual a Companhia da 

DECISÕES DE :1.877. -i5 
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estrada de ferro Ituana rcelamára contra o facto de 
lerem sido excluídos da relação dos objectos mandados 
despachar livres de direitos de consumo pela Ordem 
n.o 58 de 7 de Junho do corrente anno outros QUe eram 
nrccssarios para o custeio da mesma estrada; pois o 
Governo lm pcrial no uso tlJ attri lmição de fixar as 
quantidades e qualidades dos objectos que elevem gosar 
da isenção de direitos tem entendido qU:e não podem 
ser comprehendidos os de que trata a reclamação do 
supplicante e outros quo não sejam exclusivamente appli
caveis á construcção e custeio de estradas de ferro. 

Barão de Cotegipe. 

N. 4:26.-FAZENyA.-E:u 22 DE OUTUBRO DE 1877. 

Não vencem juros as quantias tJUe em terHIJu deixamlle ser entre
gues aos seus Ílosstlidorcs, quér por não serem reclamadas, tJUér 
por não estarem liquidadas. 

l\Iinistcrio dos Ne!:!o(·ios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 2i de Outubro ele' :1877. 

O B1rão Je Cotegipe~ Presidente uo Tribunal elo Tilc
souro Nacional, ueclara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província elo Parú que não púdc ser tlc
fcrido o requerimento Lransmitticlo ú Direetoria Geral 
da Con tabi !idade com o seu officio n. o 17 de 5 de l\Iaio 
ultimo, no qual Estrvão Antonio ela Silva pede o paga
mento dos juros relativos ú quantia de l:UG5,)~37i que 
lhe pertencr., c que fura recolhida ú mesma Tllesouraria, 
quando era elle artífice do Arsenal ue Guerra; por
quanto~ n<.lo pagando o EsLido juros pel(ls quantias que 
em tempo deixam de ser cn tr1'gues aos seus possuidores, 
quér por não serem rccl:lltlcidas, quér por não estarem 
liquidadas~ não é obrig·atlo a pagar os que venceria a de 
que se trata si fosse llcposiLtúa na C:lix::t Economica, 
caso existisse, ou em qualquer Banco como recommcu
dava o A viso de 1:2 ele Junho ele lt;72. 

Barão de Cotegipe. 
<API:AP~ 
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N. 4,27.-FAZENDA.- EM 22 ng OUTUBRO DE 1877. 

Hesponde ao officio da Associaçcio Commercial do Rio de Janeiro 
relativo a rrueixas de varios negociantes importadores contra 
a(demora que se dá no despacho e entrega de suas mercadorias 
pela. Alfandega, c contra o pagamento a (Itle sao olirigados, de 
armal.eiiagcns accrcscidas, em consequcncia dessa demora: 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda·--:- Rio tle Janeiro 
em 22 de Outubro de 1877. 

-· ' ' I . '.' I ' , 

Illm. e Exm .. Sr ·-:-Ouvi o Conselheiro Inspector da 
AHandega sobre a representação que acompanhou o olTi
cio de V. Ex. ele 27 (le Agosto ultimo, na qual varias 
negociantes importadores desta praça queixam-se, não 
só, de que encontram a maior difficuldade em obter suas 
mercadorias, jú despachadas na di ta Alfanuega, pela falta 
de pessoal nas Capatazias e pelos vexames que so1Irem no 
exame das mesmas mercadorias, mas' ainda de serem 
obrigados ao pagamento de annazenilgens accrescidas 
por esses motivos, quando é expresso no art. 3. o do De
creto n.o ~i~7.í de 2() de NovcmiH'O Lle 187:3 que não terá 
lugar cobrança alg·uma Llessc imposto correspondente 
ao tenipo da demora, si esta, a juizo do lnspector, fôr 
devida a embaraços provenientes da affiuencia de ser
viço ou a qualquer outra causa independente da vontade 
elo dono ou c'Onsignatnrio da mercadoria ou seus pré-
postos. . . 

Segunuo informa o referido Inspector, e o, provam o 
rendimento d<:l Alfandega e as estatísticas do movimento 
da carga e tlescarga das mercadorias, que, principalmente 
ncs mezes de Julho e Agosto, foi extraordinarió, sere
conhece que não é tão funLlada, como parecerá . aos 
queixosos, a arguição de demora no despacho e entrega 
das mcrc:Hiorias. 

E' certo que até agora, não por caroncia tle pessoal, 
mas de accommodações c de material apropriado, não 
obstante as providencias constantemente toniadas para 
augmentar aquellas e melhorar este, o serviço não podia 
corresponder, nem ao desenvolvimento que tem tido o 
commercio mar i ti mo neste porto, nem á celeridade c{\.J:»o"'--=J.=. 
que os vapores realizam hoje as suas descargas, · R\l-~~ CI-\M, 
sequenc_ia dos favores quo lhes liberalisou o/ e~r~~\lre 
.íde·l\Iatodo1872. . . ~ ~\ 

Por outro lado não é possível marear a ~regados 
encarregados da conferencia das merc 

1

01'l:as o tempo 
que hão de gastar no seu exanie, como si s~~tffiasse de um -< ~ 

~\, ...,_ ~·?\)' 

~ 
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simples trabalho material; nisso vai o que mais interessa 
{l renda da Alfandega, e os que participam do seu aug
mento ou diminuição não terão por r,erto menos em
penho do que os queixosos em activar os despachos. 

O Governo, bem compenetrado da ligação que ha entre 
os interesses t1scaes e os elo commercio, tem feito e con
tinuará a fazer quanto cabe no possível para ir supprindo, 
;í medida que se vão tornando conhecidas, as necessidades 
reaes de todos os ramos do serviç.o da Repartição de que 
se trata. 

Assim é que, não obstante avultadissimo dispendio, 
fez concluir a doe:-~ c assentar nella varias guindastes 
hydraulicos, mrlhoramcnto este que, só por si removerá 
todas as queixas provcn ientes ela, morosidade das descar
gas e do fretamento <lc saveiros, que tanto oneravam o 
commercio. E, para que o movimento dos volumes de 
mercadorias no interior da Alfandega esteja em relação 
1'0111 o das descargas, ac:1 bo de autorizar o augmento do 
numero (los carros que se empregam nesse mistér. 

Outra mr<lida, cujo ;1lcance já o commercio terá com
pi·elll~lld ido, ó o do arrendamento tlos armazens da Com
p;mllia das dócas de H. Pedro 11. Tomando-a e fazendo 
desse estabelecimento um auxiliar da Alfandega, levou 
o Governo em vista não só facilitar ás embarcações que 
se em pregam no commercio de exportação a carga e 
descarga no m~smo caes em que atracam, o que tem 
para ell::~s a maior significação, como tambem alliviar 
os armazcns internos da Alfanclega, que muitas vezes 
licam excessivamente atopetados, impedindo a presteza 
nos despachos e na retirada dos volumes. 

Pelo que toca, pois, á primeira parte da queixa que 
Y. Ex. trouxe ao meu conhecimento, devem as provi
dencias a que me reporto satisfazer ás exigenci::J.s do com
mcrcio. 

Qu:mto á segunda parte, a questão do pagamento de 
<lrmazenagens indevidas, acabo de expedir instrucções 
por meio das quaes firmo a verdade i r a intelligencia da 
l~:gislação neste ponto, e fica decidido que não seriio 
oneradas fle novas armazcn::~gens as merc:"dorias des
padwdas que, por affluencia de serviço, ou duvidas 
oppostas pelos empregados nas conferencias, as quaes 
sej;un julgadas improccrlcntes, não puderem ter sahida 
dentro do prazo ele oito dias que o regulamento-para 
isso prescreve. 

Deus Guanlc a V. Ex.- Barllo lle Cotegipe. -A' S. Ex. 
o Sr. Presidente da A~sociat;ão Commercial do Rio de 
Janeiro. 
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N. 4:28. -FAZENDA.- E~I 22 DE OUTUBRO DE 1877. 

Dá instrucgües sobre a cobrança do imposto de' armazenagem nas 
Al~andegas do Imperio. 

l\linisterio uos Negocias ela Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 22 de Outubro de 1877. 

O Barão de Cdtegipe, Presidente do Tribunal doThe
souro Nacional, remet te aos Srs. Inspectores elas Thesou
rarias de Fazenda, pata a devida execução, as inclusas 
instrucções, expedidas á Alfandega do lHo de Janeiro., 
relativ;:Js ao pagamento da armazenagem simples c da 
armazenagem em dobro, á que se refcrein as diversas 
disposições vigentes sobre este assumpto. 

Barão de Cotegipe. 

N. 162.- Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio 
de Janeiro em 22 de Outubro de 1877. 

Tomando em consideração o que V. S. informa em 
seu officio n. o 6H, de 4 de Setembro ultimo, ácerca do 
modo por que t1~m sido entendidas nessa Repartição as 
disposições vigentes relativas ao pagam~nto da armaze
nagem simples: e da armazenagem em dobro~ á qur se 
referem o art. 691: do Regulamento de 19 de :::setembro 
de i860, o art. 3. o do Decreto de 26 de Novembro de 1873 
e os Avisos de 31 de Março de 1864: e 27 de Junho do cor
rente anno, tenho a declarar-lhe, para boa intelligencia 
e execução das disposições regulamentares sobre este 
assumpto, o seguinte : 

1., o A armazenagem caleula.;.se por'mez, a contar do dia 
da descarga ela mercadoria nas pontes, armazens ou de
positas internos ou externos da Alfandega até igual dia 
do mez seguinte; e assim por diante, reputando-se ven
ciuo o mez começado. 

2. o Pago o despacho~ se a mercadoria fôr retirada dos 
armazens, pontes ou depositas no prazo de oito dias 
uteis, contados da data do pasawento, ainda que neste 
intervallo se venç1 nova armazenagem, não haverá lugar 
a sua cobrança. 

3. o Se por negligencia ou questões levantadas pelo dono 
da mercadoria ou seu preposto_, ou se, por dar-se alguma 
circumstancia que torne indispensavel reter a mesma 
mrrcatloria dentro da Alfandega, esgotar-se o referido 
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prazo de oito dias e bem assim o da armazenagem vencida 
e paga, a armazenfigemd'ahi em diante será calculada na 
razão do dobro das respectivas taxas até que a mercado
ria tenha sabida. 

Exceptuam-se os seg-uin tcs casos : 
L (J De serem resolvidas a favor das partes as ques

tões por ellas movidas, ou de provir a demora de facto 
alheio, tanto á vontade dos emp:fegaclos flscaes, como dos 
donos da mercadoria ou seus prepostos, porque então a 
armazenagem será unicamente a simples ; 

~.o De serem decididas a favor uas partes as questões 
suscitadas pelos empregados fiscaes, c de que houver re
sultado a demora, caso em que nenhuma armazenagem 
será cobrada, qualquer que seja o tempo dessa demora. 

Releva ainda considerar o caso de coincidir a impo
sição da armazenagem dobrada com a multa de 1 I/2 °/,, ú 
que são, sujeitas as mercadorias~ quando cheg-am <'1 porla 
da sabida e não ha ahi pessoa competente par:1 assistir á 
conferencia e recelJcl-as. 

Nesta hypothesc, recolhida de novo a mercadoria aos 
armazens, como determina o art. 601 do Regulamento de 
1860, se t.:obrará a multa ele t lj2 °/0 dó seu valor, qual
quer que seja a armazenagem até esse momento paga ou 
vencida, salvo se comef;ar então a decorrer novo mez de 
armazenagem, caso em que em vez da dita multa, 
a nova armazenagem será a dobrada. 

Deus Guarde a V. S.- Barão de Cotegipe.- Sr. Conse
lheiro Inspector da Alfandegado Rio ele Janeiro. 

N. ~29.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-El\1 22 DE OUTUBRO DE 1877. 

Declara as attribuições das Presidencias de província relatiYa
mente á reforma. organizada pelo Decreto n. o 6129 de 23 de 
Fevereiro de !8'76, que creou a Inspectorla Geral das Terras e 
c~_!<:)nisa.ção. -- --· 

Circular.-N. 13.-3.• Secção.-Dircctoria da Agri-
cultura.-l\iinisterio dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 22 Je 
Outubro de !877. 

lllm. e Exm. Sr.- Organizando a Inspectoria Geral 
das Terras e Colonisação, o Governo Imperial quiz 
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imprimir uirccção uniforme no~ serviços que lhe estão 
commetticlos. A experiencia havia demonstrado que 
todas a.~ tentativas de immigração e colonisação falha
vam principalmente pe\3 falta ou variedaue de -,yst.emas 
~doptados uas provlucias em rclac:ão a um as:;umpto, 
cru c, para scl' bem succedido, ca rcc:ia de regularidaue e 
prest~~zn. · 

E' pois ue interesse publico que ~eja exer,ula!b a 
reforma organiz:1da pe-lo Decreto n.. 0

• tH2n de 2>~ <le 
Fevereiro de i87B, de modo que fiquem patentes sua:-:; 
vantagens ou inconvenientes. 

Entende-se actualrncntc este l\linistc:·io com a 
Inspccloria e e.:; ta com os seus <1clcgados n~s província~ 
a respeito ele tudo quanto se refere ;'t Llirrcção dos esta
lwlecimcntos co!onL,es c discriminarão das terras 
publicas das particulares: a inten·cnção tias Prcsid8neias 
na supcrintenLlcncia de taes serviços torna incxe
quivel a reforma- e sem efi'eito o supra-mencionado 
decreto. · 

Isto, porém, não impeLle que os Presidentes ue 
provinci?. continuem a exercer, en1relação a taes servi
<JOS, a vigilancia e fiscalisação que cumpre-ihes<.lispen
S;Il' a toclos os negocias publi<..:os. 

Assim as Presiclencias não estão inhihidas de :::.uspen
Ller, mandar responsabilisar, propôr a demissão_, licen
ciar c representar contra os empregados. 

Do mesmo modo incumbe-lhes examinar si ~ão 
cnmpridos os regulamentos c observadas as ordens do 
Governo ; o mocfo como os empregados cumprem seus 
deveres, applicam os dinlteiros publicas, tratam os 
colonos, escripturam os livros, exet.:utam obras, podendo 
a tal respeito pro v idcnci::t r como fôr tlc justiça, uma 
vez que de taes providencia~ seja inteiraclo o Go-
verno. . . . . • 

Igualmente pertence-lhes, em caSCIS urgentes tomarem 
as meuid:ts que entenderem convenientes, ouvindo o 
Inspector especial e dando de tuclo eor1ta ao Governo, 
cujas ordens farão executar. 

Tambem lhes c:otTC o llcver <l(~ aconsclhnr recluccões 
na de5pcza feita com: tacs serviços, o melhor rnciÓ de 
serem levadas a ciTei to as obras, organizados os orçamen
tos c celebrados os contrados. 

Incumbe-lhes, outrosim, üscalisar o cumprimento 
llos <..:ontractos, a tomada ele contas aos 1;esponsaveis por 
dinheiros publicas e pr~star o auxilio de ~nas habilitações 
c experiencia ao Inspector especi21l das Terras e Colont
sação, immedia to delegado do Inspector Geral e vcnla-
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deiro intermediaria entre os outro.:; empregados e as 
autoridades de categoria superior. 

Neste proposito, dou, nesta data, as o1·dcns necrss:1rias 
para que V. Ex. tenha conhecimento d c todas as ordens 
que forem expedidas á Inspectoria Geral em relação aos 
estabelecimentos coloniaes e·· servicos de terras nessa 
provincia, não obst:mtc a altribuiÇão que lhe assiste 
de solicitar todas as informações precisas para exercer 
a .vigilancia e tiscalisação inheren tes ao cargo que V. Ex. 
dignamente desempenha. 

Deus Guarde a V. Ex..-Thomaz .José Coelho rle Alinei· 
da.- Sr. Presidente da Provi nc ia de .... 

N. ~:30.-AGRICUL'fURA, CO~IMEHCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E'l 2:} DE OI.:TUBRO DE 1877 . 

. Declara que os Engenl1eiros do prolongamento da estrada de ferro 
de Pernambuco, que tGm vencimentos superiõres a 200~000, 
esEio.sujeitos ao_ pagamento do sello cte 7 °/0 • 

N. DI.- i. a Secção. -Directoria das Obras Publicas. 
-l\Iinisterio dos Negocias da Agricultura~ Commereio 
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 23 ele Outubro 
de 1877. 

Declare Ym. aos Engenheiros desse prolongamento, 
Francisco Hon0rato de Moura~ L:wrindo Feijó de 1\lello, 
Antonio .Machado da Fnnça Hibciro c Affonso Lustosa, 
que requereram ao Tribunal do Thcsouro Nacional a 
restituição do imposto de 2 °/0 , que p::~garam sobre seus 
vencimentos á Pagadoria desse prolongamento, que não 
Wm elles direito á dita restituição, visto serem os seus 
vencimentos maiores de 2001$000 e estarem sujeito.c; ao 
sello de 7 °/0 , pagos 2 °/0 c a 12.a p:1rte de 5 °/0 no 1. 0 

mez e o restante t1mbem pela 12.:1 parte mensalmente 
até completar o 1. 0 anno de cxert:icio, como foi comrnu
nicauo ao 1\Iinisterio a meu cargo em Aviso de H> do 
corrcn te mez pelo da Faze nua. 

Deus Guarde a Vm.- Thomaz JmiéCoelho de Almeida.
Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da estrad:1 
de ferro de Pernambuco. 

d"~~,., 
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N. 431.- AGRICULTURA, COMMERClO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 24 DE OUTUBRO DE 1877. 

1\landa recr.ifiear o nome de uma c~cra_vª' na matricula e na clas
silica<:ão. 

N. 3~.-2." Secção.-Directoria da AgTicultura.__.:. 
~linistcrio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e 
Obras 'Publicas.-Rio de Janeiro em 24 tle Outubro de 
1877. 

IHm. e Exm. Sr.-Tendo sido matricul;~da c elas· 
sillcada com o nome de Lucia no município de Vianna, 
a escrava de nome Luzia_, pertencente á Baronezà de 
S. Bento, conforme se verifica de declaração feita pela 
mcsm:~ Baroneza perante o Juiz de Orphãos e d::~ relação 
oppor tunamente apresentada á Collectoria, resolveu 
essa Presidcncia_, por não achar prev i.sto o caso no Regu· 
lamento de 13 de Novembro de 1872, nem ter conheci
mento Je decisão do Governo Imperial que lhe fosse 
::~pplicavel, mandar suspender a entrega das cartas de Ji
berdade, que por conta do fundo de emancipação devem 
ser conferidas naquelle município, e sujeitar o caso á 
decisão deste Ministerio, o que fez em seu officio ele 14 
do mez findo. 

Declaro a V. Ex. que verificada a divergcncia da ma
tricula e da relação apresentada em devido Lempo, na 
parte c.onccrnente a,o nome da esc r a v a, e reconhecido 
que a dita relação possue os requisitos Iegaes, púdeser 
ordenada a rectiiicação da ma tricul3 e conseg-uin temcn te 
da classificação. · 

Importa, porém, que ao empreg-.ado que fez a escri· 
pturação errada elo nome da escrava seja imposta a 
multa comminad1 no art. 36 tlo Regulamento qur, 
ha i xou com o Decreto n. o 483:5 do 1. o de Dezembro de 
!87L . 

Deus Guarde :1 V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Provincia do :Maranhão. 

PF.CISÕF.S DE {877, ft-(l 
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N. 132.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBHAS PU
BLICAS.- E:u 21 DE ourunuo DE 1877. 

Approva uma decisão sobrelclassitlca~üo de'e~!'avos. 

N. 3L- 2.a Secção.-Directoria ua Agricullul':l.
l\Iinistcrio Jos Negocias da Agricultura, Commer('io n 
Obras Fublicas.--Rio de Janeiro em 2't: ue Outubro de 
1877. 

lllm. e Exm. Sr.- Começado o processo ele :-~rbi
tr:-~mcnto dos escravos classificados no munici pio dt~ 
Vianna, ness:-~ provinci<l, Jeclarou o eidauão Luiz Fc
lippe Loba to que SUJ escr<1Va S:dvian;-~, incluída na clas:-;e 
das familias por ser casada com homem livre, era jú 
viuva; e o Juiz, depois de mandar tomar por termo 
aquella declaração, prosep:uiu nos traiJnlllos de arbitra
mento, consultando, entretanto, a cs':1 Prc~sidencia sobre 
o procedimento que lhe cumpria ter corn rcl:u:ão ú n·
ferida e:'cra v a. 

Ao que V. Ex.. respondeu approvando o a elo do Juiz, 
ú vista do Regulamento de V~ de Novembro de 1872 e 
dos Avisos t..lc 2 de .Tunl10 e 11 de Novembro do anno 
pa::;sado, e mandando que o Jireito da cscraYa Salviana 
á alf'orria fo~sc mantido. 

Declaro a\'. Ex. que inteiramante approvo a men
cionada decisão, trazida ao conhecimento deste .Minis
teria em seu officio lle i'~ do rnez findo. 

Deus Gu:ude a V. Ex..- T/wma.= José Coelho rle .:11-
meida.-Sr. Presidente ela Provincia llo 1\lar;milão. 

N. 433.-FAZENDA.-El\I 2~ DE ourunno DE 1877. 

Dá provimento a um recurso interpogto de decisão da Tllcsou
raria de Fazenda da ProYincia da nahia, sobrc'imposto da 
dccima :uldicional das corpora~õe::; de r~1ão morta. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 2~ de Outubro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, communica ao Sr. lnspcctor Lla The-
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souraria de Fazemla da Provincia d:t Bahia qnc o mesmo 
Tribunal~ tenuo presente o recurso tran~mittido com o 
seu officio n .0 19 Lle 1.7 de Fevereiro ultimo, in ter posto 
pela Regente do Recolhimento de S. Raymundo, esta
belecido na ca pita,! da dita província, da decisão da 
Thesourari;l, que indel'eriu o requerimento em que 
reclamára ·contra o imposto da dccima a<ldicional u;1s 
corporn<::õcs tle mão morta, lançada pela Recebedoria das 
renJas internas, no exercício de i87G-1877, sobre os 
predios pertencentes ao p;-..trimonio tlo referido Reco-
lhimento; e ; · 

Considerando que, não ob~tante ler esse H.ecol h i mcn to 
sido instituído para asylo 1e mulheres bi'anens e 
velhas christãs que, haYendo-sc desviado· do caminho da 
honestillade procuras."cm converter-se, recebe, por falta 
de concurrencia clcllas .. meninas pobres e orpllãs drs
valiclas ~ 

Consfclcrando que os Hccolhimcntos de expo:-tos, a qne 
se pócle c qui para r o Lle que se trata, gozam da iseTH,;ãu da 
decima aJJicional das corporar,õrs de mão morla rm 
virtude elo disposto nos arts. 3. 0 c lH do ReQ·ulamento. 
annexo ao Deereto n.o t:)2 de :16 de Abril de 18í2; 

Considerando que, com quanto e::.sc i 1n posto seja appli
ravel ás assoeiações pias benrlicentcs c rrliQ·iosas, pelo 
~ 'J.. o do art.17 da Lei de 26 de Sc:cmbro de 18ü7, ~ubsistl~ 
entretanto aquella isenção ,. outras a elle relativas, 
ronforme foi declarado pelas Circ:ularcs, em vigôr, ele ::22 
de Outubro e 9 de Dezembro do 18G7: 

Resolveu dar-lhe proYimento, a tim de ficarem os 
predios em CJUestão isentos do pagamento do allmlido 
imposto, a contar do supraci Lado exercicio de 1876-1877 
em diante; sendo além disso a rcr.orrente dispen
sada, pot· equidade, do pagamento dà di vida dessa pro
veniencia relativa aos exercícios anteriores, contados 
de 18G7-18G8 em diante, a qual se adta ajuizada, mas 
não paga. 

Barão 
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N. 434.-l\IARINHA. ·-EM 2ü DE OUTUBRO DE 1877. 

Declara que deve ser restabelecida a pratica do registro em livro 
especial das visitas que, por ordem superior, são feitas por Offi
ciaes da Armada ás enfermarias das pra0as de bordo. 

·2. a Secção.- N. 2157.- l\linisterio dos Negocias da 
.1\Iarinha .-Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 1877. 

Por immediata Resolucão de 20 do corrente mez. Sua 
l\Iagestade o Imperador, "conformando-se com o parecer 
da Secção de Guerra e Marinha do Conselho de Estado, 
emittido em Consulta de 18 de Dezembro do anno pro
ximo findo e relativo á duvida proposta por essa Direc
toria em officio n. 0 175 de H> de Julho do mesmo anno, 
quanto á intelligencia e execução do art. 14,6 do Regu
lamento dos Hospi taes, Manda declarar a V. S. , para os 
devidos efieitos, que o disposto no art. 55 do Decreto 
n. u 417~ de ti de Maio de 1868 tem por fim sómente es
tabelecer correspondencia directa para o serviço do ex
pediente entre o Hospital e a Secretaria de Estado, alte
rando assim o que anteriormente se praticava, mas sem 
prejuízo das diligencias que á qualquer autoridade com
pete ordenar, por força de suas attribuiçõcs definidas 
em Leis, Regutamentos ou Ordens em vigor, uma vez 
que taes diligencias não ataquem o principio estabele
cido no dito artigo, pelo qual deixou de haver autori
dade intermediaria entre o Ministro e o Director do Esta
])elecimen to. 

E sendo essa a verdadeira intelligencia da Lei, não se 
acha revogauc. nem pelo art. :J5, nem pelo de n. o 66 
tambem invocado do Decreto n. 0 4J74 supra mencionado, 
o (]Ue determina o 3rt. 11,6 do Regulamento annexo ao 
Decreto n. o H. O~ de 3 de Janeiro de !853, devendo_, por
tanto, ser restabelecida a pratica do registro em livro 
especial das visitas que, de ordem superior, s~to feitas_ 
por Officiaes da Armada ás enfermarias das praças de 
Lordo. 

Deus Guarde a V. S.-Duiz Antonio Pereim Franco.
Sr. Oircctor interino do Hospital de .Marinha. 
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N. 435.- AGRICULTURA, COl\11\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E31 27 DE OUTUBRO DE 1877. 

Resolve as consultas feitas pelo empreiteiro Francisco Justiniano 
de Castro Rebello sobre pagamentos de obras por elle execu
tadas no prolongamento da estrada de ferro de Pernambuco. 

N. ~m .-La Secrão .-Directoria das Obras Publicas. 
- Ministerio dos N·egocios da Agricultura, Commercio 
c Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 27 de Outubro 
de 1877. 

O empreiteiro das obras desse prolongamento, Fran
cisco Justiniano de Castro Rcbello, consultou em reque
rimento datado de 25 de Junho ultimo: 

1. o ~i em face do art. 65 das especificações e do 
n. o 110 da tabclla <tnnexa ao contracto de 1.9 de Junho 
de 1.876 póde Vm., como encarregado da direcção e fis
calisação à as obras por etle con tractadas, obrigai-o a 
fazer o assentamento da linha telegraphica proviso· 
rimnente a fio singelo e com um só isolador pegado nos 
postes em quanto no chão,para depois, e quando aprouver 
a Vm., onlenar-lhe que assente o :-egundo isolador, com 
os postes já em pé, e o segundo fio, afim de tornai-a 
dupla ; ou si pelas referidas especificações c pelo preço 
que se. acha marcauo na tabella o assentamento deve 
ser um e unico nas condições de ficar logo prompta a 
linha para o serviço a que é destinada pelo contracto? 

2. o Porque prAço e quando !ldmittiua a La hypothesc, 
lhe tem de ser pago esse trabalho provisorio, e por qual 
outro receberá o que lhe fõr devido quando assentar o 
segundo isolador e o segundo tio, dando-se, como se 
da r á por tal systema, repetição de um mesmo serviço e 
duplicata de despezas? 

~L o Si, pelo contracto, é permittido a Vm. deixar de 
comprehemler nas medições mensaes qualquer parte de 
obra que encontrar feita, guarcbmlo-a para quando 
estiver ella de todo concluida, ou para quando apraza 
mesmo nest0 caso l 

í. o Si os postes e dormentes não seguem a regra geral 
estabelecida pela condição :33.\ de modo que devam ser 
pagos logo depois de verificada a primeira recepção, 
como são pagas as obras pelas mec1ições provisorias, re
tendo-se para garantia até a recrpr~ão definitiva os 1Ü 0Ío 
de que trata a mesma ctrmsula '? 

Tendo em vista a informaf;ão, que Vm., em ollicio 
n. u .í04: lle 13 de Agosto ultimo, prestou a respeito da 
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referida consulta, declaro-lhe, afim de que o faça constar 
ao referido empreiteiro, que o preço menciouado no 
contracto é sómcntc para o assentamento regular e 
dclin i ti v o ela I inlla telcgraphica, não comprehendendo. 
nenhum outro trabalho addicional ou proYisorio, c 
sempre que este fôr exigido pcL1s conveniencias do :'.Cl'
viço deve ser pago como extra, me:l ian te accôrdo com 
o empreiteiro, tendo-~e em consideração o que de se
melhante trabalho po:-;~a aproYeilar ao definitivo. 

As obras que podem ser medidas provisoriamente 
devem ser pagas mensa lmf'n te, na conformidaL16 da 
clausula :33.a do contracto; cxeeptuando-se desta regra 
aquellas cuja medição não poderem absolutamente ser 
feitas; e bem assim as obras comrçadas pelo empreiteiro 
sem a indispensavel autorização de Vm. O pagamento 
destas só poderá ter lugar _depois CJUC forem definitiva
mente recebidas. 

Na condição 3:3.a uo contracto não se comprehemle o 
fornecimento do material da via permanente, que só é 
pago depois de recebido no lugar elo emprego. 

0:3 dormentes c postes tclegraphicos estão neste caso. 
Deus Guarde a Vm.-Tiwma.z José Coellzo de Almeida.

,sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da estrada 
de ferro de Pernamlmco. 

N. 43G.-AGRICULTURA, COl\IMERCIO E OBHAS 
PUBLICAS.-El\1 27 DE OUTUBl\0 DE 1877. 

Ao rresidcntc de Pernambuco, communica que lka supprimido 
o lugar que vagou, de coadjuyante de escripta da 4.a classe 
da Herarti~ão incumbida do serviço de conserv~H;ão do 
p)J to. 

N. ~8. -3. n Seccão.-Di rectoria elas Obras PulJiicas.-
1\Iinisterio dos Neg:oeios da Agricul tu1·a, Comrnercio e 
Obras PulJlicas.- lHo de .bneiro t~m 27 ue Outubro de 
1877. 

lllm. c Exm. Sr.-De accórdo com o que propôz o 
Engenheiro Director do serviço da conservação uo porto, 
fica supprímido o lugar de coadjuvante de escripta de 
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li. a classe da Repartição incumbida do mesmo serviço, 
vago pelo fallecimento de Antonio Emilio do Rego 
C<lrumiJá, que o exercia. 

O (JUe declaro a Y. Ex., p:1ra os devülos ciTcitos. 
Dn1s Gua nl e a Y. Ex..- T!wmr1z José Cocllw de ·Alnwi

da.- Sr. Prcsidcn te da Provincia de Pernambuco. 

N. ~37.- JUSTIÇA. - E:u 27 DE orrrnno DE 1877 . 

.Não compete aos Delegados de Policia ou seus supplcntes sus
pender correccionaimen te Tabelliães o_u Escrivães. 

2.a Secc;ão.'-Ministerio dos Negocias da Justiça.
Hio de Janeiro, 27 de Outubro de 1877. 

I IIm. c Exm. Sr.- Em solução ás lluvidns propostas 
pelo Juiz de Direito da comarca de Aracajú no oflicio 
junto ao de Y Ex. ele G elo corrente, sob n. u 142, de
dC~ro que, á vista da doutrina consagrada no Aviso 
n.u 258 de :) de Agosto de 187í, ntio compete ao De
legado ele Poli c ia ou seu supplen te suspender conee
cionalmen te., nos termos do Decreto n. o 1572 de 7 t.lc 
.Ma rç;o de 1855, os Ta bclliãe~ ou Escrivães que, ser
vindo perante as autoridades judiciarias, tamhem exer
cem funcções pcran te as policiacs, em virtude do art. i 7 
tlo Hcgulamento n. o 120 de 31 de Janeiro de 1842. 

Deus Guanle ~ V. Ex. -Francisco Janwtrio da Gama 
Cerqneira.- Sr. Prcsiuen te da Província de Sergipe. 

N. ~38. - JUSTH.,:A.- E:u 21J DE OUTUDHO DE 1877. 

Dct:1:1 ra eomo se dc,·e proceder no caso de· rcprcsenla<:;üo da 
autorid:1dc polida! aoJniz form~1dor da culpa sobre a prisào 
prcYcntiva. · · 

:c.a Sccção.-Minisl('rio dos Nc:2:orios ela Justiça.
Hio de Janeiro, 29 de Outubro de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.- Communicou V. Ex.., em olfi
cio n. o 29-i8 de 13 do concntc, a s0lnção dada pelo 
Chefe de Policia á consulta do Delegado do t~rmo do 
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Rio Grande sobre a reme5sa do inquerito, por cópia 
ou em proprio original, ao Juiz formador da culpa, atim 
de ser ordenada a prisão preventiva elos indiciados em 
crime inafianr-avel. 

Em respostã dedaro que a prova essencial para a 
representação da autoridade policial ao Juiz formador 
ela culpa sobre a prisão preventiva é <1 indicada no 
art. :-2U do Decreto n. o 4824 de 22 de Novembro de 1871, 
e não depende da formação do inqueri to, comquan to 
se possa delle cxtrahir, em proprio original, por cer
tidão ou cópia, conforme a urgencia do caso, c sem 
prejuizó do prazo marcado no ar~t. 42, n. o 7, do mesmo 
decreto, fJUalquer prova nccessaria para ser apreciado 
pelo Juiz, que deverá em touo caso proceder ao autua
mento, na t'órma do art. 2U, c decidir como for justo e 
em. tempo de evitar o máo cxito da dilig·encia ; devol
vendo á autoridade policial, aiim de ser junto ao in
querito o documento, que em original fôr extrahido. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. PrPsidente da Província de S. Pedro 
do lHo Grande do Sul. 

N. 430. - l\IAlUNHA. - Anso Dt: 29 DE OUT,UBRO 

DE 1877. 

Altera a tabella em vi~or, do enxoval 11Uc deve Ler cada 
Aspirante a Guarda-Marinha. 

3.a Secção.- Mini~tcrio dos Negocias da l\larinha.
Rio de Janeiro, 2U de OutuiJro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Tomaudo em consitlerar:ão as ra
zões expcndidas por V. Ex. em alHeio 11.

0 1G2; de 24 do 
corrente, declaro a V. Ex., em solução á proposta con
tida no mesmo officio, qtw ccnYcnlto n:1 substiluição da 
fardeta de panno azul dos Aspirantes à Guardas-Marinha 
por blusas dessa fazewla, porém de qualidade inf1~rior 
á daquulla; assim como qUI~ as blusas e calças de ganga 
azul sejam substi tu idas por iguaes peças de IJrim pardo, 
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como já se usa no Collegio Naval; ficando, por este modo, 
alterada a tabella de uniformes em vigor para os alumnos 
dessa escola. Neste sentido, pois, providenciara V. Ex. 
opportut}amen te. 

Deus Guarde a V. Ex.-Luiz Antonio Pereira Franco. 
- Sr. Conselheiro Barão de Igua temy .· 

N. ~\0.- JUSTIÇA. - EM 30 I) E OUTUBRO DE !877. 

Declara a quem compete a reducção ou relevação de multas'im
postas a Jurados, e escripturadas nos livros da estação fiscal. 

2.a Secç.ão.-Ministerio dos NegociosdaJustiça.-Rio 
de Janeiro, 30 de Outubro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o officio n.o 910 de 10 do cor
rente transmittiu V. Ex. cópia do que lhe dirigiu o Juiz 
dos Feitos da Fazenda, consultando se a relevação ou re
ducção das multas dos Jurados compete ao Juiz de Di
reito que as imp6z, ou ao Juizo dos Feitos da Fazenda, por 
onde corre a execução. 

Em respos la, declaro que, segundo a expressa disposi
ção do Decreto n. o 4181 de .6 de Maio de l8ü8, art. 4. O, 
explicado pelo Aviso n. o 318 de 5 de Outubro de 1871, 
cabe á autoridade judiciaria que iinpôz as mullas, e não 
ao Juiz dos Feitos da Fazenda, reduzil~as ou releval-as, a 
todo tempo, apezar de iniciada, pendente ou terminada 
a execução no mesmo Juizo. · 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
C erqueira.- Sr. Presidente da Provincia de - -
buco. . ~ n\ (j~~'!'L~p, ," 

--:-·· \- \' ·" ~ . 'rr /,.._, _,( ~.\ •..-.J 
.,· ........ \, \. 

DECISÕES DE i877. 4.7 
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N. 44!.- JUSTIÇA .-El\1 30 DE OUTUBRO DE 1877. 

Declara que não podem correr por conta do .Ministerlo da Jus
tiça as p~~~~ens de mulheres de presos, nos paquct6s a vapor. 

4.a Secção.-1\Iini.sterio dos NeQ·oeios da Justiça.
Rio de Janeiro, 30 de Outubro de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.- Figurando entre as contas apre
sentadas a este 1\'linistcrio pela Companhia Brazileira ele 
navegação a vapor uma relativa á f'*"..S~agcm por V. Ex. 
concedida .em 9 de Setembro ultim'o á mnlllcr de um 
preso que seguiu dessa província para o Hio Grande do 
Norte, declaro a V. Ex.. que de hoje em diJntc não devem 
ser taes dcspezas levadas á conta do .Minislerio d:1 Jus-

. tiça, pois, além de não h a Ycr para ellcs consignação no 
orçamento, accrcsce que são de natureza particular. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província do Ccarú. 

N. 11:2. - MARINHA. - AVISO DE 31 DE OU'fUBRO 

DE 1877. 

Fixa a verdadeira intelligencia do disposto no 3 2. 0 do Decreto 
n. 0 27M de 27 de Fevereiro de :1.861, quanto á profundidade 
em que devem ser .construidos os curraes de peixe. 

3.a Secção.-N. 221~.- l\linistcrio dos Negocias da 
Marinha .-lHo de Janeiro, 31 de Outubro de 1877. 

Sendo ouvida· a Seccão de Guerra c Marinha d.o Con
selho de Estado sobre' o requerimento em que o 1\Iajor 
Luiz José de Menezes F'róes pede se lhe declare a verda
deira in tell igcncia do~ 2. o do art. 2. o elo Decreto n. <> 2756; 
de 27 ele Fevereiro de 1.8G1, na parte relativa á profun
didade em que elevem ser c0nstruidos os curraes de 
peixe, Sua Magestade o Imperador HouYe por bem, por 
Immediata Resolução de 27 do corrente, Conforlllar-sc 
com o parecer da mesma Secção, o qua I se acha de ac
côrclo com o em i t tido na Consulta do Conselho l\'aval, 
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n. o 3~1.8, de 11 de Agosto antecedente; ficando portanto 
cntrndido que os tres palmos d'agua de que trata a su
pradita disposição é a maxima profunuidadc que na 
baixa-mar devem ter os lugares em que se póde permittir 
a construcção de curraes de peixe: o que a V. S. com
munico paril sua intelligencia, c em solnçã·o ao mencio
nado fC(JUrrimcnto po1· V. S. informado com o officio 
11.

