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MINISTERIO DA JUSTIÇA 

• N. 1- EM ::l DE JANEIRO DE 1888 

Póde e deve sei" demittido o {~upplente de\ Juiz ,l-lunicipal que por 
qualquel" mo ti v) esti~er fóra do exei"~icio pJ~ mais de seis mezes. 

Ministerio dos Negocios da JusÜç1.- 2• Secção.- Rio de Jn
neiro, 3 de Janeiro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Com & otHcio n. 3747 de 5 de Agosto ultimo 
submetteu essa Presidencia á consideração deste Ministerio a re
clamação do Capitão Bento Soares de Oliveira contra o acto quo 
o demittiu do cargo de I• supplente do Juiz Municipal e de Orphãos 
do termo de s. Francisco de Paula de Cima da Serra, em cujo 
exercício já se achava, por julgai-a comprehendida no caso 3<', 
n. I, do art. 6• do Decreto n. 4824 de22 de Novembro de 1871 (im
pedimento prolongado por mais de seis .mezes) ; quando seme
lhante impedimento, devido á suspensão imposta pela. mesma 
Presidencht, não foi originado por sua propria vontade. 

Em resposta declaro a V. Ex. que não procede a reclamação, 
porquanto oPresidente póde e deve demittir o supplente do Ju~z 
Municipal que por qualquer motivo e5tiver fóra do exercício por 
mais de 3eis mezes, ainda que o haja depoi~ reassumido, uma vez 
que, conhecido o impedimento, não tenha o mesmo Presidente 
autorisado esse acto ou consentido na continn tção do exercido. 

Deus Guarde a V. Ex~-Samrlel lVallace Mar;-Dow•!ll.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 



lll:ClSÕJtS DO GOVERII"O 

N. 2 - E:\1 8 DE JANEIRO DE 1888 

O(valor d(),~)e~_cravo;; mencionados na relação da rnntricula só prevalece 
para a lib?rtaçfio, dt•v~n<lo nos inn•ntariosjtHiic:aes fazer-se avaliar 
J>nlos hnva•ll)s. 

Ministerio dos Ntlgocios tla Justi•;a.- 2• Secçiio.-lüo de Ja
neiro, 3 de Janeir-o de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em o1llcio n. 292 de 12 de Agosto ultimo 
submetteu e~s:~ PrcsidC'ncia á approvaçã.o do Governo a decisão que 
der.t it consnita. do .Juiz Municipal e de Orphiios do termo de 
S. Francisco, Llech11·:~ndo : 

Qne o valor dos escravos Ir.encionado pelos senhores na. relação 
ti:\ matricula só pt·evn!r>ce pam o" casos de libet·tnção pcl~. fundo 
de emancip:::.çii.o ou por qualrj\ter outra flienm legal, corno se de
prehendn do nrt.•l 0 § :;o CJtnbin:cdo com o'3° da Lei n. :3270 de 
28 de Setembro de 1~85; 

Que para a::; pal'tillns 1!0;; tens em inventario judicial deve ser 
feita a avnli<tçiio elo escrnso pelos louva<los escolhidos a aprazi
mento das partes in!<~rcssada~, os quaes pc>Jem, depois tle e~tn.r 
matriculado o memno escravo com Yn.lor eorre,;pondente á idade 
quo tinha então, :walial-o pm· preço inferior ao da tabella a que 
se refere o art. Jo, § 3°, <h eitncla lei, :-~ttendendo a rjlw.lquer 
defeito physico, 'lu c tenha sol.•re,·indo e o torne in:1 pto part\ o 
serTiço. 

O Governo Imporia! approvou c~ta decisão poe e10tar de accordo 
com t• referid<L lei o respectivo r<~gulamcnto, o que communico 

·a Y. E:oc. para ::;cu conhecimento c Iins convenientes. 

Deus Guarde a Y. Ex.- Samucl 1Yallace llf((c-Dott·ell.
Sr. Presidente ela Província LI•, Bahia. 

N. :; - EM 4 IJE JANEIRO DE 1888 

J\Iancla que em Juiw e nas est~rões e r~partiçõe~ a que SE refere o 
ar~. i1 do Decreto n. 863 lle 17 de ~o1·emhro de 1851 sejam sómente 
admittidM as t:atlucções feitas na conformidade dos arts. 12 e t3 

•lo mesmo decreto. 

:\finisterio dos Negocias da Ju~tiça.- :za Secção.- Circular.
Rio <le Janeiro, 4 tlo Janeiro de !888. 

lllm. e Exm. Sr.- Com·,mr que V. Ex. recommcndc á:s ::mtori
d:Hles dess:1 Provitwh sul,ordina<las a este Ministerio que sejam 
sümcnto mlmittül:ts em Jnizn r nus estações e repartições a qnc 
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.se refere o art. li do Decreto n. 863 de 17 de Novembro de 1851 
as traducções feitas na conformidade dos arts. 12 e 13 do 
mesmo decreto. 

Deus (luarde .a V. Ex.-Samuel WaUoce Mac-Dowell.
Sr. Presidente da Provincia de ..••• 

Na mesma conformidade aos Juizes da Córte. 

N. 4- EM 4 DE JANEIRO DE 1888 

Sobre a/demissão de um supplente de ~uiz Mllllicipal que eslHe auaente 
por mais de s;is ~~zes. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 4 de Janeiro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em officío n. 3-437 de 9 de Julho ultimo 
consultou essa Presidencia si o supplcnte do Juiz Municipal que 
esteve ausente do termo por tempo de um anno, mas que não foi 
demittido, podera sel-o agora, tendo já regre~sado e assumido o 
exercício. 

Declaro a V. Ex. em resposta que, não havendo a Presidencia 
autorisado o supplente a reassumir o exercício ou J?Or algum 
outro acto reconhecido a legitimidade do meomo exercrcio depois 
de saber que elle esteve ausente por mais de seis mezes, 'subsiste 
a faculdade de demittil-o em virtude do art. 6°, § 1•, 4• caso do 
Decreto n. 4824 de 22 de Novembro de 1871, o de impedimento 
prolongado por mais de seis mezes, visto se achar declarado pela. 
Imperial Resolução de 15 de Maio do anno passado que nesse caso 
se comprehende o abandono do exercício do cargo. 

E deprebendendo-se da consulta que o supplente de quem se 
trata ausentou-se do termo sem licença, deve ser responsabilis:ulo 
pelo crime previsto no art. 157 do CPdigo Criminal sem prejuízo 
ilaquella faculdade, pois que a demissão não impede a applicação 
das penas comminadas no dito artigo, multa e suspensão, esten
dendo-se esta a quaesquer outros empregos, excluídos tão só
mente os de ~leição popular, como é expresso no art. 58 do 
mesmo Codigo. 

Deus Guarde a Y. Ex.-Samuel, · Wallace Mac-DotetU.
Sr. Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul. 



DECI!Jl'IES DO GOVERNO 

N. 5- EM 7 DE JANEIRO DE 1888 

Manda cessar a pratica de serem campridas cartas rogatoria11 expedidá• 
~m execllçio de sentenças e~iral•geiras pa.;;; transferencia de bens. 

Ministerio do~ Negocios da Justiça.- 2• Secção.- Ch·cular.
Rio de Janeiro, 7 de Janeiro de 1888. 

Illm. & Exm. Sr.- H.ecommendo a V. Ex. a expedição das 
necessarias ordens às autoridades judiciaes dess<t Província afim 
de que ces3e a pratica de serem cumpridas cartas rogatorias para 
transferencia de IJens em virtude de partilha, visto que, envol
vendo taes rogatorias execução de sentenças e3trangeiras e não 
simples diligencias sem caracter executivo como sejam as citações, 
informações, vistorias, inquirições e outras que importam á de
cisão das causas, contrariam o preceito dos Decretos ns. 6982 de 
27 de Julho de 1878 e 7777 de 27 de Julho de 1880, segundo os quaes 
cabe aos interessados apresentarem a sentença ao exequatur para. 
que a partilha surta seus eJieitos no ImpPrio; ficando assim 
revogados os Avisos deste Ministerio, ns. 8 de 3 de Fevereiro e 
56 de 11 de Setembro de 1882, e 30de 25 de Junho de 1887. 

Deus Guarde a. V. Ex.- Santt'el Wallace Mac-Dowlll.
Sr. Presidente da Província d .... 

N. ~-EM i DE JANEIRO DE 1888 

Sobre o cumprimento de cartas rogatorias, expediuas em execução de 
sentenç&ll e~~rangeiras, para transferencia de bens. 

Ministerio dos Nego~ios da Justiça.- 2• Secção.- Rio de Ja
neiro, 7 de Janeiro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em Aviso n. 22 de 23 de Maio ultimo. ao 
qua.l acompanhou cópia do officio do Procurador dos Feitos da 
I<'azenda de 1 de Abril anterior, solicitou V. Ex. providencias, no 
intuito de-· cessar a pratica.introduzida por alguns Juizes e con
traria ao que dispõem os Decretos ns. 6982 de 27 de Julho de 1878 
e 7777 de 27 de Julho de 1880, de darem cumprimento a cartas 
rogatorias expedidas em execução de sentençCJ.S estrangéiras 
para transferencia de bens, em virtude de partilha. 

Declaro a V. Bx., em resposta, que essa pratica tem sido fun
dada nos Avisos ns. 589 de 5 de Novembro de 1879 e 4 de 17 de 
Janeiro de 1882 expedidos pelo Ministerio a cargo de v. Ex., em 
Tirtude dos quaes foram por este Ministerio expedidos os de ns. 8 
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• de 3 de Fevereiro e 56 de ll de Setemlx'G de 1882, e 30 de 25 de 
Junho de 1883. 

Recoolleeendo, p(uoem, que os citados avisos contrariam o pre
ceito dos alludido~ ilecretos, ror issO quo semelhante transferencia 
importa. a execuQã(} de sentença de partilha e não simples dili
gencia. sem caracter executi:vo; como sej.tm as citações, inti
mações, vistorias, inquirições e outros actos que interessam á. 
decisão das causas, e que, portanto, devem as partes apreseolar 
sentença ao e111equatur para que a partilha surta os seus effeitos 
no Imperio, nesta data revogo os avisos deste Ministerio e expeçG 
as necessaria.s ordens para que cesse aquella pratica, conv111do 
que V. Ex. por sua vez revogue igualmente os de, 5 de Novembro 
de 1879 e 17 de Janeiro de 1882, que a ella deram logar. 

Deus Guarde a V. Ex.- Samuel Wallace Mac-Do1lleii.
Ao Exm. Sr. Conselheiro Ministro dos Negocios da Fazenda. 

N. 7- EM 12 DE JANEIRO DE 1888 

Approva o procedimento da Junta Commercial da Capital do Imperio, 
manàando ce8sar as operações da bolsa intitulada de café. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2• Secção.- !tio de Ja
neiro, 12 de Janeiro de 1888. 

Declaro a V. S., em resposta ao officio de 25 de Novembro ul
timo, que bem procedeu a Junta Commercial mandando cessar as 
operações da bolsa intitulada de café, visto que aos corretores de 
mercadorias não é licito etrectuarem na bolsa neg-ociações sobra 
qualquer mercadoria e nem crear por acto propr10, e sem auto
risação legal, uma bolsa de café para transacções por meio de 
prégão. 

· Deus ·Guarde a V. S.- Samuel Wallace Mac-DD1lleii.
Sr. Presidente. da Junta Commercial da Córte. 

- -' - --·-., .,...___ 
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6 DW:ISÕES DO GOVERNO 

N. 8 - EM 21 DE JANEIRO DE 1888 

Na expressão- faltas -do art. 31 do Decreto n. 71!8 de 25 de No
vembro de 1850 está comprehendido o caso de vaga. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- Gabinete.- Rio de Ja
neiro, 21 de Janeiro de 1888. 

A Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome do Im
perador, Foi presente a representação de Zeferino Gonçalves 
Campos, I• supplente de deputado á-Junta Commercial. da Côrte, 
contra o despacho da mesma Junta qúe não o admittiu a func
cionar como um de seus membros na vaga que se abriu com a 
morte do deputado etfectivo José Ferreira Leal, por entender 
sem applicação á especie a disposição do art. 34 do Decreto 
n. 738de 25 de Novembro de 1850. 

E a mesma Augusta Senhora, Tendo ouvido a Secção de Justiça 
do Conselho de Estado, com cujo parecer se conformou por imme
diataResolução de 14 do corrente mez, Houve pnr bem Dar pro
vimento ao recurso, visto que na expressão - faltas-, de que 
falla o citado art. 34 do Decreto n. 738 de 25 de Novembro de 
1850, está comprehendido o caso de vaga, cumprindo, portanto, 
que, logo que ella se verifique, seja chamado o respectivo depu
tado supplente. 

Deus Guarde a V. S.- Samuel Wallace M"ac-Dowell.
Sr. Presidente da Jnnta Commer·cial da Córte. 

N. 9 - EM 21 DE JANEIRO DE 1888 

O ingenuo filho de mulher escrava está no caso de merecer a protec
ção que o art. 73 do Codigo do Processo Criminal concede á p~~s~a 

• miseravel. 

:Ministerio do; Negoeio3 da JustiÇa.- 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 21 de Janeiro de 1888. 

lllm. e Exm .. Sr.- Com officio n. 37 de 8 de Fevereiro do 
anno passado submetteu essa Presidencia á decisão de Governo a 
resposta que dera á seguinte duvida do Promotor Publico da co
marca da Leopoldina- Si o ingenuo filho de mulher escrava é 
considerado pessoa miseravel para o effeito da protecção legal 
determinada no art. 73 do Codigo do Processo Criminal.- Sua 
Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
Tendo ouvido a Secção de Justiça do Conselho de Estado, 
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com cujo parecer se conformou por Immediata Resolução· 
de 14 deste mez, Ha por bem Mandar declarar a V. · Ex. 
que. não podendo o in8'enuo, filho de mu.Iher escrava, ew vi 
de sua propria.t cond1Qã.o, e.x;ercer por si mesmo o direito 
de natural e legitima defesa, perseguindo seu otfensor, e sem 
ter em seu auxjlio a intervenção official e obrigatoria da
quelles de que trata o art. 72 do Codigo do Processo Cri
minal, esta indubitavelmente no caso de mere~er a protecção 
que o art. 73 do mesmo Codi go Concede á pes:;oa mise1•a vel qu 3 
por suas circumstancias não póde perseguir o offensor. 

Deus Guarde a V. Ex.- Samuel .Wallace Mac-Doloeii.
Sr. Presidente da. Província de Minas Geraes. 

N. lO -EM 21 DE JANEIRO DE 1888 

As Jtmtas Commerciaes não podem entr:tr r o exame dos eshtutos o 
/ ......._ ---·-·---, 

negar o registr5~-l!i menos ayoc:treli). a si as func<ões de fiseaes das 
companhias para. negarem o reg-i~tro deste oa da'Juelle ac!o t~Ue 

lhes parecer contrario aos estatutos. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- za Secção.- Rio de Ja
neiro, 21 de Janeiro de 1888. 

Sua Alteza a Princcza Imperial Regente, em Nome do Impe
rallor, Conformando-se por Immediata Resolução de 14 deste mez, 
com o parecer dlt Secção de Justiç:t do Conselho de Estado sobre o 
recurso interposto pelo fiscal da Junta. Commercial de Belém, da 
decisão da me3ma Junta que mandon registrar os papeis da Com
panhia das aguas do Grão-Pará, Houve por bem Decidir que ài.o 
podendo as Juntas Conwwrciaes, nos termos da ResoluçãO de 

.Consulta. a qno se refere o Aviso de 25 de Novembro de 1884, 
entrar no exame dos estatutos R negar o registr·o por entenderem 
que não esta a socied:\de constituida segundo a legislação em 
vigor, e muito menos avocar a si as funcções de liscaes das com
panhias para negarem o r~'gistro deste ou daqnelle acto que lheS 
parecer contrario aos respectivos eshtntos, não ha. fundamento 
legal para o recurso e deve ser mantida a deliberação da men
cionada Junta. O que communico a V. S. para os devidos atreitos. 

Deus Guarde a V. S.- Samuel Wallace :Jfac-Dou:>ell.
Sr. Presidente da Junta Commercbl de Belém. 



8 DECISÕ.II DO ~VIHINO 

N. 11.- EM 21 DE JANEIRO DE 1888 

Pdde serYir conjunctamen te no Jury como defensor o filho do esal'ivão 

Ministerio di>s Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 21 de Janeiro de 18 88. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, 
em Nome do Imperador, Conformando-se por lmmediata Resolução 
de 14 do corrente com o parecer da Secção de Ju.>tiça no Conselho 
de Estado sobre os papeis concernentes ao facto de haver o Juiz 
de Direito d<t comarc'~ ~ Uimb1·es, em sessão do Jury, admittido 
como advogado o filho do Escrivão do Tribunal que por dous réos 
havia sido encarregado de suas defesas, Houve por bem Mandar 
declarar a V. Ex., e1u.resposta ao offlcio n. 202 de I de Setembro 
de 1885, que e3tando decidido pelo A visou. 611 de 20 de Dezembro 
del869, ftmdado na Ord. do Li v. 1 • Tit. 49 § 29 não havev incom
patibilidade em servirem no mesmo fôro dous irmãos, um como 
advogado e outro como escrivão ou tabellião, não ha motivo para 
que não possa servir conj unctamente no J nry como defensor~ o ti lho 
do e;;crivão, cujas funcções limitadas e pnssivas não podem influir 
DQ julgamento. 

Beus Guarde a V. Ex.- Samuel Wallace Mac-Do1oell.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 12- EM 24 DE JANEIRO DE 1888 

Sello devido nos contractos de dissolução de sociedade, continuando 
-;;m dos socios como liquidante. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2• Secção.- Rio de 
Janeiro, 24 de Janeiro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em officio de 17 de Março de 1886 con
sultou a. Junta Commercial de Belém sobre o sello que deve ser 
exigido nos contractos de dissolução de sociedade composta de 
dou iiOcios, continuando um delles como liquidante do negocio. 

De accordo com o que resolveu o Mini>terio dos Negocios da 
Fazenia em A viso Je lO do corrente, declaro a V. Ex., para o 
fllzer constar á mesma Junta, que, sendo conhecido sómente o 
valor do quin1Ião do socio que se retira, deste valor é devido o 
sello proporcional; da outra parte qtie tocará ao socio liqui-
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dante, cuja importancia só será conhecida depois de terminada a 
liquidação, não se pó le exigir o sello proporc10nal por não estar 
o seu valor declarado para servir de base á cobrança deste 
imposto: sendo esta a pratica seguida na Recebedoria do 
Rio de Janeiro, de conformidade.CQm o art. 2e n. 8 do Regu
lamento n. 8946 de 19 de Maio de 1883 e Ordem do Thesouro 
n. 241 de 23 de Outubro de 1852. 

Deus Guarde a v. Ex.- Samuet Walface lllac-Dowdi.
Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 13- gM 26 DE JANEIRO DE 1888 

Aos encarregados do serviço medico do Presidio de Fernand() de 
Noronha cabe a gratificação do logar de phârmacentico quando 
àccumularem as funcçües desse emprego. 

Ministerio dos Negocios dt Justiça.- 4• Secção.- Rio de 
Janeiro, 26 de Janeiro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ao;; officios ns. 211 e 242, 
de 19 de Novembro e 19 de Dezembro ultimos, declaro a V. Ex. 
que aos Drs. Manoel Arvellos Bottas e Pedro Deltino de Aguiar, 
encarregados do serviço medico do Presídio de Fernando de 
Noronh111 deve ser abonaia, em face das disposições do D'~creto 
n. 1995 ae 14 de Outubro de 1857, mandadas fazer extensivas 
aos empregados deste Ministerio pelo de n. 2531 de 18 de 
Fevereiro de 1860 e de conformidade com o Aviso n. 61 de 28 de 
Setembro de 1883, a gratificação do Jogar de pharmaceutico do 
mesmo Presídio por haverem accumulado as funcções "desse 
emprego, o primeiro de 18 de Marco a 15 de Julho e o segundo 
desta data até 22 de Setembro do anno findo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Samuel WaUace Mac-DoweU.
Sr. Presidente da Província de Pernambuco. 
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lDNISTERlO DA MARINHA 

N. l -A VISO DE lO DE ABRIL DE 1888 

Approva a creação de um livro para lançamento dos nomes dos in
dividuos que se eximirem do pagamento de multas. 

Ministerio dos Negocios da Marinha.- N. 505.- 3• Secção.
Rio de Janeiro, 10 de Abril de 1888. 

De accordo com o que V. S. expõe em officio n. 29, de 26 do 
mez proximo preterito, approvo o seu neto, creando um livro, no 
qual se lancem os nomes dos indivíduos que se eximirem ao 
pagamento das multas em que tenham incorrido. Esse livro 
deve ser escripturado pelo Secretario dessa Capitania, afim 
de que taes multas sejam cobradas executivamente, applican
do-se a disposição do art. 3• dns Instrucções annexas ao A viso 
n. 2258 de 8 de Novembro de 1883, visto comojit o art. 121 do 
Regulamento de 19 de .Maio de 1846 determinou que fossem 
remettidas ao Procurador dos Feitos da Fazenda as certidões das 
multas recolhidas .ao cofre por infracção do mesmo regulamento. 

As>im que, findo o prazo estipulado (30 dias), serão remet
tidas a esta Secretaria de Estado, afim de terem o conveniente 
destino, as competentes certi lees, addicionando-lhes a multa 
de 6 "/o sobre o valor total da quantia devida, na fórma do 
art. 3° das citadas instrucções. 

O que a \'. S. communico Jn.ra sua intelligencia e os devidos 
elfeitos. 

Deus Gnarde a V. S.- Luiz Antonio Viei1·a da Silva.
Sr. Capitão do Porto da Córte e Província do Rio de Janeiro. 

-·--

N. 2-AVISO DE 26 DE ABRIL DE 188~ 

Manda executar o Regulamento pat-a a P!~_t_icagem da barra e bahia 
da cidade de Paranaguâ, na Provincia do Paraná. 

Ministerio dos Negocios da. Marinha.- N. 586.- 3• Secção.
ltio de Janeiro, 26 de Abril de 18RR. 

Illm. e Exm. Sr~- Sua Alteza a Prlnceza Imperial Regente, 
em Nome do Imperador, Conformando-se com o parecer do 
conselho Naval, enunciado em Consulta n. &497 de 22 de Maio 
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cobrança de impostos na colonia militar do Alto 
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N. I- AVISO DE 2 DE JAN!WW DE 1888 

Declara que os '1'.erarioR e serventM da Fabrica de Polvora da 
I~strella não tem direito ao~ respectivos jornaes noq dias em 
que servem no l't·ihnual do Jury. 

Ministerio dos Negocio.;; da Guerra.- Rio de Janeir·o em 2 de 
Janeil'o de 1888. 

Declaro a Vm., par·a seu conhecimento e em solução ao 
seu olflcio n. 164 de 19 da Dezembro ultimo, que os oporarios e 
serventes dessa Fabrica não têm direito aos respectivosjornaes 
uos dias em que servirem no Tribunal do Jury da villa da Es
trella, de accordo com o que dispõe a lmperhtl H.esolução de 19 
de Agosto do 1874 e Avisos de 24 do referido mez e 29 de Março 
de 1875 para os operarias e·serventes dos Arsenaes de Guerra, 
ficando assim satisfeita a consulta por Vm. apresentada no 
mesmo ofllcio. 

Deus Guarde a Vm.- Joaquim Delflno Ribeiro da Lu~.
Sr. Director da Fabrica de Pol vora da Estrella. 

N. "! - A USO DE 4 DE<i JANEIRO DE l8RR 

Determina que os Sargentos ajudantes e quarteis-mestres dos corpo~ 
usem ele rewolven nas me'!mas oc~asiões ('n! quP. delles usam 
os officiaes. 

Ministerio dos Negocios tb GuerN.- Rio de Janeiro em 4 
de Janeiro de 1888. 

Illm. e gxm. Sr.- Em solnção á consulta feita pelo Com
mandante do Iso batalhão de infantaria, e á vista das infor
mações prestadas pela Repartição a seu cargo e pelo1 de Aju
dante General, declaro a V. Ex. que devem os Sargentos 
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ajudante e quartel~mestre dos corpos do Exercito usar 
do rewolver do systema Girard nas mesmas occasiões em que 
delles usam os officiaes ; cumprindo, portanto, que os ditos 
corpos remettam a e~sa Repartição os competentes pedidos para 
»erem satisfeitos. 

De•ts Guarde a v. Ex.- JoaqMim Delfino Ribei1·o ela LH::.
Sr. Brigadeiro Quartel-1\Iestre General. 

N. :1 - AVISO DE 7 DE JANEIRO DE 1888 

Declara que os corneta~ de piquple devem fazer signal de Com
mandante de corp,., quando este entrar no r(·spectiYo qual'ld. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 7 
de Janeiro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Com a informação da Repartição a seu 
cargo, n. 59:3 de l:l do mez de Dezembro ultimo, trouxe 
V. Ex. ao conhecimento deste Ministerio o olficio n. 2583 de 20 
tle Novembro antecedente e mais papeis que o acompanham, no 
qual o Coronel Commandante do•13• batalhão de infantaria dá 
parte de haver o .Major fiscal do mesmo batalhão, Sebastião 

. Raymundo Ewerton, prendido o corneta do piquete por não 
haver feito o respectivo sign~l á sua chegada ao quartel, e con
sulta si o dito Major tem direito ã semelhante toque. 

Em resposta declaro a V. Ex. que, á vista das instrucções 
que regulam o assnmpto, taes continencias apenas competem 
aos officiaes generaes ; mas, convindo que se tornem exten~ 
si v as aos Commandantes de corpos, como V. Ex. propõe, deve 
neste sentido expedir suas ordens. 

Deus Guar(le a V. Ex.- Joaquim Delfi.no Ribeiro da Lu::;.
Sr. Conselheiro Aju(lante General. 

N. 4 ..... A VISO DE 18 DE JANEIRO DE 1888 

Declara que durante as ferias da Escola Geral de Tiro do Campo 
Grande devem os Instrnctores adjuntos ser empregados no serviço 
de estado-maior. 

Ministerio dos Negocios da Guerra. -Rio de Janeiro em 18 
de Janeiro de 1888. 

Em resposta ao officio n. 295 de 28 de Dezembro ultimo, 
com que V. S. submetteu á consideração deste Ministerio v 
reclamação feita pelo 1 • Tenente de artilharia José de Sa Earp, 
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lnstructor adjunto da Escola Geral de Tiro do Campo Grande, 
contra o acto do Commandante interioo da me3ma !<~cola. no
meando os Instructores adjuntos para durante as ferias auxilia
rem o serviço de estado-maior, sem estender esta medida aos 
lnstructores geraes, declaro a V. S., para seu conhecimento, 
fjue, de accordo com o seu parecer, não tendo os Instructores 
adjuntos serviço algum até que se abram as aulas, são os que 
mais se acham nas condições de auxiliar o de estado-maior, 
ao passo que os outros Instt·nctores, além dos trabalhos geraes 
da commissão de melhoramentos do material 1le guerra, têm 
os <.las secções especiaes da mesma commis-;ão. 

Dens Guarde a V. S. -Joaquim Delflno Ribeiro da Lu:;.
Sr. Commandante Geral interino de artilharia. 

N. 5- AVISO DE 18 DE JA~ElRO DE 1888 

Declara que o foi·n~cimento de me:lic:tmentos de que trata o Aviso 
de 26 de Janeiro, de f887 só se refere aos officiaes e empregados 
civis do J\Iinisterio da Guerra re'litlcnte'! na Cúrte. 

Ministerio do;; Negocios da Gnerr.t.- Rio de J<tneiro em 18 
de Janeiro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em soluçií.o ao requerimento que acom
panhou o seu officio n. 317 de 19 tle Outubro ultimo e em que o 
Major refot•mado do Exercito Pedro Dias Paes Leme pede, por 
:si e por seus companheiros, 'Jue sejam eliminados m §§ 3° e 0° 
do Aviso de 26 de Janeiro do anuo prox:imo pa~sado, declaro 
a V. Ex., para seu conhecimento e Iins convenientes, que o 
fornecimento de medicamentos de que tr.tta o mesmo avjso 
só se refere aos officiaes e empregados civi5 deste l\linisterio 
existentes na Corte. 

De»S Guarde a V. Ex .-Joaquim Del{t1to Ribeiro da Luz. -
SI'. Presidente dtt Província de Goyaz. (') 

(") Expmliu-ee Aviso no mesmo sentido ao Conselheiro Ajudante 
General em 8 de l\Iarço. 
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N. 6-AVISO DE 21 DE JANEIRO DB 1888 

tfoMolvP a consulta que fez o Commamlante do batalhão de engenhei
t•os, relativamente ;iq praças engajadas por dous 011 mais annos & 

c'•ntlemnaclas a mais de sois mezes ele prisiio, ~i devem, á vista do 
rp1e dispoem as Leis n-<. llOl de20 de S'tembro de 18ti0 e 124G de 28 
de .Junho ele lfl(j:j, perder st.menle aq vantagens pecuniaria~ qu~ lhe~ 
<!ompetem, ou ser consideradas como recrutadas e obrig-atl:ts a 
-~nir p.Jr nov" annoq. tlescc>ntado" tempo de pris:io. 

~linisterio dos Negocio;; rl:l. Uuerra.- Rio de Janeiro em ~I 
dA .T:tndro rle JHR8. 

11 lm. e Exm. Sr. - Sua Alteza 1t Princeza lmpet·ial Regente, 
"111 Nome do Imperador, Tendo ouvido a Secção de Guerra e Ma
l'inh:t do Conselho de gstado sobre o officio do Commandante do 
loatalhão de engenheiros a rtuem V. Ex. se refere no que me 
dirigiu em 1:1 ele Setembro do anno proximo p~tssado, consultando 
:-i as pt'<IQUS engajadas por dons ou mais annos e condemqadas a 
mais de seis mezes do prisão devem, á vista do que dispoem as 
Leis ns. li OI de 20 do Setembro de 1860 e 1246 de 28 de Junho 
de 1~65, perder sómente as vantagens pecuniarias que lhes com
petom, on ser consideradas como recrutadas e obrigadas a servir 
por novo annos, descontado o tempo de prisão, H:t por bem, 
Conformantlo-se com o paracer da mesma Secção, Mandar, por Sua 
lmmcdiata e Imperial Re;;olução de ill de Dezembro do mesmo 
anno ('),Declarar que, qualr1uer que s~ja a condição do voluntario 

1 ~ l SP.:"H•lR\.- Pnt· .\n~n de ·i d·~ Outubr • ., ultimo Determ~uou Vossa Alteza 
lltl}1ori:tl, qtw a ~nc(;ii.o de ~fuf'rra. e ~farinha elo Conselho de J·~st·uJ.~., con· 
... 11ltt• c·'~" o seu parecnr si os soldados engajados por dons ou ma.is annos. 
t?oUdt~'Hll;td ns a mais dH sei~ mezes de prisão, devem perder sl11uente as 
·::1nt·tg-t~ns prcunhJ'Í<lS f]llr! lhes competem ou set· ta.mbmn considerados como 
·.•,·;·ub.J,J~ ~~ ohri.~adr)S a sm·vir fi~'JVe annos, feito o descn11to t),., tempo 
l ~ l''·i~ãn, · 

.-\ F' St~c(::i·l cl;t R(~pal'lit;ã.o ele ..\jwl:tntP neuernl, n.s...;;im como :l ta. ~ecçã.n 
J,t Hep'lrtiç:'in Fiscal, tpt~ tambem foi nuvi•la. conco1'1lam que. tanto os Yo
~nntM·i·l:-: entu.l os f"flg":tjadn~. comprehentlirlos co:no estã~' n1. lei vigente, 
'lU:Iwln ~·owlr~~mt:vlos a mais 1le se·.s mczes de p1·is:.l.l), devem perrler as vnn
hgtms r1uo Uws 1:nmpetem e Rer consi,ler:ulos como recrutados n obrigado~ 
:t .. ~'Jn·il· H•)ve annos, feito o descont•) do tempn dn prisão. 

O ~farech~l rle gxercito Ajudante Geueral, porém, é de opinião <<. '(UC os 
~n.~ajarlos, n1. hypothese figurada, pm-dem sõmente as vantagens pecuniat•ias 
rpw lhr~s competem, á vista do seu Jltlvo contracto, descontando-se-lhes o 
t·~·upo da sentença; mas não devem servir nove nnnos, como succede aos 
1·"junbri11s. sob pena. de um onga.jado por dou!õl anuas, segundo a pWneira 
p·trh~ tln. hypothcse. servir mais sete anuas, quasi o quadruplo do seu novo 
cr)n.traetl). nnH}uanto que o voluntario ser~:e a metade do tempo por quH so 
nhngou. ,., 

J·~st:t opiniãrJ P tambmn n. do n:rector da Repartição Fi~c:tL 
I I Gonsnlho Rt~pl'emo ~filitar, :tplliamlo-se na Lei n. fiO i de 20 dfl Setem

l•ol.'l) de iSüO. nrt. ;)o, S 3o, H nn. tlontrina (lo art. 3o da Lei n. Ul\6 rlt} ,2..q d~ 
.I 11nh.., rle 18t:n, foi deste parecer: 

... Qun.Jqw•t· qne seja. n. condição tio voluntnrio ou engajado que sotfrdr con
d .• ,, !l~t~ã,, por tnmpfl superior n ~eis mezes de prisão, ~ elle ohrigado :t 
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ou engajado, na hypothese figurada, é obrigado a servir aquelle 
tempo, levando-se-lhes em conta, salvo o caso de deserção, o 
periodo anterior á sentença e descontando-se-lhes o desta, de 
conformidade com a Provisão de ll de Janeiro de 1851 e Imperial 
Resolução de 8 de Março de 1873. O que communico a v. Ex., 
para seu conhecimento e em solução á referida consulta~ 

Deus Guarde a V. Ex.- Joaquim Del fino Ribeiro da LH~.
SI'. Conselheiro Ajudante General. 

N. 7 - A VISO DE 23 DE .JANEIRO DE l8R8 

n,~clal'a r1ne todos os empregados ci,·is do l\1inistt'l'io da Guerra, r1ue 
l•'nham assentamento em folha, tem direito a fornecimento de 
medicamentos, de accordo com as prescripçiies <lo A viso de .e6 d~> 
.J;weiro <le 1887. 

Ministerio do!! Nogocios da Guerra.- Gabinete do 1\tinistro.
Rio de Janeiro em 23 de Janeiro de IH88. 

Deferindo o requerimento do Escrevente de 2• classe d;~ In
tendencia da Guerra Joaquim José Lopes da ~i!Ya, em ctue pede 

servir por ojto nnnos, tempo 1n:1rcado para o desig-natln refrnct.ario pelo 
art. 4o, ultima parte do § 20 da Lei n. 2;):,:) de 2ü de ~etemlH·o. de iJr'""; 
dm?enr]o levar-se-lhe em conta. o tempo Ue set·vi('-O cmtei'Íor ú sentença, e 
,]escontar-~e-lhe o desta, este de accordo co1n a Provisão de 11 fle ,Janeko 
,]P- 1851. e aquelle de conformidade com a. ImpPri·tl Hesnluç-ãn 1l1~ ~ de Mar~ e 
df' 187:~. )) 

A ~ccç.ã.o de Guerra e llfarinha d.o Conselho de E5:-tndo discorda deBte 
parecer sómente na parte em que é equipru·ado ao dt~signado rcfr·actario o 
voluntario ou eng-ajado quanto ao tempo de ser\·i,"·o a qne fica nb1·igarlo 
rlepois de cumpt•ida a pena ~e mais rle ~e;.s mez ... !õ; r](' prisão, 
r-.:, Pela Lei n. 2)55 de 26 de ~etembr1) Je 1874, o recrutamento para o J~xer
cito c Armada é feito por engajamento e reengnjamento de voluntarios e, n:\ 
falta de voluntarios, por sorteio dm~ cidadãos brazileiros nlist11los annual ... 
mente na conformidad-e desta lei. · 

Não tendo havido necessidade de chamar p:ua o serviço do ExerCito e da 
At·Jn:l.da os alistados por meio do sorteio, não 1if,'1Jt·am nos seus quadros o~ 
llesign~Hlos da lei citada, pelo que tem-se <:>ntendirlo que, não est~ndo a 
mesma fei Clll pJeoa CXeCUÇa(), t! rermittiflO nimJa O recrutam~nto forç~do 
DPsta intellig-enci:t resulta que, nao ~e tendo proce(lido a ~ortein, e não 
havenc.ln designados no Exercito, nellc não PXÍstem t·w1ben' tlesign-ulos re
fractarios, pelo que continúa em Yig-or a lepisla~ãn nntPrinr :i LPi de 1~74, na 
parte em que não tiver sido deroga.da pela Pxecuçã1) flc s1ws dispnsiçõc~. 

Sendo assim, o tempo que o voluntario e o eng-njarlo são obrigados a 
ser\'ir depois da condemnação â prisão por mais de :.:C"is we:.:es é o do 
nove annoR, sendo equiparado no rec-rutado, ~ não o de oitn, como si fosse 
t1esignado refractario, . 

E' este o parecer úa Fecção de Guerra e Marinha elo Conselho ~e Estado. 
Yossa Alteza Imperial :Mandará o que fôr melhor. 
~al:1 rias conferencias da. :-.:ecção do Guerr·:t c M:u·inha do Cnnselho d~ 

Estado em 24 de Novembro rle iR.S7.- Luiz A11lnnio Vieira da. Silv;1.- Joa
ftlim Raymundo de Lamare.- Manoel Francisco Correia. 

RnsoLuçÃo,- Como parece.- Pnço em 31 rlc Dezembro tle 1887.- PRINCiilZA 
lJIPHJUAL REGENn,- Joaquim Del fino Ribeiro da Luz. 



6 DECISÕES DO GOVERNO 

se lhe façam extensivas as disposições do Aviso de 26 de Janeiro 
do anno proximo passado, sobre fornecimento de medicamentos,. 
declaro a Vm., para seu conhecimento, que não sú o supplicante, 
como todos os empregados civis da Rep1rtição da Guerra, que 
tenham a~sentamento em folha, t<~m direito ao nllutlido forneci
mento, de accordo com as presct·ipções do citado aviso. 

Deus G11arde n Ym.- Joaf)uim Del(i1w RíiJ!?i;·o da LH::.
Sr. Chefe do La boratorio Chimico-Pharmacentico l\Iilitar. 

N. 8 - .\\'ISO DE 23 DE J.\:'\EIWI DE 1888 

~1Csohe :t CIJll'llllO> fpi(:' ]'"" lllll C~pit:[n tiO j:ju fJ:<t:tllJ:tn de infnnfnria 

, solJre o ket•vi(:o de :tg'l-·ncia e rnmwvndo de comp;1n!Iia, 0 :-;ohre ~ts 
gr~dunc:CeR das praç-as transferidas }'ara eol'pu-; onde uão lw vng-:1s 

e das reJ,aíxat.ltlS t•·wpor.:tt•iaJnentc. 

l\Iinisterio dos Negocio,; lht Guena .- Itio de .Janeiro em 23 
de Janeiro de lRSS. 

Illm. e Exm. St·.- E111 solução á coJJSulta kit;1 pelo Capitã(} 
do l:l'' batalhão rio in l'<tntaria Francisco Ignacio de l\Ieit·elle,;, e de 
que trata a infllrmação da ltepartição a seu carg-o n. 5\l9 de 15 
de Dezembro rio anno Jl<l~Sctdo, rlndaro a \'. Ex., para seu eo
nhecimento e fins convenientes : 

I.• Que o servi(·o da agencia deve ser feito alternadamente 
pelos subaltertws que não ti\·ercm runcções especiae,;, on não 
commantla rem compan li i a . 

2.• Que o r·ummando da companhia deye recahil', na ausr>ncia 
do Capitão, no Tenente r !a mesrua companhia, e na falta de3tc no 
subalterno mais anlign dn batalhão, como ,jit e~ta resolvido por 
Aviso de 15 de .Janeiro do anno proximo liudo. 

3.• Quo a praçlt gmdu~Hla, que perde a gTadunção em con
sequencia de haver sirlo transferida para um corpo onde não haja 
vaga de seu posto, não pócle continuar a us:}r rlos distinctivos da 
dita graduação. 

4." Qne a praça rehaixada do posto temporari:tmente não 
deve conservar as respectivas insignias durante o tempo do re
baixamento. 

Deus Gu:wde a Y. Ex.- Joaquim Delfi,w Ribci1·o da Lu;;.
Sr. Conselheiro .\,imlnnte General. 
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N. AVISO DE 25 DE JANEIRO DE 1888 

Decbra que as praças de pret do Exercito pronunciadas no furo civit 
não devem por isso sofl'rer tlesconto algt~m em seus soldos. 

l\linisterio tlos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em 25 
de Janeiro de 1R8H. 

lllm. o Exm. Sr.- Commnnieo a V. Ex., para seu conheci
mento c Iins convenientes, que Sna Alteza :1 Princez<t Imperial 
Re;;·ente, em Nome do lmpet·ador, Conforman•lo->e com o parecer 
da Secção çle Guerra e :Marinha Llo Conselho de Estado, examdo 
em Con~ulta de 27 de DezemlJJ'O ultimo("), Houve por hem, {JOJ' 

(._! SE:->nnrn.- ])etPrtuinou Vossa .\lt~za Imperial, por .\viso do 1\Iinisterio 
da (;1terro,·1 tle .2:1 do cor·rentP- mez. que n Secf.~ão dos :\Pp-ocios rln Guerra t~ 
l\Iarinha d1) Conselho de Bst:vlq con~nltr• Cn!ll ~f'U p::tl'fH':er. si ns pra('aS d·~ 
pl·••t tio Exercito. pronunciad~1s no f1ir.n ··ivil. dwi·P:n sntl't'N' de~cont4) da nu~
t~ule (le S"U!ól gold os. 
~obre nste ponto ft)i OUYillo o Coa"'1'lho ~uprPmn :\Iilittr, rpiC :1.ssim 81' 

euuncion: 
c ~enhor:1..-l\Iandon Yoss·t Alteza Imperi:ll. como Hep:ml.tr! ~lll Xome du 

ImpC'ratlor. t'emetter no Conselho Supt'<'tnO ::\Iilit~r. p~ll' Portaria Jq ~linist(';ri~~ 
Ua crnerr:t de 2i de Outuhrn proximo fiwlo, os inclusos papeis Plll 'lne o Com
mandante f1a compan.hb de infantaria da Pri)Vincia. 1l:l Pal'ahyhn c·ousnlta l'i 
as pl':t~'\S «le pret ao Ext-rcitll, prounnci tdfl.s no ftii'O civil, ílf•Vem sotrrer cle~
cnnto th. metade de seHs fo:.oldos, nfi111 Ue cpte o mesmo conselho cmitt~ S~"'H 
parecP-r :tf~et·ca 1le Sf~lnelhnntf;, assumptn. 

" A Thesour~ria da referida Provmch (lecla.rou fJHC, em vir·tnde 1la. Lei tlc 2.J 
1le Noveml1rn ele 1~3~ {rt.rt. 1ü;) ~ 40) e da Re~oluçiio de 2:-) de Novemhro de 1831. 
st• enlllpetH ús pt'aças de pret, naquellas circumstancias, a P'HcP-pçãn do ttHÜO 
snldo, ~~ com ~~sa opinião conformou~se :t Presitlenc/a, ordcuando qne n.o sol
dado .João Francisco clo Nascimenl•> fosse :thonado s.'llueute :uptelle ven
cimnnto. 

é< O Comnutn,lante da cotnp3:thia. nã.,, SP. cont'nr;uan,lo cnm n. opinião ri~ 
The~rlltrari:l, e111 ofticío u. 17ü de 21 de ~Iaio pondera 'lue o Decr~to de 10 1lo 
.Janeiro do 1813, ot·denando •tue ficnsgem a. meio snldu os otliciaes pronnn· 
ciarlos no fúro civil nu respl)mlendo a cnnselho tl·~ f!11''l'rn, n~Lo fnz referencia 
nl::nuna. ús prnçns tle pret que ~e :1char<"u1 e!n conclit:iJes ih"ll:tf'S; que no A\·is1) 
de 11 e Prnvi~ão expedidos em virtude da I•lJpcrial Rl"solnt;ão de. 6 de Dn
zetlJbro th• 1.S:Jf), ·tn.uJhem se faz BHmt::lo do vencllncnto d~ otlicia<•s, sem cpw 
em swts 'lispllsiç1ies inclu~ de qunlqlter motlo :ts Jll'a~a.~ tle pr·et; fpte o . .:\vtsq 
de 2'í: de lh~z<~mbru de 1877, tratntHlo. em Rua 2a p~rte, fle uma praçn. con 4 

demnnrl:t pelo jnry n. gah;s perpetuas, e flUe tinha app~llndo da. senten0a, fle
clar.r.lu qne at~~ «[eci~5.o (\o Trihunal <b. 1\ela.-:-iill dPVUtlll Rer nhonados a es~.;~, 
so)d~tdl) OS vencimentoR sue compete·n :'t-:. praç-.as. para sentmtciar. isto é, o 
~~i~~~bJ~~~~~~~t~Ífd~~-i7ln~nf~t'~;~~~· Iwtl1• rp11~ se re~nh·a St}hrc rt assumpte, alim 

« A Hep:trtição Fiscal ao 1\Iinisterio ria Gu~rra. por :-;pu tnrn(), concnrJ.an«ln 
com n p:lrecer elo Commanrlante da co:npanhia. inforll!a. que a C[UCStãn se acha 
p~rfe;tanwnte resolvüla na IC'gislnc:ão vig-ente; qur~ n~ praças de prct presas ,~ 
pronunciadas em qualquer dos fr)rns perdem o soltlo respectivo, quando con
demnrubs definitivamente á pena que determ~na expulsão do serviço tio Exer· 
cito, competindo-lhes desde então só mente o~ nlim<'ntos e vestuario, nos termos 
r la 1{.(~:-;olução de ti rle Agosto de 1849. Aviso dt~ iH de .Julho 1le 1S:JS e Circular 
dP 22 de 1\ln.rço de 1833; qu~, ex vi do cih.do Aviso de 2i de Dez,~mbro de tS77. 
ás praças processadas no fi)ro civil, e que tiverem appellad.o parn. Tt•ibunal 
:-;uperior, se. devem abonar todas· as vantagens tple se concedem {tR prnc:as 
para ~entcncmr, vantagens que para outros netos estão designadas, e constam 
de soldo, etapa e far•lamento. 
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N. i -Em 3 de Janeiro de 1888.- Autorisa alterações nas 
classes da tarifa n. 3 da Estrada de Ferro D. Pedro 11. 

N. 2 - E'11 13 de Janeiro de 1888.- Nomeia uma commissão 
para proceder ás medições dos snpprimentos de agua 
diariamente recebidos no reservatorio D. Pedro II ..... 

N. 3 -Em 13 de Janeiro de 1888.- Communica a distribuição 
de cred H os para des pezas com di versos se r viços a 
Gargo deste Ministerio, no corrente exercício, e recom-
menda que de fôrma alguma sejam excedidas as 
respectivas consignações ..•..............•.••.....•..• 

N. 4 -Em 14 de Janeiro de 1888.- Approva as Instrucções 

~raP~d:~rj~~~ .• ~~·. ~~.~~~~·r·i~~~~ .. ~~ .. ~~~1:~~~ .~~ .~~~~~ 
N. 5- Em 24 de Janeiro de 1888.- Acerca dos vencimentos 

que devem perceber os olficiaes do Exercito, quando 
servem no corpo de bombeiros ....................... . 

N. 6 -Em ft1 de Janeiro de 1888.- Approvà.a nova deter
minação de peso para a cobrança de frete na Estrada de 
Ferro D. Pedro li das mercadorias não susceptíveis de 
serem transportadas com outras .••..•...•..•.•.•.•..•• 

N. 7 -Em 31 de Janeiro de t8g8,- Approva a eliminação das 
despezas do art. 209 das tarifas e condições regula
mentares da Estl'ada de Ferro D. Pedro 11 a que estão 
sujeitas as mercadorias de que trata o Aviso n. i de 3 de 
Janeiro do corrente anno •.•..•••......•..••.......•.• 

Pags. 

2 

2 

3 

iB 

18 

19 
N. 8 -Em 31 de Janeiro de 1888.- Approva provisoriamente 

as tarifas e instrucções regulamentare!!- pltfã ã e~ _ 
de ferro de Paulo Alfonso ....... ~ ... ·.o;· t~ ~·P,7• .111 • f'~'·, . ·1.~ 

N. 9- Em 31 de Janeiro de 1888.- Declará. que 't\ca autóristJ.Ih 4/) \ 
a. inclusão no custeio da estrad~:'l de ferro. Centl'al da. -~~ .• \\ 
Bahia, d?s vei\Cimentoa do s~rintendent~ •. durante • ·~ ) 
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hnupo que esteve nesta capital a ijel'Viço da 1uesma; 
reconuneadando porém fazer sentil• ao referido superin
tendente ser irreg dar o seu procedimento ausentando-se 
da estr<tda sem autori~ação prÃvia do Governo.......... 7 3 

:s. lO -Em 1 ti~ FeYereiro tle 1888.- Sugge1•e á Presidencia de 
S. Panio a conveniencia dG rcd11zir-se o imposto de 
~t·ansito para os prodnc~os da Fabrica t.lc S. João da 
Ipan~ma, no int<lilo ti~ animar-se o tlesenvolvimento dtt 
mesma fabrica. • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • . • . . • . • . i3 

:s. 11- gm 4 de Fevet•eit·o de 1888. - Concede lres mezes de 
licen~a ao snperintend•·nle da. estra•la d~ ferro lllinas e 
Rio e autot•isa a incln~ãü no custeio, dos respectivos ven
cimentos, nm~t v~z qne niin haja augmento da despeza 
approvada para o pe.>s oal da mesma estrada.......... i5 

:>;. 1~-Em lO de Fevereiro tle 1888.- Sobre a abertm•a de um 
tunnel no morro tie 8. Bettlo, commnnicando as ruas Pri· 
meir<> de Marco e do Conselheiro Saraiva com a Pt•aça 
Vinte e Oito déSete.ubro, e assentamento de. trilhos dentro 
do dito tnnnol. ..........•..... ·................••..... i:> 

N. 13- gm 2:ldo Fevereiro tle lt\88.- Declara que são infnmla
das a~ ol\iecções da Companhia e~tt·ada tle ferro ti,, 
Santos a Jundiahy, relativamente au sorteio a qne man• 
dou pt·ocedet' u Aviso n. 30 de 30 ric Novembt·o do :wno 
proximo lindo. e maneia que a mesma companhia cscolht~ 
os dous arbiti'O' como determinr,m tB respectivo~ con-
tractos, afim de que se pt·omova o sorLeamcnLo........ 11 

N. U- ~UI 23 tle Fevet·eiro de 1888.- l\landa Cflle sejam obset'· 
vadas diversas disposições relativamente a conta <pte a 
Companhia estrada de frrro do Recif., ao S. Francisco 
denomina de capibl tluetu:wte......................... 17 

N. 15- }<;m 24 de Fevereit·o de 1888.-lleclara que mantem ns 
glozus efl'•ct.uadus pela com missão liquidaclora da estrada 
de ferro d·· Natal a NuYa Crttz e <tue se observe á com
panhia que a fiscalisa~ão das de;;pezas concernentes tt 
administ.ra~ão em Londres compete ao agente do Governo 
na guropa •........ ,.................................. 18 

N. ifl- Em 2ii de Feyereiro tle 1888.- Declara ffue o Governo 
Tmperial niio presta :t'lXilio algum ;, coloração de um 
cabo telegrayoliico n hernatiyo entre o Rio de Janeiro e 
Pernambuco, como pretende a ll'e.•te1·n Bra.<iliam Telc
graph Company, limitcd, nem póde permittir a mn• 
dança dos actuaes pontos de ligação.. . . . . . . . . . . . . . . . • • 19 

:::-1. 11- Em 29 de Fevereiro de 1888.- Autorisa a acceitação de 
trabalhos pnrticubres na& otlicinas da cummissão de 
melhoramentos do porto do Rio Grande do Sul..... . • . SO 

:S. 18- Em 22 de l\iârço de 1888.- Approvv. o peditlo da estrada 
de ferro de Santos a Jundiahy para despender por conta 
tio custeio, para diYersas verbas, a quantia de 20:140$030, 
fazendo porém sentit· á mesma estrada, quanto á verha 
para despezas de construcção do augmentp do a.rmazem 
e tiutras oLras, alént do credito autorie~d.,, a conveniencia 
de Sel'em ess·a.!r .oli-ras exec'u~~das pnr empreitada para 
evitar o"ç!unentc> illusorio, sob f)e·na de; o Governo 11egar 
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approvação para qua.lqu~r ou~ro excesso que de ftttm·o 
haja, si· per3istir nesse regimen........................ 81 

N.t9-Em 22 de 1\.far?o de 1838.- DMla.ra. q:te o Govet•no não 
jnlg~\ proceden~es as allegil.çc'i2s feita, pela Companhia 
estrada de ferro da B<\hia ao S. Franci3co. com relação 
ao Aviso n, 28 de 30 de Novembro do anno proximo 
fi_nd '• .!?elo que mantem a decisii.•) constant: elo refe-
rido av1so •. , •••• ,............. •• • • • . • . . . . • . • • . • • • • • • . • 82 

N. 20-Ern 28 de Março de 1838.- ~!anda vigorar p:n· i:í dias 
os bilhetes de ta classa de ida e volta. da Côrte a Patro
cínio e vice-versa, em trafego rnnttto. com 1. estrada de 
ferro Leopoldina .•..•..•...•....••...•....... , . . . . • • • 82 

N. 21 -Em 9 de Abril de 1888.- Deter mina a expedição tle pro
videncias afim cb que a compal!hia que obteve 
permissão para construir e explorar linh~~ telephonicas 
nes~a capital e seus sub H'bio, lir[tte sujeita á Jiscalisação 
estabelecit!a p3las leis em vigor........................ 83 

N. 22- Em 19 de Abril de 1883.- Sabre o pet·cebimenlo da gra
tificação diaria de 2)0 réis por uma praça do corpo d~ 
bombeiros, que foi reengajada .............. .'.......... 84 

:'I. 2J- Em 21 de Abril da 1888.- Autorisa a classificação na 
tarifa especial n. 5, das garrafas vazias despachadas na 
Estrada de I<'err.> D. Pedro li pela Companhia das aguas 
mineraes de Caxambú e Contendas, para voHarem cheias. 8-l 

N. 2-!- Em 4 de Maio de 1888.- Approva a substituição da 
tarifa especial n. 1 para as exp?dições de mercadorias 
entre algumas estações da Estrada de Ferro D. Pedro li 
e aq das estradas de ferro paulistM e vice-versa........ 85 

N. 23- Em 4 de Maio de 1888.- Relativamente a uma carta 
datada de 7 de Novembro de 1887 do Sr.l\Iartin R. Smith, 
presidente da estrada de ferro S. Paulo Railway 
Company, limited, vinda de Londres entre diversos dc
cumentos de liquirlação de contas da estrada de ferro de 
S"-ntos a Jundiahy, manda chegar ás mãos do mesmo 
presidente o protesto do Governo contra a incorrecta 
intelligencia na mencionada carta exarada •.. ,.,....... 8:; 

N. 26- Em 14 de Maio de 1888.- Determina que se proceda a 
accor(lo com o Adminisiraclor da Imprensa Nacional 
para o fornecimento de objectos impresso~, livtos em 
branco e impressos, de que precisarem aq repartiçõ~a 
subordinadas a este MinislerJO........................ SR 

N. 27- Em 16 de Maio de 1888 . .,.-Declara que, quall}ner que seja 
a resolução tomada na reunião geral extraordinaria dos 
accionistas da estrada de ferro de Santos a Jundiahy 
acerca da desistencia da garantia de juros, manterá o 
Governo a doutrina do Aviso de 4 de Maio ultimo, com 
r e I ação á intelli!l'encia dos al'ts. 25 e 33 do Decreto de 
26 de Abril de 1856 e o protesto do mesmo aviso, recom-
mendando fazer constar á directoria e accionistas,.... 88 

N. 28- Em 21 de Maio ele 1888.- Declat•a aind:l uma vez que 
não têm cabimento as allegações de uma carta da dit·e
<'1-,.,ria tla Companhia Mt •ada rle ferro de Rantos :t 
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Jundiahy contra o sorteamento do terceiro arbHro, para 
constituir-se o juizo arbitral que deve decidir acerca das 
questões pendentes entre a companhia e o Governo, 
fazendo di versas considerações .....•..•....•.•......... 

N. 29- Em i de Junho de 1888.- Dá providencias no intuito 
de proceder-se á conservação do trecho da e~trada União 
e lndu~tria, afim <leque não soffra embaraços o tran8ito 
dos pt·oducto~ da J:t,·oura situada á margem da mesma 
estrada •....•...•..•.•......•.•...•................•... 

:sr. 30- Em 5 de Junho de 1888.- Approva as lnstrucçõM para 
a revisão geral dos estttdos, direcçi'io e administração do 

f 
prolongamento da estrada de ferro de Baturité •......... 

N. 1-Em 5 de Junho de 1888.- Approva as modificações pro
postas nas taxas c contlições regulamentares para a 
transmissão de telegrammas nas estradas de ferro em 

1 trafego nmtuo com a D. Pedro 11, e autorisa tamhem 
a adopial-as no serviço interno da mesma estratla ..... 

N. ~2-~m 8 de Junho de 1888.-l\Ianda cumprir um Aviso do 
Ministerio da Fazenda sobre impressão de documenlos 
officiaes e fabrico de livros na lmpren~a Nacional. .•..• 

N. 33-Em i2 de Junho de 1888.- Declara que os Praticantes e 
Carteiros da Directoria Geral dos Cot"reios e das Admi
nistrações postaes de ta classe, quando doentes, deixam 
de perceber metade da diaria e dá destino á impot·tancia 
do desconto ........•.••.•......••.. , .... , ......... , .. . 

N. 34-Em 16 de Junho de 1888.-Dá providencias com re
lação á encommenda, para a Europa ou I<:stados-Unidos, 
de material para obra~ cujas despezas corram por conttt 
deste Ministerio .•....•.•..•••.•..•......••.•...•..... 

N. 35- Em 22 de Junho de 1888.- Autorisa a subs~ituição das 
assignaturas menaaes pelos coupona, na Estrada de 
Ferro D. Pedro 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

N. 36- Em 22 de Junho de 1888.- Fix~. o numero de Prati
cantes, Car~eiros e Servente.3 da Directoria Geral dos 
Correios .....•...•.......•......••••.•.......•.•........ 

N. 37- Em 22 de Junho de 1888.- Declara como devem sér 
preenchidas as vaf?as de Praticantes de i" e 2• classe e 
de Carteiros tambern de 1a e 2a classe .........•.•••.. 

N. 38-Em 23 de Junho de 1888.-Declara q_ue os Guardas da 
Alfandega e seus criados, quando viaJarem em serviço, 
terão passagem gratuita em qualquer comboio, na es
trada de ferro do Quarahim a ltaqui ...•..•.•..•...•.. 

N. 39- Em 26 de Junho rle 1888.- Resolução de consulta da 
Secção dos Negocios do Irnperio do Conselho de gstado 
sobre o recurso interposto pelo empreiteiro, Commen-
dador José Pinto de Oliveira .......................... . 

N. 40- Em 28 de Junho de 1888.- Declara que ao pessoal do 
c0rre10 ambulante deve ser abonada gratificação adtli-
cional nos dias de folga .............................. . 

N. 4i -Em 30 de Junho de 1888.- Concede transporte gratuito 
na Estrada de Ferro D. Pedro 11 aos trabalhadores 
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que se destinarem a serviços da lavoura, quando se 
apresentarem em numero não inferior a cinco ....•..• ,. 

42- Em 30 de Junho de 1888.- Declara que a pensão con
cedida ao 1° sargento do corpo de bombeiros, Eurico 
Augusto de Oliveira Jacques, deve ser contada de 25 
de Maio 'findo ..•••..•.............••...........•.•.•.. 

N. 43- Em 3 de Julho de 1888.- Declara que foram expedidas 
as necessarias ordens para que as repartições existentes 
nM Províncias remettam directament~ á Repartição 
Central Meteorologica todos os trabalhos meteorolugicos 
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108 

109 

e magneticos encontrados nos respectivos archivos..... 109 
N. 44- Em 10 de Julho de 1888.- Declara sem effeito a gloza 

das contas de custeio da estrada de ferro do Recife ao 
Limoeiro, sendo acceita a t•espectiva verba entro as 
despezas do custeio, mas não como destinada á for
mação do fundo de reserva............................ HO 

N. 45- Em 12 de Julho de 1888.- Autorisa o estabelecimento 
de uma parada dos trens dos suburbios na estação de 
S. Diogo................................ ... . .. . .. . . . . . 111 

N. 46- Em 12 de Julho de 1888.- Autorisa o estabelecimento 
de. uma para~a no ramal de Ouro Preto, n!' Jogar deno-
mmado- Trmo....................................... 111 

N. 47- Em 16 de Julho de 1888.- Autorisa o transporte das 
garrafas vazias destinadas á exportação das aguas mi
neraes do Lambary e outras que sejam descobertas e 
exploradas, pela tarifa especial n. 5 da Estrada de Ferro 
D. Pedro 11.............. .... . .... . . . . . •. . ... .. . ... ... 111 

N. 48- Em 16 de Julho de 1888.- Isenta da taxa de armaze
nagem os generos de importação e exportação nas loca
lidades de Agna Branca e Paulo Affonso.............. H2 

N. 49- Em 17 de Julho de 1888.- Dá provimento a um recurso 
interposto pelo commando geral do corpo de bombeiros, 
com relação ao facto de admittir-se como socio fun
dador da caix.a de beneficencia do mesmo corpo, um 
official reformado, ...................... ,............. 112 

N. 50- Em 18 de Julho de 1888.- Declara que continúa em 
vigor a disposição do Decreto n. 2794 de 20 de Outubro 
de 1877, relativa á nomeação de Agentes e AJudantes de 
Agentes do Correio.................................... 113 

N. 51- l!;m 23 de Julho de 1888.- Declara que as consignações 
para o expediente das estações telegraphicas devem ser 
proporcionaes á ordem a que pertençam as ditas es-
tações .. , ............ ,, ........................ ,....... 113 

N. 52-Em 23 de Julho de 1888.-Declara quaes os venci
mentos que competem aos officiaes do corpo de bom
beiros, no caso de substituição......................... 114 

N; 53-Em 23 de Julho de 1888.-Revoga os favo~es estabele
cidos pela Circular de 3 de Fevereiro de 1887, para con
ceder abatimentos nos generos de exportação uas estP~.s 
de Ferro do Estado, no Norte do Impe~\o,, • r: "i ·~··•·,·>~.~5 

N. 54- Em 26 de Julho de 1888.- Declara. qne ·o En~enhélrq .f.·) ._ 
/; ~ \ 

,\ 

f) 
··\:: 

---
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Pap. 
fiscal da estrada de ferro do Paraná interpretou mal o 
Aviso n. 105 de 3() de Novembro ultimo, relativamente 
á' despezas feitas com o psss:>al da estrada na Europa, 
e faz observações a respeito ..•. , ••..•. ,................ 116 

N, 55- Em 26 de J·tlho de 1838.- Declara em vigor o Decreto 
n. 279! de 20 de Out·tbro 1le 1877, na parte relaUva 
á nomeação de Agentes e Ajudantes de Agentes do 
Correio............................................... 117 

N. 56- Em 30 de Julho de Í838.- Determina que se promova 
accordo para a lig'l.ção da ferro-via do Rio do Oaro 
cnm a liaha de ferro-carril da Companhia de S. Chri~
tovão, na Ponta do Cajú, no intuito de reduzir o ~empo 
e M despezas de tranqpJrte do~ productos da pequena 
lavoura para o m~rcado desta cap•Lal.......... . .. .. • f17 

N. 57- Em 31 de Julho de 1883.- Declat•a que não são legaes 
as concesqÕPS feitM pelas Camaras 1\Iunicipaes do Rio 
Grande e Pelotaq para o assentamento de linhas te-
lephonicaq............................................ 118 

N. 58- Em 31 de Jttlhn de 1883.- Approva ao; reducções pro
postas na~ tarifas em vigor na Estrada de Ferro 
D. Pedro ll pela commissã() para tal fim nomeada..... 1 Hl 

N. 59- Em 31. de Jalbo de 1.888.- Naza provimento ao recurso 
interposto pelo empreiteiro Guilherme JoP~ da Costa 
Vianna ..•..............•.... ,........................ 122 

N.60-Em3l d' Julho de 1888.-Declara que o A1!vogado 
Cons·tltor da Directoria Geral dos Correio~ não estã 
sujeito ao ponto....................................... 1.23 

N. 61- Em 3 de Agosto de 1888.- Declara como se deve in
cluir nas contM de custeio o vencimento dos f.mccio
narios das estradas dP. ferro que gozam de garantia 
de juros, quando substituírem a outros licenciado~ ou 
fallecidos .........•...... , . . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . • • 123 

N. 62-Em 6 de Agosto de 1888.-Deelara que não póde ser 
satisfeito o pedido da Canmra Municipal d•3 Paracatú, 
Pro\'incia de Minas, rebti1•o ao pri\'il·gio para a ntne
gação no rio 1lo mesmo nome, até o porto do Burity... i21 

N. 63- Em 10 d~ Agosto de 1888,- Declara que a Mte Minis
teria não incumbe a conservação das obras da Imperial 
Fazenda de Santa Cruz, c1ue é propriedade e usufructo 
da Coroa ....•..•..•. , .............•••.....•••.... , . . . • 125 

~. 64- Em 10 de Agosto de 1888.- Autorisa a collocação de 
apparelhos de lava!l'em com bacias communs, em substi
tuição das de patente, sempre que os proprietarios o 
pedirem ............ , ... , .. • .. • .. .. • . .. . .. .. .. . . .. • . .. • 125 

N. 65- Em 18 de Agosto de 1888.- De'ermina que se promova 
accordo com a Directoria da Estt•ada de Ferro D.l'edro li 
para serviçll telegraphico mutuo, lavrando-se con
tracto, que só en tt•ara em execução depois de approvado 
por este Miniqterio............................... • .. 126 

N. 66-Em 21 de Agosto de 1888.-Approva as Instrucções 
para a organisação do pessoal e direcção technica dos 
trabalhaR da estrada de ferro de Bagé a Uruguayana... 126 
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N. 67- Em 24 de Agosto de 1888.- Declara ao Director Geral 
, _ •. dos Correios que o Governo só acceitará, d'ora em 

diante, os protestosjustificaHvos de força maior, quando 
feito, de conformidade com o Co digo Commercial...... 131 

N. 63-Em 4 de Setembro de 1888.- Declara em q•te ca,o os 
Pra· icantes e Carteiros da~ Administrações poqtaes de 
2• e 3• classe perdem metade da respectiva dtaria... •• . 13.2 

N. 69- Rm H de Setembro de 1883.- Declara que, indepen
dente da creação de um mercado em S. Diogo, deve ser 
feito accordo provisorio com a Directoria da Companhia 
de carris de S. Christ·>vão, para o es1abelecimento do 
trafego mutuo entre aquella empreza e a estrada de 
ferro do Rio do Ouro................................. 132 

N. 70-l~m 19 de Setembro de 1888.-Autorisa o Engenheiro 
fiscal da estrada de ferro de Santos a Jtwdiahy a acceitar 
o Jogar de Engenheiro auxiliar da Companhia Paulista, 
de vias-ferreas e tluviaes, sem prejuizo llas obrigações 
de seu cargo .......... , ... , , ........ , . . • .. . • .. .. .. .. . . 133 

N. 71- Em 21 de Setembro de 1888.- Manda incluir na tarifa 
especial n. 5 da Estrada de Ferro D. Pedro li o trans
porte de garrafas vazias que forem importadas pelos 
fabricantes e lavradores viticulas com o finr de voltarem 
cheias .•.•..••...•••.•.••...••...••...••..• , ... ,...... 133 

N. 72- Em 29 de Setembro de 1888.- Concede permissão para 
que a empreza de prolongamento do ramal do Rio Bo-
nito, da estrada de ferro Leopoldina, collcque suas 
linhas telegraphicas nos postes do Estado, mediante 
determinadas condições..... . • . . . • . . • • . • . . . • • • • .. . . .. . • 134 

N. '73- Em 29 de Setembro de 1888.- Estabelece regra sobre 
o desconto dos vencimento~ dos empregados da Dire-
doria Geral dos Correios, quando comparecem depois de 
encerrado o ponto............. .. .. • .. .. .. .. .. .. . • .. .. . 135 

N. 7-t- Em 4 de Outubro de 1888.- Fixa o prazo a par Li r do 
qual devem ser abonados os v!>ncimentos ao pessoal no
meado para a estrada de ferro de Bagé a Uruguayana... 135 

N. 75- Em 4 de Outubro de 1888.- Declara que, com relação 
ao superintendente da estrada de f~rro Conde d'Eu 
opp,r-se ao pagamento do imposto ele transmissão de 
propriedade, já foi a questão resolvida pela Ordem do 
l'hesduro Nacional n. 168 de 10 de Novembro de 1885. 136 

N, 76- Em 11 de Outubro de 1888.- Recommenda que seja re
colhido ao Thesouro Nacional, como receita eventual 
do Estado, o producto da venda de cinco cavallos já 
imprestaveis ao servi~o do corpo de bombeil'Os.... ... 137 

N. 77- Em H de Outubro de 1888.- Manda reprehender o en
carregado do districto telegraphico da cidade da Vicbria, 
Provinda do Espirito Santo, pelo facto de não haver 
transmittido á reqpecüva Presii:lencia a Jl.Uticia .. official 
da chegada de Suas Magestades lmpê~i~~~ ~ C?rt~:·;;·;·.~ .• 137 

N. 78- Em 13 de Outubro de 18~;;... ~el;fl'-ra 1oJ!J.'i\e· ''e~0l.~s.- ·. 
sagem de ta classe na estracla,. ~.:Cérro do Quarahiiii -;t9 \ 
Itaqui os guardas da Ál~~ga e na 2a clMse os f' \' 

r::.:) :I 
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Pags. 
criados dos mesmos guardas e quaesquer outros agentes 
que os tenham de acompanhar •...•.• ,................ 138 

N. 79-Em 15 de Outubro de 1888.-Declara que fica inde
ferido o pedido <h t•strada de ferro Central da Bahia, 
para s<'r incluid:t no custeio da mesma estrada a quantia 
de 2:976$\110 de dill'erenç:t dos vencimentos do repre
sentante, tio superint•,mlente e do chefe <la locomoção, 
fazendo sobl'e es\e assumpLo oiJservações............... 139 

N. SU-Em 1\J de Outubro de 1888.- Crea o Jogar de ajudante 
do thesoureiro-pal'ador no prolongamento da estrada de 
ferro de Batul'ité...................................... 140 

N. 81- Em 1\J de OuLubro de 1888.- Altera o art. 145 das ta-
rifas e condições regul::tlll•,ntares em vigor n::t l~strad:\ 
de Ferr0 D. Pedro 11.. ... .. . .... ..... .. . • .. .. ... . .. .. 140 

N. 82- I<:m HJ de Outubro dP. 1888.- Approva a mudança do 
ponto de entroncamento da estrada de ferro de Porto 
Alegre a Cacequy com a de Bagé a Uruguayana...... 141 

N. 83-J•~m 23 de Outubro de 1888.- Submette ao parecer da 
Secção dos Negocias do lmperio do Conselho de Estado 
a quPstão relativa á applicação do disposto nu clausul<t 
18a do contructo celebrallo com a K Sociedude anonyma 
do gaz do Rio ele Janeiro » ........... ,............... 141 

N. 84- Em 31 de Outubro de 1888.- Declara indeferido o re
querimento da estrada de ferro S. Paulo e lUo de Ja
neiro, com relnção u ser alteradu a clausub 5" das que 
baixaram eorn o Decreto n. 5607 de 25 de Abril de 187-l, 
no sentido d., ohril'ar-se a formar seu fundo de reserva, 
e rec()mmenda qúe seja intimada a ref,rida estrada 
para dat' cumprimenLo á alludida disposição.......... 143 

N. 85- Em 7 de Novembro de 1888.- Nega o abono de grati
ficaçõe• extraordinarias ao pessoal do prolongamento da 
estrada <!e ferro d,, Pernamb'lco titulado, por não 
ser-lhe applicavel o art. G5 do regulamento em vigor 
no mesmo prolongamento.............................. 143 

N. 8G-Em 14 de Novembro de 1888.- Isenta de taxn os saccos 
vazios em retorno ou novos enviudos paru voltarem 
cheios, na estruda de ferro de Buturi té................ 1-!4 

N. 87- Em 15 de Novemhro de 1888.- Prohibe toda e qual
~uer encommenda de material ao Commissario do 
Governo na ~~ul'opa, que não seja por intermedio deste 
lllinisterio ..... ,. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . • . • . 14·1 

N. 88-Em 15 de Novembro de 1888.-Declara que foi re
stabelecida a gratificação addicional que percebiam o 
Administrador e o Contador da Administração dos Cor
reios do Amazonas anlrs da promulgação do Decreto 
n. \J\J12 A, de 2G <le l\larço deste unno.... ... . . • ... .. . .. 1-!5 

N. 89- Em 21 de Novembro de 1888.- Declara que para o Di
rector da es1rada de ferro do Paraná receber os seus ven
cimento", hnsta ser considerado profissional pela mesma 
estl'ada, á qual compete fazer a nomeação............. f46 

N. 90- Em 21 de Novembro dil 1888.- Altera o Aviao de 24 de 
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Agosto deste anno, a respeito dos protestos justifica-
tivos dos casos de força maior .•.••....•..•.•.••• •. · · . 146 

N. 91- Em 26 de Novembro de 1888.- Autorisa a venda á 
... sociedade anonyma do gaz do Rio de Janeiro,. de 
2.279 columnas, que pertenceram á extincta illuminação 
a gaz-globo, mediante o ,preço de 14$ cada uma........ 147 

N. \)2- Em 26 de Novembro de 1888.- Acerca da concessão 
de terras á margem da estrada de ferro do Corcovado, 
para a edificação de predios........ ... .. .. .. .. .. .. .. • 147 

N. 93- Em i de Dezembro de 1888.- Approva as lnstrucções 
para a revisão geral dos estudos, direcção e adminis
tt·ação das obras do prolongamento da estrada de ferro 
do Sobral . . . . . . • . • • . . . . . • . . . . . • • . . . • . • . . . . . . . • • . • . . • . 148 

N. 94- Em 7 de Dezembro de 1888.- Autorisa a construcção de 
um estribo em frente ao estabelecimento da Associação 
Sanatoria de Barbacena, entre as estações de H.essa-
quinha e Barbacena.................................. 15i 

N. 95- Em 12 de Dezembro de 1888.- Autorisa a reduzir o 
frete dos generos de importação pela estrada de fel'ro 
de Baturité...... • . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • • . • . . . . • . • . 15! 

N. 96-Em 15 de Dezembro de 1888.-Approva novas In
strucções para serem observadas na constt·otcção das 
obras do Açude de Quixadá, na Província do Ceará.... 155 

N. 97- Em 18 de Dezembro de 1888.- Crêa o logar de nju-
dante do thesoureiro-pagador da estrada de ferro de 
Bagé a Uruguayana................................... 161 

N. 98- Em 18 de Dezembro de 1888.- Approva a transferencia 
de 3a para 2a categoria da estação do Sitio, da I~strada 
de Ferro D. Pedro Il.... .... .. • .. ... .. .. .. .. . .. .. .. .. 161 

N, 99- Em 19 de Dezembro de 1888.- Antorisa as e>~:periencias 
photometricas do serviço de illuminação da Côrte com 
o bico Beatswring....... .. . . .. . . . . .. • . . . .. . . . .. .. .. . • . 162 

N. 100-Em 20 de Dezembro de 1888.-Autorisa a effectuar 
em favor da Companhia de cal e marmores de Caran
dahy a transferencia pedida pelo Engenheiro Joiio Ba
ptista de Castro, do contracto para uma plataforma, 
abrigo e desvio morto................................ 162 

N. 101- Em 21 de Dezembro de 1888.- Autorisa diversas dis
posições para o trafego mutuo <>ntre a gstrada de 
Ferro D3 Pedro II e as de S. Paulo e Rio de Janeiro 
e ,lfinas and Rio.................................... 16'3 

N. 102- Em 21 de Dezembro d<> 1888.-Fixa regra para per
cepção de vencimentos de subsLituições de empregos 
vagos com accumulação de funcções................... 164 

N. 103- Em 24 de Dezembro de 1888.- Manda dar execução á 
1 a parte do § 6o art. 7° da Lei n. 3397 de 24 de 
Novembro de 1888............................ ... • .. .. . 165 

N. 104- Em 24 de Dezembro de 1888.- Declara não approvar 
o acto do Engenheiro fiscal da estrada de ferro do Rio 
Grande a Bagé, no senUdo de ser vedada a en
trada do agente commercial de Pelotas, Rodolpho 
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'Vali, no armaz$m da mesma estrada, e recommenda 
que s~jam prestadas minuciosas informações SJbre o 
facto occorrido entre aq•telle agente e o despachante 
do armazem de mercadorias, facto que motivou o alltt-
dido acto ......... , .............. , ................... . 

N. 105- Em 27 de Dezembro de 1888.- Recommenda diversas 
providenci<ts para p.'ompt;t collocação de immigrantes 
em todas as Províncias do hl)perir:J, ................ , •. 

N. iOU- Em 28 de Dezembro de 1833.- MJ.nda cumprir um 
Aviso do Miniqterio da Fazenda S<>br~ o pagamento do 

;da;~qi~0n~~, .8.e.1~~. ~~:~. ~~~~:~~~:~. ~. ~~~~~~. ~~~~i.1:~~:~~~ 
N. 107- Em 2·3 tle Dezembrf} de i88i.- Approva as tabeliM de 

tartfa, e as instt·ucções r~gulame11tare• p·trJ. o trans
porte de passageiros e mercadorias pela estrada de ferro 
S. Paulo e Rio de .Taneiro ...................... ,. .. ,. 
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165 
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MINISTERIO DA AGRICULTURA 

N. I -EM 3 DE JANEIRO DE 1888 

Autorisa alterações nas classes da tarifa n. 3 da Estrada de Feno 
D. Pedro II. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria. das Obras Publicas.- 2• Secção.- N. l. 
-Rio de Janeiro em 3 de Janeiro tle 1888. 

Confot·me Vm. propôz no offlcio com que informou o requeri
mento que dirigiram a este Ministerio Gontija Mascarenhas & c.• 
e outros, pedindo reducção dos fretes actualmente cobrados para 
os algodões em rama ou manufactm·ados que já tenham sido 
importados ou exportados por essa estrada, autoriso-o a fazer as 
seguintes alterações nas classes da tarifa n. 3: 

DESIGNAÇÃO CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
ACT0AL PROPOSTA 

Algodão descaroçado..... • .. , ... , .... 5• classe. 
Idem em car,ço ........................ 6• » 

7• classe. 
» " Canhamo bruto .................... , ••. 3• » " " !<'i bras texti~ não denominadas ........ 6a " ,. 

" Fio de algodão ........................ ,. 5a » 
Idem de lã e linho •...••..• , •.•..•...•. 2• » 

,. 
" 5• " Lã bruta ......... ,, ................... 3a " 6• " Linho bruto ou cardado ................ " " " " Raizes tintureiras.. . . . • . • . . . . . . . . . . . . . » » i• ,. 

Autoriso-o igualmente a passar da 6• para a 7• 'classe da 
mesma tarifa as cascas de arvores para cortume e outros fins, 
ficando adiadas quaesquer outras modificações para serem 
attendidas na revisão geral. 

Deus Guarde a Vm.- Rodrigo Augusto da Silva.- Sr. Director 
da Estrada de Ferro D . Pedro 11. 



2 DECISÕES DO GOVEltNé 

N. 2- EM 13 DE JANj;IRO DE 1888 

Nomeia uma com missão para proceder ás medições dos snpprimentos 
de agua diariamente recebidos ~o(r:servatorio D. Pedro li. 

Miuisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Gabinete.- Rio de Janeiro em 13 de Janeiro 
de 1888. 

Tendo o Director das. oht·as do novo abastecimento de agua 
desta capital solicitado a. nom~ação de uma commissão para 
proceder as medições dos supprimentos de agna diariamente re
cebidos no reservatorio D. Pedro ll pela fórma que julgar 
melhor e durante o período de tempo que á mesma commissão 
pareça necessa.rio para. que fique bem reconhecida qual a. pos
sança actual do abastecimento desta capital, resolveu este 
Ministerio, para attender l\quelle tiro, e bem assim para exa
minar si semelhante supprimento, reunido aos que provêm dos 
antis-os mananciaes, póde bastar para as exigencias do consumo 
ou s1 as reclamações feitas são antes devidas ao sy5tema da dis
tribuição, nomear uma commissão composta de V. s. e dos 
Engenheiros Herculano Velloso Ferreira Penna e Adolpho José 
Del-Vecchio, esperando que V. S. não recusará prestar mais este 
serviço á caus:~. publica. 

Deus Guarde a V. S.-· Rodrigo Augusto da Silva.- Sr. Enge
nheiro Antonio Augusto Monteiro de Barros. 

-Identicos aos Engenheiros Hercnlano Velloso Ferreira Penna 
e Adolpho José Del-Vecchio. 

N. 3 - Ei\1 13 DE JANEIRO DE 1888 

Communica a 'distrilmição de credites pn.ta despezas com diveraos ser~ 
viços a cargo deste Ministerio, no cojrente exercicio, e recommenda 
que de fórma alguma sejam excedi<Jb.s ns respectivas consignações. 

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- 3a Secção.- N. I.- Rio de Janeiro em 13 de Janeiro 
de 1888. 

Communico a Vm., para os devitlos effeitos, que providen
ciei opportunamente para q ne 11a Thesouraria de l<azenda dessa. 
Província fosse aberto o crtlrlito de 369:400$, por conta do c[\nce
dido pelo n. 22 do art. 7° da Lei n. 3349 de 20 de Outubro ul
timo, para as despezns no corrente exercício llos diverso;;; tru b:1 lhos 
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e sorviços que se acham a seu cargo, ficando no Thesouro Nacio
nal, na fórma do costume1 a quantia de 50:000$, quo poderá ter 
igm\l applicação, c:~-so seja iosutllciente o credito ahi distribuído. 

Cumpre, porém, que Vm. d1rija 03 referidos trabalhos de 
modo que em.caso algum, sejam qnaes forem as circumstan
cias, a importancia total das .despozas no exercício exceda da 
somma das .quantias mencionadas, a saber: 419:460$, certo de que 
correrà sob sua exclusiva responsabilidade qualquer dispendio 
além do limito indicado. 

As propostas para as despezas dos futuro3 exercícios deverão 
indicar separadamente, e com a maior especificação possível, as 
que tiverem de ser feitas com o pessoal e as que se referirem ao 
material, conforme exige o art. 20 da Lei n. 3018 de 5 de No
vembro de 1880, e serão apresentadas a este Ministerio acompa
nhadas de um quadro comparativo, demonstrando quaesquer 
differenç,ls para mais e para menos, que offerecerem em rotação 
ao credito votado para o exercício anterior, e de um:t justificação 
de taes differen\aS. 

Deus Guarde a Vm.- Roclrigo Augusto da Silva.- Sr. En
genheiro chefe da commissão incumbida da conservação e melho
ramento do porto de Pernambuco, e da construcção da ponte
Buarque de Macedo. 

- Identicos - mutatis mutandis- á Inspectoria Geral das Obras 
Publicas ; á Directoria Geral dos Telegrnphos; no Commandnnte 
do Corpo de Bom!Jeiros; à 1nspectoria Geral da illuminação da 
Côrte; ao Director da Fabrica de feno- S. João de 1panema; ao 
Chefe da commissão de melhoramentos do porto do Maranhão.; aõ 
Director da estrada de rodagem D. Francisca; ao Chefe da com
missão de melhoramentos do porto do Rio Grande do Sul ; ao 
Chefe da commissão de melhoramento> do Rio S. Francisco e ao 
Director das obras do novo a!Jastecimento de agua à cidad~i do Rio 
de Janeiro. 

N. 4- EM 14 DE JANfiRO DE 1888 

Approva as Instrucções para ot~arviço J. almoxarifado da }Estrada de 
Ferro D. pJ;o II. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas ..... Rio de Janeiro, 14 de Janeiro de 1888. 

Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Ha por bem Approvar provisoriamente as lnstrucçt:les que 
com esta baixam assignadas pelo Chefe da Directoria das Obras 
Publicas e propostas pelo Director da Estrada de Ferro D. Pedro li, 
par,t o serviço do almoxarifado da mesma estrada. 

Palacio do Rio de Janeiro em 14 de Janeiro de 18!.<8.- Rodrigo 
Augusto da Silva. 
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In•truc9Õe11 a. que se retbre a. Portaria. 
supra. 

COlllPETENCIA DA REPARTIÇÃO 

Art. I.• Compete ao almoxarifado : 
§ 1.0 A arrec \dação e classificn.ção do material existente, e do 

que for adquirido para o custeio e obras novas da. estrada. 
§ 2.0 A verificação da quantidade e qualidade do material no 

aoto de ser recebido, observando-se nos exames as estipulações 
dos respectivos contractos ou especificações das encommendas e 
pedidos e as amostras ou modelos adaptados. 

§ 3.• A organisação de perlidos para acquisição do material 
necessario ao supprimento dos armazens e depositas. 

§ 4. • A satisf<tção dos pedidos de fornecimento assignados ou 
rubricados pelos chefes de serviço ou de repartições da estrada e 
despachados pela Directoria, bem como o acondicionamento e re
messa do respectivo material ao seu destino. 

§ 5.• A escripturação da carga e descarga e movimento do 
material. 

CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL 

Art. 2.• O material a cargo do almoxarifado será distribuído 
por tres secções. 

§ 1.• A primeira secção comprehenderá o combustível e todos 
os materiaes pesados, recolhidos fóra dos armazens do almoxa
rifado. 

§ 2. 0 A segunda secção serit destinada aos livros-talões e im
pressos. 

§ 3. • A terceira secção comprehenderá as mobilias, utensílios 
e todos os ma teriaes e objectos não mencionados nos paragra
phos precedentes. 

PESSOAL 

Art. 3.0 O almoxarifado terá o pessoal constante do quadro 
annexo. . . 

O numero de auxiliares, guardas, trabalhadores e serventes 
será annualmente marcado pela Directoria. _ 

A TTRUlUIÇÕES E DEVERES DOS EMPREGADOS 

Art. 4.• O almoxarife é o chefe da repartição e o principal 
responsa vel pela regularidade e boa marcha deste ramo de 
serviço. 
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Art. 5. • E' de seu dever e competencia. : 
§ I.• Responder pela quantidade e qualidade do material que 

estiver eni deposito. · · 
§ 2. o Manter os arm!l.zens e depositas em perfeita ordem e 

asseio, dirigindo a arrumação. e acondicionamento dos artigos 
sob sua re;ponsabilidade, zelando a sua conservação e limpeza, 
e devendo, no caso de deterioração ca~>u ll, dar irnmediatamente 
parte á Directorla para esta resolver a respeito. 

A f<tlta de cumprimento destes deveres sujeita o almoxarife á 
indemnização do valor do material deteriorado. 

§ 3.• Organisar e fazer orga.nisar os pedidos para acquisição 
do matel'ial, de modo que os armazens e depositos se conservem 
sempre provido:; dos artigos necessarios para o consumo or
dinario. 

§ 4. 0 Assistir ou mandar assistir por seus fieis, quando im
pedido, ao exam'él e verificação da qualidade, peso, quantidade 
e medida do material que tiver de ser recebido, requisitando dos 
chefes de serviço, sempre que for necessario, os peritos precisos. 

§ 5. o Providenciar sobre os fornecimentos que forem ordenados 
pela Directoria e assistir á conferencia para a entreg-o;~. ou re
mt:l:>sa do material, tendo em vista que este serviço seja exe-
cutado com a maior prúmptidão e regularidade. • 

§ 6. o Mandar examinar e avaliar o material inservivel que 
existir ou for recolhido ao almoxarifado, requisitar concerto para 
o que estiver no caso de poder ser depois novamente fornecido e 
venda em leilão para o que for imprestavel ou não tiver appli-
cação na estrada. . 

§ 7." Assi~nar os termos e pass1r as declarações e recibos que 
devem constituir a sua responsabilidade. 

§ 8. 0 Apresentar á Directoria até o dia 15 de cada mez um 
relatorio dos fornecimentos feitos as diversas secçõ.es de serviço 
no mez anterior, e até o din. 15 de Fevereiro de cada anno uma 
demonstração geral do movimento do material do anno anterior 
e um inventario geral do material em ser, cujos trabalhos serão 
organisados pelo esr~rivão. 

§ 9." Examinar diariamente o ponto dos empregados e ser
ventes, etc., e au thentical-o com sua rubrica. 

Art. 6.0 No serviço do recebimento e fornecimento do material 
será o almoxarife auxiliado por tres fieis, cada um dos quaes 
será encarregado do recebimento e fornecimento dos matariaes 
que compoem a respectiva secção que estiver a seu cargo. 

Estes fieis serão o actual fiel, o encarregado do combuativel e 
um auxiliar designado pela Directoria sobre proposta d<Jih.lmo
xarife. 

Art. 7. 0 O almoxarife será substituído em suas faltas e impe
dimentos por um dos fieis designado pela Directoria. 

Art. 8.• Compete aos fieis: 
§ 1.• Receber todos os materiaes que se destinarem ás respe

ctivas secçõe:; do almoxarifado e verificar si a quantidade E 
preço conferem com os mencionados nos contractos, proposta~ 
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ou pedidos, doclarantlo nas facturas, contas ou notas o resultado 
da conferencia. 

§ 2.° Fornecer, mediante pedidos tlespachados pela Directoria. e 
distribuidos pelo almoxarife, os materhtes que forem pedidos pelas 
diversa~ sec.;ões de serviço e rep1rtições da estrada. 

§ 3. • Ex:trahir guias de entrega do material fornecido, as · 
quaes serão tir,tdas em duas vias de livros-hlõss especiaes paNI.•· 
cada. secção, confoeme o mo•lelo junto n. I. Ca•b secção ou re
partição da estradn tel'it s:m li vro-trtlão especi,tl em mvltt .um:~, 
secção llo alm)xal'if;tdo. · 

As primeiras vitv; dJsta> guias tc!'ão um:J. declaração impressa 
b. margem, de que deverij.o se!' devolviltas com o competente re
cibo dentro de 48 hot•as, depoi~ de recebido o material no seu 
destino, soh pena de !'e>pon;;:tbilillado dos destinattwios que não o 
fizerem. , 

Art. 9. 0 Os recibos do material fornecido ás repartições, es
criptorios e esbção d.t Côrtc, serão p:tssado.> pelos respectivos 
chefes ou pelos emprega:) os qnc forem por este.-; incumbidos, e os 
do matel'ial que for Lle.-;p;tch trio set·ão p.1.ssado3 pelo .agente da 
estação que etrectuar o dc~pacho, o qual confe!'ira os volumes e 
o material a gr;tnel par,t remctter a seu destino. 

Art. 10. O licl do combustível e materiaes, :1lém da~ obri
gações definidas no art. 8•, tem por dever: 

§ 1.• Assistir• por si ou poe pessoa. de su:1 confiança devida
mente antorisada, ao serviço ela descarg t. do material recebido 
pelo almoxarifado no cae.~ da estação M,trilim<:t. 

§ 2. 0 Informar as contas relativas a este serviço, as quaes 
serão depois visadas p.c~lo almoxarife. 

§ 3.• Escripturar r\iariamente o livro de entrada e sahhla do 
combustível e mttcrhe~, conforme o modelo junto n. 2, de modo 
que em qualquer dia se pos..~a saber a existencia em deposito. 

A escripturação deste livro serit encerrada mensalmente, pas
sanrlo-se 03 saltlus de um para outro mez. 

§ 4.• Apresentar até ao dht 5 de cad't mez ao almoxarife uma 
demonstração do movimento do combustível e materiaes, 
extrahidêl. do compet,,nte livro. 

Art. 11. Os fiet'l serão auxiliados por um nj urlan té em cada 
secção, os quaes substituir·ão aquelles nas suas faltas e impedi
mentos. 

Paragrapho unico. O fiel do combustível e materiaes terá 
mais um aJudante especialmente incumbido de aux:ilial-o no ser
viço do caes. A• 12 .. A escripturação da carga e descarg:1 e movimento do 
materhtl e mais serviço do expediente ficara a cargo de um 
escrivão, que sera auxiliado nesse serviço por dons escripturarios 
e um amanuense. 

Art. 13. Compete ao e>crivão: 
§ 1.• Esceipturar com toda. fidelidade e asseio os livros de 

entrada ~ sabida do almoxarifado, segundo as regras e modelos 
estabelecrdos nestas- Instruccões -, examinando préviamente 
si os documentos estão legalisados. 



MINllilT.IIRIO DA AGRICULTURA 7 

§ 2.• Escripturar os termos que devem ser lavrados, sempre 
que se derem .faltas no recebimento do materhl.. . 

§ 3.• orgamsar as demonstrações mensa.e.'l dos forneCimentos 
feitos pelo almoxarifado, e as annuaes do movimento e inven-
tario do mesmomaterial. · 

As demonstrações mensaes para a escriptura.ção da secçãQ lie 
contabilidade serão organisadas pelas notas de entrega, que para 
este fim deverão ser colleccionadas por secções e repartições, 
depois de terem o competente recibo, e as annuaes pelos livros
mestres, depois de encerrada a escripturação respectiva. 

Art. 14. O e3crivão em suas faltas e impedimentos será sub
stituído pelo escripturario que for designado pela directoria. 

Art. 15. Compete aos escripturarios auxiliares do escrivão: 
§ l.• E5cripturar os livros auxiliares de sahida mensal, dando 

sahida aos objectos por especie, de conformidade com os recibos 
passados nas guias de entrega pelos destimtarios ou pela agettcia 
expeditora, conforme o destino do:> mesmos ol(jectos. 

Os recibos dos destinatarios dos objectos rernettidos pela agencia 
expeditora serão annexhdos aos primeiros passados por esta, e 
quando dos mesmos recibos constar ter sido devolvido qualquer 
objecto, se dai•â entrada no livro de descarga e sob ~ respectivo 
titulo. 

A escripturaç.'to destes livros será fechada no fim de cada mez 
e passada em resumo para o livro-mestre. 

§ 2.• Processar as primeiras e segundas vias das notas e contas 
dos fornecedores, verificando si combinam com as notas que 
tiverem acompanhado as remessas parciaes. 

ESCRIPTURAÇÃO 

Art. lu. Havel"à. no almoxarifado Ios ~seguintes livros para a 
respectiva escripturacão: 

I.• Dous livros-mestres, sendo um especialmente destinado 
para livros-talões e impressos, e o outro para materiaes diversos 
(modelo n. 3) ; 

Um livro de registro dos termos de exame do material; 
Livros auxiliares mensaes (modelo n. 4) ; 
Livros-talões de guias de entrega; 
Livros-talões de pedidos de compra. 
Art. 17. Os dous livros-mestres serão escripturados pelo escri

vão, que dará entrada dos materiaes á vista de portarias, facturas 
e segundas vias de contas recebidas depois de competent61nente 
Iegali5adas pelas devidas conferencias e recibos ; e as sahldas á 
vista dos livros auxiliares de sahida de que trata o§ 1•, art. 13. 

Art. 18. A escripturação dos livros p.u~mrme es será 
feita por. um escript~rario, ~encioná~(\q..Sf' t{'W4 ~lll)9ie em 
cada pagma os matertaes sah1~ d~te à1 nié"z, âl'lf~~ 1. s 
documentos de sahida (nota_d~ -~~ga, etc.), depois de' VI' 
os competentes_recibos. / (()· 

''·'· /"', ·. ;, o~ 
'·::::__Dos flEPI.Jí ;.~?'/. 

-~~..;::.:;;;;;:_==-~:..- ..... 
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Os lançamentos de sahida nesses livros serão feitos diaria
mente, indicando-se o numero do documento, quantidade, preço 
por unidade, preço total de cada fornecimento e seu destino. 

Oi! materiaes que forem rejeitados serão escripturados na 
mesma rubrica, deJuzihdo·se, porém, do total fornecido dentro 
do respectivo mez. 

Art. 19. Constituem documentos de carga do almoxarift}: 
§ I.• Portarias ou ordens da Directoria especiftcantlo os artigos, 

sua qualidade, quantidade, procetlencia e preço. 
§ 2.• As facturas e as segundas vias das contas depois de con

feridas pela secção de contabilh!ade, á vista das primeiras vias 
destinadas ao pagamento. 

As segundas vias deverão ser remettidas a essa secção com as 
primeiras, depois de feitas as declarações sobre a conferencia 
e passados os cornpetente.'l recibos, de conformidade com o 
art. 8>, § 1. • 

§ 3. • As guias de remes~:t do material recolhido por qualquer 
motivo ao almoxarifado. 

Art. 20. Nenhum documento de carga poderá ser escripturado 
pelo escrivão, sem que estejam satisfeitas as disposições do ar
tigo antecedente. 

Art. 21. Os artigos recebidos pelo almoxarifado, em virtude 
de pedidos devidamente autorisados pela Directuria, deverão ser 
alli apresentados com as respectivas contas de fornecimento em 
duplicata para serem processad·1s. 

A primeira via servirá para o p.tgamento. 
A segunda via, para documento de carga do almoxarife. 
Art. 22. Constituem documentos de descarga do almoxarife : 
§ 1.• Portarias ou ordens da Directoria especificando os artigos 

que devem ser entregues ou fornecidos, sua quantidade e destino, 
bem como declaração do debito a fazer. 

§ 2.0 Os pedidos de fornecimentos despachados pela Directoria, 
acompanhados das not,ls de entrega. e outros documentos mencio
nados nestas Instrucções, que contenham recibos dos destinata
rios on da agencia expeditora. 

Art. 23. Sempre que um fornecimento autorisado pela Dire
ctoria não for, por qualquer motiYo, completamente satisfeito, o 
escrivão extrahirá do eompetente pedido e em imprllsso proprio 
(modelo n. 5) uma nota dos artigos não fornecilos, a qual ser
virá opportunamente de documento jnstificativo para. os forneci
mentos que ulteriorm~nte forem feitos. 

Artll. 24. Os pedidos de compra de materiaes em virtude de 
concurrencia ou contracto, ser·ão extrahidos de um livro-talão 
conforme o modelo n. 6, e os que tenham de ser entre~ues ao 
comprador da estrada, o serão em outro livro-talão, conforme o 
modelo n. 7. 
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MINISTERIO DO DlPERIO 

:-\. 1 - Em 7 rle Janeiro de 188:3.- Delel'll!Ína rpte nãü ~ ·j:un 
admiltidos á matricula ou exame no~ cut·~0S supel'iores 
os c:tndirlatos approvarlos. a contar de ~ovembr • de' 
l:l~l, em hiRtori:t ~er~.l e em g2o~raphia e c·osmogra
phi<L r1ue deixarem de mo>lral"-se habilitados, metliant~ 
a exhil!i~iLo das compctenLcs cel'ti•liie.s, '"n hi~lnria e 
l'horographi:t do Braz i!. .................. , .......... . 

:\. 2- Em ;2:; de Jan<'iro rle 1883.- Decicle 'JllC dne vcri
ficar-.>e p•r meio tle cJncurso o primeir•> pt·•winl0nlo cl:L 
cadeira de biolvgi:t imltn·rial ria gsc"la. P<~lytechnic:•, 
<In :tccordu com o pr·t. .J~l do lteg ll:tmnHt > annexo :t•> 
Uec1·eto n. 8JOJ tle 3 tl~ ~Iar\.0 de 188:3................. 2 

:-;. :l - Em 7 de Ft>vet·eit"ü d .. f.~SS.- Sobre perl<'ncct·em aos 
PL'eRident~s das PL"ovinciaR, co1n relaç:io aos cxan1r~s g-n
t·aes de pr~par:tiorin.~ qtH' ncllaR .w ell'ecluam, as altri
hui,·ü.·~ <{Ue compet••m ao Govern·> Impcri;l! quanto ao> 
<tll<' se realizam no município da Côrtc, e eohrP- as pes
~oa! que den'Jll executar os trabalho-; G·lHC~l'll~'ll((ls a 
taes exames.. . • . . . • • • . . . • • • • . • • . . • . . • . . • • • • . • • . . • • • • . . 3 

:\. 'l - Em 1G de I-'evcreiro de 188~.- _teet•ca da competencia 
tios p:·ofessores int~rinos ela .\c:trlcmia daq Hella~ .\rtes 
pa1·a intervir noq ns'illlllJ>Los de que se trata na~ se~s<i's 
<lu ( :orpo Academico e daR ref!'ras qne devem ser nb,;er-
Tadas relativamente á suspei~'lo dos professores........ ·1 

S. :; - Em 18 de Fevereiro de 18:33.- SoLre ser o A viso ''" 
5 de Outubro de 1887 applicavel an~ esttulantM appro
vados em NovemLro c Dezembro ultimo em exames dA 
geographia e hi~toria g·eral, nos quaes se comprehen
tleram pontos relativos ao Brazil eTM'efft .Q.'l,_profes
sor<'s dos cttrsos preparatorio fiÍl(>_?illft LY·:t-E1a.cn1rbdes 
de Direito di~tribuir o re~pe ~ v~\1_9,ilio! p~lo(n!lu~r('o1dê~,. annof;. que AB tornar pt·ec·t. . ç,.} ...................... ( . ... , , r; 

! .· 
.,~, 
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l~DICB DAS DECISÕES 

G- J<Jm 18 de Fevereiro de 1888.- Explica que a recom-
menda•;ão feita, nos A.vi,os ns. 373 de f8 de Olltubro 
de 1873 e 100 de U de igual mez do anuo de 1886, 
acerca de exames de materias q·te não são ensinadas 
regular e permanentemente, nã.o se applica ás Provín
cias em q·te funccionam os c·trsos preparatorios annexos 
ás l<'aculdades de Direi~o ou lyceus publicos, para o 
eff~ito de se nã.o autorisar~m exam~s de disciplinas que 
tenham deixado de ser leccionadas de modo completo 
nas respectivas cadeiras .............................. . 

N. 7 - Em 21 de Fevereiro de 1888.- Quando, por motivos 
atlendiveis, d!'ixam, no dia designado p.>r lei, de com
parecer Vereaidures em maioria para a apuração geral 
de votos na eleição de um Vereador, ao Juiz de Direito 

N. 

N. 

da comarca compe~e marcar novo dia para ess3 acto ••• 
8 - Em 23 de Feverúro de 18 !8.- Declara qt~e deve con-

tin oar a observar-se nas Faculdades de Direito o re
gimen que se acha em vigor, com a limitação, porém, 
de serem admitlidos a ex:une ~xtra•.Jrdinario n'l. segnnda 
época sómen~e os candida~os inscriptos durante a pri
!fi~ira, que não o ~enham feito p')r motivo justificado a 
JUlZO da Congregaçao ................................. . 

9- Em 28 de Fevereiro de i8il8.- Declara, de accordo 
com a Imperial Resolução de Const1lta de 22 do corrente 
mez, que o Dr. Domingos Jacy M')nteiro, demittido sem 
as formalidades legaes do cargo de Sub-Director da 2a Di
rectoria da Secretaria do Imperio, tem direito a ser 
reintegc·ado logiJ que vagar o logar que occupava, e a 
ficar addido á Secretaria, emqt~anto não for definitiva-

• mente pNvido no mesmo ou em emprego equivalente. 

N. 10 - Em 29 de Fevereiro de 1888.- Declara que no pro
gramma geral do ensino do Imperial Collegio de Pedro li 
devem mencionar-se, além dos livro~ escolhidos para as 
aula!, os que têm de servir nos ex:tmes de línguas, e dá 

N. 

N. 

N. 

outras providencias .••..........• , ...••.••..•.....•••• 
H - Em 29 de Fevereiro de 1888.- Das multas por in

fracção de p1~t 1ras cabe recurso para as CamarM Mu
nicipaes, antes de levados a Juizo os autos respectivos 
para o processo e julgamento das infracções .......... . 

12-Em 6 de Março de 1888.-Mandaprocederna. -\cademia 
das Bellas Arte>, p:~.ra a concessão dos pl'8mios de 1o. 
ordem, a novo concurso, em q•1e se observe a disposição 
do art. 60 combinado com o art. 5° dos Estatutos que 
regem a mesma Academia ............................ .. 

13- Em 20 de Março de 1888.- A. eleição de Vereadores e de 
Juiz•s de Paz, qtando é feita em duplica~a e não ha 
decisão do Pod3r Judiciario por onde se saiba quaes os 
cidadãos legitimamente elettos, não póde subs1stir, e 
deve-se proceder a nova eleição ...................... . 

N. 14- Em 24 d!' Mai"Ço de 1888.- Na falta de immediatos do 
{o escrutínio, devem ser chamados os do 2° para perfa
zerem a maioria dos membros da Camar.:a Munioipal .••• 

N. 15- Um 26 de Março de 1888.- Ao immediato, que foi jura
mentado para. subetituir um Vereador permanentemente 
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impedido nos termos do art. 23 da Lei de l de Out•1 bro de 
i828, assiste o direi'o de intervir em todos os actos da 
Camara que ae realizam nas sessões posteriore~ á da 
posse dos Vereadores eft'ec~ivos ......................... · 

i6- Em 26 de Março de 1888 . .:.... Aos pharmacet•ticJs 11ue 
quizerem matri,cular-l'e no cur~o mNiico é applicave, a 
dou trina do A viso de Z1 de Maio d<' 1887, em cuja con
formidade sómente i!ão obrigado~ a mostrar-se habi
litados nos preparatorio~ acerescido' em virturle do 
ar 1. 372 dos Es~atutos de 25 de Ontu t>ro dP 1884 o, 
estndantes que pela primeira vez pretenderem a matri
cula, a frequenciá dos laboratorios ou a admissão a 
exa111e •••••• ........................................... 

N. i7- Em Z1 de Março de 18E8. -Mantem a disposição 
do art. 2•· do Decreto n. 9894 de 9 do eorr<'nte mez, 
que revogou os art•. 14 e 15 do Decreto n. 8()51 de 24 de 
Março de 1881, relativos á frequrncia de aulas avulsas 
do Imperial Collegio de Pedro li e a exames vagos 
prestados por pessuas e~tranhas ao mesmo collegio ...• 

N. i8- Em 3 de Abril de 1888.- Der Iara q~:e os alumnos da 
Faculdade de Direito do Recife qu" ~e matric;•)aram no 
anno lindo e não satiqfizeram a 2a prestação da taxa de 
matri< ula podet·ão, por equidade, prestar exame, reali
zando préviamente aquelle pagamento; outrosim, que 
poderão ser admittidos á matricula os estudanteR que 
não a tenham requerido por esperarem a decisão do 
Governo sobre nma representatão que fizeram e ~obre 
questões p~ndentes ................................... . 

N. 19 -Em 12 de Abril de 1888.- Quando h a falta de imme· 
dia tos do i• escrutínio da eleição de Vereadore~, podem 
ser chamadoR os do 2• para perfazerem a maioria dos 
membros da Camara M11 nicipal. ..................... . 

N. 20- Em 17 de Abril de 1888.-Declara que s~ deve continuar 
a proceder, na Faculdade de Direito do Recife, a exa
mes de estudantes não m~triculados, observando-se o 
disposto no Avi~o de 23 de Fevereiro ultimo ........•. 

N. 21- Em 30 de Abril de 1888.- As justificações e certidões, 
q"e se juntam ao processo de 1·ecurso interposto nos 
termos do art. 14, § 3•, do Decreto n. 8213 de 13 de 
Agosto de 1881, Jagam sello e custas integrae~, si o 
recurso tem por fim inutilizar a prova de renda legal 
feita em processo summarlo, na fórma do citado artigo,. 

N. 22 -Em i de Maio de 1888.- Exige prova escripta no con
curso ao provimento da a• la de canto do Conscnatorio 
deMuaica .. , ......................................... . 

N. 23 -Em t de Maio de 1888.-Manda pagar ao Official da. 
Secretaria do In1perio, quando BPrve de Director, uma 
gratificação corrrep.mdente á difl"erença entre o venci
mento inteerill do primeiro e o do eegtndo cargo ..... 

N. 24- Em 9 de Maio de 1888.- Sobre a competencia da. 
Congregatão das Faculdades de Direito relativamente 
ao pagamento, depois do ó-regtô~tar, da se
gunda prestação da 1a . e Pli!M1C"Wa;,11 • matrtcqla dos 

c andidatos que não ~(4~~lli!dppbrtunatnen'le~ ·.·; .... 
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N. 

N. 

INDICE DAS DECISÕES 

25- Em 14 de Maio de 1838.- São incompatíveis os cargos 
de.Yereador e de Promotor Puh\ico adjunto .......••..• 

26- Em (l tle Junho de 1888.- A incnmhencia especial 
commettid<t ;w Jn~pector Geral de Hygiene no art. 20. 
n. VIII, não pt'é•jwlica de modo ::Llgnm as tlisposi~õe~ 
dos arts. (lo. n I. e 6:; elo Retrnbrnento annexo ao De
et•eto n. V:í:i4 d l 3 de Fev<'reiro~ de l88t), ..•.......... ,. 

2i- Em H de Junho de 1888.- i\ão prej<tdi<'<t. a eleição a 
falta da transcrip~ão das actas respt"ctivas no livro de 
nota' t[,, Tabelli:io, si niio provier de fraude .... , .• , ... 

:'li. 28- Em 11 de Jnnho d~ 1888.- Devem cessar do dia em 
que comer: a a pr•>va oral da primeira turma de exami
nan•lc.s as gratiticaçiies qne percehem os lentes da l!'a
cal•l:ule de Medicina do !tio eh J:weiru pel:\ etfectividade 
do desempenho das fnncrôes <l· ;uljn<Jt•)s áo; respectivas 

N. 
c.Hleit•as ................... , ....... , ... , . , ... , , •...... 

D- Em 21 t!() Julho tle v~ss.- Sobre o direilo dos substi
tnt·•s do Impcri:d Collegio d·l l'e:h·o II ú ~ratificação 
C'xlrat•r~liHaria {leque trata o art. 2K do ltcgnlam~nto 
alllwxo ao Dcerclo n. 1:331 A, de 17 ele Fevereiro de 1854. 

N. 30- J<:m :27 de Julho de 1888.- t\' AdminisLraçiio compete 
conh~cer ele reclamação relativn. ú nLUdança ele Juiz ele 
l':t7. <l•• clistrict:' por onde foi cl~ito, s•'nnente no caso de 
,,ffeetnar-se a mudança tlepoi' e!P clo'corrido o prazo a 
qu·~ s~ rcf('l'C o art. 21G, :~i", du l{cgnhlllle>nlo eldtoral. 

N. 31- Em 2i de Julho de 188S.- .\ elemoli~ão <lc prcdios rui
no,os é pl'OI'idc'ncia de c:tracter intl'iramente a<lminis-
11'" ti v o. <!'te niio se eleve ('O!l fundir com n. tles:tproprin.t;ão 
<la propriPdade particular por utililliul:' pnhlica ...... ,. 

N, 32 - l•:m \)de Ago~to lle 1:'!88 -O Conc;;o qne acceita o 
logar de membro da Assemhléa Provincial t'm direil•> 
aos o;;l'tts vencimentos, 1una. vez qqe PL'O\'C o exercieio di3 
5\la~ fnncçõe' no Gauido; o<tlrosim 'lue as pôde desem
p:•nhar s:ttisfaclorbment' (\m·aute as ses>ues da Asscm-
IJ!éa .•..••••.•.•. , •.•• , ..•.•••• , •.••••.•••••.••••.•••• 

:'i. 33- Em 24 <le Agosto de 188:3.- Não tem o caracter de em
pr.•g-o publico o Jogar tlo' parteira da Maternidade <la 
Facul1.l:uh <le Medicina <lo Rio de Janeit·o •...... , ..... 

N. 

::'<. 

N. 

N. 

34- Et<1 28 de Agosto •le 18~8.- Declara que compete ao 
Inspector dtt Cape !la Imperial contractar e dispensar, de 
acc.)rdo com o respectivo J\Iestre, o' mnsicos da mesma 
cape lia ............. , ...... , ••. , ... ., ..... ,. .... , ... ,,. 

3:;- Em 30 de Agosto de 1888.- Sobre a classificação dm 
candidatos nos concursos ao provimento dos logares daF 
Faculda ies tte Meàicina em que forem lmbilitados si 
do•1s ou tres concuL•ren;es ...••............•......•.... 

3ti -Em 30 de A~o~to de i8S8.- illanda applicar aos prepa
radore~ da l!.scnla Polytechnica, no caso de accnmula
ção, o preceito contido no art. U6 dos Estatutos dv 
111e~ma E!;cola .••.... .•............•.....•.•.......... 

37- Em H de Setembro de 1888.- Sobre o prazo dentro de 
qual deverão ser jnstificadas as faltas dos alumnoR ~ 
a0bre a entrega das épur~.8 .. , ....................... .. 
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Ps.,g· 

N. 38 - Em 15 de Setembro de 1888.- Deve ser considerada não 
justificad,a a falta de compar~cimento dos funccionaríos 
que se conservar('m ausentes sem terem apresentado aos 
chefes das respectivas repartições, dentro do prazo legal, 
as portarias de licença •..•.•...• • • • • • • . • . • • . . . • • . • • • . . . , 4i~ 

39- Em 15 de Setembro de 1888.- O pharmacentico, que· 
exe1·ce o e'mprego de Secretario de CamDra Municipal ou 
outro qualquer qne o afa~te de seu <'s\abelccimen\o, deve 
fazer op~ão, sob pena de eer-lhe cassa(h a licença para 
tet· rharmacia, ficando i1wurso na dis]•osição elo art. 
72, § 4o. do Regnlamento annexo no Decrdo n. !)551 
de 3 de Fevereiro de 1886.. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 41{' 

N. 40 -Em 21 de S~>\emhro de 1888.- Faz clirersa~ altera~õe~ 
no Re!:(ulamento do ensino t•ra\ico dos alumnos ela Es-
cola Polytechnica .................................... . 

N. 4l- Em 26 de Setembro de 1888.- As a11loritladM ~:Lnita·-
rias devem fiscalisar, na~ 1\ lfandeg'•.s, a (j!la lidnde das 
drogas. vinhos e generos alimentícios importados. ainda 
quandÓ taes productos venham consignados a pa rticula-
r.~s .............. ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . ...... . 

N. 42- Em 1.) de Outubro ele 1888.- As commi.~sües jnlg-ado
rus uoo; concursos ao provimento do~ Jr,gar('~ de utljuntos 
e preparadores das h\cnlclatles de i\lcclicina dewm in
t~rpiJr parecer sobre as di!Terentes lH·ovas dc1 candi-
datos .•...•..... , •...........•...........•....•.....•.. 

N. 43 -Em 3i de Outubro de 1888.- Nos anl<B de execução do 
accurdiirJ proferido sobre ca<la r8cm·so concernente a 
ali,; lamento el~itoral, o Escrirão tem dircilo a ctlslas, 
pela metade, da antoaç-iio. das duas c?rtidi)es que passa, 
cerlificando, uma a pnblicaç.iio do accord~'io, e ontra 
a r<'nwssa das cópias deste aos funccionarios menciona
dos nos§§ to e 2o do art. 83 do Regulamento eleitoral: 
e da raza das cópias extrahidas ....................... . 

N. 4! - Em 3l de Outubro de 1888.- Resolve duvidas Robrc a 
organisação da lista de supplenles de Juizes de Paz •... 

N. 4:í - Em 7 de Novembro de iS88.- Não póde SH acceito re
curso a Corôa no caso em ·que se alkga notoria violen
cia no exet"cicio ela jnrisdic.;ão e poder espiritual, sinão 
quando não houver appellação para o superior Pecle
sirHtico ou não for provida. a que p~ra a mesma aulori-
dade couber ••.....•.........•.•................•.•.•.• 

N. 46 - Em 20 de N'wembro de !888.- Póde ser conferido o 
ti~ulo de agrimensor a candidatos approvados antes da 
expedição do Decreto de 31 de Dezem hro tle 1887, nos 
exames especiaes tle que dependia a obtençfiú do mesmo 
titulo ou em exames equivalentes a estes •.............. 

N. 47- Em 21 de NoYembro de 1888.- Nas contas de forneci
mentos feitos em virtude de contracto deve-se declarar si 
foi ou não pago o sello proporcional. ....••••....•..... 

N. 48 - Em 22 de Novembro de !888.- Nos concursos qu.., se 
realizarem nas Faculdades de Direito deve-se proceder 
a terceiro escrutínio de ca~;-ãi'i'ttb-'ll!,.Undo no 
aegundo só um candid~11:1nan& nW.~ Mrte ~~tos. 
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6 INDICK D.A.S D:ICISÕBS 

N. <i9- Em 22 de Novembro de 1888.- Declara o vencimento 
que compete ao emrre~ado dependente do Ministerio do 
fmperio que accumula mterinamente o exercício de outro 
emprego ............................................... . 

N. 50- Em 24 de Novembro de 1888.- Fixa a intelli~ncia do 
Regulamento de 3 de Fevereiro de 1886 com relação á 
autoridade competente para decidir os recursos inter-

~~s~Ôrt~~~ -~~~~ ~~.s.~~~~~~.~s. ~~- ~~.g!~~·e· ~.~ .~::~i·c·i~~~ 
N. 51- Em 29 de Dezembro de 1888.- O exame de geometria 

prestado nas aulas prepar·atorias das Faculdades de 
Direito deve abranger a geometria plana e a geometria 
no espaço., ..........•....•....................•.•...• 
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MINISTERIO DO IMPERIO 

N. I- EM 7 DE JANEIRO DE 1888 

Determina rrne não sejam admittidos á.matricula ou exame nos cursos 
Rnperiores os candidatos àpprovados, a contar de Novembro de 
t887, em historia geral e em geographia e co~mographia que deixa
rem de mo~trar-se habilitados, mediante a exhibiçiio da~ competentes 
cHI i•lões, em historia o chorographia do llrazil. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2' Directoria.- Rio de 
Janeiro em 7 de Janeiro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Attendendo a que, em virtude rlo disposto 
no art. ] 0 , § 3°, do Decreto n. 9647 de 2 de Outubro de 1886, a 
contar de Novembro proximo findo o exame de historia. e 
chorographia do Brazil aevia ser 1)restado separadamente dos 
de historm geral e de geographia e cosmographia, pelo A viso 
de 5 de Outubro ultimo, no intuito de evitar duvidas relativa
mente á aceitação dos· exames dos candidatos it matricula nos 
cursos superiores, determinei que nas certidões, qne se hou
vessem de passar, de approvação obtida naquellas matarias, se 
mencionasse sempre a data do julgamento do exame. 

Cumpre, portanto, que não sejam admittidos á matricula ou 
exame nesstt Faculdade os candidatos approvados, a contar do 
referido mez de Novembro, em historia geral e em geographia 
e cosmographia, que deixarem de mostrar-se habilitados, me
diante a exhibição das competentes certidões, em historia e 
chorograph!a do Brazil : o qne, para a devida execução, declaro 
a v. Ex., a quem 

Deus Gual·de.- Barão de Cotegipe.- Sr. Director da !<'acui
dade de Medicina do Rio de Janeiro. 

- Expediram·se identicos Avisos ao Director da Faculdade 
de Medicina da Bahia, aos das Faculdades de Direito, e ao11 das 
Escolas Polyte"hnica e de ~inag; ...,-· ·-- _ ~ , 

/ . ·. ; ~ 1 !!:: i) A I ' ' 
.... , ' \ . /,1 ... 
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2 I>ECISÜES lJU GOVERNO 

N. 2- EM 25 DE JANEIRO DE 1888 

D~cide que deve Yerificar-se )JOr meio de concurso o primeiro (provi
mento da càdeira de biologia industrial da \J.~scola Polytechnica, de 
'accôrdo com o art. 4\l do Regulamento annexo ao Decreto n. 8905 
Lie 3 de l\Iarço de 11581. 

Ministerio dos Neg-ocias do Imperio.- 2a Directoria.- Rio de 
Janeh•o em 25 de Janeiro de I 888. 

Com officio de lO do corrente submetteu-me V. S. o requeri
mento em que o Dr. Antonio.Murtinho, em Yista do A viso de 2 
do mesmo mez, pelo qual recommendei a V. S. providenciasse 
alim de quo para o pt·odmento da cadeira de biologia industrirll 
se proceda ao concm·so rlotcrminarlo no art. 40 do Regulamento 
adnexo ao Decreto n. 8005 r! e :l de :\Iarço de 1883, allega que, 
por ser, em virtude do concurso ro,dizado no regimen do Decreto 
do 6 de Setembro de l8i8, substituto eiTectivo da 2" secção do 
curso de sciencias pltysicas e naturaos a que pet•tence aquella 
cadeira, Y<Lga desde o fallocimonto do protissional estrangeiro 
que a regia mediante oontracto, compete-lho ser para e lia no
meado por simples accossa, o que não só a Cong-roga~1o, fundada 
no art. 23 dos Estatutos de :25 de Al;ril de 1874, reconheceu n;t 
proposta e representação quo dirigiu ao GoYerno e consta do pro
testo contm a renoYação do alludido contracto, mas taml1em se 
infere do art. 2°, n. 25, da Lei n. 3349 de 20 de Outubro do anuo 
lindo, que não devo executar-se de modo que tenha etfeito rctro
activo o que preceitua o H.egulamento de 3 de Março de 1883. 

Em roferencia ao mencionado officio, declaro a. V. S. que o 
preceito da citada lei, que apenas manda compeelwnder a cadeira 
de biologia entre ns que têm dotação ordinaria, supprimitla a 
consignação do anterior orçamento destinada á despeza com o 
honorario tle um professor contractado, não pó1lc deixar do ser 
executado, conforme se proYidencion pelo A viso de 2 do corrente, 
no sentido de verillcar-se por meio 1le concurso o primeiro pro
vimento da cadeira, de aceôrdo com o art. 4\l do Regulamento 
mandado observar pelo Decreto n. 8905 de 3 de Março rle 1883, 
no qual foi consolidaria a doutrina tio Decreto de 28 de Outubro 
do 1882, na parte em que tlcou definitivamente resolvido que no 
actual substituto da 2a secção do cm·so de scicncias pltysicas e 
naturaes não se applic~t o art. 23 dos Estatutos da Escola, visto 
que este só se entende com ns ca!leiras existentes na data da re
forma da mesma Escola, o não com as que foeam então creadas, 
nos termos tlo parecet' da Secção dos Negocios do Imporia do Con
selho de Estado exarado em a Consulta de 2S de Setembro de 
1882, a que se refere a Immodiata Resolução em cuja conformidade 
se expediu o citado Decreto de 2R do mez seg-uinte, que confir
mou a decisão proferida em A viso de 22 de Mato do mesmo anuo, 
em contrario a proposta da Cougt·cg-ação do que nonunente so 
occupa o Dr. Murtinho. ' 
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Quanto ao que adduz o dito D.outor sobre o protesto inserido na 
neta de uma das. sessões da Congregação, e de que o Ministerio 
do Imperio só teve conhecimento p9r meio desta allegação, a 
respeito da qual nada se cpntêm no officio em que v. S. infor
mou o requerimE)nto de que se trata, cabe-me observar que se
melhante pr~dimento envolveria exorbitancia das· attribuieões 
que a mesma Congregação conferem os Estatutos e se acham ahi 
devidamente especificadas, como por vezes tem o Governo de
cl:trndo a essa Dtrectoria. . 

Deus <.l uarde a V. S.- Bartro de Cole!Jipe.- St•. Director d<t 
Escola Polytechnica. 

N. :1 -EM 7 DE FEVEH.EllW IJE 1888 

~obre pertencerem aos Presidentes das Províncias, com relação nol 
exames geraes de preparatorios q ne nellas se ell'ectuam, as attri
huiçõe~ que competem no Governo Imperial quanto aos que se 
realizam no município da Côrte, e sobre as pessoM que devem 
"xecttlar os trabalhos concernênies a taes exames. 

1\tinisterio dos Negocios do Imperio.- 2a Directoria.- Rio de 
Janeiro em 7 de Fevereiro de 1888. 

Tenho presente o officio de 28 de Jnneit·o nltimo, com que 
Vm. me enviou o que em 14 do mesmo mez lhe dirigiu o 
Delegado especial dessa Inspectoria na Província do Pará, .sub
mettendo a sua approvação urna proposta para nomeação do 
Secretario que tenha de servir nos exames geraes de prepara
torios a que se procede ua dita Província, mataria que, como 
\iw. informa, uiio so comprehende nas attribuições da In
spectoria. 

Em resposta declaro a Ym., afim de o fazer constar ao 
referido Delegado, que, nos ter-mos do art. 5• do Decreto n. 5429 
de 2 de outubro de 1873, aos Presidentes 11ertenccm, com relação 
aos ex amos geraes de preparatm i os qne se effectuam nas 
respectiYaS Provincias, as attribuições que competem ao Governo 
Imperi::tl quanto aos que se realizam no município da Côrte, 
e pelo A viso Circular n. 373 de 18 lambem do Outubro de 1873 
se prescreveu que para ·exercer as funcções de Secretario e para 
executar os demais trabalhos concernentes aos exames deverão 
set· •lesiguados o Secretario e outro Hlft~S .da Repartição 
da lnstrucção Publica da Provi : -o.íl-.dPI p~Jetal'i~ ao Governo, 

.··::\\ '.\' \ n . \, -~ , , , • , _ 

(\ <~~ <j 
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e só no caso de não ser possivel incumbir ãquelles empregados 
esses trabalhos, que alias têm de ser feitos, independentemente 
de remuneração especial, na conformidade das ordens em vigor, 
serão chamadas pessoas estranhas para tal fim. 

Deus Guarde a Vm.- Barão de Cotegipe.- Sr. Inspector 
Geral da instrucção primaria e secundaria do muujcipio da Córte. 

N. 4- El\1 10 DE. FEYEREIRO DE 1888 

Acerca da compet~ncia tillS profe'lS•Jr~s interinos da .\eade111ia da-; 
Bellas Artes para intervir nos assumpto~ de que se trata na' seo;sões 
tlo Corpo Academico e das regt·as que rlevem ser oiJ>(ll'\'<tllaS rcla
ti vamente {t suspei~:io dus professores. 

1\linisterio dos Negocios tio Imperio.- :!• Diroctoria.- Rio do 
Janeiro em 16 do Fevereiro de IHS8. 

111m. o Exm. Sr.- Em ollicio de 7 do corrente mez submet
teu-me V. Ex. informada a consulta feita pela Congregaçlio 
dessa Academia quanto á competencia rios professores interinos 
pura intervir em objecto relativo ao pmvimento do cadeims. 

Resolvendo a dita consulta, tleclaro a V. Ex. que, em virtutle 
do fjtte se acha tleterimnado por A viso de 15 de Novembro do 1858, 
e se tem praticado nessa Academia, os professorPs interinos que, 
por não terem o predicamento de profe~sores honorario~, não 
fazem parte do Corpo Academico, 11ão devem ser admittidos á:; 
respectivas sessões sinão quando se tratar de assum11tos concer
nentes aos alumnos das aulas que elles regerem; mas a dou
trina daquelle A viso não se a ppl ica aos professores honorarios 
quo intet•inamente estiverem ua regencia de cadeiras, vi~to que, 
em face tio disposto nos Estatutos aunexos ao Decreto n. 1G03 de 
14 do Maio de 1855, lhes compete votar em quaesquer assumptos 
de rtue o mesmo Corpo Acadomico tome conhecimento nas sessões 
ortlinarias. 

Por esta occasião declaro, outrosim, a V. Hx. que resolvi se 
observem nas sessões da Congregação do referido estabelecimento 
as seguintes regt•as : 

I .a Nas questões em que 1or particularme.ste interessado al
gum professm·, poderá este a~sistir á discussão e nella tomar 
parte; não poderit, porém, votar, nem assistir á votação; 

2. • Não poderão ser examinadores nem votar conjunctamonto 
em questões de interesse particular os professores que tiverem 
entre si, com o examinando ou o ihteressado em questão, 
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parentesco em linha ascendente ou descendente, ou em linha col
lateral até o 2• gra.u,contado conforme o direito cauonico. Quando 
entre dous ou mais professores se verificar esse impedimento, só 
será admittido a votar o professor mais antigo. Quando o mesmo 
impedimento se verificar entre o Director e algum ou alguns 
. professores; votará sómente o Director. 

Deus Guarde a V. Ex: • ....o Barllo de Cotegipe.- Sr. Director da 
Academia das Bellas Artes. 

N. 5- gl\1 18 DE FEVEREIRO DE 1888 

Sobr•l set• o Avis·1 de 5 de Outuln·o tle 1837 applicavcl aos estu<lan
tes approvados em Novembro e Dezembro uHimo em exames de geo
graphia e historia geral, nos q uaes se comprehenderam pontos relati
vos ao Brazil, e deverem os professores dos cursos preparalorios 
annexos ás Faculdades de Direito distribuir ;;- i·e~pectivo ensino 
pPlo numero de annos que se tornar preciso. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2• Directorht.- Rio de 
Janeiro em 18 di Fevereiro de 1888. 

Visto se ter procedido nessa Faculdade em Novembro e De
zembro ultimo aos exames de ~eographia e historia, compre
hendendo cada um pontos relattvos ao Brazil, por se haver 
entendido ahi que o art. I•, § 3•, do Decreto n. 9047 de 2 de 
Outubro do anno proximo findo não se referia nesta parte 
aos exames que se prestam nas Províncias, em officio de 28 
de Janeiro consulta V. S., para cumprimento do Aviso de 7, si 
se deve exigir dos estudantes apl'rovados naquelles exames a 
exhibição de novas provas, on SI estas podem ser dispen
sadas. 

Considerando o que a tal respeito se contém no seu offi
cio, declaro a V. S.: 

I.• Que, em virtude da disposição do dito artigo combinada 
com a do art. 4° do Decreto n. 0047, e na conformidade do 
A viso de 14 de Outubro de 1886, pelo qual se providenciou 
sobr€1 a execução do mencionado decreto, remettendo-se, ou
trosim, a v. S., para os fins convenientes, um exemplar do 
A viso que na mesma dat~ ~Cfiü ··am;_-:.f',cesidentes de 
província ac~rca da exec~ ~~."~ ~ot€ 4q1 APf1;,:~xecutivo, 

I ,,""-'> . . . /) 
I' ) . 
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o etame de chorographia e histeria do Bm.zil devia ser 
prestado separadamente do de geogmphia e histori:t geral a 
contar de Novembro ultimo não só na Córte, como nas diffe
rentes Provindas, inclusive aquellas onrle ha Faculdades; 

2.• Que, recommendando ao lnspectOI' Geral d;t Instrucção 
primaria e secundaria do município da Córte, pelo ·\ ,·iso de 5 
de Outubro, a que se t•efet•e o de 7 de Janeiro, providenciasse 
afim de que na·; c~rti,Jões, que S::J houvessem de passar, ,J.J 
approvações olJtidas nas matarias que eonstituem o.; prepat'<l
torios de geographia c historia, t~ JSSe sem pro menrionada a. 
data do julgamento do oxnme, ti1·e por tim <'l·itar, me,Jiante 
a adopção desta norma em torlas as Repartiçiies que expedem 
certidões de exames prepamtol'io.>, quo se ~uscitas,cm dnvidn~ 
no; estabelecimentos r],) ensino superior quando se tivessem 
de verilicar as !ta bil itaçücs dos canrl id:ttos it ma tricnla on exame, 
porrJuanto, nos tet·mo:S do pt·imeiro dos mencionados avisos, 
os estudantes approrados 0111 geo;raphia e hbtnria anterior
monte ao referido moz do Novembro não estão sujeitos a 
exhi~it· DCJvas proras ua parte dessas disciplinas relativa ao 
Brazrl ; 

3. 0 Que, ex vi do Decreto n. 9647 o ensino que se d 1 va 
nos cursos preparatorio.-; annexos as Faculdades tie Direito 
deve ser ministrado na conformírlado do programma do Im
perial Collegio de Pedro Il, par.t o que, emquantu não for 
possível prover melhor an mesmo ensino, cumpre aos pro
fessores distrilmi 1-o pelo numero de anno:> que se tornar pre
ciso, observado, rJU:lllto á adopção de livros, o preceito rio 
art. i• do Regulamento de 4 de .Maio de 185ü, tle qne tra
tam os Avisos de 10 do l\l'lrço ele L 884 e de :n de Março do 
1886; 

4.° Finalmente, que, á vista do rJUe occorreu nossa Fa· 
culdade, attendendo a qne os exames versaram sobre pontos 
não só de geographia e historia geral, como de chorographia 
e histeria do Brazil, póde, por.irlentidnrle de razão, applicar-se aos 
estudnntes approvados em taes exames a doutr·ina do Aviso de 
5 de Outubro, pelo que ticam olles dispensados de fazer novos 
ao tos. 

Deus Guarde a V. S.- Barrio de Cote.qipe.- Sr. Director in
terino da Faculdado de Direito tio I teci f e. 
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N. Q- EM 18 DE FEVEREIRO DE 1888 

' f 
Explic~ que a recommendação feib, .JI.os Avisos nso 373 de 18 de Ou-

tubro de Ü!73 e 100 de 14 de igual méz do anno de 1886, acerca de 
examM rle rnatet~ias que não ~ão."en~inadas regular e permanente
mente,niio se applica i~ Províncias em que funcclonam qiÍ ~~QS pre
p:noatorio.~ annexos ás Faculuades de Direito ou lyceus publicos, 
para o ,.treit-;;·â;· se .. não autori~arem exames de diqc!plinas que 

tenham <leixado de ser Jecci<inada~ de modo completo nas respe
cti vaa carleiras o 

!\Iinisterio dos Negocios do Imperioo-2a Directoria.- Rio de 
Janeit·o em IR de Fevereit•o de 1888. 

Por não ter o professor de historia e geographin. do curso pre! 
pamtori•l annexo a essa Faculdade, que, em. virtude do Decreto 
n. 9647 de 2 de Outubro de 1886, se acha obrigado a seguir e 
desenvolvet· na regencia de sua cadeira as matarias iwlicadas 
em o novo programma, podido explicar no anno proximo findo a 
chorographia e historia do Brazil, entendeu v. S. que, em vista 
t.lo A viso n. 373 de 18 t.le Outubro de 1873 e do de n. 100 de 14 
daquelle mesmo mez e anno, não devia abrir exames destas 
tlbciplinas o 

A recommendação de que tratam os ditos avisos, feita no sen
tido rlc que nas Províncias onde não ha Faculdades não se pro
cet.la a exames de matarias que não sejam ensinadas regulai' e 
permanentemente, não se applica áquellas em que funccionam os 
cursos preparatorios annexos ús Faculdades de Direito ou lyceus 
puhlicos, par-a o e !feito de não se autorisarem exames de disci
plinas que por alguma circumst<tncia tenham deixado de ser 
ler.ciona•las ile modo completo nas respectivas cadeiras. 

Nas ultimas das alludidus Províncias podem os candidatos obter, 
mediante os recursos· que lhes proporciona o magisterio parti
cular, o conhecimento das materins segundo o programma que 
•leve servir nas differentes provas, e portanto não ha razão para 
QUO não se façam os exawes que se referem ás cadeiras existentes 
nos estabeleciment0s officiaes, tlesde que para o julgamento 
desses exames seja possível constituir com pessoal competentG as 
respectivas commissões. 

De accordo com o que fica. exposto, e attenrlendo, pelo que toca 
aos alumnos. que frequentaram o anno passado o curso prepara
torio annexó a essa Faculdade, que támbem não é licito impedir 
que, por não se haver vr~:~enchido o programma da cadeira de 
historia e geographia, sejam elles admitticlos aos actos de que se 
trata, quando a falta de hallilitaçõe. o _declarada pelo 
professor, hem como a perda . :;al'IP.Or.\l.l-tp p~ inliibeln--d,e prestar 
exame, o qual neste caso d ~-\Mat~ lri'gdr814oCntv!~tê"P@os do 
art. 20 do Regulamento df aio •le IR56, rél:!ílif'f1..,qlte se 

(; ,, '-
~ .. 
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abra a inscripção du!'ante o tempo que for necessario afim de 
qu~antes de co. maçarem os trabalhos lectivos, se proceda ahi aos 
ex mas que deixaram de realizar-se no fim daquelle anno: o que, 
pa os devidos elfeitos, declaro a v. S., a. quem 

eus Guarde.- Barllo de Cotegipe.- Sr. Director da Facul
da .e de Direito de S. Paulo. 

N. 7 - El\1 21 DE FEVEREIRO DE 1888 

·Quando, por motivo., attendivei~, deixam, no dia de~ignado por lei, 
de comparecer Vereadores em maioria para a ( aput•ação geral de 
votos na eleição de nm Veréallor, ao Juiz de Direito da comarca 
compete marcar novo dia para e~se acto. 

Ministerio dos Negocias do Imperio.- Ia Directo1·ia.- Rio de 
Janeiro em 21 de FeYoreiro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Approvo a decisão pela qual v. Ex. 
declarou ao Juiz do Direito da comarca da capital que lhe com
petia marcar novo dia pára que a Camara Municipal da villa de 
Vianna procedesse á apuraçüo geral de votos na eleição de um 
Vereador alli feita ultimamente, visto que, por motivos atten
diveis, deixaram de comparecer Vereadores em maioria no dia 
designado por lei para aquelle acto. 

A competencia do Juiz de Direito da comarca para o fim de 
que se trata deriva-se claramente da disposição do art. I 97, § 2•, 
combinada com a do art. 216 do Decreto n. 8213 de 13 de Agosto 
de 1881. 

Fica assim respondido o officio n. li de 13 do corrente. mez. 
Deus Guarde a V. Ex.- Barão de Cutegipe.- Sr. Presidenfe 

tia Província do Espírito Santo. 
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N. 8- EM 23 DE FEVEREIRO DR 1888 

Declat>a que deve continuar a observar-se nas Faculdades de Di~~ito 
o regimen que se acha em vigor, com a limitação, porém, de sel."em 
allmillidos a(e~ameextraordinario na segu~da época)sómente os can
didatos inRcriptos durante a primeim, que não o tenham feito por mo
tivo justificado ajniw da Congt>egação. 

:'llinisterio dos Negocias do Imperio.- 2a Directoria.- Rio do 
Janeiro em 23 de Fevereiro de 1888. 

Tendo em vista o que em relação ao ensino superior occorreu 
em 188i nessa Faculdade, V. S., em oficio !le 20 de Janeiro ul
timo, no qnal tambem se occupa das condiçõ3s em que se acham 
as aulas preparatorias, informa que, em o proximo anno lectivo 
muito mais se reduzirá o numero de lições ou antes não haverá 
ensino reg-ular, si, como espera, os exames a que se tem de pro
ceder em Março vindouro se prolongarem até ao fim de Maio de 
modo que sómente no mez seguinte se pos;;a verificar a abertura. 
das aulns, ainda sujeitas ás interrupções que se dom no decurso 
do. anno. 

Em o citado oficio attribue V. S. a inscripção de avultado nu
mero de candidatos que, em geral, sem o devido 1weparo, se 
submettem a exame: 

I•, á dispensa da frequencia obrigatoria das aulas, que ficam 
quasi desertas; 

20, á concessão feita aos não matriculados 1le prestarem 
exame, assim como os matriculados, apenas sobre os pontos do 
programma que os lentes tenham explicado ,. 

3•, á faculdade que têm os estudantes de se submetterem, em 
Março, a exame do anuo seguinte áquelle em cujas matarias 
houverem sido approvados em Novembro anterior. 

No intuito de desdeja obviar, tanto quanto possível, aos incon
venientes que resultam dos exames que se realizam nas a Iludidas 
condições, propõe V •. S. que, emquanto se não effectua. uma 
reforma radicar, se observem as seguintes providencias: 

I.' A nota má na prova escripta in habilitará o estudante para 
ser arlmittido a prova oral ; 

2." Os estudantes não matriculados farão exame de cada uma 
das matarias sobre pontos sorteados d'entre os de todo o pro-
gramma respectivo ; . 

3.a Nenhum estudante, matriculado ou não matriculado, po
derá submetter-se e;n .Março a exame das cadeiras do anno 
seguinte â.quelle em que tenha sido approvado no mez de No
vemiJro antecedente, sem mostrar que é maior de 25 aunos e 
alcançou approvação plena em todos os exames anteriores. 

Por estarem pendentes da Assembléa Geral as providencias 
que habilitarão o Governo a fazer .í)-.1'Sf'õfmà co~ente ás 
Faculdades tle Diréito e aos resr~~q;~~~·àtnW~?"•t ?;claro 

I ' ., ) .•. . 
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a V. H. que deve subsistir o regimen em vigor, emquanto c.uh·a. 
cousa. não rosolvot' o Poder Leg!slativo, cumprindo-se no julga
mljnto dos exames o dispo;;to no at·t. 12 do Decreto n. 4675 de 
14 de Janeiro de 1871, segundo o qual os examinandos que não 
satisfizerem n t prova e~cl'iph não serão admittidos á oral. 

Attemlendo, pol'ém, a 'JtW as vantag.,ns que para os estudantes 
decorrem do dito reginwn acham-se limitach~ pela;; disposições 
regulamentnee~ attinentes á IJort ordem do.> tmlm,lhos lecth·o,; e 
:'ts m'ees~idarlc.> do cn~ino, c a fJUC pnl't:tnto não ó admissivel fJllC 
os exame,; de l\lat·ço tl'au~cendam a época tixa•l:t pat·a o começo 
das aulas, resolvi rJnn, observ.tndo-se tambem a respeito do~ 
estudantes não matriculados o,; nrts. 53 e 54 do Regulamento 
eo~1plemcntae ,de 24 de Fevereiro de 1855, sejam admittidos a 
ex me extraordinnrio na 2• época sómente os candidatos, inscri
pt s durante a primeira, que não o tenham feito por motivo 
j n"tificado, a .i nizo d:t Congregnção. 

onfirmo assim o tclegt•amiWt que hoje dirijo tt V. S., a quem 
!íJeu,; Guarde.- B(mto rle Cotegipe.- St•. Directot· interino 

dai Faculdatle tle Direito do Recife. 
- Remetten-so cópia deste A viso uo Directol' da Faculdade 

de Direito de S. Paulo, afim •le que o mesmo aviso tcnh:t alli a 
devida execução. 

N. H ...a El\I ~?i' DE FEVEIWIIW IJE IRR8 

])eel~ra. de acc.,rrlo com a Imperial RPsolnçii.o de Consulta de 22 rlo 

con· .. n•· mez, rpw o D:·. !Jumingos ,Tac,v .\Iontciro, tleouiltido s~m aR 
formalidades J,~·aes do cari!O de S!!h-!Jirectot· da 2a llirPctoria tia 

Secretaria do Imp<·rin, t~m direito a s~r reint~gradn lr>go '}He vngnr 
o Jogar rpt<' occup:n·a, r• a licar addidn :i Secretaria, Pmquanto não 

f•n· detin i ti v:11nen te proY ido n•> HJeRmo un em eonprego e'}ui valí'oltA. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2• Directorin .-Rio rle 
.Janeiro em :!tJ de Fevereiro de 1888. 

lllm. e Exm. SI'.- Não tondo sido resolvida a Consulta de 3 
de Oezeinbro de 1878 sobro o recurso que o Dr. Domingos Jacy 
Monteiro interfJoz olo Dnereto de 21 de Junho anteceriente, pelo 
qual fom demitlido do cargo de SulJ-Director da za Directoria da 
Sect•etaria do lmperio, ouviu o Governo novamente a Secção dos 
Negocios do lmpel'io 1lo Conselho de Estado acerca deste as
snmpto. 
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Em seu pat·ecer, exarado em Consulta de 13 de Janeiro ultimo, 
adaptou a Secçãp a primeir<t parte da mencionada Consulta, em 
que se reconhece como incontestavel o direito, quo ao recor
rente .1abia ex ~do art. 14 do Regulamento annexo ao Decreto 
n. 2368 de 5 de .MarçO.de 1859 e estava atfirmado nos l~egual
mentos posteriormente expedidos até ao 9ue ha!xou com o D~
creto n. 565U de 6 de Junho Lle 1874, atn·la v1gente, de nao 
perder o sou logar sinão em algnm dos ca:;us especiticados no 
dito artigo, sob pena de grande it•jnstiç[l. e illogaliLla<lc quo do
veria set· promptamente reparadu. 

E, porque entemle que aquello direito não pOrle SeJ' prejudicado 
ou attenuado pela falt.t, a que se rc!ere a Consnlt t de B de 
Dezembro, de expressa designução do proces:>o para verificar as 
causas do. acto demissorio, quando, como se infere do fact~ de 
repetir-se disposição identica em regulamentos successtvos, 
scmelhunte designação se devia presumir escn~ada, visto acha
rem-se descriptas em noss ts leis as formalidades geraes que se 
podem seguir, conforme a natureza das causas originarias da 
ilemiss:.io, quer no c,\SO de processo administrativo com recurso 
para o Conselho de Estado, servindo aqnelle de fundamento no 
Decreto de demissão ou declarando-se neste os motivos que o 
tenham occasionado, de modo .que se dê logur á defe:;a do func
cionario demittido, quer no de processo judicial, que, ou deter
minar·ia a demissão ou a tornaria definitiva pelos eiTeitos da 
sentença passada em julgado, opinou a SecÇ(iO que o recorrente, 
funccionario puhlico dehoa nota e reconltecitlas habilitações, tem 
rlireito a ser reintegrado no seu Jogar, podendo, si não houver 
,·aga, ficar como audido até que se otiereça opportunidade de sm· 
provÍIIo eiTectivarriente no mesmo ou em equivalente cargo; ou 
então, si elle o preferir, a que lhe seja dada a aposentadoria, 
considerando-se de nenhum atreito a demissão qne sofl'ren. 

Havendo Sua Alteza Imperial a Regente, em Nome do 
Imperador, se Conformado por Sua lmmediata Resolução de 
22 do corrente mez com esse parecer, quanto ao direito que 
assbte ao recorrente de ser reintegradO logo que vngar o logar 
que oceupavn, sem porém contar antiguidade 11em recel1er ven
cimentos desde a época da sua demissão até áquelln. data, e a ficar 
addido á Secretaria de Estado, einquanto não for detinitiv~unente 
provido no mesmo ou em empreg-o equivalente: assim o declaro 
a Y. Ex., alim de que se digne ordenar que, do mencionado düt 
22 em diante e á vista das folhas respectivas, se pague no 
Dr. Domingos Jacy Monteiro, pela verba c Eventuaes », a quantia 
de 500$000 mensaes, equivalente ao vencimento do referido 
logm·, considerando-se a 4~ parte da dita quantia como grati
ficação para ser descontada no caso de interrupção de exerci cio. 

Deus Guarde a V. Ex.- Barão rle Cotegipe.- A S. Ex. o 
Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Fazenda. 

- Ex:pediu-3e aviso neste sentirlo ao DireGiQl'_ da 2 .. Directoria 
da Secretaria de Estado. ~-- ·· · . - · ----. 

~.~ ~~\-\\,()JIIF!~\ n• f?-;1~, -, 
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N. 10- EM 29 DE FEVEREIRO DR 1888 

Declat'a que no programma geral do ensino do Imperial Çollegio de 
Pedro li devem mencionar-se, além do~ livros e;colhidos para as 
aiilas, os que ~em de servit• nos ex!lmes de linguas;. e dá outras pro• 
videncia~. 

l\linisterio dos Negocias do Imperio.- 2a Directoria.- Rio de 
Janeiro em 2!) de Fevereiro dA 1888. 