0 tií, de 27 ele Julho deste anno. 
Deus Guat·dc à V. S.-Luiz Antonio PereiraFranco.

Sr. Capitão do Porto da Côrte c Província do Rio de Ja
neiro. 

N. !ü3.-FAZENDA.-E)l ti DE NOVEMBRO DE 1877. 

Nega provimento a um recurso, interposto de decisão da Thesou· 
raria de Pernambuco, solmJ lotação de emo.lumentos de Juiz 
substituto. --

~Iinist.rrio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
em ~de Novembro de 1877. 

O Barão de Cotcgipe, Presidente do Tribunal do 
Thesonro Nacional, communica ao Sr. Inspector da 
T!Jcsouraria de Fazend(} ela Província de Pernambuco 
que o mesmo Tribunal resolveu negar provimento ao 
rer,urso, transmitlido com o seu officio n. o 128 de 6 de 
Agosto ultimo, em que o Bacharl"l Braz Florentino 
Henri(]Ucs de Souza reclamou contra a decisão da mr-sma 
Thcsouraria, que. indcfcrir:1 o seu requerimento pedindo 
que se procedesse á nov:1 lotação dós emolumento; do 
lug-ar de Juiz substituto de Cêlpellas c resíduos da capital 
da dit(} província, p<1ra que foi ultimamente nomeado; 
visto não ter sido interposto pelo antecessor do recor
rente~ quando se procedeu áquella lota•ção, o recurso de 
que trata o ;n·t. <1. 0

, 11em se verificou algumas das 
hypothrses c~o art. 10 das Instrncçõcs de 17 de NoYcmbro 
de 1873. 

Barão de Cotegipe. 
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N. M1:~.-FAZENDA.-EM 5 DE NOVEMBRO DE :1877. 

Recommenda aos Inspectores das Thesourarias de Fazenda a 
remessa de diversos trabalhos ao Thesouro. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 5 de Novembro de 1877. 

O Barão de· Cotegipe, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ord.ena aos Srs. Inspectores das 
Thesourarias de Fazenda que remett~m ao Thesouro até 
o mez de Março proximo futuro: :1.. 0 os quadros demons
trativos do estado da divida passiva anterior ao anno 
de 1827, inscripta e não inscripta nos livros auxiliares 
do grande livro ela divida publica, até o fim do exercício 
de i875-i876, a fim de se poder organizar as tabellas 
que têm de acompanhar o balanço geral desse exercício; 
2. 0 os quadros do estado dos cofres dos depositas publicas 
c dos bens de defuntos e ausentes, a que se refere a 
Circular n. o üi8 de 23 de Dezembro de :1869, com 
indicação da importancia que se presumir ter incorrido 
em prescripção, á vista do disposto no art. 32 da Lei 
n. o 628 de 17 de Setembro de 1851 ; 3. o a relação 
nominal dos pensionistas aposentados e extinctos, que 
houverem accrescido ou diminuído, com declaração 
dos motivos que determinaram a alteração: enviando 
regularmente todos os annos os trabalhos acima 
mencionados. 

Barão de Cotegipe. 

N. 4:45.-.FAZ~NDA.- E~I 5 DE NOVEl\lBRO DE i877. 

Fixa em cinco o numero de despachantes da Alfandegada Pro
víncia do Espírito Santo. ---- ---

1\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro 
em 5 de Novembro de i877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda -ela Provincia do Espírito Santo que, á 
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vista do que informa em seu officio n.o ~~ de 8 de Outu
bro ultimo, é fixado em cinco o numero dos despa
chantes da Alfandega da mesma província, conforme 
propôz o respectivo Inspector no officio que acompa
nhou o supracitado. 

Barão de Cotcgipe. 

N. lf~6.- JUSTIÇA.- El\1 5 DE NOVEMBRO DE !877. 

O prazo marcado a um Juiz de Direito não corre durante o tempo, 
em que elle se acha cÔm assento na Assembléa Provincial. 

2. a Secção.-1\linisterio dos Negocios da Justiça.- Rio 
de Janeiro, ·5 de Novembro de J877. · 

Illm. e Exm. Sr.- Em officio n. o Mm de 24 do mez 
findo communicou V. Ex. o pedido do Juiz de Direito 
nomeado para a comarca do lUo Pardo, Bacharel José 
Morei!·a da Rocha, a fim de lhe ser coneedido prazo 
sufficiente par a entrar em exercício de seu cargo, atten
dendo-se á distancia e ao facto de achar-se elle com 
assento na Assembléa Provincial. 

Em resposta, declaro que esse prazo se aeha fixado no 
art. 15 do Decreto n.o 4302 de 23 de Dezembro de i868, 
e não corre durante o tempo, em que o mesmo Bacharel 
se achar occupado com os trabalhos legislativos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqnei1·a.- Sr. Presidente da Província ele l\linas Ge
raes. 

. . . . 
N. ~~7.- JUSTIÇA. -E11 Õ DE NOVEMBRO DE 1877. 

Declara em que caso o Juiz de Direito póde passar o a ttestado de 
freqúencia ao .Municipal. 

4.a Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio 
de Janeiro, 5 de Novembro de !877 .. 

Illm. e Exm. Sr.- Em officio n. o 913 de 23 de Outu
bro deste anno communicou V. Ex. ter autorizado a 
aceitação de um a ttestaclo de exercicio apresen Lado pelo 
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Juiz :Municip:-~1 do termo de Flores, p:tra receber seus 
vencimentos~ e impugnado pela Thesour·ari:l, por ser 
passado pelo Juiz de Direito da comarca. . 

r.omquanto as ngras fixad;iS reJas Ordens n.os 32 e 33 
de 28 de Janeiro de l8ti7, c Aviso de 21 de Agosto de 
18;)5 só permittam a apresentação de attestado do Juiz 
de Direito quando~ por abuso, a Camara .Municipal ou 
seu Presideute se negam a passai-o, todavia declaro a 
V. Ex. que o estado excepc:ional~ em que se aella o inte
rior dessa proYinci:l, causado pel.1 st1cca~ justificam o 
seu aclo, o qnal é por isso a pprovado. 

Deus Guard(~ a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de Pernam
buco. 

N. !J:'t8.-IMPERJ0.- E;)I (j DE NOYEi\IBRO DE 1877. 

Sobre o fornrcimento tle li uos para o p~cesso eleitoral. 

1. a Direetoria. -~,J inisterio dos Negocias do Imperio. 
-lHo de Janeiro em o de Norernbro de 1877. 

Em resposta ao seu oflldo de 3 do corrente mez, de
claro a Ym. que o livro de que lrata o :.Jrt. 93, 2. 0 pe
ríodo, das lnstrueçõc:-~ de 1:2 de .Janeiro de 187ü 1 dne~ nos 
termos do art. 1~4: das mesmas I11struccões, ser fornn
cido pela I lima. Camara :Municipal c nuiilCrauo, ru!Jri
r,:tdo. aberto c encerrado pelo Presidente desta ou pelo 
Ycre.ador que elle.designar. 

Deus Gu<Jrdc a Ym.-Antonio da Costa Pinto Silva.
Sr. Pr<~-'identn da .Junta munieipal de qualitlc:arão d~ 
votantes do municipio da Côrtc. 

· \/1./\f\/VVvv-.. 
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N. 1í9.- FAZENDA.- Ell ü DE NOVEliBRO DE 1877. 

Manda suspender a despez:t que se fàzia pelos cofres geraes com 
os destacamentos existentes nos t~_rrenos diamantinos. 

Ministerio dos Negocias da J<'azcnda .-Rio de Janeiro 
em G de Norcmbro de 1877. 

O Barão deCotcgipe, Presidente do Tribunal do The
~ouro Nac:ional, ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província da Bahia que, logo que esta 
receber, suspenda o pagamento ela despcza que os cofres 
g-eracs estão fazendo com. os destacamentos existenles 
nos terrenos diamantinos, na fórma determinada no 
:1rt. 8. 0 n.• H da Lei n.o 2792dc 20de Outubro do cor
rente anno, e o participe :10 mesmo Thesouro, infor
mando igual mente qual a importancia da dita despeza 
até á que !Ia da ta. 

Bar{io de Cotegipe. 

Expediu-se identica Ordem na mesma data á Thcsou
raria Je Fazenda da Província de Minas Geracs. 

N. í;JO.- FAZENDA.- E;\I 7 D~ NOVE:\IDRO DE 1877. 

Approva a deliberação tomada pela Thesouraria do Ceará, de ele
var a conunissão do Collector e do Escrivão da Collectoria do 
municipio d~ Jagnaribe-merirn. 

l\linisterio dos Nego cios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 7 de Novembro de :1877. 

O B1rão de Cotcgipc, Presidente do Tribunal do The
.souro Nacional, communica ao Sr. lnspector da The
souraria de Fnenda da Província do Ceará que, á vista 
do que informa no seu oflicio n.o 5i de 17 de Setembro 
ultimo, fica approvada a deliberação, que tomou em ses
são da Junta, de elevar de 20 a 22 °/a a cornmissão 
do Collectol' das rendas geraes do municipio de Jagua
ribe-merim, e de 8 a 14 % a do rcspecti v o Esc ri vão, 
sómentc em qnanto durarem os etTeitos da sêcca na 
mesma província. 

Barão de Cotegipe. 
if'I:A:P.:P~ 
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N. MH.-JUSTIÇA.-E:\1 7 DE NOVEl\IBRO DE 1877. 

\ 

R~solve duvidas sobre a competencia para o julgamento das sus-
peições, e dos r~cursos ex-officio na fórma do art. 17 § :1. õda 
Lêín~ o 2033, e quanto ao. preparo dos feitos civeis. . 

2.a Secção. -Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio 
de Janeiro, 7 de Novembro de 1877. 

lllm. e Exm. Sr. - Em officio de 5 do mez findo o 
Juiz de Direito da comarca de S. José, ultimamente 
removido para a de Pelotas, dirigindo-se a este Minis
teria, e não por intermedio de V. Ex., como lhe cumpria, 
prop(jz as seguintes duvidas: 

La O Juiz Municipal (efiectivo, supplente ou Verea
dor), no exercício da varo. de Direito, é competente para 
julgar a suspeição posta ao Juiz de Direito da comarca 
mais vizinha? 

2. a Não obstante achar-se impedido de presidir ao Jury 
nos casos previstos nos arts~ 79 e 81 da Lei de 3 de 
Dezembro de 184!, póde o Juiz de Direito julgar ore
curso ex-officio na fórma do art. i 7 § 1. o da Lei n. o 2033 
de 20 de Setembro de 1871, quando a Relação do distric
to annulla o summario desde o seu começo, mandando 
formar novo processo contra o delinquente? . 

3.a A' vista do art. 23 § L o da citada Lei n. 0 2033, 
subsiste o art. 9. o da disposição provisori a, que per
mitte ao Juiz de Direito, nas causas civeis, mandar 
reperguntar as testemunhas em sua presença, e proceder 
a outra qualquer diligencia, antes do julgamento final, 
e independentemente do Juiz Municipal? 

Em resposta, declaro: 
Quanto á La duvida-que os substitutos do Juiz de 

Direito .. quér os que foram creado$ pela nova reforma 
judiciaria, quér os existentes pela legislação anterior, 
não podem julgar a suspeição de que se trata, por ser 
esta attribuição da exclusiva competencia do Juiz de 
Direito : e portanto, na falta do efiecLivo da comarca 
geral mais vizinha do termo em que se arguir a suspei
ção, cabe o julgamento desta ao Juiz de Direito da 
comarca immediatamente mais proxima, segundo a 
tabella indicada no § 2. o do art. H. da Lei n. o 2033. 

Quanto á ~.a duvida-que na hypothese figurada 
incumbe ao Juiz decidir o recurso ex-oflicio, visto que 
o impedimento previsto no art. 81 da Lei de 3 de 
Dezembro, e no art. 457 do Regulamento n.o 120 de 31 
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de Janeiro de 18~2, é restricto á presidencia do Jury, 
como bem entendeu V. Ex. 

E finalmente, quanto á 3.3 duvida-que o art.. 9. o ~a 
disposição provisoria já se achava revogado _por di~P?Sl
ções anteriores á Lei n. o 2033, que deu ao Jm~ Mun!~Ivai 
a exclusiva attribuição de preparar os fettos CIVets, 
podendo o Juiz de Direito, antes de j ulgal-os~ _man~ar 
proceder pelo Juiz preparador a todas as d1hgenc1as 
necessarias á regularidade e instrucção da causa, por 
ser propria de todo o julgador esta faculdade, e con
forme á doutrina do Aviso n. 0 26~ de tl de Agosto de 
1874, em referencia á alteração de partilha, caso espe
cial da duvida que ora é resolvida. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de Santa 
Catharina. 

N. 4ti2 .-MARINHA.- A VISO DE 7 DE NOVEi\IBRO 

DE 1877. 

Indica o modo de proceder relativamente a um Official do Çorpo 
de Saude da Armada que se acha ausente do se1·viço, sem 
licença. 

2. 8 Secção.- N. 2236.- :Ministerio dos Negocios da 
:Marinha.- Rio de Janeiro, 7 de Novembro de 1.877. 

Illm. e Exm. Sr. -Por Immediatá Resolução de 27 do 
mcz proximo preterito, Sua Magestade o Imperador, 
Conformando-se com o parecer da Secção de Guerra e 
Marinha do Conselho de Estado, de 26 de Agosto ultimo, 
sobre a proposta do Dr. Cirurgião-mór para que seja 
eliminado do respectivo quadro o 2. o Cirurgião da 
Armada Dr. Vicente de Paula e Silva, que se acha au
sente do serviço, sem licença, Houve por bem Mandar 
declarar que, tendo o mesmo Cirurgião uma_ patente 
vitalícia, que não póde perder sem precedencia de san
tença condemna toria proferida pelos Tribunaes res
pectivos, a exclusão lembrada violaria este preceito, 
cumprindo, portanto, que neste caso se proceda de 
:1ccôrdo com o determinado no art. 5. o da Resolucão 
Legisla ti v a de· 26 de l\laio de 1835 para eliminação ·do 

DECISÕES DE :1.877. 48 
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réo desertor, do estado cffectivo~ em vil'tude da decisão 
do_ c?nselho Jc inve.;;tigação; ficando o dito Cirurgião 
suJei to a conselho de guerra , a que responderá logo 
,Jue se apresente ou seja capturado. 

O que a V. Ex. communico p:na os devidos etfeitos. 
Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 

- Sr. Conselheiro de Guerra Ajuuan te General da Ar
mada. 

N .. ~;)3.- JUSTIÇA.- E.\l 7 DE :"éOYE.\IRRO DE /1877. 

Providencia sobre o pagamento das despezas do expediente 
nas Juntas Commerciaes. 

Cirr.ular.- 4. a Se c cão.- Minis te rio dos N CQ:OCÍ os da 
Justiça. 1 Rio de Janeiro, 7 de Novembro de '1877. 

111m. e Exm. Sr.-Declaro a V. EL, a fim de o 
fazer constar ao Presidente da Junta Cornmcrcial dessa 
província, que elevem ser os emolumentos aJTecaclaclos 
integralmente recolhidos todos os mezes aos cofres pu
blicas como renda geral nos termos Llo art. i. o~ 3. o da 
Lei n. 0 26ô2 de 9 deOntubro de 1875, e art. lG do De
creto n. o 6384 de 30 ele Novembro de 1876; devendo 
cessar a pratica de se pagar por cont~ dos emolumentos 
a despeza eom o expediente, aehando-se dero.qado o art. 
Ht: da Lei n.o 7:l9 de 28 de Setembro de 185:3. 

A referida despeza eleve ser paga por conla d.a quota 
cspccialmen te marcadn na Lei elo orçamento, achando-se 
as Thesoura das lw bi lit:ldas com o credito necessario. 

Do Ministcrio da Fazenda já solicitei que, no começo de 
caJa exercício, se entregue aos Porteiros elas Juntas a 
quantia de 506000 para o pagamento das clespezas miu
das, a qual não será excedida dentro do exercício, de
vendo aquelles prestar contas mensalmente. -

As despezas mai . .;; avultadas serão pagas nas Thesou
rarias tlc Fazenda. 

Deus Guarde a V. Ex.-Franciseo Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de ..... 



' DO GOVERNO. 37D 

N. 4~~ o- JUSTIÇA~- EM ~) DE NOVE~IBRO DE 1877. 

Sobre a dem_Issão pedida por urn serventuario de Justiça, ao qual 
se I1a via dado successor. 

l\Jinistcrio dos Negociosda Justiça.-Rio de Janeiro~ 
. 9 de NovemLro 1877. 

Illm. c E:on. Sr.-Em officio n. o Dl2 de 17 do mrz 
findo communi~ou V. Ex. llaver João Affonso Hi
gucira peuitlo demis~ão dos otncios de Tabellião e Es
crivão do turno de Scrinhacm~ não obstante l'ervir 
actualmente o sncccs"or, que, po:· Decreto de 18 de 
Janeiro do corrente anno, llw foi dado na pessoa de 
lUanocl Cavalcanti Lins \Vall;accr, com a obrigação de 
exercer este os mesmos ollicios Jurantu a vida do ser
ventuario~ a quem paga a terça parte dos rendimentos. 

Em resposta, declaro qur, a vista das disposições d.o 
Decreto n. o 4o8:3 de ~7 de Janeiro de 1871. procedr a 
rccln mação do men1·ionado Walcacel' para ser mantido 
na serventia vitalícia Je taes officios, que sémcnte 
por fallecimcnto de Higucira ou desistenc.ia do recla
mante pod1·rão ser consiJer-atlos v;jgos e em tal caso 
supprilllidos, no-" termos da Lei Provincial n. o J175 ele 
~9 de Abril_de iH75, que torna a e:<tincção dep,'ndonte 
tle mort~~, remoção ou dcmi~são. 

Deus Gu·!l·Llc a V. Ex.- F'l'ancisco Januario da Gama 
Cerqueira. -Sr. Presidente d~ Provincia de Per
nambuco. 

N. !f;):).-A.GlUCULTURA, COàHIERClO E OBRAS 
PUBLICA.S.- E)I 9 üE :-;ovE:\mno de 1877. 

Declara que ao Ajud:mte do Dircclor de uma colonia não com
petem os vencimentos do mesmo Dircctor quana·õ o substitua rm 
qualquer caso de seu i!Jlpedimento. 

N. ~9.- 3. a Secção.- Directoria das Obras PulJlicas.
Ministerio dos Negados ela .\gricultura, Commercio e 
Obras PublicJs.- Rio de Janeiro em 9 de N ove.ru.Ur9 _ 
de 1877. ______ ..:.::-~ ~ l ;-; ,..,~ 

:::----~ ('\ \ ~~ \.Jt'.i•; ,. ';'r, 
Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao o/~ i.t>~ír'V'. Ex., r: 

rom data de l do mez proximo tindo,,de&@;r'O a V. Ex. 

·--~~>· 
·-~ -. 
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que ao Ajudanle do Director de uma colonia não com
petem os vencimentos do mesmo Director, quando, em 
qualquer caso de seu impedimento, haja de substituil .. o., 
sendo nesta conformidade indeferido o que requerêra a 
essa Presidencia o Ajudante da colonia D. Isabel. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Província do Rio Grande do 
Sul. 

N. M:iG.- FAZENDA.- E:\1 9 DE NOVEliBRO DE 1877. 

Nega provimento a um recurso, interposto de decisão da AI
fandega do Rio de Janeiro, sobre ·despacho de vestidinhos para 
c~anç~ · 

.Minis ter i o dos Negocio::; ela Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 9 de Novembro de 1877. 

Communico a V. S., para os devidos effeitos, que 
foi indeferido pelo Tripunal do Thesouro Nacional o 
recurso interposto por A. L. Ferreira de Carvalho & 
c. a da decisão dessa lnspectoria de 6 de Junho ultimo, 
que deu o valor àe quatro mil réis a cada um dos ses
senta vestidinhos de criança para baptisado, constante 
das amostras que devolvo, vindos do Havre no vapor in
glez Tycho Brahe e submettidos a despacho pela nota 
n." 7248 de 1.6 de Maio ultimo, vi~to achar-se a impor
tancia dos direitos que foram pagos dentro da alçada 
dessa Inspectoria, e não ser caso de recurso de revista. 

Deus Guarde a· V. S. -Barão de Cotegipe. -Sr. Con
selheiro lnspector da Alfandega do IUo ele Janeiro o 

No 4ti7 .-FAZENDA.-EM 9 DE NOVEMBRO DE 1.877. 

Concede a Guilherme de Castro licença para construir em diversos 
lugares estabelecimentos apropriados pará banhos de mar. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 9 de Novembro de 1877. 

Communico á lllma. Camara :Municipal da Côrte, para 
seu conhecimento, que, de accôrdocom a sua informação 
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tlatla em officio de 2~ de Julho ultimo, concedi a Guilher
me de Castro licença para construir, sobre estacas com 
material de facil remoção, e de modo que não embarace 
o transito publico, estabelecimentos apropriados para 
banhos de mar, com 20 metros de frente sobre 1.20 de 
fundo nos seguintes lugares: na praia da Lapa entre a 
rua da Ajuda c a travessa do Maia; na do Russel, toman
do-se a testada do ponto em que termina o cáes ahi exis
tente; e na do Flamengo, ficando a testada entre os pro
longamentos das ruas do Pinheiro e Santo Ignacio. 

Conforme o termo assignado na Directoria Geral do 
Contencioso as di tas construcções têm de ser fiscal isadas 
pela Capitania do Porto, e o concessionario fica obrigado 
a removei-as logo que a bem do serviço publico assim o 
exigirem a referida Capitania, a lllma. Camara ou o 
1\linisterio da Fazenda, sem direito á indemn~zação al
guma sob qualquer fundamento, e não poderá transferir 
a outrem a presente concessão. 

Barão de Cotegipe. 
I . 

N. M>S.-FAZENDA.-El'll iO DE NOVEMBRO DE 1877. 

Approva o àcto da Thesouraria do Pará, fixando em 5 °/0 a com
missão que devem perceber os cobradores de impostos da Alfan-
degada mesma provincia. --~ 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 1.0 de Novembro de 1.877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The ... 
souro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thesou
raria de Fazenda da Província do Pará que fica approvada 
a deliberação que tomou em sessão da Junta de fixar em 
5 °/0 a commissão que devem perceber os cobradores 
de impostos da Alfandega da mesma província, con
forme ueu conta á Directoria Geral das Rendas Publicas 
em officio n ,0 27 de 28 de Agosto ultimo. 

Barão de Cotegipe. 
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N. 0 !t:J!.L--E\IPERIO.-EM lO DE NOVE:"Iinno DE 1877. 

Declara : L 0 que as Camaras l\Innicipacs não podem impec!ir 
a venda de carf!C esquartejada oude mais convenha ao cor
. tallor; 2. o que o Pres_~dentctd:f proYincia não tcni faculdade 
para impôr mui tas por infrÚcç-ió Li e posturas. 

1. a Directoria. -i\Iinisterio tlos Negocias do Impcrio. 
-lHo de Janeiro em 10 ele Novembro de 1.877. 

111m. e Exm. Sr.-Foi-me transmi I tido, com o o fi do 
dessa Prcsidencia n. o 10H7 de 8 <.te Ma i o do corrente 
anno, o requerimento em que Vasco de Siqueir;) Car
doso, fundado no :-~:-L. 73 da Lei do ·1. o de Outubro 
de 1.828, recone para o Gavcrno Impcrüll elo despacho do 
:1ntcce:::~or de V. Ex., que, r1cllf'/!·ando provimento ao 
rccur:.;o para elle interposto da decisão ela Camara Mu
nicipal de Porto-Alegre, que negou ao reeorrcn te licença 
para abrir um açougue na rua de S. Jcronymo da mesrna 
cidade, impôz-llle a multa de 20~000, comminacla no 
art. t>.1 do Codigo ele Posturas da dita Camara, por haYer 
elle etrectivamellte aberto aquelle estabelecimento. 

Ou v ilb, a este respeito~ a Secr:ão dos N cgocios do 
Jmpcrio do Conselbo de Est~Hlo, foi de p:Hceer que, 
dando-se provimento ao recurso elo supplic:•nte, se 
cxpc_disse aviso ao Presidente ela província, para que 
ordene ~l Camara Municipal ele Porto-Alegre que, sob 
pena de responsabilirlade, conceda a licença requerida c 
não imprça o supplicantc de fazer o commcrcio 1lc 
carne verde onde bem lhe convier, devendo ser-lhe rc:;
tituida a importancia cb mult:1, no caso ele jú ter sido 
arrecadadn. 

Ass.i m opinou a referida Secção por considerar: 
i. • Que o art. 5'.~: do Codigo tle Poi3turas da Camara dt~ 

Porto-Alegre~ dispondo que i carne esquartejada sú 
possa ser vendida n;_t praça do mercado, ou em outr;:s 
casas abertéls com licença da Camara, deve ser enten
dido, de conformidade com a disposição do art. 66 ~ 9. 0 

ela Lei do i. o de Oulubro ele 1828, qLw prrmittc a venda 
de carne por miuclo onde m;lis convenha ao cortádo1·, 
ou dono, comtanto que o faça em lugar patente, em que 
a Camara. pos~a fiscalisar a limpeza ou salubridatlc dos 
talhos e da carne, assim como a fidelidade <los pesos; 

2. o Que, ainda quanclo se julgue que a rcfcJ>iua postura 
pretendeu limitar a úrca para abertura de açougues, 
não podia, com tudo, nella firmar-se a Camara fle Porto"' 
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Alegre para negar a licença impetrada, visto que não se 
de5igna, nem no referido artigo nem em outro, área 
úeterrninada onde os açougues sejam prohibiuos, e pois 
usou aquclla corporação de um ar!Jitrio~ quando por 
seu despacho, escripto n:J petição do supplicante, de
clarou que negava a licença por ser prohiJJido :~hrir-sc 
açougue dentro de certa c cletcnninada área, em que 
se achava comprchcmlida a rua de S. JeroHymo; 

3. 0 Que o autccc:-sordc Y. Ex.~ con<lemnamlo o sup
plicante a p.:1gar a multa por infracção da mencionada 
postura, usou de uma attribuição que não llte compete, 
mas sim ao Poder Jucl icial . 
. O Governo Imperi:ll, á vista destas razões, conform<ll1-

do-sc com o parecer da referida Secção, assim o declara 
a V. Ex , para seu conl:ccimen to e devillo.:; e fiei tos. 

Deus Guarde a V. Ex.. -Antonio da Costa Pinto Silca. 
-Sr. Presidente da Província de S. Pedro elo lHo Grande 
uo Sut. 

N. Míü . .:_IMPERIO.- E~I 12 DE ~I)Vl;\lBfl.O DE 1877. 

Declara que ao Ministerio do Impcrio, c não ao Juiz de Capcllas, 
compete tomar as contas da Fabrica da g_~peiia Imperial. 

2. a Directoria .-l\Iinisterio dos Negocios elo lmpcrio. 
-Rio de Janeiro em 12 de Novembro de 1877. 

Sua Magestade o Imperador, á vista do parecer~ exa• 
rado em Consulta de 6 de Maio de 1875, da Secç~o dos 
Negocias do Imperio do Conselho de Estado, ~boda de
clarar a r. S. lllma., para os fins convenientes e em 
solução elo officio de 21 de Dezembro de· 187í, no qual 
essa Inspectoria consultou si devia prrstar ao Juiz de 
Ctlpcllas dS contas da FaLrica, que ao Governo Imperial 
por este Ministcrio compete tomar as mesméls contas. 

Deus Guarde a V. S. lllma.-Antonio da Costa Pinto 
Silva.-Sr. lnspcctor da C:1pella Imperial e Cathedral do 
Bispado do Rio de Janeiro. 

(Deu-se conhecimento desta decisão ao Ministerio da 
Justiç;).) · 

c/'\:.A:.AP.JI:FI:AP 
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N. 461. - ll\1PERI0.-EM 12 DE NOVEMBRO DE 1877. 

:Mantêm a decisão de 12 de Março sobre congruas que deixaram 
de ser pagas a um beneficiado que estavaãUSellte da Cathedral 
em serviço de Parocho. 

2. o Directoria .-ltlinisterio 'dos Negocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 12 de Novembro de 1877 . 

. Illm. e Exm. Sr.-Não tendo fundamento, á vista 
da doutrina estabelecida pelos Avisos deste 1\linisterio 
n. o 576 de !5 de Dezembro de 1862 e n.o 191. de 27 de 
Abril de 1.865, as razões apresentadas pelo Governador 
do Bispado no officio de 18 de Abril ultimo que por 
cópia acomp1nhou o de V. Ex. de 2~ de Julho, ao qual 
respondo, relativamente á decisão contida no Aviso de 
12 de Março anterior, sustentando o despacho da The
souraria de Fazenda que negou o pagamento de congruas 
ao beneficiado da respectiva Cathedral Padre Feliciano 
Dias de Abreu, pelo facto de achar-~e o mesmo benefi
ciado parochiando a freguezia de Curuçá ; declaro a 
V. Ex., para o fazer ccmstar ao referido Governador tlo 
Bi3pado, que mantenho aquella decisão. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 462. -FAZENDA.-EM 12 DE NOVE?IIBRO DE 1877. 

Manda proceder á. Sl!.bstit!lição das _notas de 200~000 da 
4:. a estampa. 

Ministerio dos Negqcios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 12 t;le Novembro de 1877. 

O Barão de Cotegipe. Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tend·o resolvido a subsLituição das notas 
de 200~000 da quarta estampa; ordena aos Srs. In
spectores das Thesourarias de Fazenda que mandem pu
blicar esta resolução por annuncio nos periodicos das 
províncias, e por editaes affixados em todos os municí
pios; procedam á referida substituição com o producto da 
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renda das respectivas Tltcsourarias, solicitando a remessa 
dos fundos precisos no caso d~ deficiencia da mesma 
ren<b, e remeL.tam mensalmente ao Thesuuro as notas 
que se forem substituindo, devidamente carimbadas e 
inutilizadas. 

Nos annuncios e editaes deverão declarar que do 1.0 

de Julho de 1878 em diante começa ri o deséonto de :10 °/0 

mensaes no valor das notas que não tiverem sido sub
stituídas até 30 de Junho elo referido anno. 

Barão de Cotegipe. 

N. 4:()3 .-FAZENDA.- E:u 12 DR NOVElHBRO DE !877. 

Dá provimento a um recurso inte~posto de decisão da Alfandega 
do Rio de Janeiro, sobre::Classificação de tecido. ·- -

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 12 de Novembro de 1877. 

Communico a V. S., para os devidos effeitos, que, 
tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o recurso i11 tcrposto por Pacheco l\: Hill da decisão dessa 
Inspectoria de il de Agosto ultimo, que classificou como 
panno tle algodão corado para r.agar 600 réis por kilo
gramma, a mercadoria constante d:-~ amostra junta, vitH.la 
de Liverpool no v<~ por inglez Galileo c submettida a des
pacho pela nota n. o ~()73 de 2'J: de Julho ultimo como panno 
de algodão crú, liso, sujeito ú taxa de 300 réis por kilo
gramma, o mesmo Tribunal resolveu dar provimento 
ao recurso, c ruand;1r despachar a dita mercadoria com 
a qualiticação dada pelos recorrentes. Yisto já ter sido 
assrm classificada pela Ordem n. o i 10 de 16 de Setembro 
de !87G mercadoria identica á de que se trata. ~~ 

Deus Guarlle a V. S.-Barão de Cotegipe.~~ M ~ 
selheiro Inspeetor da Alfandcga do Rio c~ .. ", ~~ \J '.Jr, '~ lf: 