Declaro a Vm., em resposta ao seu officio de 25 do corrente 
mez, que approvo o programma geral do ensino e o horario 
das aulas do Imperial Collegio de Pedro 11 organisados pela 
respectiva Congregaç>.ão afim de servirem neste anuo lectivo, 
devendo, para cumprimento do que dispõe o art. lO llo Decreto 
de I de 1\Iarço de 1870, mencionar-se no mesmo programma, 
além dos livros escolhidos para as aulas, os que têm de servir 
nos exames de línguas, observada a recommendação constante 
do Aviso de 2\J de Outubro do anno findo quanto ás obras de 
difficil acquisição. 

Nos termos do A viso de 17 de Março do referido anno deve ser
por e3sa Inspectoria formulado o programma que ha de servir 
nos exames geraes de preparatorios, o qual, depois de publicado 
sem demora no Dial'io O(ficial, seri~ logo distribuído its Provín
cias. 

Finalmente, fica Vm. autorisado a remetter os referidos pro
grammas á Imprensa Nacional, a cujo Administrador na presente 
data expeço aviso, atlm de serem impressos com urgencia nos 
exemplares avulsos que forem necess::trios. 

Deus Guarde a Vm.- Barao de Cotegipe.- Sr. Inspector 
Geral da lnstrucção primaria e secundaria do município da Côrte. 

- Expeditt-se aviso ao Administrador da Imprensa Nacional. 

N. 11 -EM 29 DE FEVEREIRO DE 1888 

Das multas por infracção de ) posturas cahe recurso para as 
Gamaras 1\Iunicipaes, antes de levad;.; a Juizo 03 auto~ respectivos 
para o procesRo e julgamPnto das· infracções. 

Ministerio des Negocias do Imperio.- 1' Directoria.- Rio 1le 
Janeiro em 29 !le Fevereiro de 1R88. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o oficio n. l!J4 de 31 de Outubt•o 
ultimo, foi presente a este Ministerio a petição em que o Presi
dente e outros Vereadores d:.. Camara, Municipal da capital dess:t 
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Província recorreram para o Governo do acto pelo qual essa 
Presidencia decidiu, dando provimento a um recurso do Ve
reador I<'rancisco Pires de Carvalho, que das multas pot• . 
ilif;rncção de po$tu~as não cabe recurso para as Camaras Mu
nicipaes, ex vi do disposto no.art. 52 da Lei de l de Outubro 
de 18"!8, explicado pelos Avisos n. 231 de 2 de Julho de 1840, 
n. 65 de 4 de Julho de 1850 e de 20 de Agosto de 1887. 

Ouvida a Secção dos Negocios do 1mpel"io do Conselho de 
Estado sobre este assumpto, opinou ella em consulta, junta por 
cópia, de 17 de Dezembro subsequente, que se de provtmento ao 
recurso dos mencionados Vereadores. 

Com este parecer Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, 
em Nome do Imperador, ijouve por bem Conformar-se, por Sua 
lmmediata Resolução de 20 do corrente mez, em virtude da 
qual deve entender-se que- das multas por infracção tle 
posturas cabe recurso para as Camaras Municipaes antes de 
levados a Juizo os autos respectivos para o processo e julga
mento das infracÇões : o que declaro a V. Ex., para os devidos 
atreitos. 

Deus Guarde a V. Ex.- Barão ele Cotegipe.- Sr. Presidente 
da Província da Bahia. 

Consultá a que se refere o A -viso supra 

Senhora.- Por Aviso de 23 do mez passado, ordcnm Vossa 
Alteza Imperial, velo Ministerio competente, que a Secção dos 
Negocios tio Importo do Conselho de Estado consultasse sobre a 
petição em que o Presidente e mais Vereadores da Camara Mu
nicipal da cidade de S. Salvador dtt Bahia recorrem para o Go
verno Imperial do acto pelo qual o Presidente da Província. 
decidiu, danda provimento ao recurso de um Vereador, que, 
das multas por ·jnfracção de posturas, não cahe recurso para. 
as Camaras Municipaes. 

Cumprindo o que lhe foi determinado, começarit a Secção re
produzmdo as peças que instruem a questão. 

O recurso provido pelo Presidente tla rcferitla Província foi 
assim minutado: 

« Illm. e Exm. Sr.- Tendo a Illma. Camara Munioipa.l desta 
cidade rejeitado o seguifl;te requerimento, que se acha inserto 
na acta da"respectiva sesEão e que por cópia anthentica instrue 
este recurso, entendi recorrer, como recorro, para V. Ex. contra 
a allndiàa. delib.ernção, fnndado na Lei de I de Outubro de 1828 : 

<< Requeiro que d'ora em diante a Camara não tome conhe
cimento de petiçõ~s em_ qne S<: peça per.'" . . . , -~3.Jlorquc 
semelhante fJerdao nao esta n .-""stj{l~ u~~b.mç~em 
face da I e i." '.:r n. \ \1\ I ll ' ' I n ·' r '' .. 
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\ ' ,, 
' 1!. 



i4 DJO:CISÔES DO GOVERNO 

A materia contida no requerimento transcripto é a de 
que trata o art. 52 da mesma Lei de I de Outubro de 1828, 
quando diz: 

c Art. 52 .. Não poderão quitar coima nem divida alguma do 
conselho : pena r:fe nullidade e de pagarem o duplo. 

Coima signilica, como V. Ex. melhor do que o recorrente 
sabe, multa por infracção de posturas. 

Quitm· quer dizer- perdoar, nlliviar. 
Logo, pelo supradito art. 52, a Camara não póde perdoar 

multa por infracção de posturas. 
Esta doutrina, além de estar de accordo com o que dispõe 

o art. 24 da mesma lei, r1 ue declara serem as Camaras corpora
ções meramente administrativas e sem jurisdicção alguma 
contrmciosa, nccresce tet· sido esclarecida pelo Aviso n. 231 àe 
2 de Julho rle 1840, quo nssim explica o texto do artigo acima 
citado: 

« Sendo as Camaras administradoras e não senhoras das rendas 
dos conselhos, não podem ellas deixar de promover a arreca
dação dessas rendns, de cuja legalirlade só compete conhecer 
ao PoLler Judiciario.» 

A reforma j nrliciath, art. 45, § l'', determina que, la vra.Jo 
o auto de inf!'acção, s0ja. ello remettido ao procm·adot• da 
Camarn, o qual dará aviso ao mulLtdo, afim deste vir pag;tr 
mnigayelmente a multa. 

l<:ste vrocedimcnto importa um meio concilia to rio no intuito 
de evitar os tcl'lnos de um processo. 

Entretanto, dahi se YÓ clarHmentc que 0sta disposição d;t 
lei judiciaria está em todos os seus termos de accordo com o que 
dispõe o citado art. 2,1 da Lei de I de Outuhro de 1828. 

Do disposto neste artigo se evidencia que o pensamento do 
legislador fui reconhecer que as Camaras .Municipaes nãr> têm ju
risdicção contenciosa, motivo pelo 11ual determina que, lavrado o 
auto da infmcção pelo agente competente, v:·t elle ter directa
mcnte ús mãos do IH'OCUJ ador, sem inte!'vcnção alguma das 
Camaras. · 

A lei, assim dispondo, imt•üc que os agentes incuml!idos rio 
\ eriticar as infrncçüc~ sejnm pessoas l1onm·tas e halJili!arlas, ns 
IJUaes no desempenho de suas funcções, uem oú JH'ocetlam cotll 
discernimento, como tamhem com clareza e justiça. 

Não podia o legislador cúgitar de que as Camaras admitthsem 
para seus agentes pessoas sem aptidfio c consciencia. . 

Depois, o auto. da infJ•acção equivale, segundo me parece, a 
um corpo de dclicto ; ó ncllc que se fmHia a petição dirigida no 
Juiz para instauração do processo. • 

Assim, esse auto é um documento judicial, de cujos atreitos 
só o Poder Judiciario póde conhecer. 

Da acta da sessão celel·rada em 13 Jo corrente, verá V. Ex. 
que fornm dons multados perdoados e quo muitos outros, nni
mados pelo:; precedentes, u~nrmn do inesmo recurso á Camara, o 
'!nem l'ouhece, como V. E-'t., os no~sos costumes e vida social e 
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politica sabe quanto abuso e injustiça podem commetter as Ca
maras, si continuarem a ultrapassar as raias de suas attribuições. 

São, pois, estas. bs razões que me levaram a recorrer pam 
V. Ex. da ·deliberação, que . tomou a m,:lsrna Camara naquella 
sessão, de rejeitar o mencionado requerimento, e a pedir a 
V .. Ex. se digne aimullar os perdões de multa concedidos pela 
Camara na referida sessão ; ficando assim provido o presente 
recurso, interposto na sessão de 13 do corrente e levado hoje por 
ter sido a respectiva acta approvada em 20 do corrente. 

Deus Guardé a V. Ex.- Pv.ço da Carnara Municipal da 
Bahia, 27 de Setembro de 1887.-. !llm; e Exm. Sr. Conselheiro. 
Presidente da Província.- O Vereador Francisco Pires de. 
Cal"'tJalho. » 

Ouvida a Camara Municipal, respondeu nestes termos : 
c Illm. e Exm. Sr.-Informando sobre a petição que a V. Ex. 

dirigiu o Vereador Francisco Pires de Carvalho, recorrendo d;t 
decisão pela qual esta Cam:tra, em sessão de 13 de Setembro ul
timo, rejaitou, contra o voto unico do recorrente, o seguinte 
requerimento:- c Requeil'o que d'ora em diante a Camara niio 
tome conhecimento de petições em que se peça perdão de multas, 
porque semelhante perdão não está nas suas attribuições, em face 
da lei»-; esta Camara tem a ponder·ar que lhe parece manifesta 
extravaganciaa pretenção de irnpedit-a de tomar conhecimento de 
petições de qualquer natureza que lhe sejam dirigidas por qual
quer cidadão, uma vez que se achem em termos, e acredita que o 
([Ue lhe cumpre é deferil-as ou indeferil-as, _segundo a legalidade 
ou ille"'alidade do pedido, segundo a competencia ou incompe
tenda d.1. Canmra para Sobre elle resolver; assim como lhe parece 
não menos extravagante pretender,por meio de um requerimento, 
fazer declarar, restringtr ou ampliar as attribuições da mesma 
Camara. 

Ainda acJmittindo que tivessem procedencia Oil argumentos 
produzidos pelo recorrente, elles só teriam cabimen.to em sus
tentaç:1o de recurso das decisões da Camara sohre os requerimentos 
dos que reclamaram contra as multas que lhes foram impostas. 

Dessas decisões é que poderia ter o recorrente iuterposto 
recurso, si entendia que eram illegaes ou injustas. 

O que dito fica bastaria para evi(lenciar a improcedencia do 
presente recurso. 

Entretanto, para que não pareça que esta Camam quer pre
valecer-se do erro commettido pelo recorrente . para isentar-se 
da apreciação das allegações por elle otferecidas á consideração 
de V •. Ex., esta Camara pede permissão para mostrar n impro-
cedcncia dellas. · 

A expressão - quitar coima- do art. 52 da Lei de I de Ou
tubro não póde entender-se no sentido que lhe quer dar o recor-
rente. . ~---. 

J?o modo corpo se exprime esse .~rti . ~enE~-ÇJjlil o liii!t~or 
1'01ere-se a cmma considerando-a J ~V\~\:'"' '008 IM .\t j:Qb.. 
siderar qne constitua divida a ~~-h'tttes de vert tidn:.& 

i «") '-/ 
\ 
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legalidade ou a justiça de sua imposição, ou pela annuencia do 
multado, ou pela decisão do Poder Judiciario, perante quem se 
promove a cobrança da multa ; em outros termos, depois de 
passada. esta em julgado. 

Accionada a multa e condemnaqo o infractor, então e quo 
não póde mais a Camara quitai-a, dispensar do pagamento della. 

O Aviso de 2 de Julho, invocado pelo recorrente, refere-se, 
como delle se vê, ao caso de ter a Camara Municipal de Minas 
Novas, de mottt propl'io, resolvido suspender, por illegal, a co
hrança judicial de uma grande parte de multas de seu município; 
o caso a que aqui se allude é o de, em Yista da reclamação do 
multado, reconhecer a Camara que não havia logar a imposição 
da multa. 

Mas, ainda quando á hypothese vertente fosse applicavel 
aquelle aviso, ahi estflria, posteriormente a elle, o de 9 de Julho 
de 1842, que, resolvendo a consulta do Presidente da Provincia 
do Piauhy, sobre si a mui ta do art. 28 da citada Lei de l de Outu
bt·o está comprehendida na disposição do art. 52 da mesma lei, 
declarou que « as multas impostas na conformitlade do art. 28 
da. citada lei, quando bem fundadas e vassadas em julgado, são, 
sem duvida, comprehendidas na dispostção do art. 52, para não 
poderem ser quitadas pelos Vereadores, em prejuízo de seu legal 
destino ; o que, todavia, nilo inhiiJe aos ditos Vereadores de pode
rem reformai-as, quando forem procedentes os motivos com que 
os multados se justifiquem da falta de comparenchu. 

Ficou ahi 11ositivamente firmada a regra de que - quando 
bem fundadas o passttuas em julgado, é que as multas não podem 
ser quitadas pelos Ve1.•eadores ; logo, emquanto não passarem em 
julgado, podem as Camaras aUender as reclamações em que os 
multados mo~trem a injustiça ou illcgalidade da imposição da 
multa. 

Assim se tem geralmente praticado em toda parte e nesta. 
Camara, até com o concursu do proprio recorrente, que, na sessão 
de 31 de Maio do corrente anuo, foi vencido, Yotando para que 
se releYasse a Empt·ezn- Vehiculos economicos -uma multa em 
que incorreu. 

E seria palpavel contt·asenso sujeitar os cofres municipaes a 
custas de processos para cobrança de multas de cuja illegülidade 
ou injustiça a propria <..!amara estivesse convencida. 

Nem é essa questão nova: a proposito de entender-se o§ 19 
1la Ord. Li v. I o Tit. 66, que é a fonte do art. 52 da Lei de l de 
Outubro, decidia-se no sentido do Aviso citado de 1842 ; e é, 
realmente, para admirar que, procerlendo-se assim no regimen 
absoluto das Ordenaçõe3 do Reino, entenda-se agora, c entenda 
assim um Vereador, que neste seculo, é a interpretação restricta. 
das attribuições das Ca.maras que se deve adoptar. 

Esta Camar~ pede licença para transcrever as seguintes pala
vras do Dr. Cortincs La.xe, em suas Annotações á Lei de I de 
Outubro, nota 80 ao art. 52:-« Não podia o logislador impôr 

.ás Camaras a olwigação de propôt• demandas injustas. 
« Sempre que contra uma multa reclama o multado, allegando 
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ser ella injusta, entendo que póde a Camara releval-o, depois de 
verificada e convencer-se da injustiça allegada. Reconliecer a 
injustiça de uq~a .multa, relevar della o multado, não é quitar, 
não é perdoar. .• 
~Negar esse direito ás Camaras importa coa gil-as a com~re

cer em Juizo como autoras, sendo ellas proprias as primeiras a 
reconhecl;)r que o seu direito é nenhum, que a causa que vão 
iniciar é injusta. O legislador não quiz, nem podia querer isso. 

« E nem se allegue que as Camaras são meras administradoras, 
não se allegue que ellas, st>gnndo diz Heinetius, são equiparadas 
a curadores da cidade, ou a tutores. 

« Acaso ha ahi alguma lei, ou, pelo menos, principio fundado 
em justiça, que imponha aos administradores ou tutores o dever 
de intentar demandas injustas em nome daquellcs cujos bens, 
administram, 011 cujos tutores são 1 » 

São os fiscaes agentes da Camara 1\lunicipal, é em nome della 
que impoem multas; e parece que seria outro contrasenso consi
derai-os como que autoridades indepflndeutes della, para não 
poder a Caniara attender a reclamações contra os actosdelles. 

E' o que tem esta Camara a 11onderar a V. Ex. sobre o recurso 
interposto pelo Verentlor Frnncisco Pires de Carvalho; e deixando 
do tomar em consideração o argumento que procura elle tirar do 
art. 45, § Jo, do Regulamento de 22de Novembro de 1871, de que, 
de deverem os fiocaes remetter o auto da infracção ao procura
dor da C:tmara «vê-se claramente que esta disposição da lei judi
ciaria està em todos os seus termos de accordo com o que -dispõe 
o art. 24 da Lei de I de outubro de 1828 » ; pondo igualmente de 
parte essa persuasão, em que diz estar o recorrente, de que « o 
auto dB int'racção equivale a um corpo do delicto, é um do
cumento judicial, de çujos elfeitos só o Poder Judiciario pótle conhe
cer ; »- sem accentuar a singularidade de, em recurso de umtt 
decisão da Camara, que rejeitou um requerimento cujo intuito era 
obstar factos futuros, pedir o recorrente a revogação de actos 
passados, dos q uaes não recorreu:- esta Camara aguarda a deci
são de V. Ex:., quB, lhe parece, não poderá ser si não nú sentido 
de negar provimento ao recurso. 

Bahia,. 10 de outubro de 1887.- Antonio Euzebio.'» 
A decisão presidencial foi a seguinte: 
.: Palacio da Presidencia da Província da Bahia em 25 de Ou

tubro de 1887.·- }a Secção.- N. 1801.- Attendendo ao que 
representou o Vereador da Camara desta capital Francisco Pires 
de Carvalho, no oillcio que dirigiu a ·esta Presideneia em 27 de 

· Setembro ultimo, e pela mesma Camara informado em li do cor
rente, dou provimento ao recurso, interposto pelo mencionado 
Vereador, da decisão pela qual, em sessão de 13 daquelle mez, 
foi r~jeitado o sou requerimento, transcripto no citado offlcio, 
vi:;to não caber ás Camaras 1\lunicipaes recurso de multas im
Jlostas pelos fiscaes por infracção de posturas ç_g,;_ui do disposto 
no art. 52 da Lei de I de outubro de 182 . ~ ic;ádQpruõ~os 
n. 231 de 2 de ·Julho de 1840, n. 65 d .. ~,d{l(f\,l$lq (!.6\lf!~~~.ro 
de Agosto do corrente anno, por c · ~~o. "' · 

I.- Deci~ões de 1888 2 / '<..; ' · 

~\· .. 
\., 
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O que communico a V. S. e Mcês, para os devirlos fins.- Deus 
Guarde a v. S. e Mcês.-Jm%o Capistrano Bandeira de Mello • 
...;.. Srs. Presidente e Vereadores da Camara Municipal desta ca
pital.• 

·Cópia do Aviso a que se reft3re o officio supm: 
c. MiLiisterio dos Neg-ocio> do Ituper·io.- I a IJirectoria. -Rio de 

Janeiro, 20 de Agosto de 1887. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao otflcio n. 29 de 30 do mez 
proximo passa,! o, declaro a Y. Ex., de accol"lo com a doutrina 
aos Avisos n. 231 de 2 de .Julho de 1840 e n. 66 de 4 de Julho de 
I850, que resolYe-se negativamente a seguinte consulta que a 

~
sa Presidencia dirigiu a Camar;t Municipal de Xiririca:- Si da 
ulta imposta pelo !isca!, por infracção de posturas, cabe recurso 

p ra a mesma Camara. • 
O Aviso n. 75 de 9 de Julho de 1842 tem applicação especial 

á multas que. nos termns do art. 28 da Lei de I de Outubro 
d~ 1828, são impostas aos Vereadores que, sem motivo justo, 
deixam de comparecer ás sessõ1~. 

Deus Guarde a V. Ex.- 1lfanoet rlo Na.~cimcnto Jlfacharlo 
Portella.- Sr. Presidente da Prvvincia de S. Paulo." 

Contra esta decisão recorreu a Camam Municipal, ponderando: 
« Senhor.- O Presidente e outros Vereadores da Cnmara. Mu

nicipal da leal e valorosa cidade do ~alvador, capital da Pro
víncia da Bahia, abaixo assignatlos, fundantlo-se no r~rt. 7:3 da 
Lei de I de Outubro tle 1828 e no A viso de 22 de Fevereiro d~ 
1872, recorrem para Vossa 1\Iagestad& Imperial da decisão qne, 
em 25 do mez passado, deu o Sr. Con5elheiro Pr·esidente da Pro
víncia ao recurso, para elle interposto pelo Vere<Jdor Francisco 
Pires de Ca!'valho, ela decisão pel:L qual, em sessão de 13 do 
me;;mo mez, foi rejeitado um requerimento rLtqnellu Vo!'eador, 
redigido nos seguintes te1·mos: 

« Requeiro que d'ora em diante a Camara não tome conheci
mento de petições em que se peç<'. perdiio de mnltns, porque 
semelhante perdão não está nas suas attrilmiçües, em face da 
lei.)) 

Fundou S. Ex. sua decisão em que «não cabem as Ctmaras 
Municipaes recursos de multas impostas pelos tiscaes por inft·acç1o 
de posturas, ea: vi do disposto no art. 52 da Lei de l de Outubro 
de 1828, explicado pelo-; Avisos n. 2:31 de 2 de .Julho de 1840, 
n. 65 de 4 de Julho de 1850 fl de 20 de Ag-osto do c.wr·ente anuo. 

Entendeu o Vereador Ptres, e com dle o Pr,}sidento ·da Pro
víncia, que, pela disposiç"io do art. 52 tLt cit>vla lei- não pOllerão 
quitar co i ma nem di vida alguma do conselho, -estão as Cama
ras Municipaes privadas de tomar conhecimento rle qtue:;quer 
petições de seu:; municipes I'eclamando cJntra impo,;içlo de multas 
reita pelos fisc tes, e is.;o pot•qne o,; aviso.,; citados de!'am a lei es~a 
intelligencia, declarn nd•l o ultimo qne o A viso de 1842 tem 
applicação especial ás multas que, no,; tel'mo.;; do art. 28 da Lei 
de I de Outubro de 1828, são impostas aos Vereadores que, sem 
motivo justo, rleixam de comparecer ás sessões. 
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Mas, Senhor, os recorrentes, embora muito respeitem as 
lu~es dos Ministros de Vossa .Magestade Imperial que firmaram 
aquelles avisos, pedem, comtuâo, licença para dizer que a 
m11teria carece ser reconsiderada, e não hesitam em pedir a 
Voss t l\lagestade Imperial que Digne-se de submetter o estudo 
da questão ao Conselho de E~tado, afim de que consulte sobre o 
ponto, qutl é da mais alta importancia. 

Com elfeito, aos recorrenttls parece que só por erro se pode
ria ter dado ao art. 52 da Lei de l de Outubro a intelligencia 
de obrigar as Camaras a executar, sem o menor criterio, todos os 
autos de infracção lavrados por seus fiscaes. 

Em primeiro Jogar, o que a lei diz é que as Camaras não 
poderão quitar coimas ou dividas, isto é, perdoar ou remittir 
multas ou dividas ; mas não é perdoar multas verificar si a 
multa foi imposta devidamente, isto é, de accordo com as pos
turas, ou si o auto está lavrado de accordo com as prescripções 
legaes; em segundo Jogar, não se póde considerar renda da Ca
mara· a multa que o fiscal impoz em desaccordo com as posturas, 
l'U sem ns formalidades legaes. . 

Dar-se-hia, além dis~o, o absurdo de obrigar a~ Camaras a 
ser autoras com a certeza prévia de que hão de decahir, 
pagan(lo as custas, quando a multa for manifestamente illegal. 

Certamente o legislador não poderia querer isso. 
Interpretatio · illa summenda qum absurdum evitetur. 
As;;im, pois, esta expressão - quitar coimas ou dividas

não póde ser entendida sinão de modo a evitar esse absurdo de 
forçar as Camaras a propór demandas injustas. 

Não póde certamente a Camara perdoar uma multa reco
nhecid:t como justa pelo infractor que a· pagou ; não póde 
perdoar a multa ajuizada e julgada paios tribunaes. · 

A Municipalidade que isso fizesse commetteria um abuso, 
que facilmente encontraria correcti v o no recurso que a lei da de 
suas decisões. Mas reconhecer que o fiscal (isto é, seu agente, 
encarregado de cumprir suas ordens, art. 85 da citada lei) andou 
mal, multando erradamente a quem não inrringiu as posturas 
ou dallllo como infracção o que não é, ou não lavrando o auto em 
fórma legal, e ficar com os braços cruzados sem poder conhecer 
da illegalidade ou injustiça da pena comminada, à espera só
mente que se termine o processo para pagar as custas, é real
mente o que a lei não podia querer. 

O A viso de 1840, que é a fonte dos outros citados na decisão 
de que se recorre, dá como razão que "sendo as Camaras Muni
cipae.> ndministradoras e não senhoras das rendas do conselho, 
não podem ellas deixar de promover a arrecadação dessas rendas, 
de cuja legalidade só compete conhecer ao Poder Judiciario :t. 

Mas esta razão de decidir não serve para o caso. 
Certamente as Camaras não podem deixar de promover a 

arrecadação de suas rendas,_ mas renda não é a .. m~J~qu~_a 
Camara reconhece ser mamfestamente illegal. F"roJnov~~~ 
brança não é· arrecadar renda, mas d~sP.el.l~-\1\ f~ fWV'.:"Vo · 
algum, o que a lei não poderia absolutitlll.ê.nt'e querer. '11 .• , • ,. 

~· ''·, /. 
~ ') . 
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O que fica exposto e o mais que consta da resposta que os 
abaixo assignados deram ao Sr. Conselheiro Presidente da Pro
víncia, quando foram ouvidos sobre a retição do Vereador Pires, 
é sufficiente para levar ao i! lustrado espírito de Vossa Magestade 
Imperial a convicçi'ío de que não póde continuar a ser observada, 
por manifestamente absurda, a interpretação dada até agora ao 
art. 52 da Lei tle I de Outubro de 1828 ; e por isso o~ recorrentes 
muito respeito~amente requerem o pedem a Yossa Magestade 
Imperial que Digne-se de tomar em considerução o presente re
curso, para o fim de reformar a decisão recorrida, declarando os 
casos em que a Camara Municipal póde, não perdoar multas, 
mas deixar de dar execução a autos de infmcção eivados do nul
lidade ou manifestamente injustos. 

Confiando na sabedoria o recticlãJ de Vossn. l\lagestade Im
perial, os recorrentes pedem a Vossa Magostado Imperial deferi
mento.- E. R. 1\I. 

Paço da Camara 1\Iunicipal dn. Bahia, 3 de Novembro de 1887· 
- Augt~sto Aguim·, Presidente.- Antonio Ew:ebio Gonçalves de 
Almeida.- Lui~ José da Silva.- Garcia Dias Pires de C. e Al
buqttel·que.- Alexanrl1·e Ilerculrmo Ladisldo.- 1lfanoel Joaquim 
Ca(ezeiro.- Antonio .los,; Rodl"igues.- Francisco Luiz de Aze
vedo.- José Pe1·eira de Almeida. » 

Finalmente a Secretaria de Estado informou por este modo : 
c Este recurso não estit no caso 1le ser provido. 
O Vereador Pire~ dB CarYalho requereu IJUO (\ Cama1'a não 

tomasse conhecimento de re(]norimentos em (]Ue se pedisse 
perdão de multas, porqno este perdão não ostú nas attriiJuições 
das Camaras, em face da lei. 

Os Vereadores recorrentes reconhecem que o acto da Prosi
dencia basea-se nos avisos aqui citados; mas pedem que a mate!'ia 
seja reconsiderada, ouvindo-se o parecer do Conselho de Estado, 
por enten1lerem que sú por erro podiam esses avisos ter dado ao 
art. 52 da Lei do I de Ontubrode 1828 a intelligencia de obrigar 
as Camaras a executar, som o menor critorio, todos os autos de 
infracção lavrados por sons tlscaes. 

Em meu humilde entendo!', não In funlblllento alg-um nosto 
modo de pensar dos Ycreadorcs recorrente,:. 

Nos termos do a.rt. 88 (novamente· em vigor) 1la Lei 1le I de 
Outubro de 1828, o do art. 2•, § I o, da Lei n. 2033 de 20 de Se
tembro de 18il, os Juizos de Paz são os p1·ivrttivos para julgarem 
as multas por infrarçuo de postura.:;, com appcllação para os 
Juizes de Direito. · · 

O art. 4ií o seus pa1'ngraphos, tio Rc!:;nlamcnto n. ··18:?4 de 
22 de Novembro de 1871, 1lolinindo o procc~so o jnlgnmento das 
infracções de postm·a~, <lnlles exclue as Cam:1ras, fi1zcndo apcnns 
intervir o procnndor municipal, (]110 rccolJC o nuto de infracção 
para promover o pngnnwnto vo!untario on l'C(]UCL'Ol' a cxccnção 
judicia I <J[t multa. 

Em faro <lcstns rlbpo~ições tiio dnras, e do disposto no art. 24 
dtt Lei •IP 1828, nii.o ]'OI.Ielll i's Ctlmam::; relevar multas, a 
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pretexto de que são injustas, etc., porque assim procedendo ellas 
Julgam effectivamente, exercendo uma funcçilo da exclusiva 
competencia do Porler Judicial. 

O correctivo, portanb, das faltas que commette o fiscal na im
posição de multas só póde ser a sua suspensão, ou mesmo demis
são; e ás Camaras cumpre, pará evitar os prejuízos que solfrem 
com as multas que decahem em Juizo, prover no cargo de fiscal 
a. cidadãos que mereçam conceito pela sua honestidade e tenham 
habilitações para exercei-o.- la Directoria em 15 de Novembro 
de 1887.-Monteiro de Barros.» 

«Estou inteiramente de accordo. Os Avisos n. 231 de 2 de Julho 
de 1840, n. 65 de 4 de Julho de 1850 e o de 20 de Agosto ultimo 
consagram, em· minha humilde opinião, a verdadeir·a doutrina. 
- A. An_qusto da Silva Junior. » 

A Secção cios Negocio;; do Imperio do Conselho de Estado não 
se conforma com esta opinião, que tem por menos correcta. 

Senhora.- A argumentação adduzida pela Canmra Municip.<l 
da Bahia não foi nem podia ser combatida com fundamento pelos 
que impugnaram o recurso interposto. 

Essa nrgumentação dá aó art. 52 da Lei de I de Outubro da 1828 
sua genuína intelligencia o repousa sobre uma di>tincção obvia., 
que de si mesma. impõe-se com a. força da evidencia. o que a Cu
mura recorrente bem assignalou, inspirando-se no jurídico com
mentario da citada. lei por Cortinas Laxe, nnnotado por um 
distincto magistrado (Regulamento das Camaras 1\lnnicipaes. 
Edição correcta e augmentada pelo Dr. Macedo Soares). 

Com offeito, o que dispoz o mencionado art. 52 'i Não podem as 
Camaras quitar coima ou di11ida alguma do conselho, isto é, não 
podem transigir sobre a receita municipal, não podem desf,dcal-a, 
perdoando (quitando) multas (coimas) ou dividas cujo producto 
pertence á mesma receita. 

E' isto liquido; porém inteiramente diverso da questão 
aventada. -

Entrar a Camara. na apreciação da legalidade e procedencia com 
que haja sido imposta uma multa por qualquer fiscal, annullando 
esse acto, quando convencida de que nã') fui regular, não é per
doar divida, sinão corrigir um abuso, reparar uma injustiça com
mettida por agente seu, cujo procedimento superintende e forço
samente lhe está subordinado pela delegação de que o investe. 

Declarar sem cabimento a imposição da multa em tal caso não 
é dispensar pagamento, relevar divida, sinão reconhecer que ella 
não existe ; - não é desistir de um direito, mas respeitar o 
direito alheio. 

Perdão haverá em duas hypotheses :-si, convicto da infrac
ção, o multado vier ou quiz!)r pagar a multa e a Camara não 
recebei-a, ou mandar reshtuil-a, ou si, confirmada a imposição 
pela autoridade competente, o Juiz de Paz ou o Juiz do Direito, 
r·esolver que se suste a execllção da sentença proferida. 

Fóm dahi nem invade attribuições do POller Judiciario, como 
pretende a Secretaria de Estado, nem excede as proprias : dellas 
us:~. mui regularmente, pois compete-lhe vigtar pela fiel ex-
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ecução das respectivas posturas, promulgadas por iniciativa sua 
e das quaes é, portanto, o primeiro e mais autorisado inter
prete. 

Invoca a Secretaria de E~tado o art. 88 da Lei 0rganica das 
Camaras Municipaes, nssim como os arts. 2°, § 1°, da de n. 2033 
de 20 de Setembro de 1871 e 45do Regulnmento n. 4821 de 
22 de NovemlJro do mesmo anno, que estalJelecem a competencia 
e a formula dos processos para julgamento das infracções de 
posturas, privativo dos .Juizes de Paz com a ppellaç:lo para o~ 
tle Direito. 

E' o caso de inquirir-se : quid inde? Tnes competencia e 
JWocesso não são ottjecto de duvida. Que as Camaras 1\lunicipaes 
não podem embaraçar a acção do Poder Judiciario, depois de 
provocadaJ1ela exhibição do auto de infracção, e menos nulliticnr 
o effeito e suas decisões, impedindo que sejam executadas, 
nada mais liquido e conforme ao principio dominante n:1 o~·ga
nisação dos Poderes Puhlicos- a sua divisão. 

Mas, antes de ajniwdo, o auto de infract;ão conserva-se fór:t 
da alçada judici:tl, é um acto de ordem adrninbtrativa, que 
póde ser modificado ou revogndo pelo superior hierarchico de 
quem o houver praticado, qual é a Camara Municipal rela
tivamente aos fiscaes. 

A Camara Municipal, diz-se, não e senhora das rendas muni
cipaes, e sim mera a•lministradora dos bens 1lo conselho, encar
regada de zelar o patrimouio 1lo município, pelo qnf"l não púdo 
deixar de promover a nrrecadaçiio das me,;mas rendas. 

Ponderou já a Secção que a imposição de multa pelo fi;cr.l 
não importa cre •r ver·IJa de receita municipal, e, !>em insistir 
sobre este ponto, que é incontroverso, observará que, ex11cta-. 
mente po1· serem as C;~mnras administradora~, cabe-lhes o dever· 
e assiste-lhes o direito de tomar em consideração as reclamações 
que lhes pareçam justa-; contra os actos dos tbcaes. 
Comprehende-S~', porventur·a, administmrlor de bens nlheios, 

responsavel pelo seu bom emprego, mas nlt inpossihilidade de 
evitar que sejam comprometti•lns por ngentes ou delegados 
seus 1 

Seguramente não; é todavia tal a posição em que cnllocam 
as <..:amaras .Municipaes os que sustentam que, lavr11do o 
auto de infracção, devem e lias consentir que s•'.ia levado a .Juizo 
em todo caso, embora certas de Jecahirem e pagarem as custas, 
em detrimento da rendtt que incumbe-lhes admiüistrnr ! 

Semelhante theoria repugna à razão natur·al. 
A este respeito não têm replica as reflexões do alludido 

commentador da Lei •le l de Outubro: 
c Acnso, pergunta elle, ha nhi nlgnmn lei, ou pelo menos 

principio fundado em jn~tiça, que imponha nos :;rlministrr~tl(.res 
ou tutores o dever de intentar dcmand11s injustas em nom'l •la
quelles cujos l1ens t'drninistram ou cujos tutores !>fio 1 PtJ)o 
contrario, que os tut•.res e curadores não •levem, em nome do 
pupillo, propôr ou defender demandas injustas, foi •lito na lei 
6&, Cod,, de Admin, Tutor, vel Curat01·.» 
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Soccorrem-se o Presidente da Bahia e a Secretaria de Estado 
de avbos que sutrragam :t doutrina que a Secção combate; mas 
contra es~es· avisos prevalece não só, e principalmente, a lei 
como deve ser entendida, sinão outros avisos em sentido 
contrario. 

Assim é que .o de 9 de Julho de 1842 declara qne as multas 
impo!>tns em conformidade tlu <~rt. 28 da Lei de 1 de Outubro 
de 18::-8, qunn•lo bern fundadas e pas.~ados em julgado, estão 
comprehendidas no art. 52 da lei e não podem ser quitadas 
pelos Vereadores, em prr•juizo de seu legal destino, o que, 
todavirt, nao inhibe os ditos Ve·readores de poderem reformafras, 
qtwmlo furem procedentes as m.oões com qtw os multados se justifi
qHem da (alta de comparencia. 

O destino legal destas multas são as obras do conselho, é a 
receita municipal, e, no emtanto, reconhece o Governo estar a 
Camant no seu direito dispensando a sua arrecadação, quando' 
persuadir-se de não haver motivo para impól-as. 

E' hypothese irlentic:t á do pres"nte recurso . 
. \ssim é ta miJem •tne o A viso de 15 de Agosto de 1881 expres

samente dispõe, no n. 4, que a multa sómente póde considerar-se 
coi• .. a ou divida do conselho dPpois de autoada e devidamente jul
g!:da a infracção da postura, antes do que- é um octo meramente 
administrativo, e comJ tal póde a Camara revoga l-a. 

Est>L é, Senhora, no conceito da Secção, a exacta intelligencia 
da lri, a unica acceit;n-el e consentanea com as attribuições, 
a rcspousabi.lidade e a dignidade das Cnmaras Muuicipaes. 
· Seu par<:!cer é, portanto, que, damlo-::;e provimento ao recurso 
da Cnnm1·a Municipal da Bahia, communique-se ao Presidente da 
Província que ficam revogados os aviso:; em que ge fundou para 
defer·ir o do Vereador Francisco Pires du Carvalho, restauran
do-se o verdadeiro sentido do art. 52 da Lei (le I de Outubro 
de 1828. 

Yossa Alteza Imperial resolverá como entender mais 
acerta•lo. 

Sala das conferencias da Secção dos Negocies do Imperio do 
Conselho de Estado em 17 de Dezembro de 1887.- Affonso Celso 
de Assis Figueiredo.- João Alfredo Corrêtl de Oliveira.- José 
Bento da Cunha e Figueiredo. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Paço em 20 de Fevereiro de 1888.-:PRINCEZA 
IMPERIAL RKGENTE.- Barão de Cotegipe. 
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N. 12- EM 6 DE MARÇO DR 1888 

Manda proceder na Academia das Bella~ Artes, para a(cancessão dos 
premios de ia ordem-; á no v~ coneu;;so, em que se observe a disposição 

do art. 60 comhinado com o art. r;o rio~ gst:ttutos 'Jlle reg-em a mesma 

Academia. 

l\Iinisterio dos Negocio> do Imp3rio.- 2' Dit·crtoz·ia .- Rio 
de Janeiro em O de 1\Iarço de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo-se verificado que no concmso que 
ultimamente se realizou nessa Academia par<t a concessão dos 
premias de Ja ordem, em vez de interviz·em, na conformidade do 
art. 60 comuinaclo com o art. 5'' dos E-;tatntos :mnexos ao 
Decreto n. IG03 de 14 d') Maio de IH55, pu·a o emme e a 
classificação dos trabalhos rios caz11lidatos, todo> os professores 
em exercício pertencentes ús secções de pintum o architectum, 
nas qnaes se oomprelwndem as matez·ias a que correspomlem 
o;; mesmos tmbalhos, foi àqnelle encargo conlhdo, em virtude 
de nomeação de V. Ex., a um pi'Ofossor da I a c a dons da 2a das 
ditas secções, Sua Alteza Imperial a Regente, em Nome do 
Imperador, Honve por llem, por Sun. Immerliata ltesolnção de 
29 de Fevereiro proximo lindo, tomada. sobr:3 parecer da 
Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado exarado 
em Consultrt de 14 de J:tneiro :mtecedente, que se proceda a 
novo concurso, em que se observem as disposições dos artigos 
citados : o que, par;t os devidos ell'eitos, declaro a V. Ex. em 
referencia ao:; seus oJllcios de 9 o 12 de Novembro de 1887. 

Deus Guarde a V. Ex.- E ai'· i o de Cotegipe.- Sr. Director 
da Academia das ilollas Artes. 

N. IJ- El\1 20 DE l\IARÇn DE 1888 

A ,eleição de
1
Vet·eadoras e rJ,) .Juizes tle Par., quamlo é feita em dn· 

plicata e não ha decisão do Poder Judiciario pot• onde se saibrt 
quaes os cidadãos legitimamente cltútos, não p{J'!e snhsistit·, e 

· deve-so proce,Jer a nO\·a eleição. 

Ministerio dos Negocias do Imperio.- }a D;rectot·ia.- Rio de 
.Janeiro em 20 do 1\ltrço de 1888. 

Illm. e Exm. SI'.- Em o!,servancia tht Imperial Resolução rlo 
7 do corrente mez, exarada nà Consulta, junta por cópia, da 
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Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estadú, recom
mendo a V. ~x. a expediçtio de ordem para que se proceda a 
nova eleição de Vereadores e Juizes de Paz n·1 parochia de Nossa 
Senhora do Bom Conselho, unicl.i do município do mesmo nome, 
visto 1ue, constando dos papeis remetticlos por essa Preshlencia 
que ali i se fizeram no dia l de .Julho de 1~86 cltns eleições para 
os referidos cargos, e nenhuma reclamação foi apresentada, no 
prazo da lei, ao Juiz de Direito da comarca contra a. validade de 
uma ou de outra, não é possível, por falta de julgamento do 
poder competente, sab ·r-se quaes os cidadãos legitimamente 
eleitos ; e não deve, attendemlo-se ao regimen da lei, pt•eva
lecer pnr todo o tempo do actual quatriennio o acto provisorio 
dessa Presidencia em virtude do qual entraram novamente em 
exercício os Vereadores e Juizes de Paz eleitos para o anterior 
quatriennio. 

Ficam assim respondidos os oillcios ns. 88, 100 e i 18, de 23 de 
Abril,G de Maio e 13 de Junho do anuo passado, aos quaes acom
panlwram os documentos originaes que ora devo! v o, conforme 
essa Presidencia pediu. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jose Fernandes da Costa Pereim Junio1·. 
-Sr. Presidente da Província da Bahia. 

Consulta a que se refere o Aviso supra 

Senhora.- Por Aviso do competente 1\lini:;terio, em data de 
26 de Agosto ultimo, Houve Vossa Alteza Imperial por bem 
Ordenar que a Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de 
Estado consultllsse com seu parecer sobre o seguinte acto do 
.Governo Provincial da Bahia: 

c O Conselheiro Presidente da Província, a quem foram pre
sentes os papeis relativos a eleição de Vereadores e Juizes de 
Paz a que se procedeu em 1• de Julho ultig10 na parochia de 
Nossa Senhora do Bom Conselho, unica do município do mesmo 
nome, attendendo a que no dia 7 de Janeiro do corrente anno 
apresentaram-se duas turmas de Vereadores e Juizes de Paz, 
cada uma dellas procedente de eleições ditrerentes, feitas no 
mesmo dia, segundo consta das respectivas actas ; 

Attendendo a que os Vereadores de ambas as turmas elegeram 
os seus Presidentes e Yice-Presidentes e constituíram-se em 
Camaras Municipaes, ficando uma presidida por Isaías Dias da 
Silva e outra por João Nolasco de Carvalho; 

Attendendo a que, dentro do prazo de 30 dias estabelecido no 
§ 1• do art. 216 do Regulamento que baixou com o Decreto 
n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, não houve reclamação contra 
as alludidas eleições ; pelo que prorluzem ellas todos seus cf
feitos, quaesquer que sejam os >icios ou irregularidades que nas 
mesmas existam, conforme declaram os Avisos de 8 de Novembro 
de 1882, n. l de 4 de Janeiro e n. 2G de 7 de l\Iarço de 1883, e 
!1· 78 de 24 de Dezembro de 1885 ; 
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E attendendo, finalmente, a que não compete á Presidencia 
da Província conhecer da regularidade de qualquer das ditas 
eleições, e nem é possível que continuem a fuuccionar duas 
Camaras no mesmo município: 

Resolve, em face da doutiin!.t do art. 231 do citado regula
mento, que S(\jmn chamados a entr<lr em exer·cicio os Vereadores 
e .Juizes de P:tz do IJUatr·ienuio tindo do município da vi lia do 
Bom Conselho, até que o coutr·ario .;eja. resoLYi<lo pelo GoYerno 
lmpm·ial, a cujo conhecimento é snbmettitlo o acto desta Pre-
sideneia. · 

Palacio da Presidencia d 1 flahia, 23 de Ahl'il de 1881 . ..:.. 
Jol!.o Capistranu Bandeim de Mello."' 

Dos documentos examinados pela Secção transluz a nullidado 
de ambas as eleições. 

Denuncia-se de um l~rlo- qu•; a mesa, compo~ta. dos membros 
desigrwdos por lei, todo; 1ht rne~ma parcialirlade política, evitou 
em trabalho~ clandestinos e simul;Hlo~ a ]11'esenç:1 e votação dos 
eleitores contrat·ios; de outro !mio- que e~te~, em maioria, 
formaram irregularmente segunrla mesa, cnja presirlencia attri
buiram a um .Jni:r. de Pa:r. quo 1ig-ura na primeira e contesta 
positiva o reiterar LI monte o scn comparecimento na assembléa 
eleitoral dos atlver,;arios. 

Parece que de amb;~s as partes houve o mesm'"> plano de 
sorpreza para sa disputarem, no di:t da pos:ie, os Jogares de 
Vere:tdor·cs e Jnize~ de Paz por meio de eleiçõPS contra as quaes, 
não ten•lo havirlo reclarmção em tempo, não podia mais ser 
proferida •lecbão do roder competente. 

Nestas circnmstancws, manife . .;tada a collisão de duas Camaras 
M11uieipac;; e de duas tumws de Juizes tie Paz, o Presidente da 
Província recorreu, pot• analogismo, á disposição rio art. 2:H do 
Regulamento de J:) de .\gosto tle 188!, que mand:t os Vereadores 
e Juizes de Paz do l]natriennio anterior servirem « emquanto os 
novos eleitos não J;Jt•em enJpossarlos, e bem as-;im qnantlo, por 
qualquer motivo, deixar do runcf)imwr a Camara Municip:tl e for 
ab~olutamento impo~sivel a sua n:união, apez;lr da dispo~ição 
e:lo at't. 229 "• que determina a chamada tlos Stlpplentes. 

A providencia tomad~t pelo Presirlente da Bahia é de caracter 
provisorio, e, para não se tornar definitiva, implicando absurdo, 
requer outra que decida o conflicto. 

Qu:\1 deva ser a solução terminante que inutilise o novo meio 
de viciar eleições municipaes e de prorogar cargos electivos 
contra a lei e a vontade da maioria dos eleitores, é questão 
opinativa, que se ha de resolver pelo modo qae mais se adapte 
ao espírito e ao systema d;t lei eleitoral. 

Lembram dons meios: o processo criminal contra os indivíduos 
que fizeram as tluas eleições, ou ordem immediata do Governo 
para se proceder a outm. 
~ maioi'Ía da Secção entenrte que póde ser empregado o pri

meiro, que o Conselheiro de Estado Affonso Celso prefere por 
mais conforme ao elemento systematico da lei no que diz 
respeito á competencia do. Poder Judicial para c conhecer da 
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validade ou nullidade não só da eleição de Vereadores e Juizes de 
Paz, mas tamhem da apuração dos votos, decidindo todas as 
qvestões ·concerne1;1tes a estes ·assumptos ». • . 

· Por esta razão,· e por mais um argt!mento analog!Co dedu
zido do Decreto n. 3122 de 7 de. outubro de 1882, art. I o,§ 21, 
com referencia a abusos no albtamcnto de eleitores, póde-se 
admittir que no caso vertente ~e mande averiguar os factos 
punh·eis e promover· a accusação dos seus autores. A sentença 
tina! indicara qual das duas eleições deve ser reconhecida como 
boa, ou si ambas devem ser considerallas criminosas e nullas, 
caso em que havera razão de or·igem competente para se pro
ceder· a nova eleição. 

O relator, porém, sem rejeitar este meio que elle proprio 
suggeriu em conferencia da Ser,ção, eutende que o Governo 
tambcm póde - e é o que mais coa 1·em - recm-rer desde já ao 
eleitorado, para que ~ste, como o juiz de maior e mai3 natur·al 
competencia, resolva a qucstüo, que especialmente lhe interessa 
e pertence. 

Bsht provilr;mcia justifica-se pelas circnm;;tancias excepcionaes 
que a lei não previn. No cnso. muito diiforenle, do :11 t. 1•, § 21, 
do Decreto de 1882, lm uma ~enteuça t.letiniti m- contra dir·éito ou 
ba;eada em documentos falsos-, e naturalmente os seus eil'eitos 
só deviam ser destruidos por outrn sentença. No caso presente, 
não se contraria nem se desfaz qualquer acto do Poder Judicial ; 
mas suppre-se a acção que ello não teve nem póde mais ter, com 
o fim moralisador de tornar etrectivas a liherdade do voto e a 
intenenção nos negocias locaes que a Constituição reconhece e 
garnnte aos cidadãos. 

A indi.da solução não se funda, é certo, em disposição de lei, 
mas e evidentemente legitima e racional. Em verdade, actos que 
se contradizem, mutu;~mente se annullam, porque não ha auto
ridade que legalmente os possa julgar. nem é possível que se 
lhes admitta simulhnea e duplicada effectividado, são como si 
não existissem. Esb é a condição d;ts duas eleições do municipio 
do Bom Conselho, condição impossível de ser mantida sem 
oil'ensa de direitos politico:;, de conveniencias publicas o admi
nbtrativas, e tambem da lei, que fixa em quatro annos a duração 
das funcções dos Vereadores e Juizes de Paz, agora prorogada' 
por tal motivo naquelle municipio. 
Nest~ conjunctura deve ser preferido, entre remedios igual

mente extra-le~aes, que a boa execução das leis e o serviço 
publico necessitem, aquelle que melhores c mais seguros atreitos 
possa ter. 

Supponha-se, e é muito provavel, attentas as difficultlades de 
um p1·ocesso que in volve os interesses o paixões de dous pllll'tidos 
e se a!Tronta com o seu poder collectivo; snpponha-se que o 
Promotor Publico decahe na acção intentada C• .ntra os autores das 
duas eleições : a consequencia sera, por inutilidade do meio em
pregado, que fiquem prorogadas definitivHmente por todo o 
quatriennio corrente as funcções dos· \'W'Qi.IÀOFM e Jni>~eS de Paz 
do quatriennio anterior. Ving~r~~ãJihl o> piafiQ'II qu~ ;ce~vem 
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inutilisar e reprimir. E este resultado imlnt'tarit, em summa, a 
annullação de facto das ditas eleições, que tanto vale -note-se 
bem- o acto provisorio do Presi1iente da. Província, pelo qual já 
se acham alias suspensas e inutilisadas, por tempo indefinido. 

Pela mesma logica com que se admitte essa annullaçiio pro
visaria, cheg.t-se, com m:lioria de razão, ao meio expedito e certo 
que inutilis:t o abuso, corta o mito exemplo, sal vag•nt·da •li rei tos, 
mantem a lei e dá satisfação a maioria tio município, artiticiosa
mente privada de eleger novo> Vereadores e Juizes de Paz. 

O Comelheiro José Bento da Cunha e Figueiredo dou o seguinte 
voto: 

O art. 2lU, § 1•, do Dect•oto n. 8213 de 13 de Agosto de 1881, 
explicaclo pelos Avisos n. 1 !le 4 de Janeiro e n. 20 de 7 de 
Março de 1883, e n. 78 de 24 de Dezembro de 1885, terminante
mente dispõe : que o Juiz de Dil'eito da comarc:t continua a ser 
o funcciouario competente para conhecer da validade ott 1wllidade 
não só da eleição de Vere tdores e de Juizes de Paz, mas lambem 
da apuração de voto>, deddi11do todas a~ q~testties concementes a 
estes assumptos, mediante reclamação, apresentada no espaço de 
trinta Ilias, contados dn, apuração do;; votos (§ I •) ; e não ha
vendo reclamação, as eleições produzem todos o.:; seus atreitos, 
quaesquer ')He sejam os vicias ou i1-rcg1tlw·itlarle., que nas mesmas 
existam. 

Duas eleiçõ3S de Vereadores o Juizes de Paz tiveram Jogar na 
mesma comarca, das quacs resultar,1m duplicatas de Cama:ras e 
Juizes do Paz, representados por candiolato.> diverso3, não tendo 
havido reclamaçrio algurm, pois quo as ditas eleições fomm feitas 
clandestinamente. 

Taes eleições são visivelmente nullas e fraudulo1ftas ; no 
entretanto, o.3 eleitos pretendem funccionar simultaneamente I I 
Q1!irl (<wiendum ? 

O Presidente da Província, tomando conhecimento do faeto, 
entendeu que, em presença da interdicçrio legal, isto é, de não 
poder elle annulhr, nem tomar parte jurisdiccional e decisiva 
nos :J.ctos eleitoraes, devia prevalecer-se do art. 231, quo diz: c Os 
Vore:1dores e Juizes de P.tz do qtmtriennio anterior são obrigados 
~servir, emquanto os novos não forem empo3sados ; e bem assim 
quando, por qualquer motivo, d,;ia:ar· de (unaciona1' a Camara 
Municipal, e for absolutammte impossível a sua reunião, apezar 
d1 disposição do art. 220. • 

Que, com etfeito, não é po>sivel a reunião simun.anea de duas 
Camaras na mesma comarca, e de duas edições de Juizes de Paz 
em cada districto, ninguem duvidará. Logo, bem obrou o Pre
sidente em resolver, como resolveu, mandando pór em e.tecução 
a dispasição do artigo supracitado, que sem contradicção é o que 
em relação se acha com o c tso sujeito, ficando assim suspensos a 
posse e o exercício dos novos eleitos, emquanto o Ooverno Im
perial, a quem o Presidente submetteu o seu acto, resolva, como 
entender em sua saiJedoria. 

Eis um ca·m de força maior proveniente de um caso de fraude 
maior, não cogitado e previsto pela lei no processo eleitoral, e 
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que merece ser resolvido pelo Poder Legislativo, antes de cuja. 
sol';lção ou providencia me parece não se dever promover, como 
muito convem á responsabilidade dos que tiverem fraudulenta
~ent~ concorrido. para a nullidade das eleições. E nesse sen
tido Já tive a honra de opinar em outra consulta sobre especic 
quasi semelhante~ · 

Mas Vossa Alteza Imperial, tomando em consideração o illus
trado parecer da maioria da Secç.'io, ordenará o que melhor 
julgar de razão. 

Sala das conferencias da Secção dos Negocias do Imperio do 
Conselho de Estado em 12 de Noyembro de 1887.- Joao Alfredo 
Con·êa de Oliveira.- Alfonso Celso de Assis Figueiredo.- José 
Bento da Cunha e Figueiredo. 

RESOLUÇÃO 

Como parece ao Relator, para que se proceda a nova eleição. 
-Paço em 7 de Março de 1888.- PRINCEZA IMPERIAL !tE
GENTE.- Bart!o de Cotegipe. 

N. 14- EM 24 DE MARÇO DE 1888 

l\a falta de immediatos do 1° escrutínio, devem ser chamados os do 2• 
p:wa pzrfazerem a maioria dos membros da Camara l\Innícípa!c. · 

1\Iinisterio dos Negocias do Imperio.- l'" Directoeia.- Rio de 
Janeiro em 24 de l\larÇo de 11388. 

lllm. e Exm. Sr.- A e:;sa Presidencia participou a Camarn. 
1\Innicipal da villa de Sant'Annado Parnahyba que, não podendo 
celebrar sua sessão ordinaria de 7 a 13 de Outubro do anuo pas
sado, por falta de numero legal de Vereadores, convocara, tendo 
em vista a regra. estabelecida no A viso do Ministerio do lmperio 
n. :1 de 13 de Janeiro de 1885, os dons immediatos votados no 
segundo escrutínio, por se achar ausente o unico votado no pri
meiro. 

Trazendo este facto ao conhecimento do Governo em otflcio n. 9 
de ?l de Janeiro ultimo, informa V. Ex. que approvara o pro
cedimento da referida Camam, porjulgal-o conforme a disposição 
do art. 229 do Regulamento de 13 de Agosto de 1881 e ao men
cionado aviso, chamando todavia a. sua attenção para o disposto 
no art. 228 do mesmo regulamento, afim de evitar-se, pela 
salutar providencia nelle contida, o esquecimento de deveres por 
parte dos Ve1•eadores. . 

Em resposta declaro a V. Ex. lJ.ue, embora a 2a parte do citado 
art. 229, o qual reproduziu a disposição do art. 221 § 4•, da Lei· 
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n. 3029 de 9 de Janeiro de 1881, só f>tca referencia aos imme
diatos do primeiro escrutínio, a de~isão de V. Ex:. consulht o 
espírito da lei, porque a providencia do art. 231 do regulamento 
deve, pela sm1 nature:.>;a, ser applicad<\ unicamente aos casos e)'
traordirmrios em que não poss • :1 Camara funccionar com os Ve
readores e imrnediatos 1lo quatriennio corrente. 

Deus Guarrle a V. Ex.- Jose Ferna1rdes da Costn Pe1·eira Junior. 
-Sr. Presidente da Pro,·inci.t do Matto Grosso. 

N. 15_- EM 26 llE MARÇO DE 1888 

Ao ímm~dbto, que foi j'n·:uncntad" par~ ;;ubst i tu ir um Yereador per ma 
nenten1ente impedido nos lerm11~ •lo art. :,!.1 dn Lei d•• 1 d• Ü<lLubro 

rle 1828, as~iste o r! irei to de intervir em todos 03 neto~ da Camam que 
se realizam nas sesqÜPs posterio•·es á da. possa dos V_ereadores 
effecti\·ns. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- I• Directoria.- Rio de 
Janeiro em 2G de Março do 1888. 

lll m. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio n. 29 de 15 do cor
rentt~ mez, 1loclar·o a V. Ex. que legalmente procedeu a Camara 
:\Iunicipa l do Haopendy permittindo que o immediato tle Vereador 
Alferes Tiheriu Uraccho inter·viesse nas eleiçõo3 do l're~idente o 
Vice-Pr·esidente alli lê~itas em Janeiro ultimo. 

A esse immediato, que, om observancia do Aviso n. 53 de 17 de 
Junho de 1886, foi jurar11entado em sub~tituição do Vereador, 
Tenente-Coronel Joa'}uim Pereir.t Alves .Madeira, que tem im
pedimento perm·mentn, nos termos do art. 23 da Lei do I de 
Outubro de IS2R, {lO!' s •r· cunhado de outro Vereador em exerci cio, 
assiste o direito r e intervir em todos os neto~ d t Cam·tr.t, desde 
que, na conforrnitlarle rio Aviso de 31 de Março de 1887, elles se 
realizam nas :;;essões posteriores á de pos;;o dos Vereadores 
eJTecti vos. 

Attentando-se para o·; fundamentos do Aviso de 1886, acima 
citado, constantes do p u·ecot· annexo da Secçito dos Negocios do 
Imperio rlo Conselho de E;;tado, vê-;;e que no exercício desse im
metliato mio se pó .:te applicar· a doutrina dos Avisos de 19 tle 
Fevereit•o de 188-! e 15 rle Setembro de 1885, em que se basêa a 
duvida acerca da legalidade de sua interferencia nas referida;; 
eleicoes, porque o mesmo immediato não foi juramentado para 
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formar maioria simplesmente, mas p:tra completar a repr·esenta
ção do municipio, que, na hypothese vertente, ficaria desf<~.lcada 
tluranto todo o quatriennio pelo irnnedimento permanente de um 
Vereador : especie.de que não cogitou o legisi:ldor quando esta
tuiu a disposição do art. 22, § 4°, da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
de 1881. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 16 - EM 26 DE MARÇO DE 1888 

Aos pharmaceu~icos que quizerem matricular-se i no cur~o medico é 
applicavel a doutrina do Aviso de 27 de l\Iaio de 1887, em cuja con
formidade BÓmente são obrigados a mostrar.se hahilitadoa nos 
preparatorios accrMcidos em virtude do art. 372 dos Esl:ttutos de 
25 de Outubro de 188! os estudante> que pela primeira vez preten
derem a matricula, a frequeneia dos laboralorios ou a admissão 
a exame. 

Ministerio dos Negocias do Imperio.- 2a Directoria.- !tio de 
Janeir·o em 26 de Março de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.:... Com otncio de 2 do corrente mez V. Ex. de
vo! v eu, favoravelmente informado, o requerimento em que o 
pharmaceutico J0sé Quirino-de Souza Motta pedll se dispense 
para a Slla matricula na za serie tlo cnrso merlico dessa Facul
d,tde, a hahilitação no; prep<~ratorios accrescido.;; em vil'tnde do 
ar·t. 372 1los Estatutos de 25 de Outubro de 1814. 

Deferindo aquelle pedido, declaro a V. l~x., para os devidos 
atreito;;, que ao dito pharmaceutico, o qual não tem que inieiar os 
estwlo~ medicas, vi::;to e.>tar· approvado em dUferentes mttterias 
commnns nos dous curso~ e das qnnes algumas constituem a 
}a serie do de we!licina, é applic~tvel a dontt·ina do Aviso de 27 de 
Maio do anno lin•lo, em cuj>t conformidade são obrigados a 
exhibir certificados rie approv;Ir;>ão nos referidos preparatorios 
somente os estudante;:; que em relação a qualquer dos cursos das 
Facttldades de Medicina pela primeira vez pretendet•em '~ 
matricula, a frequencia dos labor.ttorios ou a admissão a exame. 

Deus Guarde a V. Ex,- José Fernandes da Costa Pel'eira Junior. 
-Sr. Director da Faculdade d() Medicin~• do Rio de Janeiro. 

-Remetteu-se cópia deste Aviso ao Directot· da Faculdaole 1de 
Medicina da Bahia . 

... ~.·:1')'•_.' 
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N. 17- EM 27 DE MARÇO DE 1888 

?tiantem a disposição do art. 2o do Decreto n. 9894 de 9 do corrente 
mez, que revogou os art8. 14 e l5 do Decreto n. 8051 de 24 de Março 
de 1881, relativos á 1frequencia de aulas avulsas do Imperial}<Jollegio 
de Pedro li e a exames vagos prestados por pessoas estranhas ao 
mesmo collegio. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2" Directoria.- Rio de 
Janeiro em 27 de .l\hÍrÇ"o de 1888. 

' Accnso orreceLimento do otHcio que enL 14 de .l\larço corrente 
Ym. me dirigiu, acerca da disposição do art. 2° do Decreto 
n. 9894 de O do mesmo mcz. 

Em resposta declaro a Ym. que deve ser fielmente observada 
a referida disposição, pela qual o Governo, ent,:ndendo que o 
art. I 0 , parte 7", do Decreto legislativo n. G30 de 17 de Se
tembro de Ul51 apenas determinara que em um externato se 
reunissem as aulas publicas de instrucção secundaria então 
existentes no município da Côrte afim de constituir, com as 
demais cadeiras cuja creação se tornasse necessaria, um curso 
regular de estudos para o Bacharelado em lettras, revogou não 
sô o art. 14 do Decreto n. 8051 de ~4 de 1\Jarço do 1881, relativo it 
frequencia de aulas aYulsas pormittida, quanto ao Externato do 
Imperial Collegio de Pedro li. pelo Regulamento n. 2006 de 
24 de Outubro de 1!:!57, mas tambem o art. 15 dac}ttelle decreto, 
que consolidara o preceito contido no art. 17 do de n. 6884 de 
20 de Abril de 1878, e tJUe facultava a pessoas estranhas ao Im
perial Collegio prestar exame vago de qualquer ou de todas as 
materins alli ensinadas. 

Em tempo opportuno o Goyerno solicitará da Assembléa Geral 
as providencias neccssarias alim de que o estudo do materias 
professadas no Imperial Collegio de Pedro ll seJt facultado a. 
candidatos que, não pretendendo obter o grúo de Bacharel em 
lettras nem matricular-se nas escolas superiores, devam ser 
dispensados de ltallilitar-se no curso completo tlaquelle estabe
lecimento ou de outros institutos que convenha. fundar com o 
mesmo programma e regimen, on de se mostrarem habilitados 
com exame:> attinentes a. osso curso feitos nos ditos collegio o 
institutos. 

Em relação aos nlnllmos avulso> que em 188T f't'equentaram 
aulas do Externato, resolvi que a.quelles a quem faltar appro
vação em uma unica di~ciplina para o. mah'icula. em algum dos 
annos do actual Clll'SO de estudos, sejam matriculados com a 
clausula do se mostr;~rem habilitados na rcCerida disciplina 
antes d<! se sulnnetterem ao examo das qne tiverem cursado em 
Yirtude desta pt'ovidcncia. 

Deus Guarde a Vm.- Jose Femandes da Costa Pe1·eim Junior.
Sr. Inspcctor Geral da Instrucção pl'imaria e ~ecundaria do 
município da Côrte. 
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N. 18 -EM 3 DE ABRIL DE 1888 

Declara q!le os alumnos da FaQUldad9 de Di:eito do Recife que . se 
matl'iCularam no anno findo é não satisfhleram a 2a prestação da 
taxa de matricula podel'ão, pJL• equidade, pt'estal' exame, realizando 
pt'éviamente aquelle pagamento ; outl'osim, que podet"ão ser admHtidos 
á matricula os estudantes que não a tenham requerido por esperarem 
a decisão do Govel'no sobre uma representação que fizeram e sobre 
questões pendentes. 

Ministerio dos Negocias do lmperio.- 2• Directoria.- Rio de 
Janeiro em 3 de Abril de 1888. 

Em additamento ao A viso do Ministerio .a meu cargo de 23 de 
Fevereiro ultimo, declaro a V. S. que os alumnos dessa Facul
dade que se matricularam no anno . findo e não satisfizeram a 
2• prestação da taxa de matricula1 poderão, por equidade, pre
star exame, realizando préviamente aquelle pa"'amento. 

Outrosim, poderão ser admittidos â. matricuY!l. os estudantes 
que não a tenham requerido por esperarem a decisão do Go
verno quanto ao que haviam representado a re3peito da pro
videncia contida no citado A viso e d•t solução das questões de 
que trata o telegramma de 4 de Março proximo plSSado. 

Para estes actos m'l.rcará V. S. prazo não excedente de 15 
dias. 

Deus Guarde a V. S.- José Ftmtandtu da Costa Pereira Junior. 
- Sr. Director interino da Faculdade Ide Direito do Recite. 

N. 19- EM 12 DE ABRIL DE 1888 

Quando ha falta de immediatos do i• escrutínio da( eleição de IVerea
dords, podem ser chamado5 os do 2• para perfaze!'em a maiorià dos 
membros da Camara Municipal. 

Ministerio dos N egocios do Im perio.- I a D irectoria. - Rio de 
Janeiro em 12 de Abril de 1888. 

Illln. e Exm: Sr.- Mereceu a approva.ção do Governo o acto 
pelo qual, resolvendo uma consurta do Presidente da Cama.ra 
Municipal da cidade de Iguatú, declarou-lhe essa Presidencia que, 
na.Jalt:t de immediatos votados rio 1• escrutínio da eleição deVe
readores, podiam, para perfazerem a maioria dos membros da. 
Camara, ser chamados os immedia.tos do 2" escrutínio. 

I.-Decisões de i888 3 
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. Esta decisão consulta o espírito da Lei n. 3029 de 9 de Janeiro 
1de 1881, art. 22, § 4•, segundo a doutrina do Aviso de 24 do mez 
'proximo passado, que resolveu no mesmo sentido igual questão 
suscitada pela Camara Municipal da vilh de Sant'Anna do Par
nahyba, na Província de Matto Grosso. 

Fica assim respondido o olficio n. 840 de 14 do referido mez. 
Deus Guarde a V. Ex.- Jose Femandes da Costa Pe1·eira Junior. 

-Sr. Presidente da Província do Ceara. 

N. 20- EM 17 DE ABRIL DE 1888 

Declara que se de,·e continuar a proce<ler, na Facuhlade de Direito do 
Recife, a 

1
exames de estudantes nã•J matriculados\ observando-se o 

disposto no AYiso de 23 d~ FeYereiro ultimo. 

Ministerio dos Negocies do Imperio.- 2Q Directoria.- Rio de 
Janeiro em 17 de Abril de 1888. · 

Accuso o recebimento do officio de 20 de Março ultimo em que 
V. S. consulta si no fim do corrente anno lectivo ou em qual
quer outra época poderão ser admittidos a exame nessa Facul
dade estudantes não matriculados. 

Visto estar decidido que subsista o regimen em vigor, emquanto 
outra cousa não resolver o f'oder Legislativo, declaro a V. S., 
em resposta ao citado officio, que se deve continuar a proceder 
ahi aos exames a que se refere, observando-se o disposto no 
A viso de 23 de Fevereiro do corrente anno. 

Deus Guarde a V. S.-José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Director interino da Faculdade de Direito do Recife. 

N. 21-El\1 30 DE ARRIL DE 1888 

As j~tificaçõas e certidões, que se juntam ao processo de recurso inter
posto nos termos do art. H,§ 3•, do Decreto n. 8213 de 13 de Agosto 
de 1831, pagam sello e custas integraes, si o recurso tem por fim in· 
utilizar a prova de renda legal feita em pre>cesso summario, na fórma 
do citado artigo. 

Ministerio dos Negocies do lmperio.- l• Directoria.- Rio de 
Janeiro em 30 de Abril de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Transmittiu-me o Ministeriodos Negocios 
da Justiça, afim de resolver sobre o assumpto, o officio dessa 
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Presidencia datado de 3 de Feverelro ultimo e papeis que o acom-· 
panhara.m, relativos á. decisão dada p3lo Juiz de Direito da co
marca da Limeira á seguinte consulta que lhe dirigiu o Escrivão 
José Joaquim !le Oliveira: 
. Sí é isenta de sello e paga só meias custas a justificação re
querida por terceiro, tendo . por fim impugnar o alistamento de 
cidadão, cuja renda foi provada por sentença proferida em pro
cesso summario, noR termos do art. 14 do Decreto n. 8213 de 13 
de Agosto de 1881. 

Ret:pondeu aquelle magistrado em sentido negativo, ponde
rando que fóra o intuito do legislador, quando estabeleceu o 
referido processo summario de prova de renda, facilitar aos ci
dadãos a respectiva inclusão no alistamento eleitoral, sAndo que 
á justificação requerida {>ara fim opposto, por ser contraria 
úquelle intuito, não se podtam applicar os favores da lei. 

O Governo approva esta decisão por seu fundamento, mas 
com a seguinte resalva: 

Quem promove uma justillc:tçã.o para inutilizar a :prova de 
renda legal julgada no referirlo processo sununario só pode obter 
sentença mediante o rectm;o estabelecido no art.. H, § 3•, do ci
tado Decreto n. 8213. Os temws do pro:::es;o deste recurso, por 
se comprehenderem na disposição generica da 2a parte do art. to, 
§ 20, do Decreto legislativo n. 3122 de 7 de Outubro de 1882, 
pagam as custas pel<t metade e são isento.> do sello; não assim 
as ju;tificações e certidões dadas ou obtidas ali ande e que o inte
ressado junta como documentos para fundamentar o seu recurso. 
Taes justificações e certidões, pelo fim a que se destinam na es
pecie controvertida, estão suJeitas ao pagamento do sello e de 
custas integraes. . . 

O que declaro a V. Ex., para o fazer constar ao dito mag-is
trado, devolvendo, conforme V. Ex. pe1liu, os papeis remethdos 
com o offlcio a que respondo. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 22- EM I DE MAIO DE 1888 

Exige prova esoripta no conotn·ln ao provimento da aula de canto do 
Conservatorio de Musica. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2• Directoria.- Rio de 
Janeiro em 1 de Ma1o de 1888. 

Declaro a V. S., em resposta a~ se~ ~fflcio -·-- ~!l-findo, 
que approvo o programma, cuJa copt Ill.Pfl.ll~~ Ao-~ 
otllcio, par:~.'o concurso ao provimento;;: ~\~)debã!YtO d• .Con:-: . r~, - . 

~\ • <i JÍ 
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servatorio de Musica, devendo, porém, no dito programma, e:r:i
.gir-se prova escripta, de accordo com o que se tem adaptado em 
outros concursos, para que os candidatos possam exhibir comple
tas habilitações na materia. 

Deus Guarde a V. S.-.José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Director interino da Academia das Bellas Artes. 

N. 2::!- EM I DE l\IAIO DE 1888 
I' 

Manda pagar ao Officia! da Secretaria do lmperio, quando serve de 
Director, uma gratificação correspondente á dilferen~a entre o ven
ciment" integral do primeiro e o do segundo cargo. 

Ministerio dos Negocias do Imperio.- 2• Directoria.- Rio de 
Janeiro em 1 de Maio de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Achando-se o Director da 2" Directoria da 
Secretaria de Estado dos Negocias a meu cargo, Conselheiro Bal
duino José Coelho, desde 15 de Marco ultimo, em commissão deste 
Ministerio, na fórma tla la parte do art. 42 do Regulamento 
a.nnexo ao Decreto n. 5659 de 6 de Junho de 1874, assumiu 
naquella data o exercício do dito cargo, durante o impedimento 
do mesmo Conselheiro, o Official Candido Augusto Coelho da 
Rosa, que servia de Sub-Director interino, logar que passou a 
ser exercido pelo Official Dr. Francisco Moreira Sampaio. 

O citado decreto, tratando da substituição dos empregados da 
Secretaria, dispõe no art. 33 que o substituto terá direito á gra
tificação do substit11ido, accumulada ao vencimento do cargo eft'e
ctivo do substituto, até completar-se a importancia total dos 
vencimentos do substituído. 

E porque das palavras finaes desta disposição não se possa con
cluir que, verificada a hypothese actual, não caiba ao substituto 
uma gratificação correspondente a dift'erença entro o vencimento 
integral do seu cargo e o do logar de Director, e ao contrario 
deduz-se que a regra ger:tl estabelecida é a igualdade de venci
mento, visto que nenhuma razão justificaria a dift'erente retri
buição de serviços da mesma natureza e importancia, rogo a 
V. Ex. se dign·e de ordenar que, no Thesouro Nacional, não só 
se pague ao Official Candido Augusto Coelho da Rosa a gratifi
cação integral que nesta conformidade lhe competir relativa ao 
período decorrido de 15 a 31 de Março e ao Official Dr. Francisco 
Moreira Sampaio a· de Su~Director, correspondente ao mencio
nado período, mas tambem que dahi em diante se eft'ectue o refe
rido pagamento á vista das respectivas rolhas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jose Fernandes da Costa Perei'fa Junior. 
-A S. Ex. o Sr. Ministro e Secretario de Estado dos Negocias 
da Fazenda. 
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N. 24- EM 9 DE MAIO DE 1888 

Sobre a 1competencia. da Oongregaçiio das ;Faculdades _?e Dirêito rela.
tivamente ao pagamento, depois do pra~o regulamentar, da aegund& 
prestação da taxa de matricula\ e á matricula dos candidatos que 
não a solicitem opportuname'nte. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2• Directoria.- Rio de 
Janeiro em 9 de Maio de 188'8. 

Declaro a V. S., em resposta ao seu o1Hcio de 14 de Abril pro
ximo findo, que, só cabendo á Congregação das Faculdades de 
Direito, na conformidade do Aviso n. 2M de lO de Julho de 1868, 
permittir que para os atreitos legaes se pngue, depois do prazo 
regulamentar, a segunda prestação da taxa de matricula, 
quamlo este facto se. realize a tempo de po1lerem os alumnos 
attendidos prestar exames na primeira época, o que aliás já foi 
explicndo pelo Aviso de 15 de Janoiro de 1887, e por outro lado 
não competindo ás mesmas Congregações decidir a respeito da. 
matricula dos candidatos quo não a solicitnm opportunamente 
sinão nos casos especificados no Decreto legislativo n. 1195 de 
13 de Abril de 1864, autorisou o Governo, por Aviso de 3 de 
Abril ultimo, a V. S. dirigido em additamento ao de 23 de Fe
vereiro : 

1°, que os estudantes que se matricularam o anno passado e 
não satisfizeram a 2• prestnção da taxa de matricula prestassem 
exame, depois de efl'ectuado aquelle pagamento · 

2°, que fossem admittidos á matricula os estudantes que não a. 
tivessem requerido por esperarem a decisão do Governo quanto 
ao que haviam representado acerca da providencia contida no 
ultimo dos mencionados avisos e da solução das questões con
stantes do telegramma de 4 do mez se~uinte. 

Des<le, porém, que já foram submettldos a exame na segunda 
época por deliberação da Congregação, como informa V. S., os 
alumnos que no fim do anno lectivo de 1887 tinham deixado de 
completar o pagamento da taxa, e assim estavam comprehen
didos no Aviso n. 254 de lO de Julho de 1868, cuja observancia, 
nos termos do de 15 de Janeiro daquelle anno recommendo, resta. 
effectuar a matricula dos candidatos a quem se refere a parte 
final do A viso de 3 de Abril, para o que V. S. fixará o prazo de 
oito dias. 

Deus Guarde. a V. S.- Jose Fernandes àa Costa Pereira Junior. 
- Sr. Director interino da Faculdade de Direito do Recife. 
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N. 25- EM 14 DE MAIO DE 1888 

,1,1 t' _1, 

São incompatíveis os cargo~ de Vereador e de Promotor Publico 
adjunto. 

Miaisterio dos Negocio.> do Imperio.- ]a Dircctoria.- Rio de 
Janeiro em 14 de Maio de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- E' approvada, por seus fundamentos, a 
decisão pela qual, resolvendo uma consulta do Presidente da 

• Camara Municipal da villa da Conceição do Arroio, declarou-lhe 
V. Ex. que, á vista da d~utrina do Aviso do Ministcrio da Justiça 
n. 8 de 20 de Março de 1885 e do do Ministerio do Imperio n. 27 
de ]!) de Maio do mesmo anuo, eram incompativeis os cargos de 
Vereador e de Promotor Publico adjunto, devendo o cidadão que 
os accumulasse optat· por um delles, sob pena de ser exonerado 
do cargo judiclario. 

Fica assim respondido o officio n. 904 de 23 do mez proximo 
p:tssado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jose Ferllandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Presidente da Província do Rio Grantle do Sul. 

N. 2ü - EM 9 DE JUNHO DE 1888 

A incumhencia espedal commettida ao IuRpector Geral de Hygiene 
no art. 20, n. VIII, não prejudica de modo algum as disposições 
dos arts. \)o, n. I, e 65 do Regulamento annexo ao Decreto n. 9551 
de 3 de Fevereiro de 1886. 

Ministerio dos ~egocios do 'Imperio.- ]a Directoria.- Rio de 
Janeiro em 9 de Junho de 1888. 

Declaro a!V. S., resolvendo a consulta de que trata o seu 
otlicio de 3 do mez pt·oximo passado, ao qual acompanhou a 
informação da Inspectoria Geral de Hygiene sobre o recurso de. 
João Evangelista. Netto Caldeira, que bem interpretou v. S. o 
Regulamento a.nnexo ao Decreto n. 9554 de 3 de Fevereiro de 
188ô, deixando de resolver por si e submettendo ao conhecimento 
e decisão da Inspectoria o requerimento que lhe dirigira aquelle 
cidadão, pedindo licença para continuar com pharmacia na 
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parochia do Ribeirão Bonito, comarca de Brotas, da Província de 
S. Paulo. 

Como v. S. acertadamente ponderou1 a incumbencia especial 
commettida ao Inspector Geral de Hyg1ene, no art. 20, n. VIII, 
não prejudica de modo algum as disposições dos arts. 9<>, n. I, e 
65 do citado Regulamento. 

Deus Guarde a V. S·.- Jose Ji'err~andes da Costa Pereira Junior. 
- Sr. Inspector Geral de Hygiene interino. 

N. 27- EM 11 D~ JUNHO DE 1888 

Não prejudica. a. eleição a. falta. da transcripção da1 :tetas re!pe
ctivM no livro de notas elo Tabellião, si não provier de fraude. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 13 Directoria.- Rio dê 
. Janeiro em ll de Junho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- A Secção dos Negocios do Imperio do Con
selho de Estado, ouvida sobre a resolução que essa Presidencia 
adoptou e consta do officio n. 13 de 21 de Março do corrente ano o, 
relativamente ás eleições de Vereadores e Juizes de Paz do mu
nicípio de OuricurY,foT de parecer, em Consulta de 23 de Abril 
ultimo, que prevaleça a eleição alli feita a 15 de Abril do anuo 
passado, porquanto : 

A Relação do districto, tomando conhecimento do recurso in
terposto ex officio da sentença que invalidara essa eleição, julgou 
por accordão de 28 de Julho nulla a mesma sentença, visto que· 
ao Juiz a quo não fóra apresentada reclamação contra o acto 
eleitoral ; e, pois, ticou este subsistindo e prejudicada a eleição 
que posteriormente effectuou-se a 22 de Julho; 

Não é exacto que a dita eleição de 15 de Abril deixou de con
cluir-se. O processo eleitoral correu sem rcclamaçfío alguma e 
terminou as 7 horas da tarde, achando-se a essa hora lavrada a 
acta e pui.Jlicada por edita:l a lista dos cidadãos votados. Faltava 
apenas a transcripção da acta no livro do notas do Tabellião, 
formalidade que deixou de ser preenchida, não por fraude, mas 
porque a mesa eleitoral entendeu não dever prolongar os tra
balhos além daquella hora, á vista do que dispõe o art. 132 do 
Decreto n. 8213 de 13 de Agosto de 1881 ; sendo que semelhante 
falta, a não provir de fraude, em nada prejudica a eleição (De
creto citado, art. 217, n. 1), por não ser substancial. 

AUduz a dita Sei!Qão que a essa Presidencia cumpre expedir or
dem para que se proceda a 2• escrutínio da mencionada eleição, 
afim de completar-se o numero de Vereadores eleitos, pois que 
sómente seis o foram no 1• escrutinio, e indica este alvitre 
porque, realizada a eleição pelo systema da Lei n. 3029 de 9 de 
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Janeiro de 1881, é complementar a que tem de e1fectuar-se nova
mente, e por este motivo não se lhe póde applicar a regra do pa
ragrapho unir.o, in fine, do art. 3• do Decreto n. 9790 de 17 de 
Outubro de 1887, que refere-se a hypothese diver~a, qual a do 
preenchimento de vagas que occorra.m durante o actual qua
triennio e depois de eleitos todos os Vereadores que devem 
compór as Camaras. 

Conformando-se o Governo com este parecer, assim o declaro 
a V. Ex., para os devidos etfeitos. 

Desta •lecisão resulta que deve-se considerar prejudicada, além 
da eleição de 22 de Julho do anno passado, a que se tiver reali
zado a 4 do corrente mez, nos termos do citado Decreto n. 9790, 
conforme" essa Presidencia ordenou. 

Deu~ Guarde a V. Ex.- José ~mandes da Co.<ta Pereira Junior. 
- Sr. Presidente da Província de Pernamlmco. 

N. 28- EM 11 DE JUNHO DE 1888 

Devem C03sar do dia em quo começa a prova oral ria primeira turma 
de examinandos as gratificações que percebem os lentes da F).cul
dade de Medicina do Rio de Janeiro pela etrectividade do desem
p~nho das funcçiles de a•ljuntos ás respectiv~s cadeiras. 

Ministerio dos Negocios rlo Imperio ....... 2• Directoria.- Rio de 
Janeiro em 11 de Junho de 1888 . 

. Jllm. e Exm. Sr.- Verificando-se que, encerrada:; as aulas da 
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, os lentes de quem 
trata o A viso rio Ministcrio a meu cargo de 25 de Fevereiro de 
1886, apenas na vespcra da prova oral da primeira turma de 
examinandos accumnl<~m ao exercício de examinador as funcções 
de adjuntos as ca•lciras respectivas, visto tornar-se, a contar do 
segundo dia, a :tccumulação do dito serviço incompatível com o 
de examinador, por se etrectuarem as .mesmas horas as provas 
escriptas e oraes dos alumnos dividit!os em duas turmas, declaro 
a V. Ex., em referencia ao .\viso de 24 de Dezembro do citado 
anno e para os fins convenientes, que d'ora em diante deve cessar 
desde aquelle dia o pagamento das gratificações que percebem os 
referidos lentes pela effectividade •1o desempenho das mencio
nadas funcções. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
- A S. Ex. o Sr. Ministro e Secretario de Elstado dos Negocios 
da Fazenda. 

- Expediu-se A viso ao Director da Faculdade. 

~~ 
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N. 29- EM 24 DE JULHO DE 1888 
~.: ~ 'J ~ t 

Sobre o direHo,dos S!Jbetitutos do Imperial Collegio de Pedro li á gra
tificação extraor!Jinaria de que ·trata o art. 28 do Regul~~ento ao
nexo ao Decreto n. 1331 A, de 17 de Feve~eiro de 1854. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2" Directoria.- Rio de 
Janeiro em 24 de Julho de 1888. 

O Dr. Manoel de Magalhães Couto, substituto de francez do 
Imperial Collegio de Pedro li, recorreu para o Conselho de 
Estado•da decisão contida no A viso do Ministerio a meu cargo 
de 7 de Novembro de 1887, pelo fJHal se declarou não estar no 
caso tio ser attendida a pretenção do mesmo substituto relativa
mente a se lhe conceder, em virtude do art. 18 do Regulamento 
n. 6130 de I de Março de 1876, a gratificação de que trata. o 
art. 28 do de n. 1331 A, de 17 de Fevereiro de 1854. 

A Secção dos Negocias do Imperio do Conselho de Estado, a. 
quem foi presente o recurso, opinou serem applicaveis aquelles 
artigos aos substitutos do Imperial Collegio que, no exacto cum
primento das funcções permanentes que lhes cabe desempenhar, 
se distinguam pela assiduidade, provas que produzam de sua 
capacidade scientifica. e moral, e por meio de trabalhos impor
tantes relativos ao ensino, como pareceres de que sejam encar
regados e livros que escrev:\m. 

Nesta conformiâa.de concluiu a mesma Secção pelo provimento 
do.recurso sómente para o effeito de se resolver que a grati
ficação extraordinaria dos substitutos não depende de exercícios 
eventuaes, como são a regencia interina de cadeira e o ensino 
supplementar, para os quaes não se lhes tenham offerecido 
occasiões, e menos do facto de se constituir com elles um prazo 
superior a quinze annos, bastando o desempenho do serviço 
ordinario do cargo, pelo tempo e com a distincçiio exigidos pelo 
artigo citado do Regulamento n. 1331 A, de 17 de Fevereiro de 
1854, para a proposta que incumbe ao Inspector Geral de Instruc
ção primaria e secundaria, com audiencia do Conselho Director. 

E Havendo Sua Alteza Imperial a Regente, em Nome do Im
perador, se Conformado, por Sua Immediata Resolução de 4 
ileste mez com o dito parecer, exarado em Consulta do 18 de 
Abril ultimo, assim o communico a Vm., a quem 

Deus Guarde.- José Fernandes da Costa Pereira Junior.
Sr. Inspector Geral da. lnstrucção primaria e secundaria do muni-
cipio da. Córte. · · 



42 DECISÕES DO GOVERNO 

N. 30- EM 27 DE JULHO DE 1888 

A' Administraçíio compete conhecer de reclamação relativa á mudança 
de Juiz de Paz do dislriclo por onde foi eleito, sómente no caso de 
effeetuar--se 1i. mudança depois de decorrido o praz:J a que se refere 
o arl. 216, § 1°, do Regulamento eleitora.! . 

.Ministerio dos Negoc:os do Imperio.- Ja Directoria.- Rio de 
Janeiro em 27 de Julho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Respondendo ao officio qne V. E*:. me 
dirigiu, sob n. 29, a 3 de Maio ultimo, declaro a V. Ex. que não 
compete ao Governo decidir a questão relativa ao cidadã.o Jacin
tho lgnacio l\Iartins, que exerce o cargo de P Juiz de Paz da 
parochia da Lag<ia c mudou o seu domicilio para a da Trindade, 
ambas pertencente~ ao município da capital ; porque, allegan
do-se na representação, annexa ao mesmo officio de dons eleitores 
da segunda. das referidas parochias, ter-se effectuado aquella 
mudança ha mais de trcs mmos, isto é, antes da eleição do sobre
dito Juiz de Paz, o que essa Presidencia julgou provado, deviam 
os ditos eleitores ter apresentado, no prazo da lei, ao Juiz de 
Direito da comarca reclamação contra a validade dessa eleição, 
como lhes permittia o art. 216 do Decreto n. 8213 de 13 de Agosto 
de 1881. Não tendo elles a;;sim procedido, cumpre entender-se; 
nos termos do Aviso n. 1 de 4 de Janeiro de 1883 e de outros, 
que. a eleição pllssou em julgado para produzir todos os se\ls 
eft'e1tos. 

Si o facto da mudança fosse posterior a e\eiçi}:o e ao alludido 
prazo, então competiria à Camara Municipal ela capital e a essa 
Presidencia, si fosse consultada, fazer eliminar da lista dos Juizes 
de Paz o mencionado cidadão e dar-lhe substituto mediante,iura
mento do immediato em votos aos outros Juizes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jose Fernandes da Costa Pereira Junio1·. 
- Sr. Presidente tia. Província t!e Santa Catlmrina. -

N. 31 - EM 27 DE JULHO DE 1888 

A d!_molição de predios ruinosos é pt·ovidencia de caracler inteiramente 
administrativo, que 'não se deve confundil• com a desapropriação 
da propriedade particular p)r utilidade publica. 

1\Iinisterio dos Negocios do Imperw.- 1" Directoria.- Rio de 
Janeiro em 27 de Julho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o offlcio n. 713 de 28 de Março ul
timo, transmittiu-me v. El". o requerimento documentado em 
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que Manoel Joaquim da Rocha recorre para o Governo da 
decisão dessa Presidencia que manteve o acto da Camara Muni
çipal da cidade do Rio Grande mandando demolir o predio do re
corrente, á rua Pedro 11, canto da rua Andrade Neves. 

Dos papeis juntos pelo recorrente e màis informações que pos
teriormente énviou-me v .. EJÇ., consta que, tendo a referida 
Camara Municipal verificado, mediante exame de dous Enge
nheiros, que o predio de que se trata ameaça.va ruina, intimou o 
seu proprietario para demolil-o. Desse acto o interessado inter
pez recurso para. o Pre~idente da Pr,wincia, que lhe deu provi
mento a 29 de Novembro. A' vista, porém, das razõss allegadas 
no officio da Camara Municipal de :>O de Dezembro, a Pres.idencia 
reconsiderou o seu despacho e por acto de 19 de Janeiro resta
beleceu a decisão da Camara. 

Considerando: 
Que, e» 1Ji dos arts. 66, § 3°, e 71 da Lei de l de Outubro de 

1828, em que se basêa o art. 46 do Codigo de posturas da Camara 
do Rio Grande, é da competenci<t das Camaras Municipaes provi
denciar sobre a demolição de predios ruinosos ; 

Que esta providencia, de caracter inteiramente administrativo, 
attinente a segurança publica, não se póde confundir com a des
apropriação da propriedade. particular por utilidade publica, 
m~os casos estão previstos nessa Província, com referencia a 

• utilidade municipal e provincial, pela Lei n. 650 de 9 de De
zembro de 1867, promulgada em VIrtude de attribuição conferida. 
ás Assembléas Provinciaes pelo art. 10, §:lo, do Acto Addicional; 

Que os documentos com que o recorrente procura impugnar a 
decisão da Camara não são de tal natureza que possam destruir o 
exame dos peritos, cuja affirmação deve prevalecer até que ple
namente se prove o contrario, sendo inadmissível no caso a ava
liação judicial, visto não se tr~.tar de de~apropriação; 

Que não existe disposição alguma vedando á autoridade admi
nistrativa a faculdade de reconsiderar suas decisões independen
temente de provocação da parte interessada : 

Resolvi negar provimento ao recurso, para o fim de ser man
tido o acto da Camara Municipal do Rio Grande que mandou 
demolir o predio do recorrente, o qual poderá, entretanto, pro
mover os meiosjudiciaes que entender a bem de seu direito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jose Fernandes da Costa Pen3ira Junior. 
- Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 



44 DRCIS0ES DO GOVJUINO 

N. 32 - EM 9 DE AGOSTO DE 1888 

O Conego que ~ceei ta o logar de ~~mbro da Assembléa Provincial tem 
direito aos seus• vencimentos',' uma vez que prove o exercicio de 
suas funcções no Cabido; outrosim que aR p6de desempenhar satisfa

ctoriamentodnrantc as s<3ssões da Assembléa, 

1\linisterio dos Negocios do Imperio.- I a~Directoria.- Rio da 
Janeiro em 9 de Agosto de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Na conformidade do A viso n. 52 de 25 da 
Maio de 1887, applicavel á materia da petição junta por cópia., 
declaro a V. Ex. r1ue o Dr. José de Andrade Pinheiro, Conego 
da Sé de Belem, tem direito do perceber os vencimentos que, 
como tal, lhe competem, não oLstanto ter accoitado o logar de 
membro da AssemlJléa Legislativa dessa Província., uma vez que 
prove o exercicio de sua;) funcções no Cabido; outrosim que podia. 
aesempenhal-as satisl'actoriamente durante as sessões da Assem
bléa: o que V. Ex. fará constar, para os devidos effeitos, ao 
lnspector da Thesouraria de [?azenda. 

Deus Guarde a V. Ex.-Jose' Fern~ndes da Costa Pereira Junior. 
- Sr. Presidente da Província do Pará. 

N. 33 - EM 24 DE AGOSTO DE 1888 

Não tem o caracter de emprego publico o Ioga-r de parteira da 
l\Iaternidade da [i'[Jculdade de :\Iedicina do Rio de Janeiro.; 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2a Directoria.- Rio de 
Janeiro em 24 de Agosto de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Não tendo o caracter de emprego publico 
o Jogar de parteira da Maternidade exercida por Alexandrina. 
Asty, pelo que não lhe póde ser concedida a licença de trinta. 
dias, que, para tratar da saude, solicitou em o requerimento por 
V. Ex. transmittido com officio de 18 deste mez, declaro-lhe 
que, á vista do que allega a requerente, cabe a essa Directoria 
dispensai-a do serviço por aquelle prazo, durante o qual se pro
cederá ao desconto da respectiva gratificação. 

Deus Guarde a v. Ex.-José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
- Sr. Director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 
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N. 34- EM 28 DE AGOSTO DE 1888 

Declara que cÓmpete ao · Inspector da Capalla Imperial contractar e 
dispensar, de accordo eom o respêctivo Mestre·, os musicos da 
mesma capellà. · 

Ministerio dos Negocias do Imperio.- 2a Directoria.- Rio de 
Janeiro em 28 de Agosto de 1888. 

Declaro a V. S., em resposta ao seu officio de 6 do corrente 
mez, que a essa Inspactoria compete contractar e dispensar 
os musicos da CapeHa Imperial, de acordo com o respectivo 
Mestre, o qual, entretanto, podara autoris'lr, conforme a conve
niencilt do serviço da musica, que os instrumentistas ou can
tores permutem entre si os logares em que tenham sido admit
tidos, dando disto conhecimento a mesma Inspectoria. · 

Deus Guarde a V. S.- José Fern•lndes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Inspector da Capella Imperial. 

N. 35- EM 30 DE AGOSTO DE 1888 

Sobre a classificação do; candidatos nos: concursos ao provimento 
dos Jogares dasj F~ulda.des de Medicina em que foram habilitl.dos 
só dous ou tres concurrentes. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2"" Directoria.- Rio de 
Janeiro em 30 de Agosto de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- De accordo com o que V. Ex:. propóz em 
12 de Maio ultimo, declaro-lhe que no3 concurso3 ao provimento 
dos ditferentes empregos dessa Faculdade, em que forem 
habilitados sómente dous candidatos, desde que a Congregação 
proceda a escolha de um delles par;t primeiro Jogar, deve-se 
ipso facto considerar classificado no segundo o outro concur
rente, observando-se esta regra quanto a classificacão para 
o 3• lo~ar, no caso de terem sido apenas tres os candidatos 
habilitaaos. 

Deus Guarde a V. Ex:.- José. Fernandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

- Expediu-se Aviso ao Director da Faculdade da Bahia. 
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N. 36 - EM 30 DE AGOSTO DE 1888 

l\Ia.nda. npplicar nos· preparadores da. 'ERcoLt Polytechnica, no caso 
de accumulação, o preceito contido n~ art. 146 dos Estat~tos da 
mesma Esenla. 

Ministerio Jos Negocias do Imperio.- 2 .. Directoria.- Rio lle 
Janeiro em 30 Lle Agosto de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Accusando o recebimento do Aviso do 1 
V. Ex. datado do 1\J de Junho ultimo, cabe-me declarar-lhe 
que, visto se tee entenditlo que o Decreto n. Hl95 de 14 de 
outubro de 1857, a r1ue !>e refere o de n. 2523 de 20 de Janeiro 
de lSGO, não se applica ao pessoal docente dos estauelecimentos 
dependentes do 1\iinisterio a meu c:~rgo, nem aos empregados 
que desempenham funcções que se ligam ao exercido do magis
terio, e por não h:wet· no.; Estatutos da Escola Polytechnica 
disposição acerca do abono de vencimento aos preparadores 
da mesma Escola no caso de accumulação de dous serviços, 
resolvi se observasse, relativamente á remuneração dos traba
lhos que o preparador do gabinete de zoologia André Gaudiele~· 
tem executado no de biologia industrbl dul'ante o inpedimento 
do respectivo serventnario, o preceito conti,Jo no art. 146 dos 
ditos Estatutos quanto ao pessoal do ensino. 

Nesta conformidade rogo a V. Ex. se digne providenciar 
afim de que s) pague ao refer-ido !)reparador a gratificação de 
que tl'ata o meu Aviso <le 9 de l\Iaio ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jose Fernandes'da Costa Pereira Junior. 
-As. Ex. o Sr. 1\Hnistr.) o Secretario de Estàdo dos Negocies 
da, Fazenda. 

N. 37- EM 11 DE SETEMBRO DE 1888 

Sobre o prazo dentro do <]Ual deverão ser justificadas as faltas d?~ 
alumnos e sobre a entrega das épurns, 

Ministerio dos Negocias do Imperio.- 2·' Directoria.- Rio de 
Janeiro em 11 de Setembro de 1888. 

Declaro a V. S., para os fins convenientes, de accordo com o 
que propóz em o!Iiciú de 19 de Junho ultimo, que as faltas de 
que trata o art. 72 do Regulamento dessa Escola só poderão ser 
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justificadas dentro do prazo de cinco dias contados daquelle em 
que o alumno se apresentar ; bem assim que as épuras devem 
ser entregues pelos alumnos na época que lhes for marcada de 
conformidade com o art. 66 do dito regulamento. 

Deus Guàrde a V. S.- Josê l<'ernande$ da Costa Pe1·e ·r a Junior. 
-Sr. Director da Escola de Minas. 

N. 38- EM 15 DE SETEMBRO DE 1888 

Deve s?r considerada niio justificada a' falta de comparecimento dos 
fnnccionarios que s~ conservarem auséntrs sem terem apresentado 
ll()S chefes das respectivas rPpartiçõAs, dentro do prazo lrgal, as por
ta rias de licença. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2• Directoria.- Circular. 
-Rio de Janeiro em 15 de Setembro de 1888. 

Para evitar a irregularidade de não serem apresentadas aos 
chefes das differentes repartições as portarias de licença quando 
concedidas sem vencimentos, considerando-se entretanto licen
cia~os os fnnccionarios em cujo favor é feita a concessão, recom
mendo a V. S. que, si, findo o prazo de um mez de que trata o 
art. 7° do Decreto n. 8488 de 22 tle Abril de 1H82, não for cum
prida aquella formalidade por parte de taes funccionarios, ainda 
que a licença tenha sido dada em prorognção, proceda a respeito 
delles na fórma das disposições que se referem a ausencia não 
justificada, do que immediatamente os prevenira. 

Dens Guarde a V. S.- José Fentandes da Costa Pe1·eim Junior. 
-Sr. Director interino da Academia das Bellas Artes. 

- Expediram-se identicos avi~os aos chefes das outras repar-
tiçees dependentes do Ministerio do Imperio e deu-se conheci
mento aos Presidentes de Província; 
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N. 39 - EM 15 DE SETEMBRO DE 1888 

, O pharmaceutic'l, que exerce o emprego de Secretario de Camara Mu
nicipal ou outro qualquer que o afaste de seu eetabelecimento, deve 
fazer op~ão, sob pena de ser-lhe cassada a licença para t~r phar
macia, ficando incu1·so na dispo>içio do art. 72, § 4o, do Regulamento 
annexo ao Decret') n. O"í5! de 3 de Fevereiro de 1886. 

:Ministerio dos Negocias do Imperio.- 1" Directoria.- Rio de 
Janeiro em 15 de Setemln·o de 1888. 

Resolvendo a consulta do Inspector de hygiene da Província 
da Bahia, qne me foi remettida por cópia com o officio da Inspe
ctoria Geral datado de 4 do mez findo, declaro a V. S., para o 
fazer constar âquelle funccionario, que o pharmaceutico, pro
prietario o gerente de uma pharmacia em certa localidade, não 
póde exercer o emprego de Secretario da respectiva Camara 
Municipal ou outro qualquer que o afaste do seu estabeleci
mento. 

O impedimento temporario ou prolong,ldo de que trata o 
art. 64 do Regulamento anuexo ao Decreto n. 9554 de 3 de Fe
vereiro de 1886, assento da materia, é, segundo manifestamente 
se deduz do respectivo texto, o que póde resultar de circum
stancias fortuitas, caso unico em que se aflmitte prepost0 na ge
rencia de pharmacia. 

Occorrendo, pois, o facto de accumular o pharmaceutico em
prego incompatível com a sua profissão, deve a autoridade sani
taria intimai-o a fazer opção, sob pena de ser-lhe ca'5sarla a li
cença par.t ter pharmacia, ficando incurso nas penas de multa e 
fechamento da pharmacia comminadas pelo art. 72, § 4", do men
cionado regulamento, si não der cumprimento a intimação. 

Deus Guarde a V. S.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Inspector Geral de Hygiene interino. 

N. 40 - EM 21 DE SETEMBRO DE 1888 

Faz diversu alteraçõe~ no Regulamento do ensino pratico dos alumnos 
da Eecola Polytechnica. 

Ministerio dos Negocios do Imperio .- 2 .. Directoria.- Rio de 
Janeiro em 21 de Setembro de 1888 . 

. Declaro a V. S., em resposta ao seu officio àe 6 de Julho ul
timo, que, attendendo ao que propôz a Congregação dessa Escola, 
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resolvi que o Regulamento do ensino twaticQ dos alumno 
datado de 4 de Dezembro de IH82 se observe com ns seguinte~ 
alterações: 

1 o Os relatorios,. mamarias descriptiva;; e outros tr·aiJalhos, a 
que se refere o § 5• do art. 3• daquelle regulamento, assim como. 
as plantas e desenhos de 7'te truta o § 2° do art. 4 ', deverão ser 
entregnrs na Secretaria 1 a E>cola, estr,; alt'• 15 de outubro e 
<HJnelles até 28 de FeverG.l'•\ para serem opportnna.mentc re
mettidos pda mesma Secretaria ás compdnntes ('OllHnissües ex:t
Jllinadoms afim de que os tenham em vista pot• oce.t~iiio 1!0 j ul
g·anwnto tlo;; exercícios praticos ; 

:! ."o ex<tme rlos exereicios times dt'S alnmnos dos tlillrrcntes 
cuJ·so;;, exceptna1los os do cm·so geral, se realizará na 2" ép(}(~:t 
lll:U'I'ada no art. ::,z dos Estatutos da Eseola, por I urmas de seis 
a lO a lumno:.;, per,mte uma commi:;:sfio do que ÜtJ'Ú parti' o lc.nte 
'Jllfl tivet· dii·i:~Hlo os exercidos; 

;~." O exame dos exercícios praticas fiJWI'S dos alnmnns do curso 
get·al, que se t~tfectuarú na l• ópoc,tlixada no cit<Hio al't. 52 perante 
Unta COllllllÍ-:são constituitla llU conformidade do rarag·npho 
antect'dente, deve vet·~ar sobre uma pt·ova g-raphica, !i•Jta no prazo 
maximo 1le quatro horas pelos :dunHJO~ diddido;; cm turmas niio 
execdentos de 10 cxaminnn•lo.-:, o 'IIIC f'on~i~lit·it na eonstr·u,·ção, 
de accôrdo <om os 1la1lo~ das c;ulcmd:t>- de campo, dn plantas, 
perfis longitudinaos o tn1n,.;n~rsacs, pl:tno.; cntntlo~ ,. r:tn·v.ts dn 
nivel; 

4. • Em todos os ditos exames as commis~ücs examinadora:; 
poderão argnir os alnmno;; sobre qnall]lWl' ponto C<llllpl'chendid·> 
nos respecth os programmas ; 

5.• O;; alnmnos do curso geral que, por molcstia devidamente 
provada, tiYel'ém deixado de snhmetter-:-:e a exame na I• época, 
poderito prostal-o na 2", caso o re'}ueit·nm em tempo. 

Dens Guarde a. \'. S.- Jowi Fer,wndes da Costa l'e1·eira Juni01·. 
-Sr. Dircct•Jl' rht Escola l'olytechnica. 

~. 41 - EM 2G DE sgTEMBRO DE 188R 

.\~ autoridades sanitarias 1l~vem liscalisar, nas Alfan<leg<s, a qüali
da•le da~ dt·ogas, vinhos e generos alimentic:og importado~. ainda 
<JHallllo ta~~ proJnl'l'<S yenham consignados a pal'iicnhrFS, 

Minísterio dos Negocias uo Imperio.- I• Directoria.- Rio do 
Janeiro em 26 de Setembro de 1888. • 

Não existindo no RegulamCilto de 3 de Fevereiro de 1886 re
stricção alguma quanto á tlscalisação da '}Ua!irhrlo rias ri! oga~, 

I.- Deci~ões tle 1888 4 
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I

dos vinhos e dos generos alimenticio3 importados, estabelecida 
nos arts. 24, n. 4, e 26, n. 12, devem o barmaceutico e os dele
gados de hygiene, que se acham na. Al&.n<tega incumbidos desse 
iaerviço, exercer a mencionada llscalisa.çii.o sobre ta.es productos, 
ainda que venham consignados a particulares, submettendo-os á 
'oompetente analys~. sempre que o julgarem necessa.rio: o que 
declaro a V. S., em resposta ao oiHcio de 22 do corrente mez. 

Deus Guarde a V. S.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. In~pector neral de Hygiene interino. 

N. 42 - EM 15 D .. OUTUBRO DE 1888 

') 

.A.a commissões julgadoras dos ,:oncursos ao provimenLo dos Jogares de 

adjuntos e preparadores das Faculdades de Medicina devem inLerpor 
parecer sobre as differentes pr~vas doa candidatos. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2• Directoria.- Rio de 
Janeiro em 15 de Outubro de 1888. 

Ulm. e Exm. Sr.- Cumprindo que, de accordo com os arts. 277 
e 279 dos Estatutos das Faculdades de Medicina de 25 do Outubro 
de 1884, as commissões julgadoras dos concursos ao provimento 
dos legares de adjuntos e preparadores dessa Faculdade interpo
nham seu parecer sobre as ditferentes provas dos candidatos, 
assim o declaro a V. Ex., que providenciará afim de que o 
mesmo parecer seja remettido á Secretaria de Estado com os 
demais papeis do concurso. 

Deus Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Director da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. 

-Dirigiu-se identico aviso ao Director da Faculdade da Bahia. 
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N. 43- EM 31 DE OUTUBRO DE J8fllt 

Nos autos de execução do aocordão proferido sobre cada recurso con
cernente a alistamento eleitoral, o Escrivão tem direito a custas, 
pela metade, da autoação, das d as certidões que passa, certi
ficando, uma a publicação do accordão, e outra a remessa das 
cópias deste aos funccionarios mencionados nos §§ i• e 2° do 
art. 83 do Regulamento eleitoral; e d!J. raza das cópias extrahidas. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- I• Directoria.- Rio de 
Janeiro em 31 de Outubro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Transmittiu-me o Ministerio dos Negocios 
da Justiç[l, por ser o assumpto da competencia do que se acha. a 
meu c:~rgo, o officio de 30 de Junho ultimo, do Presidente da 
Relação da, Fortaleza, e papeis que o acompanharam, acerca da 
exigencia de custas feita por um Escrivão do Aracaty pela pu
blicação e registro (los accordãos determinada no art. 83, §§ 1° 
e 2•, do Decreto n. 82la de 13 de Agosto de 1881. 

De nccordo com a opinião do dito Presidente da Relação, e 
considerando: 

Que o Escrivão da l• instnncia deve autoar a cópia do accordão 
remettida ao. Juiz de Direito, para poder certificar o cumprimento 
das diligencias ordenadas nos§§ 1• e 2° do art. 83 citado; 

QU<3 estas diligencias, necessarias para publiddade e execução 
do accordào, são complemento do processo de recurso, e, portanto, 
comprehendem-se na disposição da parte final do art. 80 do 
Decreto n. 8213, segundo a qual, em taes processos, os Escrivãel 
têm direito á percepção de custas pela metade ; 

Que, além da autoação, o Escrivão tem de certificar: I•, a pu
blicação rlo accordão por editaes e pela imprensa· onde a houver; 
2•, a remessa das cópias do mesmo accordão aos funooionariot 
mencionados nos§§ I• e 2• do art. 83: 

Declaro a V. Ex. que, noo autos de execução do accordão pro
erido sobre cada recurso concernente a alistamento eleitoral, o 

Escrivão tem direito a custas, pela metade, da autoação, das duas 
certidões referidas e da raza das cópias extrahidas. 

O que V. Ex. fará constar ao Presidente da Relação. 
Deus Guarde a V. Ex.-JoséFernawlesdaConaPereira JtmiM-. 

- Sr~ Presidente da Província do Cearft. 
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N. 44 - EM 31 DE Ol1TUBRO DE 188g 

l~··~ulvc tht\·i<bs s ,!,r~ a organisa<:;-,., tla lisL\ de ~upplente.~ de• 
.Jaizcs <lc l':tz. 

Minbterio dos 1\<!;.rocios. do lmpcrio.- !·• Dil'ectol'Lt.- Rio tJ,. 
Janeiro em 31 de Ontnbro de 18>18. 

111m. e Exm. ~~·.-Em o!Iicio de 10 tio corrente mcz suh
•wtteu V. Ex. :'t •lcci~ã" do (10Yerno as ~cgninte,; tlnYiclns: 

I.• ~npplcnl•·~ dt; Jniz•;s dCl Paz são s·•mpr<; unicamente os 
JILatro illltncdiato . .; ao -!" Jui1. do Paz primitiYo, ou antes o,; 
Jllntro qnc se ""gllc>lll ti<J 4° .Tni1. tle l'<tr. que exbtil· por ler hn.\·ido 
~·:t J'C·:,pcctiY:t lista :lll~:·nç-ão em Yil't\11\c <lc morte, mwlanç-n, 
lineollll·:ltiiJilirlade <•n c:cClh:t cln :dpun on :tI gnus dv,; que (:n·am 
eleito:;'! 

2.• O supplcntn imperli•loror qu:tlquermotiYo legal de assumir· 
a .iurhrlicl,'ã) rio C'al';!O continúa, não obstante, corno snpplonte ! 

3.a Tem a Camnra <·ompotcJwia para org-ani:iar a lbla do~ 
~npplcn tos ? 

4." No cn~o n!l1J'JWttivo, dc1·c n Canw.l'a, na org-anisar;iio rlessn. 
lista, oxelnir oo: 111wlatlos, de modo <JUC ~,-, lig-m·em n:t lista cs 
d<ladãt'S rcahwmtc mo1·adorcs n:t parochia on no <listricto '? 

Em I'espo:;ta cabe-me declarar a V. Ex. : 
Quo 1t Ja rluv[<.la rc~;olve-sc na conformirlarle da'? .. alternativa 

nclla 1igueatla. 
Sendo os suppl0ntr>s do Juizes de l'az o> qmth·o citlarlão.;; qne sn 

I hcs SIJguircm <'111 Yntos p01a orrlem da votaçiio, conformo dispõ~ 
o :11'i. 20i, ~ '?", do D('t:J·cto n. H'!!:~ rio 1:3 de Agosto de 1N81, ú 
<~OllSCfJUellt) fJlll', ll'all:'ft•rido lllll rlos SllpplclltC:> parn. a Ji~ta do;; 
.lni'l.c~ de l'nz, dr".-n J•:t-:snt• p:.tr·a n No Jogar· 11<1 dos votados o 
cidadão qtw nessa list .. t occup~wa o \.JU logat•. A legi~lação elei
toral confedu J':me:;õu,; cspeciae;; aos immediatos em ·votos ao 
.Juiz de Paz até o 4'', o deve exercei-a~ quem, por ter sido 
jm·amentado um supplentc, passou do 5° para o 4° Jogar na 
lista desses immerliatos. 

Que a 2a dnvirla resolve-se nffirmativmnente. Si o supplente 
exerce emprego rctl'ilJUirlo, ou nilo reside no distr·icto da eleição, 
circumstancias que o impedem tle as'mmir o cargo de Juiz de Paz, 
cump,·c à Cnmnra 1\lunicipalattenrlcl' a estes !\tetos unicamente 
quando tiYcr do jnrnment 1r algum supplente nn. vaga de Juiz 
n!l'cctivo. Ftir·a dest•) caso, dtwc a Camarn, quanto à lista dos 
snpplentes, cill;!it•-~o ú votação co!lsignada nas actns da eleição. 
Qnaes p1er lluddas, r/no a tal rc>f>eito pos~·11n occorrer na forma
ção dn. mes:t eleitora , serão decididas pelo Jnir. de Paz presidente 
cl:t mesma mesa, conforme prc.>ct'cve o art. 122 do citado Decreto 
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n. 8213, cabendo á autoridade que tiver de conhecer da eleição 
resolvei-as afinal. 

Qne, à vista da solução dada a za du vidn' resolve-se ne~tativa
mente a 3a, ficando a 4a prejudicada. 

Deus Guarde a V. E.t .- José Fernandes da Costa Perein.l 
J11nior.- Sr. Presillente da Província do Rio de Janeiro. 

N. 45- E\1 7 DE NOVEMBRO Dl~ Hl88 

Xii0 pó·\8 ""'" acceíto recm·so :'~ Corôa no caso em qne se all~ga notoria 
,-io\encia no exercício da,jnrisdic<;ã·) e po•ler espiritual, Binão quando 

n:lo houver appellnção para o "ll!'0riot· t•cclesia,tico ou não for pr0-

,-j,_\a a qne p!lrn a mc~ma :>ntorid:\1.\P couber • 

.\lini.-;terio tios Negoeios do Impcrio.- 2" flircctoria .-Rio de 
.Tancil'·J em 7 de Núvcnlhro de 1:)88. 

Illm. c Exm. Sr.- Foi ouvi1la :t Secção dos Nt'gocios do lm
pcrio do Conselho de Estnrlo soiJro o requerimento qnc V. Ex:. 
me onvion com officio de 25 do Setcmhro ultimo, acomp:mlta1lo 
das inl'ot'ulnções prestadns pelo Ret·m. Bispo Diocesano e pll!o Pro
curador 1la Corôa, o em qne o l'a•lre Franciseo Gonçal vos Bar
roso, l'unrlando-se no art. 1•, § 3•, do Decreto n. l!Jll rlo 28 1le 
Março de 1857, recorreu dos despachos <le }:~e 18 de Julho pro
ximo findo, rJne lhe tinham negado admissão no' concurso a qne se 
Jlrocerlera para provimento de uma cadeira de Conego na Cathe
'lral des:;n diocese. 

!'elo primcii'O dos sohreditos 1lesp::wlws o H.evm. Pr·ovisor do 
Bispa1lo considerou ar(lwlle S•COl'<lote in habilitado p:1r:~ o con
curso, por n:To ter npre~entado no prazo de tl'iuta dias, Im~rc:ulo 
<le cor.foi'miLlade com ns <lisposiçõcs vig-entes, os documentos in
di~pensaveis; e pelo segundo o Hevm.I:Sispo indeferiu a petição em 
que o mesmo sacerdote solicitam se prorog::tssc o prazo por 
outros ti'inta dias, afim de exhihit• taes documentos. 

Considerando que, de conformid::tde com os precisos termos do 
art. 7• do citado decreto, no caso do art. )0 , § 3°, em que se a !lega 
notori::t violencia no. exercício da jurisdicção e poder espiri
tual, só é cabível o recurso à Cot·ôa quando não houver ou não 
for provido o que competir para o superior ecclesiastico, e bem 
assim que, sendo facultativo aos Prelados, pelas leis canonicas, 
conceder o:1 negar a prorogação do .i à indicado prazo, os despa
chos do que se trata apenas porlhm dar logal' a recurso para a 
Relação 1\letropolitana, em vit·tude de taes leis, não sendo este 
admissivel pelo direito civil, segundo o qual se considera im
prorogavel o prazo de trinta dias marcado no Al vara das Facnl-
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dadas de 14 de Abril de 1781 para habilitação dos candidatos aos 
beneficios ecclesinsticos, foi a Secção de parecer que, desde que 
o. Padre Francisco Gonçalves Barroso deixou de usar do recurso 
para a referida Relação, não podia ser admittido o de que ora se 
trata. 

E Sua Magestarle o Imperador, Conformando-se com este pa
recer, Ha por l.Jem que assim o declare a V. Ex., para os fins 
convenientes. 

Deus: Guarde a V. Ex.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
- Sr. Presidente da Província de S. Paulo. 

N. 46 -EM 20 DE NOVEMBRO DE 1888 

Póde ser conferido o litulu de. agrimensm· a candidatos apprüvados 

anle~ da Pxpedição do Decreto de 31 de Dezembro de 1887, nos exa
mes especiaes de que dependia a obtenção do mesmo titulo on em 
exames equivalente~ a eRt~s. 

Ministerio dos Negocios do Imperio. - 2• Directoria. - Rio de 
Janeiro em 20 de Novembro de 1888. 

Declaro a V. S., em resposta ao seu olflcio de 3 do corrente 
mez, que póJe ser conferido o titulo de agrimensor aos candida
tos que, antes rla expedição do Decreto de 31 de Dezembro de 1887, 
se mostraram habilitados nos exames especiaes de que, na con
formidade das disposições que então vigoravnm, dependia a 
obtenção do mesmo titulo, o•1 nos que, de accordo com aquellas 
disposições, se consideravam equivalentes aos ditos exames. 

Deus Guarde a V. S.- José Fernandes da Costa Pereira Junior. 
- Sr. Director da Escola Polytechnica. 

N. 47 -EM 21 DE NOVEMBRO DE 1888 

Nas1 contas de) fornecimentos feitos em virtude de contracto deve-se 
declarar si foi ou não pago o aello proporcional. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2a Directoria.- Circular. 
-Rio de Janeiro em 21 de Novembro de 1888. 

Recommendo a V. S. providencie afim de que, nas contas dos 
fornecimentos que forem feitos a essa Repartição em virtude de 
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oontracto, se declare si foi ou não pago o sello proporcional para 
que no caso negativo se possa prooeder á respectiva oobranca no 
Thesouro Nacional por occasião de se. realizar o pagamento das 
mesmas contas. 

• Deus Guarde a Y. S.- Jose Fernandes da Costa Pereira Junior. 
-Sr. Director.daEscola Polytechníca. ·.... · 

-Expediram-se identicos avisos: 
Aos Reitores do Internato e Externato do Imperial Collegio de 

Pedro 11; 
Ao Director interino da Academia das Bellas Artes ; 
Ao Bibliothecario da Bibliotheca N tcional ; 
Aos Directores do Asylo de Meninos Desvalidos, Escola Nor

mal da Cô1·te, Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Imperial 
Observatorio, Instituto dos Surdos-Mudos e Instituto dos Meni
nos Cegos; 

Ao Inspector Geral da Instrucção primaria e secundaria do 
município da Côrte; 

Ao Engenheiro Dr. Paula Freitas e ao Director do Archivo 
Publico, pela ga Directoria; 

Aos Inspectores Geraes de Saude dos Portos (interino) e de 
Hygiene, pela Ja Directoria. 

N. 48 - EM 22 DE NOVEMBRO DE 1888 

Nos concursos que se realizarem nas Faculdades de Direito deve-•e 
proceder a terceiro escrutínio de oadá votação, ainda quando no 
segundo só um candidato alcance a terça parte dos votos. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 2• Dlrectoria.- Rio de 
Janeiro em 22 de Novembro de 1888. 

Foi consultada a Secção dos Negocios do Imperio do Conselho 
de Estado si, á vista das disposições do Regulamento complemen
tar dos Estatutos das Faculdades de Direito approvado pelo De
creto n. 1568 de 24 de Fevereiro de 1855, e1fectuou-se regular
mente o julgamento do concurso a que se procedeu nessa Facul
dade para o logar de lente substituto, vago por ter passado a 
cathedratioo o Dr. Tobias Barreto de Menezes. 

A referida Secção, á qual foram presentes os officios de v. S. 
de 19, 20 e 22 de Setembro ultimo e ()S demais papeis que os 
acompanharam, considerando que, segundo as indicadas disposi
çOes, a votação para se constituir...a~~a dos propostos até o 
numero de tres fem por fim · a.onrpesnf~ . ~Dijlo a habilitação e a 
classificação para.

1
_~a, ~··~~ iJbgàtfei,. ~~:'1~b~~ que se deve-

~·' ',' li ll ~ 'I 
\ , li 

~,·."' ', 
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;PÍ'oceder a 3° escrutínio de cada votação, ainda quando no 2° só 
um Cc'lndidato alc.1nce a terça parte dos votos, dando-se aquella 
por terminada si não houwr maioria absoluta nesse escrutinio, 
opinou que, ex vi do art. 161 do citado regulamento e de éonfor
midade com o Aviso n. 602 de ll de Dezembr•o de 1880, cumpre 
complctnr com relação ao julgamento de qne se tr.tta o processo 
e:;tabeleci•lo 1m 2"' p~rte do art. 160, procedrmrlo-se não só ao 
ultimo escrutínio qnanto ao c~ndidato que no segundo, concer
nente á votnção pal'a o 2° Jogar, olJtevc a. terç.(l, parto dos votos, 
como tuml•em, si e~se ern1didato for classitlcado no dito Jogar, á 
Y(ltaçiio que tem por fim escolhe!' o que haja de occupar o terceit·o. 

E Tenrlo Sua :\la ~restado o Imperador se Conformado com este 
pal'ecer, lia ro1· l1t>tn qne assim o declare a V. S. para os devidos 
c !feitos. 

Devolvo a Y. S. :ts proya,; escriptas qw> acoilllXmhamm o sen 
oiTicio de '2:! de Setembro. 

Dnns Guarde a V. S.- Jo.>é Femwufeg r/1t Costf! Pc1·eim Jwzio,·. 
- sr·. Dii'eC!.Ol' interino •la F<ICUI•lade de Direito rlo Hecife. 

-:\. 49- !DI 22 llln'O\'E:'\IBIW DE J88K 

Ded:ua o ,-endmcnt~ q·te comp;Jle ao empregado dependente •lo 
::\Iinistci·i·J d') Imp:riJ fl'H~ ac2'H.tnnla interinatn~?nte o ~xt:rcicio 1!1:. 

out.riJ t•mprt1 gn. 

l\linisterio tios :'{egocios do Tmperio. - 1" Directoria.. - Rio de 
Janeiro em 22 de Novcmbm de lHilS. 

lllm. c Exm. Sr.- Accuso o recebimento do olllcio rio 5 fin 
Julho do corrente ·anuo, com o qual V. Ex. trnnsmittiu o re
querimento em qnc o Dr. Frnctnoso Pinto da Silva, Inspector de 
saude do IJorto c intedno de hygiene dessa Província, reclama 
contra o procedimento da Thesonraria de Fazenda, qne só lho 
teU! pago a gratilicnção e não o vencimento integral deatc 
ultuno Jogar. . 

Conforme a di.;posição tla 2• parte do :wt. Io, combina•ht 
com a do art. 3°, § Jo, do Decreto n. 11>95 do 14 ue Outubro de 
1857, extensivo aos empregauo3 do Ministerio rlo lmperio em 
virtude do Decreto n. 2523 de 20 de Janeiro de 1860, o func
cionario que accumula. o exercício interino de outro emprego 
tem direito, alé mtlo vcncim:mto do seu Jogar, á 5a parte do 
emprego que serve interinamente, ou á gratificação deste, quando 
o vencimento se compõe de ordenatlo c gl'atificação, llovidn. 
unicamente pslo ell'edivo exercício. 



M:IKIST•RIO DO IMPBRIO 57 

Nestas disposições está comprehendido o reclamante, ao qual 
nio aproveita a do art. 5o do meneionado Daereto o. 1995, re
stricta, como do seu contexto se evidencia, ás pessoas que Dão 
llão e!Dpr~dos publicos e aos empregad.o.s de repartição estra:oha. 
ao Mimsterw a que pertence o emprego mterina.mente exere1do. 

Não proeede, portanto, .a reclamação sujeita á decisão deste 
Ministerio e deve ser mantido, pelos seus fundamentos, o acto 
da Thesouraria de Fazenda, que da ás disposições citadas a sua 
genuína interpretação. 

O que declaro a V. Ex., para os fins convenientes, em re
sposta ao referido otDcio. 

Deus Guarde a V. Ex.- José FsrnanàesdaOosta Pereira Junior. 
-sr. Presidente da Província. de Santa Catharina. 

N. 50- EM 24 DE NOVEMBRO DE lj:j88 

11' ixa a intelligenoia. do Regulamento de 3 de FeYereiPo de i886 com 
relação á autoridade oomp~tente p:~.ra decidiP os(reoursos interpo1to1 
dos acto, dos Delegados d~' hygiene 110 município da Côrte. 

Ministerio dos Negocios do Imperio.- 1 .. Directoria.- Rio de 
Janeiro em 24 de Novembro de 1888. 

Convindo fixar a intelligencia. do Regulamento annexo ao 
Decreto n. 9554 de 3 de Fevereiro de 1886 com relação aos re
cursos dos actos dos Delegados de hygiene no município da Côrte, 
declaro a V. S. que, apresentado ao Inspector Gerar de Hygiene 
o recurso interposto de conformidade collP a ultima parte do 
art. 36, deve o mesmo Impector submettel-o á Inspectoria 
Geral, competente para a decisiio nos termos do art. 174. 

Deus Guarde a V. S.-José Fernandes da Costa Per'eira Jurtlor. 
-Sr. Inspector Geral de Hygiene interino. 
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N. 51~ El\129 DE DEZE~IBRO DE 1888 
. r .. , 

() exame•de,geonietria. pt·estado nas aulas pt·eparatorias das Facul
·d~des de Dinito deve al,ra.nger a ge:Jme tria. plana e a geometria no 
e~paço. 

Míni,tcrio dos :-:!e~ocios •lo Imperio.- 2' llircctori<t.- H.io de 
Janeiro em 2<J 1\ü Dezembro de 188:L 

Sciente, pelo offieio 1le 23 de Novembro ultimo, de ter V. S • 
~eclarallo, em solução da consulta 'lue lhe fizera o presidente de 
·uma. das commi;;;;ões julg-adora:> dos exame;; de arithmetica. e 
.geometria. das aulas preparatoria~ nnnexa~ a essa Faculdade, qu0 

D da nltinn •\esta~ nwteriu,; resteingir-so-hi:'\ ao prog-ra.mma de 
geometrh plana, c 1he-me dccbt•at·-lhe qn~, tle accordo com a 
doutrina do A viso dirig-i,\o a V. S. em 18 de Fevereiro 1\o corrente 
anuo, não pode p1·e\ alc·~er semelhante restt·icção, poi~ que o vre
paratorio de rtuo se trat:.t abrange não si'nnente aquellf\. parte, 
como lambem a geometria no. espaço; não se devendo, portanto, 
julgar habilitado para a matrtcula no3 cur:l•JS snpet·ioi'e . .; o estu
dante cujas provas lot·cm limitadas a tal programma. 

Do facto de não tct• o respectivo profes.;;or das nulas l)t'epara
torias prceenchido o programma íb referida materi<t uiio póuc 
resultar <t conscqnencta jurirlic:t de se con,;iderar satisfeita a. 
<Jxigencia uo :.rt. 5:~ dos Estatnto:> de 28 de Abril de 1854, que 
•:tornou obrigatoria par.t a jil. indicada mah·icula a habilitação em 
.uma disciplina que de modo nenhum se reduz ao ensino por 
aquella fórm:t limitado. 

E porque, em virtude do alvitre que a \'.S. pareceu mais 
-acertado, muitos exnmin:Hlllos obtiveram approvação com refe
;reucia a um programmt incompleto, Sua. l\Iagestade o Imperador 
Ha por bem í(UC e;;tc~ po:;sam se.r a•Jmittidos, em l\Iarço proximo 
futuro, aos exames de geometl'h no espaço. 

Deus Guarde a V. S.- Jose Femmtdes da Costa Pereira }H»ÍOI'. 
-Sr. Director da l<\\cnldalle de Direito de S. Paulo. 
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N. 14 - EM 30 DE JANEIRO DE 1888 

Resolve o conflicto de áttribuição entre o Presidente d·e Perna.mbuco 
e o Juiz de Direito do cível da c:tpital, com referencia ao contracto 
celebrado pela Camara ;\lunicipal com Silva & Comp. para a 
colloca~ão de plac<ts. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2• Sec\,~ão.- Rio de 
Janeiro, 30 de Jaueirõ de 1888. 

Foi ouvida a Secção <le Justiça do Conselho <le Estrulo sol1re os 
papeis que acompanharam o oflkio n. 64 de 11 de Março do auno 
passado, conc3r·nentes ao cJntlicto de attribniçi'ío entre essa 
Presitlencia e o Juiz de Dir·eito do cível da capital, relativamente 
a um contracto celebrado pela Camara Municipal com Silva & 
Comp. para. collocação 1le placas com disticos contendo os nome!! 
das ruas e a numcraçã.o das cJsas. 

E St~<t Altezct a. Peinceza Imperial R~~g<mt 1, em Nome do 
lmpemdor, Conforman,lo-se por !mmediat'l. Resolução de 27 do 
corrente com o pclrecer da mesma Secção em Consulta de ll de 
Julho ultimo, Houve por bem Decidir que o .Juiz do cível do 
Recife proce<leu legalnwnte inter·vindo no nssumpto de que se 
trata, por ser sujeito à :ma jurisdicção. 

Deus Guarde a V. Ex.- Samuel 1VaUace .~[ac-Dowell.
Sr. Presidente da l'rovineia de Pllrnambuco. 

N. 15 - EM 4. DE FEYEREIRO DE 18538 

Os .otncia~• tla :G11arda Nacional aproveitados s~m r.ccesso de po.•to 
prestam novo jnr.unento. A nomeação parn. postos ex tine tos é 
insv.bsist~nle. 

:Ministerio 'los Negocios da Justiça.- 3• Secção.- Rio de Ja
neiro, 4 de Fevereiro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Com officio n. 2750 de 2 de :\Iaio do anno 
proximo passado submetteu V. Ex. á approvação deste Minis
terio as decisões qM deu a consulta feita pelo Tenente-Coronlll 
Commandante do 7° hatalhão de infantaria da Guarda Nacional da 
comarca de 1garapé-mi1·y, ness;L Provinch, dedarando: 

1. • Que, não tendo o C a pilão da 1 a companhia !lo dito batalhão 
João Ribeiro .Machado, prestado juramento dentro do prazo 
legal, nem sido reconhecido como tal, é insubsistente a sua 
nomeação para aquelle posto, em face das decisões constantes do 
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Aviso n. 340 de 15 de Julho de 1880, segundo o qual presta nevo 
juramento o official aproveitado sem accesso de posto servindo 
com apostillla lançada na patente- que. já possuía, porque 
extincto, em consequencia dareorganisà.çãp, o logar exercido por 
aquelle official, recebeu elle nova investidura. 

2. o Que o cidadão José Sertorlo Corrêa de Miranda, tendo sido 
nomeado Alferes porta-bandeira posteriormente ao Decreto 
n. 5573 C. e 31 de Março de 1874, que extinguiu esse 
logar (art. 16, § 3°), foi declarado a ess[l, i?residencia em 
Aviso n. 56:~ de 19 de Novembro de 1880, é nulla asu~t nomeação, 
não podendo subsistir a patente f[He lhe foi expedida. 

Approvando as referiáas decisõss, por seus fundamentos legaes, 
declaro, entretanto que poderá essa Presidencia, por bem enten
dida equidade, concerler di~pensa do lapso de tempo decorrido ttfim 
de que possa o Capitão João. Ribeiro Macha•lo cumprir o preceito 
legal de juramento e qne, ontrosim, podera aproveitar o Alferes 
José Sertorio Corrêa de Miranda nomeando-o, sem accesso de 
posto, p trauma das vagas existentes no referido 7° batalhão. 

Deus Guarde a V. Ex.-· Samuel W allacc lllac-DowcU.
Sr. Presidente da Província do P.i.rá. 

N. 16 - EM 6 DE FEVEREIRO DE 1888 

A autoridade policial não s~ p1de eximir d" comparec21" em Juizo para 

dep~r com~ t~t_:_munha e prestar juram~nto. 

l\linisterio dos Negocio'l da Justiça.- Gabinete.- Rio <le Ja
neiro, G de Fevereiro de 1888. 

Em otficio tle lO de Dezembro de 1886 consultou V. S. si a auto
ridade polici;\l é obrigada a dep'õr em processo particular a res
peito do facto do qual tem conhecimento em razão do carg-o. 

Sua Alteza Imperial Regente, em Nome de Sna Mngcstade o 
Imperador, ouvida a Secção de Justiça do Comelho de Estado, com 
cujo parecer se conformou por Immedüita Resolução de 26 de No
vembro ultimo, Manda declarar que,á vista da generalidade do art. 
86 do GoQ.igo do Processo Çriminal que a ninguem exime de depôl" 
como testemunha, a autoridade policial é obrigada a comtnrecer 
em Juiw,_ quando pa!a este fim notificada, seja qual for o pro
cesso publico ou partiCular, embor;:~. o facto que se procura ave
riguar tenha chegado ao seu conhecimento em razão do cargo ; 
assim como a prestar juramento, a que a lei sujeit:t todas as teste-
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munhas; ficando-lhe, porém, salvo o direito de negar-se a. qual
q~er revela~, si declarar sob a fé de juramento prestado que o 
que sabe é puramente confidencial. 

Deus ·Guarde a V. S.- Samuel Wallace Mac-Dowell.
Sr. Conselheiro Chefe de Policia da Córte. 

N. 17-EM 17 DE FEVEREIRO DE 1888 

Aos(officiaes E' praças d;~. reserva d~\Gua.rda Nacional das frouteiras 
não são applicaveis as disposições dos arts. 25 e 38 do Decreto n. 5573 
de 21 de :\larço de 1874, nem as do A,·iso de 23de Novembro de.1887. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- 2• Secção.- Rio de Ja
neiro, 17 de Fevereiro de 1888. 

Jllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para seu conhecimento 
e em resposta ao officio n. 62 de 26 de Dezembro ultimo, que, nos 
termos úo art. 50 do Decreto n. 5573 de 21 de Março de 1874, aos 
officiaes e praças da reserva da Guarda Nacional das fronteiras 
não são applicaveis as disposições dos arts. 25 e 38 do citado 
decreto, nem as do A viso de 23 de Novembro do anno proximo 
passado, expedido sobre Resolução de Consulta rla Secção de Jus
tiça do Conselho de Estado, devendo elles, porhnto, apresen
tar-se fardados e promptos para o serviço nos prazos 1egaes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Samuel Wallace Mac-Dotoell.
Sr. Presidente _da Província do Amazonas. 

N. 18- E:\1 18 DE FEVEREIRO DE 1888 

Mantem o acto da Presidencia de Minas Geraes que considerou vagoa 
os oiiicios de partidor, contador e distribuidor, exercidos por Fran-
cisco José Lopés. · 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2• Secção.- Rio de Ja
neiro, 18 de Fevereiro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi snbmettido á Secção de Justiça do Con
selho de Estado o recurso interposto por Francisco José Lopes 
do acto dessa Presidencia, de 23 ae Setembro de 1886, pelo qual 
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foram considerados vagos os officios de partidor, contador e dis
tribuidor por elle exercidos, visto não ter o recorrente, dentro 
do pra~o que lhe foi '!!arcado, . declarado. si o~ preferia ao Jogar 
de offiCJal da Secretaria da Assem bléa Legislativa dessa Pro v in c ia, 
que tambem occupa:va, e não poderem ser, por incompatíveis, 
servidos cumulativamente. 

E Sua Alteza. a Princeza Imperial Regente, em Nome do 
Imper.odor, Conformando-se por Imme·liata Resolução de 8 do 
cor1·ente mez com o parecer da me,;ma Secção em Consulta de 
2::1 de M•trço do anno p tssado, Houve por bem Declarar que não 
ha fundamento plausível para a interposição de recurso, e que 
deve ser mantido o acto que declarou vagos os mencionados 
officios. 

Deus Guarde a V Ex.- :mmuel Wallace ll:fac-D01oell.
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes. 

N. 19- EM 7 DI~ MARÇO DE 1888. 

Re~olve duvidas aobr{ impedimento por, p~rente,co. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeim, 7 ãe 
Março de 1888. 

Illm. e Exm. sr:- Em solução às duvidas submettidas por 
V. Ex. em officio de 4 do mez lindo, declaro a V. Ex. : 1•, que, 
nos termos do Decreto n. 6840 de 16 de Fevereiro de 1878, o 
impedimento de funccionarem no mesmo feito dous parentes, um 
como advogado e outt·o como escrivão, só se dá quando elles se 
acham entresi na razão de pai e lilho; 2•, que nenhuma disposição 
prohibe que seja nomeado e~crivão em qualquer Juizo o parente 
ae algum dos advogados do róro, seja qual for o parentesco 
existente entre elle,;, visto que ainda sendo pai e filho só ficarão 
inhibidos de funccionar nus mesmos autos; 3", que ja foi decidido 
pela Imperial Resolução de 25 de Outubro de 1881, á qual se 
refere o Aviso n. 546 do mesmo anno e mez, que, não sendo 
applicavel aos Promotores Publico:; a Ord. Liv. 1• Tit. 48, § 29, 
nem o art. 61 do Codigo do Processo Crimintl, nenhuma incom
patibilidade ha entre sogro e genro para servirem conjunctamente 
um como Juiz Municipal e outro como Promotor. 

Deus Guarde a v. Ex.- Samuel Wallace Mac-Dowell.
Sr. Presidente da Provincia.Jio.B.io-.Grande do Sul. 

,/~,.-\~ \ \\ ,- [' · ru C.~l: · 
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N. 20 - EM 8 DE MARÇO DE 1888 

Devolve diversos recur~os sobre registros de. marcas. d(\ f~:~,brica p:Jr ter 
cessado a competencia tlo Governo p;~~ resolvei-os. 

Ministerio dos Negocios da Ju'itiçt.- 2' Secção.- Rio de 
Janeiro, 8 rle Março de 1888. 

Sua Alteza a Princez<t Imperial Reg-ente, em Nome do Im
perador, Conformando-se por lmmediata Resolução de 29 do mez 
tindo com o p,trecer da maioria da Secção de Ju:;tiça do Conselho 
de «:stado em Consulta tle 27 de Janeiro antecedente, constante 
da cópia junta, H t por bem Mawlar devolver a V. S. os inclusos 
recu:·sos intel'postos por Loyola & Rabello, Norberto José ch ~ilva 
Coelho e Jo;;é lloreira \'pntura .Junior •le deci;;ões dessa Junta 
sobre r"gistro de marcas de fübricas, e dos quaes não toma conhe
cimento por terce,sndn a compctencia do Governo em virtude da 
Lei n. 3:J46 de 14 de Outubro ultimo, afim de que se faça disso 
intimnção ás partes interessatlas para que, dentro do prazo legal, 
contado rb data da mesma intim;wão, 110o~am c lias prvvalecer-se 
do novo recnrso lhcultwlo pelo art. lO da citadn, lei. 

Deus Guar,le a V. S.- Sam>wl lVallf!ce "lfac-Dotoell.
Sr. Presidente da Junta Commerciul dn, Cór'te. 

Na mesma conformidade ao Presirlente tla Junta Commercial 
de Bclem, com relaçiio ao3 recursos interpostos por Isidoro 
Pontes & Comp. o Jos•j ,\h-os de Fr·eitas & Comp. 

:--1. 21 - E)l 28 DE l\lARÇO DE 1888 

Exi;;e cópias authentic·ts das R~ntenças appellaclas _e dos acórdãos de 
eo::1firm3.r~ão ott ravog~ção e do.~ profC'ridos em revisão. 

Ministerio dos Negocios dn, Justiça.- 2a Secçiio.- Circular.
Rio de Janeiro, 28 de Março de 1888. 

Não podendo o Governo, por faltn, de immediatas provas 
praticas da intelligencia juridica dos Juizes, nn, administração da 
justiça avaliar por si do merecimento dos concurrentes aos 
logares vago~ e accesso, o dar p1·efer~ncin, ao mais ln,borioso e 
capaz, o que tanto imporh ao serviço publico, á autoridade 
moJ•al do preferido e á responsabilidade do Ministro encarr·egado 
da apr0sentação; ontrosim, convindo dli.r aos julgam!Olntos a 
maior publicidade, garantia a mais segura do direito dos que 
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andam no3 Juizos, e m~lhor ensino de jurisprudencia; Manda 
Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome do Imperador, 
que V. S. ordene aos escrivães do Tribunal da Relação que, 
!;~esta. data e logo que passarla3 em julg!'do as sentenças, inde
pendente do recurso tla revista, extraiam cóphs authentica> da 
sentença appellada e dos acórdãos de confirmação on reformà e 
dos p1•oferidos em revisão, pam serem com toda a urg-encia 
remettidos ao Ministerio dn, .lulitiça. compt·ehendendo os ofHcios 
tia Promotoria Publica, si na caus:t ti ver intervindo em razão do 
cargo, n:t fórma. do moclelo annexo, organisado de modo a 
fncilit,•r a classificação e impl'cssão dos mendomulos documentos. 

Dens Guarde a V. S.- rL Fe~·reira Yianna.- Sr. Conselheiro 
Prcsillente do Tribunal da Relação de ... 

J)i&t;rlcto Oo. Relação 

Província, comarca e termo (a f]Ue pertencer o feito). 
Juizo.- (Civil, Commercial ou Criminal.) 
Esct·ivão.-.F . 
. \cção.- (Sua e"pocie.) 
r\ ppdlação n ... 
Partes.- A ppellantes FF., a ppellados FF. 
Sentença appellada.- (Seu contexto, (lata e assignatnras.) 
Acórdãos proferidos.- (Contexto, tlata e assignaturas.) 
omcios (lo Promotor Puulico.- (Neste caracHll', no de Curador 

Geral dos Orphãos, ou no de Promotor de Capellas e Re~iduos.) 
OIIicios do Promotor da .Justiça. 
(.\. cópia. deve .ser authenticada p~lo esc ri vão, mas sem as' 

formalidades das certidões.) 

1\.elaçiio revisora 

Provincja, comarca e termo (a f]Ue pertencer o feito). 
Juizo.- (Civil, Commercial ou Criminal.) 
r\cção.- (Sua natureza.) 
Revista. n. 
Recorrentes.- FF. 
Hecorrülos.- FF. 
Sentença recorrida.- (Contexto, data e assignatura.) 
Acórdão do Supremo Tribunal de .Justiça.- (Conte.xto, data e 

assignatura.) 
Acórdão da Relação revisora.- (Contexto, data e assigna-

tura.) · 
Officios do Promotor da Justiça. 
(A cópia deve ser authenticada pelo escrivão, mas sem as 

formalidades das certidões.) 
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N. 22- EM 28 DE MARÇO DE 1888 

Exige c.ipia authentica das sentenças dos Juize~ ue Direito nas causM 
cujo julgamento definitivo ·ca~ em sua ,;Içada·~ riM profel'irlas em 
primeira inAiancia. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. -2• Secção.-Circnlar.
Rio de J,tneiro, 28 tle Março cle 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- :Não podendo o Governo, por falta, de imme
diata;; provas pratic[\s tht intelligcncia jurídica uos Juizeii na 
administração da ju~tiç<l, avaliar por si do m•wecimento elos con
currentes ao~ logare.; v.~gos e accesso, e da!' preferencia ao mais 
l~borioso e capn.z, o f]He_ tanto _im!}orta ao .s~rviço publico_, á nuto
rtdade mot•al do preferulo e a responsabJitdade do Mmtstro en
carregado da apresentação; ontrosim, convindo dar aos julga
mentos a maior publicidade, garantia a m'lis segura do direito 
dos Que andam nos Juizc;>s, e melhor ensino da jurisprudencia, 
Manda. Sua Alteza a Reg-ente, om Nome do Imperador, que V. Ex. 
ordene aoo; Juizes de Direito cbs comarc·1s gemes dessa Pro
víncia que façam extrahir pelos escrivães rlo seu Juizo, nas causas 
cujo julgamento rlelinitivo ca lJo em sua alçada, desta d;tta e logo 
que pass..1.da;; em julgaclo as s<:mtenças, cópias authenticas 
das mesmas e da~ proferidas em Ja instancia, para serem com 
toda a urgencia rrmettidas ao l\linisterio da Justiça, comprehen
dendo os officios da Promotoria Publica, si nas respectivas causas 
tiver intervindo em razão do cargo, na f<irnm do modelo annexo, 
organisado de moJo a facilitar a classiticn~·ão e impressão dos 
mencionados documentos. 

Deus Guarde a Y. Ex.- .L Fen·eira Viwmn.- Sr. Presidenú 
da Província de ... 

Província, com ll'C:.J c termo. 
Juiz de dirP.ito. 
EsCJ·ivão.- F. 
Cansa cível, commerrial ou criminal. 
Acção.- (Sua especie.) 
Partes: Appellantes, FF. appellados FF. 
Sentença de Ja inst<~ncia.- (Contexto, data e assignatur:~..) 
Sentenc:a do Juiz de Direito.- (Contexto, data e assignatura.) 
Officios do Promotor Publico.- (Neste caracter, no de Curador 

Geral, ou no de Promotor de Capellas e Resíduos.) 
(As cópias devem ser authenticadas pelo escrivão, mas sem as 

formalidades das certidões.) 
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N. 23 - El\1 6 DE ABRIL DE 1888 

Declara insubsistente~ os. conllictos sus.~itados p~lo Cot1selheiro Pro
curador da Coràa na.s(appellaÇõM em\ ~ões .. exe.~,\1-t!yas propostas 
pela Fazenda Nacional para. haver a importancia de multas. ap
plicadas por sonegação de impostos. 

l\linisterio dos Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de .Ja
neiro, 6 de Abril do 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secçüo de Justiça do Conselho 
•le Estado sobre os conftictos de attribuições suscitados. por 
V. Ex., por entender que e>tava o Tribunal da Relação da 
Córte conhecendo de objeeto administrativo, nas appellações 
cíveis ns. 6192, 6205 e 6213, em que a Fazenda Nacional con
tendo com Domingos Rodrigues de C<lrvalho, João Teixeira de 
Barros e Ventura José da Costa, contra. os quaes propoz acção 
executiva para haver a importnncia das multas applicadas pelo 
.\dministrador da Recebedoria, por sonegação do impostos, sendo 
que n. semelhante acção toda e qualquer defesa legitim:t poder
se-hia oppor, menos a que envolve.>se conhecimento da divida ou 
arguição de nullidade tlo processo administrativo. 

E Sua Alteza a. Princeza Imperial Regente, em Nome do 
Imperador, Conformando-se por Immediata Resolução de 4 do 
corrente com o parecer da mesma Secção em Consulta de 3 do 
mez findo, Houve por bem Decidir que, tendo o Tribunal da 
Relação comprehendido bem a sua missão, declarando insubsis
tentes os processos instaur.tdos, são improcehentes os menciona
dos contlietos. 

Deus Guarde a V. Ex.-A. Ferreira Vianna.- Sr. Conselheiro 
Procurador .da Coróa, Soberania e Fazenda Nacional. 

N. 24 -EM 12 DE ABRIL DE 1888 

Julgamento e eJTeitos do perdão d" penas impostaR pelas AssamblfaR 
~ P~Õ~ii1eiaes, 

Ministerio (los Negocias da Justiça.-3a Secção.- H.io de 
Janeiro, 12 de Abril de 18~8. 

Illm. o Exm .. Sr.- Por Decreto de 11 de Der.embro de 1885 foi 
concedido o perdão da. pena de p"rda tle emprego, imposta pela 
Assemb1éa Legislativa dessa Provincia ao .Juiz substituto da eo
marc:t da c·1pitat, Bacharel Antonio Augusto H.ôrlrignes de Mo
raes, que re<tSsumiu o exercício rlo cargo antes que o perdão fosse· 
julgado confo1·me a culpo, se;:rundo os preceitos do Decreto 
n. 1458 de 14 de Outubro de 1854. A' vista tle tal procedimento 

.T .- De~isíJes de i888 2 
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essa Presidencia, fundada no citado Decreto n. 1458 e no de 
m 2566 de 28 de Março de 1860, determinou por officio áquelle 
Juiz que suspendesse o exel'cicio rea<.sumido, até que o Governo 
Geral deliberasse sobre as duvidas em que ella se achava acerca 
dos eifeitos do indulto imperi<\1, e por este motivo o Juiz sus
penso julgando-se prt•judicarlo, reclamou rontra o acto da 
Presidencia perante este Minísterio, dando-lhe conhecimento 
das referid '8 duvidas, expostas em cópia do alludido officío, 
junto á reclamação. 
, Sua Alteza a Prínceza Imperial Regente, Tendo-se dignado 

E
vil' sobre o assunipto a Secção de Justiça do Conselho de 

stado, com cujo p <recer Houve por bem Conformar-se por Sua 
fnedíata Resolução de 8 de Fevereiro ultimo, Manda declarar 

a.ra os devidos eífeitos: 
L l. • Que não ha mo ti v o especial para dispensar de serem j ui
gados conforme a cnl pa, no,; termos dos citados Decretos de 
1854 e 1860, os perdõt~s de p~·nas ímpostns pelas Assembléas 
Legislativas Provmcíaes no uso da attribuiçã.o do at·t. 10 § li 
do Acto Addiciouul, porque a respeito dellas prevalecem as 
mesmas razões de alta cunvenienci.L que determinam a neces
sidade do julgamento tie conformidade para os perdões de penas 
impostas pelo Poder Judiciario; 

2.0 Que as Assembléas Legi5latívas Provinciaes, no uso da 
sobredita attrihuição, procedem como Tribunnes de Justiça 

, (artfl, 5• e 6• da Lei de 12 de Maio de 1840) e, pm·tanto, com
pete-lhes o julgamento de conformidade quando os processos 
estiverem pendentes das mesmas assembléas, o que aliás só se 
realiza nos casos em que os actos do Poder Morferador forem 
anteriores á publicação dos respectivos decretos condemnatorios 
expedidos por ellas. Afóra estes casos, por já estarem taes 
decretos em via de execução, compete aos Juizes :\tunicipaes nas 
comarcas geraes e n os Juízes de Dieeito nas comarcas especiaes o 
julgamento de conformidade lh graça com a culpa, Visto que aos 
juizes das execuções impõe o acto da publicação o dever d" provi
denciar sobre o cumprimento da pAna e o de julgai-a ex ti neta; 

3.• Que, finalmente, o perdão da pena de perda do emprego 
importa a reintegração do agraciarlo no mesmo empregn, quando 
este ainda estiver ·vago e o perdão ja houver sido julgado con
forme a culpa, excepto si o propt·io acto do Poder Moderador 
tiver sido condicional ou concedido com algunn c!:• usula re
strictiva, como aconteceu no Decreto Imperi:i1 de 15 de Novembro 
de 1871. Quando, por'ém, a.o tempo do perdão da pena <le perda 
do emprego este ultimo já estiver preenchido, então não tem o 
agraciado o direito de ser restabelecido no mesmo log-ar, mas o 
eff'eito do perdão neste caso é sa.lll'ar-lhe os serviços anteriores 
e habilitai-o para ser nomeado para o mesmo emprego, quando 
vagar, ou para outro da igual categoria. . 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferrei1a l'ianna.- Sr. Presidente 
da Provincia de Matto Grosso. 

c!V'I:I'\:P.:f\:AA.fl 
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f'i· 2&- EM: 17 DE ABRIL DE 1888 

O. pedidos de tbrneciar11nto de. moveis para .as- repartiçõe11 de poUcia 
dnem ser aco~~de-'cópiã· do inventario dos mo~eis per~
cen tes á repartição. 

Ministerio dos Negocios da Justiça..- 4• Sécção.- Circular. 
Rio de Janeiro, 17 de Abril de 1888. 

Illrn. e Ex:m. Sr.- Afim de se resolver melhor e mais segura
mente sobre a necessidade de novo fornecimento, convém que 
as respectivas autoridades, ao solicitarem a acquisição de movei 
para as repartições de policia, façam acompanhar sempre os 
pedidos de cópia do inventario dos moveis pertencentes á repar
tição, declar mdo-se as épecas do3 fornecimentos anteriores, as 
datas que hajam sido dadas em consumo por imprestaveis, e o 
estado dos existentes. -

Deu;; Guarde a V. Ex:.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidepte 
da Província de ..• 

N. 26- EM 20 DE ABRIL DE 1888 

~~ponsa_b_il~!!a.4-.e! .• d?, __ Juiz. Municipal que commeUe violencias'noexer
cicio das funcções ou a. pretexto de exercei-as. 

M~nisterio dos Negocios da Justiça.- Rio. de Janeiro, 20 de 
Abril de 1888. · 

Illm. e Ex:rn. Sr.-Em resposta ao otllciode V. Ex. de 13de 
Março. ultimo, a que acompanhou a informação do Juiz Municipal 
e de Orphãos do termo de Cabo Frio dessa Província, na qual 
confessa que, tendo-se apresentado em sua casa no mez de 
Agosto do anno passado, quando se achava no exercício interino 

·da vara de Direito, 22 escravos pertencentes a Francisco Luiz 
Pereira Nunes, protestando não voltar à. fazenda e ao serviço 
de seu senhor, resolvera à bem da manutenção da ordem, 
mandar reeolhel-os á Cl.deia e applicar palmatoadas aos mais 
insubordinados; declaro a V. Ex:. que no uso da'S attrib11ições 
d<> art. 5°,§ se, da Lei de 3 de Outubro de 1834 e de conJbrmidad& 
com a doutrin111 do A: vise n. 11 de 12 de Janeiro de 1854, póde 
& deve essa Presidencia. suspender e mandar responsabilisar o 
mesmo Juiz pela. V'iolencia. aomrnettida no exereicio das funeçt}es 
eu a pretexto de e:Areel-as, facto. previsto no art. 145 do Co. 
€rimina1. 
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Outrosim, constando da mesma informação do Juiz de Direito 
interino, que devolvo em original, que o Delegado de Policia 
Manoel Luiz de Souza Ramos fizera escoltar os referidos escravos 
até à f<tzemla, e ahi mandara açoitai-os, a,judando elle proprio 
a inflicçfio do castigo; bem como que o Subdelegado Joaquim 
Anto11io de Alcantara Pachec,o a quem fóra queixar-se o escravo 
Adão, de castigos excessivos infligidos por seu senhor José Anto
nio de Athayde e Souza, mostrando vivos e recentes signaes de 
prolongadas sevicias, fizera recolher o mesmo escravo á cadeia 
publica da cidade de Caoo Frio e ahi surral-o, convem que 
V. Ex., verificando esses factos, mande responsabilisar as ditas 
autoridades policiaes, e as demitta immediatamente, caso ainda 
occupem os cargos. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Viamw.-Sr. Presidente 
da Província do Rio de J aneira. 

N. 27- EM 27 DE ABRIL DE 1888 

SolJre 03 casJs d~ prisão ante., da culpa formada . 

. Ministerio dos Negocias da Justiça.- 3• Secção.- Circular.
Rio de JaneirJ, 27 Lle Abril de !888. 

Illm. e Exm. Sr.- Reproduzindo-se os casos de prisões antes 
de culpa formada', fóra. das rigorosas excepções prevenidas na 
lei, e sem nota, siquer, de culpa, com postergnção do direito 
gar.mtido pela Constituição do Imperio e subsequentes determi
nações, não obstante ninda por parte dllS autoridades o natural 
temor, de que não se devem presumir isentas, de incorrer em 
crime, expor-se ao justo resentimento dos opprimidos, sujeitos á 
propria culpa, mas nunca ao arbítrio da autoridade investida de 
poder para mais segura. defesa dos direitos dos cidadãos e con
siderada a impossibilidade de manter a ordem publica com a 
repetição de vexames illegaes da liberdade indivitlual, e de 
fortalecer no espírito publico a confiança e o respeito na lei e 
seus executores respomaveis, quando impunemente se preterem 
e atropellam ns formalidades garantidoras do mais sagrado dos 
direitos: Mancln. Sn:t Alteza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, que V. Ex. rerommenile a todas as autoridatles, n. quem 
couber o poder de ordenar prisões ou conhecer delhs, que obser
vem e façam observar com o maior escrupulo o que está deter
minado e pertence ás prisões preventivas por indiciados, sob pena 



J.IINISTEft.IO DA JUSTIÇA 2} 

de effectiva responsabilidade dos transgressores; o que espera 
Sua Alteza Imperial &agente, em Nome do Imperador, se 
'}umprirá, porque muito importa a liberdade individual e á ordem 
publica. · 

Deus Uuarde aV. E:t.- ~ .. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província de •.. 

<AA:FI:P~ 

N. 28- EM 27 DE ABRIL DE 1888 

S•>bre conce3são de !mandados dei busca. 

Ministerio do3 Negocias d~. Justiça.- :3a Sccçfio.- Circular.
Rio de Janeiro, 27 de Abril de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Sendo frequentes as queixas de ahusos nos 
actos de busca jit por serem expe:lido:; os mandado3 sem prova 
do requisito legal, ja por não serem guardadas ;;s form~<Lidades 
de sua execução, e cumprindo que as autoridades, pela fiel obser
vancia da lei, removam qualquer motivo de resistencia: Sua 
Alteza Imperhl a Regente, em nome do Imperador, Ha por bem 
Mandar declarar que, embora para a concessão do mandado baste 
a prova indicial,deve esta constar das allegações fundamentadas, 
documentos ou depoimentos offerecidos pela parte que requerer 
a diligencia, ou do auto que, antes ou dep'lis de etfectuada, 
incumba t'azer a autoridade que ordenai-a ex officio, afim de ser 
em todo o caso respeitado o direito á exhibiçiío dns provas garan
tido ao cirlarlão que S•lffrer a bu;;ca ; outrosim, que a ::wtoridarle 
policia,! não põde ordenar busca para a captura de si:nples indi
ciarias contra quem não houver mandado jutlicial de prisão, e que 
se deve seguir escrupulosamente o modo de execução prescripto 
na lei, prestnndo especial attenção ao:;; preceitos do:;; arts. 185, 
l8G,l97 a 199 do Codigo do Processo, quanto á entrada nas casas 
e fõrma das intimações. 

Deus Guarde a V. Ex:.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presi
dente da Provincia de ... 
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Recommenda a fiel e:s:ecução dae dispo3ições dos arts. 11!9 e 130 do 
Regulamento n. 121) de 31 de Janeiro de 1842 sobre reuniões e ajun
lamen tos illicitos. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 3 .. Secção.- Circular.
Rio de Janeiro, 27 de Abril d.e 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- A lei, tendo claNmente definido quaes as 
reuniões e ajuntamentos illicitos, determinou o modo por que 
devem proceder as autoridades para dissolvel-os; e, verifican
do-se que alguns conflictos se tem dado, ou por não haverem sido 
devidamente attendidos os característicos especiJcados nos 
arts. 282 e 285 do Corligo Criminal, que, unicos, fundamentam a 
prohibição, ou por não serem observadas as formalidades le!:l'aes 
noacto da admoestação ou da dispersão, ::iua Alteza Imperial a 
Regente, em Nome do Imperador, Ha por bem Ordenar que v. Ex. 
recommende ás antol'idades policiaes a fiel execuç11o das dispo
sições dos arts. 129 e 130 do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro 
de 1842 e da suas referencias ás do Codigo Criminal, que fixam 
o prazo dentro do qual deve ser feit:~ a communicação do fim 
gel'al da reunião com as declat'J.Ções neces&'lrias, especificam os 
mtentos que tornam illicito o ajuntamento, e determinam a 
fórma em que cumpre admoestar os reunidos, afim de que se 
retirem pacificamente e não incorram em pena, não podendo em 
caso algum a autoridade empregar a força pam desfazer o ajun
tamento, antes de haver preenchido as formalidades prescriptas 
nos arts. 289 e 290 do citado Codigo, sob pena de responsabilidade. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província de ... 

N. 30- EM 27 DE ABRIL DE 1888 

Recommenda o maior zelo na execução das leis e na admiuislração da 
justiça 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 3• Seçção.- Circulàr.
Rio de Janeiro, 27 de Abril de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Apezar das recommendações do Governo 
para que os magistrados e, em geral, os funccionmios publicos 
sejam mantidos no livre exercício de suas attribuições, têm-se 
reproduzido em algumas Províncias actos de sedição, que come-
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çando por des~catos e ameaças de diversos generos, têm chegado 
ao emprego ria forca. e elfectiva expulsão d;ts autoridades. 

Quasi todos esses actos têm sido explicado.,; pela impaciencia. do 
povo, e por deOciencia .. dos meíós de qu~ dispõe a Policia para. 
reprimir os ímpetos da indignação popular contra o procedimento 
de alguns deposita.rio.~ do poder. 

Sua Alteza Imperial a Regente, a cujo alto conhecimento foram 
levados esses fhctos, Tendo em consider>~ção a necessidade de 
firmar a confiança na lei d t responsabilidade dos empregados 
publícos, e ao mesmo te111po de garantil-os no exercicio.de ~Jl&S 
funcções, Houve por bem Recornmewlar o maior zelo na execUQiio 
das leis e na aduJÍnistr;~ção da ju.tiçn, e Ordenar: 

I. o Que os . P,resirlentes de Província, recebendo qualquer 
queixa ou representação endereç,tda ao Governo Imperial contra 
autori•l tde publica, mandem immedhtamente ou vil-a com espe
cil)cação dos factos arguídos e có ria dos documentos apresentados, 
fixanrio o pr •zo necessar•io para a respo;;ta, que sera publicada na 
folha offle~al da respectiva provincht, e llndo o prazo, com a 
resposta 011 sem ella, deverão, sem prejuízo das providencias qae 
couberem em silas. attribuições, transmittir todos os papeis com 
sua inform.oção e a que houver Prestado o Promotor Publico oa, 
tratando-se de Juizes perpetuo3, o Procur;tdor ·da Coróa, e 
quaesquer esclarecimentos obtidos, junt:tmente com um exemplar 
da folha em que haja sido puhlic~tda a resposta da autoridade 
arguida. · 

2.0 Que os Procuradores da Corôa e Promotores Publicas exerçam 
a maior vigil tncia sobre os excessos de autoridade e omissão no 
cumprimento dos deveres dos funcciomtriõs, representem ao Go
verno 11<1 Côrte e aós PresHentes n tS Províncias, sobre quaesqner 
violações da lei por parte dos seus executores, e promovam a 
respomabilidade conforme lhes competir; 

3. 0 Que os fu[)('Cionarios publicos, compenetrando-se do dever 
de cooperarem p:tra a firmeza do principio de autoridade, se 
mostrem igualm,mte escrupulosos na manutenção do respeito 
devido its garantias da liiterdade e as attribuições do poder 
pubJi,~o, de modo que a confiança n:t justiça previna os movi
mentos sediciosos, e não sejam estes tolerai.los a pretexto da 
deficiench da força policial, estando determinado na lei o meio 
regulnr de suppril-a, quando factos dessa natureza o tornem 
necessario. 

Deus Guarde a V. E:x:.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presideate 
da Província de .•. 
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N. :n - El\I 30 DE ABRIL DE 1888 

Oofficial da Gnarda Nacional promnido suc~essivamente aos postos de 
Tenente Cor.onel Comman•lante de h~ttrdhi\•) e Croroael Commamlante 

Snperior Lleve sol icilar D.mb~v; as pat 'tllJc<. 

Ministerio dos Negocio," lh Justi;a.~ 3• Secção.- Rio de Ja
neiro, 30 de Abril de !888. 

lllm e Ex:m. Sr.- Em olllcio n. 1775 de 4 do corrente mez 
consulta e~sa Presidencia si Simão 1llgno Pnes, nomeado par,\. o 
posto de Tenente-Coronel Commanrln nte do 2> uatalhão da res~rva 
tia Guarda Nncional da com1rca da Yigia, por Decreto de ~9 de 
Setembro do armo proximo pas-;ado, e promovido a Coronel Com
mandante Superior da mesm·• Uuarda por D.~creto de 8 de Feve
reiro ultimo, deverá ;;o!icihr a p •tente e nssnmir' o exercicio deste 
posto sem que solicite a ptt~nb e recelm. a investidura daqnelle 
outr·o; decbt·o a Y. Ex., para os rlevidos ell'0itos, que o ofiicial 
de quem se trata deverú solicitar ambas as patentes e tomm' 
po~se, snrce"sivamentP, dos postos de Tenente-Corene1 e de 
Coronel, sob p3na. de ticarem sem e !feito as tluas nomeações, por 
isso que n. patente dt~ste nltimo jJo,to, no,; termo;; em que foi· 
passada, pt·r>~nppõ} ha.ve:· sir.lo o olficial empossado do posto de 
Tenente-Coronel 

Deus Gnartle a V. Ex.- A. Fe1·rcirtt Yifm.w.- Sr. Presirleuto 
tla l'rovincb do Pará. 

N. 32- EM 2 DE :\!AlO DE IR88 

Pod~m ~C'l'\·it· no tnes 11/J tenno do~ts irnüios, nn1 e )lllo TahcllifiiJ do 
jwlicial e outr<O eomo Collector. 

l\linisterio dos Negocios <h Jn,.;tiçt.- 2" Socção.-Rio de Ja
neiro, 2 de Maio •le lH88. 

lllm. e Ex:m. Sr.-Com referenci:t ao Aviso n. lG de 21 de 
Abril do armo pas:-;ado, declaro a V. Ex. qnc nem a Ord. Li v. 1°. 
Tit. 79, § 45 nem outra qualqner lei ou der~isão do Governo 
prohibe qne, no mesmo termo, sirvam dous irmãos, um como 
Tabellião do judicial e outro como Col!Pctor ; o nem mesmo ha 
entre essPs dou;; cargos rebções de dependencia ou tiscalização 
tt que se possam applic,,r as regrt~s de incompatibilidade estabe
lecitlns pelas Ordens do Thesonro ns. G e 7 do 8 de Janeiro 
de 1877. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Yianna.-Ao Exm. Sr. 
Conselheiro Ministro dos Negocios da Fazenda. 

~~ 
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N. 33 -EM 2 DE MAIO DE 1888 

As multas itnpostas em virtude do art. 2° da Lei n. 601 de 18 de Se
te~b~~de 1850 ou do art. 8• da de n. 3311 de 15 de Outubro de 188G, 
constituem P'n?- criminal cuj:t iniportancia p~Cillliaria pertence ás 
Camaras Mtmicipaes. 

1\linisterio llos Negocias da Justiça.- 2" Secção.- Rio de Ja
neiro, 2 de Maio de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- No officio junto ao de,.;~a Presidencia n. 23, 
de 23 de Junho do anuo passado, c0nsultou o Juiz de Direito da 
com<lrca de Manhuassu si a multtt de que traia o ar·t. 2• da Lei 
n. GOl de 18 de Setembro de 1850 pertunce ao otrewlillo ou á 
Camnra Municipal. 

Em resposht declaro a V. Ex. que as mnlt:ts impostas em 
virtude do citado art. 2°da Lei n. 601 de!Rtlc Setembro de 1850, 
ou do art. s• da de n. 3311 de 15 1le Outubro de l88ü, não con
stituem satisfação civil do damno, mas pena c!'iminal, cuj;t im
portanda pecuuiari<L pertence as Camaras l\1unJciptVJ::> ex vi do 
art. r.>G do Codigo Criminal que est:.theleceu e~se destino ger·al 1Lt 
pena de multa mantido pelo art. lG da Lei n. 1s::o de 27 de 
Setembro de 1870, e do qual não peide ser desviado siniio por 
lei especial, como é expresso no art. 4:15 do R()gnl:tmcnto n. UO 
de 31 !le Janeiro de 1842 e art. !)o do Regulamento approvado 
pelo D~creto n. 595 de lO de Março de l84V. 

Deus Gmtrde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.-Sr. Presidente 
da Província do Minas Gemes. 

N. 34- E:\1 4 DI~ MAIO DE 1888 

O snccessor julg.tdo in habilitado de continuar n:tj serventia <le': um 
otlicio _de justiça por falta dó pagamento <la t~rça parte dos rendi
mentos, não póde ser novamente nom'ado para a mesma serventia 
em quanto viver e tiver direito ao terço dos rendimento' o serven
t·mrio vitalicio. 

Ministerio dos Ne~ocios da Justiça.- 3a Secção.- Rio de Ja
neiro, 4 de Maio de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em officio n. 459 de 9 de Der.embro do anno 
passado V. Ex. consultou si,-11--vist:t--OO.aç_ordão de 10 de Junho 
de 1884 do Tribunal, cla~lufff>~~ ~., ~~v}idor, que condemnou 

, :"'\'._ . ) , . 'A 
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Fr~ncisco Benicio dos Passos à inhabilitaQão para continuar na 
s~,lventia dos officios de 1 o tabelliã'> de notas e annexos do termo 
da I Barra do Rio Grande, por não haver pago o terço dos rendi
mentos devidos ao serventuario vitalício, podia nomear nova
mente, como de facto nomeou, o referido cidadão, successor dos 
mesmos officios, em cujo perdimento havia incorrido tambem por 
ter entrado em exercício ·sem pagar os direitos fiscaes do res
llectivo titulo. 

Resolvendo o mencionado acórdão, declaro a V. Ex. que o 
suecessor, julgado inhabilitado de continuar em uma set•ventia· 
por não satisf<lzer a imposta obrigação de pagar aunualmente 
aos serventuarios vitalícios a terç<t parte dos rendimentos, nos 
termos do art. 3° do Decreto· n. 4683 de 27 de Janeim de 1871 e 
arts. 117 e 118 do Regul:unento de 28 de Abril de 1885, não póde 
ser novamente mnneado para a mesma serventia emquanto 
viver e tiver direito ao terço dos ren1limentos o serventuario 
vitalício, em garantia de cujos direitos foi proferida a sentenoa 
pelo poder competente, si bem que desta não resulte inhabilidade 
para outros empregos ou serventias. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província. da Bahia. 

N. 35- EM 26 DE MAIO DE 1888 

I~voca a intervenção do.~ Preln.,los Diocesanos para execução da lei que 
extingue a escravidão no Braz i!. 

Ministerio dos Negocios da Just1ça. - Rio de Jane1ro, 2ti de 
Maio de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Constante, comp tem sido a Igreja de 
Nosso Senhor Jesus Christo, no empenho de condemnar a escra
vidão e libertar os escravos, já pela palavra de seus Pontífices, 
já pelo sacrificio de seus heróes votados a esta obra de piedade 
santa ; reconhecido ainda o Governo Imperial aos Bispos brazi-

1 eiros, que exhortaram a seus diocf'Sanos de renunciar do abo
minàvel imperio, que, com postergação do direito natural, 
exerciam sohre seus semelhantes; e convindo dar intelligencia ã. 
Lei n. 3353 de 13 tle Maio do corrente, por que foi declarada 
extincta a escravidão no Brazil, de modo que os mais rudes 
moradores do lmperio não ignorem os direitos e obrigações que 
descendem de tão feliz nova, com a maior confiança invoco a 
intervenção de V. Ex. Revm. para que haja de determinar aos 
Revds. Parochoa de sua Diocese que, nas missas conventuaes, 
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leiam aos assistentes a integra da referida lei e os aconselhem 
a coopPrar na sua execução pelo esquecimento do passado, amor 
ao trabalho e reciproco a.~ilio. 

Deus Guarde a V. Ex. Revm.- A. Ferreira Vianna.
A S. Ex. Revm. o Sr. Arcebispo e Primaz do Bra7.il- Bahia. 

Na mesma conformidade aos Bispos das outras Diocllses do 
Imperio. 

N. 36 - EM 2 DE JUNHO DE 1888 

A derogação do art. 12 da Lei de 5 de Outubro de 1885 abrange todaa 
as 1 acções e ex<'cuções hypothecat•ias em virtude rle conlractos cele
brados antes e depois desqa lei. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.-2 .. Secção.- Rio de 
Janeiro, 2 de Junho de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Resolveo 1o a duvida suscitada pelo Juiz 'le 
Direito da comarca da Parahyba do Sul, declaro a V. Ex .• em 
resposta :.o olflcio de 6 de Abril ultimo, que a derogação d9CI'e
ta.da pelo art. 12 da Lei de 5 de Outubro de 1885 abrâbge todas as 
acções e execuções hypothecarias movidas quer em virtude de 
contractos celebrados antes, quer depois dessa lei. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província do Rio de Janeiro. 

N. 37- EM 9 DE JUNHO DE 1888 

paisanos não podem ser nomeados ofticia~s do Corpo Militar de 
Policia da Côr~e. 

Ministerio dos Negocios ~da Justiça.- 3 .. Secção.- Rio de 
Janeiro, 9 de Junho de 1888. 

Deolaro a V. S., em resposta ao seu olflcio n. 59 de 28 •le Maio 
ultimo, que deixa de ser deférido o requerimento em que Luiz 
Felippe Pereira Leite pede a nomeação de Alferes desse corpo, 
por isso que o art. ll do Regulamento approvado pelo Decreto 
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n. 9395 de 7 de Março de 1885 está limitado pelo art. 9•, do qual 
se deduz que os paisanos não podem ser nomeados otHciaes do 
mesmo corpo, e que estes só serão tir~dos das classes taxativa
mente declaradas no citado art. 9•, o que communico a V. S. 
para sua intelligencht e fins convenientes. 

Deus Guarde a V. S.- A. Ferreira Vian;ca.- Sr." Coronel 
Commandante Geral uo Corpo .Militar de Policia da C(de. 

N. 38- E::\1 lG DE JUNHO DE 1888 

A p:n·centabem nwre:l'la nos ads. 82 c 8:3 tio Hrlgulamenlo n. 213.1 
tle IG th Junho <lc 18::í'.l, pat·a o~ CuradorcB ue beran~as jacentes, 
só lhes é devida rpw n<lo forem encarreg:tdos tb arrecadação, guaru<t 
e lirplitlação tia hcran~a. 

l\linisterio elos NP,zocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de 
Janeiro, lG de J unltu de 1888. 

lllm. e t<:xm. Sr.-Com o olficio n. 130 de28 de Junho l!o 
anno p 1ssado snhmetteu essa Presiuencia i decisão tleste Mi
nisterio a representação tlocllment:tda, que devolve, do Curador 
geral ue ausentes •h comarca !la capital com referencia a rei u
ctaucia do encarregarlo tlo Con:mlado de Portugal em cumprir o 
manrla•lo expellido para ptgttmento de sn 1 porcentagem na 
arrec:t•lação uos hens de raiz per·tencentes ao espolio do subtlito 
portuguez Antonio da Silvá Pontes Guimarães. 

Em resposta rlecl1ro a. V. Ex. que, qtundo a arrecadação, 
guarda e lirtui<laçilo <la her.mça pertonce aos Consules, não tem 
Jogar a. porcent-tgem m:wca·l t no,; arts. 82 e 83 do H.e~ulamento 
n. :2433 de 15 ile Junho de 1859 para os Curadores de heranç:ts 
jacentes, a qual só é devirla quando forem elles encarregados 
daquelle trabalho na falt[l, dos Agentes comutares. 

D:ms Gu:trde a V. Ex.- A. Ferreira Viannt~.- Sr. Presidente 
da Província de PernamlJuco. • 
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N. 39- EM 16 DE JUNHO DE 1888 

Aos magistrados apo,sentados noi! termos do art. 29 § iO da Lei 
n. 2Õ33 de 20 de Setembro de 1871 comp~t~ o ordenado do carg11 que 
exerciam, embora nã.o hajà.m completado o 'triennio. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. - 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 1ü de Junho de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de remetter a V. Ex., para 
os fins convenientes, os títulos de nomeação do Desembargador 
aposentado Conselheiro Luiz Antonio Pereira Franco. Por esta 
occasião, e attendendo ao que me foi requerido, declaro a V. Ex. 
que compete ao mesmo Desembargador o ordenatlo inteiro do 
referido logar, nos termos do art. 29 § lO da Lei n. zo:n de 20 
de Setembro de 1871, por contar mais de trinta annos de serviço 
(35 annos, sete mezes e ll dias), embora não houvesse completado 
o triennio nesse cat·go, ficando portanto excluído rlas vantngens 
concedidas pelo Decreto n. il:l09 deU de Ontuhro de 188(j. 

Deus Guarde a V. Ex. -A. Fe~·reira Vianna.- Ao Exm. Sr. 
Conselheiro Ministro dos Negocios da Fazenda. 

N. 40- EM 22 DE JUNHO DE 1888 

As Juntas Commerciaes não têm competencia para cassa1· a carta de 
negociante matriculado. 

Ministerio dos Negocios da Justiça:- 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 22 de Junho de 1888. 

Deferindo a petição em que Luiz Maria de Mattos recorreu da 
decisão dess1. .Junta que mandou C<tssar a carta de negociante 
matriculado, .sob o fundamento de ter sido aquelle titulo obtido 
ob e subrepticiamente, por isso que em 7 de Novembro achava-se 
ja f<tllido quando requereu, â. Yista do despacho de 16 do mesmo 
mez, que declarou aberta a fallencia retrotrallindo-a a 40 dias 
nos termos do art. 806 do Codigo do Commercio ; declaro a V. Ex. 
que não póde s<~r mantida a mesma decisão, porquanto não é 
bastante o despacho · declaratorio da f<tllencia, retrotrahinqo á 
data anterior a da petição do fallido, para se dar por averiguada 
a ob e sut.repção da matricula ordenada pela Junta Commercial, 
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e tão pouco para autorisar a cass'1ção do respectivo titulo, sem 
fórma nem figura de processo e no presupposto de competencia, 

· qne não se presume e deve fundar-se em disposições expressa.'i de 
lei, que no cJso falta. · 

Den,; Gu1rde a. v. Er.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Junta Commercial da Córte. 

N. 41 -EM 23 m~ JUNHO DE 1888 

Pela asaistencia ás avaliações e inquirições de te~temunhas, salvo nas 
acçõea em que o~ menores forem vencedot'es, nenhum emolumento 
cab3 aoq Cut'adores gerae~ de orphãos; e a estes assiste o diteito de 
louvarem-se em avaliadores por parte dos orphãos, e escolherem 
entre os louvados dos outrog, 

Ministerio rios Negocias da Justiça.- 2• Secção.- Rio de Ja
ncÍl'O, 23 de Junho de 1888. 

11\m. e Exm. Sr.- Em solução ás duvidas suscitadas pelo 
Curador geral d11 orphiios do ter·mo de Campo3, a que se refere o 
officio rlessa Pre~irlencía de 16 rlb mez lindo, declaro a V. Ex. : 

QTV', segundo a rloutrina doi A vísos ns. 453 de 21 de Setembro 
de 1880, 85 de 19 de Fevereiro de 1881 e 35 de 14 de Der.embro 
de 1885, nenhum emolnmrmto cahe aos Curadores aeraes de 
orrt.ão-' pela a,;~istencía às avalhçõe.> e inquirições de testr>mu
Jlh ·~. salvo qunndo taes diligencias se effectuarem em acção ou 
dern:. mia ern qne os menores ou P'l"soas miseraveis forem ven
cerf,,, es. 

QtH~, nos t•~rmos rh Ord. Uv. 3•, Tit. 17 e Aviso n. 51 rle 6 de 
Fever·f'iro de 1871 assiste aos mesmos Curadores geraes de 
orphií.•l'l o •lireito rle l•nv.trem-se por p.trte r lestes em rwaliadores 
e escolherem entre os louvados dos outros interessados, compe
tin1o a nomcaçã.o aos Juizes unicamente no caso de revelia das 
P'lrtes. 

Dr>ns Gtnrde a v. Ex.- .4.. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Pro.vincia do Rio de Janeiro. 
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N. 42 - EM 17 DE JULHO DE 1888 

O Juiz Municipal não pó de serTir com uT supplente 8eu tio 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2• Secção.- Rio de Ja-
neiro, 17 de Julho.de 1888. · 

lllm. e Etm. Sr.- Em resposta ao officio dessa Presidencia 
n. 79, de 21 de janeiro ultimo, declaro a V. Ex. que a doutrina 
do A viso não colleccionado de 12 de Junho de 1886 que decidiu não 
haver i imcompatibilidade em servirem dous supplente3 do Juiz 
Municipal, um sobrinho do outro, não póde ser applicada ao caso 
de um Juiz Municipal effectivo e um supplente do mesmo, sendo 
este tio daquelle, cujo impedimento é confirmado pelos Avisos 
ns. 73 de 19 de Fevereiro de 1866 e 124 de 29 de Março de 1873, 
baseados no principio geral da Ord. Li v. 1 • Tit. 79 § 45. 

Deus Guarde a v. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província do Piauhy. 

N. 43 - EM 18 DE JULHO DE 1888 

Providencia sobre a eliminação de) eleitores fallecidos. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2• Secção.- Rio de Ja
neiro, 18 de Julho de 1888. 

Sendo indispensavel p!tra a fiel observancia do art. 94 do 
Decreto n. 8213 de 13 de Agosto de 1881 e do art. 5• do de 
n. 9700 de 17 de Outubro de 1887 que o Ministerio do Imperio 
tenha conhecimento exflcto do numero real de eleitores existentes 
nas parochias do município da Córte, cumpre que Vm. de con
formidade com o disposto no art. 41 do Decreto citado n. 8213 
de 13 de Agosto de lti81, requeira aos respectivos Juizes de Direito 
na proxima revisão de alistamento eleitoral e nas seguinte~ a 
eliminação dos eleitores fallecidos desde o anno de 1881 e cujos 
nomes continuam a figurar nas listas que até agora têm sido re
mettidas aquelle Ministerio. Para esse fim deverão ser fome
cidas gratuitamente pela repartição ·da Empreza Funeraria, nos 
termos do§ 1° in fine do referido art. 41 do Decreto n. 8213, as 
certidões de obito que forem requisitadas e sem as quaes, ex ,i do 
art. 40 §. I• do mesmo decreto não podem os Juizes de Direito 
fazer a eliminação dos eleitores mortos. 

Deus Guarde a Vm.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Promotor· 
Publico da Córte. 

Deu-se conhecim~nt9 ao Adjunto dos Pmmotore~. 
~~ 
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N. 44 -EM 20 DE JVLIIO DE 1888 

Declara improce1len1c a Reclamação do offi.cial do R"gistro de hypothe
cas da capital do !tio Gt·andc <lo Sttl contra o act'J que creon 

pl"ivaLinuncntl' c:=;t~ (,fHcio. 

l\linisterio do:; Neg-oc:ios •ht Justiça.- 2' Secçiio.-Rio de .Ja
neiro, 20 de ,lul\tn uc 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Co·!l o olficio n. 963 tle l7 Je Março ultimo 
v. Ex. transmittiu o re p1erimento em que José Vicente da Silv!t 
Telles, 1 o tabellião <lu pnl,E·: 1 jmlicial e nota,; e otnrial do Registro 
<l'eral de hvpothecns do termo e comarca da capital dessa Pro
~incia, rechtlll:J contm o Decreto n. 987i de 2\J de Fevereiro 
deste :mno.que creon privativamente o ultimo uos referidos olfi
cios. Em respo.;ta dednro a V. Ex. qne, estanrlo o lioverno Im
-perial autorisaclo pelo Decreto n. 345:~ de 26 oJ,. Aln·il ue 1865 a 
~rear, nas capitaes das ProYincias, o ollicio dn olllcial Jo Registro 
geral de hypotlwc:ts, n::io proce<le a redamaçiío, c •PIO comp~te :t 
essa Presidencia resolver sobee a conveniencia da opção, a f[tlal 
não tem direito perfeito aquelle serventuario, visto se tratar de 
nova creaç::io de um olficio, cnjD, accnmulação a lei só permitte 
do mmlo provisorio. 

Deus Gunrde a V. Ex.-A. Fe1"reira Vianna.-Sr. Presidente 
da Província de S. Pedro do Itio nrancle do Sul. 

N. 45- El\1 21 DE .JULH') DE 1888 

Recommenda a convocação de seo~ões extraor,Jinnda~ <lo 1Jury da C,)rle. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de Ja-
neiro, 21 de Julho ae 1888. . 

Havendo actualmente na Cas:~. de Detenção mais tle 80 réos 
pronunciado3, rtne aguardam ha muitos mezes o julgamento, e 
verificando-se que as sessões ordinarias do Jnry não são suifi
cientes pnra qne poss1m, com a necessaria promptidfio, ser jul
gado~ o~ me~mog réus e o,; alliançatlo>, taml1em em grande nu
mero; convem •tue sejam convocadas sessões extraordinarias, 
de conforrnilhtde com o disposto nos Decretos n. 4861 de 2 de 
Janeiro •le 18i2 e n. 4124 ele 9 de Maio de 18il. 
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Do reconhecido zelo de V. S. pela administração da justiça 
confio que convoque partt o proximo mez de Agosto uma das 
sessões extraordina,rias do J ury, designando para a reunião o pa
vimento terreo da casa da Relação. 

Deus Guarde a V. S.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Juiz de 
Direito do 5" districto criminal da Côrte. 

Idcntico ao do 4• districto criminal, afim de convocar outra 
:;c;-;,;iio par<t n mer. de Setembro. 

~. -!G- E:\l :!3 DE JULHO DE 188H 

'. 
l'nolent sr•r <tccumnla:ios os cargos de Curador geral de Ol'phãos e ~ecre-

tario da Camara Municipal 

Ministerio dos Negocias da, Justiça.- 2• Secção.- H.io de Ja
neiro, 2:1 ue Julho de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao officio 
n. 370 de 28 do mez findo, que, não havendo lei ou disposição do 
Governo que estabeleça incompatibilidade na accumulação dos 
c:n·g·os de Curador ~eral rle orphã.os e Secretario da Camara 
1\lnnicipal, nem Renâo applicavel ao caso a doutrina do Aviso 
n. 28 de R de Maio de lR86, referente ao procurador, cujas 
1'nncções são diversas, não existe razão qne veue o exercício 
simnltauco dos referidos cargo:;. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- S1·. Presidente 
da Província de Minas Geraes. 

N. 47- EM '27 DE JULHO DE 1888 

O Promotor Publico deve acompanhat" a marcha dos processos inten
tarlos por dennncia particular em que tenha logar a :\cçii:o publica. 

Ministerio dos Negocios dtt J usti~'3..- 2" Secção.- Rio de Ja
t~<•iro, :~7 de .Julho de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- Consultou o Promotor l'ullllco t!a. comarc;t 
de Seridó, si, como orgão da justiça e sendo a isso intimado pelo 
.Iuiz de Direito, devitt offieiar e acompanhar tt marcha ds um 

.T .- Decisõe.; de ts.::.~ ~ 
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processo em que tenha logar a acção publica intentada por 
denuncia particula.r, quando a esh. não acompotnhar documentos 
dos quaes re3ulte indicio de criminalidade contra o denunciado. 

Respondeu-lhe essa Presidencia que em cumprimento do seu 
officio devia fazel-o, pronunci mdo-se pela procedencia ou impro
cedencia da mesma denuncia, conforme as provas colhidas e os 
princípios reguladores de direito que regerem o caso que 
se tratar. 

Approvando essa decisão, assim o communico a V. Ex. em 
resposta ao officio n. 108 de 30 de Abril ui ti mo. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província do Rio Grande do Norte. 

N. 48 - EM 27 DE JULHO DE 1888 

Podem funccionar no mesmo termo um Promotor Publico e um sup
plcnte do Juiz 1\lunicipal cunhados. 

Ministerio dos Negocios da Justiça. - za ::;ecção. - Rio de Ja
neiro, 27 de Julho de 1888. 

lllm. e Exm. Rr.- Em solução á consulta do Juiz de Direito 
interino da. comarca do Ri0 das Almas, a que se refere o officio 
dessa Presidencia n. 94 de 30 de Abril ultimo, declaro a V. Ex.: 

1.• Que, conforme ja decidiu o Aviso n. 8 rie 8 de Janeiro de 
1881, não ha impedimento para funccionar no mesmo termo um 
Promotor Publico e um supplente do Juiz Municipal cunhado.> ; 

2.0 Que, não estando suspenso dos direitos polilicos o cidadão 
nomeado supplente do Juiz Municipal, não procede a duvida do 
Juiz de Direito quanto :J, legalidade da nomewão e da posse; 
cumprindo, entretanto, ao mesmo Juiz verificar si com atreito 
esse cidadão havia incorrido em crime de responsabilidade no 
exercício de outro cargo. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presi
dente da Província de Goyaz. 
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N. 49-EM 27 DE JULHO DE 1888 

Os Promotores Publieos siio obrigados a residir na sêde da comarca. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- 4a Secção.- Rio de Ja-
neiro, 27 de Julho lfe 18$8. · 

Illm. e Exm. Sr.- Approvando a decisão de V. Ex., com
municada em officio <.le 18 de M,tio ultimo n. 1H44, pela qual auto
risou o pagamento dos vencimentos do ex-Promotor Pui.Jlico da 
comarca do Viamão, José Francisco Cidade, visto h wer elle 
provado que effectivamente exercera o cargo, declaro a V. F;x. 
que os Promotores são oi.Jrigados pelo art. 85 do Regulamento 
n. 4824 de 1871 a resiri1r na séde da com,trca, e devem ser 
responsabilisados quando sem autori~ação do Pre:>idente da Pro
víncia, e approvação do Governo, lixarem-se n'outra cidade 
ou villa. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

N. 50- EM 2 DE AGOSTO DE 1888 

Sobre a reunião da Junta revisora de! jurados. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 2 de Agosto Lle 1888. 

Il!m. e Exm. Sr.- Approvo o acto constante do officio n. 5 de 
26 de Janeiro ultimo, pelo qual es8a Presidencia declarou ao Juiz 
de Direito da comarca de S. Luiz de Caceres que, embor,t só a 30 
de Outubro do auno passado tivesse recebido do Delegado de Po
coné a lista dos cidadãos apto:> para jurados, havendo tempo suffi
ciente até 15 de Janeiro seguinte para ser observado o disposto 
no art. 228 do Reg-ulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, 
devia ter marcado dta para que no r~ferido termo se reunj~e a 
Junta revisora de cuja presidencia podia encarregar o Juiz Muni· 
cipal, como prescreve o art. 236 do me.smo regulamento. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da P1·ovincia de Malto Gros.so. 
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N. 51 -EM 2 DE AGOSTO DE 1888 

A nom~ação temporaria do Promotot' de Capellas e Curadot· de 
prphãos é da competencia do Juiz Municipal e de Orphãos. 

l\iinisterio dos Ne~ocios dtt Justiça.- 2a Secção.- Rio de .Ja
neiro, 2 de Agosto de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Communicou essa Presidencia, em officio 
n. 1 Hi de 11 do mez lindo, haver declarado ao Juiz Municipal e 
•le Orphãos do termo de Campina Grande fJUe procedeu regular
mente não reconhecendo como Promotor de Capellas e Resíduos 
e Curador de orphilos os cidadãos nomeados pelo Juiz de Direito da 
comarca, visto ser a nomeação temporaria da competencia do 
Juiz Municipal e de Orphão~>, nos termos dos arts. 92 e 95 § 2• do 
H.es-ulamento n. 9420 de 28 de Abril de 1885 e Aviso desteMinis
terw de 30 de Abril de 1886. 

Approvando estn. decisão por estar de accordo com as disposi
ções citadas e com as dos Avisos ns. 28 de 8 de Mn.io de 1886 e 6:1 
de 31 de Dezembro de 1887, recommendo a V. Ex. que trate de 
verificar por que razão ao disputarem o Juiz de Direito e o Juiz de 
Orphãos a attribuição de nomear o Curador Geral, nenhum delles 
teve em consitlera<;>ão n. preferencia legal do Promotor Publico. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Fer-reim Vianna.- Sr. Presidente 
da Província rla Parahyba. 

N. G2- El\1 4 DE AGOSTO DE 188~ 

Fiançu a que esLii.o ~t1jeita~ as casas de emprestar dinheil•o sohré 
penhores. 

Ministerio dos Negocios da .Justiça.- 3a Secção.- Rio de Ja
neiro, 4 de Agosto de 1888. 

Declaro a V. S., em solução ao seu otficio de ::llllo mez findo 
sob n. 283: 

I.• Que a fiança de que trata o art. 2• do Decreto n. 2693 de 14 
de Novembro de 1860 deve corresponder a 15 •;. do capital rla em
preza; 

2. 0 Que a fiança de 5:000$ prestada por Joseph Alkain & Comp. 
deverá ser reforçada á medida que for realizado o capital, de 
conformidade com a clausula 4a do contracto social, !lOh pen:~ de 
tior cassada a licença que nesta rlata lhes é concedida; 

~.o Que procedendo do mesmo modo com relação a todos os 
outroB !]ne t•im ea,;au de Ollll11'estar dinheiro t>ohro peuhore>; ueste 
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município, ou requererem licença para abril-as, convem que V. S. 
verifique o capital empregado, exiJa fiança correspondente a 15 '/o 
e os obrigue a expôr ao publico no respectivo escriptorio uma ta
holeta em que esteja inscripta a importancia do capital realizado e 
a da fiança prestada. 

Deus Guarde a v. s.-A. Ferreira Vianna.-Sr. Desem
bargador Chefe de Policia da Cúrte. 

N. 5:3- EM 14 DE AGOSTO DE 1888 

Dando provimento ao recurso interposto pela Camara Municipal do 
Recife, manda subsistir o acto da mesma Camara que sob~e -Pl'O

posta do .Juiz de Paz com autorisação do .Juiz de Dir~ito nomeou nm 
J<;serivão especial pnra aquelle .Juizo. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2" Secç,'i.o . .;... Rio de .Ja
neiro, 14 de Agosto de 1888. 

Ulm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção de Justiça do Conselho 
de Estado sobre os papeis quo acompanharam o officio n. 52 de 18 
de Agosto do anuo passado, dirigido ao Ministerio do Imperio, 
concernentes ao recurso interposto pela Camara Municipal do 
Recife do tlespacho pelo qual essa Presrdoncia, dando provimento 
a um recurso do Escrivão de Policia da freguezia de Nossa Se
nhora da Saude do Poço da Panella, declarou sem ctfeito o acto 
daquella Camara que nomeou um Escrivão especial para o .Jniz 
de Paz da referida freguezia, deixando de exigir a prova da 
conveniencia do serviço e de haver quem quizesse servir separa
damente o cargo de Escrivão da Subdelegacia, condições de lega
lidade da autorisação do Juiz de Direito. 

E Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome .do Impe .... 
rador, Conformando-se por lmmediata Resolução de 8 do corrente 
em Consulta de 24 de Março ultimo, Ha por bem Dar provimento 
ao recurso afim de que subsista o acto da Camara Municipal, visto 
que, tendo-se verificado que á proposta do Juiz de Paz em exer
cício precedeu autorisação do Juiz de Direito, nos termos do art. 19 
do Regulamento n. 120 de 31 de Janeiro de 1842, e não se con
testando a idoneidade · do cidadão proposto para o cargo de Es
crivão, legal é o acto da Camara que o nomeou, e não podia ser 
annullado sob o fundamento de não estar provada a conveniencia 
da sep•tr<tção ou de não haver pessoa idonea que quizesse servir 
separadamente o cargo de Escrivão do Subdelegado, circum
stanci'l. esta attendivel para não ser concedid<\ ou ser cassada 
pelo Juiz de Direito a autorisação, conforme declarou o Aviso de 
~8 de Fevereiro de 1854 expedido em virtude da Imperial Reso-
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lução ~e 18 ,de Fevereiro do mesmo anno, mas não para deixar a 
Camalja de fazer a nomeação competentemente autorisada e pro
posta,: ou para annullal-a o Presidente da Província, uma vez 
preen~hidas, como for·am, todas as condições exigitlas pelo citado 
art. 19 do regulamento, devendo por conseguinte ser mantida a 
nomeação emquanto não for cassada a autorisação pelo Juiz de 
Direito, e sendo o Escrivão d~ Juiz de Pnz, na falta ou impedi
mento do da Subdelegada, ohrig,tdo a servir perante ella, como 
já decidiu o Aviso n. 75 de 17de Março de 1887. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Provincia de Pernambuco. 

N. 54- EM 23 DE AGOSTO DE 1888 

Nega provimento ao recurso interposto pelo Tabellião do publico, judi
cial~ notas do tel"mo da Cachoeira, do acto pelo qual foi reinté
grado o Tabellião companheiro no Jogar de Otficial do Registro Geral 
de Hypotheca.s. 

Ministerio dos Negooios da Justiça.- 2~ Secção.- Rio de Ja
neiro, 23 de Agosto de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi subtnettido á Secçãg,_d~ JustiQa do Con
selho de Estado o recurso interposto pelo Tábellião do publico, 
judicial e notas do tel·mo da Cachoeira, Fráncelino do Valle 
Cabral, do acto dess'1 Presidencia de 12 de Novembro (le 1886, 
pelo qual foi reintegrado o Tahellião do mesmo termo, Helvecio 
Vicente Sapucaia, no logar de Ufficial do Registro Geral de Hy
pothecas da respectiva comarca. 

E Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome do Im
perador, Conformando-se, por Immediata Resolução de 8 do cor
rente mez, com o parecer da mesma Secção em Consulta de 9 de 
Maio ultimo, Houve por bem Negar provimento ao recurso, visto 
que, já estnndo declarado péla Imperial Resolução de li de Fe
-vereiro de 1882 que a designação de Tabellião para o Registro 
Geral de Hypotheca.;;, nos termos tl.o art. 7°, § 2•. do Regulamento 
de 26 de Abril de 1865, te~ a gar,mtia de permanencia exigida 
pela natureza do serviço, só podendo o Presidente da Província 
cassai-a no caso de mudança da séde da comarca, como se acha 
expresso nos arts. 59 e 60 do Decreto n. 9420 de !8 de Abril de 
1885, a reintegração do Tabellião, que fôra prim~iro designado 
e não incorreu na pena de perdimento do officio, é acto de justiça 
e de-ve portanto ser mantida a Portaria da Presidencia de 12 de 
Novemtiro de 1886. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província da Bahia. 
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N. 55- EM 23 DE AGOSTO DE 1888 

A; desistencia dÍ! :~ervéntttá.rio vitalício a quem se nomeou suecessor 
. não prej~tdi"Ciro.dl~elt~ adquirido pelo mesmo successor. 

Ministerio dos Negoclos da Justiça.- 2 .. Secçã.o.- Rio de' Ja
neiro, 23 de Agosto a e 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi submettido á Secç:.i.o de Justiça do Con
selho de Estado o recurso interposto por José Amaro Ferreira 
Maciel do acto dessa Presidencia, de 25 de Fevereiro do anno 
passado, pelo qual acceitou a desistencia que fez Justiniano Cursino 
Duarte Badaró da serventia vitalícia. do otlicio de Escrivão de 
orphãos do termo do Piranga, e mandou abrir concurso para o 
respectivo provimento. 

E Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome do Im
perador, Conformando-se, por Immediata Resolução de 8 do cor
rente, com o parecer da mesma Secção em Consulta de 27 de 
Outubro de 1887, Houve por bem Dar provimento ao recurso para 
ficar sem e !feito o acto que declarou vago o officio pela desistenci& 
do serventuario vitaliCio, a quem se nomeou successor para 
servir durante a sua vida, por não dever a renuncia do primeiro, 
que não reassumiu o exercício, prejudicar os direitos adquiridos 
pelo ultimo, conforme a doutrina dos Avisos n. 4454 de 9 de No
vembro e n. 586 de 31 de Dezembro de 1877, que deve prevalecer 
sobre a decisão final do A viso n. 68 de 4 de Novt mbro de 1886, 
visto não haver disposição legal que, por effeito de semelhante 
renuncia realizada em qualquer dos casos previstos no art. 122 
do Regulamento annexo ao Decreto n. 9420 de 28 de Abril de 
1885, extinga o direito do successor, e ser aquella doutrina m<1is 
conforme ao disposto no art. 131 do mesmo regulamento, ao 
espírito e lettra das 16is que regem o assumpto, aos principias 
de justiça e ás razões de conveniencia do serviço publico. 

Deus Guarde a V. Et.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Provincia de Minas Geraes. 

N. 56- EM 28 DE AGOSTO DE 1888 
,l .' ' "'- ': : 

As vendas autorisadas pelos arls. 816 e 862 do Codigo Commercial 
d~vem ser feitas pot• intermedio dos agentes de leilõe~, e, nos termos 
onde os não houver, pelos porteiros dos auditorios, sendo a éátes 
applicavel o art. 177 do Regimento de custas. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2 .. Secção.- Rio ile Ja
neiro, 28 de Agosto de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ás duvidas suscitadas pelo por
teiro dos audit ·rios da capital no requerimento junto ao otHcio 
dessa Presidencia n. 224 de 4 de Junho ultimo, declaro a V. Ex.: 
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I. G ~ue o art. 177 do ReD'imento de custas é applica vel á arre
matação ou veuda judicial dos bens pertencentes ao acervo das 
massas fallidas no decurso do proce$SO de fallencia, qu,mdo 
tunc~ionarem nesses actos os porteiros dos auditorios, como acon
tece nos termos em que não ha. agentes de leilões, conforme está 
declarado nos Avisos ns. 85 de 14 de Fevereiro de 185G e 015 de 
22 de Dezembro de 1869; 

2.• Que em todas as praças onde houver agentes de leilões 
provisionados pelas Juntas Commerciaes, as vendas autorisudas 
pelos arts. 810 e 862 do Codigo Commercial devem ser teitas por 
mtermedio desses agentes, em virtude do disposto no art. 70 do 
mesmo Codigo,que só exceptua M arremataçõesjudiciaes por exe
cução de sentença, cabendo-lhes a taxa de commissão estabelecida 
nos ~spectivos regimentos. 

De Guarde a V. Ex.- A. Fe;nira Vimma.- Sr. Prosirlente 
da Pr vincia da Bahia. 

N. 57- El\J 30 DE AHOSTO DE IR8N 

Declara improcedente o conllicto susciiado pdo Presillente da l'ro,·in· 
cia de Pernambuco com a Hela~ão do districlo, solJt•e a 6t'l'ecn.dn.~iio 
do espolio rto snhdilf1 pol'l.ngttez .\ntonio CnrrPa d~ \'as.-,onccllos, 

1\finisterio dos Negocios da Justiç<t.- :!" Secç-iío. -Rio (lo .Ja
neiro, 30 de Agosto de l8RR. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a Secção de Justiça do Conselho 
de Estado sobre o conf:licto de jurisdicção suscitado pela Presi
dencia dessa Província com a Relaç-ão do districto, por haver 
este Tribunal tomado conhecimento do aggravo interposto pelos 
herdeiros do fallecido subdito portuguez Antonio Corrê<t de Vas
concellos do despacho, pelo qual o Juiz de Orphãos e Ausentes do 
Recife, revogando outro despacho anterior, mandou entregar o 
espolio do mesmo finado ao encarregado do Consul de Portug;tl, e 
considerou-se competente para proseguir na arrecadação conjun
ctamente com o Agente Consular ex vi da interpretação 1lada pelo 
Ministerio dos Negocio;; Estrangeiros aos arts. 2o e ;{o rio Lecmto 
n. 855 de 8 de Novembro de 1851. 

Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Conformando-se, por lmmediata Resolução de 8 do corrente 
mez, com o parecer da mesma Secção, de 25 de Agosto de 1887, 
Houve por bem Mandar declarar que não procede o conflicto 
e deve a questão proseguir perante o Tribunal judiciario, unico 
competente para resolvei-a: 

1.0 Porque trata-se da aJTecadaçíio de um espolio, o o fhcto por 



sua natureza e preceito da lei pertence cxelusivamento ú ,inris
prmlencia dos Tribunaes ; 

2~o Por·q!le do julgado ha recursos dos quaes pórle resultar sua 
reforma, e no caso em questão tinha o encarr<'gado do Consnl 
por·tuguez opposto o de embargo da sentença; 

:to l?inalmente, porque nenhuma autor·idade administrativa 
p~ide ~olher :1. marchl;t natural rlo3 recurso~ sob _qualquer c~nve
meucm, e este precetto absoluto encontra e.;;pecml appheaçao na 
llypothe,;e vertente. 

Deu,; Gnarde a V. Ex. - .tl. Fcr.-cim Vlf~Hll•r,.- Sr. Presi
dente da Província do Po!'nambnco. 

N. :íR- Ei\I 11 DE SETK'I!HHO DI•; 18HR 

_\_ rnnnneía de )un1 ~êi:"VClltuarir) vitalicio a '1llf'lll SP JIO})If'Vll SllCCt:'Ssor 

par~t Rervir durantn a Rll[t Yi•ln, n:'io oxtingnn n dit'l'ilo adrpliL"i<l" pelo 

~:'H ~IICCl"~Sol', 

Mini~torio 1los Negoeio,; <h .Jn~tiçn. - 2" Sr'<'<:iio. -I :in rio .fn
noil'o, li ile Setemhl'O tll' IHH8. 

Jllm. o Exm. Sr.- Com o oJlicio n. :ll\3 dr~ 21 de .Junho ultimo, 
tmno-:mittin V. Ex. o recurso interposto por Josü Tlwodot·o Pires 
1lo acto 1lessa Presidencia, de 30 de Agosto do anno passado, pelo 
qual aeceiton :~ 1le:;istfmcia Que fez Fl'ancisco Jo~ó de Oliveira Ju
nior (la ..;erventia vitalicia 1lo o11icio de 2•> Tahellião de notas do 
termo de s. Paulo de Murialll', l' marulon abrir concut'o-:o para o 
respectivo JWovimento. 

DevolverHlo o referido recur·so, 1leclaro :1 \'. Ex. qne, á Yista 
do A viso de 23 do mez lindo, expedido sobt'e parecer da Secçiio de 
Justiça do Conselho !]e Estarlo, deve Jicar S0ll1 efl'oito o acto que 
declarou vago o olficio peln desistencia do scrvontHarw vitaliciu, a 
quem se nomeou succes~or· p:1ra servir durante a sua vida, por nüo 
dever n renuncia do primeiro, que não reassnmin o exercício, pre
jurlicar· o..; direitos n,dqniridos pelo ultimo, confot'IIW a doutrina 
dos Avisos n. 454 de 9 de Novembro e n. ::>RG de ::Jl de Dezomhro 
!le 1H77, que tleve pr·evalecer sobre n decisão tina! do Aviso n. li8 
de 4 de Novembro de 1886, visto não h a ver llisposiçfio legal que 
por efi'eito de semelhante renuncin. realizada em qualquer dos 
casos previstos no art. 12~ do Reg-ulamento annexo ao Decreto 
n .. 114~0 tle 28 de Ahril de 1885, extinga o direito do successor, e 
sol' aqnella doutrina mais conforme ao disposto no art. 131 do 
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mesmo regulamento, ao espírito e lettra das leis que regem o as
sumpto, aos princípios de justiça, e ás razões de conveniencia do 
serviço publico. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira l'ianna.- Sr. Presidente 
da Provincia de Minas lleraes. 

N. 59- El\1 14 DE SRTEMBRO DE 1888 

A ex~ressão- se sortearão outros- rlo art. to do Decreto n. 7085 de 
16 ~e Novembro de 1878, não exclue os que já t<mham servido na 

me~ma causa .. 
I 

Ministerio dos Negocios da Jnstiça.- 2• Secção.- Rio de Ja
neiro, 14 de Setembro d·~ 1S88. 

Em solução á consultn. coustnnte do officio n. 5 de 31 de 
Julho ultimo, declaro a V. S. que a expressão- se sortearão 
outros -do art. 1° .lo Decreto n. 7085 de 16 de Novembro de 
1878, deve ser entendida no sentido de se proceder a novo sor
teio, e não no de excluir deste os f)ne já tenham servido na 
mestim ca.usa como adjuntos. 

Deus Guardo a V. S.- A. F~rreiraVianna.-Sr. Conselheit·o 
Presidente da Relação de Goyaz. 

N. 60 - El\1 l.f DE SETEMBRO DE 1888 

Comquanto não haja diSf)l)~ição legal prohihindo que a nomeação de 
Juiz Commissario recaia nos Juize~ l\Iunicipaes e seus s••pplentes, 

cmi.vem que continuem a ser olnervarlos os Avisos de 3 de Novembro 
de 1854 e H de Junho de 1855. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- 2• Secção.- Rio de Ja
neiro, 14 de Setembro de 1888. 

Illm e Exm. Sr.- Declaro'-a v. Ex., em resposta ao officio 
n. 741 de 25 tle Maio ultimo, que, embora nem o art. lO da Lei 
n. 60l"de 18 de Setembro de 1850, nem o art. 30 do Decreto 
n. 1318 de 30 de Janeiro de 1854, ou qualquer outra disposição 
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legal tenha prohibido que a nomeação de Juiz Commissario _recaia 
nos Juizes Muniqipaes ou seus supplentes, e posto que nao re
pugnem entre si as funcções dos dous cargos, sendo toda _via certo 
que no animo do legislador, ao autorisar essa co~m1ssão. es
pecial, influi~ 3; consideração de não poderem as justiças or4ma
rias, sem prejmzo de outros deveres, conhecer, com a deseJavel 
presteza, das numerosas questões de discriminação das tet:ras 
publicas, legitimação de posses e rev11 lidt~ção de sesmal'las, 
convam que continuem a ser ol1servados os A vtsos de 3 d~ No
vembro de 1854 e 11 de Junho de 1855, os quaes só excepcional
mente permittem a accumulação dos dous cargos, na falta de 
outra pessoa habilitada, e no caso de urgenda. 

Deus Guarde a. V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província do R.io Grande do Sul. 

N. 61 -EM 26 DE SE.TEMBR.O DE 1888 

Compete aos Presidentes de Provincia resolver M questõe~ que possam 
ser agitadas com relação aos otlicios de ju~Liça, 11alvo os recursos 
que couberem das decisões proferidas. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio 1le Ja
neiro, 26 de Setembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida a ~ecção 1le Justiç:t do Conselho 
de Estado sobre o requerimento do B tcharel Manoel do Nasci
mento Pontes, 2• Escrivão de orphãos do termo do Recife, repro
duzindo o pedido ja anteriormente feito e indeferido, para ser 
annexado ao seu cartorio o de ausentes délquelle termo, de con
formidade com o disposto no art. 76 do Decreto n. 2433 de 15 
de Junho de 1859 sob o fundamento de que. pertencendo ao 
Governo Geral a creação do otflcio priva ti v o de ausentes, não 
devia continuar a permanecer a Lei provincial n. 526 de 3 de 
Julho de l8ô2 que creou no Recife um segundo cartorio de ausen
tes, cnpellas e residuos. 

Sua Magestade o Imperador, Conformando-se por Immerliata 
Resolução de 15 do corrente com o parecer •la me-ma Secção, 
Houve por bem Não tomar conhecimento 1la reclamação, visto 
que pela Lei de 14 de Julho do corrente anno foi commettido aos 
Presidentes de Provincia o provimento dos otflcios de justiça e 
portanto a competencia para resolver as questões que com rela
ção a elles possam ser agitadas, salvo os recursos que couberem 
das decisões proferidas. 

Deus Guarde a V. Ex. -A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Provincia de Pernambuco. 

~~ 
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N. G2- El\1 27 DE SETEMBRO DE 1888 

Só ~orno medida provisoria poderão ser t•ecolhidos ao Aaylo de Mendi
cidade os menores abandonados. 

Ministerio dos Negocio~ da Justiça.- ::Ja Secção.- Rio de Ja
neiro, 27 de Setembro rlc 1888. 

Declaro a V. S., em resposta ao seu officio n. 30G lle IH de 
Agosto deste anno, que só como meuida provisoria poderão ser 
recolhidos ao Asylo de MendicidDde os menores abandonados, 
devendo os Juizes de Orphãos, aos quaes a Policia deve commu
nicar immddiatamente o recolhimento de qualquer menor ao dito 
Asylo, cumprir fielmente, como nesta data lhes recommendo, o 
disposto no A viso de 27 de Novembro da 1885 quanto aos menores 
que convenha recolher as companhias de aprendizes dos Minis
terias da Marinha ou da Guerra, e empregar as diligencias que a 
lei ordena afim de serem dados a soldada os que, não devendo ou 
não podendo ter aquelle destino, carecem, entretanto, de amparo 
c protecção. 

Deus Guarde a V. S.- A. Fe1·reira 1'ianna.- Sr. Desembar
gador Chefe de Policia dn Crit'te. 

N. G:;.- E~l !l DE OlJTl'BRO DE IR88 

l\landa providenciar para r1nn na Delençii:o da Côrte se oh,erve a sepa
raçii:o 1los rt'-os rncomlll<'Hdada no art. 170, n. 21. da Constituição. 

Ministerio dos Negocias da Justiç'1.- Rio de Janeiro, 9 de Ou
tubro de 1888. 

Importando muito a segurança indivitlal que nas cadeias seja 
observad<t a separação dos réos, recommendacla no art. li9, 
n. 21, da Constituição do Imperio, conforme suas circumstnncias e 
natureza de seus crimes, e tendo notado que na Detenção desta 
Côrte, apezar das regras pt·escriptas nos arts. 3° e 4° do Regula
mento de 2 de Julho de 1856, estão confundidas no mesmo cubí
culo detidos por prevenção com pronunciados e até condemnados 
á espera de rechtrnação para entrarem na execução de sentença; 
cumpre quo V. S. com a costumada diligencia dê as providencias 
necPssarias para que no pavimento superior da raferi la Detenção, 
destin·1do P'tra as quatro peirneiras classes do citado art. 3 •, se 
façam tantas separações quantas são as mesmas classes. e bem 
assim no pavimento inferior as das outras classes mencionada~ 
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nos§§ 5• a s•, guardado em relação a todas o disposto na parte 
final do art. <t. • 

Quanto aos menores, recommendo a V. S. a mais rigorosa se
paração. 

O que fica assim determinado em geral, se completará e aper
feiçoará na execução pelo conhecimento particular e pessoal dos 
detentos. 

Outrosim, lhe communico que nesta. data expedi ordem ao Dire
ctor dtt Casa de Correcção pttra reclamar a transferencia 1\os 
presos condemnados e postos á sua disposição para exccuÇ<í.o de 
::;entença. 

Deus Guarde a V. S.- .1. l<'cn-eim Vianna.- Sr. Desembar
gador Chefe de Policia da Corte. 

N. 64-EM 18 DE OUTlJBH.O DE 1888 

O novet·no não púde sustat· o~ p_rocessos pendente~ de .Juizo pe
rante o qual devem as partes requerer as diligencias q•w julgarem 
neees~arias. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio de .Janeiro, 18 de Ou
tubro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr. -Declaro a V. Ex., 0111 resposta aos 
officioa ns. 189 e 13, de 11 de Julho e 10 de Agosto ultimos, e afim 
de fazer constar a Assembléa Legislativa dessa Província, que 
não podendo o Governo sustar nenhum processo pendente do 
Juizo, a di!igencia que por intermedio da mesma Assembléa re
quereu um dos seus membros para verificação da. lettra de uma 
petição, annexa ao processo que lhe foi instaura1\o, deve ser re• 
querida ao Juiz do mesmo summario de culpa. 

Deus Guarde a V. Ex.-A. Fen·eira Vianna.- Sr. Presidente 
da Provinciii do Piauhy. 
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N. 65- EM 27 DE OUTUBRO DE 1888 

~o exercício das attribuições dos art~. S:J e 90 do Codigo Commercial 
' devem as Juntas CommerCJaes proceder de harmonia com as Repar~i
, ções de Fazenda, sob cuja immediata iuspecção servem os trapicheiros 

e administt-adores de armazena alfandegados. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro, 27 de 
Outubro de 1888. 

Em solução a consulta dirigida a este Ministerio por essa Junta, 
em data de I de Seteml,ro Ultimo, dechro a V. S. que ns .Juntas 
Commerciaes incumbe ex••rcer as attribuições que pelos ~rb. 89 
e 90 do Codig-o Commerciul competiam aos extinctos Trilmnaes 
do Commercio e passaram para a:; mestuas Junta,; em virtude do 
art. 6• do Decreto n. 6384 de 30 de Novem1J1·o de 1876; cum
prindo, porém, que ellali procedam de harmonia com as Repar
tições de Fazenda, sob cuja Ílllllllldiad~t inspecção e fiscalização 
servem os trapiclll'iro,; e admiuish-adores de arm:.~zens alfande
gados, tendo em attenção o disposto no Decreto n. 512 de 16 de 
Abril de 1847. 

Deus Guarde a V. S.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Junta(Commercial de Belém. 

N. 66- EM 8 DE NOVEMB!tO DE 1888 

Sohre a substituição de servontuario e nomeação de Escrivão interino. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 8 de Novembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Conaultou o Juiz de Direito interino da co
marca de Manhuassli. : 

I.• Si, e::>tando o Escrivão de orphãos em serviço perante o Juiz 
de Direito da comarca e JJreterindo este serviço ao •1ue devera 
fazer perante o Juiz Munici)Jal e de or)Jhãos, ex vi uo art. 260 do 
Decreto n. 9420 de 28 de Abril de 1885, podia este Juiz,que reside 
no mesmo termo que o Juiz de Direito, nomear qualquer cidadão 
para se1·vir de Escrivão interino e com elle fazer quaesquer dili
gencias orphanologicas? 

2.• Si pode-se couside1·ar impedido o Escrivão que ueixa de 
acompanhar o Juiz Municipal e de Orphãos por se achar em ser
viço perante o Juiz de Direito, e em tal caso de"e essa substituição 
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ser feita na fórma do art. 245 do mencionado decreto, ou póde 
ser feita por qualquer outra pessoa~ 

3.• Si são váli•los os actns exercidos por Escrivão assim no
meado e em tul CliSO vencem custas e são legaes os processos por 
elle organizados para que nelles se proceda até linal? 

Respondeu-lhe essa Pre;ideucia que o serviço do Juiz mnis gra
duado tem a preferencia estabelecida no art. 260 do citado decreto, 
e que a suiJstituição do serventuario, assim impedido, depende da 
urgencia do serviço do outro Juiz, devendo regularmente ser feita 
a do Escrivão de orphãos, na fór·m;t determinada pelo art. 245 do 
referido decreto. A pprov" ndo essa decisão dec I aro, em solução 
ao 2• e 3e quesitos, que nos ca.sos de urgencia e impedimento dos 
scbstitutos legaes dos serventuarios, é commum a tortos os Juizes 
a faculdade de nomear um Escrivão interino, comrJ decidiu o Aviso 
n. 282 de 20 de Dezembro de 1853, e que ao Poder Judicial com
pete conhecer, nos casos occurrentes, dos eiTeitos das irregula
rid<tdes que se derem nesses actos de substituição ou de nomeação 
interina. 

Deus Guarde a V. Ex.- .A. Ferreira Vianna.- Sr. Pre
sidente da Província de Minas Geraes. 

N. 67.- EM 9 DE NOVEMBRO DE 1888 

As autoridades encarregadas do recrutamento incorrem em responsabi
lidade e satisfação do damno causado, pelo abuso que commetterem 
prendendo cidadãos conhecidamente isentos ou incapazeg. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- Gabinete.- Çircular.
Rio de Janeiro, 9 de Novembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Repetindo-se as queixas por abu~o no re
crutamento a cargo das autoridades policiaes, sinão provadas 
pelo menos verosimeis nos casos em que os recrutas foram im
mediatamente soltos, julg tdos incapazes ou dispensados, soiTrendo 
além do vexame da c•ptura o damno da privação do trabalho de 
qne tiravam subsistencia. para si ou porventura para suas fa.mi
}ÍI).s; e cumprindo obstar que se reproduzam factos semelbantes, 
recommendo a V. Ex. de lembrar as autoridades encarregadas do 
recrutamento que incorrem em responsabilidade criminal pelo 
abuso que commettem, pren,iendo cidadãos conhecidamente isento 
ou incapazes, além de ficarem obrigadas á satisfação do damnos 
causado assim ao Estado como ao recrutado, e ainda sujeitas a 
immediata demit!!slto de l!!eus cargos. 



Sendo a mais segura garantia da ordem puhlica o indefectível 
respeito it liberdade individual, estou certo tfue V. Ex. não he
sitará. em tornar e(fectint a responsabilidade dos transgressores 
da lei, e desattentos ás advertencias de seu superior. 

Deus Guarde a Y. Ex.- A. FeJTeira Haww.- Sr. Presi
dente da Província d ...•. 

:\. ti8.- El\1 I! JIL NOVEl\JJ;JW l!L 1:-:s:-: 

1\;l,l irH:orl'C ua pvl'd;1 Llu p•hlu ,, Pllit-i;d d;1 till4lrda ~aciuu:d cuj;1 p:, .. 
t.<~nte tb·iXI)tl c.k· ,..:i'l' r('::.risl,·:H(a an coJHIII:tlltlo .;;np~rior. dN.;dc 'iH•' 

H~Hha preslntln .iur:•llh'nt'• ,. [,•11l:•d~• Jlu~--··· 

l\Iinisterio dos Neg•wios da .lnstka.- ::" Snc•:ilo. - !tio dt) .Ja
neiro, 12 rln Novcml•ro df' t:-::-:s. 

I!lm. e Exm. Sl'.- Em ollkio n. 21i:!:Jde 21 de .Julho ultimo 
consultou essa Pre~idencia >'i o oJlicial ria Guarda N.teional, não 
obstante ter solicitado e feito 1·egistrar na Secretaria Jo Governo 
a sua patente e lm V<)l' pago os respectivos direitos no prazo legal, 
deve ser privado do po~to pot' não ter feito no commnndo supe
rior o mesmo registro rle patente dentt·o da e por a legal, havendo, 
porém, pr<':5tado ant•)t'iornwnte o jr11·:unent ... 1\inda fJUe a essa 
l'rositlenf'in compita r·;~n!l·•·l' Psta •lnvida, Yi~to li·atm·-s•) 1lc 
ollicines de nome:w:t" do I ion•t·uo J'roYin··ial, declaro toda da 
qne, :;i oll•·-; tiJ'a!·:lln :1'' ~nas p:rtenl•!S no prazo le;.;·al o rlontro 
tleste ]H'estarnm juramento e tomaram posse, ••mhor:t antes rln 
feito o registro da:-: patentes nos compct:mtes t·ommnndos supc•
rioros, não cleYeJll snr pt·i'lwlos dos postos, cumpriwlo, porém,qn•) 
:;njarn legalmente punidos o; eulp..tdos de lhes ha.vercm dado posse 
ü tomado juramento ante; do t·efeJ•ido t•ogi;;tro no commamlo 
superiur, commrrnire~tn infrncção do ar-t. Ju, § :!4,•.lo Decreto n. 135·1 
rio '' ele Abril de lKi-l, poi,: fJUL' o juramento e o reconhecimento 
presnppoem quo o ollicial 0xhjiJiu a sua patente e aprl'sentou-se 
prompto para o seniço, não sendo possível juramental-o o reco
nhecei-o sem qne tivesse npresentado a patente para registro 
dentro tlo prazo marcado n•> citado decreto, art. 20. Quanto, 

Imrém, aos officiaes que procuraram as suas patentes nu r,r.tzo 1la 
ei, mas rlentro dl'llo as não fizeram registrar nos respectivos 

commandos snperim·e>i e num se lites apresentaram para ser ju
ramentndus e recouhecitlos, tem lognr a pena flt• privação do 
posto, á vista 1lo disposto no art. 65, ~ 1", 1la Lei n. (i02 de 19 
tle Setembro do IH5ll, unutJ,in:ldu com u:; :11·tr:::. ·!o o l" !i\ ·!-l dp Do
n·eto n. J:l;)l fi,,!\ ti.: .\lwil tio 1:-C,.l. 

Deu~ t:uard•· :: \-. Ex.-- .1. Ferr,:ir,t Vi"''''''·-~~·. Presi
d :ute ria l'nn·i;wi.r o(,. J:i" t •·,1111k ti" ::nl. 
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N. 69- EM 14 DE NOVEMBRO DE 1888 

Gonsider~ insubsistente a \nomeação de f~~ador. Geral de or.phãos da 
capital do Rio Gtailde do Norte, feita pelo Juiz de Direito da 2• 
vara afim de ser i:J.<Jmeado o Promotor Publico. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 14 de Novembro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Com officio n. 3074 de 3 de Setembro ul
timo, essa Presidencia submetteu a decisão do Governo Imperial a 
reclamação do Promotor Publico da comarca dessa capit<tl ,Bacharel 
Genuíno Firmino Vidal Capistrano, contra o acto do Juiz de Di
reito da 2a vara, que nomeou o Dr. Antonio Corrêa de Oliveira 
para o cargo de Curador Geral de orphãos, vago por fallecimento 
do Dr. José Affonso Pereira. 

Em resposta, declaro a V. Ex. que, tendo os Promotores Pu
blicos preferencia legal para o cargo de Curador Geral de orphãos, 
conforme é expresso no art. 92 do Decreto n. 9420 de 28 de 
Abr·il de 1885, e ja foi decidido em Avisos ns. 37 e 63 de 9 de 
:rjovembro e 31 de Dezembro de 1887, deve ser considerada ins~b
sistente a nomeação do Dr. Antonio Corrêa de Oliveira para o 
cargo de Curador Geral de orphãos da capital, afim de ser nomeado 
o reclamante. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 70- EM 15 DE NOVEMBRO DE 1888 

Approvação de peritos agrimensores, louvados pelas partes. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 15 tle Novembro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em solução as duvidas suscitadas pelo Juiz 
Municipal e ue Orphãos do termo ue Batataes, no otficio junto ao 
dessa Presidencia n. 459 de 24 do mez findo, declaro a V. Ex. que 
os peritos devem ser idoneos, não sendo o Juiz obrig-ado a appro
var os nomeados pelas partes que não tiverem a mdispensavel 
capaciuade ; mas que não havendo agrimensores no logar ou não 
merecendo os existentes a confiança das partes, nada impede 
que estas se louvem em pessoas praticas no serviço de medição e 
demarcação para verificação de limites do domínio particular, 
visto que a disposição do art. I o do Decreto n. 9827 de 31 de De-

J .-Decisões de 1888 4 
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• zembro de 1887, que não creou direito novo, só se refere ás com
missões dadas ou ás nomeações feitas pelo Governo, nas quaes 
regularmenta não podem ser empregados agrimensores que não 
tenham titulo legal. 

DeU3 Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província de S. Paulo. 

N. 71 - EM 15 DE NOVEMBRO DE 1888 

Acham-se comprehen<li<los na di~ posição do art. iO, § 1 •, do Decreto 
n. 8213 de 13 de Agosto de 1881 para o efleito do alistamênto eleitoral 
os praticantes e carteiros do Correio com orde~ado não inferior ~ 
200~00. 

1\lin~terio dos Negocias da Justiça. -2• Secção.- Rio de J<\-
neiro, 15 de Novembro de 1888. · . 

lllm. e Exm. Sr.- Consultou o Juiz de Direito da capital dessa 
Província, Bacharel Bento Fernandes de B1rros, si os praticantes 
e carteiros do Correio podem ser reconhecido3 eleitores. 

Em resposta declaro a V. Ex., afim de f~zer chegar ao conhe
cimento do mesmo Juiz, que, conforme deci•liu o Ministerio do 
ImperioemAviso de g do corrente,.dando aos empregos de que se 
trata, com ordenado não inferior a 200$, direito à aposentação 
nos termos do art. 203 do Regulamento annexo ao Decreto 
n. 9912 A, de 26 de Março ultimo, considerando-se como ordenado 
duas terças partes das respectivas diarias, aquelles que os exer
cem acham-se comprehendidos na disposição do art. 10, § I•, do 
Decreto n. 8213 de 13 de Agosto de 1881 para o effeito do alista
mento eleitoral. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferr~i1'a Vianna.- Sr. Presidente 
da Província· de Santa Catharina. 
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!N. 72-EM 16 DE NOVEMBRO DE 1888 

POde ser cassada a nomeação d!l uu<.supplent3 de \Juiz ~~funicipal eft'e. 
cluada quando elle se achava pronunciado e portanto suspenso dos 
direi toa p:>litic:>s. 

l\linisterlo dos Negocio!i da Justiça. - za Secção. - Rio de Ja
n~iro, 16 de NovemlJro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em officio n. 4288 de 8 de Agosto ultimo 
communicou essa Presidencia haver declarado sem effeito a no
meação de José Antonio de Siqueira pàra o cargo de 2° supplente 
do Juiz Municipal do termo de 1\lacapá, por ter sido elfectuada 
quando se achava o mesmo pronunciado no art. 129 do Codigo 
Criminal. 

Em resposta declaro que approvo o acto de v. Ex.; porque, 
sendo evidentemente nu lia a nomeação para. cargo publico de um 
cidadãó que se acha pronunciado, e portanto suspenso do3 direitos 
politicos, não podia a de que se trata produzir eft'eitos legaes, e 
devia ser cassada logo que foi conhecido o imvedimento legal. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna,- Sr. Presidente 
da Província do Para. 

N. 73- EM 19 DE 1'\0VEMBRO DE 1888 

A j 11risdicção do) Juiz .a.Iunicipal nomeado para um termo estende"'le a ---- . . .. -
todos os outros que lhe são anne:xos. 

Ministerio dos Negocias da-Justiça. - 2• Secção. -Rio de Ja
neiro, 10 de Novembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr. -Approvando a decisão que V. Ex. deu ao 
Juiz de Direito da comarca de S. Gabriel com I'eferencia a juris
dicção do Juiz Municipal do termo do mesmo nome no de S. Vicente, 
declaro, em resposta ao telegramma de 30 do mez findo, que, visto 
haver sido annexado o termo de s. Vicente ao de S. Gabriel, de 
conformidade com o Decreto n. 7884 de 12 de Outubro de 1880, 
não ha necessidade de qualquer rectiti<:ação no titulo do Bacharel 
João Alvaro l''erreira Tinoco, porque a jurisdicção do Juiz Muni- • 
cipal nomeádo para um termo estende-se a todos os outros que 
lhe si o annexos, conforme já decidiram os Avisos de 12 de Junho 
de 1869, 8 de Janeiro de 1884 e 27 de Abril de 1885. 

Deus Guarde a v. Ex. -A. Fet·reira Vianna.- Sr. Presidente 
do. Província do Rio Grande do Sul. 



52 DECISÕES DO 60\'.EI\NO 

N. 74 -EM 19 DE NOVEMBRO DE 1888 

Decb.ta improcedente o conllicto de jurisdicção entre o Presidente da 
Prorincia do Pará e o Juiz de Direito da 3• var!L da capital, visto 
perL!'ncerem á alçada do Juiz commissario as: questões de limites 
de, ~eamarias e posses particulares que confinarem com terrenos 
devolutos. 

Ministerio dos Negocies da Justiça.-2• Secção.- Rio de Ja
neiro, 19 de Novembro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Para Sua 1\lagestade o Imperador recor
reram Xavier, Olivier & Comp. das decisões que motivaram o 
confiicto negativo de jurisdicção entre a Presidencia dessa Pro
víncia e o Juiz de Direito da 3• vara da comar~a da capital, a 
proposito do processo de medição e demarcação feitas pelo respe
ctivo Juiz commissario nas terras em que os recorrentes têm um 
estabelecimento de serraria hydraulica, confinantes com as do 
patrimonio da freguezia de Bemtlca e as da colonia Benevides. 

Annullado o processo pela mesma Presidencia sob o funda
mento da incompetencia do Juiz commissario por não considerar 
devolutas as terras demarcadas, requerendo os recorrentes nova 
medição perante a autoridade judiciaria, esta julgou-se igual
mente incompetente por attribuil-a áquelle Juiz, nos termos do 
Decreto n. 2105 de 13 de Fevereiro de 1858. 

A Secção de Justiça do Conselho de Estado, ouvida sobre o 
assumpto, considerando que não estão ainda legitimadas as terras 
concedidas para o patrimonio da freguezia e fundação da colonia, 
mas apenas occupadas por posseiros, foi de parecer que não 
podem deixar de ser consideradas devolutas em vista do art. 3•, 
§ 4•, da Lei n. 601 de 18 de Setembro de 1850 e que neste caso re
gula-se a competencia pelo Decreto n. 2105 de 13 do Fevereiro 
de 1838, o qual, alterando os arts. 19 e 60 do Regulamento n. 1318 
de 30 de Janeiro de 1854, declarou que as questões de limites de 
sesmarias e posses particulares, que confinarem com terrenos 
devolutos, são da alçada dos Juizes commissarios. 

E o mesmo Augusto Senhor, por Imperial Resolução de 3 do· 
corrente mez, Manda declarar que não procede o conflicto, por isso 
que pelo Juiz commissario, e não perante as justiças ordmarias, 
deve correr o processo de medições das terras de que se mostram 
posseiros os recorrentes, como já. decidiram os Avisos ns. 344 de 
7 de Dezembro de 1858, 232 de 6 de Setembro de 1859 e 419 de I 
de Outubro de 1875. 

Deus Guarde a V. Ex.-A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província do Pará. 
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N. ·75 -EM 19 DE NOVEMBRO DE 1888 

Declara improcedente um conllicto dejl!.risdicção entre o Presidente de 
Pernambuco e o Juiz do~ F~ito~ da Fazenda, visto não poder ser im
pedida a retirada. de mercadorias da Alfandega por falta de paga
mento de direitos provinciaes, nem embaraçada a autoridade judi
cial'ia no exercício de suas attribuições legaes, 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2• Secção.- Rio de J a
neiro, 19 de Novembro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Por ordem de Sua Magestade o Imperador 
foi ouvida a Secção de Justiça do Conselho de Estado sobre o con
tlicto de jurisdicção suscitado por essa Presidencia suspendendo a 
execução do mandado de manutenção, expedido pelo Juizo dos 
Feitos da Fazenda aos negociantes Monhard Huber & Comp., 
para impedir que fossem apprehendidas mercadorias retiradas da 
Alfandega sem o pagamento do imposto do gyro mercantil decre
tado na Lei provincial n. 1860 de li de Agosto de 1885. 

E o mesmo Augusto Senhor, Conformando-se com o parecer da 
referida Secção pela Imperial Resolução de 10 do corrente, Manda 
declarar que não procede o contlicto, porque não póde ser impe
dida a retirada de mercadorias da Alfandega por f,tlta de paga
mento de direitos provinciaes, como ja foi decidido pela Ordem 
n. 183 de li de Outubro de 1882, de accordo com os arts. 701 e 
seguintes do Regulamento n. 2647 de 19 de Setembro d11 1860, 
nem embaraçada a autoridade judiciaría no exercício de suas 
attribuições legaes ; devendo a cobrança do imposto ser arreca
dada administrativa ou executivamente, na conformidade dos leis 
em vigor. 

O que communico a V. Ex. para os devidos effeitos. 

Deus Guartle a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Provincia de Pernambuco. 

N. 76- EM 19 DE NOVEMBRO DE 1888 

Alterada. a divisão das comarcas, devem ser reviNto~ e moJificados 
os limites dos districtos criminaes. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2• Secção.- Rio de Ja
neiro, 19 de Novembro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Sua Magestade o Imperador, Couforntan• 
do-se pela Imperial Resolução de 3 do c•rrente maz com o parecer 
da Secção de Justiça. do Conselho de Estado sobre o acto deiiBa 
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PrcsiJen1cia pelo qual, em vista da Lei provincial n. 1814 de 22 
de Janeiro de 1879, deu nova subdivisão aos districtos criminaes 
da comarca da Fortaleza, Manda declarar a V. Ex. que, alte
rada a divisão das comarcJs do art. }o da Lei n. 2033 de 20 de 
Seteml1ro de I Si I pelo poder competente, quer quanto á extensão 
ou diminuição do territorio, quer quanto ao numero das varas, 
devem v3 Presidentes nas Províncias, assim como o Governo na 
Côrte, rever e modificar os limites dos di.>trictos, logo que variem 
o:; elementos que serviram de hase á sua creação, e que silo a cir
cumscripção territorial e a jurisdicção nella exerci· la. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Fe1-reira Vian11a.- Sr. Presidente 
•la Provincia do Ceará. 

I 

N. 77 - EM 19 DE NOVE!\1I3RO DE 1888 

Declara improcedente o C•Jil1licto tle jnrisdicçãtl enlr(' o Presidente de S. Paulo 

e o Juiz/) dos Feitüs tl.:1. Fa.zendn. relath·nmentt! t.. ~ntrega de npolices c"lu

clonadas no Thesouro Pro\~incial para pagamento do impof.:.to tle clecima de 

heran{'=t.S e legados sohr·e as meo;;11Ja~ apolic~s. 

Ministerio do:; Negocias da .Justiça.- za Secção.- Rio tle Ja
neiro, 19 de Novembro de 1H88. 

lllm. e Exm. Sr.- Foi presente a Sua Magestade o Impe
rador o conflicto de juristlicção suscitado entre a Pr-esidencin. e o 
Juizo dos Feitos da Fazenda des>a. Peovincia, relati ~·amante á 
entre~a reclamada de 6:3 ap•llices da divida. publica nacional cau
cionaoas no Thesonro Provincial para g<trantia do imposto da 
decima de heranças e legados sobre as mesmas apolices, hertlndas 
pelo Dr. Antonio de Paub Ramos. 

E o mesmo Augusto Senhor, por Imperial Resolnçilo de 3 do cor
rente mez, .Manda declarar que não procede o conflicto : 

1 .• Porque o objecto qne o occasionou e;;tava delinitivamente 
julgado pelo Poder Judicinrio rJue, em face da lei, excluiu Jo im
posto provincial de heranças e legados as apolices da divida pu
blica geral ; 

2. • Porque decidida, como foi a questão por sentença passada 
em julgado, cabia ao interessado promover tt sua execução pelos 
meios jurliciaes e não administrativamente; 

3.• Porque pela legislação geral sobre apolices da divi(la pu
blica geral, revogado como foi o nrt. 37 da Lei de l!J de Novembro 
de 1827 pelo art. 20 da Lei n. 1507 de 26 de Setembro dé 18G7, 
não podem as mesmas apolices constituir materia. de renda vro
vincial- Regulamento annexo ao Decreto n. 4113 de 4 de Março 
de 1868, art. l", confirmado pelo de n. 5581 de :H de Março de 
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1874, art. 2• n. 2, Ordens do Thesouro ns. 301 e 441, de 30 de 
Junho e 4 de Outubro de 1869, Aviso n. 207 de 17 de Abril de 1880 
e decisão do Minis.terio da Fa:zenda de 21 de Março de 1881 ; 

4. o Porqua relativamente a esta· questão já foi resolvido, a 3 
de Abril de 1880, um. J,>arecer dà Secção de Fazenda do Conselho 
de Estado, declarando que o art. 6° da Lei n. 89 de 13 de Abril 
de 1876, que tributou a transmissão de apolices da divida pUblica 
geral, era inconstitucional, porqué violava a disposição do art. 10, 
§ 5•, do Acto Addicional e bem assim as leis geraes que regem a 
ma teria. 

o que communico a V. Ex. para os e!Teitos devidos, ficando 
firmada a regra de que depois da execução de sentença passada 
em julgado não cabe á autoridade administrativa, que acceitou a 
discussão perante o poder judiciario, levantar conflictos depois 
de condemnada a Fazenda Nacional. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da. Província de S. Paulo. 

N. 78 - EM 19 DE NOVEMBRO DE 1888 

Nega provimento no recurso dn. decisão da J.untn. Commercial da Côt·te que 
absolve dous c.?_rretores de fundos, e recommenda a observanch\ das pro
vidP-ncias indicadas ntt Consulta de B de Maio de 1886. 

Ministerio dos Negocios da Justiça.- 2a Secção.- Rio de Ja
neiro, 19 de Novembro de 1888. 

Para Sua Magestade o Imperador, em Conselho de Estado, re
correu Domingos Ferreira de Araujo Seara da decisão dessa Junta 
que absolveu os corretores de fundos publicos Alfredo de Barros 
e Oscar Mangeon, e o mesmo Augusto Senhor, Negando provi
mento ao recurso pelos fundamentos constantes da Consulta de 6 
de Maio de 1886, com os qua{)S se conformou por Sua Imperial Re
solução de 3 do corrente mez, Ha por bem Mandar recommendar 
a observancia fiel das providencias alli indicadas. O que commu
nico n. V. S., devolvendo os autos do recurso com a cópia da 
mencionada consulta. 

·Deus Guarde a V. S.- A. Fer;·eira Vianna.- Sr. Presidente 
da Junta Commercial da Córte. 

Consulta a que se ret"ere o Jt. viso supra 

Senhor.- Houve por bem Vossa Mngestade Imperial que a. 
Secção de Justiça do Conselho de Estado consulte com seu parecer 
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sobre! o recurso interposto por Domingos Ferreira de Araujo Sea.ra 
da dEisão da Junta Commercial que absolveu os corretores de 
fund Alfredo de Barros e Oscar Mangeon. 

A ecção, tendo examinado accuradamente os autos em que foi 
tomado por termo o presente rec·1rso, passa a expor a questão, 
levada ao conhecimento da Junta Commercial em Março de 1884 
e ainda hoje pendente de dedsão em grau de recnrso. 

Releva obseFVar, antes disso, que o recurso interposto não foi 
arrasoado por nenhuma das partes, certificando a Secretaria de 
Estado dos Negocios da Justiça que o despacho, mandando dar-lhes 
vista, foi publicado nos Dia1·ios Of!iciaes ns. 49, 50 e 51, de 18 a 
20 de Fevereiro ultimo. 
Do~ingos Seara, conforme consta dos autos, contrariado com 

a puu icação feita em todos os jornaes do dia 27 de Janeiro de 1884, 
na p, te commercial e reproduzida em uma pedra ela Bolsa, re
Iativ, mente ;t certa transacção mallogra<la, na qual Hgura o seu 
nome com os dos mencionados corretores, entendeu que a Lem 
da prpprht reputação, exposta a apreciações apaixonadas, devia 
d~nudciar os accusados perante a Junta Commercial. 

Assim, pois, tratou de colligir provas, e fundado no art. 17 do 
Decreto n. 8013 de 26 de Julho de 1851 apresentou sua petição, 
acompanhada de documentos, requerendo a condemnação dos ac
cusados Alfredo de Barros e Oscar Mangeon. 

Os factos que articula são assim resumidos : 
1.• Os assentos sobre a transacção mallograda n:Io fot·am feitos 

em regra, com as necessarias individuações, omittindo o corretor 
Mangeon, no seu protocolo, o nome do comprador, e o corretor 
Alfredo de Barros o nome do vendedor das acções, contra o dis
posto no art. 48 do Codigo Commorcial, cuja iuft•acção sujeita os 
accusarlos á penalidade rio art. 51 do mesmo Codigo ; 

2. o os accusados não tiveram ordem por escripto rios seus com
mittentes, incorrendo assim no art. 11 do Decreto n. 27:~3 de 23 
de .Janeiro de IR61 ; 

3. • A tranR1cção foi simnlnrla, visto constar das certidões 
a fls. 72 e 73 do livro de registro da Companhia Leopoldioa que 
Moreira, Pinho & Comp., vendedores de 150 acções, só possuíam 
100 e que Luiz Augusto Ferreira de Almeida, suurogado por 
elles nos direitos e obrigações inherentes à transacção com o 
autor, era dono de 150, compradas ao inventariante do espolio 
de Alexandre de Castro, cujo testamento está em litígio; 

4. o O corretor Mangeon infringiu o art. 2° do Decreto n. 2733 
de 23 de Janeiro porque não indagou préviamento si as acções 
vendidas eram, com effeito, do vendedor; · . 

5. o Os accusados, diz ainda o queixoso, acham-se incursos no 
art. 51 do Codigo Commercial lJela irregularidarle da escriptura
ção de seus protocolos, arguim o além disto outras faltas e in
conveniencias do seu procedimento. 

Os accusados defendem-se allegando : 
1. o Que nas transacções desta. natureza as pessoas que nellas 

intervêm, relativamente a cada um dos corretores, são o seu 
committente e o outro corretor•, não havendo necessidade do 
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designação de committentes alheios, jâ porque o art. 48 do Co
digo Commercial não o exige positivamente, já porque tal des
ignação seria ilnpraticavel; desde que as transacções hoje só se 
podem effectuár na Bolsa ; , 

2. o Que a ordem escriptn. não tem razão de ser depois da crea
ção da Bolsa, s. l vo para autorisar o corretor a mencionar o 
nome do committente, quando propuzer ou acceitar a transacção, 
na fórma do art. 2•, § I•, do Decreto n. 6132 do 4 de Março 
de 1876, accrescendo que a disposição do art. li do Decreto 
n. 2733 de 1861 nunca foi executada nesta praça ; 

3. o Que as acções não tinham o caracter de litigiosas, pois 
foram vendidaS a requerimento do inventariante do espolio de 
Alexandre de Castro, para pagamento de direitos fiscaes, por 
mandado judicial e mediante o competente alvará; mas como 
baixaram de valor na época de liquiaar-se a transacção não quiz 
por isso o queixoso recebei-as; 

4. o Que é materialmente impossível, emquanto as otfertas de 
compra e venda se proclamam na Bolsa e os contractos se fe
cham, verificar alli si os vendedores possueu1 realmente os títu
los, cuja venda autorisam ; 

5. 0 Que a escripturação está l'eit:t com toda a regularidade, 
segundo as prescripções da lei, como se dcprchende do exame 
dos peritos. 

O rr. Secretario da JuntaCommercial julga acceitavel a defesa 
dos accusa,dcs, com restricção quanto ao primeiro ponto; pois que 
o art. 48 do Codigo Commercial exige que os corretores des-
J gnem nos assentos das trn.nsacções os nomes das pessoas que· 
nelbs intervieram. g essa designação comprehcwle as duas 
partes contractantes (vendedor e comprador), devendo cada um 
dos corretores por cujo intermedio se Qffectuou a operação inda
gar do outro o nome do seu committente para mencionai-o no 
assento re.;;pectivo, o qne, álias, não offerece a menor difficul
dade. Mas como a falta procede de erro commum, não havendo 
má fé da parte dos accusados, merece desculpa. O illustrado 
funccionario faz outras consideraçõesjudiciosas, as quaes foram 
attcndidas pela Junta Commcrcial, cuja decisão acha-se conce
bida nos termos seguintes: 

~ Vistos estes autos.- N<t petição inicial de fls. 2 a ll e nos 
artigos de accusação a fls. 81 a 84, pede o autor Domingos 
Ferreira de Araujo Seara que os corretores de fundos publicos 
Alfredo de Barros e Oscar Mangeon sejam punidos com ns penas 
do art. 51 do Codigo Commercial e do art. li do Decreto n. 2733 
de 23 de Janeiro de 18tH. 

Com autorisação de Domingos Seara, o accusado Alfredo de 
Barros comprou, por intermedio do seu collega Oscar Mangeon, a 
Mort3ira, Pinho & Comp. 150 acções da Companhia Leopolilina; e 
porque o autor não as quizesse receber, alleg.ando serem ellas 
litigiosas, a Junta dos corretores, em virtude da representa~ão 
do segundo accusado e de informação do primeiro, mandou eli
minar a alludida transacção do registro das cotações officlaes, e 
dar-lhe publicidade já na pedra da Bolsa, já na parté commer-
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cial do Jornal do Comme1·cio, com expressa menção do nome do 
autor, a quem se attribuiu obstinação na recu.;;a. 

Considet•ando otfensiva tal p:tblicaçã.o, Domingos Seara, depois 
de requerer não só ínquerito· policial, mas ainda exhibiçao e 
exame nos protocolos dos dons corretores pel'ante o Juiz tlo 
Commercio da 2" vara, den11nciou d9lles a esta Junta. 

Consistem os factos aeticulados : 
1. 0 Em estal'em os assentos, relativos á transacçito 1le que S3 

trata, escripturado.; sem ns necessarias iiHlicaçõcs, por f,t!tar no 
pl'otocolo de O;:car l\Iangcon a designação do nome do compra
dor, o no de Alfretlo de H<ll'I'os a do nome do vendedor, contra o 
prec~ito rlo art. 4R com refor.mcia ao art. 51 do Codigo Com
mcrcml ; 

2. 0 Em nüo terem os accusados recebido ordem cscript:t de 
seus committentos, incorr.~ndo, p 1r isso, nas pcn<l::l do art. li r lo 
Decreto n. 27:!3 tlc 2:; de Janeiro de ISGI; 

3. • Em ser simula·la a tran ;acção, e como !:-ti puniLla pelo 
art. 51 do Co•ligo Commercial, nos termo.; do art. 2G do Decreto 
n. 80ti 1le 26 de Julho de 1851, visto consbr das certidõe3 a 
fls. 72 e 73, do livro :le rcgi~l!\J da Co:11panhh\ Leopoldina, que 
l\Ioreit'a, Pinho & Comp., vendedores de 150 acçõe,;, sü possuiam 
100; e que Luiz Augusto Ferreira de Almeid:1, sul.Jrogado por 
elles nos seus direitos c obeigações inherentes á tmnsacção com 
o autor (assento do corretor 1\Iangeon a fk 65), era dono de 150 
compradas ao inventariante do e;p.)!io de Alexandre de Castro, 
contra cujo testamento penrle em Juizo acção de nullitlade (edital 
a fls. 74); 

4. 0 Em ter o accusado l\Iangcon dei:mtlo de cumpdr a obriga
ção que ê imposta pelo :-trt. 2" do citado Deoreto n. 2733 de 1861, 
não inrbgando previamente si o; titulo.; eram r.le legilinn pro
priedade de l\lorciJ'a, Pinho,<~,; Comp. ; 

r>.0 Em ser il•regular e YÍCÍfJS:t a c:>criptur:-tção dos protocolos, 
onde existem muitos assento~ illtcrc,dado.;, rcp3tições de numeras 
e ate de emcnd:-ts. 

Os accnsado; defenderam-se com :-ts razões de 11;;. n :t 106, 
impugnadas a 11:>. lllO c snstonbt!as a l)s. 116. 

Foi pot· ultimo ouviflo o St'Crctario, qtw olTiciou a fls. 121 
emittindo o seu parecer. O qno tudo Lcm e attentanwntc pon
deratlo: 

Considerando CJUe, em~Jora nos a;;sentos dos seus protocolos os 
aecusado3 s(> designem o nome do prop!'io committente, é descul
P<tvel es.;;a fi1lta por não proceder de má l'é, mas de eno na intel
ligencia do art. 48 do Co•ligo Commcrcial, erro commum aos 
outros corretores: . 

Considerando rju'e a incrcpaç:io aos accnsatlos da fal h de ordem 
escripta de seus committentes carece de fundamentos desde CJUe 
o autor confe.;-;a haver autorbat!o verbalmente r, corretor Al
fl•cdo de Barro3 a comprar as :-tcçõe~; o que aliás é tlc nso geral 
(•locnmento a 11:>. 102 v.) e se confoema com o regimen da Bolsa. 
estabelecido pelo Decreto n. Gl~l2 de 4 rle Março de 1876; 

Consideramlo que não se pú·lo presumir simulnção da parte do 
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uccn:;ado 1\I~ngeon, contra o qual não existo prova do ter sciente
mente vendido, como proprieâad•3 de Moreira, Pinho & Comp., 
titulo; pel"tencentes a outrem; 

. Considerando que a obrigação imposta aos corretores 11elo 
art. 11 do ja citado Decreto n. 2733 do 1861, tlo certificarem 
previamente de qne os títulos pertencem ao vendedor, tornou-se 
de rliiTicil sinão iinpo;sivel cninprimentu depois da · ct·caç~lo da 
Bolsa, on<le unicamente se f,tzcm hoje as op~:raçõHs (Decreto 
cit:ulo n. Gl:l2 de l8iG, art. 3•), mnitns vezes alli al!tot•isadas do 
momento ; 

Considerando, finalmente, que o.;; protocolos dos accusados, 
confol'me reconheceram os peritos nos exames de fls. 61 a 68, 
estão escript03 em ordem chronologic,,, sem omen<las on vícios, 
absolvem os accusarlos o condemnam o autor nas custas. 

Para instrucção dos corretores t.!eclaram, de accordo com o 
parecer do S::lcretario, fJUC a tlo.,ignaçiio exigida pelo art. 48 do 
Codigo Commercial, dos nomes das pc~soas .fJUe intervieram 
na transacção, comprehonrle as duas partes contractantes, 
vendedor e comprado!' ; devendo cada nm dos corretores, por 
cujo intermodio ella se etrcctnou, itHlagar do outro o nome do 
seu committente, afim de mencioll'll-o no accorrlo respectivo, 
quo so assim se considera completo e 1)erfeito, e não, conforme 
se pratica actualmente, figurando os intermcrliarios como com
pradores ou vendedores reciprocamente. 

Ontrosim, nos termos do refot·ido parecer, fazem sentir á Junta 
dos corretores que não foi regul:w o seu procedimento mandando 
afixar na pedra do salão da Bolsa o mallogro d:t transacção 
com o nome do autor. Não tem fund rmento legal nem se justitica. 
por motivo relevante uma tal puhlicidatle, de caracter ouioso. 

Na taboa ou pedra th Bols1 deve inscrover-6e a operação 
logo depois de effectuada, com declaraçã.o somente t!o sen objecto 
e valor, não sendo licito aos corretores mencionar o,; nomes dos 
seus committentes sem autorisação por esct•ipto (Decreto n. 31:32 
de 4 de Março de l8iG, art. 2•, §§ 1• e :!0 , e regimento interno 
da Junta dos corretores, art. 4°). 

A' vista da rept•esentação do l\lang-con c de seu collega A. de 
Barros,devht a Junta dos corretores limitar-soa eliminar a trans· 
acção do registro das cotações otnciae~. na fOrma do art. 18 § 6° 
do dito regimento interno, ficando salvo :'t parte interessada na 
validado da me<:ma tmn~acção o tlireito de usar dos meios ju
diciaes (Dect·eto n. 2i33 de 23 de .Taneiro do 18lll, art. i"). 

Quando muito, ~i a transacçi'io eliminad[l, fosse recente e na 
sua data niío se houvesse ell'ectuado outm de títulos da me:>ma 
espocic, n:lo existindo assim a. respertiva cotação por falta do 
hase, porlia a Junta fazel-o constar na pedra da Bolsa, sim-
]Jlesmente, sem menção de nome. · 

Tit•e-se cópia rlesta sentençr~. p <r t S"l' em·iatla ú Junta dos 
corretores. 

Junta Commercial em scssã.Q . .tlo··2\hle-l\JaiQ de 188-1.- J. Pi
nheiro. P. -Ribeiro. - Gtléd~sr..:,...., Fen:cir~; ..;;,. Leal.- Lemos. 
-Foi presente, Ces~~\~~'y$1ra<'~!l· '·:,.- · •/<. 

/ ~-:_· ·. , 
11 <0' , 

\\, * 
·~ 
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A Secção conformando-se com esta decisão, pelos seus funda· 
mentos, é de parecer que se negue provimento ao recurso. 

Vossa Magestade Imperial, porém, decidirá como for mais 
acertado. 

Sala das conferencias da Secção de Justiça do Conselho de 
Estado em 6 de Maio de 1886. - Visconde de Paran-Lgud. - Joi!o 
Lins Vieira Can.wt~wío rle Sinimb•'t.-LHi;; Antonio Vieira da Silva. 

RESOLUÇÃ-O 

Como parece.- Pabcio do Rio de Janeiro em 3 de Novembro 
de 1888.- Com a rnhrica de Sua Magestade o Imperador.
A. Ferreira Vianna. 

N. 79 - gl\1 24 DE NOV8MBRO DE 1888 

Recommenua a convocação rias:' seg~ões extraordinaria~ dolJ ury. 

Ministerio dos Nes-ocio~ da Justiça.- Gabinete.-Circular.
Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 1888. 

Illm. e I~xm. Sr.- lmpot'bn<lo à segttrança puulic<t e á liber
dade individual qne não se dilatG o julg<tlllmüo dos culpados 
além do prazo ,ju::;titlcavel, allm dü evitar ni'io "ó '' aggravação 
inutil dos soffrimentos do-; detido,; e os damnos result;tntes de 
excessiva agg-lomeração nas cadeias, como ainda a pre;;cripção 
dos delictos uos atütnçatlo,; ; Sua l\lagestade o Imperador Ha por 
bem Recommendar a \'. Ex. que, informado de haver no termo 
dessa capital granrl.e numero rle réo~, preso::; ou alhnçados, cujo 
julgamAJlto tenha ~:;ido preterido em duas ou mais se~sões ordi
na!'ias, determine ao Promotor Puhlico que requeir<t a convocação 
de tantas extraorcl.inaria,; quantas se tornem precisas para. serem 
julgados todos os processos proparadJs e promova com a ma
xima diligencht o andamento do summario dos réos presos, de 
conformidade cnm o art. :nu do Codigo do Processo Criminal, 
art. 343 do Regulamento n. 120 rle 31 de Janeh·o de 1842 e art. 4• 
do Decreto n. 4861 de 2 de Janeiro de 1872, llecla.rando V. Ex. 
aos Juizes a quem competir a formação da culpa e aos que hou
verem de convocar e presidir ns se:;:sões extr<wrdinarias, qne o 
mesmo Augusto Senhor lhes ha por muito recommendado este im
portante set•viço. 

Deus uuarde a V. Ex.-A .. Fern~ira Vian»a.- Sr. Presidente 
da Provinch de ... 
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N. 80 -EM 27 DE NOVEMBRO DE 1888 

Nos processos crimínaes do Corpo de Policia, em que for nomeado 
Auditor ulli Capitão, o pro~sso será escripto por um inferior. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.-3• Secção.- Rio de Ja
neit·o, 27 de Novembro de 1888. 

Em officion. 180de26de Outubro ultimo consultou V. S. si 
deve continuar a pratica, de longa data seguida nesse corpo, de 
escreverem o respectivo processo os Capitães que servem como 
Auditores nos conselhos criminaes, ou si este trabalho deverá ser 
feito por um inferior como se pratica no Exercito. 

Em resposta declaro a V. S. que a duvida se resolve pela dis
posição do art. 103 do Regulamento fl. 9395 de 7 de Março de 1885, 
que manda observar as disposições relativas ã. Auditoria de 
Guerra nos ca;os omissos, o pelo A viso do Ministerio da Guerra, 
n. 28 de 3 de Maio de 1864, quo de conformidade com a les:Jslação 
nelle citada determina_ que, no caso de ser nomeado Auditor um 
Capitão, devorá o processo ser escripto por um cadete ou inferior. 

Deus Guarde a V. S.-A. Ferreira Vianna.- Sr. Coronel 
Commandante Geral do Corpo Militar de Policia da Côrte. 

N. 81 - EM 3 DE DEZEMBRO DE 1888 

Custa.s devidas aos Juizes do Commercio, Officiaes respectivos e Cura
~--dores pelas diligencias relativas ao naúfragio d' embarcações. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- 2• Secção.- Rio de Ja
neiro, 3 de Dezembro de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- Por intermedio dessa Presidencia consultou 
o Juiz Municipal e de Orphãos do termo de Campo Largo: 

I. • Si os Curadores de ausentes nomeados pelos Juizes do Com
mareio para representar e defender os iuteresses de menores, 
em vistorias, arbitramentos e ratificações de protestos de navios 
encalhados, d•.1vem ser equiparados aos advogados para. perceber 
pelos actos que praticarem os emolumentos a estes devidos, fixados 
no art. 7l e seguintes do Regimento de custas. 

2. • Si os Juizes do Commercio, indo a.o logar onde lhes constar 
ter naufragado ou achar-se em perigo algum navio, ainda que 
não se realize o naufragio, têm direito, neste segundo caso, aos 
emolumentos do art. 24 do mesmo regimento, ou si devendo ser 
considerado em diligencia de seu officio, nenhuma paga lhes cabe 
por este trabalho. 
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3.~Si as custas vencidas, raalizado ou não o nn.uft•agio, devem 
• ser p gas por meta•le segtmdo o dispJilto no art. 1 • do Decreto 

n. 5 63 de 6 de Fevereiro do 1875. 
Suit !lbgestade o Impera lor, n. cnjo conhecimento levei o officio 

de V. Ex. n. 124 de 18 do Ontubt\:J ultimo, relativo ú consulta, 
:Manda declarar: 

1. 0 Si as funcçües dos Jnize.; do Commercio limitttrem-se as pro
videncias para salvnr o lJ[lvio e acll.utelar os salvatlo3, nada lhes 
calJe ue custas, por,lue nem o Decreto n. 6:l85 ele :lO de Novembro 
de 1876 incluiu esbs diligencias, nem pat'a cilas marcou o Regi
mento de custas S[llario algum. 

2.• Si, porém, re:llizar-~o o nnufragio o seguir-se o processo da 
arrer,adaçlio, vem!~ e li!]ni•lação, ou salvnr-se o navio e houver 
protestos, vistori:v; e acto~ s·mwlltantes, conse!]nentes do encalhe, 
cabe-lltes, assim como ao,; Olliciaes resp~~ctivos e Curadores, equi
parados estes ao; advogado:; nn. dofes:t tio:; intet·e~ses dos menores, 
os emolumento;; correspondentes :i natureza do.s actos mencio
nmlos no regimento re:lnzi•los ú mcbde pelo D:?cPeto n. 58G3 de 
6 de Fevereiro do ltli5. 

DettS Guarde a V. Ex:.- ,L Ferreira Vianna.- Sr. Presidente 
da Província do Paraná. 

N. 8:?- E"l 3 DE DEZE;\HHtO DE l8S8 

A uisposiçii>• do art. t2ô Llo C•digo Ct•iminJI é ~pplic:cvcl a \oths os 
preso~ •!tte fugit·em o·1 t~nktrcm fug-it·, p1ucndo se: appli~at!os os 

n;eios extraor.linari0s •1·1 scgumnç~ p,Jo t'mpo c~trictamcntc no
ce:;Co:!ari ). 

Ministerio do.;; l\'cgocios rht Justiçn,.- :;~ Secç:1o.- Rio <lo .Ja
neiro, 3 de Dezemt,ro de \8~8. 

Illm. e Exm. Sr.- gm olllcio n. 38G9 de g do Novcmht•o ul
timo submetteu essa Presitlencia a consideração deste Ministedo 
as duvidns em qne està o Juizo de Direito ela comaPca <la Soled<.\de 
sobre a maneira c competencia prtra applicnção do tlisposto na 
primeira parte do art. 126 do Codigo Criminal. 

St!a Magestade o lmperadot·, a quem foi presente o referido 
officto, Manda declara!' ern J'CSposta: 

I.• Que a tlispo~iç:io Lh primeit·a }J:wte do art. 126 do Codigo 
Criminal é appHcavel ::1 todos os pro::os flUO fugirem ou tentarem 
fugir, estejam on nii:o pronunciado.>, devendo, J:orém, ser emprc
ga.dos os meios cxtraordin 1rios de segurança antorisados nesse 
caso somente dnr:mte o tempo estl'ictamente neccssar\o e nunca 
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excedente ao determinado no respectivo regulamento de cada 
uma cadeia, . sendo que esta é a intelligencia que cumpre dar ao 
Aviso n. 314 de 11 de Agosto de 1877 na parte em que declara 
prohibido conservar os presos em ferros fóra dos casos ostabele
chlos por lei. Aos presos já condemnad03 é applicavel a dispo
sição do art. 54 do citado Codigo. 

2. 0 Que, conforme é expresso no alludido art. 12G do Coàigo 
Criminal, salvo o disposto no art. JQ7 do Regulamento de 31 
de Janeiro de 18J2, só tem competencia para determinar aQuelles 
meios extraordinarios de segurança a autoridade debaixo de cuja 
tlirecção estiver a prisão, a qual autoridade é o Chefe de Policia 
nas capitaes, o Delegado nos termos fóra destas, o Subdelegado 
nos districtos e os d;rectores de penitenciarias nos Jogares onde as 
l10uver, não devendo taes medidas ser ordenadas por autoridades 
com falta de competencia pnra a administração das prisões, nem, 
portanto, pelos Juizes municipaes, aos quaes se refere neste ponto 
a consulta dessa Presidencia. 

3. • Que a applicação de taes modos de segurança não depende 
de instauração de processo, conforme jit foi dccbrado por Aviso 
de 21 de Setembro de 1855. 

4.• Finalmente, QUO por este motivo, não havendo necessidade 
do sentença, não ha recurso dos acto:; a~lministrativos que 
tornam eifoctivas as medidas facultadas pela citada disposição do 
art. 126 do Codigo Criminal, cabendo unicamente a representação 
ou queixn, a que allnde o art. 16G do Regulamento de 31 de .Ja
neiro de 1842, por quaesquer injnstiçns ou violoncias que os 
presos entendam ter soifrido. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreim Vianna.- Sr. Presidente 
da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul. 

N. 83 - r~M 17 DE DEZEMBRO M 1888 

Recommenda que tanto n:t 13 é 2" instrtncia como no Supremo Trilmn:tl 
da Justiça se observe a rlisposição do§ i• da Ortl. Li v. 3° Tit. 66 e 
dos artq. 232 c 737 do H~gulauwnto n. 137 de 25 de Novembro de 
1850. 

Ministerio dos Negocias da Justiça.- 2" Secção.- h.io de Ja
neiro, 17 de Dezembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Verificando-se das cópias authenticas remet4 

tidas a este Ministerio em observancia da Circular do 28 de Março 
deste anno qne, uão. obstante a expressa determinação da Ord. 
Li v. 3• Tit. 66 § 7• e dos arts. 232 o 737 do Regulamento n, 737 
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<!,e 25 de .Novembro de 1850, são numerosas as sent~as profe
I'idas, assim na primeira ou segunda instancia, cõillõ no Supremo 
tribunal de Justiça, sem especificada declaração dos motivos e 
fundamentos de julgar, parecendo de seu silencio que ou não fo
ram ouvidas as allegações das partes, ou foram reputadas ex
cusaveis as vantagens e garantia jil recommendadas na Por
taria n. 78 de 31 de Março de 1824; e tendo levado o que tlca 
exposto ao alto conhecimento de Su;L Mage,;tade o Imperador, 
Manda o mesmo Augusto Senhor que, salvo os casos excepcionae,; 
e explicitos como na Lei de 6 de Outubro de 1784, art. 5° § 2°, se 
cumpram e guardem impl'etorivolmente as disposições do § 7° da 

~
rd. Liv. 3'! Tit. 66 e dos arts. 232 e 737 do Regulamento 
. 737 de 25 do Novembro de 1850, quer na primeira e segunda 
stancia, quer no Supt·omo Tribunal de Justiça ; o qne !ta por 
uito recommondado a todos os .Juizes e Trihunaes do 1mperio. 

: Deus Guartle a V. Ex.- A. Fer1·eira Vianna.- Sr. Con'ôe
~heiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. 

- l<lenticos ao Presidente da Relação e aos Juizes de Dil'eito da 
Côrte e a toJos os Juizes e Tribunaes, por intermedio dos Presi
dentes de Proviucia. 

N. 84- El\1 18 DE DEZEMBRO DE 1888 

Providencia sobre a conducção de cadaveres de crianças e 
recem-n:tsciLlos. 

Ministerio dos Negocios tla Ju~tiça.- Gabinete.- Rio de Ja
neiro, 18 do Dezembro do 1888. 

Não devendo continuar a vexatol'ia pratica da conducção dos 
cadaveres de crianças e recem-nascidos, occultados em caixas de 
papelão e outros improprios involucros, p tra a casa da Policia, 
com preteriçilo do respeito devido aos mor·tos e a que não podo, 
salvo escandalo, falhr a autoridade de um povo christão como 
somos o nos prezamos de ser, e sem outra razão de excusa que a, 
de oommodidade dos rnedicos incum!Jidos da verificação dos re
spectivos obitos, quecom mais segnmnça de ace1'to se conseguiria 
no domicilio do morto : ~ua Mngestade o Imperador Manda que 
V. S. expeça as convenientes ordens para que não se rt~pitam 
taes factos, procedendo os medicas á veriticação do obito das 
crianças e recem-nascidos po!Jres, como fazem a respeito dos que 
não o ::.ão ou dos adultos, o que dá por muito recommendado, ca
bendo a v. s. requisitar, com a costumada diligencia, deste 
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Ministerio as providencias que julgar indispensaveis á execução 
da ordem do mesmo Augusto Senlior, si dependerem de superior 
autorisação. 

Deus Guarde a V. S.- A. Ferreira· Vianna.- Sr. De,sem
bargador Chefe de Policia da Cõrte. 

N. 85- EM 18 DE DEZEMBRO DE 1888 

Recommenda que os representantes do ministerio publico em qualquer 
Juizo ou Tribunal em que devem offic!Ítr, o façam em termos precisos 
e claros. 

Ministerio dos Nea-ocios da Justiça.- 2a Secção.- Circular.
Rio de Janeiro, 18 ue Dezembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Verificando-se das cópias authenticas re
mettitlas a este Ministerio em observancia do A viso Circular de 
28 de Março do corrente anllo, a existench de numerosos officios 
de agentes do ministerio publico em termos tão vagos e geraes 
que não se póde deprehender, siquer, a sua opinião, como si fosse 
indifferente aos interes.ses e direitos conti&dos á sua. defesa, quaes 
os !la repressão do crime, os da fazenda publica, dos menores, 
dos interdictos e pessoas a estes equiparadas, que a decisão judi
cial os julgue. vencedore3 ou vencidos, ou fosse possível que no 
mesmo caso julgados contrarias se reputem igualmente justos: 
tendo levado o expo;to ao alto conhecimento tle Sua Mages.:. 
tade o Imperador, Manda o mesmo Augusto Senhor que os 
representantes do ministerio publico em qualquer Juizo ou 
Tribunal onde devam officiar,façam-o em termos precisos e claros, 
assim em relação ao facto e á prova, como as disposições de lei 
applicaveis á especie: o que ha por muito recommendado aos 
Procuradores da Coróa, Soberania e Fazenda Nacional, aos Pro
motores, aos Curadores Geraes e a todos os agentes do ministerio 
publico. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Conselheiro 
Procurador da Coràa, Soberania e Fazentla. Nacional, na Càrte. 

- Identicos aos Promotores Publicos, Curadores Geraes, Cu
rador de Ausentes e Promotor de Capellas da Càrte. 

Por intermedio dos Presidentes de Província, a todos os outros 
representantes do ministerio publico. _ • 

------···· ·-·, ., 
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N. 86- EM 21 DE DEZ~MBR) DE 1888 

Recommenda a fiel obsenancia do aju~te feito com Portugal para se, 
substituida pelo Decreto n. 855 de 8 de Novembro de 1851 a Con
venção consular promulgada em 21 de Junho de 1876 entre o Brãzil 
e aq uella nação. 

Ministerio dos Negocios da Justiça .. - 2a Secção.- Circular.
Rio de J&.neiro, 21 de Dezembro dê ,1888. llll. e Exm. Sr.-Sitbsistimlo o ajuste que se fez com Portugal 
para ser substituída pelo Decreto ri. 855 de 8 de Novembro de 
1851 Convenção consular promulgada por Decreto n. 6236 de 
21 d Junho de 1876 entre o Brazil e aquella nação, conforme se 
decla ·ou em A viso Circular ,n. 29 de 29 do Maio de 1884, recom
mende V. Ex. de novo ás autoridades competentes dessa Pro
víncia a fiel observancil1 do referido ajuste. 

Deus Guarde a V. Ex.- A. Ferreira Vianna. -Sr. Presidente 
da Província de ..... 

N. 87- EM 22 DE-DEZEMBRO DE 1888 

Manda inutilisar as cinco prisões escuras existentes no pavimento ter
reo da Casa de Detenção da Côrte. 

Ministerio dos Negocios d11, Justiça.- Gabinete.- Rio de Ja
neiro, 22 de Dezembro de 1888. 

Determinando a Constituição_ do Imperio, de accordo com 
os imprescriptiveis princípios de humanidade e direitos da 
personalidade humana, que as cadeias, além de seguras, sejam 
limpas e bem arejadas, o que mais rigorosamente deve ser obser
vaáo nas que servem para a detenção provisoria de indiciados 
a penas ou ainda não convencidos de crime, co~o a Casa de De
tenção desta Côrte, onde têm sido recolhidos muitos presos depois 
reconhecidos sem culpa, ou afinal absolvidos da que lhes fôra 
formada; sendo igualmente prescriptas pela citada Constituição 
e por toda a legislação patria as penas crueis applicadas outr'ora 
como meios de terror e suppliCI e até as que prejudiquem á 
saude, expressamente prohibidas pelo art. 35, § 5•, do Decreto 
n. 1774 de 2 de Julho de 1856, por que se rege a Casa de Detenção 
da Côrte, a construcção e immediato emprego das cinco prisões 
escuras no pavimento terreo da enfermaria da Casa de Detenção 
causou tal sorpreza, e tanto esta cresceu, á vista do parecer 
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da commissão de doutos profissionaes, nomeada por este 
Ministerio, e do voto da Imperial Academia de Medicina, 
unà.nimes em reconhecer taes prisõeS incompatíveis com a vida 
humana, que nem ainda as ordens expedidas deste Ministerio, 
vedando, sob pena de indefectível responsabilidade, o uso de 
taes instrumentos de tortura, que assim as leis como a sciencia 
condemnam, têm conseguido aquietar. E tendo a honra de levar 
o que fica exposto ao alto conhecimento de Sua Magestade 
o Imperador, Manda o mesmo Augusto Senhor que sejam des
feitas as cinco prisões escuras existentes no pavimento terreo 
da Casa de Detenção, e inutilisadas por modo que dellas não reste 
vestígio, e que no logar, assim desaffrontado, se estabeleça uma 
officina, onde serão admittidos os presos pobres que quizerem 
trabalhar, como permitte o art. 15 do· Decreto n. 1774 de 2 de 
Julho de 1856, o que ha por muito recommendado, e faço saber a 
V. S. para prompta execução. 

Deus Guarde a V. S.- A. Ferreira Vianna.- Sr. Desem
bargador Chefe de Policia da Côrte. 
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de 
1
1886, determina que se execute o t'egt:.lamento annexo ao 

presente A viso para a praticagem da barra e bahia da cidade 
de 'Paranag-uá, nessa Província. O que a V. Ex. communico para 
seti conheCimento e expedição das necessarias ordens, informando 
V. Ex. a esta Secretaria de Estado, no fim de um anno, sobre 
'luaesquer alterações que a expcriencia mostrar que se devam 
üctinitivamcnte fazer HO mesmo regulamente>. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Viei,·a rlrr_ Sil~a.
Sl'. Presidente da Pt·ovincia do Paraná. 

Rrgulamento pn1•a R praticagem da barra C bahla 
de I•aranngui't, na Provlncla do Pnraní' 

C:\PITL'LO I 

f>A 1'1!.\TIC'IGE~I, ~El_T PESSOAL E 1'\~I'Eq·.i.o 

.\rt. l. • A praticílgcm da barra e l1ahia 1le Paranagná é livre 
e, como tal, poderá st'l' cxcrci1b pot· toLlo tH[UCl!c rtue tiver o 
titulo de pratico. 

Art. 2 .• O serviço da praticagem ficará sob a inspecção e 
ftsca.lização da Cnpitania do l'orto do Paranú, onde deverão ser 
matriculados todos os praticos. 

Art. 3. 0 Ningucm poucrit olJtcr o titulo de pl'atico sem haver 
provado: 

I. o Que é cidadão IJrazileit•o c maigr de 21 anuo:; ; 
2. 0 Que tem lJom procedimento; 
3. 0 Que sabe ler, escrever e contar; 
4. 0 Que satisfez o exame de halJi!itar;-ii.o protis;.ional pecseripto 

110 presente H.cgulamento. 

CAPITl'LO li 

!JO F.XA)!F. 

Art. 4. 0 Nenhum candidato ao titulo de pratic@ poderi~ ser 
admittido a exame sem que, em requerimento dirigido ao Capitão 
do Porto, haja apresentado t!ocumento comprobatorio da stm 
idoneidade, nos termos do art. 3. • 

Art. 5.0 Os camlidati'S prestarão exame em dià designado pelo 
Capitão do Porto, perante uma commissão presidida por essa 
autoridade e composta de dous praticos sorteados pelo presidente, 
na presença dos mesmos candida.tos. 

O presidente da commissão poderá arguir o~ examinandos c 
terá voto no julgamento. 

Na carencia de praticas, serão convidados para examinadores 
officiaes de marinha de gnerra ou mercante que conheçam a 
localidade. 
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Art. 6.• O exame será oral e vei'sará sobre os conhecimentos 
a que se re~re a 4a condição do art. 3•, a saber : 

Apparelho e manobra dos navios, quer de vela quer de yapúr; 
modo de fazer e desfazer suas amarrações; preceitos para espiar 
um ferro ou ancorote ; nteio mais Yantajoso do dar ou reccbet· 
um cabo de reboque. 

Rumos da agulha. 
Estabelecimento das marés ; dírecção o velocidade das cor

rentes, quer na barra quer no interior da Labia. 
Dírecção e largura dos canaes, tant da barra como do inte·· 

rior; sua proftmdidade por occasião das mais haixas marés de 
syzigias; natureza do solo submarino; marcas, boias ou halis~s 
para guiar a navegação. 

Ventos reinantes; sua intensidade, duraçã:o relativa e in
fluencia sobre a direcção, largura e profundidade tios canaes. 

Bancos existentes na circumscripção da praticagem; sua po
sição, natureza, extensão e configuração; profundidJde d'agua 
sobre elles, quer nas mais baixas marés de syzigias, quer mesmo 
nas marés de quadratura. 

Paragrapho unico. A prova referente ao conhecimento dos 
canaes, ba11cos, etc. deverá, sempre que for possível, realizar-se 
a bordo de uma emlJarcação da Capitania, quo então será pilo
toada pelo examinando. 

Art. 7. • Terminado o a c to, durante o qual cada examinando 
serit arguido por espaço de 30 minutos, se procederá, fóra da 
presença dos candidatos, ao julgamento, e do resultado se la
vrara termo em livro proprio. 

o termo será escripto pelo mais moderno do.> dous examina
dores e assignado pela commissão. 

Art. 8.• Os candidatos approvados obterão o competente titulo, 
passado pela Capitania do Porto ; aquelles, porém, que não 
forem julgados sufficientemente habilitados, não poderão entrar 
Nll lFIVO exame sinãG tres me1.es depois da sua in habilitação. 

CAPITULO Ill 

DOS DEVEU ES DOS I' H.\ T!COS 

Art. 9." São deveres dos pratico;;: 
I.• Dar a conveniente direcção aos navios que quizerem se 

utilisar do auxilio àa praticagem, não o fazendo, porém, em
quanto não reconhecerem que os sobreditos navios, attento o seu 
calado, possam transpor os canaes, quer da barra quer do inte
rior da óahia; 

2.• Dirigir a amarração ou desamarração dos navios que pilo
tearem; 

3. • Inquirir, antes de atracarem a qualquer navio que tenha 
de entrar, si elle traz carta de saude limpa e si não tem a bordo 
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moles tia contagiosa, afim de regularem o seu proceder de accordo 
com as disposições quarentenarias; 

4.• Indagar si o navio que quer ser piloteado traz suhstancias 
explosivas ou intlammaveis, em cnjo caso o deixará no ancora
douro de fra.nquin. ou no que para. esse fim estiver designado ; 

5.• Não transportar em suas embarcações pessoas ou merca
dorias que não estejam legalmente de~impedirlas ou desp:tcl!adas 
pela Policia e Alfandega; 

6. • Commnnicar o seu domicilio a Capitania do Porto; 
7. • Levar ao conhecimento do Capitão do Port" qualquer mu

danr.a de posição ou nlteraç:ío que observar, ja com referencia 
ás b ias, baliza;; ou outJ·as marcas que tenham sido co!locadas 
par, guiar a nan·gação nos cam.es, jit relativamente aos mes
mos canaus; 

8. • Comparecer na Ca pitauia rlo Porto, quando chama• lo~ por 
essf Repartição para olJjecto de serviço. 

CAPITULO I\' 

11\ TAXA l>A PRATICA\: EU 

Art. lO. Todo o navio que se utilisar do serviço de prati
cagem, ficará ol>!'ig<ttlo ao pagamento da tal\a e~tatui•la neste 
capitulo. 

Art. !!. O pr1gamento rh t:lx:t set·a regulado pela seguinte 
tabella: 

C.\LAno,.; no,.; :s'.\YIOo-< E\l 

1!ETROo-< 

'~c! 
e C V:. llE P.\IU:"\.\til:Á 

I g! ] i-------------
g"·~ ~I 

g,g~ I ;I 
... ~~ d! 
;; ",-, "' I !:: C c:? I 

.E z~ b l 
=>- ·-~.S:$ ~I 

========! ==o:====== 
20-~000 I 
30.3000 

.>.\é 3m,3 •. ,. ...................... . 

.\té 4_tU,:) •. • .... •· • •·• •• •. •• .. •••. ,, . 

.\te 6 Inett··'S ................. •.... 40~000 1 

20;3000 

25.SOOO 

30$000 

10~000 

1;).<000 

20~000 

20~000 

2)$000 

Art. 12. Por qun,Jquet· serviço extraordinnrio ou de soccori·o 
receberá cada pratico, durante um dia ou fracção de dia, o 
seguinte pagamento: ü$000 fóra da barra e 4$000 na bahia de 
.Paranagna. 
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Art. 13. Nenhum pagamento por serviço feito pela prati
cagem será demorado além de tres dins ; e no caso de se não 
ter realizado' nesse prazo, sem justo motivo, far-se-ha a cobrança 
peremptoriamente, por intermedio da respectiv<t autoridade. 

Si, porém, o nd.vio for de guerra, ter-se-ha para com o seu com
mandante a devida attenção. 

Art. 14. O navio que pretender sahir a barra pagará a taxa 
da praticagem antes de receber o auxilio do pratico que o deva 
JJilOtear; mr;s, Si for de guerra, poderá etfectuar O pagamento 
na oecasião em que o pratico retirar-se de bordo. 

CAPITULO V 

DAS l'EN AS A QUE FICAM SUJEITOS OS I'HA TICOS 

Art. 15. Todo;; os praticas serão responsaveis pelas faltas e 
delictos que commetterem no desempenho dos seus deveres, assim 
como pelos erros de olllcio no exercício das suas funcções. 

Ai> f;tltas serão punirias pelo Capitão do Porto, segundo as 
attribuições que lhe conferem o presente Rng-ularnonto e o da sua 
Reparti~;ão; 

Os delictos, pelas autoridades competentes; 
Os erros de officio, ainda pelo Capitão do Pm·to, com recurso 

para o conselho da Capitania; seguindo-se processo analogo ao 
estatuído no tit. 7• do Regulamento de 19 de Maio de 1846. · 

Art. 16. Todo o pratico que transgr·erlir as disposições dos 
regulamentos da policia naval, tiscn-1 das Alfandegas e de sani
darlo, ficará sujeito, além das multns on penas eFtatuidas nos 
ditos regulamentos, á suspensão do exercício por espaço rle um a 
15 dia~, imposta pelo Capitão do Pot·to ; e quando a falta for 
grave será suspenso P•lr prazo indetPrminado, p!'CC••dendo jul
gnmento rio conselho rla Capitania do Pol'to. 

Art. 17. O prati.~o IJUe S<' apresonbr a bordo do qualquer· 
na~·io, para dirigil-o, e"!anlo emhri.ag-;111?, ser'it ptmir!o, it pri
mell\1 voz, com suspeusao por 15 dtas; a segnnrb, mnda com 
suspr}nsiio por espaç'' <le ~O dias; á tcrccirn, fiJútlmente, com sus
pensão pot' tempo illimit tdo, precer\ontlo sent••nç;~ do conselho 
da Capitania. 

Pa!'agrapho nnico. Identicas penns seriío npplicaveis ao pratico 
que maltratar de pala.VJ'aS o. comnumtLtnte, ca pitiin on mostr·e do 
navio, on faltar-lhe com o devitlo rospeilo. 

Si, porém, a offensa for physica, será preso o dolinquento o 
entregue a autoridnde competente pn.ra punil-o, segundo a gra
vidade do caso, e conforme a legisl:1Ç<1o respectiva, em presença 
do eol'po de delicto o exame de sanidade. 

Art. 18. O pratico que, estando incumbido de dirigir qualquer 
navio, o encalhar ou perder, entr·:u·á etn processo pela Capitania 
do porto, al1m de reconhecer-se: 

1 . 0 Si o sinistro deu-se em consequencia de força maior ou 
por outras causas alheias á vontado do mesmo pratico; 
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2. • Si por erro de otflcio ; 
3. 0 Si de proposito ou por qualquer outro motivo repro

vado. 
§ 1.0 Provando-se pelo proce;;so que o sinistro está compre

hendido no pt•imeiro caso, será o pratico considerado justificado, 
o continuará no livre exercício das suas funcções. 

§ 2. o Provando-se <]ne as circumstancias determinativas do 
sinistro recahem no domínio do ;,egundo caso, será o pratico 
sujeito a multa e sm•pensão por tempo limitado ou não, pr·e
cedendo julgamento do conselho da, Capitanin. ; ficando, além 
di>lso, o direito sal\-o às p lrtes prejudicadas de haverem indem
nizn~-o, pelo .lnizo competente, do prejuízo que tivet•em. 

§ . o Provando-se, linalmente, que a causa do sinistro é alguma 
das 1enciomulas no terceiro caso, será o pratico privado para 
sem re do exet·cicio da sua pt·otissiío, e entl'egue á nutoridade 
crim na! atim •le Jn'oceder ua fórum da lei. 

Ant. 1\l. Si algum na\·io rmcalharon perder-se sol1re qn~lf[Uer 
dos bancos da hm•t•a de Paranaguit e provar-se que tal encalhe 
ou perda proveio de haver cc~sado o auxilio da praticagem antes 
que o mesmo navio estivesse em posição conveniente para poder 
navegar livre do l'erigo, submottcr-so-ha a 1n·ocesso, na fórma 
olo artigo antecedente, o pratico que o houver piloteado. 

Art. 20. Drt mesma f<)rma se procede1·á, quando algwn navio 
encalhar ou pertler-se tlepois que o pratico o houver fundeado, 
uma vez que se vrove que o sinistro resultou da cit·cumstancia 
de ter esse navio ancorado ou sido collo~ado em posição não con

·voniente, sem que para j,;~o concorresse motivo de forçrt maior. 

C\PlTU[.Q Yl 

DOS DEYEI,ES Dll.'i CO~Dl.\XIl.\NTE~, CAPITÃ E:<: OU ;--m,;TRE:O: DI<~ NAviO,; 
QUE 'ít'I7.EllE~l ltECI•;!I!CR O At:Xll.IO D.A I'RATICAGE)l 

Art. 21. TOllo o eommandante, capitão ou mestre que se utilisw 
tlo auxilio da pmticngem, lic:tl'á sujeito ás disposições do presente 
Regnln.mento, na parte qne lhe fnr upplicave!. 

Art. 22. O commandanto, cnpitão on mostro lle qualquer em
barcação quo proci:-:ar tio auxilio da l'raticagem para, entrar a 
barra, o pe•lirit ao approximar-so, içando no tope de prôa 
a bandeira de su:t nnçfio; e, logo que receba o pratico, deverá. 
declarar-lhe, com a maiot• publicidade, os decimetr03 d'agní1 que 
calar o navio. 

Art. 23. Todo o commandante, capitão ou mestre é obrigado 
a sntistazer ::t qtmesrrner requisições tio pratico, tendentes a 
boa direcção c segurançft do navio, hem como a ter safos e 
promptos o ancorote, virador, ancoras, amarras, etc. 

Art. 24. Neuhnm commandante, capitão ou mestre porll'lrit mal
tratar a qualquer pratico ; devendo, quaBdo este se comporte 
mal, dirigir ao Capitib do Porto uma queixa em regra, logo que 
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uê fundo, para que o mesmo Capitão do Porto pt·oceda na fOrma 
das disposiç1:íes do Regulamento d>J,s Capitanias e do presente. 

Art. 25 .. O. commandante, capitão ou mestre de qualquer 
navio, onde se apresentar um pratico em estado de embriaguez, 
o farà. voltar para a embarcaÇão que o tiver conduzido e pedirá 
novo pratico; CQrnprindo levar essa occurrencia no conheci
mento do Capitão do Porto. 

Art. 2G. Todo u commaridante, capitão ou mestre que, por 
força maior, levar comsigo o pratico que o tiver 11iloteado, con
trahirà a obrigação de fu.zel-o regressar a expensas do dono 
ou consignatario do navio, na 11rirneira opportnnidarle qne se 
olfereça, além de pagar-lhe adiaria de 3~000. 

CAPlTCLO YII 

)).\8 I'EXAS _\.QUE FICAlii SUJEITOS OS CO~I~IAXIJA:STE~, CAPITÃES OU 
~IE;:TrtES QUE QU!ZERE~l RECEBER n Al'XILin 1>.\ rnATICAGE~l 

Art. 27. Todo o commandante, Citpitão ou mestre que, depois de 
luwer feito signal pedindo pratico, não espemr o auxilio deste, 
sem motivo justificado, S(mi. obrigado <t pagar ao pratico que 
acudir a esse appello o valor da taxa que lhe competir. 

Art. 28. O commandante, capitão ou mestre qne não satisfizer 
as requisições do pratico, ficara responsavel pelos 1lamnos ou pre
juízos que dahi possam resultar. 

Art. 20. Todo o commandante, capit[o ou mestre que ameaçar, 
espancar, ou maltratar por J?tlavras, em acto de serviço, a 
qualquer pratico, será por ISso responsabilis<1-do, precedendo 
queixa do ofl'enclitlo. 

CAPITULO Vlll 

I>l:'lPOSIÇÃO TRA:SSITORIA 

Art. 30. Dentro dos 30 dias que se seguirem á promulg-ação 
do presente Regulamento, todos os praticos da barra e oahia 
de Paranaguil. serão obrigados a apresentar, na Capitania do 
Porto, os competentes títulos lle h:~bilitação, afim de serem 
visados pelo Capitão do Porto, caso tenham sido olitido;; de 
conformidade com as disposições que se contêm nos arts. 7•, 
8•, 9• e 10 do Regulamento manrlado observar por Aviso de 8 de 
Fevereiro de 1858, condiçã:o indispensavel para que possam 

. continuar a exercer a sua profissão. 
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DISPOSIÇÃO GEI'l.Af, 

Art. 31. Só quem tiver o titulo de pratico poderá responsabi
lisar-se pelo serviço tb praticagem na harr,t o bahia de Pa
rnnnguit. 

Todo aquelle que, sem ter o competente titulo, ou que, o 
tendo, achar-so privado do exercício por suspensão, se apre
sentar a bordo de qualquer· navio para desempenhar as fhncções 
de pratico, incorrerú no crime de exercer mistere.,; quo lhe sii.o 
vcúaLl1s. 

Rio 11e Janeiro, 26 <lo Abril de 1888.- LuiJ A11tonio Vieira d(t 

Silva. 

N. :3 - A \"ISO DE 5 DE MAIO DE 1888 

Declara que, sem fundos no orçamento, não deve o Gu1·erno pro
mover a Capitão-'l'e:wnte n Official de Fazenda '{Ue e~til·er nas con

diç0e" d'J aet. ~O "'' Iteg•tl3m••nto '-'~ !) rle Maio (\,, 1868. 

l\Iini~terio •l•)S Nc~·oeios r.l t :\Ltl'iulm.- 2a Secção.- N. 84G. 
H.io de Janeiro, 5 •lo 1\laio de l::l8tí. 

Sua Alteza a Pdnc1mt Imperial B.egente, em Nome do Im
per:ulor·, Conl'ormallllo--;e, par· lmme.li<tt:l Resolução ole 2 do 
corrente me1., com o pa!'ecnr d:t Secção de Gueem e 1\Ial'inha do 
Conselho de Esta•ln, !Ionve por bom Mandar• decl<lr'<tr fjtW, con
quanto ~nhsbta a dbposio;iio tlo art. 20 do Regulamento aunexo 
ao Dec!'eto n. 4l7:l 1le ü de l\laio 1le 1868, onten•lido do nnico 
modo por· qno póde sel-o presentemente, niio dovo o Govoeno 
usar tht facul<lade d·J JH'OitlO\'<JI' a Capitão-Tenente o Otfidal de 
l<'awnd<t do I a elas~,~. qne se acha!' na,; con<liçõe;; do me::: mo ae
tigo, omrpwnto o l'o<ler· Legi~lativo ni\o conce•lel' o;; fnnrlos 
nece;;sal'ios par·a a de-;pBz<t -resultante d;t pr·omoçito, quo em 
nenhum caso é olwigatoria. 

O que a V. 8. communico, em solução ao seu o!Ucio n. 64 de 
30 de 1\Iarço do anuo pr·oxirno proterito. 

Deu;:; Guar1le a Y. S.- Lttiz 1i11tonio Vieira da Silva.
Sr. Chefe do Corpo do F;tzentla da. Armada. 
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N. 4-AVlSO DE 5 DE JUNHO DE l88R 

Declara que as ~omeações de Fieis dos Officiaes de Fazenda, En
fermeiros e mscreventes estão sujeitas ao pagamento do sello 
de 5 0/0. 

Ministerio dos, Negocios da Marinha.- 2" Secção.- Rio de Ja
neiro, 5 de Junho de 1888. 

O Ministerio da Fazenda, u quem eonsultei sobre a duvida susci
tad;t pela 2a Secção dessa Contadot'ia em officio n. 18, de 17 de 
Janeiro ultimo, declara que as nomeações de Fieis dos Officiaes 
de Fazend<t, Enfermeiros e Escreventes •la .\ rmada estão sujeitas 
ao sellode 5"/o do §5° databelb A, arrecadado na. fúrmado § 1" 
do art. 7° do Regulamento annexo ao Deci·cto n. 89!1, de 19 de 
Maio de 1883; levando-se em c,,nta o qne ti verem prt.~n taes em
pregados até completarem doze pl'estações, depois do que nenhum 
sello mais se cobrnrá, por serem considerad:ls as futuras nomea
ções como simples remoções ou designações it;entas do mencio
nado imposto. 

O que<\ V. S. communico paea o,; fins convenientes. 
Deu,; Guarde a V. S.- Luí; ,1ntonio Vieim drr. Silua.

Sr. Contador da Marinha. 

N. 5- AVISO DE 26 DE JUNHO DE 1888 

Declat•:t como se deve proceder com as praça~ capturadas dPpoi~ dn 
indulto. 

l\Iinisterio dos Negocios da Marinha.- Rio de Janeiro, 26 de 
Junho de 1888. 