. ,1 '~\'· \ r; '.:-'-// ~---
~~~ ,,........_, 

/:.' ~ 
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N. 4:64:.-FAZENDA.- EM 12 DE NOVE~IBRO DE 1877. 

Dá provimento a um recurso inte~posto de decisão da Alfandega 
do Rio de Janeiro, sobre Classificação de tecido.· ~-

Ministerio dos Negocias da Fazcmla.- Rio de Janci r o 
em 1.2 de Novembr~ de 1877. 

Communico a V. S., para os dcviJos effeitos) que, 
tendo sido presente ao Tribunal do Thcsouro Nacional o 
recurso interposto p.or Norton Mcgaw & Youle da dcci~ão 
dessa lnsp~ctoria de 4: de DezemiJro ultimo, que clas~i
ficou como riscados ele algodão lisos até doze lios c ris
cados de algodão de mais de doze fios, a mer:;adoria 
constante da amostra junta vintla de Liverpool no 
vapor inglez Rubens~ e submettida a despacho pela 
nota n ." 6039 de 20 de Novembro elo anno passa elo como 
panno de algouão entrançado c- riscado, o mesmo Trilm
nal, :;onsiderando que a mcreadoria de que se tr;tl:l é 
difTcrente tia que foi tleclarada na nota do uespacllo, c 
que portanto os recorrentes estão sujeitos á multa tlc 
um e meio a cinco por cento; não uevcndo exigir-si: 
mais do que os direitos simples c a referida multa, se
gundo dispõe a ultima parte do art. 18 do Hegulamento 
de 20 de Abril de 1870, resolveu dar provimento ao re
curso nesta parte, e mandar alliviar os recorrentes àos 
direitos em dobro, restituindo-se-lhes a importancia dos 
mesmos, dP-pois de pagarem a multa Lle 1 i/2 % que 
lhes deverá ser imposta. 

DeusGuardea V.S,:_JJarão de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector ela Alfandegado Rio de Janeirc. 

N. 465.- FAZENDA.-Ei\1 12 DE NOYEJUDRO DE !877. 

Manda. executar a Lei n. 0 2792 de 20 de Outubro de :l877, e dá 
'instrucções sobre a. arrecadação de diversos impostos. ' - . . 

Ministerio dos Negocias Lla Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 1.2 de Novembro de !877. 

O Barão ele Cotegipe, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional; remette aos Srs. Inspectores da~ 
Thesourarias de Fazenda os inclusos exemplares da Lc1 
de orçamento~ n. o 2792 de 20 de Outubro proximo 
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pns~ad0 1 para OS cxcrciciO!' de i877-:l878 e 1878-1879, 
a lim de que a cumpram e façam cumprir nas Repartições 
que lhes são subordinadas, as quacs, por meio de 
annuncios successiros ou de editaes, nos lugares em que 
não ;JOuver folhas diarias, farão constar qur, dez dias 
depois do recellinl.ento U3 prcsciJtQ circular em cada uma 
dessas Repártições 1 começará a arrec::~daç;lo dos seguintes 
impostos: . 

L o De clóca, a que são sujei tas as embarcações que 
a lracarem para carregar ou dcscnrregar nas dócas, 
pontes e Cêies.das Alfanrlegas c .Mesas de Rendas de i. • c 
2.• ordem, ou dos armazens externos por c lias cu~teados. 
A cobrança será feita de conformidade com as di~posíçõcs 
do D~ereto n. o 3986 Je 23 de Outubro de J8ü7, que fica 
em vigor na porte relatiYu a este imposto, CO.!fi as 
seguiqtes.·modiflcaçõcs·: · 

Primeira. Serão calcUladas na rnão de metade as taxas 
fixadas no art. L o do mesmo drcreto. 

SPgunda. São isent:ls do imposto quaesqner emb<lr· 
rações miuJas que se empregarem na descarga, em
barque e desembarque rle mercadorias. 

2. o Po sello fixo de 200 réis tla 1! Yia das notas pelas 
quacs se fizerem despachos de qua !quer naturez1. nas 
Alfandeg-as e Mesas de Rendas, exceptu<~das tão sómen te 
as que disserem respeito a despachos livres de merca
dorias importadas directamente pelas RepJrtiçõesgeraes. 

3. o Do sello fixo de 200 réis que a mesma lei tornou 
extensivo aos rcr.i!Jos de v<llor de 256000 a 506000; 
sendo obrigatoria a adlJesão d;Js respectivas estampilha$, 
1anto nos recibos como nas notas de despacho, no acto 
ua assignatura desses papeis pelas pessoas que os fir
marem. 

Na applir·ação c cobrança deste imposto, em ambos os 
casos a c. i m:1 mencicna<los, observa r-se-hão as d is posiçõe.:; 
do Hegulamento n. o 4505 de 9 de Abril de 1870, e m<ds 
ordens em vigor; ficando entendido que na isenção de 
que tratam <IS Ordens n. o :31 O de 6 de Julho de !869 c 
n.(l 108 de 27 de Março de 1871 ::ó estão comprehendidos 
os recibos de satarios pa~sados em avulso, em folhas ou 
ferias pelos operarios empregados em obras e serviços 
publicas geraes, provinciacs ou municipacs, e não os 
recibos dos fornecedores de generos e materiaes para as 
Repartições publicas, conforme está em pratica no The
souro Nacional. 

Barão de Cotegipe. 

~~ 
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N. M.iG.-FAZE~DA.-EM 13 DE 1\0YUlBRO DE 1877. 

Os filhos dos Ofticiaes reformados nos termos da Lei n. 0 61:8 de :l8 
de Agosto de :l8i:i2, não tem direito ao meio soldo da patente 
de seus pais. 

l\Ii.nisterio dos Negocias na Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 13 de Novembro de 1877. 

O BJrão <.le Cotegipc, Presidente <lo Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspcctor da 
Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro llo 
Rio Grande do SuL em resposta ao seu officio n. o 199 de 
28 de Setembro ultimo, que fica approvada a deliberação 
que tomou em sessão da .Junt:1 ue negar ao menor Os
valdo o meio soldo que por ter passado a segundas 
nupcias, deixou de receber sua mãi D. Flora .Maria lla 
Silva Esteves como viuva elo Tencntt=~ do Exercito Luiz 
Xavier Est('VCS; Yisto estar essa decisão'dn conformidalle 
com o dispas to no Decreto n. o i220 Je 20 de Julho uc 
i8G4, por ter o referido Ofl1cial sido rcfonhado nos 
termos da Lei n. o U-'18 do 18 de Agosto ele 1852, e não do 
Alvará de 16 de Dezembro de 1790. 

Bartlo de Cotegipe. 

N. ~67. -F.AZENDA.-El\1 13 DE ~OYE3umo DE 1877. 

Dá provimento a um recurso interposto Je decisão Ja AHa.!ldcga 
1 do Rio ele Janeiro, ~obre classiDca~:lo de tecido.: ·· 

1\lini~terio do~ Nogocios da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 13 de Novembro de 1877. 

Tendo sido prc~cn te ao Tribunal do Thesouro Na· 
cion:il o recurso interposto por Fiorita & Tavolara <la 
deci~ão dessa lnspcctoria, que classillcou como riscado 
lavrado com mescla lfe seda a mercadoria constante da 
amostra junta, vinda tlo 1-LlYre no v<tpor francoz Por
tena e submettida a desp·1cho em ~:J de Maio ultimo como 
riscado de algoJão li:So com mescla de seJa de mais 
de 12 atú Hi fios, o mesmo TriiJunal: 
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Considerando que mercadoria idcn tic:-t á (lc que se_ 
trata já foi classi!icada pelas Ordens n.os 120 e 121 de 27 
de Julho e ü de Agosto ultimas como risca(lo de algodão 
de mais de Hi fios com mesr.la de scd<~, para pagar a taxa 
dn 3. 3 parte elo art. 587 da Tarifa das Alfandcgas e mais 
30 °/0 , conforme o art. Vi regra :i. a das uisposições pre-
1 iminarcs: 

Hesolveu dar provimento ao recurso e manuar ob
servar a qualificação dada pelas referidas ordens. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e 
devidos ciTei tos. 

Deus Guarde a ·v. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Conse
lheiro lnspector tla Alfandegado Rio de Janeiro. 

N. 4:68 .-FAZENDA .-El\113 m: NOYEliBRO DE 1877. 

Dá provimento a um recurso interposto de decisão da Alfandega 
do Rio de Janeiro, sobreréíassificacão de luvas de algodã.o.\ 

'- . ' 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda .-lHo de Janeiro 
em 13 ele Novembro de 1877. 

Tendo sido presente ao Tribunal Jo Thcsouro Na· 
rional o recurso interposto por Manoel Antonio ela Costa 
Percit·a do despacho dcs:;a Inspectoria de 2G de Junho 
ultimo, que sujeitou :'t taxa de t5~.ifl0 por Juzia de pares, 
na fórma da 1.a p.:~~·te do art. 573 da Tarifa das.Alfandegas, , 
os 60 pares de tuv:1s de algodão, vindos de Hamburgo 
no vapor allcmão Buenos-Ayres, e suhmettidos a despacho 
pela nota n. 0 3516 de 4 de Junho ultimo como luvas 
para criaJos sujeitas á taxa de 600 réis por duzia de 
pares, o mesmo Tribunal: 

Considerando que a~ lu v as de que se trata fora Ii1 consi
deradas como grossas e de qualiú.adc inferior pelo Con
ferente rio dcsp:H;ho c por varios nego~iantes impor
tadores dc~sa mercadoria ; 

Considerando que na L a parte do art. 573 tia Tarifa 
não estão inclu icbs sómen L e :1s I uvas !mcorpadas p:·oprias 
para tropa on pa::a criatlos, mas qu:1csqucr luvas grossas, 
para as distinguir das luvas finas; 
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Considerando que a classificação <l:1s referidas luvas 
na 2. 11 parte d~quelle artigo é manifestamente contraria 
á disposição da Lei: 

Resolveu da r provimento ao recurso, c manda r que 
subsista a classi fic:1ção cbda pelo Conferente do despacho 
restituindo-se ao recorrente o que de mais pagou. 

O que communico a Y. S. para seu conlledmento c 
de v idos efl'ei tos. 

Deus Guarde a V. S.-Barão deCotegipe.-Sr. Conse
lheiro In~pcctor da AlfanJega do llio de Janeiro. 

N. ~ôü.- FAZENDA.- EM 13 DE ~OYE~IBRO DE 1877. 

Indefere um recurso interposto de decisão da Alfandeg:l do Rio 
de Janeiro, sobre classificação de esplnga;:(ias,' 

Ministerio dos Negocios ela Fazenda.- Rio de Janeiro 
em i3 de Novembro de 1877. 

Tendo sido presente ao Tribun~d do Thesouro Nacional 
o recurso intcrrosto por Lei!c & Januario, da decisão de 
V. S. 1le H5 de Outubro ultimo, que mandou dc~p:1char 
rul ralarem as oi to espingardas Je dous c~ nos, constantes 
das a mostns que devolvo~ v in das de A n tu c r pia no Vtl por 
inglez Kepler. c submettidtls a despacho pela notl 
n.o iO.HH de 29 ele Ago~to Jo-corrcnte anno, como cs
pingard:-~s de caça ordinarias, sujeitas á taxa da 2. 01 p:1rle 
do art. 9~~ da Têlrifa das Alfandegas, o mesmo Tribunal: 

ConsiJerando que a Ta rifa no artigo citado rel:onheccu 
duas qualiJacles de arma' de caç:1~ isto é, ordinarias c 
de qnalqucr outra qualidade; 

Consiuerando que a imporlancia <los direi lo::; fabe na 
alçada da In~pectoria, c que na decisão recorrida não 
houve Yiolação de lei ou de fol"mulas essenciacs: 

Hc.-:olvru indeferir o recur::.:o e recommendar a essa 
InspecLuria que~ em casos iuenlicos, faç;1 examinar se as 
espingardas ::ão ig-uaes em qualitladc á.;; que t'onm ues
p;~chadas como ordinarias, c de que trat:l o seu otncio de 
1ü de Outubro ultimo, fazendo at.loplar a mesma quali
ficação para evilar conlesbçõcs. 

Deus Guaruc a V. S.- Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspcctor ela Alfandegado Hio ele Jant~iro. 

~~ 
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N. 470.-JUSTIÇA.-E:~d.3 DE NOVEMBRO DE !877. 

Sobre os!julgamentos da-Relação revisora. 

2. 3 Secção.-l\finisterio dos Negocio!~: da Justiça.
Rio de Janeiro, :13 de Novembro de 1877. 

Illm, e Exm. Sr.- Em solução it duvida suscitada 
por um dos De~emba rgadores da Rela~ão do Recife, c 
constante do officio do respecti r o Prrsidente de 4 do 
mez findo sou n. u G~3, declaro que, nos termos do art. 
1. 0 do Regulamenlo n. o 9 de 17 de Fevereiro de !838, 
a Rel::lc:ão revisora considera-se plena e perfeitamente 
substituída ::-~os Juizes singulares ou collectivos, e, salvos 
os casos previstos nos arts. 2. 0

, 3. 0 e 5. 0
, profere a sua 

decisão tinal sobre o feito, como se nada se houvesse 
julg-ado em 1. a ou 2. 3 insta ncia. 

Sendo esta a dou trina, que evidentemente se deduz das 
di.;posiçõcs citad<!s, c é conforme á pratica seguida 
nessa Helação e na da Curte, não procede a referida 
duvida, nem póde ser in \'Ocado o Decreto n. o 5618 de 
2 de .Maio, art. 1. 0

, ~ L 0
, que apenas reconhece a rom

petencia do Tribunal para julgar revista em ultima 
instancia, e nada in novou sobre a especie em questão. 
O q uc commun i co a V. Ex., para fazer constar ao re
ferido Presidente. 

Deus Guarde a V. Ex..- Francisco Januario da Gama 
Cerqneira.- Sr. Presidente da Província de Pern<Im
buco. 

N. 471.- IMPERlO.- E:u 13 DE NOVElUBRO DE 1877. 

Declara que o pharmaceutico, unico na localidade, de cuja 
Camara. Municipal faz parte, tem impedimento justo para ser 
substituído nesta pelo respectivo supplente. 

L a Dirce to ria.-· Ministerio dos N egocios do Imperio. 
-Rio tle Janeiro, 13 tlc Novembro de :1877. 

Illm. e Exm. Sr·.- Communicou-me V. E'\. eun \ ~ ... -;,.. 
officio de 2ô do mcz findo, que, senuo cons , ~~l!'f~\J·-.,!:.~.1 
Camara Municipal da villa de S. Jcron ~' )jodia 
considerar-se comprehcnclido na 2. a par, ,~)·t. J9 da 

./"/ ~~~, ... 

;--; 
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Lei do .L o de Outubro de !828, a fim de ser dispensado 
das funcções de Vereador, o pharmaceutico que, sendo 
o unico no lugar, e sem pessoa que o auxilie, allega não 
poder accumular aqueJias funcções em virtude da res
pomabilidàde que lhe· impõe o Regulamento de 29 de 
Setembro de !8~1, responuêra V. Ex. negativamente; 
observando, porém, que ao caso vertente applicava-se 
a disposição do art. 28 da referida lei~ visto dar-se 
impedimento ju~to, sobre o qual r.umpria á Camara pr.o
ceder na fôrma da ultima parte do mencionado art. 28. 

Em resposta, declaro a V. Ex. que decidiu acertada
mente, regulando-se pela segunda das referidas disposi
ções, por ser a unica applicavel ú hypothese figurada. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto Silva.· 
-Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 472.- JUSTIÇA.- EH 14 DE NOVlUdBRO DE 1877. 

A profissão habitual do com mercio não é condição essencial para 
o/egistro de titulos de matricula de ~ommerciantes. 

2. a Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro~ 14 de Novembro de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo dirigida ao Governo Im
perial uma reclamação sobre decisões, pebs quaes tem a 
Junta Comrncrcial da capital dessa província recusado 
admittir a reg-istro titiJI·os de negociantes matriculados 
no antigo Tribunal do Commercio ela Côrte, pelo funda
mento de não exercerem ellrs actualmente o commcrcio, 
jult:ro conveniente declarar, para boa execucão do art. H 
do titulo unico do Codigo Commercial e 5G do Regula
mento n. o 738 de 2;5 de Novembro elo 1850, que a pro
fissão habitual do commercio não é cnndicão essencial 
para o registro de titulas dos negociantes, que nesta 
qualidade adquiriram direitos e prerogativas pelo facto 
da matricula. 

O que V. Ex. fará constar ao Presidente da referida 
Junta. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Jrtnuario da Gama 
Cerqueira.-Sr. Presidente da Província de S. Pedro do 
Hio Grande do Sul. 
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N. ~73.-IMPERIO.-EM l:J DE NOVEMBRO DE !877. 

Declara que depois da promulgação do Decreto n. 0 2675 de 20 
de Outubro de l87õ não é permittido ao poder administrativo 
conhecer de reclamaçués concernentes ás eleições de ·verea-
dores e Juizes de Paz. ' 

La Directoria.- Ministerio dos Negocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro, 15 de Novembro de '1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Ouvida a Secção dos Negocios do 
Impcrio do Conselho de Estado sobre o requerimento de 
AILerto Victor Goncalves da Fonseca. recorrendo da 
decisão pela qual essa Presiden e ia, atte.ndendo á repre
sentação que lhe dirigira João Anastacio Ferreira Duque
Estrada Junior, mandou addicionar á votação obtida por 
este cidadão para o cargo de Vereador da Camara Muni- ·' 
cipal de Nictheroy 1.65 votos que para o mesmo cargo 
foram conferidos a João Anastacio Ferreira Duque-Es-
trada, foi de parecer a mesma Secção que não devia 
subsistir a decisão recorrida, por faltar ao poder admi
nistrativo, depois da promulgação do Decreto n.o 2675 
de 20 de Outubro de 1875, a faculdade de conhecer de 
reclamações concernentes ás eleições de Vereadores c 
Juizes de Paz. 

Conformando-se o Governo Imperial com este parecer~ 
á vista rle seu fundamento, assim o declaro a V. Ex., 
para os devidos effeitos. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

. N. 471L-IMPERI0.- Ei\I 15 DJI: NOVE:\IBRO DE 1877. 

Declara q'ue os Professores interinos dos· Seminarios niio tênl 
direito a vencimentos durante ás férias. 

2.a Dircctoria. -Ministerio dos Negocias do Impcrio. 
-Rio de Janeiro em !5 de Novembro de !877. , 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio n. o 99 de 
11 de Outubro findo, declaro a V. Ex. que o principio 
geral adoptado para os empregados interinos é que só 
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t1~m elles direito á percepção de vencimentos quando 
em cifectivo·excrcicio; e o Aviso de 30 de Dezembro de 
1873, dirigido ao Governador do Bispado, mais uma vez 
consagrou este principio. 

A Ordem do Thesuuro Na cio na I n. o 330 de i 2 de No
vembro de 1858 e os Avisos dc~tc Ministerio n. os 23~ de 
21 de Ago~to de J8:J5 e 181 LI e 21 de Ao ri I de J8GO, ci
t:-~dos por V. Ex.., referindo-se a empregados efi'eclivo~, 
não podem favorecer o~ que são interinos, como acon.
tcce com o Professor do Scminario Episcopal dessa pro
víncia Conego João Tolcntino Guedelha Mourão. 

Assim p0is não tem fundamento a reclamação que faz 
o mesmo Profcs~or· para perceucr vencimentos duran!e 
o tempo de férias do Seminario. 

Deus Guarde a V. E~.- Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Prcsillcn!e da Província do Puá. 

N. ~7~.- FAZENDA.-E!II H> DE 1'\0YE)IBRO DE 1877. 

Resta.l.Jelece os lugares de Ajullante do Administrador e doEs
crivão da Mesa de Rcnuas da cidade de Antonina, e eleva a 
com missão de am.l.Jos estes empregados. 

l\Iinistcrio dos Negocias da Fncnda .- Rio de Janeiro 
em 15 de Novembro de 1877. 

O Barão de Cotegipc, Presidente do Trihun:-~1 do The
souro Nacional, communica ao Sl'. lnspector da Thesou
raria de Fnenda da Província do Paranú que, á vista do 
exposto n:1 represent;tção elo ALiministr:-~dor da l\Ies:.1 de 
Rendas da cidade de Antonina, transmittida com o seu 
ollicio n. () 53 de 17 de Agosto ulti nio, c tlo que nPstc 
informa o mPsmo S1·. lnspector, ficam restabcleciuos os 
lugares ele Ajudante Llo dito Administrador e do respec
tivo E~crivão, e elevadas a 4 i/2 ()/o a commissão do pri
meiro c a 3 1/2 °/0 a elo segundo destes cmprcg:H]os. 

Barão de Cotegipe. 
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N. 476.- FAZENDA.- E)1 Hi DJt NOVEMBRO DE 1877. 

Declara que devem pag-ar o ~l!_o de 200 réis as contas com recibos, 
que documentam as deip~zas do P,lgador das Tropas da Côrte. 

Ministerio dos Ncgocios da Fazenc1a.- Rio de Janeiro 
em H> de Novembro de 1877. 

n.~claro a V. S. qu(~~ de conformidaue com os dcs
p:H:hos do Tribunal do Thr·srJu r· o Nacional de 6 de Novem
lJro Jo anno pass:1do c 2:3 de Outubro ultimo, proferidos 
sobre a tomada de contas do Pagador· das Tropas da Côrtc, 
Manoel Gonç:dves Coeiho, relativas ao exercício de 
1872-1873, devem ser sellad:1s com o sello fixo de 200 
réis. na fórma do art. 13~ § :3. o do Hegulamento de 9 
de Auril de -~870_, as contas com recibos em numero de 
trint1 e cinco, cxcluitlas as do porteiro da Secretaria 
de E~t:1do dos Negocios da Guerra, e de valor não infe
rior a 50,?000 que documentam diversas dcspez:1S do 
mesmo Pag-ador; por qu:mto não potlem <.~s ditas contas 
ser comprehenditl:ls entre os recibo3 ou quitações de 
YencimcnLo do pcs.~oal~ pa~s:1dos em an1lso, em folhas ou 
férias, unicos isentos do pagarnenlo do sello. 

Deus Gu;Jrde a V. S.- Barão de Cotegipe.~- Sr. Aumi
nislrador da Heccbcuoria do 1\io de Janeiro. 

N. 477.-FAZENDA.- E.u l:l DE l'\OYE:unno DE 1877. 

O bcnefido de que trab o :1rt. 8. 0 da Lei n. 0 :1220 de 20 de Julho 
de i8lí4 e.;tendc-se tarnh,~nl ás vi uvas dos Olliciae:s reformauos 
antes •. ~e 20 de Junho de :l8ô-i, mas posteriormente a2ô de Agosto 
de 1RJ-· 

Ministcrió ·dos Ncg-oeios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em H> de Novembro de -18i7. 

O Barão ueCotegipe, Presi1lentc do Tribunal do Thc
souro Nacional, não se conformando com as rnões cons
tantes do officio do Sr·. Inspcctor da Thesouraria de 
Fazenda da Provi nr;ia do Maranhão n. o 76 de~ de Setembro 
ultimo, á vista das quacs não foi reconhecido em sessão da 
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Junta de :lo de Agosto antel:e!lente o direito (}e D. Adelina 
Porcia Soeiro Sarmento Ferreira ao meio soldo de seu 
finado marido o Alferes reformado do Exercito Antonio 
Jansen Ferreira, declara ao mesmo Sr. lnsp·ector que tal 
decisão é contraria ao disposto na Circular de 13 de 
Dezembro de 186~, a qu~ll dispõe terminanter}\ente que 
o beneficio de que t.ra ta o art. 8. o da Lei n. o 1220 de 
20 de Julho de 186í estende-se tambem ás .viuvas de 
omciaes reformados antes Je 20 de Junho de 18oí, mas 
posteriormente a 26 de Agosto de 1852, da ta em que pu
blicou-se a Lei n. o 6í8 tle i8 do mesmo mcz f~ anno; c 
que, portanto, nchanuo-~c o mencionado Oficial com
prehendido exactamente nas condições exigiuas por 
aquella circular, porque, tendo assenta do praça em L o 

de Outubro de 181:0, foi reformauo por Decreto de 25 de 
Setembro de 1R52 com onze vigesimas quintas partes 
do soluo de Alferes por contar menos de 12 annos de 
serviço, á sua v~ uva compele o meio soldo de 61)600 m·en
saes a contar de 7 de Maio de 1873, em que ellc fal
lcccu. 

Barão de Cotegipe. 

N. ·~78.-JUSTIÇA.- E:u 16 DE NOYE:\InRO DE 1877. 

Sobre o julgamento da desistencia dos direitos aos sl3rvi~os de nm 
menor, filho de, escrava, e della. separado. 

2. a Secção.-.- Ministerio dos Negor,ios da Justiç:t.
Rio de Janeiro, io de Novembro de 1877. 

Illm. c Exm. Sr.-Consta das inclusas cópias de 
participações documentadas do Clwfe de Policia fla 
Côrte, que o Juiz Municipal c de Orphãos do termo da 
Parnallyba, José Felix de Sampaio, julgára por sentença 
a desistencia que fez Jovino Pinto Ayrcs, llos direitos 
aos serviços de Raymundo, filho de sua e:;crava Silvcri:J., 
depois vendida e separada desse menor, ao qual foi no
meado tu Lo r. 

E porque, com tal procedimento foram infringidos 
não só os arts. f. o § i. o da Lei n. o 20!t,O de 28 de Se
tembro de 1~71, e ü ... do Heg·utamento annexo ao Decreto 
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n. o 51:3~ ue 13 de Novembro de 1872, que obrigam o 
senhor a criar e tratar, em seu poder e sob sua autori
uad e, o fi I h o da escrava até a idade de 8 an nos, mas tambem 
o art. G. u da citada lei, o qu<Jl prescreve que o tilho 
mcn o r de 12 nnnos acompanhe sua mãi, no caso de 
alienação, ficando o novo senhor subrogallo nos ::lireitos 
e obrigações do antecessor, recommenclo a V. Ex. que 
ex peça as ordens necessJrias a ti m de ser responsabilisado 
o mesmo .Juiz na cenformidadc da lei, e provide1~cie para 
que o Curador geral dos o1·phãos, nos termos do Aviso, 
junto por cópia, do 1\lir:iisterio da Agricultura, Com
mercio c Obras Publicas de 1~ de Fevereiro do anno 
passado, promova a nnllidade ua venda da mesma 
escrava. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Janttario dlt Gama 
Cerqueint.- Sr. Presidente da Provinda do Piauhy. 

N. 479. -JUSTIÇA.- E:u 16 DE NOVEl\IBRO DE 1877. 

As licenças concedidas. pelos Presidentes de Relações não estão 
-----sujeitas a recurso, nem correctiYo do Governo. 

2.a Secção.- :Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, 16 de Novembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Com os officios n. os 3:5 c 38 de 
27 de Julho e 13 de Agosto deste anno submettcu V. Ex. 
á approvação do Governo o acto pelo qual suspendêra, 
nos termos do art. :t5:) do Cod. C rim. e Aviso n. o 165 
de 27 de Junho de 1850, a licença de um mez con
cedida pelo Presidente d:t Rebção do districto ao 
B:tcharel Antonio Felix de Bulhões Jardim, quando 
Juiz de Direito da comarca do Rio das Almas. _ ~ 

Sua Magcstadc o Impcr;:dor, Conformando-se po~. r.-1 ?tiA 
Imperial e lmmetlia~a Resolu_ção de i O do corr / é~.~).. ~_;:-\:f! • 
o parecer da Secção de Justiça do Conselho e-<~~o, 
H.ouve por bem Mandar declarar que, co . ·~~1dõ sem 
VIgor o mesmo aviso, semelhantes lice.~ê-~:·concedi-
das nos termos da Lei de 28 de Sctcnib~'dc !828 c 

. ···-.. ~ 
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Decreto n. o 561B de 2 de 1\Ia i o de 1874, não eslão su
jeitas a recurso, ou a correel.ivo do Governo, nem 
,<Jependcm do- cumpra-se- dos Presidentes de pro
v incia, sendo.- lhes, porém, communicadas a hem do 
serviço publico, c em a l ten<,;ão á ca tcgoria de pri
mei r a au Lorrdade da provi nc ia. 

Deus Guarde a V. Ex.---Francisco Januario da Ganw 
Cerqueira.- Sr. Presídcn te da Província de Goyaz. 

N. 48'). --.:.JUSTIÇA.- E}I 1G o c: xovEm~ao o E 1877. 

Declara que os Subdelegados c st.!us supplcntrs deYem prestar 
jurauíeiílo perante os Juizes ~Junicipaes. 

3. a Sccção.-l\Iinistcrio dos NL·gocios da Justiça.
Hio de Janeiro, 16 de NovemJJl'o uc 18í7. 

lllm. e Exm. Sr.-Com officio n. o 3097 de 26 do 
mcz passado V. Ex. submeLteu á consideração do Go
verno Imperial a de!::isão, que proferiu o Chefe de Po
licia, relativamente á consulta do Delegado do Lermo 
de Jaguarão sobre a compelencia para deferir jura
Inen to c posse aos Subdelegados c seus supplen te~. 

Em respost~ declaro a V. Ex. que tal competencia 
pertence ao Juiz Municipal. na conformidade do art.2. 0 

do Decreto n. o 4302 de 23 de Dezembro de !8G8, que 
nesta parte derogou o Aviso n. o i~G de 20 de Dezembro 
de :1848. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco .Tanuario da Garna 
Cerqueira.- Sr. Preside o te tla Pro v incia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. 
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N. 4t:i1.-JUSTIÇA.- EM 17 DE NOVElUBRO DE i877. 

Resolve duvülas sobre o Regimento de custas. 

2.a Sccção.-Ministcrio dos Negocias da Justiça.-
Rio de Janeiro, 17 de Novembro de 1877. 

111m. e Exm. Sr-.- Em solução ás c1 uviLlas suscita das 
pelos Escrivães do termo de Uberaba, c constantes da rc
prescn tação junta ao o meio de V. Ex. ele 17 do mez fi o do, 
sob n. o 4~0, declt~ro: 

1. o Que, pelo auto tle descri pção e av;ll i<lção de Lcns 
perante o Juiz, pertencem ao Escrivão as custas do :1rt. 
118 n. o 2 do negimento annexo ao Decreto n. o ;')7:37 
de 2::-2 de Setembro de 187~, c mais o emolumento do 
art. 128 pela cscripta, de accôrdo com o que estava es
tabelecido pelo Aviso n.t) 172 de 5 l1c Juiho de 1853, c 
não foi in novado pelo Regimento em vigor: ficando deste 
modo alterado o Aviso n. o 333 de ll de Agosto ele 1875, 
1. a parte. Quando' porém' não assistir o Juiz' c 
portanto não houver auto, mas súmcnt~ traslado (J:ls 
avaliações, competirá ao Escrivão o cmolumonto do 
art. ,126. 

2. o Que, pelos juramentos de inventariante, louvados 
ou outro~ nos inventarias c partilhas, CJberão ao Escri
vão as custas pelos autos ou termos, que efTectivamente 
la vrarcm. conforme a doutrina do A viso de 1U de Ou
tubro ultimo; não lhe competindo senão o emolumento 
do art. B8 n. o 2 do Regimento, quando os jnramcntos 
forem comprchendidos no mesmo auto de inventario ou 
partilht~, como foi uecirJido no cit:1do Aviso n.o 333 de 11 
de Agosto de :1.875, que assim deve ser entendido na sua 
ultima parte. 

3. o Que o art. 190 trata de Officiaes de Justiça, e não 
é applicarel aos Escrivães, que têm emolumentos defi
nidos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da- Gama 
Cerqueira .- Sr. Presidente ela Provincia de l\Iinas 
Geracs. 
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N. 482.-AGRICULTURA, COl\UlEli.ClO E OBRAS PU
BLICAS.- E:\1 17 DE NOVE.MBUO DE 1877. 

Declara que, á vi~ta da .2.a parte do art. 3~ do Regulamento de 
30 de Janeiro d~ i8?J-í, os Jqizes Commissarios podem nomear 
Agrimensores independentemente de proposta. 

N. 68.-3. a Seccão.- Directoria da Agricultura.-
1\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commcrcio c 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 17 de Novembro de 
1877. 

111m. e Exm. Sr.-Participou V. Ex.., em o meio de . 
20 elo mcz uJtimo, que apprová r a a prop0sta feita pelo 
Agrimensor Christiano Boaventura ela Cúnha Pinto, Juiz 
Commissario no município ele Santa Cruz e margens do 
rio Doce, dos Agrimensores Luiz H.itter e Alfredo 
Aurelio de Figueiredo para servirem no mesmo Juizo. 
Respondendo, declaro a V. Ex. que, á vista da disposição 
exarada na 2. a parte do art. 3í do Rcgulamen to de 30 
de Janeiro de 18ní, aquelle Juiz Commi~sario podia 
fazer a nomeação de que se trata independentemente de 
proposta. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Província do Espirita Santo. 

N. 483.-AGJHCULTURA, COl\ll\IERCIO E OBL\AS PU
BLICAS.-El\1 1.9 DE NOVE!IIBRO DE 1877. 

l\Ianda averbar em nome de seu senhor, 23 escravos matriculados 
no de um credor hypothecario. ' 

N. :H7.-2.a Secção.-Dircctoria da Agricultura_.
Ministcrio dos Negocios da Agricultura, CommcrciO e 
01Jras PulJlicas.-Rio de Janeiro em 19 Llc Novembro de 
1877. 

Illm. e Exm. Sr.-O CommendadorJoaquim .José de 
Souza Breves, morador no município ele S. João do 
Príncipe_, requereu a este Ministerio pedindo sejam 
averbados na Collectoria de nnilas geraes do dito muni
cipio, em nome do Tenente-Coronel Silvino José lla 
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Costa, 23 escravos a este pertencentes e dados á ma
tricula com os· de propriedade do supplicante, quando 
uns e outros trabalharam na fazenda do Buraco, recebida 
pelo supplicante em hypotheca e pertencente ao dito 
Tencnte-Cor·onel. Sobre a pretenção de que se trata in
formou o Collector de S. João do Principe, no officio 
q-ue, por cópia, acompanhou o de V. Ex. de 3i do mez 
1indo~ 

Sendo applicavel ao presente caso a decisão constante 
(lo A viso. de 10 de Dezembro Je 1875, dirigido a essa 
Prcsidencia, autorizo V. Ex. a mandar fazer a a ver
Ilação solicitada, mediante as condições impostas no !'e
ferido aviso,· excepto a ultima, que deve ser substituída 
pela prova do facto que deu lugar ao erro da ma
tricula. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz ·José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província do Rio de Ja
neiro. 

N. 481.-FAZENOA.- El\1 :lü DE NOVEMBRO DE 1877. 

Os Procuradores Fiscaes das Thesourarias de Fazenda devem fazer 
o exame e discriminação das custas a que a Fazenda Nacional 
for condemnada. · -~-- · 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.- H.io de Janeiro 
em 19 de Novembro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do Thc
souro Nacional, tondo presente o requerimento trans
m i t tido pelo Sr. Inspec.tor ela Tllesouraria de Fazenda da 
Província de Pernambuco, com oficio n. 0 19G de li 
de Novembro de 1876, em que Manoel Luiz ela Veiga c 
outros reclamam contra o acto da mesma Thcsouraria 
que recusou cumprir a prec.;atoria expedida pelo Juizo 
dos Feitos da Fazenda para pagamento da quantia 
u~ 89:3;5150, proveniente de custas a que a Fazenda Na
cwnal fóra condemnada, por accordão do Supremo Tri
bunal de Justiça em acção que movêra contra os recla
mantes_, declaro ao dito Sr. Inspeetor que não é 
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procedente a razão em que se fundou aquelle act.o de não 
se acharem taes custas di8criminadas parcella por par
cena, pois cumpre ao Procurador Ftscal extremai-as, 
chamando a si os autos, uma vez qur ~ão fez esse exame 
e discriminação quando foi ouvid::- a respeito da referi{}a 
precatoria. 

[Barão de Cotegipc. 

N. 48ã.-F AZENDA.- El\1 20 DE NOVEMBRO DE l87i. 

Nega provimento a um recurso, interposto de decisão da T!Jc
souraria da Provincia de S. Pedro, sobre apprehensão de um 
volume contendo mercadorias . 

.Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 20 de Novembro de 1877. 

O Barão de Cotegipc, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional~ communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Provincia de S. Pedro do Ri o 
Grande do Sul, que sendo presente ao mesmo Tribunal o 
recurso transmittido com o sebi officio n. o 179 do 1.0 de 
Setembro ultimo, interposto por JoãD Julio Nogueira 
de Carvalho da decisão da mr·sma Ttwsouraria, confir
mando á da Alfandega da cidade do Rio Grande, que 
julgou procedente -ã- apprehensão de um volume com 
a marca N C & C n. o 4 7 ~ impdz ao recOJ-rente a mui ta 
de 50 °/o do valor das mercadorhs nelle contidas e pro
hibiu-llle a entrada na dita Alfandega e. suas depen
dencias; o referido Tribunal: 

Considerando que elo auto ue apprehen~ão e das infor
mações juntas ao proce!'so consta qur o recorrente fez 
despachar para aquell:i cidade nn vapor Canova, S3hido 
do Rio de Janeiro a 23 Lle Fevereiro ultimo, no.ve vo
lumes de d ifferentes marcas e nu meros, entre os quaes 
estava o de que se trata, á ordem da casa commercial de 
Nogueira, C:1rvalho & Com p., de cuja firma elle faz 
parte; 

Considerando que tendo o referido vapor feito escala 
por Paranaguá, e achando-se depositado na Alfandega 
ahi existente um volume com a marca AD, n. o 63., que 
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havia sido reexportado de Montevidéo, foi o mesmo vo
Jutne, por n'io terem sido despachadas as mercadorias 
nelle contidas, de novo reexporL1do para Montevidéo, 
por Manoel Vaz Ferreira, negociante em Paranaguá, 
como declara o proprio recorrente, o qual transmittira 

·essa ordem do Rio de Janeiro, onde se achava : 
Considerando que, conforme communicou o Inspector 

da Alfandega de Paranaguú, o volume que d'alli fôra 
reexportado com a marr.a AD, n. o G3, continha fazendas 
ue lã e seda, casemira e roupa feita, e que taes merca-

. dorias combinavam com as que foram encontradas no 
volume vistoriado na Alfandegada cidade do Rio Grande, 
com a marca NC & C n. o 47, o qual mostrava indícios de 
baver sido obliterada a marca primitiva, que se reco
nheceu ser AD n. o' 63, do Yolume reexportaõ.o de Pa
ranaguá; · 
Consid~rando que, pelo exame, a que se procedeu 

em .Montevidéo por i~termedio do Consul Geral do Brazil, 
encontrou-se no volume que para alli fôra reexportado, 
não as mercadorias que, segundo a carta de guia, devia 
conter o volume despachado do porto do Rio de Janeiro 
pelo socio da casa commereial de Nogueira, CCirvalho & 
Comp., nem as mercadorias reexportadas de Paranaguá 
no verdadeiro volume AD, n. o 63, mas garras de couro 
de bezerro e tripas sercas, objectos de nenhum valor; 

Considerando que, á vista de taes provas é evidente 
. que por um arti ti cio fraudulento se subtrahiram ao pa
gamento dos direi tos devidos mercadorias que ainda os 
não tinham satisfeito, contidas no volume apprehendido 
e cuja marca legitima fôra suhstituida por outra do vo
lume despachado do porto do Rio de Janeiro; 

Consideranuo que essa frauue não podia intcre~sar 
senão aos socios da casa commercial de Nogueira, Car
valho & Comp., os quaes, a não ser prevenido o Inspr
ctor, como foi, seguramente a teriam desfructado; não 
se encon1rando, nem ao menos para attenuar o extravio, 
a caixa de~pachada 1lo porto do Rio de Janeiro com fa
zendas de lã e seda, mas em seu lugar outra com garras 
de bezerro e tripas seccas, que su!Jstitu~u a reexportada 
de Pélranagu~l; · 

Considerando que não são attendiveis as allegações 
do recorrente; de que se achava no Rio de Janeir , C~r 
que não seguiu no vapor Canova, .~e qu~ fez c!.: ~<\~~}\ \)?-. 
os nove volumes com generos que Ja havwm ~~~~rBI-
Los de consumo, .e de que não podia ter p;Wte~ suh-
sti tuição do volume, quér a bordo, quér pcrf <t~asião do 
embarque do que fôra reexportado de Par~~uá, o qual 

,\ .- ?\.~ 
·~ -:· :1:S ~ 
-,~.::;:;:;::;~·-... 
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foi reclamado pelo respectivo dono na Alfandega de Porto
Alegre; porquanto pouco impor.a para :1 imputação do 
crime que não se prove quem foi o <mtor da substituição, 
nem ~e foi feita a hor~lo ou por occasião do embarque, 
quando o facto é que se deu essa substituição, e que com 
a fraude lucrava a casa commercial de que é sacio ore
corrente, se não fosse obstada pPlo Inspector da Alfan
deg-a da cidade do Hio Grande : 

Considerando que comquanto não se ache provado 
quem praticou a falsificação rla marca e substituição do 
'\'olume, para sobre elle recallircm as penas ela lei, essa 
cir-cumstancia não isPnta da pena dp contrabando o dono 
do volume, que foi subtrahido aos direitos c a quem ia 
aproveitar c·ssa fraude, se não falhasse o plano do ex
travio contra a intenção do delinquente: 

Resolveu o Tribunal confirmar a decisão t·ccorriJa j~l
gando procedente a apprehensão do volume NC & C, 
n. o 47 ; devendo, porém, a multa de !JO 0 Ío do valor desse 
volume ser imposta, não sómente ao recorrente, mas ú 
firma commercial de Nogueir:-~, c~rvalho l\ Comp., pela 
qual foi feito o extravio dos direitos, e sendo elle absol
vido da prohibição de entrar na Alfandega e suas depen