Illm. o Exm. Sl'.-Com orTlcio n. 444, de 19 dÕ corrente, trouxe 
V. Ex. ao meu conhecimento que o CommaiHLtnte do batalhão 
naval, referinrlo-se ao soldado do mesuw lmtalhfio Juvencio 
Alves de Deus, condemnado pelo crime tle I" deserção simples, e 
mandado pór em liberdade poe :>entenç t tlo Conselho Supremo 
Militar de Justiça, de 12 do moz passa<lo, consult<t si esta praça, 
tendo si<lo captnt'ada. em !J t!e Ahril ultimo, aclm-su comprehen
dida no indulto do 30 de l\larço pt•oximo tiwlo, conforme decitliu 
o referido Conselho. 

De accordo com o p'1.recer omittillo pela Audit"rht Gemi t.!a 
Marinha em officio de l!J deste mez, declaro a V. Ex:., par,t os 
devidos effeitos, que deve prevalece!' a doutrina contida naquella. 
sentEnçn, e ser applicada as praças que se acharem em iclonticas 
condições, a menos que, em relaçfi:o a algnma, se reconheça ter 
havido proposito firme de não acceitar o favot' concedido pelo 
mencionado indulto. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Luiz A1ltonio Vieim da Silua.
Sr. Ajudante General da Armada.. 

~ 
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N. 6 - A \"ISO DE 24 DE JULHO DE 1888 

Declara qual a ra~ão rpte deve ter o aprendiz marinheiro quando 
embarcar. 

:vlinisterio dos Negocios da i\Lu·inha.- 2• Secção.- N. 1333. 
- l~io de Janeiro, 24 de Julho de 1888. 

lllm. e Exm. St·.- Tran~mitto a V. Ex. 50 exemplares, 
impressos, do Decreto n. 9!l80, de 12 do corrente mez, que manda 
subs.tituir a talJelh n. 4, annexa ao Decreto n. \:1579 de 10 de 
Abril de l88G, regulando o fin·necimeuto de ·rações ás Escolas 
de apr~ndizes maril1hoirus; cumprindo que Y. Ex. faça observar 
tamhe 1 as seguintes disposições: 

Si, or qualquct· f'it'Cttm~tancb. oxtraordinaria, o aprendiz 
tnarinl eiro tiver de omlJarear 1'111 n:wio de guerra, alheio it 
e:;cola, não deYe ter ontr;l. ração divers~ da que compete ás 
tlemai~ pes;;oas da. g-u:trnir;ilo, a!lm tle não alterar a escripturação 
do bordo, r1uo presnppns nnm •letet•minalla tabella. de municia
mento; 

Si, porem, tiver .lo etll!Jarcar em navio da e~cola, em curto..; 
exercícios e de ponc:t dm·açiio, a sua ração deve ser aquell1t que 
ora se prescreYe, porr!'w, n••sto caso, o aprendiz estit sob o 
l'egimen da escüla. 

Deus Guarde a \". Ex.- L1tiz il.ntoaio Viei.·a cf,t Silva. -
Sr. Ajudante lleneral da Armn.rla. 

- Communicou-se á Contn<loria. 

N. 7- AVISO DE 30 DE JULHO DE 188H 

Au;.pnenta com dir~r~"' .~8nr•ros a tabella tle dietas •l•JS hogpitae~ e 
cn fnrn1arias . 

.Ministerio dos Negoci0s rla '\Iarinh:t.- 2~ SccçiTo.- N. 1:174. 
-Rio de Janeiro, 30 de Julho ue l88B. 

A' vista do que V. S. ponderou em officio n. 90, de 2G do 
corrente, na qualh.Lule de presidente •la commissão encarregada 
de organisar a nova tabe!la tle dietas que p 1r Decreto n. gg()z, 
de 6 de Junho ultimo, mandou-se vigorar nos hospitaes e enfer
marias de Marinha, resolvi que à mesma tabella S'J adtlicioue o 
seguinte: toucinho para sei~ doentes, sessenta grammas; vinagre 
para cento e cincoenta doentes, nm litro ; sal para seis tloentes, 
tres centilitros; e condimentos, cincoenta réis para ca1la doente. 
O que a V. S. communico para os fins convenientes. 

Deus Guardo a V. S.- Luiz Lintonio Vieil'r! da Silva.
Sr. Conselheiro Cirnrgião-m··,r da Arnmtla. 
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N. 8 - A VISO DE 4 DE AGOSTO DE 1888 

l<'az ext~nsivo ás praças uo corpo ue imperiaes marinheit•os, que 
servirem de Fiel ue artilharia nos navios de guerra, o abono ~a 
gratificação diaria de cem réis, que, nas mesm3s cont\iç.ões, percebem 
as praças do batalhão nav?.l. 

Ministerio dos Negocios da. M:trinha.. - 2a Sccc;ão.- N. 1405.
- Rio tle Janeiro, 4 de Agosto 1le 1888. 

lllm. e Exm. Se.- A' vista do que V. Ex. informou em officio 
n. 577, de 2G de Julho proximo preteri to, rc-;o\ vi que seja 
extensivo ás praças do corpo de imperiaes marinheiros, que 
exercerem as funcções de Fiel de aetilharia a hoello llos navios 
•le guerra, o abono da gratiticaçt\o diaria Lle cem réis, que nas 
mesmas conlliçõe~ percebem as pra<ps do batalhão naval, em 
virtude do respectivo regulamento; ficando assim lleferido o 
requerimento do imperial marinheiro de Ia classe José Carlos de 
Araujo, que serve de Fiel de artilharia na canhoneira Carioca. 

Deus Guarde a V. Ex.- Lui; Antonio l'icim drt Silva.
Sr. Ajudante Geneml tla At·mada. 

N. 9- AVISO DE 24 DE AGOSTO DE 1888 

Eleva a taxa ua praticagem da barra do Ri·) de Janeiro. 

Ministerio dos Negocios da Marinha.- 3" Secção.- N. 1137. 
- Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 1888. 

Tendo em consideração o que\'. S. propoz em omcio n. 102 
tle 21 de Julho ultimo, o conformanuo-me com o parecer do 
Conselho Naval, emitlido em Consulta n. 5772 ue l do corrente 
mez, resolvi que a taxa da praticagem da harr::t seja elevada de 
300 a 400 réis por tonelada metrica de arqueação (!e cada navio, 
comprehendendo tanto a entrada como a sahida, nos termos do 
art. 21 do Regulamento annexo ao Aviso de 18 do l\larço tl.o 1863. 

O que a V. S. communico para os devidos e!Ieitos. 
Deus Guarde a V. S~...-,Luil Antonio Vieira tla Sil'IJa.

SJ'; Capitão do Porto .-l<Vf1"ort~ r"' ,Prqvinçia do Rio de Janeiro. 
~ (' . \ _\ T r; , l . • _ . 
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N. lO- A \"ISO DE 30 DE AGOSTO DR 1888 

Declara que não ha inconveniente em aprese11tarem-se nos conselhos 
de guerra, na qualidade de defensores do~ ré os, officiaes de patente 
superior á dos nwmhros d•) meqnJO conselho. 

!IIinisterio dos Neg-ocio . .; •la Marinha.- za Secção.- N. 1:')48.
- Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Ton•lo sido onvi<h a Secção de Guerra 
e Mt~inh:t do Conselho •lo ~~~tado sobre o assumpto constante 
do o cio de V. l~x., n. 793, de 15 de Outubro ultimo, Sua 
l\1ag :;ta:le o Imperador, Unnformando-se, por lmmediata Re:;o
luçã de 29 do corrente mcz, com q p<~.recer do Conselheiro 
Visconde de Beaneep<~irc R0ltan, exarado em Consulta de 29 
de ,~bril proximo tlndo, l\Ianda declarar que 11ão hrt inconve
niet\te em apresentarem-se nos conselhos de g-nerrn, na quali
llade do <lefensorc:; do~ I'éo~, otficirw,; d!l patento superior ri dos 
membros do mesmo conselho. 

O que a V. Ex. communico parr~ os •levidos el!'eitos. 
Deus Guardo a V. Ex.- LHi:; Antonio Vieira da Silva.

Sr. Ajudante Geneeal da Arma<ln. 

N. I I - A Vl~O DI~ 5 DE OUTUBRO DE: 1888 

Explic~' '}nal :1. e:<igenl'ia para <jt!e in<lividuos alheios i profis'Üto 
1naritim:1 po~scun l!l;ltrieulat·-Re JnosLre.:; d~>::: navios. 

Ministet•io <los Nt~goeio,; <lôt l\Iarinh.1.- 3a ~"c',,fio.- N. I:m::J. 
- H.io rio Janeiro, 5 de outubro do 18il8. 

Em ot!icio n . ."\), • 1~~ "!! <10 mez proximo preteri to, rnmctteu-me 
Vm. cópia elo que lho <lil'igiu o scn delcg.tdo em Porto Ale;.:re, 
o qual, aciMn•lo conttwlictorios o . .; art.~. to e 7• do Regulamento 
de 14 de OutuiJro de 1859, consulta si potlom nmtrkular-so como 
mostres indivíduos alheio8 ú profissão mat·itima, consulta que 
Vm •. consicler<t fumbtb, em vista do art. 436 do Uotligo Com
mercul. 

Em resposta, dednro a Vm., p:trrt os Iins convenientes, qne, 
tratando-se •le capitão ou mo~tre de navios ompt·egados na 
pequena ou f!ran<le cabotagem e de longo cneso, a que se refere 
o citado art. 4\lli, é necos:>ario exigil'-Se documento que prove as 
aptiLlões do,; qnc nspirHm osso emprego, conforme foi jit ex
plicado por A viso n. 2ll:l do 12 uc l:<'overeiro de 1881. 

O mesmo, porem, niio acontece com os mestres ou patrões das 
embarcações quo navegarem nas htgõas dos Patos e Mirim e rios 
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da Província, que devem ter praticos examinados pela cav.itania 
do Port<>, ou trazer a bonlo pratico competentemente habilitado, 
como se vê dos' indicados arts. Jo e 7°1 que aliás nenhuma 
contradicção offerecem. 

Deus Guarde a Vm.- Luiz At'ltonio Vieira da Siloa.- Sr. Ca
pitão do Porto d1J. Provincia do Rio Grande do Sul. 

N. 12 - A VISO DE 6 DE OUTUBRO DE 18H8 

Declara como se deve proceder com ref••rencia ao lançameutu ao mar, 
no porlo do Rio de Janeiro, de cinza existente a bordo tla.' embarca
ções a vapor. 

Ministcrio dos Negocio:; da Marinha.- N. J:liO.- Itio de 
.Janeiro, 6 de Outul.Jro de 1888. 

J.ttendendo ás considerações por V. S. adduzillns em officio 
n. 143 de I do corrente, relativamente a pratica abusiva de 
lançar-se ao mar a cinza existente a bordo das embarcações a 
vapor, com grave prejuízo (ht boa conservação do porto, resolvi, 
de conformidade com o disposto no art. 51 do Regulamento de Hl 
de Maio de 1846, que toda e qualquer embarcação que tiver de 
desemlJ:wcar cinza requeira lieença a essa Capitania do Porto. 

Tal licença, para os navios de longo cur;;:o ou cabotagem 
durm·a sómente o tempo in•lispens:1Vel para o desemuarque ; e 
para as embarcações do trafego do porto será mensal. 

A cinza descarregar-se-ha na pa1·te SO da ilha das Enxadas; 
cumprindo que essa Capita.nia continue a exercer a maior vigi
lancia, afim de que não se lance clandestinamente ao mar( lastro, 
cinza e varredura do porão, :etc., punindo os contra ventores na 
fórma do art. 52 do citado regulamento. 

O qno lhe communico para seu conhecimento e os devidos 
effeitos. 

A' Inspecção do Arsenal de Marinha da Corte expeço a ordem, 
para que faça remover, por meio da cabrea fluchmnte, algumas 
caldeiras velhas, existentes naquella localidade, para o ponto 
que for indicado pela Directoria da Escola Naval, a cujo official 
tle dia o patrão de taes embarcações deverá apresentar a referida 
licença. 

Deus Uuarde a V. S.- Luiz Antonio Vieira da Silva.- Sr. Ca
pitão do Port0 da Côrte e Província do Rio de Janeiro. 
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N. 13 - AVISO DE 8 DE OCTUBRO DE 1888 

Declara que d<'t provimento ao recurso interposto pela Delegacia da 
Capitania do Porto em Porto Alegre da decisão drt l'residencia 
~obre nHtllrt c viRtoria •laR lnnclws Santa. llfm·ia c S. Scbastitio. 

1\linisterio dos Negocias da Marinha.- :l• Scc«,iio.- N. 138il. 
- H.io de Janeiro, 8 de Outullro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Sua 1\Iagestade o Imperador, Conformando-se 
co~ o parecer da Secção de Guerra c Marinha do Conselho de 
Es ado, emittitlo em Consulta de 17 de Junho de 1887, sobre o 
re urso interpo,.to pnra o Govcruo Imperial polo delegado da 
Cu. i tania do Porto em Porto Alegre, da decisão proferida por 
es a Presidencia que lhe negou competeneia não só para impor 
aolil proprietarios das lanchas Santa lllaria e S. Sebastião, os 
quaes, a despeito de terem sido intimados, deixaram de satisfa:zer 
as cxigencias regulamentares concernentes a licenças, arrola
mentos e vistorias de suas emba!'cações, outra multa sinão a do 
art. 7t1 do Regulamento de lU de Maio de 184G, mas ainda para 
multiplicar a referida multa, que só poderia ser a.pplicada no 
caso de reincidencia, e finalmente para exigir que as ditas 
lanchas venham a Porto Alegre, afim de serem arroladas e 
vistoriadas, pois que. não sendo ellas empregadas no trafego do 
porto, só crtbe aos mesmos proprietarios o dever de tirar licenças 
annuas, para que suas emlmrcnt;ões possam navegar, Houve por 
bem, por Immediata Resolução tcmada a G do corrente mez, 
Mandar declarar a V. Ex. : 

].o Que se da lH"ovimento ao recurso interposto 11elo predito 
delegado quanto ú ultima parte da decisão dessa Presidencia, a 
sabe1·, que o; proprietarios daqnellas lanchas são obrigados 
a mandar essas embarcações a Porto Alegre, afim de serem 
vistoriadas ; 

2.• Que c1da um elo~ referido.> proprietarios, Christiniano 
Sauer e Carlos Guilherme Sehilling, por haverem infringido o 
art. 7li do Regulamento das Capitanias dos Portos, deve entrar 
para o cofre da~ multas com a quantia de 20$, correspondente a 
10$ multiplicados por dons, numero de vezes em que foram 
multados. 

Deus Guarde a V. Ex.- LniJ Ant~~nio Vieira da Silvu.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 
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N. 14 - A VISO DE lQ DE OUTUBRO DE 1888 

Declaro. que nãu podem ser consiuérados da eqnipagem do navio ,in
dividuo~ ao~ q~taes o Command:1nte concc<feu p~ssrlgi'm com retri
huição de serviços a h >rclo. 

Ministerio uos Negocios da l\lurinha.-:l• Secção.-N. Ul8. 
-Rio de Janeiro, l6 de Outubro rle 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo sido ouvida a Secção de Guerra e 
Marinha do Conselho de E~tado sobre o o1Jicio dessa Presidencia, 
u. 2374 de 28 de Junho proximo preterito e papeis a rrue se 
refere, representando contra o procedimento de alguns capitães 
de navios mercantes nacionaes por conduzirem a bordo indivíduos 
cujos nomes não constam dos respectivos róes de equipagem, 
nem são passageiros; entretanto que, f\)ra do porto, os obrigam 
a trabalhos proprios da guarnição, illaqucando assim a boa fé 
desses indivíduos, o infringindo o Regulamento de lll de Maio 
de 18-16; sendo que o Capitão do Porto dessa Provinci(~ entra em 
duvida sobre a verdadeira intelligencia do art. 512 do Codigo 
Commercial, Sua Magestade o Imperador, por Immediata Re
solução de 13 do corrente,l Conformando-se com o parecer da 
mesma Secção, enunciado em Consulta de 27 de Agosto ultimo, 
Manda declarar a V. Ex. que, em v h ta da lettra e da razão da 
disposição contida no citado art. 512, torna-se manifesto não ser 
elle applicavel ao caso da consulta; isto ó : á existencia a bordo 
ele indivíduos não matriculados. Nem podem ser considerados 
pertencentes a equipagem os indivíduos a quem o capitão deu 
passagem para algum porto, sob promessa de prestarem serviços 
a bordo. São passageiros que pngam a passagem com serviço.;;; 
não vencem soldada, não estão sujeitos á matricula, não gozam 
dos lhvores que a lei concede, nem têm as obrigações impostas ú 
gente da equipagem. Si tae3 passageiros deixam de cumprir a 
promes;;a de serviços, o c.tpitão não póde recorrer aos meios de 
que dispõe contra a gente da et]uipagem; e si os violenta com 
coacção, ou o; olfende physicamente, incorre nas penas do 
Codigo Criminal. 

Deus Guarde a V. Ex.- Lu i;; Antonio Viei1·a da Silt•a.
~r. Presidente da Província cto Rio Grande do Snl. 
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N. 15- AVISO DE 23 DE OUTUBRO DE 1888 

Declara como deve ser con9iderado o na Tio e1trangeiro que naufrag~; 
na colta do Brazil e é abandonado. 

Ministerio dos Negocios da Marinhn..-2" Sccc;-.ão.- N. 1917 A. 
-Rio de Janeir•o, 2~ de Outubro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Foi ouvida ~L Secção de Guerra e Ma
rinha do Conselho de Estado sobre os seguint··s quesitos: 

l. • Si, tendo naufragado urn navio de guerra estrangeiro na 
costa do Brazil, perrlendo-se completamente c sendo abando
nadf, póde-se ainrla considerar de propriedade da nação a que per
ten ia, para o tim de autorisar o Consul respectivo, sem audiencia 
das autorirlades do Brazil e as cautelas fiscaes, a exploração do 
cas submergido 1 

2.·• Si, apezar do auandono completo, póde-se considerar de 
propriedade daquella nação o navio naufragado, verificada. a 
pregcripção de propriedade, visto já ter decorrido mais de 60 
annos depois do naufragio 1 

Sua Magestade o Imperador, Conformando-se, por Immediata 
Resolução de 20 do corrente mez, com o parecer da supracitada 
Secção emittido em Consulta de 28 de Setemuro proximo preterito, 
Houve por bem Mandar •lcclarar: 

1.• Que o navio de guerra, naufr.tgndo nas agnas do Brazil e 
al,andonado pela tripolação, continúa sou o domínio da naç~o a 
que pertencia, mas não pódo o respectivo Consul explorar o casco 
submergido, sem aw1iencia •las autoridades brazileiras c ltS cau
telas fiscaes, de conformida•le com <~S leis em vigor; 

2.• Que, não obstante o aiJandono por espaçn de GO annos, 
desde que não houve JJosse e Justo titulo, não póde dar-se a 
prescripção da pt'oprie ade tlo navio naufr<~g;Hlo. 

O que a Y. Ex. communico para os 1ins convenientes e com 
referencia ao ~en oficio n. GI i, de I O de Ago:;to ultimo. 

Deus Guarde a V. Ex.-Lui3 ,\ntiJnio l'ieil'a rlfl ,)'ilpa.
Sr. Ajudante Genoral rlt ,\rmada. 

- Do mesmo theor ao Minist~Jrio (los Negocios Estrangeiros e 
à Presidencia da Província do Rio dtJ Janeiro, com referencia ao 
A viso n. I de 18 de Agosto ui timo e ao otllcio de 7 do mesmo 
mez. 

Conl!lulta a que se f'az ref'erencia 

Senhor.- A Secção dos Negocios de Guerra e Marinha do Con
selho de Estado vai cumprit· a or,!l'lm constante do seguinte 
Aviso, expedido pelo Ministerio da Marinha em 16 de Agosto 
ultimo: 
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c Constando que o Consul Geral de Portttg,tl concedera auto
risação a Antonio Augusto Ferreira para explorar os re3tos da 
.f'r-J.gata brazileira D. Paula, nmf'r,tg tdct na ilh<t do Francez, em 
1828, tendo o Chefe de Policia da. Província do Rio de Janeiro 
recommendado ao êeu deleg.tdo em C<tbo Frio, a pedido daquelle 
Consnl, que prestasse todo o auxilio ao cr_mcessionario, fiscal, e 
empregados da alludida explor;tçiio, exigiram-se, em 15 de Maio 
ultuno, inform·tçõe8 á Presidencia da Província, das quaes consta 
que etrectivamente foram expedid:ts ordens neste sentido. 

Po;;!eriormente, a Capitania do Porto da Côrte, referindo-se 
ao assumpto, dis>e que, estando verificada a autorisação dada 
pelo Consul, sob pretexto de ser o navio portuguez, entendia 
que a mesma devta ser annullarla á vista da incompetencia do 
dito Consul par.:t concedel-a sem prévi;t permissão desse Minis
teria, incompetencia tanto mais accentuada quanto lhe constavt~ 
que a citalh fragat•t er.t brazileira. 

De accordo com este parecer, expediu- se Aviso a PresiJencia 
da Província do Rio de Janeiro, em lO de Julho ultimo, man
dando sustnr os trabalhos de exploração a que se estava alli 
procerlendo. 

Em 7 do corrente mez, a me~ma Presidencia communicou 
terem sido suspensos esses tmb tlhos, conforme fôra determi
nado, mas que, segund.) participação do Delegado de Policia de 
Cabo Frio, trata-se de dou:; n<tvios; o que estava sendo explo
rado na i!h·• do Francez, era armado em f1·ag·ata e pertencia á 
nacionalidade portugueza, e o outro, com a wesma armação, 
naufmgado na Ponta Negr<.t de Maricá, era hrazileiro. 

Em 6 deste mez, o concessionario Antonio Augusto Ferreira 
dirigiu a. esta Secretaria de gstado um requerimento, pedindo re
vogação tl:1. ordem expedid<t, no citaLlo AYiso de 10 do mez proximo 
findo, it Presidencia da Província do Rio de Janeiro, e allegando 
que a fmgab D. Pauta era brazileira e naufragara na Ponta Ne
gra, ao norte da barra do Rio de Janeiro, ao passo que a D. Maria 
Paula er<\ portugueza, tendo naufragado um anno depois da
quella, em 1828, aind;t mais ;~o norte, proximamente a Cabo Frio. 

So!Jm est•~ requerimento, foi ouvido o Quartel-General, 
o qua.l informou que a fragata hr<tzileira Paula ou D. Paula 
nauthtgon, em Outubro de 1827, na ilha do Francez, pro
xima a Cabo Frio, seg<mdo verificou-se no processo de conselho 
de guerra a que respondeu o respectivo commandante. 

Conclne-se, pois, das informações obtidas, que o na vi o que 
naufragou na ilha do Francez, em 18?.7, foi a fragata brazileira 
D. Paula e não a D. Maria Paula, como a!lega o conces<>ionario, 
não constando ter naufragado naquella paragem um navio por
tu"'uez com esse nome. 

No entretanto, para resolver-se acerca desta questão, que 
fica nssim exposta, Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, 
em Nome do Imperador, Manda consultar a Secção de Guerra e 
Marinha do Conselho de Estado sobre os seguintes quesitos: 

c. l. o Si, tendo naufragado um navio de guerra estrangeiro na 
costa do Brazil, perdendo-se completamente e sendo abandonado, 

M.- Decisões de 1888 2 
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Póde-se ainda considerar de propriedade da nação a que per
tencia para o fim de autorisar o Consul respectivo, sem audiencia 
das autoridades do Brazil e as cautelas fismes, a exploração do 
casco submergido 1 · 

c 2. 0 Si, apezar do nlmndono completo, póde-~e considerar de 
propriedade dafJue!la nação o navio naufragado, verificada a 
prescripção de propriedade por já terem decorrido mais de 60 
annos depois do naufragio 1 » 

A Secção deixa de parte a questão de facto, que fica exposta, 
a qual exclue toda intervenção consular, verificado qne se trata 
do caso de um navio de g·uerra brazileiro. 

Jo quesito 

Os navios de guerra gozam do beneficio do interritorialidade. 
Armadns pelo respectivo Governo a bem da soberania da nação, 
o tripolado~ JlOI' oJTiei<IPS que exercem o poder publico, siio con
sid~rarlos ]>rolongameuto do territorio nacional. 
S~mdo tal o fnndnmento das immt1niuades do navio de guerra, 

o aLandono por motivo tle naufragio os equipara aos demais 
nuvios. 

São, portnnto, applicaTeis as disposições do Co1ligo Commer
cial, nrts. n! n i3U, e do lJecreto n. 21i4i de 1\J de Setembro de 
18GO, arts. 331 a ::38, dando-se aos Consnles a intervençfto de
clarada nos arts. I! rio Decreto n. l:lt-:i de 8 de Novembro de 1851 
e 33G do citado Decmto n. 2G47. 

l\!as o facto do almnrlono, por si >:<"•, não indica renuncia da. 
propriedade para o C'freito do entrar uma consa na classe dos 
bens vagos: faz-se mister sej~. acompanhado de circumstancias 
indicativas de demissão do rlominio. J>;·o de1·elicto autem haúeatur 
quod dominas ca meute objecerit, ut id rerum wanon esse nolit, 
ideoque statim domillus esse rlcsinit. Inst. Livi'O 2°, Tit. 2o, § 48. 

Parece, pois, it Secção que o navio tlc guerrn, naufragado nas 
aguas elo B!'Hzil, c n hmdonaclo pela tripolaçii0, continlia sob o 
domínio da nação a fjue pcrtencit1, mas não pôde o respectivo 
Consul explorar o ca~:co submeq;ddo Eem audwncia das autori
dades hrazileira~, e as cautelas tiscaes, ele conformidade com ::t 
legislação citada • 

2o quesito 

A prescripção adquisitim depende tle posse e justo titulo. 
Parece, portanto, á Secção que, não obstante o abandono por 
espaço de 60 annos, desde que não houve posse e justo titulo, 
não póde dar-se a prescripção da propriedade do navio nau
fragado. 
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Não se trata da prescripção especial posterior á arrecadação 
e deposito, a qual é regulada pelos arts. 775 a 778 do Decreto 
n. 2647. 

Cumprid& a!lsini a ordem exarada rio A viso de 16 do mez findo, 
Vossa Magestade Imperial resolverá o que tiver por mais acer
tado. 

Saln, das conferencias da Secção âe Guerra e 1\hrinha do Con
selho de Estado, 28 de Setembro de 1888.- Manoel Francisco 
Correia.- Visconde de Lamare. - Visconde de Beaurepaire 
Roh(m. 

RESOLUÇÃO 

Como parece.- Paço em 20 de Outubro de 1888.-Com a 
rubrica de Sua Magestade o Imperador.- Lui:: Antonio Vieira 
da Silva. 

N. lü-A VISO DE 25 DE OUTUBRO DE 18~8 

Explica como devo ser interpretado o indulto Ptll seus effeitos 
juridico~. 

Ministerio dos Nep-ocios da Marinha.- 2a Secção.- N. 1940.
Rio de Janeiro, 25 oe Outubro de 1888. 

Illm. e Exm. SI'.- Sua Magestade o Imperador, Conforman
do-se, por Immediata Resolução de 20 do corrente, com o parecer 
da Secç.ão de Guerra e Marinha do Conselho de Estado, acerca 
do officío desse Quartel-General, n. 506, de 4 de Julho proximo 
preterito, Houve por bem Mandar declarar : 

1.0 Que o indulto concedido aos militares desertores tem o seu 
exclusivo fundamento no art. 101 §§ 8• e 9• da Constituição, e de 
accordo com elle deve ser entendirlo. 

2.• Que os effeitos jurHicos do indulto decorrem dos precisos 
termos do decreto imperial, o qual eleve ser interpretado restri
ctamente, considerando-se a graça como amnistia, ou como 
perdão, segundo o alcance das palavras. • 

3.• Que o indulto importa amnistia. nos casos em que o decreto 
é generico, e refere-se a desertores sem nenhuma distincção, ou 
faz expressa referencia aos sentenciados e por sentenciar, 
porque, em tal caso, o perdão não póde ter logar em face do 
art. 101 § 8° da Constituição. 
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4.0 Que neste caso deve ser trancada a nota de deserção nos 
assentamentos de praça do indultado, e sobre tal crime lançado o 
véo. do esquecimento, para que não mais por ella haja qualquer 
procedimento. 

5.0 Que, quando, pelos termoi'l do decreto imperial, o indulto 
importar simples perdão, deve a nota rle deserção ser mantida, e 
contada no fnturo si a praça reincidir no crime. 

O que a V. Ex. communico para os devidos etreitos. 
Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Vieim da Silva.

Sr. Ajudante General da Armada. 
- Communicou-se ao Auditor Geral da Marinha, remettendo 

cópia deste A viso. 

Consult.a a que se f'az ref'erencla 

Senhor.- Mandou Vossa Magestade Imperial, por Aviso ex
pedido pela Secretaria de Estado do~ Negocios da Marinh~t, da I 
de Agosto ultimo, que a Secção de Gnerra e Marinha do Conselho 
de Estado consulte com o seu parecer sobre a dn vida suscitada 
pelo Quartel-General da Marinlm, no olficio n. 5Uü de 4 de Julho 
anterior, dirigido àque!ht l~epartição. Nesse oillcio o Ajudaute 
General da Armada, tmnsmittindo os autos originaes do processo 
instaurado contra. o imperial marinheiro João Baptista Ferreira, 
por crime de 3a deserção simples em tempo de paz, e a repre
sentação do Commandante Geral do corpo de imperiaes mari
nheiros desta Côrte, ao qual pertence aquella praç,t, observa que 
a sentença proferida nos ditos !lutos pelo Conselho Supremo 
Militar de Justiça, sobre o modo de considerarem-se as notas de 
deserções indultadas, está em desaccordo com a pratica até agora 
seguida, e pede esclarecimentos sobre a regra. que deve ser 
observada em casos taes . 

Verifica-se dos autos que o Conselho Supremo Militar annul!ou 
a sentença proferida pelo conselho de guerra, o qual condemnara 
o réo á pena do art. 50 dos de guerra da Armada, pelo fun
damento de que, tendo sido o mesmo indultado da 2a deserção 
comrnettida, esta não devia ser contada para se considerar 3·• 
a que estava sujeita a julgamento, e sim 2•, sómente puniLla com 
a pena. correccional de que tratam os arts. 66 do Decreto 
n. 41 I A, de 5 de Janeiro de 1845, e 73 do Decreto n. 2724 de 12 de 
Janeiro de 1861. A decisão reformada tem sido a doutrina se
guida pelos conselhos de disciplina, como informa o Commandante 
Geral do corpo da im:reriaes marinheiros, e basea-se em que o 
indulto concedido aos ilesertores não acarreta o trancamento 
das notas de deserção, como foi explicado pelo A viso n. 342 de 28 
de Setembro de 1857, expedido de accordo com o parecer do Con
selho Supremo Militar de Justiça, a que se refere a Resolução de 
19 do dito rnez e anuo. 
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A' Secção cabe, por conseguinte, emittir parecer sobre qual 
das duas doutrinas tem fundamento legal melhor justificado, sem 
entrar aliás na critica do que foi soberanamente julgado pelo 
Conselho Supremo Militar de Justiça, cuj;t decisão deve produzir 
os effeitos legaes~ quanto ao caso que lhe foi sujeito. A questão, 
aliás, pódo ainda ser reduzhla a termos mais simples, isto é, in
vestigar qnaes os effeitos jnríJ.icos do indulto, 

Emittiram opinião sobre a questão o Aj mlante General da Ar
mada, o Auditor Geral da l\Iadnha, a Secretaria de Estado, e o 
Conselheiro Procurador •la Corôa, Fazend<t e Sober-ania Nacional. 

O Ajudante General da Arlli<MLt 1-HU'ece ap[ll'Ovar <t pratic,t con
domnad;t pelo Conselho Supt·omo, o, par<t chegar a essa con
clusão, distingue tre3 e~pecies !lo graças, caracterisando-as do 
seguinte modo: 1° a amnistia, que é o es·1uecimonto do acto cri
minoso; 2° o indulto, que perdôn o ct·ime e correspondente pena, 
e restituo ao dclinquente os direitos <t!Jterinres, subsistindo, 
porém, a nota de deserção, de accordo com o A viso n. 342 de 28 
de Setembro de 1857; 3° o perdão, que se limita ao cumprimento 
da pena. 

O Awlitor Geral da Marinha auopta css·1 distincção, f<l accre
scenta que o indulto valn. menos quo a illlliiÍ,;tia o mais que o 
perüãn; entonde, porém, que a doutrina do citado a viso conci
lia-se perfeitamente com a Sl'ntt~nça do Supremo T1·ihnnal. Por 
is~o mesmo que o indulto pcl!'ll<h o crime c a pena cort•ospon
dente, não deve ser contada a deserção indultada no calculo das 
dc~erções futuras, sem embargo da nota não ter sirlo trancada, 
porrJllO a permanencia della nos livros <los assentamentos de 
praça serve apenas para melhor regularidade dos ditos as
sentamentos o consignar-se o acto magnanimo do Chefe do 
Estado. 

A Secretaria de Estado conformou-se com a opinião do Auditor 
Geral. 

O Conselheiro Procurndor da Corôa, Fazenda. e Soberania. 
Nacional, ouvido em virtudo de requisição do Conselheiro re
lato!', opinou diversamante, nos seguintes termos : 

« Teve a nossa jurispru.Jencia relntiva ao indulto por fonte o 
Direito Romano, que admittia duas especies de abolição. A pri
meira especie era- aboliçr1o publica, que se definia: Abolitio est 
detetio, obtivio, vel extinctio accusationis. Paul Sent., Liv. 5 Tit. 17, 
Cod. Lei I" de general i abolitione. Cujas Commentario. Impor
tava essa abolição o pagamento, o esquecimento, a extincção da 
accusr~ção. Era um acto de soberania, ditado por interesse 
publico, e concedido a principio por um Senatus Consulto e mais 
tarde vetos imperadores. 

Anmquilava o delicto, era a lei do esquecimento, lex oblivio
nis, amnistia. 

A segunda especie era a aboliçtio particular; definia-se a. que 
ora dada, a pedido do accusa:dor o do accusado, e equivalente ao 
perdão concedido ao condemnado. 

Em terceiro e ultimo logar havia uma subdivisão da primeira 
abolição publica, conferida pelo Senado ou pelo Imperador, a pe-
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dido do delinquente (dep1·ecatio), concedendo remissão da pena, 
deix.tndo porém subsistir o stigma. Esta especio é a de qtte trata 
a Lei 3 do Cod. do generali abolitione. Diz ella: lndulgentia, 
Pat•·es cm1sc1·ipti, q11os liberat, notat, neque infamiam ct'iminis 
tollit, sed penre gro.ti([m fecit, 

A indulgench1, Patres consc1·ipti, perdoa a pena, mns nota 
ou conserva a culpa. 

Aqui cst:i. a c>rigcm do indulto, rccclJido c consagrado em 
nosso Direito, quo tt"m, pois, como o Direito Romano, duas 
ordens de auolição c uma Slll!divisão; !'il-as: 

Em primeiro logm·- o perdão- aboliçao pm·ticutor- dado 
a pedido do accu~:td<-1' ou accusndo, e concedido a cond~:~m
nallo e que vers·c solJt•o a pena, c n:to destroe a existencia do 
facto criminoso. 

Em scgumlo lognr- a ,wmistia- aboliç,io zmblicrt- que é 
geral ou pmticulnr, absoluta ou condicional, c rostricliva : 
geral quando não f<tz excepçiio du pes,;oa-;; particula!' qu;uulo lm 
exclusão dellas; :d.Jsoluta, qu•Jn!lo 11ão apresenta con,lição e apaga 
tnrlo; e restridiva quando niio penloa ~;iufio pa!'le da pena. 

Em terceiro Jogar -o indulto- sublivbão da especie amnistiq, 
é concedhlo por itlten·s-;e de ordem publica a ~oi c lados desertores, 
o restrictivo porque pel'll•)a a pena e conserva a nob da euJp[~. 

In.lulgentia quos l ibe;·at, notut- Lei 3 do Cotl. de general i 
o.bolitione. 

Entendo, poi~. qtw ns notns do dessrção das praças do 
Exercito e 1\lariuhn, aiwl<t mesmo indultwlas, não vorlem SOl' 
trancadas, devendo mantoe-se cnmo regm lix~• a, dbpo~i\;ão do 
AYiSo n. il-!2 do 2il lle Seto1nltro dn 1857, tom:11ht ~obro commlta 
do Conselho Supremo l\lilltar, gnartlad!l a ordem nnmericn, da 
deserção, visto como o in,Jnlto e re.;tridivo, pot•don SÓlllOllte a 
pena, conset·vantl•• n nda lh falta, 0u culpa: O iwlulto não é 
absolvição. Partt o in,livicluo a l•~olvirlo não h a repetição do crime, 
porque serht estabelece!' 1\lll ddicto ·maginario. O indultado, 
porém, cummotten o crime, o foi amnistiado, rc,;trictivamente; 
porhmto dit-se a repetição de delieto, cuja pena unicamcntfJ lho 
foi perdoada ! » 

Parece á Sceç:io in·li~JWllSlvol ent!'nr om alg-n1nas consi,le
raçõe~ geraos, atim du r:olLJC<H' a qnestiio em sou vcrdadeit•o ter
reno. Qualquer que s!'j:t 0 acto emlllado do Chefe llo E:,tado, o 
que importe ~L altel·a,:ã•) ou modiiicação das sentenças criminaes, 
é no art. 101 §§ K0 e 0° 'h Constituição, quo e:::so acto irit en
contrar a sua justificação. 

A circumstancia de ser o réo militar, de pertencer ao 
Exercito ou á Armad<~, não altera d•J morlo nenhum os teruJOs da 
questão. 

Si quaesquer leis ou regulamentos anteriores dispunham sobre 
a rnattJria, o estaJ,eleceram algum preceito a,lém do que está 
disposto nos citados artigos o pat·<•graphos, ficaram virtualmente 
revog-ndos. 

Posteriormente nada se innovou; tmta-se ahi, com etfeito, do;; 
limites e attrilmit;õcs de un1 poder l'olitico, o quo constitue 
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ma teria constitucional, stricti juris, a qual só podel'irt ser alte
rada do accordo com o processo extraordinario indicado pelos 
arts. 174 a 178 da Constituição Politica. Este ponto não póde 
soffrer duvida, e,ê certo que, em toclos os decretos de iudnfto a 
desertore~, quer d'o Exercito, quer da Armada, sempre se adoptou 
depui~ (la imlopendencia a formulll. peht qual o Uhef0 do Estado 
decla!'a quo u:;a do Poder Moder·ador. 

E>;t belccido este postulado, cumpro advertir qtw a Consti
tuiçiio não tmh de indulto; (le sorte quo na, nossa technologia 
jurídica, esse termo não póJo ser admittido como tendo um 
signitic:tdo rigoroso. 

o po:let· Lle agmciàr, em f;tce do art. lül §§ 8° c 0", reveste 
duas fórm••S exclusivas: 1° o perclao, o qtul consiste na remissão 
tott\l (perdão, prop1·ie), ou pfwcial (modomç:to), das penas im
postas aos réos conclemna,los por scmtenç t ; 2° a umnistirt, a qual 
consiste no esquecimento do facto criminoso, o só pode ser 
empregada em caso urgente, e qne assim o ac,mselltcm rt huma
Bidarb e o bem do Estudo. O pet'dão conserva a nota do crime e 
dispon.,;a o cumprimento da pena; a amnistia npaga a idéit do 
crinw, e faz dest'arte tlesapparocor a pena, srJm dei xae vec;tigins 
do l'aclo qae a provocou, por'lue lança o 1·éo do C>l'Juecimcnto 
solJI·o o plls,;ado . .:\ã11 ha unu terceit'.t mauilesta~·:"io tio poder de 
agmciar, a que caiba peln Constitni<;Jo o nome o:>pecial do 
indulto. 

E:-tJ tom, portanto, do set• forço3:1mcnlc rc,Ju~hlo Im theoria 
constitucional a uma úaqucltns espocie~: on ellc é um perdão, c 
neste ca;;o dh;13ensa a pena, sem apag•n· rt nota do crime ; ou ello 
é uma amuistw, e neste caso npnga a nota do crime, c com clln 
faz desapparecer a pena. 

Aquella divisão exclusiva não foi uma innovnçi"to da Consti
tuiçJo ao antig·o direito, ella .iit ora acceita o praticada no tempo 
da m<marchia portugueza. Tl•;ttamlo do; modos pelos quae,; se 
extingub a obrigação criminal, aponta v a Mello Freire (Instit. 
Jw·. Cri111. Lus. tit. 23 § 3°) as duas e~pcr:ies ,u/olitio (amnisti:1) e 
aggr'!liatio (perdão) e ns delinia: « Ab,?litio criminis ante sen
tenlil!ll!, motamve accusationem concessa ct reurn a processu cri
minal i cximis et omnem o1·iwl(lmn ex co action~m criminnlem 
pc1·C11Jit, ntq>~e extin,?ui. Cancerli solei a P1·incipc úÓ insig11em dicm, 
in~ignc~ victo1·ias partes, vel ob publicam. gmlt![,tionem, velut ob 
natales, ct ftwstn mat1·i.nonia filionnn : quo pr1·tinel, ut antiq11inrn 
exempla omitiam, Rer;inre Fidelissimce Dee1·etum 12 Apl'il178;j, 
occasione n>tptiarum 8erenissimi Brasilüu PrinciJJis. Agqratiatio 
paMam sententia definitam 1·emittit, vel in rtliam, eamque levim·cm 
mutat.'li E' a mesma theoria que foi alloptatb pcb Constituiçiio,. 
e quasi nos mesmos termos. 

Pam melhor caracteri:;ar as (luas ospecies, o insigne juris
consulto uccrescentava que ambos artuel!e~ netos deviam ser 
entendidos restrictamente, de accord.o rigoroso com as palavras 
do decreto da conctHsiío, o nconselhava que ambos aquelles netos 
dovi:~m ser concedidos cautelosa e raramente, segunrlo as tradi
ções elo Governo. « Etsi non nunquam inciclllf!t espccies, ubi ipsa 
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ratio abolitioncm, 'Vel aggratiationem suarlere, imo exigere videtur, 
parce, et 'VÍX hoc jure utendu esse recte mone11t, qui reipublicaJ 
bene g11bemandce prrecepta tradiderunt. • 

Ainda agora e>:>as mesmas rt>gras prevalecem ; só em vista dos 
preci~os termos dos decretos é que se podem determinar a 
natureza dn, gr<1Ç:\ e os seus efTeitos. Niio Sfl pó· lo prefixn,t• regra 
geral pn,ra os cfl'eitos <la gr·a<;a, pot'<JU<', não li:I\'CtHio a Consti
tniçãn lilnita<lo sinão intliredamente n attril<ui~·;to do Che.'o do 
EsLulo, pride elle usn,r de! la Cll'll a maior larg.lf•:t,' " Stllll[ll"J de 
acconln f'Oil1 o~ didam•'s 1\e ~11<\ C'~<·larceida eonst:Í~'ncia. As limi
hll,,õcs indirect:1s dcdnwm-:-;c <los pt·nprio~ t"l'l!lrJS da Con~tituição 
e d;1s leis, o são: 1°, antes ria ''Oil<lr·mnn<;iio nito p(ldc ser 
concedido o perdão, ('!ll Ybla <ln :n·t. !li!, !'i 8°, d<L Com·titnição ; 
2", nenhuma : ena pólio ~t'r COilllliill:ida t•IIJ ontm rpw não este.b 
estabelecida ;ws l<'i.;, nm 1·isl:! do ,,-t. :n do Codigo Cl'ituinal. 

I'nra c.lassifie .. r o indnlío cu1no p::r.Jiio <lll nníni,lia, convom 
esel::n'<'C<':' previanwnto" IJllC elln sej11. 0:o <'lltig·o direito não se 
lignv:1 a oss:1 p:il:nr·,, "''' signilicrul'l resti·icto; uüo era o quo se 
chama um ter1110 tochnico. "E~ta palavrn, diz l'<~l'eira c Souza 
(Dicc. Jorridico, YP!'IJ. ini/H!to)J fOJ'llHI<h' do vo: IJo latinn indulljere 
cpw 'ignitica conee•]"l', l"ai-:H'ecer, mio se al'.-"'ln <lu sua si?ni
ticaçiío pt"iv:1tivn, de~igtw lliiia gr.,ç:,, um f,,,-oi·, nm privilegiO.» 
Assim é rpw ~e <lnva a tlc·~ig·nn~·:i·• <lo indulto: i", ao i.rove J>Onti
ficio, pelo 'lua! se permitti' :1 llllt religioso pass:1!' tle lllllil ordem 
para ontm, ~el'Yi!' algnm e:1mto tc•mporarinnwnte, let• Iinus 
prohihido~, etc.; 2°, no; pt'il i!Pgin~ adivos ou pa~:;ivos conce
di<los pelos Pnp:1s I'el:divalltcnt•• ú •li,;posit,o:to do.; hendlcios, 
contra on :-ilém do:; l'l'<•ceito.; do <lit···ito comiHU!ll; :3°, ao lltvor 
feito nó" milil:oros em r:a:npanl1a, <\<) Jic::trc•m suspcn~a.;, dl!!':tnto 
SU<L aus2ncin, todas ns c:llt.'as e ex(·l'n<;õcs quo conti', elles se 
move,;sem. Ne,;~(~g··ne;·nlitlad•>, quo a paln,vra pel'luitti.l, btilbem 
se denominaYa indulto a gr·:11;a concedida pelo-; sobcranus aos 
militnrf's réo;:; de deserção, ~clll que : liits -;e preteml<es.;e tornar 
essa palavr:< o termo earacteristico Jl<•m uma tet·ceit•a especio de 
graça, além ria nmni:;lia e rio penl:io. 

No intuito do melhor ti. nton"l' n,r esta uitim:t :<;,;;erçi'io, a 
Secção p: n<lcr 1 <JIW o l'efori•lo :'er<~ira o Souza, jurisconsulto 
de nota, no sou diecion"t'io, tt·ata em artigo3 dill"erentes do 
perdão e am,listia. Deline o pcrd -o a grnça, que o plinripe 
concede ãqucllc qnos·3:1cha illlplie:tdo em algum negocio criminal. 
Define a amnistia o pcr<lão g<>~'ai, que o p!'Íncipe couce·le ao;; seus 
vassalos por um tratar!.,, ou por um edicto, em quA deelat•a que 
esqueceo pa~:sado, e o tem por não acontecido, pl'Omettendo que 
por elle nii.o se obrat•á (l.lgmu procedimento .. \.ccrescenta, tra
tando da amnistia, que este termo lambem se estende ao perdão 
que o soberano concedo nos deset·tores, debaixo da condição de se 
restituírem ás suns bandeirns, e cita o Alvará de 6 de Setembro 
de 1765. Entretanto, o mesmo jurisconsulto, t1·atawlo do pcrdl!o, 
apresenta como exemplos delles os Decretos de 22 de Junho de 
1763, de 6 de Setembro de 1765, rle 9 de Novembro <le 1776, de 
1 de Setembro de 1780, de 6 de Novembro de 1780, de 6 de Junho 
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de 1785, Je 17 de Dezembro de 1789, de 20 de Fevereiro de 1792, 
de 13 de Setembro de 1793, de 29 de Outubro de 1807 e de 7 de 
Outubro de 1808 e de f! de Março de 1816, que perdoaram a otH
ciaes e soldados desertores. · 

Vê-se, pois, que :a graça feita nos desertores, ou o indulto, ora 
er-<~. considerada perdão, em. ámnistia. 

Pareee que a conclusão a tirar d'ahi é que tudo dependi:t dos 
termos tla graça, do cx!tme de swt lettra, isto é, applicavn.-se a 
regra de Mello Freire: utmque (abolitio et a.</!11'atiatio strictce 
inte1·p1·etationis est. 

Depois da lndependcncia, ess:t pratica foi mantida. Aliás não 
se deve esquecer que, pela Constituição, o poder de agr.•ciar é 
ma i~ lato do que o que ao 1n<•narclm absoluto concedia a legis
lação portugueza. Com atreito ll%t:t observa-se: !• que o perdão 
régio só valia concorrenrlo com os das partns ofrenrlidas e seus 
parentes no I•' e no 2° grau (Onl. Li v. 1•, Tit. :l•, § 9••; Liv. 5°, 
Tit. lilO, §§ I• e 3"); 2• que certos crime~, especialmente desi
gnados no Regimento do Desembargo tio Paço, nfio podiam ser 
perdoados, e nem eram acceitas as petições (Lei de 27 ue Julho de 
1882). Taes limitações não foram consagradas pela Con,.;tituição; 
della apcn:1:> se deduzem as qnc ficar:1m c .pcdlicndas. Entre as 
duas c~ pedes ue graçr~, riS distincçõe,; C\lliStitncitH1:lCS Siío aS 
seguintes: I•, a amnislia póde ser concerli<l:~ mn qualquer o~tado 
do processo, nntes ou depois da coudemnação, e ante--; me,;mo de 
iniciado qualquer procedimento criminal on mesmo depois de 
estnr sendo cumprida a pena, e lia corro,potHic perl'citamente ao 
noli pro,equi acceito pela legislação ingleza, como prel'ogativa da 
corôa, o perílão só occorre depois da sentença Cún<lemnatoria.; 
2°, a amnislia impõe perpetuo silencio aos peocc~sos c sentenças, 
para não tuais produzirem e/feito algum cnntl'a as pesso:.ts en
volvidas nos crnnes amnistiarlos (Decreto n, 244 de 22 de Agosto 
de 1840, :1rt. 2°); o perdão deixa suhsistir os processos e sen
tenças, o unicamente livra o réo do cumprimento rl:1. pena em 
pr~rte ou em todo. 

E' em face desses princípios que deve ser o~t,Hla,la e resolvida 
a questão sobre que foi ouvirb1. n. Secção. Tem-se, entre nós, 
adoptado na iingua~em otflcial a palavra indulto para indicar n. 
graça, feita ao réo ue deserção.; nni é mhter nunc,t perder de 
vista que essa designação não é rigorosa, nem tem atreitos jurí
dicos proprios. Em cada caso especial, sera necessario averiguar 

uaes as palavras do decreto, si foi o pensamento manifesto do 
hefe do Estado apagar o crime e extinguit· o processo, ou si elle 

ómente quiz dispensar o cumprimento tb pena, si o indulto 
importa amnistia ou simples perdão. Em caso de duvida, como a 
amnistia é uma medida extraordinaria, de caractet· especialís
simo, reservada para as occasiões solemnes em que a urgencia do 
Estado assim o reclama, deve-se sempre entender que o decreto, 
sobre que versa a duvidn, apenas encerra um simples perdão, do 
contrario o Chefe do Estado teria manifestado sua intenção em 
termos categoricJs, adequados a importancia e alcanc9 do seu 
acto. 
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~
, eria da . mais alta conveniencia que na formula dos decretos 

se aclarasse sempre si a graç,t imJ?ort_a, perdã? ou amnistia, 
li mlo-se a essas palavras o seu Sigmticado r1goroso. Deste 
m o deixariam de surgir as duvidas e contes_taç~es que a pr~
tich. contraria póde detel'minar, como bem o JUStifica a questao 
que faz objecto da c?n~nlta. Em muitos de?r~tos !lxp~didoii 
depois tb lndependcncm, c que concertem ammstm, nao so essa 
palavra foi te_rminantcmmlf?. cml~res-•t.'"'• mas n!e foram expres
samente defimdos os seus olletto,; Jlll't:ltco;; cspccuws. Podem ser 
citndos como exemplo : os Decretos r lo 2-1 de Ahril rle 18·24 e 7 de 
Março do 1825, as H.esoluções n. 57 rio 8 de Outubro de 1833, n. 5 
de 1\J de Junho do 183~'• n. 55 rio G de Outubt•o de 1833, Lei n. 40 
de 11 de Outubro rle 18~G. :u·t. 6°, Resoluçõ:)S n. 129 de 12 de 
Outubro de 183i, al't. 2°, n. 0-! de 28 do Ontubm do 1830, Decretos 
n. 244 rio 22 rio .\g-osto rio 18·10, 11. ()9 rle 20 rlo :'llarço de 1841, 
ns. 342 o 3-13 do I·! do 1\Iar:;o, 11. 260 de 2 do .Tulho o ns. 392 c 
39(.), de 20 c 25 do NovellllJt'O do 18-!-!, e 11nalmento, omittindo 
outros, o Decreto n. 5~10:~ rlc~ li de Sotcmi,ro tio 1875, rtne conce
deu amnbtia aos Bbpos, Governadores o outros ccclcsiasticos 
das dioceses de O linda e rlo Parú. 

Es-a regt·n, poróm, não foi ohscrvruh no pt imoiro decreto de 
amuistia a doscrtol'es, ex pr-dido depois de jurada a Constitui
ção ; c snl·sistiu dahi em diante a pl'atica do não se empregar 
a palavra amnistia e sim perdão, mesmo quando era a anmistia 
o que tinha em Yi;ta o Chefe rlo Estado com o inuulto. Aquelle 
Decreto, que tem a data llo 5 de Junho de 1824, e concebido em 
termos geraes, o nollc .<!'to pei·,loarlos todos os rlesertot'eS sem 
exclusão dos nito scnt:3nciados; :qL'zar do estae empregada a 
p:davrct pcrrfr7n, é manit'e~to rtne se tmhw;t •lo amnistia, porque 
do contrario tct•i;t si: lo in!'ringi•lo o nrt. !OI,§ 8°, •la Constitui
çiío, o rtual unic 1monto rlú no Ch··fe do Estado o pode1· de per
doar c morlerm· ('S JICH,(.ç i iJI postas aos l'lios com!'Jm11wlos pm· seHten
ço. Em outro.-; decretos po:;torioros são fot·malmento perdoar/os 
reo.-; r lo deserção sem distincçiio, e em alguns são mesmo des
ignados os sentencir!rlos e po1· sentencicq·, S8ll1 qno se empregue 
nunca a pahn-ra amnistia o sim pordüo. 

P;~r;t exemplo citarú a Secção o.,; seguintes decretos expedidos 
pe!:t Sect·etaria do Estado da .Marinha, que se refeJ'em a olficiaes 
e praças c h Armaria : Decretos de 2Z de .Tnnho do 1824, lle 20 de 
Maio de 1825, de 23 de Foyorciro do 182\J, de 8 de M<II'ÇO de 1830, 
de 16 de Outubro do 1840, n. Di LIA 2 de Setembro do 1841, 
n. 48~ do 15 de Novembro rle 184G, n. 534 de 7 do Setembro de 
1847, n. 559 de 2 de Novemln•o de 1848 e n. 63!) de 29 de Se
tembro do 1849. Em todos elles e forçoso aumittir que a palavra 
perdão foi empregad<t em sentiria lato, pam evitae-se a conclu
são _ina<:ceitavel, de infracção r~o preceito constitucional ; tem 
apphcaçao fi regr;t do non verba tener:;, sed vim ac protestatem. 

Como e-,:cepção á formula constante d;cquellos actos, a Secçfio 
lembra o Decreto n. 190 de I de Jnllto de 1H42, polo qual (omm 
?Je1·doados os reos do ]Wimcira dcserçilo simples da Armndn, que 

J<Í se achavmn selltenciados. Neste decreto não ha a mesma razão 
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que se encontra nos outros, para suppor-se que o Chefe do Es
tado quizesse conceder amnistia. O perdão foi concedido aos réos 
jà sentenciados, nos precisos termos do art. 101, § 8•, da 
Constituição ; e, como em taes casos a regra é a da st>·ictre 
interpretationis, deve-se entendertfll.ue a graça limitou-se á dis
pensa do cumprimento da pena, porque não se f<tllou em amnis
tia, nem as palavras tlo decreto deixtun enten1ler que estivesse 
ella na intenção do Chefe do Estado. Depois de 1848 não tem 
continuado a pratica do incluir-se na collecçiio das lds os de
cretos de indulto, de sorte que niio p<ide a Secção prosi'guir no 
seu exame, e citar noYos exemplos, identicos aos do 1842; mas 
é cm·to rJue esses exemplos existem, não sümento do indultos con
cedidos em termos goracs, mas do perdões inrlividuaos a réos 
já sentenciados JlOr crime do deserção no Exot·cito o na Ar
mada. 

Estas cor.siderações completam a demonstr,1ção da thcsll acceita 
pehl Secção, de que o indulto, segundo os tel'mos 1\o decreto, 
pólle importar amnistia ou ,;;impl0s per•Jão. E' mais commum o 
primeiro ca,:o, llorque frcquontomonto tem si•lo o indulto con
cedido em termos gonorico:; a dosortor.•s senteneiados o por 
senton~iar, o que importa a amnistià. l\1:t:" trntamlo-S'J •lo netos 
do Chofo do Estado, dopemlonte,; exclusi\•amcnto de sua vontade 
e que .levem ser entendidos restrict<lmente (stricta: int<'i"preta
tionis), aquelles actos não podem autorisar a conclu~ão do quo 
se trata do uma regra geral. 

Em face de,;tes princípios, parece á Secção ·lnc, f!Uando o 
indult<J ror ~oncediuo em termo3 quo importem amnistia, a nota 
de rlesorção devo ser trancaria ; não assim, porém, rpmndo ello 
apenas importar o perdão da pena. Mas, a Secção pede permissão 
pam 1wndcrar que é da mais alta convonioncia flUe esses e !feitos 
do indu! i o sejam sempre dolinidos no decreto impel'ial, nllm do 
quo não se levantem duvidas. 

Trat:m<lo-se de um acto 1lo clemencia do Chefe do Estado, não 
parece razoavol que por ;wisos do Governo sejam posteriormente 
definidos os seus effeitos, ou se queiram esta\Jolccer regt·as a que 
o Pod•w Moderador não póde estar subordinado. No.;so sentido o 
A viso u. :!42 do 28 de Sotomhro de 1857 encerra um múo pro
cedente, que não deve So:Jr mantido. 

Peln. sua integr,t vê-se que o perdão fôra concedido generica
mente a desertores sentenciados o por sentenciar ; pot' conse
guinte, tratava-se de um caso de amnistia. 

Ora, é certo quB a amnistia anniquila a nota do crime o impõe 
perpetuo silencio nos proces.>os iniciado; ou concluídos, lança 
o véo do esquecimento soiJrB o p~ssado. 

Ern tMs condições, conservar no nssentamBnto de praça a nota 
de do~eeçiio é destruir o eifeito do indulto ; as duas i•léas são 
contr lllictorius e se repellBm. 

Alem do mais, semelhante pratica, contraria :lOS principio3 
de direito, complica a oscripturaçiio com escl:treciniontos inuteis; 
si o 1lm do indulto foi apagar a i1léa do crime, nfio :-;o compre-
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h1nde como, por homenagem ao Chefe do Estado, a nota degra· 
d nte subsista l?ara lembrar o que a imperial clemencia apagou. 

No caso do snnples perdão não se dá 0 mesmo, a nota de de
serção deve ser cons8rvada ; porque o indulto apenas dispensou 
o cumprimento da pena. ,.,. 

Em conclnsfi.o, c pm·:c I'csnmit·, parece á Sccçiio : 
lo, que o intlntto concedido aos militares desertores tem o sen 

exclusivo fuwl:vncntn no art. 101, ~~ R0 c 0', ,]a Constituição, o 
de accordo c"m t'tlo dnYo ser cntcntlido; 

2°, qn·• o,; oli'<)ito,; jurirlicYH <lo indnlto dPr•or!'Clll tios precisos 
tet·mo,; do dctTclo imperial, o qual thvo scn' intorpt'otarlo rcstri
ctamente, Ct•ll'>i:lcl'an,Jo-se a graç.:t como amnisti:1, on como 
perdão, s~·gm11lo o nlcance thts p~t.lavras; 

3°, C]Wl o in<illlto imp ll't '· :unnisti't no:; casos em qnc o tlncreto 
é goncrieo ,. rd',Jt'C-~l' a •k;crtm·•Js S'llll nenhuma 'listincção, ou 
fM>: exprcss.t 1''-'fet'''IH:i:: :<o~ seiltcnei<~,los c por sentonciar, pot''lue 
em tal e·,~o o periliio nilo P''nln te1· tog:n• em face dil art. IIJI, !'i 8°, 
da Constitnic;ão; 

4°, que neste caso, no qu.\1 con viri:t qne no.; fntnros rlocrotos 
se empl'Og":ls.;o "cmp1·o :t p daVT<l amnistia, deve s·~t· trancada a 
nota tio du~ei'çilo nm; "~''lnt:unento~ tlo pt•at;:t t],J iwlnltado, e 
sobre tnl crime lanç:1d0 o véc) do c . .;quccimento, p:tra quo não 
mais por 011• se !itç<t q na l<f1H!l' prnccrlimento ; 

5°, rttiC, rtuando peloB termo.; rio <iect·oto imp:~rin I o inrlnlto 
importar simple~ pel'rliio, deve a nota de rleserção ·'.•Jr nnntida, o 
cont:.ula no fntn1·o si :1 [H'.11;n I'einc!tlir no crime. 

Vossa l\hgc>ta,Jo resolverá o rpte ti ver por m:tis acertado. 
Saln, das tlonf,Jrenci:'s da. Secção do GllCJ'J'a o :\Iarinlta do Con

selho de Estado !Jill tI de Setembro de 1888.- !l[o;wel Francisco 
Correia. - Vi."·on•le rle J,aut•lr~. - Viscon,le rlf! Beaurepaii'C 
Ro1vm. 

Como p:trece.- Paço em 20 de OnlnLro de IH88. -Com a ru
bric:tde Sua :\ir~gestndo o Imperador.- L11Íf Anlot~io Vieira da 
Silva. 

N. 17-AVlSO og 21 DE NOVKMBIVl DB 1888 

Declara qne para a reforma dos officiaes marinh.üros são applicaveis as 
disposições <lo art. 22 tio Rrgnlamento de 2-1 de Dezembr0 de 1863. 

Ministerio dos Ne~ocios da l\larinha.-2 .. Secção.- N. 2143. 
- Rio de J;meiro, 21 tle Novembro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr·.- Sua 1\ln~Sestade o Imperarlor,Conformantlo-se, 
por Immediata. Resolução de 17 do corrente mez, com o pare
cer da Secção de Guerra e Marinha do Conselllo de l' stado, de 31 
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de Outubro ultimo, Manda declarar que para a reforma dos offi
ciaes marinheiros são applicaveis as disposições do art. 22 do De
creto n. 3208 de 24 de Dezembro de 1863, nãc> procedendo as 
objecções constantes do voto separadd da Consulta do Conselho 
Naval n. 5770 de 24 de Julho do corrente anno. 

Deus Guarde a V. Ex.- Luiz Antonio Viei1·a da Silva.
Sr. \'ice-Presidente do Conselho Naval. 
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Sua Immediata e Imperial Resolução de 14 do corrente, Declarar 
q).Ie as praças de pret do lüercito, pronunciadas no fóro civil, não 
devem por isso soffrer desconto algum em seus soldos. 

'Deus Guarde a V. Ex.- Joaquim Del fino Ribeiro da Ltt6.
Sr. Conselheiro Ajud!tnte General. 

N. lO - A VISO DE 25 DE JANEIRO DE I R88 

ll4nda pMsar ;'os praçr~q, Ynluntrrrias ou engr~jadr~s. titulhs <lc alista
mento, em suiJstitui~ão dr~s c:vl<>rnet.as, 'I"" fm•.o1n nl,olidas. 

[:Ministerio dos Ne:.wcio~ da Guerra.- llio •le .JaneiJ'O em 25 de 
J~neiro de 1888. ~ 

imm. e Exm. Sr.- Teudo sido pelo Decreto n. 9835 de 9 do 
corrente abolidas as cadernetas mandadns adoptar para as 
praças de pret pelo de n. 7lí70 de 21 de l<'overeiro de 1880, de~ 
elaro a V. Ex., para seu conhecimento e 1mra que o faça constar 
em Ordem do dia da Repartição a seu C<tr~o, que, em substituição 
dessas cadernetas, devem ser fornecidos as praças, voluntarias 

« Finalmente, termin~ declarando I')He ncnhnlll:t economia sensh·eJ resultará 
aos cofres publicos, da suppressão Uo IIJeio snl•lo ás pr:v;as de prPt. snpprcssão 
1ue lhes trará mal consi•leravel. 

<• O Conselho ~ur~·e~no l\Itlit~'r julg'a tantbwu que a questão se acha completa
mente resolvida na Jegisln~ão ; porquanto, senilo certo qne as praças de pret 
para sentenciar selllpre perceberam soldo, etapa e fartl:tmPnto, at1~ sere1n ex
cluídas dosocorpos, como deter;uitlct o .~viso de 9 de ~Inrço de 18130, publicado 
na. Ordem do cha Ue 17 do mesmo mez. e :1s que estão sujeitas a pL·ncesso no 
fôro Ci\·il tê:n 1Jir·eito taudJC'II a tod11S os venciwrmtos. :~té sm·e'H 1]esligada~ 
teruporaria. ou delinitivaJt1ctlte t],) gxcrcito. na f/1rdlfi da Provixào de 2J fie Fe
vereiro de 1814 e •I·' Aviso u. 28j de 6 de At.:osto de 1~66. 

(, Considerando IJllC a H('~oluçào de 2.J de Nf)vembro de iS3í apenas se re
fere a otficines refornw(los ou P-ll"ectivos. não fazendo uwnr;iio fias praças de 
prct, para as quaes jú. existia o A\'iHo tle 4 de .Tnn!lO de 1~16, IJlie l'evogou n 
Circulai' de 31 de .:\gosto rlc iSt.J: 

« E' de parecer que ao solJ~do .João Frnncisco do Nascimento, como a 
quaesquer outros. prol!uneiados zw ftiro ci,·il, ou presos para rPsponder a 
co;nselbo de guerra. se dPn~ abonar sem!'re o soldo por inteiro. 

• Vossa Alteza Jwperial, poréw. Reso verá como mellJOr entender. 
« Rio de Janeiro, lll de Nove·ubro de 18>7.- Visconde de 1'amandaré.- H. 

de Beaurepaire.- Barão da Penha.-· Barílo de Ivinheima.- E. Barboza.- M. 
Reis.- Pereim de Carvalho.- Abreu .• 

Attentamente considerad:t a uw.teria, <L ~ecçâo concorda COUI o parecer do 
Conselho f::upremo Militar. 

Vossa Alteza lmperial Resolverá o rtue flh 1uais just.o. 

Snla das conft~rencias tia ~PC(,.'. à o t)e Guerra e l\Iarinbn do Conselho de Estado 
em 27 de Dezembro de 1~S7.- llfanoet Francisco Correia.- Joaquim Raymundo 
<le Lamare.- Luiz Antonio Yieim da Silt·a. 

RESoLuçÃo.- Como parflce.- Pnc:o:. H de .Jrmeiro 1le 18~8.- PRINCEZA IM
PIIl!HL RKGENTF.- J•arui;,, De/fnu Ribeirl d" Lu%. 
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ou engajadas, titulos de alistamento, conforme o modelo junto, 
fazendo-se no verso de taes titulos menção de tod1s as occur
rencias que poss·1m influir no tempo de serviço dos ali•tados. 

Deus Guarde. a. v. Ex.- JqaquiiJJ, Delfino Ribeiro da Lv.z.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

Titulo de nlletamento a que se reCere o prece
dente A-viso 

TITULO DE ALISTAMENTO 

Faço sn her que ................... , filho de ...........•... 
. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . , nascido na Província de ............•.. 
em •. de .......... de 18 •. , côr ....... estado ....... , assentou 
praça ............ nest •.•........... , obrig-ando-se a servir 
por .. annos, mediante o premio de . . . . . . . . . . . . . . . na. fórma 
elas disposições vigentes, devendo rcceher o di.to premto po~ 
prestações ............... , conforme estatue o art1go ... da Le1 
n ..... de .. de ...••..... de ... 

E para constar se lhe passou o p1•eseBte titnlo, IJilO vai sei
lado e por mim assignado. 

Quartel do commando d . . • . • . . . . . . . . • . . em ... de ........ · · 
ele 18 ... 

O Com1111llllante 

N. li - A VISO DE 3 DE FEVERElltO DE 1888 

Determina que sejam feitos em livros-mestres eSJ><•ciaes us assenm
mentos closfofficiaPR extrannmerarios emprPgadn~ nnR 1Rscolas :'\li

lares. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 3 de 
Fevereiro de 1888. 

Declaro a V. S., para seu conhecimento e execução que os 
assentamentos dos officiaes extranumer:~rios, empregados nessa 
Escol:~, devem ahi ser escripturados em livro-mestre especial, 
mencionundo-se annualmente PS alterações nas ·casas competen
tes das relações de conducta, em que serão contemplados os ditos 
officiaes. · 

Deus Guarde a V. S.- Joaquim Del fino Ribeiro da Luz.
Sr. Commundnnte da Escola Mílitnr da Ctkte. (") 

"(•) Expediu-s0 Aviso no nw~mo sentido no Pl'esiclente dn. Provincia do 
~Uo Grll:nde rlo Sul ~ commnnicou-~e ao ConselhC'iro Ajlulnntc GPneral. 
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N. 12 -AVISO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1888 

Decla~a que o tempo dll praça do,; apréndizes :.ntilheiros deve, em qual
quer hypothese, ser contado da data <le sua tr~nsferencia para os 
corpi)S df) Exercito ou para a Escol:.\ :\Iilitar. 

:Ministerio dos l'legocios da Guerra.- Rio de Janeiro em !7 de 
Fevereiro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Sm1 Alteza a Princeza Imperial Regente, 
em Nome <lo lmpet·a•lor, Confocmando-se com o parecer dn 
Secção de Gucr·rn c :\larinlm do Conselho de Estado, exarado em 
Consulta de li •lc Dezembro do anno proximo pa~;;:Hlo, Houve por 
bem, por Sna lmnwrliata e Imperial l!esoln.,ão de 9 1\e Janeil'o 
ultimo ( " ), ~In miar dcclar<ll' qne o tempo rle praç·a rios n pren
dizes artilheiros, de accordo com o qnc se prat:ca com os apren
dizes marinheit'os pelo 11.rt. 4• da Lei n. 2904 de 28 de Sete muro 
de 1880, deve, em r1ualquer hypothese, ser eontado da d:lia da 
sua transferencia Jl<lr:l os corpo~ do Exercito ou para a Escola Mi
litar da Corte ; o que cpmmnnico a Y. Ex., p<tra seu conheci
mento e fins·coll\·enientes. 

Deus Guttrde a Y. Ex.- Joaquim Del fino Wbei1·o da Luz.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

("") SFSIIORA.- Xão l~ayr>ndn nnifnrmidath~ nns 1lispnsi1.' !ps qnC" r~~·ub•n o 
modo tle cont~1· o te:up•' .t~· p:·:H.':l drH apl'endizr~s ·tJ"tili•PÍros b':lll~t'Pridos par:1 
os corpos do EXJ'I'Cit·l. 1: rottún~ln 1hat· r~n·a a f-'Stt! J'esp1•ito. ]JPterlllinou Yo~s:1 
.\lteza Lnperial. p()r .\Yi"'o dP 1 rlo corJ'PUtP, (jll" a :--:p(:\;_'i" dos Xeg-ocins 1h 
(~uet·t·a P ~~~trinha do Cnn..;Plh•l de Est td() d1\ Sf:'!l p;trect't' snhJ·t• :t 111atm·ia • 

. -\ o ptniào da ~ec1;:ln .~ qnr~ se dL'\'e a nplic~u· :1os a preudizi'S artiJiwiros 1. 

rPgra tiX:-tlh p-n lei p:1ra o" r~p•·en·lizes 'uwriuheir.,s. 
() :u·t. -1° (h LI~: n. 2~19i rle .28 de s,~te·nhi'O de ~~-t~O iltsplle : 
((Os i·upPI'i:t•!s lllaJ·inh·~ii·I)S qne fnrem prnce•hmte . .; tias c •mp·tnhias de apren

dizf!s sã'l olt!·i~:lrlos :r SPI'\·ir pelo tr~mpo de 1:1 :1nnns. contrulos ria pr:11:a de 
Jnarinheir ), Oll dt• r·,, r}·t pr;u;:t de g"rllrHCtf', Continll<tll•}o a g'tlZ'\1' o las Yllllt:\.!!('llS 

rla. lcgisl:t•;:J.q ~"!li vig-·n· :trju:->llf~s qn.• snn·u·n n alt;m do t('illpo uwrcadn. Esta 
•lisprlSÍr;o."i.·l ,~ p 'I'Dl:IIIPJltf:• 11 \'Í!-!"<~f:H'o"t dr~S lej;l .• )> 

.\ d:tLt th t•ntr:nla. p:u·a o C'll'pr• ~~ a h·1~n p·u·a a r.rntt~tg'f~lll tlo te1npo d,~ 
sr:r,·ir:q ~ r'~ L:tsL~ fi"\:t, jll'·>ta. i!~lt:d. o te•npn pas"'adq tl:l Io:st~'II:t de :tpl't~ndizes 
na•) ,·. cr•·~qmt:ul<>, n r;nm razii.r). CnH·;irlt~r:t-sP :1 (•shrla a!li c•::tno pt·t~pnratnrio. 
como Jll't•lilllin:•r. qnn n Est;ttl•: l_)I'•Jitlo\·e corn ":l~ritlci•? p'lra o~ _s~n~ cofres, pel:r 
Yanta.'_!•~m d • ·nelhrH' CII!IIJI•J.-w::ao dn c:orpo dr• tmpPt'l:l.t'"i m:u·m!wtl'ns. 

IJa. IJlP8 n~ ftil':IJa den~ snt• c 1nsider:ulo o te~nptl que :t praça. do Exercito 
con~ome n:t Esc•l]~ de aprentli7.e:;; nt·tilheirn;;.;. Estt~ pen-.·tmento tramqnrece do 
l{eguln.mento tla lllt~SI!Ia Eseol:t. de 31 de .1:-meiro de t:-;-\:-,, « .\ E~col:t tnm por 
tim, diz PSSe ~rtif!o, prcpH'tll' chef(~ do p,~t; .. t c artilhell'os p~u·:t os dive1·sn~ 
corpos d:t fll'llta tle nrtilh~trh tlo Exet·cito. ;. 

.A dat~ tia trn~lsf~rencia par~ f) ('r)rpo, _qiV~ ;'t ~ee~iio part•ce' tlev(~r ser a 
regra, e a qu~ 11xnHt os 1.rts. ü~ e DI no clt:u.lo Rt>gnhmento dt• .31 de .Tnnf'tro. 
o 11rhwiro p·u·a· o nlumno incorrig-ivf'l que vai s~1·\·ir n:t infnntaria, e o se· 
guw1•l tnra o r1ue p:ts~:t JUl'n. a E::.cola :\lilitar nu p:ll':t o sen·ir:n tlc tl.L'tiJharb. 
do Exercitn. · 

Vossa. ~\lt~?.a Imper·ial Dectdil·~i como julg:u· mais acertado. 

~ala. dns collff~rencins da Secr:.ãn u~~ fTnn:·rn e :\f:n·inh:t do C11nselhn de Es
tado. if de J)pz~tnhr•l "'' 1.'~7 .- Jtfattoel Francisc? f.'ol'rcia.- Joaq"im Raymuudo 
de Lamare.- Luiz AnlOiiiO 'Vieira da s•lva. 

RE"OLU(\o.- Com (I p:tr'r'CP.- P:v:o, O tln .JnnPirn d~ tS.•B.·- Pa.f~TEZ,\ 
bu•cnnL REm::-<m.- Jo"quim Dclfi.no Ribeiro da Luz. 
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N. 13- POH.TARIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 1888 

Decl::tra que os officiaes e praças que forem remPttido' para o J.!os
picio de Pedro 11 devem ir acompanhados de tf)dos os esclarecimentos 
ilossiveis c~m relação Í!. molestia. 

Ministcrio dos Negocio3 da Guerr.<.- Rio de Janeiro em24 do 
Fevereiro de 1888. 

A' Repartição de Ajudante General.- Expeça-se ordem para 
que, sempt'il que qualquer official ou praça rio Exercito se re
colher ao Hm;picio de Pedrp li, sejam remettidos ao Admi
nisti·a.l\or do mesmo Hospício todos os esclarecimentos possíveis 
com relação á molestia, afim de guiar o medico daquelle esta
belecimento nas competentes applicações thorapeuticas, conforme 
solicitou o Provedorâa Santa Casa da Misel'icordia em otHcio 
n. 45 de 20 do corrente. 

Joaquim Del fino Ribci1·o da Lvz. 

N. 14...,.. A VISO DE 20 DE FE VEB EIRO DE 1888 

Declara quae~ as et:J.paq que devem ser abonadas :i.s mulheres e 
filhoq llas pt·avas recolhidas ao Asy lo dos In validos da Patrla. 

Mini;terio <los Negocios da Guerra.- Rio do Janeiro em 25 
1\e Fe•.·eroit•o de 1888. 

Illm. c Exm. Sr.-Com a informação 1\a Repartic:ão D. seu cargo, 
n. 121 de 1 do corrente, submetteu V. Ex. i\ decisüo deste Minis
teria a. consulta que lhe foi feita pelo Commamlante do ·Asylo de 

• Inva li1lOs da Patria sobre a qn,.,ntirlado rht alimentação qne devo 
ser forn<?cida. ás mulheres e tilhos das praças asyladas, lJe!ll 
como sob1'e a Idade em que para estes deve começar ou cessai' 
tal fornecimento. Em soluç::í.o á mesm:t consulta, declaro a 
V. Ex., para seu conhecimento e alim do o f<tzet· eonstar àquelle 
commando, quo, para as mulhere' dos asylados devem ser ti
radas em g-euero3 as mesmas rações dia rias que a estes com
petem, abonando-se aos filhos dofl mesmo.;;, 1le 2. a 10 annos, 
meia ração, e desta idade ao,; 16, em que podem ter destino, 
ração inteira. 

Deus !lnardo a V. Ex.- Joaquim Delfino Ribeiro da Lw;.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

cl'ldV\:F.:/'I;FI:I'V" 
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N. 15- A VISO DE 27 DE FIWEREifW DE 1888 

Declar.t que a <l••speza "''m o enL·!rramento das pr:tÇ·"' do Exercito 
deve ser f,~ i ta peh ''" ix:t rlu mu,iea fios corpos. sentlo •las respe
ct.i\'a~ in1p H'l'tDci ~s in· I ·mni7.:td ta me-..rna c:l.t\:1 JJJf>n~;dmen1(• pPlas 

Tlte::.:onr;1rias {l(• F~JZ•1 nrl:1. 

Mini.;terio do3 ~e!.!·,fdo.; '"' t;not'J'.l.- Rio"'' .Janf'it•o "lll '.!i de 
Fevereiro r],, l~fl8. · 

. 111m. c Exm. Sr.- !Jccl:iro a Y. Ex., par;~ ''~n conhecimento o 

~
xecnção, qne, ,f,. :1rr·or·do com., di,-posto no .\ Yiso •lo 15 de l'\0-
emiJro de I ~.'li, diri.!.!ido a u<~a i'J'C~idencin, a tlc,.;pr•za a fazet·-se 
om '' enlctT<t'Jtenlo da' praç ~~ "" 1-1" bat:illtilo d., int'antarh 
f•\·e ''Ot'l'f>l' hmiJr\111 piJt' r·oJlla da •·:lixa dn mnsica rio mesmo ha

tnlhão, n rpt:ll "'~rit ind••Jttniz:p{a nwn,.;:tlmente pel:t Thesonearia 
,Jo Fazen•la ; rom·in•lo que o ConJtuanrLitlte dnrJlwlle corpo com
thunir]lw qnal•ptet' dnnlOJ'<J f!lt" se der· r·om snmolhante ind••mni
znção, afim dr> pl·rwid,.nci:II'-Htl a respeito. 

llons Gn<tt'cle a \'. I~x.- Jorr'JHÍii! Def(i,w Ribeiro rlrr Luz.
SI'. Presidr>ntn d:1 I'J•ovinein d" PcJ'namhncn. 

:\. ]r;-.\\ i~'J 11:~ ·!'.1 IIE FE\'E!{.Ei!UI tm l8R8 

D,•f'l;tr.l (' 1n111 .-.; • d-·~·.· Jll'd·~···rl''l' (' 1111 l'<'lt·;ilo a um <;;;c·.~nlld<J R thslilnl:) 

fJIF' f,·,L':t :qn· ·~ ··d J·l' p•l-1 'llhllilui•ln, por haver dr>::;(,t'l~tdr, ,, pri

mrit'•). t.·':l'l: "-I 1., !•'JI·'i~ ·-..t' t'.'('dll lutid" fh rl·'"'l'.·iiQ. 

l\Iini~teriu do; :\e~•) ·i"' d :1 1 in•'I'J',l. - !ti'l d · • .J:t neil·o em '?(I de 
FcYCI't'iJ·n de IHS·"· 

lllm. c Ex111. ~r. - Em sou otn.~io n. :!(iS de I do Ontnht'•) ultimo 
commnnicon \'. l~x. :1 n;te 1\finistet•io havei' l't'solvido a Cnnsulta 
que lhe fúJ•:t l'oit' prln Conmt:tnrl:lntr• rlt colllp.lnhi:t rl•l inl'tntaria 
drs~a Provincin, detl'i'lllitwndo rplC o soldado .Jo:uptilll Co-; 1rio, 
JH'illlPil·o ~uhslitnto de L•)opol•lo B:1r1Joza C:>nlcil'O, ro~se consi
der.,do volnntal'io com ''s \·antngens da ll'i r•m vig-oe, por ter a. 
me~nm praçn d:11lo ontro snh,;tit.nto, Lniíl •lo~ Santos Coelho, nm 
con.~e!]tJeiJCia d·· t.•J' ""'''l'f:1do o prinwiro que, entr0tanto. se 
apt·c~f'lllou por lltc apl'·•YI'it~ll' o lmlnltn Impnt•ial dn :!0 de .Tnlho 
·lo anno proxinw pa,;~:ill". 

Em snlnr;ão "" ditt> oiTicio, •leclaro a V. Ex., para seu con!wri
l!Willn ,, Iins cnnYcni•:ntl's, qu·•, de accordo com o p~u·cccr !111. 
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Secção de Guerra. e Marinha do Conselho de Estado, 'exarado 
em Consulta de 26 de Janeiro ultimo ("), Luiz dos Santos Coelho 
(leve ter baixa si não preferir continuar no serviço do Exercito, 
como voluntario, com as vantagens que a estes competem, sendo 
Joaqu~m Ces:~rio considerado substituto de Leopoldo Harboza 
Corderro. 

Deus Guarde a V. Ex. -joa1uim Dclfino Ribeiro do L!!;.
Sl'. l'l'esi•lente <la I' r·ovincia do Rio Granrlo do Nor·tn. 

:.'\. li-:\ VISO DE 7 DE MARÇO DE lRRX 

J),,d<ll':t <pw a despPztt com as praça~ recolhidas aos hospitaes "" 
alienados dev" ser satisfeita pelas Thesouraria' de Fa1.rtHia, niio se 
tit·amlo ]Wlos corpo~ vencimento alznm f'lllf]ll:tnto nllas pormane
cet•em nos mesmo-; hospitaes. 

:'llinisterio <los Nngocios <la nu erra.- I tio •l'l .r ancir·o em i 
•lo Março elo 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Com o olllcio n. lül de 2ü de Janeit•o ultimo, 
dirigido ao Ajudante General, o Commandnnte das Armas dessa 
Província remetten o requerimento em que o 2'' c,,dcte cio 1·1• ba-

1•) :-:Exuo&.\.- Tendt) o sol<.ladt> da. companhia. tle infant:ll'ia Ja. Provincia 
Un H:io (lJ•ande do :Nnrte, Leopoldo BarUoz:t CoL·deiro, apr11sontadl) ..;omo Sf'll 

suhstitnto .Joaquim Gesal'Ío e umi~ tal'do Lniz tlns S:mtos Conlho, por· tf!'r· 
mtuelln •I<•SPl't:ulo. Deterrtlinon Yossa. .\Jtnxa 1m pedal, em Aviso de 21 1lo cor
rPntn IIH'Z, que a. ~ecr;.ão tios Negocins d:t (fUI!I'J':t P .1\Iarinha do CoilSelho d 1 ~ 
R~tad~' cons:ultn com seu parecer coJut~ dt~vern ~er considet·adl)~ os d11us 
l't~ft•ridns snhstitutos, havendo o pt•imeiro dnllf'S se n presentado tia deserção 
por llw aproveitar o Indultn lmpe1·i;d cln ~U de .Julho do :um o passadn, 

I~xatJJÍuad t a questão (1 \dstos os j1apeis r,u~ acorupanhal':liJI ao Ui to aviso 
p:u'PCf~ :i :--:rct;.;.l.o que a solu<.,•ã.o não p1l e ~Pr ( uvidi)S't. ' 

Ac~f'i~t) o snh~htutn. ~i.de~~rt3_, nPnht~ma ;;antn.gemlhe pód1~ d'nhi provir . .Ao 
suh~htmdu, po1· crmvemeucw. do SPl'\'lt.~o. llh~llrnhc voltat• a ell~~ nrn~1uanto nãn 
aprPseHtar ur1vo sul,stituto, que em tal c;tso o rcpJ'est.•nta nes."a seo-unda. phast• 
d~1. (flH"stii.n. cnmtndo depcnrlente cl:t priweirn. • n 

~i u pr·imdro substituto t! captnt·ad•• nu l'~"\"I~J·h• its tilc•iras. n pt'll\·~itan(ln 
lwlnlttl ltHtu""\.rhl, c{;~!':t a. ohrigac:.ão cil' co.ut.inu:ll' ;1 :'.1'!'\"il· o <..;1thstttnidn, qn~", 
uo C:JS•l ~lljt~Jtr), esta rt~pl·esentadl) }JOl' LUiz dos ~autn" Codho. 

A t>:-:t.ms;l dt> Sf't'vi~~o quo então iln\'C h:t.V•'I'. nns tet·wos dn Aviso de 30 de 
Dezt~:uhro de 1St)·i, apro\o-eit:t :.hptc!lP qne tP.\'1' cln jJT'Pstal-n 0111 c~nnsnquencitt ela. 
falta. eausada peln. :tpresent:H;ü,n voluntaria. on P''la c~:lptnra do que a 
COUilHo""\ltl•lJ. 

Assim, pf)ií-i., pnt·ecf' à ~eCIJàO que dm·e tel' baixa o 2'' substitutn apreseu
taUn pc~Jq Roiflarln Lnopnl1ln Bat·hoza Cordeiro, ~i elln nüo prc!forir t.outinn:lt' 
no s''I'Vi~·o IJlilitar cou1o voluntarin, Cl)lfl as vnntag-,.ur-; tpW n f·~tr- eompetnm. 

Vossa \lkza ltuvedal H.e~olver:i c{~mc• wfd~ act•t·tadH ~ih·. 

:--;ala rla:-: cnnft!l'cnci.'l..K Ua ~Co1:ãrl ·de' (i-JIIH't':t f' 1\[arlull:.. dn Comudho t)t~ 
EsVuJo, t•i de .Janeii'O t!P. L.."{S8.- Mauoel FJ·anfi.;cu f'or!"l'arJ. -Jbarzl,im .Ray· 
mtmd, de Lwtnare. - Ltdz .Antonio Yieinr da .~'ilt•fl. 
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talhão de infantaria Joaquim Francisco Lavra solicita pagamento 
do soldo e gratificação do voluntario, de 10 de Setembro de 
1886 a 29 de Dezembro de 1887, que deixou de receber por se 
achar recolhido ao asylo de alienados, de onde teve alta, pe
dindo o mesmo Commandante das Armas esclarecimentos sobre o 
procedimento que deve ter, atim de poder re.-;olver acerca dos 
vencimentos do cozinheiro do 2° hatalhão da dita arma Bruno 
Francisco Xavier, que se acha em condições identicas. 

Em resposta declaro a V. Ex., para seu conhecimento o fins 
convenientes, que o assn01pto de que se traht está resolvido pelo 
A viso n. 438.de 17 de Sete.nbro de 1862, devendo a importancia 
da despeza feita com o tral;~mento de praças de pr'et alienadas 
ser paga pela The:;onraria de Fazenda, it vista tlas contas que 
forem apresentadas ao Commandante das Armas pelo Adminis
trador do referido asylo, não se tirando vencimento algum p~ra 
as mesmas praças nos prets dos corpo.> a qne pcrtonce!'em, du
rante o V'lmpo qne alli e.;;tiveram. 

Deus Guarde a V. Ex.- Joaquim Delfino Ribeiro da LHz.
Sl'. Presidente da Província de Pernambuco. 

N. 18- A VISO DE 8 DE MARÇO DE 1888 

Declara que o rewoh-er deYe ser considerar! o como fazendo parte do 
armamento dos olliciaes: eomo lhes de\"e ser fornechlo e bem as.~im 

a competente munição, e por conta de quem tle\"cm correr os c()n
certos que forem nece~sar i o.~. 

1\linisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 8 
•le Março de IS8R. 

Illm. e Exm. Sr.-Tendo Sua Alteza a Princeza Imperial 
Regente, em Nome do Imperador, por Immediata e Imperial Re
solução, datada de lwntem, tomada sobre Consulta do Conselho 
Supremo Militar, de I de Agosto do anno pass~Hlo (*), deter-

(•) SENnoRA.-::\IanUou Vossa~\.ltnza Impei'-ial. em Al·i~o li o :\Iinistel'io dr~ (fuerr:l 
dt~ 2 de Julho ultimo. remetter ao .Conselho ~upremo .:\lUitar, p:u·a con!óõultar con1 
xeu parecer, o incluso otlicio n. f;J;,s c..h~ 3 de Junho tindo, int'ormatlo pela 
Repartição de Qu:1rtei-:\Io·stre General e mu f!11C o Conuuan!lo d:~~ Ar1na~ da 
Proyincia. do Rio Grande do Sul representa cuntl·a. r. procedimento de nl:;runs. 
ofHc1aes fJUC ~e negam á entrega de armas 'lue recebem nos corpos e·n qu:' 
servem, quando transferi, los pai· a outro:;; corpo~. 

O CommnndantP. das .Aruw .. s do Itio Graude do ~ul sol!cita. uma. medida ten
tleute a privar o pt'ocedimento irl'egulm· de nlguus oftidae~ fJUe escusaJr,-se :1 

nntregnr o rewolver 'llle rec,.hem nos corpos <'lll t}lle serveu1, quando tran~
feritlos: julg:nulo in!<llltfici,..nt~ pttra oln.;ta.r tnl Jll'Oct•climeuto o tlesconto na 
razão do •Jlle custa o rcwolver· ao Est:tdo, que é metade do pre•:n eorreut<' 
rlo mercado. 
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minado que o rewolver seja considerado como fazendo parte do 
armamento do offlcial, sendo-lhe fornecido pelo Estado, na con
formidade do disposto no A viso de 8 de Fevereiro de 1883 com 
referencia aos de 13 de AbrU e 2 de Maio de 1881, assim o de
claro a V. Ex., para seu conhecimento e devidos atreitos. 

E como semelhcmte peça de armamento esteja sujeita a facil 
1lesarranjo, cumpre que pelos Arsenaes de Guerra se façam os 
.. ecessarios conccr·tos, sob ;.-equisição do proprio olficial ou respe
ctivo chefe, mediante indemnização. 

Declaro, outrosim, a V. Ex. que a munição que fQr necessaria 
para os ditos rewolvers deverá ser rornecida gt"<ttuitamente, na 
•Juantidade regulada pela autoridade a quem incuinbe a direcção 
do serviço. 

Deus Guarde a V. ·Ex.- Joaquim Delfino Ribeiro da Lu•.
Sr. Conselheiro Quartel-Mestre General. 

N. 19- AVISO DE O DE l\IARÇO DE 1888 

D3chr:t que, havendo no Asylo dos Invalido~ apenas duas companhias 
com um subalterno cada uma, lleve, na falia do Commandante de 
uma de lias, assumir o commaudo o resp?ctivo subalterno. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em 9 de 
Março de 1888. 

. Illm. e Exm. Sr.- Em otflcio n. 71 de 22 de Fevereiro ultimo, 
por sua Repartição informado em 23 do mesmo mez, o Comman
dante do Asylo do3 Invalidos da Patria, ponderando que tem du-

A Repartição de Quartel-li,•stre General informa <JUC o abuso, n:u;; condiçõeS 
que menciona. n.qnelle Couunando de Armas, importa o extravio de peça. de 
armamento, que faz parte da carga dos corpos, pela qual pode·n ser re•pon
snhilisarlos disci~linn.rmente os autores.1 si nao basta. a inde!llnização da peça 
extraviada., medmnte desconto integral nos respectivos vcnci!Uentos. 

Parece no Conselho .que, sendo o rewolver uma peça tle al·mameuto essencial
mente necessaria ao official do Exercito, não súmentP- em campanha, mas tamhem 
nas marchas, nas diligencias e em outro~ serviços, ,; th~ inteira conveniencia. que 
elle f:.tc;a parte do respectivo armamento do otficial, podendo ser fortu~cido a 
f~ste, f'JU conformidade do Aviso de 8 de Fevereiro de 1863 com referencia. 
aos de !2 de Abril e 2 de l\I:uo de !881. Sendo, entretonto. o rewolver uma peça 
(ie armamento sujeita a fncil desarranjo, convem que pelas otlicinas dos 
Arsenaes de Guerra se façam os necessarios concertos, soh requisieão do 
proprio official ou do respectivo chefe, mediante iudemnização, condição esta, 
nliás, necessaria para. eviíar abusos. 

Quanto á munição, deve a quantidade ser regulada pela autoridade a quem 
incumbe n direcção dos serviços, sendo o fornecimento gratuito. 

Assim pensa o Conselho; Vossa Alteza Imperiti..l, porém, melhor Resoh•erá. 
Rio de Janeiro, 1 de Agosto de !887 .-H. ae Beaurepaire.- B. de IvinAeima. 

- B. da Penha.- E. J. Barbo:a.- Pereira de Carval/1~.- Abreu.- S. M. !la 
·Fomeca. • 

RESOLUçÃo.- Como par~ce.- Paço, 7 de 11larço de !888.- PRINCEZ.\ hiPE
RtAL RllGENTE.-Joaqu1m Delfino Ribeiro da Lut&. 



16 DECISÕES DO GOVERNO 

vida sobre a applicação do Aviso de 15 de Janeiro do rumo pas
sado, visto existirem naq.uelle estabelecimento duas companhias. 
com um só subalterno cada uma, consulta q-uem deve assumir o 
commando da companhia no impedimento do respectivo Com
mandante, si o subalterno de cada uma dellas, ou o mais antigo 
das duas. 

Em resposta declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins 
convenientes, que o commando compete ao subalterno da com
panhia onde se der o impedimento, por ser elle o substituto nato 
do Commandante e achar-se inteirado da economia interna da 
companhia. 

Deu:> Guarde a \'. Ex.- Joaquim Delfino Ribeiro da Luz.-. 
Sr. Conselheil'o Ajudante General. 

N. 20 - A YISO DE 9 DE MARÇO DE 1888 

Declara que a praça que deixa de receber o premio tl!J voluntado. 
para tratar de ~~u reconhecimento corno Cadete, readquire o 
direito, suspenso pot• es~e motivo, si não preenche os requisitos ne
cessarios. 

Ministerio dos l\'ea·oci0s ria Gtwri'<l.- Rio rle Janeiro em 9 de 
~farço de 1888. ' 

Illm. e Exm. SI'.- Communico a v. Ex., para seu conheci
mento, que Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em Nome 
do Imperador, Conformando-se com o parecer da Secção de 
Guerra e Marinha 1lo Conselho de Estado, exarado em Consulta 
de 28 de Janeiro ultimo, Houve por bem, por Sua Immerliata 
e Imperial H.esolnção tle 29 de Fevereiro proximo pass'ldo ('), 

( .. ) SENUOR . .\..- .\Iawlou Yossn. Alteza lmperiaJ, ~or Aviso úe i6 tio cot•rente 
mez, que a Secçãu rios :'\egocios da Guerra e ~Iartnhn. do Conselho de Estado 
consulte cr:nn seu parecer sobre o requerimento em que o soldado do 14° ba
talhão de infantaria Antonio Florentino Cavalcante, allegando havet• renun
ciado o direito ao prcmw de voluntario para reconhecer-se Cadete, o qne não 
pllde conseguir por falta de documentos, pede se lhe mande passar titulo para 
pagamento daquelle premio, 

Ouvid4j o Conselho Hupremo 1\Iilita.r, a.~si01 enunciou-se na. seguinte consulta, 
que expoe toda a qnestão: 

«Senhora.-:\lanilott Vossr~ Alteza l1nperial, como Regente, em Nome do Impe
rador,remettet· ao Conselho Supremo l\lilitar, eom Aviso do !\{inisterio da Guerrn 

~~n~r~:~"t;;·:~~~~~[fl~,í~1':; 0 t~~J:~(hã0o J~i~f~~t~~?aue~~~~~~ ;lo~~~~in~a b~~ 
vnlcante que. havP.ndo •·enunciado o direito :w premio de voluntario, para pode•· 
reconhece•··se Cadet~. ped•• se lhe passe titulo para pngnmento daquelle premio, 
visto não ter realb:rvio tal reconhechnento, afim de quo o mesmo Conselho con
suJte com seu J>arecer a. se:nelhante respeito. 

«O Commnn ante do corpo a. que pertence· o supplicante informa. ser elle 
praça de 16 do .JaMil'<> •lc 1883 e tet· gozado das regalias dns estrellns até 
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'Deferir o requerimento em que o Sltldado do 14• batalhão de in
fantaria Antonio Florentino Cavalcante pediu pagamento do 
premio de voluritario do Exercito, que havia renunciado para 
reeonhecer-se Cadete de. 2a classe, o que não pôde realizar. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jpaquim Delfino Ribeiro da Luz.-
Sr. Conselheiro Ajudante GeneraL · 

1.6 de ~I:ll'ç.o do corrente anno, Unta em que lhe foi cassn.,lo o uso_ desse 
distinctivo, até provar ter a eUe direito. Diz mais que, (t. vist:1. do que 
Uisf)õe o .Avü;o do !\Iinisterio da GuetTa de 27 de Agosto f.roximo findo, 
só he pôde ser passado o titnlo na foírma da Lei n. 3317 <!e 20 <e Junho deste 
nnno, ou, no caso de não convir no supplicante, deve ser elle escuso do lt~xercito. 

-« O Commandante das Arma!<, bem como a Presidencia da Provincia de Per
~ambuco, nada de mais dizem a reSJ?eito. 

« A ia l'lecção da Repartie,.ão Ftscal affirma ter o supplicnnte assent:tdo 
praça e•n 16 de Janeiro de 1K~3 e usado dos distinctivo~ de Ca<lete nté iO 
à e 1\Iarço de 1887"; que a renuncia feita pelas praças v oi untarias da!'! respe
ctivas vantagens para justificar nobreza não é condicional e sim imperativa, 
e que, portanto, parece-lhe não ter o .supplic1.nte dirc!to no que pede, nccre
scendo ainda quP, no período acima ináicado, foi preso por Z7 vezes ou 222 
dias, f~ que. neto continuo a essas prisões, baixava (L Pntermnria, onde per
maneceu 140 dias, e fina1mente que, como Cadete, vi:,jou do Ceará n. Per
nambuco. 

« A ta ~ecçã.o da Rep:trti~.ão de ~\juclanle ftpnernl. extrnctnndo o parecer 
ela Rertrtição }'iscal, hem como a certidão de :tf.;!':ent::uuPutos do supplicante, 
em tur,o confoi'HW às anteriorf~~ iuforma(;iies, ternün:1 d1zendo: «que, não 
tendo o supplicante provado o seu direito a ~Pr I'Pconlwddo Cadet~ de 2a 
classe. e sen,lo simples soldatlo 1 só poder:'t tcl' h:Lixa po1· conclusão de 
tempo. » • 

« O .Marechal de gxcrciLo Aj1Hlante Gen~ral diz ter fmul:uuento a pretenção, 
porquanto, s; o individuo que é reconhecido Cadete (~ obt·igado a indemniznr 
premios pecuniariOs q11e tem recebido, igu~l direito assi~té {tquelle que, desis .. 
tindo fio premio por pretender reconhecer-se, reconhece que nenhum direito 
assiste para. gozar desse distinctivo. 

« O parecer do :'lfnrechal de gxercito Ajudante General, tomado em absoluto, 
não deixa d~ ser ver(ladeiro; mas. não tem C'tbimento ao caso vertente. 

« Com effeito, tendo o supplicante renunciado, no assentar pt·açn, :to premio 
n que tinha direito, gozou acto continuo de out..t·ns vantagens f}UC lhe corre
sponflf':m em demasia. 

« Assim t! que o supplican~e viajou à ré do Certrú n. Pernambuco, e usou 
<lesde 16 de Janeiro dP. 18S3, époc:t em que assentou prno;.a, at<• 10 de l\larço 
do anno corrente, de todas a~ J'egnlias de soldado nobre, eximindo-se de todo 
o servi~.o n. que seria ohrig-:ulo como simples soldado; perdendo-n~ naquella 
data, pela SWL mA cnnducta h:tl1itual, nt(; provar te1· a t'llas incontestavel 
tlireito. 

« O snpplicante està ,·isivelmcnte no caso elo inrlividuo que, tendo assen
tado pra('.a para matricular-se nas nossas escolas militare . .;, perde i'pso fado 
o dit"eito ao pre 1nio, :.inda mesmo que, na fórum. elos regulamentos em vigor, 
tenhn. clellas sido desHga.clo, se:u ter aproveitamento. 

« Para se poder dar v, o parecer do Ajudante (}pneral toda a extensão que 
elle comporta, seria precLo;;o admittir que o a:::·su1upto s,; t.! regulntlo pelo 
modo expendido no dLto parecer. 

« ~i o inUivitluo que receT>eu premias pecnuiarios ~~ obrig-ado a inclmnniznl-os, 
quando se reconhece. CadetP, por não poder ~ozar Uns Unas vantagens, 
aquelle que, quasi durante todo o tempo a que era. obrig:l.do a servir, go.aQ.U 
das regalias Cla soldado nobre não póde, mais tarde, tet· clireito a.o premio. 

« O individuo que renunch ao premio, ou porque se queira reconhecer 
Cndete, ou porque deseje frequentat· as escola~ militares, tendo entrado no 
go?.o destas vantagens, não tem mais a elle direito, principalmente havendo 
expirado ·o prazo da lei annu3. que o regula. 

« A. se poder n,pplícar ao supplicnnte o parecer acima referirlo, em toda 
sua extensão, de que modo ~! deveria proceder~ ~egundo a. lei· annua. de 
1883,, em que assentou praça 1 De modo algum, pois qne o supplicante re
nuncwu, para gozar de outras vantagens, dos favores dessa lei, bem ·como 
dos das subsequentes até 1887. 

G.-Deoislies de 1888 2 
• 
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N. 21 - A VISO DE 9 DB MARÇO DE 1888 

Declara. que todo. o funcciona.rio publico, quer civil, quer militar, tem 
por dever a.pt·esent~r-se ao Chefe da. Repartição a que pertence, sem
pre rp.te ho·tver eonclrtirlo alóllnHt licença ou commissão. 

l\iinisterio dos Ne,zocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 9 de 
Março tlo 1888. 

Em rosposb ao olficio de 15 do Fevereiro ultimo, no quct1 Vm. 
consu1tit si qualquer empregado civil ou militar desse hospital, 
que tenha conclnirliJ o tempo de licenç,t em cujo gozo se ache, 
póde prescindi!· de apresentar-se pe~soa1mente a es:m Directoria 
e reassumir as fnncçües de seu logar, mediante simples commu
nicação pot' esct•ipto, dr~daro a Vm. que to1lo o funccionario pu
blico, quer civil, quer militar, tem por devct• apre3entar-se pes
soalmente ao Chef•J da ltepartição tt rtne pertence, sempre que 
houver conclnido alguma licença on commissão. 

Deus Guardo a Vm.- JoaqHim Delfino Ribeiro da L!!z. -
Sr. Dire>!tor do Hospital Militar 1l<t Côrte. 

c. Segundo as disposiç~>e~ da. lei annua Je 18~i, época em que o suppli
cante requereu o premi.,>4 Ta.mbem não; pois que o art. 20 dessa lei manda 
cessar todo o nUinnt:lment•l por cont1. 1lo premill, que é dividido em pre
stações mensrt.e.-;, cGrre'IJ'ln•lente.~ an tcqq1o que o~ indid•luos th·crcm tlc servir 
as respectivas praçn~ 

« A reg-ra a seguir. UPstc C'\SO, p:H'ecc 1lever s,~r a segu:nte: 
«O individull que, ao ass~ntat· prrtf,~::t, renunch no premio para g-ozn.r Ue outras 

vantagem:, que o excluc:n rlr~"'"'e t:tV<Jr, s•'• p·Hlerti obtc1-n pcL·dendo o tempo em 
que serviu g.,b :1que1l.'\ con•lir;ã·J; contanJo-s;e-lhc n tempo de serviço n. p3.rtir 
da époc~ em que lhe foi concetlidn o pt·e•Hio, n:-t f,·,rmn. da. lei annua, soO cujo 
qonunio cahiL·; nquE-IIe, porém, que, c ubora optando por esta ou aquella. 
vantag-em, n~ló :1. tcnh1. r•}:tlíza.rlo, ne:n por isso se eximindo do serviço que 
lhe compete, est(L H•) c:tSil de ser attcw1iflo, e s·) nntes se concerled. tal 
favor. 

c Em cnnclusão. pénsn. o Consc-~lh•J qu~ a pctiçã0 /• rlcstit~tirla •le fundn.mento, 
e esth. no caso de ser in1lefcrirla. 

<< Vos~-1. Altf'l;l [mper·ial, p0r6m, melhor resolver;i. 
«Rio tlc Janeiro. Hl tle l>cZ8'lJbro tle iS87.- ('onde de TtWl!tnà>tré.- Soar~s 

fie Anaréa.- H. de Be·ll<rcp •ire Roh1n.- Barà? ae Idnlteim·1.- E. B'trbo:a.
Pereira de C•u:v•tlho.- Abre~~.- JJf. Fonsew. > 

Concordando a Secçiio com o Con.;;elheirr) Ajutlnnte GenN'.'ll, pno;;sn a expôr as 
razões pelas quaes nã.•) julga procedentes os tundamcntos e:n que assenta o pa· 
recer do Conselho Supre•no .:\Iilitar. 

Diz o Conselho : .(( Ten(lo o supplicante renunciatlo, ao assentar praça, o 
premio a que tinha direito, gozou, neto continuo, de outras va.nt1.gens 9.ue lhe 
oorresponaem em demasia.. » Esta que5~ão de compcnsn.ção, alheia á de <hreito, 
perde ainda em seu vn.lor, attendendo-se a que não foi por acto proprio que 
o supplicante gozou das VL'lntagens do Cadete. Foi, como devia ser, por acto 
supertor, por deliber.'lçã.o 4lrt. Presidencia. (lo Ceará, que eHe auferiu taes van
t&;;tens, emqua.nto justit1cava o direito que presumia ter. Si d'ahi alguma respon
aatiilidade provém é á. autoridade que permittiu o facto, ou gue consentiu além 
dos seis mezes conce(lidos pelo Aviso-Circular de 2J de Janetro de 1885. 

Diz ainda: ..: O supplic:tnte está visivelrnente no caso do individuo que, 
t.enrlo assentado praça para matricular-se nas noss'lS escolas militares, perde 
ipu,facto o direito ao TH'emin, ainda mes:no que, na fórma dos regula.mentos em 
vigor, tenha dellas sirlo tinsligado, se 1n ter tt.pt·oveita.mento. » PaL·a proceder 
o argumento, fOr~ 1nister haverew. disposiçGe<J p:lra o caso do supplicante, 
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. N. 22- A VISO DE 9 DE MARÇO DE 1888 

Besolve a consuHl feita por um Capitão, sobre a entrega. do processo 
ao réo ou ao ~eu advogado p:tra preparar a defesa. 

Ministerio dos Negocias lb Guerra.- Rio ll,~ Janeiro em 9 d'J 
Março de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em requerimento dirigido n. este Minis
teria consulta o Capitã9 do 18° batalhão de infantaria Porfirio 
Francisco da Rosa sobre os seguintes pontos : 

1. o Si é permittido ao pre.>idente do conselho de guerra en
treg,\r o processo ao réo ou ao seu advog<tdc, para prep.1rar a 
defe;;a fóra da sala das sessões, levando-o para. fóra do qutrtel. 

como a que existe p:a.ra o cas1 :1. que o Consl~lho allu•lo. A u•n;t ,Ii..;posição 61• 
pecial não se pó<le i! ar effeito exten!'ivo. TcJd~s :t~ rnz 'ies invoc3.das pelo Con
selho como consequencias da. illentitlade que julga existit· entre cas0s que a 
legislaf;ão nã,,) equipara, ne~n são de .perfeita similitu•le, lic:t.m• assi•n contes
tadas. O volunt~trio, que não as~enta praç.a p1.ra matricrtlar-se n,~ escolas 
militare<, tlfloplire e nao l.'erde ipso factJ o direito ao pt•e·nio. No n deixa de 
o receber, pr>rque te n a mtenção de justificar as .c mdiç les exi~idas para ser 
reconhecido Ca.~Jete. A obrigaçàl} quo lhe corre, sendo rec.mhecitlo, é restituir 
o preni • (A vis•> do 17 de Julho de i~rH, Ordem do dia n. 277 do 2•1 do Agosto 
do uws·no anno). t:i, como aconteceu co!n o supplic:l.nte, fnllece base {L sua. pre
tenção, a nenhullJfl. indemniz!l('ão estü. sujeito. Assh1, pqis, si o supplicante 
houves~e e H te:npJ recebido o pre:uio, ficaria com eiJe, uam vez que não foi 
reconhcci,lo Cadete. Porque deixou de o receber, não ó justo fique e:n con
dição menos favoravel do que aquello que o recebe. ~i este n:i(} restituir, áqueUe 
se deve pagar. E t~l é o jurídic·l funchttnento da opinião do Conselheiro Ajudante 
General. 

A questão de que se trata, questão de 11iroito, deve ser reSr)lvitL'l. por urna 
regra g~ral, a todos applic~1vel, e nfi l eu presenç-a das circwn~t~ncia.~ occur
rentes c tu cada cas~> especial .. 

A este preceito : « A praç.'\ quo está no caso <le ser reconhecida Cadete 
restitue o pre·uio de voluntario » corresponde este outro «a praça que deixa 
de receber o pre nio fle voluntario para tratar de seu reconhechwnto como 
Cadete, readquire o direito suse_enso por esse wotivo, si nã.o preenche os re
quisito~ neces~arios. » A cvndiçao de que depentle n. pertl:t do premitJ não se 
rea.liza então • 
Accre~ce qne não colhe para. a privaÇão Uo direito, como" não import3. a re• 

stituiçã•) do premio recebido, o facto de sol"rer a praça pristles numerosas. .Para 
as faHas que motivaram as pl'isões, as penas estão cumpridas. Não 6 licito ac· 
ore3Cenhr·lhes castigo algum estranho. 

Accresce 3.inda quo não obsta ao reconhecimento do direito a questão de 
saber qual a lei de fixação de forças de terra, de :tecordo com a qual será 
abonado o premio. A parte do mes no premitl que se venh:t a vet•itiaar não 
poder ser paga, de conformidade com n. I oi vigente, pó de S'1t' recln:nada e olho 
aivida. de exercícios findos. 

A re!'r:t que para o caso suggere o Conselho Supremo Militar, merece ser con· 
sidernua, mas como direito novo. 

E•, pois, o parecer da Secção que a pretenção. do soldado do f.{o batalhão de 
infantaria Antonio Florentino Cavalcante é attendiveL 

Vossa Alteza Imperial Resolverá o que tiver por mais acertado. 
Sala das conferencias da Secção de Guerr!UI.,K:orl~qo Conselho de Estado, 

28 de .Janeiro de i883.- Manoel Fra~orrei•.- Jo•rfi!tn Raymundo dl La
filare.- Luiz Antonio Vieira da Sihxr: , 11; (", \ 1, ~ {: ,; • · . · • 

RssoLuçÃo .- Comp paree.v.:::.Pf."?<>;. 'Íi'iJ·a~ Fevereiro ile' ~S~ Patf!CB2:11. 
IMPERIAL REGENTE.- Joaqllfm J?lilJjltO' Ribeiro d1 Luz. / '\ ' ·. ,_-. IJ c;.;: J 

' ' 
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2. o Si é permittido aos membros rlo conselho votarem em 
maioria para que se entregue o processo ao advogado do 
réo, por haver-se a isto opposto o presidente do mesmo con-
selho. · 

3. 0 No caso de extravio ou substituição de alguma peça do pro
cesso, quem é o responsavel ? 

Em solução declaro a V. Ex., concordando com o seu parecer 
emittidoa semelhante respeito em 16 de Fevereiro ultimo, que, 
sendo o Auditor de Guerra o depositaria dos processos e papeis 
respectivos antes do competente julgamento, deve facilitar ao réo 
ou ao seu defensor examinar o processo em or.casião opportuna, 
sendo licito extrahir •leste as notas e apontamentos necessarios 
á défesa; não se podendo dar os autos em confiança aos advo
gados, aindi\ me1hante recibo, para apparelhar a defesa, porque 
a isso se oppõe a celeridade dos termos dos processos militares, 
tão recommendada pelo Alvará de 4 do Setembro de 1765 e outros, 
e porque convem acautelar o extravio dos autos r.or parte dos 
defensores, que não estão sujeitos ájurisdicção m1litar. 

Deus Guarde a V. Ex.- Joaquim Del fino Ribeiro da Lu::.-
Sr. Conselheiro Ajudante üeneral. · 

N. 23- AVISO DE 23 DE MARÇO DE 1888 

Declara como se deve contar o tempo de serviço dos aprendizes arti
l!J.~iros transferidos para o Exercito, quando dos respectivos assen
tamentos não constar o dia do nascimento. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 2~ de 
Março de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.-Com a informação n. 297 de 17 do corrente, 
da Repartição a seu cargo, submetteu V. Ex. a consideração deste 
Ministerio a consulta feita pelo Commandante do batalhão de en
genheiros sobre o modo pelo qual deve ser contado o tempo de 
seis annos dos aprendizes artilheiros que são transferidos para o 
Exercito, desde que dos respectivos assentamentos não constar 
o dia. do nascimento, visto. que tal eontagem deve partir do dia 
em que o aprendiz complete a idade de 18 annos. 
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Em solução á dita consulta declaro a V. Ex., para seu·conhe
cimento e finii! convenientes, que, desde que da certidão de 
assentamentos de qualquer aprendiz artilheiro só constar o anuo
de seu nascimento, deve ser contada a sua idade a partir de 1 de 
Janeiro desse anno. 

Deus Guarde a V. Ex.- Th01i1az Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 24- A VISO DE 4 DE ABiUL DE 1888 

Declara que o tempo de praça dos aprendizes artilheiros, transferidos 
para os corpo> do Exercito, deve ser contado de accordo com aRe· 
solução de 9 de Janeiro deste anno. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro om 4 de 
Abril de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em solução á consulta 
constante do officio desse Commando Ger.ll n. 65, de 3 do cor
rente, que o tempo de pra~~a dos aprendizes artilheit·os, transfe
ridos para os corpos do Exercito, deve ser contado de accordo 
com a Immediata e Imperial Resolução de 9 de Janeiro deste 
anno. 

Deus Guarde a V. Ex:.- Thoma; Jose Coelho de Almeida.
Sr. Marechal Commandante Geral interino da arma de al'tilharia. 

N. 25- AVISO DE 4 DE ABRIL DE 1888 

Declara como se deve proceder para com uma praça que, revertendo 
ás fileiras do Exercito, por haver desertado seu suh>tituto, deseja 
completar o tempo de seu contracto, apezar de haver sido capturado 
o dito substituto. 

Ministerio dos Negocios da Guel'ra.- R.io de Janeiro em 4 de 
Abril de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Com sua informação de 19 de Dezembro do 
anno passado trouxe v. Ex. ao conhecimento deste Ministerio 
o officio qne em 22 de Setembro anterior-lhe dirigiu, sob n. 224, 
o Commandante das Armas da Província de Pernambuco, con-
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soltando qual o procedimento que deve ter com o soldado da 
companhia de cavallaria da mesma Província. Manoel Candido 
Leopoldino, que se acha comprehendido no In.dulto Imperial de 
29 de Julho daquelle anno e é substituto do soldado da referida 
companhia, Luiz Pereira da Cunha, o qual foi obrigado, pelo 
facto da deserção daqnelle, a reverter ao serviço e declara não 
querer ser escuso sem completar o respertiYo tempo, não 
obstante ter sido capturado o sen substituto. 

Em solução á rlita consulta, declaro a V. Ex., para os fins 
convenientes, que, de accordo com o seu parecer e do Conselho 
Supremo Militar, que foi ouvido a seme\hnnte respeito, um 1 vez 
que o substituído deseja concluir o tempo pelo I]Ual se obrigou, 
deve o seu substituto, vi-;to haver sido indultado, ter baixa, 
salvo si I]Hizer por si servir romo voluutario, e continuar 
aquelle JWS fileiras do Exercito até concluir o prazo do sen con
tracto, levando-se-llte em conta todo o tempo que por este 
seniu o substituto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro ,\jndante General. 

N. 26- .'t YISO DE lfJ DE AHHIL DE 1888 

Determina que os officiaes qu1 forem mand:vlos pr~ticar n? Labo

ratorio do C:tmpinho apresentem men~alme-•te um rclatorio dos 

trabalho;'! Pxam '·'que honvet•.Jm feito. 

Ministerio dos Negorios da Guerra.- Gahinot8 do Ministro. 
- RiodrJnneiro0m 10 do ,\hrit de 1888. 

Convindo que os o/Iicines do Exercito quo são manr\ados praticar 
nesse La\Joratorio apresentem mensalmente nm relatorio dos ' 
trabalhos e exames que houverem feito, re!atorio esse que 
Vm. enviará a esta Secretaria de Estado com a 'i informações 
que julgar convenientes a respeito da applicaçiio dos mesmos 
officiaes, assim o declaro a Vm., para seu conhecimento ego
verno. 

Deus Guarde a Vm.- Thnmaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Director do Laboratorio Pyrotec.hnico do Campinho. 
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N. 27 - CIRCULAR DE 14 DE ABRIL DE 1888 

Declara que não se deve conceder transporte por conta do Estado a 
p~aças do Exercito licenciadas, 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em 14 
de Abril de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Acontecendo que algumas Presidencias 
de Província concedem transportes, ·110r conta do I' stado, a 
praças do Exercito licenciadas, e não sendo isto conveniente, 
porquanto a indemnização de semelhante rlespeza difflcilmente 
se realiza, assim o declaro a V. Ex., para seu conhecimento e 
governo. 

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

N. 28 -.\.VISO DE lG DE ABRIL DE 1888 

Crêa) duas brigadas com as forças que fazem a guarnição desta Corte. 

Ministerio dos Negocios da Guerra. - Rio de Janeiro em 16 
de Abril de 188~. 

lllm. e Exm. Sr. -Sendo muitas as attribuiçõe;; do cargo de 
Ajudante General, que, por esse motivo, não póde, em pessoa, 
exercer a salutar e prompta acção sobre as foro,:as que fazem a 
guarnição desta Côrte, e convindo methodizar os diver~os ser
viços e estabelecer a unidade de iustrucção e o mais ri~oroso 
dever de disciplina, tem resolvido Sua, Altez,t a Princeza Im
perial Regente, em Nome do Imperador, que, de accordo com o 
plano de organização do Exercito, as referidas forças formem 
duas brigadas, a Ia composta dos batalhões 1", 7° e 10° de infan
taria, e a 2a do.)" regimento de cavallaria, 2° de artilharia e ba
talhão de engenheiros, continuando o )o batalhão de artilharia 
destacado nas fortalezas da barra do Rio de Janeiro, debaixo da 
acção immediata da mesma autoridade. 

A }a 1Jrigad:1 tera seu quartel-general no quartel da praça. 
da Acclamação e a 2a no de s. Christovão, onrle af)uartelará 
tambem o batalhão de engenheiros. 

Outrosim determina a mesma Augusta Senhora que as forças 
estacionadas na Província do Paraná constituam igualmente 
outra brigada, que se denominará 3a do Exercito. 

O que tudo declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins 
convenientes. 

Deus Guardé a V. Ex. - Thomaz José Coelho de Almeir.la.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 
~ 
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N. 29 -A \'ISO DE 26 DE ABRIL DE 1888 

Declart~ que rlevG ser considerarlo como si estivesse em seu corpo S;tr

genteando e•>mp:tnhia, o official inferior que, p.or C')ll\·eniencia do 
serviço, ltJnge 1l•) uwsmo cnrp~J, em dest~tcamento~ s~·Hl auxilio tle seu 
Cn.pilüo O'I (b~ seu~ c~nnarada~, cnmpr·c grande parte dac; obrigações 
imp•>sta~ ]"'las leiq vigPntes. 

Ministerio rios !\egocins da nuerra.- Rio de Janeiro em 26 de 
Abril de 18t'H. 

Illm. e Exm. Sr.- Duelara a V. Ex., para sr?u conhecimento 
e fins conYenienth, qm• Sua Alteza a Princeze~ Imperial Regente, 
em Nome do Impora•lor, Conformando-;e cnm o parecer do 
Conselho Snpremn '.Iilitar, exarado em Consulta de 27 de Fe
Yereii·o ultimo('), lloun• por bem, por Sua lmmediata e Imperial 

(*) St·~:-\HOR\.- }.Ian,l•)ll Yo~sa _\ltPza. lmpPt'Íal l{{'g-Pntt~, "'n Xnme dn Im
per·ador. rnmdt(~r an ('nn~t·lho Supremo :\Iilitnr. ~'IH· .\vi-;n do ~Iini~terio da. 
Guerra de iH ri" DI!/.Ptllht·l) th anno proxiuw p:n·:.~:vb), o reljUPriliWHto B mais 
papeis juntns. Cl1t 1}1\1' n to ~:ll'g'l'nto tln batalhãn dt• f'ligenhPit·o~ .Antonio 
Augusto Hilu•it·o d1~ C;J'lll'IJS pt•tlt~ tpw lhe !-:Pj~l coutado coJJio tl1! s:1.rg-enteação 
o tempo 1•:n <Jllf~ tPHl t'•)IJIHI~Indado o d•"·d~<';llnPutn d1) HJPS!llo hablhão ~xis
tentP. nn Lahnr:tlHt'i•• i 1.\l'·lb•·:llllic•J do Cnnpinho: ;Jtiut d1• !til•· 11 l!!t'~HIO Con
selho r.r,mmltf• f'•)IIJ S~"'l p:li'N'~'I' a sr~IJH~lh tlltl' respPitrJ •. 

Dil" a 3a :-=t~f't,"~ln d:1 Hr·p·li'Lf:~"in d~ .\jud:llltf~ f.h•rw1·:1l: 
« .\llf\~:1. o S11pplie~Jnt 1 • t •J' r) d,~:-;ta('allH~rltn _:tttiJig"idl) :1.0 wmwrn d~ .30 .ru·nças 

nos met:PS dt• Ft··;prf'il'•l, .\hr1;o , •. \l1t'il rle 1S.'>-'l, e S('l'Clll t••rlos os pnpms con
cer·ueutt>~ ;'l,JIH~Il~· ~"n·;~:·~ t'Pltos l'or si. 

<< .\ Ordt•:n d!J di' d 1 Ex<•rcitiJ n. 311 de 29 Ue .\1n·il df' 1~ i2. esclnrPcendo 
o disposto ll•J art. 1>1 d .. Rt>gul:unf'!lto npprovado pPio Dl·~t·Ptn 11. ii2 de 31 
tle Mar•:o tl•• 1"-!7',1, f' rl .. dar:v: ·,ps rnntilln:-; no Avi~o d1~ ~) •• Prtn·isão de 22 rle 
FeverPil'o de t...::-,;J, dd"rlllilta •pw a S'lt'geutear:ão PXi!!irl:t t•ara o~ inf•·riores e 
Cadf!lr,~ ~·'1'<''11 eJ,•nt<l,~~ :til l''lStl) dt~ _\(!'0-t'PS ou _:io T<•nPnte d ·\·r· '-'~'l' nn exer
cido riA S:ll'g'CIIb~·~~:iio dn cnuqmnhin. e não sr'•uH•nte no rlPSf'!lll'rHlhll das 
fuxw•· 1!~~ d1~ ~:trg-.. nt,, JUS <J.·uanh~ •lt~ g-uar·ni('.Ün <' uns ex<•J•cicio.-.:. 

« () .\d:-:o d,. ~:-) dP Ontnhro dt• IS'i:-i, pnhiirarl•l n:l. Or1l<'lll tlo dia 1lo ExPrcito 
sob n. t'ttí dt• lD <1•• :'\•lV•':nhro, dt•li't'lllina 1Jllf! o S<'n·it:•) ti•• s:•r~•·ulP:tf~ão no~ 
corpos SPj:t distt•ihnidn t•Jlt.I' • ns inl'r>l'iorps t• C:~tlr•t"s tptn ao.;,piJ·ant n posto dP 
oflicial, dr• IJliHin f{lln tndns sr• [IDSS't'll habilihr C OI \I e"S'I pl':dic:l. wdg-ida para 
o :tCC 1 'S='!l a" prhH-•Íl'•l postn em 'lualqnr~r dns :ll'lti:1S. 

« }'; o Avi~·~ de X ti~~ .\lHil de t.S::>7, pnhlicadn 111. collr•cí,'Ü:•l Uns •lf'ri~ões 
do Governn com d<1l:t tll~ s d'~ ::\Iarço do mesmo :umn. dP<'Iara qu1~ o t11mpo 
da sar~cnteac:ão nã1l '-'el'Ú cnut:Hlo, •flw.ndo os indtvi~luos rpw tle~~~·nJH:~nharem 
taes fnncç.·\ps não tinH·r~'ll lJJO~tra1l•J n provPil:tHJr>Htn ; u:.'io :.:Pndo de rigor 
qur~ est.~s ~irv:t~ll pt·Pci~arn~~nte pr~l., Pspat:<> de ~l·is l!W7.l~s. Hla~ 1J1ll' nit•, tleiX:em 
de preeuchPI' P:"Sn la po.;,o d~ te~upo. 

«o }{f'g'UÜilllf'fltll npprnvfHin pPIO DP.Cl'P.t() 11. n:n3 dr~ 1:) de ~ovembro 
de 1'-;7(i, 0!111 Sl'll~ :trtig-ns dt• 11"=. 30 :\ 37 e df~ J:17 a. t-1:~. CSJH~citie:l il.S attrihuiçÜeS 
dos iufr•rion~.-.:. P •) :1.rt. :u dr!cbrtt l.{ll:tf'S as pr·incip:w~ ohrig-at;•it!S dns tos Sar
gento:-:, eoncnr'llrmtl's ;i (•~cript1tra•.·ãn de ('lllllpanhh:-:, hnn~n1ll) mais as seguintes: 
:~justo de Clllll:ls d'' fard:trJJPnt•) reeehirln 'lnrn.nt~ n :1nno. p~rlidos riP- arma.· 
ment., e fard:t•ll •utn. Jn:lpp:t-c•a.rg':t dP tndo 'Jll:tntn perteuee {t companhia, 
tenrln f!StPS p:tp<~Ís n e•~r~lpr•t,•ntt• ll\·ro tle J'(•gistro. 

« l .. · vista dn t'Xl'"sto. Plllmlfle t>sta. Nec('ão qw·. comqnnnto o snpplicante 
tr•Hha rJP.sP.nlpenhad•' par(l::· das attrihui.-:-r•es inhereutes ús funcç••es de toSar
gento. to<hvh nü.o esU .. rw-.: ,~,,IIfiÍ•?iJes exigidas pehs di:::posi~:.ões em vigor; 
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Resolução de ~5 do corrente, Determinar que o inferior que, 
por conveniencia do serviço, longe de seu corpo, em destaca
mento, sem auxilio do seu Capitão ou de seus camaradas, cum
pre grande parte das obrigações impostas pelas leis vigentes, 
conte esse tempo como si estivesse em seu corpo sargenteando 
companhia ; det'erindo assim o requerimento do 2o Sargento do 
batalhão de engenheiros Antonio Augusto Ribeiro de Campos, 
int'ormado pela Repartiçiio a sen cargo om 9 do Dozemhro do 
anno proximo passado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almcida.
Sr .. Conselheiro Ajudante General. 

senrlo nM inconveniente o .Preced.ent,~. por is~o (jltl' ncoro•:onr·ia os inferiores 
a esquivarem-se áquella extgencin. g-ozando muitaN vezm; CIH um dPstncnmento 
junto ü. familia das Yantagens desse requisito, :"f'lll experiiiientar a respon
sabilidade material da snrgente~c;ão u~~ nma cotnpanhia, onde, com muita 
ditficulrlnt]e. consegue prPenchc~r es~a condiço.ão sen1 rnanchar os ~eus assf'n
tamentos de pra\'a. com prisões pot· trnnsgress1:tps, cli~ciplinan~s.~> 

O ~lar(lchal ele Exercito ..Ajudnnte GPnet·al co11enl·d:1 com o p:uccer da al
ludida 3a Secção. 

Não pensa nssim o Com~elho. 
Nenhuma Uas disposi<~·.iles citadas p~'la. 3a f-'ce1:ãn tntu :ll'l'lirnr:ão an caso 

d:t consultn. 
Com eff~ito, n. Ül'dem d() dia do Exercito sob v. 311 1h~ 2U 1lc .Abril Ue i8ô2 

tem por fim unico evitar os abusog que podem provir dH outt·a~ disposições 
que ]Jet·mittem aos Cadetes, Forrieis e outras praças de pret exercer as 
func<:iies de Sarg-entos, em guardas ele g-un.rnif:ão. exerdcios. etc .• já como 
meio d" inStl'UCÇàO, j(t por exigencias do Sel'VÍÇO, sem <tHC )!OI" lSSO fiquem 
eximidos do CUlllprimento do requisito necessario {t promoc:an ao primciro 
posto. 

O A viso de 2:> •le Outubro <le 18i~. publicado na Or•lem <lo din n. 1424 de 
19 ele Novembro, não tem applicaç-ão ao caso; rqwnns recomnwnda que se dê 
aos inferiores e Cadetes esse requisito, de mo1lo a habilitar-se ú. pronloção. 

_O .Aviso de 8 dH Abril de 1Sj7 tambem não ve111 a proposito, porquanto, 
nao se trata de julgai' si o supphcnnte teve ou não aprrn-eítnmento no desem
penho das funcr:.ões do seu posto. 

O H..t~gulamento approvado por Decreto n. (;373 r]e f;} dn Novemhro de 187G, 
que define as obrig-ações. dos Rargentos de companhia, Lem como dos 
f os ~:u·g-entos, não diz que, qunndo pbr desnecessru·ios ou i1upossiveis algumas • 
des.sus obrignr:.íies, o <pte nccídentalmente póde acontecer, fique111 estes in
fel:lr~res setn os seus direitos, com tanto que cumpram ns 'lu e Uelles são 
exigHlas. 

O inferior que, por conveniencin. do serviço loB;!fj rlo seu cnrpo, em des
tacamento, sem o auxilio do seu Capitão on dn~ seus ca.uwrn.das, cumpre 
grantle parte das obrigaç-.IJes qu.p são impn~bs pt~lns h~is vig-entC>~, m~rr~ce, é 
:f6ra de duvida, que se lhe conte esse tempo como si estivesse em seu corpo 
snrgent·~ando a sua companhia. 

Qna.nto nos tlestacnmentos juntos ft. familia, de que trn.tn :t Secr;-ão, esses 
não constituem argumento, porquanto eUes só st~ podf>m dar com permissão 
dos chet<~s, o que cumpre evttar. 

Assim pensa o Conselho. Vossa Alteza. Imperial, porém, melhor Resolverá. 

Rio <lP- .Janeiro, 27 dP- Fevereiro de 1888.-H. de Beaurcpaire.-E. Bar
boza.- M. Reis.- Pereira de Canalha.- Abreu. 

Foram Vflto o~ Conselheiros de Guerra Cond1~ (lc Tam:tn1b.ré, Andrén, 
Barão de Ivinheima. e vogal Fonseca. 

RESOLUÇÃo.- Como parece.- Paço em 25 de Ahril de 1888.- PRINCE!.\ IM
PERr.\L REGENTE.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
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N. 30 - A VISO DE 26 DE ABRIL DE 1888 

Declara •pe, n6 caso de se achar parte de um corpo destacado em 
logat" dist:~.nte de seu fJnartel, deve o comm:mrlante dessa fracção 
ser aut,Jri~ vlo a concccl,,r baixa á' p:·aça<; <JUe conclui rem o tempo 
u~~ Rel .. viço, dandu iuunccliatatnenle parte do ~h~U acb) :lO Conunail

dantc do re~1H'CLivo eorp'J. 

l\!inistcrio dos Xr;rn•··os da Guerra.- Riü de Janeiro em 2G de 
Abril de 188R. 

Illm. c Exm. St·.- Em otncio n. ::35 de 12 de Janeiro ultimo, 
que U('n!llpanlt"u o do cnnnnando da Esrnla l\Iilitai' fia Córte 
n. ~0, da 1itcsma d:1. ![]. 1\iril'ido a Y. Ex., com,nlta o Comman
dantc do halalhã" tle enl!enheiz•os sobre o modo por que deve 
ser con~idera•lo <>soldado l\lanoel Nogncil'a de Hollanda, da ala 
esquerda tlaquelle batalhão, em serviço na ProYincia do Rio 
Gra~dc 1lo Sul, o quaL aguardando o!'llem de h.aixa, 1l••sertou 
depms 1le h a Yet' complet<l•.lo o tempo de seu engapmento e pos
teriormente apresentou-se, c bem assim si liea estabelecida a 
regra de cxdnir o commandante da dita ala Psqucrda as praças 
que tiverem completado o tempo de serviço, sem aguardar para 
esse fim ordem do commnndo do corpo. 

Em solução, communico a V. gx., para o~ llns convenientes, 
qne, por Sna Immedint1 e Imperial Resolução rlc 25 do corrente 
('), Houn~ por hem Sna .Utcza a Princeza. lmp'Jl'ial Regente, em 

("') SENHORt.-0 C•)IIIJJJ:lnrlnnte da nla c~r1nerUa. rlo batalhão de eng-enheiros, 
em serviç-,o na Pro\"incia do H.in Hr.:1nde do Fui, solicit·>U do Commandante do 
mes:uo J,atnlhiio ol'tii'Hl pa1·a dar b:tixa ao Sr>ldadn )tanoel Nogueira de 
Hollanda, c•Jjn t('JHpo de prnr;:1 terminar3 em 12 de Ontubt·o do :-tnnQ passado. 
Antes de rec•~hida a oJ'(h~w. ali:is Pxperlida se n rlemnra. aus~nt·)U-S!~ n. praça 
do qnart'!I, c.onJpldand•) n terHpo de deser~ãrl em f;"> de Novembr.). Apresen
t~Ju-se, pnré111, a 1V e frd reiueHitla :to Commanrlnnte da~ .\rnw.s, quo, não a 
sujeitando :1 cnnsr:•lho de g-w~rra, JIJ:lllflou tornar c1fecti,.·a a bnixa. 

Kobro n modo de C•)nsidernr n dit'> ~·~ldado dn batalhã•l de engenheiros, 
Determinou Ynf'S:l :\ltPza I1nperinl. pot· Aviso de 1 do c.Hrente mcz, que 
consulte com :;:cn par··c••1· :t ~ecr:ân dns I'\eg•lcios da Gw~rra e 1\Iarinha do 
Conselho de Estado 

A' vista d•J Decreto n. 7f)i0 de 21 de Fe\·ereiro de J.~.;:o, que regula a con
cessão de b:li~as ás praças d•> Exercito, é positivo que não p,·~ue nquella que 
conclue o tempo de serviço tomar pl)r si a resoJuçâ•) de o abandnn:\r. Nem 
seria i~to conforme á disciplina militar. 

O art. 3o diz: <~ No dia em que a p;.·:tça. terminar o seu ternpl} de serviço 
apresentará a cader-neta (que lhe é entreg-ue par:t lonça111ento d" que entende 
com o assumpt')) an commnndante da crnnpnnhia, 'lU~, verificando si real
mente est:i concJuiclo, feitns os Uevi1los de~contos, o communicar!t. ao Com
mandant') do c0rpo, por intermeclio tlo Fiscal, remettendo na mesma occasião 
a referida cadel'neta com as info1·mações que julg-ar convenientes ..,. 

Accrescenta o art .. 'to: <<A' vista deste8 documf'ntns, o Commandante do · 
corpo, veriflcnn(lo qno :1 Jll':tÇ'fl completou o seu tempo de ~ervi1;o, mandar! 
logo passar n baixa fPI<'. eu1 substituição da caderneta, ser:i cntt·egue à mesma 
praça.» 

Não p6de, port!'lnto, a prnça deixar o serviço sinão depois que lhe é entre
go(~ o documento de que trata estt~ artigo. Si o faz antes, de!;erta. 
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Nome do Imperador, Conformando-se com o parecer exarado em 
Consulta da Secção de Guerra e Marinha do Conselho de Estado, 
de 24 de Março findo, .Mandar declamr que, tendo a praça de 
que se trata commettido o crime de deserção, está comtudo, á 
vista das circumstancias que occorrem, nas condições de ser 
perdoada, ficando estabelecido quE', no caso de se achar parte de 
um corpo de3tacado em Jogar di~tante de seu quartel, seja o 
commandante dessa fraC\'ão au!orisado a concE'der baixa ás pra
ças que concluirem o tempo de serviço, dando immediatamente 
parte do seu acto ao ComnHII11Lillte do respectivo corpo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 31 -A VISO DE 2G DE ABI{IL DE IR88 

SoLre 0 requerimento do r~daclor c propriPtario 1lo Diario d" ram
pinas pedindo o comparecimento \J,~ doa~ o~iciaeR ,J,, l•~xcrcito para 

dPporPm como ;testemunha<; <'ill um processo p8r crin1c 1lc injurias. 

Ministerio dos Negoeios da Guerra.- ll.io de Janeiro em 26 de 
Abril de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- Foi presente a sua Alteza a Princeza 
Imperial Regente, em Nome do Imperad0r; o requerimento 
transmittido JlOr esse Ministerio, com A vho de () de Fevereiro 
ultimo, e om que Antonio Duarte de Morae.;; Sarmento, re-

E' certo que na entrega podem dar-se abusos. Por isso o decreto, no 
art. 11, disp•)e: 

« Incorre em responsabilidade o CommanUante que não realizar lngo n. baixa 
da praça que se achar nas condições de a oLt"r p•ll' cnnclusã(> de tempo.» 

Com referencia ao soldado Manoel Nogueira de Jlolbnda, que se aclia pre
sent~mente com baixa, parece, {t vista de todaR as circumstancia~ que oceor
rem, que està no caso de obter perdão, o fJUe Vo~sn Alteza Imperial Resol
verá como entender mais ncertado, no uso das altas prerogativas do Poder 
Moderador. 

Não JH)de a Secçãfl aconselhar a responsabilidade do comnw.ndante da ala 
esquet·àa do batalhão de engenheiros, porque elle solicitou logo do respectivo 
Commandantc ordP-m para a baixa, sPguindo a praxe adaptada. 

Esta praxe é que, como indica o ConsPiheiro ,\jndante General, convem mo
dificar no sentido de poderem os commandantes, nn caso do da ala esquerda 
do batalhão de engenfteiros, conceder por si, dando logo parte do acto, baixa 
ao soldado que conclue o· tempo de praça, e não deve ficar retido, em quanto 
não chega a ordem do superior que desempenha o seu serviço em ponto 
afastado. 

W .este o parecer da Sec~.ão, Vossa Alteza Imperial mandará o que !ôr 
ma1s JUSto. • 

Sala das conferencias Ua Secção de Guerra e J\{arinha. do flonselho de 
Estado, 24. de Março de 1888.- Manoel Frandsco Correia.- Joaquim Raymunllo 
de Lamare.- Henrique de Beaurepairc Rohan.~ 

RESOLUçÃo,- Corno parece.- Paço, 23 de Abril de 1888.- PRINCEZA lli
PERIAL REnEJSTE.- Thomaz Jos~ Coelho de Almeida. 
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da.ctor e proprietario do Dia1·io de Campinas, pede o compa
recimento na cidade daquelle nome do Tenente Felix Barreto 
Muniz Telles e do Alferes Agnello Petra de Almeida para 
deporem como testemunhas no processo que move contra o 
Capitão Florismundo Collatino dos Reis Araujo Góes, ex-com
mandante do destacamento de linha na mesma cidade, por 
crime de injurias. 

E a mesma Augusta Senhora, Tendo ouvido a semelhante 
respeito o Consellío Supremo Militar de Justiça, Houve por 
bem, Conformando-se com o parecer do mesmo Tribunal, exa
rado em Consulta de 21 de 1\laJ•ço proximo passado, junta por 
cópia, Mandar declarm·, por Sua Immediata e Imperial Resolução 
de hontem datarht ("), que, sendo o referido processo sum-

("") ~l;:'\IIIlrt\.- ::\Irtn·l.lll Yoss·l .\lt1~ .. ~a InlpP-!"inl. cnu1o He::ent<' Ptn Xn!lle do 
Impern.•lor·, por .\ds•1 1h :\Iini~tPI'i? da (~uerra '.lf~ ~:) ~li! FC\-eteiro .ultiruo, 
remettf~l' ao CoBst>lhn ~npre·uo :\hllt1.L' dn Justu;a o mcluso requerl'nento, 
flm.-idamentH inform:Hlo, e111 que Antoni() Duftrte t1e ~Inr·ae~ ~armento, re
dactor e propt·i~tarto do Di·trio de Crr,mpinflS, na Provincia de ~. Paulo, 
pede o comparecimento do rPnente Felix Barreto 2\Inniz Telif~s e Alferes 
Agnello Petra de Al1Jwida. amh1)S elo f o hatalhão de inf:mtarin, p~ra del_lorem 
como testemunhas no IH'O('f•sso d1~ injuria~ que move cantt·a o Capitão J:iloris
mundo Colhtino rJos lteis Araujo Gó1~s, P.x-commnn1bnte do de~tacn.numto de 
linha. na. cidade dnquelle IlOJllf", ntim ,Je (1ue o me~mo Conselho consulte com 
seu p1.recer n 5>e•nclhante respeito, dsto •~starem est(lS dous otticines respou-
denúo nesta. c.)rte :t conselho de gnet·ra. . 
P~lo :!\linistPrio dos :\e~nch1s da Justiç1. ao da HIH~rra, P-m _\viso de 9 do 

mez proximn finrlo, f1Ji euvia,Ja n rcli~rith petição. acomp~nhada c1o officio 
do Jui1. de Direit1) da contarca. de .2:) de .Janeit·q dn corrente anuo, infor
mando que t; iiHlispens:tn~I a id:t, COillO se pede ll't itH.lic:uh, p~;>ti,:ão, dos offi
ciaes referidos: pnrqw~. ~,·, ri•> dr.!poiment•l de~tes d"[J('!Hlc a continuação do 
processo P ~e11 jtJlg-am·~nt•l, pr~lo 1lue 1; um ,-erdadr~ÍI·o acto de justiça. o de
ferimento daqnetla p ·to.r~iio, j.i. rer :1mndo pelo Juizo ao GovP.t'nt• Imperial. 

A 2a Sec~ão da ltPpartif:ãf) 1h~ .Ajntla.nte Gew•ral diz qne ignnra os pon
derosos motivos qtw Je\·:-u·a1n :t au~~~rida<lr• a não satisfazet· a t>ssa requisição, 
prevista na Jpj : cabeudo-lhP. comtutlo inforwar 411e os officiae:;.; de ':'{Ue se 
trata foram manrlallos I'~C.olhet• rre~ll~ ú fortaleza Ih~ :--:anta. Cruz, ntirn de 
respon1lerem a C•)JlSf~lhn rlP inv~~st1g-a,~ão. e acha•n-SP actualmentc respondendo 
a cnns<'!ho dn g'll''t'l'a : ''• dL<:PHilo o .Juiz de ])in•ito 'jue Sf~ torna indispen
sa.vnl a preo;:.<~w:a rln~ dilns olliciaes, p()rqn,•, ele st•us r npoinH·rltos depende a 
continuação do proc1~SS'' e seguinte julg:tmentrJ, ~~utmtriP a :--it!Cf~.ã.o tfue, logo 
que termine o conselho de g-utn'l'n, dl~n•1n se.~uir os oJiicitws requisitados, par:::. 
:t ctdade <le Ca•npinas. afh1 de cumpdrem Seus dl'\·er•·~ de eida!l:ios. 

Do expostl) n-.. rífica-SI~ rzn. o proCI-'!SSO install!':tdo nm Cniupin:ts, p01' queixa 
do peticwnario .\nt1)nio D11:ntn 1le ::\I()rrws ~aruF~Jlto c;ou.tra o Capitão Flo
rismunU.o Collatino dos ltf~is Al'fi.Ujo nnes, sen<lo })IH' Cl'IUie fln injurias ver
baes, arts. 23:i e 238 dl) Corlig-o CrilJlinal. cuja JIPila não exce,le a. seis t:ue.r.es 
de prisão e multa. corre~powlentc á metade 1lo tt~n1po, ~~ summa.rio e de 
julgamento definitivo, por s~t· da al(>'-n.fla tlo .Juiz .:\Iunicip.d nas comarcas 
geraes, arts. i2 § 7o. 20:-> a 210 do Colligo do Processo. art. 1t 0 da J...~ei de 20 
ae Setembro de 1871 e art<. 15 e 1i n. 1, 47 c 4~ §§ 1 e !l do RCf(Ulamento 
de 22 de Novembro d~- 1R7t; nelle não ha, como nos proces~os ct·u.nes ordi
narios, o summario prth·io f]e formaç;lo da culp:-t, para s··guir-se o plenario 
do julgamento : toUo elle (; tle julg-amento. 

E', porém. corrente que~ s~ as testemunhas otfE"recitlas uaquelle summn.rio 
devem ser inqueridas p!lrante o .Juiz processante, e por elle proprio; porque 
as do plf'narin, isto ~~. 1lo proc~sso de julgamento. como no caso occurrente, 
o podem ser si não P.'-\th.·erf~m n•J territorio da culpa. ou não puderem com
parecer por motivo ju~tificado, pelo .Juiz do lagar onde se acharem, em vir
tude de p1·ecatoria. do .Jni?. processante, como tudo se deprehcnde das dispo
sições dos arts. 84 a. 0.) do Codig-o do Processo citado, e dos Avisos do 
l\Iinisterio da Justi~a do 21 de .Janeiro de 1853 e il) ~e l\Iarço de 18:>4. 
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mario e de julgamento definitivo, não ha, de accordo com 
as disposições dos arts. 84 a 95 do Couigo do Processo e 
dos Avisos deste Ministerio de 21 de Janeiro de 1853 e de 
16 de Ma~ço de 1854, necessidade dos ditos officiaes seguirem 
desta Córte para o fim indicado, bastando apenas que J:lOr 
precatoria do Juiz :processante a qualquer dos desta cidade, 
se tome aqui o depmmento delles: o que communico a V. Ex., 
para seu conhecimento e governo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida.
A S. Ex. o Sr. Antonitl Ferreira VianmL. 

- Communicou~se ao Conselho Supremo Militar de Justiça. 

N. 32- AVISO DE 1 DE MAIO DE 1888 

Declara que a escripturação da pharmacia do Hospital l\Iilitar da 
Côrte deve ser assignada pelo respectivo encarregado e rubricada 
pelo 1 o medico, como fis~al do serviço. (•) 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em 1 de 
Maio de 1888. 