dencias, visto que C5sa pena só deve ~er applicada, se
gundo o art. 199 Jo Regulamento de 19 Je Setembro de 
!860, em casos extraordinarios e de maior gravidaJe. 

Barão de Cotegipe. 

N. 486.- FAZE~DA.- EM 20 DE NOVEllBRO DE :1.877. 

Determina que d'or!t em diante seja cobrado pela Recebedoria 
o sello das cartas dos ç_<>mmercian tes matriculados e dos livros 
Diario e Copiador de cartas. 

Ministerio dos Negocias da Fazcn:la.-lHo de Janeiro 
em 20 de Novembro de 1877. 

111m. e Exm. Sr.- Em officio n. o 2 de 8 de Janeiro do 
eorren te anno reprcsen tou-me a Recebedoria do Rio de 
Janeiro sobre a conveniencia de cessarem os effeitos 
do A viso de 5 de Fevereiro de 18vl, permittindo que o 
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sello das cartas dos commercian tes matriculados e dos 
livros Diario e Copiauor de cartas fosse arrecadado pe
lo Tribunal do Commercio, visto que não se dá actual
mente affiuencia de papeis para o sello, como no tempo 
em que este imposto era c.obrado por verbas, o que tra • 
zia para os contribuintes demora que se procurou evi-
ta r com aquella providencia. · 

Parecendo-me apendivcl a representação da ditaRe
ccbedoria, rogo a V. Ex., caso tambem julgue con ve
niente o que propõe essa Repartição, digne-se dar suas 
ordeas a fim de que d'ora erri diante lhe sejam remetti
tidos, para o competente sello, os livros e cartas acima 
mencionados, os qq~es poderão ficar comprehepd idos nos 
tulos que o art. 56 do Regulamento de 9 de Abril de 
1870 m~mda envia r á Recebedoria do Rio de Janeiro, 
para serem ali i entregues, depois de sellados, a seus do-
nos. · 

Deus Guarde a V. Ex..-Barão de Cotegipe.- A' S. Ex. 
o Sr. Francisco Januario da Gama Cerque ira. 

N. 487.- F AZEND.\.- EM 20 DE NOVEMBRO DE 1877. 

Approva o augmento dos vencimentos do patrão e dos rema
dores dos escaleres da Alfandega do Ceará. 

M inistcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
rm 20 de Noveml.Jro de 18i7. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, commurüca ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província do Ceará que, á vista 
das razõrs expostas em seu officio n. o 45 de 7 de Age~ to 
ultimo, Hca approvado o seu acto elevando de 30$000 a 
426000 o vencimento mensal do patrão, e de 25$000 a 
35$000 os dos rnarinheifOS uos escaleres da Atfandega 
da mesma província. · 

Barão de Cotegipe. 
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N. 4:88. - IMPERIO. -EM 20 DE NOVEMBRO DE !877. 

Determina como se devem fazer, e quando, os contractos para 
lugares de Inspector de alumnos, ou 11uaesquer outros, no 
Imperial ~ollegio de Pedro II. 

2. a Directoria.- Ministerio dos Negocios do Imperio. 
-Rio de Janeiro em 20 de Novembro de 1877. 

Resultando duplicata de despcza para os cofres puhli
cos do facto de se contractarem indivíduos para servirem 
de Inspectores de alumnos com todos os onus e vanta
gens inher,.ates ao cargo, por isso que uma das van ta
gens é a ',unservação do ordenado quando o empregado 
f ai ta ao serviço por molestia e quem v a i servir tempo
rariamente no impedimento delle tem direito ao venci
mento integral respectivo; convem que d'ora em diante_, 
nos contractos de locação de serviços que se celebrarem 
para este ou qualquer outro emprego nesse Estabeleci
mento, se declare expressamente que o r.ontractado não 
terri direito a honorario algum_, quando por qualquer 
motivo deixar de estar em exercício; bem assim que se 
Jimite a faculdade de celebrar taes contractos aos casos 
de vaga do lugar, e por excepção aos de impedimento 
prolongado, si não fór possivel incumbir os demais em-, 
pregados do serviço daguelle que faltar. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Reitor do Externato do Imperial Collegio de Pe
dro 11. 

- Do mesmo teôr ao Reitor do Inter ria lo. 

N. 4:89.-FAZENDA.-EM 21DE NOVEMBRO DE1877. 

Os vapores da Companhia Intimidade não gozam dos favores e 
isenções concedidos ás companhias de paquetes regulares. 

Ministerio dos Neu-ocios da Fazenda.- Rio de .Janeiro 
em 2l de Novembro-de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
- souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 

de Fazenda da frovincia de S. Pedro do Rio Grande do 
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Sul, em resposta ao seu officio n. o 113 do L o de Junho 
ultimo e para o fazer constar á Alfandega de Porto
Alegre, que os vapore~ da companhia Intimidade não 
gozam dos favores e isenções concedidos ás companhias 
de paquetes regulares~ e, que não tendo elles sido expres
s;unente incluídos nas clausulas do contracto approvado 
pelo Decreto n. o 4356 de 7 de Junho de 1870, estão su · 
jeitos á ·toda~ as disposições Jo Regulamento de 19 de 
SPtemLro de 1860, como quaesquer navios mercantes. 

Barão de Cotegipe. 

N. ~90. -F AZE~DA. ·- Ei\1 21 DE ~OVEJ\IBRO I> E 1877. 

Dá provimento a um recurso, interposto de decisão da Alfandega 
do Rio de Janeiro, sobre

1

multa de direitos em dobro ;iiÍÍpÕsta 
em um despacho de madeiras vindas a bordo da barca ingleza 
Clwribel. 

l'Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 21 de Novembro de 1877. 

Communico a V. S., para os devidos effeitos, que, 
tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o recurso interposto por Wright & Comp. da decisão _; 
dessa Inspectoria de 7 de Julho ultimo_, que os condem-
nou ao pagamento de direitos em dobro pelo accrescimo 
de madeiras, encontrado a bordo da barca ingleza Claribel 
vinda de Pensacola, e submettidas a despacho pela nota 
n. o 284:2 de 8 de Junho elo corrente anno, o mesmo Tri
bunal: 

Considerando que, segundo declara o Guarda-mór dessa 
Alfandega, na lista dos sobresalentes fôra incluída uma 
porção de maq~ira para estiva no caso de que o navio 
tomasse carregamento neste porto; 

Considerando que, as quinhentas peças de madeira 
tomadas como accrescimo, reconheceu-se depois serem 
as quatrocentas e cincoenta, que descarregaram pela 
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lista dos· sobrosalentes e que pagaram os direitos de
vidos: 

Resolveu dar provimento ~o recurso e mandar resti
tuir aos recorrentes a mui ta que indevidamente pa
garam. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.- Sr. Conse
lheiro Jnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 491.- FAZENDA.- EM 21 DE 1\"0VEMBRO DE 187i. 

Nega provimento a um recurso, interposto de decisao da Alfan
degado Rio de Janeiro, sobre classificação, do metlicameHto 
dénominado-Promplo allivio. -- ·· 

1\Jinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 2! de Novembro Lle 1877. 

Communico a V. S., par a os devidos effei tos, que 
tendo sido presente ao Tribunal do The~ouro Naciona I o 
recurso interposto por Antonio Soares Dias & Comp. da 
decisão dessa Inspectoria de 10 de Julho ultimo, que qua
lificou como composição pharmaccutica e medicamento 
não classificado para ser despachado ad valorem, as 72 uli:
zias de vidros do medicamento denominado-prompto 
all ivio-vindas de New-Y ork no vapo1' inglez Doriati~ r 
submettidas a despacho pela nota n. o 41G3 de 20 de· 
Abril do corrente anno como-tintura alcoholica-:;u
jeita á taxa do art. 40() da Tarifa das Alfandegas, o 
mesmo Tribunal: 

Considerando que o medicamento de que se trata tanto 
póde ser uma tintura alcollolica não e~pecificaua, como 
uma composição pharmaceutica ou medicamento não 
classificado, e que assirrl a sua cla~sificação ou no art. l.~:OH 
ou no art. 418não importa uma violação da lei, e que não 
se verifica qualquer das outras condições do art. 7t>4, § 1.0 

do Regulamento das Alfandegas : 
Resolveu não tomar conhecimento do recurso. c rc

commenclâraV. S., r,ueumJ vez classificado o dito 
medicamento em qualquer dos dous artigos acima cita ... 
dos, se deverá manter inalteravel essa classificação. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.- Sr. Conse
lheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

~'d"~ 
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N. 4:U2.- JUSTIÇA.- EM 21 DE NOVEMBRO DE 1877. 

Resolve duvidas sobre o Regimento de custas. 

2. 11 Secção.-Ministerio dos Negocias da Jus~iça.-. 
Rio ·de Janeiro, :21 de Novembro de !877. 

t 111m. e Exm. Sr.- Em solução ás duvidas suscitadas 
pelo Contador do termo de Itabaiana e constantes da re
presentação junta ao officio de V. Ex. de 2! de Abril 
uI ti mo, sob n. o 61, declaro: 

1. o Que os Juizes de Orphãos e de Capellas, nas contas 
respectivas, não têm direito ao emolumento do art. 2~ 
do H.egimen to annexo ao Decreto n. o 57:37 de 2 de Se
tembro de 1874. 

Em taes processos estão expressamente taxados os emo
lumentos pelo julgamento da~ contas de tutela e pela 
tomada das de capella (arts. :3~ ~ 5. o e 39 do reg.) 

2. o Que nas jus ti llcac;ões, a que se proceder na casa de 
residencia do Juiz (qualquer que elle seja) ou no paço 
da Camara l\lunicipal, não caLe ao me:'-mo Juiz emolu
mento algum a titulo de diligcncia. 

3. 0 Que o Escrivão, quando salle do carlorio para quC~l
quer a do diverso dos mencionados no art. 121 do Re
gimento praticados em razJo do eargo, tem direito á 
estada Je que trata o mesmo artigo; e sobre buscas regL~ 
o art. :120, combinado com o art. l2U. 

r.L o Nos autos crimes, justificações, arrematações~ em
bargos, contas de tutelas e outras inferiores a uOO.)OOO, 
compete ao Contador o emolumento do art. H38, guar
dada <1 reducção prcscripta no art. tUü e Aviso de t5 Je 
:Março de 1875. 

5 .. 0 Que na contagem da rustas pelos corpos de dclicto 
r autos cíveis de Yistoria ou arbitramento, quanuo não 
fôr qualquer destes autos um incidente da causa crime ou 
civrl~ se deve ter em vista v valor do damno causadn e 
do objecto sobre que cone o auto civel, a fim de regu
lar-~e o pagamento das mesmas custas ao Contador, nos 
termos do art. 168 n. o 2, combinado com o art. !911. 
Quanto, porém, aos julgadores, nada in!lue o referido 
valor. porque o Juiz do crime só percebe pelos corpos de 
delicto o emolumento Llo art. !.~:3 ~ 1. o; e o do cível, por 
autos semelhantes, as custas do art. 9. 0 , (juanclo ha jul
gamento, além das indicadas no art. 24:, que ct~Lwnt 
sempre ao preparador do feito, quér seja a diligencia~ 

!)J<;GlSÕES I>E 1877. 52 
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vistoria ou arbitramento um incidente da causa, quér 
seja objecto desta. 

().o Que o Official, que fôr lt~Yar fóra da legua da cidade 
ou villa carta de intimação p:.ssada p<'io Escrivão, terã 
os emolurne11tos previstos nos arts. 192 e 193. 

7. o Que as certidões verbo ad verbum mencionadas no 
art. H 7 n. o 4,, e as narrativas, a que se refere o n. o õ, 
não se podem confundir por sua natureza e termos, con
sistindo as primeiras na transeripção littcra\ de qual
quer documento, e as segundas no relatorio dos termos 
do.~ autos e informar,ões d.efinidas no final do mesmo ar
tigo, ou sejam ordenadas pelo Juiz~ ou requeridas pelas 
partes. 

Deus Guarde a V. Ex. .-Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. !:~:93. -·lUSTlÇA.- EM 21 DE XOVEMBRO DE 1877. 

Gratificação a adjunto de Promotor Publico. 

1.a Secção.-.Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, 21 de Novembro dA 1877. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Em resposta ao officio n. o ~j de 
18 do mez findo, no qual V. Ex.. communica ter no
meado adjunto do Promotor de Itacoatiára, no termo 
de Silves, o cidadão José Herculano Gome~ Carnriro, 
tixando-lhe a gratilicação annual de :JOO~OOO, declaro 
a V. Ex. que não póde ser approvado o seu acto: 

1. o Por não haver consignação na Lei do orçamento, 
nem verba por onde corra essa despeza .. 

2. o Porque os termos, que compõem a comarca de 
Itlcoatiára, não são independentes, e só têm um Juiz 
:Municipal, com jurisdicção cumulativa, ao passo que o 
art. 8. o ~ 1. o do Decreto n. o 483~ LI. e 22 de Novemb_ro 
de 1871 faz rderencia nas palavras- termos de mazot~ 
importanciá- aos que têm Juiz Municipal letrado. · 

3. o Porque do ollicio de V. Ex. parece deprehendcr-se 
q!le o Promotor Publico de ltacoatiára mora fóra da 
séde da comarca, o que não é admissivel pela nossa 
organização judiciaria. 

Deus Guarde a V. Ex:. -Francisco Januario da Ga1"na · 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província do A:nazonas. 

~,J'IJI:.A/> 
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N. 494.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 21 DE NOVEl\IBRO i>E 1877. 

Ao Presidente da Provincia de Pemambuco, declara que o Con
selheiro Felippe Lopes Netto não está obrigado a construir o 
~· de que trata a intimação da Thesouraria de Fazenda. 

N. 33.- 3. a Secção.- Direc to ria das Obras Publicas. 
-l\linisterio dos Ncgocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.- RIO de Janeiro, 21 de Novembro 
de 1877. · 

Illm. e Exm. Sr.- VerificanJo-se pelas cartas Je afo
ramento que, em cópias, acompanharam o officio de 
V~Ex. de 19 de Outubro proximo findo, não estar obrigado 
o Conselheiro F e li ppe topes Netto a construir o caes a 
que se refere a intimação da Thesouraria de Fazenda de 
2 de Agosto ultimo, visto tratar-se da execução de uma 
obra não contemplada nos referidos tilulos, achando-se 
além disso situada em terreno di verso daquelle em cuja 
posse se acha o mesmo foreiro, assim o declaro a V. Ex. 
em solução ao citado oflicio, para que fitJUe de nenhum 
etfeito a intimação de que se trata. 

Drus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 49J.-AGIÜCULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E:u 21 DE l'\OVEl\IBRO DE 1877. 

Approva o plano das obras de e~oto para os predios n. os !8 A,. 
i8 B e i8 C, á rua do Haddock Lobo, visto estar de accôrdo com 
o Iando do Conselheiro João Lins Vieir·a Cansansão de Sinimbú, 
que foi aceito integralmente. 

N. -19.-2. a Secção .-Directoria das Obras Pu blic;1s. 
-Ministerio dos Negocios da Agricultura, CommeJ·c o 
e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 21 de Novembro 
de 1877. 

/. 

Accusando recebiclo o seu oillcio n. o i87 o, 0.: ~;~' ~, 
mcz passado, que acompanhou a planta · t?.á'S:-. ""'' ..... '• 
obras de es~oto, dos prcdios n. os l8 A, 1, ~ · C, á 
rua do Hadclock Lobo, da qual se infere cp.t~~segundo 

'<) 
~ .._._ 

..... ._. .. _- ---·::..-.-
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dos ditos predios terá de receber duas bacias, por ser 
um cortiço, ficando por isso a companhia com direito 
a duas taxas, embora essa edifitação ttmlla sülo consi· 
derada ~~omo um só preuio n0 lançamento da Ret:ebe
doria do município ; approvo a mesma plantê.l, visto 
e~ ta r de accôrdo com o laudo do Conselheiro João Lins 
Yieira Cansansão de Sinirnbú, o qual, tendo sido aceito 
em todas as suas partes, conforme lhe declarei em Aviso 
n. o 9 de 31 de Julho do anno passado, não póJe mais 
ser objecto de duvida nos casos a que é applicavel. 
E assim fica respondido o seu c i ta do officio. 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz José Coelho de Almeid(l. 
-Sr. Engenheiro Fiscal da Companhia City lmprove
mcnts. 

N. 496. -AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS. -E:u 21 DE NOVE:\IBRO DE i877. 

Declara que a isenção _de direitos de importação só poderá ser 
concedida, mliã vez que sejam observadas as disposições do 
Aviso Circular de 30 de Março de 187~. 

N. 36. -L a Seccão.-DirActoria das Obras Publicas. 
-l\Iinisterio dos Negocios da Agricultura~ Commercio 
e Obras Publicas.-- Rio de Janeiro em 21 Je Novembro 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Fui-me pn•scnte, com o officio de 
V. Ex., n. o 203 de 6 do corrente rnez, o que lhe diri
giu o Engenheiro Fiscal da estrada de ferro de Santo~ 
á Jundia!Jy, acompanhado de urna cópia de outro offiéío 
do Superintendente da mesma estrada, solicitando iseil
ção de direitos de imporbção para os materiaes desti
IJados á nova pontP- que tem de ser construída na cida
de de Santos. visto Lerem as rrspectivas despczas de 
correr por conta do custeio da dita estrada. · 

Declaro a V. Ex., em resposta, para fazer constar 
:to referido Engenheiro Fiscal, que a concessão solici
tada só poderá ter lug·ar uma vez qur a superintenden
ria observe as disrosi(ões do Aviso Circular deste Mi
nisterio de 30 de Março de t87õ. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 
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N. 4:97 .-GUERRA.-E1u 22 DE NOVEMBRO DE 1877. 

Declara qual o tempo, que não se deve levar em conta aos 
'voluntarios do Exercito, indultados dos crimes de· deserção 
nos termos da Imperial Resolução de !9 de Setembro de 1857. 

:Ministerio dos Negocias da Guerra .-Rio Lle J<Jneiro 
em 22 de Novembro de 1877. .... 

A' Hepartição de Ajud:mte General. 
Declare-se em ordem do dia que aos volun ta rios do 

Exercito, indulLados do crime de deserção, nos termos 
da Imperial Resolução de 1~ de Setembro de !857, não 
se deve levar em conta. par:1 qualquer effeito, o tempo 
decorrido desde o dia da deserção a Lé o de sua apresen
tação ou captura. 

Duque de Caxias. 

N. 498.-FAZENDA.- E?~I 22 DE l'OVEl\IBRO DE 1877. 

A exacta applica.ção da Ordem n.o 217 de 2~ de l\Iaio de !86~, 
só mente tem lugar quando se trata da serventia de um só Col
lector ou de um só Escrivão durante todo o exercício. 

l\linistcrio dos Negocias da Fazemla.-Rio de Janeiro 
em 2! de Novembro de 1877. 

Em aJJitamento ao Aviso de 30 de Agosto ul.timo_, 
com munico a V. S.~ para os deYidos effeitos, que a exacta 
applicação da Ordem n. o 217 .de 24 de 1\laio de 1869, 
sómen te tem lugar· fJ uando se trata da serventia de um 
só Collector ou de um só Escrivão durante todo o exer
cicio,df~vrnuo fncr-se noca!'o da srrven Lia (]e mais de um 
por fallrcimento~ demissão ou qualquer outro motivo. a 
liquidação da respecr iva porcentagr-m proporcional
mente ao tempo de serviço de caua um. na mesma escalá 
estabelecida peb citada ordem de 1869, ficando nesta 
conformidade attemlidJ. a reclamação feita pdo actu;tl 
Collector das rendas 'gera1•s de NietiH~roy no üfTicio diri
giuo a V. S. em 6 de Agosto do corrente anno. 

Deus Guarue a V. S.-Barão deCotegipe.-Sr. Conse-r 
lheiro Diredor Geral da Tomaua de Contas. 

cA:.A:FI:.P ,J-\:Çif'\:.1> 
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N. !.~:99.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS. -El\1 23 DE ~OVEl'\IBRO DE 1877. 

Exige a remessa de documentos que possam interessar ás obras 
public:as em geral e ao' melhoramentos materiaes das -pro
-vfncfas. 
Circular.-N. 20.-La Secção.-Directoria das Obras 

Publicas.-Ministerio uosNegocios da A7ricultura~ Com
mercio e Obras Publicas.-Hio de Janeiro em 23 de No
vembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Sendo da maior convenicncia reu
nir na Directoria das Obras Publicas do Ministerio a 
meu cargo todos os documentos, que possam interessar 
ás obras publicas em geral e aos melhor:-~mentos mate
riacs das províncias, recommendo a V. Ex. que remet
ta com toda a regularidade á mesma Dircctoria os rela
torios apresenta dos á AssemLléa Legislativa dessa· pro
víncia, collecções de Leis.e actos administrativos, as 
cartas geographicas, topographicas, mappas e quaes
quer publicações existentes e as que no futuro forem 
sendo feitas e que possam servir para o fim declarado. 

Deus Guarue a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província de ..• 

N. 500.- IMPERIO.- Ei\1 2:3 DI<: ~OVEi\lBRO DE 1877. 
i 

Declara que o cidadão acatholico póde 'exercer o cargo de 
Vereador. 

La Dircdoria.-l\linisterio tios Negocios do lmpcrio. 
- Hio de Janeiro em :23 de Novembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em officio de 3 do corrente mez, 
commu[!icou·me V. Ex. que, sendo consulta do pela Ca
mara lVIunicipal da cidade de Santa Maria da Bocca do 
Monte: si pot.lia um cidadão acatholico exercer o cargo 
ue Vereador, respondêra V. Ex. aflirma ti v a mente, por 
considerar: 

L o Que a Constituição do Imperio, no art. 5. O, per
mittc ao cidadão brazileiro professar qualquer religião, 
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e no art. 179 § i4 garante a participação de todos os ci
dadãos nos cargos publicas; 

2. 0 Que, quanto á religião, a unica restricção que a 
mesma Constituição expressamente estabeleceu áquelle 
direito é a do art. 95 § 3. o, reJa ti v a ao cargo de Deputado; 
o que mais confirma o principio geral do citado art. I 79 
§ 14; 

3. o Que, finalmente, a Lei n. o 2675 de 20 de Outubro 
de 1875 dispõe no art. 2. 0 § 26 que póde ser eleito 
Vereador o cidadão que, tendo as qualidades de eleitor, 
seja residente no municipio por mais de dous annos. 

O Governo Imperial approva, por seus fundamentos, 
a decisão de V. Ex., sem prejuizo dos effeitos de qualquer 
sentença que possa ter proferido o poder judicial sobre 
a eleição do cidadão a quem se refere a consulta. O que 
declaro, em resposta ao dito officio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr. Presidente da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul. 

N. 501. -AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-Elu 24 DE :\OVEMBHO DE -1877. 

Approva a decisão da Thesouraria de Fazenda da Parahyba, que 
negou o pagamento de custas dos autos de arbitramento para 
liberdade de um escravo, por ter sido o respectivo processo 
promovido por esfe. 

N. 33.- 2. a Secção .-D ircctoria da Agricultura.-
1\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 21, Je NovemiJro 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr. -A Tbesouraria de Fazenda dessa 
provincia, em olllcio de 2ã Jo mez findo, visto por 
V. Ex. na mesma da ta, trouxe ao conhecimento deste 
1\linisterio a decisão, proferida em !8 do dito mez, pe · .--:::;--
qual negou o pag-amento de custas dos autos de~~ 'i)\ ~ÀM 
tramen to para a liberdade do escravo Qui ri no,.,.:· " ~ \ 
pri~~ade de Antonio Jeronymo Monteiro, JX{~"kl to . 
solicitado pelo Juiz Municipal c de Orphã~s :4§ termo 
da capital. ·. ·-:-:) ........._ -. ~ 
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Sendo cer Lo que o art. 39, paragrapho uni co, Llo Re
gulamenfo que bai~ou com o Decreto n. 0 tii35 de 13 de 
Novenibro de 1872, sómente impôz o pagamento das 
cu~-;tas pelo fundo Lle ema ncip:1ção no~ casos de arbitra
mento judicial promovido para os fins uo a~t. :3. 0 da 
Lei n. 0 2010 de 28 de Setr,mbro de Hnl, e r0nstrtndo Llos 
papeis presentes a este Ministerio que o proces:;o de que 
se trata foi promovido pelo esc r a v o, nos termos do ~ 2. o 

elo art. 4. 0 :h mesma Lei, declaro a V. Ex. fJUe este 
l\Iinisterio inteiramente approva a mencionaua decisão 
da Thcsoura ria de Fazenda. 

Deus Guarde a V. Ex .-Thomaz José Coelho de Al
meid(L-Sr. Presidente da Provincia da Parallyba. 

N. 502 .-JUSTIÇA .-E:u 26 DE :\'OVE:\IBRO DE 1.877. 

Ao serventuario de um officio, ao qual foi annexado outro, 
dev-em ser entregues todos os papeis relativos a este, embora se 
achem no cartvrio do Escrivão, que antes exercia o segundo 
dos otficios indicados. 

2.a Secção.-1\linisterio dos l\'egocios rla Jusliça.
Rio de Janeiro em 26 de Novembro de 1877. 

111m. e Ex.m. Sr.-Decl:lro a Y. Ex., em resposta 
ao oflicio n. o 32t.,7 de 9 do ·corrente, que, tendo sido 
especialmente creado e anncxado por lei provineid l, 
ao officio de 1. o Tabellião o de Esc ri vão da Provúdoria 
de cape lias e resíduos do termo do Hio Grande, decidiu 
V. Ex. com ao~rto, e na conformidade do A vi:; o 
n. o 30i de ':28 de Agosto de 1.873, que deviam passar fJ<ír.t 
o cartorio daquellc serventuario todo~ os papeis lindos 
c pendentes, que d'antes se ~ehnvarn a ear.i.{o do 2." 
Ta bdlião, José Vicente da S!lva Pclles, cujo reque
rimento 1ica indeferido. 

D~·us Guarde a V. E'<.. -Francisco Januario da Gama 
Cerqueira. -Sr. Presitlcntc da Pro v in c ia de S. Petlro. do 
Rio Grande do Sul. 
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N. 503.-AGRICULTURA, COM.MERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 27 DE NOVEMBRO DE !877. 

Estabelece regra para o pagamento da taxa dos telegramnw.s 
expedidos pela Companhia Western Telegraph que- contiverem 
uma só palavra, e dos que, sendo recebidos depois das 6 horas 
da tarde~ só forem e~pedidos no dia seguinte. 

N. 67.- Secção Auxiliar. - Directoria das Obras Pu
blicas.- Ministerio dos Negocios da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas.- Rio ele Janeiro em 27 de 
Novembro de 1877. 

Propondo V. S. em seu officio de 26 do mez findo, á 
vista de reclamações feitas pela Companhia \Vestern 
Telegraph, que sejam considerados como tclegrammas 
t.le taxa simples os que a mesma companhia trans
mittir ~ contendo sómente uma palavra, e bem assim 
os que, apresentados de pois do sol posto, forem en
tregues no dia subsequente; declar-o a v. S., em res
posta, que havendo o Aviso n.o 300 de 19 de Setembro 
de 1871 resolvido que pague taxa simples o teJe
gramma que, embora escripto em port-qguez, contiver 
urna palavra estrangeira, está necessariamente com
prehendido nesta regra todo o telegramma constituído 
por uma só palavra estrangeira, comtanto porém que 
essa palavra designe nome de pessoa, lugar ou cousa 
determinada, e não possa ter o valor de cifra e assim 
abranger o sentido de numerosos vocabulos. 

Igualmente são ~ujeitos á taxa· simples os telegrammas 
entregues depois de 6 horas da tarde, uma vez que seja 
expedido no dia subsequente, não devendo exigir taxa 
dupla, salvo quando a expeJição se effectuar durante a 
noile, e cabendo ao expedidor o direito á restituição da 
segunda taxa indevidamente cobrada, se a transmissão 
se não realiza r depois do sol posto. · 

Deus Guarde a V. S.- Thoma~ José Coelho de Almeida. 
-Sr. Conselheiro Director Geral dos Telegraphos. 

DECISÕES DE !877 • 53 
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N. 501.- AGRICULTURA, COl\lMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 27 DE NOVE}IBRO DE 1877. 

Autoriza a emissão provisoria de bilhetes de passagens aos via
jantes que de S. Paulo se dirigirem. a esta Côrte, de combinação 
com a Companhia de navegação a vapor. 

N. 38.-l.a Secção.-Directoria das Obras Publicas.-
1\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 27 de Novembro 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Te nu o em vista a represen t~ção 
do Superintenuente da estrada de ferro de Santos a Jun
diahy que, por cópia, aroinpanhou o officio de V. Ex., 
n.-o--210, de 8 do corrente, declaro-lhe, para conheci
mento do mesmo Superintendente e do Engenheiro 
Fiscal daquella estrada, que não houve equivoco algum 
na redacção do Aviso n. o 21 de 29 de Setembro ultimo; 
mas, a t tendendo ás ponderações feitas pelo mesmo Su
perintendente, fica a companhia autorizada a fazer, 
tambem provisoriamente, a emissão de bilhetes aos via
jantes que de S. Paulo se dirigir~m a esta Córte, de 
combinação com a Companhia de navegação a vapor. 

Deus Guarde a V. Ex .. - Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 505.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS~- EM 27 DE NOVE~IBRO DE 1.877. 

Ao 1\Iinisterio da Fazenda, declara que sómente deve ser abonada. 
a gratificação de 30~000, de qué trata a not~ constante da ta
bella annexa ao Decreto de iO de .Ma, i o dé i8621 aos Engenheiros 
e~efes de commissão, em cujos titulos de nomea~Jo se men
cionar expressamente a mesma gratificação. 

N. 1.90.- 3. a Secção.- Direct.oria das Obras Puhlicas. 
- Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 27 de Novembro 
de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.-Em solução ás duvidas ora susci~ 
tadas no Thesouro Nácional sobre a gratificação de 30~000 
mensaes que se tem abonado ao Engenheiro Domingus 
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Campagnani, chefe dos trabalhos da estrada de Phila
delphia a Pessanha, A bem assim sobre os casos em que 
rigorosamente. se deve fazer applicação do disposto na 
nota constante da tabella a nnexa ao Decreto n. o 2992 de 
iO de 1\laio de 1862, que concede a referida gratificação 
aos Engenheiros que servirem como chefes de com
missões, percebendo os vencimentos marcados na mes~a 
tabella, cabe-me declarar a V. Ex. que, embora não tenha 
sido irregular o procedimento do Thesouro Nacional 
quanto ao·Engenheiro em questão, convem entretanto, 
que fique estabelecido como regra, que sómente seja 
abonada a gratificação de que oe trata, quando della se 
fizer expressa menção no ti-tulo do Engenheiro que fór 
nomeado para servir como chefe de qualquer trabalho. 

Deus Guarde a V. Ex..- Thomaz José Coelho de Al· 
meida.-A' S. E:x. o Sr. Barão de Cotegipe. 

N. 506.-FAZENDA.-E:\I 27 DE NOVEliBRO DE 1877. 

Nega provimento a um recurso interposto de decisão da Al
fandega do Rio de Janeiro, sobre entrega de um volume des
ca:rregado do vapor allemão Rio, como pertencente á'bagagem 
de um passageiro que desapparecêra. 

1\Iinisterio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 27 de Novembro de 1877. 

Communico a V. S. para os devidos effcitos, que tendo 
sido presente ao Tribuna I do Thesouro Nacional o re
curso que Backheuser & .Meyer, como procuradores de 
Constantino H.ichtcr, de Hamburgo, interposeram da 
dcdsão dessa lnspectoria de :13 de Setembro ultimo, que 
lhes recusou a entrega de um volume descarregado do 
vapor allemão Rio como pertencente á bagagem ue Hct
mann Sommé, passageiro do _mesmo vapor, o qual tA r'_,~~': 
de~111bar_cado no ~o.no do Rw dP Janeiro desap · ~~'U}. v ·1

' 

c delle _nao ha notiCia, o mesmo !~Ibun~l: .;{ ~\-
Considerando que aquella dec1sao esta ele~~ com 

o disposto no art. b4:1 ~ 1. o c 54:5 ~i. o do H.~~~ento de 
~·. -::: 
:~ 
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!9 de Setembro de 1860, os quaes prescrevem que os In
spcctores das Alfandegas não admittam notas para o despa
cho se a parte não provar com documentos legítimos, isto 
é, a factura, o conhecimento e mais titulos a origem da 
mercadoria e o seu direito a tomar conta de !la: documen
tos estes que não foram apresentados pelos recorrentes: 

Resolveu indeferir o recurso, entendendo, porém, que 
não se acha perempto, porquanto sendo o despacho de 13 
de Setembro e a petição de !3 de Outubro, estava a parte 
dentro do prazo de 30 dias para interpôl-o, visto que o 
dia do despacho não se inclue no mesmo prazo. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Conse· 
lheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 507.-FAZENDA.-El\128 DE NOVEl\lBRO DE 1877. 

Declara quaes as taxas do illlposto de industrias e profissões a 
que estão obrigados os mercadores d~ forragem e as fabricas 
de gal vanisação de ferro. 

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 28 de Novembro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Thesou
rarias de Fazenda, IJara os devidos effeitos, que foram 
approvadas as decisões do Administrador da Recebedoria 
do Rio de Janeiro de 9 e 16 de Outubro ultimo, consi
derando o mercador de forragem obrigado á taxa da 
3. a classe da tabella A e O, e a fabrica de galvanisação 
de ferro ás taxas das fabricas de vidro, conforme as 
tabellas C e D, do Regulamento de i5 de Julho de 1874, 
gozando porém esta ultima do favor concedido no 
art. 6. o do citado regulamento. 

Barão de Cotegipe. 
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N. 508.-FAZENDA.-EM28 DE NOVEMBRO DE 1877. 

Recommenda a fiel observancia da Circular n. 0 322 de 27 de Outu
bro de 1859, sobre arrecadação de bens de defuntos e ausentes. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 28 de Novembro de !877. 

Illm. e Exrn. Sr.-Rogo a V. Ex:. se digne de recorn
mendar aos Juizes de Ausentes da Côrte e Província do 
Rio de Janeiro a fiel observancia da Circular n. o 322 de 
27 de Outubro de 1859, declarando expressamente nas 
respectivas guias se o dinheiro recolhid·o é só mente parte 
ou a totalidade da herança, e bem assim que façam acom
panhar as guias que se remetterern ao Thesouro Nacional 
com o saldo a competente conta corrente organizadá de 
conformidade com o modelo annexo á c i ta da circular. 

Deus Guarde a V. Ex:.-Barão de Cotegipe.-A' S. Ex. o 
Sr. Francisco Januario da Gama Cerqueira. 

N. 509.-FAZENDA~.:_El\128 DE NOVEl'tlBRODEI877. 

Nega provimento a um recurso, interposto de decisão da Alfandega 
da Bahia, sobre classificação de tecido. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 28 de Novembro de 1.877. 

O Barão de Cotegi pe, Presidente do Tribunal doThesouro 
Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província da Bahia que o mesmo Tribunal 
resolveu não dar provimento ao recurso de revista trans
mi t tido com o seu officio n. o 97 de 27 de Setembro ultimo, 
interposto pelos negociantes Yates & Comp. da decisão da 
Alfandega da mesma província que classificára como 
fustão para pagar a taxa de 1.~500 o kilogramma, na fórma 
do art. 567 da Tarifa em vigôr, a mercadoria cuja amostra 
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acompanhou o dito recurso, por elles submettida a des
pacho pela nota li. o 1688 dé :H de Julho do corrente anno 
co'mo brim de algodão entrançado, sujei to á taxa de 600 
réis do art. 5~7 da citada Tarifa, visto nãu se ter veri
ficado alguma.das condições exigidas pelo art. 761, ~ l. o 

do Regulamento de 19 de Setembro de 1860. 

Barão de Cotegipe. 

N. 510.- FAZENDA.- El\1 28 DE NOVEMBRO DE 1877. 

Sobre um recurso de que o Tribunal do Thesouro não tomou 
conhecimento, interposto de decisão da Alfandega de Pernam-
buco, sobre ·~lassificação de chapéos'o --·-

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 28 de Novembro de :1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspectoi' da Thesou
raria de Fazenda da Província de Pernflmbuco que o 
mesmo Tribunal resolveu não tomar conhecimento do 
recurso de revista transmittido com o seu officio n .0 187 
de 4 de Novembro de 1876, interposto pelos neg-ociantes 
Rodrigues Irmãos & Guimarães da decisão da Alfandega 
do Recife, que classificára como de pello de leLre sujeito 
á taxa de 16200, na fórma da 1. a parte do art. 24 da 
Tarifa em vigor,180 chapéos que submetteram a despacho 
pela nota n. o 1352 de 6 de Setembro daquelle anno, 
como de feltro de lã simples não especificados, para paga
rem a taxa de 600 réis do art. 622 da citada Tarifa, 
visto não se verificar alguma das condições exigidas no 
art. 7()4 1 § :L o do Regulamento de -19 de Setembro 
de 1860. 

Barão de Cotegipe·. 
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N. 511.- FAZENDA.-EM 28 DE NOVEliBRO DE 1877. 

Devolve um recurso interposto para o Tribunal do Thesouro, de 
decisão da Mesa de Rendas de 1\lossoró, sobre imposição de multa 
ao Commandante de um vapor, a fim de que a Thesouraria cie 
Fazenda tome conhecimento do caso e o resolva como fôr de 
justiça. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 28 de Novembro de 1877. 

O Buão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, devolve ineluso ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província do Rio Grande do Norte 
o recurso tra nsm ittido com o seu officio n. o 88 de 3 de 
Ou lu bro ultimo. in ter posto pelo Commandante do vapor 
Pirapama José Henrique da Silva, do acto do Adminis
trador da Mt~sa de Rendas de Mossoró, que impóz-lhe a 
multa de 2:000~000, por haver permittido o embarque 
de duzentos couros salgados, sen1 o necessario d.~_sppcho 
nem a presença de Agente da dita Mesa de Rendas; a fim 
de que tome Jelle conhecimento e dê a decisão que lhe 
parecer justa, pois não'procede a razão em que se fundou 
p:1 r a o não fazer. Se a parte não se conformar com a 
dita decisão, poderá então della recorrer, por meio de 
recurso ordinario ou de revista conforme fôr o caso, 
para o Tribunal do Thesouro ou para o Ministro da Fa
zrnda, observadas as re.~ras prcscriptas nos arts. 760 e 
762 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860. 

Barão de Cotegipe. 

N. 512.-GUERRA.-El\t28n~ NOVEMBRo DE 1877. 

D~ciara quaes os livros que os Commandantes das c_QIQpanhias 
de g11arnição devem comprar á sua custa; e bem assim os que 
devem ser fornecidos pelo Estado para a escripturação das 
mesmas companhias. 

l\li nisterio dos Negocias da Guerra. -Rio de Janeiro · 
em 28 de Novembro de 1877. 

I!lm. e Exm. Sr.-Tendo V. Ex. submettido á 
consideração deste Ministerio, com a informação da 
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Repartição a seu cargo, n.o 22~ de J2 de Outubro ultimo, 
o officio que lhe dirigiu o Commandante das Armas da 
Província da Bahia, apresentando o pedido, que fez o 
Commandante da companhia de cav:lllaria, de um livro 