Declaro a Vm., pa.ra seu conhecimento e em respost.t ao seu 
officio de 24 de Abril proximo passado, que, senuoo pharma
ceutico eucarregado da pharmacia desse hospital, nos termos do 
respectivo regÜlamento, o unico responsavd por todos os ar-

~endo a~sim, é evidente que não tem razão o Juiz de Dil'(~ito de Campinas, 
qunndo aflit·mn. que é iudi"'.pensavel para. a conclusão Uo processo a inquLrição 
perante estP. das testemnnh:ts requisitad:u~. por•ptnnto os depoimentoR destas 
po(ll!lll ser tomados nesta c,;rte, onde estão, s1W1 prejuízo flo processo inicin.dn 
alli, e com \'antagem para o :t.!lll:tnumto do conselho a ípw r~Rpoudem aqui 
os offici~H'!' reguisita.dos, evitando-se ainda despezns ~~ incommodos, para os 
f{Uaes não h a Jnrlemnização. · 

O motivo do não compa.recimt•nto 1las t1•stennmhn~ 1! perfeib.mente justificado 
na hypnthese vertentE>, não só pPlo impedhnento 1los referidos offictaes, como 
u~esmo. si tal impHdimento não fwnvf'sse, pelo prejuízo resultante ao serviço 
publico com a ausencia 4elles. além dos incommodos <~ despezns acima ditb8. 

Parece, portanto, a.o Conselho qu1• não tem fundamento leg-al e nem é. de 
justiça. a 1•xig-encia do Juiz de Direito reclamantP, e que ao peticionaria não 
assiste o direito, como presumt•, flo obter a to<lo o tl'nnst• do Hoverno Imperial 
Uefet·imPnto ao seu pedtdo, pelo que este !'belA ~f~r tlf~snttenc1ido, ficando-lhv 
snlvo o promover a inquiru:.ão dos. n.llmli( os otlici:u~s por precato ria do Juiz 
do processo a qualquer dos desta Ctirte. 

Vossa Alteza Imperial, entretanto, em sua alta sab(>doria Deci•lirá melhor. 

Rio de ,Janeiro, 21 de l\Iarço de 188b.- Conde de Tanumdaré,-- E. BarboziJ.
M. Reis.- Pereira de Carvalho.- Abrell.- S. M. Fonseca.- Carneiro de Camp011. 
- Pindahyba de Mattos.- Ovidio de Loure.!J_o_,__ . _ · 

RESoLuç:i:o.- Como parece.- P~o em_~ .Ide Abril de 1SSR.- PRINCi:U 
biPERI\L REGENTE.- Thomaz ,Jf!sé ~el/&. i4 ~f"e~., ',; ,) . 

/ \ I 1 '- ' 'I 1 
( •) Yide Av•so de H ~ ~~o '<leste nano. /f>.. ' 
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tigos existentes na mesma, e o l • medico fiscal do serviço 
:correspondente, deve a escripturação ser assignada por aquelle 
e rubrtcada por. este, conforme se praticou sempre nesse. esta
belecimento; limitando-se o addido nomeado para auxiliar esse 
trabalho unicamente a desempenhai-o, de accordo com o que lhe 
fór determinado. 

Deus Guard·~ a Vm. - Thomaz José Coellw de Almeida. -
Sr. Dir·ectot• do Hospital Militar tla Córte. 

N. 33- A Y!SO Dl~ 2 DE MAIO DE 1888 

D~clara que o dit·ect n· e o allj•nlto da escol:t. regimental de um 
corpo estiio dispensados súmente do serviço <'xtcrno, maq não 
podezn sar e:;calados arnbos p3.ra o serviço int<Jrno no m'3.:;mo Jia. 

Ministerio dos Negocies (\[1, Gucrr[l,.- Rio de hneiro em 2 de 
Maio de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução i1 consulta, feit[l, pelo Capitão 
do 17° bat<tlhão de intitntaria, addido ao 3• d:t mesm[l, arma, 
Emygdio Dantas Barreto, si os dir·ectores d;tS escolas regimen
taes devem ou não ser· llesignados par.t o serviço de e3t[l,do
maior, declaro a V. Ex., pat•<t seu conhecimento o afim de o 
fazer comtar ao dito Capitiio, f[Ue, i1 vista do art. 73 do Re
gulamento que baixou com o Decreto n. 6373 de 15 de No
vembro de 1876, o director e o adjunto da, escola regimental 
de um corpo siio dispensados sómento do serviço externo do 
quartel, niio podendo, porém, ser escalados ambos para o 
serviço interno no mesmo dilt . 

Deus Guarde a V. Ex. - Thoma::; José Coelho de 11lmeida. 
-Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 34 - A VISO DE 2 DE MAIO DE 1888 

Declara como deve ser punida a praça que, estando de guarda, se 
ausenta por mais 'd~ tres dias. 

Ministerio dos Negocies da Guerra.- Rio de Janeiro em 2 de 
Maio de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio dessa Presidencia 
n. 1065 de 16 de Dezembro do anno passado, com o qual submet
teu á consideração deste l\linisterio o que lhe dirigiu o Comman-
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dante do 11• batalhão de infantaria consultando- si a praça que 
abandona a guarda e se ausenta por mais de tres dias deve ser 
P.rocessada por aquelle crime, ou apenas punida pela ausencia 
1llegal, nos termos da Ordenança .de 9' de Abril de 1805, e, neste 
caso, si o facto de haver-se ausentado, estamto de guarda, ag
grava o crime de auseneia, como se darh com o de deserção,
declaro a V. Ex., para seu conhecimento e afim de fazer constar 
ao dito Commandante, que a. praçfl. em taes condições deve ser 
processada e punida por ausencia illegal maior de tres dias e 
menor de oito, de conformidade com os arts. to e 2°, titulo 2o, da 
mencionada Ordenança e Imperial Resolução de 17 de Julho de 
1880, aggravando o crime o facto de estar de guarda quando 
ausentou-se, e soffrendo portanto em dobro o castigo que lhe 
pertenceria, segundo a natu"eza da ausencia, semelhantemente 
ao que dispõe o artigo unico das deserções aggravadas. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida.
Sr. Pre;;idente da Província do Ceará. 

N. 35- AVISO DE 7 DE MAIO DE 1888 

Declara que deve ser julgada no fôro militar uma praça do Exercito 
que assassinara um seu ~arada fóra do quartel. 

Ministerio do3 Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 7 de 
Maio de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo V~ Ex., com sua informação de 17 de 
Abril proximo passado, submettido a consideração deste Minis
teria o officio que, sob n. 2356, de 31 de Outubro do anno findo, 
lhe dirigiu o Commandante das Armas dfl. Província do Rio 
Grande do Sul, communicando que no dia 17 de Agosto desse 
anno fóra assassinado na cidade do Rio Grande, em casa de Pau
lina Maria Libertina, o soldado do 17° lmtalltão de infantaria 
José Guilherme dos Santos, pelo seu camarada Raymundo An
tonio da Silva, e que, depois de iniciado o competente processo 
no fóro militar, por não ter sido ordenado no civil, mandou, 
baseado na Imperial Resolução de 23 de Agosto de 1884, en
<tregar a mesma praça a este fóro, para ser nelle processada, á 
vista da participação que recebeu do Chefe de Policia, de que a 
referida mulher era cumplice nesse crime, e sobr'estar no dito 
processo, afim de evitar contlicto de jurisdicção, declaro a V. Ex., 
para seu conhecimento e fins convenientes, que, de accordo 
com a sua informação, sendo o crime de que se trata puramente 
militar, de conformidade com o motivo 2° da Provisão de 20 de 
Outubro de 1834, deve aquelle soldado responder no fOro militar, 
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sem implicar o processo q~e no foro civil tem de ser instaurado 
contra a referida mulher, como connivente no crime de que é 
este accusado. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma;; Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 2G- A VISO DE 8 DE MAIO DE 1888 

Manda fornecer, mecliante indemnização, aos officiaes empregados na 
Escola Tactica e de Tiro do Rio Grande do Snl os medicamentos de 
que poss~m precisar. 

1\linisterio dos Negocio~ dn, Guerra.- Rio de .Janeiro em 8 
de Maio de 1888. 

Illm. e F.xrn. Sr.- Expeça V. Ex. suas ordens p:1ra que, con
forme solicitou o Commando da Escoht Tactica e de Tiro dessa 
Província em otncio n. 53 de 6 de Abril lindo, peh pharmacia 
militar da cidade do Rio Pardo sejam fornecidos aos officiaes em
pregados na mesma Escola os medicamentos de que possam 
r,recisar, mediante indemnização, na conformidade do A viso de 
26 de Janeiro de 1887. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 37 - POit T AlUA DE 8 DE MAIO DE 1888 

Determina que os estabelecimento.'! militares em que houwr empregados 
officiaes dos corpos de artilharia remettam mensalmente aos m<'smos 
corpos a~ a!tcraçc)es com elles occorricla'l. 

Ministerio dos Negocias ria Guerra.- Rio de Janeiro em 8 de 
Maio de 1888. 

A' Rep:wtição de Ajudante General.- Recommcnde-se em 
Ordem do dia dessa Repartição que todos os estabelecimentos 
militares, em que houver empregados officiaes dos corpos de arti
lharia, devem enviar mensalmente aos ditos corpos as alterações . 
occorridas com os referidos officiaes, afim de que nos respectivos 
assentamentos de praça sejam obsen-adas taes alterações, con
forme solicita o Commando Geral daquella arma em officio 
n. 105 de 15 do corrente. 

Thomaz Jose Coelho de Almeida. 
~~ 
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N. 38- PORTARIA DE 9 DE MAIO DE 1888 

' Declara que o (substituto da I p;~ca engajada só tem direito á~ 
Tantagens de voluntario. 

Ministerio dos Negocias da Guerra. - ltio do Janeiro eni 9 
de Maio de 1888. 

A' Repartição de Ajudante General. - Expeça-se ordem para 
que pelo 1° batalhão de infantarht seja organizada a conta 
da gratificação de soldo doiJrado que indevidamente foi paga 
ao Cabo de esquadra do dito batalhão João Dias de Oliveira, na 
qualidade de substituto do ex-soldado Theodoro José Maria, 
que era praça engajada da companhia daqnelht arma da Pro
víncia do H.io Grande do Norte, atlm de serem o_o; cofres publicas 
indemnizados da respectiva importancia, por quem de direito, 
visto não competir ao mesmo Cabo tal abono, á vista da 
restricção Ia do art. lO do Decreto n. 2478 de 28 de Setembro 
de 1859 e não ser esta respons:wel pelos pagamentos que lhe 
foram feitos, conforme se vcrific t das Imperiaes ltesoluçõe.~ 
de 21 de Dezembro de 1870 e 12 de Agosto de lS82, c Aviso de 
Hl deste ultimo mez ; tkmdo assim resolvida a consulta 
feita pelo Capitão Commandante da 3a companhht daquelle 
corpo sobre a gratificação que compete ao refeeido CaLo rle 
esquadra. 

Tl1oma:; José Coelho ele Almeida • 

..A.AFI:P.:/'1:.A.AI" 

N. 39 - A VISO DE 12 DI~ 1\IAIO DE 1888 

Declara rpze os Commanclantes das brigadas ultimamente creadas 
niio devem fazer part~ d0s conselhos de fornecimento de viveres 
aos corpos <lo ExercitlJ. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 12 de 
Maio de IS88. 

Illm. e Exm. Sr. - Em resposta ao seu otf!cio n. lG de 7 do 
corrente, no qual consulta si o5 Conunand.antcs das brigadas 
ultimamente creadas devem fazer parte do conselho de forneci
mentos aos corpos do Exercito, declaro a v. Ex. quo não con
vem alterar o Decreto n. 7865 de 20 de Outubro de 1880, que 
reduziu o numero dos membros que formavam os mesmos 
conselhoS', e portanto taes Commandantes não devem ser cha
mados para aquelle fim. 

Deus Guarde a V. Ex. - Thomaz José Coelho de Almeida. 
Sr. Conselheiro Quartel-Mestre General. 

<I'I:A:f\:P J'\;1'\:.A:P 

G .-Decisões <le iSSS 3 
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N. 40- PORTA RIA DE 12 DE MAIO DE 1888 

AHer:t o morlelo rl•H hlins rlo unifrn·me <hs nlnlUnO~ da Escola 
:llilitar da Coirt.e. 

Ministcrio •los Xo'.~·lr~ÍO' rh GI!Oi'l':l.- Rio do .f!tneiro em 12 
de !\I aio de 1888. 

A' l~o~p1rtiçiío r[e 'Jntrtt\1-:\le~trn ilenot'.tl.- :-;oja :vhpt:"vlo 
pelo}S alumno~ cLt Es:ola .\Iilitae <h C•>t•tn, CJnt'ornn t'o.pli>ita o 
Commitndo 'h mc>mt E'cr1li\ no otlleio n. 21) a c.;srt l~ep:utiçiio 
dirigido om 4 •lu co!'rent•', c em snb.;tituiçilo d.o talim d.e dons 
cor.lões d.o t01''ill pr·.;to •lo que u.;am o.:; Alfel'as nlttmno;; e 
praças ![,1 C·lrpol •In i1lnmno~. 11111 Ltlim do3 c•l<larço Jc se l:t preta 
somcllt:l.nl<' :lo) do p0 111;no nnifnrnu ,(,,s <ltlL>.ia.e.; 1!0 corpJ de 
ongcnlv'!irn-;. \-j,tn "o~t' o.;te rln 1111i.; dm•;1r;ii:o rl0 IJI!O a.11DIIe. 

1'ho,;1'' ~ .!os,' !'rwlho de Almeid!1 

N. 41....,.-.\VlSO DE 12 DE 1\1,\10 DE 1888 

A!o!i,lrihni~.'i·' rb 1prnça' e rect'nla< peln; corpo' ob gnarniçiio ria Cnrl·~ 
,]t!-,, ... .:::~:- f~it·t pel ~~ f:n:nm·ln hnt"..:: ·1 1..-:: r .... -;,,~·tiv.:l-:; bi·igt•tts. 

:\linisto)t'in dos :\'o•!fncio,; •L1 iln•t't'.'·- i~.i·• do' .Jancil'o em I·! 
de Maio do' I N88. 

lllrn. o) Exm. St·.-llodu•o n V. E.·;., Jlll'.1 S3n eonhecinvmtiJ 
e fins conv•micnte", que a dist!'ihui\iio de p!'açts e ree!'uhts pelos 
dilfcr~ntc~ C0rpo~ '"' gnat'lliÇiiiJ rh G)rte c t\;t PrO\'incia do Pa
r.m:l oltwo so>t' f<•it;t l"'io,; Comm tttrl \llle..; das re..;[DCtiva~ hrig"<<das. 

Dous tl!W.l'·.!C a v. Ex.- TltOii!'L: .TrH•.: r.J,•iho t/e .tlmJirlr!.,
Sr. Cl)nsclhr>iro1 .\.indnnte Gener'cll. 

)';. 42 - A \ISÓ DI~ I:! I>E MAIO DE 1888 

Manda aolopLar no I;;s:ercit·l a o:::~nan.;a p1ra cornPtas e clarins, 
revista ., aup-m~nta•]~, pnln Bdga•l~iro Se,·criano \f:uti.ns da 
Fnn~~ea .. 

MinisltJrio do; :"'e:.!oeii)S da Gncl't'<t.- Hio •le Janeiro em 12 tle 
Maio d.c 1>188. 

Illm. e Exm. St'.- De~laro a \'. Ex., pam seu conhecimento 
o fins conveninnlt?s, rptn tl•Jve s·•r ;ulopta,la no Exercito a Orde-
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nança, approvada por este Mínisterio em A viso de 30 de No
vembro de 1887 (*),para cornetas e clarins, revist<l e aug-mentada 
pelo Brigadeiro, hoJe Marechal de Campo, Severhno Martins da 
Fonseca, e de que tNta o exemplar junto. 

Deus Guarde á V. Ex.- Thoma; José Coelho de Almeirl<c,
Sr. Con~clheiro Ajndante General. 

N. 43 - A VISO DE 12 DI~ :\I.\.10 Dg 1888 

Dccl.tt';L rtue oo; Direct<Jr<l~ das cG!<Jtlia> milit,u•.J; n:i·J po•lem c·mceder 

licença aos empr~gados para sahirem <lo di<;lricto •la.<; mesmas 

coi•Jilias. 

Mini;,te!'io do; Negocio;; da Guerr..t.- ltio d·~ Janeit•o em 12 de 
Maio de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- gm resposta ao olllcio n. 15 de 19 de 
Janeiro ultimo, em que V. Ex. communica l]tte •leixou deapprovar 
o acto pelo qual o Director d.t colonia militar· do Chopim con
cedeu licen'}a ao Ajudante d<t mcsm.t coloni:l, Tenente H.otlolpho 
de l\Iot'i1eS Coutinho, para ir a ess:t c,tpitll, declaro a V. Ex. que 
bem procedeu, por isso que os Directores de taes estabelecimentos 
não têm faculdade para, conceder semelhante~ licenç.1s, que são 
da at tl'ilmiçã) do Governo Imperial. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Josd Coelft•J de Jtlmeida,
Sr. Pt·csidente da Pt•ovincia do P<~raná. 

(*) ~Iinisteriodos Negociosda.l}uerr:t.- Rio de .f:l.rt~il'o, 30 de Novembro 
de iSS7. 

Illm. e gx~n. Sr.- Approvando os pr0jeetos, ~u· V. gx. organizr!.dos, de 
Ordenanç>s parct os toques de cornet'" e clarins, declaru a V. Ex., para os tins 
convenientes, que fica. aut:Jrisado a ru1nrl:tl' irne.ri nir os me3 nos projectos em 
numer.l sufflciente p'lra a co;npet'3nto dish·ibuiça,) pcliJS c lrp lS tl J Ji;xercitiJ e 
sob :t sua iospecção. 

Deus Guarde a V. E:<.- Jo>qt~Íiil DJI{i11o Ribeir<l d1 L!l~.- >:r. IJ.Jnselheiro 
Quartel-Mestre General. 



36 DECIWES DO GOVERNO 

N. 44- A YISO DE 15 DE ,l\fAIO DE 1888 

Dec~ara que as praças da Armada inclu,ilas no Asylo dos In validos da 
Patria devem, como as do Exercito, preRtar serviço conipativel com 
O seÍt estado physieo, C <jllC OS sener\te~ devem Ser tirado;; d'entre OR 

asylauos. 

Ministerio dos Negonios da Guerra.- ltio de Janeiro em 15 de 
~Iaio de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em soiução it consulta 
feita pelo Comman<lante do Asylo dos Invalidas da. Patria, no 
officio n. 1'22 de I do corrente e que V. Ex. transmittiu a este 
Ministerio com a sua informação de 9 lambem tlo ·corrente, que 
as praças da Armatla ultimamente alli incluídas devem, de con
formidade com o disposto no art. 19 das Instrucções de 21 de 
Abril de 1867, prestar serviço compatível com o seu estado 
physico, como prestam as praças invalidas do Exercito ; sendo 
que os serventes, a que se refere o art. 18 das mesmas instrucções, 
devem ser tirados d'entre ns praças recolhidas ao referido 
Asylo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeicla.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 45- A VISO DE IG DE MAIO DE 1888 

Declara que os vencimentos dos pl!armaccuticos contractados, a que 
allude o art. 105 uas Instrucções de 15 de Janeiro do anno passado, 
Rão os da tahella de 7 de 1\Iarço de 1857. 

Ministerio tios Negocio;; da Guerra.- Rio de Janeiro em 16 de 
Maio tle 1888. 

Illm. o Exm. Sr.-Em resposta ao olficio dessa Presidencia 
n. 41 de 22 de Março ultimo, communicando haver mandado 
abonar ao pharmaceutico contractado Arthur Carino Pinheiro a 
gratificação addicioual de 40$000, de accortlo co :n o disposto no 
art. 105 das Instrucçõe.> approvadas pelo Decreto n. 9697 de 15 
de Janeiro do anno passado, em vez da de 10$000, mencionatla no 
respectivo contracto, declaro que não póde ser approvada seme
lhante deliberação, porquanto, confurme tem sido explicado por 
diversos avisos, os pharmacenticos civis contractatlos só têm di
reito aos vencimentos da tabella de 7 de Março de 1857, sendo 
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que a Lei n. 2640 de 22 de Setembro de 1875, que elevou a gra
tificação addicional dos pharmaceuticos do Corpo de Saude do 

. Exercito, não cogita dos corrtractados, e aSsim os vencimentos a 
que allude o citado art. 105 são os da referida tabella de 1857. 
Convem, portanto, que V. Ex. providencie para que os cofres 
publicos sejam imlemnizados da importancia que de mais foi des
pendida. 

Deu;; Gtnrde a V. Ex:.:... Thom'l:; Jose Coelho de Almeida.
Sr. Presidente da Província de Matto Grosso. 

N. 46- A VISO DE W DE MAIO DE 1888 

Declara qne as nomeações de que trata o§ ()o do art. 127 do Regula
ment.0 rlos Ar.,enaes de Guerra, e cuja di~posição t•)rnou-se exten
siva á Intend~ncia pelo .\viso ,!:J 1() de SetPmhro de 1873, são sómente 
dos empregos que têm fnncções esp~ciar:>s. 

Ministerio dos Negocias 1la Guerra.- Rio de .Janeiro em 16 de 
Maio dP 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Comquanto não fosse regular a designação 
feita JWlo Intendente da Guerra, dos Escreventes Ismael Fructuoso 
de Azevedo, Manoel Pedro Drago e Manoel Francisco Domin
gues, este já fallecido, para servirem como Amanuenses, por isso 
que, sendo hlenticas as funcçües desses Jogares, não se dá na falta 
de qualquer dos empregados que exerçam estes ultimos a sub
stituição do que trata o § go do art. 127 do Regulamento de 19 
de outnbro de 1872, com tudo, attendendo a quo roccberam elles 
em boa 1C a tlitrerença. entre· o vencimento dos respectivos em
pregos c os de Amanuense, rogo a V. Ex. se digne providenciar 
para que sejam dispensados de repór o que iudoYiLiamente lhes 
foi abonado. . 

Deus Guarde a V. Ex .. - Thomaz José Coelho de Almeida,
A s. Ex. o Sr. João Alfredo Corrêa. de Oliveira. 
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N. 47 - A VISO DE 16 DE MAIO DE 1888 

Marúla cessar as consig.;açôes para. manutenção dn asseio e con• 
servação dos estabeledmento~ militarPs e qnart~i~ dos cot•po~ da 
Corte, 

Ministerio dos Negocioq da GuctT,l.- Rio du Jancit'O em 16 
de Maio de 1888. 

s~mlo da competencia exclusiva eles;;:, (tirectoria, segunrlo pre
ceitua o Rrgulamento nppt'OYarlo pelo Decreto n. 08JG de 9 de 
Janeiro ultimo, a direcçfío, inspecçiio e fiscalização dns obras 
pertencentes a este Ministeri '• ces~fimlo portanto a provi•lencin. 
tomada pelas lnstru(•çõe~ elo 1:, de Outubro •lo 1881i, declaro a 
V. S., p8ra sen conhecimento e tins conveniente~, que do mez 
de Junho vindouro em dinnte devem tamhem ce~s:~r <•S con
signações que, por .\viso de 9 tlc Dezembro daqnBlle anno, 
foram fixadas para monutenção do asseio e conservação dos 
edificios em que fnnccion;tm as Repartiçõeq c csl>thelecirnentos 
militares e dos quarteis dos corpos da Côrte. 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz José Coelho de Almeida.
Sr. Director Geral de obra:> militares. 

N. 48 - AVISO DE 29 DE MAIO DE 1888 

Declara que ao Governo Imperial compete ajuiz"\r, pelos relal•>rios 
dos ID:~pectores militar.'s, como procederam taes auto"·idades e si 
são merecedoras ou niio de elogios. 

Ministerio dos Negocias Ll<t Guerril,- lHo de Janeiro em 2~ de 
Maio de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente a este 1\linisterio o 
requerimento que acompanhou o officio do Commandante das 
Armas dessa Provincia n. 271 de 24 de Março proximo passadoi 
dirigido ao Conselheiro Ajudante General, e em que o Corone 
do corpo de estado-maior de 1" classe Joaquim da Gama Lobo 
d'Eça pede que seja averbado em seus assentamentos o theor da 
ord~m do dia da Presidencia da Província de Goy::tz, elogiando-o 
pelo modo satisfactorio por que se houve n::ts insl?ecções mili
tares de que foi incumbido na mesma Província, f01 semelhante 
petição indeferida, porquanto, cabendo a nomeação dos Inspe
ctores militares ao Uoverno Imperial, só a este compete ajuizar, 
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á vista dos respectivos· relatorio3, como procederam taes auto
ridades, e si são merecedoras ou não de elogios ; o que declaro 
a V. Ex., para seu conhecimento e fins convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomas Jose Coelho de Almeida.
Sr. Presidente da Provincía de l\latto Grosso. 

N. 49-AVISO DE 2 DE JUNHO D:~ IHH:-l 

Declara o vencimento dos oflidaes que compoem o ':_~tado-maior 

das hrigad~s creacbs p<'lo ,\viso de iG de Abril deste anno. 

l\linbterio dos Negocios d.t Guerra. -Rio de Janeiro em 2 de 
Junho de 1888. 

Declaro a V. S., para seu conhecimento e execução, que aos 
officiaes empregados nos estados-maiores das brigadas ultima
mente creadas devem ser ahonados vencimentos de estado
maior de primeira classe, de accordo com os Avisos de 7 de 
Fevereiro de 1861, 19 de Junho do 1872,9 de Fevereiro o 6 de 
Setembro de 1876. 

Deus· Guarde a V. S.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Inspector da Pagadoria das Tropas da Córte. 

N. 50- AVISO DE 7 DE JUNHO DE 1888 

Mand:l que nas (altas das praças em tratamento no) !lmlp_ital da 
Corte e nas enfermarias militares se mencionem as faltas que 
ellas commelteram e os castigos que lhes tivere;n sitlo infligidos, 

Ministerio dos Negocios da Guerra. -Rio de .Janeiro em 7 de 
Junho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr. -Approvando a medida tomada pela Di
rectoria do Hospital 1\lilitar da Córte, de accordo com o I • Cirur
gião do mesmo hospital, de serem mencionados nas altas das 
praças alli em tratamento não só as faltas por ellas commettidas, 
como os üastigos que por essas faltas lhes houverem sido 
impostos, afim de completar os assentamentos de taes praças nos 
corpos a que pertencerem, declaro a. V. Ex., para seu conhe-
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cime!to e execução, que semelhante medida deve ser extensiva 
a to as as enfermarias militares, conforme propoz V. Ex. em 
sua i. formação de 25 de Maio ultimo sob n. 5 J..!), prestada sobre 
este !assumpto. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomrr;; Jasd Coelha rle Almeida.
Sr. Conselheiro A,inrl:mte General. 

N. 51- f'OHT.\RL\. DE 7 DE JFNHO DE 1888 

Dcdar:> rpt" " -wni·:o ·I~ di" ao !Io;,pital ;\Iilitar da Cl,rte deve 
sctw' f,_• i to pot· t'.;::l•:t !:~. entrn o:; Cirut·~·iúc::; cmprC'gatlo.~ no Inestno 

h·"pital. 

l\tinistcrio dos :Ncg·ocios da nnerra. -Rio de .Janeiro em 7 de 
Junho de 1888. · 

A' Repartição de .-\.jutlante General.- Expeça-se ordem para 
que o serviço de rlia ao Ho;o;pital Militar da Corte seja feito por 
oscal:t entre o3 Cirurgiões emprega<los no mesmo hospital. 

Thomaz Jose Coelho de Almeida. 

i'l. :J2- .\\'ISO TlE!) DE JU:'\HO DE 1888 

Dccla•·a '1''" n:os fol'matm·as dos alunmos tia E_scola de Tiro do Campo 
Grande •kYe-se altendcr ~. precmlcncia a que tiverem direito pelas 
:-:'la~ gradtuu:tíes. 

Ministerio dos ~'iL·gocio3 ,Ja Guerra.- Rio de Janeiro em 9 de 
Junho de 1888. 

Illm. e. Exm. Sr.- Com o parecer de 15 de Fevereiro ultimo, 
submetteu o antecessor de V. Ex. à decisão deste Ministerio 
a representação que contra o Commandante interino da Escola 
Geral de Tiro do Campo Grande, Major Francisco Antonio Ro
drigue3 de Salles, dirigira o Capitiío Luiz Maria de Mello e Oli
veira, lnstructor Geral e Commandante da companhia de alumnos 
da dita Escola, ni1o su pela expedição tla Portaria de 5de Setembro 
do anno proximo pasmdo, mandando que na formatura dos 
alumnos prevaleçam as graduações, como tambom sobre outros 
actos praticados pelo mesmo Commamlante interino. 
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Em solução a essa representaçiio declaro a V. Ex., para seu 
conhecimento e fins convenientes, que as accusações de que se 
trata não têm fundamento algum, e que o Commandante inte
rino daquella Escola, estabelecendo taes precedencias, bem 
procedeu, por isso que marchou de accordo com os regula
mentos não só das Escolas militares, como daquella, que de
termina que as graduações não sejam observadas entre os 
alumnos, isso, porém, somente quanto aos graus escolares e 
não quanto ás formaturas, porque nestas são elles sempre com
mandados pelos mais graduados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma:; Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro 1\judante General. 

N. 53- A YISO DE 12 DE .JCXHO rm 1888 

Declara qun os Dir~cLore~ rla> e~col;n regimenlacs cst:io sujeito~ a 

todo o servi~o interno, comp:tlh·el com as sua~ grar\ua~iies, P fjUe os 
In~lractorcs de tir,) de,·em ser dispensado< nãrJ s,·, du ~serviço interno 

como do externo, quallllo os c·•t•pos a r['t•· pet'l.0ncer<·m fizerPm 

exercicio de tiro ao aho. 

Ministerio dos Negocios da G:terra.- Rio de Janeieo em O de 
Junho de 1888. 

Illm. o Exm. Sr.- Em olTicio n. 210 de 28 de l\l:tio 1irltio, 
a V. Ex. dirigido, consulta o Com mando da I a brigada tlo Exer
cito si os Instructores de tiro e Directorc,; das escolas regi
mentaes devem ou não ser designados pam o serviço de escala, 
e qua,l a natureza do serviço que devem fazer; declaro a V. Ex., 
em solução á dita consulta, que: quanto aos Directores das escolas 
regiment:ws, esta esta materia perfeitamento resolvida pelo 
art. 73 do H.egulamento que baixou com o Il<3creto n. 6:!73 de 15 
de Novembro de 1876, como ja foi explicado pelo A viso de 2 do 
citado mez de 1\Iaio, pois que, dispondo acJttellc artigo que os 
Directores adjuntos somente sejam dispensados do serviço ex
terno, é obvio que estão sujeitos a todo o serviço interqo com
patível com as suas graduações, niio podendo, porém, ser esca
lados ambos para o serviço no mesmo dia; e, quanto aos Instru
ctores de tiro, que, attendendo a que não podem facilmente ser
substituídos e não percebem gratificação por esse serviço, devem 
ser dispensados não sô do serviço externo como do interno, 
quando os corpos a que pertencerem fizerem exerci cio de tiro ao 
alvo. 

Daus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajmlante General. 

~~ 
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N. 5i -AVISO DE 12 DE JUNHO DE 1888 

Dejllara q'te é applica yel aos aprendizes ID ili ta rés a disposição do 
Avi~o de 23 de l\Iarço t!este ~nno-s~bre o modo de contar a idade 

dos aprendizes artilheiros. 

Ministerio dos Negoeios da Guerrn.- Rio rle Janeiro em 12 de 
.Junho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução :"t consulta feita pelo Com
mando do 1" hatalhiio de iufantaria e a V. Ex. tran,;mittida 
pelo Mnreclml de C<~lllf•O lri~pcctor dos corpos tlaquella arm:t, 
cotn officio n. ::>4 <lu I do corrente, relativamente á contagem 
da idade do; a1•renr.lize,; 1uilitare,; lambem tr;tnsferidos para os 
corpos do Exercito, ti c claro a Y. Ex. que a L1es ·praças é ap
plic,tvel a ct;sposição r! v A Yiso de 23 de .Março deste anno sobre 
os aprendizes ar-tilheiro~ tamhem transferitlos para aqnelleR 
corpos, pvrqnanto rsta disposição nã0 vai de encontro á do 
Aviso de 2 de Jnlho de 18b4, pnulicado 11a Urdem do !lia 
n. l8G8, o qual declarn, em virturle de Imperial Resolução de 
I do mesmo mez e anno, quando devem ser transferidos para 
o Exercito os aprendizes militares, como devem ser considerados 
em relação a essü qualidade de praça, e que vantagens lhes 
competem. 

Deu,; Gturde a V. Ex.- Tholllaz José Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 55- AVISO DE 12 DE JUNHO DE 1888 

Declara qual a verlladeira inlet·preta~ão rio ar L. 33 do Regulamento 
disciplinar, de~ ti•.• Mm·ço rle 1875. 

i 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em 12 de 
Junho de 1888. 

lllm. e gxm. Sr.- Em o requerimento que V. Ex. transmit
tiu a este Ministerio com officio n. 37 de 18 de Fevereiro do 
corrente anno, pede o Tenente do 2° corpo de cavallaria Carlos 
Delphim de Carvalho esclarecimentos sobre a verdadeira inter
pretação do art. 33 do Regulamento disciplinar de 8 de Março 
de 1875, por lhe parecerem contradictorias as disposições do 
dito artigo e as do seu § 3•, visto que este marca 12 trans
gressões de disciplina, durante 12 mezes consecutivos, para ser 
a praça considerada incorrigível pelo conselho de disciplina, e 
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aquelle apenas seis, no mesmo espaço de tempo, e consulta si 
deve ou não ser subme.ttido a conselho um soldado que, es
tando incurso na primeira parte do citado art. 33, por ter 
commettido as transgressões alli mnrcadas, deixa entretanto 
de estar comprehendido no§ 3•, pcrqunnto conta unicamente 
11 transgressões com todas as circumstanchls nggravantes dos 
§§ 4• e 5<> do art. 2• do mesmo regulamento 

Em solução declaro a V. Ex., par.~ os devidos etreitos, e de 
accordo com o parecer do Conselheit•o Ajudante General, que o 
principio firmado no art. 33 só comprehende as praças de 
pret, Cadetrs, soldados particulares, otncinl inferior etrectivo 
ou gr.~dundo, especiticados no' §§ I o e 2•, para os quaes as 
faltas, por serem praticadns por quem goza do privilegio ou 
consirler;tção, devem ser reputadas mais gt·aves, e por isso são 
fixadas em menor numero, ao pnsso que o§ 3• do mencionado 
artigo npenas abrange o~ C<~bo; de e;quadr<t, Anspeçad•1s e sol
dados, aos qunes, tolerando-se nwior numero de transgres
sões, são além disso npplica!lnS ontrns pcnns, diversas das das 
praças de que tr·atam os referirlos §§ I• e 2.• 

DeusGu~rde a V. Ex.- ThomaJ José Coelho de Almeida.
Sr. Pre3!dente da Provincia do P;lraná. 

N. 56- AVISO DE 13 DI~ JUNHO DE 1888 

Resolve diversas duvidas acet·ca da' es~riptnração dos corpos do 
E:tercito. 

Ministerio dos Negocios da Guerrn,- Hio de Janeiro em 13 de 
Junho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Com a informação da Repartição a seu 
cargo n. 53J.de 29 de Maio ultimo submetteu v. Ex. á conside
ração deste Ministerio o officio n. 21 de 3 da(juelle mez, em que 
o Marechal de Campo Inspector dos corpos de infantaria desta 
guarnição trouxe ao conhecimento de v. Ex. a seguinte con
sulta que lhe fez o Commandunte do I" batnlltão daquella 
arma: 

I.• Como deve proceder, á vista do determinado no art. 4°, 
final da nota do mod&lo n. 1, de que trata a Ordem do dia da mes
ma Repartição n. 1429 de 30 de Novembro de 1878, em relação 

.à escripturação dos livros de registro geral das praças ( modelo 
n. 2), porquanto entra em duvida si, concluida a escripturação de 
uma só companhia, passando-a para novo livro, deve-se mudar a 
numeração de suas praças, muito embora seja a escripturação do 
novo livro motivada apenas pela pequena necessidnde da passa-
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ge* de poucas praças, si não de uma só, visto como para as 
out as resta no livro espaço para continuação de seus assenta
me tos; ou si deve-se completar a escripturação dos livros das 
oito companhias para então mudar-se a numeração de todo o 
batalhão; 

2.• Si, averbados o,.; a:-;sentamentos no liHo de registro, 
póde-se escriptur;ll" uma alteração que, por qual•1ner motivo, 
deixon de ser lança<la na devida época ou quo depois foi remctti
da ao batalhão ; as,;;im como si póde-se corrigi!· qtnlqner engano 
havido nos a~;scntamentus anteriores, alterando-se com isso a 
ordem chronologica ; 

:J. o Si os olficios rescr\·auo~ do Commandanto devem ser, como 
os outros, registrados no I i no ( mo!! elo n. 4 ) e si os, tambem 
re8ervados, de autorida•les snperint"e.;, têm entrada uo livro de 
indico dos documentos archi.-ados ( modelo n. 5) ; 

4. o Si no liYro da cnrga e descarg-a das companhias ( mOtlelo 
n. 17) deve-se sommar os objPctos entrados com os que passaram 
do anno anterior, quer em bom estado, r1uer em mau estado, com 
o que a somma abrangerá os ohjectos bons e maus ; ou si, como 
lho parece, sómonte o.~ referente~ a entrada. O mesmo solwe o 
que é relativo a sahirlas ; 

5. o Si, tendo di fTerentes officiaes durante o anno commandado 
a mesma companhia e cada um rlelles registrado no livro o com
petente mappa I modelo n. 17), deve-se tambem registrar, no fim 
do anno, o de rpw tt·ata a nota 4", além tlo que se refere à 
nota 3." 

Respondendo o mesmo lnspoctor ao referido Commandante, o 
fez pela ftirma seguintc> : 

Quanto ao 2ú ponto tia consulta, que póde-se não s<i escriptnrar 
a alteração <Jllo foi omittirla, nma vez qne exista o documento 
que tem de servir de titulo no lançamento, como t'lmbom fa.zer a 
corrccçãn justificando-a no~ mesmos assentamentos, c que, quanto 
á rc;;pectiva ortlcm chronologica, devcrit ser attendid:~ por oc
casião de serem oxtr<thir.los os assentamentos ; 

Quanto ao 4•, qne a casa- sommam as entr,Hlas- do modelo 
é clara e terminante ; exclue os ohjectos que passar;llll do anno 
anterior, e portanto ~em motivo pam duvidas ; quo em referen
da as sahi!las, forçosamente se tlara, na somma, promiscuidade 
de ol\iectos l10J1S e maus, mn,; iiUe isso não impossibilita a opera
ção, embora mental, para acm·ga do que fimtr exh;tindo; 

Quanto ao 5°, que o mappa que, conforme tt nota 4" ( modelo 
n. 17 ), os Commandantes do companhia têm de remetter a Se
cretaria, são simples extractos dos existentes no livro de carga, 
por isso não devem ser registrados, tanto mais quando o modelo 
11ão o exige o nom disso ha necessidade. 

E opinou : com relação ao 1° ponto, que é fóra de duvida que, 
á vista do art. 4°, final da nota do modelo I•, sómente a compa
nhia quo passar a escripturação para novo livro terá de muaar 
a numeração de suas pr:tças, e não todo o batalhão, porquanto o 
registro das praças de pret é feito em livros separados, por com
panhias, mas que trazendo a mudança de . numeração, pelo sim-
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pies facto de passar a escripturação para novo livro, o grande 
prejuízo de inutilizar-se o que estiver em andamento, porque 
deixa-se, apezar de haver nas respectivas casas grande parte em 
branco, de nelle continuar a de quasi todas as praças pelo facto 
de uma de lias, que occupou ditrerentes folhas, inclusive a ultima, 
ter de passar para outro livro, e assim o!Jrigar, sem necessidade 
alguma, ã. passagem de todas as praças pam esse livro, afim de 
serem registradas com a numeração mudada, e seguida conforme 
suas antiguidades, é conveniente modificar a disposição do citado 
art. 4°, do que nenhum prejuízo resultaráao serviço, ordenan
do-se que, com sua numeração, passem para o novo livro só
mente aquellas praças que disso necessitarem ; 

Quanto ao ::1•, que sendo a correspondencia em questão peça 
official do corpo, e não do individuo que o commanda, deve ella 
ser garantida pelo archivo, e si não figurar uma no livro de offi
ciaes e a outra no do índice dos· documentos archivarlos, poderá 
com facilidade ser extraviada sem a possibilidade de achar-se o 
culpado. 

Em solução á dita consulta, declaro a V. Ex., para seu co
nhecimento e fins convenientes, que devem, a respeito dos pon
tos de que batam os 1 o e 3° quesitos, ser adoptarlas as medidas 
que indica o referido lnspcctor, ticando approvadas as decisões 
que deu quanto aos assumpto~ sobre que versam os 2·•, 4° e 5• que
sitos ac;ma mencionados. 

Deus Guarde a V. Ex.- Tlwma:; José Coelho de .Uil!eida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 57- A VISO DE 14 DE JUNHO DE 1888 

Resolve duvidas sour: arescripturação do'Ilospital !11ilitar ua c,)rt,•, 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em 14 de 
Junho de 1888. 

Em solução ao seu officio n. :~4 de 11 de Maio findo, tratando 
da duvida apresentada pelo 1 o . medico desse hospital sobre 
a execução do Aviso de I desse niez, relativo a escripturação do 
estabelecimento, por lhe parecer estar em desaccordo com o dis
posto no art. 212 do Regulamento de 25 de Novembro de 1844, 
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deqlaro a Vm., para seu conhecimento e fins convenientes, que 
deye ser mantida a ordem contida no mesmo :~.viso, que se acha 
de 1perofeito accordo com o de 23 rle Maio de 1868, que rletermina 
que a escripturação e serviço das boticas dosho~çitaes militares 
sejam feito~ sob a imme•liata liscali:mçfio do~ I•• nwdicos, unico3 
responsavei~ pela sna exaetidão pemnto :t autol'i•lnlc ,.;uperior, 
competindo s•·nncnte nos Diroct•Jres o exame o balanço da:; contas 
rla respectiva rrcdta e rle-peza ; isto não olJ:;ta, entr·otanto, a 
que a extracr;1lo tlfls contas do importanch dos modic:\Jnentos for
necidos ao ~lini,;t,Jt•io -.b .J n:;tiça e a outroJ estaiJclocimento.:; 
alheios ao <h nucrrn, ~·~.ia l'ealiw.·la tlo modo por que anterior
mente et'<t foi tu c •lo li<~rmonia com a,; indicaçüe:> Ol'<t apre3enta
das po[t, C•ms·~lh•:it'" r 'it'itrgi;'tn-mór do Exerci ti) em sutt informa
<:ão pot· <",.•pia. C) 

D•Ju:> t; tl:ll'd•l a Y m.- T.'w ui r; Jo ;.! Coel11·) dl' .ll meirl 't.
sr·. !lil'üdur· rlo ll•,·:pital :\lilil•H' <la l)ir·te. 

(') Sec1·ctaria «1•) C•lt'P) ·I·· ''lndr~ d•l Exet•(lit•) .- ~. 3) ~.- I ti J de Jari. ~iro, 
2~ de ~[ai., •le \3-l'l. 

r Ill·n. e Exn1. ,;;;:.r.- i•;1SS1 :'1s rn:i.)..;t},~V. E·..:. a in,~l11.;1. Cllpi.t.'l) 111l1~.i)n. 'í.7 
de O d•J C·)rrcnte. tlo to n1c lic 1 <l·' Ir ~Spih.l .\Iil!t'lL' 1h !:!'ll'tt'ni,:.~i.) 'h C )rte e 
mn.is papeis r('lativ,•s. n' r1q 1! p ·la:-;: li. i·..; '1'1·~ :q'-' ·:;~rll1. ~~:tt,·an ), ~~ llllnvi•h 
C•):npctil' a.'J p~ta<·.n:t'~·'}nti~' ~~~~c u·:·~.;a I • ·I t p'ta.· ll'l.Ci t th'J'lCH) c-;t'tb ~lecf
ment l o extt'ahir, ~,h s:r:t t··~;-;p 1T1;;1hili•h ·Jc, a..:. ~~~lntn.; ·I H me li·~:t ncn~ 1S flH~ne
chios a'J ~linist)l'Ío d:-t Jn-.:ti·:·'· p·~·l··-·rl·~ 'Jllll ~nh nett~ d0 n lV•l ~.st1. quc:;ti\) .1. 
C•)nsideraç:ió de V. l~x. 
Cab~-me inf•H'Illrtr a Y. Ex. '111'' 1:;; eno:tl·,·ega~hs das phnr,n:loias militar.~s. 

além dost~·ab:tlltns pt'•lpl'i·'" d·t p:.,li~:;;::"i:Cl s~i.n s,j wmt~ obr·Ig:l.•]•JS pcl•lS regula
tnentos em vi;:ut' :t•l dc.;d<lb:·.:v11r~nt_ 1 d'ts f,lt',nnhs :1da•l:t~ c ;'t csel'ipt.ura.ç-~"i.o 1le 
ll!appas u~~ (:ar'!.!'l e dt~--car,!..!,' l. l)'ll' l';;';ll pal'cce-:nc qn~ nãl) se tlev.~ <; ,])l~ccar,·e
gal-o~ C·)!ll <~ t:abalh) do extt•:t!tit· S,lbsn.-\ r.·sp()n~· ... biliclatlc a~ conh ..... allwlhla.s, 
p:u·ec~ndO·lllC que e;;""'c tralulltq d•~\'e Ca.ll•J.' :i SCOi'eta"ia do hnspital }10:' Se~· Utn 
serviço adminiskativn o e.o;;t'tt' C•).'llp:·e~teurlitlo n l nu·nm·o d:tt]U(}iles l]llt3 pelo Re
gulanwnto Ue 1Sl-í pe:tr-mce 11 a' E.:sct·iv~"i.o U.J hospitn.l. arts. i03 c il2, c t~nt.) 
mai$ crein s•Jr a~sint q_un.n~r) (. snh SU't (lirecção c tisoa.liJ.rtçi'l qn9 sã l Ol·ganizn
das ns C·lnt:-l$ elos artig-~"IS a C[lr,!!n •l•l t'l Cirut·già•J que sã 1 fHneci~l·J~ 
para fóra e que t! feitrL a o:-:el'iptluaçã.J da cat·ga e descarga (h 'lllC receb~ e 
acspende a. }'htH'lliUCia. • 

Sou de opmif~o, p·)is, que p:tra a~ citadas ou i•lenticn.;;; conhs se tl1•ve pr,lcc
der do modo segumte: o p-h:-tl'!llaceutic•J encarreg;tr}tl, <lcp')is de fait >o flesr!o
bramento das for,nulas, umrcn !':\,para ca·l·t uma della-; o pt·eç. J c _~rt·esp lnrlenta 
e assim as enviar:l ao 10 tne·li•~·J qu(', re~on 11~cenrl l :t su1. (l'{flctirl:"i.o, as 
visará, rãmetten<lo-as ~IepiJÍS á Direot·Jria, qn.J p 1r c.-t--t . .;; f:t.t~:i extrn.ltit~ a cont1. 
ger·al para ser· 1·e netLida a seu destin l. 

Si para. esse serviç l t~~r neccso;;arin u·n e:np=·~gad·> e;;pecial, fic:1rA perten
cendo :t secl'etaria c IÚÍ•l à. pharmncia, que pf)l<1S seu.; misteras P•';)pl'i.JS exige 
que os seus e:\lpt'ega~lns tenfta'IL hahilit'\ç lcs peculiaL•e.;; ::t'l 13rX·~rcicio de seus 
cargoCJ e que sendn C''\:t:!lu<;iV:"t~ rl~.;;~1s ni l s,"i 1 I."Xidrl:t~ p1.i':l. nlÜi'l)~. V. Ex. rf)-
snlverá, porém, CilJHIJ julga:· 111:1 is acertadl). · 

Deus Gua.rd<~ n V. Ex.-lll·u. e E.'{ln. Sr. G m.;;,~lh,~ir.J Thuma~ .Jos•'l Coelho 
dt, Almeida, ::\Iini:;;.tr•) e SCCI'Ctarh de g..,t'l.'lO 111)3 ~ogJCÍilS rla Onert·a~- o 
Vbcotade d!! SfluZ t F.mtes. Cirnr,;i:"i.·l··n() · ·1·) Exc.·ci~ 1. 
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N. 58- AVISO DI~ 14 DE JUNHO DE 1888 

Declara que as(mãis viuvas, irmã~ viuvas e solt•iras orphãs, e irmãos 
menores d~ i8 annM de )p_:aças de pret do Exercito, têm direito a 
tratamento e medicamento por conta do Estado, 1l~sde que vivam 
manti<los pelo ftlho ou irm~.o pra~a de prel. 

Ministerio dos Negocio~ tl:t nnel'l'::l.- Rio 1lo Janeiro om 14 
1le Junho de 1888. 

lllm. e Exm. Sr. -Em solução a consulta feita polo Deleg.ulo 
do Cirurgiiio-mór uo Exerdto n:. Provinci:t d t Bahia, e a essa 
Rep:1rtiçiio dirigida pelo Comml!ldo das Armas 1la mesma Pro
víncia com olTicio n. 2478 tlo 8 do corrente, relati vr.mente ao 
direito quo a tratamento e meuicmuentos por conta 110 Governo 
tenlwm as mãis viuvas, irmãs vinvas e solteiras orphãs, e 
irmãos menores de 18 annos tle pr,1ç1s 1le pret tlu Exercito, 
declaro a V. Ex. que por ef(ui<hrle po1lem s·~r pre>tados tae,;; 
au~ilios, desde que aquelles de quem se tr,\h vivam mrlntitlos 
pelo 1illto ou irmão p!'.IÇa rlo pret. 

Deus Guarde :t V. Ex.- Thomaz Jo~,: Co.•l11o de Almcida.
Sr. Con~elheiro Ajwlante General. 

1~. 59- PORTARIA DE 1-1 DE JUNHO DE 1888 

Declara a Portaria d<' 7 dest·? mez sobre o s~rviço medico do l!.'?!P~tal 
Militar da Côrt 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeir·o em 14 
de Junho tle 1888 . 

.\' Repartição de Ajudante General.- Decla.re-se, para. oil fins 
convenientes, que o serviço de dia ao Hospital Militar da Côrte, 
de que tr.1ta a Portaria de 7 do corrente, deve ser feito pelos 
Cirurgiões, e cujas obrigações não se aclnm definirias na Ordem 
do dia dessa Repartição n. 193! de 18 de Julho de 1885, e pelos 
medicos da guarniçfio da Corte. .. _ .- - - .. _ 

//'f~\ \i.,\:.'\!)~IÍ,•Ji A,~. ·: . 
• "'A:AF d'I:J'I:At> , I 

/ 
')'·--~ / 

' ();•,... ~ í.'', -;:; 
:::::-'· ··" DE l-u { ;--' 
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DECISÕES DO GOYERXO 

N. 60 -AVISO DE 15 DE JUNHO DE 1888 

Dbclara que os ,\.lfer2s-alumnos são officiaesido Exercito e devem ser 
éf)ltiparatlos <'-05 2°8 Tenentes e .\.lferes .. 

Mini,;terio dos Negocias th Guerra.- Rio de Janeiro em 15 
de Junho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr. -O antoce.;;sor de V. Ex., com informação 
de 2G de Dezembro do anno proximo passado, submetteu a con
sideração deste :'llinisterio a. seg·uinte consulta, feita pelo Alferes
alumno Pedro Ferreil·a l'i'etto: 

1° Si os Alferes-alumnos são otllciaes do Exercito e tlevem 
ser equiparado.~ aos Alteres e 2os Tenentes; 

2° Si porlorão exercer commissõcs como qualquer outro otllcial ; 
3° Si, quando servindo em <Ligum corpo, tem elles direito aos 

mesmos vencimentos dos otllciaes arregimentados; 
4° Si, quando pratica!ll!o em Escola,; de Tiro, Laborittorios 

Pyrotechnicos on em outro estabelecimento militar, têm direito 
aos rn.esmo3 vencimentos dos demais otllciaes arregimentados que 
são mandados oraticar nos ditos estabelecimentos. 

Tendo sido Ôuvido a semelhante respeito o Conselho Supremo 
Militar, Houve por hem Sua Alteza a Princeza Imperial 
Regente, em Nome do Imperador, Conformando-se, por Sua Im
mediata e Imperial Resolução de J:l do corrente ('), com o 

("') SE~HOR.\.-IIouve por bem Yossa. Alteza. Imperial Regente, em Nome 
do Impemdor, Determinar. por Aviso do Ministerio da Guerm de 31 de De
zembro elo nnnfl proximo tintlo, que o Con-"elho Supre:no .\[ilitar C•)nsnlte com 
seu parecer S•Jbrc os inclusos papeis em que o .. \lfercs-alu,nno Pedro J:<'e!.·reira. 
Netto, addirlo ao 1° batalhiio de inl'antarh, pede se declare: 

fO, si o~ .\Ifere~-ê'\lunllloS são on não ofJiciaes effectivos do gxercito e si 
devem ou não ser cquip<tl'ados ao~ _\lferes e !Os Tenentes; 2o, si pode:n ou 
não exe:·c~·r commis;.,•Jes como qualfJUCr outt·o otficial; 3o, si quRndo ser
vindo ~111 nlg-um corpo, tt•1n cliPs direito ou nã.o aos me:';mos vencimentos 
que os ofliciaes nt•t·~g-tmentado~ ~ 4°, finalmente, ~i. qnantlo praticando nas 
Escolas de Tiro, l .. aUoratorios Pyrotechnicos ou em outro qualquer estabele
cimento milit~t·. têm ou não direito ao~ me~mos VPncimentos dns 1lemais 

.o11icíaes at·n•g-üw•nt:uln~ que sã·> llW.IH.la•lo~ prat:car nns ditos cstl..bcle-
cimentos. 

A 2a Secção da 1\.P-partiçü.o de Ajudante General entende -«que os Alferes
alumnos n:lo sã.o officiae~ elfectivos do Exercito. nem po,le:n :;;;er equipa
rados, para todos os etl'eitos, nos AlferP-s e 2os ftmentes, J•or isso que, pelo 
Regulamento da Escola l\Iilitar da Côrte e da l'ro\"incia o Rio Grande do 
Rui, este posto é apenas uma distincçã.o, ou antes um premio escolar. 

«Que, sempre que o Govern:. julgar conveniente, poderá. o Alteres-alumno 
exercer alguma commissão. para a qual tenha. :ts precisaS habilitações ; senrlo 
certo que alguns delles j~i têm sido nomeados p~LL'a commissões, pelas 
quaes lhes ti\m sido abonadas vantagens especincs. 
«Que~ sempre que s~rvirem em algum corpo, têm diL·eito aos mesmos ven

cimentos Uos ntficiaes arregimentados; porém, quando estivere:n na Escola 
de Tiro estutlanrlo o curS•) pratico, s6 deverão perceber os vencimentos a 
que têm dirj~ito os nlumnos da~ Escobs ::\lilitat·es, p0t' tsso que e~~e cm·so 
pr:'ltico constitue o complemento ll•l curso da :tl'mn. a que p~>t'Lence. Todavia., 
sú por um acto de C([Ul<bd~ •) Go\·et·no prvll~l':Í conceder aos .\lferes-alu
mnos, que estudam o cursn In· a ticn nas Escolas ele Tiro, a. g-rn.tilicnção para 
aluguel de criado, por ~uUsistir~m ns mesmas cir·eumstancias pelas quaes 
têm os officiaes arregilllentallos direito ú pet·cept.:.ão daquella. gratificaç-.ão. 
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parecer do mesmo Conselho, exarado em Consulta. de 12 de 
Março ultimo, Decidir pela affirmativa. todos os pontos da con
sulta do referido Alferes-alumno~ o que declaro a V. Ex. para 
seu conhecimento e fins convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeirla.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

« O facto de perceber o ollicial graduado no primeiro posto o soldo e 
mais vantagens como si effecLivo fo!'l:se, sep-undo o A vi.o;;;o de 14 de Deaem
bro de 18i1, não póde ser invocado pelo consultante; por·quanlo, nquella 
graduação equivale a uma promoção por mereciment'l, pelos relevantes 
serviços prestados na. campanha pot• esses officines graduados no primeiro 
posto, e 11ue della regressaram commissionados nos postos de Alteres e 
2•• Tenente•, e, portanto, de toda a justiça foi o acto do Gover·no mandando 
abonar a esses ofliciaes o soldo e mais vantagens correspor.dentes á etfe
ctivídade dt) mesmo posto, para que possam elles t;e aprcsentat· sempre com 
a nece~sari:t decencia em sc-u,s uniformes, o que não poderiam cotlsegoir 
com o perpteno vencimento que perc~Ueriam como Cadete ou officia.r irt
ferior. 

« Nilo sendo os oificiaes alurunos das l.;scolas Ue Tiro art•nnch~tt.los, como 
~ão os dnR Escol:ts :Militares. não pode:u, cou1 a et·qJa de 'iOO réis quo percebem, 
manter· o seu rancho particular, e neste c·tso seria t'l.iJJbem um acto de J'ustiça 
do {~ovet·no lwperial mandar aboll'u• nos oJficia.es :dumno~ matricula os nas 
E"icolas de Tiro a etapa. de 1~0 d.íario:;, que percebe:u os de~n:ti::; otUciaes que 
prntica111 n~ts mes·uas 1-~scolas, »-

0 !\larcchal de l~~ercito Ajutlanle (Tewwal cQncor·lh com ~st·~ p'l.r('~er. 
O Con ... elho :--:upr·e•uo Militar• p'l!ô<.S1. a I'Pspondec· aos (}llf~"ltos, n·t or(lem em 

que fol'ft•n fm·nmf:ulos, como abaixo SP- vê: 
t.o Os Alfer·os·aluumos são ou nà•> olficiaeo;; elfcctivos do Exerc1to ~Devem ou 

não ser· c'tuip:t.radus, para todos os efl'eitos, aos .\lfel'es e 2os Tenente.:; I 
Os .'\lfetes-ahpuno!õ; são ofliclaes do Ji;xer·citn. Não p01·tence n, é verdade, 

aos quadl'oS das armas co1nbatentes. CO!..IlO t'l.·ubem delles não fazem p::a.rte ·os 
dr)~ cnrpos c~pecines, e·l~hora, quando arregimentados, faç,·u torlos os serviços 
que c thcrn áquelles. 

O art. jo dfl. I....ei u. 14J de 27 de Agost') de 1810, que creou o~ Altt~rc~-~ht'llniJs, 
deu~lhPs :1s ruesmas vantagens que aos \lte~·es do gxercrt•), cxcept > a. p:ttcnte, 
unica flistincr:.ão, OJ1bora im pol·tante, que h a entre uns e outros . 

. \ n~g:H:à•> da patentft, que a lei est·1 belece, a qu1.l {; suhstituhh. por ll:n titulo, 
pns~·uln :i. vis h do decreto de UOllJWH;ão ri~ .\lfercs-ai1Jltlllr)R1 n pon!ís exclue 
este otlicial da lettra d:t ConstJu'ç.ão do llllpet'io, com rcl~'.'·~'io ft viL·Liided·ule da. 
promor:iio. 

l~·,·n·a, port:wtn, (1:-t. patente, e c )fi!";{'g'lliute uente dQ"\ dil·eitos que as leis cspc
cin<"s sô CllHCede u ao~ officin.l•s •le p 1t:•utn, ns \lfr•r·e_;.;-aht·nn ~~ 1lo g:t(1rcito 
pndn n e f],~ve n sct e'tuip lrados c.r: lH •h Lei n. iU t],~ 27 d~~ .\gost·l '''~ tti\0 aos 
.\lf1•r(·~ ,. 2• !o Tewmt1~s. 

2.o Os ~\lfe1'es-alunmos p>d.er·ã.o ou não exet•cer C•):n•JJis~..;;.\.a, (' I"IItl •Jn·1lquer 
outr·o otlicial llo Exercito ; 

Pode n, e é de toda a conveniench que ns;;i·n acnnleç·t. 
~o estado actu'll dos ll'ISSos qml'Iro:o\, os :dnnmos que se distinguiram nas 

nossaf;: Rscolas l\lilihres S'lhern dellas, ordin1.ri:LJnente, c,l·n n curso de En
genlru·ia milit:1r ~ Bachareis em matbematic1.s; t~~m, por consef;uinte, •·na. 
g-rnnde S·lmura de conhecimentos theoricos, que set·ã.o convenientemente apro
veihd.os ~i o Goveruo ma.nd·d-os se1·vir junt•J ás commtss,)es de Bngenharia 
milit~r, ou praticar em gualqucr estabelecimento especial, on(lc .a.tlquir3.1D a 
necessr~ria prntica proths10naf. • 

3.o Qu~ndo servitido e:n algum corpr> t~m ou nã.o os Alfcre~-a1umnos dir-oito 
aos nws,oos \·tmclmentos dos ofllciacs arregi•nent:~.~Jos? 

E' f(Jrn. de Uuvida. As:otim sempre se pr~tticou. 
4.o Finalmente. si, quandfl praticando nas ggcolas tlc Tiro, Laboratorio . .l_l,.~. 

rotechnico, ou qualquer outro estabelecimento militar, têm os Alfcres-J.luwnos 
direito aos mesmos vencimentos dos demais oflicbes: arregiment1dos, que sia 
man<laJos pr:tticar nos ditos estabelecinwntos l 

n.- DcclsÕes de 1888 4 



DliiCISÕES DO GOYERNO 

N. ul -.,\VISO DE I g DE JUNHO DE 1888 

·Determina qne os P'lC<tt"l'Pg:tdo~ d:s enfermariM rr:iÜtares apresentem 
diariamcni~ ll!lt mappa cbs C"ccnrrencia~ qne R • rl~rem, e declara 
que os p :rlíJ, .- tle 1lietas d··wm ser assign:ulo> peh l~nfermPit·o-mór, 
CiUC e~t.~ n;\o derl' accnn1ular o lo.~~tr (~e ..:\.nlallll!'l1.c;e, e qne~ sendo 

milibt·~ cunl}V!te-llle a gratiiica<;it:> lle 40.:..; llH'Il.'=éu>.~. 

1\iinisterio olos ?\'ngocios da. Guerra. - Rio de Janeiro em 19 
de Junho de 1838. 

111m. o Exm. St·. - Em so\uçilo ú cnnsnlt:t .constante de 
seu telclil'.unnn <I•! :!•j dtl !IL!io proxinw pas->nrlo, declaro a 
V. Ex., p~u·a suu ennhecimento o lln-> convcnicnlL'S : 

1.o Os cnc.trreg-ados rias Enl"tll'llHH'ÍftS militare~, na l"úrma do 
respectivo rogulautonto, tlevem ::qwe~entar diariamente um 
mappa, em cuja eas::, do nl,sm·;·aç.:ías moncionat'ií:' todas ns oc
currencias das musmas enl'ernmrias ; 

2. o O podiúo do dietas tlevc SL•r assignallo pelo EnftJrmeiro-mór, 
. como pre,;erove o § 2 • <lo art. :m Llo referülo r~:i!"ulamento ; 
. 3. o O Enfernniro-mrir nii.o tlovc accumular o log;tr de Ama
nuensJ, i\ vista <hs obrig<tçõco; de c.tda cargo e smt tbponclencia ; 

Os AlfPrl's-·Jin·n!DS. ij'l:tnrl•J ain•h c..;Lt•h.n·l J U:lS E.;;r- )h-; \[ilihrr'~, t;~·n, ex vi 
dos re;;pectiv,,:-; n•::..rqla tll'llt.•H. :1 lllf' ~·11:1 d 1}11. m:tt'C~l•la p·tt'it o~ tlhl'HJl:lS prar.:n.s 
de pr(•t. E' :1 1111ie t 1'\.C•'p•;:lrl fpi~ 1. :: In i d:t r'!'f':tr;.:t·' dP .\I!'Pi.'Pc-;-:'tllnJilrl~, c gr'• 
ne.stt~ c:'1s '· r•':!::h p:1r J .. i. p·HI•· u dles Jll•rrlr~r :!s Y<"nh~ ·11s •1n 1) c":upctem 
aos AlH~n!:' P :! 1 '-~ '1'1•rwn~.Ps. 

:Kas H•ls-:~ts I·::::;c•d:t-.: .\lilit:Jr,~:-: n~i 1 h;e. di~tinC(•.f\.o rilti'l~ alnmn )~ ot1idacs c 
pra.1;:1s dn f'J'nt. at'l, ;!.)í 1h Hn;.!:ui:I!IH'Ilt·' de ii.dr_~ ,l:lneil'n dr! i~li:. 
Torln~ tt'"n u tnP:-:.!1141 rauC'h•l, os IJii~S'li(JS 1lonnit•H'ios. ~·te.; r. d':1hi n. dis

po~ü~.~à·l tpw d:'t :t•J .\l(l'l'l'"--allt'!lllO a IJ:('S'll:t eLap:t 'l'ln a m:treacla par:t. a 
pr.1ç:~ de prd. 

Co1u o :du::111, naie~al ,J,. pab'ntn. cnj~t et:1pa j:i. <:>...:t:i cl•'tf'l''llin·)~h p n· lri, 
nãtl pod<mdn, p·•rbnh. SP!' :dtPt':l!b, dú-sr~ lllll:t ciren::1~t 1JJCi:t 'lHP P!lllivaln 
para ~HJUn!lt~ a:• r•Ji'f•:t • d:• di:...:pos~r:;,'in a:w!n~;1. 

O oiHcial d · l':ltPHt. • t>:Lll·:t p:u·:t os •:o,fr·~s •la. E~~; 1b C•)J!l a Pl:tpn intr~grnl. 
O Avi-:.<• de~ l'l dr~ lkz,~r·Jhro de 1S71, lJllf~ H·:~n~t~~ll Ja1· :t•)S otliC'bes p;r:u]mulos 

no lJl'ÍIIl"iro po~l11 as v:1ntagPn~ cnu1o si etf1~etivn~ fn,...,~~~llt, ~~ hrm invocado. 
Si aqm•lla g-radn·H:;l•l c·cpth·:de a mua pr1HlHH:i'i.:1 po1· llir't'PCiaJPJLtl), p<>lns rele
vantes S(~rv:•;os prPst:uhs na1 c:tmp:lllh:t. a ll'll!'P~Ir.<io dt~ .\W•t'PS-:ÜIHtmo 1'; 
um:t prumnt~t\·' }J>ll' l!;e~·ec~nH~nto escolar, l•ase:td:-.. <:.::u lni P pot· t•lla. regula(la, 
qu:tntu a vant·1geus e dtn•Jtos. 

SíJlOl' lllll:t di~q•·•sif:ãn dP occ:tsíilo, de accor(lo cn!n n. r~cluirb.,Je, o Governo 
mnn nu d:u t(J,}ns ~·_s yanta.gNt~ ans ot\i~i:H'~ g-radua<J,•s n:1 ]ll'imeiro posto, 
como si elfPctivn:; fnl':snJH, uã.o se p1'Hlf', nPm se deve~ negat' anR .\lt't~rP-~-nlumnos 
creatJ,>s pol' lr~t l"'t'llJallf'ntc•. o (pw. eo1110 <11flWile!o;, della~ precis:ttn para. 
n1ankr n dPc:•Jl('lõt a (tne stl.n (!lu·u::HI•J~. do tlll'~!nn HHJ<lu q•w s.iio. os Alferes 
e 20S 'i'.•nf'nh~:-: Pll'••('ti.\·os tlo Exr•!'cit•). · 

.\s::.hl lll'll:-:a n \'•111-:P!hn. Yos~:l .\lt:·Z~I rnqv~rL:l}, pl)rrhn, mdhor H.t·~nlver.i. 

Rio dt• .Tan,ir·,, 1:! ri!~ ~lar(:n ,f,. f'..;-\'+.- Conde de Tamanrhré.-H. dP. Beau• 
repaire.- E. Hn·bf)::(t.- 1ll. Reis.-i)ereira de Cart•oll&o.- Abreu.- M. Fvnseca. 

HE~oLn~:\n.- Comn prt!'I'CH.- P:-wo Pill 13 cl~~ .Tnnho Ue fS'-:8.- PRI:\f"EZ~\ 
l''IPEH.!.\L HI:\~!-::"TE.- Thomaz J•Jsi: Ccelho de .. 4.lmridaa 
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4. Q Finalmente, ao mesmo Enfermeiro-mor, sendo militar, 
compete a gratificação de 40$ mensaes, marcada na talJella an
nexa ao Regulamento de 7 de Março (le 1857. 

Deus Guarde a Y. Ex. - Thomaz JosJ Coelho de Almeida. 
Sr. Presidente da Provincia de Sergipe. 

N. 62 -A VISO DE 1 \l DE JUNHO DE 1888 

Declara rpte os Cacletes e d~mais praças de pret nãn estão inhibidos 

de ser P~?cnratlores e:drajtH!ieiacs. 

Ministerio dos Negocio.> da Guerra.- Rio de Janeiro em 19 de 
Junho de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- RespondenLlo ao Aviso dcssé Ministerio, 
n. 2 de 24 rie Janeii·o ultimo, cabe-me communicar a V. Ex. 
que Sua Alteza a Princeztt Imperial Regente, cru Nome do Im
perador, Houve por hem, Conformando-se com o parecer do 
Conselho Supremo Militar, exarado em Consulta de 4 do cor
rente ("), Mandar declarar que, não havendo rlisposição alguma 

(") ~E~HORA.- Por .\\ÍSo •lo ::\linistcrio ela Gnrt-rn. de 20 de J<'ev~reiro pro
ximo pa~sado, )lanrlou Yossa .Alteza Imper·i:ll RegeutP., em Nom~ •lo IU1pet·ador, 
remetter ao Conselho ~upremo ~lilitar os inclusos p:tpPi~, nfim dn consultar com 
smr p·trr>cer Ri os Cadetes P. praça~ de prt•t JH)de~n sPr procuradol'e!i extrajudi
ciae~. não ~~; de sem:. pais e Jila.l't.Hlt(~s. como (e (jurteS(ptet' outras JWS~on'S. 
~ohre e~te assnmpto intol'ma. a ia Sec~~ã,, da. Repartição Fiscal que os 

Avüws de 1-í de Abril de 1818, 11 de Fevt•r<~h·o de u~;lg, 1 e 19 de Deze;J.lbt•o de 1864 
e Orde1n do dia. n. :35 de 2J de 2\.Iarço de tS:l'i: declarauJ que a!'~' praç.•ts de pre·t. 
reput~tm-~e OI'/Jhãos da arlministra~.ão militar·, t,e:u como os Gatletes, por terem 
a. Ines'lHl. quali< ade. 

Que ne:5tes tt~rmos, a prohibiç-ão Ue serem es~es milit:lr<•s procuradores extrn.
judiciaf"S é manifest:t, parecendn-lhe tambem cla.ra n. inc•lmpa.tihilidade dos dous 
exercicios, porque o soltlado s•J ptide s:thir tlu qu:trtel para o serviço que lhe 
fõr ddermina.dn, ou por licenc:a (}e seus ~npel'iot·P~ pol' alg-unws horas. 

O Con~nlho Supremo ~Iilitar diverge tla opinião emittida · pela. Repartição 
Fiscal. 

o\ prevalecerem as razões em que se baseou no final 1la sua informação, e o~ 
argum<>ntJs que a.<lduzíu para firmai-a, seg-ue-se 'PW os otnciaes.~uregimentados 
não po<h~m igualmente ser procuradores extrajurhciaes, porque, as~un como as 
praças de pret e Cadetes, estão sujeitos á admmistrnção militar, e não poUem 
disp!lr de si, desde que tenham qual(tuer serviço a desf~mpenhar dentro ou fóra. 
do quartel, e não obtenham lic~nça. com prazo sufficient(~ para occulla.rem .. se de 
seus interesses particulares. · 

_Convem maiR ponderar que, si as praç.as de pret, como diz a Repartição Fiscal, 
sa.o consideradas ~~rphãos, tutela1fos da ndlllinistrn.'.~ão militar, essa. condição 
os não p1·iva do c·tsamento, do direito de educar os filhos, fazer testamento, 
ndqnirir hens e g-eril-os como melhor jnlg-U<'Ill a hnm ,],~ ~ens inter~sses e de su:t. 
familia. Or"\, si tu.do isto é licito a esses militar·e~, n:io ,_; pos~ivel jnlgal-os 
incompet<mtes para exercerem attribniçõe~ tle muito menos Íluportancta, como 
são a.s inlwrentes As de proc'lradores extrajudiciaes. 

E·n torlo ca~o o que é evidente e incontesta.vel é que não Pxiste ab~o1uta
mente na lcgislaç-.ão do Imperio disposição nlguma. fJUe prohiba ao militar, 
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q e prohiba ao militar, qualquer que seja a sua posição, de offi-
ci 1 ou pra')a de pret, ser procurador em causa propria, na de 
seus pais e parentes, e mesmo de quacsquer outras pessoas, não 
estão os cadetes e demais praças de pret inhibido:; de ser pro
curadora:; ex tr;ljw liciaes. 

Deus Guar1le a \'. Ex.-Thoma:; Jose Coelh<> de Almeida.
A S. Ex:. o Sr. João Alfredf) Corroa de Oliveira. 

N. 6:3- A YlSO DL~ 21 DE JUNHO DE 1888 

.-\utorisa a Direct•>ria elo .\r;enal tlE' Guer1·a da Côrte a mandar 
apresentar ao Ajudante General o~ operarios militares que 
devam ser tran~feritlos para o l~xerd to, e a remeLler para as forta
lezas de Santa Cruz e Lage as praças que, por seu irregular 
p~oceuimento, precisarem ser <J>rrigiclas disciplinarmen\e. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 21 de 
Junho de 1888. 

Mande Vm. recolher á f,)!'taleza 1le Santa Crnz, afim de ahi 
aguardarem destino, ns praças do cot'po de opcrarios militares 
desse Arsenal, de que trata em seu officio n. 4 de 21 do cor
rente, as quaes deverão ser postas à disposição do Conselheiro 
Ajudante General, a qnem nesta data se ex:pcrle A vi;o (*); 

qualquer que sej3: a sua pnl4içã.t) !lo ofHchl ou pra.ç1. JP- pt'Pt, de s1~r procnt·::tdOl' 
e;.n causa proprm~ n·t de :--'~us pais, parentes e Hlf~S 1 uo de quaPsquer outras 

pe!~~~~~·, pois, á vista 1lo qu(>: Hca relatado, é o Conselho Supt·c~Io l\.filitnr de 
paL·ecer que os Cndetes e IJraça.s de pret podem ser procuradores extr:JjUllicine~, 
uão só tle seus pais e parPnte~. como de qun.esquer uutrns pessoas. 

V uSS!l Alteza lw perial, porém, melhor Resolverá. 
Itio de .Janeiro, ·Í de Junho de 1888.-ltfargu<z de Tamandaré.-ltf11rque• da 

Gavea.- Soares de Andréa.- H. de Beaurepúre.- B. de Ivit1heim1.- E. Barbo:a. 
- M. Reis.- Pereira de Can:alllo.- Abreu. 

t •) Ministerio <los ~egocios d:1 Guerra.. -ltio de Janeiro, 21 de Junh-o 
~~. . 

lllm. e P:xm. Sr. -Declaro a V. Ex., para seu conhecirr.ento e fins con
venientes, que fica autorisado a transferir para. os corpos de artilharia, sempre 
que ahi forem mandados apresentar pelo Director do Arsenal de Guerra da 
üôrte, ns praças do respectr\'O corpo de operarias militares que se acharem 
incursas no art. 2ô7 do Regulamento de 19 de Outubro de 18•2, providenciando 
V. Ex. para· que "Sejam •·ecebidas nas fortalezas de Santa Cruz ou da La~:;e 
as praças do ·mesmo corpo que, por seu irregular procedimento, p~·ecl
sarem ser corrigidas d iscipJinarmente. 

Deus Gu~rde a Y, Ex.- Thoma: Josl Coel!&o "' Almci<la.- f>r. Conselheiro 
Ajndnnte Genet·al, 
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ficando Vm. autOrisado a proceder por esta fórma em casos 
identicos, e bdm assim a mandar para aquella fortaleza. ou 
para a da Lage as praças que, por seu irregular procedimebto, 
precisaràm ser corrigidas disciplinarmente. 

Deus Guarde a Vm.- Thomll:o Jose Coelho de Almeida.
Sr. Director interino do Arsenal de Guerra d<t Córte. 

N. 64 - A VISO DE 29 DE JUNHO DE 1888 

Faz extensiva aos operarios e serventes do APSenal de Guerra da Côde 
a disposição do Aviso de 26 de Janeiro de 1887 sobre fornecimento 
de 'medicamentos. 

Ministerio dos Negocios dtt Guerl'a.- Rio de Jaheiro em 29 
de Junho de 1888. 

Tendo este Ministerio resolvido f<tzer extensivos aos operarios 
e serventes do Arsenal de uuerra da Córte os favores conce
didos por Aviso de 26 de Janeiro do anno proximo passado aos 
officiaes dos corpos especiaes e empregados das RepartiÇões do 
mesmo Ministerio, . relativamente ao fornecimento de medica
mentos por esse Laboratorio, assim o declaro a Vm., para seu 
conhecimento e governo, convindo ·que Vm. remetta men
salmente ao Director daquelle estabelecimento a conta discri
minada da importancia de taes fornecimentos, para que se pro
ceda à competente indemnização. 

Deus Guarde a Vm.- Thomas Jose Coelho de Almeida.
Sr. EncarregadÔ do L'l.boratorio-Chimico Pha~maceutico Militar. 

N. 65- A VISO DE 2 DE JULHJ DE 1888 

Declara que as contas dog medicamentos fornecido> pelo Hospital Mi .. 
ii!ar da Côrte devem ser-organizadas e assignadas pelo respectivo 
Escrivão, á vista dos recei~uarios ramett.ido~ pelo pharmaceutico. 

··' 
Ministerio dos Negocio:; da Guerra.- Rio de Janeiro em 2 de 

Julho de 1888. 

Dechtro a Vm., para seu conhecimento e em addita.mento ao 
meu Aviso de 14 de Junho ultimo, que, de accordo com o parecer 
do Conselheiro Cirurgião-mór do Exercito, as contas dos medica-
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ientos fornecidos por esse Hospital as repartições estranhas ao 
inisterio da Guerra devem ser organizadas e assignadas pelo 
scrivão desse estabelecimento, á vista dos receituarios.remetti

dos pelo tJharmaceutico, com os respectivos preços e rubrica do 
I• medico . 

. Deus Guarde a Ym.- Tlwma::; Jusd Coelho de Almeida.
Sr. Director do Hospital Militar da Corte. 

~. GG- .\ YISO DE 3 DE JULHO DE 1888 

Deferindo o rertu•·t·imeuto em que um .\!feres do 7o batalhão de infan
tztria pede que a e na prac;;1. seja eonlada d" 11 de Janeiro <le 1871, 
data em rpte pela primeira vez se ali.stou no Exercito, de cujo serviço 
foi escuso, por in<"apacidarle physica, em 18 de Setembro de 1874. 

1\linisterip dos Negocias da Guerra . .,...... Rio de Janeiro em 3 de 
.Julho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- r>eferinrlo o rcf]uerimcnto em que o Alfe
res Arthnr Neptuno rlc Boulevard, rlo 7° batalhão do infantaria, 
pede que a sua praç>a .~~ja contada rlc 11 de Janeiro rio 1871, data 
em que pela primeira vez se alistou no Exercito, de cujo serviço 
foi escuso, por incapacidade physica, em 18 de Setembro de 1874 e 
não em 20 de Dezembro de 1878, em que de rwvo se alistou no 
mesmo Exercito, declaro a Y. Ex., para ~cu conhecimento e 
execução, que, di~[JOndo os Avisos tle 21 de Agosto de 1883, 4 
de Julho e 31 de Dezembro de. 1884, que o imlividuo escuso por 
incal?acidacle physica póde verificar nova prnça, conservando a 
qualidade da primeira, para completar o tempo a que estava 
obrigado a servir, devo o supplicante e totlos os olllciaes que 
estiverem em identicas circumstancias occupar no Almanak mili
tar os logares que lhes competirem por sua antiguidade de pra
.ça, ·contada ,por addição do tempo anterior ao adquirido pelo 
segundo alistamento. • · 

Deus Guarde a V. Ex.- Thorna::; Josd Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 
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N. 67 - A VISO DE 4 DE JULHO DE 1888 

Determina que. seja concerta(}o po 1\.rsenat de Guerra ·o armamento 
que para esse fim lhe for r2mettirlo pelos corpos e ésLabe!ecim"entos 
militares da Côrta. 

Ministerio dos Negoci"os da Guerr.t. -Rio 1lo Janeiro em 4 de 
Julho de 1888. 

Fica Vm. autorisado a mandar concertar nesse Arsenal o ar
mamento que para esse fim lhe fôr remettido pelos Commamla.n
tes de corpos e Chefes de cstauel~cimentos militares existentes 
nesta Côrte. 

Deus Guarde a Vm.;_ Thoma; Josd Coelho de :illlzcitla.
Sr. Dir·ector interino do Arsenal de Guerra du, C<"ortc. 

d'>d't:AP~ 

N. 68 -AVISO DE 4 DE JCLHO DE lKS:~ 

Resoh-e a consulta feita pelo Commanrl:ull·' do U·' l,alaihão c!.• infan
hria, t'"lativamente ao modo de procetler-~e c<~m mna prac;_:t que tem 

de ser ~,;c~tsa por incap:tcida•lo physic:t, ~etHlo tlevethr:t à Fazenda 
::\acional, ao meSlllO tempo que e cre [ora t[C YCncim<m\osn farda
mentos. 

Ministcrio dos Negócios th Guerra. - !tio tlc Janeiro em 4 de 
Julho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solw~ão ú consulta qne fez o CommaJ;J.
dante interino do 14° hattlhão <le inf;mL\t•ia, a fJUO se refere 
V. Ex. em sua informação de Jo tio .Junho proximo passado, re
lativamente ao modo de procedet·-se com nma praça que tem de 
ser escusa por incapacidade physic:t, sendo devedora it Fazenda 
Nacional, ao mesmo tempo qne é credor<t por vencimentos e· far
damerrtos em importancia inferior ú sna diviua., declaro a 
v. Ex., par..t i;lCU conhecimento e fins. con.-euientcs, que a tal res
peito se deve proceder de accordo com a Portarin. de 29 de De
zembro de 1885, acerca do :solrlndo tlo 2° lntalhão de artilharia 
José Joaquinl das Mercês.(") '-

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma:; Jo:d C oclho tlc Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

(') i\litlisleril) dos Negocios cb Gu:•rra.- Itio <le Janeiro, 2J tle De
zembro de 18Sú. 

A' Repartição de Ajmla.nt' General.- Tenha baixa tlo serviço do 
Exercito, por conclus:l.o tle tempo de praça, o soldado tlo 2° batalhão de 
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N. 69- AVISO DE 14 DE JULHO DE 1888 

~tt>visa o Ar enal de Guerra a mandar [eoncerta-r.qualquel." peça de 
: fi:arreiamen to. da· Escola Milihr, :Sempre que lhe fàr l'équisitado. 

Ministerio do> Negocios dtt Guerra. - Rio de Jãneiro eni 14 
de Julho de 1888. 

Mande Vm. concertw nesse Arsen~l, sempre que fór requisi
tado pelo Commandante dtt Escola Militar da Córte, qualquer 
peea de arreiamento pertencente á mesma E;;cola: 

Deus Guarde a Vm.- Thomrr.; Josd Coelho de' 11lmeida.
sr. Director interino do Arsenal de Guerra da Co1·te. 

N. iO - A VISO DE 20 DE JULHO DE 1888 

O (Ajudante do Apontador do• Arsenal de Guert·a, quanclo substitue o 
Apontad0r, nã•) tem direito â ter.;a parte da gratificação dMte. 

Ministerio dos Ne~ocio;; tht Gnerra.- Rio de Janeiro em 20 
de Julho de 1888. 

Declaro a Vm., p:m:t seu conhecimento e em resposta ao seu 
officio n. 5 de 23 de Junho findo, que bem procedeu o Thesouro 
Nacional impngn;mdo o abono da terça parte da gratificação de 
Apontador do Ajudante dos Apontadores desse Arsenal, por isso 
que a substituição a que se refere o art. 323 do Regulamento 
approvado pelo Decreto n. 5118 de 19 de Outubro de 18i2 não 
tem appli~ação ao referido Ajudante, que, na f<tlta de qualquer 
dos Apontadores, não presta serviço de nature7.a diver:;a daquelle 
111 que é obrigado a desempenhar na sua qualidade de auxiliar. 

Deus Guarde n Vm.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Director interino do ,Arsenal de Guerra da Córte. 

armharia. a p~ Jos~ Joaquim das Mercê~, levando-se em conta da 
divida qu~ telll para com os cofre~ publicos a importaneia da gratifi
cação de tempo acabado, qu~ deix•m de recebJr, e ficando assim l'ele
vado do re~tante da indemnização a que est.í. sujeito.- Joã9 JoJé de 
Oliveira .• Tunqueim, 
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N. 71 ..... A VISO DE 2 DE AGOSTO DE 1888 

Declara ·que a praça casada, com filhos, recolhida ao A11ylo dos ~~v_a· 
lidos da Patria e qne não f,)r arranchada, deve perceber ém dinheiro 
a raçiio q né- competir a uma praça, como no'l cot'Pos do Exercito. 

Ministerio dos Nogocios da Guerra.- Rio do Janeiro em 2 
de Agosto do 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução á. consulta que lhe foi feita 
pelo Commandante do Asylo dos Invalidos da p,ttria, em officio 
n. 162 de 6 de Junho ultimo, sobre o pagamento, em dinheiro, 
do valor das mções mandadas abonar por A viso de 25 de Feve
reiro do corrente anno ás mulheres e filhoR das praças casadas 
que se acham no mesmo Asylo, declaro a v. Ex., para seu 
conhecimento e fins convenientes, que as praças nestas condi
ções que forem incluídas naguelle estabelecimento devem, em 
geral, ser arranchadas e forn"'lcidas de generos, de accortlo com 
o referido aviso, e quando forem des:trmnchadas só poderão 
receber em dinheiro a ração que competir a uma praç'l., a exem
plo do que se pratica nos corpos do Exercito. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de .\lot~<ida.
Sr. Quartel-Mestre General. 

N. 72- CIRCULAR DE 3 DE AGOSTO DE 1888 

Declara que nas cidades, onde s6 ho,JVer um corpo de guarnição, não 
é applicavel a Circular de 17 de Setembro do anno passado sobre 
a organização das commissões que ·têm de examinar volumes re
mettidos pela Intendencia. 

l\linisterio dos Negocios da Guarra.- Rio de Janeiro em :~ 
de Agosto de 1888. 

Circular.- Illm. e Exm. Sr.- Determimtnrlo a Cit·cular de 17 
de Setembro do anno proximo passado, que as commissões encar
regadas da abertura e exame dos volum9S enviados pela Inten
dencia da Guerra para as Províncias sejam compo3tas de officiaes 
estranho3 aos corpos ou estab;Jlecimentos militares a quo se des
tinarem os mesmos volume3, declaro a.V. E~.p~ra sen conheci
mento e execução, que nas cii}Adéli,, f!lllt-,que só ,existir_ um corpo 
na respectiva guarnição, ,-s-êjac-~91\®W;lld.'. a flél .ob!!ervancia 

./ ·. ' ') 
/'/ 

:} .' \ ~·,·.", ") 

D t.. ~ . '~.J , 
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quellà circular, afim de evitar-se a despeza ·com o transporte 

e. o!Hciaes de outras localidades p:~.ra fazerem parte de taes com
Issões. 

Deus Guarde a V. Ex.-Thoma:: Jose Coelho de "ilmeida.
Sr. Presidente da Provincia d .•.. 

N. i:l- A \'ISO DE 6 DE AGDSTO DE 1883 

Autori-;a o Dic·edor do .\r.scnal dP GuPrra da Bahia a remetter clire

etanH·ntr• n,, CnmlJlan~tantB das .\nnas 05 O}H~rarios 1niH!ares que 

le!tham de se.· lran;;fet•ido-; para DS e:1rpo~ d,: artilharia. 

l\linistcrio tlo~ l\cgocio~ da nnerra.- ltio de Janeiro em 6 
de Ago5to de lH83. 

lllm. c E~.m. Sr.- Declaro a v. Ex., pnra seu conhecimento 
e em solnçii.o no seu officio n .. 86 de 9 de Julho proximo pas
sado, que tica o Director do Arsenal de Guerra dess:~ Província 
autorisado, confc>rmc prrle, e a exemplo do que se pratica no 
desta Córte, a rcmetter directamente no Comm~ndante das 
"\rmns, afim rlo terem o conv.3niente de,;tino, os opcrarios mili
tares que, por man comportamento on negação par•~ os otncios 
mccanicos, rlevam ser transferidos para os corpos de arti
lharia, de conformitbrle com o art. 2Li7 do respectivo regu
lamento. 

ncn,o; Gnarde <t V. Ex.- Tlwma;; .Josd Coelho de Almeida.
Sr. Presirlcnte d~ ProYinch tb l3ahh. 

N. i-!- A VISO DE 8 DE AGOSTO DE 1888 

' ' Declara que nu (fornecimento de rewolvers aos offtciaes do Exercito 
devem ser incl,.lidm; os acc~ssorios qae forem p~tlidos, mediante 

inclemnização. 

1\linisterio rios Ncg-ocios da Gtwt'I'a.- Rio de Janeiro em 8 
de Agosto de l88R. 

Declaro a Ym., para sen conhecimento e Iins convenientes, que 
no fllrnecimento de rewol vers aos offiehes do Exercito, de que 
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trata o A viso de 8 de Marco ultimo, dirigido ao Quartel-Mestre 
General, devem ser incluidos os accessorios que forem pedidos 
pelos mesmos officiaes, mediante indemnização. 

Deus Guarde a Vm.- Thomas. Jose Co~lho de Almeida.
Sr. Director interino do Arsenal do· Guerra da Córte. 

N. 75-AVISO DE 11 DE AGOSTO DE 1888 

Manda Potabelecer na Escola l\Iilita.r da Côrte um mus~n, ond·~ possam 
os alumnos estudar !JS diversos systema.q tle armamento. 

Ministerio dos Nego~ios da Guerra.- Rio do Janeiro em 11 
de Agosto de 1888. 

Sendo do toda a conveniencia estabelecer na Escola Militar da 
Córte um museu, onde possam os alumnos .estudar os diversos 
systemas do armamento em uso no nosso c em outros Exercites, 
providencie Vrn. para que sejam para alli remettidos um exem
plar de cada um dos typos dos que houver disponiveis nesse 
Arsenal, afim de se dar começo á organização do ilito museu. 

Deus Guarde a Vm.- Thoma; Jose Coelho de Almeida.-· 
Sr. Director interino do Arsenal de Guerra da Côrte. 

N. 76 - AVISO DE 30 DE AGOSTO DE 1888 

Declara. qne os engajamentos começam a ,·igorar da data em que 
são realizados. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 30 
de Agosto de 1888. 

Illm. e Exm. Sr . .:.... Declaro a v: Ex., para seu conhecimento 
e em solução ao seu officio n. 1421 de 10 de Abril ultimo, que 
ao 1• Sargento do I• regimento de artilharia a cavallo .João de 
Oliveira. Barboza não assiste direito ao pagamento das quotas 
do premmde engajado a que sejulga com direito, de Outubro do 
anno proximo passado a Janeiro deste anuo, visto que, de accordo 
com o disposto no Aviso de 21 de Setembro de 1881, dirigido á 
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Presidencia da Província de Minas Geraes, os eng~amentos 
começam a vigorar da data em que são realh:ados e não dàqp.ellà 
em que as praças do Exercito terminam o seu tempo de serviço. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma; José Coelho de Almeida.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. i7 - CIRCULAR DE :10 DE AGOSTO DE 1888 

ProVidencia p~ra que os pedi1los de medicamentos se achem na 
c .. ;rte ;1 l~mpo de serem satisfeitos. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 30 
de Agosto de 1888. 

Circular.- Illm. e Exm. Sr.- Ten1lo notado que os pedidos de 
drogas e medicamentos para provimento das pharmacias militares 
chegam em geral ·á Côrte muito demorados, não obstante as 
reiteradas recommendações deste Ministerio, e parecendo seme
lhante demora proposital, afim de que taes artigos não sejam 
fornecidos pelo Laboratorio Chimico-Pharmaceutico Militar, do 
que re.:;nlta grande prejuízo aos cofres publicas pelos preços 
elevados por que são comprados nas Proviucias, cumpre que 
V. Ex. expeça as mais terminantes ordens para que os allu-

. didos pedidos se achem nesta Secretaria rle Estado com a precisa 
antecerlench, de mo1lo n poderem ser em tempo satisfeitos por 
aquelle laboratorio, devendo os respectivos otncios de remessa 
ser registrados no Correio, para que se possa verit1car a causa da· 
demora, qn,1IHio a houver, e poder-se responsabilisar a quem de 
direito. 

Deus Gu.trde a V. Ex.- Tho~nu Josr: Coelho de Almeida.
Sr. Presidente da Província d .... 

N. 78- A VISO DE 11 DE SETEMBRO DE 1888 

Declara. que os officiaes dos corpos Jpeciaes, a.ddidos á Repartição de 
Ajuda•1te General, só de"vorãb percAber ~ã.nta.gens geraes. 

. Ministerio do.; Negocias d;t Guerra.- Rio de Janeiro em 11 
de Setembro de 1888. 

Declaro a V. S., par,t seu conhecimento e execução, que aos 
offiaiws dos corpos especiaes, addidos á Repartição de Ajudante 
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Genet·al, sóment~ devem ser abonadas, do I• do corrente mez em 
diante, vantagens geraes e não vencimentos de estado-maior 
de 1 a. classe ; ficando assim revogado o A viso de I O de De-
zembro de 1879; .· . 

Deus Guarde a V. S.- Thomaz Jose Coelho de A.lmeida .
Sr. lnspector da Pagadoria das Tropas da Córte. 

N. 79- A VISO DE 12 DE SETEMBRO DE 1888 

Determina que os descont1s para indemnização do valor dos medica
mento~ fornecidos aos operarios do .\rs~nal da Guerra sejam recebidos 
no dia do pagament:J da~ ferias, e a sua importancia recolhida á 
P~gadoria das. Tropas. • 
Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 12 

(,!e Setembro de 1888. 

Declaro a Vm., para seu conhecimento c em additamento ao 
. meu A viso de 29 de Junho ultimo, que a importancia dos descon
tos que soll'rerem nos, respectivos joruaes os opera rios desse 
Arsenal para indemnização de medicamentos fornecidos pelo 
Laboratorio Chimico-PharmaC$!Ulico Militar, deve ser recebida no 
dia do pngamento dos mesmos jornaes e recolhida à Pagadoria 
das Tropas da Côrte pelo Agente desse estabelecimento. 

Deus G:mrde a Vm.- Thoma:: Jose êoelho de Almeida.
Sr. Director inte!'ino do Arsenal de Guena da Côrte. 

N. 80 - A VISO DE 13 DE JSETEMBRO DI'.: 1888 
J 

Sohre o fornecimento de medicamentos aos olllciaes do ExercÚo. 

Ministerio d{)s Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 13 
de Setembro de 1888. (") 

lllm. e Exm. Sr. -Em solução à consulta feita pelo.l 0 medico 
do. Hospital Militar da Côrte, e da qual trata V. Ex. ctn 
sua informação de 18 de Agosto proximo passado, declaro 11. 

(')Vide Aviso de 15 de Cuiubro. 
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J.. Ex., para os fins convenientes, ~ue o;; otHciae3 dos corpos 
Jrregimentados e em serviço effectivo nos mesmo.;;, devem ser 
fornecidos de medicamentos pela pharmacia daquelle estabeleci
mento, visto terem tlircJito a semelhante fomecime~to por' conta 
do Estado. 

Quanto, port:•m, aos olllciacs empregaLlos na Repartição a seu 
cargo, na 1le Qnartel-:\lestre <_<eneral, nos estaLlos-maiorcs das 
brigrula,;, no ,\r,;cnnl de Guerra c em outras Repartições achninis
trativas, exercon1lo, portanto, commissões especines. só podem 
ser suppriilos ele medicamentos pelo Laboratorio Chimico-Pharma
centico ~lilitar, licando sujeitos á competente indemnização, na 
forma da,; orrlens em vigor. . 

Detis nual'do a\' . . Ex.-Thoma; José Coelho de Almdda.
Sr. Conselheiro "\jmlantc GenCial. 

N. 81- AVISO DE 13 DE SETEMBRO DE 1888 

Declara que a gratilica~.;[o rtne compet" <tos enfermeit·o,-m,·n·es das 
· enf,,rmat·ia• militar.'-; •' 1le 20:';1)1)1) e niio de JO.)IJOO como f0i mencio
nado no .\,-i,., tle l'l rk .Jnnh<> destrl a.ntHJ. 

1\linisterio dos Ne . .cforios da Guerra.- Rio de Janeiro em 13 
de Setembro de 18fl". 

111m. e Exm. Sr.- Declarou. V. Ex., para seu conhecimento 
e em solnç:'to ao seu olficio n. 25 de 7 do Julho ultimo, que ao 
Enfermeiro-n11il' clit Enfermaria deSSit Provinch deve ser abonada, 
além dos vencimentos militares, a gratificação de vinte mil réis 
( 20$000), de nccordo com a tabella annexa ao Regulamento de 
7 de l\Iarço de 1857, e não a de quarenta mil réis ( 40$000) como 
foi mencionado no Aviso de 19 de Junho anterior. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma::; José Coelho de A.lmeida.
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 
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N. 82 - A VISO DE 2~ bE SET-EMBRO DE 1888 

Delet'mina que se marque nm prazo para os officiaes apresentarem 
seus requerimentos renunciando a( tran~ferencia para oi c:orpo de 
engenheiro~. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio do Janeiro em 22 
de Setemhro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em ~oluç<io ao rccJnerimento elo Capitão 
do !:)• batr.llião de infantaria .Joaquim l<'el'llanrles •lc Andrade e 
Silva, pedindo ser considerud,1 cornprchewlido na excopçã<) do 
art. 4• da Lei n. :Jl69 de 14 de Julho tlc IH8:l, vbto não lhe 
convir sct· transferido pura os corpas de eng-c•nheiro~ e estado
maior de In classe, com perda t\c antignidarle de posto, declaro a 
V. Ex., pura os devid~Js elfeitos, que, de inteiro ac!'ordo com a 
sua informação de 11 do corrente, a rPnuncia que litz o refe
rido olficial só póde ser acceita p:mt o primeiro dus ditos corpos, 
na forma do mencionado artigo, não o sendo para o segundo 
•porque a lei não concede esse direito. 

Outrosim, cumpre, como indica V. Ex., qne se marque um 
prazo para os officiaes nas condições de• peticionaria apresen
tarem seus requerimentos, renuncinndo a transt'erqnci:•. para o 
corpo de engenheiros, a contar rht tlata em que adquirirem di
reito tL semelhante transferencia (~), .atim •le evitarem-se os 
inconveniente.; por V. Ex. apontado,; em a sua a\lu!li!la in
formação, 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma:; JosJ Coelho de "llmeida.
Sr. Consqlheiro Ajudante Gener·al. 

N. 83 _.: CIRCCLAR DE '24 DE SETEMBRO DE 1888 

Determina 'l"e não sejam deslig-ados dos corpos, sem que preceda a 
competente requisição, os "officiaes e praças fjlle obtiverem licença 
para estudar nas E_scolas l\Iilitaws. 

Ministerlo dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 24 
de Setembro de 1888. 

Circular.- Illm. e Exm. Sr.- Tendo-se determinado, pela. 
Circular de 24 de Julho de 1884, publicada na Ordem do dia 
n. 1863, da Repartição de Ajudante General, que r1ão sejam 

(')Marcou-se o prazo de tres mezes ( O~dem do. dia n. 2211 ). 
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t_lesllg-ados dos respectivos corpos, s!lm que preceda a competente 
requiSição, os officiaes e praças do Exercito que obtiverem li
cença para estudar nas Escolas Militares, e cuja observancia. foi 
recommendada pela Circular lle 4 de Março de 1886, chamo de 
novo a attcnção de V. Ex. para semelhante disposição, atim de 
evitarem-se dcspeza:> innteis com o transporto daquelles que, 
por não se poderem matricular, tenham de regressar a seus 
corpos. 

Deus Guarde a V. Ex.- ThomaJ JrJsJ Coelho de AltJ~eida.
Sr. Presidente da Província d .... 

-C~ 

N. 84- .\ YlSO DE 2-t DE SETE~IBRO DE 1888 

Declara rtne dP,·e reverter a primeira classP, an\~s mesmo de com
pletar o an;w de aggregaçào, o official que, achando-se na segunda 
cl:tss~ do Exercito, f<!r, em in•Joec~ão de sa~ule, julgado prompto 
parll o :;:.erviço, 

l\linisterio rios Negocio.-; ria nnot'r::t.- I tio de Jancii'O em 24 
r\e Setembro r\e IXHS. 

l\lm. c Exm. Sr.- Dllclaro a V. Ex., para seu conheci
mento c Uns conYenientes, que, de accortlo com a sua infor
mação r\e D dr~. Julho proximo passado, com a qual submetteu 
á consirleração deste Ministerio a acta da inspecção de saude a 
que foi sujeito na Província da Bahia, em 27 de Junho antel'ior, 
o Cirurgião-mor de !Jrigada Dr. Antonio Pereira da Silva Gui
marães, aggregado ao Corpo de Saude por Decreto de lü de 
Dezembro 1lo anuo timlo, 1\eve o ollicial da za classe do Exercito, 
considerado em inspccçiio de saude prompto para o serviço, 
como aquelle Cil'urgião, reverter á 1"- classe, antes mesmo de 
completar o anuo de agg-regação; ficando assim revogado o A viso 
de 2ü de Agosto do citad? anno. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoinaz Jose Coelho de .tilmeida.
Sr. Conselheiro Ajuclanto General. 
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N. 85- A VISO DE 25 DE SETEMBRO DE 1888 

Declara que os( concertos de lque neceS'~Harem os proprios nacionaes 
cedidos gratuitamente para resiílencia de officlaes reformados, 
viuvas, etc., devem ser por estes executados. 

Ministerio llos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 25 de 
Setembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo sido submettidas a consideração 
deste Ministerio reclamações sobre concertos de IJ.Ue carecem 
varios proprios nacion~s, cedidos gratuitamente par,t rosidencia 
de oftlciaes reformados, viuvas, etc., declaro a V. Ex. que só 
poderão ser executadas por conta do Estado as obr,ls de segu
rança de que necessitarem aquelles predios porquanto os 
demais concertos devem ser feitos pelos indivíduos IJ.Ue os occu
parem, os qnaes são obrigados pela conservação dos mesmos, 
como tudo se acha determinada om o A viso de 7 de Maio de 
1880, dirigido a um dos antecessores de V. gx. 

Deus Guarde a V. Ex.- Tlwmas José Coelho de Almeida.
Sr. Marechal de Campo Quartel-Mestre General. 

~. 86 - A VISO DE 27 DE SETEMBRO DE 1888 

• Manda que em ordem do dia se dtl conh,)cimento Lia data da termi · 
nação do conselho de guerra a que responder qualquer praça do 
Exercito, para que dessa data em diante cesse o abono da gratifi
cação •le voluntario ou de engajado. 

Minis te rio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 27 de 
Setembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ao officio n. ~~Ó2l de 30 de 
Agosto ultimo, do Commandante •las Armas da Província de Per
nambuco, que V. Ex. transmlttiu a este Ministerio com a sua 
informação de 15 do corrente, acerca da consulta feita pelo 
Commandante do 14• batalhão de infantaria, si deve suspender a 
gratificação de voluntario das praças Vicente Grogorio de Oli
veira, Manoel Pedro da Costa e casimiro José Gonçalves que, 
tendo respondido a conselho de guerra, aguardam decisão do 
Conselho Supremo Militar de Justiça1 declaro a v. Ex., para os 
fins convenientes, que, segundo p~l;lce!tuam a. 'Imperial Resolução 
de 27 de Julho de 1866 e os Aviaos t;l~1 J-9d~ ,Jjl'lUQ de 1871, 5 de 

G.-Decisõesdei888 5,/. ,\\\ ' 1 '·' ' · . 
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Abril e 13 de Outubro de 1880, e 25 de Outubro de 1881, as 
g~atiticações diarias de voluntario e de engajado são suspensas 
desde que a praça é condemnada em primeira instancia e a contar 
da data dn. sentença, embora tenh::t depois de ser-lhe restituído o 
valor de taes gratificações por ser ella atinai absolvida pelo Con
selho Supremo; cumprindo, portanto, conforme V. Ex. propõe, 
que em ordem do <lia se dê conhecimento da dattt Lla termi
nação do conselho de g~terrn., época, em que o processo passa a 
aguardar decisão daquelle Tribunal. 

Deus Guarde :1 V. Ex.- Thoma:; Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 87 -A VISO DE 29 DE SETEMBRO DE 1888 

Declara que a mulher de um offtcial arregimentado do Exercito, re
sidindo temporariamente em logar differente daquelle em que serve 
seu marido, tem direito a fornecimento de lmedicament0s por conta 

do Estado. 

Ministerio dos Negocio.:; dn. Guerra.- Rio de Janeiro em 29 de 
Setembro de 1888. 

lllm. o Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para os fins conve
nientes e em solução ao requerimento do Tenente do' 5o regimento 
d_e ~avaliaria Candido de Azambuja Rangel, por essa Presiuen
ma mformado em 2 de Agosto proximo passado e no qual o mes
mo official pede que sejam fornecidos medicamentos por conta do 
Estado it sua sogra, D. Maria Amelia Bruce, mulher do Coronel 
João José d&l Bruce, embora resida provisoriamente em Bagé, ao 
passo que seu marido se acha em Sant' Anna do Livramento 
comma:ndando o 4° regimento da referida arma, que, na fórma 
do Avtso de 21 de Outubro de 1884, deve ser feito tal forneci
mento. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida.
<;r. Presidente da Provincia do Rio Grande do Sul. 
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N. 88- AVISO DE 29 DE/SETEMBRO DE 1888 
I 

/,' 

Declara que não sa conta como de ,IÍargenteação o:' t3mpo que o officin.l 
inferior passa em destacamen~: occupado sómente no Cf)m'mando 
de guardas. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em 29 de 
Setembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ao o!licio n. 19G4 de 31 de Julho 
proximo passado, com o qual o Commando das Armas da Pro
víncia do Rio Grande do Sul trn.nsmitte a v. Ex. cópia do 
commando da guarnição e fronteira de Bagé participando que 
acham-se comyrehendidos nas disposições do A viso deste Ministerio 
de 26 de Abri ultimo, o 1° Cadete 2<> Sargento Carlos Sabino da 
Rocha, o 2° Sargento Manoel Corrêa e os 2"s . Cadetes, Forriel 
Leopoldo Pinto de Miranda, Antonio Corrêa. de Macedo e Ovidio 
Francisco Guerreiro, todos do 5• regimento de c:~.vallaría, os 
quaes têm estado destacados por tempo excedente a seis mezes, 
commandando guardas, na indicada fronteira, declaro a V. Ex., 
para que o faça constar em ordem do dia dessa Repartição, que, 
ile accordo com a sua informação de 19 do córrente, taes infe
riores e Cadetes não podem estar comprehenditlos no citado 
aviso, por isso que o facto de só comman larem guardas não 
constitue a grande parte das obrigações inherentes aos sargen
teantes, impostas pelas leis vigentes, como JJOsitiva e terminante
mente se exprime aquelle aviso, expedido sobre a pretenção de 
um Sargento que se achava em condições excepcionaes, fazendo 
quasi todos os. papeis de companhia e desempenhando as attri
buições que o regulamento disciplinar impõe aos sargenteantes 
de companhias, cumprindo portanto que a tal respeito seja 
observado o que dispoem a Ordem do dia n. 311 de 29 de Abril 
de 1862 e o Aviso de 25 de 011tubro de 1878. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma;; José Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 89- AVISO DE l DE OUTUBRO DE 1888 

Declara que os indivíduos que se alistam no Exercito tem I diNlitO 
á'~t~pa. do dia. immedia.to áqu~lle em que verificam praça.. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 1 de 
Outubro de 1888. · 

illm. e Exm. Sr.- Tendo V. Ex., com a informação da 
Repartição a seu cargo n. 786 de 25 de Julho ultimo, sub-
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m~ttido á consideração deste Ministerio o olficio que, em 14 
des:c;e mez, lhe dirigiu o Comm·mdaute das Armas da Provín
Cia (le Pernambuco, relativamente a irregularidade commet
tida. pelos 2° c 14" bat!1,lhões de infantaria abonando aos in
divíduos que têm verificado praça nos mesmos corpos a etapa, 
da data em que assentam praça, contra o <lisposto no~ Avi
~os de 5 de Junho •.lc 18GO e 14 <le Julho de l8Gl, declaro 
a V. Ex., para seu conhecimento e execução, que deve re
commen<lar, em ortlem•lo dia d.:> Exercito, aos Commamlantes 
t1e corpos e companhias isoladas que, de accordo com os citados 
~visos, o abono da etapa <leve ser feito do dia immediato áquelle 
~m que os indivíduos ,;c alistarem nas tlleiras do mesmo Exercito. 

Outrosim, declaro, f•m S0lnção ao c.ita.d•J officio, que, tendo 
§CIDelhantes al·onc:s ~ido feitos em '•úa fé, ba3eado~, posto que 
~ndevidamente, no .\ vi5o de 16 de Dezembro de 18li2, ficam 
os responsaveis por elles dispensados de indemnizar os cofres 
p;ublicos das respectivas impot'tancias. 

Deus Guartlc a V. Ex. - 1'hom"; Jose Coelho 1le Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

~-r-~ .. 

N. 90-AV1SO DE 5 DE OUTUBRO DE 1888 

Jileclara que "' of!eiaes <l<1eutes e inspeccionado~ do saude, com wmpo 
determina<lo para oen tratamento, tl•w~m, p~rn. perceber as respe
ctivas vantagens, requerer licençn., a qual, uma ve~ concedida, 
será contada lln. <latD, dn termo da inspecção. 

Ministerio tios Negocios da Gnena.- Rio de Janeiro em 5 
de Outubro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ao requerimento do Co
ronel João José de Bruce, qne acompanhou o olficio <lessa. 
Presitlencia n. 2167 de 6 de Junho proximo passado, e no 
qual o mesmo Coronel consulta si os olficiacs doentes e in
speccionados de s·tu•lA, com tempo determinado pam seu tra
tamento, são obrigados a solicitar licença para esse fim, e, 
caso não a solicitem, si póde a Repartição competente sus
pender o abono da etapa, durante o tempo em que se con
servarem em tratamento em seus quarteis, declaro a V. Ex., 
l!;tra seu conhecimento e execução, que os officiaes nas con
dições indicadas devem, para poder perceber as respectivas 
vantagens, requerer licença, a qual, uma vez concedida, será 
çóntada da data do termo da inspecção. 

Deus Guartle a V. Ex. - Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Presidente da Pt'ovincia do Rio Grande do Sul. 
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N. 91 -.AVISO DE 8 DE OUTUBRO DE 1888 

Declara que 01 officiaes reformados, por incapacidade physica, não 
podem ser con~trãngiiió5 a fazer serviço, quer civil, quer mi
litar, e não incorrem e.m penalidade quando a elle se recusarem. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em 8 ~e 
Outubro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.-Communico a v. Ex., TJara os tinsconve
nientes e em solução ao pedido feito pelo l\lajor reformado do 
Exercito Mnthias da Gama Ca hrnl de Vas<?oncellos, no requeri
mento informado pela Repartição a seu cargo em 17 de Feve
reiro ultimo, que Sua Magestade o Imperador,. Conformando-se 
com o parecer do Conselho Supremo Militar exarado em Consulta.· 
de 28 de Maio proximo pnssndo (*), Houve por lJem Mandar de
clarar: 

1 • • Que os officiaes reformndos não podem ser constrangidos 
a fazer serviço, quer eivil, qner militar, continnnndo a preva-

(*) ,:..:[·:::'.-llOR\.-1\fandou Vossa AltPza lmperinl H.eg-Pnh•, em Xome do Im
peL'a(lor, p•lr . .\ vis•l do !\IiniRt('J'in da Guerrn 1le 27 de Fevereiro proximo 
pft.Ssndo, remf'tt<~r ao Conselho f'npr('n1o ]!Jilitnr. pnrn. com~ultar com seu 
parecer, o incluso rPquerim~nto, rJeYidament~ informado. em qu~ o J\t~jor 
refor!l'tHlo do Exercito Mathins da G:nna Cnhraltlt~ Yn~concclloR p('cle esrbre
cinwntoR ~nhre os seguintes pontos: 

t.o O oflicial reformado, por motivo de mnlt>stín, comprovncla em inf;pecção 
de Rnudc, pó de ser constrnn~ido n fazPr o SPrvi,:o. :t indn mesmo moderado, 
qu~'r milita r, quer civil, para o qnnl f,) r clwmncln. ou continnnm a prevalecer, 
p:tr:t isentar-se desse servi4:;.o, os motivos da mnlcstin que o ohrignram ú re
formn. si tal serviço não fôr compatível com suas forçns 1 

2.o O official reformado, ainda. mesmo nchnittirln a. ~egund~ hypothese, incor
rerá em algumn pena ou respon~ahiHdarl(', por nfio t~r romp:trPcirlo no s~rvi~o 
milit:!.r ou civiL para o qual f<)!• chamado ? 

A 2a f'ecção dn Repartição de AjurlantP. General diz : 
c A Recc;,~ão é de parecer que, quanto ao serviço militnr, a q_uestão é clara. e 

fica r<'~olvida pelos proprios t~rmos da reforma. Não constttuP- a cJnsse dos 
reformndos reservn cro Ex<"rcitn ]lf'rmnnPnte. 

c Qunnto nos serviçfls e h· i~. a que~ tão nã1l serú faeíl ele ~er rP~nlnda. em thes~, 
porque essn. regalia p6de-se tornat· abusiva, não querendo o pr1vilegiarlo, como 
é facil de prever, acarretar com o onus da perda dos direitos civis correspon
dentes. T:mto mais que est" questão de perda de dir~itos civis e polilicos <§ 
regulada de um modo geral pelo poder competente. 

« Para não ir mais longe basta citar o cnso, nliits muito fncil de acontecer, 
de um official reformado empreg-ndo, no pleno g-ozo de seus direitos, preva.t.
eer-se de sua reforma. para eyimir-Re do serviço do Jury. 

c No ultim'? caso pnr~ce á ~f'eçã.n que, :'t)ém de não ser nmteria que possa ser 
regularla Eelo Ministel'io da Guerra, vóde ser resolvida como para o <"onimoni 
dos cidadaos brazlleiros. » 

A In a teria que faz o ohjecto dn consulta é bMtante melindrosa. 
A Lei n. ü4S de 1~ de Agnsto de 1~52 e as Imperiaes Resoluções de tl e 13 

de Ontubro dP f,Q6~l rC"p1tlnnl n conce~são da refo1·mn aos officines do nosso 
Exercito, como r<'COlllllensa dP vnliosn~ f-WrVif:o~ 1~n~:-;trulos na paz ou na 
~uerra. 

DevPntio o Governo, pf'las regras do direito militar, àmparo e protecção 
a elles e ás suns fam.ilins, não os ntirn de~humanamente, depois de muti
laflo~ ou inutilis:ulo~, nn Eeio dn Sf'cierla(le d'onde vif'rmn robu~tos e cheios 

· d~ VIda. DA-lhes o nece:;.:.~ario Iml:l que não morrmn :i fome, e prefere-os 
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lecer, para isentai-os desse ouus, os motivos de molestia que os 
obrigaram á reforma. 

2.• Que nenhuma pena póde ser imposta ao official reformado, 
que ·declarar n1ío poder fazer o serviço para o qual fór cha
mado. 

Deus Guarde a Y. Ex:.- Thoma:: Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro ,\judanto General. 

N. <J?- A VISO DE 8 DE OUTUBRO DE 1888 

Ddclnra. q'w o cna~jnmento da.s praçag <lo Exercito deve ser contado 
hr:> di:t immctli-;~o :írJnelle em que terminarem o tempo de serviço. 
I 

Ministerio elos Kc~ocios ,b, Guerra.- Rio do Janeiro em· 8 do 
OntnlJro tlo 1888. ~ 

lllm. o Ex:m. Sr.- Sua Tllagostrule o Imperatloe, C:onfor
mando-se com •) parecer rlo Conselho Supremo Militar, oxaraolo 
em Consulta tle 30 d'" Jnllw proximo passado, Houve por bem, 
Deferindo o requerimento do sohlado do 2• regimento de arti
lharia Joaquim dos Reis I'eeeir:1, por essa Rop:1rtiçiio inform:ulo 

pa1·a <''JJPI'I'f.!'OS puldicos f'n1upati\·0i:-: cnm as hicrarcllias de qnc goznxam 
no Exerc:to, ('lljn:-; v:·i\ ill'_!:illS, g:u·:wtias e isençi'ies jhc~ são totalmente crJnser
V:ldos. 
0~ nffici:lf"S I'Cf'li']IJ:H]o:-:, prll' lllOt~VO de HIO}c•~tia., quf~ O~ torn~ Íncapaze~ do 

sen·i·~') t]P p~tz ou gtt"l'l'a, ~ii_·, lilltllS IJil('l'irlo~ d:t patrin. Esta tlú-llw!'> o alimento~ 

r. rqte~·~·-•IS no :-;••ir, d:1 snciedadt•, coo.ct~de-lltes garantins, f~z-lhe:-; ns ultimas 
onr:1s f.,nPIH'~';.:, " :-;.', o.~ dt•ixa. no tunmlo, repons:tndo .•111 p<~:r.. pnis p)ln_ se 

r_.nettJ"I'flf!":l, ('tl\bOI'i:, !J:ll'CalliCllk, de~ nân thÜX:tl' llirHI'Cl' tamlH'Jll Ú fo11W OS que
rido:-: dn stm alm:l, os filhos do SP11 sangun. 

Os otticíaes refortn~ulos, IJou:-; e le:ws servi•lorcs tl:t p~tria, s."1 poderão ser 
chamntlu.~ ú.s at·nw.s. fJ.Uando a pi!tri:t e.~tin~r em perigo, llH:lildo tndns os chla
dãos cn pazP~ de }H~~Ttr <H li artnas forem chamatlos ás fileiras, e certanv~ntc ellcs 
nà•) s':ràn osulti1uos a acwlit· <tO appello. 

Para njnb:ar si os :-:.en·ir;rJ:-. exigidos são ou não compativcis com ns ~un.s 
forças, o uuicn Collll'et,.nll' ~~ aqndle n. quPIIt a lei jA ,lulp-nn incap:tz do ser
viç.o nctiYo, e :1. 4JUf'llt d(~ll n~ llJIÜos tlo descançar das ~trtlnas e peno~:ts facliga.s 
pot· que pas~on. 
AR~im, pens~ . o Conselho : 
1. 0 (Jllf~ os onici<~<·S refornHt4]rJS JÚi() podem sm· consll'ang-i1lo.s a fazer :o:;ervi~;o, 

qu~r ci\·il, fl'te~· lllillt:tr, continn:utcln a prevnlecc>r, para. Íf'cntal-tJS (1es.;;e onus, os 
motivo~ u,~ lllolestin. fiUP- os obrigaram{\. reforma. 

2. 0 ::'\Pulnuua pt~nn. ·p~'Hle ~er imposta ao ofUcial reformado, que declarar não 
poder fhzer n s~rvú:.o pal"a o '1Uttl fi ir ch:unrulo .. 

YosS:t .\lt1•za Imp~>rial, porl-111, nlf•lhor t·esnlve~{l. 

R h •l1~ .ian·~it·r). 2'-' ae .!.f aio de 1888·.- .ilfm·quez de Tamandaré.- Soares de 
Andt·la.-B:Inlo de Il'in.fu;im .• r.-E. B'lr!JO=a.-ltf, Reis.- Pereira dt Carvalho. 
-Abreu.- S. JII. da Fo11scca. 

H:r.~ou·t;.·\o~- Como par-~cP,- l'aço em G de Outnhro ile iSS.':.- Com a 
rulJrie·t dr• :--=.na :\Jap-csbdP o J 111 perador.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
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em 24 de Março anterior, Mandar, por Sua Immediata e Imperial 
Resolução de 6 do corrente (*), que o engajamento das praças do 
Exercito seja cóntado do dia immediato áquelle. em que concluírem 
o tempo de serviço, de accordo com o Aviso de 24 de Dezembro 
de 1880; o que declaro a v. Ex:., para seu conhecimento e fins 
convenientes. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 93 - A VISO DE 8 DE OUTUBRO DE IR88 

Declar"- que o8(~ubstitutos das praç"-s engajadas 's•'• têm direito ás van
tagens rle v?Íuntario. 

1\iinisterio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 8 de 
Outubro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução à consulta feita pelo Comman
dante do 13• batalhão de infantaria e sobre a qual Y. Ex. in
forma em 14 de Julho proximo passado, declaro, para os Iins con-

(') SF.:'II!ORA.- 1\Iandou Voss:t .\Hcza Imperial Regen~e, em Nome do Impe
rador, por Aviso do .Minh;terio da Guerra. de 1 de !1-Iarço proximo passailo, 
remetter :~.o Conselho Supremo 1\liFtat·, parn. consultar com seu parecer, o in
cluso ret1unrimcnto e ma1s papeis, em que o soldado do 2° regimento de arti
lharht :L cavnllo Joaquim dos }{eis Pereira pede que o ::-;eu engn.ja.mento seja 
conbdo de 21 de Novembro de igS5. da~a em que completou o tempo do praça, 
não tendo sido então escuso do serviço, por ser devedor á. J:;~azenda Nacional. 

O Comm:1nda.nte flo 2° regimcntn fle artilharia a cavallo informa que o 
supplicante é praç-.a voluntarirt. de 21 de Novembro 1le 187\J; foi incluído no re
gimento a 20 de Fevereiro <le 18Si; :tc:tbou o tempo de servi~o :t 21 de No
venlbro de 1S.~5; ficou ser\~irHlo por se1· devedor á 1.4 nz(>IH]a. Nacional; enga.
jou-se por dou~ nnnos a 10 de Janeiro de 18;:)6, tem bom comportamento, e 
JUlga-o fi/) caso de ser n.ttendido. 

A Repartição Fiscal entende que, de conformidade com ns disposições refe
rentes tl. especíe, o peticionaria sô pôde conta.r o sen tempo de engajamento 
desde o dia 10 de Janeiro Ue 1886, em que o realizou, visto qne durante o periodo 
decorrido da data. em que terminou o seu tempo de servi~.o nttS :i do alistamento 
citrulo, rccel1eu todos os vencimentos ele sua. praça, c n:ula de extl'aortlinario 
praticou que eos~:t justificrtr uma exoep·:-iio :t seu favor. 

A Hepn_rtiçao de Ajudante General é de p'lrecer IJUC, por equitht1e. poderá. o 
r~querente ser deferido. no que prctentlc, e assim pensa. u :\Iarcclw.l de Exercito 
AJUdante General. ~ 

O Conselho, de nccordo com o disposto no Aviso de 21 de Dezembro de 1880, 
é de parecei· que o engajamento das praças do Exerrito deve ser contado do 
dia iuuneJiato ~íquclle em que concluit·cm o tempo de serviço; c, portanto, a 
pre~ençiio do supplicante deve ser deferida. 

Voss.1. Alteza Imperial, poréll1, melhor resolver:.L 

Rio de .Janeiro, 30 de .Julho de 1888.- 11-farquez da Gavia.- l'ereim de Car
valho.- E. Barboza.- Abrett.- Severia11o 11-farti>IS da Fonseca. 

'REsoLuç1o.- Como parece.- Paço em 6 de Outubro de 1RS8.- Com a ru
brica de ~ua 1\Iagestadc o Imperador.- Thomaz Jort Coelho de Almeida. 
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venientes, que sua Magestade o Imperador, Conformando-se com 
o parecer do Conselho Supremo Militar de 24 de Setembro ~l
ti mo, Houve por bem Decirlir, por Sua Immediata e Imperial 
Resolução de 6 deste mez ('), que os vencimentos dos sul1slitutos 
das praças engajadas srjam el]niparados aos do-; substitutos dos 
voluntarios, ficando •la nwmm forma resolvida fJuestão i•lentica, 
suscitrvla pelos Capitão~ Manoel Eufrasio dos Santos Dias e Frnn
ci~:;co Antonio de Sá B<lrreto Junior, este do 14° e alJuelle do 1° 
batalhão da referida arma, tnmlJcm por Y. Ex. infot•mada em 28 
de Junho e ll de Agosto !in1los. 

Dens llnnrde a\". Ex.- Thomaz José Coelho de A/meida.
Srj Con~ellteiro .\jud;tnto Genet'<ll. 

(*) St·:('-;IIOH.- Po1· Aviso du .\Iinistei'io d:1. Huet·ra. de. fi de Julho pr1)Ximo 
passado, !\l:tntlou ~un. Alteza a l'l'incez 1 l111pel'ial Regente, em Xnllle de 
V oSS't l\Iagestadc lwpf'rinl. remetter :111 Conselho ~upremo :\Iilitar, para con .. 
sultar com seu '{larecel·. 0~ inclnsqs papeis relntivns ao nbono de snl1lo do .. 
brado r~ os subst1tut 1,S de pr:\l;a~ eng:lj:tdas. 

Tendo) a Thesour:nia 1}e F:•zPn•l:l de Porto) .\legre impU,!!lladol n :tbnnn d& 
grntificnçã.l ele vohmt:u·io ao ~uh!":tituto de unm praç.n. f'fll-!a~~Hla. decl:u·:-tndo 
qu~ taes substitutos não gnzau1 de ~ratific:•ção nl:;ruuJ:t ~ cadenUo·lhes unica
mente ns pr~st:H;iles que COIIJ{ld~!n :.os suh~tituidos; con:o;ultn. o Counuan~ 
dante f} o o 13'' b:ttalhão dC' jnf-mtat"i:'. a0 qual per·tence aquella praça, si o sub· 
stitutn 1le uma praç.1- f'Il,!?'3j·H1a teUI sllrnente direito a pt~rcebee a. prest'lçãn fJU6 
pertencia ao ~mbstituí1lo, al<~lll d•J snl•1 o. ou dPvn igualmente r·eceher a y,r:ttlfi
cação •li·ll'ia. c•Hre~pond,.llte ao u~~in soldo, conforme se r.u·:ttic:-t co1n os sub .. 
stitutos d•JS voluntat'iOS. 

O Couunn.nrlnnte das . .A1·mns d~1 Pro\·incia (],) Hio Grafllll' do ~ui, inforrnando, 
em dat'l. de 12 dn .Junho, diz que, não Ill:tndando o art. 10 tlo H.egula.•nento 
que haix.nu com o DPcr·eto n . .i·í7R Ur• 28 de ~etembro de tS:>J abonar gratifl .. 
cac;ão no substituto, o Aviso d•' H 1h~ .Jnnho d~ 18üi, que t·evognu o de 2:J de 
:Maio de 18.J:{, nbonn no 8uh~tituto de um volnntario a grntificaçãn a que este 
tinha •lir~ito, o que, Sf'ndn assim, lhe parece •le equidade qnc o substituto de 
en~njndo deve tcl' do mcSHIO modo a gr:1tificação que Co1npetia a<> substi
taldo, 

O Conselheil'o Ajtl•lante Gen<~t·al ,; de opiniã(> que, c1mvindn fixar preceito, 
deve ser ouvido este Conselho. 

Abonnndo·se. couw é de praxe e determina o Aviso de ô de Junho de 1861, 
aos substitutos dos voluntal"io"' a gratificação que a est~s pel'tencia, nâ 1 ha 
razão de equid:ule pnrn rpw fiquem considerados em posição inferior os sub· 
stitutos dos engajados, que ta1uhem entt·a.111 pn.t'a o serviç.o militar, alistantJo .. se 
l"nluntarin.mente. • 

Assim, pois, é o Conselho ~upremo "tllilita.r de parecer que os vencimentos 
dos subs,t•tutos das praças enp-ajarlas sejam equiparados nos r los substitutos dos 
voluntartos. 

Voss:t ::\lngest:ttle Impel'inl, porém, melhor Resolverá. 

Rio Ue .Janeii·o, 2'í. d1~ ~eternbro de 1.~8~.- Mar-q,te: da Gania. - V. ds 
Reaurr~paire Rullau .- V. da l,~·aha.- Pe,.ei~·a de Can.mlho.- E. Rarboza.
JJ. ne ft.liranda Reis. 

REsOLUÇÃo.- Como parec3.- Paço em 6 de Outubro de 1888.- Com a. 
•·ubrir9 de Ru:t Magestade o l•npernrlor.- Thomaz José Coelho de Almeida. 
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N. 94- AVISO DE 13 DE OUTUBRO DE 1888 

Manda cessar a cobrança de impostos na colonia militar do Alto
Uruguay, pl)r isso que aa colo lias militares e agrícolas estão isentas 
de toda e qualquer ingeren~la por.p;.rte das Repartições geraes, pro
\'inciae.~ e municipaes. 

Ministerio dos Negocias d.t Guerra.- Rio tlc Janeiro em 13 de 
Outubro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução ao requerimento que acom
panhou o olflcio dessa Presidencia n. 15:~2 do 27 de Julho pro
ximo passado, e no qual alguns negociantes e colonos residentes 
na colonia militar do Alto-Uruguay pedem ser relevados do 
pagamento dos impostos e multas exigido pela Camara Mu
nicipal o Collectoria·de rendas geraes e provinciaes da villa de 
Santo Antonio da Palmeira, a cujo município pertence a colonia, 
declaro a V. Ex. que, estando as colonias militares e agrícolas 
isentas de toda e qualquer inl)erencia por. parte das Repartições 
geraes, provinciaes e munic1paes, attenta a disposição do Re
gulamento annexo ao Decreto n. 3784 de 19 1\e Janeiro de 1867, 
conforme ja foi decidido em A viso n. 519 de :~o de Setembro de 
1879 do MiJ,isterio da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas, e ora confirmado pelo da Fazenda de 28 de Setembro lindo, 
deve providenciar afim de que cesse a colmmça dos ditos im
postos e multas, sendo os reclamantes indemnizados do que ti
verem pago até hoje. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 95- A VISO DE 15 DE OUTUBRO DE 1888 

Declara qt~e o/fornecimento de' munições e artificios de gu~rra aos corpos 
e estabelecimentos militares da Côrte, pass11. a ser feito directamente 
pelo Laboratorio Pyrotechnico do Campinho. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro em lÕ de 
Outubro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para seu conheci
mento e execução, que o fornecimento do munições e :trtiftoios 
do guerra aos corpos e estabelecimentos militares da Córte passa 
a ser feito directamente pelo Laboratorio Pyrotechnico do 
Campinho, fixando V. Ex. préviamente a quantidade que de 



74 DECISÕES DO GOVERNO 

taes artigos deva cada um delles ter no respectivo deposito, o 
qual será inspeccionado pela Directoria daquell0 Laboratorio, 
que mandará . substituir ou beneficiar os que, por qualquer 
circumstancia, se inutilisarem, communicando o occorrido a esta 
Secretaria. de Estado, conforme tudo propôz o Director interino 
do mesmo esbbelccimento em olficio n. 6163 de 21 de Setembro 
findo, por V. Ex. informado etn 4 deste mez. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz José Coelho de Almeida.
Sr. Marechal de Campo Quartel-1\lestl'e General. 

N. \16- A VISO DE 15 DE OUTUBRO DE 1888 

Daclara que o< officiae~ ao'! qnaes se r,,ferc o .\Yiso de i3 (\e Setembro 
tleste anno, siio unicamente os que niio têm direito n.lfornecimento 
dc'J~etlicamentos gratuitamente pela pharmaci:J. do Hospital Militar. 

Ministerio dos Negocio., dn. Guerra.- Rio rle Janeiro em 15 de 
Outubro Lle 1888. 

111m. e Exm. Sr.- Declaro a Y. Ex., para seu conhecimento 
e em aditamento ao men A viso de 1:3 do Setembro ultimo, que aos 
officiaes empregados nas r..epartições deste 1\linisterio, aos quaes 
se fornecia J11Cllicamentos gmtuit!tmente pela pharmacia do 
Hospitall\lilitar da Côl'te, que pelo citado aviso se determinou 
fossem suppridos pelo Labora to rio Chimico-Plmrmaceu ti co, me
diante indemnizaçii'J, deve esta. clausula comprehender sómente 
aquelles r.~ue, na fó!'ma das ordens em vigor, não tinham di
reito a tal fornecimento gratuito pela referi la phn.rmacia. 

Deus Guar(le a V. Ex.- Thomaz Josd Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. \J7- A VISO DE 25 DE OUTUBRO DE 1888 

Manda que os corpos prtrticipem ao Quartel-General o.f<J.lleciment') de 
qualquer !J!aça que tenha pertencido ;, E~colrt de aprendi~es ar
tilhéiro~. 

Ministerio dos Negocios Lla Guerra.- Rio de Janeiro em 25 de 
Outubro de 1888. • 

Expedindo ordem nesta-data para que os corpos Llo Exercito 
participem a essa Repartição o fallecimento ou baixa de qual-
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quer praça que tenha pertencido á Escola de aprendizes arti
lheil'os, afim de liquidar-se ahi, na fórma das disposições em vigor, 
Q peculio que porventura poss~a, assim o declaro a V. S., para 
seu conhecimento e fins convenientes. 

Deus Guarde. a V. S.- Thomaz Jose Coelho de Almaida.
Sr. Inspector da Pagadoria das Tropas da Corto. 

N. 98-AYISO DI<: 27 DE OUTUBRO DE 1888 

Declara qual a tl~!~Jla qne deve ser abonada aos alumno~ d:\ l~scob Mi
lita! da Côrte, quantlo licenciados. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro om 27 de 
Outubro de 1888. 

Declaro a V. g., para seu conhecimento e governo, que o valor 
da etapa dos alumnos da Escola Militar da Côrte, quando licen
ciados, rleve ser igual ao fixado para as praças desta guarnição. 

Deus Gdartle a V. S. - Thoma:; Jose Coelh• d, .~1lmeirla.
Sr. Inspector da Pagadoria das Tropas da Côrte. 

N. 99 - A VISO DE 29 DE OUTUBRO DE 1888 

Declara que o augmento da 5a parte do ordenaclo concecliclo aos len
tes, repetidores, professores e ac\juntos da I<:scola lllilitar, que con
pletam 25 annos de magisterio, não está sujeito a desconto no caso 
de faltas, por isso que não peide ser considerado como gratificação 
pm labore. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de .Janeiro em 2'J do 
Outubro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Reclamando o Coronel Dr. Francisco Carlos 
da Luz contra o desconto que no Thesouro Nacional lhe é feito, 
no caso de faltas, no augmento da quinta parte de seu ordenado 
como lente da Escola Militar da Corte, considerando-o como gra
tificação pro labore, rogo a V. Ex. se sirva ·prõvidertctar..._para 
que cesse semelhante pratica, visto quer tal aug~E!lltó'fft;4.~'1'tl( 

\'. '',~ \ 
,j 
! 

' i ~ I 
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do dito ordenado, nos termos do art. 235 do Regulamento de 17 
de Janeiro de 1874, por ter o referido lente conpletado 25 an'nos 
de magisterio e nelle continuar por concessão do Governo lm· 
p~rial, co?f?rme consta da informação da Repartição Fiscal, 
feita por copm. · 

Deus Gtiarde n. V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. João Alfredo Corrêa !lo Oliveira. 

N. 100- PORTAIUA DE 29DE OUTITBRO DE 1888 

I 

Jileclara quaes os aprendize~ artilheirM que têm direito a receber os 
respectiv0~ p~cnli~>s, que adquiriram naR companhias de aprenclizes 
artífices. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro em 29 de 
Ontnhro de 1888. 

A' Repartição de Ajudante General.- Convindo evitar os con
stantes pedidos de praças do Exercito solJre a entrega Jos re
spectivos peculios, por terem pertencido A Escola de aprendi
r,es artilheiros, declare-se em ordem do dia dessa Repartição, 
para conhecimento dos interessados, que têm direito ao mesmo 
peculio sómente as praças que concluírem o tempo de serviço 
legal, depois de excluidas da']uolle estabelecimento por haverem 
completado seus estudos. 

Thom.n Jose Coelho de Almeida. 

N. 101- PORTARIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 1888 

Declara qual o vencimento que compete ao officbl suspensO do 
command•J em virtude de sentença. 

Ministerio dos Negocios da Guet'l'<t.- Rio de Janeiro em 8 de 
Novembro de 1888. 

Manda Sua Magostade o Imperador, por esta Secretaria de 
Estado, declarar ao Conselho Supremo Militar, para seu conhe
cimento, que, Conformando-se com o parecer do mesmo Conselho, 
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exarado em Consulta de 15 de Outubro, proximo findo (•), Houv 
por bem Inda. ferir o requerimento em que o Coronel Antoni 
Joaquim Bacellar pediu pagamento de todas as vantagen 
inherentes ao seu. posto, desde a da h em que, por sentença, foi 
suspenso do commando do 18° batalhão de infa.ntaria, visto flue. 
os otficiaes em taes condições só têm direito ao ,;oldo integral de 
spa'> patentes, salvo si forem empregc\dos em alguma com missão, 
em cujo caso perceberão o que lhes competir pot' lei. 

Thoma; Jose Coelho de Almeida. 

N. 102- PORTARIA DE 8 DE NOVEMBRO DE 1888 

Dt•clara que nas Províncias, em que não ha Comrnando de Armas, o 
processo para a habilitação dos concurrentes aoJornecimento de'viveres 
c forragens ü. tropa de linha, deve ficar a cargo das Thesourarias 
do Fazenda. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro em 8 de 
Novembro de 1888. 

Manda Sua Magestade o Imperador, por esta Secretaria de 
Estado, declarar ao Inspector da Thesouraria de Fazenda da 

(") Sr<Nnon.-Por Aviso expedido pela Secretaria •le Estado dos Negocios da 
Guerra, em 11 de Agost•> proximo passado, :!lfnndou Sua Alteza a Princeza 
Imperial, como Regente em Nome de Vossa ~[agestade Imperial, remetter ao 
Conselho ~upremo :Militar, para consultar com seu parecer, o incluso reque
riment0 e mnis papeis do Coronel Antonio Joaquim Bncellnr pedindo paga
m~nto de todas as vantagens inherentes n.n seu posto, desde a data em qun, 
por sentPn1;a, foi suspenso do eommando do iSo l::iatalhão de infantaria. 

Pevsa o peticionaria que o facto de sua. dispensa nãt> implica com o.effectivo 
exercício d1J seu posto ; que não se acha em disponibilidade, e que póde ser 
nomP:t<lo para qualquer commis~ão que não seja. do comman,lo, sendo n. sua 
posição actual de n.ddido ao Quartel-General. 

Nesta convicção em que está. o retCrido official, p;,de <[110 lhe sejam abo
nados todos os venciment•JS tle Coronel, excepto os que são inherentes ao do 
Commandnnte de batalhão, a contar rla data em que foi sentenciado. 

A Repartição Fiscal opina em sentido contrario a esta pretençü.o, declar.'l.ndo 
que o supplicnnt~ só tem direito ao soldo por inteiro, ex iJt tio disposto no à viso 
de 30 de Agosto de 1870. 

A pena que Sílffre o peticionario, em virtude da sentença. que lho foi imposta. 
pelo Conselho Supremo Militar d~ Justiça, é de suspensão ,Je commando )'o'· 
espaçu de Uous aunos, e não o impede, nem coa.rcta. ao Governo cJ,~ o a provmtar 
em qualquer outra comruissão para a qual o julgue CllUl aptidão. 

O Coron·~l llacellar acha-se livre i o não pótle, portant0, Ueix~r de ~onsi
deraL"-se á disposição rlo Quartel-General, para o que lhe fr,,. po' este <leter
minado. 

Assim, poi!il:, parece. no Conselho que o Coronel Antonio Joaquim Bacellar, 
emquanto estiver suspenso do eommando, nenhum direito tem a outro venci
mento, além do soldo integral de sua patente, salvo si, pelo Governo Imperial, 
lhe fõr determinada. qualquer conunissão, em cujo caso perceberá. o que lhf' 
competir pelas tabellas do Exercito. 

Vossa :\fngestade Imperial, entretanto, Resolverá. o que fôr mais justo. 
Rio de Janeiro, 15 rle Outubro de 1SSB.-MarqUBz da Gavia.- V. de Beaure

:z>aiYe Rohan.- V. da PtllhCJ.-Pereira de Caroalho.- B. <11 Miranda Rtls.
s. M. da Fooueca. 
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Província do Paranã, para os fins convenientes e em solução á 
consulta constante do seu telegramma de 25 de Outubro ultimo, 
que, devendo nas Províncias, onde não ha Commando de Armas, 
as sessões do conselh0 de fornecimento dé viveres e forragens 
ã tropa de linha ser 11resididas pelo official mais antigo que 
se achar presente na occasião, torna-se impraticavel o preceito 
exarado no art. 18 do Regulamento c1ue baixou com o Decreto 
n. 7ô25 de 6de Março de 1880, e, portanto, na fórma do Aviso de 
12 de Julho do anno passado, o processo para a habilitação dos 
concurrentes ao dito fornecimento deverá ficar a cargo das 
'l]hesourarias de Fazenda, dada aquella hypothese, como acontece 
1lft 'referida Província. 

Thomaz Josd Coelho de Almeida. 

N. l03 - A VISO DE 10 DE NOVEMBRO DE 1888 

Declara que o cargo de ngente uo A~ylo dos Invalido~ da Patri:\ deve 
ser exercido mensalmente. por escala, entre os subalternos das com
panhias, ficando o actual agente considerado como subalterno das 
mesmas companhias. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio Jo Janei::-o em 10 de 
Novembro de 1888. 

Illm. ·e Exm. Sr.- De accordo com a proposta do Comnmn
dante do Asylo !los In validos, por V. Ex. mformada em 6 do 
corrente, declaro, para seu conhecimento e fins convenientes, 
que o cargo ue agente daquelle Asylo deve ser exercido men
salmente como nos corpos, por escala entre os subalternos 1las 
duas companhias alli existentes, ficando o actual agente con
siderado como subalterno de uma dessas companhias. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma~ José Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 
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N. 104- AVISO DE 13 DE NOVEMBRO DE 1888 

Declara qne o Capellão, que não está,~o gozo pleno das faculdades 

canonicas, não pôde ser promovido neÍn ampregado regularmente no~ 
estabelecimentos militares ou corpos do Exercito, e deve ser con
siderado aggregado ao corpo, c reformado passado o tempo neces
sario. 

Ministerio dos Negocies da G::erra.- Rio de Janeiro em 13 de 
Novembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para os fins con ve
nientes, que Sua Magestade o Imperador, Contormando-se com o 
parecer dos Conselheiros de Estado Marqnez de Paranaguá e 
Visconde de Sinimbú, exarado em Consulta das Secções reunidas 
de Justiça e de Guerra e Marinha do Conselho de Estado, de 28 de 
Março ultimo, acerca da promoção do Capellão-Tenente do Corpo 
Ecclesiastico do Exercito, Padre Manoel Antonio Ferreira Acade
mico, ao posto de Capitão, Houve por bem Declarar, por Sua 
Imperial Resolução de 10 do corrente ("), que, á vista áas ter-

(") ~E:."IIOR.\.- )!an,]a Yo~sa. Alteza Impcri:l.l Hegent1~, f'lll !\onH~ tlo Impe
rn.dor. por A\·iso do ~Iinisterio da Guerra de 17 tlo con·elltP, 1111C as Secções 
reunidas de Jur.;tiça. e de G-uer1·n. e !\Iarinhn. do Conselho de Jo:~tado consultem 
com seu parecer - si. ú. vista do que dispiie o§ 3o Uo art. fi do Regulamento 
npprontdo pt•lo Decreto n. 5!)70 de 27 de Junho Ue 1")74. e das lmpcriaes Reso
luções de (j de f;etemhro de 1S5!l e H de .Junho •le 1.~í9, pú•le o Capettiio do 
Exercito. 'llle não estt1.. :-10 gozo pleno dns facuhlades cnnomc:ts, ~er JH'omovido 
no rec.;pectlvo (putdt·o, e si itquelle que SI~ acha apenas no gozo de alguma ou 
de ulgmuas 1less:ts fnculd~tdes, p•j1le ser chamado ao serviço do seu corpo. 

Ao aviso 1ln :\Iínisterin !la Guerra acompanharam os pnpe:s t•ela.tÍ\'nS á })ro
postn. de promoc:ão flo C:tpellão-T<'nente, P:t1lre .:\Ianor~l .\ntonio FerTeira. Aca
demico, pelu prineipio de antiguidade. 

Conu1uanto o proposto occupe o primeiro logn.r na <'Scn.la 11<' nnti~uidade 
entre os de sua classe, e estPjrt. servmdo effi~ctivam<'nte no 1° regimento de 
cavnllaria Hr:eira, não se acha no exercicin plPno d:1s funcç.ÕPS c:'lnonicas, 
como se VI~ dos ofilcios do Capellão-uH'n· do Exercitu de iV de Feve1·eiro e 13 
tle 1\In.r('o corrente. 

Constit. alt~m <li~~o, do l'P~pectivo livro-nwsll'e que o reft•rido Cn.pellão esteve 
no uso pl('no de ~uas orUens ~mera:-; e em i•tl"ectivo exercicio do carg-o, de 3 de 
~!aio de 1H75, em qne pn:·stou juramento, até 7 de ~Iaio de i.~SZ ; fJUC, em 
virtude do A viso do .'\Iinistet'io da Guerra rlP- 8 de ~lit 0 o de t~X2, foi manrlado 
considerar em disponibilidade, e neste estado- ficou at~ 30 rle Jnlho de t88ü 
(mais de (jUUtl·o annos), sendo nomeado a 31 daquelle uu~z para serdr no Asylo 
dos Invnlidos da Patria, de on(le pns~on a servir Jll) to l'f•gimento. sendo 'JUe n. 
provisão do H:evm. Diocesano ile i de Setembro de t.-.:X7 conced<>u-lhe, 
apenas, faculdade para celebrar, circmn~tancia est~ que parece não 'ter 
chegado, oppo1·tunamentê, no conhecimento da Hepartit:-t.lo tle .Ajudante Ge
neral. 

Esta Repnrtição bem como a ~ecretarin. de Estado dos Negocias da Guerra. 
opinam contra a indicação feita na proposta, baseando-se nas disposições do 
~ 3o do art. i i do Regulamento do Corpo gcclesiastico e da~ Imperiaes Reso
luções de Consulta de 6 de i':etembro de 1S50 e H d~ .Tunho de i87lJ, reprodu
zidas r o art. 124 das lnstrucções approvadas pelo Decreto n. Uüll7 de 15 de 
Janeiro de 18'li. 