com. duzentas folha~, p::~ra o registro da çorrespondencia 
offic1al, communico a V. Ex. que ne~ta da ta expeço 
ordem á Intendencia da Guerra, para satisfazer o 
indicado pedido, ficando d'ora em diante estabelecido 
como regra que os Commandantrs das companhias de 
guarnição só devem comprar á sua custa o li v r o de 
carga de armamento, equipamento, etc. e o de carg-a ue 
generos de fardamento, cuja acquisição compete aos dos 
corpos de mais de uma companhia, senuo os outros 
livros fornecidos pelo Estado. 

Deus Guarde a V. Ex .-Duque de Caxias .-Sr. Con
sellleiro Quartel-Mestre General. 

N. til3. -GUERRA .-Ku 28 DE NOVEMBRO DE 1877. 

Declara que as :Ql"!!~~ç~s dos corpos do Exercito não devem ser 
cedidas gratuitamente para festejos de caracter particular. 

:Ministerio dos Negocios da Guerra. -i i o fle Janeiro 
em 28 de Novembro de 1.877. 

111m. e Exm. Sr.-Em vista do que informou V. Ex. 
no seu officio n.o 27~ do Lo de Setembro ultimo_, sobre a 
representação feita pelo Com mandante das Armas dessa 
província contra a pratica nhi seguida de serem empre
gadas gratuitamente em festas particulares as bandas 
de rnusica dos corpos do Exercito, declaro a V. Ex., 
para seu conhecimento e governo, que não convindo 
que as ditas bandas sejam distrahidas do fim de sua in
stituição, com prejuízo d'J respectivo instrumental, que 
se inutilisa antes do tempo marcado para sua duração, 
não devem ser cedidas gratuitamente para festejos de 
caracter particular. , 

Deus Guarde a V. Ex..-Duque deCaxias.-Sr. Presi
dente da Província da Bahia. 

~~ 
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N. 51<Í.- IMPERIO.·- El\129 DE NOVEMBRO DE i877. 

Declara que a falta de remessa do/livro para os recibos dos ti
tulos de qualificação) autorizl à providencia de que trata a 
parte final do art. :lM daslostrucgões annexas ao Decreto n. o 6097 
de :l2 de Janeiro de i876. 

1. a Directoria .-1\linisterio dos Negocias dq Imperio. 
-Rio de Janeiro, 29 de Novembro de 1877. 

Respondendo ao seu officio de 27 do corrente mez, hoje 
recebido, declaro a Vm. que deve, quanto antes, mandar 
affixar editaes n:1s portas da casa da Camara Municipal 
r. d<1 igreja matriz dessa freguezia, e publicai-os pela 
imprensa, convidando os cidadãos qualificados para pes
soalmente procurarem seus ti tu los de qualificação, em
bora já tenha expirado o prazo de 30 dias, marcado no 
art. 93 das Instrucções de 12 de Janeiro Je 1876 para a 
entrega dos mesmos titulas. 

Não tendo aquclles cidadãos procurado seus títulos no 
dito prazo por falta de aflixação e publicação dos editaes, 
e sendo esta falta, como Vm. informa, proveniente de 
não lhe ter sido ainda remettido pela Illma. Çamara Mu
nicipal, segundo lhe cumpria, o livro para o lançamento 
dos recibos dos mencionados títulos, não é cabi vel a pro
videncia indicada np final do citado art. 93, e deve Vm., 
se dentro de 10 dias não lhe fór enviado o mesmo livro, 
proceder nos termos da parte final do art. t5<Í, cuja dis
posição é applicavel ao caso de que se trata, á vista do 
pensamento que a ditou. 

A' Illma. Camara expede-se, nesta data, nova portaria, 
reiterando a ordem que lhe foi dada na de 19 do cor· 
rente ;mez para a remessa urgente do di to livro aos Juizes 
de Paz em exercício. · 

Deus Guarde a Vm.-Anton'io dct Costa Pinto SUva.
Sr. Juiz de Paz em exercido da freguezia de Santa 
Anna. 

Do mesmo teor aos Juizes de Paz das freguczias de S. 
José, Gloria, Candelaria e Santa Rita. 

DEClSÕES DE 1877, 54, 
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N. 515.- JUSTIÇA.-EM 30 DE NOVEMBRO DE 1877. 

Estabelece regras com referencia á Convenção Consular entre o 
Brazil e Portugá.I. 

Circular .-2. a Secção. -1\finisterio dos Nego cios da 
Justiça.- Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1877. 

111m. e Exm. Sr.-Na conformidade do Aviso do 1\li
nisterio dos Negocios Estrangeiros de 26 do corrente, 
sob n. o 25, declaro a V. Ex. que devem ser observa
das as seguintes regras com refereneia á Convenção Con
sular de 25 de Fevereiro de 1876: 

L a Havendo duvida a respeito de nacion~lidade do 
pai fallecido, ao Juiz compete nomear tutor, ainda 
quando haja petição do Agente Consular fundada em 
presumpções. A questão de nacionalidade é preliminar, 
e exige prova perfeita. 

2.a Se a nomeação de tutor já está feita, não a póde 
invalidar o pedido superveniente do Agente Consular. 
Se este demora-se em requerer, a si o impute. 

3. a Cumpre não conf~ndir o estado civil temporario 
dos menores filhos de estrangeiros nascidos no Brazil, 
com a nacionalidade permanente delles. A Lei de lO de . 
Setembro de !860, que permittiu a <1pplicaçãó do estado 
civil do pai aos menores em taes co11dições, deve ser 
otJservada ·em relação aos menores filhos de portuguez, 
por força do art. f8 da Convenção Consular. 

4. a Ao Poder Judiciario falta competencia p1ra res
tringir, ampliar, declarar ou modificar por qualquer 
fórma o que se acha solemnemente estipulado por ajus
tes internacionaes; devendo as uuvidas occurrentes ser 
trazidas ao Governo Imperial. 

O que V. Ex. fará constar aos Juizes e Tribunaes dessa 
província, lembrando-lhes a conveniencia de se evi
tarem con flictos e reclamações in ternacionae.L 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.-Sr. Presidente Ja Província Je .... 
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N. ~16.-JUSTIÇA.-El\I 30 DE NOVEMBRO DE 1877. 

Declara incompetente o Juiz de Paz para julgar processos n~ caso 
de infracção de contracto de prestação de serviços de péssóas 
libertas. - -

2. a Secção.~Ministerio dos Negocios. da Justiça.-
Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1877. · 

Respondendo ao officio de 26 do corrente, em que Vm. 
communica haver condemnado dous escravos a presta
rem serviços na Casa de Correcção, a pedido de seu se
nhor, pelo tempo que lhes falta para obterem liberdade, 
ueclaro que proceueu Vm. incompetentemente, pois, 
embora em tal caso coubesse o processo indicado na Lei 
de 11 de Outubro ue 1837, devêra elle correr, não pe
rante o Juiz de Paz, mas pelo de Orphãos, na conformi
dade do art. 8:) do Regulamento annexo ao Deaeto n. o 

5135 de 13 de Novembro de 1872. 
Deus Guarde a Vm. _;_ Francisco Januario da Gama 

Cerqueira.- Sr. Juiz de Paz da p3rochia de Irajá. 

N. ~H 7. ;_JUSTIÇA. -El\1 30 DE NOVEl\IBRO DE '1877. 

Resolve duvidas sobre o Regimento de custas. 

2. a Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em solução ao officio n.0 163 de 22 
do corrente, que se refere ao do Juiz de Paz da parochia 
de S. João do Rio (;laro e ao do Juiz de Direito dares
pectiva comarca, declaro que os Escrivães de Paz, como 
bem decidiu V. Ex.., têm o~ emolumentos indicados nos 
arts. 157 e 158 do Hegimento annexo ao Decreto n. o 5737 
de 2 de Setembro de 187~, e disposições a que elles se 
reportam, comprehendida a do art. i2l ; mas nada per- -
~eb~~ taes serventuar~os p~la_s intimaçõ~s de despac . _ ;..--~ 
JUdlctae_s_, conforme fot dectdHlo pelo A v1so n. o 2 ~~ ~~ \.:• 
de Janetro de 1876. · ,;/ ,...~~"'.; 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januar~ d4~ama 
Cerqueira.-Sr. Presidente da Província de.~( ~filo, 

<AAAP~ ~~ ~ 

~- ;-. -..·::."': 
"~ -. ',S --~ 
'~-~~-:;.,.~~·· .#~ 
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N. 518.-JUSTICA.-El\I ~ DE DEZEl\IBRO DE 1877. . ;, 

Da competencia das Juntas Commerciaes sobre contractos de 
- sociedade. 

2.a Secção.- Ministerio dos Nego cios da Justiça.- Rio 
de Janeiro, 4 de Dezembro de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.- Com o oficio de 23 de Agosto ulti
mo transmittiu o Presidente da Junta Commercial de 
Belém o recurso, que o respectivo Secretario tnterpozera 
do despacho por ella proferido para não ser archivado o 
contracto social de Francisco Gauclencio da Costa & Filho. 

Sua Magestade o Imperador, conform3ndo-se, por Sua 
Immediata Resolução do :1. o do corrente, com o parecer 
da Secção de Justiça do Conselho de Estado~ Houve por 
bem Indeferir o mesmo recurso: 1. 0

, porque a compe
tencia dos Tribunaes (actualmente Juntas) do Commer
cio sobre a prohibição do registro cornprehende só mente, 
por motivos de ordem publica, os contractos de socieda
des em commandita que dividem o seu capital· em 
acções ; 2. 0

, porque seria contrario aos princípios de 
liberdade individual, garantida pela Consti L uição, que 
podessem os mesmos Tribunaes ou Juntas annullar todos 
os contractos sociaes, ou negar-lhes effeitos para com 
terceiros, quando pertence tal attribuição ao Poder 
Judiciario, mediante as acções competentes. 

O que V. Ex. fará constar ao referido Presidente. 
Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 

Cerqueira.- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 519.- FAZENDA.- El\1 5 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Resolve duvidas suscitadas na Directoria Geral da Contabilidade 
sobre a aceitação dos documentos exhibidos por D. Maria José 
Duarte Nunes para a percepção do meio-soldo integral do seu 
fallecido ma.rido. -. · · · 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 5 de Dezembro de 1877. 

Sendo presente a Sua Magestade o Imperador a duvida 
suscitada na Directoria Geral a cargo de V. S. relativa
meu te á pretenção de D. Maria José Duarte Nunes ao 
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meio soldo integral de seu finado marido o Capitão do 4. o 

batalhão de artilharia a pé Ao tonio Luiz Duarte Nunes, 
o mesmo Augusto Senhor, conformando-se por Sua Im
mediata Resolução de 24 de Novembro proximo findo 
com o parecer emitlido pela Secção de Fazenda dó Con
selho de Estado a semelhante respeito, Houve por bem 
Decidir que, em face da declaração constao te do Aviso do 
Ministerio da Guerra de 5 de Junho ultimo- de ter o 
dito Capitão fallecido, a 29 de Setembro de 1866, no hos
pital do acampamento do Exercito em operações no Pa
raguay, e em consequencia de molestia adquirida em 
campanha-. não póde prevalecer a duvida originada 
da diYergencia entre os dous attestados exhibidos pela 
supplicante, quanto á enfermidade que occasionou a 
morte do official, visto que podia fallecer por effeito de 
mais de uma; devendo, portanto, abonar-se o meio 
soldo á mesma supplicante na conformidade do Decreto 
Legisla ti v o n. o 2618 de 8 de Setembro de 1875. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento c 
execução. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr.Conse
lheiro Direc to r Geral da Contabilidade. 

N. 520.- FAZEND . .\..- El\1 5 DE DEZEl\IBRO DE :1.877. 

Sobre o àbono da gratificação especial aos Engenheiros nomeados 
para servirem como chefes de qualquer trábalho. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro 
em 5 ele Dezembro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, de conformidade com o Aviso do 1\linis
terio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas 
n. 0 H.l0, de 27 de Novembro ultimo, declaraaosSrs. ln
spectores das Thesourarias de Fazenda, para os devidos 
effcitus, que a gratificação estabelecida pela tabella que 
acompanhou o Decreto e Regulamento n. o 29~2 de 10 
de Maio de :1.862, para os Engenheiros, de qualquer 
elasse, que forem empregados como chefes, deverá ser 
abonada só mente qua.qdo della se fizer expressa menção 
no titulo do Engenheiro que fór nomeado para servir 
como chefe de qualquer trabalho. 

Barão de Cotegipe. 
"<AA:A.P~ 
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N. 52!. -AGRICULTURA, COMMERCIO E OBHAS 
PUBLICAS.-E:u 5 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Deciarando que é de utilidade a união das linhas telegraphicas 
do Brazil e da Republica Oriental do U'ruguay' conforme pede 
Augustine Suwiela. 

N. 192.-Secção Auxiliar. -Directoria das Obras Pu c 

blicas.-Ministerio dos Negocias· da Agricultura,· Com
mcrcio e Obras Publicas.-H.io de Janeiro em 5 de De
zembro de 1.877. 

Illm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de communicar a 
V. Ex., qné declarou-se ao Min isterio dos Estrangeiros, 
para os fins convenientes, que é de utilidade a concessão 
requerida por Augustine Susviela, emprezario do ser
viço telegraphico entre Montevidéu e Artigas~ para união 
das linha~ oriental e brazileira. Por esta occasião devo 
informar a V. Ex., que o referido em preza rio não pede 
isenção de direitos de eonsumo; como por impropriedade 
de linguagem se presume do officio do Consul oriental~ 
mas apenas permissão para que uma: parte do material 
telegraphico, destinado ao Estado Orient:!l, seja trans
portado, por agua, atravez do territorio brazileiro, até 
a povoação de Artigas, na margem do Jaguarão. Neste 
sentido rogo a V. Ex., se sirva de expedir as conve
nientes ordens. 

Drus Guarde a V. EK.-Thomaz José Coelho de Al
meida.-A' S. Ex~ o Sr. Ministro da Fazenda. 

N. 522.-MARINHA.- El\1 6 DE DEZEMBRO DE 1811. 

Declara que as Capitanias dos Portos não podem, sob pretexto 
algum, receber 1:ecrutas, qualquer que seja a sua procedencia. 

2.:1 Secção.-N. 21:61.-l\Iinisterio uos Negoeios da 
Marinha.- Rio de Janeiro, 6 de Dezembro ele 1.877. 

lllm. c Exm. Sr.-Com officio n.o 1.327~ de 8 de· 
Jnll1o ultimo, tr:1nsmittiu-me V. Ex. a consulta que 
lhe fôra apresentada pelo Capitão do Porto sobre o pro-
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cedimento que deve ter para com os recrutas que lhe 
foram enviados pelas autoridades policiaes. 

A consulta foi motivada pela ordem q:ue o Diario 
Of!icial publicou em 18 de .Maio ante-rior, mandando pó r 
em liberdade um recruta, em vi~ta da disposição do 
art. 3. o ~ 2. o da Lei n. o 2556 de 26 de Setembro de 
!874. ' 

Em resposta declaro a V. Ex. : 
1.0 Que, ad1ando-se em execução a Lei supr<.~mencio .. 

nada, a qual regula o !llOLlo de prover o contingente 
necessario á Armada, sem a mínima interferencia das 
Capitanias de Portos, não podem estas, sob pretexto 
algum, receber recrutas, qualquer que seja a sua pro
cedencia. 

2. o Que rsta prohibição não comprehende a acei t?.ção 
dos indivíduos que se apresentarem voluntariamente, 
porquanto a lei designa em primeiro lug~r, no art. L 0

, 

§ 1.0
, para a organizaçãq dos contingentes militares, o 

engajamento de voluntarios. 
Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco. 

-Sr. Pre~idente da Província de S. Pedro do Rio 
.Grande do Sul. 

N. ü23.-Il\IPERIO.- El'tl 6 DE DEZE)IBRO DE !877. 

Declara ser applicavel aos casos de reclamações attinentes á va· 
!idade ou nullidade da elejçã,o parcial de qualquer cidadão para 
o cargo de Vereador~ ou- Juiz (i(;· Paz, a disposição do art. 2. 0 

§ 30 do Decreto n. o 267ti de 20 de Outubro de :l87i>. 

:l. a Directoria .-l\linisterio .-los Negocios do Im~ 
perio.-Rio de Janeiro em 6 ue Dezembro de !877. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o olficio n. o 109, de 27 de 
Dezembro do anno passado, f o i presente ao Governo 
Imperial a representação que dirigiram a essa Pre
sidencia Francisco lgnacio Quarti m e outros cidadãos 
contra o procedimento irregular da mesa parochia'I da 
freguezia de Nossa Senhora da Penha do Rio do Peixe, 
a qual, na eleição alli feita ultimamente para Vereadores 
e Juizes de Paz, deixou de computar votos legalmente 
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conferidos áquelles cidadãos, d'onde resultou ficarem 
elles excluidos da lista dos eleitos. 

Expõe V. Ex. que, tendo esses cidadãos recorriuo ao 
Poder Jndiciario contra a deliberação ela dita mesa, foi 
SU3 reclamação decidiu a em 1.. a in.;;tancia, mas não 
as~im na 2. a, por julgar o Tribunal da Relação que ao 
referido poder não era facultado conhecer ele reclama
ções desta natureza em face do art. 2. o ~ 30 Jo Decreto 
n. o 2675 de 20 de Outubro de :1875. 

:\.'. vista destas occurrencias, pede V. Ex. esc la
recimentos sobre a duvida que ellas suscitam, a qual 
póde assim resumir-se: si nos casos de reclamações 
attinentes á validade ou nullidade da eleição p3rcial de 
um ou outro cidadão é applicavel a citada disposição. 

Ouvida a Secção dos Negocias do lmperio do Conselho 
de Estado sobre esta questão, respondeu e !la affirma
tivamente, pelas razões constantes do parecer junto por 
cópia, com o qual o Governo Imperial se conforma. 

Nos termos do mesmo parecer, vai ser presente á As· 
sembléa Geral a duvida su.seitada, a fim de firmar-se a 
verdadeira intelligencia da mencionada disposição. 

O que declaro a V. Ex., em resposta ao seu dito offi
cio. 

Deus Guarde a V. Ex.-.Antonio da Costa Pinto Silva.
Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

Consulta a que se reC'ere o a'Tiso supra. 

Senhora.-Com o Aviso de 28 de Fevereiro ultimo, 
foram presentes á Secção dos Negocias do lmperio do 
Conselho de Estado duas representações relativas ás'elei
cões de Juizes de Paz e de Vereadores da Caniara Muni-' 
êipal da villa da Penha do Rio do Peixe, remettidas pelo 
Presidente da Provinr.ia de S. Paulo, e outra reme~t1J.a · 
pelo Presidente da Provinr,ia de S. Pedro do Rio-Grande 
do Sul, r ela ti v a ás eleições de Juizes d~ Paz e de Verea
dores da Camara Municipal do Rio Pardo. 

Sobre a ma teria de taes representações mandou Vossa 
Alteza Imperial que a Secção consultasse com seu pa
recer, encargo de que vai desempcnhar.;.se. 

As tres representações versam sobre irregularidades 
que se attribuem ás ultimas eleições municipaes dos lu
gares indicados; e, comquanto diversifiquem os defeitos 
arguidos ás de uma e ás de outra localidade, a especie 
juridica é a mesma em ambos os casos. 
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Vê-se dos papeis sujeitos ao exame da Secção que, tanto 
na Penha do Rio do Peixe, como no Rio Pardo, os pe
ticionarias apresentaram reclamações contra as respe
ctivas eleições de Juizes de Paz e de Vereadores aos Juizes 
de Direito das comarcas a que pertencem; que estes 
pt·oferiram despachos, desattendendo as mesmas recla
mações, despachos a final reformados, em virtude de re
cursos para ellas interpostos, pelas Relações de S. Paulo 
e de Porto-Alegre, no sentido de se julgarem a si e aos 
Juizes recorridos sem competencia, á vista do Decreto 
n. o 2675 de 20 ele Outubro de !875, para conhecerem da 
ma teria, fundando-se ambos os acórdãos no presup
posto de não caber ao Poder Judiciario verificar senão 
as irregularidades de fórma do processo eleitoral para 
decretar-lhes total annullação, e nunca apreciar as oc
currencias das eleições, cujo effeito seja aceitarem-se 
estes ou regeitarem-se aquelles votos, por terem sido 
illegalmente contados, ou infundadamente repellidos. 

Foi intenção do legislador, expressa e positivamente 
revelada no Decreto n. o 2675 de 20 de Outubro de i875, 
arredar do julgamento das eleições de Juizes de Paz e de 
Vereadores qualquer intervenção dos agentes adminis
trativos e do proprio Governo Imperial. 

Pelo citado decreto, as irregularidades das eleições de 
Juizes de Paz e de Vereadores das Camaras l\lunicipaes 
encobrem-se no amplo e sombrio manto da prescri pção, 
si não sãoallegadas pelos interessados dentro de 30 dias, 
contados da data da apuração geral, a que se refere o 
art. 2. 0 § 29. 

As reclamações apre~entadas no prazo indicado são 
julgadas pelo Juiz de Direito, funccionario competente (pa
lavras da lei) para conhecer da validade ou nullidade 
de taes eleições, com recurso para a Relação do d istricto. 
Assim, pois, o§ 30 do citado art. 2. o não permitte que 
conheça da ma teria senão o Juiz de Direito, com recurso 
para a Relação, provocado pela reclamação que sómente 
a elle póde ser apresentada. 

Determinado tão claramente o regimen da nóva lei, 
as expressões validade ou nuZlidaàe das eleições de Juizes 
de Paz e de Vereadores das Camaras Mnnicipaes, empre-
gadas no § 30, não podem referir-se unicamente aos yi-
cios que destroem a essencia da eleição, mas a toda e 
qualquer irregularidade, cuja influencia possa nesta~ 
naquella parte se fazer sentir para este ou para ~lf~" (.t~i 
eHei,to, que deva ou não legalmente perdurar.~:.'\ . .\:~\'-"' 

E assim q~e, não ~ev:e~do ser _co :a tad?s os x_g,~p~r 
ventura recebidos de md1V1duos nao quallfi.ça_ctOS', o Ju1z 
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de Direito e a Relação devem julga l-os nullos e mandal-os 
descontar, proferindo assim a nullidacle do recebimento 
d<Hluelles votos, e julgando válido quanto ao mais o pro
tesso ele i tora 1. 

Não obstam as palavras do 2. 0 período do pangrapho 
c i ta u o ( 30 l-declarará nullct a eleição si ven"jicar a lgmn dos 
casos applicaveis do art. 1. 0 ~ 2o desta lei, etc., porquê, re
ferinl1o-se cllas evidentemente ú hypotbese da annnl
l::ção de todo o processo, quiz o iegislador precisar os 
C<iSOS de nullidade completa c absoluta, e por esta fórma 
coa reta r a 3mp!i tuc1e com que poderia reputar-se o jul
gador, si tal definic;ão se não déssc para o acto, relativa
mente mais grave, de uar ror nullo todo o trabalho das 
assemblé:!s parochiaes. 

A Secção não insistirá na argumentação que em di
versas e seguidas consull:1s tem adduzido para funtla
mcntar a intelligencia que dá á lei no sentidodc ter 11-
cado o Governo cxctnit1o de qualquer ingcrencia no jul
gamento das rleições de Juizes tle Paz e de Vereadores 
das Cam:.:ras 1\lunicipaes; tem de consider;1r, no ponto 
de vista da doutrina que suslenta, o deferimento das 
rcprcscntaçüessoiJre as qn;1cs Vossa Alteza Imp:Tü&l man
dou-lhe qnr ,·on-:ultc. E' o ponto que importa c onJe 
está a difficuldade. 

Os petieion;irios rcclamc;ram a tempo, clirigiram-sc á 
(!Utoricladc cornprtcntc, usaram do meio legal, e vêm 
dizer a fin::l que r.ão aell:tram quem lhes i1zesso justiça. 
Esquivando-se o Poder Judiciaio, que primeiro pronl
raram, vem pedi l-a au Governo lmper i;ll ~1 ue julgam com
petente, porque a lguem lwvcrá que o seja para faze l-a. 

Si o Governo tambcm se declarar, como não púde deixar 
de declarar-se, ineon1petcntc pnr-a conllcccr elas rcclam<l
ções apre::;cntad;:s em tempo llahi I c na devida fórma, si 
nenhum elos dons pacJcres, cnc~rrcgados da immcuiala 
execução das lf'is, julga estar na sua csphera ele acção 
a realização da de que se trata, como se h a de providenciar 
para dJr vida real e pratica ao preceito t~rminante de 
uma lei vigente, que reconhece ao cidadão votante de 
catla municipio o direito de rceLl mar contra a eleição dos 
Juizes de paz c dos Vereadores do lugar em que é mo~ 
radar? E esta a questão. 

O le.~.dsl;ulor previu em geral a llypothcso de faltar aos 
cidadãos a justiça, por não se julgarem as autoridades a 
quem procur3sscm com o poli c r de fazel-a, declaran
do-se incompetentes; mns a previsão não podia abranger . 
caso tão grave, como o de se escusarem á provocação dos 
interessados os representantes mais elevados da judica-
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tura e da administração, a 2.a 1nstancia judiciaria e o Go .. 
verno Imperial. 

A Lei de :18H, pela qual foi creado o actual Conselho 
d'Estado, incumbiu-o de consultar_, quando o Impera
dor Houvesse por bem ou vil-o, entre outras questões 
sobre conflictos de jurisdicção entre as autoridades ad
ministrativas, e entre estas e as judiciarias. 

O regimento provisorio (ainda hojeunico) do Conselho 
do Estado, mandauo executar por Decreto n. o 124 de 5 
de Fevereiro de 18!12, nos arts. 24 e seguintes definiu 
os conOic tos e determinou a competencia e processo para 
sua resolução. Taesconflictos, porém, ainda os negativos, 
de que trata o art. 28, são os que se dão entre as auto
ridades administrativas e judiciarias de categoria infe
rior, c não se podem nelles comprehender casos como 
ests, em que a duvida levanta-se sobre a extensão da 
attribuição que, retirada ao Governo, o Poder Judiciario 
entende pertencer-lhe sómen te para conhecer da validade 
ou nullidade de todo o pro~·,esso da eleição :n:unic_ipal, 
e não para apreciar as occurrencias, que não a Invalidam 
de todo, mas in11ucm em seu resultado. 

Trata-se, no conceito da Secção, de intelligencia da 
lei, c é o caso de interpretação authentica, pois que os 
dous poderes encarregados ela immediata execução das 
leis entendem-n'adircrsamente para imputai-a cada umá 
csphera de acção do outro. 

As leis não podem deixar de ser executauas, o poder 
public~ deve satisfação aos direitos das partes, por ellc 
garantidos. Torna-se, pois, indispensave1 firmar o sen
tido ela disposição .duvidosa, c para tanto só tem c ompc
tencia o Poder Legislativo, na· fórma do art. 1.5 ~ 8. o da 
Constituição do Irnpcrio. 

Tal é o parecer da Secção. 
Vossa Alteza Imperial mandará o que achar em sua 

alta sabednria. 
Sála das conferencias da Secção dos Negocias do 

lmperio do Conselho de Estado em 15 de Se'tembro de 
1877 .-Paulino José Soares de Souza. -Jeronymo José Tei
xeira Junior.- José Pedro Dias de Carvalho. 
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N. õ2~.- FAZENDA.- EM 7 DB DEZEMBRO de !877. 

Indefere um recurso ácerca da cobrança dos emolumentos de uma 
nomeação, declarando, porem, que tal imposto só é exigido das 
maiorias dos vencimentos dos empregaefós~ decretadas por Lei 
ou Regulamerifõ, ·quando ha titulo ou apostilla. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 7 de Dezembro de 1.877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro NacionaL, communica ao Sr. Inspector da The
sourariade Fazenda da Província da Bahia, que o mesmo 
Tribunal resolveu não tomar conhecimento do recurso 
transmittido com o seu officio n. o 9'a: de 21 de Setembro 
ultimo, interposto por Erico Possidonio da Silva Vieira 
da decisão da dita Thesouraria, que não attendeu á re· 
clamação que fizéra contra o acto da Recebedor ia, que 
cobrou-lhe o imposto de emolumentos de sua nomeação 
para 3. o Escripturario da Alfandega sobre a quantia de 
l: HS36l1iõ, correspondente ao excesso entre o venci
mento de üOObOOO que percebia como Praticante ante
riormente á publicação do Decreto n. o 6272 de 2 de 
Agosto de 1876, e a de i : 6õ38l1l5 que passou a ter quan
do foi nomeado 3. o Escripturario, em l1 de Outubro de 
1876 e não sobre a differença de 8!165708 entre esta ul
tima quantia e a de 801~707 que então lhe competia, co
mo Praticante, em virtude do citado decreto, visto ter 
o mencionado recurso sido interposto fóra do prazo de 
30 dias marcado no art. 8. o do Regulamento de 31 de 
Janeiro de 187!1. 

Declara, entretanto, ao Sr. Inspector, para seu conhe
cimentó e devidos effeitos em questões identicas, que o 
imposto de emolumentos só é exigido das maiorias dos 
vencimentos dos empregados, decretadas por Lei ou Re
gulamento, quando ha titulo ou apostilla, como bem se 
deprehende do final da decisão do Thesouro, n. o 62, de 
~ d.e Março de i872. 

Barão de Cotegipe. 

e.AA:N\:fi:.A:J''<P 
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N. 525.-FAZENDA.-EM !ODE DEZEMBRO DE 1877. 

rermitte que os Collectores de Rendas Geraes da Província da 
Parahyba se retirem dos respectivos municípios durante a 
secca que flagella a província, sendo considerados licen
ciados. 

Ministerio dos Negocios'da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em :10 de Dezembro de :1877. 

O B1rão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, tendo em vista o que informa o Sr. 
Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província da 
Parahyba em officio n. 0 98 de 12 de Outubro ultimo, 
sobre o facto de terem alguns Collectores das Rendas 
Geraes do baixo e alto sertão da mesma província, onde 
os horrores da sêcca mais se têm feito sentir, solicitado 
exoneração dos seus lugares, attenta a falta de generos 
alimentícios e a difficuldade em que se acham para pro
moverem os meios de sua subsistencia e de suas famí
lias, au toriza·o para permittir que taes Collectores se 
retirem dos respectivos municípios .. guardando os livros 
de escripturação e considerando-os licenciados para 
reasiiumirem o exercício de suas funcções quando cessar 
a crise; tomando, porém, de accõrdo com a Presidencia 
as providencias que, segundo as circumstancias de cada 
localidade, ma i., convierem aos interesses da Fazenda 
Nacional e dos contribuintes, e dando conta ao The
souro do que resolver a semelhante respeito. 

Barão de Cotegipe. 

N. 526.-FAZENDA. .-EM 10 DE DEZE~IBRO DE !877. 

Indefere o recurso. de um 1. 0 Escripturario de Alfandega, con
cernente á substitui?ão do respectivo Ins~~ctor. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 10 de Dezembro de !877. 

O B1rão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. lnspector da The
souraria de Fazenda da Província do Espírito Santo, que 
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o mesmo Tribunal resolveu indeferir- o recurso, trans
mittido com o seu officio n. o 45 de 8 de Outubro ultimo, 
interposto pelo 1.0 Escripturario da Alfandegada mesma 
provincb, Alexandre Norberto da Costa, do despacho 
da mesma Thcsouraria, que não attcndeu á reclamação 
que fizera contra a designação do 1.0 Escripturario 
Antonio José de Mattos Lucena para substituir o res
pectivo Inspector nas suas faltas e impedimentos; visto 
não proceder a rcclam:1ção do re~orrentc, pois, não 
obstante contar igual antiguíclade de classe que o de
signado, tem este mais tempo não só naquella Alfah
dega como no serviço publico geral. 

Barão de Cotegipe. 

N. ü27.-:MARINHA.-E:u 10 DE DEZEl\Inno DE 1877. 

Declara que aos Q!!!c!~es das diversas classes 4a Arm:.tda quàndo 
viajam c.om licença, não se pódc abonar passagem por conta 
do Estado\ nem mesmo para ser a importancia descontada 
nos futuros vencimentos. 

Circular.- 2~a Secção. -1\iinisterio dos Negocias da 
Marinha, .10 de Dezembro de !877. 

Illm. e Exm. Sr.-Aos Officiaes das diversas classes 
da Armada que se retiram com licença das commissõcs 
em que se acham, não podem ser concedidas passagens 
por conta do Estado nem mesmo mediante desconto de 
vencimentos, ou qualquer outra fúrma de indemni
zação, em vista do Decreto n. 0 1,~:013 de 9 de Novembro 
de 1.869, expressamente promulgado para regular essa 
parte do serviço. O que communico a V. Ex. para os 
devidos effeitos, recommendando-lhe que seja rigorosa
mente executado o citado decreto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Pereira Franco· 
-Sr. Presidente da Província de ..•. 
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N. ~28.- JUSTWA.- El\1 iO DE DEZE:\IBRO DE 1877. 
" 

Não ha int~ompatibilidadc entre as func~;õ,;s d!; Interprete e as de 
Despachao tes geracs c caixeiros destes. 

2.a Sccção.-l\Iinisterio dos Ncg·ocios da Justiça.-Rio 
tle Janeiro, lO de Dezembro de 1877. 

Illm. c Ex.m. Sr.-Em solucão á con:;ulta da .Junt::t 
Commercial da C;.Jpital dessa prÓvincia, declaríJ a V. Ex. 
que~ não ha incompa LibiliJade entre as funcções de In
terprete e as Llc Despachante::: geracs c c<:ixeiros destes, 
salvo quando o intlividuo, que ::ts accumular, tenha de 
inLervir em assumpto de seu intcres::;e ou dos seus pa
trões, pois neste easo verifica-se u;n impedimento limi
tado, conforme a doutr:na ão A riso n. o 208 de 22 uc 
Abril uc 1876. 

O que V. Ex. fará constar ;i mesma Junta, rccommen
<1ando-lhc que não só informe sourc a convcninncia de 
se applicarem á Provincia do Ceai'á os re.~ulamentos 
mandados ol;servar na praça do jL:rnnhão pelos Decretos 
n. os ~52 de 2 de Abril, e 100') e JOOl ue 20 de Junho de 
18J2 sobre Curh~tores, Interpretes e Age o tes de lei lã o, 
mas tlmbem in,!iquc e flllH.lamento as altcr~H:õcs, que 
mais neee:;sarias parecerem. 

Deus Gut!rde a Y. Ex.- Franâsco .Janurzrio da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da. Provincia do Cearú. 

N 520.-FAZENDA.-E:u 11 DE DEZEMllRO DE 1877..: 

Dá provimento ao recurso do mestre de um llyate, restringindo 
a Il}Ulta que lhe fui'J. imposta. p9r indevida desearga de parte 
~-o carregamento, á importanci~ dos respectivos direito~ de 
consumo. 

l\Iinisterio dos Negados th F~;zenua. -B.io de Janeiro 
em 1 i de Dezembro de 1877. 

O B:1rão de Cotegipc, Presidente do Tribunal do Thc-
5ouro Nac:ional, eommunica ao Sr. lnspcctur ua The-. 
snuraria Jc Faz:?ncla da Província ele S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, que foi presente ao mesmo Tribun:1l o 
recurso transmittido com o seu officio n. o 1:-22 de 7 de 
Junho ultimo, interposto pelo mestre do hyate Narcizo, 
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André Soares Vieira, da decisão da dita Thesouraria 
confirmando a da Alfandega de Porto Alegre, que o' 
multou na quantia de i: 7206000, na fórma do art. 377 
do Regulamento de f9 de Setembro de 1860, por ter 
descarregado 86 volumes sem despacho ou licença do 
Inspector daquella Alfandega, embora viessem por cabo
tagem e houvessem pago os direi tos de consumo na 
Alfandega da cidade do Rio Grande ; e b Tribunal : 

Considerando que a multa imposta ao recorrente 
excede os direitos a que estavam sujeitas as mercadorias 
constantes dos referidos volumes, os quaes importam 
em 457~780; 

Considerando que o citado art. 377 manda imp6r nos 
casos de que se trata a multa de 10~000 a iOOJOOO por 
volume, ou igual á importancia dos direitos das mer
cadorias descarregadas ; 

Considerando que, não tendo havido fraude, mas 
simples infracção do mencionado regulamento, a multa 
imposta excedeu á importancia dos direitos a que 
estavam sujeitas as mercadorias descarregadas, tor
nando-se assim vexatorio e contrario ao espírito desse 
regulamento que, mandando impôr a multa de !0~000 a 
!006000 por volume, a restringe á importancia dos 
direitos: 

Resolveu dar provimento ao recurso, para o fim de im
pôr-se ao recorrente a multa de 457~780, em que im
portam os direi tos dos 86 volumes descarregados sem 
ordem da Inspectotia da Alfandega de Porto Alegre, 
sendo alliviado do excesso da que foi-lhe imposta pela 
mesma Inspectoria. 

B~rão de Cotegipe. 

N. 530.- FAZENDA.-El\1 12 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Sobre a proposta da Legação Austriaea nesta Curte, referente á 
pratica ainda tolerada no Imperio; de tomar-se o quilate como 
unidade de peso no commercio ~9~-~rilhantes e outras pedras 
pr~i,osas. -

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 12 de Dezembro de f877. 

Illm. e Ex.m. Sr.- Com o seu Aviso n. o 46 de 30 de 
Julho ultimo .submetteu V. Ex. ao conhecimento c 
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parecer deste 1\linisterio a nota da Legação de Sua 
:Magestade Impel'ial e Real Apostolica, que lhe fôra por 
cópia transmittida pela Secretaria de Estado dos Negocias 
E3trangeiros, e em que a mesma Legação, manifestando 
os desejos que tem o Governo austríaco de tornar sua 
legislação sobre o commercio de joias uniforme com a 
dos Estados onde vigora o systema rnetrico, pede se lhe 
ãeclure se é possível acabar com a antiga pratica dos 
quilates~ que ainda é tolerada no Brazil, não obstante as 
disposições do Decreto n. 0 Hn7 de 26 de Junho de i862, 
que introduziu aquelle s-yste·ma no Imperio; e, em tal 
caso, se ao Governo Imperial parece opportuna a cele
bração de um accôrdo internacional para este fim. 

Em resposta cabe-me informar a V. Ex. que. desde o 
anno de 1872, em que effectivamente ficou estabelecido 
entre nós o systema metrico, nenhum documento ou a c to 
official se referiu mais ao quilate como unidade de peso 
para c ousa alguma. 

A tarifa em vigor nas Alfandegas é a de i87~, que 
reduziu áquelle systema todos os pesos e medidas, pelos 
quaes se fazem os despachos de importação. Ahi se 
manda despachar ad valorem os brilhantes e mais pedras 
preciosas, quér sejam importadas em joias, quér sol tas, 
em bruto, cortadas ou lapidadas. 

Semelhantemente se procede nos despachos de expor
tação da mesma mercadoria; tomando-se nelles, porém, 
para base do calculo o preço médio de cada gramma de 
pedras nas ultimas vendas do mercado. 

Nos actos referentes ao no-sso padrão monetario não 
se falla tambem mais em quilates. A Lei n. 0 ~Oi de 11 de 
Setembro de 1816 dava o valor de 4h000 a cada oitava 
de moeda de ouro de 22 quilates; mas os Decretos n.o 2537 
de 2 de Março, de 1860, art. 63 e n.o 6143 de 10 de .Março 
de 1876, art. l. o, substi tuiram as expressões- 22 qui
lates-determinativas do toque da moetla, pelas suas 
corrcsponden tes em decimaes, isto é, 0,917. 

A' vista do exposto, fica demonstrado que já o Governo 
Imperial fez quanto estava em suas mãos para a desejada 
uniformidade de systema, de que trata a Legação de Sua 
Magestade Imperial e Real Apostolica. 

Reconhece, entretanto, que na pratica, isto é, no 
commercio das pedras preciosas e unicamente entre o 
que a elle se dedicam, conserva-se ainda o costu t".'- ü~M 
comprar e yender taes pedras por quilates, não.- S\~ '"'~ 
ter esta un1~ade o s~u representante em dec~áá.X' 

. Esta pratica, porem, que é de data remo.fiss~, não , 
VIgora só nas praças elo Brazil, mas em ,·t~s as que 
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commerciam em pedras preciosas, inclusive nas da 
propria França, onde o systema metrico tem o seu berço, 
sem que até hoje apresentasse inconvenientes que, ao 
inenos ~ejam conhecidos: ao contrario~ parece que ã ella 
agradavel ao commercio, pois que este a conserva com 
tanto aferro e em tantas nações) que dão ao quilate um 
caracter de unidade de convenção inrlispensavel nas 
tra nsacções sobre petl r as preciosas. 

Recorra-se ao tratado das pedras preciosas, por Charles 
Barbot, publicado em Paris em J8~8, pag. 109, e ao 
diccionario universal de commercio e navegação~ im
presso na mesma cidade em 1859, e ver-se-ha cou.firmado 
o que fica acima dito quanto á conservação do quilate 
nas transacções commerciaes das principaes praças 
européas. 

Conseguintemente, se a Austria entender que ha 
vantagem em promover o accôrdo que tem em vista, 
penso que esta questão, por isso que entende com usos c 
praticas peculia1'es do commercio, que os Governos não 
têm força para alterar por actos seus, só póde ser ven
tilada em um congressodos mais notaveis negociantes 
de pedras preciosas das principaes praças da Europa; 
parecendo para isso opportuna a época marcada para a 
proxima exposição de Paris. Desta capital nos Yem a 
maior parte das joias que importamos; e desde que 
nas contas de venda, em vez de virem ellas por 
quilates~ sejam mencionad:1s com o corresponclcnte peso 
em grammas, ninguem mais no Imperio fallarú em 
quilates. 

Deus Guarde a V. Ex.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Thomaz José Coelho de Almeida. 

N. !"j3{.- FAZENDA.- E~I i !f DE D~ZEi\1BRO DE 1877. 

Dá nuis algumas instrucções para os casos dos'palanços de quP. 
tratam as Circulares de 10 de Janeiro e 20 de De.Zembrô de 18G7, 
e de 6 de Agosto ultimo. 

Ministerio dos Negocias da FazemLl. -Rio de Janeiro 
em 14: de Dezembro de 1.877: 

O Barãe de Cotegipe, Presidente do Trilmnal do The
souro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das The-
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sourari:1s de Fazenda, de accôrclo com a Ordem expedida 
á da Provincia de Minas Geraes: 

L o Que os termos dos balanços inesperados de que 
tratam as Circulares de 10 de Janeiro e 20 de Dezembro 
de i8G7 ~ cuja observancia rccommencla a de 6 de Agosto 
Llo corrente :-~nno~ n. o 23, devem ser lavrados nos 
proprios livros de cscripturação da receita e despeza a 
cargo dos Tllcsoureiros, depois de sommados e dcmon~
trados os sc:ldos existentes, c á proporção que o deter
minarem os ditos Srs. lnspectorcs, logo que se apre
sentarem na casa dos cofres para o ex.amc c verificação 
d.e taes saldos. 

2. o Que no r-üso, que não é de esperar, de achar-se em 
atrazo a escripturação dos referidos livros ou de ter 
si<lo executada com erros e lacunas, de modo que difil
culte ou demore a ex<Jcta demonstração dos saldos_, para 
a immediata conferencia c veriHcacão do dinheiro e va
lores CXÍStentes, deverão impur ao empreg-aLlO que SCT
VÍf de Escrivão das caixas, a pena correccional que jul- · 
g-arem applicavel, segundo as faltas ou omissões encon
tradas, Lbndo dis~o conhecimento ao 'flwsouro para ul
terior uelibrracão. 

3. o Que durailtc os referidos hal:mços, n:lo h:1 neces
sidade de se suspender o p:1gamcnto das <lespczas urgen
tes, mas d{)Ve-sc retirar do dinhr~iro já conta <lo o preciso 
para esse firn; assignando as partes as devidas quita
ções nos proprios processos Ja clespcza, ou em avulso, 
para serem as importancias creditadas ao Thcsoureiro, 
depois de lavrados os termos dos ditos balanços. 

Barão de Cotegipe. 

N. ~:32. -JUSTIÇA.- E:u i~ DE DEZE:\IBRO DE 1817. 

So!Jrc o modo de contarem-se o.s seis mczcs de liccn<_;a com 
ordenado, de que podem gozar os Magistrados:-

4. a Scccão.-l\Iinisterio dos Ne!:rOCios da Justica.- Rio 
de JancirÕ, 1.4 de Dezembro de 1877. · 

Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao oficio n. o 939 de 
2~ do mez findo, declaro a V. Ex., para os fins convc
mcntes, que o Aviso n.o 83 de 3 de Março de 1871 não in-
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validou a Ordem n. 0 ~28 de 12 de NoTembro de !862, nem 
o Aviso n. o 23 de 28 de Janeiro de 185í, e ao contraril) 
posi t.ivamente confirma essas disposições; pelo que tem 
o·.Dr. João Vieira de Araujo, Juiz de Direito da comarca 
de Bezerros, nessa provincia, jús ao ordenado, durante o 
tempo da licença, que ultimamente lhe foi concedida por 
este 1\Iinisterio, visto não se dever contar no prazo dos 
seis mezes as licehças concedidas pelo Presidente da 
Relação, e pelo antecessor de V. Ex. 

Deus Guarde a V. Ex.-Franeisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de Pernam
buco. 

N. ~3_3. -JUSTIÇA.-EM us DE DEZEMBRO DE 1877. 

Não póde o Escrivão do J'ury exercer as funccões de adjunto do 
Promotor Publico é C orador Geral de Orphãos, nem servir' 
conjunctamente com o Juiz Municipal supplente, seu irmão. 

2. a Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiçà.-Rio 
de Janeiro, !5 de Dezembro de !877. 

Illm. e Exm. Sr.- A~cusando o recebimento do offi
cio n. o 161 de 16 do mez findo~ e documentos que o acom
panharam, declaro a Y. Ex. que não põde o Escrivão do 
Jury do termo de Alemquer exercer, ainda mesmo provi~ 
soriamente, as funcções.de adjunto do Promotor Publico 
e Curador Geral de Orphãos; nem servir o officio conjun
ctamente com o .Juiz Municipal supplente, seu irmão, 
visto haver neste caso a.jncompatibilidade por paren
tesco, prevista na Ord. Li v. L o Tit. 79~ § ~5, explicada 
por diversas decisões do Governo; devendo, · portãnto, 
proceder-se na conformidade do Aviso n. o 243 de 30 de 
Setembro de .!859. . · 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Januario. da Gama. 
Cerqueira . ..:.... Sr. Presidente da Província do Pará. 
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N. 534.-- JUSTIÇA.- EM iã DE DEZ!MBI\0 DE 1877. 

Sobre a competencia dos Juizes Municipaes quanto á inspecçlo 
das p_r~~_õ_es. · 

2. a Secção.-Ministerro dos Negocias da Justiça.-Rio 
·de Janeiro, !5 de Dezembro de 1877. 

Illm. eExm. Sr.-Em resposta aoofficio n.o Hi5 de 
22 do mez findo, relativamente á consulta do Delegado 
de Policia do termo da capital dessa provincia, declaro : 

Que, na conformidade dos Avisos n. o 2~2 de 22 de Julho 
de 1871 e de 11 de Agosto ultimo, devem os Juizes :Muni
cipaes, quanto á inspecção das prisões, limitar-se ao 
exame do estado dellas, sendo-lhes permi l tido sómen te 
representar e não providenciar; 

Que, finalmente, as ordens desse funccionario, quando 
exorbitarem de sua competencia e infringirem os regu
lamentos geraes ou especiaes sob o regimen das prisões, 
não devem ser executadas, incorrendo em responsabili
dade o Administrador ou carcereiro, que as cumprir. 

Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de Sergipe. 

N. n3n.- JUSTIÇA.- Eu 15 DE DEZEMBRO DE !877. 

Delara que a visita da Policia ás embarcações deYe preceder á 
da Alfandega. 

3. a Secção. - Ministerio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro, H) de Dezembro de 1877. 

111m. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao 
officio n.o 50 de õ do mez findo, que a decisão dessa Pre
sidencia dada á consulta do Inspector da Thesouraria de 
Fazenda e na qual disse que a visita da Policia ás em
barcações entradas deve preceder á da Alfandega, firma
se na disposição dos arts. 369 § 2. o do Regulamento n. o 

26'17 de 19 de Setembro do i860 e 33 do de n. o 268 de 29 
de Janeiro de 18'13, como já foi explicado pela Ordem do 
Thesouro n. o q~2 de 13 de Outubro de 1866. 

Deus Guarde a V. Ex. -Francisco Januario da Gama 
Cerqueira. - Sr. Presidente da Provincia do Ama· 
zouas. 
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N. ~36 .-GUEHRA .- El\1 Hi DE DEZEMDRO DE !877. 
I 

Dá instrücçõcs provlsorias para o Lahoratorlo chimico-pllarma
ccutico, annexo ao HospitãC~Jilitar da Curte. 

:Ministerio dos Negocios da Guerra .-Rio de Janeiro, 
1~ de Dezembro àc 1877. 

Não possuindo o edifkio do Hospital ~il!tar da guarni
ção da Côrte as accommoclações indispcnsavcis para que 
junto á respectiva pharmada possa continu:1r a func
cionar o Labora todo chimico-p!lJrmaceutico, e convin
do dar maior desenvolvimcn to ao mesmo laboratorio, 
resolveu este Ministerio transferi l-o para o proprio na
cional sito á rua Evaristo da Veig<l n. o 29; devendo V .S. 
providenciar de modo que se realize a remoção de 
que se trata, logo que estivcr8m concluídas as obras, 
que se estão fazendo no referido prcdio, a fim do que pos
sa clle corresponder ús necessidDdcs do serviço. 

Uma vez que o laboratorio tem ele 1ic.ar fóra do hospi
tal, posto que ainda subordinado a essa Dircctoria, foi 
mister. organiz~r instrucçJes especiaes, pelas quaes se 
deva reger; o, pois, remetto-as a V. S., p:1ra vigora
rem provisoriamente. 

Não estando o Governo habilitado para augmentar a 
despeza, deverá o laboratorio funccionar com o pessoal 
ora existen'te, sendo que dos respectivos serventes V. S. 
designará um para servir de Porteiro,e JJem assim nomea
rú Lambem um dos serYentes de escripta desse hospital, 
p:1ra encarregar-se da escripturação, de conformidade 
com o que se aclw prcscripto nas tlitas instrucçues. 

Deus Guarue a V. S. -Duque de Caxias.-Sr. Director 
inLerino uó Liospi Ld l\IilitJr ch Curte. 

Inslruc~ôes par·a o Lo.borat.orio chin1.ico·phar• 
:rnaceut;ieo anncxo ao I-:!ospital IUiiitar da <C:ôr• 
t.e., a que se rererc o aviso dest,a data. 

Art. i .0 

O Laboratorio chimico-ph~rmaceutico anncxo ao Hos .. : 
pital Militar da Côrte, emquanto funccionar fóra da
quclle estabelecimento, ficará sob a~immediata respon
sabilidade de um Pharmaceutico militar, continuando 
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subordinado na parte administrativa e disciplinar ao 
Director do referido hospital, e na p::trtc teclmica ao 
chefe do Corpo de Saude. 

Art. 2. 0 

Além do ga1Jinete de analyses, o lahoratorio comprc
llendcrá duas sccc:;õcs : o deposito e a offieina. 

Cada uma Jcstas secções será dirigida por um Phar
maccutico militar ou contractado. 

Art. 3. 0 

O galJinete de analyses, com todo o ma teria I neccssa
rio ao reconhecimento das drogas, etc., e nas condições 
de sa tjsfazer a qualquer exame medico legal, ticará es
pecialmente a cargo do encarregado do laboratorio. 

Art. 4. o 

O pessoal' do labora to rio será o mesmo com que este 
~ctualmentc funcciona no ediflcio do Ho:;pital l\Iilit<Jr 
da Curte, constanJo : 

De t Pharmaccutico militar, encarrcgauo do bbora-
torio. 

De2 clitos milit::Jres _ou contractaclos, ajudantes. 
De 5 manipulauorcs. 
De 3 serventes braçacs, uos quacs um serrirá de Por

teiro. 
Art. o. 0 

Será designado pelo Director do Hospital Militar um 
dos serventes ele escripta do dito hospital, para ter exer
cício no laboratorio, incumbindo-se da escripturação ele 
tlue trata o art. H destas instrucçõcs. 

Art. ü. o 

Poderão ser admittidos na officina praticantes gra
tuitos ue pharmacia. 

Art. 7. o 

Ao Pharmaccutico encorregado do laboratorio in
cum!Je: 

i. o Administrar e inspcccionur todo o estabelecimen
to, como principal responsavel por su:1 ordem e eco
nomia. 
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2. o Dar immediata execução ás ordens que receber do 
Director do Hospital Militar. 

3. o Determinar por escripto a cada uma das duas sec
ções os respectivos serviços, empre~ando toda a vigilan
cia para que o deposito se mantenha convenientemente 
supprido, e os trabalhos da officina não sejam retarda
dos por falt.a de opportuno fornecimento. 

4. o Cuidar em que a escripturação em geral seja fei
ta com asseio e clareza, sempre em dia, e de accórdo 
com o que se determina no art. 21. 

5. o Designar com os clous ajudantes os valores de 
todos os preparados, tendo em a ttenção os preços das 
drogas e o trabalho da manipulação. 

6. o Remetter com antecedcncia ao Director do Hos
pital Milit2r a relação dos artigos necessarios para o 
fornecimento semestral, a qual será presente ao Minis
tro da Guerra para resolver. 

7. o Prestar contas annualmente na Repartição Fiscal 
do 1\linisterio da Guerra, nos termos do § 3. o do art. o~ 
do Regulamento de 17 de Abril de 1868. 

8. o Assistir ao recebimento de drogas e outros arti
gos, procedendo com os dous ajudantes aos necessarios 
exames. 

9. o Organizar semestralmente, para ser remettido ao 
chefe do Corpo de Saude, um mappa demonstrativo das 
drogas empregadas no fabrico e dos produ~tcs obtidos ; 
bem assim um relatorio de todo o movimento e do es
tado do estabelecimento. 

1.0. Participar ao Dircctor do Hospital Militar qual
quer sinistro que occorrer, ou os prejuízos e damnos que 
se derem no processo das prcparf\çüe?, para o fim de se 
rcsponsabilisar quem os ti ver causado. 

li. Dar conhecimento ao Director do Hospital Militár 
c tambem clirectamente á Hepartição Fiscal, das faltas·. 
dos fornecedores, pelas quaes caiba a imposição de multas 
ou outro procedimento fiscal. · 

Art. s. o 

Ao ajudante em serviço no deposito incumbe : 
t. o .1\lan ter eTil completa ordem e conservação todos 

os artigos existentes, medicamentos, drogas, vasilhame, 
etc., separando a ma teria prima dos procluctos phar·· 
maccuticos. 

2. o Apresentar ao encarregado do lahoratorio a nota 
extrahida elo livro de talão dos artigos que, não sendo 
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susceptíveis de quebra ou detcrioramento, se devam tel' 
em dcpo~ito para prompto supprimcnto da officina Q 

oulros fornecimentos. 
3. o Ter sempre em dia, á vista dos documentos de 

receita e clespcza, a cscripturação do livro mappa de 
entradas c sahidas, c conservar em boa ordem toJos os 
documentos c livros do deposito. 

1:. o Di ri!:dr o encaixotamento oú enfardamento dos 
objcctos qui~ tenham de ser fornecidos, c organizar a guia 
de expedição elos respectivos volumes, de conformitladc 
com as ordens do cw:arrcgJdo do laboratorio. 

Art. 9. 0 

Ao ajudante encarregado da officina incumbe: 
i. o Ter sob sua immediat::J. direccão todo o trabalho 

concerncn te·ao fabrico, bem como o .arranjo e consc:r:
var-ão do material ela officina. 

2. o Vela r em que se não adoptem c executem for
mulas que não estejam no formularia do cstalJelc.:i
mcnto, ou que não sejam especialmente auloriz:;das pelo 
encarregado do Jaboratorio. 

3. o Ensaiar qualquer formula nova, antes lle fazer, 
segunLlo esta, preparações em gramlc escala. 

4. o Ter st;mprc em dLl, de accôrclo com os cadernos 
dos manipuladores, a escripturação do liYro do resumo 
das tr;msformac;ões das materias prim<lS em pl·oductos 
chimicos. 

5. o Communicar immeLliatamentc ao encarregado do 
laboratorio qualquer occurrencia que se dê durante a 
fabricação dos productos! 

6. o Apresentar ao encarregado do laboratorio os pe
didos, que serão cxtrahidos do livro de talão, elos ar
tigos de que tenha necessidade a officina· para as prepa
rações ordenadas. 

7. o Hcmcttcr ao deposito, acompanhados de guia de 
ta lã o, os a digas manipulados na oHicin:1, a~ sim como os 
utensílios q ne, por inutcis, tlcv:un ser ürrccJdaLlos para 
legal consumo, coiH·arHio recibo do rncsmo deposito. 

8." Cot1servar em uia e em boa onlcm toda a cscri-
ptura(;ão Lia ofllcina e os documentos respectivos.~-.:-.:.~ 

~ f\1,.). 
. ,6/ . ~~ l.j,\1~~. 

A r t . 1 O. . , <~, \. ~):, "?, 
</ \. "' Aos m:nlipuladorcs inc.umbe: t./ ~· 

1. o Executa r as or~lens q uc recebercmjlo-~judan te 
encarregado da officma, e dar~lhc parte ~qualquer 

DECISÕES DE !877. 'G7 . 
,, 
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incidente occorrido no trabalho, e occasionado por igno
rancia ou descuido. 

2. • Escripturar de modo cbro nos caucrnos as sub· 
stancias recebidas, :1s quantidatles empregadas nas pre
parações e os rcsul ta dos obtidos. 

3. o Dirigir o trabalho dos aprendizes gratuitos. 

Art. H. 

O servente de escripta, com exercicio no laboratorio, 
serã empregado no expediente privatiYo do encarregado 
do estabelecimento, e auxiliará os ajudantes na escri
pturação d3s respectivas secções, conforme as exigencias 
Llo serviço. 

Art. 12. 

Ao servente) no excrr.icio de Porteiro, incumbe: 
L o Exercer a mn ior vigilancia para que não saia do 

estabelecimento qualquer artigo sem guia, que deve 
arcllivar, do encarregado do laboratorio. 

2. o Dar parte por escripto ao encarregado do laho
ratorio, da sahida de qualquer empregado durante as 
horas do trabalho. 

3. o Tomar o ponto dos serventes. 
4. o Cuidar do asseio e guarda do estabelecimento. 

Art. 13. 

Os aprendizes gratuitos auxiliarão os manipuladorcs 
nos tr<~balhos d:1 officina. 

Art. f.í. 

O fornecimento para o laboratorío ~e farú, ou nos 
termos do Aviso de 2~ de Agosto de 1874,_, ou por con
tractos semestraes, conforme fôr ordenado pelo :Ministro 
da Guerra. 

No segundo caso a concurrencía terá lugar perante 
o conselho de compras elo .Ministerio da Guerra, oh~er
vando-se as disposições dos arts. 61, 7'f a 76, 78, so·a 
84, do Regulamento de 19 de Outubro de 1872. 
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Art. lv. 

Além das cópias dos contracto~, de que trata o art. 85 
daquelle regulamento, se extrahirão duas, a fim de serem 
remcttitlas: uma ao Cirurgião-mór, p1ra conhecimento, 
e uso dQ encarregado elo laboratorlo, c outra ao Dircctor 
do Hcspi ta I .Mil i ta r. 

Art. 1.6. 

Os concurren tes aos forncci~en tos do laboratorio 
devem provar que são uroguistas ou Pltarmaceuticos 
haldlitados, c, quando tiverem firma social, exhibir o 
bilhete ue imposto do sem~~strc anterior, com a certiLlão 
do respectivo con tracto. 

Art. !7. 

Todas as Yeze." que o deposito tiver necessidade de 
qualquer supprimcnto, se f<ld o pedido no competente 
livro de talão_, e~ depois ele cxtrahirlo e rubricado pelo 
encarregado do lahoratorio, será rcmcttido ao Director 
do Hospitall\Iilitar, que o mandarú satisfazer immediata
mente, nos termos em que se tiver ordenado o forne
cimento. 

O mesmo pcdiuo, que servirá ele guia de entrada, será 
n:1 occasião desta substituído por outro documento, ex
trahido do livro de talão, que constitue o ele receita. 
Este documento serú entregue ao forner.edor para jus
tificar a conta que mensalmente apresentar, 

Art. 18. 

O fornecedor incorrerú nas multas estabelecidas no 
~1rt. 87 elo Hegulamento de 19 d1~ Outubro de 1872, nos 
casos de dcl!lora ou recusa uc fornecimento, c de apre
scnta<;Jo de artigos fóra das condições do contracto, 
uma vez r1uc se rcconlJeça má f~. 

Art. 19. 

Quando o pedido do laboratorio não tiver immedLlta 
execuçJo, o encarregado deste representará ao Direetor 
do hospital para providenciar. 

Se a falta resultar de negligencia do fornecedor, o~ 
artigos serão comprados no mercado pelo preço cor· 
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rente, por conta do mesmo fornecedor, o qual, irHlcpen
dentemente da multa, em que incorrer, fica obrigado a 
satisfazer a importancia dos referidos artigos. 

Art. 20. 

Além do~ livros de talão, que constituem o diario de 
receita, quér do deposito, quér da oficina; do cliario 
de despeza que deve constar dos proprios documentos 
orignaes, convenientemente encadernados trimensal
rnente, e dos livros mappas, haverá: 

Livros de talão para pedidos. 
Ditos de talão para guias de ex pecl içi;2. 
Ditos de resumo das transformações. 
Di tos das operações dos manipu!adores. 
Di tos de termos de consumo. 

Art. 21. 

A cscripturação de qualquer destes livros será fci la de 
accôrdo com os modelos que forem ministrados pela He
partic;ão Fiscal. 

Art. 22. 

Serão encauernadas por semestres as minutas da cor
respondencia, depois de numeradas, ficando dispensado 
o seu registro. 

Do mesmo modo se praticará com as segundas v ias 
das contas e outros quaesquer documentos, que devam 
ser conservados no archivo. 

Art. 23. 

Será feita no cliario de receita Jo deposito, oLscrva
das as formalillat"Les da lei~ a carga do encarregado do 
laboralorio pelos artigos que licam sob sua guanJa, 
constantes do inventa rio por occasiãci <.la i nstallação 
do mesmo laboratorio no nuvo edi!icio. 

Art. 2L 

Os talões, que constituem os livros diarios ela receita 
e despeza do laboratorio, e os livro.s 1:nappas ficam su
jeitos á Jisposição do ~ 1. o do art. 6U elo Hegultunento 
ele i 7 de Abril de 1868. 
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Art. 2~. 

As perdas por di visão das suhstancias serão levadas em 
conta no dia rio de despeza em a c to especial c detalhado. 

Art. 26. 

O laboratorio funccionará todos os dias uteis, das 8 
horas da manhã ús ~ da tarde; quando, porém, as ne
cessidades do serviço o exigirem, poderá ser o trabalho 
prorogado por uma ou duas horas. 

Art. 27. 

Na folha mensal para pagamento dos empregados, que 
será remettida ·ao Director do Hospitall\Iilitar, se no
tará em casa especial o desconto !que cada um delles 
tiver de sofTrer. 

Art. 28. 

Os a c tos de consumo dos artigos, que forem abs·olu ta
mente imprestaveis, terão lugar, precedendo exame de 
uma com missão composta do cnca rregado do laborato
rio e seus dous ajudantes, com assistencia de um empre
gado da Hcpartição Fiscal, para esse fim commissionado, 
c do Esr.rivão do Hospital l\Iilitar, que encerrará c sub
sr~revcrá os rcferi!los a c tos. 

Tambern com a.ssistcncia de um empregado da Re
partição Fiscal se procederá a inrcntario do laboratorio. 
em todos os annos financeiros. 

Art. 29. 

O encarregado do laboratorio e o servente que exer
cer as funcções de Porteiro residirão no estabelecin)ento. 

Palacio do Rio de Janeiro em 1.5 de Dezembro de 
1877.-Duque de Caxias. 
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N. !)37 .-GUERRA.-E~ 17 DÉ DEZEMBRO DE !877. 

Declara quaes as vantagens, que devem perceber os. Officiaes 
reformados do Exercito, que são tambern honorarios, ql.1ando 
c-~_árnados a serviço. 

Ministcrio dos Negocias da Gucrra.-Rio de Janeiro 
em 17 de Dezembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr. -Devendo os Officiaes reformados 
do Exercito~ que são tambem honorarios, quando chama
do~ a serviço, perceber o soldo de accúrdo com o Decreto 
n. o 63.'} Jc i::> de Se tcmlJro de 184g, c as demais v;:m tagens 
na razão Jo ultimo posto effectiYo que occuparam no 
mcsm.o Exercito~ não foi regular o procedimento da 
Pagadoria Filial da cidade do Rio Grande, abon;:1ndo 
aos reformados Trnentc-Coronel Joaq-uim Corrêa de 
Farias e Capitão José Maria de Carvalho, nos mezes de 
Julho e Agosto ultimas, em que funccionaram em con
selhos de guerra, além dos respectivos solJos ele refor· 
ma, as Yant(lgens correspondentes aos postos de que os 
ditos Officiacs Wm as honr(lS : o que decl;n·o a V. Ex. 
para seu conhecimento e em solução ao seu oficio n. o 22W 
de 16 de Outubro proximo findo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de Caxias.-Sr. Presi-
dente da Província do Rio Grande do Sul. · 

N. f)38.- JUSTIÇA.- EM 17 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Não se póde considerar subsistente o lugar de supplen te imme
diato de um Ju~substituto, cujo lugar foi extincto. 

2. a Secção .-l\linisterio elos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 17 de Dezembro de 1.877. 

Em resposta ao officio de Vm. de 13 do corrente~ 
declaro: 

Que, ex. ti neto o lugar ele O. o substituto pelo Decreto 
n. o 6737 de :1.7 do mez lindo, em virtudt) de Llisposição 
legisbtiva~ não se podia conside1·ar subsistente o lugar 
de supplcnte immecliato ele um funccionario que já 
não existia. 
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Que, a lé ao principio de Janeiro, época em que 
entrará em exercício o substituto opportunamente de
signado para a 2. a Vara C i vel. deve funccionar no 
preparo dos processos, que por Vm. não póde ser 
avocado, o competente Vereador da Càmara 1\funicipal 
na qualidade de cooperador, como substituto media to, 
conforme a deci~ão constante dos AYisos n. os 22! de 
18 de Julho de 1872 c 33 de 24: de Janeiro de 1873, e o 
de 2~ de Setembro ultimo. 

Deus Guardo a Vm .-Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Juiz de Direito da 2. 11 Vara Civel da 
Cúrte. 

N. 530.-JUSTIÇA.-El\I 17 DE DEZ~:\IBRO DE 1877. 

Póde continuar a se1'vir na Hel~ç~o de uma provincia o Juiz 
de Direito removido de uma para outra comarca da mesma 
provincia. 

2. a Secção. -l\linisterio dos Negocias da Justiça.
Rio de Janeiro .. 17 de Dezembro de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex. que o Presidente 
da Relação dessa província procedeu na conformidade 
do :-~rt. 7.u n. 0 2 do Decreto n. 0 5618cle2tle.Maiode 
1874 e Aviso n. o H7 de 9 de Março de 1860, chamando 
para continuar a servir ua H.elação o Juiz de Direito 
BeneLlic to Fclix de Souza, depois de removido da comarca 
da capital para a do Hio das Almas. 

O que V. Ex. fará constar ao referido Presidente, em 
resposta ao otneio dirigido a este .Ministerio em 7 do 
mez findo. 

Deus Gm1rde a V. Ex .-Francisco Januario ·g:1i~:-:--· 
Cerqueira.-Sr. Presidente da Provincia c .. J(~t~ \J 1-\ !~t n8~l 

/.'(0'\,) 
!/~\ ;,* c;.. 
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N. 5~0.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-El\1 19 DE DEZE:\IBRO DE 1877. 

Declara qm~ fica supprimido um dos lugares de coadjuvante de 
4.a classe do serviço do escriptorio da conservação do porto de 
Pernambuco, que se acha vago. · 

N. 36.-3. a Secção. -Directori3 lbs Obras Pu
blicas.-1\Iínisterio dos Negocias da Agricultura~ Com
mercio e Obras Puhlicas.-Hio de Janeiro em 19 de De
zembro de 1877. 

I IIm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para fazer const3r 
ao Director das obras da conservação elo porto dessa pro
víncia, em resposta ao seu ofllcio de 26 de Novembro 
proximo findo, que fica supprimillo o lugar de coadju
vante de .l.a classe do serviço do escriptorio, vago pelo 
fallecimento ele Miguel Joaquim Barboza Fonseca de 
Carvalho que o exercia, conforme propôz o mesmo 
Director. 

Deus Guarde a V. Ex..-Thonwz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. GH .-AGRICUL TU nA, COMl\IERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-E:\I 19 DE DEZEMBH.O DE 1877. 

Declarand0 ficar sciente de terem sido convidadas as adminis
trações uos scrvic.;os telegrapllicos pertencentes aos Estados que 
adheriram ú conven0iio de Hcrné, a se rennire'm em Londres. 

N. 70.-Seccão Auxiliar.-Directoria das Obras Pu
blicas.-1\linistêrio dos Negocios da Agricultura, Com
mereio c Obras Publicas .-Rio de Janeiro em iD de De
zembro de 1877. 

Em resposta ao seu ofiicio Lle lG de N ovcmLro .ilndo, 
soL n. o til52 declaro a Y. S. que tic0 intcirndo de haver 
o Director Ja Secretaria tlo Internacional TelegrJphico 
de llernc, convidado as aclministrac;ões elas Hepartiçõcs 
dos Estêdos que aclheriram ú convenc;ão de S. Pcters-· 
burgo, p:.tra se reunirem no dia i. o de Julho de 1878, em 
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Londres. Scicnte de que V. S. prepara, para remetter 
opportunamcnte :w mésmo Dircct.or, as informações pe
didas em carta de 11 de Outubro ultimo, declaro tambem 
a V. S. que deve enviar á Direetoria das Obras Publicas 
desta Secretaria de Estado, um exemplar de todos os 
documentos e informações sobre o scrYiço telegraphico, 
referido na citada carta, podendo mandar tomar, para 
o mesmo fim, uma assignatura das publicações a que 
este Ministerio não tiver direito como membro da con
venção. Fica V. S. autorizado a mandar satisfazer 
annualmente, cobrando o competente recibo .. ::s des
pezas a que ticou obrigado o Governo Imperial pela 
adhesão que prestou á convenção telegraphica ele S. Pe-
tc~s!Jurgo. · 

Dcu:S Guarde a V. S.-T!wmaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Conselheiro Director Geral elos Telegrapbos. 

N. u12.- AGRICULTURA, C01\H\IERCIO E OBRAS 
·PUBLICAS.- E:u 19 DF. DEZE)mno DE 1.877. 

-Amplia o prazo marcado para se tornar regulares as deriva~ües 

de pennas d'agua, feitas abusi\·amente. 

N. 8o.- 2.a Seccão.- Directoria das Obras Publicas.
:Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-H.io de Janeiro em 19 L1c Dezembro 
de 1877. 

Em ~dclitamento ao disposto em o Aviso deste l\1inis
tcrio de 22 de SetemJJro do corrente anno, sob n. o üG, 
relativamente á ieg i ti mação do p;oso de der i v ações (l'ap;ua 
praticadas abusivamente nos depositas c encanamentos 
ue penn~u; conceuiJas, iica Vm. autorizallo a fazer ex
tensivo esse favor não só aos proprietarios de prcL1ios 
que dentro Jo prazo m:1rcndo naqucllc aviso requereram 
a lcgalisação de derivações, mas tambem a toclos que o 
requererem no prazo de um mez contado ela data do 
cdrtal que Ym. mandará public:1r. 

O que lhe communico para os devidos e1TciLos, e em 
rcspo.;ta ao seu officio n. o 748 de 4 Jo corrente. 

Deus Gu2rdc a Vm.- Thomaz José Coelho de Al
'lneida.- Sr. lnspcctor Geral das Obras Publicas. 

DECISÕES DE 1877, 58 
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N. 513.-IMPERlO.- E.u 19 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Declara que as Camaras l\Junicipaes não podem, por seu livre 
arbitrio, alterar P?_sturas ~pprovadas pelo poder superior. 

1.. a Dircctoria.-l\Iinislerio Jos Negocio:.; do Imperio. 
- H.io de Janeiro em lU de Dnembro de !877. 

Para o GoYerno Imperial rccorrru, em data Je 27 de 
Outubro ultimo, o Yl'rcador da Illma. Camara Municipal, 
Rtcllarel Gervasio l\Ian0eho_, da deliiJeração, que esta to
mára em ses~ão dr. 15 de SetemiJfiJ, de prorogar por sei~ 
mezes o prazo dentro do qual devia ter execução a 
postura approYada p(lr Portaria dc.ste l\iinisterio tle 1:3 
de Dezembro de 187G, rd:lliva á substituição dos velli
culos actualmente empregados no transporte de ca-fé. 

Posteriormente, em 16 de Novembro, representaram 
t:11nbcm C<lntra :~quclla deliberação Gomes Carneiro, 
Monteiro & C.\ allegando que, confiados na execução 
da mesma posl ura, organizaram uma emprcz:t, que está 
prcpar;l(l;r para di'Scmpcnhar aqucllc serviço. 

Tcnuo ~ido ouvida a Secção dos Negocios do lmperio do 
Con~elho de Estado sobre este assumpto, Houve por hem 
Sua l\1a!2·estade o Imperador, Conformando-se por Sna 
Jmmediata Resolução de Hi do corrente com o parecer da 
mesma Secção, exarado em Consulta de 27 do mez passa
do, ManJar de·· Iara r á Illma. Camara .Municipal: 

L o Que, a vista das uisposiçõcs da Lei elo L" de Outu
bro de 1828, devendo considerar-se obrigatorias, tanto 
para os munitipes como para as proprias C:1maras Mu
nicip::lCs as posturJS por ellas promulgadas, depois de 
sua approvJçiio pelo poder superior, falta ás ditas Ca
maras o direito de, por sua propria autoridade, altera
rem o disposto em taes posturas; competindo-lhes o 
meio unico de reformai-as pelos mesmos tramites por
que foram approvauas; 

2. o Que, portanto, não tendo n Illma. Camara Muni
cipal :1~sim proceuido CJUanto á mencionada postura de 
f3 de Dezembro de iSiG, visto que por sna propria au
toriclacle e sem arprovação elo Governo Imperial a al
terou, proroganclo o prazo nclla marcado para sua 
execução, deve a Illma. Camara considerar sem effeito 
a clf·liberação que tomou, e m:mdar pór em execução 
a di ta postura naquelle prazo.- Antonio da Costa Pinto 
Silva. 
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N. n-lí.-FAZENDA.- EM 19 nE oEzE:\IBRo nE !87i. 

Os cascos vasios que tiverem sen·ido para o transporte do oleo 
destinado aos J?!~~róes, devem ser vendidos, e recolhido o seu 
producto ás respectivas Thesourarias de Fazenda. 

Mi n isterio tios Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 19 de Dezembro de i877. 

O B 1rão de Cotegipe, Prcsiuente do Tribunal tio Thc
souro Nacion;d, declara aos Srs. lnspcetores das The
sourarins ele Fncnda, para a devida execução na p:1rlc 
CJUC lhes diz rcsrJcito, que o Ministerio da .Marinha resol
veu, de aecôrdo com o Direetor Urral da Repartição de 
Pharócs c com o Cont:.~do:· da )l::trinha, conforme com
munieou em Aviso 11.

0 2/:J~) de 12 do corrente mez, que 
os cnscos vasios que tiYcrem servido para o transporte, 
uesla Córtc até cada uma das Capitanias de portos das 
proviEeias, uo oleo destinado aos pharúes, sejam ven
didos, com as formalidades legaes, recolhendo-se o pro
tl ucto f1s mesmas ThesoUfél rias. 

Barão de Cotegipe. 

N. ~)'J.;J.- FAZENDA.- EM 19 DE DEZE:\lllRO DE 187i. 

Dü provimento a um rccurs:> de KirchhotTer ~t.: Companhia, man
dando que a mercadoria por elles suhmettida a despacho, e 
que a Alfandega classiGcou como-ganga não especificada, te
nha a classificação de riscado cu cassineta de algodão." 

l\linistcrio elos Negocias ch Fazenda.- Rio ele Janeiro 
em 1D de Dezembro de 1877. 

Comnnwico a V. S., para o~ devidos efTeitos; que, 
tendo sido prc~cntc ao Tribunal do Thrsouro Nacional o 
recurso interposto por KircllhoiTPr & Companhia da tle
ci~ão dess:J li1Spectoria de 20 tle Maio ultimo, que clas
sifitou r-orno ganga não especificada, sujeita á taxa de 
mil r!~is por kilogramma, a mercadoria constante da 
amostra junta, vinda de Hamburgo no vapor allernão 
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Bahia, e submettida a despacho em 9 de Abril do cor
rente anno corno riscado de algodão até doze fi0s, sujeito 
á tax" de GOO réis por kilogramn:a, o mesmo Tribun:ll 
resolveu d<Jr provimento ao reeurso, c mandar que a 
referida mercadoria seja classific.a(Ja como riscado ou 
c:1ssineta de algodão, p~ua pagar a taxa do art. ;)17 da 
Tarifa das A I Linrlegas, conforme jú foi decidido pela Or
qem n. o 41 uc 10 ele Março ultimo ; cumprinào que as
sim se observe nas futuras conferencias. 

Deus Guarde a V. S.- Barclo de Cotegipe.- Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandegado llio de Janeiro. 

N. ;jft:G.-F AZENDA.-EM iü Df: DEZE:\IBRO DE 1877. 

As mercadorias despachadas para consumo não são admittidas a 
i despacho de reexportação~ para se restituírem os direitos pagos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 10 uc Dczembfo de 1877. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thcsouro Nacio
nal o recurso interposto por Langheinric!l Cast:Jgnoli & 
Comp:mhiada cleeisão dessa Inspectoria de ft: de Outubro 
de 187(5, que negou-lilcs a restituição dos direitos de con
sumo pelas 400 pc~.:as de cassa de algodão branco, 1 iso, 
vindas de Liverpool no vapor in.!.ilcz OliJers, e sulllnclLi
cbs a despac!Jo pela not:1 n. o 8'!:1} de 18 de Agosto do 
mesmo anno, visto n;io se conformart:m com a classifica
ção dada pelo Conferente da s~1hida, e pretenderem 
reexportar a mercadoria para o porto de seu destino por 
entenderem que ella não podi::~ supporL:1r a t~;xa ele cinco 
mil réis por kilugramma a que foi sujeita, o mesmo 
Tribunal: 

Consider;mdo que, segundo o art. G20 Jo H.egulamcnto 
de 1.G Je Setembro de t8GO, as mercadorias desp:u.;hadas 

. vara consuwo uão são admittidas a despacho de reex-
portação, p~1ra Sl~ restituírem os diruitos pagos: . 

H.esulYcu indeferir o dito rccur.so. O que commumco 
a V. S. p~1ra seu ccnl1ccimento e devidos eíleitos. 

Deus Guarde a V. S.-Barão deCotegipe.-Sr. Cunse
llwiro Inspector tLl Alfandcga do H i o de Janeiro. 
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N. ~17 .-FAZENDA.-El\1 20 DE DJ~ZE~IBilO DE 1877. 

Determina que se prosiga n::s diligencias legacs relativamente 
ú apprc!Jcnsilo, feita pclà AIL:mdcga d~ Bahia, do café embar
cado clandestinamente nó·--J)ataclw a!lemão Fúlo, visto ter 
sido inrleferido o recurso interposto a tal respeito para o Con-' 
selho de Estado. 

l\lin isterio dos Negocias ela F~zcnd3 .-Rio de .T:lnciro 
em 20 de Dczcm!Jro de 1877. 

O Barão de Cotcgipr, Presidente do Tribunal do T!Je
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thc8ouraria 
de Fazenda da Província da Bahia qur, tendo sido inde
ferido o recurso in ter posto p:1ra o Conselho c! e EstCldo 
pelos negociantes l\loreno & Companhia, ela decisão elo 
mesmo Tribunal. que, confirmando a da Thcsouraria, 
julgou procedente a :1pprchens:io feita p::la Alfandcga da 
dita proYincia de mil saccos com café emlnrcados clan
destinamente no p3 tacho allcmão Ft'do, c im pôz ao res
pectivo Capitão a multa ele q_uc trata a 2. a parte elo art. 
377 do H.e2'nlamento cl:ts Alfandegas: cumpre que se pro
cet1a ús ulteriores diligencias rccommendadas nesse Re