As obrigações dos Capellães militarés, especificadas no respectivo regula
mento, são de tal ordem que entendeu-se, com razã~, que só po1lem ser .dese~
penhadas por sacerdotes no gozo pleno de suas funcçoes canomcns ; n. extgenCla 
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1minantes disposições do Regulamento do mencionatlo corpo, só 
temlo o referido Capellão provisão para celebrar, não póde ser 
provido no respectivo quadro, nem em·pregado regularmente nos 
estabelecimento!'! militnre;; ou corpos do Exel'cito ; devendo, por-

do art. 11, ~ 3o, não te111 rJutro fundamento. A posi\'ãn do Di•.•cesauo, restricta 
:\. conc~'ssã.o da facnlda•l•~ df' C'~lebrar, não habilita o sacerdot~ para ser no
meado ();tpcllão d•J Exercito. ~~ (}Vi1lr~nte. 

Portr.nto, si a J·,•gul.·uirladn ecclesin.stica que 1lPterminon n. sun. nomeação 
des..1.pparecer por qualqunt• f,',rma, n Capelliio do Exercito achar-se-hn. impos
sibilitado de servir, Wl!' termos dn art. 13 tlo citaO. o rog-ulamentn. 

E nestas cil'cumstancins p·1recr~ no rehtor qup, o CapeHão n:lo p6de ser 
prouwvirlo no respectivo •!uadr·o. n~m empregado, re~ularmente, nos estabe
fecimentos militares ou cnrpos !ln Exercito, devendo o noverno ptH-o em dispo
nibilidaU.e, e, decorrido o tempn n~ces~·trio, á semelhança do que se pratica n 

[

c!O:p('itl) tlP nutt·o~ offici1~'S. refnrma!-o em virtude da lei. 
Vossa Altezn. Imperial IU>g .. ub•. por•~lll, Decidirá cotuo jul~nr mais acertado. 
Cone•) rUa C•llll este parcc··r o Conselheiro de E~ta•l·' .Jnã.o Lim; Yieit'a. Can

ansão rlt~ ~ittiTTll)•\. · 
O Cnuselheirn do• Estad•l ;\ utuuit; ::\Iarcellin., ~Hn~s (~on•:alve:-; rleu o seguinte 

o to separa elo: 

~
' Tenho o pezar ~~~~ Jivcrgit· dn parecer c1uittido pelo umitll illuslt•ado relator, 

or etlt•~n·ler que ucTn as ,}i:--p·lsi(;ties ti<~ Heguln.meut.:) appt·n,·fldo pelo Decreto 
• 5ü7V, :11·t. tt, § ~~o, w~1n Tnuito menos ag Res•)lnçõcR tle Cl)n"nlta de G de 

~etemhro dH 1859 c de 1 í rle .Tunhn ele 187'J pt)tle·n set· invncnrlas par:t resol
verem as duvi•las sus.cita,las. 
~ão póde aquelle reg-ulamento, porque I) :trtigo cit:ttlo não tem em vista 

outra cuusa sinão definir as couUiç~fes precisas para a aUtnissfi.o no quadro do 
Corpl) Ecclesiastico do r;xercita. e aqui S•í se averigua quaes as que devem se1· 
attendtdas para a proJHoção, que 6 CtlUSa muit() ditfPL·ente. · 

Não poUe1u tn.mbem as resolnç ies de consulta, pqr ~~ referÍI•em amba;;; a 
hvpotheses de que npol'it. Sf~ não c •gita, iRt·) é: ~ ti~) f'Ccl~sia~tic0 que f:.e 
nCba suspenso <fe or•tens por act'J d•l Diocesano, ~~ a dn Capc:ollão que não 
tem tirado em tetnp l a [H'•H•Jgaçã•J •l:t provis..i.o, pa"n. c0ntinuar no exPrcicio 
de suas funcçiies, quando (J Capellil'> dP cnj:l promoç.ã-, ng•lrn. ~,... tl'n.ta. nem está 
SUS(>enso elc orflen", lll~ttl tnut falta de prnvisã.•> pat•:t ·~xerc,~r funcçõe-s de seu 
mimsteri•l. e~mbot·:• pol' Hl,,ti\·ns que indep~ndem de su1. vont:vle o fle que 
nenhuma culpa Jlw p•'•de :uh·ir. nãt) sr.,ja es~a provisão tãn extensa quanto fih-n. 
convenir!nte para a pleuiturl•~ d":-; encargos qu11 lhe são cr):mnettido::;. 

Os C;tpellãe~ do C'H"P'l Eccleshstic,l ~ã.o em tudo equip"lrados aos officia.es do 
Exercitu. Tê 1n patentCJ corn~sp·•nflente :\ su;t graduação, 1l:t qn1l sr't p()dem ser 
privados por sentr•nça. goza 11 das hnuras ínhercntes :i. 1nes•na graduação c 
c.ouJ vencinu•nloJS cnnst'Hltf!S •le U'Jia tahella; t~~m o pr·ivileg-in elo fi\ro militar: 
são sujeitos ú disciplina rln Exr~/citn 11 llu~s sãn conCPfli•bs a" ll!P.l'Ce~s. isen('.iies 
c favnre~ ehlS ofHciacs C•HPba.t~ntt\~. 

Cu tu o to1l • o otlicial, tt; n Pll<·~ o dit·Pit'l {t pl'omot:ão aos pllStn~ lSUperiores, 
logo que se verifiqne (\lll ~eu faxor alguma das condi('~)e-~ le~,!:!"a.eg, !lo merecbnento 
ou da antiguidade (D(•crdn ele 27 de .Junho fl~ 187\, nrts. 3o, ~,o, Go p /O). 

~i a prtHuoe:.ã.o pnr IHt>l'PCÍHH'Uto tlepPndn do arbitrio dn GovC'rno, omho1'A. 
subordinado a L"egras p:tra e:-~:· ti·u e.,.tabelf~cidas, nã.tl ~contoco o mesmo com 
a JH'omoção por autig-uidat1e, quA se re.tliz:t fatal o necess·uirunente pelo sim
ples lapso do tempo ou pel:t diutm·niJat1e do servi~o. 

EHta espccie de protnor.~ão constitue par·a o nffici:tl um direito adquiritln, que 
deve produzir tofln:-; ns seus effeitos. e rlo qual não p(hle ser· elle pL'lVtulo sinão 
nos casos unicos e por motivos expt'essamente previstos om lei. 

J{., o DeCJ·eto de i do Deze,ubro de 18i::2, promulgadO' com o ilm, nelle decla
rado, Ue marcar princípios cert0s, que. al(>m do merecimento pessoal. podiam 
dar t1ireito ::ís recompensas, e::::timulnndo o hl'io militar, estabelecera no § 3° 
das instntcç•)es a elle nnnexas- que o direito tle antiguidade só se perde por 
uma coiulucta relaxada e repetidas falt~s de Rerviço. ~bis tarde baixou o 
Dec!'eto t•egulamentar n. 712 do at do :Mnrço de 1851, expedido para a execução 
da Lei n. 5S5 de ô de SetondJro de tS:JO, estatuindo ll•J art. 32 lJ.Ue não entram 
•!rn proposta pal'a nccessn : 

t.o Os que estiverem em processo d& inqniriç.ão [lOl' m:\ conduct'\ habitual ; 
2.o Os que estiverem cumprindo sentença; 
3.a Os pl'isioneiros de guer1·n. 
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tanto, ser considerado a~gregado ao corpo, e, decorrido o tempo
necessario, a exemplo ao que se pratica em relação a outros 
officiaes, reformado de accôrdo com a lei. 

Deus Guarde a v. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

J~ste ,lecreto, que ficou dependendo do voto •lo Po!Jet· Leg-i~lativo, tevA ,~ffe
ctiv:uneut'~ a smt sancçã.o pelo art. so dn Ltü n. ôi:", ctn 2:J ele Agosto tln mesmo 
:tnno, qn~ mantP-ve n.l~umas de suas flisposiçl)e~. cntr·e ac; quae~ figura a du 
citado art. 3~. quA ns..-.;tm foi convertido em lei pal'a. reger os casus occurrentes, 
destle qnP- não consta tenha sidn elle alterad'1 por alguma. outra lei postm·ior. 

Ora. não e~tando comprehendido entre os motivos •I•Ie inhibem a promo,;ão n. 
falta de plenos poderes sacerdotaeo;;, para 'lue possa o Cnpellào desmnpcnhar 
todas a~ funcçües de seu emprego, ê VIsto que st', por :unpJía.,;ão da (1ispnsição 
legislati\·a ptl<le isso se~· decretado e nunca por neto do Governo, qw! não tem 
para tnuto a precisa. com petencin. 

Trnt:-~-se da Jimitaç.ü.o de .um direito, m:tteria por sn:t natnr~zn. restrictiva e 
excepcional, como são todas as pt·ejudiciaes, e port:-tnt•> não susceptivel de 
interp1·etnçã<~ extensiv~. . . . . 

Qu" '" niJ:t a plemtude rias tacul<lades para " mvest1dum de qunlguer 
sacerdote oomo Cn.pelhio do gxercito, facilmente SA comprelwndf:', porque .:unda 
não h:t um direito n.clquirido, e a lei pôde Jlrescrever· a.s condi~6e . ..; que para 
esse íim forem conshlet·n.das convenientE-s e nnp1·escindivPis. 

Quê se considero o Cnpellão sem direito nos vencimentos desde que se acha 
suspen:;:.o de •Hdens pelo seu superior espiritual. tambem se admitte, porque 
esta. elle soti"rendo ns con~equencias de uma falta commettida e uã.o tem 0 
ex;ercicio do ca.rgo, que t~ condição para os mcsm.os vencimento~. 

E, Hnalmente, que s~ considere slispenso o Cap~:>llão CJ.1H~ não solicitou em 
tempo a prorogn,;ão de ~ma provisão, aiiHI:t ~~ f]P toda. jnsti~a. porque devem 
correr por sua conta os effe1tos de sua desidia e negligencia. 

?tias. o ~ue pot· nenhuma fórmn se justifica t! cpw seja .pri\·:Hlo do accesso 
que por· lcJ lhe conipete, o CapeUão qnr. nenhuma falt~ commetteu ~~ fJUe está 
prestanflo os servi,;ns de sua profissão, ainda que em esphera limitada, por 
não lhe terem sido conferidos mais amplos e extensos poderes. Seria isso uma 
iniquhinrl,~, e uind~ m:-tis_, _um precedente que, torn:tndo inteiramente precaria 
a sorte dos Capellaes, vtrta ao Ul~~smo tempo pedurbar a orUem do serviço 
ecclesiastico nos corpos do Exerc1to. 

O qnf! o Governo p/lfle e 1leve fazer é, decl"etanrlo a promoção. toJ•tutr os 
effeitos della. de_p~n,lel~tes da pt·ovisão que habilite .o pron~ovido p:tra todos os 
netos 1lo s~u mmtsterin. Assuu guarda-se o respetto devido no direito, atten
de-se ::'ts cnnveniencins do serviço e presta-!'le a deviea hoJHPnagem ás relações 
e~istentA~ entre o potier civil e _o yoder ecclPsinsti~o_, sem IH~Cf~S~i,laliP de expe
drente cxtr·a-J,~gal,Je uma preter1ça.o, que se tt·ndnzirtn. f~lll cJaJuorosa injusth;a. 

E' Pste o nvm parecer. 
Os Conselheiro~ dP E:"tado l\Iano,~I Frnnciscll Correia, .Jonquim Haymundo de 

Lnnmre e Hrmrique de Beaurepah·e ltohan eoncordam com este pnrecer na. 
parl~ qne firma a d nu trina de que n promoc:ão por nn tiguidade f! e v e no caso 
que occnrr"l', tnrnar-se effectivn. Entre ns caus:ts que emiJ:tr:u;,•.am legalmente 
e~bt pr·omo(:ã•J não se encontr-a a de qne :-:e tratn. 

Disc,Hdam, pol·,;m, rlesta outra parte do mesmo parecer: -«O que o Governo 
pôdP e deve fazer é, dt~cretando a promoc;ão, tornar os Htl"eito:-: ,Jella depen
dentes rle provisão que habilite o promovi1lo para todos os :lctos do seu 
ministel'io. » 

Esta depen•lencia não est:i estatuida em lei. A promoção ,; neto do poder 
civil P- t1•11t rle prOduzir os eft"eitos correspnn1lentes. · 

E' cm•to qne não altera :1. posição ecclesiastíca em que o promovido se acha; 
mas nada obsta a 9~e ell.e continue, com? antes, n praticar, t~m um novo posto, 
os•actos dn seu mimsterw, para que e~tnrer competentemente habilitado. 
~ala dns conferencias das ~ec~ões reunidas de .Justiça e de Guerra e 1\Iarinhrt 

do Conselho de ggtado, 28 de ll!nr~o de 1888.- Vüconde de Paranaguâ.-Joiio 
Lins Vicita Cansan.~no de Si.nimbu .• - An..tonio JJfarcellino }\TftiH'.If Gon.,.all,e.'f.
ftlanof'l Ft"llnr.i.'lr.o Correia.- Joaquim. Raymu.,ulo de Laman?.- Hen;.·iq"M de 
Beatu4 epa.ire Rohan. ___ - .. 4 -· •• ·- __ 

:1:!-F.soL~ç,\o.- Com~. r.arece aos Conselheiros de E~>tailÕ. ~f~rguez de PlÍrlm&,. 
f(Ua e VIsconde rle f'mnnM.- Paço em 10 d~1lov~~\) <fi ~888.;-!-,ol()vll à:-
ruhrica de Su~ 1\lagestade o Imperador.·- TKo~av~~v.e\ Vbe 10 de .4lft{~ii~J;f /l '\ 

G.- Dectsões de 1888 6 . ·:· .· 'T ~f' •. . ' , ' . l 
0 ,, ~ !) 
~ .j 
~ S .. Y 
., O .. J I 1!:; f'l)l ,). ~~, 
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N. 105 - AVISO DE 19 qE NOVEMBRO DE 1888 

D~clara que o~ Capitães que devem i ser transferidos para o c_orpo de 
e~tado-maior de l• cla~se, de c?nformidade com a Lei de 14 de 
Julho de 1883, n:to po<lem renunci!ll' essa transferencia. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 19 de 
Novembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Temlo al~uns officiaes do Exercito, com
p~ehendidos na segunda oarte uo art. 6• da Lei n. 3169 de 14 de 
J lho de 1883, reclamado'contra a sua transferencia para o corpo 
d estado-maior de i• clnsse, determinada peh1 mesma lei, no 
P, esupposto de que, não sendo ella obrigatoria, não deve reali
Z11r-se contra a vontade (}o,; reclamantes, declaro a V. Ex., para 
q~ em ordem do dia da Repartição a seu cargo façfl. con.star aos 
interessado;;, que permittindo apenas a supracitada lei em seu 
art. 4• a renuncia da transf6rencia para. o corpo de engenheiros, 
não assiste aos di tos olficiaes o direito de recusa l-a para aquelle 
corpo, como expressamente decidiu a lmpet'ial Resolução de li 
de Abril do corrente anuo(') e communiquei a Y. Ex. em Aviso 
de 22 de Setembro ultimo, em solução ao requerimento do 
Capitão do 9• batalhão de infantaria Joaquim Fernandes de An-
dni.de e Silva. · . 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma: José Coelho de .Umeida.
Sr. Conselheiro Ajudante Gener.ll. 

N. IOG.- A VISO DI~ 19 DE NOVEMBRO DE 1888 

Declara qn" não é permittlda, nem cq'nvem a intervenção de.advogado' 
noq conselhos de investigação. 

Mini~terio do; Negocio3 da Guerr,t.- Rio de Janeiro, 19 de 
Novembro de 1888. · 

lllm. e Exm. Sr.- Foram ouvidas as Secções reunidas de Jus
tiça e de Guerra e Marinha do Conselho de Estado acerca, da 
representação que o Bacharel lsaias Guedes de .Mello, advogado 
dos Alferes do 16 • batalhão de infantaria Paulino Felippe Simões, 
Juwniano de Araujo Franco e Philarielpho Leonardo Ferreira 
Lima, dirigiu a Presidenci t da Provinci:1 da Bt1.hia contra a tleli-

(') Vide Ordem d•> dia d:1 Reparticã'' de Ajudante General n. 2178 de 30 de 
\hl'il. 
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beração do conselho de investigação a que respondemm os mes-
mos ofHciaes~ por não ter o dito conselho admittido que elle, na. 
qualidade de advogado, assistisse aos interrogatorios dos a~usa
dos, e sobre a qual informou a Repartição a cargo de Y. Ex., em 
6 de Setembro do anno passado. 

E Sua Magestade o lrriper.tdor, Conformando-se, por Sua Impe
rial Resolução de 17 deste mez, com o:; pareceres dos Conse
lheiros de Estado Manoel Francisco Correia e Visconde de Beau
repaire Rohan, exarados em Consulta de 24 de Abril do corrente 
anuo (~), Houve por bern Mandar declarar que não ú permittida, 

(') Sr:NHORA.- Mandou Vossa Alteza Imperial Reg-ente, em Nome ~o Impe
rador, por Aviso do lfinisterio da Guerra de 28 de Dezembro ult~mo, que as 
Sec-;ües reunidas de Justiça e de Guerra e Marinha do Conselho ele Es~do 
consultassem com sel.t parecer sobre os papeis que acompanharam aquella 
a.vi..:;o, concernentes a uma representação dirigida ao Presidente d:t Bahia pel() 
Bacharel !saias Guedes de Mello, advogado dos Alferes do i6o batalhão rle in
fantari>t Pauliuo Jo'elippe Simões, Juveniano de Araujo Jo'ranco e Philadelpho 
Leonardo Ferreira l .. itna, contra a resolução do conselho Ue investigação A 
<Jne respondem os mesmos officiaas, por não ter o dito conselho admiUido que 
clle, na. qualidade dP. advogado. assi.'itisse aos interrogatorios doR acclL~1.dos. 

O Presidente da Prnvincia da. ll:1hia, suhmetteodo no conheci~uento do Go
verno Imperial n referida representa~ào, informou,que o conselho do investigar 
çfto nii.o admittiu o repfesentante a assistir como advogado aos inteJ·roga\o
rios dos accusados, por entender que não são publicas as sess~Jes do conseJhQ, 
e acct·escentnu que, era sua opinião, bem resolveu o conselho, porquanto o 
A viso do ~hnisterio da Guerra de 27 de Julho de 1880, em que se funda o re
presl"lntaute, não autorisa a admissão de ndvog-aUo nos conselhos de investlR.t\ 
f.~ãn. apenas determina que cesse o segredo de justiça para o r.ccusado que 
compal'ece para ser interrogado, afim de poder, nessa occasião, -explicar os 
faetos c allegar o que julgat· a uem de sua defesa, a qual é mais ampla e tem 
toda liucl'Ja,le de "-C<;ão no plenario, isto é, no conselho de guerra ; c ,que 
~liit;t é a praxe no fUro militai'. 

O Conselho Supremo llfilitar de Justi<;a consultado. por ordem dt• Vossa 
Altez;l Impet·ial, foi de p·u•ecer, por mniol'i:L de votos, que não ~ pcrmittiU:a 
neu1 convem n intervenção de advogado~ nos conselhos de inve!itiga(ào, at
tent.a n. uatm·eza e tin~ de tn.es conselholil c em vista. 1las dispo~içties <IUC aind~ 
vigor~trn da antig.L legislação. 

O Conselheiro de Guerrot l\lirnndn Reis eu .Minist1·o adjunto GonseJIJeiro Pin
•lahyba d" i\lattos, opinando de conformidade com a HeparL,ção de Ajudante 
(fener.tl do Exet·ci.to, foram de parecer que não ~e póde negar no réo militar a 
asslstenci~l do :ulvogado no conselho de investig:tt.;ão corno no d~ guerra a. que 
tenhn tlt~ responder, em tempo de paz. As r:lZ6e~ do p •recer da maioria, be111 
como as do voto tlivorgente, const:Lin da consulta junta. As Secc=-H._,s reunidas 
exau1inanun nccurad:uuente, como •H·wdo seu dt~\"er. n ohjecto da .rcpresent.1.
':ão, cuja importancia não precisam encarecer. 

Trat;t-se de fixar um p1>nto de doutrina do processo crimin3.l militar que en
tende com o direito dos accu's1.dos e com u·intere~~c dn. boa administração da 
justic;.:t. ohjectos igualmente t·espeitaveis e que <.levem sen·ir dt} guia. á marcha 
do processo de investigação no f•} r o militar, As ~ecç1}e~ e:t:'llllilnr:un unica
mente a doutrina :iem se occuparem du c:uw occurrentf", cuja solu~ã.o pcrtehoe 
aos tl·ibunaes. 

Os conselhos de in\~estigação admiHidos no no~so ~xercito, {~ semclltança do 
q~e Sf' pratic~\:a e1'? Po~~ugal. forarE sa.nccion'\dos pelo Cod~gO rl? procesSo cri
nunal, arts. iJJ, ~ 3D, !05, § 4•, e 1< L.~ to. nrts. iO\l da Let dP. 3 de Dezembro 
e 2>5 tlo Hegulamento n. 120 de 3i de ,Janeiro de iS\2. A exi~tencia de Lae<l 
conselhos é todn accidental, sendo sua nomeação feita acl h.oe pela. autoridade 
supm·ior militar quanflo chPg-a a seu conhecimento aJgu!u crime pratica.flo por 
tjllttlquer ~ubordin:tdo. 

O seu principal objecto é a formação da culp1.. nos crimes de re~pons:~bili
tlade Ue réos militares, quer se trate dn indagat.ão de acto!l\ criminosos, ern 
geral, <juer de deserção de officiaas da patente, 

Debmxo dos te ponto de vista, tendo em attt~nção a lel'{islat;ão milit;a.r e a 'lo 
pl·.ocesso ortlinarw, em turlo 'JUe lhes pudes~~ Ror applit:~avPl, foram orga.niza ... 
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nem conYem a intervenção <le advogado nos conselhos de inves
tigação, attenta a natureza e fins de taes conselhos e em vista 
das dh;pQsições que ainrla vig-ormn da nntiga leg-islnção ; o que 
eommunico a V. Ex., p:tl'.t ~üu conhocimento e devidos effeitos. 

Deus Glwrde li \'. E:;.- Thonw; José Coelho de A.Zmcid11 .
Sr. Conselhcit·o .\jmlant•J UcneJ•al. 

doR os fnr:uulari•IS Un~ C<IJI~(~lhr·"' r{,. invPstir.::::t~ãfJ. ;q1pt·nvado:{ rr·ln ]);~('l'f"!tO 
n. U:>o\0 dP ~4 dr~ l\1)\'(•'nhr" •l•~ 1:;.-),-,, X:l1JllPJI<~ Ine!-;IWl r~nnn fni. ig-nilluH•ntc, 
or~nnir. t•)o (! flll''ttllhr~ l d 1 prn•~r·:-;...,·1 c.·i:nin ll •la jurl~·licr·;i 1l or.iin:lrh rpw o 
(;~Vt'l'll'l J•nperi·d !ll:lii•I>Jll ~>"\~'GI1l:ll' l'1•lo .\Yi~·I-Cit'C11bt· rl1• 2:~ d~; :\f:nr:n de 
!Hú. Era P'll't:lnt.l n~•t11r:d q11r~ t'n.~ ... ,·!u r,h:-:<'l'\':Jdas_ C<_'\'t:Is re~·,·_:l'-' ~· d_isp~si,:i)eq 
COIIIIIIHII:-; (o 1!14'~.11 I p)·:nq ), 11'11'1 y;~z l{ll•' :t t'~[IP'ê':lltl!:tdP tl:t Jlll'i~:ihcc::tn. Sua 
., gnH!z:lf_'fi". :t l'·•sir:~l.n d·•:-- r•~ns " :1. n:ltllt'f•Z·I d•l c;·hw n:lo ~··r·;i"~~'HI dP. es
t.nn·tl; p<~is ''CP i L) '}IIP P :t t·1d 1s :;..; n:t•>fl•·..; C11lt:1.s :1 :11T •1iui"k:n;;lt• d:t jus
ti,.a utihbt• rf'pqusa s•dn1~ as lllf''-'lll·IS hasc•s 'l'H' :1 jn"tio:·r r;•t>~li!tal nrdin'll'i:t. 

Cq.m elf,~it••. 11:in h:n·ia r lZ<itJ par:1 •pt«> .'\." f,·,r21mlas p: 1 t':1Htirb-..; dn }H'flCPSSo 

tn~dinario, qw~ s:> tt~ u pnr titn u l"f'Coillhnei·m~ut•• <h Yf't'ti:ldc•. a c••J•tez:t e n. 
atÍtorl:t d,, ct•intP, dPi.x IS.'-tf~ll! ti .. t,.,. a C•lll'''~lti•mte :1 pplic·•p:ú.o, na for,uar:iln dtt 
cnlpn dr.- r.!•JS milit 1r0-.; suj,!lt•)~ a 11'11 t'f'_!.!irtlf'll penal 111·ti~ ">I'Yt'J',J. 

g si tl l1~i dc\·e ~CH' e:-..cq,cin!l.d pa.t':\ os 10 ;Ílitat·f'~. di;: .\dqlpho ~~ollS"Pl. nã~) 
ha nwti\':l 11·Lrrt •pt1~ a~ I'Ór!llas do pnlee~stl, ll•'r.e . ..:.:-.: 1:·i:1~ it sn·t applic:v·ão, 
ü1I'e:·c~am as HIC~Ill:l"> ~~·:lt':tnti;t<..; <'ntno n' !11' •r.P~S() urdlwlt'ill, :\~in h;~. dnvitln. 
ttUe :to:' cnnsnlh1)S d • 111\'t•stür:u:.:l,, iJWH'tdu• n .. lnr.•t:ll~;l, ~ d:t ,·nlp'l ,1-J-..; .''t~o~ mi
litare:-., n~:..;i1u eo1no rpte n~ t'P~IH':~tiv"s }ll'oet'"''""'":-: S«'i'\'1' :1 tfp l1·;~~~ i<~,::al :tos 
COHSPlhnS tlc g'llfH'l'~. Ulll:t V<~Z (jllP :1 :lltl:H'id:H)(' Sllp":·j .• ,· :uilth l' dPh•t'llline .'l. 

sua l'{'Vi"ão. E:-;t·t clutsn!<l. tpte tll't·iv:' tla unid:t•lf~ ,1-J r ,:·tai'Jilo\tl ,. d~t ohetlit•n
da. qu·~ cun~titue a disclpl·ll'l I' a (ol't,"t rlns exPrt~ito~:.:. u!v1 :J!t,~l':t eut sua 
í'SSAnch a natnrer.:t ~~ fins rl,• LitP." c•)\l~elhn:-:. 

Alám 110 dispostll W) :n·t. 1~)~1. ~:~o. ch C·)dq.tn tln l'~'0<'PSSH (';'1 1llinal, ha o De
crr•to flp ~ dt• :\laio ~~~~ i"i'd. :'l·t. ~o. ~ 1::. t{p;·l:u·rwdo~ "-f't' c\:~ :Jttnlllll!."<lc' elos 
CO!II\ll:turb!Jt~~ d:1s .\1'1'1:1~ Itn!JWar O"- cull''-''ih•J~ ti(! lrtVt>!-'l.i;!..'ll.':ln 1''11'."1 :\ l•ll'olltH:ã.o 
11:1. ~11lpn dns J'ctn~ ntil:t:n·n·..;. ,. qtw t,.; J' •di!ie·Hlll 1! n.~·~·lll't"~i.ln l'~~ln .\Yi~n (}1) 
;1~i~~~~g:·io da <iueJ·ra cl1• ....; d·~ ~\gu:-;tq clp IS~í e .\.\"Í:-;o n. :!0.1 tli· O 1l1• Ontnbt·o 

Amdt1 tlnnn n lllf'"m:' dnntrinn :1 Pr.r\·isão 1l~ -,de ~~·t(':!l1)i'n 1lr• t~i:t ox~edida 
~~m v it·tn!lp de 1 'II}II'J'i·ll H nsnlw:ão, 'tn:lwlo d1•cln rott 11 H~" ns e nnsP! h c os 1IP mves
ti~:lÇâll fnt'lll:t~ll a cnlp~l cr11 J:!l'rnL cl·~ qualquer crilun 111ilit·n·. n qw~ ns resp~
CÜ\'IIS pl'•J('f'~ . ..;,,~ Sl~l'\·,~:u dr! h:l:-:c• a<~S t: lll:-:l•llto" de ,t:nnt'l':l: !o;·dvo t1~n~ln j;'t hfLVlllO 
prommci t no jui7.·l <:nlJJU!IPu, ('•JHJn p•tl' 1'.\":"l"\,)o 11ns t~t-il!t~>..; d'~ n·iwllü'io e 
R~di~:ii•l, p•H'4}1l" (~lllii'J .s.:iil t·lles •lisp •u.-.;adns <~ su 1stituidn~ pPlo Sllltllllarin ti~ito 
no jui7.•l ~trtlinadn. A p:ll"t<hclf' on Pcptiv:dpncl:l Psl;_'~ {~on~:~:~r;tdn na Lt•i.- art. 10[1 
da Lei d~· .'J dt: DI'Z•'mbtn d1! 18·11 ,, art •. ?-11 do 1'CSJJCcli,·o _,cyu.l'llileltlll .. \~~!m, t~ 
m·idt'!Üf' tjllll n c.Jit....:Plhn c)p inYc>sti,!.!"lt:~i '· cJUPt' C11ndua <'111 l,.t!'Ht:t ele p:trccPr, 
'/1lf:'l' 1h-, sentcu,:a. e aiucl:_• 1)\t•' tl.··p.ead:,, por. ~n,.livo .... · r'Spt't~i:'''"· rh :lpt'~'Ci~J:ãn 
'a :t!tt•l!'ithdl~ Stlp·n·i·lt' 1uilit;u• p·tl'"l a. ,·Pmn.,.s·• :tn r:nw-w:\io d~" gHc>\'t':L n pro
se_~-"Hi!JWnt;> Hltel'i ,,._ nii•1 \·a h• :-:,:,i'H'lll~~ ~~lllln ÍH(Hrlu:u::\.•,, "•<'l't1 dilig-Pn~h de 
polici:l. ju,lirhri·l, ~~ u~n ,.Pi'lhrl,•il'" Jti.·nc-t~S~/J c1r~ f'!'lTlt:iio th• c11lp:1 jl"ll':t ~crvir 
de ba"e h•g-nl rt•l c·msPiho •lt• 1-!"ll"l'ra: f' a Sll't t"::H:t illtfl!iln d<· aullif ath~ osjul-. 
g-:ulos e·n ta in~tnnci:J._ n co~nfol'lltf' :1. jal'i...;p,·wl,·nc~:l t(., (·,.li~~~Ih.l Snpremo Mi
litar ele .Jn<.>tiç~- D<JCJsÜ,s de 17 tle .4./>ril, 1·1 de Agosto c~ de Outubro d1~ 1850. 
01-~1. ~l n c 111<.:.ePto dt! ÍH\'(~ . .;tig:t~iit) l''HIW lJl'I)Cess•l p ·cp:tr:•t:n·j,,, in:-:.tru<~~.~ão prévia. 
em e:trg-., t~ d •st~n':·tl'!;{•l tio :t('Pnsacln. t1' 11 '' lt!f"' '~" 1h1 1111'~ n pr•H'I'~"'n ~~~~ for
lll:l..-:-:~" •h enlpn ll·l j•tiZ•l ("llltHnt·n. ,: 1'\·ld·~nt•~ tJU•~ a-.; r•·:~·l··Js rnnda•!'l~nta~'s qm' 
rlecol'l'elll 1h ll·lSS' ~y:-;tf!'Jta p·,lític l pa t':l g:tl':lHtl"t tLt tiht~:·fl:ltlf• iudivitlnal, j:L 
con~a;.!·r:~da no C·Jdi~·,, <.h pt·o~ee.-..;.-..;., erh!in:d; co•uo ,, }'l'indpin 1l:t n·\tllra.l 
.}pfe-.;a (:trt. U.t) ~~o d:• JHlh 1ic;olildP (:~t·t. 1'1 ;), ·lw•~''ll SI• · :Jttelltlld:t~ na [ll'ilXe do 
fÔl'll lllilit~u·, Snlll!Jl'~ ljtlf~ llÚ<~ JJ:l_ia dbpo~Sil;::i•l PXlJl'I'SS'l d~> li' i(' li St•lüiclol ('tlllti','\l'iO. 
R' Yerd:11]1~ 1}111' n •s Jll'"l'ri••s con~PI!1n~ dl' ~·lwt'J'a. )li'):! :mtÍ,!!"I l••g-i~l:l(:ii.o pnr
tUg"llP:'.·l {t''l}JS. lO d.l jtp~qJ:l'III'IÜo dt> Íllflllt-'t··ia d1~ t"i();~ I~ (l dn ~~l'gllhliHPI!tO de 
c!l.vrtlbl'i 1 <iH 17l>\) ~, din~:t' dP d(•!'cs:t ('J':t rnnt·eta•lo. n:'i·' s·• a~l:níttiurl'' a a'i-;Lo,;
t.t•Iwi.""t d~~ :-tdv 1,1.:·ad '· p•)~s. IJ St','!t'edn d~· jnstir;:1. era o priur.ipio do•uin:Hlt<~ do 
Jll'oce"""''""'o Yerh;tl P "-ll'!l'Jl:l.l'l.OJ dP taf'X t'011sf'!ho~. E~tnv:o. i~xo r),. acrni·cln co1n o 
l'Cf'i!l:('ll ah~olnh~ enj:t~ pt·:ttiea~. etn wat<~J·i;t d(~ proct'S"!l, r.omo t>ut twlo mais, 



IIIINISTERIO DA Gl:ERRA 8G 

foram moditicn.dn.s pel~. transformação doR potlet·c:-:. publi<:os P. jurisiir.ç•Jcs 
nova::;. Os p~·ooessos nnhtat·es, naquella ~~poca.. acha.v:uu-sn etv:tdo~ u~ vtcio~ e 
defeitos que o: .\lvará de 4. de R~temhrú de 171)3 procur·~~n rot·ri~h·, prPsCrf~
vendo os t~rmos suhst~nciaes de ~urt for:nar:ão e danflo IH!Ia. (~speci,. ,f,! for·mu
lnrio para ~ervir rle norma ~tos conselh•.ts ~~~~ gtH!rra. 

N:tth ~n alterou l'<1lntivalnente á tl'lliFe:t,a <ln p:·o<"'e~~n s~creLn P ;ls t·est!·ir,çíJr·~ 
{L defesa. flos r<!os. O Dt.~creto <I<• ;--) d('; Outnht•n ~~~~ 177~. p>~J',;!Il. :tlnplianfln a:--: 
di~posi1:.õt>S dos cita.dos caps. 10 (' 11 1los ~~Pilfllllin:ul•lS J.Vovo.~ ''"fJU.l~unent~s de 
infant,t;·ia e CtiVrdlada, declaron rpte. P!!t'rt:l!l~IJ .:trJ t•):up11 ti•: g-w·rra n e·n c:uu
panhn, s•~ nã.n altera. o uso lH'ahcadiJ ~~''lll ns <~L"imillo'-t•Js nr;.lit:_li'P=-', ~~·n confol'
mi•lade cnm as orllnnnuc:·1:-:. tple liH~...; :-:.o:t,, rPlatint~. p·1J't;in, 11:1. tia7., :tos r•}ns uu
litar~-'.' t}lle se mettet·em e.n enust~lhn d1• g"HPt"r<t lhe..;; snt•;t p··•·mitti•lo JHlUI~'~tt· 
utn advogado, qne o~ ncon::.t!lhe " qn•• vp;·h:tl!IIPiltt~ :tll,•!!'l!e as sna..; d11fe .... ~lS. 
Entil.n n~ln Psb.vam, n.intla, atlmitti~lu:-; o:;; Cf1nS~.•lhos de invP:;.tig:p_·.à,o. Foram 
institni1los muito d.P.poi..;; e a pt·atica c~hh••leclrla un rt·SpPdiv" Jll'or.c•ss•l não 
podia. deixa L' <le re~entir-::.:.e •la:-:. t•e...;tt·ic.,,•,-;,~s da :tnti:-:.:t lt~~i"~la•::ln, tl'ahi o seg-rt>1lo 
na tonu:1çi.\D d:t culpa e a impo:-;..;ih\lirl.ltl•~ da rl.•fpsa, 'tnn ain:h st• inVtH~a cout 
r•~l:lf'ã.n ao:-: r.!-ns militares suh:nettid·)~ a t;JPS ('nJL:-:.Pih•ts, u~i·, nh:-:.tante o di~
post.o un~ :'ll'ts. 1'l2 t• H1 do CcHli;..!' 1 d·l pr•H~P~"''l c;:iJJIIil''.l. Esh pra.Lca, pur~~!u, 
entPnll•~ .'\. aJnioa·ln. <las Seúf}l-;ü., l'('jtni•la~. wi•t t1~'ll lll:l;~ ra;.ún de SI' I', ~ u vist:J. 
dos prineipi?S dn llnSS•> tlit·Pito lJUhJi: ), I~IHIS'l::.."t'<ltl,JS 110 cit:HJO C1J1Jign elo 
]H'Oce . ..:.~, ct·ominnl. o q11'tl s·Jaccinn1111 os t'•HlSP)ho" dn iuv .. ..:.tii!;ll:~'- ,, Ct)llot'an
tlu-os n~n rPl:'u:ão ('11111 <IS jurisdic•:ci,~...; IH'din:u·ia.-.:. 

Os I\I)YO~ fnrmularius pttra. os p '1111'=-'S•J..., tl1• iH\'1•:-.;ti~:~~:.-vl, ~ -~nr;l.lllf~nt,•. JJi11 

:\utnris~m S(~aJt~lhantc }H':ttica, }1'1:!'. l' nun di;. Tita:·a p~o ~~·)•upi•~:III~Hto dh 
Auditul' Bt·nzileirn} <.( faciliLawln o no\-''"'ll!l lnq•l·t·lal :ti•S c.Juselh~,, totlus os 
Hwins tle aprofundar e che~at• :i VPJ'!htk, dr,;n:nd:L il<~ !!ll'"'nn t~~uapn o~ 
.accn;-;ados dt~ tod.:t g-at·anti.:t para. in<le {if~!ldtmt .. ·u•~llll~ dt> I<Htg l pr::-;;~~~ ~ ll:1. 
inedt:tvel IJIOl'Of'id~ule dos c.m~E'lhn~ dP g-ttt•t·ra. ~lt~~ a tlf~cüú"i.o !in:tl na ultima 
e superiol' iustancia, pl)llf't'e;Jt desde 1~~~~' tlefl~ntlPt'-:..:.P ,~ ju,ti ic:lt'·:--n imtnCPIIt'•:.; 
qu:tHtl() a·e,1hneute n SPjnnl. >,. lJi~; nwi:-:. o IHI'~!JLrJ autor ~· l!llf' o l:ntl'{Pih•) j;'tlll'tl~ 
rer:usnrá :1n l't~o tudo ijUe Pile rt•qneret· P:a sna dt~tesa. n., ad1• d;ts pct'g"llllt.lo.;, 
uma VP.t. ~pte seja aJ•nlssiv•'l}PJt' hü, nu q\1( .. t>St'l l'''~itiv;'.liWilt" " n:l11 prohiha,,. 
E assim tle\·e set·, }Jr)is o flireito th~ d-·r~~sa. ~~ ~:1..5-!Tfttlq, f'iiL todas a~ pha"e~ dn 
pl·oce:;;-;,1 criluinal <t.Si· quis aliquid .~ttaWat, inauliltt p-tde lt't~,·~t, licet t21JIUOII, 

strt!Lat, haud wqmts crit.• 
Dn. CI)Hthinac:.ã.·l dn D•~ct·et11 flc .) llP OutnhJ•o tlt• 1:•-178 Cll/ll a d()ut~·ina. tlo ..:\Vtl-'~1 

n. 35"'i de !H Ue .Julho th~ fS.;o, CI11!J 1) pnn•l•~r:t n. H.•~p::rtif;âll df' Ajudante Üf"
neral, resulta quP- o atlvogn.do fH'tde s••r a•],Ritti(ln no~ consf'lhns df~ lnve~tiga~ii.o 
logo qnf' Ct>~Stl n Reg.·edo Je justi•:-n. e, m:1.i~ ainda, ~"l..pt·eo,;f~llt.a.r t'ar.ões uraes em 
CSCI'ipt:t~, nul defesa. da C1.USa. lft~ SP.HS f'lit•HtPS. 

P(nle-se as.sC'verar, acc1·escenta a l't•!"nrida l'í~p;o.rt~•:<l.o, SO'll l'f'f'r•in dt• errar~ 
!JilP :t ll!:tt•IJ' JlHrte dtJS accn~~..flos, maxima SIJI•lacl•,s, u;"io ·~"t<Í no ~:t~o ele pnt• <.:i 
:t})!'l'~t·IJtar ra;~cic.•s ora.c~s ou f~Sct·iplns, ~~~JIIIO l:ttlllu~rll tle p1•oduzit' doeTtiiLentos 
ou LPStC'lJitulh<'lH <'til sen apoio ('; JW'ht• IJilP a:-; tP:--h~!!llHrhfl~ da :tct:n!.;ação SPjam 
acat·ea<la;...;, e•mfrontada~ P- rPpPt'g'llntadas. ~i poi:-; o:-: r•~ns pPh. t•xiguidade ~~~ 
~u:•~ t':tenltb.clPs intPllPctu:ws, s.c~ :w.hallt Ílll\lus~ihilit-Hio~ de· aprnvPit:H' es~P~ 
:\.lll}d11'-t Hlf•ins dP ,}.-~fes;t q_u(~ .'L lf'i tàculh, <·, st o c:itaolc1 l)pcJ·••to d1~;) lle Outu
lH'O tlt~ 1Si'S lhes permitte, em kmvo ~~~~ pa-,, a. no11u~:H:iio tlr• IJUP!H o~ defenda, 
a eoaclu~ãü log-ica t'• qUf' ess~ alg11em JH)d,~-S" achai' otHln o r•~o :;e n.cha. ,~ 
salH~t· tud<~ rpwnto e~k tuhle sahet•. 

D'ahi nilr""~ rpsulttl t]'IPhrn. 1]e disciplin·t H!i.lit:lt•, ii:Í.') •·e-.:nlt.:1 iHc~Oll\'l'Hil'mt~ on 
enth,!\rac:.n algmn, ante:; vanta~Pm Jl<l rct :.1 elnt~idn(:ú•J da \"PI'da..tlc~. t!UC é o ma.
:ximo iutm·ps~.~. a principal condi<:-ãn c];l hoa a•lntinistrac;ão tia jnstiçn.. 

O Hlc.'"llln SP p,'HIP- dir.et• :t rP.speit•) da pnhlici•la<lt~ que, na phrase 1]0 .. Ayrault, 
(} a mai~ solitla g-a.rantin. da llt~t'Psa, n con·ectivo Sl'g"lll'll 1\P t<ltlo:-: os vit~ios dt• 
processo, l'lHh•Iu.ln, por si só, cotnpen:.;ar todos os tiJ~úüto~ dP uma ot·g-anizat;áu 
JUtlicial'ia vicioRa. :-->i por esse lado. PHL eonsettw•nch dn nwlhor or;;anir.ru;ã.u 
dos prnce~sos, os conselhos de guerr:t ptHlem tlilllirmit·, p·1r oult'o as nhsol
viçiies serão mn;s raras. 

Vê-s~. pois. que n legisla('ã.o tlo pr·ore~:;;o crin.J('. l1Pill como o~ fot•mnla.rin~ 
clvis c militaa·(~s. orga.niza•los tJ,, :tccortln c n•l mesmo plano, a.dmittetn, Cr)IH n. 
cnnlí~stn6io tlos dr.poimentos das tf'~teJHnHh;ts, acar<':tl/âo P rep~rgnntas tla~ 
mcs1n:ts, o tlireito de defes:-t.. dos accus:ulos no }ll'IICo-.;~o 1l:t f•H'Illrtt;,LI.o tla culpa. 
ll firmado, como se acha, e~se •lireitn, tu\o se pt)de pt•ohihil', sem tornai-o 
illn~orio, que os nccusados o cxerç~un, nns de\-i«ln::; let'Jilo~, por pes~on de sua 
contiança (art. 322 do Colligo do p1·ocesso criminal). 
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Da qlroums~ancia. notada ~e só trntarem os furmularios dos conselhos de 
lnves~ij(ação da admissão de curador qua.ndo o réo for menor, não se segue a 
prohibição da assisteacía de advogado constituído pelo aceusado afim de re" 
querer o quf'l fOr a. bem de sua d~fesa. Ao contrario, os formul~rios, admitindo 
expre9S3.mente o r.urador dado ao menor, attent~ a sua incapacidade reconhe
aida:por l~i, tê·n implicit:unonto J1ermittirlo a assistench do advogn.do quando 
o rêo aão I'J()UbP.r ou não puder· efender-se. E' isto tant() mn.i ~razoavelquanto 
8& p&rmittem a tlefBR!t. c outros netos proprios Uaquelles que t'Xercem seme
lhante pro fissõ.o . 

o· formula rio tiO proce..qso commum (u,odelo 13) ~onMm disposição identica; 
e dest1. circumstn.ncia. não resultou o menor emk•raçB à admissão de advo
gado no juizo forma•lor da culr.a; é que uma nomeação (a do curador) <! 
obrigatorh~ attenta. a inca.pacid:u e legal do menor, a. outra ( a do advogado) 
6 facultativa, depende do accusado. Pelo que diz respeito á praxe invocada 
c~o argument•' contra n. admis~ão de advogado no conselho de investigação 
ttua do o réo comparece para. Rer intPrrogado, e defenrfer-s ... além de não 
ser fundada t"m l•.•i, nãn tl.\lll ~ido ~;f}gubla 1 invariavelment~, em to rios os pro-
O os. 

ituia em 19 dn Dezembro ultimo, respondendo a com;Plho dP investig-ação o 
2o Sargento llonorio Alberto J{ortf, dn batalhão Ue engenheil·os, foi admittido 
corno seu ad\rogado o to T1mente Jost; :\Ial'ia. de Reaurepairc Pinto Peixoto; o 
Ajuda.nt~ General. :t quem foi rr-mettido o proces~o, limitou-se a runir, r.or .. 
recCionalmentc, o delinq11ente, Sl~lll notar· irreg-ularidade d~ ft'•rmn. hm Janeiro 
de 1887, RP-nc)o Commandante do mesmo batalhão de engj•nheiros o BrigadP-iro 
gradu!ldo Carlos Antonio Pereira de Macedo, houve um conllicto em oue 
'"maram parte cinco prnçag daquelle batalhão. em Copae:tbanrt; prooedeu:se 
a conselho de investigação 1 sendo admittido como advo~ado rles~es soldtulos o 
llt Cadete Arthur l'duardo Pereira. 

Remetti.do o processo ao Ajudante General, este mandou seguir a conselho 
de guerra., oR soldados foram condemnados, e a senten<:.n. (lo conselho de 
lltterra. eonfirml'lda pelo Conselho ~upremo 1\tilitar de Justi(;~. em sessão do 3 
as Ago~to de 1887; não se julgou irregular nem inconveniPnte a admissão 
dtralfVo~atlo no conselho ele invm;.tigu;ão; outros arestos podiam ser citados. 

E' ponto de doutrina hojP. aceitiJ e com~agrad11 Pf~Jos cntligos mais morlernos 
do processo criminnl n. adrnis~ãn 1lo advoga,lo do accmm.do, desde o começo 
da formação dfl re~pectiva culpa. 

Dest'art&, ao pnSSIJ qne s~ <1a g-at·antia ao rl;o, apur:t-~f' melhor n verdade e 
se rohu!<~t·ece a prnva. 

O corli!':O do pr<•M•M pen~l allemão ( '"·t. 137 ). dispiie que "" qualquer 
estado do proce~qn o indiciar)n poder:\ ser assistido pot· um defensor. 

O ar,. f.\7 accrescenta IJU~ o examC" dr1S proc"SSQS Vl~t·hacg sobre o interroga
torto· t!o accl!.;.;::ulo, c rlrpn 1le d~lictn, a c tos /·udiciae~ a que o defen~or llo 
iceusn.do tl}m o direito de assistir. não lhe po( eri ser j:i.mais recusnclo. 

O codigo it'lliann A ainda n:tais positivo; o art. 275 prescreve que <4( nns pro
cesgos por crimes ou por doltctos. o indiciado, comparecendo ~111 juizo, deve. 
ser acompanhado por um defcmsn r, sob pena de nullid:vJf". E si clle não o 
houver dscolhido, o presidente ou o pretor lh'o designará.» 

Henry l\larcy, antigo mn.gistrnclo, advog:Hio em Nice, traduzin,lo Pst.A 
excoUent.n codigo, cu/·a~ disposiçi5t-s analysa, diz no tomo to, ft va~. 115 : 

11. Dl'S 1~ début do a. ptocedence, lc pr~vénu ddvra ponvoit· réclamer le con
oours d'nn avocn.t, toute~ les fois qn'il scrn. nppellé ft cnmparaitl'e detvmr f6 
tnagistrat ÍJtstruct.,IIY, soit ptJUt" y êtt·e ú1ten·og~, srJit p'J!W y rts.çi.~teJ â. perqvisi
fion~ Of.t drs cun&tatations. >~ 

O codigo de in~\rucção criminal da Frtl,nçn. resente-s~, nesta parte, das re
s~cçilcs da antiga legislação, dn ordenança de 1670. E o co,J1go tlrt justiça. 
míhtat·, cujo livro 3• foi qua.i integralmente trasladado :laquelle, participa •los 
El!Smos deteitos. • 

Nio obstantA, os colllmentarios de Fn.ustino Hélie, como os de Yictor Toucher, 
lllspir&m-se nn~ id~n~ mais adiantndns. 

E' assim que F. Hélie, tomo (jO, cap. 3~, § 402, diz o seguinte : 
c IJO prévenu :t le droit t}e proifuire des memoires, soit devant lo jHgl, 

cl'iu,·uction, sr.;t deu{J'nt ta r.hat,i1we du. con.<:lfiL Le droit de dl>{rH.<:8, en rff"t. rst 
~ droit Cr>nUit?lil ; il p~Ht to11;our.~ .t;'l'."':e.tut· ld oti il n e reconl1'6 pas ·une entrav6 
dMs la ff)i.» · 

Victor 'foucher, trn.\ando da polici" judiciaría militnr e da ínstrucçiío 
Olllminal, Altpressa-se desta maneira : c La procédure ayant pour obje~ 
d~n~ le~ trihunaux militaires, comme •levant les tribunaux ordinaire~. la 
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racherche, Ia p>ursuite, Ia . c >n~t,.hti>~ et h rJprMs;on des infrnctions, 
aftn de mettre Ie juge à mAme de atatuer en connalSsance de cause, tout en 
donnant aux accusés les garantieslegitirnes quê réclatue leur dro:t de défense, . 
le législateur n'avait rien de mieux à faire que de prendre pour base de ses 
dispositions en semblable matiêre la procédure suivie devant les trihunau:i: de 
droit commun .• 

Entre nós r·eguÜt o formularia do pr·ocesso do conselho de inVestigação, 
appruvado pelo.Decreto n. 1,)80 de 211 ile Xovembro Ue 1853, f,>rmularto orgn. ... 
n1za.do a.Q mes•uo tempo que o da juriiJdicção ordinaria, S'lb as me~mas bases 
do processo criminal commum, onde o segredo de justiça ceo;;su. C•)IO a pre
sença do delinquente e seus socios, e o defensor doq, mesmos póde ser admittido 
na. formação da culpa. ~i o delinquente fôr menor ~ neces.._c;a.ria. a nnmeaçã'l de 
um curador que o acoml'anhe e defenda. 

Pelo projecto do Codt,::o do processo militar, elaborado de nccnrdo com as 
dispi)Siç~les do Codigo rio proces..o;;o criminal ordina.rio, pela commist;.ão de 
exame da legi~lação âo Exercito, as sessões do conselho de investigação serão 
publicn~ e ~0mente as Cl)nferencias para. a delibern.çãiJ g,~ fhrão em sala reser
va.dn. O art. 115 refere-se ao defensor ou advogado do Iéo no me::uno conse
lho. e o art. 148 dispõe que, findo o interrogatorio, o réo poderá junta1· docu
mentos e requerer prazo para apresentar defesa p:>r escripto. 

IJnnçanrlo u•na vista rapida snbre nlguns codigos da justiça tuilitnr de outras 
nações, vemos no de Portugal, ainda que modelado pelo codigo da justiça mili
tnr de França, dispnr-SP que os interrogatorios s~rão feito~ na sala do tribunal, 
em presençn. do secretario do conselho, e com nssist~~ncia. rln defeJ'Is()r officiosn, 
na qualidade de curador quando o ré1J f<)r menor. O art. 2~>.! (trata-se ainda 
do snmmario da culpa) diz que o auditor, achando-se os r~ns em prlsão 
fechada, poderá autorisar a communicaçã.o dos mesmos com os seus defen
sores. 

Pelo art. tS~ aos defensores officiosos compete intervir como ta,~s nos pro• 
cessos em que os accusados não tiverem constituiO.o advogado ou defensor: e 
ne.~t~ ca.o;;o servir de curador quando ns r~os forem mennre:;::. 

O codigo rle justiça militar úo reino da Itahn, parte 2&, tit. 3°, cap. to:
Delle instrucio·ne preparatoria, no art. 3~>2 dispile o seguinte: « L'a:ione-.penale 
pei reati militare I! sentpre publica e sard e.~er"C1tata it'utfizio. »- No n.rt. 3~7 diz: 
« Ohittnque sia incaricato delta defesa de un impHtato di reato mili'are, non 
potrà os.,lll·e obligato a dP.porre, etc. » 

A' vista das considerações expostas, a maioria das f'ecções reunidas t.l.e Jus
tiça e de Guerra e Marinha do Conselho de E•tado é de parecer que, em 
tempo de paz, uão se póde negar aos réos militares submettidos a conselho de 
investig-açall a assistencia de um advogado que os acompanhe a requerer, sem 
embaraçar a marcha do re~pectivo procPSSo, o que frir n bem de sua. defesa, 
nos termos do formulario approvado pelo Decreto n. 1680, de 2~ d" Novembro 
d~ 1R5:i. 

Vossa Alteza Imperial, porém, resolverá como fOr mais acertndo. 
Os Conselheiros de Esta.(fo :Manoel Francisco Correia e Henri1u11 d(~ Beaure.!. 

paire Rohan sentem divergir da illustrrul~ maiori:t rlns Secçile~. e conformam-se 
com o parecer da maioria do Conselho :-.:upremo ~Iilita.r de Justiça. 

O dire:tn vigente n.poia esse pal'ecer; e ao Poder Executivo não cabe modi
fical-n. não Ih~ sendo licito assumir, por inferencia, a faculdade de leg-iRlar. 

A illust1·ada maioria. não aponta disposição que pt•rmitta o comparPcimento 
do advogado nos conselhos de investigação. 

Toda a legislação citada, si não é contraproducente. est~\ longe de resolver 
como se pretende a questãn sujeita an exame dr~s ~Pcçr3es. 

A antiga legislnção prohibia a a~sistP-ncia de a•h·og-a,ln uns processos de léoR. 
militares. 

A modificação foi feita. pelo Decreto de 5 de Outubro~ d~ 1778, que permitte 
aos réos militares sujeitos em tempo de paz a. cün~P-Iho rle guerra, nruuet\r 
advogado, palavra que, como é sabido, tem sentido jurídico definido. 

A' excepção não se p~de dar effe\to extensivo. 
Nem ~ consequencia. da. justa, utas restricta. disposiçãn, que manda nomear 

curador ao indiciado menor, permittir·a presença de advogado no conselho de 
investigação. Si disto se cogitasse, assim e"(preRsamentr. se declararia. tambem. 
Si a nossa lPgislac;ão carece de reforma no senLido do que esta.tuem le
gis)acões estranhas, deve ser provocada a acção competente do podPr leeis
lattvo. 

Para estabelecer direito novo, os argumentos tlroduzidos no erudito parecer 
da maioria das ~ecç0es merecem ser cgnsideraclos, mas outr() é o direito con-
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N. 107- A VISO DE 21 DE NOVEMBRO DE 1888 

Declara que os Alfere~-alurnnos, não tem direito á reforma. 

1\finisterio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 21 de No
vemlJro do 1888. 

I IIm. e Exm. Sr.- Communico n V. Ex., pan seu conhe
cimento o em resposta ao seu Aviso de 18 de Outubro findo, sob 
n. 70, que não possuindo patente os Alferes-a1umnos e sondo 
este posto um premio escolar, não têm elles, como os officiaes 
qo Exercito, direito á reforma. 

I Deus Guarde a Y. Ex.- Tfwmaz Jose Coelho de Jilmeida.-4 S. Ex. o St>. João .\.lfrctlo Corrêit tlc Oli\·eit·a. 

N. IOR- A VISO DE 24 DE NOVEMBRO DE 1888 

'Peclara fjlte 08 alumnos •lo cm·so preparat"rio •l:t Escola Militár da 
Cúr,e, que foren1 reprova1lo;;; dnac; vezes en1 uzn1. Hlfi~HHt rnat~ria, não 
pDLlem continuar a fl'e'luenlal-o. 

1\Iinisterio dos Negocios da Guerra.- Rio t!e Janeiro, 24 de No
veipbro de 1888. 

Sendo omisso o Regulamento de li de Jnneiro de 1874 quanto 
ao alumno do cur:;o preparatorio, que é !'Aprovado duns vezes 
em uma mesm:1 materin, c •lispondo o art. 42 do da Escol:1 Mi
litnr do Rio Grande do Sul que o alumno nessas condições não 
pódo continna1· a frerJnC!üal-a, rleclaro a. V. S., em resposta ao 
seu ollicio n. 285 do I 9 do corrente, que, conforme propõe e por 
identidade de razão, 1leve ser n pplicada a esSiL Escola a citada 
disposição do rPgulamento da rla referiria Provincia. 

Deus Guarde a V. S. - Thoma~ Jose Coellw de Almcida.
Sr. Commandante da Escoltt Militar •la Corte. 

d~:~~~~oJorp~~o a~~tl~t~:.o •leixn. rir~ nfferc~el' gnrantins ao legitimo ,Jirdto dJ 

Sala da~ ~ec~.ii('~ reunitl:l~ de .Tnstiça e rle Guerra e ::\I:ll'in!Ja •lo Conselho de 
Estado, 2i de .Ahril áe_ 1~.~~.- Vf.c~r·u-nd,~ de P(tranagHd • ......;. Antonio lllarcellino 
Nunes Oa11~·a'ee.~.- Jo"o L in.~ Viei,·o Ca;u"ml:~,iu d~J Siílimlnt.- Joaqulm Ray
munclo de LJm,r,·e.- JluiuJr'l Fl·ttilci.-:eo CoiT1Jia.- Ilenrique d'J Bemu·epaire 
Boha''· · 

1tJ·;sor.xç.\o .- CrHnn pai·ccr• nos ConsPlhr•iros de Estado ~Innoel Francisco 
Cot'rei:t e Yisconde de Heaur~paire H.o!tan. 

Paço em i7 c1e Novembro ••I e iSSS.- Com a rubrica de Sua !\!agestade o 
lmperador.- Thoi1w.= J(,sé Cú·~!ft~, de ~·\li.wida. · 
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N. 109 - A VISO DE 28 DE NOVEMBRO DE 1888 

Declara que não assiste aos officiaes de estado-maior direito de cenaura. 
sobre seus superiores e si~ ~o Cominandante do corpo, á vista das 
partes diarias; que recebe·; não havendo portanto inconveniente em 
ser aquelle cargo exercido po-r official de menor graduação, ou mais 
moclerno do que os que desempenham, por escala, outros serviços 
no quartel. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 28 de 
Novembro de 1888. . 

Illm. e Exm. Sr.- Com a sua informação de 22 do corrente 
submetteu V. Ex. á consideração deste Ministerio o officio n. 303 
de 19 de Setembro ultimo com que a Presidencia da Pro
víncia do Paraná lhe transmittiu o requerimento do Tenente do 
2° corpo de cavallaria Carlos Delfim de Car,·alho, consultan(lo: 

l. o Como deverá proceder, á vista do disposto no A viso de 
23 de Janeiro deste anuo, quando, exercendo o cargo de agente, 
como actualmente acontece, entrar de- estado-maior um official 
mais moderno, concedendo-ihe a lei direitos e obrigações de não 
acceitar a fiscalisação de officiaes nessas condiçõe.-; ; 

2. 0 Que procedimento deverá ter quando, por força da escala 
de serviço, concorrer, naquelle cargo, com um official mais mo
derno que esteja de estado-maior. 

Em solução á mesma consulta, declaro a V. Ex. que, de accordo 
com a sua informação e do commando da 3a brigada, nada ha a 
resolver sobre o assumpto, porquanto, apezar de competir ao 
official de estado-maior a fiscalização de todo o.serviço interno, 
não lhe assiste, como suppõe o consultante, o direito de censura 
sobre seus superiores, por isso que tal fiscalização é feita por 
delegação do Commandante e a este é que compete, á vista da 
parte diaria do official de estado-maior, censurar e reprimir 
qualquer abuso, não se dando tambem quebra de disciplina, 
porque nos deveres do otncial de estado-maior, consignados no 
Regulamento de 15 de Novembro de 1876, art. 52, e nos de agente 
especificados no de 6 de Março de 1880, não se encontra dis
posição alguma que possa estabelecer conflicto entt·e aquellas 
autoridades. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thoma: Jose Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 
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r.. 110 -A VISO DE 5 DE DEZEMBRO DE 1888 

Manda adop~r provisoriamente a ordenan.ça dos corpos de ilrfa.n. 
taria organizada pelo Capitão Francisco Agostinho de Mello Souza 
1\:l.enezes. 

Ministerio dos Negocias (.b Guerra.- Rio de Janeiro, 5 de 
Dezembro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para seu conhecimento 

~
execução, que, á vista Lias ponderações feitas pelo Brigadeiro 
ommandante da P hrigada no otflcio que acompanhon o de 
. Ex. n. 7428 de 22 de Novembro ultimo, deve ser adaptada 

rovisoriamente a ordenança dos corpos de infantaria organizada 
elo Capitão Francisco AgoRtinho de .Mello Souza Menezes, por 

ordem do mesmo Commandante. 

Deus Guarde a V. Ex.- 1'homa; Josli Coelho de Almeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 

N. 111 -A \"ISO DE f) DE DEZEMBRO DE 1888 

Declara que os otflciaes arregimentados da guarnição da Côrte, que 
sahirem para fóra della em diligencia, continuarão a perceber a 
mesma gr:tLiticaçiio p:tra alug-uel de c~iado. 

Ministerio dos Nego cios da Guerra.- Rio de Janeiro, 5 de 
Dezembro de 1888. · 

Declaro a V. S., para os Iins convenientes, que ao Tenente do 
7° batalhão de infantaria Cyro Primo de Seixas deve ser abonada 
a differença entre a gratificação mensal de 15$000, que recebeu, 
e a de 20$000, que lhe competia para. aluguel do criado dur;ulte 
o período decorrido de 22 de Março a lO de Oulul.Jro deste anno, 
visto que os otflciaes da guarnição da Côrte, em (liligencia fóra 
della, continuam a perceber integralmente a gratificação de que 
estavam no gozo. 

Deus Guarde a V. S.- Thomas José Coelho de Almeida.
Sr. Inspector da Pagadoria das Tropas da Côrte. 
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N. 112- A VISO OE 5 DE D~EMBRO DE 1898 

Manda fornecer medicamentos aos om/iaes do Asylo dos Invnlidoftl 
·---· .. . I 
d~ Plltria mediante indemnização. 

Ministerio dos Negocios <la Guerra.- Rio de .Janeiro, 5 de 
Dezembro ue 1888. . 

Declaro a Vm., para os fins convenientes, que, conforme se 
pratica para com os empregados e ·opera rios das repartições 
subordinadas a este Ministerio, póde tambem ser :tàito aos offi
ciaes do Asylo dos Invalidos da Patria o fornecimento, por esse 
Laboratorio, dos medicamimtos de que necessitarem para seu tra
tamento, mediante indemnização, de accórdo com as ordens em 
~~. . 

Deus Guarde a Vm. -Thomaz José CoelhB de Almeida. 
Sr. Chefe do Lahoratorio Chimico-Pharmaceutico Militar. 

N. 113- PORTARIA DE 12 DE DEZEMBRO DE 1888 

Manda adoptat• nos corpos montados do Exercito, para toques de 
corneta e clarim, o novo instrumento denominado - coroe
clarim. 

Ministerio dos Negocias da Guerr,1,.- Rio de Janeiro, 12 de 
Dezembro de 1888. 

A' Repartição de Quartel-Mestre General. 
Seja adoptado nos cor~os montados do Exercito, para os 

toques de corneta e clarim, o novo instrumento denominado: 
corne-clarim, conforme propoz o Conselheiro Ajudante General 
em. officio n. 6207 de 26 de Setembro proximo pa.ssado. 

Thomaz José Coelho de Almeida. 
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N. 114- A VISO DE 14 DE DEZEMBRO DE 1888 

ltlanda. continU'l.l' a pagar a um reJetidor !la Escola )Iilitar os ven
cimentos de lente da 1• cadeira dJ i• anno, qtie regia interinamente, 
não oust.t~te haver d·~ixado o exercício em cons8quencia da trans
ferencia <les~:l. cadeira par.t o 2° anno, que Jicon assim sem 

alumnos. 

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio ele Janeiro, 14 de 
Dezembro de 1888. 

lllm. c Exm. Sr.- ,\.chando-sc o Tenente-Coronel honoratio 
Francisco Antonio Carneiro da Cnnha em exercício de todas as 
fnncçõcs de lunts da I a c•tdcira do 2° anuD 1la Escob Militar da 
Córtc tlestle a rlata de sna nomeação para interinamente exercer 
aquelle eaq;o, e tendo por i:;so 1lireito aos respectivos ven
cimentos, rogo a. V. Ex. se sirva uxp3tlir suas ordens para que 
no Thesouro Nacional lhe seja paga, a dilferença entro esses 
vencimentos, que deixou de recel.Jet· e os que lhe fomm pagos 
eotno repetidor 1la dita Escola. 

Deus Guartle a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.
A S. Ex. o Sr. João Alfredo Correa 1lc Oliveira. 

N. 115 - ClltCU.Alt DE IH DE DEZE:\IBRO DE 1888 

Declara fJll" oq volumeq com mctlicanwntos " drogas, de5tinaüos ás 
enfermarias m!lit<tr••s, tleYem ser remetiiclos rlirectamente dos 
Arscnaes !le Une na para as mesmas enfermarias. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio tltJ Janeiro, 18 de 
Dezembro de 1888. 

Circular.- lllm. e Exm. Sr.- Tendo o Delegado do Cirurgião 
mór do Exercito na Bahia representado sobre a inconveniencia (le 
serem abertos e_ examinados no Arsenal de Guerra daquella Pro
vincüt os vol~tmes que com medicamentos e drogas são para alli 
enviados com destino ás enfermarias da guarnição, por isso que 
muitas vezes se 1lcterioram, no transporte, esses artigos, em con
sequencia tlo scn máo acontlicionamento no mesmo Arsenal, 
declaro a V. Ex., para seu conhecimento e execução, que os vo
lumes, contendo af1uellcs artigos e destinados as enfermarias 
ahi existentes, de.-em ser remettidos direetamente do Arsenal de 
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Guerra dessa Província para as ditas enfermarias, aonde serão 
então abertos e examinados, conforme propõe o Marechal de 
campo Quartel-Mestre General .. 

Deus Gtlarde a V. Ex.- Thouta: Jose Coellw de Almeida.
Sr. Presidente da Província d .... 

N. 116-PORTARIA DE 19 DE DEZEMBRO DE 1888 

_.,_ d(lspeza com o ~xpediente da> pharmaci{s militares, corre por conta 
,-"- "'' 

da gratificação abonada aos Coínmalidantes das companhja> para 
despezas Je expediente das enfermarias. 

Ministerio dos Negocias lia Guerra.- Rio de .Janeiro, 19 de 
Dezembro de 1888. 

Manda Sua Milgestade o Imperador, por esta Secretaria de Es
tado, declarar ao Inspector (la Thesouraria de Fa.zenda da Pro
víncia de Santa Catharina, pal'a seu conhecimento e execução, que 
devem os cofres publicas ser indemnir.ados da quantii~ de 10$\:100 
a que se refere o otllcio n. lO de 19 de Novembro proxinio pas
sado e proveniente de artigos de expediente fornecidos em Maio 
e Junho do corrente anno ir Pharmacia militar, por isso que-a des
peza com tal fornecimento corre por conta da grati11cação de 
10$000, que em virtude do Aviso da.30 de Janeiro de 1873 é abo
nada ao Commandante da companhia de infantaria para as des
pezas de expediente da enftJrmariu, militar a cargo da mesma 
companhia. 

Thom'a~ Jose Coelho de Almeida. 

N. 117- A VISO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1888 

Decln:ra (1ue não está inhibido de concorrer ao f<)rnecimento de viveres 
o negociante que, tendo-se recusado a assignar contracto em semestre 
anterior, .satisfez a importancia da multa, que foi imposta, desde que 
por acto especial do Governo não ficou interdicto. 

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janoiro, 20 de 
Dezembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Confirmando o meu telegramma de 6 do 
corrente, em resposta ao de 27 de Novembro ultimo em que V. Ex. 
consulta si póde recorrer ao fornecimento de viveres o nego-



· DECISÕES DO GOVBRNO 

ciante que, tendo-se recus~o. a ~ssignar contracto em semestre 
anterior, se apresenta em hcitaçao, fazendo parte de ou~ra. ti~ma 
social, declara que, verificada a ~ypothese de haver o mdtvtduo 
em questão pago a multa respectiva pela falta apontada, e que 
devia ter sido Imposta pela Thesourana d~ Fazenda, nos term?S 
do Aviso de 5 de Dezembro de 1882, publicado na Ordem do dta 
n. 1725, não se acha elle inhibido de concorrer ao fornecimento, 
desde que por acto especial tio Governo não ficou interdicto, c~n
forme se _praticou, por Aviso de 18 de Junho de 1887, a respeito 
de Antomo Madeira de Barros Junior. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho de Almeida.~ 
Sr. Presir!ente da Provinda !le Santa Catharina. · 

N. ll8 -A VISO DE 27 DE DEZEMBRO DE 1888 

Declara como devem ser preenchidos os lposto~ de inferiores nas 
companhias' quando cxislirem inferiores rebaixado.~ p~r falta de 

vagai. 

Ministerio dos Negocios dá Guerra.- Rio de Janeiro, Z7 de 
Dezembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr. - Com in formação da Repartição a seu 
cargo n. 1350 de 13 do corrente, submetteu V. Ex. a considera
ção deste Ministerio a consulta que faz o Capitão do 12• bata
lhão de infantaria Arthur Oscar Andrade Guimarães sobre o 
modo de preencher as vagas de inferiores nas companhias, 
quando nellas existem inferiores rebaixados do posto por tàlta 
de vagas; e, em solução á dita consulta, declaro a V. Ex., para 
os fins convenientes: 

1. 0 Que no preenchimento das mesmas vagas devem ser pre
feridos, de accordo com o Aviso de 23 de Outubro de 1883, os 
inferiores rebaixados dos postos por transferencia de outros 
corpos, si plenamoote satisfizerem os requisitos e uma vez que 
no batalhão não haja outra p~ que melhor possa preencher o 
posto, salvo o caso de ser mencionada na transtérencia a clausula 
-até haver vaga. 

2.• Que póde o Commandante de companhia deixar de apt•e
sentar proposta Jk'lra o preenchimento de taes vagas, desde que 
reconheça não existir em sua companhia praça alguma nas con
dições de preenchel-as, ficando então ao Commanila.nte do corpo 
o direito de o fazer, independentemente de proposta e depois de 



MINISTERIO DA GUERRA 95 

decorridos quarenta dias da data· da abertura da mesma vaga, 
com a praça que julgar nas condições . 
. 3. 0 Que, ha~ndo proposta do Commandante de companhia 
para o preenchimento de qualqu.er vaga, não deve o Comman
aante do corpo, embora o J>OSsa fazer, transferir para ella um 
inferior, sem prévio accordo com o mesmo Commandante de 
companhia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Thomaz Jose Coelho ele 11lmeida.
Sr. Conselheiro Ajudante General. 



MlNUTBRIO DA AGRICULTUII.A 

DIBPOSIÇÕBS GER.4.E!5 

Art. 25. Todos os empregados do almoxarifado, á. excepção 
daquelles que tiverem simplesmente a seu cargo a escripturação, 
prestarão fianca. : 

§ I.• O almoxarife prestará a fiança de 6:000$000. 
§ 2.• Os fieis, a de 3:000$ cada um. 
§ 3.• Os ajudantes dos mesmos, a de 2:000$ cada um. 
§ 4. o Os guardas, a de 500$ cada um. 
Art. 26. Não terão entrada no almoxarifado os seguintes 

materiaes: 
Paragrapho unico. As locomotivas, cr.rros de passageiros, ditos 

de carga, machinas, ferramentas, app~relhos telegraphicos e 
sobresalentes dos materiaes acima, cuj.•s valores são escriptu
rados nos seus respectivos títulos; cumprindo tão sómente ao 
almoxarife, ou seus fieis, certificar nas respectivas facturas 
ou contas, o numero de volumes recebidos no caes da estação 
Maritima da Gambôa. 

Art. 27. Deixa1·ão tambem de ser carregados ao almoxarifado 
os dor·mentes comprados pela estrada e recebidos nas diversas 
divisões da linha por pessoal da via pcmnanente. 

Os certificados de pagamento desse unterial serão de ora em 
diante confeccionados no escriptorio da via permanente, a vista 
dos documentos organisados por seu pessoal. 

Art. 28. Os materiaes de consumo, de construcção e outros 
cedidos a diversos em virtude de ordom da Oirectoria da es
trada, deverão ter sahida no almoxaril'tdo pelos preços por que· 
forem carregados. 

Estes fornecimentos constarão de notas enviadas á secção de 
contabilidade que organisará as contas de debito com a porcen
tagem sobre os preços de custo, que for orden~tdo pela Oirectoria 
da estrada. 

Art. 29. O fornecimento ou compra dos objectos necessnrios 
ao almoxarifado sómente se elfectuará por ordem do Director e 
em concurrencia publica, não sendo P'~rmittida outra fórma de 
fornecimento, sinão quando não se por,,;a conseguil-o por hasta 

·publica ou quando se trate de acquisiçõ·"s de pequeno valor, não 
excedendo a 500$000. 

Art. 30. As despezas do almoxarifa,Jo serão escripturadas e 
figur.1rão com a rubrica propria em tnJas as demonstrações e 
bala.nços das despezas ger<leS da estrada. · 

Art. 31. O Oii·ector examinará seme,;tralmente, por si ou por 
empregado que designar, a escripturaçio do almoxarifado, dando 
balanço no material flXistente, e providenciará acerca do destino 
que deva ter o imprestavel, encerrando definitivamente as contas 
até a data em que se ultimar o mesmo oxame. 

Art. 32. O supprimento de objectos pelo almoxarifado ás di
versas divisões do trafego só serà. feito em virtude de ordem 
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escripta do Director, â. vista de requisições dos chefes da.r; di
visões e mediante recibos destes ou de seus px-.postos. 

Directoria das Obras Publicas em 14 de J~o;.nsko de 1888. -
J. F. Parreiras Horta~ 

TABELLA DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DO ALHOXARIFADO, A QUE 

SE REFERE~I AS INSTRUCÇÕES Jr :-!TAS 

Ns. Pessoal Ot·denado Grat:flcação Tola! 

:=::-.:-===== 
i ,\llnoxarife ..•.•••••..•..•..•• 2:800$000 i: \00.~000 ~:200.~000 
i Escrivão .•••..•.......••••... 2:000.-;00J 1:000.)000 3:000$000 
i Fiel de ta classe ............. i:dOO~ 800;1000 2:400~ 
i Dito de 2a classe ............. 1:520$000 iOO~OOO 2:280.$000 
i Encarregado do comhustivel.. i:t\00.~000 bO~OOG 2:400:SOOO 
4 Ajudnn tes de fieis: 

Orden:t<lo.. ••• .• •• 9GO.>OOO 
3:810$000 Hra,iticaçào .•..•• ~so~ooo 1:,20~000 5:7G0$000 

2 I~ se ri pt urarios: 
Ordenado ......... 1:120.$00() 
Grn.tificat;ão .•.••• 560$000 2:240.}000 1 120~000 3:3ô0$000 

A.lnanuense .............. , .••• 800~000 400$000 1:200$000 ----- ------
16:400.'000 s . )!()().~000 24 : 600.~000 

il! 

Directoria das Obras Publicas em 14 de Janeiro de 1888.
J. F. ParreirCIS Horta. 



M100xarifado. ESTRADA DE FERRO D. PEDRO lll Almuarifado. E. l D. PEDRO ll ta Via 
• MODELO N. 1 

Almoxarifarlo. E. F. D. PEDRO li za Vi& 
A secção do almoxarifado remette A secção do almoxarifado remette A secção do almoxarifado remette 

oem de 188 á conforme em de 188 a conforme em de 188 á conforme 
seus pedidos abaixo mencionados: seus pedidos abaixo mencionados: seus pedidos ab:üxo mencionados: 

Recebi os artigos acima. em de de i88. 

Eata guia deve ser devohida ao almoxarifado dt>ntro de 48 horas dPpois de recebido e conferido o material, sob pena de 
aer responaabilisa.doo destinatario si não o fizer. (Art. 8• e seus paragráphos das I~strucções.) 
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MODELG___N..__2 ~ 
ESTRADA DE FERRO D_ PEDRO II 

... Vovimento d ................................... -............... durante o mez de···························-······de 188·······---
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DESTilSO 

MoDELO N. 4 
Almoxarifado. ESTRADA DE FERRO D. PEDRO 11 

Movimento de··············-······················· no mez de .................. de 18_g ...... . 
SAIHDA 

PREÇO 
POR U~lDADE 

QUANTIDADE l)J.PORTA~rt,\ PROCEDENCI.\ 

ENTRADA 

QUAN'TIDADr·~ 
l'RF.:('O 

l'OR UXIUADE 
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MODELO N. 5 

~bnoxarifado. E. F. D. PEDRO II Almoxarifado. E. F. D. PEDRO II 
ONota cxtrahida do pedido n.········-·-···-do material Nota extrahida elo pedido n. --.. -·-.. --do matetia 

.~de~ de ser fornecido á-:--....... - ... - .. ----·-!1 que deixou de ser fornecido d··--·---...................... ...:..-
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MODELO N. 6 

Almoxarifado. E. F. D. PEDRO li I Almoxarifado. E. F. D. PEDRO 11 
FORNECIMENTO POR CONCURRBNCIA PEDIDO N. :~~~~~~:~::~~~~:~~~~~~~- FORNECIMENTO POR CONCURRENCIA PEDIDO N:~~~;~~fª~.: 

O almo:carijado precisa do seguinte material, que 
deve ser fornecido pelo Sr.·············-······························ .. -·-·-· 
conforme sua proposta acceita na concurrencia 
!Iara o presente semestre: 

O almoxarifado precisa elo seguinte material, que 
eleve ser fornecido pelo Sr.·····································-·-············ 
conforme sua proposta acceita na concurrencia 
para o presente semestre: 
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.. Almoxarifado. E. F. D. PEDRO li Almoxarifado. E. F. D. PEDRO 11 

t~~=~=r=n=''-~ :;~===r1T="! . 
O almoxarifado precisa do material seguinte : 1/ O almoxarifado precisa do material seguinte: 
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DECISÕES DO GOVERNO 

N. 5 - EM 24 DE J ANEIR_ü DE 1888 

Aeer<'a •lo,~ vencimentos que devem perceber os officiaes do Exercito, 
q uand•J serveu1 110 c~rpo de hom hciro~. 

Ministerio dos Negocias •la Agl'icultura, Commercio e Obras 
Publicas. - Gabinete. - Rio de Janeiro em 24 de Janeir() 
rlo 1888. . 

Dispondo o parngra]Jho unico, art. 48, do Regulamento que re
forma o corpo de bomheiros, e que baixou com o Decreto n. 9829 
rlc 31 de Dezembro ultimo, publicado no Dia rio Otficial de 15 do 
corrente, que os o1Iiciaes tio Exercito em serviço no dito corpo 
percebam pelo l\linisterin da Guerra os soldos das respectivas 
patentes, rogo a \". Ex. se digne de ordemw que se execute 
essa disposição. 

As despezas com as g-ratificações c mais vantagens a que têm 
direi to os referidos officiaes, pertencem ao l\liuisterio a meu 
cargo. 

Deus Guarde n V. Ex.- Ro1lrigo .tugusto da Silva.- A S. Ex. 
o Sr. Conselheiro Ministro da Guerra. 

N. G- E:\1 27 DE .JANEIRO DE 188tl 

Appn1va ::t noy:t liet••rm inarão de pe~o para a cuhran~a de frete na 
l~ilrada de Fert•o D. Pedro li da~ mereado1·i~s não snsceptiveis tJ,. 
r,crcm tranqporlacb~ com outr:ts: 

l\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 2a Secção.- N. 7. 
- Rio de Janeiro em 27 ue Janeiro LIC 1888. 

Fica approvalia a proposta 110r es~n Directoria feita em o 
oílicio n. 14 de 15 do corrente, para. que d'ora. avante, só me
diante o frete correspondente a meio vagão ou ao peso de 5.000 
kilogrammas, sejam recebidas e transportadas nessa estrada as 
mercadorias niio susreptiveis de serem carregadas com outras 
o que, pelo art. 84 das tarifas e conuições regulamentares em 
·vigor, até agora não emm admittidas sinão aos preços da carga 
mínima de I . 000 kilogranuna;;,, •tlmlqncr que fosse o peso da 
expedição. 

Deus Guarde n V .m- Rodrigo .tuqusta da Silva.- Sr. Director 
da Estrada de Ferro D. Pe<h'') 11. · 
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N. 7- EM 31 DE JANEIRO DE 1888 

Approva a. eliminação das despeza.s do tlrt. 209 das t~rifas e con
dições regulamentares da. E~~ad<\ de _Ferro D. Pedro li a que estão 
sujeitas as mercadorias de fJ.'Ie trata 9 Aviso n. i de 3 <le Janeiro dr• 

corrente anno. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 2• Secção.- N. 8. 
- Rio 1lo Janeiro em 31 de Janeiro de 18':'8. 

Fica approvada a nova proposta por Vm. apresentada em 26 
do corrente, afim de serem applicadas its mercadorias, cujas· 
taxas foram reduzidas pelo A viso n. 1 de 3 tam bem do corrente, 
as de;;pezas do art. 209 das tarifas e condições regulamentares 
em vigot•, e para que sobre ellas não se conto o carregamento 
e descarga a que estão sujeitas as mercadorias consideradas n:~. 
7& classe da tarifa n. 3. 

Dons Guarde a Vm.- Ro1ll·igo Augttsto da Sil!Ja.- Sr. Dire
ctor da, Estrada de Ferro D. Pedro ll. 

N. 8- EM 31 DE JANEIRO DE 1888 

Appt"ova pt"ovisoriamente as tarifas e inst.rucçõe> regulamenta1·e~ 
para a estrada d~ rprro de Panlo Affonso. 

1\linisterio dos Nogocios dá. Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obra:; Publicas.- Rio de Janeiro em 
31 de Janeiro de 1888. 

Sua Alteza a. Princeza. Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Ha por bem Approvar provisoriamente as tarifas e instruc
ções regulamentares, que com esta baixam, assignadas pelo 
Chefe da Directoria das Obras Publicas e propostas pelo Director 
da estrada de ferro de Paulo Affonso para a mesma estrada, fi. 
cando sem eiTeito as que se acham presentemente em vigor. 

Pa.~acio do Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1888.- Ro
drigo Augusto da Sil'l:la, 
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Imo~ regulamentarei e tarifas a QUe se refere a Portaria suDra 

PASSAGEIROS 

Art. I." Os pas~ageiros pngarão os preços da tarifa n. I cor
respondente á classe de suas passagens. 

Art. 2.• A venda de bilhetes de passagem cessara cinco mi
nuto; antes da partida, do trem. 

Nas estações terminaes us passageiros só poderão entrar nos 
respectivos carr03, depois do toque da campa, que terà logar 10 
minutos pelo menos antes da partida do trem. 

Art. 3.• Ninguem pode1·á 'i<tjar na estrada de ferro sem bilhete 
ou passe, e estes só dão direito a passagem no trem e classe até 
á et;tação nelles mencionados. 

Art. 4.• Os passageiros sem bilhete, portadores de bilhetes não 
carimbados pela administração, ou que tenham c,trimbo de outro 
dia ou trem, salvo os caso:; previstos, pagarão o preço de sua 
passagem, contada do ponto de partida do trem, si pelo seu co
nhecimento !lo bagagem não estiver provada a estação do sua 
procedencia. 

Art. 5.• Os que excederem o trajecto a que tiverem direito, 
ou viajarem em clnsse superior á indicada no seu bilhete, ou 
portador de passe de outro trem, pugarão a ditrerença de sua 
passagem, e neste caso o chefe da estação é obrigado a dar um 
bilhete supplementar, que indit]ue a somma percebida. 

No caso de dolo flagrunto, o pa~sageiro incurso neste a1tigo e 
no precedente ficará sujeito ás penas comminadas no art. 104 
do Regulamento geral de 26 de Abri! de 1857. 

Art. 6.• Os passes serão nominaes e intransferíveis; e os seus 
}JOrtadores não poderão viajar em carro de classe superior á 
nelles designrula, aind<t mesmo pagando a differença correspon
dente. 

Art. 7. o Os bilhetes singelos são válidos unicamente no dht e 
trem para quo foram comprados, e considerar-se-hão vencidos 
si o passageiro não effectuar a viagem no trem para que foram 
elles vendidos, ou si ficar em qualquer estação antes daquella 
nelles designada, só podendo nos dous c.tsos etrectuar a viagem 
depois de comprar novo bilhete. 

Art. 8. o Os bilhetes de ida e volta serão validos em qualquer 
trem ordinario de passageiros durante 72 horas contadas da hora 
da partida do trem de ida á hora da partida do trem de vólta. 

Art. 9. o Para a volta, passado o prazo de 72 horas, ainda 
servirá o bilhete de que tr.tta o artigo antecedente; restituindo, 
porém, o passageiro a 11ill'erença de preço, isto é, considerando 
como singela e sem abatimento a viagem em cada sentido. 

Como nos bilhetes singelos, si o passageiro não encetar a. via
gem ou ficar em qualquer estação intermediaria, considerar-
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se-ha. vencido o direito á viagem, ou o resto da viagem no sen
tidú em que for ella começada. 

Art. 10. Crianç~ de 3 até 8 annos pagarão meia passa
gem, e deverão ser accommodadas dul.S. em eada assento, si 
necessario for; só poderão viajar sós apresentando autorisa.Qão 
escripta de seus paes ou tutores. 

Art. 11 . E' prohibido ao passageir0 : 
§ 1 • o Passar de um carro para outro, estando o trem em 

movimento. 
§ 2. 0 VL1jar nas varandas dos carros ou· dei.Jruçar-sa para 

fóra. 
§ 3. o Viajar em carros de 1 a classe estando descalço. 
§ 4. o Entrar ou s.thir dos carros estando o trem em movi

mento. 
§ 5. 0 Entrar ou sahir para outro logar que não S'?.ja a pla

taforma da estação e porta para es;;e fim designada. 
§ 6. o Entrar ou sahir sem ser pela portinhola quo o guarda 

designar. 
§ 7 .• Fumar nas salas de espera emrtuanto ahi permanecerem 

senhoras. 
Art. 12. A entrada dos trens é interdicta : 
§ 1. 0 A's pessoas embrhgadas e indecentem':!nte vestidas. 
§ 2. o Aos -portadores de rmnas carreg.tdas, mate rias inflam-

maveis, on ollJectos cujo odor possa incommollar aos p:~ssageiros. 
Art. 13. O passageiro deve : 
§ 1.• Não incommodar os seus companheiros de vÍílgem. 
§ 2. 0 Não dâmnifl.car os carros. 
§ 3. o Apresentar ao em pregado llo trem seu bilhete ou passe, 

sempre flUO lhe for pedido. 
§ 4. o Rest;tuir ao empregado .especialmente encarregado deste 

serviço o seu bilhete ou passe ao concluir a sua viagem, ou si 
ficar em rtualCJuer estação Intermediaria. 

§ 5.• Respeitar o presente Regulamento e o Regulamento 
approvado pelo Decreto n. 1930 de 26 de Abril de 1857. 

Art. 14. O passageiro tem direito: 
§ l . o A ser transportado pelo trem e na classe e logar a que 

lhe da direito o seu bilhete. 
§ 2. 0 A reclamar providencias ao chefe de trem sempre que 

for incommodado pelos seus comp:mheiros de viagem. 
§ 3. 0 A esperar que o comportamento de todos os empre~ados . 

da estrada para com elle seja regulado por promptidão, ctvili
dade e maneiras attenciosa,;. 

§ 4. 0 A poder levar comsigo, nos carNs em que vi>~.jar, uma 
malinha ou necessario <le viagem, ou outro qu·1\quer embrulho 
com objectos de seu uso e cujo volume permitta poder ser accom
modado em baixo do seu logar, sem caus·:tr incommo·lo aos outro:J 
passageiros. 

§ 5.• A pedir paSSlgem durante a viagem de 2a p:tra. a }a. 
classe, pagando a ditrerença de preço, contando da estação em 
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qle se der a passagem ou da precedente, si e.>ta passagem se 
e ectuar entre duas estações. 
· § 6. • A fumar nos carros em que não houver expressa desi
g ação de ser isto prohibido. 

Art. 15. Ninguem poderá transportar comsigo nos carros mais 
·que uma arma de fogo, a qual deve ser apresentada ao chefe da 
estação para verificar si está descarregada. Esta disposição não 
compreh~;mde os agentes da força publica, conduzindo presos ou 
viajando em diligencia otficial. 

Art. 16. O preço de bilhetes de passagem será arrecadado, 
sem excepção, na estação de partida e no neto da emissão do 
bilhete. 

Art. 17. O passageiro que infringir as presentes Instrucções e 
que, depois de a•lYertido pelos empregados da estrada de ferro, 
persistir na infracção, serit posto fór,t da e:;tação, restituindo-se
lhe o valor do bilhete que houver comprado, si não tiver come
çado a Yiagem. Si a infi'acção for commettida durante a Yiagem, 
o passageiro incorrerá na multa de 20$ a 50$ (art. 104 do 
Regulamento geral de 26 de Abril de 1857) ; e no caso de 
recusar-se a pagai-a ou si depois desta satisfeita não corrigir-se, 
o conductor o entregará ao chefe da estação mais proxima 
para remettel-o á autoridade policial, a qual procederá como 
for de direito. 

TH.ANSI'ORTES FUNEBltES 

Art. 18. Os c.ulaveres transportarias em vagões de cargas 
pagarão taxa correspondente a de 2a classe da t:+rifa n. 5. 

Si forem transportados em carros de passageiros, de In ou 
·za classe, ficarão sujeitos, quanto á taxa, ao que estipula o 
art. 23. 

Art. 19. As pesso::~s que acompanharem estes transportes pJ.
garão segundo a tarifa dos viajantes. Sómente duas pessoas 
serão tr·amwortadas gratuitamente, si se collocat·em no carro 
t]tte contém o cada ver. 

TRA::-.'SPORTE DE ALIENADOS E DOENTES 

Art. 20. Nenhum alienado ou doente, cujo estado possa iu
-cm,nmodar aos demais passageiros, póde ser admittido nos trens 

. si não for acompanhaóo por pessoa encarregada de guardai-o. 
Serão, como as pessoas que os acompanharem, tmnsportados 
em carros separados, cobrando-se a taxa dupla por passa
geiros, nunca menos, porém, tle metade da lotaç.'io completa do 
carro. 

As bagagens serão taxadas separadamente aos preços da 
tarifa. 

Art. 21. Os transportes desta especie devem ser annun
ciados com 24 horas de antecedencia ao agente da estação de 
partida. 
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ALUGUEL DE CARROS 
' 

Art. 22. Os pedidos de aluguel de carros devem ser feitos 
com antecedencia lle seis horas nas estações terminaes e 18 horas 
nas outras estações. 
· Art. 23. O frete destes carros será calculado pela tabella 
n. 1 applicada ao numero de passageiros que os occupar, não 
podendo, porém, l'lSSe frete ser menor da metade do correspon
dente á lotação completa do carro pedido. Si o carro for fret..'l.do 
por inteiro, far-se-ha um abatimento de 25 • f o ·no ft·ete, corre
spondente á lotação completa. 

A família ou pessoas qne se reunirem no carro especial po
llerão tl'ansportar cães gratuitamente. 

Art. 24. O frete do carro especial deve ser pago no acto do 
pedido, e si até á hora da partida do trem as pessoas para quem 
tbi o carro fretado não houverem nelle tomado.logar, perderá o
concessionario todo o direito a qualquer restituição, podendo, 
além disso, a estrada dispor do carro. 

Igualmente a nenhuma restituição terá o concessionario di
reito si só em parte se utilisar dos logares tomados. 

O concessionario que antes da partida do trem avisar ao 
agente da estação que dispensa o carro fretado, terá direito a 
rehaver metade do frete pago. 

Os 11assageiros que, de mais do que o numero declarado no 
pedido, forem pelo concessionario admittidos no carro fretado, 
pagarão suas passagens como qualquer outro passageiro. 

TRENS F.SPECIAES DE VIAJANTES 

Art. 25. A estrada pôde conceder trens especiaes de via
jantes. O frete é pago adiantado. O pedido deve ser feito por 
escripto com antecedencia de seis horas nas estações terminaes 
e 18 horas nas outras estações ; mencionar o numero de 
carros de vinjantes de ca(la classe de que o trem deve ser 
composto, o nl!mero de prt!"sageiros, as estações de partida e 
ehegada, o dia e a hom da partida. 

As concessões destes trens serão tambem por escripto o 
nssignadas pelo agente da estação, contendo as mesmas indica
ções, a hora da partida e importancia do frete pago. 

Art. 26. O preço de um trem especial de passageiros com um 
carro de za classe ou mixto, á vontade, ·e um vagão fechado 
para bagagem, será calculado a razão de 1$ por kilometro ; 
fazendo-se um abatimento de 10 o / 0 quando tt viagem for do 
ida-e Yolta. · 

o preço de um trem especial de passageiros, com um carro 
de }a classe o um de bagagem, será calculado á razão de 1$500 
por kilometro; fazendo-se um abatimento _.ç~. 10°/. quando a 
viagem for de ida e \'Olta. ~-- -···-. . ·----~. 

Si estes trens fore m ;pedidos · !Qa4\l~ ~~IQ~ll'~ IÍI.t!~ ou 
.,.,., pam bagaga ro, a J»' • C,~~- "'""nl~~·~ J" 

' 
Q<:{:>_d 

IJr•s DEP-..f1~~ 
::::..~--~ .. :-:.;;::;.--- --

' . 
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cu1ado pela tarifa n. I, classes ns. 1 ou 2, conrorme e3tes carros 
fo~m de }a ou za classe, applicada á lotação correspondente 
a tUses carros, e os vagões excedentes, pela chtsse da tarif,t n. 5. 

<:> frete mínimo de um trem especial é de 40$ por 1·iagem 
simples, e de 72$ por viagem de ida e volta. 

Art. 27. Os trens especiaes que, calculada a viagem a razão 
de 24 Rilometros por hora, ou por •.lemora em caminho, quando 
isto não for motivado pela estrada, não cheg.trem a estação 
do destino antes das 6 horas da tarde, on que houverem 
de viajar total ou parcialmente, entre as 6 horas da tarde 
e as 6 horas da m:mhã, custarão mais 10$ por hora compre
bandida entre a:;; 6 horas d<t tarde e as 6 da manhã. 

Art. 28. Os trens especiaes de ida e volta poderão ter uma 
demora até dun horas na 'lstação terminal de ida ; além desse 
pr<lZO, ao feete do trem augmentar-se-ha 10$ pot• hor,t de 
demora até m:1is lO horas além daqnelhs dnas. 

Findo este segundo pnz·J a estrada dispora do trem, per
dendo o concession:1rio todo o direito ao mesmo, salvo o caso de 
ajuste pré v i o para maior demora e s J!J a mesma hase de 10$ 
por hora, convindo á estrada. 

Art. 29. Cooceder-se-ha gratuitamente 15 minutosdedemora 
para a partida do tr·em da estação inicial, findos os quaes co
brar-ss-ha 5$ por meh hora ou fracção de meia hora. que 
exce ler. • 

Si depoi~ de duas horas de espera não se apresentarem as 
pessoas para as quaes houver sido o trem fretado, con;;iderar-se-ha 
este como rejeitado, e o concessionario só terá direito a 
receber metade rio frete pngo. 

Igual direito a recelJer metade do frete tera o concessio
nario, si ató á hor<\ marcada para a par·tida mandar aviso 
dispensando o trem ; si, porém, o aviso for feito seis ou mais 
horas antes da hora li nula para a partida, a restituiçd.o será 
de dons terços do frete pago. 

Art. 30. Os trem especiaes não preferem a marcha do horario 
dos tt·ens da tabella, antes llc 1m dependentes destes. 

Art. 31. Será licito á estrada conceder tr·ens de recreio em 
casos especiaes, como sejam, missa,;, fe~tas ou regosi.io pul,lico. 

Em tn.es casos a veorla, dos bilhetes se f,tra do seguinte modo : 
bilhetes de ida e volh pelo preço de bilhetes simples, e estes 
pela metade da importancio. daquelles. Estes bilhetes só terão 
valor nos trens acima mencionados. 

PASSAGENS GRATUITAS 

Art. 32. Terão passagens gratuitas: 
§ 1.• Os tn.nged.ores de gado de qualquer especie, na razão de 

uma passagem de 2a classe, simples, por 10 cabeças. Estas pas
sagens seeão concedida.s á vista de de3pn.cho que prove a remessa 
de I O ou mais c:~.beç ts. 

§ 2 .. • As crianças menores de 3 anuo:;; con1uzidas ao collo. 
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li 

BAGAGENS E ENCOlllMENDAS 

Art. 33. As bagagens ficam sujeitas aos fretes da tarifa 
n. 2. 

A1·t. 34. A bagagem comprehende os ohjectos ole uso pessoal 
dos vbjantes ou destin;tdos a prover ils JWCPssidaoles ou con
dições da viagem. 

Art. 35. Cad~t viajante só poderá levar comsig-o, livre de 
frete, um pequeno volume com roupa ou artigos para seu uso 
durante o tr<~jecto, cujo peso não exceda de 30 kilogrammas, 
devendo o volume ser de dimensões taes, que possa ticar sob os 
bancos dos canos, sem inconveniente para os demais viajantes, 
a juizo do chefe de trem. 

Pam estes volumes não haverá registro: serão tm.nsportados 
por conta e r.isco do viajante a que pertencerem. 

Art. 36. Uma ü:o.milia ou grupo de pessoas, viajttndo jun
tos·, não podera, allegando esta circumstanei:t, augmentar as 
dimensões do volume cujo transporte gratuito é permittido a 
cada passageiro ; assim, em nenhum c·•so snra admittido no 
carro um volume cujas dimensões exced;, m its do viío livre de
baixo do assento concerliolo a cada passageiro. 

Art. 37. A estrad:t responde pela bagagem despaclnda, em 
caso de perda ou av<tria, salvo o que dispõe o art. 44. 

Art. :38. Entendem-se por encommenúas perp1eno3 volumes de 
carga , fruta~, peixes e outros generos semelhrmtes , apre
senbdos entre 45 e 15 minutos antPs da partiola do trem. 

Estes ohjectos ficam sujeitos aos f1·etes da tariCt n. 2. 
Art. 39. Não serãoacceitos como bagagem ou encommendas: 
§ l.• Quaesquer substancias de conducção perigoza. 
§ 2.• Volumes de mais de um metro cubico ou pesando mais 

de 100 kilogrammas. · . 
§ :3. • Volume;; cujo embarque ou desembarque necessite de 

grande demora. 
Art. 40. Nenhum volume de bagagem on encommenda po

derá conter dinheiro, papeis de valor ou de importancia, ou 
objectos preciosos. 

Por conta e risco do passageiro ou remettente que inrringir 
esta disposição correm todos os riscos, e descoberta a infracção 
ficará este sujeito ao pagamento do despacho, registro e frete 
correspondente ao valor encontrado e mais a uma mulb de 
50$000. 

Esses objectos e valores serão expedidos e registrados de 
accordo com as disposiçõflS adiante estabelecidas neste Regula
mento. 

Art. 41. Quando o frete calculado da bagagem ou encommenda, 
salvo as constantes da 5"' observação feita no artigo - Classi
ficação das tarifas -, for inferior a 200 réis, cobrar-se-ha 
esta ultima quantia. 
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~
rt. 42. A estrada não é obrigada a attender as reclama

çõ por avaria, troca ou falta de volume de bagagem ou en
co mendas, quando estas reclamações forem feitas depois de 45 
minutos da chegada do trem ou depois de entregues ·OS volu
mes. 

Art. 43. As bagagens. e encommendas que não forem recla
madas dentro do prazo de 45 minutos contados depois d:t che
gada do trnm, licam sujeitas a um imposto de estadia na razão 
de lO réis por kilogmmma e por dia de demora. 

Art. 44. As bagagens e encommendas devem ser bem acon
•licionadas e em volumes que não se prastem fncilmente a ser 
violados. 

Na fulta desta condição o transporte se fará a inteiro risco 
!lo passageiro on remettente, e sem a menor responsabilidade 
•la estrada, o que se dechmná no boletim do despacho. 

lli 

~IERCADOTIIAS E~I GERAJ, 

Art. 45. A tarillt n. ~l applica-se ás mercadorias em· geral, 
divididas em oito classes, segundo a pauta ~nnexa a estas ln-
strucções. . 

As mercadorias não designadas n? prwta serão incluídas nas 
classes dos artigos similares, e as incluidas nas cl:lsse.> 7• o sa 
serão sujeitas ás tu.xas daquella ou de~ta, quando os respe
ctivos pesos forem inferiores ou supet·iores a 200 kiloQ"ranunas. 

A pauta poderá ser revista annualrnente. ~ 
Art. 46. Quando uma expedição da tarif<t n. 3 conth·er mer

cadorias diversamente classiticadas e comportando, por conse
guinte, taxas ditrerentes, devem ellas ser inscripta>; sepnrada
mente, de modo que as mercadorias pertencentes á mesma classe 
fiquem em seguida umns das outras. 

Quando um volume contiver artigos diversamente classitl
cados, serão todos taxados pela taxa d>t maJs elevada das classes 
representadas. 

os arti15os designados vagamente como miudezas, etc., o se
rão taxaoos pela taxa da 1 a cl:.tsse. 

Art. 47. Quando um expedito r necessitar de vagões para 
carga completa de sua merca1loria, deve fazer a requisição por 
escripto com antecedencia de 18 horas nas estações tcrminaes e 
72 nas outms estações. 

Art. 48. O expeditor ficará sujeito á multa de 5$ por vagão 
e por dia, si a mercadoria não estiver acondicionad;:~. no vag-ão 
para seguir no rlia convencionado, e a estrada poderá, além 
•listo, disp6r do material. 

A import;mcia da multa deve ser exigida no acto da re
qui~ição, sendo depois restituída, si não tiver de ser applicada. 
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Art. 49. O agente da estação prevenirá o expeditor do dia e 
hot'a em que os vagões IJedidos serão postos á suo. disposição. 

Art. 50. Nenhum expeilitor de um ou mais vagões poderá ex
celler, sob qualquer pretexto, a lotação dos mesmos vagões. 

O expeditor é responsavel por qualquer avaria causada aos 
vehiculos da estrada de ferro por seu;; agentes, no carre
gamento e descarregamento, ou por excesso de lotação. 

Art. 51. Para as mercatll.lrias que tiverem o mesmo 
distino as expedições serão feitas pela ordem da apresentação 
dos' despachos na estação de p::crtida, sal v o os c~so~ de prefe
rencia l)Or o!Jjecto do serviço publico. 

As mercadorias sujeitas a prompt[), detel'ioração se!'ão, porém, 
expedidas de preferencia ás outras. 

Art. 52. O e..'1rrcgamento e descarregamento nas estações 
terminaes, das merca<lorias a granel, quando completarem a lo
tação de um ou mais vagões, ou quando despttchados por carga 
completa, deverá ser etfectuado pelo pessoal da estrada, me
diante a taxa de 150 réis por tonelada ou· fracção de tonelada por 
operaçii.o. 

Esta taxa será cobrada na estação de procedencia, por uma ou 
por ambas as operações. 

O carreg[),mento ou descarregamento das mercadorias, em iden
ticas circumstancias, nas demais estações, serão etfectuados aos 
cuidados e á custa do expeditor c elo destinatario, sob a vigi
lancia. dos empregados d~t estrada. 

Art. 53. O carregamento das mercadorias da estação de Ja
tobâ. para as embarcações, e o descarregamento destas para 
aquella, utilisando-se do guindaste, sera feito pelo pessoal da 
estrada mediante a taxa de 300 réis por tonelada ou fracção de 
tonelada. 

Art. 54. O carregamento das mercadorias da estação para o 
centro do cammercio, em Jatoba e deste para aquella, poderá 
ser feito pelo pessoal da eatrada mediante a mesma taxa do 
art. 53. 

Art. 55. Para qualquer estação onde não houver guindaste, 
a administração poderà recusar os volumes pesando mais de 800 
kilogrammas. 

Para as estações onde houver guindaste, podera recusar os 
volumes pesando mais do que a lotação do guindaste. 

Em qualquer caso os volumes de mais de tres metros cubicos 
só serão acceitos precedendo ajuste e sendo possível o transporte 
no material da estrada. 

Art. 50. Não serão transportados os volumes ou peç:ts cujas 
pontas excedam em plano á caixa dos vagões destinados ao seu 
ti•ansporte, e em altura á altura de um vagão fechado. 

Tambem não serão transportadas as peçc\S ou volumes cujo 
peso exceda a lotação dos vagõe3. 

Art. 57. Nenhum volume de carga, mercadoria, bagagem ou 
encommenda poderá conter matelias inflammaveis, e as pes
soas que esconderem essas matarias ou não fizerem menção de 
sua existencia nos volumes que apresentarem a despacho ou 
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co~tgo levarem, incorrerão na multa de 50$ e ficarão su
jei as á responsabilidade judicial, si convier á arimiuistração 
pr der contra eltas, e sempre. que houver desastre ou acci
ae te motivado por es3a.;; materia.s, ficando em qual'luer caso 
os , olumes sujeitos á apprehensão e as materias inftammaveis 
in utilisadas. 

Art. 58. Feit-t a menç:t•) de que tt·,ü:t o m•tigo precedente, 
devem as materias intlammavei:; ser immerliatamente retiradas 
dos volumes e tia e:;t tç'ío, mesmo quan lo a iS$0 form·llmente se 
opponha o remcttente on pass tgeiro. 

Art. 5\l. O expe.litor e ') U().>tinü;trio têm o direito rle exigir 
a pesag-em de suas met•c t<l•wias rn est tção do rle~tino, ainda que 
nada indique qnc n c;u·re;ratueuto te:tha sírio altet\t<lo ou os vo
lumes nonhttm indicio apr·~~entem ue antri~t. 

Art. fiO. Si nenhumt r li ffer0nça •le peso se :tchar, ou si a 
ditrercnç.t rtclt:~rla pat·a mais ou pat'.t monos niio excmler a 1 °/o 
do peso indic ulo na not;t ria expedição, a posrrg3m dará logar 
á percepçã•) supplomentar de 20 réis por 100 kilogmmm IS ou 
fracção <~e 100 kilogt·amtJms. 

IV 

JOIAS, PEDRAS F: UET.\F:S PRECIOS03, DINHEIRO E OUTROS 
YALORES 

Art. 61. A tar·ifa n. 4 applica->e ao tr.t11sporte de ouro, prata, 
platina o pedr·a~ pr.~eio'a~, nm o'Jras rle jrJi ts, cav}ninh 1 de ouro 
e pr;tta, mo::da.; de o11ro, pr·ata, co!.we e nickel, p tpel-moella, e 
de qu<l.esq1wr papeis-v;tlor••JS. 

As perlrns pt·ecio.;as brutils, o onro, a pt•;tta e a pl>ttina em pó 
ou barras, têm abatimento de 50 o; sohre o preço da tarifa. 

Consi•lem-~e fmude to.!a a <lechr.1çilo incxacta qntntll u na
turcJ;:t, ao ntlor ou peso do; ollj••cto, :teillJ:t e.>peciticatlos. 

Art. t12. A taxa é app!icada p0r· I :000$, toda fracção inferior 
a esta cifm conta-se como I :Ofl0$00:). o frete mínimo de uma ex
pedi\·ão de om•o, .joias, etc. é 2.'500J. 

Al't. <3:3. O dinheir·o arnoe lado, as joia;;, as pe<lr.ts, e os 
met:ws tll'ecio.~os. derem e,tar :wonrlicionados em saccos, caixas 
ou barris. 

Os saccos devem ser 1le panno forte, cosidos por dentro o per
feitos, isto é, não dilrrcera1los nem rememltdo>. 

A bocca desse> sacco;; será fechada por m }ÍO <I e corda. ou cordel 
inteiriço, e nó coberto com sintJte em !.tere ou chumbo, e as ex
tremi!lades manti,tas pot• sinete sobre um ticha. S')lta. 

As caix,ls ou barris ser1i.o fortes e preg,trlo; 011 arqtxeados com 
solidez, não devenrio apreJentar indicio algnm de abertura en
cobert t nem de fractur.t. 

As caixas serão fol'fement.e Jigad;1s por meio de corda. intei
riça, collocada em cruz com tanto3 sinetes em lacre ou chumbo, 
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quantos forem necessarios para attestar a inviolabilidade do 
volume. 

Os barris serão amarrados com corda inteiriça collocada em 
cruz, passando sobre a tampa e fundo e fixada com sineta em 

· lacre ou chumbo. 
Art. 64. O papel-moeda, as notas de banco, as apolices, as 

acções de cômpanhias e outros papeis-valores, e os papeis de im
portancia, devem ser apresentados em suecos ou caixões, ou for
mar pacoles re'l'estidos de envolto rios intactos em papel ou panno 
encerado, garantido com cordel forte, posto em cruz e sineta em 
lacre nos nós. 

Todavia esses ob.iectos podem ser acceitrs em envoltorios de 
papel fechado com cinco sinetas em lacre, comtanto que em rela
ção á solidez e acondicionamento os volumes n::1da deixem a 
desejar. 

Art. 65. Os endereços devem ser directamente escriptos 
sobre os volumes e não cosidos, collocados ou pregados, afim de 
que não possam encobrir vestigios de abertur·a ou fractura ; 
podem tambem ser escriptos sobre etiqueta pendente e presa ao 
volume por meio de cordel. 

A declaração do vabt• será mencionaria no endereço por 
extenso. 

As iuiciaes, legencbs, armas, tlrmas sociae,; ou nomes de esta
belecimentos, quando impre~~os nos S:\Cco~. caixas, barris ou 
pacotes, chivem ser perfeitamente legiveis. 

Os sinetcs feitos com moeda são formalmente prohibidos. 
Art. 6G. As expedições desta especie devem ser apresentada~ 

a despacho e registro pelo menos uma hora antes dn, marcada 
para a partida do trem, sem o que não seguem por elle. 

Art. 67. A responsabilidade d;t administração por esses ob
jectos consiste em entregai-os sem o menor indicio de terem 
sido violados, e, havendo illllicio~ de violação, indemnizar o que 
de menos se encontmr no contendo em relação ao valor decla-

. rado para o despacho e registro. . 
Art. 68. A nota de expedição deve, além tias indicações ordi

narias, conter declaração do valor por ex tenso e, sobre lacre, 
sinete igual aos dos volumes. 

v 

vgJIICULOS 

Art. 69. A tarifa n. 5 aJ>plica-se ao transporte de vehiculos 
de qualquer especie, armados ou desarmados, e divide-se em 
duas classes: 

A primeira comprehende carros !unebres, diligencias, caleças, 
carros para caminhos de ferro de tracção animal, e outros vehi
culos de quatro rodas para o transporte de pessoas. 

A seo-unda com,rehende carros, carroças, carretas, e outros 
vehiculos de duas ou quatro rodas para transporte de generos; 
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tilburys e outros vehiculos de duas rodas para transporte de 
p~ssoas. · 

Art. 70. Os vebiculos para transporte de generos ou serviço 
da, lavoura têm abatimento de 15 •;. si estiverem desarmados. 

Art. 71. O carregamento ou desca.rregamento são feitos pelo 
pessoal da estrada nas estações terminaes mediante. a taxa de 
150 réis por tonolatla e por fracç;.1o rle tonelada, em cada. uma 
das operações. 

Esta taxa será oobmtla na estação de procedeucra, por uma on 
IJOl' ambas as operações. 

Art. 72. Os vagões, as locomotivas o os trens rodando sobre 
os eixos, pagarão cada um 350 reis por kilometro on fracção de 
kilometro. 

(\>s mesmos, desarmados, pngarão pela 7a e sa classes dn. tarifn. 
lJ. I:!. 

YI 

A'>Dl.\Eó'\ 

Art. 7:l. A tarifh. n. O applica-sc ao transporte c~c animaes, 
divididos em tres classes: 

A primeira comprehende anium,es de montaria; 
A segunda comprebende hois, vaccas e vitellas ; 
A terceira comprehendo ca!'neiros, porcos, cães c outro.> ani

mao$ semelhantes, soltos. 
Art. 74. Os animaes seguirão, em geral, em trens de carga 

e mixtos, e sómonte em treiJ> rio vi~antes quando nelles lwnver 
Jogar e si seu embar<Jne nilo causnr tlomom na particht do 
trem. 

Art. 75. Quando n expedito r ti ver de transportar animaes 
em quantidade tal rpw completo a lotação de um ou mais vns-ões, 
deverá fazer a requisição por escripto, com antecedencia ue lR 
lwras nas estações terminnes e 12 nas outras estações. 

Art. 'iü. Os animaos em pequena quantidade deverão ser 
apresentadns a despacho, nos logares apropriados para o seu 
embarque, até 15 mmutos antes da partida elo trem. 

Art. 77. Os animacs serão ombo.reculos e desembarcados pelo 
pe~soal elo dono ou seus ag·entes. 

Para esse emiJarque, quando a expedição for de um ou mais 
vagões, se •Iara um prazo ele duas horas por vagão, contado da. 
entrega do vagão, findas as quaes será retirado o vagão e não 
IJodendo novamente ser forneeiuo sinão pagando o remettente 
nma indemniznção de 5$ por vngão. 

Semelhantemente, para o desembarque se dura um prazo do 
meia hora por vagão, finda a qual sera elle descarregado pelo 
pessoal da estrada, pagando neste caso o destinatario as de
spezas feitas. 
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Para o embarque e desembarque de animaes em pequena 
quantidade se .dará o tempo strictamente necessario; proce
dendo a administração a esse· serviço por conta do dono ou do 
destinatario, quando vencido esse tempo. 

Art. 78. Os cães só serão recebidos amordaçados- quando 
assim se tornar. p::-eciso. 

Art. 79. Nas expedições de animaes por vagão deverão estes 
ser emharcados durante a noite, si o trem tiver de sahir antes 
das 8 horas da manhã. 

Art. 80. Os Pnimaes bravios só serão recebidos, quando bem 
e seguramente engaiolado.:;, mediante a taxa de 350 réis por 
vagão especial, e por kilometro ou fracção de kilometro. 

Os expeditores serão responsaveis por qualquer desastre on 
avarias causadas por taes auimaes. 

Art. 81. Os expeditores serão responsaveis pela<; avarias dos 
carros por occasião do embarque ou desembarquo dos animaes. 

Art. 82. A administração só responde pelos extravios dos 
animaes, correndo os mais riscos por conta do expeditor, salvo 
culpa provada do pessoal da estrada. . 

VOLUMES VAZIOS E!II RETORNO 

Art. 83. Os volumes vazios em retorno (usados) não sel'!1o 
admittidos como taes, si não tiverem realmente servido á expe
dição de merc:J.dorias pelas estradas de ferro. 

Art. 84. Os barris, gigos, jacás, capoeiras, etc., vazios em 
retorno, slio taxados no peso real e ao preço da 7a classe dtt 
tarifa n. 3. 

E~IBAIWOS OU PENHORA EM YOLmms DEPOSITADOS NAS ESTAÇÕÉS 

Art. 85. Os casos do embargos ou penhora em mercadorias c 
outros objectos depositados nas estações da estrada serão regu
laqos pelas disposições do Decreto n. 841 de 13 de Outubro de 
IH51, no qne estas forem applicaveis. 

Art. 86. Os objectos embargados ou penhorados não podem 
~er retit·ados das estações, sem ter sido a estrada indemnizada 
do qne lhe for devido por frete, aPmazenagern e mais despezas. 

Art. 87. Quando o embargo ou penhora recahir em generos 
de facil deterioração, nocivos ou perigosos, não poderão ostes 
ficar depositados nas estações. 

DISPOSIÇÕES GERAm: 

Recebimento 

. Art. 88. Para o recebimento de bagagens, encommendas e 
animaes em pequena quantidade, os escriptorios em todas as 
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estações estarão abertos uma hora antes da partida do primeiro 
trem e fechar-se-hão 15 minutos antes da partida do ultimo 
trem. 

Art. 89. Para o recebimento de mercadorias, carga e animaes 
estarão o_s ~scriptorios abertos em todas as estações, das 8 horas 
da manha as 4 da tarde. 

Art. 90. Nenhuma carga, para a qual se exige nota de expe
dição, podera ser recebida pelos empregados da estrada, si não 
vier acompanhada dessa nota. Si o remettente não souber es
crever poderá a nota set· cheia pelo empregado da estrada. 

Art. 91. As mercadorias taxadas ao preço da 8" classe da 
tarifa n. 3 deven1 ser annunciadas no dia anterior ao do 
despacho. 

Estas mercadorias não serão recolhidas debaixo de coberta: 
estão sujeitas, quanto á armazenagem, ás mesmas condições 
concernentes ás outras. 

Art. 92. As mercadorias e quaesquer objectos entregues á 
estrada serão conferidos na estação de partida e na de chegada, 
it medida que forem sendo recebidos, verificando-soas marcas, 
a qunnthlado e qualidade dos volumes, a natureza da merc,"tdoria, 
o peso, o frete pago ou a pagar, e as despezas accessorias. 

A pesagem dos volumes submettidos a despacho deve em g·eral 
ser feita pelo pessoal do remettente ou do consignatario, sob as 
vistaSI dos empregados da estrada. 

Art. 93. Na e:;tação da partida serà a nota de expedição 
registrada em resumo no livro competente. 

Art. 94. Por despacho (menos os de bagagem e encommendas 
que são graJuitos) cobrará a estrada a taxa de 100 réis, na 
qunl está comprehendido o valor de duas notas do expedição, 
que se1·ão entregues ao remettente para enchei-as. 

Art. 95." Si depois de registrada uma expedição e antes de 
feito o transporte quizer o expeditor por qualquer motivo variar 
a consignação da mesma ou retiral-a, a estmda annullará o 
despacfw feito e restituirá o frete, menos as taxas de despacho 
e de carregamento e descarregamento no segundo caso; no pri
meiro far-se-ha novo despacho, pelo qual se cobrará a r:litferença 
de frete e nova taxa de despacho, considerando-se a taxa de 
carregamento e descarregamento como paga. 

O expeditor, quer em um, quer em outro caso, deve restituir á. 
estrada os documentos que tiver recebido, sem o que não será 
annullado o despacho já feito. 

ENTREGA 

Art. W. A entrega das baga~ens, encommendas e animaes 
em pequena quantidade começara, o mais tardar, 15 minutos 
depois da chegada do trem e terminará á hora de fechar-se a 
estação. 
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Art. 97. A entre~a dn.s mercadorias e de todas as mais cargas, 
em geral, começara ás 8 horas da manhã e terminará ás 4 horas 
da tarde, todos os dias uteh. . 

Art. 98. O destinatario é obrigado a passar recibo das merca
dorias, valores, etc. na.nota de expedição. 

Art. 99. O destinatario ten't direito de, antes de passar recibo 
da mercadoria, examinar o estado externo dos volumes ; só se 
permittindo o exame do contendo si o volume apresenta-I' indicio;; 
i.le violação ou av<1ria. 

Nos casos de avaria o destinatario só tem direito de recusar 
a mercadoria quando esta estiver de tal modo damniticada que 
nenhum valor commercial tenha, ou quando o volume formar 
um toclo tal que a avaria de uma parte delle importe perda de 
valo r para o todo. 

Sendo, porém, a avaria apenas parcial, deve elle retirar a 
mercadoria logo depois de avaliado o damno causado. 

Art. 100. Nos casos de demora de parte de uma expedição o 
destinatario não tem direito, soh pretexto rle não estar \!lia 
completa, de recusar-se a retirar a p~rte que houver chegado, 
salvo o caso em que a expedição fraccionad L constituir nm todo 
tal que a falta de uma das pa1·tes o deprecie ou inutilise. 

Art. 101. O transporte em retorno do torlo objecto recusado 
pelo destinatario é sujeito a todas as taxas •le frete, despacho e 
âespezas accessorias. 

Art. 102. Si antes tle feita a entrega da mei·ca·loria ao destina
tario" se verificar que o frete cobrado na estação de procedencht 
ou indicado para ser cobrarlo na de chegada, é inferior ao real
mente devido, ou se rleixou de cohr,1r ou indicar para se cobrar 
alguma taxa rlevid<t, a administraçilo póde reter a mercadoria 
até que o remettente ou destina brio S:1tisfaç.a o que for devido. 

Semelhantemente se r~;Jstituirá ao remcttente a importancia 
dos m·ros que par·a mais s·~ commetterem no calculo do frete das 
taxas. 

Art. l 03. A mercadoria só será entregue á vista tla nota de 
expe<liçi'ío em poder do destinatario, e si este <~llegar tel-a per
dido, ou não a houver recehi<lo, deve.ril o remettente solicitar 
da estação de partida cópia authentica d:t outra via da nota ou 
do regbtro, que lhe será p:1.ssat!a e pela qual p1gará 100 réis de 
taxa. S<~ a Yista dessa cópia se farit a entrega rla mercadoria, 
contando-se om todo caso todo o tempo de armazemJgem, des
contado unicamente da demom que provier da estrada om pas
sar a cilpia pe1lida. 

Art. 104. As bagagens e enconunJn,fas s:)r·ão entregues a seus 
donos ou tle;;tinatarios, á vista rios boletins de despacho. 

Si o passageiro ou destinntario allegar perda tlesse uoletim, o 
agente ria estcu;[ío, depois de verificar si a bagagem ou encom
menda pertence ao reclamante, fazendo este adduúr provas con
clu<lentes, poderá entregai-a si não houver reclamação em cor
traria e mediante recil·o e testemunho de pessoa tldedigna que 
conheça o individuo como o proprio. 

A.- Decis•ies de 1888 3 
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A YISO DE CHEGAD.\ 

Art. 105. Os ao·entes das estações darão aviso aos destinat:u·io,.: 
por boletim da chegada, das mercadorias existelltes nas su3;s es: 
taç0es, quando assim o exigir o expeditor. Este boletim '' 
IH"Itulo na estação !lo partida ú razão de 100 réi~. 

Al't. IOü. As mercadorias e cargas,~transportadas pela via fel'
t'0n, podem permanecer nos armazens e depositas, livres de ar
mazenagem 011 estadia, por 48 hor<1s contadas da chegada,],. 
t' C:lll. 

Al,;m deste prazo, e até !JO dias, tic:tl11 cllas sujeitas as ~r
:!.! uintes taxas de armazenagem 011 estadia npplicatla a cada 1 o 
k ilo~rammas: 

l'OZ réis em cada 11111 dos 15 primeiros dias; 20 róis nm cadn. 
11111 dos 15 seguintes, e 40 róis pelos{)() ultimas. . 

.\rt. 107. Si as mercadorias não t(n·em retiradas dn, estaçfí• • 
no prazo de 90 dias, serão vendidas em kilão publico, :que seril 
annunciado com oito dia;,: de antecellencia. 

Si as mercadorias forem das que, por sua natureza, são sujci
t:ts a pro111pta deterioraçfío, a estrada temo direito de vende l-a~ 
u·.('j!icio e sem as formalidades judiciaos, no fim do oito dias ott 
antes si for indispensavel. · 

n producto liquido da vendn, deduzido o que for por qualqnc·l' 
titulo devido ú estrada, será recolhido ao deposito publico. 

Art. 108. Si o pro·lucto •la venda não for sullicionte parn, pa
"'::u!lento do freto, nrmazonagem o mais despezas, o expetlih>l' 
tT destinQtario não é obrigado a entrar com a differença. 

Art. 109. Nenhuma taxn, de :trmazonagem poderá a estrntla 
ccbrar pela demora dns mercadorias nas estações antes de s.:·
rcm expedidas, salYo si a demora for motivadn, pelo oxpeditor 011 
deslinatario. Neste caso cobrar-se-1m a armawnagem por cadu 
dia que decorrer entre aquelle em que deveria. ter-se etrectnn•lfl 
'' expedição e aquelle em que o for. 

Art. 110. Na determinaçiio de qualquer prazo para a cobran.;·n 
i!•J armazenagem, estadin,, etc., serão contados os dias san
Eticados e feriados, ;;:~Ivo o que seguir á recepção, sendo est:1 
f, ·i ta na v espera. 

DECLARA('ÃO 

· .\l't. 111. Os expotlitores devem declarar si suas mercadoria~ 
:-ilo frageis, ou si devem ser preservadas da humitlade, em faltn 
•l•. que a estrada não responile por avarias desta cspccie. 

Art. 112. Si a estrada suspeitar fraude sobre a natureza ou 
'~.Ior da mercadorin, poderá exigir a abertura dos volumes antes 
',. 1.lcpois da expedição. 
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1.\"ão consentindo o expeditor na abertura dos volumes, a estrada 
poderá recusar o transporte. 

Art. 113. O expeditor é responsavel por qualquer fraude re
conhecida antes ou depois da expedição. 

Art. 114. Toda declaração falsa ou insutHciente sobre a pro
cmlencia, destino, natureza ou valor das mercadorias expe·Jidas, 
dá logar a uma multa de 1~, além do pagamento do duplo do 
supplemento da taxa da mercadoria framlatla, sem prcjui::o do 
rJtUtlqncr acção judicial que no caso couber. 

Art. 115. A estrada podara deter os volumes que, por fals'l:-:. 
declarações, estiverem sujeitos a multas commin::tdas em seu:-:. 
regulamentos. 

Art. I Hi. Não sendo as multas pagas no prazo de 10 dias, a 
estrada procederá iL venda dos objectos detidos, som as formali
dades judiciaes. 

Si o prmhicto da venda não for snlllciento para. o pagamento 
das referidas multas a estrada cobrará o restante exl0lcutiva
m•'11te. 

ACONDICIOXA)IEXTO E ~L\RCAS 

Art. 117. 0:> volumes devem traze1• marca ou endereço bem 
le:;ivel, e além disso o nome da estação de destino e estar acon
•licionados de modo a poderem resistir aos choques ordinario:" 
inhurentes no transporte por estr·adas de ferro. 

Art. 118. Poderá ser re~usadoo recebimento de rtualquer mer
cadoria por motivo lle acondicionamento: 

§ I.• Si a mercadoria estiver tão mal acondicionada dentro do;.; 
envoltorios, que haja probabilidade de não chegar ao seu destino 
sem perda ou avaria. 

§ 2.• Si, exigindo a mercadoria um envoltorio qualquer para 
l'esguardar de perda ou avaria, ou para evitar que damnifiqu~' 
outras merc::tdorias, for apresentada sem envoltorio. 

§ 3.• Si no acto do recebimento a mercadoria apresentar indí
cios de já estar avariada. A falta de acondicionamento ou o máo 
acondicionamento poderão ser rop.mubs p:c•lo rem3ttente no prazo 
1le 2"! horas, livres de armazenagem, finrio o qual, permanecendo, 
e lia na estação, ficará sujeita á taxa de armazenagem ; em caso 
algum, porém, com responsabili<lade da estrada. 

A :vlministraç:1o devidamente autorisa•Ja pelo rcmettente po
d··rú prover aos defeitos de acondicionamento. 

Art. 110. Mesmo sem os requisitos de perfeito acondicio
Jtamento, podara a mercadoria ser expedida com decl:uação feita 
nas notas de expedição pelo empres-ado da estrada, de que se
gue sem respons·1bilidade da admmistração, si com isso con
eordar o remettente ou seu preposto, e desde que não haja 
inconveniente para as outras carg<H; que no mesmo vagão te
nham de ser embarcadas. 

Art. 120. A' bagagem e encommendll!i s~~s 
rrecedcntes disposições relativas ao acon~IJ,af·W t\I~IMlt~~·· n 
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BOLETINS DE BAGAGElll, EKCOJIJJIIENDAS E NOTAS DE EXPEDIÇÃO 

Art. 121. Da lmg~gem ou encommenda despachada dar-s~ha 
ao aJ>resentante um boletim, no qual se declarará a estação de 
partida e de destino, o numero e peso do volume, o frete e um 
numero de ordem. 

Art. 122 .. \s merca,lor·ias e trdas as mais cargas serão apre
sentadas com as notas rle expedição, feit~s em duas das, nssi
gnadas pelo remetteute on seu prep0sto, uns qtwes se mencione o 
nome do remottente e do destinatnrio, a marca e endereço dos vo
lumes, sua qnantidntlP, peso on cubo, segundo o modo do despa
cho, o modo tle aconrlicionamenlo, 1111 tureza do contendo, estação 
de partida e de~tino. 

Estas in,lic.Jçõrs ~ervem tle base pnra o calculo do frete, e mais 
tarde para regular· a indcmnização no c •so de perdn, !hlta ou 
a\·aria. 

Ar.l23. Verificada a exactidão da nota, o empregado dn, es
trad:t nella lanç 1rá os numeros das tarifas, o frete pago ou a 
pagar, as taxas accessorias colwadas ou a cobt•nr, e feito isso 
vis,trá ess·t nota, gurlr<lando a i• via e entregatHlo a 2a ao re
mettente para ser apresentada polo destinatario no aeto da <>n
trega da mer·cadoria, etc. 

Art. 124. Essas not tS serão uo tamanho exactamente seg-undo 
o modelo que a estrada estaiJolecer. Como se rleprehende do 
art. 101, a estrada terá notas do expedição para fornecer ao re
mettente; não obstante, poré1n, se acceitarão as que forem apre
sentadas desde qPe sejam do tamanho e exactamente do modelo 
daquellas, dawlo-so ao remettente outras em paga darpwllas. 

Art. 125. Ca1la nota constitue uma ex\ledição e não póde 
conter si não o nome 1le um J•enwt teu te e ' e um destinatario, e 
uma só estação de destino. 

Art. 126. Os valores e os objectos segurados não p. dem ser 
mencionados nem na mesma not;t uem juntamente com ol~jectos 
não segurados ; para elles se fará nota especial. 

,\J't. 127. As nota:; de expedição não devem apresentar rasu
ras, correcções ou entrelinhas. 

As quo estiverem nesse caso sei·ão r·ecnsa,lns. 

;\!EDIÇÃO, CALCULO DO FRRTB F:: PAGAMF:::\'TO DAS TAXAS 

Art. !28. Quando a,; mer•cadorias forem de grande volume 
em relação ao pesJ, me,Jir-se-ha tambem o volume, e si este 
corresponder a mai~ de quatro .Iecimetros cub;cos por kilogram
rna tomar-se-ha para peso do volume nm numero de kilogram
mas igual á quarta parte do de decímetros cu bicos nchados. -

Art. 129. Calcula-se o poso da madeira em foros, falcas, vigas, 
conçoeiras, pranchões, taboas, multiplican1lo-se o comprimento 
em decímetros, pela largura e altura em centimetros, 1\ividin-
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do-se oproducto por 100 e tmmndo-s) po1ra peso tantos kilo
grammas quantos forem os decímetros cubicos assim achados. 

O p·~so dos caibros, ripas, moirões, achas de lenha, etc., em 
feixes, calcula-se do mesmo modo. 

Art. 130. O peso do milheiro de tijolos, telhrts, parallelipipedos 
e outros artigos semelhantes, a granel, calcula-se na proporção 
do peso de 10 das de maiores dimensões. 

O peso de uma expedição rle carvão, areia, uarro o outros ar
tigos semelhantes, a granel, calcula-S'3 <'t r.tzão Lle um decali
tro dos artigos. 

Art. 131. A unidade de medida linear é o decimetro; toda 
fracção de decímetro conta-se como um decímetro. 

Pal'a a madeira, pot'étn, observar-se-ha o qne dispõe o 
art. 12\1, 

Art. 132. O frete a colJr,\r pelos objectos transportaJos pela 
estr;\fla é crtlculado pelo peso urut•J do volume, scjn qual for seu 
contcudo. 

Art. I3:L As fr tcçõcs dd peso são contadas pot• centesimos de 
tonelada ou por 10 kilogra•nma$, e as de volume por centesimos 
de mctt·o cuhico ou por lO <lecimctros cuhicos. As>im, todo peso 
comprehendido entre O e I O kilogt•ammas, seril. contado por 
lO kilog!',tmmas; entre 10 e 20, corno 20 kilograrnm<ts; do mesmo 
modo, todo volume entre O e 10 t!ecimetros cubicos scr•á contado 
como lO d •cimetros cnhir:os; entre 10 e 20, como 20 tlccimetros 
cubi,;o-;. 

Art. 1:34. Exceptnam-se das dbposições acima as mel'cadorias 
d<t 8• cla~s~ da t rrif:1 n. 3, qtie serão taxadas por tonelada, con
tando-se como 1/2 tonela<h qualquer fracçiio inferior a l/2 to
nelada, c como l tonelada qn:dquer fraeçiío entr·c 1/2 tonelada e 
I tonelada. 

Art. 1:15. O frete é pago no acto rlo despacho, Il<t estação de 
partitla, as~ím como as hxas de carregamento c descarrega
ment<J; e as outr.ts t;i.x·ts são paga~ n·L estação em q<w se veri
ficar o serviço a quo ellas corresponrlam. 

As expediçõeo:, porém, de 'lu:tl<Jncr estação rlo interior para a 
de Piranhas podem ser feitas com fr,~tes pagos ou a pag;tt' uesta. 
Si, entl'etanto, a. morcarlorh for snjeit t a prompt<t tleterioração 
ou de valor in~ignilicante, deve set• pago no acto do tlespwho. 

Essn. fltculd•tde se applica ao transporte tle auim Le.; quando em ' 
quantidade qne encha um vao-J:o. 

AJ•t. 136. A importancia âas pa~s:tgens e do frete de baga
gens, encommendas e anim:1es será paga no acto rla cmi~são aos 
bilhetes ou do despacho. 

Art. 137. As mercadorias depositadas nas estações para serem 
expedidas e cujo3 fretes não forem logo pagos, ticJ.m sujeitas a 
armazenagem, mas sem re,;ponsabilidade da admínistr,tção. 

MAT~JRIAES NOCIVOS E Pti:IUGOSOS 

Art. 138. O tran~porte da dynamite, da nitro-glycerina, do 
algodão-polvora e dos fulminantes, de modo algum póde ter 
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loga1•, salvo quando expressamente destinados ils obras da e.s
trada. 

Art. 139. O transporte de polvoraem grande quantidade põde 
ser recusado nos casos de segurança publica, quando o Governo 
assim o entender. 

Igual disposiç,'io se nppli·Ja às arma'l lle fogo e mais artigos 
lJcllicos. 

Art. 140. A polvora e mais materiacs explosivos, os fogos de 
m·titlcio, o alcool, o phosphoro, o collodio, o ether, as essencias 
e outras materias analogas, não podem ficar depositadas nas es
tações ou armazens de deposito .. 

Art. 141. As materias nocivas ou perigosas serão excluídas 
dos trens que levarem viajantes, rgtando na estrada houyer 
trens regulares de mercadot'ias. 

No caso contrario, serão transportadas em trens mixtos. 
Art. 142. A palha, o feno, o carvão de madeira, e outras 

:>ubstancias semellt:tntes, mai;; ou menos intlammaveis, ficam 
sujeitas, quanto ao transporte, á.~ mesmas con•lições que os ma
teriaes do artigo precedente. 

Art. 143. Os volumes encerrando snhstancias venenosas, pe
l'igosas, explosiveis ou intl<nnmaveis, devem trazer no exterior 
indicação do seu contendo e ~ão submettidos ás seguintes condi
ções de acondicionamento: 

I. a Polvora, estopim e outt·as substancias snmelhantes: Em 
uaixa.s ou barris, hermetic~mente fechados e protegidos exte
riormente por envoltorio solirlo ; 

2.• Fogo3 de artificio: Em caixas de taboas unidas de um 
centímetro de espessura pelo menos; 

:tn l\Iechas chimicas (phosphoros): Em caixas de tahcas bem 
unidas e de um centimetl'o t!e e:;pes~ura pelo menos ; nrl'umação 
no intel'ior bem apertada ; 

4.a Espoletas, capsulas fulminantes, carbo-azotina, cartuchos 
•le rotro carga: Em bocetas ou saccos e tudo dentro de caixa;; 
ue taboas bem unidas e de um centimetro do espessura pelo 
menos; 

5.a Phosphoro, cltromo, sulphureto de carbono: Em vasos de 
paredes bem fortes, estan'}ues, cheios tle agua e empalhados; 

6.a Matarias causticas, intlammaveis e explosivas: Em vasos 
de paredes bem fortes e estanques, empalhados, e fixados em 
cestos ou caixões ; 

7.n Materias venenosas: Em vasos fechados, empalhados o 
.oncaixotàdos. 

Art. 144. As substancias nocivas ou perigosas devem formar 
·~xpedição á parte e fazem objecto de nota especial de expedição. 

Não podem além disso ser comprehentlidas em uma mesma 
remessa com merc1dorias ordinarias. 
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RESPONSABILIDA))E 

Art. 145. A admini5tração da estrada declina toda a responsa
l,ilid.ade por perda, falta ou avaria nos seguintes casos: 

;::: l. • Quando provierem de caso fortuito on forç:1 maior. 
~ 2. • Quanllo não ti VQI'em sido verilktdas á chegada da mer

-.:adoria e antes da sua acceitação ou retirada pelo de:;tinatario. 
;::: :L• Qnando os envoltorios não apresentarem extel'iot•mentr) 

indicio de violencia ou fractura. 
;::: ·L 0 Quando forem ulteriores á recus:1 do destiuatario, d 1 

iJue se lavrará auto. 
~ 5. 0 Quando a mercadoritt for por sua natureza especial sus

~cptivel de soffrer perda ou avaria total ou pardal, como 
combustão eapontanea, efl'ervescencia, e~·aporação, vasamento, 
t'orrugem, putrefacção, etc. 

§ 6. • Quando a mercadoria, por máo ncondicionamento ou qnal
'[UCL' •!efeito observaria pelos empregados do tle>pacho, hou,·et· 
;;ido, não obstante, despachacla a peditlo do remettente, decla
rando o empregado na nota de expediçiio: Segue sem responsa
hilidade da administração da estrada. 

Art. l4ü. A administração não responde pelos damnos resul-
1 antes do perigo que o transporte em caminhos do f'erro ou demorit 
•la viagem acarrete para os animaes vivos. 

Art. 147. No caso de extravio e provada a culpa dos empre
gados da estrada, a indemnização não po<lerá exceder a 30~ 
para animaes de montaria; 50$ para !•ois, vaccas, etc. ; 6$ para 
bezerros e vitellas ; 4:) para carneiros, cabras e porcos ; 2.'3 pua 
<:i"los acorrentados; 1$ para aves e pequenos,ltnimaes cngaiolados. 

Art. 148. Quando a mercadoria for acõmpanhacla porpesson 
encarregada de vigial-a, a administração não responde pelos 
tlamno:> resultantes do perigo que a vigilancia tenha por tim 
-evitar. 

Art. 149. A administração não se responsa.bilisa pelo damno 
•1ue a arrumação nos vagões e armazens, carregamento •) 
descarga, possa resultar para a mobilüt não encaixotada. 

A mobilia desencapada, sómente encapada ou engradada, 
,;eguira por conta e risço do remettente, respondendo a admi
nistração unicamente pelo extravio. 

Art. 150. A estrada não ó responsavel pelo estado da mobilia 
encaixotada, louça, vidros, crystaes ou quaesquer oujectos frageis 
encaixotados ou embarricados, desde 11ne forem entregues os 
volumes sem signae,; de t)rem sHo violados ou de terem sofl't•ido 
choque ou pres3ã.o que putlesse damnificar o conteullo. 

Art. 151. Quando o carregamento e descarga são feitos pelo 
l'amettente õu pelo destinatario, a administração não responde 
pelos riscos ou perdas resultantes daquellas úperações ou de snas 
<~onsequencias. · 

Art. 152. Quando a mercadoria for, por sua natureza, susce
ptível de soffrer, por inJl:!encia atmospherica. ou qualquer outm. 
eausa. independente do serviço da estrada. de ferro, tJ.Uebra em 
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peso ou medida, a administração não responde pela ditferença 
em peso ou medida. 

Art. 153. Quando o carregamento for feito pelo remettente, a 
administração não :responde pelo numero de volumes intlieados 
nas notas de expedição. 

Art. 154. A administr;~ção não responde pelos riscos prove
nientes da naturwm dos ol\jectos contidos n0s volumes de ba
gagens ou encommendas. 

Art. 155. A estrada responsabilisa-se pelo peso das mercado
rias, até tin:, l entrega das mesmas ao destinabrio on seu preposto, 
para o que as farú pesar nas estaçõ:Js antes de carregai-as. 

Exccptuam-se as mercwJorias da 8• classe da tarifa n. 3, por 
cttio peso a estr·ada não se rcspon.;aiJilisa, limitando-se a penas a 
verificar o peso para a co!Jranç t do fr·etc e impedir que a earga 
exceda a lotação dos vagões. 

Essa responsabilidade começa elo momento do p tgamcnto do 
frete e rccc!•ção da mercadoria. 

Art. 156. O,; expedi toros e viajantes têm a faculdade dó decla
ral', no acto 1lo 1lesp:1cho, o valor, segundo o qn:1l querem ser 
indemnizaclo,;, em caso de perda ou a;-aria de sua mercadoria, 
bagagem e animaes. 

Neste caso cobrar-se-Ita, além do frete c dem,tis hxa,,;, l l~ • f 0 

do valor 1leclarado pai\t as expedições das tarif<\S ns. :i e 5, 
I 0 /o para as da, tarifa n. 2 c2 "/o par,t as da tar·ifa n. 6. 

Art. 157. A imp.,rtancia do valor lleclar.tdo será p tga em 
caso de perda total, e sómcnt•J nma f)tlllh proporéiona,l à perda, 
si esta for a pena~ parcia I. 

Do mesmo modo, em caso do avaria, a indcmnização será paga 
proporcionalmente á im poetancia da a vada v e ri lica•la. 

Em nenhum e;tso a indemnização prille exceder· o damno !'<~a-l
mente solfrido pelo expcditor, em con,;equencia dn pce1ht ou 
avaeia,, c será, neste caso, rednzi•ln. a importancia do 1htmno. 

Art. 158. Quant•) nos oLtjectos não seguros, a ec;tr·.td:t não é 
responsa,vel si não até a imporbncia de f>OO réis por kilogramm~t 
de mercadorias e de 1$ por kilogt\lllltna de baga:sem ou encom
menda perdida ou avariada, sem que, em nenhum caso, a, indem
nização possa ser superior ao valo!' da mercadoria, bagagem ou 
encommenda perdida, ou avariada. 

No caso em que uma merc1doria, etc. desenca.miuhada. for 
achada, a, estrada dará aviso ao destinatario, que terá durante 
15 dias o direito de reclamar a entrega, devendo restituir os 3/4 
da indemnização que lhe tiver sido p:tga,. 

A mercadoria, etc. avariada ficara pertencendo á estrada., 
Art. 159. Quanlo a mercadoria formtr um todo ta,l que a avari 

de uma. parte a deprecie ou inutilise, a indemnização a pagar será 
calculada, por arbitramento. 
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Art. 160. As clausulas de irresponsabilidade ou limitação de 
responsabilidade não podem ser invocadas pela administração, si 
se provar dolo por parte do seu pe;;soal. Nesse caso as indem
nizações a pagar serão reguladas pelo Codigo Criminal. 

ARBITRAMRNTO 

Art. 161. O arbitramento nos casos em que, segundo e3te Re
gulamento, deva ter logar, será feito por dons arbitros esco
lhidos, um pela administração e outro pela parte, salvo si ambos 
concordarem na escolha de um só arbitro. Da decis'Lo dos at'
bitros não haverá recurso . 

.1\rt. 162. O arbitramento será rerluzi<lo a anto assignado pelos 
arbitros, pelo agente da. estação em que clle se vel'ilicar e pela 
parte reclamante. 

Art. 163. A qu·mtia arbitrada ptr.t iudemnilar;ão, em ca.so 
algum poderá exceder o..; limites acima fixados n•Jsto H.egulfl.
mento pam cada caso de inuemnizaçfi.•J. Sempre, pob, que o 
arbitramento exceder esses limites, a arlministr·ar;ilo so p:tgará 
até 03 mesmos limites. 

Art. 164. Dispensa-se o arbitramento no; ca..;os em que elle 
houver Jogar, sempt•e que a a•lministração e a par·te ehcf!"arem a 
accordo sobre o valor• dtt indemnizaçfi.o. 

Esse accordo deve ser reriuzirlo a auto a-;~igrudn pelo director 
da estrarla. e pela parte reclannnte, o tm·à a m•sm t V<tlidade 
que o arbitr·amento. 

Art. Hi5. H.ecus:tndo-se a p.trte ao arliitr·am·~nto, a <tdmi
nistração requerera judicialmente um arbitr•amento que conti
nuará sujeito aos mesmo;; limites, e remoção da morêadoria para 
um deposito puhlico ou a sw1 vencht em leil<t•). 

At·t. 166. O auto de arbitr.unent•l, que!' amigavol, quer judi
cial, deve conter, além dos facto..; e das cir·cnnbt:tncias geraes da 
avaria, as indicações seguintes: 

l. a A espoeie preci:>rt ou mtrcas, o:; numer·os e o peso de cada 
um dos voiumes vistoriados; 

2.• A data e o numero do despacho e o..; numero.> tios vagões 
em que tiverem chegado os volumes; 

3.n A presençct ou au>encia rle indicio.; extet•no3, de quebrado, 
molhado, manchas, etc., em Cf.tr1t um dos volum·,s, com do~ignfl.ção 
exacta de stn marc't e do mo lo de acondicionam~uto; 

4.• A importmcia do d tmno remltmte ele ctd \ uma da.s 
avarias verificadas ; 

5.• A époc:t a que pó1e rammtar a av.tria; si elltt deve ser 
attribuida a vicio proprio da mercadori t o a a :;eu modo de prepa
ração; a rlefeito, a imutH~iencia o 1 an:Bncill. de envoltorio; em 
que consistem os vícios ou defeitos ; si, em cll.so de molhf\dela, e 
as mercadorias terem jà. viajado prJr mar, esH molhadela 
provém ou não de agua do mar ; 
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6.a A pre3ença ou ausen'lia do reclamante ou de seu repre
;;entante1 e, si for possível, sua declaração de acceitar as con
clusõesaa vistoria. 

Art. H57. Ao formular os requerimentos á autoridade judi
ciaria para obter a noineação de peritos se precisarão, além dos 
pontos acima, quaesquer outi•os qtte as circumstancias indicarem 
•:omo devendo fazer ohjecto da vistoria, e se pedirá qne os peritos 
sejam autorisados a consignar no auto os deYeres e as observaçõL'S 
•las partes. 