gulamento, as qu3cs foram su;;:pensas em virtude da 
Ordem n. o !1,8 de 17 de Abril do corrente ~mno. 

Barãa de Cotegipe. 

N. 548.-IMPERIO.-PORTARIA DE 20 DE DElEl\IBRO 
DE 1877. 

Dá Instntcr;ücs para o provimento da~;; cadeiras do Imperial Col
leg-io de Pedro If. 

Sua l\Iag-esi a de o Impera dor Ha por bem que, para o 
provinwn lo das cadeiras do Impc·rial Collegio de P-edro H, 
se obsen'em as scQ"uinks Instruccões: 

Art. 1. o Ao con'êurso para o pr.ovimento Jc cada uma 
das cadeiras precederão os requisitos especificados nos 
arts. 1~ a 15, 18 c 20 Jo Hcg-ulamcllto que bi.lixou com o 
Decreto n.o 1331 A de 17 de Fevereiro de 18;)1:. 
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Art. 2. 0 Os candidatos serão examinados por duas 
pessoas nomeadas pelo Governo, _tiradas_, scmpl'c que fOr 
possivel, do corpo doccn te do Collegio; e serão julgados 
por um:1 commissão presidida pelo Inspcctor geral da 
instrucção primaria e secunllaria do município da Córtc 
e composta dos examinadores, do respectivo H.eitot· e de 
um membro do Conselho Direetor designado pelo Go
vcr no. 

Art. 3. o As provas constarão: 
I. De um:.1 tlle;;c sobre pontos formulados pelos exa

minadores, a qual deverá ser entregue impressa quinze 
dias depois c defendida perante a com missão ; 

li. De uma prova cscripta sobre um ponto tirado 
á sorte na occasião ; 

IH. De uma prova oral sobro um ponto dauo. 
Art. 4:. o Os pontos das tres provas deYcm ser diffe

rentcs entre si; mas em cada prova o ponto será o 
mesmo para todos os candidatos, excepto na prova oral 
quando forem tantos os c:múiuatos, que se torne impos-

. sivel fazer a prova em um só dia. 
Art. 5. o As provas cscripla e oral poderão pr!3cedcr 

á defesa de thcsc, para maior brevidade na mar:::ha elos 
concursos. 

A r t. G. o Os c:mclida tos terão c1 uas horas para a prova 
escri pta e uma hora para a prova oral, pouendo a com
niissão, si julgar convenicn te, prorogar o tempo em 
ambos os casos. 

Art. 7. o A prova escripta constará: em sciencias- de 
uma dissertação sobre assumpto do ponto tirado á sorte; 
em línguas e~trangeiras -da traducção de um trecho 
em prosa c de outro em verso, e Ll<! de um trecho de 
poesia port ugueza; em lingua vernacula- do dcsen
volvilllento Lie um tbcma da grammatic:a philosophica e 
da a na lysc ct ymologica remon tandoa té á origem conhe
cida das palavras, quér se aclle nas línguas grega e la
tina, quér nas lin.~nas vivas lle outras nações. 

§ 1. o Si a cadeira püsta em concurso abranger mais 
de uma ma teria~ os candidatos f a rã o a prova esc ri pta em 
uma dcllas, a oral em outra, c a thcse poderá ainda ver
sar sobre outras, si a caueira comprehendcr tres ou 
mais ma terias. 

§ 2. o O papel que aos candidatos for distrilmido pnra 
a prova escript<1, scrú.rubricado pelo lnspcctor Geral. 

Art. 8. o A prova oral constará de uma prelccção so
bre um po!ito tirado ::24 horas antes. 
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Paragrapho uni co. Emquan to falia r um candidato, os 
que se lhe~ seguirem serão recolhidos a uma sala cl'ondc 
não possam ouvi l-o c onLie fi.carão incommuuicnveis. 

Art. 9. o Na proposta do Inspector Geral ao Governo, 
depois de julgadas as provas e dado o juizo fundamental 
pela commissiio julgadora, ter-se-lla presente o disposto 
no art. !i9 do H.ei.!ulame.nlo approvaclo pelo Decreto 
n. 0 2006 de 2-í ele Outubro de 1857, quanto á preferencia 
no provimento das cadcir;1s; será Lambem motivo de 
preferencia, em igt1aldacle de circumstancias, o facto Llc 
achar-se o candidato occup;mclo o lngar interinamente. 

Palaeio do Rio de Janeiro em 20 de Dezembro de 
1877.-Antonio da Costa Pinto Silra. 

N. 549. - FAZENDA.- E~l 21 DE DEZE:\lBRO DE 1877. 

Nega provimento a uns recur~os sobre !llulta de direitos do
brados por ditTerença dt) qualidade em despachos de cal
çado. 

Ministerio dos Negocias Ja Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 21 de Dezembro de :1877. 

O B:~.rão de Cotr.gipe, Presidente do Tribunal do The-
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thc
souraria de Fazenda da Provineia de Pernambuco que o 
mesmo Tribunal resolveu não dar provimento aos re-
cursos transmittidos com o seu oiTido n. o lüO de 6 de 
Se tem hro uI ti mo, intcrpost os pelo~ negociantes Ro
drigues Irmãos, da decisão da Alfandcg-a da dita 
província que impoz ao~ recorrcntc>s a mulla de direitos 
em dobro, na fórma do art. 18 do üecreto de 20 de 
ALril de :l870, pela ditlerença de qualidade encontrada 
em uma porção de caiÇ<!do qae sulnnetterarn a despacho 
pelas notas n. o• !99 e 418 de 25 Je Julho do corrente 
;mno; ústo estar a importancia dos direitos compre
!Jendida na alçada da referida Alfandega, e não se~--
verificado algmna das hypotheses de que.' ~-:;~f'. Ai>~~~ 
76l § L o do Rc~ul.amen to de 1\J de Selc~~\.i<t~~~~ rr r!íí~ 
para serem aLlrmltJClos como recurso ~/:-~mà". 

,;., -~-
Barão ic rMigipe. 

~-. 
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N. 5~0.-FAZENDA.-E:u22DE DEZEMBRO de 1877. 

Trata de um recurso, de que o Tribunal do Thesouro ~acionai 
não tomou conlleciment0, contra a 'exigt::ncia de direitos sobre 
o valor de dez malas ele papelão, 'cobertas de lona, em que 
vinham acondicionadas outras tantas maclJinas de costura. 

l\Iinisterio dos Negocios rl:l Fazenda .-Rio de J:mciro 
em 22 de Dezembro de 1877. · 

O Barão de Cotcc;ipc, Prcsidentr, do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da Thc
souraria de Fazenda da ProvinciJ de Pernambuco que 
o mesmo Tri hunal resolveu não tomar r.onhcci mcn to 
do recurso, trammi t tido com o seu o meio n. o 1 !G de 18 
de Julho ultimo, interposto por Yiclor Préallc da de
cisão da Alfandcga da dita provincia que sujeitou a 
pagar direitos, segundo o art. n:; da T:nifa em vigor, 
dez malas de ilapclão, col;crlas de lona, semclh<lnlcs a 
bahús, nas quJcs r in lla aconclicionadu igual numero 
de machinas ue costura~ sulJmettidas a desp:1cho pela 
nota n. o 374 de 2i de l\laio uo corrente ;mno ~ visto 
estar a importancia elos direitos, que é ele 2i;)n;o, com
prehendida na alçad3 da referida Alfandega, e não 
veri11car.se nenhum- elos casos de viol;:ção de lei ou 
preterição de formulas csseneiaes para ser admittido 
como recurso de rcvist3, na fórma do art. 7G:1, ~ 1. o, 
do Regulamento de 19 de Setembro de !860. 

Barào de Cotegipe. 

N. mil.-FAZENDA.-E:u22 DE DEZEMIHW DE 1877. 

Sobre um recurso, Jc que o Tribunal do Thcsouro n:w tomoli 
conhecimento üccrcn. de multa de tlircilos em dohro por 
differen0<t de qu;ul!iuade em um despaelw de massas aliJncn
ticias. 

l\linistcrio dos Nc~ocios 1'1a Fazenua .-Hio de Janeiro 
em 2t de DczcrnLro \Je 1877. 

Tendo sido presente ao Triuunal do '~hcsouro Narion~d 
o recurso interposto por Fiorita & Tavolara da decisão 
dessa Inspcctoria de 6 ele NovumiJro ui Limo, que os 
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obrigou ao pagamento de direi tos em -dobro pela 
differença para mais encontrada nas noventa caixas com 
mass::~s alimentícias vindas de GenoTa no vapor i tal ia no 
Europa e submettidas a despacho pela nGta n. o 97Q7 
de 26 de Outubro ultimo, o mesmo Tribunal : 

Considerando que a importanc1a dos direitos pagos 
pelos recorrentes está dentro da alçada dessa lnspectoria, 
c que não ~e verificou nenhuma das hypotheses do 
art. 76~, 11. 0 i, do Regulamento de 19 de Setembro 
de !860 · · 

Resolv~u não tomar conhecimento do recurso. O que 
communico a V. S. para seu conhecimento e devidos 
ciTei tos. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. ~;l2.-FAZENDA.-E~I22 DE DEZÉl!BRO DE 1877. 

Resolve que seja. despachada livre de direitos, por estar com 4 

prehendida no art. !215 da Tarifa, uma machina de madeira e 
ferro destinada a preparar feltro para chapéos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de -Janeiro 
em 22 de Dezembro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspec to r da 
Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia que o 
mesmo Tribunal tendo presente o recurso, transmittido 
com o seu officio n. o 102 de 4 de Outubro ultimo, 
interposto pelos negociantes Antonio Joaquim da Silva 
Bastos & C. a da decisão da lnspectoria da Alfandega da 
dita província, que os obrigou a pagar direi tos por 
uma machina de madeira e ferro destinada a preparar 
feltro p3ra cha péos, submcttida a despacho pela nota 
n. 0 975 de 3 de Agosto do corrente anno, resolveu 
dar-lhe provimento para ser a referida machina dcs· 
pachada livre de direitos, por estar comprehendida 
no art. 1.215 da Tarifa em vigor, restituindo-se aos 
recorrentes os direitos que indevidamente lhes foram 
cobrados. 

DCCISÕl::S DE 1877, 59 

Barão de Cotegipe. 
</~~ 
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N. 553. -GUERRA. -EM 24 DE DÉZBMBRO DE i877. 

Declara que foi regular o· procedimento de um Com mandante 
de batalhão, não excluÚÍdo do corpo uma praça, a quem foi im
posta a pena de doze-annos de prisão, e que-respondia a consell1o 
de guerra) antes de sua conJ.emnação no fôro civil, bem com 
outra, condemnada a galés perpetuas, cuja sentença não passou 
em julgado, por ter o Juiz de Direi to appellado ex-officio para 
a Relação do districto. 

1\Iinisterio dos Negocias da Guerra.-Rio de Janeiro 
em 24: de Dezembro de 1877. 

111m. e Exm. Sr.-Com officio n. 0 124:0 de 26 de 
Junho ultimo submetteu V. Ex. á consideracão deste 
Ministerio cópia do que lhe dirigiu o Commãndo das 
Armas dessa província, consultando: 1. 0 Se regularmen
te procedeu, não mandando excluir do 12. o batalhão de 
infantaria e entregar á autoridade civil o soldado João 
Paulino de Brito, para cumprir a sentença de doze annos 
de prisão, a que foi condemnado em superior instancia, 
vi~ to estar o mesmo soldaào respondendo ainda a conse
lho Jc guerra, por crimes commettidos antes da::tuella 
comlemnação; 2. o Se o soldado do di to corpo ~lathias 
José Avclino, condemnado pelo Juiz da capital a galés 
perpetuas, e que tambcm deixou de ser excluído e 
entregue á autoridade civil, por ter o Juiz de Direito 
appellado ex-officio para a Relação do districto, deve 
assim continuar a ser considerado até a confirmacão da 
sentença, ou ser· excluído do batalhão. • 

Em resposta declaro a Y. Ex. que bem procedeu o 
dito Commando, não excluindo do corpo as referidas 
prélças, visto estar a primeira respondendo a conselho 
de guerra, por crimes cemmettidos antes de sua con
demn<1Ção no fóro civil, e não ter ainda passado em 
julgado, por depender dos ctrcitos da appellação, a sen
tença de galés perpetuas, a que foi condemnacla a 
segunda. 

Quanto ao ~~bono de vencimentos ao i. o como praça 
do Exercito, foi int·~ular e contrario á disposição ex
pressa do art. J :) das In~truc-çõcs de 10 de Janeiro dt~ 
1813 e Provi:::ão do Cons!'lho Supremo l\lilitar ele 21 Je 
l\larço de 1829, porquanto tendo siJo a sentença confir
mada pela superior instancia, a penas lhe cabe, emquan to 
não fór en treguc á justiça civil, a dia ria que se abona 
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aos sentenciados militares, nos termos do Aviso de 22 de 
1\Iaio de 1858. 

Ao segundo, porém, emquanto não_ fôr confiriJ?.ada .a 
respectiva sentença, compete o venctmento devido as 
praças presas por sentenciar. 

Deus Guarde a V. Ex.. --Duque de Caxias. -Sr. Presi
dente da Província do Rio Grande do Sul. 

].'(. tm~.-GUERRA. -EM 26 DE DEZEMBRo DE t877. 

Declara que se não deve fabricar e fornecer qualque1: objecto 
pelas officinas e almoxarifados dos Arsenaes de Guerra, nem 
pelos depositos de artigvs bellicos, sem ordem especial deste 
l\Iinisterio. 

l\linisterio dos Negocios da Guerra .-Rio de Janeiro 
em 2o de Dezembro de 1877. 

Circular.-Illm. eExm. Sr.-Declaroa V. Ex.q para 
seu conhecimento e fins convenientes, que se não deve 
mandar fabricar e fornecer qualquer objecto pelas 
officinas e almoxarifados dos Arsenaes ele Guerra, nem 
pelos depositas de artigos bellicos, sem preceder ordem 
especial deste .Ministerio; pois do contrario a despeza 
correrá por conta de quem a houver autorizado. 

Deus Guarde a V. Ex.-Duque de Caxias.-Sr. Presi· 
à ente da Provincia -d ... 

N. 5~:5.-FAZENDA.-El\I 26 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Confirma a decisão da Thesouraria de Mato Grosso, ácerca da 
cobrança dos direitos de consumo\a que a Al(andega. de Co-· 
rumbá sujeitára diYersas rnercadorfas alli importadas. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro 
em 26 de Dezembro de t877; 

O B:1rão de Cotegjpe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Provincia de 1\la to Grosso, que foi 
prescn te ao· mesmo Tribunal o recurso transmittido 
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com o seu officio n. o 55 de i<Í de Setembro ultimo, in
terposto pelos negociantes Acé1 Dias & Comp.~ da de
cisão da dita Thesouraria, confirmando a da Alfandega 
de Corumbá, que sujeitou ao pagamento de direitos de 
consumo diversas mercadorias vindas na chata argentina 
Feliz Paraguay; 

Considerando que o Decreto n.o v626 de <Í de Maio 
de 1.874 e o art. ll, § 3. 0 , da Lei n. o 2348 de 25 de Agosto 
de 1873 só concederam isencão de direitos de consumo e 
de exportação ás mercadoriâs e generos que se despa
chassem dentro do prazo de tres annos, que se findaram 
a 30 de Junho do corrente anno; 

Considerando que para serem despachados não bastava 
que taes mercadorias e generos se achassem embarcados 
antes de findo aquelle prazo, e em viagem., mas que ef
fectivamente estivessem descarregados e recolhidos a 
quaesquer armazens ou depositas publicas, dentro do 
referido prazo, como já foi explicado em casos analogos 
pelas Ordens do Thesouro expedidas á Thesouraria de 
Pernambuco em 23 de Setembro de 1861 e 23 de Abril 
de 1862; · 

Considerando que as mercadorias de que se trata, com
quanto chegassem no ultimo dia do mencionado prazo_, 
só tiveram entrada na Alfandega de Corumbá no dia 2 de 
Julho do corrente anno e foram de.;pachadas e pagaram 
os direi tos a que estavam sujeitas no dia 9 desse mez : 

Resolveu o referido Tribunal, negando provimerrto ao 
recurso, confirmar a decisão recorrida, por terem sido 
devidamente cobrados os mencionados direitos. 

Barão de Cotegipe. 

N. 556.-IMPERIO.-El\I 26 DE DEZEMBRO DE !877. 

Declara que a qualquer eleição parochial é applicavel a dou
trina do A viso Circular-íi. o .107 de H de Julho do anno 
passado. 

L :a Directoria.-Ministerio dos Negocias do Imperio.
Rio de Janeiro em 26 de Dezembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Resolvenrlo as duas consultas feitas 
por V. Ex. cmseuofficion.o iO.í de 14 do mez proximo 
passado.:~ declaro-lhe que, para a designação do dia em 
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que tem de pro·:.eder-se no município dessa capital ás 
eleições de eleitores, Vereadores e Juizes de Paz, e na 
hypothcsc de provimento de recursos pelo Juiz de 
Direito, para incluir _cidadãos na lista da qualificação, 
ou para excluil-os da mesma lista~ não precisa esta 
Pre~idencia aguardar que haja decorrido cn tre a da ta 
do provimento e o dia da eleição o prazo de tres mezes, 
a que se refere o art .. 2. o~ 7. 0 n.o i do Decreto n. 0 267n 
de 20 de Outubro de 1875, visto ser applicavel a 
qualquer eleição parochial a doutrina do Aviso Circular 
n.o 407 de 14 de Julho do anno passado. 

Embora nesse aviso se trate das . eleições geraes 
efTectuadas em Outubro. do mesmo ailno, todavia pre~ 
valece para as :futuras eleições a razão principal que 
motivou sua expeiição, qual a de resolver-se a diffi
culdade que suscitavam -em sua execução a disposição 
acima· citada· e a do art. 1. o 3 18 do referido decreto. 

Deus Gua,.de a V. Ex.- Antonio da Costa Pinto 
~ Silva.- Sr. Presi<.lente da Província do Pará. 

N. on7. - UIPERIO. -A v1so DE 27 DE DEzEMBRo 
DE 1877. 

1Uanda executar o Regimento interno do Curso preparatorio an
nexo á Escola de 1\Iinas. 

2. a Direr.toria. -Ministerio dos Negocios do lmperio. 
-Rio de Janeiro em 27 de Dezembro de 1877. 

Remetto:-lhe, a fim de ter a devida execução, confor
me Vm. ptopôz no officion. 0 34 de 5 do corr~nte mez, 
o incluso Regimento intern_o, assignado pelo Director da 
2. a Directoti~ da Secretaria de Estado dos NegoCios a meu 
~a~go, para_ o Curso preparatorio annexó à essà Es-
cola. · · 

Pelo dito officio fiquei sciente do horario organizado 
por Vm. para os trabalhos do mesmo Curso. , 

Deus Guarde a Vm.-Antonio da Costa Pinto Silva. 
-Sr.Director da Escola de Minas. 
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Regimento interno a que se rerere o A,·iso 
supra. 

Art. l. o Ao Director da Escola-de .Minas incumbe di
rigir o Curso preparatorio na conformidade das Ins
trucções de 12 de Setembro Llo corrente anno, exer
cendo a policia no edificio, observando e fazendo obser
var o presente Regimento. 

Art. 2. o Os Professores do Curso são obr.iaados a dar 
as lições nos dias e ho~as marcaçlos no hora rio que o 
Director organizar, e que se p"\].blicará por edital na 
Escola, cingindo-se ao programma determinado ·n~s re-
feri das instrucções. · 

Art. 3. o São tambem obrigados : 
§ 1. o A notar em livro proprio as faltas dos alumnos 

com declaração de -justificadas· ou não. s 2. o A distribuir exercícios numericos aos alumnos, 
para estes em casa cs desenvolverem. 

§ 3.0 A tomar notas a respeito desses exercícios, para 
nq fim do anno serem apuradas e contadas na classifi
cação dos alumnos. 

Art. 4. o O aspirante á matricula do Curso prepara
torio deve requerPr ao Director, instruindo o requeri
mento com certidões de approvnção em todos os exames 
exigidos para a matricula nas Faculdades de Medicina. 

Art. D. o O alumno do Curso prepara to rio é obri-
gádo : · 

§ L o A comparecer diariamente no edificio da Escola 
cinco minutos antes da hora mnrcadá para o começo dos 
trabalhos, e a esperar pelo Professor até 15 minutos 
depois da hora. 

§ 2. 0 A ter os estojo$ e mais objectos necessarios 
para o estudo de desenho. 

§ 3.0 A justificar perante o Professor, do modo pres
cri pto pelo Director da Escola, as faltas que der. 

§ 4. 0 A apresentar no dia fix.ado pelo Professor odes
envolvimento do exercício numerico que lhe ti ver 
sido distribuido. · 

Art. 6.0 O alumno que faltar sem causa justificada, 
quér ás aulas, quér aos exercicios praticas, e igual
mente o que não apresentar no dia marcado o exer
cício numerico, terá nota má, a qual no fim do anno 
será contada para a classificação. 

2. a Dir_ectoria da Secretaria de Estado dos Negocios 
do I:mpeno em 27 de Dezembro de !877 .-Servindo de 
Director, o Sub-Director Dr. Domingos Jacy Jfonteiro • 

.:A:.A:.A:P~ 
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N. 558.-FAZENDA.-EM 27 DE DEZEUBRO DE 1877. 

Sobre um recurso, de que o Tribunal do Thesouro não tomou 
conhecimento, contra a classificação dada pela Alfandega a 
bacias e outros objectos submettidos a~ despacho CõTiíoieitos 
de ferro batido. 

l\Iinisterio dos N egocios dà Fazenda ."'-Rio de Janeiro 
em 27 de Dezembro de 1877. 

Communico a Y. S., .para os devidos effeitos, que, 
tenuo sido presentes ao Tribunal do Thesouro Nacional 
os recursos interpostos por Oliveira Bastos&: Guimarães 
e A. Petit & Mudei das decisões dessa Inspectoria de 22 
de Agosto e 2:2 de Setembro ultimos, que classific:Iram 
como imitacão de folha de Flandres as bacias e outros 
objrctos, coi1stantc~ da :uno!'tra qur. dr'volvo, Yindas do 
H a vre nos vapores Teniers c Ville de Santo8, e sub me t
tidas a despacho pelas notas n." 92~1 ele 25 de Junho e 
n.o 4742 de 13 de A.!rosto do corrente artho como feitas 
de frrro batido, o mesmo Tribunal resolveu não tomar 
conhecimento dos recursos por estar dentro da alçada 
dessa Insper-loria a importaneia dos direitos pagos, e não 
se. te!' vai ficado nenhuma das hvpotheses do <lrt. 761, 
n. o 1, do Regulamento de 19 de Setembro de 18(}0. 

Deus Guarde a V. S. _:..Barão de CMegipe.-Sr. Con
selheiro lnspector da. Alfandega do l\io de Janeiro . 

. N. ;s~m.-FAZENDA. -E~r 27 DE DEZE:\mno Dr. !877. 

Indefere um recurso de decisão da Alfandega que mandou 
assemelhar ao panno abaetàdo certo tecído submettido a 
despacllq como baeta branca. 

Ministerio dos Negocias da Fazéncla. -Rio de Janeiro 
em 27 de Dezembro de :1877. 

Communico a V. S., para (,s devidos efieitos;que foi 
inucfcriuo pelo Tribunal do Thesouro Nacional o recurso 
intcrp9sto por P. S. Nicolson & C. a da decisão dessa ln
spectoria de 27 de Setembro ultimo, que mandou asse
melhar ao panno abaetado, sujeito á taxa da J..a parte 
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do art. 642 da Tarifa das Alfandegas, a mercadoria 
constante da amostra junta, vinda de Southampton no 
vapor inglez. Mondego, e submettída a despacho pela 
nota n.o 4733 de 20 de Agosto ultimo como baeta branca, 
visto haver sido bem classificada a dita mercadoria. 

Deus Guarde a V. S.-Barão de Cotegipe.-Sr. Con
selheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janoiro. 

N. 560.-FAZENDA.-El\I 27 DE DEZEMBRO DE :1877. 

Approva decisões do Inspector da Thesouraria de Fazenda d.) 
Amazonas, relativas á administração das fazendas naciomes 
de gado do Rio Branco. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 27 de Dezembro de 1877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The· 
souro Naciona I, communica ao Sr. Inspector da Thesou· 
raria de Fazenda da Província do Amazonas, em resposta 
ao seu officio n. o 51 de 23 de Julho ultimo, que fica 
approvado o seu acto demittindo a Antonio de Jesus 
Passos do lugar de Administrador das fazendas nacionaes 
de gado do Rio Branco, por fàlta de zêlo no cumpri
mento de seus deveres, e nomeando para substi tuil·o 
Francisco José Regalo Braga Junior; assim como a 
deliberação que tomou em sessão da Junta de marcar 
provisoriamente a este a gratificação annual de 400~000, 
além do respectivo ordenado, e a proposta que faz de 
mandar um empregado da dita Thesouraria examinar, 
uma vez por anno, o estado daquellas fazendas .. 

Barão de Cotegipe. 
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N. õ6i. -FAZENDA .-EM 2.7 DE DEZEMBRO DR 1877. 

As vi uvas dos Officiaes do Exercito reformados na conformidade 
do~ 3. 0 , art. 2. 0 da Lei n. 0 260de IS'H, e.antesda promulgação 
da de n. o 618 de 18õ2, não têm direito ao !fi8Í9_S()!~o. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 2.7 de Dezembro de !877. 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, dedara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do 
Sul, em resposta ao seu officio n. o 2.16 de 18 de Outubro 
ultimo, que fica approvado o seu a c to negando a D. 
Francisca Emilia da Silva, direito ao meio soldo de seu 
finado marido o Capitão do Exercito João 1\lanoel da 
Silva ; não só por não ter este Official sido reformado 
nos termos do Alvará de 16 de Dezembro de 1790, por 
contar apenas 17 annos de praça, mas de conformidade 
com o ~ 3. o do art. 2. o da Lei n. o 2.60 do L o de Dezembro 
de 18B, como tambem porque obteve reforma em 1850, 
e não póde por isso ser applicado á .sua viuva o favor da 
Lei n. o 6~8 de 18 de Agosto de 1852. 

Barão de Cotegipe. 

N. n62..- JUSTIÇA .- El\1 27 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Em todo caso é necessaria a requisiçao da autoridade judiciar!a 
ao Presidente da província para que o funccionario publico 
seja c~amado a ~epôr como t_estemunha em proces.so crime. 

2. a Secção.- Ministerio do3 Negocias da Justiça.
Rio ·de Janeiro; 2.7 de Dezembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio n. o 36!) 
rle 17 do corrente, declaro que ·com acerto procedeu 
V. Ex.: · 

1. o Decidindo que não podia o Administrador da 
1\lesa de Rendas da villa de D. Pedrito ir depôr como 
testemunha em um processo crime, sem requisição 

DECISÕES DE :1.877, 60 
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dirigida pela autoridade judicial a e~sa Presidencia, 
visto qu.e a disposição do art. õi2 do Decreto de 16 de 
Abril de :18~7, por sua generalidade, é extens~va a 
municípios remotos, e não admitte distincção. 

2. o Expedindo desde logo a ordem necessaria para 
que o referido Administrador comparecesse prompta
mente, a fim de prestar seu depoimento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. 

N. õ63.-JUSTIÇA.-Eu 28 DE DEZEMBRO DE i877. 

Resolve duvidas sobre o Regimento de custas. 

2.a Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.
. Rio de Janeiro, 28 de Dezembro de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Approvo a decisão pela qual V. Ex., 
como consta do officio junto ao de 6 do corrente, sob 
n. 0 :1796, declarou ao Juiz de Direito da comarca de Qui
xeramobim, que pelo juramento e pela inquirição, que 
são actos diversos, cabem emolumentos distinctos, nos 
termos dos arts. :18 e l9 do Regimento annexo ao De-

• ereto n. o õ737 de 2 de Setembro de 1874. 
Deus Guarde a V. Ex.-Francisco Januario da Gama 

Cerqueira. -Sr. Presidente da Província do Ceará. 

N. õ6!1.- IMPERIO. - PORTARlA DE 28 DE DEZEMBRO 
DE f877. 

Regulamento espe({ial da bibliotheca da Escola Polytechnica. 

Sua Magestade o Imperador, Attendendo ao que pro
póz a Congregação da Escola Polytechnica, na confor
midade dos respectivos estatutos, Ha por bem que na 
bibliotheca da mesma Escola se observe o seguinte re
gulamento: 

Art. t. o A bibliotlJeca da Escola Polytechnica deve 
ser formada principalmente de obras relativas ás disci-



DO GOVERNO. 475 

plinas que alli se ensinarem; e posto que destinada 
para uso dos Lentes e dos alumnos, póde ser franqueada 
ás pessoas de(~entcs que o solicitarem. Está aberta todos 
os dias nteis das 9 horas da manhã ás 3 da tarde, e logo 
que o Governo o julgar opportuno, sobre proposta do 
Director da Escola, abrir-sc-ha tambem das o ás 9 horas 
da noite. 

(Arts. Hõ e !16 dos estatutos e arts. H e :1.4, do reg.ula) 
mento especial da administração da Escola Polytechmca. 

Art. 2. o A bibliotheca é confiada aos cuidados de um 
bibliothecario e um ajudante deste, nomearlos, o pri
mei r o por Decreto e o segunqo por Portaria. O lugar de 
bibliothecario poderá ser exercido por um empregado 
do magisterio, que perceberá os respectivos venci
mentos. 

(Arts. H6, 127 e 139 dos estatutos.) 

Art. 3. o O bibliothccario deve p6r o maior zêlo na 
bo:1 ordem e conserV<Jção de tudo quanto pertence á bi
bliotheca, prestar informações sobre os trabalhos desta 
e seu estado, organizar os respectivos cat:llogos e res
ponder por· todo o movimento interno; ao ajudante 
cabe fazer a escripturação e todo o trabalho interno 
que lhe fór designado pelo bibliothecario, de quem será 
o substituto e com cujas instrucções se conformará. 

Um e outro, para poderem dar noticia das obras que 
forem apparecendo, se esforçarão em obter os cata lo.!!os 
que os principaes livreiros da Europa e da America dis
tribui rem. 

Para a fiel observancia destes preceitos o Director da 
Escola providenciará como fór preciso. 

(Arts. H7 e US dos estatutos e arts. 12 e i3 do regula
mento citado.) 

Art. 4. o O bibliothecario, os Lentes e os Professores 
podem indicar ao Director da Escola as obras cuja ac
quisição lhes pareça util ao ensino. 

(Art. l5 do regulamento citado.) 

A compra da obra ou das obras indicadas não se rea
lizará sem pedido escripto de qualquer daquelles empre
gados e autorização do Director, o qual recorrerá á 
commissão informante da Escola se tiver duvida sobre a 
conveniencia da dita compra. 

Art. 5. o O bibliothecario é o incumbido de efiectuar 
a acquisição dos livros e tratar da encadernação das 
brochuras. . 

A~ respectivas contas serão apresentadas á Dirrcto
ria d~ Escola para as mandar pagar pelo agen te-the~ 
SOUrCiro. 
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Se porém fôr avullada a quantia que se houver de 
despender, a Directoria, nos termos do art. H> do regu· 
lamento especial da administração da Escola, solicitará 
as ordens do 11inisíerio do Imperio. 

Art.6. o O bibliothecario terá sempre em vista que 
não haja duplicatas desnecessarias e que se conserve a 
convenier-J.te harmonia na encadernacão dos tomos de 
uma mesma obra. · 

Art. 7. o Haverá quatro ordens de catalogas :-a 1.a 
das obras pelas especialidades de que tratarem; a 2. a 

d<1s obras pelos nomes de seus autores; a 3. a dos dic
cwnarios ; e a 4. a das publicações periodicas. 

Art. 8. o O catalogo das obras pelas :mas especialidades 
se.dividirá em volumes de accôrdo com a seguinte elas· 
sificacão : 

L o· Sciencias mathematicas, comprehendendo todas as 
obras sobre arithmetica, theoria dos numeras, a lgebra, 
calculo, series, geometria, geometria analytica, descri
ptiva geral, trigonometria rectilinea e espherica, meca
nica racional, etc. 

2. o Sciencias physicas, com prehendendo todas as obras 
de physica experimental, meteorologia, chimica inor
ganica, organica e analytica. 

3. o Sciencias physicas e naturaes, comprehenrlendo bo
tanica, zoologia, mineralogia, geologia, paleontologia, 
ontogenia, geographia, e uranologia. 

4. o Sciencias physico-mathematicas, comprehendendo 
astronomia, geodesia, topographia, hydrographia, nive
lamento, agrimensura, mecanica celeste, pllysica ce
leste_, systema do mundo, physica mathematica e dese
nho respectivo. 

5. o Sciencias physico-sociaes e philosophicas, compre
hendcndo as obras sobre philosophia racional, moral e 
natural, poli tica, legislação, administração, economia 
politicJ, estatística c l1istoria universal. 

6. o Engenharia civil, comprehendendo as obras sobre 
architectura, resistencia dos materiaes, estereotomia, 
perspectiva, technologia, construcção, machinas, estra
das, calçadas, pontes, hydraulica, esgotos, hygiene ap
plicada, e desenho respectivo. 

7. o Engenharia de minas, comprehendendo metallur
gia, exploração das minas, machinas applicadéls ás minas, 
cons trueções apropriadas e desenho respectivo. 

8. o Engenharia industrial, comprehendendo geome
tria industrial, physica industrial, chimica industrial, 
biologia industrial, agricultura, mecanica industrial e 
desenho respectivo. 
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9. 0 Miscellanea, comprehendentlo bibliographia :J 

thcscs, programtnas, litteratura, viagens e assumptos 
diversos. 

. Art. 9. o O catalogo pelos nomes dos aut~res será 
disposto de maneira que em frente do nome mais vulgar 
de cada autor se achem inscriptas todas as suas obras 
exi:;tentes na bibliotheca. 

Art. 10. O cata logo dos diccionarios comprehenderá 
todos os glof\sarios, vocabularios e e~cyclopedia~, ser_u 
d'istincção das especialidades e ainda que estejam mclm
dos em outros catalogas. 

Art. :H. No catalogo das publicações periodicas se 
mencionarão as revistas, os relatorios do Governo e 
outros, os almanaks e quaesquer impressos que tenham 
o curacter de periodicos. 

Art. !2. Dentro de cinco annos se publicará um 
catalogo das obras que a bibliotheca possuir; depois .. 
ir-se-hão publicando os supplementos que forem inuis
pensaveis. Um e outros serão postos a venda. 

A impressão do catalogo não se levará a effeito sem 
determinação do Governo, o qual opportunamente re
solverá a respeito de nova edição. 

Art. !3. As collecçõcs dos diccionarios e dos perio
dicos scientificos, que mais interessarem aos cursos da 
Escola, serão conservadas sempre em dia; bem assim 
os relatarias do Governo, pincipalmente os do Minis
teria do Imperio e os do da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas. 

Art. 14. Os livros e mappas raros e os manuscriptos 
serão guardados em armarias proprios e só poderão ser 
consultados no recinto da bibliotheca ou em sala des
tinada para a leitura. 

(Art. 133 dos estatutos e art. 16 do regulamento citado.) 
Igualmente só alli poderão ser consultados os diccio

narios e as publicações periodicas. 
Art. Hi. Os Lcn tese Professores, tão sómente, poderão 

levar para fóra da Escola, e conservar em seu poder 
por pr-azo que não exceda a um mez, qualquer obra 
não comprehendida na disposição do artigo preceden le, 
com tanto que passem recibo c se responsabilizem 
pelo preço da obra completa, ainda que só levem .parte 
de lia. 

(Art. H do regulamento citado.) 

Art. 16. Nenhum livro sahirá da bibliotheca sem 
nota da sahida no registro .competente. 
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Art. 17. Os livros retirados da bibliotheca para uso 
das aulas ficarão sob a responsabilidade dos guardas res
pectivos. 

Art. 18. Os alumnos só poc1erão servir-se dos livros 
dentro da sala de estudo c durante o trabalho diario da 
Escola. 

Fica-lhes expressamente prohibida a entrada no re
cinto da bibliotheca, o qual é reservado para os Lentes 
e Professores, e para as pessoas estranhas que obtiverem 
permissão do Director ou, em sua ausencia, de qualquer 
Lente ou Professor. 

Art. 19. Na sala destinada aos alumnos se collocarão 
os mappas de parede que a bibliotheca possuir e as mesas 
necessarias para o estudo. 

Art. 20. Em uma das portas ela bibliotheca se assen
tará um balcão, sobre o qual esta rã o os c a talogos e li v r os 
de lançamento para serem consultados. 

Art. 2L Haverá na bibliotheca os seguintes re
gistros: 

1. o Para se lançar o titulo de caua obra que fôr atl
quirida, com indicação da época da entrada e do numero 
dos volumes, de modo que se ache sempre em dia a fi.m 
de conhecer-se o total dos volumes obtidos; 

2. o Para os Lentrs e Professores declararem as obras 
que retirarem da biblio theca nos termos do art. 15; 

3. o Para os alumnos e pessoas estranhas exararem os 
pedidos das obras de que carecerem, datando-os e assi
gnando-os; 

4. o Para os guardas inscreverem a~ obras que esti
verem sob sua responsabilidaue. 

Art. 22. O Director designará um guarda para 
auxiliar o serviço da bibliotlleca; outrosim os serventes 
que forem precisos, quando o biblíothccario os requi
sita r, para serviços extraordinarios. 

Art. 23. Um dos empregados ela lJibliotheca deve 
permane:·er na s::lla de estudo, a fim de vigiar que os 
alumnos não commettam estrago em qualquer dos ob
jectos da bibliotheca, ou façam trasfoleação de estampas; 
e quando se der algum abuso, o facto será levado im
medi3tamente ao conhecimento do Director da Escola 
por intermedio do bibliothecario para se proceder 
na fórma do art. 22 do regulamento da economia e 
policia. '-

Art. 2'L Em DczemLro de cada :mno, o bibliothe
cario, seu ajudante e o CJgcn te-thesoureiro darão o 
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balanço na bibliotheca, e o bibliothecario apresentará a 
relação dos livros que se tiverem extraviado, a fim de 
serem compra1os de novo. -

A respectiya importancia se descontará proporcional
m~nte nos vencimentos dos tres empregados da biblio
theca, quando faltarem razões que os justifiquem. 

Rio de Janeiro em 28 de Dezembro de 1877.- Anto
nio da Costa Pinto Silva. 

N. ~65.-FAZENDA,-Ell 28 DE DEZEMBRO DE !877. 

Resolve que as marcas ou botões de madreperola~ qualquer que 
Sf'ja o numero de furos que tiverem, estão sujeitos á taxa de 
4$000 do art. ! !2 da Tarifa. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro 
em 28 de Dezembro de 1877. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Na
cional o recurso que Cardoso & Brito interpozeram da 
decisão dessa lnspectoria de 22 de Setembr,a ultimo, que 
classificou eomo enfeites ou objectos de adorno para 
pagar a taxa da 2. a parte do art. !22 da Tarifa das 
Alfandcgas a mercadoria conslan te da amostra que 
devolvo, vinda do Havrc no vapor francez Henri IV, e 
submeltida a despacho pela nota Il. 0 526 de f5 de Se
tembro u! t.imo como marcas ou botões de madreperola 
para vestidos, sujeitos á taxa do art. H2 da Tarifa das 
Alfandegas, o mesmo Tribunal: 

Considerando que os objectos de que se trata estão 
clara c cxprc~samento classificados como botões ou 
marcas de madreperola, c tarifados com a taxa de 4-6000 
por kilogramma no ar't. H2, tendo sido assim qualifi
cada em despachos anteriores; 

Consider!!ndo que nenhum :1rtigo ou objecto s~ reputa 
diiTerente do cbssificado por conter alguma modificação, 
quo lhe não altere a esseneia ou qualidade, ainda qne se 
lhe dê differentc denominação, na fórma do art. 12 das 
preliminares da mesma Tarifa: 
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Resolveu que as marcas ou botões de madreperola, 
qualquer que seja o numero de furos. que ti verem, 
estão sujeitos á taxa do art. 112 da Tarifa para pagarem 
4$000 por kilogramma. 

O que communico a V. S. afim de que se sirva mandar 
restituir aos recorrentes o que de mais pagaram. 