~o\rt. lô8. A menos qne os peritos sejam analphahetos, ou 
impetlidos, por cau~a legitima, de redigirem elles mesmos seus 
laudos, estes documentos não podem ser Javrwlo3 por empre
;;ados da estradtl, sinão excepcional estrictamente sobre os dados 
•t pl'esentados pelos perito~. 

Art. lti9. To-Jo ar:Oitr:uJllmto on Yistoria amigavel deve ser 
J'eduzido a auto em tlnplicatlt . 

.i\rt. 170. A vistoria ou arbitramento amigavel deve ser feito 
dentro das 48 hor•as depois da descarg<t; passa• lo esse pt·azo, s•i 
preYalecerá a decisão da :tdministração. 

O arbitramento jt11licial sri terá logar si, pt·oposto o amlga.vel 
pela administração dentt'o das refct·i•las 48 horas, for elle re
··usado pela parte. 

Art. 171. Si os arbitras não chegarem a accordo quanto á ava
liação do prejuízo e ã responsabilidade di1 administração, no
me:trão elles um desempatador, que decidit•a por uuu. dtts duas 
npiniõe~ on, como entende!', entre ess:ts dua~ opiniões. 

RECL.UIAÇÕES 

Art. 172. Não serão attendidas pela eslrada as reclamaçiies 
pot• perda ou avaria de mercadorilt: 

I. o Quo forem apt··~senta•las depois de um anno, a contar da 
• lata do despacho ; 

2. o Que não vierem instruídas com a notn, de expedição ou cópia 
anthentica.da mesma ou o boletim de bagagem ou encommenâa, 
e com o auto de que trata o art. 172; 

:J. o Qne forem fi))l'esentadas, (\epois de se ter passado recibo das 
mercadorias, sem declaração de perda ou a v-arilt; 

4. o QuatH!o a perda ou a vari t pt·ovier de algumas das causas 
mencionadas no art. 102 do Codigo Commercial. 

Art. 173. Das faltas e avarias eJlcontradas no acto da entrega 
•las mercadorias ao destinatario, lavrara o agente da estação de 
chegada auto circumstanciado. 

Art. 174. As reclamações serão entregues aos agentes de es
tações, que as remetterão, com os documentos e esclarecimentos 
necessarios, ao escriptorio do trafego, onde aguardarão despacho. 

A entrega da reclamação ao agente scr:"t certificada por um 
recibo passado por este, si o reclamante o exigit·. 

Art. 175. A estrada restitue o frete que se verificar ter sido 
··obrado de mais do expeditor, e tem o direito de haver executi-
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vamente destes, antes ou depois tla enb.•ega da mercadoria, o que 
,;e verificar ter sido cobrado de menos no acto do despacho. 

Art. 176. Quando, porêm, o exoésso do frete provier de engano 
na pesagem, não será attendida a t•eclamação si o destinatario 
não tiver exigido a verificação do peso antes de retirar a merca
doria. 

Art. 177. Nenhuma restituição se fariL de excesso rle frete co
brado pelo transporte de mercadorias que gozarem de abati
mento sobre os preços das tarifas ~i, em a nota de experlição, não 
houver no acto do despacho os escla!'ecimento~ necessarios feitos 
pelo expeditor. 

Art. 178. l<;m caso de reclamação, as notas de expedição não 
serão reconhecidas {lela estrada si não tiverem a assignatura do 
agente da estação de partida ou de seu rlelcgado. 

DEVERE" DOS E~ll'REGADO;; 

Art. 17\.l. No desempenho de sua" funcçõcs os omJwegados 
ttnu obrigação de tratar com urbanid::vle todos r11te tiverem ne
gocios com a estrada. 

Art. 180. Deverão dar aos passngeiros, remettentes ••u des
tinatarios todas as informnçõell que lhes pe•lirem, e facilitnrão, 
'luanto possível, o cumprimento das formalidade.'> a preencher. 

Devem, em caso de necessidade, enchet• ns notas tlc expetlição. 
Art. 18·1. Nenhum agente ou empragarlo _poderá dar no pu

blico documento que contenha rasurn. on emenda por elle não 
I'esalvada. 

Art. 182. Todo o documento fornccitlo pela estmtla e que for 
depois, por qualquer titulo, apresentatlo, si se achar viciado 
será rehdo e o apresentante cu quem do vicio se qnizer utilisar 
será passível rle nnm multa de 50s a 100:!;, segundo a gravidade 
rlo caso, a juizo do director da e.;trarla. Nesse caso a entrega da 
mercadoria reclamada sera sustada ate decísfío tio mesmo di
rector. 

TR.\:-!SI'ORTE!> POR CO.,.TA DO GOVERNO 

APt. 183. Os transportes por conta do Governo Geral ou tios 
Governos Provinciaes estão sujeitos <ts mesmas condições qne os 
transportes ordinarios. 

TEJ~EGRAPI!O 

Apvesenlaç<io e transmisw7o dos telegrammas 

Art. 184. Os telegrammas serão acceitos em todas as estações 
da. estrada de ferro, tanto nos dias uteis como santificados e 
feriados. 
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Art. 185. 0.; telegralllJnas dividem-se nas seguinte;; classes, 
que representam a ordem da transmissão: 

I . • Telegramma urgente em serviço da estrada ; 
2.• Dito dito do Governo Geral ; 
3. • Dito dito do Governo Provincial ; 
4. • Dito ordinario em serviço ria estr•:tda ; 
5.• Dito urgente pnrticnlar; 
6.• Dito ordiual'io rio novemo Geral; 
7." Dito dito do Governo Provincial; 
8. • Dito uns autorirhdes; 
9.• Dito ordinario particular. 
Art. ISG. O~ telegr.umnas deYelll: 
§ !.• Se!' escriptos p0lo proprio expedit•>l', com tinta pt·eta e 

rle modo que po~sam stJt' lidos bcilmonte lettl'a por lcttra. 
!'i 2. 0 :'\:1o contm· alrr•e;·iatnras, t';tSlll'a"i, p d:nTas cmend:tdas 

ou inntilis:tdas. 
§ 3.0 Indicar o nome da e;tação do d·Jstino e o nome e resi

dencia do destinatario. 
Art. IH7. E' prohihida rt acc'3itação de qual•]'Wl' telegr<~.mma 

contr,trio à-; lei~, pPejurficictl it seguranç>t ]lltitlica, ou o!fen,;ivo 
á moral e aos hons costmw3s, ou pt·ejwlici:ll á segur:tnç<t e inte
resses da estmàa. 

Só ao Governo ou á :vlministmção d 1 cstr.t•l.'t ó permittido o 
uso de cifras secretas. 

Art. 188. os tclegramma,; de nHtis de cem pahvra~ podem 
ser recusado,; ou retart!:tdos para se transmitlir outros m tis 
breve~, embora apresen h do:> postet·iol'mente. 

,\rt. ISIJ. Muito; lelegl'amma-; de um mesmo expeditor, para 
o mesmo ou rlivc!'so~ rle;tinatario;, só podem se;• <IC•~eitos quando 
não houver ont I'OS telegrammas a transmittir. 

Art. 190. ,\ aprcsentaçfío de V~legl'.tmm t é certificada por 
um boletim entt·egno ao expeclitol', c ri•W·~rá ser exhihido em 
caso de rechmaçoã•>. 
· Art. l!Jl. No . .; casos ordinarios a tr·ansmiss·1o dos tele
grammns será f·Jit t n;t ordrJI!l de sun. apresenlaçiio na estação, 
respeitarias m; preceiencias lh.arlas no art. 185. 

Art. 192. A estrada accr?ital'ú despacho,; paN se transmittirem . 
cópias por outras linll'ts, prefei'inrlo as linhas rio Estado, salvo 
si o expeditor expres,;amente designar outra. 

Art. 193. A administraçilo se reserva o direito de inter
romper as communicaçõe~ telegraphica~ p tra o serviço parti
cular, por tempo indeterminado, no c.1so em que julgue con
veniente, em vista de m·gencia do serviço da e>tr:tda ou do 
Governo. 

Art. I 94. O telegramma, antes de começar a ser transmit
tido, pó1e ser retirado, restituindo-se ao commnnicante a taxa 
com desconto de 10 •; •. 

Principiada a transmissão, póde ella soL" interrompid<\ a pedido 
docommunicante e retirado o telegrammlt; ne,;,e caso, porém, 
sem direito a re3tituição da taxa. 
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Contagem das palavras e pagamento das tax~~:.~ 

Art. 195. Na contngem das palavras observar-se-hão as se
guintes regras: 

§ 1.• Tudo rpte o communicante esct·ever entra na cont:1gem 
d:1s palavr:1s. 

§ 2.• Conta-se como uma r1u:1lquer palavra a que não tenha 
mais de 10 lettras; o excedente é contado como outras tantas 
palavras, quantos fm·em os grupos de 10 lettras ou fracçã.o de 10 
lettras. 

§ 3. 0 Toda a palavra composta, escripta de modo que fo!'me 
uma só, como tal serà contnda de conformidade com o disposto 
no parng-ra pho precedente. Si, porém, forem 61:icriptas separa
damente as pmtes de que ella se compõe, ou mesmo reunidas 
por trnço de união, seri'ío contadas como outras tantas palavras. 

§ 4.• Todo o caraí·ter alpha betico ou numerico isdado, toda a 
palavra ou p:1rticula seg-uitla do apostropho será contada como 
uma palavra. 

§ 5. o Os nu meros em alg~·rismos contam-se como tantas pala
vras quantas forem as series seguidas de cinco alg:1rism0s que 
contiverem e m:ds nma p:1Javra pelo excedente. 

§ 6. • Os numeros por extenso serão contados pelo numero de 
palavras realmente empregadas no despacho para exprimil-os. 

§ 7 .• As virgnlnf', ronto; e trnços de divisão ou união serão 
contados como ontrr·S bntos algarismos. 

§ 8.• Os signaes de :oecentnnção não são contados. 
Art. 196. Entram 11a contngem das palavras: 
§ 1. o A direcção, a a:>sig-natnrn, as indicações a respeito do 

modo de remessa do telegramma ao destinatario além de um ki
lometro da e~taçii,o e o reconhecimento da assignatura quando 
revestiria dess:t f< .rma I i<l:vle. 

§ 2. 0 Os pedidos de repetição para conferencia, essa repetição 
e as palavras- Resposta png-a para ...... palavras. 

§ :3." Os nomes proprio~ <le pessoas, cidades, praças, ruas, etc.; 
os títulos, soht'eriomes, pal'liculas e qunlitlcações se contam como 
tantas palnvras qnantas forem necessarias para exprimil-os. 

Art. l\J7. l\'ã.n serão taxados quaesquer signaes ou palavras 
accrescentadas pela e~trção remettente no interesse do serviço 
telegraphico. 

Igualmente m1o ser.\o Ü1Xa1los a datn, hora da apresentação 
do telegramma e lognr de procedencia, sinão quaudo o commu
nicante o inscrever nn minuta e exigir a transmissão. 

Art. 198. A taxa é tle ls por telegramma até 20 palavras en
tre duas estações qnncsqner, sej 1 qual for a distancia, addicio
nando-se 500 ré i i por dezena ou fracção de dezena de palavras 
ascendentes. 

A taxa é paga na e-.taçã.o de partida no acto de ser apresentado 
o telegramma. 
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i 
,Art. 199. Pagam taxa rlupla os telegrammas: 
§ 1.0 Em lingua estrangeira. 
,§ 2. 0 Os que hajam de ser repetidos a pedido do communi

cante. 
~ :l." Os telegramma;< nl't'entes. 
Art. 200. As retlncçõcs deJornaes, casas commerciaes e em

prezas que fizerem dcspeza rnensnl maior de IQOS, terão dii•eito 
ús restituic-ões rle 20 °/o das taxas que houverem pago no mez em 
que se der aquelle cxc,.sso, o qne âcve ser prorado com o.;; bole
tins. 

Art. 201. O mesmo tcll'g-ramma uirigido pelo mesmo commu
nicantc a mais de um destinatario pagará, além da taxa da ta
r~· a para um destina tru·io, mais metade da metade da mesma 
t, xa por cada nm do3 outros destina ta rios. 

Art. 202. O mesmo tolegramma dirigido a mais do nma esta
•;; o pag:wá a taxa co1·re,:ponrlonte a cada uma destas. 

Art. 203. Torhts as taxas. sem distincção, serão pagas no acto 
dt} apresentação do tolegramma na estação de partida. 

Art. 204. O communicantc pr'•de pagar de antemão a resposta 
rlo telegramma quo apresentar, fixando o numero de palavras. 

Neste caso a minuttt do telegramma deve ter a declaração...._ 
Respost[t paga 11ara ...... palavras- ante:; da assignatura do 
commnnic.ante. 

Si a respostã tiver menor numero de pala.vras do que o desi
g-nndo no telegramma, não so fará restituição alguma. Si a re
sposta contiver nnior nnmc1·o de palavras o exce;;;;;o ser:t consi
derauo c.omo um novo telogramma, que deYerit. ser pago pela 
pdssoa que o apresenLtr. 

Art. ~O:>. A eesposta, para ~er transmittida dev·e ser apresen
tada dentro de 48 ho:·as qne se sognirein à entrega do tele
grammtt primith·o ao tle,:tina tario. i'<tSstvl o esse prazo ficat•it 
snjE>ita ao pagamento da taxa. 

Não se re . ..;lituirá ao r·omntunicante o qne houver pan-o para a 
resposta, si estn rlP.iXa1' dq "''1' apro~cnt.Hia ou fhr· passacfo aqnello 
p1•azo. 

Art. 20G. Os telegrammas serão entregues ao destinatario na 
estação do destino ou na casa do destinatario, quando esta não 
distar mais de I kilomotro da estação ele destino; e mediante 
a taxa do 500 réis por kilometro paga na estação da partida, 
a estrada se encarrogarú de fazer cliegar o telegramma, com a 
possível brevidade, à casa tlc• destinatario quando esta ficar além 
de I kilometro da esta•·ão de destino, o nnnca a mais de 
5 kilometros. Xo caso de não ser &ncontrada com facilidade a 
pessoa a quem são dirigido<, ficarão os telegr·ammas guaràados 
na. estação de destino, sem rg1e haja direito de exigir-se da es
trada restitnição da taxn, on desta e das despezas quando o 
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destinatario resida a mais de I kilometro. Pãra as llistancias 
além de 5 kilometros, da estação de destino, serão os tele
gr:nnmas enviados pelo Correio, para o que pagará o communi
cante a taxa de 100 réis. 

Art. 207. O telegramma póde ficar na estação de destino a'te 
que o destinatario o procure. 

Para a execução das disposições indicadas neste artigo e no 
art. 200, deverá o communicante fazer as respectivas declara
(}ões na minuta do telegramma do modo seguinte: 

Pela estrada- Pelo Correio -Na estnção - Na falta de 
taos declarações será o telegramma expedido pelo Correio. 

Art. 208. Ao empregado da estrada encarregado da con
ducção do telegramma ao domicilio do destinatario não e licito 
encarregar-se aa resposta ou do outro telogramma a transmittir. 
recebendo a taxa respectiva. 

Art. 2110. Na ausencia do destinatario o telegramma sera en
tregue em sua casa a pos;;oa de su~l ramilia, empregado, criado 
ou hospede, salvo si o communicanto designar na minuta pessoa 
especial . 

.Art. 210. O destinatario ou quem por elle receber o tele·
gramma deve assiguar o recibo. 

Art. 211. Os telegrammas que tiverem de ser procurados nn 
e:;tação do destino serão entregues sü no proprio destinatario 011 

ú pessoa por elle competentemente nutorisada. 
Art. 212. O pedido para que o te1egramma expedido não 

seja enviado ou entregue ao distinatario, so pt'xle ser feito pelo 
proprio communicante e por novo telegramma, sujeito á taxa 
que será restituída si o pedido não chegar a tempo de ser sati:-
feito. 

Restituição das taJ:as de teleommmas 

Art. 21:1. O communicante tem direito a restituição da taxa 
flUO houver pago, nos seguintes casos: 

§ I.• Quando o telegramma ni:io chegar a seu destino pm· 
qualquer cau;;a (levida ao serviço do telegrapho. 

§ 2. 0 Quando o telegramma enviado ao dcstinatario estiver al
terado a ponto de não satisfazer ao lima que era de~tinado. 

Art. 214. O segredo clos te1egrv.mmas é inviolavel. 
As unicas pessoas qne podem tomar conhecimento delles ou 

requerer copia sã<» o proprio que os assignou e aquellc a quenJ 
são (lirigidos. 

A nota de reservado; portanto, collocatla no telegrnmma en
tende-se com o destinatario. 
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Art. 215. São applicaveis l!OS empregados da estrada que 
extraviarem, abrirem os despachos telegraphicos e divulgarem 
se~ enunciado, as leis que garantem o sigillo das cartas con
tiadas ao Correio e a segurança de seu transporte. 

Directoria das Obras Publicas em 31 de Janeiro de 1888.
.J. [i', Parreims Hort1t. 

Pau. tu. 

.\bacaxis ott anana?.e~ .......................... . 

.\hanos de pennas ou Y<mtnrolas ....•............ 
,\ banos de palha .•.............•............•... 
Abelhas .......................•..............• 
.\bohoras •................•...........•......... 
,\çafates e semelhantes ......................... . 
:\çafrão .......•...............•.•.............. 
.\cidos mineraes ..............•................• 
Aço .................... ·············•·········· 
Aduellas .......................•....•.••....... 
.\gua para beber ......•.....•.......•.......... 
Agnas de Colonia, Florida ou de llor de laranja ... 

. Aguas metlicinaes importa<las .........•.....•.•.. 
. \guas medicinaes do paiz ...................... . 
Agna-raz ..................................... . 
Aguardente do pait. ............................ . 
Aguardente importada .......................... . 
Agulha;; ...................•.........•......... 
Alabastro em l,rutn ............................ . 
.\ lab<~stro em ohra ............................. . 
,\lcool ........•..................•.............. 
.\lamhifptcs e pertence~ ........................ . 
Alcatifas ..................................•.... 
Alcatrão ..............•........................ 
Aletria ...........•.......... , ............•.... 
Alfazema ..................................... . 
.-\lfinetes .......................•.........•..•.. 
Algodão em caroço .........•........•.......... 
Algodão descaroçado ...........•..••.•.....•.... 
Algodão imprensado .......................... .. 
Algnidares de barro do paiz ...........•......... 
Almofarizcs ................................•... 
Almofadils •.••.......•.......................•.. 
Alpiste .............................•.......•.. 
Alvaiade ...........•..............•............ 
Amendoas importadas ......•...........•...•...• 
Amendoas do paiz ........•.•.......•............ 
Amendoim em grão ou coco ..................... . 

Classes 
7 
i 
3 
3 
7 
2 
5 
l 
2 

7e8 
7 
2 

:{ 

l 
4 
~ 
2 
5 
l 
3 
7 
I 
4 
6 
2 
2 
7 
4 
5 
7 
5 
l 
2 
2 
2 
2 
7 
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Classes 
Ananaz ou· alJacaxi......................... 7 
Ancoretas vazias.............. . . . . . . . • . . . . . . . 5 
Ancore tas em retorno........................... 7 
Angico (re.:;ina de).............................. :J 
Aniagem . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :l 
.\nil ......•.....•............................ 2 
Animaes empalhados on emualsamados •........ ~. 1 
Animaes pequenos em caixões on cesto'"........... 1 
Aniz ... .....•.•. ...•....... ..... ... . . . . . . .. . 2 
.\..nzoos......................................... .. ~ 
.\paradoros • . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
.\ra<.lo ..•..•.•.•........................ -...... 7 
Arame de latão, zinco ou metal semel!wnte...... 2 
.\rame de fen·o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
At·aruta.................................. 7 
Archotes .•...........•..••...•.............. -.. 2 
.\reos de ferro ou madeira... . . . . . . • . . . • . . . . 7 
.\rç-õe.> vara sellins .............. -..... . . . 2 
. \ rdozia, areia, arg-illa.. . . • • • • . . . . • . . . . . . . . . . . .. 'l c 8 
.\rgolas de coure, bronze ou HE-t:J.l ~Jm-·11!:1 n:.e.... 2 
Argolas de ferro. . . . • . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.\rmas de fogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
.\rmações para chapéo de sol................ • . . 2 
Armações para igreja...................... . . • . I 
.-\rmaçues para lojas................... . . . . . I 
.\rmamento................................ . . 2 
.\rmarios envernizados............... . . . . . . . . . I 
.\rmarios oruinarios sem vidros............ . 2 
.\rreios................................. ... . . • . . 2 
Arroz impot·tado.... . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
. \ n·oz do paiz. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 1 
.\rtigo; de fc~l\m tle Flandres nã.o classilin:os... . 3 
Art!gos rle pacotil~a não ?l.assificados... . . . . . • . . • . 2 
.\t•t1gos de luxo nao classtficados................. 2 
.\rbustos . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 5 
Asphalto.. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 8 
.A,.s.:;ucar................................... . . .. .. . 5 
.\ssncareiro de !olha de Flandres... . . . . . . . . • . . • . 3 
.\ssucarciro de metal tino........................ 1 
.\vos engaioladas.......................... . . . . 7 
Azeite doce............................... . . . . . 2 
,\zeite de mamona, peixe e outros......... . . . . . . .. 3 
.\zeitonas.............................. . . . 3 
.\r.nlojos ........................ _._ •. ,.-;;·; ~--~ 

'·'' I'.'. n 1' .. I I. ,.,< ~ 
l., J - ' \ ; ' . .. . /,1 ' 

-' /;f i) 
J:aoalháo ................... : ~ . . . .. . .. .. .. . 6, )} 
l:acias de mctttl. ...... 1................... . .". oy2 1 

.\.-Decisões de 18tlS ·.J'I~ d 
fl.. '; f"IF >'\I í ~-. .:~ 
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Classes 
Bacias de folha de Flandres...................... 3 
Bacias de barro do paiz. .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. 7 
Baeta.......................................... 2 
Bahus vazios................................... 2 
Bayonctas...................................... 2 
Balaios......................................... 7 
Balanças....................................... 2 
Balas de clttuniJo on tln feno......... . . . . . . . . . . . . 2 
Baldes......................................... 2 
Balões......................................... I 
Bamhiur.lla,;..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . I 
,Bambü:;............. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Banana~........................................ 7 
Bancos envcrniza•lo~............................ I 

:Bancos tio ferro o 11 madeira or•linaria. . . . . . . . . . . . . 2 
Bandeil·as tio est.Jti>............................. 2 

, Bandeiras de portas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
'Bandej:ts diversas............................... 2 
.Banha pitra ca,be!lo.............................. 2 
Banha, do porco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

. Bangne,;...................... .• . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Banheiros.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Barbante....................................... 2 
Barb:ltanas de baleia.. .. .. • . . • .. • . .. .. .. .. .. .. . 2 
Barrir.as e barris vazios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Barricas e barris vazios em retorno .............. 7 e 8 
,Barro.......................................... 8 
Barrotes ....................................... 7 e 8 
Batatas........................................ 6 
Btttat:ls doce.................................... 7 

1Bannilha....................................... 2 
Be!~i;J.a..; espi1·ituosas não classificadas............. 2 
BOIJU'......................................... 7 

. ·Bengalas ................. _. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . 2 
: Benjoi111... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
. Berços......................................... I 
Bigornas....................................... 7 
Bil bares ou b:tgatellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . I 
Bilros ...............•.•..... , ........• ,........ 7 
Biscoutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Bitun1e........................................ 8 
Boiões vazios.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2 
Bolachas ordinarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bolsas de viagem vazias........................ 2 
Bolas de bilhar ou bagatella..................... 1 
Bonecos........................................ 1 
Bombas........................................ 3 
Bonets......................................... 2 
Borracha bruta. . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Borracha em obras não classificadas .. ,........... 2 
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Classes 
Borra de vinho ou vinagre... . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . 3 
Botijas vazias ..•............•...............••. 7 e 8 
Botões diversos................................. 2 
Breu........................................... 5 
Bridas........... •. . . . . .• . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . 2 
Bdnquedos ........•... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Brochas de pintar ou caiar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
Bronze em objectos de arte...................... I 
Bronze em bruto................................ 4 
Bules de metal fino.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Bules de folh t de Flandres. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . • 3 
Burr,ts de ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bustos......................................... I 

c 

Cabeçadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • .. . . . . • • . . 2 
Cabeções........................................ 2 
Ca,bel!o.......................... .• . . . . . .. . • . . . . 2 
Cabello em obra. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . I 
Cabides envernizados............................ I 
Cabides de ferro ou madeira,..................... 2 
Cabos de arame................................ 2 
Cabos de canhamo, linho, etc. . .. .. .. . .. . .. . • .. . .. 2 
Cabos de ferramentas, vassouras, etc ..•.......... 7 e 8 
Cfl.cao.. .. . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . 3 
Caça morta. . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. 7 
Cachimbos...................................... 2 
Cachimbos de barro ordinario do paiz............. 7 
Cadeados de latão ou metal semelhante.......... 2 
Cadeados de ferro............................... 2 
Cadeiras envernizadas.......................... I 
Cadeiras de ferro ou madeira, ordinarias......... 2 
Cadernaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . • . . 2 
Cadinhos....................................... 2 
Café em coco................... • • . . . • . . . . . . . . . . 5 
Café em grão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4 
Café moi do. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . • . . . . 3 
Caibros ........................................ 7 e 8 
Caixão funebre forrado. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . . . . 1 
Caixão fuoebre ordinario........................ 2 
Caixas ordinarias de madeira.... . . . . .. . . . . . . . . . . 2 
Caixas de guerra. . • . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . I 
Caixas de folha de Flandres ou papelão...... . . . I 
Caixilhos com vidros............................ I 
Caixilhos sem vidros............................ 4 
Caixões vazios.................................. 2 
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Classes 
Ca.jus.......................................... 7 
Cal do paiz ...•.•.•••.•.•.•..•.............•.... 7 e 8 
Cal importada.. . . . . • • . • . . . . . • . • • .. . . • • • . . • . . . • . 3 
Calçado do paiz. . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . 3 
Calçado importado.............................. 2 
Caldeiras e seus perleiices ....................... 7 e 8 
Camas envernizadas............................ I 
Camas de f0rro, madeira, lona, ordinarias........ 2 
Camarões....................................... 7 
Camphora.................................... •. 2 
.Campainhas de luxo............ . . . . • . . . . . . . . . . . I 
Campainhas ordinarias.......................... 2 
Campainhas elertdcas ......................... .. 
·Candieiros .....•.•.................•.......•.... 
·Canelht em casca ou em pó ...•.....•..••..••..•• 
Canetas de madreperola, marfim, etc ........... .. 
Canetas ordinarias ............................ .. 
Canga! !las. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
-Ganhamo bruto .....•..........................• 
Canivete ....•.•......................•......... 
Canna da India ...........................•..... 
Canna de assucat• ...........................•... 
Canôas ..•............ • .. ·. · ·· · · · · · · · · • · · · · · · · · · 
Canos de metal .•.••....••.......•.•............ 
Canos de barro •........•.......... , .•••.•..•... 
<Jantaria ... ~ ..........•........................ 
Capachos ............•........•...........•.... 
Caphn ............................... · .....•..•.. 
capoeiras Yazins em retorno ..........•.......... 
Capotes ...........•................. •••• .... ·•· 
Carangn~jos.................... . ............... . 
Caruauba em cera ............................. . 
C:ll'll,luba em palha ............................ . 
CarnJ fresca, fumada, salgao la ou socca .......... . 
C,woços de algodão ..............•.............. 
Carrinho de mão ............................... . 
Cartas pnra jogar ........•..•.......•.....•.... 
Cadeiras .........•.................... , .....•.. 
Carvão animal ............................... , .. 
Carvão de ~3dra .......•........•.............•• 
Carvão vegetal .......................•....••.•. 
Cascalho ..............................•......•. 
Casca de arvore par.t cortume •..••• , ........... . 
casca de coco .•.............•....••........•.•• 
Cassarolas de r.olwe ou ferro esmaltado ...•.•..... 
Cassarolas de ferro ordinario ...•...............• 
Cassuás vazios ............•...•.••.. , ..•...•.•.. 
Cassuâs vazios em retorno ...................... . 
Castanhàs importadas .......................... . 
Castanhas do paiz .........•................•... 

~ 
3 
l 
:t 
7 
:J 
2 
2 

7 e 8 
8 
4 

7 e 8 
7 
2 

7 e 8 
7 
2 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
I 
1 
5 

7 e 8 
5 
8 
7 
7 
2 
2 
5 
7 
2 
7 
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Classes. 
Castiçaes de metal. vidro, :etc. . • . . . . . . . • . . . • . . . . . 2 
Cavernas para embarca~es ...................... 7 e 8 
Cebolas importadas............................. 6 
Cebolas do paiz. . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Centeio......................................... 2 
Cera brutn. importada............................ :1: 
Cera bruta do paiz.............................. 5. 
Cera em velas.................................. 2 
Cera em o~ras nã<? especificadas.. . . . . . . . . . • . . . . 1 
Cer<>aes nao classificado~. . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . 5 
Cerveja importada............................. 2 
Cerveja do paiz................................ 3 
Cestos vazios. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 
Cestos vazios em retot·no............ .. . . . . . . . . 7 
Cevada......................................... 5 
Cavadeiras para mandioca ....................... i e 8 
Cevadinha..................................... 6· 
Chá importado...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chá nacional. . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . 3 
Chale;; de cachemira, seda ou renda. . . . . . . . . . . . . . l 
Chales diversos................................. 2 
Chaleiras de metal esmaltadas.................. 2 
Chaleiras de ferro ordinarias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Champagne.................................... 1 
Chapas de ferro e zinco para coberta........... 5 
Chapas de ferro para fogão.... . . . . • . . . . . . . . . . • . . 5 
Chapéos............................... . . . . . . . • 2 
Chapéo~> de carnauba, couro e outros do paiz.... . • 3 
Cltapéos de sol.... . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . • . . . . . . . . . 2 
Charruas. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . 7 e 8 
Charutos....................................... 2 
Chifres brutos ..•..•............................ i e 8 
Chifres em obras... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chocolate importado............................ 2 
Clwcolate do paiz............................... 3 
Chonriç·1s ............................... , .... , . 2 
ChumlJO en1 bruto............................... 4 
Chumbo de caça .•... , , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Chumbo em obras não classificadas............... 2 
Cig(\l"ros....................................... 3 
C ilhas e cilhões. . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cimento ............•...•...................... 7 e 8 
Coauore:; do mandioca .•....•....•.............. 7 e 8 
Cobertores.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2 
Cobre hruto. . . .. . . . . . .. . . . .. . • .. . . . • . . . . . . . . .. . . 4 
Cobre em chapas............................... . 2 
Cobro em obras não classificadas.. • . . . . . . . . . . . • . • 2 
Cobre velho........ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4 
Cochonilha........................ .. . . . . . . • . . . . 2 
Cocos.......................................... 7 
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classes 

Cofres de ferro . . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cognnc.................. ... . .• ... . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cok•'··· ...........•.........................•.. 7 e 8 
Colchas de cnchewirn, sPda ou renda . . . • . . . . . I 
Ce>lchas di vm·~ns........... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2 
Colchete~ .......................... : . . . . . . . . . . . 2 
Colchões....................................... I 
Coldt<):i............................ •. . . . . . . . . . . 2 
CoJJJ(•rcs de n1etal e onfras..................... ~ 
Colltere,; de mudeira do p:d7-.................... 7 
Colla. .. . . • . . ... . . ......... .. . . . . . .. .. .. . . . . . . .• 2 
CohnPia on cor·tir;o do ;JI•elhas............ . . . . . . 2 
Coln!lliJ'lS de f<nTo fundido..................... 4 
ColZ'l '· nlco de ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Collll!llstivcis não ela~-;ilka•los...... ... . . . . . . . . . . 5 
Cominho,:...................................... 2 
ConfL·itarhl (artigos não classifiewlos)........... 2 
Conscrvns em latns on vidros................... J 
Consolos....... . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . I 
Copos de vidro tinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Copos de vidro ordinarios...................... 2 
Coral.......................................... 2 
Cordas de emiJira e outras do paiz....... . . . . . . 7 
Cordas de linho, canharno, etc............. . . . . 2 
Cordas de instrumento~...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . I 
CoJTcame Jmra tropa........................... 2 
Correntes e latão on wetnl, semelhantes... . . . 2 
Corrr·nl<!:i <le ferro............................. 2 
Col'fiÇ<l hrnta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cortiça ,.m ol•r<~S não cl:Jssilicadas.. . . .. . . . . . . . 2 
Cortinns o cortinados.......................... I 
Couçoeiras .......•............................ 7 e 8 
Com·o em obras uão classillcad<Js.............. 2 
Couros salgados c•u seccos.................... . 4 
Couros trabalhados ou envernizado~............. 2 
Couves......................................... 7 
Creosoto........................ ... ... • . . . . . . . . . 2 
Crina vegetal ou animal...................... 7 
Crinoline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Crivo de ferro.... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 4 
Crueira . . • . . •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Crystai em obras . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1 
Crystal de rocha, bruto . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . • 2 
Cubos para engenhos, distillações, etc .......... 7 e 8 
Cubos para ro<las . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cuias.......................................... 7 
CoteJaria (artigos não classificados) . . . . . . .. . . . • 2 
Cylindros de ferro .........•......••.••.•.•...• 7 e 8 
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D 

Classes 
Dados.......................................... I 
Dedaes de matlreperola, martim, etc............ l 
Dedo os ordinarios • • . . . . . . • . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 
DelmlhaEiores de milho ..............•.....•.... ';'e 8 
Dentes artiticiaes . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . I 
Dentes rle elephnnle............................ 1 
De~coroçatlores de algodão .....•................ 7 e 8 
Desca1 oçadores de cale ou arroz ................. 7 e 8 
Dohrndiços de lotão on metal semelhante......... 2 
Dol•ratliças de ferro................ . .. .. . . .. . .. 2 
Doce,; o:>trangeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Doces nacionaes................................. 3 
Dmnint'>s .....•.........................••....... 7 e 8 
Dormentes de madeira on ferro ................... 7 e 8 
Drngonas ..................................... . : 1 
Dra gonas não classificadas ....................... ." 2 

E 

Eixos ......•................•....... : .......... 7 e 5! 
Elasticos. . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Emhira . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 7 
Encerat.los de lona.............................. 3 
Encemdos para mesa, soalho. etc. . . . . . . . . . . . . • . . 2 
Engenhos para estabelecimentos ogricolas ...••... 7 e 8 
Enxados... ... . .. .... . .... .. ... . ... .. . .. .. . . . .. 7 
Enxergas para animaes, e enxergões............. 2 · 
Enxofre .......... · .........•.................. ;. !5 
Equipamento militar não classificc\do.............. 2 
Ervilhas em lata............................... 3 
Ervilhas tlo paiz (seccas ou frescas). • . . . . . . . . . . . . 7 
Escadas de Inão... . . . . . . . • . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Fscadas para edificios... .. . . . • . . . . . . . . . . . .. . . .. . • 7 
Escaleres................................... ... . 8 
Escarradeiras de metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2 
Escarradeiras de folha de Flandres.............. 3 
Escovas........................................ 2 
Esmeril. ..•.•...•.•.....•....................• ·. 2 
Espadas....................................... 2 
Espanadores importados........................ 2 
Espanadores do paiz ........................... ,' 3 
Espartilhos .•••.•••...••.•••••• ·. . . • • • . . • . . • • • • . . 2 
Especiarias não classificadas..................... 2 
Espelhos .•..........•....•........ ,............ 2 
Espermacete • . . • • • • • . . • • . . . • . • • . . • • . . • . • . . • • . • • 2 
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Classe>; 
E~petos de ferro para cozinha. . . • . . . . . .. . . .. .. . . . 4 
Espingardas.................................... 2 
Espíritos não elassiticados. .. . .. .. • . . . .. . . . . . . .. . 1 
:~spol~tas.... . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. • . . .. . . . .. . 1 
h~ponJas.................................... .. . 1 
E'iporas.................. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2 
Espuma•lcirns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Esquifes......................................... l 
Essencias não ch~sili··adas....................... 1 
l<~stac:1s para cerca ... · .....•..................... 7 e 8 
Est:\mpas em fdl!a........................... ... 2 
Estampas em quadro:-.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . l 
Estanho em bruto.............................. 4 
Estanl1o em ol•ras......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
E-;bntesd') feno on madeira.................... 2 
Hst11tuas ...............•..... ,......... . . . . . . . . l 
Esteiras da ludia................ .. . . . . . . . . . . . . . 2 
Rstoira.s de peri peri f~ outras do paiz. . . . . . . . . . . . . 7 
Esteiras paca cang<111ta.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Esto,jm do in'-'lrnmcntos cirurgkos, mathemati- l 

cos, etc..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
g~topa .. ,.................................... .. 5 
Estopim.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Estrados para Yag<íes .................. · . . . . . . . . 8 
Estribos........................................ 2 
Estrume.................... . . . . . . . . . .• . . . . . . . 8 

F 

Faca:;.......................................... 2 
F'achinas (varn~ do} •..........•.•.•....•....•••. 7 e 8 
Farolo........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Facõc.>........... .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Farinha de linhaç-a ou mostarda................. 2 
Farinha de mandioca ou milho................... 7 
Farinha (le trigo .................• ,............. G 
Farinhas não elussificatlas........... .. . . . . . . . . . . 6 
Fateixas....................................... 2 
Favas Ílllportadas....................... . . . . . . . 6 
Favas do paiz .......................... , . . . • . . . 7 
Fazendas de sacia não classificadas............... 1 
Fazendas de algodão, lã e linho importadas. . . . . . 2 
Fazendas faLric:ltlas no paiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Fechaduras de latão I)U metal semelhante........ 2 
F~.l~aduras de ferro ordinnrias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Fer.)ao............... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 7 
Feltro ..•.........•........•...............• ,... 4 
F('no .................•.................••...... 7 e 8 
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Ferraduras ..........•...•.............•........ 
Ferragens não classificadas ................•....• 
Ferramentas de carpinteiro, cavouqueiro, pedreiro, 

canteiro, ferreiro, marcineiro, etc. não classifi-
cadas .....•..•................•...•.......... 

Ferro bruto para fundição, ou velho ........... . 
Ferro em barras ou chapas ..................... . 
Ferro em obras não classilic:vlas ....•............ 
Ferros de cngommar .......................... . 
Fibras textis não cht;;siticadas ..•................. 
Figos secco ................................... . 
Figos frescoss .................................. . 
Filtros ........................................ . 
Fios rle seda ............................•..... 
Fios de algodão, lã o linho .........•..........•. 
Fio telegraphico ..••••......................... 
Fit:1s de ~eda ...................•............... 
Fitas de a:l{odão, lã e linho .................... . 
Flores arhHcians .•..•..............•........... 
!~!ores natm'<lCS •.........................•••... 
Flores medicinaes .•...•...........•............ 
Fogareiros .................................... . 
Fogos nrtificiaes .............................. . 
Fo11õ8S rle ferro...................... . .....•.. 
Folhas de Flandres .....••.............•........ 
Folhas mellicinaes .................•............ 
Folles ...........•............................. 
Forjas portateis ....•.....................•..... 
Formas pat·a assucar ................•....•..... 
~ôrm~.;. diversas ....•........................... 
I• orm1 c !fia ..•...........•........•.....•..•..... 
Fornalha,.; e fornos de ferro .................... . 
Foucos •....................•.....•....•......•. 
Frascos ....................•..........•.•...... 
Freios ........•....•............................ 
Frigideiras de cobre ou ferl'o, esmaltadas ........ . 
Frigideiras de ferro, ordinarias ..•..........•.... 
Frutas confeitadas ............................. . 
Fru l'l s seccas .......•.....•.................... 
Fumo e~trangeiro .............•................ 
Fumo do paiz ..........•.....•...•............. 

G 

Classe::. 
4 
4 

4 
ie8 

5 
4 
2 
7 
2 
7 
2 
l 
2 
8 
l 
2 
l 
5 
2 
4 
I 
4 
5 
2 
4 
4 
5 
4 
5 
5 
7 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 

Gaiolas com passaras........................... 7 
Gaiolas vazias.................................. 2 
Gallinhas ....•.•......•.. -...................... 7 
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Gallos ............................•........•.•• 
Gnmellas ......•.......•.......•.••.....•......• 
Gnnsos .....•.............................•....• 
G:1rfos dn metal e onh·ns .............•.......... 
G~ll'rat'as do err~t:ll on vi•lro tino .•.............. 
GatTaf:IS ot•din~·ll·i:.s ynzias ...................... . 
Gn rt':l fCHc8 o r• liu;Jriu~ \·azios ....•.•............... 
Galo~ ......................................... . 
Galos •le ti>t·t•o .••....••••.••••••••.•••.••.•••••. 
Gelaliua ..............................•...•..•• 
Gf'ló:JS e-;!t'Hlli-!'<'Ít'<l-' •••.••••••.••••••••••••••••• 
Geléa;; dn p:• iz ................................. • 
nclo ..................... ' .................. . 
(J:•nei>I':J •..•..••..•.......•.•.•..••.••...•.•.• 
GOIICI'"" •l•J Ílll[HJI't:Jq:To niio cbssilic;ulos .......... . 
Gencru~ do eXplll'bçã.o i•lem idem ....•••...•.•... 

1 
Gmwros :tlimenticios <lo primeira necessidade im-
, portndo,; .................................... . 

Classes 
7 
7 
7 
2 
l 
7 
7 
7 
4 
2 
2 
4 
7 
2 
2 
3 

6 
'Genero:; alimentício,; tlo primeira necessidade ex-

port 1do.~............. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 7 
Gen3·ihre................. ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . 3 
Gesso.......................................... 2 
Gigos vazios.,.................................. 5 
Gig·os vazios om retorno........................ 7 
Giz............................................ 2 
nlobos de vidro ou louça........... . . .. .. .. .. . 1 
Glol,os geographicos............................ I 
Guiai>as...... •. .• . • • . . • . • . •• ••• •. .. . • .. . .. .. •• • 7 
Goiabada....................................... 4 
Gomma nraldca o ontt':JS não clnssillcadns........ 2 
Gomma rll' Ill:lntlioc' e ontrns •lo paiz............ 7 
Gr<Hles de i()rro ou madeira........... . . . • . . . . . . . 4 
Gr;vlc~ p:~ra a la vom·a.......... . . . . . . . . . . • . • . • . 7 
GI';J xa animal...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Grax:t par:t calçaJo.... . . . • • . . • . . . . . . • • . . . . . . . • 2 
Grellws de forro............................... 4 
Guandos....................................... 7 
Gnano .•.............................•...•....• 7 e 8 
Guaraná....................................... 3 
Guarda-roupa........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Guaritas ........•............. o .... o........... l 
Guinchos .......................••.•... o. • • • • • • • 5 
Guindastes. o................................... 5 
Giradores para estrada de ferro................. 8 

H 

Harpas ...............•..••••.......... o. o••..... l 
Herva-doce .•...................... o •... o....... 2 
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Herva-matte .••...........••.•..... , ...••....... 
H ervas medicinaes e outras não classificadas ..... . 
Hortaliças em conserva .•.•......•.......•.....• 
Hortaliças frescas .............................. . 

I 
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Classes 
7 
2 
3 
7 

Imagens... . • • . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . I 
lm pressos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Incenso............................... . .... . . . . 2 
Inha111e e outras raizes semelhantes.............. 7 
Instrumentos de cirurgia, engenharia, musira, 

optic<t, e outros semelhantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Instrumentos uteis a lavoura.................... 7 
Isoladores de telegraphos........................ 5 

J 

Jacas vazios ......•.................•...•...... 
Jacás vazios em retorno .........••............. 
Janellas .•..................................... 
Jan,g-adns ..................... · .... ··· · .... · .... · · 
Jarctineiras .................................... . 
Jarras e jarros de porcelamt ou louça li na ....... . 
Jarras e jarros ordinarios ........................ . 
Jarras e jarros de barro do paiz .•........•....... 
Jogos de damas, dominó, gamão, xatlrez, etc ..... . 
Junco da India ................................ .. 
Junco do paiz ...•.......••......•................. 

K 

Kagados ...................................... . 
Kaleidoscopio ......•..•.....•.................. 
Kerosene .•..•...•..•.•....•..........•........ 
Kiosque .....•....•....................•........ 
Kil'sch ...............•......•................. 

L 

5 
7 
4 
8 
l 
I 
2 
7 
I 
5 
7 

7 
I 
2 
l 
2 

Lã en1 bruto ...................... :............. 3 
Lã manufacturada............................. 2 
·Lacre......................................... 2 
Ladrilhos de barro............................. 7 
Ladrilhos de louça, marmore, azulejos, etc...... 5 
Lages brutas ..•...•.•.•...•.•........•....•... 7 e 8 
Lages apparelhadas •••........•..•............. 7 e 8 
Lambuzes..................................... 2 
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Classes 
' Lamparinas . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . . 2 
· Lampeões . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • 1 
Lanternas .......................•..•....... , . . 1 
Lanchas . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 8 
Lapis......................................... 2 
Laranjas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Laranjinha. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Latão em harra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 2 
Latão em ohras não cla-;sitica,las................ 2 
Latão velho..................................... 2 
Lavatorios en vernizauos . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lavato1·io-: tle ferro 011 madeira ordinarios . • . . . . . 2 
Legumec; ( frescos ou seccos). . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 7 
Leite fresco.... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

, Leite condensado................ . . . . . • . . . . . . . . . 3 
1 Lenh:t ......•................................. 7 o 8 
Lentilhas (l'r·escas ou seccas ). . . . • . . . . . . . . . . . . • . . 7 
Lertues. ... .. .. . ... .. . . . . . . .... . . .... . . . .• . .... 1 
Licores não classificados.. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 2 
Limalha de forro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Limas de '~ÇO.... . • • . . . . . • • . • . . . • . • • • • • • . • . • . . • 4 
L!m~s ( frnt'IS) ..................... , . . . . . . . . . . 7 
Lnnoes........................................ 7 
Línguas fr·escas, salgadas 0u seccas . . . . . . . . . . . . 7 
Linguiças importadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Lingniç tS 1lo paiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 7 
Linha p:1ra costura............................. 2 
Linhaça . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . •. .. . .. . . . . 2 
Linho br'uto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Liteir.ts.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
I .... i'\tt•o:-; . • . . • . • . . . • • • • • . . • . • • • • . • • . • • • • . . • • • • • • • 2 
Lixa........................................... 4 
Locomoti\·a~ desmontadas ....................•. 7 e 8 
Lombo de porC"u . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 7 
l ... Oilft........................................... 2 
J,oros.... ... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
Louças • finas . . . . • . . . • . . • . . . . . . . • . . . . . . • . • . • . . . 1 
Louça orrlinaria . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 3 
Louça de barro do pliz......................... 7 
Lousas........................................ 4 
Lnpulo........................................ 3 
Lustres...................................... . 1 
Luya;;.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

lU 

;Macacos (animal)... . . . • . . . • . . • • . . . . . . • . . . • . • . . 7 
!Vlacacos de forro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4 
Macarrão o ontras massas alimentícias........... 6 
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Classes 
}{achados .. • . . . . . . • • • • . • . . . . . • . . . . . . • • . . • . • . . • . 7 
Machinas de copiar carta,;;....................... 2 
Machinas de costura.. . • . • • • • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . 2 
Machinas photographicas.. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . I 
Machinas clwdescaroçnr algodão ....•.........•.. 7 e 8 
Machinas de fabricar farinha .............•...... 7 e 8 
Machinas para fabricar telhas ou tijolo;; .......... 7 c 8 
l\lachinas-ferramentas ............•..••......•... 7 e S 
Machinns não classificadas ......................• 7 e 8 
Madeira serrada, lavrada ou bruta ..............• 7 c 8 
Madeira em obras não classificadas, como portas, 

janellas, cancellas, etc........................ 4 
Madeira para tinturaria............ . • • . . . . • . . . . . 2 
1\fadreper·ola. . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
l\Jalas de viagem, vazias........................ 2 
Malhos de ferreiro.............................. 4 
Mamona (bagas de)............................. 7 
Mandioca...................................... 7 
Mangas de vidro............................... l 
Manga!\ (fruta)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
~Iangueiras para botnbas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
l\laniva........................................ 7 
l\laniçoua............... . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 7 
l\fanmnetro.~ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . l 
?llanteiga. fresca................................. 7 
Manteiga. E.algada.............................. 5 
:Manteigueiras de metal ou vidro................ 2 
:\lan ufacturas do paiz........................... 5 
l\lappas e mn.nuscriptos.......................... 2 
l\larlim • • • . . . . • . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Mariscos........................................ 7 
l\larmore bruto................................. 7 
1\larmore eln obras não classificadas... . . . . . . . . . • . ~!. 
~farmore em oLjectos de nrte.................... ~!-
)larrecas. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
.:\larroqttitn .. ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
;\lascaras............................... . . . . . . . I 
)Jateriaes brutos de construcção niio classificados .. 7 e 8 
Medic:uuentos não classificados.................. 2 
::\ledidas diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'J 

.Mel da abelhas................................. 2 
Mel do canna.................................. 4 
l\Iel de fumo .••...........•...... , . . . . . • . . . . . . :-> 
l\lc lancias ....••.••...............•.. , •..... ~ . . . . 7 
Melõ:Js .•.... ·: .•......••...• J •• : ._ ••• ,;: •••. ! ··"·: , : -,., 

Mesas enverniz:tdas ............. •., ............. ; ·'.}> "\ 
Mesas de feiTO ou madeira, ondtnltrias.. ... .. ..... . .... 
l\letaes Lrutos não classitic.a.liÕs; excepto os pre- t- .I 

ciosos ...•.....••• , .•.•.••. l •. ,............... 4 -" 
:Milho .......................................... '0

0
?7 :J 

lln:; r)~ ,')u í ::-.V 
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Classes 
Minerios não classificados ....................... 7 e 8 
Missangas . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mobilias onvernizadas ou com dourados, espelhos, 

etc., importadas ou nacionaes.............. ... I 
Mobilias ele junco ou vime. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Mobilins de madeira ordinarias ........ : ..... "... 2 
Mochos envemizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Mocho.s de m;uJcira ortlinaria.. •. . . .. . .. . . .. . . . . . . . 2 
l\1o~nrlas para en$:cnh~ ...............•.......... 7 e 8 
Momlws para cal é e pimenta.................... 3 
Moinho> para lavoura ........................... 7 e8 
Moirões .•.....................•..........•..... 7 e 8 
Moitões........................................ 2 
Molas para c~u·ros.............................. 4 
1\foldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . I 
Molduras....................................... I 
Moringuos de !Jarro............................ . 7 
Mós............................................ 4 
Music:~s.... ... . ..... . . .... .. . . . .. . .•. .. . .. . ..... 2 

N 

Naphta........................ ... . . . • . . . .. . . . . I 
Navalhas...................................... 2 
Nickel em bruto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4. 
Nickcl em ohras não classificarias. . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Nitro e nitratos................................. 2 
Nozes.......................................... 2 
Noz moscarla................. . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 
Noz vomica... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2 

o 

Objectos de arte preciosos....................... I 
Objectos de arte não pr<Jciosos.... . . . . . . . . . . • . . . . . I 
Objectos de grande responsabilidade. . . . . . . . . . . . . 1 
Objectos de carpinteiro e marcineiro, desmontados. 4 
Objectos de cabelleireiro não classificados. • . . . . . . 1 
Obreias..... ... . . . . . . . . . . . • ........•.•.......... 1 
Ocre.... ... .... ... . . ... . ...... .. . . ... ... ......... .. 2 
Oleados......................................... 2 
Oleos de substancias do pn.iz. ... . .. . . . .. . . . . . . . . . 3 
Oleos importados................................ 2 
Oratorios.............................. .. • . . . . . . . 1 
Orgãos ......................................... 1 
Ornamentos para igreja. . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . • . 1 
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Osso em bruto ................................. . 
Osso em obras não classificadas .•.......•...•..•. 
Ostras ern conserva .••........•................. 
Ostr,ts frescas .......................•.•........ 
Ouricury ..•.......•........•.....•............ 
Ovas frescas, secc[l,S ou salgttdas .........•.•...•. 
Ovos ........•...................•..•........... 

p 

Pacas engaioladas ...................•.•...•.... 
Padiolas ....................................... . 
p,,ina. nacional. ............................... . 
Paina rle seda ...........................•...... 
Paios .....................•......•............. 
Palanques .........•..............•............. 
Palhas de coqueiro, mill1o, palmeira, etc ....•.... 
Palhas do Chile e outras semelhantes para chapéos 
Palas para bonets ...........•........ , ........•. 
Paliteiros de metal fino ....................... .. 
Palitos ....................................... .. 
Pandeiros .............................•........ 
Panellas de cobre ou ferro esmaltadas •.......... 
Panellas de ferro ordinarias .........•........... 
Pão ......•............•....••.....•............ 
Páos preparados para tamancos ................ .. 
Papeis pintados .........•..........•........... 
Papel para escriptorio, desenho, impressão, em-

brullto, etc .................................. . 
Papelão ..................... : .........•........ 
Parafusos .....•.•.•...•.•................•..... 
Pús .......................•................•... 
Passaras engaiolados .......................... .. 
Passas ...................•.......•.........•... 
Pastas de {lapel ou papelão ........•.•......•.... 
Patos .......•.................................. 
Patronas ......•...............•..•............. 
Pavios ...............•.......................... 
Pavões ........................................ . 
Peanhas .......•............................... 
Pedras de afiar ou amolar ..................... .. 
Pedras calcareas, de cantaria e outras para calça-

mento .......................... , ............. . 
Pedras de filtrar ............•..........•....... 
Pedras lithographicas ......................... .. 
Pedra hwne . ........•.. ~ ........ , ......• , , , , .. . 

Classes 
7 e 8 

2 
3 
7 

7 e 8 
7 
7 

7 
2 
3 
2 
2 
2 

7e8 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
7 

7 e 8 
2 

2 
2 
4 
7 
7 
1 
2 
7 
2 
2 
7 
1 
4 

7 e 8 
2 
2 
2 
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Pedra p01nes ............•..•.......•........... 
Peixe fresco, salgado ou secco ........•..•....•.• 
Pelles em h!'uto, Yerdes, secoas ou salgadas •..... 
Pelles preparad:ts .............................. . 
Pellica ......................................... . 
Peneiras de arame, caiJello ou seda., ............ . 
Pmeiras tio palha do paiz ....................... . 
Pennas para e~creYer ........................•.. 
Pennas para enchimento ........................ . 
Pentes ........................................ . 
Perfumaria,.; não clas-;il1cadas ................... . 
Perús ............................... , .......... . 
Pesos par.• 1-alanças ........................... . 
l'et!'echos t.lc caça .............................. . 
!'e trechos J,ellicos .............................. . 
Petrolco .................................. , ...• 
Pez .....•.............. , ..........•............ 
Phosphoros .•................ , ...•...•.•........ 
Pianos .......•.................................. 
Ph:i:iava ....................................... . 
Picaretas ....•....•..........•....•...........•. 
Pimenta da In(lia ............................... . 
P!mei_Jta dcJ paiz ............................... . 
Pmce1s ............•............................ 
l'!pas yaz!as ...........•........................ 
Ptpas vazms em retorno ....................... . 
Pistolas ..................•......•.............. 
Pixe .................•.......•......•.......... 
Plantas medicin1es .....................•........ 
Plantas vivas ................................. . 
Plumas .•...................................... 
Poltronas ..........................•. , ........ . 
Polvora ....•................................... 
Po I vorin h<'ls .....•............•...............•. 
Pomada para cabello .......................... . 
Pombos eng·aiolatJos ............................ . 
Porcelana .....•..............•................. 
Portas, portões, portados de madeira ou l'et·ro .... 
Pós de sapato .................................• 
Pos~es telegraphicos de ferro ou madeira ...•.•... 
Potassa ........................................ . 
Potes de bano do paiz ...................•...... 
Potes diversos....... . ........................• 
Pranchões ..........•...•....•.................. 
Prnteleiras envernizadas ... , .......•............ 
Prateleiras ordinarias ........... , ...... , ....... . 
Pratos de madeira, lblha ou estanho ....... , ...•. 
Pregos de ferro, cobre ou latão •..•.... , .•. , ..... 
Pl'elo ...•......................•...•........... 
Prensas para algodão e outras não classi!ic;-vhs .•. 

Classes 
2 
7 
4 
3 
2 
2. 
4 
2 
') 

') 

i 
4 
~ 
:! 
2 
·l 
2 

4 
7 
~!, 

7 
:~ 

G 
7 o 8 

:! 
l 

2 
!) 

I 
I 
I 
~ 

7 
I 
l 
2 
7 
·) 

ti 
7 o k '-

2 
·I 
I 

:2 
7 e 8 
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Presuntos .............. : ......•.•.... ········.·. 

Classes 
2 

Productos chimicos e prep1rações pharmaceuticas. 
Punhaes ••..•.•...•..••.•....... • • .. · · · · · · · · · · · 
Puxadores para g,nrcta, portas, etc •............. 

2 
2 
2 

Q 

Quadl'OS ...... , ............. · ·. ·. · · ·· · · · ·. ·. · · · 
Quartinhas para agua.......... .. . . . . . . . . . . . . .. . .. 7 
Que!Jos itnpor~ados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~! 
QU~IJOS do pa1z,,, .... ,,., ........ , .... , , , ..... , 7 
QUilhas de Jogo................................. 1 
Quinquilharias....................... . . . . . . . . . . . 2 

Hnbccas e l".1becões............................ I 
Raios, pinos e cubos para rodas....... . . . . . . . . . 7 
Raizes alimentícias do paiz...................... 7 
H.aizes medicinae.;.............................. ~ 
Raladores de mandioca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 e 8 
Rapadura...................................... 7 
Rapé.......................................... 2 
Raspas de ponta de veado.... . . . . . . . . . . . . . • . . . • 2 
Ratoeiras. . . . . • . • . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 
Realejos....................................... I 
Rebites de ferro ou cobre....................... 4 
Redes.......................................... 3 
Redomas de vidro.............................. 1 
Relogios de algibeira, mesa ou parede, menos os 

de ouro e prata........................... I 
Remo3. .. .... .... .... ............ .. . ... . .... .•. 7 
Rendas importadas............................. I 
Rendas \lo paiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :~ 
Resinas não classificadas..................... . 2 
Retortas de vidro ou louça .. , . . . . . . • . . . . . • . . . . I 
Retortas de metal.............................. 2 
Retratos de familia........... ... .. .. .. .. .. .. . . I 
Retretes. .. . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Retroz............ ... ............ .............. 2 
Rícino (oleo de)......... .. .... .... .. .. .. • .. . .. . :J 
Ripas .•.............. ,......................... 7 
Rodas para carros ou carroças ...... ,.......... 7 
Rodas e rodet.'ls para machinas.... . . . . • . . . . . . 7 
H.olhas .............•... , .... , ..••. , .. . . . . •. . . . . 1 
Roscas ............... , .............. ,.......... 7 
Roupa .. , ....... , .. , ............•...... ,....... 2 
.\ .- Decisõed ue 1858 5 
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s 

Classes 
Sabão importado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sabão nacional. . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sabonetes...................................... l 
Sacca-roll1as................................... t 
Saccos vazios........................ . . . . . . . . . . . 4 
Saccos va1.ios etn retorno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Sagu .............................. , . . •• . . . . . . . 6 
Sal ordinario ............. , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 5 
Sal refinado............................ . . . . . . . . 2 
Salames.............................. .. . . . . . . • 2 
Salitre........................ . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Sanguesugas................................... 2 
Sapatos e;;trangeiros......................... .... 2 
Sapatos nacionaes......................... ... . . 3 
Sapê ..... , .......•............................. 7 e 8 
Sarrafos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 o H 
Sebo........................................... ·I 
Seda........................................... I 
Sellins e pertences . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Sementes para agricultura...................... 7 
Serpentinas de vidro, crystal ou bronze.......... I 
Serragem. . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Serralharia (artigos não classificados)........... 2 
Serras e serrotes ..• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sinos........................................... 2 
Sipó ........•.................................. 7 o 8 

~~"/a~~i:~. ~~.r~~~~~.~~~ .c.l~~:~~~~~~~: '.'.'.'.'.'.'.' .'.'.'. .. .. .. ~ 
Sofás envernizados............................. I 
Sofas de madeira ou ferro, ordinarios.... . . . . . . . . 2 
Sola........................................... ,, 
Sovelas e instrumentos de sapateiro............. 3 
Sulfureto de carbono........................... 5 
Suspensorios.................................... 2 
Stearina.................. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2 

T 

Tabaco estrangeiro............................. 2 
Tabaco nacional................................ 3 
Taboleiros envernizados........................ l 
Taboleiros ordinarios. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Taboletas. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1 
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Classes 
Ta boas de gamão. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Tachas para fabrico de assucar ou farinha ...••... 7 e 8 
Tachos de cobre ou de ferro para outros misteres. 4 
Tacos para bilhar ou bagatella................. I 
Tamancos...................................... 4 
Tambores de musica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Tambores para engenho........................ 7 
Tamboretes envernizados. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . I 
Tamboretes ordinarios.......................... 2 
Tanques para engenho ......................... 7 e 8 
Tapetes........................................ I 
Tapioca........................................ 7 
Tarrafas... ... . . ... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . ..• . . . 2 
Tartaruga em obra não classificada.. . . . . . . . . . . I 
Tecidos de fabricas estrangeiras................. 2 
Tecidos de fabricas nacionaes . . . . . . . . . . •. .. . . . . . 5 
Tela metallica .........•.....................• ' 2 
Telhas de barro ................................ 7 e 8 
Telhas de vidro ou louça....................... 2 
Tender;; desarmados ............................ 7 e 8 
Tijelas de barro ...............................• 7 e 8 
Tijolos para limpar facas.. . . . . . .. . .. .. . .. . . .. .. . 2 
Tinas.......................................... 5 
Tinta tle qualquer qualidade..................... 2 
Tinteiros....................................... 2 
Toalhas ordinarias. . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Toalhas de renda e labyrintho................. •. I 
Tomates em conserva.. . .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . 3 
Tomates frescos................................ 7 
Torcidas......................................... 2 
Torneiras....................................... 2 
Torradores para café............................. 3 
Toucadores..................................... I 
Toucinho.............. .. .• . ... .•. . . ... . . . . . . . . . 7 
Transparentes para janel!as........... . . . . . . . . . I 
Trapos......................................... 7 
Tra\·esseiros.................................... I 
Trens de cozinha, de cobre ou ferro esmaltddo.... 2 
Trens de cozinha, de ferro ordinario............... 2 
Trens de cozinha, de barro....................... 7 
Trigo.......................................... 6 
Trilhos ........................•...•............ 7 e 8 
Trincos........................................ 2 
Tripas.......................................... 7 
Tubos de metal ................. ;............... 4 
Tuhos de barro ................................. 7 e 8 
Tubos de vidro.................................. I 
Tumulos....................... •. • . . . . . . . . . . . . . I 
Turfa .......................................... 7e8 
Typos............. .. . ... . . . • . . • . . • . • . . • . . •• . . • . 2 
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u 
Classes 

Vng-uento....... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Unhas de animaos ...............••............. 7 e ~ 
Urnas.......................................... l 
Urucu.................... ... .. . • . • . • . . • . . . • • . . . 7 
T:rupema................ ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 4 
Utonsilios domestico:; do pouco valor e 0111 má o estado 5 
Uvas 1'resc.1S.................................... 7 
L'vas socc 1,; • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • . ~ 

Ytll'aS ••••••..•••..•. •. • .•••.••. • •. · .. • · • ·. · • •. · 
Varanda:; de ferro ............................. .. 
Vassonras r h cabo li o ou crina ...•...•....••...... 
Vassouras de palln, pia;s:wa e outm; do petiz .. : .. 
Velas impo1-tadas .....................•....•..... 
Velas tle carnaúba ...........•...•.............. 
Velocipedes ..............•....•................. 
Yelludo ....................................... . 
Venezinnn.H .................................... . 
\'entarolas ..................................... . 
Verdeto ...........•......•.................... 
VP-r!lm·as .......•....•....•..•.•......•....•.... 
V crmolhii.o ...•................................•.. 
Vm·month ..................................... . 
Vernizes .........•............................. 
\'irlros ordina1·:os .............................. . 
\'ilne,; ....•......•.............................. 
Vinagre ..........•...•..••............•........ 
Vinho ........................................ .. 

leR 
4 
2 
4 

I 
2 
I 
2 
7 
2 
2 
2 

7 
:~ 
3 

\':\gõe~ rk-nrmarlos o pertence-: ........... o. ie8 

Xaropes ...•.•.....•........................ ,... 2 
~arque ..•...• :................................. 7 
Xe1·gas pal'aanunaes............................ 7 

z 

Zabumba .....•...................•.•.......•.•. 
Zarcão .•..•....................................• 
Zinco bruto.,. . . . • . . • . . . . . . . . . . . ..............• 
Zinco em obras não classificadas ........•.....•.. 
Zinco em chapas ou linguados .......•.••..•...... 

1 
2 
4 
C) 



!IIINISTE!UO DA AGRICULTURA 

BASF.S DAS TARIFAS 

TARIFA N. 

Por viüjante e por kilometro: 
}a classe .•....•....................•..•...•.•. 
2• classe ...........•......................... 

TARIFA N. 2 

Bagflgens e tmcommenda.~ 

Por I kilogramma e por kilometro : 
Até 54 kilometros ............................. . 
Pm· kilometro excedente ....................... . 

TARIFA N. 3 

11fcrcmloricr.~ em ge1·al 

Por 10 kilogrammas e por kilometro : 
1• classe- G:meros de cuidado e condncção pe

rigosa, objectos de grande volume e pouco peso : 
Até !l4 kilornetros ............................ . 
I' o r kilornetro excedeu te ...................... . 

2• classe - Generos de imporbção : 
Até 54 kilometros ............................. . 
l'or kilometro excedente ....................... . 

3a classe - Generos tle export·~çiio e algum de im
portação : 
Até 54 kilometros .............................. · 
Pot· kilometro exc"dente ......•................. 
4• cL1sse - Até 54 kilomet:·os .......•.......... 
Por kilometro excedente ...................... . 
5• classe -Até 54 kilometros ................. . 
Por kilometro excedente ................•...... 
G• classe ....:.. Até 54 kilometros ..•.•...•......... 
Por kilometro excedente ...................... . 
7• classe - Até 54 kii..Jmett·os •...•..........••. 
Por kilometro excedente .........•.........•... 

8" classe - Por tonelada e por kilornetro : 
Até 54 kilometros ...•.•........•..•.........•. 
Poe kilometro excedente .................•..... 

69 

40 réis 
20 • 

0,5 réis 
0,4 ,. 

4,5 reis 
4,0 ,. 

3,0 ,. 
2,5 ,. 

2,0 » 
1,8 » 
1,5 » 
1,4 )) 

1,0 » 
0,9 ,. 
0,8 » 
0,7 » 
0,5 » 
0,4 » 

50 • 40 » 
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70 I)E()ISÔES DO tJOVEMO 

TARIFA N. 4 

Joias, pedras e metaes preciosos, dinheiro e otttros ·ve~.lores 

Por conto de réis e kilometro : 
Até 54 kilometros ............................ . 
Por kilometro excedente. , ............... , .. , .. 

TARIFA N. 5 

l'ehíwlos 

Taxa tlxa por qualquer distancia : 
la classe - Carros funebres, diligencias, caleças, 

carros para caminhos de ferro de tracção animal 
e outros vehiculos de quatro mdas para transportP. 
tle pessoas : 

Até 54 kilometros ............................. . 
Por kilometro excedente •..•••.••.•.•.•......•.. 

2a classe - Carros, carroças, carretas e outros 
vehiculos de duas ou quatro rodas para transporte 
de generos; tilburys e outros vehiculos de duas ro
das para transporte de pessoas: 
Até 54 kilometros ...•.•.•........•.......•..••. 

· Por kilometro excedente ..........•........•... 

TARIFA N. Ü 

Anímaes 

Por cabeça e por kilometro : 
1" classe - Animaes de montaria : 

Até 54 kilometros ...•.....................•...• 
Por kilometro excedente ....................... . 

2a classe - Bois, vaccas e vitellas : 
Até 54 kilometros ...................•.......... 
Por kilometro exredente ....................... . 

3" classe - Carneiro~, porcos, cães e outros ani-
mae.> semelhantes : 

Até 54 kilometros .................•............ 
Por kilometro excedente ....................... . 

15 reis 
lO » 

150 réi' 
130 ~ 

120 • 
100 , 

30 reis 
25 » 

20 , 
15 » 

5 , 
4 , 
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Obser-,ações 

1.• Na determinação do preço do transporte da tarifa n. 1, 
arredonda-se para 100 réis toda fracção de 100 réis, tanto na 
I• como na 2" classe, e no preço do transporte da tarifa n. 6 
arredonda-se para 20 réis toda fracção de 20 réis nas duas pri
meiras classes. 

2.• As passagens de ida e volta serão cobradas pela tarifa 
n. 1, deduzindo-se 25 • I o do prodncto obtido para a':l duas viag&us 
-Ida e volta. 

:{.• A tonelada é igual a 1.000 kilogrammas. 
4.• Todo kilometro encetado conta-se como si tivesse sido 

percorrido por inteiro. 
5.• Para os ovos, frutas, leite, pão, gelo, legumes, hortaliças, 

carne fresca, ostrds, caça, peixe fresco e outros generos seme
lhantes, de facil deterioração, as>im como animaes pequenos e 
aves domesticas em ga olas, capoeiras, ou caixõe3 engradados, 
quando forem despachados como encommendas, não haverà frete 
mínimo; serão cobrados pela importancia relativa a seu peso. 

6.• Quando a expedição do gado vaccum for de lO a 40 cabeças 
far-se-lm um abatimento de 10°/0 , e quando exceder de 40 °/o ca
beças, será de 15."/•· 

Directoria das Obras Publicas em 31 de .Janeiro <!e 1888.- J. 
F. Pnrreiras Horta, 
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N. 9 - EM 31 DE JANEIIW DE 1R88 

Deelara que fica autorisada a incl}t~ao no custJio da :strada ele ferro 
C"""'" 1 rla Bahia, dos vencinfentos do sup~rintendente, durante o 
teí1'lpo que est3Ye nesta capital a ser\' iço da mesma; recommendando. 
porém fazet• sentil• ao refet·ido snpérintemlente ser irre{!nlar o seu 
proce:limQnto ausentan,lo-s~ <la. e>lra<la ~em :uttorisa~ito prévia do 
novrrno. 

Mini . .;terio !los Negocios da Agricultura, Conunet·cio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Pnblic:1s.- I' ;-erção.- N. L
Rio de Janeiro em 31 de Janeiro de 1888. 

lllm. e gxm. Sr.- Em resposta no officio dessa Presidencia, 
sob n. 404 de 20 de Dezembroproximo pnssatlo, declaro a v. Ex., 
para os devidos fins, que fica autoris1da a inclusão, no custeio da 
estrada de ferro Central dess:t Província, dos vencimentos do 
superintendente. da mesma estralla Joseph 1\law;;on corre
spondentes a Janeiro, Março e mais mezes do anno proximo 
lindo, até 5 de Dezembro, durante os quaes esteve nesta capital, 
a serviço da mencionada estril!la. 

H.ecommendo, porém, a V. Ex. que faça sentir no referhlo 
superintendente que foi irregular o seu procedimento au>entan
do-se da estrada sem prévia antorii;açiio do Governo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Rodrigo AHgusto da S'ilva.- Sr. Pre
sidente da Província da Bahia. 

N. 10 - Elll I DE l?EVEREIIW DE IRRx 

Sng-gere :'t Presidencia de S. Paulo a conveni<'n<'ia <lt• reduzir-se o 
illlJ!"~to_ (\e trans_~to para· O'! prodnclos da Fabrica de S. João llc 
lpanemn; nó intuito rl<> animar-se " tlcoenvolvimento da mesma 
rai..·ica. 

Ministerio dos Negocio.:; dn Agricnltnra, Commercio e Obra,; 
Pnhlica-;.-Gabinete.-Riolle .Janeiro, em I de Fuvereit•o de 188ft 

lllm. e Exm. Sr.- O pt·oço de transt;orte a que estão Rujeito;; 
os productos da Fahrica de S. João de lpanema tem ~;ido consi
det•ado uma tlm; cnnsns !lo pouco movimento daqnelle estaiJe
ln<'imento. 
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Apezar de sua incontestavel superioridade, não podem elles 
supportar a concurrencia nos logares em que os de origem estran
gerra chegam sem o onus dos fretes das estradas de rerro. 

As medidas qqe o Governo tem adopt do para facilitar a 
sabida desses pro•luctos, augmentando a força motriz da fabrica 
e fazendo acquisição de machinas aperfeiçoadas, são de pouco 
effeito permanecendo nquelle onus, porque o custo do ferro não 
póde passar de certo limite, sob pena de não recompensar o 
tral>alho de produzil-o. 

Pot· outro lado, o imposto de transito que paga o ferro, 
quando vendido a pnrticnlares, augmenta a difficnldade. 

O ferro não trabalha•lo paga, segundo o orçamento provincinl 
do actual exercício financeit·o, dons réis por kilogramma, 
qualquer que seja a distancia que tenha a percorrer. 

A receita da fabrica, não incluindo as obras feitas para 
augmentar o seu material, tende a diminuir, e, si ainda repre
senta a quantia de 50 e pouco::! contos, menos de um terço da 
despeza que faz, é is;;o devido, e:n grande p-n-te, ao que é ex
pedido de encommenda para a Estrada de Ferro D. Pe•lro li e 
Arsenal de M'1rinha. 

Funccion_mdo nctualmente a Assembléa Pwvincial, o orça
mento para o futuro exerci cio póde consignar qualquer medida 
que anime esse ramo da industria nacional, quanto ao imposto 
de transito, para o que solicito a attenção de V. Ex., tanto 
confio no patriotismo dos rept·esentantes da Província de 
S. Paulo. 

Quanto ás" tarifas das estradas de ferro, o director da fabrica, 
no seu relatorio do anno de 1886, disse que nma tonelada de 
ferro, do estabelecimento no Rio de Janeiro, pagava 88$270. 
Fica. ao cuidado de V. Ex. promover qualquer modificação 
razoavel, entendendo-se com as directorias dessas estradas, pois 
que o augmento do transporte compensará qualquer dítferen<;>a 
nas taxas. 

Estudo as condições que devem ~ervir de base ao regimen defi
nitivo desse estabelecimento, que, dependendo do Governo Geral, 
quanto á administração, constitue um:_t das fontes de riqneza da 
Província onde está situado. 

Deus Gnardea V. Ex.-Rodr·igo Auq11st.1 dn Silva.- Sr.Pre-
sidente da Província de S. Panlo. · 
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N. li- EM 4 DE FEVEI{.ElRO DE 1888 

. Concede tres mezeli_ de licença ao eup~rintendente da estrada do ferro 
ll!inas e Rio e autorisa a inclusãr no custeio, dos respectivos ven:
cimentos, uma vez que não haj,- angmento da despeza approvada 
para o pes~oal da me~ma estra,da. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- la Secção.- N. 16. 
-Rio de Janeiro em 4 de Fevereiro de 1888. 

Em solução do requerimento de 23 de Janeiro ultimo, no qual 
o superintendente dessa estrada de ferro, allegando ter sido cha
mado a Londres para conferenciar com os directores da mesma 
estrada sobre ol:!jectos de serviço da companhia, pede tres mezes 
de licença, declaro a Vm., para os fins convenientes, que con
cedo a licenç t requerida, e autoriso a inclusão, no custeio, dos 
respectivos vencimeutos, uma vez que não haja augmento de de
speza approvada para o pessoal. 

Deus Guarde a Vm.- Rodrigo Augusto da Silva.- Sr. En
genheiro fiscal da estrada de ferro Minas e Rio. 

N. 12 -EM 10 DE FEVEREIRO DE 1888 

Sobre a abertura de um tu_n_nel no morro de S. Bento, communicando 
as ruas Primeiro de Março e do Conselheiro Saraiva com a 
Praça Vinte e Oito de Setembro, e assentamento de trilhos dentro 
do dito tunncl. 

Ministerio dos Negocios da Agrieultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Gabinete.- Rio de Janeiro em 10 de Fevereiro de 
1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em virtude do que expendeu V. Ex. em 
seu aviso sob n. 4097, rogando que o Ministerio a meu cargo 
emittisse parecer sobre a clausula JOa da minuta do contracto 
sujeito à approvação do Ministerio do lmperio pela Illma. Ga
mara Municipal da Côrte, para a abertura de um tunnel no 
morro de S. Bento, communicando as ruas Primeiro de Março e 
do Conselheiro Saraiva com a Praça Vinte e Oito de Setembro, e 
tambem sobre o plano dessa obra, que deve passar por baixo de 
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~m dos nngulos do reservatorio existente no referido morro, 
babe-me apresentar a V. Ex. as seguintes ponderações : 

A a!Jertura do tunnel na direcção indicada pelo contractante, 
Bacharel Vicente de Toledo, comprometteria a segurança do 
reservatorio situado no morro de S. Bento, como facil é de 
vor-s~, attentas as respectivas posições. 

Semelhante inconveni<:>ntc póde, entJ·etanto, ser completamente 
annullado, modilic>~tHlo-se, romo propõe a Inspfcloria Geral das 
Obras Pnhlicas, a direcção do tunnel que deverit ser construido, 
não como indica a, planta do conce3sionario e acha-se represen
tado a tinta preta na organisada pela Inspectoria, que junto 
remetto a V. Ex., porém, sim tm posição que n('SS<t mesma 
planta é ligH!a'l't em carliJim. E. indispens!wel semelhante 
alteração. 

A clausula 10• tb minuta do contracto formulada pela Camara 
l\Jnnicipal deve ser supprimitla pelas razü~s que passo a expor. 

Diz a referid:t c\ausul:t : 
« O contractante poderá assentar trilhos dentro do tunnel para 

uma linha de !Jonds. » 
i\ lllma. Camara Municipal car~ce absolutamente, em face da 

Portaria deste Ministerio de O de Maio de lR73, expedida depois 
de onvirlns as Secções dos Negocios do Impcrio e da Justiça do 
C .nselho de Estn<lo, de comp,~toncia, para fazer eoncessiio de 
trilhos 1le c 1 r ris de fen'o. 

Assim a clausula alludida não pr"xle constituir propriamente 
nma concessão para assentamento rle trilltos, porque para tanto 
não tem poder a lllma. Camnr:J. Municipal; qnandomuito, poderá 
ella lmduzir o seu assentimento so~n·e a execução desse serviço, 
r],; pois de obti,Ia, a im\ispensa vcl au tori~açilo do 1\linisterio da 
Agricultura e de satisfeitas as exigencias dos at•ts. 2• e 5" do 
Regulamento appro1·ado pelo Der!I'eto n. 5837 do ~(\ de De
zembro de 1874. 

Havendo, entretanto, analogil di.;;posição no contmcto cele
brado pela Illma. Camnrtt Municipul po.tr<t ahc~t·tnra 1\o tunnel 
entre os bait•ros rio Rio Comprido e Laranjeiras, sido rlivnr
samento interpretada pela eompanhit, conccssionaria dessa 
olwa, do qne rwiginon-sc set·ia eontroversi<l, como verú V. Ex. 
Jdn cópia. rJnejunto remetto, do .\viso dii·igirlo por este Minis
teria em 24 de No1·cmhro ultimo ao Engenlt0iro llscal dos carris 
urbanos e sulJUruanos c de cujo acto recorreu aquella compa
nhia para o Cons~lho do E~t;ulo, sou do parecer qne não pó,\e sm· 
approvada a meneionad:t clausula IO.a 

De:ts Guarrle a V. Ex.- Rodriyo A..Wftlsto da Silva. -i\ S. Ex. 
o Sr. Con~elheiro Barão rle Cotegipe. 



)ll.'\l:STERlO DA A!HUCCLTUIU i7 

N. 1:3-:81\1 23 00 FEVEREIRO DI<: 1888 

Deula:·a que si\o infundadas a> objeo/-&es da Companhia estrada de 
ferro de Santos a Jundiahy, relatiiamente ao sorteb a que mandou 
pt·oce:lct• o .\viso n. 30 tle 30 de ~ovembro do anno proximo lindo, 
c mantla 'lllC a me.;;ma c:Jmp;q{hi:t escolha o- tlou> arbitro~ contu 
determinam os respectiH•~ conlntcLos, afim de 'l'w se pt·otnova o 
sortra11te ·1to. 

l\linisteriu tlos Ne9·ocio:; d:t Agriculturn, Commet•cio e Obras 
Publicas.- Directorm dasOiwn» Publicas.- I• Sec~:;"lo.-N. 3. 
- Rio de .Janeiro em ~:1 de FeHn·eit·o de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- Em ollicio sob n. 2 de 7 de .Janeiro ultimo 
transmittin V. I<:x. outro da Companhia da estrada de 1erro de 
Santos a Jnndiahy no qual objecttt tt mesma companhia contra o 
s~rtcio a que mandou pt·oceder o Aviso n. 30 de :~o de Novembro 
do anuo proximo lindo. Ahi allega-se não existir desaccordo 
entrtJ o Governo e a referida companhia, acerca do desempa
tador que deve completar o juir.o arbitral de cuja. formação se 
trata, visto ser presumível a recusa pat·a semelhante cargo, por 
parte do Exm. Sr. Conselheiro rle Estado Lafayette Rodrigues 
Pet•cit"<1. Em respo;;ta, e para os devido,; Iins, declaro a\'. Ex. que 
são infundadas as objecções da com~'''nhia; cumprindo, portanto, 
que esta escolha, como lleterminam os respectivo;; contractos, os 
dous arbitros que lhe competem, afim de que V. Ex. pro:110va o 
dito sorteamento, na fórma das disposições em vigor. 

Dcn,.; Gtwt·dea v. Ex.- Rodl'iyo Augusto d" 8ill)(r..- A S. Ex. 
o St·. Ministro 13razileiro em LoLHh·es. 

N. 14 - El\I 23 DE Ft::VEREIH.O DI~ 1888 

l\Iantla !pte S:~j<liU obser\·atJas di,(,ersas di.~pl·~içues reJati\·amenle !Í. 

conta que a Companhia es~radÍ de ferro do Recife ao S. Francisco 
denomina de capital lluctu:ule. 

Ministel'io dos Negocias tl.t .\gl'icultura, Cómmercio e Obras 
Publicas.- Directot•ia dasOhrctS Publica.;;.- la Secção.- N. 4 . 
...... Rio tio Juneil·o em ~3 de Fevereiro de IH88. 

lllm. e Exm. Sr.- Em olficio n. lU àe 23 de Abril do anno 
proximo passado tr11nsmittiu V. Ex. a este l\linisterio os escla
recimentos requisitados pelo .\. \'bo n. Q do 2 de l\lttt·ço do lllcsmo 
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r
nno, relativamente á conta que a Companhia da estrada de 
erro do Recife ao S. Francisco danomina de capital tluctuante. 

Na sua informação declara V. Ex. que nenhuma .disposição 
legal existe e jamais existiu autoris llldo a formação· do referido 
capital, o qual corresponde ao material que a companhia tem em 
deposito para occorr·er ás neees•i,ltdes da mesma estrada. A' 
vista disto, resolveu o Cioverno pór termo ao morlo irr•egular por 
que até hoje se tem constitnirlo o referido capit d, deter·minando 
que de om em diante sejam observ;ubs as sPguintes disposições : 

l.a As contas relativas ao material adquirirlo para a conserva
ção da estrad:t envol\•endo juros das respectivas importancias, 
não poderão ser formadas S3m prévia autol'isação do Governo, 
pois que taes juros não podem ser contemplados entre as despezas 
ordinarias do custeio", a que refet•em-se os contractos da com
panhia. 

2.a Para a autorisação supra referida, deverá ser apresentada 
ao Governo uma relação do material que for julgado correspon
dente as nece~sidades da conserv~ção e custeio da estrada pelo 
tempo de um anno, vindo acompanhada do informação do En
genheiro fiscn I. 

3.a Assim formada a di ia conta, sua importancia sera debitada 
ao custeio da estrada á medida que forem sendo empregados os 
m<~.teriaes em deposito, ao.-; quaes ella, se refere. 

4. a Nas liquidações mensaes da estrada os respectivos agentes 
terão em vista a mesma conta, amortizando-a com as parcellas 
q:ue forem entrando no custeio e ainda com a importancia dos 
saldos que forem liquidados, alim de tornar-se sempre menor a 
despoza com os juros correspondentes á sua cifra. 

O que communico a V. Ex. para que o leve ao conhecimento 
da mesma companhia. 

Deus Guarde a V. Ex.- Rodrigo Augusto da Silva.- A S. Ex. 
o Sr. Ministro Brazileiro em Londres. 

N. 15 - EM 24 DE FEVEREIRO DE 1888 

Declara que mantem as glozas e.lfectuadas pela commissão liquida
dura da es~rada cl<J ferro de ~atai a Nova Cruz e que se observe 
á companhias que a fiscalisa/ã~ das despezas concernentes á admi. 
nistração em Londres compete ao agente do Governo na Europa. 

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- la Secção.- N. 24. 
-Rio de Janeiro em 24 de Fevereiro de 1888. 

Em solução do requerimento da companhia dessa estrar:la de 
fet·ro, de 22 de Outubro do anno proximo ftndo, reclamandO 
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contra as glozas effectuadas pela commissão liquidadora, por 
occasião do exame das contas de Junho do mesmo anno, na im
portanci!t de 1:557$134, declaro a Vm., para os clevidos fins, que 
mantenho ~s r~feridas glozas. 

Cumpre, porém, que Vm. observe á mencionada compnnhia 
que a tlscalis\:ção das despezas concernentes a administração em 
Londres compete ao agente que este Ministerio mantem na Eu
ropa, não podendo, portanto, ligurar nas contas qne são liquida
das nessa Proviuci~t. 

Deus Guar<le a Vm.- Rodrigo Augusto da Silva.- Sr. Enge
nheiro fiscal da estrada de ferro do Natal a Nova Cruz. 

N. 16 -- EM 25 DE FEVEREIRO DE 1888 

I 

Declara que o Governo Imperial não prhta auxilio algum á collocação 
de um caiJ.:> telegraphico alternati;, entre o Rio de Janeiro e Per
nambucÓ, éõin~ p~etende a Weste~ B;~~ilian Telegraph Cornpany, 
liiiiited; nem póde permittir a mttdança do~ actnaes po~tos cte li
gação. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Gabinete.- Rio de Janeiro em 25 de Fevereiro de 
1888. 

Ponderou Vm., na qualidade de representante da Western 
Brasilian Telegraph Company, limited, em officio de 15 do cor
rente, que, em vista dns recentes interrupções dos cabos subma
rinos entre o Rio de Janeiro e Pernambuco, a directoria dessa 
companhia procura lançar um cabo alterna ti v o; e trazendo esta 
providencia grandes despezas, p3de o auxilio do Governo Imperial 
para o desempenho geral dessa medida e a mudança dos actuaes 
pontos de ligação; para assim evitar a necessidade do uso de 
linhas terrestres entre as cidades e os pontos de cabos. 

Em resposta declaro a Vm. que auxilio e coadjuvação, pelo 
motivo de grandes despezag, não póde a cJmpanbia pretender, 
pois que entre as clausulas pelas quaes se rege, mais favoraveis 
aos interesses da em preza que aos do Est11do, não ha uma só que 
autorise tnl pretenção. 

E uma companhia concessionaria de taes favores e que, em 
relatorio aos seus accionistas, confessou ter conseguido chamar a 
si 90 "/o de todo o trafe~o brazileiro, prejudicando assim os inte
resses do Estado, não pode allegar semelhante pretexto, quando 
tem o dever de conservar os seus apparelhos em circumstancias 
que evitem frequentes interrupçOes no sel."Viço. 
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Não po;;so igualmente permittir a mudançJ .• las ligações, )Jois 
9.ue approva•lo o plano da immersão e emersão dos cabo;; e suas 
ligações com a terra, a faculdade quo tinha o Governo para alte
rai-o já. foi exercida, e quando não fosse, não ha motivo plausi
vel para ampliai-o ao .caso muito particular que a companhia 
figura em beneficio exclusivamente seu. 

Deus Guarlle a Vm.- Rodriyo "lugusto d11 SiltJa.- Sr. He
presentauto da 1restem B1·asilian Tele!JI"HJih Cnmpany, lio1ited. 

N. I i - E~l 2() DE FEYEREllW DE 1888 

Antol'isa a accei\:tçii:o 1le tt·;tlmlhos particulares nas oflieinas da c.orn· 
llli'lsfto d<) melhoramentos d!J pot·lo !lo Hio Grande do Sul. 

l\linisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das OIJrns Publicas.- 3• SeeÇ"ão.- N. 5. 
-Rio de Janeit·o em 29 de Fevereiro de 1888. 

A' vista do que explie \' m. em olllcio, a q ne respondo, de 3 
de Janeiro pro:ximo passndo, autoriso a m·~dida proposta do ser 
permittida a. acceitação de trabalhos particulares na o!Hcina. 
dessa commissão, a exemplo do que se pratica na Estrada de 
Ferro D. Pedro li, convindo, entretanto, não só limitar ao stricta
mente necessario o numero de opera rios da mesma officina, como, 
em relaçãn á providencia ora dada, evitar qualquer concurrencia 
que possa jnstificnr reclamações razotveis por parte de emprezas 
p;n·ticulares, que por ventura existnm nessa localidade. 

Deus Gu::wde a Ym. - Rod~·i,r;o A1tgusto ela Silva.- St'. Chefe 
da cornmissão de melhoramento,; do pot•tu do Wo Grande 
do Sul. 
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N. 18 - EM 22 DE MARÇO DE 18:38 

.\ppt;ova o pedido da es_!!~ila de fen·o de. Sa11toa a Jnnt!iahy para <lospon
•lel' po1· conta. do custeio, para dh-ersas verbas, a quantia de 2(1:140!$0311, 
fazendo porém sentir á mesma estrada, quanto :i verhn. para despeza~ 
d~ conc;trae~ãO do augnE~nto d'> artunzern (~ outras ohras, além d'J 

~reUito a'tt0risado, a. convcniencia (lc scrt•m e;;sas of,ra;:; e:xccnt,ada':':: 

por <'lllpreitatla para evit~tr or.::uncnlo illusorio, soh pena d·• o Go
verrD n·•gar approvaçiio p·tr.L qnalrptcr ontro CXl'CS"' 'f"'' d,• fnt.urn 
hnj:~, si persistir nesse rc;:;imcn. 

l\lini'it~rio dos Negocias d11 Agricultura, Commercio c Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 1" Socç:ío.- N.10. 
- Rio tle Janeiro em 22 de :\I trço de 1888. 

Em olTicio n. 70 de 5 de Julho do anuo proximo p~s~<\UO trans
mittin Vm. o pedido tla companhia tlessa estrada de ferro par1~ 
• lespentler, pnr conta do custeio, a f{llantia de vinte contos cento 
e f{Uarenta mil e trinta réis ('!0: l40s030); a saber: dezesete contos 
setecentos e nove mil f{Uatrocentos e noventa róis ( 17: 71J!J$4!JO ) 
com a acrjltbição dos terrenos (inclusive as dospezas do desapro
JWiaçiio) necessarios para o augmonto do armnzem de mc·rcado
r'ias em Saritos; e dous contos f{Hatt·ocentos c trinta mil f[Uinhen
tos o I(U'lrenta réis ( 2:430$540 ) p tra pagamento das •.lespezas 
feitas com a constrncção do augmento do referido armazem o 
demais obra:.; accessoria:.;, alem do credito autot•isado. Em 
resposta, •ledaro-lhe, para os deviuos etl'eitos, quo eonceuo ·<t. 
autorisaçiio requerida ; cumprindo, porem, fjltanto á verba do 
'!:430$540, rpw vm. faç:t sentir á companhia. a convcnienei<L 
de executar as respectivas ob!'as pot• empreitada, afim do evita!' 
a apresentação de orçamentos illusorios, soh pen'l. de negar-lhe o 
{}OYemo approvação pwa qnalr:tuer excesso que •lc futuro possa 
haver, si ella per:;istir no regimen seguido. 

Deus Guardo a Vm.-Rorll'igo Augusto da Silra.- Sr. En
genheiro fiscal da estrada de ferro de Santos a Jnmliahy. 

i ~ . 
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N. 19- EM 22 DE MARÇO DE 1888 

Declara que o Governo não julg~ proc~dentes as allegações feitas pela 
Companhia estrada de ferro da Bahia ao S. Frotncisco, com relação 
ao Aviso n. 28 de 30 de Novembro do anno proximo findo, pelo que 
JUant~Jll a dt~Ci-;;"io C'ln~tant·~ do l'eferitio aviso. 

1\linisterio •los Negoeios d:t Ag-dcultura, Commercio e Obras 
Public:1s.- Dit·ectoria das Obras Publicns.- 1~ Secç-ão.- N. G. 
-Rio tle Janeiro em 22 de 1\larço tle 188R. 

Illm. e Exm. St·.- Com o oilleio n. 4 de 2:{ tle Jnneiro ultimo 
transmittiu V. Ex. a carta que a Companhia tL\ estrada de ferro 
da Bahia ao S. Francisco diri3·iu a\'. Ex. ;)Cerca •lo que deter
minou o Avi:so n. 28 de ~~O de Novembt•o do anno proximo findo. 
Em resposta e para os devidos tin.;, declaro a V. I<;x. que o Go
verno não julga procedentes as allegações feitas pela comp.tnhia 
para justilicar exagera.lo dispendio que interessa á determinação 
do quantwn é obrigado a pagar pelos juros garantidos ;J;elo que 
mantem a •lecisão constante do referido aviso, o qual eve ser 
tido em vbta na~ liquidações de contas para pagamento dos 
mencionados juros, ficanrlo á mesma companliia o direito de pro
ceder como permitte-lhe seu coutracto. 

Deus Guarde a\'. Ex.- Rodl'igo Augusto dt! Silva.- A S. Ex. 
o Sr. 1\Iinistro Brazileiro em Londres. 

N. 20 - El\I 28 DE MARÇO DE 1888 

Manda vigorar por i5 tlias os bilhete~ •le f a classe de ida e volta, da 
Côrte a Patrocínio 1'\ vice-,-et·sa, em trafego mut•w com n. estrada tle 
ferro Leopolrlina. 

1\Iinisterio dos Negocios da, Agricultura, Commer·cio e Obras 
Publici\S.- Dit'ector·ia das Obras Public,ts.- N. 21.- 2a Secção. 
- Rio de Janeiro em 28 de Março de 1888. 

Fica approvada a pt'opo.>ta por Vm. feita em otficio n. 75 de 
19 do corrente, afim de serem consider..tdos válidos, durante 15 
dias, o.> bilhetes tle 1& classe de ida e volta, da Córte a Patrocí
nio e vice-versa, em trafego mntuo com a e.>trada de ferro 
Leopoluina. 

Deus Guarde a Vm.- Rodrigo Augusto da Silva.- Sr. Director 
da Estrada de Ferro D. Pedro li. 
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N. 2[- EM 9 DE ABRIL DE 1888 

Determina a expedicão de providenci!ls afim de que a companhia que 
obteve permissão para construir e/explorar linhas telephonicas nesta 
capit:tl e seu~ FlUburbio~ fique /sujeita 6. tlscalisação estr~.'Jelecida 

pelas lei• em vigor. 

Ministerio dos Negocio3 da Agricultura, C:llmnercio o Obras 
Publicas.- Gah;nete.- Rio de Janeiro em !J do Ahril (le 1888. 

Deprehendo do oficio que V. S. me dirigiu em 9 do corrente, 
que n. companhia que obteve permis;;ão para construir e explo
rar linhas telephonicasnesta capihl e seus suburuios, tem vivido 
no regimen do abuso, confessando V. S. que a !te partição dos te
legi·a phos, a quem incumbe a ti,;calisação des3e serviço, tornou-se 
impotente paea exercer o seu dever. 

Tendo em attenção o que V. S. inforrn• a respeito, conto 
com a sua energia para a facil execução do Decreto n. 7539 de 
15 do Novembro rle 1879 e do Regulamento de 21 de Abril de 
l8R3, no que for applicavel, urQa vez que estou disposto a não 
dissimular co:n esse estado anomalo. 

Tratando-se de um serviço que pertence exclusivmnente ao 
domínio do Estaclo, como o declarou o A vi;;o Circul:~r deste Mi
nisterio de ('yde Maio de 1881, em vh·tUfle da Itesolução tomada 
sobre con~ulta d.a Secção dos N.~gocios tio lmperio do Conselho de 
Est•ulo, o Uoverno, autorisando o estabelecimento de linhas da
quella naturem, não renunciou um direito, que deve manter. 

Simples permissão, como é expresso na }a cLtusula do Decreto 
de 1879 acima citado, a companhia que a obteve não se póde 
considerar indepen<iente da fiscalisação do Governo, e habilitada 
a infi•ingir impunemente as clausulas a que está obrigada. 

E' preciso manter o correctivo da acção fiscal da autoridade 
publica, por(}ne a regularidade do serviço e as garantias q11e 
devem ter o> particulares que se utilis tm de apparelhos telepho
nicos, não dependem de outra causa. 

Deus Guarde a V. S.- Rodrigo Augusto da Silva.'- Sr. Director 
da Repartição Geral dos Telegraphos. 
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~. 22- El\1 W DE ABRIL DE 1888 

')()lHe o percebimento da g.ratificaçãJ diaria de 200 réis por uma praça 
do cot·po de ·lJomhúro!, <tne foi reeng<1jada. 

l\linistorio <los Negocios da Agl'icultura, Commercio e Obras 
Publicns.- Oit'ectoria. das Obl'a~ Pu h! icas.- :Ja Secção.- N. !) • -
!tio de Janeit'o em 19 de AIJt•il de 1888. 

Scieute do quanto me expõe em seu ollicio 11. 75, de ~do cot'
rente, com relav'io ao r·~engajamento do bomu3iro João de 
'Castro, declaro a V. S. qne fica appt•oyado sea procedimento 
.não lhe conccllendo a gt•.ttitic:lçã.o diaria de 200 ré1s, autorisada 
pelo at·t. 7° de Itegulamento Yigente; dc\·endo, porém, o 
mesmo bomhsiro percebei-a em no1·o reengajamento, si dumnte 

·o aetual der boas provas de si. 
Deus Guarde a V. S.- Rodrigo ;lugHsto da Silva.- Sr. C0m

•.man<lante do corpo do bombeiros. 

~. 23 - E:\I 21 DE ABRIL DE 188~ 

.\utot·isa a classificaçiio na ta_rif;t especial n. ;;, da~ garr.1fa.s ~azia~ 
despachadas na f:stmtla dl) Ferro D. Pedro li pel:l. Companhia das 
aguas mineraes <le CaxamhtÍ" Contenda~. par::t Yoltat·em chei::ts. 

1\lini;;terio dos Negocias da. Agricultttra, Conunercio e Obras 
Publicas.- Directoria das OI.Jras PulJlicas.- 2" Secç-ão.- N. 27.:..... 
Rio de Janeiro em 21 de Abril de 1888. 

Conforme a pt•opo5ta const:tnte de sen oflleio n. 7 4, de 1 () de 
l\larço ultimo, em que informou o pedido da C omp:mhia das 
aguas minet•ae;; de Caxaml.Jti e Contendas para o tmnsporte gra
tuito, nessa e.stt"<\da, das garrafas vazias destinadas iL exportação 
da<tuellas aguas, fica V. S. autorisado a cla>~illcal·as na tarifa 
·espechl n. 5, sempre que forem expedidas pela dita companhia 
para voltarem chotas. 

Deus Guat'lle a V. S.- Rod1·iqo .Attgnsto da Silva.- Sr. Director 
·da Estralla de Ferro D. Pedro H. 
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N. 24 - El\1 4 DE .l\IAIO DE l88R 

Approva a substituição da t~~ifa esp~cial n. 1 para as expedições do 
mercadorias emre alg!unaR esta~õeq da Eqtrada de Ferro D. Pedro li. 
c as das estc·aclas de ferro pauli~t:ts e ,-ice-versa. 

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 2a Secção.- N. 29.-. 
Rio de Janeiro em 4 de Maio de 18RS. 

Fica approvada a proposta por V. S. remettitla com otficio 
n. IOü, •le 2:1 de Abril proximo findo, em substituição da tarifa 
especialn. I, estahelecida para expedições de mercadorias entre 
as estações Central, Gamboa, S. Diogo, Belém e Macaco.~ e a de 
Guararema até á do Norte na estl'ada de ferro 8. Paulo e Rio 
de Janeiro e as outras estações das estradas de ferro pauli::;tas e 
vice-versa. 

Deus Guarde a V. S.-; Rodl'igo Ali!Jl!S!o da Silra.- Sr. Directol' 
da Estrada de Ferro D. Pedro li. 

N. 25- EM 4 l'>E I\L\IO DE l88H 

Relativame11t•! a uma carta datada de I de Novembro de 1887 do 
Sr. Martin lt. Smitb, pre~idente da estmda de ferro S, Paulo 
.Railu•J-y Company, limited, vincla de Londre~ entre di\·ersos do-. 
cumentos de liquidação de contas da estrada de ferro de Santos & 

Jundiahy, manda chegar ás mãos do mesmo pré~idente o protesto 
d~ Governo contra a incorrecla intellig-encia na menciona<la cart:~.. 
c>xarada. 

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Gabinete.- Rio de Janeiro em 4 de Maio de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Ao officio que V. Ex. dirigiu-me a 2(). 
de Novembro do anuo proximo findo acompanharam diver;;os. 
documentos relativos á liquidação das contas da estrada de ferro 
de Santos a Jundiahy, correspondentes ao anno financeiro findo 
em 30 de Junho ultimo. Entre elles mereceu minha especial 
attenção o indicado por Y. _Ex. sob o n. 5. Itefiro-me á. carta 
de 7 de Novembro de 1887 do Sr. Martin R. Smith, presidente 
S. Paulo Railtoay Compan)), limited, informando a V. Ex •. 
que a parte da renda liquida superior a 8 °/0 do capital garan
tido elevava-se para o anno financeiro, terminaao em 30 de 
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Junho de 1887, a <: 289.841-8-7, e que ao Governo Imperial 
cabia, por-tanto, a metade daf]nella somma, ou t: 144.920-14-4, 
que faria chegar as mãos de V. Ex. em rl.ous cheques, um na 
importancia de jl89.8i8.-8-5 e ontro na de .! 55.042-5-11. 
Destinava-se aquelle chefJue, conforme tleclara :.1. cart>t do pre
sidente da S. I'àuln Railway Coiitpmzy, limited, a completar o 
reembol~o das f]tJantia~ f]UO até 187:~ haviam sido pag.,s it com
panhia pelo Go\·er·no em virhtde da garantia do j11r. s. 

Contém ainda a ntesm:t carta uma ,Jochtraç.iio importante, e 
que é assim ''X(HJ:-!:t pf'lo respcctiYo ~ignat:•t·io, o Sr. i\Ial'tin IL 
Smith: 

« "'hether tlte Comp:my will exercise the rig-ht which this 
paymant gives to it or t·cnonncin•!·. nnder art. '!fi of the conces
sion, the Gm·emment g·arantee ol' Interest, is a rpwstion to be 
dccirlcrl l1y tlle "hare!tolder,;, :tllll as to wltieh, I am not at 
presont in a position to sny :1ny tlting to Yom· Excellency,)) 

No sentido rle acautelar os interesse~ do Estado ca!'eccm de 
immediato pl'Otc.;to do :.'llinistor·io a meu cm·go ambas essas 
declaraçõe;; 1lo pre.-;identn da S. l'anlo R•ti!11:ay Company, 
limited, as f]Uaes tmduzem unm interpretação ,]c ::;cu contr.~eto 
ct>m o Governo toda favoravcl P. convP.niento it companhia, 
porém inteira111cnte contraria a lettra c espírito rias dbposições 
do mesmo contt·acto c ofJ'ensiYa dos direito . .; que ns~i::;tem ao 
Estado. 

De Jeito, segundo a ela ~~~~1Ia 33' do Decreto de 2G do A hril de 
185(i a f]ue a comp:mJ•in cstit sujt>it:~, as quantias por clla 
entregues ao ClOH't'IW, jJt'll\'Pnieiito da nwtadc do exce . .;so da 
renda de 8 "lo ao :um o to ca pita! grmmtido, não constituem, 
como pretendo o Sr. Smith, mn reembolso das -som mas despen
didas pelo Estado em virtude do favur da garantia de juros, 
porem destinam-se, como clnrnmentP esta helcce aqnclla clau
sula, a compensai-o pela responsabilidade a que se snhmetteu 
concedendo aquelle favor. 

O Estado fez com a companhia um verdadeiro contrncto de 
coparticipnção de lucros depois fJUe elles excedessem no limite 
estalJelecido de 8 •/o, e em troca obr·igon-se a remunerar o capital 
por ella rlespendirlo na constrner;ão da estradn, as;egm·ando-lhe 
o juro de 7 •; •. 

Realmente nada mais justo do que a alludida obt·igação da 
comp3nhia dividir, quando apt·esentasse condições prosperas, os 
seus lucros com o Estado, em compensação do importante au
xilio que elle comprometteu-s,J a prestar-lhe nas condições 
precarias, garantindo-lhe o juro annua1 de 7 °/o sobre o ele
vado capital de t 2.650.000-0-0 durante o longo prazo de 90 
annos. 

E tanto essa é a verdadeira interpretação da alludida clau
sula 33•, que no seu linal licou determinado que a divisão de 
interesses entre o Governo e a corr.panhia só teria logar durante 
o tempo em que subsistisse a garantia de juro. 

Que a partilha de lucros excedentes de 8 •;. entre a companhia 
e o Governo não tem por objecto indemnizar este dos pagamentos 
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feitos áquella por garantia de juros, prova-o ainda a clausula 25 a 
do citado Decreto de 26 de Abril de Hl5õ que é as~im reuigida: 

« Si a companhia em qualquer tempJ julg.w conveniente re
nunciar a garantit de juro, podel~o-ha fawr indemnizando o 
Governo Geral e o da Província de S .. Paulo de quaesquer des
embolsos, que tenham feito por conta da mesma gar.mtia. 

Neste c~so, cesoa a ing-erencia que o Governo tom sobre os 
negocios da companhia, o a parte dos lucros quo 1110 •·ompete, na 
confot'mid1de do art. 3:3, s:llvo, pot•óm, o llil'oit•) quo lhe fica de 
regular a tat•ifa de transporto pelo art. 34, dii'Oitü que subsis
tirá, bem como o de manter a policia e segumnç<t d:t estrada.» 

Ora, si :t partilha dos lucros a r1ue so refere :t clausula 33a fosse 
destinada, como diz o presidente da 8. Paulo Railwuy Compa11y, 
limited, ao reembolso de que trata a clnu::>ula :!5a, sol'ia cscu:>:ldo 
a sua. parto tina! que manda. ces~ar aquoll:t partilha, por j:'t estar 
entendido qno, feito o roemlmlso, nnda mnis havor·ia para reem
bolsar cvm a continuação d:t divisão de lucros. São pois inteira
mente rlistiuctas o itJdopondonto~ as obrig<lÇõc>s impostas ú. com
panhia nas clausulas 25~ c i33• de seu contracto com o Governo, e 
assitn as som mas por este recobitlas em virtude da disposição da 
clausula 33a não podem ser levadas, como insinua o SI'. Smith, 
á conta do reembolso de que cogitou :t clausula 25.• 

Quando a S. Paulo Railtoay Company, limiterl venha a usar 
do dit·cito rtue tem por essa clausula, do renunciar a garantia de 
juro, scra obrigada :t inden'mizar o Governo r\e todo o qualquer 
desembolso que haj:t sido feito pot· cont:t da mesma garantia, 
sem poder levar em conta as quantias que tiver entregue pro
venientes da partilha dos lucros excedentes (lo 8 °/ ,. 

Não tendo V. Ex. respondido a cart;t de 7 de Novembro do 
Sr. Smith dando prompt:t contestação a incorrecbt intolligencia 
nella exarada sobre as duas obriglilções distinctas a que está 
sujeita a S .. Paulo Railtoay Comp?.ny, limited por seu con
tracto, sirva-se V. Ex. de, sem demora, fazer chegar as mãos do 
presidente dessa comp:mhia o presente protesto do Governo 
Imperial contr,t a referida intclligencia por ello dada ús clau
sulas 25• e 33• do Decreto de 26 de Abril de l85ü. 

Deus Guarde a V. Ex.-Rodrigo Augusto da Silva.- A S. Ex. 
o Sr. Enviado Extraordinario e Ministro Plenipotenciario do 
Brazil em Londres. 
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N. 2G- EM 14 DE l\IAIO DE 1888 

u ;((;rmina qne se pwc?da a acco:do c&m o Atlmitiistratlor da Im
prensa ]';aciona! para O fornecimento,de ohjectos imphlSSO.>, li;Í·r~s 
Hn hranco e impressos, tle 'l'te pr~cisarem as r<'parti~:ões s:tborrli
JJ~ulas a e'4'E' )linisl~rin. 

:\Iini5terio dos Negocio,; da Agricnlttml, Connnercio e OLras 
t'nhlicas. - Diroctoria das Obras Publicas. - ::!" Secr;iio,- Rin 
tio .Janeiro em 14 de Maio rlc 1888. 

JI,l· a Y · S ·, em obscrvaneia ao disposto no art. I a da Lei 
n. 2!1 n de :11 do Outubro rle l8i0, de celebrar com o Adminis
l rad r da Imprens:t Nacional accorJo igual ao qne !oi tirrna~o 
pelo )irectot· da E~trarla de Ferro u. Perlro li paea o fornect
úwnt de ol\iecto.s impres~os, de livro:; em braneo c im['ros~os, 
:lsSilt1 como t~e enveloppe:; dn que precisar a repartição :L seu 
•·argd para o respectivo expedi::Jote ; transmiWndo a este Mi
•Iisterio, par;t que pos3am ser examinadas e conferidas as contas 
rlaquello estabelecimento, qno tivet·em de ser pagas, cópia rh 
mencionado ac~orJo. · 

Deus Guardo a V. S.- Rodrigo Augusto da Silra.- Sr. Dil'C
dor Geral da Repartição dos Telcgrapltos. 

-ldenticos á Iospectoria Geral das Obras Publicas, ao Com
mandante do corpo de bombeiro; e á Directoria do novo abas
tecimento do agua. 

N. 27- E:\1 IG DE MAIO DE 1888 

]).;,•!ara tplP, '!llal<!'tet" que seja a resovt~ão tomada na rcuni:<o geral ex-
1t·a.n·llinaria dus accionisLaq da cqtt"i h de fet•r,J de Santos a J1mdia!Jy 

[J.C"rca da desistencia ch g.tr:tntij de juros, manter'i o GvYerno a 
doutrina do AYiso de 4 de ;'llaio J'Himo, com t"ela~ão ú intelligenci:r 
dos at'ls. 25 e :11 do Decret) de 2G de Al.Jril de 185li e o protesto 
ti o Jnc3:no ll viso, r~._~conlmentlando fazer c~>nstar à directorio. e ac
ei0nist:1..;;. 

Ministerio dos Negocios da A[ricnltur.l, Commercio c Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Yuhlicas.- Ja Secção. - N. 9. 
- ltiode Janeiro em 16 de l\Iaio de 1888. 

Illm. o Exm. Sr. - Em confirmação do tolegt'amma desta 
data, declaro a V. Ex. que, qualquér <Jue seja a resolução to-
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( 
mada na reunião geral extraordinaria do!! accionistas da estrada 
de 1erro de Sttntos a Jundiahy, acerca da desistencia, por parte 
da companhia da mesma estrada, da garantia de juros, mant.era 
o Governo a doutrina constante do·A viso de 4 do corrente mer., 
relativamente á.· intelligencia dos arts. 25 e 3~l do Decreto de 2ü 
de Abril de 1856, e bem assim o protesto apresenta1lo com o 
mesmo aviso. 'Recommendo, pois, a V. Ex. que, conforme foi 
determinado no final do citado telegrammJ, faça. constar essa 
divisão não só a directoria ua companhia, mas tambem a leve 
ao conhecimento dos accionh;tas na propria reunião em que se 
aventar semalhante a!'sumpto. · 

D:ms UuU'Je a V. Ex. - Ro:b·igo Aug!lsto da Silca.- Sr. Mi
ni~tro Bralileiro em Lon:lres. 

K. 28- EM 21 DI<~ MAIO DE 188K 

Declara ainda uma vez que não tem cabimento as alleg:1ções de uma 
carta d~ directoria da CompanhjK estt:ada r\0 ferro de Santos a 
Jundiahy contra o sorteamento d<7'terceiro arhitt·o, para constitnir-se 
o'}ulzo arbitral que deve decidi~ acerca das f1Uesti)e~ pendent~S entre 
a companhia c o G::n·erno, fazeti.do diver.~a~ consideraçõe". 

Minister-io do:; Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Public;ts. - l·' Secçiio.- N. 10. 
-Rio de Janeiro em 21 de Mnio de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- Em o1licio u. 18 de lO de Abril ultimo 
trausmittiu Y. Ex. cópia de uma carta da d-irectoria da Com
p.lnhia da estrada, de ferro de Santos a Jundiahy, a V. Ex. 
ilirigi1la, renovando as objecções que já havia apresentado contra 
o sorteamento do terceiro arbitro, para constituir-se o juizo 
arbitral que deve decidir acerca das questões pendentes eutre a 
comjmnhia e o noverno. 

Em 1•esposta c para os devidos fins, declaro ainda uma vez a 
V. Ex. que não têm cabimento as allegações ua companhia. 

Em virtude do accordo de 6 de Novembro de l87::l, o Governo 
commltou ao Exm. Sr. Conselheirode Estado Lafa.yette Rodrigues 
Pereira, ante;; de propal-o á companhia .na qualida1e ue terceiro 
~rbitro. E o facto de S. Ex. acceder ao convite do Governo signi
ficou, desde logo, para este que o mesmo Exm. Sr. Conselheiro 
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considerava-se com inteira isenção de animo para apreciar as 
questões pentlentos o deoidil-as, após IRlrluro exame, conforme 
proscrever a jnstiç.t, tossem IJUaos fos5em as opiniões pot· olle 
emittióas anteriormente. 

A recusa pm· parto da comp;mhi:t em acc.oitar o Exm. SI'. Con
solhcit·o Lafayet te impor·La, mito gr·ado toJos o,; pro te,; lo,; Li e 
con;;idcração pot• e lia extel"llarlo", UIWt su,;peição rei:\ li nuncnto 
á ituparcialirlatlo tio lci'C•·it·o :u·IJitro apt·escrltado pelo Governo. 

Ett1 ta os condiçi\e,, é claro quo IJit·,l•pwr out l'a indicação 
da rol'erhla companhia não poderia mcrccet• a acqnit.osecncia do 

· UoYurno, sem que este tizesso su1 semelhante dtl~eonliança. 
o dm;aecordo, portanto, é nwnife,;to e incvita\·oi entre a,; duas 

part.-s,tdos•le rpw a •'·>IIIJlllllhia, nm snhstitnição •lo ar·bitt••J apon
tad'' 1 elo UoYel'JJO, propoz o Exm. Sr·. Conselheiro Joiio Lins 
Yir•it·a ::msan,;:lo de Sinini!>ú, nonw a que este :\linbtct·io não 
hc·~itat·" em :>dl~o•t·it· si, pul' l"r•nllll'd, tal a•ihesãn, na,; circum
slnn,~ia · actnacs, n:io impliC<h~C num pt·•.·f'ercneia oll"cnsi 1·a ao 
Exm. ~r. ConsclltPi!'O Laf'ayelte. 

"\ssitll, poi.-;, st'l re,;t:t v a o ;<ol'tcio, c, p 1ra manite~tat· a igual 
conllan~:~ que deposita em ambos os l~xms. St•,.;. Conselheiros 
pt•opostos pat'a at•hilros, o Govet'no os :qll'nsentou, co1uo os •lous 
quo l_he c'lmpctiam, sc~nndo a~ regras ostipulad t:; pam o mo~mo 
sorte to. 

Procedendo assim, não t•1ve ·~m mente inhibir a companhia do 
manter o nome do Exm. Sr. Conselheiro Sinimbu, como um do:> 
dous at'hitt·o.o; que lhe C<lbc designar· p:wn. o allnd ido s<wtcio, 
]Jodenrlo ap:ma:; rosnltaJ' de ~eml'lhantc per,;istcnch por· parte 
da eompanhia 'llW o :-;ol'teio ~e J'aça entr·e tre . .; nonll':-;, O!ll vez 
~o C:lltatro. Isto, j'"l'CIIJ, w1o :dter·:u•ú as po.;içõe~ das dn,,.; pat·te;;, 
a nsl:t do accorc o em qnc ostüo anrlms a respotto tl!J um do.; tres 
arbitt·os proposto.;. :-;,J ca;o •:ontr.ll'in, licat·it ate a eomp tu h ia 
com tt·es noml's de sua iniciatil'a. 

Todas e:;sas raz•les são pot• tal modo ohYi:ts que o~ te Minbtcrio 
reeommentla a \". Ex '1110 a,.; t:wa c lugar •tnanto antes ao conhe
cimento da companhia, no intnito de evitar a continuação de 
uma cm-respondcncia pouco conveniente it mat•clta do scniço 
publico. 

Dens Guarde a\'. Ex. -llorll·igo A~t,1ust'1 da Silva. -A S. Ex. 
o Sr. Enviado l~xtra•lJ'dinario e Ministro Plenipotenciario do 
Braz i! em Londres. 
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N. 29- EM I DE JUNHO DE 1888 

Dá providencia~ no intuito de procetÍet·-se á conservaçã•1 do trçcho Lia 
estrada Uriião e Indu<tria, af~n r\J que n;lo soll'nt embaraços o 
knnsilo do~ pt·otluctos tia bvpnra sittuula ;, mrtrg<'m d:t mesma 
es~t":.ula. 

l\tinisterio dos Negocios da A!!'riculturr~, Comrnercio e OlJt:as 
Puhlic,\s.- Gabinete.- Rio de .Janeiro em I do Jnnho de 1888. 

Havendo sido rescindido o contracto celebrado com João Ber
uar•lo \Vichers para "conservação do trecho da estra•la t:nião 
e lndnstr·ia, comJ•rehcndido entre a e~tação do Entre-!{.ios e a 
de Pat·ahylmwt, c convindo que e,:so trecho dn estrada se man
tenha em condições <le oll'orecer transito seg-uro aos prod<JCtos 
da la vonra situada á margem tia me> ma estrada, incmnho nesta 
data a V. S. de semelhante !'erviço quo podorú, como propõe, 
ficar directamente a cargo do Engenheiro •la 4a di visito ria g~
trada D. Pedro li. 

Pat'<t attendet· ás despezas que exigirem es~e novo :>9t'viço, ora 
eommettido a V. S., autoriso-o a col!r;lr as taxas do qne trata o 
contt·acto cele!Jrado com \Vichers, de accordo com as •lisposições 
con8tantos dos Decrdos ns. 17:l;, 1\e 10 de l\1:1rço •lo lRSn e 3:no 
de ~do Janeiro de JR65. 

Deus l Guarde a V. S.- Rodl'igo Augusto da Silva. - Sr. Di
rector da Estrada de Ferro D. Pedro li. 

N. 30.- 1<:~1 5 DE JUNHO DE t888 

Appro.va as lnslrucções para a re,Vísito geral rios estu•los, rlirecção e 
a•lministt·ação do prolongament.O da e>tra•la <le ferr•' de lhLul"ite. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro em 5 de Junho de 1888. 

Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em nome do Impera
dor, Ha por bem Approvar as instrucções que com esta baixam, 
assignadas pelo chet'e interino da Directorta de Obras Publicas, 
para a revisão geral dos estatutos, dj.r_ecção e administração da 
construcção das obras do prolongamento da.,estra<\<'1 ae ferro 
de Baturité, na Província do 9aar~ •. · ·,.·. ' · · .: : .. ) , 

Palacio do Rio de Janeiro•en(5 de Junho de 1888.- ~drlpo 
Augusto da Silva. '. 

;f 
i ,<' 

.. as~~ 
IJL' li\:\· __ >,./' 



DECISÕES DO GOYEfll\"0 

Iustrucções a que se refere a l.~ortaria 
desta dáta 

CAPITCLO I 

!lll!I·:I'(_._\o E PESS0.\1. 

Art. J.• A tlit·ec.;iio c ntlmini~tmção uos estudos e construe
ção, das obras'cto Jn·olongamento da estrada de forro de lh
turité ,serão contia as a um Eug-•Jnheiro-cllefe. 

Art ~ 2.• Ao Eugenheiro-cltolc compete: 
I. 'Nomc:w c d•'lllittit· os empregados fJUC não forem tlu no

me.tçã~ c demis~ão do \Iiuistcrio da "\griculturn, Commct•c·ic) e 
Obr,\,; !Puhlic.\S. 

li. Itro::euet· it rovi~ão dos r;stllrlns, tomando por hase os f]Uejá 
foram brganbau<>>, dit·igit• c adminbtrar a constrncçãn das oln·as. 

Ill. Faze~· a loc.tr;ãu •h linha c de touas as ohras; orga
nisar o:; p!'ojccto; Je cxc,·ução c os rcspecti vos orçamentos. 
e dar começo aos ll'aiJ tlhos, communicando tudo immetliatamente 
ao l\Iinisterio. 

A lixação definitiva das e.'itações, pontos de para1la e oflicinas, 
licarit dependente de prévia npprovaçã.o do mesmo Minbterio. 

IV. Organi~nr e cxpcrlir o; regnhmento.'i, instrnrções e ordens 
de seniço neces~arios :'t ho:t marcha dos trabalho.> e à policia 
tios tmballtar:loJ'es ; tlevcnrlo, para c~te ultimo caso, entcnder-S(J 
com o Presidente da Província, f]Ue provitlenciar:t ::;oiJre o melho1· 
meio de mantér a or,Jom wn atTai;ws e centros de reunião. 

V. Fazer o;; necessarios contl'actos para acquisição de mate
riacs, com f'Xcepc;ãu rle trilhos e seus acces:;orios, tt'em ro
dantP, utensílio~ mccr~nieos e mais nntcrial par;t as otncinas 
pet·ma o entes. 

VI. Faz3r a-; dc;;apropriaçü.:·s dos terrenos que tiverem de ser 
occup1do,; pelo leito da estl'wh e StH\S dependoncias, e .man
dar ilulemni,;,n• o., pt·oprietarios da-; IJcmfeitot·ias existentes nos 
mesmos tet·renos. 

\'11. Autm·is;u· todas as de~pezas do set•viço <t seu cargo, 
dentro d;t Yerha fJIIe JlH'a. e~so ::;C!niço tiver ~hlo consignalfct na. 
respectiva lei de orçamento. 

VIII. Remette"r ao Governo, até ao 1lia 25 ue cada mez, um 
relat•wio resumido dos trab:ilho3 em execução, e um balan
cete das despezas feitas, tu·lo do mez anterior : e até ao dia 
I de 1\I<~rço de cJda anuo, um relatorio circumsttwcíado de 
todos os trabalhos executmlos •lnrante o anuo prece·lente, 
acompanhado de um !Jalauço geral. 

Art. :3.0 O pessoal da estrada comtarú do seguinte 
Eng-enheil•o om chefe, com o vencimento annual de 

1 I o Engenheiro, idem .......•......... _ ......•..• 

quadro: 
12:000$000 
8: 400.$00fJ 
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~ Chefes de secção, catla. um com o vencimento 
annual de.,................................... 6 000$000 

2 Engenheiros' de 1 a classe, idem. • . . . . . . . . . . . . . . . 4 800$000 
2 Dito.:; de za classe. idem......................... 8 600$000 
5 Conductores de ta classe, idem................. 3:000$000 
7 Ditos de za classe, idem. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2: 400$000 
2 Auxiliares de Ia classe, idem.................... l :t)20$< 00 
3 Ditos rlo za classe, idem........................ 1:500$000 
:<! De;enhbtas, itlem............................. 2:400$000 
l Tht•sour';lir~·pagador, como vencimento annual de 3:G00$000 
} Se~ret:triO, Idem ............ , .. ·...........•.. 3:000~000 
l Almoxarife, idem............................. 2:400$000 
l Fiel do almoxm•ife, idem....................... l :500$000 
l AmanuettSJ, idem............................. 1:200$000 

E:;te qua•lro só serit completament!'l preenehi1lo si os h•..tba
Lhos o exigirem; sendo reduzido logo qne os scr·:i<;os da estrada 
o pcrmittirem . 

.Art. 4." Além dos vencime11tos lixados no m·t. :l" ao pes
soal technico empregado no campo em scryiço tios estudos e 
construccão das obras, poderá o Engenheiro-chefe at·hitmr uma 
gr,1titicação 11ro labo1·e, até ao maximo de Gi; diarios, ~>egundo 
o trabalho de que estí ver encarregado, os ~;~rviços extraor
dinario> que lhe forem confhvlos ou as diJTicnhlade:> do suusis
tencia. 

Ao Engenheiro-chefe c.tber:t o maximo da gratificação. 
Art. 5.• Além uo pessoal acima menciona•ln, o gugcnheiro

ehefe poJerá nomear os auxiliare~, apontadol'cs, inspectores 
e ajudantes de eorda, que jnlg:w necessarios fts obras, arbitran
do-lh·1s nma diaria que, em c·1so algum, cxce<let·it •le 6$, e bem 
assim os feitor•~s, tnballmdores e serventes. 

Art. 6. • Torlos os empreg.tuos serão considemdos de com
rnissão temperaria. 

Serão subordinados ao Engenheiro-chefe e obedecerão aos 
regulamentos o instrucções rJue pelo mesmo Engon heiro forem 
exílellhlos. -

Art. 7." Serão nomeados: 
~ I." O Engenheiro-chefe, pelo l\Iini;;;lerio da Agricultm·n, 

Commercio e Obras Publicas. 
§ 2.• Pelo mesmo Ministerio, e sohre proposta do Engenheiro

chefe, o I• Engeuh'3iro, os chefes de secção, os ajudantes de 
:ta classe, o secretario, o tlwsoureiro-pagador, o almoxarifo o o 
fiel do almoxarife. 

No ca.';o de urgencia, podert't o Pre3idente d:1. Província nomear 
interinamente o theaoueeiro-pag,tdor, o almoxarife e o fiel do 
almoxarife. 

§ 3.• Pelo Engenheiro-chefe todos os demais empre,.ados. 
Art. 8. • Todo; os empregados serão rlestitui. lo o de s:ft1s cargos 

do mesmo modo por que forem nomeados. 
Art.: 9.• ~s attribuiçõ~~ de cada um dos demais empregados, 

fJUe nau estiverem e:;pectflcada<> nas pr.csentes Instrucções, serão 
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definidas em regulamentos especiaes ou orllens de serviço, que 
serão expedidas pelo Engenheiro-chefe. 

Art. lO. O Engenheiro-chefe poderá reprehender, mult1tr 
ou suspender os empregados da e~trada por faltas, erros ou 
pouco zelo no rlesempenho de seus deveres. 

A multa consistirá na pet·•la de parto ou de todos o~ venci
mentos. 

A suspensão importa. ip so facto, :t perda do todos os venci
mentos. 

At·t. 11. O tl1esomciro-pagador prestará 11nnça na Theson
raria de FazeJl<la •la Provincin, no vnlor de 10:000$, o almoxa
rife de 6:000'3 e o tiel do aln10xarife de 2:000$000. 

Art. 12. As licenças do.> empt·egados da estrarh serão 
c,.ncedi!las, na ff'lrl!Ja tla l•'i, pot• molc,;tia, impedimento ou 
qualquer ontro motivo, ató 30 dias, pelo Eng-enheiro-chefe. 
Dahi em diante a concessão tio licença compete ao l\linistl'O da 
Agricultura,. Cmmnercio o Obras Publica.;, tle accrmlo com o 
Decreto n. 4488 de 7 de 1\Jarço de 1870. 

Art. 13. O Engenhoit·o-chefc será substituído em seus im
pe•limentos temporarios pelo I" Engenheiro; c na 1\tlh ·~este 
pelo chore rle secçiill r1uo for pelo mesmo Engenheit·o-chefe 
ilesign:vlo. 

Si o impetlimento se prolongar, o seu substituto será nomeado 
pelo Ministro da Agricultura. 

N:t falta ou impedimento dos demais empreg:vlos, o Engenheiro
chefe rlesignat•ú os respcctiYo,; snhstitnto:::. 

CAPITULO H 

ESTUDO~ E F.XECUÇ.\0 DAS OBRAS 

Art. 14. Nenhuma obr<t serà executada sem que preceda 
ostndo e orçamento. 

Em caso ;llgnrn deve1·-se-ha sacrificar :'t presteza e economia as 
boas condições •lo tl'nçatlo <hl estrada on do projecto rio qualquer 
das sua obr.ts. 

Art. 15. Todos o> estudos definitivos do traçado da estrada 
serão remetthlos por cópia ao Ministerio da Agricultura, a quem 
o Engenheiro-chefe dará conhecimento das alterações que se 
fizerem na locação da !in IH. 

Os estudos de execução permanecerão no escriptorio technico 
para serem recolhidos opportunameqte :\ Secrebria da Agricul
tura, ou á directorifl da estrada qnanrlo esta fvr entrdgue ao 
trafego. 

Art. 16. A' locação da linha seguir-se-lia logo a revisão dos 
estudos. 

A preparaçii.o do leito da estrada, inclusive a construcção tias 
obras d'arte, far-se-ha á medida que estiver concluída a locação 
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de cad;t 3 kBometros, ou, si for preferível, entre dons pontos 
obrigatlos e immediatos. . 

Art. 17. Os trabalhos serão executados administrativamente, 
salvo o fornecimento de dormentE)s, as alvenarias e superstru
ctm·a de madeira das obrJs d'arte e os ecliticios das estações, dos 
depositos ou officinas, que poderão ser contractados por emprei
tadas parciaes, em globo, ou por sorirJs do preços organis::tdos 
pelo Eng·onheiro-chefe. 

Para tac:; contractos precederá concuncncia publica, sempre 
que fur· pos,;ivel. 

Art. 18. Na execução elo,; trabalhos serão ohser·vatlas ns con
dições tcchnic tS adaptadas nas domais estr·:-vlas do ferro do Es
tatln ; licantlo expres>o e muito recommemlado que á construcção 
das ohrns d'arte, estações o mais odilicios presidirá a maior 
econ•mrüt o simplicidade, sem prejuízo da precisa. solide;r,. 

Art. Hl. O ~;<;ngenlleiro-chefe organis ll'á e remettera, sem 
pet•tla de tempo, os projectos de snper,;tr·uctnm motallica no
cessaria its obras d'arte, afim de sor·cm ftJitas oppot·tnnamente as 
respoct i V<l s onoommondas. 

Art. 20. Nos traLalhos th estr·a•la serão do oroferencia om
proga•los, segundo sua aptidão e a natureza do 'serviço, o:; ha
bitantes das Províncias do norte, que estiverem sotfrendo os 
atreitos da secca. 

At·t. 21. O Engenheiro-chefe po ler:'t admittit· nos trabalho.,;, 
para serviços especiaes, oper.trios de clas:;e diversa da mencio
nada no nrt.. 20. 

i\rt. 22. O E:1genheiro-chefe podel'a impor multas, reduzir 
as gratificações pscuniarias dos trabalhadores e despedil-os. 

Art. 23. O fornecimento ou ccmpra <los obj ectos necessarios 
á construcção das obras far-se-ha somente por ordem escripta, 
e pela fórma que for determinarla pelo Engenheiro-chefe, con
forme a urgencia do serviço, preferindo-se, sempre que for pos
sivel, a concurrencia publica. 

Esses objectos serão recolhidos ao almoxarifado ou aos pe
quenos depositos das obras, segnnclo for mais accessivel, e com 
as cautelas e .garantias necessarias. 

Al't. 24. Todo o material lixo e rod:mte, nocessario á con
ctrncçilo <las obras ou ao futuro trafego da estrada, será contra
ctado ou encommendado pelo Ministerio da Agricultura ou em 
virtude do ordem expressa deste c á vista do requisição do 
Engenheiro-chefe. 

Art. 25. As requisições de que trata o artigo precedente 
serão acompanh tdas, sempt•o que for possível, tle desenhos co
tados para construcção e fabrico das respectivas peças, dos 
preços c,>rrentes ou provaveis e do custo de cada oncommenrla. 

Art. 26. A escripturação e contabilidade das obras e do al
moxarifado serão feitas com methodo e clareza, segundo os 
livros, modelos e instrucções que organisar o Engenheiro-chefe ; 
sendo para desejar que por ellas se possa reconf1ecer o custo de 
cada uma dessas obras. 
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U:\.PITULO III 

I'AG.\MENTO E I'RESTAÇlO DE Cfl:'>TAS 

Art. 27. Os pagamentos tios trabalhadores far-se-hão se
manal, quinzenal ou mensalmente nos !ogaresrl'ls obras, á vista 
ue recibo:.; ou follias, preferindo a f(it'lll<t qne menor damno 
causar ao pessoal, sem grave inl!on vcnienlc par~~ a adminis
traçii.o. 

Os pagamento; do pc~sJal supet·ior ou auxiliares terão Jogar 
mensal meu t3. · 

Todo;; os pagamento.3 ~erão realiz 1dos pelo tltesoureiro-pa.ga
tlor, rcspon~a.vel pct•ante a Thosom·aria, auxiliado por indh·irinos 
de stn r·onliança. A e~tes porlerit o Engenheiro-clJefe arbitral' 
gratillca~"'ío, srimente pelos dias de serviço, até 20::; t!ia.rios. 

Ao tllesonreiro-p~l?Pdor respons'l vel a.bonaP-so-ha num gen
titlcaçiio mensal tle GO$ para quebras. 

Art. 28. Os fornecimentos e as contas se pão pag-o.s no e8cri
ptorio centt·al da estt'<Hla, salvo si o conh·;trio for expressa
mente ordenado pelo Engenheiro-chefe. 

Art. 29. NeniJum pag-amento se offt>.ctuarit sem o- p:tgne
se- do Engenheil·o-chel'e ou de quem, para este tim, !or por elle 
expressamente autori;;arlo. 

Art. :10. Para occorrer ás despezas de coustru,·ção rla estrad t 
o pagadm· responsavel t•eceberá da Thesonraria de F~tzentla as 
oonsign~r;õ?s noce~~'lrias, que forem autori:;n,las por escripto pelo 
pt·oprio Engenheiro-chofo. 

Art. 31. As contas ou folhas do Jngamento, rfitr~ não forem 
satisfeitas ate ao encerntmento de ca•la exeecicio financeiro. n;"'ío 
o serão poe conta do seguinte; deventlo ser cnvia•lts it Thesou
raria •.le Fazenda, p:tt':t o competente processo. 

Art. 32. O pagador ou quaesquer respons;weis por dinlteirn 
ou matel'iacs recebidos, prestarão conta. na Thesom·aria tle Fa
zemla, de conf01.•midade com o Decreto n. 2;:)48 de 10 de l\larço 
de 1860 e instrucções que, nara maior regulari•lade, sejam ex
pedidas pela mesma Thesonraria ou pelo Thesonro l\acional. 

C_\PITVLO I\' 

lliSPOSIÇÕE:> G EIL\E.< 

Art. :·13. Na promoção tio pessoal o Engenlteit·o-ohel'e atten
derá, quanto for possível, á antiguidade c merecimento dos em
pregados. 

Nas vagas que S3 uerem somente devl"rit ser aumittida 
pess?a estranlm ao serviço, de preferenoia a tlualqunr pro
moçao, quando fot· i;to ahsolutamente intlispensaYel; do quo 
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deverá o mesmo Engenheiro (bl' conhecimento ao Ministerio. 
tla Agricultura. 

Art. 34. Nenhuma parte da estrada. coJBtruida poderá ser 
entregue ao transito publico sem quo preceda autorisat;)ãO do 
1\linisterio da Agricultura, que providenciará sobre a organi
sa.ção do trafego. 

hto, porém, não inhibe que, logo que o estado das con
strucçõJs permittie, se org:tnisem trons tle serviço, e estes 
po.:;s:tm ser utilisados pela administ!•ação publiüa. 

Art. 35. O Engenheiro-chefe se corrosi?Onderá tlirectamente· 
com o Ministm·io da Agricultura ; cumprmdo-lhe, todavia, dar 
conhecimento ao Presidente da Província de todas as occur
rencins importantes e ministrar-lhe os esclarecimentos que forem 
por elle exigidos. 

Art. 3G. Com o intuito de obviar duvidas ou embaraços 
r1ue porventum possam surgir no correr dos trahalhos e quo 
não estejam provistos ou acautelado.:; por estas Instrucções, 
fica. o Engenheiro-chefe autorisado a tomar qualquer delibe
ração tendente a resolvei-os; tlanrlo logo de tudo pH·tc ao Mi
nisterio da Agricultura. 

Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura, Com
mercio o Obras Publicas em 5 de Junho tle 1888.- Constan
cio :la F•·a11ça .1 mt!ml, Director interino. 

:-;. 31 - El\I 5 DE JUNHO DE 1888 

.\ppt·o,·a a' motlificações propost:ts na~ t;txas e eoJHlições rcgulamen-
t;wes para a lran~missão de te\/g,·ammas 'fia~ estradas de ferro em. 
trafcg.1 mnlno com a D. PedrJ II, e antm·isa tarnhem a adnptal•a"
no seryi~·" int.ernn <la mesma estrada .. 

1\Iinisterio 1los Negocies rla Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Otl\tS Puhlieas.- '!" Secção.- N. 31 • 
- Rio tle Janeiro em 5 de Junho de Hl88. 

Tendo sido app~ovadas as modific:1~•ões propo3tns por V. S. em 
officio n. 101 do 18 de Abril ultim~, nas taxas e condições reo-u
lamenl.ares para a transmiss[o de telegramma.> a qne se refere 
o Avi:>o n. 13 de 2:: de Fevereiro deste anno, atim dJ poderem 
:nr a.pplicadas ás e3tra'las de ferro em tmfego nmtuo com a 
D. Pedro li, autol'iso V. S. a mttntlw tambem a.doptal-as no 
serviço interno dess1 estl'<tda, conforme solicitou no tlnal do 
officio citado. 

Deus Guwde a V. S.- Rodl"igo Aug!!sto da Siloa.- SI'. Di
rector d:t E>trada. de Ferro D. Pedro LI. 

.\ .- Dcci-:;õcs de 1 ~s~ 7 
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Condições regulaJUentaresa que se re:f"ere 
o Aviso n. 31 desta data· 

APRESENTAÇ'ÃO g TRANSMISSÃO DE TELEGRA~DIAS 

Art. I." Os telegrnmmas sã0 ncceitos em todas as estaÇÕes da 
estrnda de fer·ro, tanto nos dias uteis como nos santifica•los. 

Art. 2.0 0:5 telegrammas dividem-se nas seguintes classes, que 
representam a ordem da transmis-;ão: 

I. a Telegramnm ur·gonte e:n seniço da estrada; 
2. a Telegramma do Governo Ger.tl ; 
3.• Telegramma do Governo Provinda! ; 
4.a Telegramma das autor·idades; 
5.• Telr.gra.mma ordinal'io em serviço da estrada; 
ü. a Telegramma particular. 
Art. 3." O::; telcgrammas devem: 
I. o Ser escriptos pelo proprio expedidor com tinta preta e de 

modo que possam ser lidos f;~cilmente lettr.t p.w lettra; 
2. o Não conter abreviaturas, rnsums, palavras emendadas ou 

inutili;.;adas por meio de r·iscos; 
:l." Indicar o nome da e,;tnção olo destino e o nome e resiolencia 

do destinatnrio, salvo si for notoriamento conheci•lo. 
Qnando o experlidor viel' it estnçã<J, deve elle mesmo escrever 

o telegramm:t no impresso para. este tim arlopt tdo. 
Quando, porén1, o expedidor não vier á estação, póde remctter 

a minuta do telegramma que, depob de tt·anscriptl~ no impmsso, 
será colladn ao me~ mo. 

A minuta deve conter os requisito~ exigiclos nos §§ l ", 2" e :i.• 
Art. 4. • O expedidor de um telegT::unma ·é olJrigndo a provar 

a identidaole de pesson, quando lh'o exigir a estnr;ão de pro-
cedencia. • 

Art. 5.• E' prohihitlaa acceitar;ão de qualquer telegramma con
trario ús !ois, prejudicial á segm·ança puhlira ou oll'ensivo á 
moral e aos bons costumes, ou prejudicial ao serviço da estrada. 

Art. 6.• A apresent tçã.o do telcgramma é certillcadtt por um 
recibo entregue ao expedidor, o qual deve exhibil-o em c.tso de 
reclamação. 

Art. 7.• A transmissfw dos telegrammas será feita na or·tlem 
pr·escr·ipta no art. 2" e segundo a hcwa de apresentação. 

Art. 8.• No caso de affiuencia, rle telegrammas pat·ticulares, 
entre dU<lS estnções em communicaçãodirecta, serão transmittidos 
por series alternndas. A.serie não excedera de cinco telegrammas. 

Art. \J.• 1\luitos telegrnmmns snccessivos do mesmo expedidor 
para o mesmo ou ditferentes destinatarios serão divididos em 
series. Entre e.-;sas series transmittir-se-hão, quando houver, 
telegrammas de outros expedidores, embora tenham sido apre
sentados postel'iormente. 
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Art. 10. Os telegrammas de mais de 100 palavras podem ser 
retardados para se transmittir outros mms breves, embora 
apresentados posteriormente. 

Os telegrammás do Governo, da _estrada de ferro e das autori
dades, embora apresentado3 posteriormente aos dos particulares, 
serão sempre expedidos em primeiro Jogar, conforme a prece
dencia indicada na ordem de transmissão. 

Art. 11. A estrada se reserva o direito de interromper as 
communicações telegraphicas para serviço de particulares, por 
tempo indeterminado, no caso em que o julgar conveniente, em 
vista de urgencia do serviço dlL estrada ou do Governo. 

Art. 12. O expedidor póde exigir da estação de destino are
petição integral de seu telegramma, pagando taxa dupla ; para 
este fim f ara, logo após da sua assignatura, a seguinte declaração 
-pede-se a repetição deste telegramma - a qual não será 
contada. 

Si, depois de transmittido o telegramma, o expedidor exigir a 
repetição, podera faze l-o por novo telegramm L a estação de des
tino, pagando a taxa deste e do telegramma repetido. 

Art. 13. O telegramma, antes de começar a transmissão, póde 
ser retirado, restituindo-se ao expeLlidor a taxa. 

AVISO DE RECEPÇÃO 

Art. 14. O expedidor de um telegt'<tmma póde pedir que lhe 
seja declarada a hora em que for o telegramma entregue ao des
tinatario; para este fim fara, logo após da sua assignatura, a 
seguinte declaração -pede -se aviso tla horu drt entrega- a qual 
não sera contada. ... 

A taxa de aviso de hora de entrega é irlentica, a taxa de um 
telegramnm de 15 palttvras. Esta taxa será paga pelo expedidor 
do tele::rramma CUJa hora de entre~11 for exigida. Si, depois de 
transmittillo o tele~rammtt, o expedidor exigir o aviso da hora 
de entrega, podera fazel-o por novo telegramma ú e.>tação do 
destino p1gando a taxa deste c do telegramm ~ - avis-lndo a 
hora da eu trega. · 

CO~TAGEM DAS PALAVRAS 

Art. 15. Na contagem das palavr.ts ob~e: var-~e-hão as seguintes 
regras: 

I.• Tudo tjue o expedidor escrever para ser tr,msmittído entr,t 
na contagem das palavras; 

2.• Conta-se como uma qualf}uer p::tlavra que tenh:t 15 cara
cteres ou menos ; par,t o excedente, conta-se uma palavra por 15 
caracteres ou fracção de 15; 

3 ... Toda palavra composta, eJcripta de molo que forme um1 só 
e não sendo contraria ao uso da língua, como tal será contada de 
conformidade com o disposto no paragrapho anterior ; 
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,L • Si, l_J01'em, forem escriptas separadamente as partes de que 
dht l:e compõe, ou me,;mo reunidas pelo traço tle uniiio, on sepa
•·adas por n posti·opho, serão conta1las como outras tnntns 
p~th.\ na:: ; 

fi." Os gTnpos tle~lacarlos do algarismos o lettt•as eontam-se 
~omo tantas pa:;nTa-; quantas !'orem a; scl'ie~ de dnco on m1m0s 
<~tte ··ontiYorem; 

t\, • A pontnaçiío, ~i;,nmes Ll•• divis:Io, a,;pn;,:, p:woutlte~is, sub
I· r;h:ts, cont:.m-sc eumo uma pal11\Ta por c;t.J;t serie de cinc" 
:;ip;n:v:s quaesrplcl' on J'racção de cinco. 

Os sic·na0 . ..: de accentnac;ão não são C<mtados. 
:- .' cls :.n·npos d.e:;t:\cado,; do numeros escripto~ em cat·acleres 

1'o:na11os eonbm-so como tanta,; P••l:n-ras rtnantas l'or<'m as scrie:; 
tlo ci:1co ou menos qne co:Jtivei'em; 

f'.' As lo'ttl'ns acr)rcscida'l ao;; nlg-a!'bmos para •l··~ignnr o.> nn-
l!tt•ros Oitlinne.'-' contam-Re uma por uma como n.l;;nrhmo. 

A!'t. l•~. gntrnm na contagem da;; palaYJ'U:>: 
I.'' O nome tlo cxpe•liciOJ·, o <lo destinatario <l o r•nucrc!)o ; 
2.' Toda~ a" llalavrns contidas no eorpo tlo tlrJ~p~•elw e a 

rledaração:- Rcspostg 1w!}n poru .... palavra.>/ 
:J.r O reconhecimento ll~t nssignatura quando houy•,t' . 
. \rt. 1:-. Não serão taxndas qnaesquer palnvt·ns rJII ~ignaos 

:tcr.:re~centauos no interesse do ~ervi<;o do tele;5·rapho. 
I;.:;:uahnento não serão taxadas a data, a hoi·.t da a pt'<.>sentaç.ão 

<lo telegramma, nem o logat• tle proct:d·:nl'i 1. ,;;inã•J •!uando " 
··~:r·r•rErlrr n insn•eyer na minuta . 

. \:~. ;.'. ,\ taxa. e llo ;JÜÜ reis pur teleg·ramma. at<'ll.") pa
'" i Ta~. a·ldicionandn-se 5tJ réis pot· p;tlavra e.,cedcnte. 

t.:n:o.:.do " telegramma tiYer destino pa1•a alg·m1m c:;tação dr· 
"" tm q<:nlqnr:· C>li'arla, paga1·ú idontic:•. tttX<t p<ll'<t cada 
•·:-trathr. 

A taxtt ,·. pag,1 na •·stno;ão rlo l'arti•LI, ll•' ;l.cto rk i'Cl' npt·r•
.. ,·atatlo" telof!'l'<\lllllla. 

i\'. t. 1 :•. Os IC'lcg-mh1mas l<\llto do !~o,-el'il.J Geeal como dos 
li:··;ernos l'rorinci:\cs c os tias nutoridmle~ poli.,ia.c:-:, >;[o sujeito~ 
·t nma. tnxa igual á qninht parte da qne teriam Llo pagar os 
partleubre.> nas mesmas circum~tancias, s:•lvo ,;i Jisposição 
oih·erFrt l'StiH•r e;;tipuhula nos contmclos entre o Go,·crno 
t ;~r·al <'!t Provincial c a:; comp:1nhias de cstrarhs do fet·ro. 