De~s Guarde a V. S.-Barão de Cote,qipe .-Sr. Con

selheiro Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro. 

N. 566.-:-FAZENDA.-EM 28 DE DEZEMBRODE 1877. 

Só os filhos legítimos ou os legitimados por subsequente ma
trimonio têm direito ao beneficio do meio soldo. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro 
em 28 de Dezembro de 1877 .• 

O Barão de Cotegipe, Presidente do Tribunal do The
souro Nacional, communica ao Sr. lnspector da The
sour:nia de Fazenda da Província de S.· Pedro do Rio 
Grande do Sul, em resposta ao seu officio n. o 213 de H5 
de Outubro uLtimo, que fica approvado o seu acto ne
gando a D. Leocadia da Costa Norberta direito ao meio 
soldo de seu finado pai, o Major refot·mado do Exercito 
Antonio Eduardo da Costa, visto estar esse acto de 
accôrdo com as Ordens n. o 132 de 4 de Novembro de 1848, 
expedida á Thesouraria do Maranhão, e n. o 322 de 14 de 
Julho de 1862 á do Pará, pelas quaes se declarou que, 
em presença do disposto no art. ;J. o da Lei de 6 de No
vembro de 1827, o beneficio do meio soldo só póde apro
vei ta r aos filhos legi ti mos e aos legi limados por subse
quente matrimonio~ casos em que não se acha a pre
tendente, que foi perfilhada por escriptura de 7 de 
Novembro de 1851. 

Barão de Cotegipe. 
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N. õ67 .-FAZENDA.- EM 28 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Resolve que certo tecido de lã e algodão submetlido a despacho 
na Alfandegado Rio de Janeiro como-cassineta,- seja classi
ficadó como- panno-sujeito á taxa de 2~000 por kilogramma. 

MinisteriÓ dos Negocias da Fazenda.- Rio de Ja-
neiro em 28 de Dezembro de i877. -

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacio
nal o recurso que Les fi ls de B. Dreyfus & A. Me
tzger interpozel'am da decisão dessa Inspectoria de 20 de 
Setembro ultimo, que classificou como panno de lã 
singelo com mescla de algodão a mercadoria constante 
da amostra junta, vinda de Li verpool no vapor inglez 
Rubens~ e subrnettida a despacho pela nota n. o 44:9í 
de 7 de Agosto ultimo como cassinet.. de lã e algodão, 
o mesmo Tribunal: 

Considerando que a mercadoria de que se trata é con
feccionada com lã e algodão, c tem pelo corpo e contes
tura todos os característicos de panno de lã singelo, ten
do ourêlo, que não se. en~ontra nas cassinetas, que 
costumam vir ao mercado; 

Considerando que a circumstancia de ter algum arle
facto q ua !quer semelhança com outro, não é por si só 
razão sufficicn te para o confundir com este, quando exis
tiam outros caracteres, façam desapparecer a seme
lhança: 

Resolveu indeferir o recurso, e mandar que a referida 
mercadoria seja classificada como panno de qualq ucr 
outra qualidade, comprehcndida no art. 64:2 da Tarifa 
das Alfandegas para pagar 2~000 por kilogramma, com 
o abatimento do art. H> das Preliminares em razão da 
mescla de algodão. 

O que communico a V. S. para seu conhecimcn Lo 
e de v idos effei tos. 

Deus Guarde a V. :-: .. - Barão de Cotegipe. - Sr. 
Conselheiro lnspcctor da Alfandega do Hio de Janeiro. 

DECISÕES DE !8/7. 61 
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N. 568.- AGRICULTURA, COMl\IERGIO E OBRAS PU
BLICAS.-El\t 28 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Declara caduca a concessão de fiança á garantia de juros á estrada 
de ferro da cidade da Victoria á vilfã da Cachoeira, na Pro
vincia do Espirito Santo. 

N. 1L-L 3 Secção.-Directoria das Obras Publicas. 
-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 28 de Dezembro 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.·-DeclaroaV. Ex., para seu co
nhecimento e para que faça-constar a Thomaz Dutton 
Junior, Dr. Francisco Portella e Miguel Maria de No
ronha Feital, que, não tendo elles, nos termos da clau
súJa. 3. 3 §1. 0 das que acompanharam o Decreto n.o 
5951 de 23 de Junho de 1875, organizado a companhia, 
que devia construir a parte dJ. estrada. de ferro entre a 
cidade da Victoria e o porto da Cachoeira, na colonia de 
Santa Leopoldina, nessa província; fica considerada 
caduca a concessão da fiança de garantia de juros, a que 
se refere o citado decret<f. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma.z José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidehteda Província do Espírito Santo. 

N. 5ü9.- AGRICULTURA, COMl\lERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 28 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Isenta a primeira viagem na linha de n~-x.~g_ª·ç~º- por vapor ~re 
os portos do Rio de Janeiro e de New-York da penalidade es
tabelecida na clausula 4:.3 do contracto, celebrado pela respec
tiva.empreza; e fixa a intelligencia da clausula s.a do mesmo 
contracto. 

N. ,66.-i.a Secção.-Directoria do Commercio -
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio. c 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 28 de Dezembro 
de :1877. 

Representando o agente geral da firma social John 
Rowch & Son, da cidade de New-York, emprezarios da 
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linha de paquetes a vapor entre este e o por~o d~que~la 
cidade, não ser equita ti v o sujei tal-a na sua pnme1ra via
gem ás penas comminadas na clausula 4. a do contracto 
que celebrou, declaro a V. S. que, procedendo as ra
zões expendidas pelo referido agente, a mesma viagem 
deve ser considerada de experiencia, não lhe sendo ap
plicaveis as disposições da me~cio~ada clausula. O';Itro
sim, não podendo ser entendtda lttteralmente a dispo
sição da clausula 8.a do contracto concernente á reducção 
do frete em favor das maehinas e instrumentos desti
nados á lavoura, fique V.. S. na intelligencia de que a 
mesma disposição só se applicará aos instrumentos ara
torios que forem importados pelos colonos e immi
gran tes. 

Deus Guarde a V. S.-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Director Geral dos Correios. · 

• 
N. t>70.-AGRICULTURA, COl'!Il\IERCIO E OBRAS PU-

BLICAS.-Ell 28 DE DEZEMBRO DE 1.877. 

Declara que, exclui do do capital empregado pela companhia. o 
valor das acções beneticia.rias, liquide a commissão os juros, 
levando-se á conta do semestre que se ha de findar a 3i do 
corrente mez~ o excesso do que já foi pago pelo Thesouro Na
cional. 

N. 1.H).-L a Secção.-Directoria das Obr-as Publicas. 
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 28 de Dezembro" 
de 1877. 

Ficando inteirado do que a commissão de exame e 
tomada das contas da estrada de ferro sob sua fiscali-· 
sação expôz no relatorio q!Ie apresentou com data de 
5 de Outubro ultimo, relativo ás quantias pagas e -~~~-:-__ ..... 
crioturadas desde Março de l875até 30 deJun ste í'.é\MAR '"' 
anno, as quaes attingem a 787:878~282; dec :~'(~\~~~; -..) 1.4 
para seu governo e conhecimento da mes /~~ssão, 
que excluido do capital empregado pel~(:i~panhia o 
valor das acções beneficiarias, dadas em ~mento aos 
concessionarios do privilegio pela transfl[l:encia á com-
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panhia, liqui-de a cemmissão a importancia dos juros, 
levando-se á conta do semestre, que ha de findar a 3! 
do corrente mez; o excesso ou differença da quantia já 
paga pelo Thesouro Nacional á Directoria da com-

. panhia. · 
Deus Guarde a Vm.-.,... Thomaz José Coelho de Almeida. 

-Sr. Engenheiro Fiscal da estrada de ferro do Caran ~ 
gola. · · 

N. 571.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS .-EM 28 DE DEZElUBRO DE 1877. 

Indica o modo de completar o numero da relação e o da ma
tri~ula dos ingenuos, quando entrados de um em outro mü
nicipio. 

N. 34.-2.a Secção.-•t::Hrectoria da Agricultura.-
1\Iinisterio dos Negocios da Agricultura, Cdmmercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro ,em 28 de Dezembro 
de 1.877. 

Illm. e Exm. Sr.- Dando solução á consulta .feita 
pela Thesouraria de Fazenda dessa província, em officio 
de 12 do mez findo, relativamente ao mot.lo ·de cum
prir a Circular deste Ministerio de 6 de Setembro do 
corrente anno, que mandou foss·e,m averbados no pro~ 
prio livro da matricula os ingeriu os entrados de uns 
em outros municípios, declaro a V. Ex., para que o faça 
constar áquella R~partição, que~ não· podendo ser in
terrompida a numeraÇão seguida no· dito livro, para 
a matricula propriamente dita e para a averbação or
·denada naquella cireular, nada têm que ver os Colle
ctores com o ·numero da relação, nem com o da matri
cula do muríicipio d'onde procedem os ingenuos, bas
tando que esses numeros sejam declarados na casa das 
<>bservações. . .. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Pr:Qvincia de :Minas Geraes. 
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N .. ~72.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.- EM 28 Db: DEZEMBRO DE 1877. 

Estabelece regras para o caso de erro na numeração de ordem 
do livro da mat-ricula. 

N. 31.- 2. a Secção.- Directoria da Agricultura.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 28 de Dezembro 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.-Participando o Inspector da Al
fandega de Porto Alegre ter havido duplicata de nu
mero de ordem na matricula dás escravas Rita e Sophia, 
de João Baptista Soarés-aa--snveira- e Souza, por culpa 
do funccionario, então empregado nesse serviço, facto 
que levou o· mesmo lnspector a recusar a averbação da 
venda da primeira daquellas escravas, e do nascimento 
de um ingenuo, filho da segunda, declarou V. Ex. 
á Thesouraria de Fazenda que cumpria impór ao 
funccionario culpado do erro a multa comminada no 
art. 36 do regulamento de t de Dezembro de 1871, e 
outrosim autorizou ~ mandar corrigir o engano, obser
vadas as formalidades Jegaes, e fazer na matricula as 
mencionadas averbaçõe~. 

Não constando do officio de V. Ex. si as escravas 
de que se trata eram as ultimas do livro da matri-· 
cuia, caso em que a emenda do numero de ordem 
recahiria sómente sobre uma dellas, convem que V. Ex. 
me informe si, dada a hypothese contraria, foram de
vidamente corrigidos os numeras dos matriculados 
subsequentemente ás duas ditas escravas. Si o não 
foram, recommendo a V. Ex. que expeça as ordens 
necessarias a tal respeito, devendo ser feita ao mesmo 
tempo igual rectiticação nas relações archivadas e nas 
que, em tempo opportuno, foram devolvidas aos se
nhores, sendo estes convocados pelo chefe da estação 
fiscal para apresentai-as dentro de prazo curto. 

Uma vez regularisada a numeração, lavrará o dito 
chefe termo de todo o occorrido em continuação ao 
de encerramento, convidando para esse fim os f -~ 
cionarios mencionados no art. :15 do Regula q i~ C,AMA 
i de Dezembro de :1871. v._~ '~ · 

Podendo succeder que alguns senho (~)tem de 
acudir áquella convocação, convem q.. ~g-ente tis-
cal, quando tiver de passar certidão /.d~atricula de 

c.~ 



486 DECISÕES 

escravos pertcncen tes a taes senhores, declare o mo
tivo da divergencia entre o numero de ordem da 
relação a elles entregue e o lançado no livro da ma
tricula e na relação archivada, proct·dendo-se á re
ctificação da primeira das ditas relações, no caso de 
ser apresentada á mesma estação fiscal. 

Assim providenciado, e approvatla a imposição da 
multa ao funccionario que nella incorreu, cabe-me 
observar, por ultimo, que, a não serem as duas escra
vas de que se trata as ultimas inscriptas no livro, 
melhor fôra ter ordenado a apposição de uma letra 
alphabetica a um dos n umeros repetidos, recahindo 
desse modo sobre um unico individuo a correccão 
necessaria c evitando-se o transtorno da numeraÇão 
c as formalidades a elle correspondentes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Província de S. Pedro 

' N. 573.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 28 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Declara subsistente a sentença presidencial que approvou a 1}2_~
dição de uma posse de terras de .Manoel Gonçalves Limoeiro, 

· na Provincia dó Pará. 

N. H.-2.a Secção.-Directoria da Agricultura.
Ministerio dos. Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 28 de Dezembro 
de !877. 

Illm. eExm. Sr.-Fç>ipresente ao Governo Imperial,. 
com officio de V. Ex. de 2 de Março, do corrente anno, 
a petição de recurso interposto por Joaquim Barboza de 
Amorim e Manoel Fernandes Pimentel de Vasconcellos 
contra a sentença proferida por essa Presidencia em 2! 
de Outubro do anno passado, approvando a medição e 
demarcação de uma posse de terras de Manoel Gonçalves 

·Limoeiro, situada no município de 1\fonte Alrgre. 
Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania 

e Fazenda Nacional : 
Considerando : 
Que.as terras de que se trata estão no domínio parti

cular, por titulo legitimo, anteriormente ao Regula-
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men to n. o !318 de 30.de Janeiro de 1854, e por este e pela 
Lei n. 0 fOI de !8 de Setembro de 1850, garantidos em 
toda a sua extensão ao respectivo proprietario; 

Que, contra a allegação e justificação dos recorrentes, 
de estarem de posse por si e seus predecessores dos cam
pos de criar comprehendidos na área medida, produziu 
o recorrido outra justificação e documento que confir
mam o facto de terem sido os mencionados campos ad
quiridos por Francisco José Valente, seu predecessor, o 
qual os houve por compra feita a Archangela Vieira de 
Lima; 

Que, por meio de a rbi tros e nos termos do art. 47 do 
Regulamento n. o t3t8 de 30 de Janeiro de 185~, foram 
decididas as questõPs de facto suscitadas em relação ao 
terreno medido com os dos confrontantes, não havendo 
os recof'rentes exhibido os títulos de domínio, nem pro
vado direito á legitimação ou á existencia de algum dos 
requisitos de que tratam o art. 5. 0 ~ 2. 0 da Lei n. 0 601 
de 18 de Setembro de 1850, e o art. 51 do regulamento 
citado: 

O Governo Imperial resolve negar provimento ao re
curso e manda prevalecer a ~entença dessa Presidencia 
de 21 de Outubro do anno passado. · 

O que communico a V. Ex., para seu conhecimento 
e fins convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 57~.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- Eu 28 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Manda regularisar a numeração de ordem na matr~l}la especial 
de escravos do municipio de Mojú. 

N. 49.-2. a Secção.- Directoria da Agricultura.-
Ministerio dos Negocias da Agricultura, Com · . 
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 28 de ~~ CA M. 
de 1877. ~~~ 

Illm. e Exm. Sr.-A Thesou-raria ~da dessa 
província trouxe ao conhecimento des 1\tnlisterio, em ,,~~ 

'· :-:a ;I 

'·' 
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offirio de 3 do mez findo, a irregularidade praticada 
pela Collectoria das rend<~s geraes de Mojú, que na 
escripturação da matricula especia I de escravos, não deu 
a cada um destes o respectivo numero de ordem, mas 
um só numero para todos os esc r a vos de cada individuo 
constantes de uma ou mais relações. O que tu :lo se 
verificou das relações exhibidas naquella Repartição pelo 
Tenente Coronel Raymundo Brito Gomes de Souza_, que 
requereu nova matricula. 

A fim de sanar :t. irregularidade de que tràta, conyem 
que V.· Ex. ordene a rectificação de todos os nu meros 
de ordem, de conformidade com o Regulamento de i de 
Dezembro de 18il, e preenchidas as formalidades legaes, 
devendo ser os novos numeras lançados igualmente nas 
respectivas relações archivadas na Collectoria, e nas que 
opportunamente foram devolvidas aos senhorP-s dos 
escravos, convocando o Collector os mesmos senhores 
para a apresentação destas, dentro de curto prazo, 
com declaração do motivo que torna necessaria a 
rectificação. 

Regularisada a numeração de ordem dos escravos, 
o referido Collector Javrará termo do occorrido em 
continuação ao de encerramento, sendo convidados para 
esse fim os demais funccionarios mencionados no art. 15 
do Regulamento de f. de Dezembro de·f§7:l. 

Podendo acontecer que alguns senhores deixem de 
acudir ao chamado do Collector, convem que este, 
quando tiver de passar certidão de matricula de escravos 
pertencentes a taes senhores; declarf' o motivo da 
divergencia entre o numero de ordem da relação a ellers 
entregue e o lançado no livro da matricula e na relação 
archivada, procedendo-se immediatamente á rectificação 
da primeira das ditas relações, no caso de ser apresentada 
á estação fiscal. 

Deus Guarde a V. E·c-Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Província do Pará. 



- DO GOVERNO. 

N. nn). -AGRICULTURA, CO.MliERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.--E:u 28 DE DEZE~IBRO DE 1877. 

Considera irretrata vel a ·alforria de' deus escravos, não ob
stante haverem sido attendidos, em gráo ããrêcri-rso, depois 
de esgotado o prazo legal. 

N. ML-2. a Secção.-Directoria da Agricultura.-
1\Iinisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e 
Obras Pub!icas.-Rio de Janeiro em 28 de Dezembro 
de 1877. 

Illm. e Exm. Sr.- Sobre a ma teria dos officios de . 
V. Ex. de 26 de Julho e 19 de Setembro ultimcis, foi 
ouvida a Secção dos Negocias da Justiça do Conselho de 
Estado, e Sua .Magestade o Imperador, por Sua Imme
dia ta Resolução de 15 do corrente, H a por bem Mandar 
declarar a V. Ex. que, devendo ser consideradas irre
tra laveis as alforrias dos escravos Agostinho e sua filha, 
pertencentes a José Narciso .Montinho e declarados li
vres por conta do fundo de :emancipação, no município 
do Codó, não obstante haverem sido attendidos, em gráo 
de recurso, depois de e!'gotado o prazo legal~ cumpre 
fazer entrega do respectivo preço ao ex-senhor dos ci
tados libertos: bastando á satisfação da lei a responsa
bilidade do Juiz .culpado, já ordenada por V. Ex. 

Deus Guarde'"a V. Ex.-Thomaz· José Coelho de Almeida·. 
-Sr. Prcsiden te da Província do Maranhão. 

N. 576.-AGRICULTURA, CO.\IMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.-E~I 28 DE DEZEMBRO DE -1877. 

Manda reclificar o nome da mãi de um escravo. 

N. 119.-2. 3 Secção.-Directoria da Agricullura.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 28 de Dezembro de 
1877. 
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ser fi)ho de Thereza, requereu a este Ministerio fosse 
autorizada aquella estação fiscal a fazer a conveniente 
rectificação. · 

Examinados os documentos que acompanharam ore
querimento do supplicante, dos quaes se vê que, tanto 
Anna, como Thereza, eram escravas de D. Angela ~la ria 
da Conceição, ao tempo em que o ~upplicante comprou a 
esta o dito escravo José, provindo dessa circumstancia o 
engano da relação apresentada em Agosto de 1872 á 
mencionada Collectoria, resolvo autorizar V. Ex. a 
mandar fazer a rectificação solicitada~ uma vez que não 
haja duvida ác;erca da identidade do escravo, nasciuo em 
1853, segundo consta da certidão de baptismo, e vendido 
aos H annos de idade, em 1862, conforme a da respe
ctiva escriptura. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província do Rio d(~ Ja
neiro. 

N. 577.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 28 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Resolve duvida relativa á execução dos Decretos n. o 6129 de 23 de 
Fevereiro de 1876 e 3 de Junho de l8H. 

No 8o -2.a Secção.- Directoria da Agricultura. 
- Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 28 de Dezembro 
de 1877 o 

lllm o e Exm. Sr.- Em officio de l3 do mez findo sub
metteu V o Ex. á decisão deste l\liriisterio as seguintes 
duvidas que lhe occorrem ácerca da execução do De
creto n. o 6129 de 23 de Fevereiro do anno findo, que 
creou e deu regulamento álnspectoria Gei·al dás· t_erras 
e colonisação : · · · -- -
--co 'Se_üs_ recursos de que trata o n. o 2, ~ l. o do art. 2.0 

(laquelle decreto são os mesmos de que falia o art. 52 do 
de 30 de Janeiro de 1854 ~ e, no caso affirmativo, se 
competindo a decisão delles ao lnspector Geral das 
terras, póde este conferir a mesma attribuição aos seus 
delegados, Inspectores especiaes nas províncias. 
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2. o Se a autorização conferida pelo Decreto n." 565õ 
de 3 de Junho do !874 aos PresidAntes dessa província e 
das do Amazonas, Pará e Ma to Grosso parn a vrnda de 
terras publicas, ficou limitada ou dependAnte da desig
nação feita pelo Inspcctor Geral, de que trata o n.o 5 do 
art. 2. o, ~ L o do citado Decreto de 23 de Fevereiro do 
anno passado. · 

Declaro a V. Ex. em resposta : 
L o Que, referindo-se o§ L o do art. 2. o do ultimo da

quelles decretos, aos assumptos cujo exame compete 
á L a das secções em que se divide a Inspectoria Geral 
das terras e colonização, naLia tem a disposição do n. o 2 
com a decisão dos recursos interpostos das sentenças 
proferidas pelas Presidenci<ls de provi ncia, decisão que 
sómente cabe ao Governo Imperial. 

2. o Que a autorização conft?rida ás Presidencias dessa 
província e das do Amazonas, Pará e l\la to Grosso pelo 
Decreto de 3 de Junho de :1874, para a venda de terras 
publicas, não ficou limitada ou dependente da designação 
de que trata o n. o 5 dos c i ta do.; paragrapho e a l'tigo do 
Decreto de 23 de Fevereiro de 1876, o que aliás não 
inhibe as mesmas Presiclencias ele entender-se com os 
Inspectores especiaes , ácerca daquella designação, 
sempre que o julgarem conveniente e opportuno. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
-Sr. Presidente da Provincia do Paraná. 

N. 578.--: AGRICULTURA,· COMMERCIO E OBRAS -
PUBLICAS.- EM 28 DB: DEZEl\IBRO DE 1877. 

Ao Director Geral dos Telegraphos.- Approvando a sua d~libe
ração de permittir, como ensaio, a transmissão de telegrammas 
s~~ples de dez palavras, pagando sómente meia ta.x.a:---

N. 73.- Secção Auxiliar.- Directoria das Obras Pu
blicas.- Ministerio dos l\egocios da Agricultura,~~= 
me rei o e Obras Publicas.- Ri.o de Janeiro ~lf\ A 
Dezembro de !877. '0..\~'-... 'U u. u 

Fica V. S. autorizado a p~r em ex ~~ como en
saio, a transmissão de telegram s-..hmples de dez; 

~· ~~ 
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palavras, pagando meia taxa, além do pagamento dos 
nomes do expedidor e do destinatario, podendo tambem 
usar de sellos para telegramma~, afim de facilitar o pu
blico, de conformidade com sua proposta em officio 
n. o l125 de 9 de Agosto proximo passado. 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Conselheiro Director Geral dos Telegra
phos. 

N. ~79;- AGRICULTURA, COMMERClO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 29 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Ao Director Geral dos Telegl_'a_p_hos.- Autorisartdo-o a etrectuar 
a( mudança da estaçã-o telegraphica da villa de Itaborahy para 
o lugar denominado- Venda das Pedras. 

N. 7~.~ Secção Auxiliar.- Directoria das Obras Pu
biicas.-Ministerio dos Negocios da Agricultura_, Corn
mercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 29 de 
Dezembro de 1877. 

Em resposta ao seu officio de 7 do corrente, sob n. o 

577, declaro a V. S. que póde effectuar a mudança da 
estação telegraphica que funccionava na vi!Ja. de Ita
borahy para a Venda das Pedras, na estr~dà de ferro; 
fazendo a bifurcação da linha telegraphica nesse lugar' 
para ligar a Ponta Negra com a linha do Cabo Frio ás 
estacões da Barra e da C6rte, mandando fazer a recons
trucÇão de que trata no mesmo officio. 

Fica V. S. tambem autorizado a abolir a linha do 
litoral, construindo outra na estrada de Maricá e a fazer 
arrecadar o material e as contribuições offerecidas pelos 
fazendeirCis do lugar para serem applicados á nova linha, 
não excedendo o seu custo de 150~000 por kilometro, e 
depois de concluídos estes trabalhos cuidará das estações 
semaphoricas que pela convenção internacional têín ·de 
ser construídas. 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Conselheiro Director Geral dos Telegra
phos. 
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N. 580.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- EM 29 DE DEZEMBRO DE 1877. 

Declara improcedente o recurso interposto pela Camara Municipal 
da cidade de S. Paulo, contra a decisão da P residencia da mes· 
ma província relativa ao contracto de 9 de Outubro de !875, 
para a distribuição das aguas da Cantareira á mesma cidade. 

N. ~2.-2.aSecção.-Directoria das Obras Publicas.
Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 29 de Dezembro 
de !877. 

111m. e Exm. Sr.- Em officio de 7 de Dezembro do 
anno passado, transmittindo V. Ex. a petição de recurso 
da Camara Municipal da capital dessa província contra 
o a c to pelo qual essa Presidencia se julgou rotnpeten te 
para contractar o ~erviço de abastecimento d'agua á 
mesma capital com Daniel Fox, Coronel Antonio Proost 
Rodovalho e Major Benedicto Antonio da Silva, perce
bendo elles, ou a companhia que organizassem, certas 
vantagens durante 70 annos, contra a expressa deter
minação do art. ~ 7 da Lei de l de Outubro de 1828, que 
não dispensa a iniciativa das t~amaras Municipaes em 
obras de semelhante natureza, expôz V. ~x. tudo quanto 
occorreu anterior e posteriormente á celebração do re
ferido contracto, afim de demonstrar o nenhum funda
mento do citado recurso, e solicitou decisão sobre se o 
recurso facultado pelo art. 45 do Regulamento n. 0 124 
de 5 de Fevereiro de 18~2 tem applicação á questão de 
que se trata. 

Ouvida a Secção· dos Negocios do Imperio do Conselho 
de Estado, foi seu parecer: 

l. (I Que é improcedente o recurso in ter posto pela Ca
mara Municipal contra a decisão da Presidencia sobre o 
con tracto de 9 de Outubro de 1875 para a distribuição 
das aguas da Cantareira á cidade capital da mesma pro
vincia, porque o procedimento da referida Presidencia 
foi autorizado pela Lei n. o 102 de 30 de Abril de 1870, 
e approvado pela de n. o 39 de i3 de Abril de 1876. 

2.0 Que ao Governo Imperial não compete a attribuição 
de conllecer da constitucionalidade das Lei~ · · , 
que autorizaram e approvaram o referid "t.a~toP,l\<M-.Â- 1 
q~e tal attribuição é privativa da A ~~j\.)6c'tàl, eli1 1n 
VIrtude do art. 20 do Acto Addici a~ 

c..."-.; • 
~? 
co 



E Sua Magestade o Imperador, Havendo por bem con
formar-se com este parecer, por Sua Immediata Resolução 
de 15 do corrente mez, constante da 10esm1 con~ulta, 
assim o :Manda declarar a V. Ex. para os fins conve
nientes. 

Deus Guarde a V. Éx.- Tlwmaz José Coelho de Al
meida.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 581.-AGRICULTURA, Cül\IMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.-EM 29 DE DEZEMBRO DE 18:7. 

Declara o preço P6r que devem ser vendidas, em prazos aos co
lonos, as terras da ?Olonia de Porto-Real. 

N. 212.-3. a Secção.-Direr.toria da Agricultura·.-
1\liriisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.:_ftio de Janeiro em '29 de Dezembro 
de 1877. 

Tendo ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, 
Fazenda e Soberania Nacional sobre a reclamação feita 
por Numa Egalon, colono de Po.rto-Real, ácerca do 
preço que lhe fôra exigido pelo Director dessa colonia, 
de 60~5000 por hectare do lote que alli occupa, e 
conformando-me com o parecer apresentado com data 
de 24 do mez proximo findo, declaro a V. S., para os 
devidos effeitos, que, revogadas as ordens em contrario, 
tenho resolvido que o preço das terras do referido es
tabelecimento distribuidas em prazos aos colonos seja 
pago na conformidade do que dispõe o art. 5. o do Re
gulamento de 19 de Janeiro de 18ô7. 

Deus Guarde a V. S.-Thomàz José Coelho.de Alrneida. 
-Sr. Inspector Geral das terras e colonisação. 
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N. 582.-AGRICULTURA_, COMMERCIO E OBitAS 
PUBLICAS.-E:u 29 DE DEZE~IBRO DE 1877. 

Declara á Illma. Camara Municipal da Côrte que ao pode1 
competente cabe-lhe propôr o que julgar indispensavel, par:: 
resolver ácerca do pagamento da taxa de(aferição dos contado· 
res de gaz da i_I_l~~ii1~~ã? publica. \ 

N. 28.-2.a Secção.-Directoria das Obras Publicas. 
-Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio t 
Obras Publicas .-Rio de Janeiro em 29 de Dezembro dE 
1877. 

Em solução ao officio da lllma. Camara Municipal 
de 26 de Julho deste anno, em que consulta sobrE 
quem deve recahir a taxa de aferição dos contadore! 
<le gaz que lhe parece devido nos _termos do art. 6. o d( 
Hegulamento approvado pelo Decreto n. o 5089 de 18 d{ 
Setembro de 187'2, Sua l\fagestade o Imperador, Confor· 
mando-se por Sua Immediata Resolução de 15 do corrent( 
com o parecer da Secção dos Negocios do lmperio d( 
Conselho de Estado, .Manda declarar á Illma. Cama r' 
Municipal que, não tendo o citado Decreto de 18 dt 
Setembro de 1872 creado direito novó_, devem se con· 
siderar sujeitas á taxa de aferição sómente as medida! 
que estavam anteriormente e na fórma prescripta pel<J 
lei que as regulava ; e que não sendo expresso no coq. · 
tracto celebrado com a « Rio de Janeiro Gaz Company ~ 
que os referidos conta dores ficariam sujeitos áquella 
taxa, o GoYerno não póde hoje impór-lhe novos onus 
Com maioria de razão não sendo a companhia responsa· 
vel pelo imposto, ainda menos póde este recahir sobre o~ 
consumidores de gaz, que nenhuma obrigação têm dt 
pagar a aferição de medidas, de que outrem usa par:; 
distribuir o seu producto. Finalmente Afanda o mesm( 
Augusto Senhor declarar ainda, que para resolver :; 
duvida occorrida, e quaesquer outras que possam appa· 
recer sobre este objecto, a IH ma. Camara Municipal 
deverá propôr a~ poder competente e na fór~m!;a~~~!!:: 
grapho unico do art. 12 das lnstrucções e ety~ 
bro de 1872, o que julgar indispen ~t~, O" · · 

Thomaz José l ~~e Almeida. 
:1 ~ 

~4· ~: ~ 1(.::' :';::_::\_y~·/ 
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N. 583.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS 
PUBLICAS.- E~I 31 DE DEZEl\IBRO DE 1877. 

Ao Oirectôr interino do Corpo de Bombeiros.- Declara que os 
Commandantes das secções deverri.prestar uma fiança para ga
rantir o material que têm a seu cargo. 

N. 3í.-3.a Secção.-Directoria das Obras Publicas.
.Ministerià dos Negocios da Agricultura, Commercio e 
Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 31 de Dezembro 
de i877. 

Em solução aos seus officios n. os 337 e 385 de 27 de 
tu tubro ultimo e 14 do corrente mcz, declaro-lhe que 
approvo a organização por Vm. adoptada para a escri
pturação do ma teria I e mais objectos da Fazenda Nacio
nal que se acham a cargo dos dous Commandantes 
de secções e dos encarregados da arrecadação e das offi
cinas e cocheiras; convindo, porém, que esses respou
saveis prestem uma fiança relativa, conforme sua pro
posta constante do ui ti mo dos citados o meios, e que esse 
serviço seja feito sob sua i n media ta fiscalisação. 

Outrosim~ autorizo Vm. a nomear uma com missão, 
composta do Ajudante e dos t.lou$ Instrllctores~ par·a exa
minar o rn~\ tcrial em rnào estado, dando em c0nsumo 
o que não puder ser utilisado em outro mister. 

Deus Guarde a Vm. -.Thomaz José Coelho de Almeida.
~r. Direc tor interino ct'o Corpo de Bombeiros. 

N. õ84.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.-El'ti 31 DE DEZEl'tlBRO DE 1877. 

Autoriza a Companhia' da estradà de ferro do Recif~ ao S. 
Francisco a mandar encommêiú:iar uma nova superstru
Cliirà'-- de· ferro para a ponte dos Afogados. 

N .. 37.- L a Secção. - Directoria das Obras Pu
blicas.- Ministerio dos Negocias da Agricultura, Com
mercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em 31 de De
zembro de 1877. 

lllm. e Exm. Sr.- Submetteu V. Ex. á decisão do 
1\finisterio a meu cargo, com officio n. o H~~ de 13 de 
Novembro proxinío passado, a representação que a 5 ._a. 
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do mesmo mez lhe dirigiu o Engenheiro Fiscal. da es
trada de ferro do Recife ao S. Francisco, sobre o 
estado das pontes da :1. a secção da mesma estrada, e 
pedindo autorização para encommendar-se uma nova 
superstructura para a ponte dos Afogados, cuja des
peza é orçada em trinta e tres contos de réjs, correndo 
ella por conta do custeio, nos termos do accórdo ce
lebrado em Londres em 20 de Agosto de 1870. 

Em resposta, declaro a V. Ex:., para fazer constar ao 
dito Engenheiro Fiscal, que, á vista da urgencia da 
obra de que trata, é a companhia autorizada a man
dai-a fazer de conformidade com a clausula 5. a do 
referido accórdo. 

Deus Guarde a V. Ex. -Thomaz José Coelho de Al
meida.- Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco. 

N. 58~.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PU
BLICAS.-E.tu 31 DE DEZEl\IBRO DE 1877. 

1\landa pagar a importancia total dos transportes feitos pelo em
preiteiro das obras, de trilhos e mais material da via perma
nente até g lugar do emprego; e, por equidade, tambem tiO % 
relativamente ao mesmo material já transportado até a es
tação de Una. 

N. H 7 .-1. a Secção. -Directoria das Obras Publicas. 
-Ministerio dos Negocios da Agricultura·, Commercio 
e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 31 de Dezembro 
de :1877. 

Tomando em consideração o que requereu Francisco 
Justiniano de Castro Rebello, empr~iteiro das obras 
desse prolongamento, em petição de 16 de Nove o 
proximo passado, por Vm. informada em f' A: - < 

de 3 do corrente mez; resolvi que Ih · ~ wl'\ .fl 
portancia total dos transportes po ~ ctuados de -~ 
trilhos e mais material da via p ~ te, até o lugar 

Dl~CISÕES DE i877. 63 I ~ .._. ~-' ç 
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do emprego; e, por equidade, tambem 50 °/0 relativa
mente ao mesmo material já transportado ou que d' ora 
em diante fôr transportado de bordo dos navios até a 
estação de Una. 

O que communico a Vm., para a devida execução. 
Deus Guarde a Vm.- Thomaz José Coelho de Almeida.

Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da estrada 
de ferro de Pernambuco. · 
~--··~--.~--

N·. 586.- JUSTIÇA.- EM 3( DE DEZEMBRO DE 1877. 

O serventuario de Justiça que obteve successor não póde mais 
fà'ZerâesiSleifCiãltO officio, mas sómente do direito de perce
ber a terça parte dos rendimentos. 

2.a Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.
Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1.877. 

Illm. e Exm. Sr.-Em ollcio n. o 9~2 bis de 5 do 
corrente consultou V. Ex. sobre a reversão da terça 
parte dos rendimentos dos officios de Tabellião e Escrivão 
do cível e crime do termo de Serinhaem, visto que de
siste delles o serventuario vitalicio João Affonso Re
gueira, que havia obtido successor na pessoa de Manoel 
Cavalcanti Lins Walcacer. 

·Em re~posta, declaro que o referido serventuario vi
tálicio, desde que pela impossibilidade de exercer as 
respectivas funcções obteve successor para servir du
rante a sua vida, nos termos dos Decretos n. os 120cÍ de 
1.6 de Dezembro de i853 e IJ:683 de 27 de Jan~iro de 1871, 
não podia mais fazer desistencia dos officio~, mas só~ 
mente do direito de receber a terça parte dos rendi
mentos, a qual, neste caso, não importando condição cs-

. sencial para a successão (art. L o § 2. o do citado Decreto 
n. o 4683) reverterá para o actual serven tuario de taes 
officios, que só por morte ou renuncia deste, ou falleci
mento do mencionado Regueira poderão considerar-se 
vagos, na conformidade do Aviso de ·9 de Novembro 
ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Francisco Januario da Gama 
Cerqueira .- Sr. Presidente da Província de Pernam
buco. 
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N. 587.- MARINHA.- Aviso DE 31 DE DEZEMBRO 

DE 1877. 

Regula a quantidade e qualidade de artefactos pyrotechnicos 
e accessorios que devem existir nas provincias onde ha Ar
senaes. 

4.a Secção.-N. 2953.-Ministerio dos Negocios da 
Marinha.- Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de !877 .. 

Convindo que haja sempre em deposito aí:tefactos 
pyrotechnicos e accessorios, a fim de poderem os Ar
senaes de Marinha das províncias satisfazer as requi
sições que lhes forem feitas pelas e~tações navaes; 
Manda Sua Magestade o Imperador que na execução 
desse serviço seja observada a inclusa tabella organi
zada pelo Capitão de Fragata Director da artilharia, 
e assignada pelo Conselheiro Director Geral desta Se
cretaria de Estado. 

E porque taes artefactos são susceptíveis de deterio
ração, recommendo a Vm. que faça empregar o maior 
cuidado no seu acondicionamento e remessa para as 
ditas províncias, ond·e tambem deverão ser convenien
temente arrecadados. 

O que a Vm. communico para os devidos effeitos, 
na par-te que lhe toca. 

Deus Guarde a Vm.- Luiz Antonio Pereira Franco.
Sr. Intendente interino da Marinha. 
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