A1-t. :!(•. Os telcgrnmmas dirigirlos ús re,lacçiJes de jornaes, 
c•un tendo noticias ,!estinadas á pnblicida•le, t.;J•ão a rcducç.ão 
•lc GO ',,; niio devendo, pol'élll, nenhum dcst% tclcgrnmmas 
p:•gar m .. nns ele :>oo ruLs pam caLla estrau<t. 

Art. :!I. O mc3mo tclc;..:Tamma tlidgido a mais tio um dcsti
H,ct.~h i o pagarit, além da t txa da tal'iJ'a pn,ra. um destiuatario, 
m::u;; metade em cada um dns outro,;, ~enr.l·•, porém, .a taxa 
nútiTP ·1e :'li!J I'<~i~ partt catla estrada. 
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O mesmo telegramma dirigido a mais de um~ csL1.;ão pagarit 
a taxa corre~pondente a cada um\ destas. 

Art. 22. O expedidor p'lgará de antémã.r• a resposta. do tele
grumma que apresentar tlxando o numero de palanas. 

Neste caso ~t minuta do .telegramma deve ter ~t declaração:r 
Respo.~ta poga para ..•. pal-wms - autos da assignatura do 
expedidor. · 

Si a resposta tiver menor numero de palavra,; d•l IJ.Ue o in;\:
cauo no telegramma, não se fará restitUição. 

Si o nnmero de palavras for maior, o excesso s•,rà pago pela 
pessoa que apresentar a rcsp1sta, a razão de 50 reis por pall\Vl'J. 
e para cada estrada. · 

Art. 23. A resposta para ser trlLnsmitti!la. •leve ser apre
sentada dentro das 48 hoi':1s que so seguirem :'L entrega do 
telegramma primitivo ao destinatario ; lL resposta apresentada 
•lepois do tln•lo este prazo fica sujeita a pagnnwnto de taxa. 

J-:NTRllGA D'JS TELEGRA~L\L\S 

Art. :!-!. Os d<JSpachos :<erão levado;.: as ca:;as do,.; de,;tinltai•io3 
tlentro dos limites da citlado ou povoação em que r-;e nchar :t 
estação; fóra deste c:'tso, serão expediuos incontinente pelo 
Correio, não franqueando-se o porte. 

Art. 25. O telegramma póde ficar na cstnçãn de destino até 
que o .destinatário o procure. Si não for reclamado dentro de 
nm mez, será destruido. 

Art. 2(). Na ansencia do destinatario os telegram::nas serão 
entregues ás pessoas de SUlL família, a seus empeegados, criado~ 
ou h~srerles, salvo si o expedidor de:;ignar na minuta pesso~ 
cspecu1 . 

Si uenhum:t (lestas pes~::ts for encontNrla, flu•-!'e-ha menção 
•listo no despacho, qne voltará ao escriptorio de destino, p:na 
depois sl'r oxpcdido pelo Correio, niio franqueando-se o porte. 

Quem t·oceber o tolegramma em nome do destinatario deverá 
nssiguar o recibo indicando esta circnmsbnrin. 

Si, p•w declaração erronea do endereço ou por f,tlta deste 
requisito, não puder ser entregue no destino um telegramma, 
esta circumstancia será commnnicada á estação •le~puchante pc~ 
telegramma. 

Art. 2-7. Os telegrammas quo tiverem •le ser procurad<:'S IU\ 
esb~~ii.o de destino serã.o entregues só ao 1woprio destinatario 
-ou n. pos~oa po;• clle competentemente antorisa<.l:\. 

Art. 28. O pedido plLra que o telegramma expcrlido não seja 
entregue ao destinatario deve ser feito por novo telegra.lllmn. do 
expoiiLlor ao chefe da estação de destino, sujeito á taxa ; não 
assumindo, porém, a estrada re~ponsabilidade qn~nto a poder 
,.;cr dada execução ao pedido. 
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RESTITUIÇÃO DA TAXA DOS TELEGRAIIHIAS 

Art. 29. O expedidor tem direito a restituição da taxa nos 
segnintes casos: 

l. o Quando o telegz·amma enviado ao destinatario estiver 
alterado a ponto do não satisfazer ao fim a que era destinado ; 

2. o Quamfo o telegrauuna chegar á casa do destinatario com 
demora de mais de tinas horas depois tla recepçito na estação do 
destino, si a demot'.l provier de negligencia ou descuido do 
pessoal da estrada ; 

3. 0 Qu:~ndo for necess:-~rio ret:mlar a transmissão do des
pacho, Ralvo si a parte ~njcitar-se a demora inevitavel. 

Art. 30. Qualquer reclamaç;.io para a restituição de taxa 
deve ser feita, soh [l0IHl de prescripção, dentro de um mez da 
cobrança. 

SEGREllO DOS TELF.GRAMMAS 

Art. 31. Os empregados da estrada são olJl'igados a guardar 
absoluto segrerlo sohre os telegrammas. 

São-lhes applicaveis, pelo extravio ou abertura dos despachos 
telegraphicos e divulgação de seu enunciado, as leis que ga
rantem o sigillo das cartas con!ladas ao Correio e a segurança 
de seu transporte. 

ARCHIVO 

Art. 32. Os orrgmaes dos telegrammas serão conservados, 
durante 18 mezes, com toLlas as precauções necessarias, no que 
di7. respeito ao segredo . 

.Mensalmente se inutilisarão os originaes, cópia;; e documentos 
respectivos, queinmmlo-se o-; que entr·arem no l\l0 mez. 

~. 32 - El\1 8 DE JUNHO DE IRR8 

Manda cumprir um Aviso elo 1\Iinisterio da Fazenda sobre impressão 
de documentos officinP.q <' fahrico ele livros na Imprensa Nacional. 

Ministerio dos Negocios da Agricultum, Com me rcio e Obras 
Publiç_as.- Directoria do Commercio.-la Secção.- N. 32.
Rio d'b Janeiro em 8 do Jnnho de 1888. 

Remetto a v. s., para seu conhecimento e para que o faça 
cumprir rigorosamente, a inclusa cópia do A viso do Ministerio 
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dos Negocios d.:t Fazenda de 27 de Abril deste anuo, relativo a 
disposto no art. 19 da Lei n. 29!0 de 31 de Outubro de 1879. 

Deus Guarde a V. S.- Rodrigo Auguçtodrt Silva.- Sr. Di
rector Geral dos Correios. 

Ministeriodos Negocio;;; da Fazenda.- N. i9.- Rio de .Ja
neiro, 27 de Al.ll'il de 1888. 

Ulm. e Exm. Sr.- Tendo em vista o dispo~to no art. 19 da 
Lei n. 2940 de 31 de Outubro de 187f), lembro a v. I<:x. ;t conve
niencia de 1lar suas ordens, afim de que as Directorias GeMes dos 
Correios e dos Telegraphos dirijam para [t Imprensa Nacion<1l 
todas as encommendas relativas a impressões e ao fabrico de livros 
em branco e impressos, assim como ao fornecimento de e a veloppes, · 
de que precisarem para o respectivo expediente; recommen
dando-lhes que, pam garantia da perfeição do tl'.tualho, modi
cidade de preço.> e pontualidade na S'ltisfação das referida~ en
commendas, celebrem com o Administrador daquelle estabeleci
mento accordo igual ao que elle firmou com o d<t E'llt'1V.la de 
Ferro D. Pedro 11. 

Deus Guarde a V. Ex.- Jorio Alfredo Cor1·ê'! de OTiveira.-
1\. S. !~x. o Sr. Rodrigo Augnsto da Silva. 

N. 33 - E~l 12 DE JUNHO DE 1888 

Declara que os Praticante~ e Carteiros da Diredoria Geral dos Cor_r_eios 
e das .\dministt•ações postaes de .ta cla~se, 'luando doentes, deixam 
de percehet• metade da diaria e tlá destino á importancia do clesconto. 

Ministerio do> Negocios da Agric11Itura, d'ommercio e Obras 
Pnhl:ca::;.- Gabinete.- Rio de Janeiro em 12 <le Junho do 1888. 

Na conformidade do art. 126 do L{.e.zu1<11nento de 26 de 
Março ultimo, os Pratic.tntes e Cat•teiros do C1wreio do Rio de 
Janeiro o das Administraçõe~ de l" cbsse, quanlo f,tltarem ao 
serviço por doentes1 deixam de p3rcebet· m9tade da dhtrh m'lr
cada nos§§ 2• e 3• tlo art. 125. 

A importanch de~s3 desconto terá o destino de_ que trah o 
citado art. 126, quando o serviço<pub1ic0_ ~:çigir à cl'esção de 
logares de supplentes ; no caso ootít~~ói àn'trit.ltá.' p'àf!a: e~ l:!sfres 
do Thesouro. ,, ' · ·. · · :·I /J , 

'. )"',\ 
o.-... 'Jos 

- ·> D r~ 1 · ;: I ·' ' _ •. 
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E' preciso attender a que só aos Praticantes e Carteiros le~i
timamente impedidos por tal motivo póde aproveitar essa dis
:posição, sujeitos ainda, no que lhes t'or applicavel, ás reg1•as 
estabelecidas no art. 185 do mesmo regulamento. 

Assirn respon,lo á sua consulta de 25 do corrente, n. 170. 
!)eus Guarde a V. S. - Rodl"igo Augusto da SitM. - Se. Di -

rector Geral dos Correio~. 

~. :!! - E\I 16 DE JL'~HO DE 1888 

Dei prov:uencias comrelaç:i'' :"t ~ncomm~n,Ja, par;t :t Europa ou E~
latlos-Unid•Hi, t!e material para ~ohras cnjas J,,spaza~ c)rt·am pot· 
conta deste ;\Iinistel'Ío. 

l\Iinisterio dus Negocias tia Agricultura., Commercio e Obt'as 
:publicas.- Directoria das Obras Public.ts.- :)" Secção.- N. U. 
-Rio de Janeiro em IG de Junho de 1888. 

Illm. c Exm. Sr.- Dando approvação ao acto de.>S:t Pre
sidencia, de que tratam os seus olficios rle 27 tlc Outubro do armo 
pass,Hlo e 22 tl•1 Maio ultimo, decLwo a V. Ex. quo, sempre quo 
for necessario compr;tr na l~m·op..'l ou nos Estarlo.>-Unirlos ma
terial p:1ra obras, cuj:ts despezas corram por conta de:ste l\Iinis
torio, devorá a encommenda ser feita ao Engenheir·o Antonio 
Augusto Fel'nandos Pinheiro, quo se acha em Paris, e que é 
incumbido do s ttisfazer todas as rerJuisições de fornecimento 
de material, h vista de competente autorisaçiio .. 

Deus Guard<:~ a V. Ex.- Rodrigo A''ffUSto da Silva.- Sr. PJ'O
<>i•lonte 1la Província da B:thia. 

~. :lG- EM 22 DE JUNHO DE 1888 

AutOl'is;c a ~ubstituiçii-J da~ as7ignatura~ menRae~ JPlus coupon<>, 
mt Estrada do f'et·ro D. Pedro I I. 

.I'vlini:;;terio dos Negocias d~ Agricnltura, Commercio e Obra:!! 
.Publica;;.- DiJ·octorhL das Ohras Publicas.- 2a Secçito.- N. 3G~ 
-Rio do Janeit·o em 22 tle Junho de 1888. 

Fica approvatla a. proposta po1• Y. S. apro:'!entada com o 
· lfficio n. IG8 do 14 do corrente para a supprossão, a contar do 
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dia 30 t\lmbem do corrente, das assignaturas nnnsaes actual
mente emittidas por ~sa. estrada, o bem assim autorisada a sua 
substituição pelos ooupons, cujos preçJs so acham lixado3 pelo 
A viso n. 115 de 20 de Ago~to de 1886. 

Deus Guarde a V. S.- Rodrigo Augusto da Silva.- Sr. niro
ctor drt Estrada de Ferro D. Pedm li. 

N. 36- EM 22 DI~ JUNHO DE 183 8 
I 

Fixot '' ntunec·o de Praticantes, Car~fir.1s c S ~l'V·'Jlt·~s da llit·crLoria 
Geral (\os Chrreios. 

1\finisterio dos Negocio;; da Agricultura, Commercin e Obras 
Publicas.- Gabinete.- Rio de Jan·3iro em 22 lle Jnnlto rle 1888. 

Approvoa peoposta quo V. S., nos termo'> rlo art. 125 do 
Regulamento de 26 de Março ultimo, sujeitou ao meu conhe
cimento em seu otficio n. l9G de 18 do corrente. 

Fica portanto marcado para a Directoria e Correio do Rio de 
Janeiro o numero de l08 Praticantes, sendo 56 de 1" classe e 112 
de 2a classe, o numero de 162 Cart~iros, sendo 54 de 1·' classe 
n 108 de 2', e o numero de 40 serventes. 

ComquantrJ V. S. reconheça não ser ainda sulficicnte o pes
soal que propõi!, com;idero medida. prude.nte a que I h e occorre de 
esper·ar rtne a experiencin. dos novos serviços que ora vão tet' 
começo de execução aconselhe qunlquer augmento, hypothese 
prevista no mesmo regulamento, art. 137 § 25. 

Deus Guarde a V. S.- Rorlrigo .c1ugusto da Sil~a.- Sr. Di
rector Geral dos Correios. 

N. 37- EM 2~ DI? JU:\'HO DE 188'! 

Derlar:t eomo devem ~et• pre.'nchitla<; as vagaR cl•• Prat.i~ant •s <Ir] t:r ,. 
2• cla,se e de Carteirns tamhem de la e 2" cbs'le, 

Ministerio dos Negocio.> da Agricultura, Commercio e Obras Pn
hlicas.- Gabinete.-Rio de Janeiro em 22 de Junho de 1888. 

Em solução á consulta que me dirigiu em seu oflicio n. I !)H 
de 1\J do corrente, declaro a V. S. que, na conformidade do 
art .125§ 5• do Regulamento de 26 de Março ultimo, as vagas de 
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Praticantes de I a clas;;e devem ser preenchidas pelos de 2•, obser
vando-se a mesma regra no preenchimento dos logares de Car
teiros da mesma categoria. 

Quanto a nomeação parn. as vagas de Praticantes e Carteiros de 
2a classe, tleve ser observadct nas.· primeiras nomeações, ~or 
identidade de circumstancias, a disposição do art. 161 do refertllo 
regulamento. 

Deus Guarde~ V. S.- Rodri_qo AugHsto da 8ilv.'1.- Sr. llirector 
Geral dos Cm·t·ews. 

N. :JR- EM 23 DE JUNHO DE líl8R . 
Declara que o~ Guar.la~ da Alfa~áeg-a e seus criados, quando viajarem 

em srrvi~o, terão pas~agem gratuita em qnalqn<'l' comboio, na es
trnrl:t tk f·•tTn rlo Q•Jar:thim a Ita'l'li . 

.Ministerio tlo~ Negocias d..t Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria tlasübras Publicas.- la Secção.- N. 53. 
-Rio de Janeiro em 23 de Junho de lfl88. 

Em telegmmma tle 16 tlo corrente mez de Junl:lo consulb 
Vm. si devem os Guardas da Alfandega pagar passagem 
quando acompanham em serviço tiscal os trens carregados de 
Quarahim para Uruguayana. Em resposta e para os devidos 
fins, declaro a Vm. que tacs funccional'ios acham-se implicita
mente nos casos de que trattt o art. 1:~0 rlo Regnlmnento de 26 
de Abril ele 1R57, visto como têm por fim inspJccion:tr o proce
dimento da adminbtr·açiío da estt'<Hla tle fel'l'o sob sua lls
calisnçi'io. 

Cada nm dcllc.;, pwtanto, nos termos tio mencion(tdo artigo, a 
que a comp1nhia de::;sn, ferr·•>-via e,;tit sujeita em virtude 1\a 
clausula 21" tio Dect•eto n. 8H2 de 19 de Novembro ele 1881, 
tera passagem gratuita em i)ll'.tl'lner comboio, par,1. si e um 
criado, q•tando viajar em serviço, sem qne to• la via po . .;sa trans
mittir este direito a outras pessoas. 

Deus Guarde a Vm.- Rorlrigo AugH~to da Silva.- Sr. Enge
nheiro fiscal da estrada de !'erro de Qnarahim a Itaqui. 
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N. 39- EM 26 DE JUNHO DE 1888 

Resolução de consulta da Secção lo~ Negocio!! do lmperio do Conselho 
de Estado sobre o recurso interJosto pelo empreiteiro, Commendador 
Jose Pinto de Oliveira.· ' 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directorht das Obras Publicas.- 2' Secção.- N. 38. 
-Rio de Janeiro em 26 de Junho de 1888. 

Foi presente a Sua Alteza a Princeza Imperial Regente, em 
Nome do Imperador, o proces3o de recurso interposto J)eio em
preiteiro de fobras do prolongamento da i Estrad<t e Ferro 
D. Perlro li, Commewl::ulor José Pinto de Oliveirá, <lo llespacho do 
MIDisterio ot·a. a meu cargo que conlirmou o acto pelo qual o 
ex-Engenheiro-chefe do mesmo prolongamento Jllflntlon proceder 
a uma classificaÇ'ão dos serviços concluídos para o calculo de sua 
conta tina!, o a mesma Augustt Senhora, Conformando-se por 
Sua Immediata H.esolução de 8 de l!'evereiro ultimo com o pa
recer da Secção dos Negocios do lmperio do Conselho de Estado 
exarado em Consulta de 5 de Novembro de 1885, Houve por Lem 
Negar provimento no referido re.!urso pelos fundamentos con
stantes rla consulta, na qual acha-se desenvol v h lamente exposto: 

}.o Qne trata-se do questão finda, no.~ termos do contracto, em 
virtude do que positivamente dispoem as 33a e 34a das condiçõe::; 
geraes de 27 de ,\gosto de 1877 e á vista llo <lospacho do 12 do 
Outubro de 1885. 

2. 0 Que o objecto da reclamaçãa considerado em si basea-se 
em apreciação inco.rrecta do alcance que o recorrente attribue 
ao facto de achn-se exonerado da respons 1 bilidade das obra;; 
contractadas desde qne foram definitivamente acceihs pelo ex
Engenheiro-chefe. 

O termo de rece!Jimento das obras benta apenas o empreiteiro 
de responder pela sua solidez e consenação ; dahi, porém, não 
se der1va para o empreiteiro maior ou melhor direito do que o 
garanthlo pelo contracto, onde estipulou-se que só depois de 
approvados pelo Engenheiro-chefe poderiam ter vrdor os dese
nhos para as medições tlnr1es e servir de lmse par:t :t organisação 
da respectiva. conta. , 

Não se tendo, pois, verificado tão essencial requisito relativa
mente às condições que precederam a definitiva acceitação d 1s 
obras, não póde pretender o recorrente que por ell:ts se regule 
seu ultimo pagamento. 

3.0 Que os argumentos a.dduzidos pelo ex-Engenheiro-chefe na 
informação de 17 de Agosto de 1885, corroborado.:; pelos docu
mentos que acompanharam o seu o!Dcio de 5 de Outubro do 
mesmo anuo e não refut::ulos ·pelo recorrente, convencem da 
justiça com que foram alteradas as classiticaçõe>, cuja confir
mação novamente se pedia. 

Deus Gnardea V. S.- Rodrigo Augusto da Silva.- Sr. Dire
ctor da Estrada de Ferro D. Pedro 11 . 

of'V'\dV'~ 
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N. 40 - El\1 28 DE JVNHO DE 1888 

Declara que ao penoal tlo cort•eio ambtll:tntc deve set· abonada grati
licaçiio aci;Uci•mal rios Ciias lle folga. 

~linisterio dos Neg-oeios da Agricultura, Commercio e Obra;.; 
Publicas - Directoria do Commercio.-1" Secç>ão.-- N. :l5:
Rio de Janeiro em 2N <I e Junho de 1888. 

Em so1uçrto it consulta constante •lo seu otncio de 18 do 
corrente mez, soh n. IV7, tlcclaeoa V. S. t!UC, nos termos do 
art. 129 do Regulamento de ZG de 1\Iarço ultimo, deve ser ahonadtt 
g-ratitiúação addicional ao p8ssoal dus ·~ot·reios amlmlautes no~ 
dias de fol~a. dos respecth·os empregadrs. 

Deus Guarde a \'. S.- Rodi"i!fo ,-11'!JUSto da Silva.- Sr. Di
rector Geral dos Cor !'Cios. 

I 

~. !\ - E:\1 :3o DE Jl 'NilO DE 1888 

Co!H~e,le leanspode ~ml•tito na Eslt·atla de F••l'l"O D. Petlru Il ;1o~ 

tralntlh:ulore; '111~ Re tlcstinar•·•n a ~cniços da lavom·oo., quantl•J '-' 
:qw._•c;<•ntar czn ern nunJcrn nfi>) in t\•r iot· a cinco. 

l\Iin;sterio <los Negocios da ,\gt·icnl tura, Commercio e Obras 
I •uhlicãs.- Gabinete.- Rio de Janeiro em ao tlo Junho de ISBN. 

Provirlencio Y. S. par.1. quo tenham transporte gratuito 11:1. 
Estrada de Ferro D. Pedro li. tia c~taç'io da Côr·te para toLlas as 
outras que Hcam além d;t BatT:t do Pit·ahy e lJcm assim entr.J 
qunesquer das estações não situadas na I' e 2• secções dcss<L es
trada, os trabalhadores qno se de.;;tinarem a serviç0s da lavoura, 
quando se apresentem em numero não inferior a cinco. 

As respectivas requisições do transporte gratuito, que alJran
gerá igualmente as bagag-ens, con1o to ias as companhias de es
tr tdds de ferro. em S. Paulo pr•ocedem com rotação aos immi
grantes que se onc:tminham p:tra essa Província, deverão ser' 
as~ignarlas pelo.;; proprietarios dos estabelecimentos para onde so 
dirigirem os trabalhad,Jres, tomando V. S. quaesrjuer outras 
precauções qne julgue convenientes p;~.ra evitar ;t ft•aüdo, que 
11ossa resultar IHt pratica desse auxilio qne tleHl interessar 
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exclusivamente a lavoura, c que vigorarit sómeute ate ao 
Hm deste anno. 

Mensalmente apresentarit Y. S. a este Ministorio uma rela
\'ÜO discriminada para todas as estações de proeedencia o destino 
das passagens gratuitas que forem concedidas por virtude do 
peosente Aviso. 

Deus Guarde a V. S.- Roddqo Augu.sto d(l Silva.- Sr. Di
l't~ctor •la Estrada de FetTo lJ. Pedro 11. 

N. 42 - EM 30 DI~ JCNIIO DE 1888 

l'··clar<~. •pc a pensfi:o coneetli<la ao 1° sarg-ento <lo COITO tlc bolll
],eiros, gnrko Angnslo •k Oli,-dra .J;oef[ncs, th'n' ~et· contada tlt• 
'!3 de ~laio fin•lo. 

::\íinisterio dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras 
PubJic,ls.- Directoria das Obras Publicas.- :la Secção.- N. 15. 
- Rio de Janeiro, 30 de .Junho de 1888. 

Declaro a. Vm., em relação it mataria do quu trata em seu 
officio n. 13:1, de 25 do ~!aio passado, quo a pensão concetlida pela 
caixa de beneficencia de.>se corpo ao 1° sargento Eurico Au
gusto de Oliveira Jacques, deve ser conta.d:t de 25 daquellt• 
Itlez, data em que o respectivo conselho deliberou conceder a 
mesma pensão, o não da dnh em que foi ella requet·ida. 

Deus GuaTllo a Vm.-Radriuo AH!JHsto da Silw.- SI'. Com
mandante do corpo do homboÍI'OS. 

N. 43- EM 3 DE .TCLIIO DE 1888 

lleclara f{IW foram CX}Wdidas as nece<lsarins Ol'dena para •[ttC :" 

repartições existentes nas Pro.-incias remetiam <lirectamente :i 
Reparti~ão Central l\Ieteorologic<~. todos os lt•<~.Lalhos mctc&rologico~ 
c magnelicos encontrado~ nos respectiros archivos. 

~Iinisterio dos Negocias da Agricultura, Connnercio o Ollra;; 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- aa Serção.-N. 10.
Hio de Janeiro em 3 de Julho de 1888. 
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111m. c Exm. Sr.- Em respo.>ta ao se•t Aviso n. 119, 
de 19 lle Junho ultimo, commumco a V. Ex. que nes~a data 
são darias as provirlencias neces~ar!-as para que ~s dtverli!(\S 
rnpartiçõrls cxu!lentos n1s Prov~ne~as remettam dtrectamente 
á ltnp:trtiçiírt Crmtral '.1fltflOI'0lo~w:a tnJ'ls o;; traltalhos meteo
•·••l't~icfls " 111•1-'ll'~li•:o~ 'l'l'J p•t-~·un S<Jr enconlr"<tr.l<to em seus 
:tl'dtivr,s. 

IJ<:ll~ r;uar·rh ft \'. E.x .-AntónirJ t/rt SiltJrt l'rorlfJ.- .\ S. Ex. 
" Sr·. l~•,n-•dhr·ir·r, Lniz ,\nl<HtÍ<! \'i•,ira ria Siha .. 

. '1'\Af"d' 

N. 41 - EM 10 DE JULHO DE 188R 

Dcclnra sem e!Tcit1 a gloza <las contas •I·~ cu<;feio ti:\ e.stra<la de 
fen-o do Recife no Limoeiro, sonrio acceita a respectiva verha 
entre as despezas tlo cn~teio, ma< n:io como <lest.inaLla á formação 
ti•> fundo rlc reserva. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- l• Secção.- N. Gl. 
- Rio ctc Janeiro em lO de Julho de 1888. 

Em requerimento de 24 de Abril pr.:>ximo passado, pediu a 
companhia ues~a estrada de ferro que fosse reconsiderada a 
rlecisão constante do A viso de 22 de Dezembro do. anno pro
ximo fin•lo, pela f]Ual foi nmntirla a gloza do dez eontns fJUi
nhentos e setn mil rói~ ( l0:5U7$:)00) das contas do respectivo 
custeio, por ser quantia indevi•lament.e incluida a titulo de 
formação <\e fundo dA raserva. 

Em soluçiio e para os llevi•los fins, tleclaro-lhe que, à vista 
da infonmção por Ym. prest<1da em o'liclo sob n. :Jo de 24 de Maio 
ultimo, fica declar.ula sem otreilo a referida. gluZ•\ ; fazendo 
1wrém Vm. sciente it mesma companhia que a verba de que 
se trata é acceitn. entre as despezas do custeio, em virtude 
do que dispõe a nltima parte d:t clausula 16• das annexas ao 
Decreto n. 6746 de 17 de Novembro de 1877, mas não como 
destinada á formação do fundo de reserva. 

Deus Gu1rde a Vm.-.Antonio da SilDa P1·ado.- Sr. Engenheiro 
fiscal da estrath de ferro rio Recife ao Limoeiro. 
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N. 45 ·- EM 12 DE JULHO DE 1888 

Autorisa o estabelecimento de uma: parada dos 'tren~ do> snbnrbios i 
na estação de S. Diogo. 

l\linbterio dos Negocio;; da Agricu1~ura, Commer~io e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Pnhhcas.- 2• Secçao.- N. 44. 
-Rio rle Janeiro em 12 de Julho de 1888. 

Fica autrwisado o estabelecimento de uma parath dos trens 
dos suburbios na estação de S. Diogo, como requrrrram em 
numero consideravel os moradoi'es da Cichde ~01":1, Praia For
mosa e Sacco do Alferes. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Sil~>a Prad•J .-Sr. Director 
da Estrada de Ferro D. Pedro ll. 

N. 46- E:\1 12 DE JULHO DE 1888 

Autorisa o estabelecimento de uma parada no t•amal de Ouro Preto, 
no Jogar denomiÍ1Mio- Trino. 

Miuisterio dos Negocio:; da ,\gricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 2• Secção.- N. 4:J.
Rio de Janeiro em 12 de Julho 1le 1888. 

Fica autorisado o estabelecimento de uma parada no ramal de 
Ouro Preto, no Jogar denominado- Trino, como requereram os 
habitantes da freguezia da Cachoeira do Campo, nos termos do 
que informa V. S. em otncio n. 145, de 23 de Maio ultimo. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Silva Prado.- Sr. Director 
da Estrada de Ferro D. Pedro Il. 

N. 47 -EM 16 DE JULHO DE 1888 

Au Lot·isa o tr.1ns porte das gart'afas vazias destinada• á exportação 
das aB'!!as mineraes do Lamhary e outras que sejam descohertas e 
exportadas, peia tarifa especial n. 5 da Estrada tle Ferro D. Pedro li. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publica'!.- Directoria das Obr.1s Publicas.- 2• Secção.- N. 47'.-
R.io de Janeiro em 16 de Julho de 1888. • 

Fica autorisado o transporte das gam~ 'vãzl«s: d~s~i~~~ 
e•po,taoão das agaas mia""" dO ,lJolilbdry, I"' I• tadfa '~) 

-- :· 1\;ys ') 
~Q- ~ 

() () S D f- I ' \I í :.> : 
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nfu 5, proce<lcmlo-se semelhantemente em relação a outras fontes 
q e fore1n descobertns e exploradas, tudo como propoz V. S. em 
o Jcio n. 190 de 4 do corrente mez. 

:Deus Guarde n. V. S.-=- Antonio da Silva P1·arlo.-Sr. Director 
ll~ Er-trada rb Ferro D. Pedro ll. 

'!'/. 48- El\11ü DE JCLHODE 188t' 

I 

]-, ·nl~1 tb taxa <lc nrmazenag·em os generos de imp·Jrla~iio e rxp!da~~o 

11a3 J."':dhl~lllcs rle .\~··m 13r.tnt~ c Paulo .\ll'ou.<c•. 

l\linistorio dos Neg-ocio;; tla Agricultura, Commcrcio c Obra;; 
l'nlJiicas.- Dircctoria das OIJras Pnbli•Jas.- 2• Secção.-:\. 52,
H.io do J;meiro, em 16 de .Tulho de 1888. 

Fica autorisada a isenção da taxa de armazenagem para os 
g-<meros de importação o exportação das localidades de A9ua 
Branca e P<IUlo Affonso, como propõe Vm. em officio n. lOS ae 4 
de Abril ultimo, afim de põr tetmo á concur-rencia que fazem os 
nlmocr(,vcs a ess:t cstrntla no transporte dos «llmlidos generos. 

l>eus Guarde a \'m.- A.ntoHio da Sil~a p,·ado.- St'. nirector 
tla Estr·ada de Ferro de Paulo A lt'onso. 

N. 4.~> - E:\1 li Im Jl'LHO DE 11-lkK 

]l(, lfrc-_lvimentu a ~~!n re~uL·~o inteL·poslo p~].) eolnlllaado p:e1•.tl tlt' 
<'••rpo de 1Joml.J9it'o>, C')ll1 relação U<J facto do admillit·-:;o como sociu 
flllHlador rl:t (caixa 'l" benefiec'ncia do )m~'mo nqoo, lllll ollki:tl 
t·~form<t<lo. 

J\Ii!listerio _dos Negocias da Agricultura,, Commercio c Obras 
l'~lbhcns.-J?Ircctoria das Obras Publicas.- 3a Secção.- X. 17.
RIO de Janetro em 17 tle Julho de 1(88 . 

. . A' vistr~ do que expõe V. S. _em seu officio de 2 do J_unho I•l'O
~uno pa~~a.do, n. 147, don provunento ao rocurso ndlc mt~'rposto, 
.Jill~ando procedentes as razões em que se fundaram Y. S., o 
l\laJor e o Quartel-mestre tio corpo sob seu commando, para divct'-
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g-irem, na sessão de 31 de 1\lai.o findo, do parecer cb mniocin. do. 
consc~lho administrativo da caixa de beneficcmcia cr·euda. pelo
l{egulamento f)Ue baixou com o Decreto n. U829 de 31 de De
zembro tle 1887, relativamente ao direito que não assiste ao 
Capitão, ora reformado, Antonio Verissimo Ivo de Ahreu para 
lazer pal'tc, como S)cio fund.ltlrw, rh rofcrirh c lixa de heneti
cencia. 

Deu> Gnar.le a V. S.- Antonio da Si[v,l 1',-arlo.- Sr. Com
man,lante Ueral do corpo de l!omheir·n:. 

N. 50 -· E:\I 18 JlE .ll"LIIO n:~ IRH~ 

l><·~·hu·a ~tn~~ cnntill!"l:t I'Ul vi:;or a Uispdsi•:ilo tlo lh•crdo n. 2;Jí d1• iO tlc On

fn!Jl'U t]e tS'ji, I'Plath·;, ;"1 llllHJPfli:~n df•{\gi'Jltt•:-: f~ .\jndant ·~ d • .-\g.·nk•" '1" J 
('nt'l't'Í•J. 

Minbterio dt>s Negncios da ,\gr·icultura, Commor·cio e Obra;· 
Pul>licas.-Direetm·ia do Comnwr·cio.-1" Secçiio.-N. :l8.
!Uo de Janeiro em 18 de Julho de lRSt-:. 

Em resposta ao otncio de\'. S. do l·l 1ld .Junho proximo tin·lo, 
a rr•spoifo da execução 1lo art. ];-,-;til> H.cgulamento que lmixou 
t~o:l< o D3Ct'eto n. 0012 A, de 2ti de ;'.larço de;;tc anno, communico 
a V. S., p 1ra seu conhecimento c 1levitlos cll'eito>, que o referido 
artig-o não deve vigorar emqnanto não for revogada a 1lisposiçiio 
do Decr·eto n. 27\JJ de 20 de Ontuhro tle 1877, rJLüi nt á no
menção de Agente:; c Ajndantes de Agente:; do Correio, como j:'l 
foi licclarallo por 'telcgramma 1lc li 1lo citado nwz á Presidcncin 
•la Provincin de S. Pedro do !tio ürando do Snl. 

Deus Gmwdo a V. S.- Anto,zio da Silva Pmrlo.- ~~·. Director 
nem! dos Cor·reioc;. 

N. :il -EM 23 l'E Jl'LHO DE IR8R 

D.)clara fJ te a~ c lnsignaçõ~::; p:lra 11 t expmliBnte tla-; e~lnc;ücs telegt·a
phica~)devent S.::!t• pL'oporciona~~~; :l. ordf'rn a que pcrt ·n~~un as ditas 

P;;;la~õc;.:. 

Mini5terio dos Ncgoeios da ,\çn•icltltllt'<l, Commercio e Obras 
Publicas.- Dit·cctoria fia<; Obra~ l'uhlic.1s.- ::a. Seet;ão.- N. 15.-
Rio do .ln1:eiro em 2:1 <ie Julho de 18oo. · 

Não estan1lo convenientemente .in;;tifieada a pt·oposta eonstante 
do seu officio n. 395, de G de A lll'il do anno ]'assado, quanto ás 

A.- Deeioões de 1&~8 S 
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cinsignações fixas e proporcionadas para o custeio das estações,. 
s bre que trata o art. 134 do H.egulàmento approvado pelo De
c eto n. '8354 de 24 de Dezembro de 1881, tenho a dizer-lhe que 
o! expediente daf' estações deve ser proporcional á sua ordem e, 
quando esta cireumstancia não se der, convira alterar a sua 
classificação no sentido tle serem attendi.las as convenienci 1s do 
serviço. 

Deus Guarde a Ya1.- .lntonio fl,~ Silva Prarlu.- Sr. Dil'ector 
Geral interino da Rel'arti.;ão •los Telegraphos. 

N. 52- El\1 23 DE Jt'LHO DE \888 

De<·lnra. qna"~ os vencinwntos que compet~m aoq officiaPS <lo ':_~P" 
tle homl>eir.JR, n,> ca~' d • suhstituiçiio. 

Minbterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Ol.Jras 
Publicas.- Dircctoria das Obras Puhlic 1s. - :l" Secção.- N. 18. 
-Rio de Janeiro em 23 de Julho de 1888. 

Hesolvendo a duvida suscit!llla. por V. S. em seu ctllcio 
n. 144, de I de Junho ultimo, quanto ú interpretação a d<tr sobre 
a disposição dos arts. 50 e 51 do Regulamento ll{'JWOVado pelo 
Decreto n. 9829 de 31 de Dezembro de 1887 relativamente aos 
vencimentos qu0 competem aos olliciaes desse corpo, em substi
tuição de outros, sem que exce•lam O'i estaiJelecidos na ta!Jella 
annexa. ao mencionado decreto, declaro-lhe, para. os fins con
venientes, que, de conformidade c0m o art. 51 do mesmo re
gulamento, o substituto em Jogar de receber a gr.1titicação cor
respondente á. su t patente etrectiva pas;;ará a ter· unicamente a 
do substituído, corren,lo o excesso tle despeza, si houver, pela 
verba- Eventuaes-, do corpo. 

Deus Guarde a. V. S.- Antonio da Silva Pmdo.- Sr. Com
mandante do corpo de bombeiros. 
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N. 53-EM 23 DE JULHO DE 1888 

Revoga o~ favores estabelecidos pela Circular de 3 de Fevereiro de 1887, 
para co:~ceder abatimentos nos genero;; rle exportarão nas estradas de 
ferro do J•;stado, no Norte rlo Irnp•rio: 

J\linisterio dos Negocias da "\gricultura, Commercio c Obras· 
Publicas.- Directoria das Obras Public 1s.- 2" Secção.- Circular. 
- N. 8.- Rio de Janeiro em 23 de Julho de 1888. 

Não havendo os favores de que trata a Circular de 3 de Feve
reiro do anno proximo passado attrahido par,t essa e outras 
estradas de ferro C'S genero.,; de exportação, provenientes tle 
pontos muito distantes, os quaes, apezar das notaveis reducções 
feitas nas ra;pectivas t!!r!fª:;;, continuam a chegar aos mercados 
fazendo o percurso ao longo das estradas de feno em costas de 
animaes, riecidi declarar sem cffeito taes favores. 

Convindo entretanto, quer no interesse da lavoura quer no 
do3 proprietr.rios, acabar com esse resto de concurrencia que os 
alriwcreves ainda fazem as ferro-vias, tenho resolvido, antes 
mesmo de quaesquer providencias que possa vir a tomar depois 
de conhecido o rJ&ultado dos estudos a que mandei Vm. proceder 
nos termos d '· já citada circular, uutorisar Vm. a conceder aos 
generos de exportação que provierem de grandes distancias das 
estações da estrada, os seguintes abatimentos sobro as respectivas 
tarifas, a saber : 
De 20 °lo si a distancia for de· mais de 50 até 100 kilometros 
De 30 "lo si a distancia for de mais de 100 até 150 » 
De 40 • 1 o si n distancia for de mais de 150 até 200 » 
De 50 • lo si a distanci<t for de ma i~ de.. . . . . . . 200 » 

Tomará Vm. quaesquer providencias que julgar necessario 
para evitar o;; abusos que possam provocar os abatimentos con
cedidos. 

Deus Guar ]e a Vm.- Antonio da Silva Prado.- R r. Dil'ector· 
tia estr,1da de ferro de ... 
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N. :>4- EM 26 DE JULHO DE 1888 

Dbclara rpH~ o l~ngcnheit·o liscC~.l da estrada de ferro do l'aran{t in

teq•t'elOll m~•l o .\ vi>o n. 10() <I e 30 de N~;,;;t~i.ro nltimo, Í·elativamenle 
:i.s dcspczn.;; í~·ita.-; cn1n o l1<'.~so:.1l tln.. ~Alt·ncla na 14;nL•npa. 0 fnz ohser
._,['.<"Üe;-{ ~ l't~spcitq. 

::\linistcrio dos :Xegocios da .\gricnltnra, CommeT'Cio o Obras 
Puhlica>'.- Diredoria das Obras Publicas.- I" Secr_:iío- N. 70.
!Uo do .lnndro em '!G rle Julho do 1~88. 

~
.m resposta ao seu ollicio n. 1011 tle IG de 1\'lnl'ÇO ultimo, no 

'I ai, nlleganrlo Vm. qne do Aviso n. IOG do :lO do Novembro ul
t o se deprehende que compete h commit:sfto liquidadora da" 
,. ntas do custeio dessa ferro--vh no Brnzil o exame tle totlas as 
•lr:;pezas feitas r,·n·a e dentro do lmperio, petlc cópia do quadro 
•l<i> pessoal mantitlo na Europa pela companhia ria mesma forro
via, lleclaro, par:t os devidos fins, qne a interpretação por Vm. 
1lada nn referido a-viso não é ca!Jive!. Conhecidas as despezas 
t'eitas na Europa por enccimmendas pnm a estrada e com o pe~
::;onl alli contractado para seu serviço merllnnte pagamento em 
moeda ingleza, despezas estas que motivam di1l'erenças de cam
hio e quo estão soh a fisc..<t!i:>ação tle Vm., todo o restnnte, si o 
houver, da receita da estrada, deduzidas aquell~s dcspczns, é 
·;;aluo CJU'J 1't'•de ser remettido pnra tora do Imperio, sem que 
t•;nlm Vm. de inrlagar da sua npplicação, cabendo-lhe apenas 
Yorificar o disJl0lldio relativo à dill'ei;'ença de cambio, occnsionado 
pela mesma remessn, despem qne fnz parte das rJne são liquidadas 
no Brazil. 

Quanto ú tlespeza concernente ú, administração da companhia 
na Europn, compete a respectiva llscalisação ao Engenheiro 
Antonio Augusto Fernandes Pinheiro, pelo que torna-se desne
~1essario que Vm. tenha crmhecimento do qwmtHill de semelhnnte 
verba pam cumprir n rocommentlação ieita pelo Aviso de l~l de 
,T nlho tle l8R5. • 

Deus Gual,le a Vm.- ;lntonio da Silva l'mdo.- Sr. Enge
nheiro Ji:;cal da e:;trada de ferro tlo Param't. 
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N. 55- El\1 26 DE JULHO DE 1888 

.lleclnra a.u vigor ll Decreto n, 2iül. de 20 de Outubro dn 1Sii, 111. t•n.d~ :ola
tivn. à n01ncação dll('AgentPs c ,\jud:mtes de Agentes <IJ r·.nreio. 

l\linisterio rios Negocios (la Agricultura, Commerl'io c übra:o: 
Publicas.__: Directoria do Commercio.- N. :l\1 .- H. i•' de .Janeit'L' 
em 2ü de Julho de 1888. 

Em additamento ao meu Aviso de 18 do corrent..; e em re
spostlt á segunda pwte do otllcio dessa Directoria de 14 de Junlw 
deste anno, sob n. Hll, declaro a V. S. que a faculdade con
cedida no art. 118 do Regulamento vigente ao Director Geral e 
aos Administradores dos Correios, não póde ser exercida em
quanto a nomeação do3 Agentes não for de especial attrilmição 
do mesmo Director Geral, revogado pela Assembl•'•;t Gera[ u 
Decreto n. 2794 de 20 de Outubro de 1 H77. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio ele Silva P.wla.- Se. D:t'8-
ctor Geral dos CotTe'os. 

N. 5G- EM :lo DE JULHO DE 18~~ 

Ddermin~ que se promova accordo p~ra a (Jigaçiio da !'erro-via d ..• 
Rio do Om·o com a linha <le ferro-carril da Companhia de S. Chris
tovão, na Pont~ do CajúJ no intuito de reduzir o tempo e ~~s d?spezas 
d-;; lt;ansporte dos proJubh~ <lf\ peqnena laYom•a para o mrrcad ,, 
<les~a capital. 

l\iinisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio o Obras Pn
hlicas.- Gabinete. -Rio de .Janeiro em 30 tle Julho de 1888. 

Na vasta planlcie que se estende do littoral da bahia do Rio de 
Janeiro ao sopé da serra do Tingui1, occorrem con<lições apro
priadas ao desenvolvimento da. pequena lavoura, a qual póde 
abastecer de legumes, frutas, leito e outros productos analogos 
o met·cado desta cidade, cujas necessidades de consumo tendem 
naturalmente a avultar, já pelo angmento da populaç~o. já pelos 
c1,1idados quo exige a alimentação publica,, obJ<'cto digno de 
particular solicitude em todos os grandes centros da vida social. 

Para aquelle desenvolvimento muito devem contribuir a fa
cilidade, a promptidão e a barateza do transporto, requisitos quo 
tenho por ossenciaes ao progresso do todas as inolu>;trins, solJl'e
tudo das incipientes, que sempre luctam com dilficultlades mais ou 
menus graves, até que logrem adquirir condições de vida cstavel. 
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Convem, pois, pronnver a lig1ção 1lessa ferro-via com a linha 
de ferro-."!arril da Companhia de S. Chri:;tovão, na Ponta do 
Cajú, de maneir.t que, combinados o.; competentes horarios, se
jam reduzidos o tempo e as despezas de transporte do:; generos 
que transitam pola mesm:t ferro-via; e, para este effeito, entrará 
Vm. em accordo com a referida emprezit, trar.endo ao meu conhe
cimento, com a possível brevid l(le, as bases que p lr<t tnl serviço 
forem aduptadas, entre as quaos podem ser contomp!ad;1s as quo 
form~l noccss ll'ÍiiS pnra e,;taLelccer-so o trafvgo mutuo 1le pas
sageiros e merr:1!lorias entre as duas estradas. 

Estou certo de que, concorrendo este melhoramento para o 
trafego d:t Companhia do S. Ghristovão, do boamente prestwit 
o~ ta ompl'OZ<t o sen con·~urs .> iL realizaçiio de projfcto tão singelo 
e rtue tanto interessa it l:lrg,t wna do município da Côrte. 

Dens Gnnrdea Vm.- A.ntonio tht Silvrr, Prado.- Sr. Director 
das ohras •lo no1·o ab ~~tccimento ,[c agnfl. it ci<l ulc tlo Ri•J do Ja-
neiro. ·· 

N. 57- E:\1 ~ll Df~ JULHO DE 1888 

Declara '}'lO n:'io s:iJ legacs a~(conces~õe~ feita.~ pJla> Cam:~ras ll•t -
nicipaes do Rio Gramh e Pelota~ )rara o :tss~ntamento de linh'\s 
telephonicas. 

Mínisterio do,; Negocio;; •la Agricnltnr.1, Commet'cio e Obras 
Publicas.- Directoda das Obras PniJlicas.- ~' Secçito.- N. 8. 
-Rio do Janoit•o em :li '.lo Jnllw de 1888. 

I!lm. o Exm. Sr.- Canfirmando o meu tolegramma de 30 do 
corrente, em resposta ao 1lessa Presidencia de 2:1 do mesmo mez, 
declaro, pam. os tln:; conyeniento:;;, qne não sendo legnes as con
cessões feitas pelns Camaras ;\lnnicipaes do Rio Gmndo e Pelo
tas, nes~a Provinda, para assentamento de linhas telephonicas, 
ex-vi da Imperial Resolução tomad1. sohre Consultada Secção dos 
Negocios 1lo lmperio do Conselho de Estado de 10 de Fevereiro 
de 1881, e de varias decisões do Governo, não se deve sustar o 
estabelecimento das mesmas linhas pela Directoria. Geral dos 
Telegraphos. 

Deus Guarde a V. Ex:. -Antonio da Silva Pntdo.- Sr. Pre
sidente da Provincia do Rio Grande do Sul. 
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N. 58 - EM 31 DE JULHO DE ll:S88 
)._ 

Approva as reducções propo~tM na~ tarifas em vigor na Estrada de 
r--' -- --

I•'erro D. Pedro 11 pela commissao para tal fim nomeada. -

Ministerio dos Negocios da Agriculturn, Commercio e Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro em 31 de Julho de 1888. 

Su:t AI teza a Princcz~t Imperial Regente, em Nome cio lm~e
radoi', Ha por bem .\pprovar as re·lncçõJS propostas e consta!ltes 
tia tniJell:t flUO com esta haixa, nas tarifas em vigor na Estrnda 
de l<'cri'O D. Pedro ll pela. comrnissã.o par<' tal fun nomeada por 
A viso de G do cúrrente mez. 

Palacio cio Rio de Janeiro em 31 ele Julho de 1888.- Antonio 
ela Silv.: Pmdo. 

Tabella a que se re:f"ere a 1~ortat·ia <testa. 
data 

Café em gr .. ão e casquinha - Reducção de 5 "/o na tarifa 
especial n. 6 

Preços ttctuaes 

Até 100 kilometros ..• 
De 100 a 300 ditos .. 
De 300 em diante •.. 

180 réis ...... .. 
ll9 réis ....... . 
90 réis ....... . 

Preços reduzidos 

170 réis. 
110 réis. 
85 réis. 

Fumo- Reducçã.o de lO 0 / 0 na 2a classe da tarifa n. 2: 

Preços nctuae.-; 

De 100 kilometros .. ·251) réis ....... . 
De 100 a :='00 ditos. 150 réis ...... .. 
De 300 em diante.. 130 réis ...... .. 

Preços re<luzidos 

225 réis. 
125 réis. 
117 réis. 

Gencros mineiro.~ (queijos, toucinho, etc.)- Pas3a.gem da 6~ 
cias~u 1\a t:.rif-t n. :3 para a tarifn, especinl n. 4: 

Preços actnnes 

Até 100 ki\ometros .. . 100 réis ..... .. 
Do 100 a 300 ditos .. . 50 réis ..... .. 
De 300 em diante ... . 30 réis ...... . 

Prel)oR reduzirl?s 

80 réis. 
40 réi.;. 
25 réis. 

Productos da pequena la'\'oura e generos alimentícios nacio
naes, lacticineos, etc.- Passagem da tarif,t especial n. 3 para a 
especial n. 5: 

Preços actuaes 

A tó l 00 kilotnetros ... 
De 100 a 300 di tos ••• 
Be 300 em diante .... 

50 réi,; ...... . 
25 réis ..... .. 
15 réis ...... . 

Pre~os reduzidos 

30 réis. 
20 réis. 
15 réis. 
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~
uardente ,_ Fica extensivo á remessa, em qualquer sentido 

d mas para outras estações, o abatimento de 50 •fo concedido 
so e a. tarif,t actual para o transporte do interior para. a 
C e. 

Directoria das Obras Publicas em 31 de Julho de 1888.- J. F. 
PmTeim.~ Jloí"ta. 

Rio de Janeii·o, 28 de Jnllio de 1888. - Illm. e Exm. Sr. -
.\. commi~são nome;vla ror .\viso do gabinete do il1inisterio da 
Agdcnltnra, de· G do corrente, procedeu, sem demora, ao estudo 
tlas tarifas da Estrntla rle Ferro D. Pedm I I e tendo ouvido pes
soas de torla a competencia, do commercio desta praça, vem pro-

' Por os abatimentos que julgn, poderem satisfazer n, pr._trioticn, 
idéa de Y. Ex., de acudi!· as necessidades actuaes da lavoura. 
Dos productos do pniz o c.d'é esta taxado na Estrnda de Ferro 
D. Pedro li em mna tarifa que sotrreu, desde I de .Tan~iro de 
1883, reducções de lO "lo até 100 kilometros, 15 '/o por kilome
tros excedentes de 100 até 300, 25 °/o por kilometi'O:'I exce
dentes de 300. 

Nas outras estl'arlas, conforme demonstra. o f]mulro anncxo, o 
café é tt·anspoi·tado por mai~ rle li, I a -!55,5 "/;;. 

Na zona percorrida pcLt bti•arb tio Ferro D. Pedro li não 
~ possh'el admittit' o:th'•) e lll<tior dosenvol vimento par.:t um 
,prod.ucto tão adstricto a esp8cialissimas condições de formação 
do solo e limitndo, naf'Jnell:L feno-via, a um raio de :;oo kilo
me ti·os thL Co !'te. 

Semelhante redtJcr;ão, na tm·il'a rlo cal'é, produziu sensiYel 
•lilferença para menos na receita. 

Attendendo a es;;as circllmstancias, a commissão propõe só
mente reducção rle 5 °/u na tarifa especial n. G, para o caf'é em 
grão e casquinha. 

As taxas aduacs rgw são 

até 100 kilometros ..........•........• 
de 100 a 300 <litos ................... . 
de 300 em diante ..........•.......... 

ficaram reduzidas a 

170 réis até 100 kilometros 
110 " de I O::J a 300 kilometros 
85 " de 300 em diante 

180 reis 
119 }) 

90 }) 
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No fumo, a reducção, como incentivo para outro e maior 
tle3envolvimento dessa lavoura, póde ser de lO 0 /o sobra a actual 
tarifa (2a classe da tadfa n. 3) ; fica, portanto, 

225 réis a.té 100 kilometros 
125 • de 100 a 300 kilometros 
117 » •de 300 em tlian te 

A tarifa que reguL• os transporte3 dos prouuctos mineiros 
(queijos, toucinho, etc. ) cot·t·esponue a 

100 réis ate 100 kilomett·os 
50 >> de 100 a 300 kilometros 
:~o » de 300 em diante' 

e pas;;r~rà, si Y. Ex. acceitar a. indic1ção da commissiío, a ser 
igual :i tarifa especial n . . -1, ,Jo sal, ja sensivelmente modica, 
isto é : 

80 réis até 100 kilomett·os 
40 -. de 100 a 300 kilonutro;; 
:!5 >> tle :300 em (liante 

A tarifa cspecbl n. :J, applicavel aos pl·o,luctos de pcf1ueroa 
h1voura e generos alimentícios nacionaes, lacticinim;, etc., ja 
gozr~, de muitos favores; entretanto, a cmnmissiio propõe as 
taxas de 

30 réis até 100 kilometros 
20 réi3 de 100 a 300 kilomett•os 
l:J réis do 300 em diante, 

em vez da tarifa actual que correspon,le respccti vamente a 
:íO, 25 e 15 réis. 

Finalmente, quanto a aguardente, cuja tarif<t já foi reduzida 
de 50 °/o, indicamos que seja permittida com o mesmo abati
mento a reme~sa de umas pal'a outt·ns estações, em qualquer 
sentido. 

Sobre outras indicações do aviso, só com detido estudo e exame 
reflectido poderão ser presentes a V. Ex. 

As tarifos da Estrada de Ferro D. Peut•o li são as mais baixas 
d'entre tOflas das Pr0vineias do Rio de Janeiro, S. Paulo e Minas, 
senda que as pautas destas consignam dilferenças consideravei;; 
para mais, excedentes de 10 a li75 °/o, conrorme se evidencia 
do quadro que submettemos á consideração de v. Ex. 

E' certo fJne o Estado póde manter tarifas mais baixas que 
as de emprezas pr~rticulares. · pois aufere proventos de que 
estas não participam; comtudo di lferenças tão sensi v eis não 
têm explicação razoavel. 
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E o Governo prestara grande auxilio á lavour<t e ao commer
cio, factores essenciaes da riqueza e prospe1·idade rle tantas 
ferro-vias, si consegui!' qualquer abatimento n tS ta.rif<tS dessa;; 
emprez tS de trunsporte, na conformidade do que já tem feito 
e ainda vai fazer em I'elaçi.io á Esll'ada de Ferro D. Pedro ll. 

O transporte a preço reduzido, quando appiicado com reflexão 
e estudo, contribue para an;smento considel';tvel de renda, como 
aliás está succcdemlo na g5t.rada de Ferro D. Pedro li, onde a 
reducçiio rle 50 "ío na tarifa do gado coot\nút f\ produzir resul
tados surprehenrlente,; e a rwlncção do preço d<t:> passagend nos 
trens dos suburbios attrahiu o movimento de mais de 750.949 
vinjantes em 1887, desen 1·ol vcnrlo e povoando uma gmnlle 
zonn. 

Deus Guarde a V. E.'C. - lllm. e Exm. SI'. Comelheil'o Anto
nio rJa Silva Prado, i\liubtro c ~ecl'et trio de Estado tlos Negocios 
da Agricul tum, Commercio e Obral'l Publicas. - J. E tobanl' da 
Camara. - J. Menles dJ Olioeim ·Castro. - J. .li. da Silva 
Coutinho. 

N. 5U- E\1 31 DE JULHO DE 1888 

Nega. provinwnt•J :t<) ll'éC tno int~t'plst<> pelo etn[n"it,ir<J Guilhet·me 

Jos•S lh Cost;~. Vianna. 

Ministel'io dos ~egocio.; da. Agt•iculttn•a, Conunercio e Obras 
PuLlica;;.- Directoria rins I li.Jl'iiS Publicas. - ,~, Socçií,o.- 'l'. í 9. 
-Rio de .Janeir'> em 31 rle .Julho 1le 1888. 

Tendo sido presente á Sorçio dos Negocios do Imperio do Con
selho do Est;tdo o recurso inlet•posto pelo empl'eiteit·o 1bs obras 
do pt·otongamento tless 1 e">tl'a·la do t'orro, Gnilhe!'mc .José da 
Costa Vittnn:t, do tlespacho qna nmmlou pagat··lh•) o saldo Lia 
cunt:t da rc,;pectiva •}mpreitada, sob a clausula rio de:;i:;tir tio 
qmtl,ruer reclamação a semelh tntl3 respeito; Sna Alte;;m :t Prin
ceza Imperial Regente, em ~ome do lmperatlor, Hon \·e por bem 
Negar provimento ao ret'erido recurso, pot' lmpel'i:tl ltesulução 
de ll do corrente mcz, exarada em Consulta de 20 de Maio 
ultimo. 

O que lhe commt1nico pcu'.t os tins convenientes.· 
Deus Guarde a V. S.- Antonio d11 Silva P1wlo.- Sr. Dire

ctor da gstmda de !:<'erro D. Pedro 11. 
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N. 60- EM 31 DE JULHO DE 1888 

Declara que o Advogado\Çonsultor da Directoria Geral dos )~!!'~ios 
nãdestásujeito aoponto. 

Ministeeio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publica~.-Gabinete.- Rio do Janeiro em 31 de Julho de 1888. 

Em resposta ao seu otlicio n. 260 datado de hontem e no rrnal 
essa, Directoria consulta sobre estar Otl não sujeito ao ponto o 
Advogado dessa Repartiçito, declaro a V. S. P'li'<1 seu con heei
mento e devidos e !feito-;, que esta obrigação nã >é applicavel ao 
dito funcc.ionario, attenta a natureza dos seu" rlevere,;, flUO po· 
dem ser satisfeitos sem prejniso do soeviço pnhlico f<n·a rla mesma 
Repartição. 

Deus Gu;trdea v. S.- Antonio da Silva Plwlo.-St·. Director 
Geral dos Correios. 

N. 61 - EM 3 og AGOSTO og 1888 

Derlara como se deve inclnir nas conta~ de· cust~_io o I vencimento 
dos funccionarios das) estl'adas. d~ ferro que g•:iÍam de garantia 
de juros, 'lnantlo substituir;;; ~utrostl~~nciad''·~ ou falleci;lÔ~. 

Ministerio dos Nogocios da Agricultul'i1, Conunercio e Obras 
Publicas. - Directoria das Obras PubliMs. - l ~ Secção. -
N. 15.-- Rio d3 Janeiro em 3 de Ag,>sto Je 1888, 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta no otlicio n. 71 de 27 de Abril 
proximo passado, relativo ao modo de incluir nas contas de 
custeio os vencimentos dos fuuccionarios das estradas de ferro 
que gozam de garantia de juros, rruando os mesmos runcciona
rios substituem a outros licenciados ou fallecidos, declaro a 
V. Ex., para ·os fins convenie.ntes, que, no caso de substituição 
em virtude de licença, deve regular a condição da mesma licença 
no acto de ser e !la dada. 
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No caso, porém, de fallecimento, o substituto deve receber in
tegralmente os vencimentos do logar que está exercendo, per
dendo os que lhe são proprios. Ass1m deve-se proceder na 
ni•ganisação das contas de custeio. 

Deus GuarJe a V. Ex.- Antonio da Silva P1·ado.- Sr. Pre
sidente da Província de Pe!'nambnco. 

N. li'!- E:\I i'• DE AGOSTO DE 1R8t-', 

D~dara qne não pó.le s ~r satis!'~ito o pedi·l•J .ta C amara :\Iunicip:t• 
de (l'aracatü, P,·ovincia tlo :\Iina<, relativv ao , pl'ivilegi•) para a 
11~\"l'g.fLt:fío I; O l'ÍO do lll~~SlllO 110111C, at~ O ]nrtO drJ H 1l'ity. 

Ministerio dos Nogocios da ,\gt·icultnra, Commercio e Ohms 
l'nblicas.- Directori<t das Oliras Pnhlicas.- 3" Secção.- N. !1.
IUo de Jnneit·u em ü de .\go~to de 1888. 

111m. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., paraqncfaça constr.r 
ú Camara 1\Innieip~tl de Parncatú, que o sen pcrlido rclnth·o ao 
privilegio ao concessional'io da c.;h·arla de l'etTO de llurity a 
Paracatú para a nayegação do rio rlo mesmo nome, desde a sua 
coufluenci<t t·om '' S. Franci$CO a v~ o porto do Bnrity, não póde 
ser satisfeito, por 'llmnto, ~cgnndo informa a Directoria das 
Obras Publicas dess:1 Pt•ovinch, no olficio quo acompanhou o de 
V. Ex. de lO de 1\Iarço proximo pas~arlo, n. 27, a concessão 
daqucll:~. estrada 1le forro foi dl'olarad.L caduca, accrcscendo a 
l'it·cum~tancia (leque, tl'atando-sc d;t n:1ve.;açiio tle um rio cujas 
margens estão c nnprehellllidas ll) tenitorio dessa Província, 
aos poJeres provinciaes compete tomar conhecimento do pedido 
l'eito pela mencionach Camam Municipal. 

Deus Gnar1le a\'. Ex.- A11tonio d<~ Sil~a Prado.- Sr. Presi
rlente da ProYincia ele 1\Iinas Geracs. 
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N. 63 - El\1 10 DE AGOSTO DE 1888 

D<~clal'a que a este l\linisterio não incumh~ a con~erv:.çiio das olmtR 

,]a Imperial ~~-ZEl_!lda de Ranta Crnz, <pte ,; JWopriedade c nsttfrncto 
<l:t Corôa. 

1\linisterio tios Negocios u;t J\g-ricnltnra, Conunercio o Obras 
l'nblic..'ts.- Directoria das Obras l'ulJ!icas.- :~" Secção.- :"/. 49.
Itio •le Janeiro em 10 do A:;osto de l88tl. 

lllm. e Exm. Sr.- Tcn !to a honra. de doclamr a V. Ex., em 
re:;posta ao seu Aviso de l de Junho proximo lmssado, n. 204G, 
q ne, sendo a Imperial Fazenda d,~ Santa Cruz uma propriedade 
o usufr·ncto da Coróa, não incnmhe a este i\Iinistedo providenciar 
sohre a consorvac;;ão tlas olJl'as a !li executadas. 

Deus Guarde a V. Ex . ..- Antonio da Silva P1·arlo.- A S. Ex. o 
Sr. Conselheiro Ministro e Secretario de E:;tatln dos Neg-ocios do 
lmperio. 

N. ti! - E~I lO DI~ AnOS TO DE !HtlH 

.\utorisa a collocaçiio de apparelhos de Jayagem com bacias c<Hnmun", 
e111 whslituiçiio <In~ tle patente, sempre <Jne o~ proprielarios o pedirem. 

l\Iinistcrio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria dns Obras PulJJicas.-2a Secção. -N. 8. 
-Rio de Janeiro em lO de Agosto tlo l88g. 

De conformidade com o oillcio n. 155 tle 7 de Abril ultimo, au
toriso V. :-.;. a. mandnr collocar, sempre que o pedirem os pro
pt·ietarios, bacias communs, com apparelhos de lavngcm, em 
substituição das de patente, nos predios em que estas tom de 
ser assentadas pelos contractos em vigor ; nc~lntlo, porém, con
'l,ignado que em nenhum tempo poderá a Companhia. 
Rio de Janeim City Impvovemcnts prevalecer-se de semelhante 
autorisação, nem tão .pouco invocai-a, como direito adquirido ao 
fornecimento de ttcs apparelhos, visto tratar-se de serviço que 
pende de resoluçlb deste Ministerio, 

Deus Guarde a V. S.- Antcnio da Silw~ Prado.- Sr. Enge
nheiro fiscal do Govemo juato á Companhia. Rio de Janeiro 0!JJ 
lmprc;ve men(s. 
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N. 65- EM 18 DE AGOSTO DE 1888 

Determina rpe se pr<Jmova nccordo com a Directoria da Estrada de 
Ferr,1 D. Petlro li para sPrviço \elegr~phico mutuo, lavranclo-se 
contracto, qnP- st1 flntrnr:.i. ~m t?xccnçfio (lcpois (le nppro\·<ulo por 

e>te 1\li,istet·io. 

l\linistel"Ío dos Negocies da Agricultura, Commercio e OIJras 
Publicts.- Gabinete.- Rio de .Janeiro em 18de Agosto de 1888. 

Verificando-se actu tlmente a impossibilidade de serem acceitos 
nas estações da Estrada de Ferro D. Pedro H os telcg-rammas 
destinados a qualquer ponto do Imperio serVillO pela rede tele
graphica do Estado, e vice-ve!'sa, por fnlta de accordo enh·e as 
adminbtrnções de.,se8 serviço>', nwhos a cargo do Estado, e 
sendo da maior conveniencia fazer cessar tão extraordinario 
facto, cumpre r1ue \". S., sem perda de tempo, estabeleça con
tracto com a Directoria rlal}uella estrada de ferro l' 1ra serviço 
telegrn phico mutuo. 

Esse contracto, qne só cntraril em execução depois do appro
vado por este 1\linistel'io, llevm·á permittir que f'ejam recebidos 
e pagos em todas as agencias telegraphicas do Estado os telo
gl',tmmas que se dostinat·om não só ás diversas estações da Bs
trnda rle Fet'l'O D. Pedro H como ás de qual'lllCI' outra que man
tenha tmfeg-o mntno com ella, e vice-versa. 

l'am facHidacle do serviço, que lm. de resultar de ~9melhante 
providencia, convem ligar :• Estrada de Ferro D. Pedro li á 
rede telegraphica do Estado no~ pontos que Y. S. julgar ne
cessario, tendo em vista que é pen~amento do Governo crear em 
diver;;os ponto;; tlil cid:1de e dos arrabaldes agencias onde possam 
ser transmi ttidos telegrammas para todo c qualr]ner de . .; tino 
dentro c fóra elo Im per i o. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Silva Prarlo.- Sr. Dr. Di
rector üeral dos Tclc~r<lphos. 

N. 66- EM 21 DE AGOSTO DE 1888 

Appt·ova M Inslrucçõe> para a organisação do J>Pssoal e direcção 
technica do~ trabalhos <la Pstratla de ferro de Bag<: a llrugnayana. 

Minis ter i c do3 Negocio;; tht ,\ gricultura, Commercio e Obr<lS 
Publicas.-;;- GaLinete.- Rio de Janeiro em 21 de Agosto de 1888. 

Sua Alteza a Princeza. Imperial Regente, em Nome do Impe
rador, Ha por bem Appt·ovar as Instrucçõ3S que com esta Laixam 
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assignadas pelo Chefe da Directoria das Obras Publicas, para a 
organisação do pessoal e direcção technica dos trabalhos da es
trada de ferro de Bagé a Uruguayana, na Província de S. Pedro 
do Rio Grande dó Sul. 

Palacio do Rio de Janeiro em 21 de Agosto de 1888.- Antonio 
(la Silvrt Prado. 

In!ii!l-rucções a que se ref'ere a l.~ortaria 
supra 

C.\PlTllLO I 

DA DIRECÇÃO TIAS OBRAS 

Art. 1. • A r\irecção das obras rla estrada de ferro tlu Bagé a 
Uruguayana, na Província de S. Pe<lr·o do Rio Grande do Sul, é 
contiada a um Engenheiro-chefe, auxili:ulo pelo pessoal constante 
das 11resentes lnstrucções. 

Art. 2.• Ao Engenheiro-chefe compete: 
§ 1. o Organisar !1S noYas exploraçõe.o e esturlo5, quo se fizerem 

ainda necessarios para a construcçlio da estrada. 
§ 2.• Rever e completar a locação do lraçado rlefinitivo da 

mesma estracla. 
§ 3.• gscolher 03 locaes para as estações, pnarlas, otlleinas e 

mai,; edi flcios. 
§ 4. • Organisar os projectos de execução de todas as obras. 
§ 5. o Dirigir e fiscalisar todos os trabalhos c sm·viços d,t es

trada. 
§ G.• Organisar ou approvar os regulamentos e imtr'ucções no

cessarias para a boa marcha e fiscalisação do3 referidos trabalhos. 
§ 7. o Celebrar c'lm particulares contractos ou :tjnste:> ele ser

viÇos, cessões ou fornecimentos._ 
§ s. o Hequisitar ao Mini,terio da Agl'icultnra, Commorcio e 

Ohr.1s Publicas as encommendas que houverem de ser feitas no 
estr<mgeir·o, forneceu· lo p[lm. ess~ tlm .<_>3 desenhos, especil'icaçõ~s 
e os mlis elementos necessarws, Inclusrve o orçamento approxi
mado d 1. despeza, e tudo em duplicata. 

§ 9.• Promover amigavel on judicialmente a acrp!Ísição ou 
desapropriação dos terrenos e bemfeitorias indispensavei,; para a 
construcção da estrada e de suas obras. 

§ 10. Nomear e demittir os empregados, cujas nomeações não 
pertencerem ao Governo pelas presentes lnstrucções, conceder 
licénça por prazo não excedente de 30 dias e impôr penas em 
conformidade com as mesmas lnstrucçõcs. 

§ 11. [{,emetter ao Ministerio d:t Agricultura, C:ommercio e 
Obras Publicas, até ao dia 25 de cada mez. um réliil01't(J:resu.mido 
dos trabalhos realizad?s no mez an~M!Óf ;11Wir1P~DtW4~.~ cJe·~~ 
lancete das despezas f e r tas e das m0d~~~~ç~~s que h ou ver Mftr~o \ 

;;. ) I~.· ll 
' 11 
1/ 

,. o o'"=>,,'/ 
r:F: :IÍ;>.. _.:;./ 

- ~-' 
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o quadro do pessoal; e até ao dia ·1 de Março de cada anno o 
relataria annual, 0 quadro do pessoal da commissão, c bem assim 
a proposta, com as res})ectivas demonstrações ju3tíficativas do 
cretlíto necessat·io pam as despezas do anno seguinte. 

. Art. :Lo ,\o l\linisterio •la Af!TÍcultul'a, Commcrcio e Obras 
Publicas 'mão remei tidas cópias dos coutractos celebrados e do• 
estutlos dctinitivf'S ela ostt·:uta, inclusi\·e os typos geraes e os pro
joctos espec·i:1e,: do.~ cclilicios e obras cl"arte, a cnj1t conrecção dn
vcrú presitlit• a cctmomi<l compntiYel com a solitlcz e as mai-; con
dições cssenciaes de semelhantes comtt·ncçõr!S. 

Art. 4." A eo:ct·i ptnrnçã.o e e;on tabilidade tias obras set·ão feitas 
segundo ns instt·uc('iíes, liHth l' molrlcs organbados pelo Enge
nheiro-chefe. 

Os orçamentos, dc--;poza~ ocrn!'rcntes e custo ('{foctivo das 
olrras de con~tt•m•r;iio e d,J, ostnrlth :-;crilo estTiptnra•lo, corn mc
thorlo o clareza, por mudo que do prompto se po,.:s:t voriticar a 
despeza real de cnçla espr!cie rio obra. o custo kilumotrico de qmtl
quet• parte da estrnda e-;tud.Hla on construiria, e as causas que te
nhn m moti\·:r tio exce~so no orçarneuto da obra, rJtmmlo i ;to acon
teça. 

Art. 5." Nenhuma obra :;orá executada sem qne precctla pro
jecto e orç~1mcnto, dependendo, alôm disso, tle tlelil.Jemção llo Mi
nisterio da Agt·icultura, Commercio o Obras Publicas o começo 
dos tmlxl!ho~ da constrncçilo, e a J'r'n·ma e ns condiçõm; segundo a:-; 
quacs devem ser IC'Yado-; a clfeito o a~:;entnmento tia via perma
nente e outros serviços 'lHO não trnham ><ido oomprehendido.-; no 
contr<lclo tiiJ empreitatla relativo ús obras de preparação do leito. 

Art. ü." Os trabalhos terão o andamento compativel com os 
cretlitos drstinaclos anmulmenle pnra o pagamento das respe· 
ctivas despezas. 

Art. i. o O Eng-onheiro-chef0 :;e correo;pontlerit tliroctamente 
com o l\linbtcrio da c\gricultnra, Commercio e Obras Publicas; 
cumpre-lhe, poróm, ministrar ao l'resirlentc tia Província todos 
os escla!'ecimentos o informaçl,os rJno pelo mesmo Pt·esi<lentr• 
forem exig-itlo~. 

DO PES~O.\L 

A1't. 8. 0 O P•'3~oal :1. C]lW se refero o nrt. 1• constnrit do 
soguinto cjuarlro : 
1 l~ngenheíro-cltefé com o Yoncímento annna l de .•• 
l 1 o J:<:n~cnheiro, idem i dom ....•....•........... 
S Chefes de secção, cada urn com o Y•mcimento au-

nual rh' ...................•.....•.....•.... 
5 Ajudante;; tio I• classe, idem idem .............• 
G Ditos tlo ~a, irlem idem .•..•....••............. 
(i Condnctorl?s tle la classe, idem i•lem ........... . 

12:000$000 
8:400$00(1 

6 000$000 
4 800$000 
3 600$000 
3 000$000 
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12 Conductores de 2a, classe, cada 'um com o venei-
mento annual de •.•.•.•.....•.•.••..•...•.. 

I Thesoureiro-pagador,com o vencimento annu:Ll de 
:l DJsenhistas, caâa um com o vencimento annual 

de I :800$ a ...•.......... , ................ . 

12[) 

2:400$01)] 
3:600~000 

-1:200,000 
§ I. • Este quadro só será preenchido á medida qnc os traba

lhos o exigirem, e será reduzido logo que o serviço •ht estrada o 
pel'llli t ti r. 

~ 2. 0 Em casos extraor<linarios e excepcionaes voJcr:•, o Eng-e
nheiro-chefe admittir tempOJ'<LJ'iamento Engenheiros extran•!
memrios, com prévia antorisar;ão do l\linbtro. 

Art. !:J.o Além dos vencimentos fixados no quadro pl··~codcntc o 
pessoal f]ne se achar empregado em serviço Je calllpo perceuerá. 
mna g'l\ttificação pro labo1·e de 2!li a G$ diarios para catln. empre
gado, ,.;eg11n1lo o trabalho de que estiver encanegado, os servi<;o:-; 
ex tr;tordinarios de que se achar incumhirlo e as tlillienld::vles de 
:;nhsistencia nos Jogares pal'a onde for de~ tacado. 

i\O Engenheiro-chefe c;tbcrit o maximo da referi•hl ;;ratifica~,;:,, 
<'lll quanto se achar nfl direcção dos trabllllws. ·· 

Ao the>oureiro-pagador, ou a qualquel' empregado do eseri
ptorio que tiver de fazer pngamentos uo Jogar dos trabalhos, scri 
igualmente abonada adiaria de G$ para despE'zas rle viagem. 

Art. 10. O thesonreiro-)Ktgador· c os mais empregados, <tne 
forem incumbidos de fazer pagamentos, terão uma .~Tatiftcação 
addieional para quebras, eorre.wontlcnte a 15 "/o dos i·r:spectivos 
vencimentos. 

Art. 11. O Engenheiro-chefe nome1ra os auxiliar..:!~ e Hscars 
inrlispensavei~, lix:mdo-lhes vencimento diario qne ufw exceda 
de G!), e dctel'minarà o numero e o sala rio dos t'cit<Jres, tralt~.
lhadores e serventes necessarios. 

Art. 12. Serão nomeados : 
§ I .• Por decreto, o Engenheiro-chefe ; 
~ 2.• Pol' portaria do Ministro, sobre proposta do Engenileiro

chefe: o I o I· ngenheiro; os chefes 1le sccçiio, os ajudantes de 
I• class::J e o thesoureiro-pagador. 

§ 3. o Por acto do Engenheiro-chefe, todos os mais empregado~. 
Art. 13. Todos os empregados serão subordinados ao Enge

nheiro-chefe c ohodecerão aos regulamentos c orden,;: quo csto 
Engenhrit·o expe<lir·. 

Art. 14. As faltas commettidas, que não constituírem crime 
definido na Ie:sislação vigente, serão punitlas, segundo a sna 
gmvitlarlc, com as seguintes penas : 

1 . o Ad vertencia ; 
2. • Suspcn>ão ftté 30 dias; 
3. o Demissão. 
O Engenheiro-chefe poderá impôr qualquer destas penas aos 

empregaclos de sua nomeação, e as de ad vertencia e suspensfw 
até I 5 dias aos de nomeação do Ministro, a quem dar:.í. conboci
mento immctliato do acto. 

Al't. !5. O l~ngenheiro-chcfe será suustituhlo em seus impcrl;
mcmtos ou faltas temp01arias pelo 1° Engenheiro, c nn. falta. 

A.- Decisões de 1888 O 



130 DECISÕES DO GOVERNO 

deste pelo chefe de secção mais antigo, cabendo ao Ministro 
designar o substituto interino, si o impedimento prolongar-se por 
mais de 30 dias. 

Art. 16. O the~oureiro-pagador proporá ao Engenheiro-chefe 
o empregado rlo escriptorio que deva substituil-o nos imperli
mentos ou faltas tempol'arias, conservando elle sempre a respon
sabiliLhtde que lhe cahe. 

Art. 17. O Engenheiro-chefe designarit o chefe de secção ou um 
dos Engenheiros do cscriptorio que deva substituir o I• Engenheiro 
em seus impedimentos ou faltas, bem como os substitutos para os 
chefes de secção e rlemais empregados tio serviço a seu cargo. 

Art. 18. As licenças aos empregados serão concedidas até 30 
dias pelo Engenheiro-chefe, e as de maior prazo pelo Ministro, 
de accordo em todos o:> casos com a rlisposiçã<> rio Decreto n. 4487 
de 7 de Março de !Rio. 

Art. 19. As licenças com vencimentos só pod.erão ser conceLlirlas 
a emrregndo C]Ue tenha, pelo meno~, seis mezes de exercício na 
estrada ou em emprego de que tenha sido pa1·a ella removido. 

Art. 20. Nenhum vencimento será pago ao empregarlo licen
ciado, sem que tenh:t registrado a licença no escriptorio centr.l! 
da estrada, com r.lcc:laração do di:1 em que começou a gozal-n, e 
!)em que se achem sa tisfeilrts a~ cxig·encias prescriptas nas leis 
liscaes. 

Art. 21. O thesourciro-p~gador é respons"tvel pelas qu::tntias 
que receber, c sómente as empregnrà it vista de orrlem ::tssignad::t 
ou rubricada pelo Engenheiro-chefe; prest:trá a fianç'l. de 15:000~ 
e ficará sujeito aos regulamentos e instrucções rlo 1\linistet·io <la 
Fazendaem tudo o qne lhe forapplicavel. 

Art. 22. Ao thesom·eiro-p~1gador compete fazer por si e por 
seus anxiliares, devidamente autorisa.dos, todos os pagamentos 
da estrada, qnc não tiverem de ser e ffectuados em outra rep::trti
ção publica em vil'tnrle de contractos. 

Art. 23. O pagamento do pessoal serà l'eito mens '!mente, no 
logar dos trabalho5. 

Art. 24. Os fornecimentos e as contas !Serão pagos no escriptorio 
central, ou excepcionalmente, por or•.lem do l~ngenheiro-chefe, em 
qualquer outra parte ria estro~Lfa. 

Art. 25. As contas e folhas de pas-.unentos que não fore.n satis
feitas até ao encena monto r!e c ttla exercido financeiro, não o 
serão por conta tio seguinte, devendo ser envi::tdas ú Thesouraria 
de Fazenda para o competente processo. 

Art. 26. Ao menos uma vez por mez e em dias indetermint\do:> o 
Engenheiro-chefe examinará a caixa e a escripturação a cargo do 
thesoureiro-pagador. 

CAPITULO III 

DISI'OSIÇÕES GERAES 

Art. 27. Nenhum empregaclo da estrada poderá ser distrahido 
para commissão on serviço alheio ao 1la mesma estrada. 
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Art. 28. Todos os empregados tl<1 e;;tra.·la ~er:to comi,ler,\do3 de 
commissão temporaria, emquanto o c'Jntrario não for re;;olvid'l 
pelo poder competente. 

Art. 29. Haverá no escriptorio central um regi;;tro das no
meações, licenças, promoções, penas e demissão do;; empreg.v1o3 
da estrada. . 

Art. 30. O Engenheiro chefe, dentro •.le suas a.ttrihuiçõe'l, pro
virlenciará provisoriamente nos c •sos omissos 1la.s pressnte~ In
strucções, I]Uando a urgencia tio S9rviço o exigir, e repmscmt'lrá 
immediatamente no Ministro para que este providencie definitiva
mente. 

Secretaria de Estado dos Negocios da Ageicultura, Commercio 
e Obras Publicas em 21 de Agosto de 1888.- J. F. Ptn-reiras 
Ho1·ta. 

N. 67 - EM 24 og AGOSTO 08 1888 

Declara ao Directoc· Gemi dos Correios qne o Governo só acceita r á, 
d'ora em <liante,os protestosjnstificativos de fol'~a maior, '}n:tndo 
feitos de conformidade com o Codigo Commercial. 

Ministerio dos Negocios da Agriculturã, Commercio e Obras Pu
blicas.- Directoria. do Commercio.- }a Secção.- N. 50.- Rio 
de Janeiro em 24 de Agosto de 1888. 

~m resposta ao seu otflcio de 8 do correu te mez, sob n. 27 4, 
cumpre que V. S. (ficando assim mais uma. vez confirmada a 
doutrina dos Avisos de 17 de Novembro de 1888, sob o n. 16, e 12 
de Janeiro de 1886, sob o n. 3, dirigidos ao Inspector das( linhas 
de) navegação subvencionada$ pelo Estado) faça notlftc:\r, pelo 
intermédio do-lnesriio tnspector, ás companhias de navegação 
sob sua fiscalisação, que o Governo não acceitará., mais, tl'ora. em 
diante, os protestos JUStificativos de força maior sinão quando 
feitos de conformidade com o Codigo Commercial. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Silva Prado.- Sr. Director 
Geral dos Correios. 
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N. Gfl - E~I -! DE SETEMBRO DE 1888 

l),,clara em 'fliC cas.> o,; Praticante~ e Carteil'os das Administr~ções 
posLaes de 2" e :1• ela~~' ['Pt'<lcm metaolP da re~pecliva dinria. 

1\linisterio dos ~egocios oh Agr·icultura, Commercio e OlJrns Pu
lJlic.IS.-Dii·ectol'ia •loCommerdo.- i" Sr·cção.- N. 51.-Rio rlc 
,J;meit·o em 4 de Sctemht•o rle IHS::l. 

Em resposta a seu ollicin de lO de,\ n-o.>to proximo lindo, sob o 
n. 285, cem alldit,,mento ao J.vi-;orfeste l\1inistnrio de 12 de 
Junho do conentc anno, declaro a V. S. para seu conhecimento 
e LleYidos cfreilos, que os l'raticante:; e carteiros d[ls Adminis
tt•ações postncs, <le :..'", :.l", -!"c fl" cln.:;sc~. estiío Pomprcltendir.los 
na rcgT<t estaheleeida pelo citado avi>:o, em v1rlude lio qual s .. , 
'l_:lcrdem aquelle,; empregar los metade lia dia ria,. marearia. nos i'\§ :!" 
c 3" do art. 1 :!5 do noYo regulamento postal, qnando doentes. 

Dens Gnarr.le a Y. S.- A11toilio ria Silvu P,·orlo.- Sr. Directol' 
Gera I do> Correios. 

N. G9 - E:\1 li DE SETEi\HliW DE 1888 

Drclara que, int.lepo•n•l•~nlr• da crea~·Etu de um mercado em S. Diog·o· 

deve Rer feilu aceordo provis.,rio eom a diredoria d<t Companhia 
de carris de S. ChriRl<wiio, p:wa o estabe l••cimenV> do I trafego 
Jllutuo entt•e ar['trll:t r:npt•rz:t •' a PStt·nola rle ferro tlu Riu <lo 
Ouro. 

l\1inistorio •lo;; :\eg-ocio;; rla AgTicultura, Commercio o Obras 
Publicas.-Directoria das Ol1ras PÍ!ulicns.- :l• SoPção.- N. 10.
lUo de Janeiro em I I de Setembro de I 888. 

Em resposta ao seu officio ri. 2307 de :3 de Agosto proximo 
11assad.o, declaro a Ym., paea os Iins convenientes, que, inde
]Jen•lente da creação de nm mercado em S. Diogo, p::wa o 
abastecimento da população residente na cidade nova, assnmpto 
sobre o qual nesta •htta me intelligencio com a lllma. Camara. 
l\fnnicipn1 da Corte, püd•J ser feito accordo provisorio com a 
dii·ectoria tla Companhia do carris do S. Chrbtovão, no scn-
1 itlo de realizar-se a providencia lembrada no meu A viso de 
:)1) de Julho lindo, isto e, () estal!elecimento d·~ trafego mntno 
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entre aquella emoreza e a estrada de ferro do Rio do Ouro, 
no intuito de prom'óver, pela tacilidalle, vromptidão e barateza 
dos transportes,. o desenvolvimAnto da pequena lavoura na 
região servitla pela dita. estrada. 

Deus Guarde a Vm.-- Rod•·igo Augusto da SilDa.- Sr. Di
rector das obr,1s do novo ·abastecimento de agua á cidade do. 
Rio de Janeiro. 

N. 70- El\1 lU DE SETEMBRO DE 1888 

.\ulot•isa o EngenheirJ fiscal da e'ilrada de ferro <lc Santos a Jttn
<li:th~· a ~~ii.tar -~ logat· de r~ngenheiro auxiliar da Companhia 
J>:w!istCL, de Yi:ts-ferreas e tlnYiae;, Rem pt•r}tizo <l:ts olorigaçõcs de· 
~en l'::trgo. 

Ministcrio dos Negocio.:; da Agricultma, CommeJ•cio e Obras 
l'nblicas.- Directoria das Obras Publicas.- 1' Sec,:iio.- N. 100. 
- Rio de Janeiro em 19 do Setembro de 1888. 

Em solução do reque1·imento de 22 do Agosto ultimo, no 
<JUal po1liu Vm. licença para acccitar o logat· do Engenheiro 
auxiliar da Companhia Pauli~ta de vias-fcrreas e fluviacs, de
claro-lhe, para os devi<los lins, que conce:lo-lhe a autorisação 
solicitada ; comtanto, porém, qtte Vm. faç.1 o serviço estranho 
ás funcções do seu cargo, fóra das horas em qne tem de estar· 
diariamente no escriptor·io da tisc,1lisação, c som prejuízo das 
obrigações de seu cargo. 

Deus Guarde a Vm.- Antonio da Silva Prado.- Sr. Enge-
nheit·o fiscal da estrada 1le forro de Santos a Jnndiahr. 

N. 71 -EM. 21 DE SETEMBRO DE 1888 

Man<b incluir n:t farifa especial 11. 5 <la Estt·adD. de Ferro· 
D. l'ellro II o transporte de g-arl'afas vazia~ <Jae for,'m importada 
p~los Í'aul'icantc~ e lavrador~s vilicttlas com o fim de voltar~m 
cheias. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 2• Secção.- N. 73. 
-!tio de Janeiro em 21 1le Setembro tle 1888. 

Fica V. S. autorisado a incluir na tat'iftt especial n. 5 e a 
tornar extensivo a todos o.:; mutlieipios Yinhateiros servidos por-



] J4 DECISÕES DO r.oVF.flNO 

I 

e~1sa estrada de ferro, ad instar do que se pratica com as aguas 
m neraes de Caxambti e Contendas, o transporte de garrafas 
va .ias que forem importadas pelos fabricantes e lavradores 
vi iculas, com o íim de voltarem cheias. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Silva Prado.- Sr. Di
rector da Estrada de Ferro D. Pedro II. 

N. :2 - UI! 2\J 1 •1·: SETEMBRO TlE 1888 

Cnn cede permisFiin para que a "'"J:re;a de pro]pngDmentu do ramal 
do Hio B(•lli:o, da es~~la de ferro Leopoldiua, collcque suas 

linhas telqrraphicas nns po~ks do Est<Hic, media !I te dPterminadas 
conclíçi)e~. 

Ministerio dos Negocios da Agricultur<l, Commercio e Olwas 
Publicas.- Diref'toria das Obras Publicas.- 3• Secçiio.- N. 22. 
-Rio de Janei1'0 em 29 de Setl'>mhro de 1888. 

A' vista do que requereu Dini7. de Noronha e Castro, emprei
teiro do prolongamento do 1 amai do Rio Bonito, da estrada de 
ferro Leopoltlinn, f) do que a respeito informou essa Repar
tição em oflkio de 28 de ,\gosto ultimo, resolvi conceder a 
permissão solicitntla para u JJJe,-ma estrada nssentar suns linhas 
telegraphicas nos postes das do E:;tado, no trecho em que aquelles 
postes margeam a dita estJ'it~la no chegm· a 1\lacahé, mediante 
as seguintes condições: 

I." A Companhia estrada de ferro Leopoldina substituirá 
opportunamente os appar·eJIJos Siemens, de que us·t em suas 
linhas, por outros do systemn. .1\forse. 

2. a 1\ mesma companhia prop01•cionará passes g-mtuitos ao 
pessoal das !inlras do Estado em serviço, e transporte tambem 
gratuito do respectivo material de conservação. 

O que declaro a Ym. p11ra seu conhecimento e Iins conve
nientes. 

Deus Guarde a Vm.- Antonio da Silva Prado.- S1'. Director 
Geral da Repartição dos Telegraphos. 
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N. 73 -EM 29 DE SBTEM BRO DE 1888 

Estabelece regr~ "oJ:!r~ {(desconto dos vencimentos do3 empregados 1~ 
Director:a Geral dÓ!! Correios, quando comparecem depois de en-
cen·:vlo c> pontn. ', 

1\lini,;teriodos Negociosd<t Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas.- Directoria. do Commercio.- 1 a Secção.- N. 63.- Rio 
de Janeiro em 29 de Setembro de 1888. 

Em resposta a seu officio de 6 do corrente mez, sob n. 231, 
relath o ao desconto que devem soffrer em seus vencimentos 
os •·mpregados dessa Directoria Geral, quo comparecerem de
pois de encerrado o ponto, declaro a V. S., para seu conheci
meu to e devidos e1Teitos: Jo, que o comparecimento depois 
daquelle encerramento, quando justificado, deve importar a 
perda do metade da grntifica<;ão ; 2", o chefe do serviço é o com
petente }'ara conhecer das razões justificativa,.; ela demora ; 3•, o 
comparecimento, hora e meia depois do mencionado encerra
mente•, deve ser considerado como não justificado, importando a 
pei'da r! e todo o vencimento, como prescreve o art. I 85 § 2• 
do novo regulamento postal. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio daiSilva Pmrlo.- Sr. Director 
Geral elos Correios. 

N. 74- EM 4 DE OUTUBRO DE 1888 

Fixa o prazo a partir do qual devem ser abonados os 'encimentos ao 
pe~«>nlnomeado pal'aa estracla de ferro de Bngé a Urng•tayana. 

l\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Pul,Jicas.- Directoria das Ohras Publicas.- 2a Secção.- N. !)).
Rio de Janeiro em 4 de Outubro ele 1838. 

Declaro a Ym., em solu<;ão its consultas feitas por officio de 12 
de SetemlTo \lroximopassado: 1", que aos Engenheiros nomeados 
para a conums,ão incumbida da direcção das obras da estrada 
de ferro de Bagé a Uruguayana, na Provincia de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul, devem ser abonados os respectivos venci
mentos a contar do dia do embarque ou partida para a referida 
Pro,·incia, sendo considerados desde esta data no exercício dos 
seus cargos, embora tenham sido pela primeira vez nomeados, 
salvo apenas quanto ao chefe da commissão cujo exercicio é con-
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tad~ do dia 1 de. Setrmibro ultimo, em qne de facto começou; 2•, 
que os mesmos Eogcnheit·os póde Vm. conceder transportes por 
conta do Estado nas estradas de ferro que tiverem ue percorrer 
ató ú séde da secção omkl forem servir. · 

Deus Guarde a Vm.- .t111onio da Silva Pj"(ulo.- Sr. Enge
n!teiro-clwfc da commissão incumbida tia constrncção da estrada 
,Je f'r_,rrc r\,~ lh,~tó a Urugnayaua. 

~- iS K\I 4 DE OUT[BRO DE 1888 

D~cl:,ra r; a~ com relaç::to no snpcrintc ndente <la eRtrada de ferro Con<l~ 
<l'Eu oppor-se ao p:tgamenln do impost•) de transmi~3ão ele pt·o
pri"edade, já foi a questiio_res()hicla p~; OrdÉnÚ do '1 hesouro N~cio-
,.;J~·. 1G8 ele• lO <le ;\lorembro de 18:3:-i. · 

.LÚinisterio dos Negocios tlr, Agricultura, Commercio e Obt·as 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- Ia Serç;.lo.- N. 1.
Hin cte .Taneiro 01114 do OutnlJro de 1888. 

I IIm. e Exm. Sr.- Por officio de 22 de Agosto do anno pas
f-. \elo, commnnicon a este l\linisterio a Thesouraria de Fazenda 
úe~S(t Pt•ovincia quo a ~~uperintendencia da estrada de (erro 
Conde il'En, depois de haver pedido guh\ para etfectuar o paga
mento de 3:30:.!$267, importancia rlo imposto de tmusmissão de 
propriedade correspondente a diversas desapropriações realiza! las 
r,cla com~anhia da mesma estrada, oppoz'á:intimação feita p:~ra 
a satisf:1ção do dito paga111ento as razões constantes do olficio que 
r~metteu-me por cópia. 

Em resposta declaro a\'. Ex., para os fins convenientes, qne 
já foi resolyida pela Ordem do Thesouro Nacional, de n. IG8 de 
iO de No.-embro de 1885, a questão levantada pela dita compa
nhia sobre o imposto de transmissilo de propriedade a que está 
~!Jjeita. 

Deus Guarde a V. Ex.-Antonio ela Silva Prado.- SI'. Pl'e
sirl~nte da Província da Parahyba do Norte. 
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N. 76- EM li DI<: OUTUBRO DE 188,.; 

Recommenda que s~ja recolhido ao Thesonro N:•cional, eomo receita 
even tua! do Estaclo, o prodndll tla V<'IHla <I<• ciueo e·:. 1·:•lloR j;\ im
pr~~taveis ao s~rvi~o do eot·po ele IJomiJeirc:~. 

!\Iinistorio dos Negocies da ,\gricultuea, Couunorcio e Obras 
Publicas.- Directoria. das Obras Publicas.- ::a Sc<·r;ii<•.- N. :!6.
]{io ele Janeil·o em 11 de Ontubro de 1888. 

Pelo seu otficio de 3 de Sete muro proximo passado, n. 23'2, fiquei 
sciente de ter~se elfectuado a. venda, em hasta publica, nos 
termos d& autorisa~;<'io constante do meu Aviso de 7 de Agosto 
linrlo, de cinco cavallos já imprestaveis ao serviço <lesse corpo, 
mediante a quailtia total de 252$000, que deverú ser recolhida ao 
Thesouro Nacion~ll, como receita eventual do Estado, Yisto não 
ser a1lmissivel applicar-se aquella quantia á caixa de beneficen
cia, na fôrma indicada por Y. s .. , em face do quê preceitua o 
art. 85 do Reg-ulamento approvado pelo Decreto n. \!829 de 31 
de Dezembro ae 1887,comhinado com o n. VII,§ 1•, art. 7• <la 
Lei n. 3349 tle 20 tle Outubro tlo mesmo anno. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Silva Prarlo.- Se. Com
mandante Geral do corpo de bombeiros. 

N. 77-E:\I li DE OUTUBRO DE 1888 

Manda reprchcnder o encarregado do districto tcl~gt'3phico da cidad<' 
da Yictoria, Província do Espírito Santo, pelo facto de niio haveL' 
transmittido á respectiva PL·esidencia a noticia official <la chegada 
ele Suas 1\lagesba<lec> Imperiaes á Côrte. 

Ministerio dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 3a Secção.- N. 25. 
- Rio de Janeir·o em li de Outubro de 1888. 

A Presidencia da Província do Espírito Santo trouxe ao conhe
cimento deste Mlnisterio o facto de não lhe ter o encarregado 
do distt·icto telegraphico da cidade. da Victoria feito a. devida. 
communicaçii.o do telegramma expedido pela. estação central, 
noticbndo a chegada a esta Corte de Suas 1\lagestades Imperiaes, 
limitando-se aquellc funccionario a. transmittir semelhante noti
cia á imprensa da dita cidade, com esquecimento da precedencia 
fJU8 cabia á primeira autoridade da Provincia. 
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A' vista da irregularidade de tal prooedimento, e do que in
forma Vm. em officio de ll de Setembro proximo passado, 
n. 142, autoriso-o a mandar reprehender o empregado de quem 
se trata, providenciando, outrosim, de modo a que semelhante 
facto jámais se reproduza. 

Deus Guarde a Vm .- Antonio dg. Silva P1·a lo.- Sr. Director 
Geral da Repartição dos Telegraphos. 

N. 78- K\1 13 DE OUTUBRO DE l8R8 

Declara que terão passagem de ia clas~e na estrada de ferro d,, Qua
rahim a Itaqui os gual'das da Alfandega e na 2a classe os criados 
dos mesmos gnar1hs e q•w.nsqner o1ttros ~gentes qne os t"nham de 
acompanhar. 

Ministerio dos Negocias lia Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 1' Secção.- N. 108. 
- Rio de Janeiro em J:3 de Outubro de 1888. 

Por officio de 21 de Julho proximo findo pede Vm. que se lhe 
determine o modo pelo qual deve ser cumprido o A viso deste 
Ministerio de 23 de Junho ultimo, acerca das passagens que 
devem ter nessa ferro-via, qnanrlo em funcçõc.,; fiscacs, os guar
das da Alfandega. 

Em resposta declaro a Vm., para os devidos effeitos, que os 
ditos guardas devem ter passagem de Ja classe para completa 
vigilancia sobre todos os passageiros, conf0rme exigfl o serviço 
fiscal de que são incumLido~, e que os criados dos mesmos guar
das e quaesquer outros agentes que os tenham de acompanhar 
para desempenho daquelle serviço, terão passagem de 2a cLtsse, 
podendo penetrar nos carros de la chsse quando i.~ to se fizer 
preciso e for exigido pelos guat·das, a cujas ordens estiverem. 

Deus Guarde a Vm.- Antonio da Silva PrrJ.do.- Sr. Enge
nheiro fiscal da estrJ.da de ferro de Quarabim a Itaqui. 
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N, 79- EM 15 DE OUTUBRO DE 1888 

Declara q tte fica indeferido o pedido ·da estrada de ferro Central da 
Bahia, para ser inc:luida no custeio da mesma estrada a quantia de 
2:\176$910 de differença dos ~et1cimentos do representante, do su
perintendente e do chefe da locomoção, fazendo sohr;, Mte assumpto 
oh,ervaçôes. 

MiniSterio dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- la Secção.- N. 109. 
-Rio de Janeiro em 15 de Outubro de 1888. 

Em solução do requerimento da comp:mltia tles;;a estrada de 
ferro, p-?diudo que seja incluUa no custei0 d,t mesma estrada a 
quantia de 2:976$910, differença dos vencimentos do represen
tante, f\0 SUperintendente e do chefe da locomoção, qne uei
Xar<\111 de entrar nas contas de Janeiro a Junho do corrente 
anno, declaro-lhe, para os fins convenientes, que fica it1•Jeferido 
em ambos os pontos o mencionado requerimento; porque as 
glozas contra as quaes reclama a companhia foram feitas de 
accordo com as ordens em vigor. 

Em virtwle dessas ordens, não podia o superintendente e 
representante da dita companhia licenciar-se ~em previ:t auto
risação do Governo, como lhe foi advertitlo por Vm.; e no caso 
de accumulo das funcções de superintendente e chefe da loco
moção pelo proprietario do ultimo dos mencionados cargos, só 
podia este receber um terço dos vencimentos marcados para o 
chefe dft locomoção, conforme a decisão constante do A viso 
n. :32 de 3 de Março de 1883, relativamente a caso analogo. 
Outrosim, declaro a Vm., para os devidos fins, que o Governo 
não admitte accumulo das funcções constantes do quadro do 
pessoal, sinão excepcionalmente, por licença ou fallecimento do 
respectivo funccionario. Si a companhia achar que o serviço 
póde ser feito com menor numero de empregados, deve propôr 
as reducções que lhe parecerem convenientes. 

Deus Guarde a Vm.- Antonio da Silva Prado.- Sr. Enge
nheiro fiscal da estrada de ferro Central da Bahia. 
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N. 80- EM 19 DE OUTUBRO DE 1888 

cJêa o Jogar de a.inthntc~ do t!Jesoureiro-pagador no prolongam~nto 
! . <la estl.'ad:l de ferl'O de Batta·i t r. 

Ministerio dos Negocias da Ag!'icultura, Commcrcio e Obrns 
Publicas.- Rio tle Janeiro em 19 de Outubro de 1888. 

Sua 1\lagestade o Imper.1dor, Modificando o quadro do pesso~l 
constante do :-~rt. 3° das Instrucções approvadas por Portarw. 
de 5 de .Junho do correu te anuo para a direcção das obras do 
prolongamento da estrada de ferro de Baturité, na Província 
do Ceará, Ha por hem Crcar o Iogat' de njudaute do thesonreiro
pagador, co:n o nmcimento mmnal de 2:400:<; e sujeito a pre
:;tação de fiança na importancia de 6:000$000. 

Palacio do Rio de Janeiro em HJ de Outubro de 1888.- Anto11ío 
da Silva Prado. 

N. 81- El\I Hl DE OCTUBRO DE 18K8 

.\ltera o art. f.lj das tarifas e condições r~gulamentarcs em vigor n:t 

K;tr:ula tlc Ferro D. P<'dro Il. 

l\Iinisterio dos Negocios da Agricultnra, Comrnercio e Obras 
Publicas.- Directoria d:1s Obras Publicas.- 2'' Secção.- N. 78. 
-Rio de Janeiro em W de Outubro de 1888. 

De inteiro accordo com a proposta constante do o1Hcio 1ue 
V. S. dirigiu-me em I do corrente mez, fica alterado o art. 45 
das tarifas o condições regulamentares em vigor nes>a estrada, 
do seguinte mo;lo: 

O;; saccos ntzios em retorno e os sacco; vazios novos, en
viados para voltarem cheios, são transportados gratis e devem 
ser reunidos em pacotes solidamente atados. A nota de expe
dição desses saccos vazios, usados on novos, não devo indicar o 
numero de saccos: só se admitte a indicação Jo numero do pa
cotes e do peso englobado da expedição. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Silvn Prado.- Sr. Directm· 
da Estrada do Ferro D. Pedro li. 
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N. !32 - EM 19 DE OUTUBRO DE 1888 

.\pprova a lliUdança. do ponto de entroncamento da e~trada de fet•t•o 
,\e Pot•!.o Alegre a Cacequy com a tle Bagé a Uruguayana, 

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Crnnmercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obra-; Publicas.- za Secção.- N. 100. 
- Rio de Janeiro em em 19 de Outubro de 1888. 

Declaro a Vm., par.:t seu conhecimento e •lcvido:; ciTei tos, que 
approva este Ministerio a morlificaçfio lll'oposta por ess t Dire
ctoria para a mudança do ponto de entroncamento dessa estrada 
com a de Bagé a Uruguayana, de inteira conf 'rmifbde com o 
projecto a que allurJe o o!Hcio. n. ü08 de JG de ~Inrço do corrente 
anno. 

Deus Guarde a Ym.- Antonio da Silva Pmdo.- St·. Director 
Engenheiro-chefe d~t estrada de ferro de Porto i\legrc a Cacequy. 

-Deu-se conhecimento ao Engenheiro-chefe dn e;trada 1le 
Fet•ro lle Bagé a Uruguayana. 

N. 8-i-EM 23 DE OUTUBRO DE 188R 

S•tbmette ao par!lcer da Secção dos Negocies do Imperio do Conselho !le 
Estarlo a que~tão relat~va it applicação do disposto na clausula 18• 
do contraclo celebrado com a« Sociedade anonyma <lo gaz do Rio de 
Jnneiro ». 

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Puhlicas.- Directoria das Obras Publicas.- 3a Secção.- N. 13. 
- Rio de Janeiro em 23 de Outubro de 1888. 

lllm. e Ex'm. Sr.- Em virtude da clausula 18a do contraclo 
approvado pelo Decreto legishtivo n. 32i8 de 2ü de .Tunho de 
1886, não poderia exceder de 8°/0 ao anno o maximo dividendo 
a distribuir no lo semestre pela «Sociedade anonyma do gaz do 
Rio de Janeiro~. tendo ·Sido, outrosim, estabelecido <]ne cada re
!lucçfio de dous réis feita no preço do gaz autorisaria o au
gmento de 1 •/. nos dividendos seguintes; e, vice-versa, sempre que 
o dividendo baixar terà. a socieuade anonyma o direito de ir nu
gmentamlo dous réis no preço do gn.z, na mesma proporção, até 
attingir o preço fixado no contracto. 

A clausula 24 .. impõe a referida sociedade e sob as peJ;Jas da de 
n. 33 a obrigação de apresentar s11u balanço semestralmente ao 
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~ 
'overno, que poderá, si for preciso, mandar examinar a respe
tiva escripturação e exigir além disso em cada semestre os escla
ecimentos alli indicados na za parte. 

Consta, entretanto, dos papeis inclusos que aquella sociedade, 
seando-se no art. 18 dos seus estatutos, approvados pelo 

ecreto n. 9609 de 22 de Junho de 1886 e modificitdos pelo de 
h. 9711 1le 29 de Janeiro do anno proximo passado, apresenton o 
primeiro balanço referindo-se ao período decorrido des1lo 1 de 
Setembro de 1886, data em que tomou po>se da fabric~t o suas 
dependoucias, até 31 de Dezembro ultimo, e, nii.o obstante vet•i
ficar-se por esse documento l]ne os •tividendos distribuídos cor
respondem a mais de 8 °/o do fundo social representado por 
acções privilegiad<lS na fórma do art. 4°, não só ella contesta, 
pelas crmsiderações expandidas no officio do seu gerente dirigido 
ao Inspector Geral da illuminnção, em 25 de .Julho do corrente 
anno, haver sido attingido o limite estabelecido no conttacto, 
como ainda deplura qne por pNZO longínquo não seja dado prever 
a realização das circumstancias que determinem qualf)ucr reduc
ção no preço do gaz, por elfl'ito da clausula IS.a 

Sua Mag-e~tadc o Imper,ldor Manda, portanto, que a Secção dos 
Negocios 1lo Imperio do Conselho de Estado consulte a respeito 
com o sen parecer, servindo V. Ex. de relator, c tendo em vista, 
além do mais que occorrer-lhe e interessar ao presente pro
cesso, habilitar o Governo Imperial a tomar providencias efficazes 
para a execução do contracto na parte que e5tatue o objecto da 
duvida suscitada. 

E como o principa I fundamento das divergencias provêm de 
pretender a sociedade anonyma que na applicação da clausula 18• 
do contracto o calculo dos dividendos deva ter por base a tota
lidade do capital corre~pondente ás acções e às obrigações que 
figuram no seu balanço, convem que se precisem de modo a evi
tar duvidas futur::~s, quer a especie tio capital em questão, quer as 
condições em. que possa solfrer qualquer alteraçiio à mediria que 
a sociedade anonyma for, por um lado, desenvolvendo a industria 
que explora, e, por outro lado, amortizando as obrigações emitti
das, cuja importancia é presentemente igual á das acçõas pri
vilegiadas. 

Deus Guarda a V. Ex. -Antonio da Sit'Da Prado.- A S. Ex. 
o Sr. Conselheiro de E:>tado Visconde de Ouro Preto. 
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N. 84 -EM 31 DE OUTUBRO DE 1888 

Declara indeferid') o requerimento da estrada de ferro S. Paulo e 
Rio de Janeiro, com relação a ser alterada a clausula 5a das que 
baixaram com o Decreto n. 5607 ile 25 de Abril de 1874, no sentido de 
obrigar-se a formar seu fundo dc1 reserva, e recommenda que seja in
timada a referi<la estra<la para •lar cnmprimen to á alltH!i<la dispo
sição. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obrus Publicas.- la Secção.- N. 1 H\. 
-Rio de Janeiro em 31 do Outubro de 188R. 

Indeferindo o requerimento pelo qual solicitou a companhia 
dessa estrada de ferro fosse alterada a clausula 5" das que bai
xaram com o Decreto n. 5607 de 25deAbril de 1874, no sentido 
de obrigar-se a form:1r seu fundo 1le reserva, de que trata a mesma 
disposição, sómente depois de seus lucros liquidos terem attin
gido ao dividendo de 7 a 7 !I, •;. sobre o respectivo capital, recom
mendo a Vm. que intime a mesma companhia para dar cum
primento á alludida disposição que impõe-lhe, sem restricção 
alguma, a obrigação de formar o dito fundo de reserva. 

Deus Guarde a Vn1.- Antonio da Silva Prado.- Sr. Enge
nheiro fiscal da estrada de ferro. S. Paulo e Rio de Janeiro. 

N. 85- EM 7 DE NOVEMBRO DE 1888 

Nega o abono de gratificações extraordinat"ia.s ao pessoal do prolon

gamento da e~trad;1o de ferro de Pernambuco titulado, por não ser-lhe 
applicavel o art. 65 do regulamento em vigor no mesmo prolonga

mE-nto. 

Ministerio dos Nes-ocios da Agricultura; Commercio e Obras 
Publicas.- Director1a das Obras Publicas.- 2a Secção.- N,llO. 
-Rio de Janeiro em 7 de Novembro de 1888 . 

. Declaro a Vm. para sua iptelligencia que, não sendo applica.vel 
ao pessoal titulado a disposição do art. 6li. . .d.a-~am,eJ;tto em 
vigor nessa estrada, não jióde ser apn ... ~n.1~t r,w~t~ !(j~tlt~r ,.,....~n. 1:.) t·4,1;1 , 

o'\' AO~~ 1 
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'essl Directot·ia. em oJllcio n. 1432 de 27 de Setembro ultimo, para. 
o abono de gratificações ao mesmo pessoal a titulo de remune
ração por serviços extraordinarios. 

Deus Guarde n. Ym.- Antonio rk Silva P1·ado.- Sr. Director 
Engenheiro-chefe interino do prolongamento da estrada de 
!ferro de Pernamhuco. 

'AA:/V·'.:f\A"'-'P 

X.~!'.- E~l 14 DE ~0\'E:\IImo DE 1888 

I:=:enta d(' tnx:;t os s:tt'C.JS yazio~ e:n rntot"ll'J on novos e·nviatlo~ para 

,.,,H:tl't?!ll ell . .:o:. na ~.;;fl'ada d~· fen·o d~~ Hat n·itC. 

l\1inisterio •lo..; 1\e>gucios dn .• \g-eicnllnrJ, Commercio e Olll'<1S 
Publica;;.- Dit·ectori:i d>1S Obras'í'uhlicas.-::!a Secção.- N. li:J. 
- H.io •lc .Janeiro em 14 de No1·em1Jt·o tlc IK88. 

Fica Vm. autori~ado a. applicw ll•33Srr fcero-via n seguinte 
rlisposição nltinmmente em vigor na Estrada de Fer1·o D. Pe
dro 11, em snhstituição th taxa por essa Direetoria :Hiuptada para 
torla a especie de vasilhame em retorno, segundo communi
cou-me em Ci •lo Set9mbt•o proximo lindo, em cumprimento <lo 
Aviso Circuhw n. 7, •b 23 de Julho do corrente anno: 

« O;; s:1ccos vazio~, em retorno, e os saccos vazios novos, envia
dos para voltarem cheio;;, são transportados gratis, e deYem ser 
reunidos em pacote;; solidamente atados. 

A nota de expedição desses saccos vazios, usados ou novos, não 
deve indicar o numero de saccos: só se atlmitte a indica<·:io do 
numero de p;lcotes e •lo peso englobado da expedição.» , 

·Deus Guarde a Ym.- Antonio ,z,l Silva P.·cdo.- Sr. Dil'<'ctor 
da estrada de !'erro de Batnrité. 

N. Si - E:\ I l :J DE NOVEl\IHRO fiE 1888 

Prohibe toda e qnnlq:te~· ea~ornn!3n<lu. de m:tt~rial ao Cnmmis.,al'Ío·<lo 
G:H'ern'l na l~'ll'clJ•a. 'J'I'! n;lo sejr~. pnt• i!lt'rme:lio lle~te Minist't'io. · 

1\Iinisterio rlos Ne:;·ocio!'l da Agricultura, Commorcio e Obra,; 
Publicas.- Directoria das Obras Pnblic.ts.- 2a Secção.- N. \10. 
-Rio do Janeiro em 15 de Novembro de 1888. 

Dando conhecimento a V. S. da expedição tias ot•dens noCJSSft
rias para a abe1·tnra do credito de Frs. ti.~OO, na l>Jlegaci~t do 
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Thosouro Nacional em Londres, para occort'er ás despezas da 
encommemla requisitada directamente por essa Directoria ao 
Engenheiro Antonio Augusto Fernandes Pinheiro, na Europa, de 
que trata seu officio n. 332 de 22 de Outubro proximo findo, 
cumpre que V. S. tenha por muito recommendado a st1·icta ob
servancia da Circular, que por cópia remetto-lhe, de 8 de Abril de 
Hl85, pela qual ficou terminantemente prohibida toda e qual
quer en.?ommenda de nmtot•ia\ ao Commiss:1rio do Governo na 
Europa, a não ser por intermmlio deste Ministerio. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Silvtt J>rado.- Sr. Director 
da Estr,ula de Ferro D. Pedro I!. 

N. 88 - EM 15 DE NOVEMBRO DE 1888 

Declara que foi restabelecida a gratificação addicionnl que pe1·cebiám 
o Administrador e o Contador da Administração dos Correios do 
Amazonas antes da promulgação do Decreto n. 9912 A, de 2G de 
Março deste anno. 

Ministerio dos Negccios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Ja Secção.- Directoria do Commercio.- N. i9.
Rio de Janeiro em 15 de Novembro de 1888. 

Em resposta a seu officio de 3 do corrente mez, sob o n. 406, 
rometto a V. S. para sua intelligencia a cópia inclusa do Aviso 
n. 19ft3 que a 12 do dito mez foi dirigido ao Ministerio da Fa
zenda, para o pagamento da gratificação addiciona1 que per
cehiam o Administrador e o Contador dos Correios do Amazonas, 
antes da promulgação do Decreto de 26 de Março deste anno. 

Deus Guarde a V. S.- AHtonio da Silva P1·ado.- Sr. Director 
Geral dos Correios. 

A.-DecisõeR de 1888 10 
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N. 89- EM 21 DE NOVEM9RO DE 1888 

beclara que para o Director da estrada de ferro do Paraná. receber os 
seus vencimentus, hasta ser considerado profissional pela mesma 
e~trada, á qu~l co111pete fazer a nomeação. 

Ministerio dos Negocias d<t Agricultura, Commercio e Obras 
Pu blica.s.- Directoria das Obras Publicas.- I• Secção.- N. 134. 
- Rio de Janeiro em 2! de NoYembro de 1888. 

Em resposta ao o!llcio de 24 de Outubro proximo llndo, pelo 
qual \'m. consulta si parn o Uirocto!' dessa edtrada de ferro per
ceber os vencimentos de que ti·a ta o A viso de~ te Ministerio de 
n. 7, de 15 de üutubeo ultimo, precisa ou não apresentar o seu 
titulo scientíllco, declaro a Vm., para os devidos effeitos, que 
deve ser considerado profissional para o que dispõe o alludido 
aviso, quem como tal for apresent ulo pela companhia, á qual 
compete fazer a nomeação para .o referido cargo. 

Deus Guarde a Vm.- Antonio da Sil1Ja P1·ado.- Sr. Enge
nheiro fiscal tia estrada de ferro do Paraná. 

N. go- El\1 21 DE NOVEMBRO DE 1888 

Altera o A \"ÍSO de 24 ele Agosto degte anuo, a respeito elos protestos 
justificativo'> dos ca<;os de força maior. 

Ministel'io dos Negocias dit Agt·icultura, Commercio e Obrns 
Publicas.- I• Secção.- Directoria do Commeecio.- N. 7.
Rio de Janeiro em 21 de Novembr·o de l88R. 

Declaro a V. S., para seu conhecimento e para que o faça 
constar ás companhias de navegação subvencionadas pelo Es
tado, cujo serviço e;;tá sujeito á. sua fiscalisação, qne d'ora em 
diante, para a justificação dos casos de força maior, bastará, em 
logar das formalidades exigidas pelo Codigo Commercial, que, 
como foi reqnerirlo, as ditas companhia'!, ao pedirem pagamento 
da respectiva subvenção, apresentem a este Ministerio o protesto 
lavrado a bordo dos competentes p tquetes pelo Tabellião do 
primeiro porto a que chegarem, depois dos ditos casos. 

Deus Guarde a V. S.- .4ntonio da Silva Prarlo.- Sr. Inspector 
das linhas de navegação Sllbvencionatlas pel•J E~tado, na C<kto. 
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N. 91 -EM 26 DE NOVEMBRO DE 1888 

Autorisa a venda !Í « Soeiedad~ anonyma do gas do Rio de Janeiro • de 
2.279 eolumnas, que pertenceram á extineta illuminação a gaz-globo, 
mediante o preço de 14$ cada uma. 

Ministerio dos Negocio;; da Agricultura., Commercio e Obras 
Pllblicas.- Directoria das Obras Publicas.- 3a Secção.- N. 53. 
-Rio de Janeiro em 26 de Novembro de 1888. 

Em solução á duvida exposta em seu officio de 22 de Setembre 
proximo passado, n. 173, com relação ao meu A viso de 20 do 
mesmo mez, sob n. 46, autoriso essa 1nspectoria a vender á « So
ciedade anonyma do gaz do Rio de Janeiro» não só as 1.027 co1um
nas de uma peça do typo geral, como tambem as 1.252 de tres 
r.evas do typo forte, ao todo 2. 279, que pertenceram á extincta 
1lluminação a gaz-globo, mediante o preço de 14$ cada columna. 

Deus Guarde a Vm.- Antonio da Sil~a Prado.- Sr. Inspector 
Geral da illuminação da Côrte. 

N. 92 - EM~26 DE NOVfl:MBlW DE 1888 

Acerca da concessão de terras á. margem da estrada de ferro do Cor
covado, para a edificação de predios. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.-·Directori<t das Obras Publicas.- 3a Secção.- N. 52. 
-Rio de Jàneiro em 26 de Novembro de 1888. 

Illm. o Exm. Sr.- Tenho a honra de devolver a V. Ex. o 
requerimento documentado de Augusto Cambraia & Comp. pe
dindo a concessão de terras á margem da estrada de ferro do 
Corcovado, para a edificação de predios. 

Prestando a informação a que allude o officio de V. Ex., de 29 
de Agosto de 1877, n. 254, cumpre-me declarar, para que chegue 
ao conhecimento da Augusta Camara dos Srs. Deputados, que, 
segundo informa a Inspectoria Geral das Obras Publicas da Côrte, 
semelhante pretenção não esta em condições de ser attendida, 
por ser prejuaicial ás aguas o mattas que o Estado conserva com 
empenho e sacrificio, motivo pelo qual jit por vezes este mesmo 
pedido ha sido indeferido pelo Ministerio a meu cargo. 

Deus Guarde a V. Ex.- Antonio da Sil~Ja Prarlo.- A S. Ex. 
o Sr. 1° Secretario da Camara dos Deputados. 
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N. 93 -EM I DE DEZEMBRO DE 1888 

f Approva as Instrucções para a revisão geral dos estudos, direcção e 
' administração dM obras do prolongamen!l' da estrada de ferro 

rlo Sobral. 

Ministerio dos Negocio:> da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro:em 1 de Dezembro de 1888. 

Sua l\Iagestade o Imperador Ha por bem Approvar as Instruc
ções que com esta baixam assignaóts pelo Chefe da Directoria das 
Obras Publicas para a revisão geral dos estudos, direcção e 
administração das obras do prolongamento da estrada de ferro 
do Sobral, na Provincia do Ceará. 

Palacio do Rio do Janeiro em l de Dezembro do 1888.- Antonio 
da Silva Prado. 

Iustrucções a quo 101e re:f"ere n Portaria 
supra 

CAPITVLO I 

IJIR ECÇÃO B I'ESSOAT, 

Art. I.• A direcção c administração dos estudos e construcção 
das ohrns do prolongamento da estrada de ferro do Sobral serão 
confiadas a um Engenheiro-chefe. 

Art. 2.• Ao Engenheiro-chefe compete : 
I. Nomear e demittir os empregados que não forem de nomea

ção e demissão do l\linistro da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas. 

li. Proceder ú revisão dos estudos feitos entre Sobral e Ipú, 
modificando-os conforme convier ; organisnr as novas explora
ções que forem autorisadas além deste ultimo ponto nas con
dições que se determinarem ; dirigir e administrar a constrncção 
das obras. 

III. Fazer a locação da linha e de todas as ol1ras; organisar os 
projectos de execução e os respectivos orçamentos, e dar começo 
aos trabalhos, independentemente de approvação pelo Governo 
dos estudos definitivos, communicando, porém, tudo immcdiata
mente ao 1\finisterio. 

IV. Escolher os locaes pnra as estações, parndas e mnis edillcios. 
V. Organisar e expedir os regulamentos, instrucções e ot'dens 

de serviço, necessarios á boa marcha dos trabalhos e á policia dos 
trabalhadores; devendo, para este ultimo caso, entender-se com 
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o Presidente da Provinci:~., que providenciará sobre o melhor 
meio de m1nter a ordem nos arra.iaes e centros de reunião. 

VI. Fi1zer os necessarios contractos p1.ra acquisição de mate
riaes, com excepçã.o de trilho3 e seu;; accessorio;;, e trem rodante. 

VIl. Fazer as desapropriações dos terrenos que tiverem de Sdr 
occupados pelo leito da estrad:~. e suas dependencias, e mandar 
indemnizar os prilprietario3 tllts bem feitorias existentes nos mes
mo;; terreno.s. 

VIII. Autorisar todas as despezas do serviço a seu cargo, 
dentro da verl:la que p::tra esse serviço tivel' sido consignada na 
respectiva lei de orçamento. 

IX. Remetter ao Governo, até ao dia 25 de cada mez, um 
relatorio resumido dos trabalhos em execução, e um balancete 
das despezas feitas, tudo do mez anterior ; e, até ao dia l de 
Março de c::tda anuo, um relatorio circumstanciado de todos os 
trahalho3 executados clurante o anuo prece1lente, acompanhado 
de um h tlauço geral. 

Art. :3.o O pessoal da estratla constará llo seguinte quadro : 
l Engenheiro-chefe, com o vencimento annual <le.. 12:000$000 
l 1° Engenhe!ro, idem.......................... 8:400$000 
2 Chefes de secção, c,\da um com o vencimento 

annual de ..•.....•..•.......•...........•. 
2 Engenheiros de Ia classe, idem .•..•....•.••••. 
2 Ditos de 2" cla.sse, idem ................•...... 
5 Conductol'es de 1" classe, idem ............•... 
7 Ditos de za classe, idem .•.•.•.•............... 
2 Auxiliares de I a classe, idem ..•.....•.•....... 
3 Ditos de za classe, idem ......•...•..•......•. 
2 De.senhistas, cada um com o vencimento annnal 

6:000$000 
4:800$000 

3:6001000 3;000 000 
2:400 000 
I :920 000 
I :500 000 

de I : 800$000 • . . . . .. .. . • .. . • . . . . • • . . • . • .. • . 4: 200$000 
I Thesoureiro-p1gador, com o vencimento annual de 3:600$000 
I Fiel do thesoureiro-pagador, idem........... 2:400$000 
I tluarda-avros, idem......... . . .. . . . .. .. . . • .. • 3:600$000 
I Secretario, idem.............................. 3:000$000 
l Almoxarife, hlem............ ... . . . . .. .......... 2:400$000 
1 Fiel do almo~arife, idem....................... l :500$000 
I Amannen..se, Idem.. .. . . . .. . . .. . . .. . .. . .. . . . . .. I: 200$000 

Este quadro só serà completamente preenchido si os trabalhos 
o exigirem; sendo reduzido logo que os serviços da estrada o 
permittirem. 

Art. 4.• Além do;; vencimentos fix:allos no art. 3° ao pessoal 
technico empregado no campo em serviços de estudos e construc
çêí.o das o'Jras, 11o:lerá o Engenheiro-chefe arbitrar uma gratifi
cação pro labore, até ao maximo de 6$ diarios, segundo o traba
lho de que estiver encarre~ado, os serviços extrnordinarios que 
lhe forem confiados ou as uifficuldades de subsistencia. 

Ao Engenheiro-chefe ca.berá o maximo da gratificação. 
Art. 5. o Além do pessoal acima. mencionado, o Engenheiro

chefe poderá nomear os auxiliares, apontadores, inspectores 
e ajudantes de corda, que julgar necessarios ás obras, arbi-
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trando-lhes uma diaria que não exceda de 6$, e bem assim os 
feitores, trabalhadores e serventes. 

Art. 6. 0 Todos os empregados serão considerados de com
missão temporaria. 

'Serão subordinados ao Engenheiro-chefe, e obedecerão aos 
regulamentos e instrucções que pelo mesmo Engenheiro forem 
expedidos. 

Art. 7. o Serão nomeados : 
§ I. • O Engenheiro-chefe, por decreto. 
§ 2.o Pelo Ministro, e sobre proposta do Engenheiro-chefe, 

o I o Engenheiro, os chefes <I e secção, os ajudantes de I a classe, 

fi~1r~~~~i~;:;~;;~~;;;~;~\~;,~;;;~~;~:::: 
d mesmo modo por f]He forem nomeados. 

Art. 9. 0 As attrilmiçõc,; de cada um dos demais empregados, 
qqe não estiverem especificadas nas presentes Instrucções, serão 
dE)finidas em regulamentos especiaes ou ordens de serviço, que 
serão expedidas pelo Engenheiro-chefe. 

Art. lO. As faltas commettidas, que 11ão constituírem crime 
definido na legislação vigente, serão punidas, segundo a sua 
gravidade, com as seguintes pena<>: 

I. a Arlvertencia; 
2." Multa até um mez dos vencimentos; 
3. a Suspensão até 30 dias ; 
4. a Demissão. 
O Engenheiro-chefe poderá impôr qualquer destas penas aos 

empregados de sua nomeação, e as de advertencia e. suspensão 
aos de nomeação do Ministro, a quem dara conhecimento iinme
diato do acto. 

A suspensão importa, ipso facto, a perda de todos os venci
mentos. 

Art. Il. O thesoureiro-p::~gador prest::~rá fiança na Thesouraria 
de Fazenda da Província no valor de 10:000:!;, o llel do the
soureiro-pagador a de 4:000$, o almoxarife a de 4:000$, o fiel 
do almoxarife a de 2:000$000. . 

Art. I2. As licenças dos empregados da estrada serão con
cedidas, na fOrma da lei, por molestia, i:npedimento ou 
qualquer outro motivo, até 30 dias pelo Engenheiro-chefe. Dahi 
em diante a concessão de licença compete ao Ministro da Agri
cultura, Commercio e Obras Publicas, de accordo com o Decreto 
n. 4488 de 7 de Março de 1870. 

Art. I3. O Engenheiro-chefe será substituído em seus impe
dimentos temporarios pelo I o Engenheiro; e na falta deste, pelo 
chefe de secçiio que for pelo mesmo Engenheiro-chefe designado. 

Si o impedimento se prolongar, o seu substituto será nomeado 
pelo Ministro da Ag-ricultura. 

Na falta ou impedimento dos demais empregados, o Engenheiro
chefe designará os respectivos substitutos. 
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CAPITULO li 

ESTUDOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS 

Art. 14. Nenhuma obra será executada sem quo precedam 
o respectivo projecto e locução no terreno. 

Em caso algum dever-se-1m sacrificar á presteza o economia as 
bofls condições do traçado da estrada on do projeeto rle qualquer 
das suas o!Jras. 

Art. 15. Todos os estudos definitivos do traçado ua estrada 
serão remettiuos por cópia ao Ministro da Agricultura, a quem 
o Engenheiro-chefe dará conhecimento das alterações que se 
fizerem nl\ locação da linha. 

Os estudos de. execução permanecerão no escriptorio technico, 
pam serem recolhidos opportunamente a Secretnria da. Agri
cultura, ou á directoria da estrada, quando esta for entregue 
ao trafego. 

Art. 16. A locação da, linha seguir"se-ha logo á revigão dos 
estudos. 

A preparação do leito da estrada, inclusive a construcção das 
obras de arte, far-se-ha á medida que estiver concluída a locação 
de cada 3 kilometros ou, si for preferível, entre dous pontos 
oLrigados e immediatos. 

Art. 17. Os trabalhos serão exeeutados administrativamente, 
salvo o fornecimento de dormentes, as alvenarias e superstru
ctura. de madeira das obras de arte e os crlificios das estações, 
dos deposites ou officinas, que poderão ser contractadas por em
preitadas parciaes, em globo, ou por series de TJreços organisados 
pelo Engenheiro-chefe. 

Para taes contractos precederá concurrencia publica sempre 
que for possível. 

Art. 18. Na execução dos trabalhos serão observadas as con
dições technicas adoptadas nas demais estradas de ferro do 
Estado; ficando expresso e muito recommendado que á con
strucção das obras de arte, estações e mais edificios presidirá 
a maior economia e simplicidade, sem prejuízo da precisa 
solidez. 

Art. 1 g. O Engenheiro-chefe organisará e remetterá, sem 
perda de tempo, os projectos da superstructura metallica no
cessaria ás obras de arte, afim de serem feitas opportunamente 
as respectivas encommendas. 

Art. 20. Nos trabalhos da estrada serão de preferencia em
pregados, segundo sua aptidão e a natureza do serviço, os habi
tantes da.s Províncias do norte que estiverem sofTrendo os efTeitos 
da secca. · 

Art. 21. O Engenheiro-chefe poderá admittir nos trabalhos, 
para serviços especiaes, operarios de classe diversa •la mencio
nada no art. 20. 

Art. 22. O Engenheiro-chefe poderá impôr multas, reduzir as 
gratificações pecuniarias dos trabalhadores e despedil-os. 
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',Art. 23. O fiJrnecimento ou compra dos objectos necessarios 
â construcção das obras t:1.r-se-hfl. só:nente pot• orJem escripta e 
pela fórma que for determinad;\ pelo Engenheiro-chefe, confot•me 
a urgencía do serviço, preferindo-se, sempre que foe po3sivel, a 
coucurrencia publica. 

Esses ohjectos serão recolhido-; ao almoxarif<.tdo ou aos 
pequenos deposito.;; das obras, segundo for mais accossivel, o com 
as cautelas e gamutias uece.ssaria~. 

Art. 24. Todo o material fixo ou rodante, neces:;:wio a <:onstruc
ção das obras ou ao futuro tr,lfego da estrJda, sera contr<tctado 
ou encommendado pelo Ministro thl Agricultura ou em virtude 
de ordem expressa deste e ú vb;ta de requisição 1lo Engenheiro
chefe. 

~
rt. 25. As requisições t!e quo tr.tta o artigo procedente 

se io acompanhadas, sempre que for possível, de desenhos cota
c! para a construcç i o e fabrico tlas rospecti v as peç.ts, dos preços 
co rentes on provaveis e tio custo de oada enco:nmentla. 

:Art. 26. A escripturação e contabilidade d;ts obras e do almo
xarifado serão feita;; com methodo e chreza, segundo os livros, 
m@delos e instrucções que organi::;ar o Engenheiro-chefe ; sendo 
para desejar que por ol!as se possa roc.>nhecet' o custo de c1da 
uma dessas pbras. 

C.\PITCLO III 

Al't. 27. Os pagamon tos tios trabalh:ulores f•tr-so-hil:o sem1n ti, 
quinzenal on mensalmente no.;; ln,Zat'e.;; da;; obras, á. vi~ta dos 
recibos ou folhas, preferimlo-se a l'tirma qua menor dtlmno c:utnt• 
ao pessoal, sem gl'avo inconvo11iento paPa a administração. 

Os pag,unentos do pessoal superior e auxiliar teriio logar 
mens:1lmen te. 

Todos os rng<tmentos seri"io realiudos pelo thesoureiro-pagatlor 
ou pelo respectivo tlel, aos qnaes será abomrla a gratific,lção 
diarht de 6S durante o teu1po em que houv<!l' do f'azet· paga
mentos na Iiuha. 

Estes empregar! os perceberão, além disso, uma gratificação adtli
cional para quebra;; correspondente a 15 °/o dos seus vencinvmtos. 

Art. 28. Os fornocimento3 o ns contas serão pagos no es
criptorio central da estmda, salvo si o contt·ario fot' expressa
mente ordenado pelo Engenheiro-chefe. 

Art. 2U. N·~nhum pagamento se_elfectuará sem o- pague-se
do Engenheiro-chefe ou tle quem, pam este lim, for por e!le 
expressamente autorisa·lo. 

Art. 30. Par.\ occorror its rlospezas tlo con.:;trncçio tia o;tt>ctrla, 
o thesoureiro-pagador roceberit tb The;;ourat•ia tltJ FazenJa as 
consignações nocessat•ias, que forem antoris,d ts p)r osct•ipto 
pelo proprio Engenheiro-chefe. 
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Art. 31. As contas ou folhas da pag,\mento, qtte não forem 
satisfeitas até ao encerramento de cada exercício financeiro, não 
o serão por contit do seguiu te, devendo ser on viad(l.S á T hesouraril\ 
ele Fazemb pll'J. o competellte proce3so. 

Art. 32. O p:tga:.lov ou quaa;;quer responsaveis por dinheiro 
ou inateriae;; recebiuos, prestarão collbs u \ Thesouraria de 
Fazenda, de coriformiclaue com o D3creto n. 2548 de I O de Março 
de l8GO e instt•ucções que, p:tra müor regularidade, sej<tm expe
didas pela mesma Thesour,tria on p~lo Thesouro Nacional. 

CAPITULO IV 

DISPOSIÇÕF:S GF:RAES 

Art. 33. Na promoção do pesso1l, o Engenheir0-chefe attenderã. 
quanto for possível à antlguidtule e m~recimento dos em
preg,tdos. 

Art. 34. Nenhuma parto da estrada construlda p:lderá ser 
entpegue ao transito publico sem que pl'eced<l autorisação do 
Ministro da Agricultura, que providenciarti. sohre a organis~ção 
elo trafego. 

Isto, porém, não inhil.Jc rtu.e, log.:> que o esta.• lo das constrncçües 
permittir, se ot'ganisem trens de serviço, e c.,te;; poss'\m set• 
utilisados pela administração publica. 

Art. 35. O Engenheiro-chefe se corres ponderá clirectamen te 
com o Ministerio tla Agricultura ; cumprin:lo-lhe, todavia, dar 
conhecimento ao Pr'lsidente ela Província de todas as occurrencias 
importantes, e ministrar-lhe os escLtrccimentos rrue forem por 
elle exig-idos. 

Art. 36. Com o intuito de obviar duvidas ou eml.Jaraços que 
porventura possam surgir n'l correr dos tra.b1lhos e que não 
estejam prevtstos ou acautelados por esLts Instrucções, fica. o 
Engenheiro-chefe autorisacl.'l :t tomar qualquer deliberação ten
dente a re.>olvel-us; dando logo ele tmlo parte ao 1\linistro lla 
Agricultura. 

Secretaria de Estado do3 Negocios da Agricultura, Commercio 
e Obras Publicas em l de Dezembro do 1888.- J. F. Parrci1·as 
Ho1·ta. 
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N. 94 - EM 7 DE DEZEMBRO DE 1888 

Auto-risa a const-rucção de um estribo em frente ao estabelecimento 
da Associação Sanatoria de Barbacena, entre as estações de Res
saquinh<t é Barbacen;t . 

.Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e OlJras 
Publicas.-Directoria das Obras Publicas.- 2a Secção.- N. 98. 
- Rio de Janeit·o em 7 de Dezembro de 1888. 

De accordo com a proposta constante de seu officio n. 366 
de 13 de Norembro findo, fic.t V. S. autorisado a attender ao 
pedido feito pela Associação Srmatoria de Barbacena, para a 
construcção ile um estribo em frente aquelle estabetecimento, 
situado entre as estações de Barbacena e H.essaquinha, sob as 
seguintes condições: 

J.a O estribo será construirlo por essa estrada, it custa do 
Sanatorio; 

2. a o preço de transvorte de passageiros e bagagens, de ou 
para o estribo do estabelecimento, será cobrado do modo seguinte: 
Os passageiros e bagagens embarcados no estribo, ll<t direcção 
- Sanatoria Barbacena - pagarão como si a estação de partida 
fosse a de Ressn.quinha. 

Os passageiros e bagagens com destino à parada da Sana
toria, si provierem das estações das 5a e 6• secções e ramal 
de Ouro Preto, pagarão como si a estação de de~tino fosse 
Barbacena, e os que provierem das outras estações como si a 
estação de destino fosse Ressaquinha. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Silva Prado.- Sr. Director 
da Estrada de Ferro D. Pedro !I. 

N. 95- El\1 12 DE DEZEMBRO DE 1888 

Autorisa a -reduzir o frete dos generos de importação pel<t estt·arl<t de 

ferro de Baturité. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 2a Secção.- N. 125. 
- Rio de Janeiro em 12 de Dezembro de 1888. 

A' vista da ·exposição constante do seu offlcio de 2u de Setem
bro ultimo, relativo ao A viso-Circular n. 7 de 23 de Julho do 
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corrente anno, autoriso Vm. a reddzir o frete dos generos de 
importação nessa estrada, de modo que não seja superior a 
3$500, para. cada 120 kilogrammas, o transporte a pagar
doarmazem nessa eapital á oosa.. do commerciante na serra. 

Deus Guarde a Vm.- Antonio da Silva Prado.- Sr. Director 
da. estrada de ferro de Baturité. 

N. 96- EM 15 DE DEZEMBRO DE 1888 

Approva novas Instrucções para serem observadas na construcção dM 
obras do Açude de Quixadá, na Província do Ceará. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro em 15 de Dezembro de 1888. 

Sua Magestade o Imperador Ha por bem Determinar que na 
construcção das obras do Açude de Quixadá, na Província do 
Ceará, se observem as Instrucções que com esta haixnm assignadas 
pelo Chefe da Directoria das Obras Publicas. 

Palacio do Rio de Janeiro em 15 de Dezembro d@ 1888.
Antonio da Silva Prado. 

Instrucções a que se re~re a Portaria 
supra. 

CAPITULO I 

DA DIRECÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS OBRAS 

Art. l.• A construcção uns obras do Açude do Quixada, na 
Província do Ceará, sera confiada a um Engenheiro-chefe, auxi
liudo pelo pessoul constante das presentes Instrucções. 

Art. 2. 0 Ao Engenheiro-chefe compete: 
§ 1.° Construir um açude proximo á villa de Quindá, na Pro

víncia do Ceará, conforme o plano e os desenhos apresentados 
pelo Engenheiro Julio João R.évy, que, rubricados pelo Dit·ector 
de Obras Publicas, ficam archivados nesta Secretaria de Estado ; 
!l l_>em assim vroceder aos ~studos e orçamentos das obras de 
Irrigação, destinadas a suppr1r de agua sufficiente para cultura 
de 3.000 hectares de terra, pelo menos. 
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O açude será situtdo no v~lle do Sitiá, entre os dous morros 
qu3 formam o bo1ueirã'J do rio do m%mo nom l, 6 kilometros 
acima da vil h, e consistirà em um1 mut•a.lh·1 de alvenaria (bar;.. 
mgem principtl), com 415 metros de comprimento e 24 de ma
xiuu. altur.t ; em du ts outt•,ts later;te3 Lle 12'",5 e de 3m,5 de 
altura, e umf1 Jl~CJLtena intermediaria de 7 metro3 de altura. 
Comprehenclerit o sangr,vlouro com 103 mett·os de largura, e um 
hoeiro com as comportas, Y<tl vulas, tubos e mec~tnismo ne~es:>ario>, 
co::tforme os refet•idos plano e desenhos. 

Todas as muralhas (lnrr,tgens) S3rão de alvenaria composta de 
pedra brut.:t e conct·eto, com arg.wussa de cimsnto de Portland, 
e os seus alicerces, em toda extensão, fundados em rocha viva. 

A compo:>ição da argamassa, a escolh<t e tamanho das pedras, o 
moLlo d.t construcção das obt•as, serão determinados pelo chefe 
da commis~ão, como imrnediato respons~wel de toda a execuç'io. 

§ 2. 0 Dirigir e a<lminbtrar a respectiva construcção. 
~ 3.• Organis'lr e expedir os regulamentos e instt·ucções neces

sarias para a boa execução e marcha dos trabalho.;; e serviço, e 
policia do3 trabalhadores ; devendo entewler-se com o Preside o te 
da Província a. respeito da;; providenchs que a manutenção da 
ordem reclamar. 

§ 4.° Celebrar, com particulare3, contractos ou ajuste de ser
Yiços, cessões ou fornecimentos. 

§ 5.0 Requisitar do 1\Iinisterio da Agricultul'a, Commercio e 
Ohras Publicas as encomrnenrln.~ que houverem de ser feitas no 
estrangeiro, fornecendo para esse lim os desenhos, especificações 
e os demais elementos necessarios, inclusive o orçamento appro
ximado dt despezJ, e tudo em duplicata. 

~ G.o Promover, amig;tvel ou judicialmente, a acqmstçao ou 
llesapropriação dos terrenos e bemfeitorias, indispen~aveis para 
a construcção das ohras e suas dependencias. 

!:i 7.0 Nomear e demittit• os empregados, cujas nomeações não 
partencerem ao Go,'erno pelas presentes Imtrucções; conceder 
licenç:t por prazo não exceLlente a 30 dias, e impôr penas em 
conformidade com as mesmas lnstrucçõ::Js. 

§ 8.0 Autnris tr as despezas dos trabalhos e serviços' a seu 
carg-o, dentro dos limites dos creditos par.t esse fim destinados. 

§ 9.• Remettet• ao 1\fini,;terio da Ag-ricultura, Commercio e 
Obr<tS Publicas, trimensalmente, um t'ehtlol'io resumido do.;; tra
balho;; realii:ados, acompanharlo do lmlancete das despezas feitas 
e das modilicações que houver sotfrido o quadro do pessoal, e até 
o dia I rle Março de cada auno o relatorio annual, o quadro do 
pesso:tl da commissão, e bem assim a proposta, com as respe
ctivas demoustraçõe.;; justillcativüs do credito nocossario para as 
despezas do anno seguinte. 

Ar·t. ~-o Ao 1\Iinisterio •la Agricultura, Commercio e Obra;; 
Publicas serão romettidas, sem demora, cópias rios coutractos 
celebrado.;; e <le quaesqHer e:;tudos que se fizerem, dos projectos 
rle execução, c das in.;trucçõo.3 que forem experliclas, c s•~ dará 
conhecimento das altemçõ::~s que sofft·erem o~ documentos remet
ti•los, ou o plano Jll'imitivo. 
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Art. 4.• O Engenheiro-chefe organisará as instrucções, livros e 
modelos para a escripturação e contabilidade que convier adaptar, 
de modo que a todo o tempo se possa verificar, de prompto, a 
déspeza real e discriminada dos serviços e obras a seu cargo, e 
bem assim a especie, quantidade e valor do material em 
deposito. . 

Art. 5.• Os trabalhos serão em ger,\1 executados administra
tivamente; o Engenheiro-chefe, entretanto, poderá contractar, 
por empreitada parcial, algum serviço ou olmt, que entendei' 
preferível executar por essa fórma, devendo, neste caso, abrir 
concurrencia publica sempre que for possível, e communicar 
immediatamente ao Ministro a deliberação tomada e os funda
mento;; em que se houver baseado. 

Em relação aos fornecimentos se observará igualmente, se
gundo as circumstancias o permittirem, o systema da concnr
rencia publica. 

Art. 6.• Nenhuma obra sera executada sem que precedam o 
respectivo projecto e a locação no terreno. 

Art. 7.• Nos trabalhos da commissão serão de preferencia 
empregados, conforme sua aptidão e a natureza do serviço, os 
habitantes das regiões que estiverem soffrendo os effeitos da secca, 
o que não impedirá a admissão de operarias de outras proce
dencias, para serviços especiaes, os quaes o Enzenheiro-chefe pó de 
con tractar dentro e fóra do paiz. '· 

Art. 8. • Até o fim de 1889 o chefe da com missão apresentará 
os estudos e orçamento das obras de irrigação dos terrenos 
situados abaixo da barragem principal, até a distancia de 30 
kilometros, e bem assim um projecto de regulamento de admi
nistração do açude e das terTas irrigadas durante os annos ordi
narios e os das grandes seccas periodicas, comprehendendo o 
regimen de distl'ibuiçlio das a~uas, o systema de arrendamento 
e as necessarias medidas de policia. 

Art. 9. 0 Os trabalhos terão o andamento compatível com os 
creditas destinados para a sua execução. 

CAPITULO Il 

llO PESSOAL 

Art. lO. O pessoal a que allude o art. I" constarà do seguinte 
quadro: 
1 Engenheiro-chefe, com o vencimento annual de 12: 0$000 
3 Ajudantes, ca~a u~ com. o venc!men!o ~nnll,(i>~ de ~~ ~f 00 
3 Conduct?res, !demiden?-Idem ....• 1 .~·····'········ :.f~-~ 
1 Secretario., com o venCimento arm,ual de........ 4:20 O 
1 Thesom•eiro•pagador, idem iU~Qh............... 4:800, ·oo 
I Fiel do dito, Idem idem ....• 1 ... ;... .. . . . . . • . . . . . 3:600$00 
1 Desenhista, idem idem •... ;.,................... 2:400$0 
1 Almoxarife, idem idem •... ; ~ ....• , . . • • . . . • • . . . 2 .· O 

{)' •' . :--1.:"' ' / .· ·' , '•>. lo\J Í ' .. / 
--· _____ ... 
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§ I.• Este quadro só serã. preenchido emquanto os trabalhos 
o exigirem, devendo ser reduzido logo que os mesmos trabalhos 
o permittirem. 

§ 2.• O Engenheiro-chefe nomeará os auxiliares e tlscaes indis
pensaveis, fixando-lhes vencimento diario, que não exceda de oito 
mil réis (8$000), e determinara o numero e o salario dos feitores, 
trabalhadores e serventes necessarios. 

Art. 11. Além dos vencimentos fixados no quadro precedente, 
o pessoal que se achar empregado em serviço de campo ou em 
viagem de serviço, percebera uma gratificação p1·o labore, de 
dous mil réis (2$000) a oito mil réis (8$000) diarios para cada 
empregado, segundo o trabalho de que estiver encarregado, os 
servi.;os extraordinarios de que se achar incumbido e as difficul
dades de suhsistenci:t nos logares para onde for destacado. 

Ao Engenheiro-chefe caberá o maximo da gratificação, em
quanto se achar em serviço da commissão. 

Ao thesoureiro-pagador ou ao seu fiel, qu tndo em viagem em 
exercício t!o cargo ou tiverem de fazer pagamentos fóra da loca
lidade onde estiver estabelecido o escriptorio central, será abo
nada adiaria de seis mil réis (6$000), para despezas de viagem. 

Estes empregados perceberão, além disso, uma gratificação 
addicional pam quebras, correspond~nte a quinze por cento 
(15 '/o) dos seus vencimentos. 

Art. 12. Serão nomeados: 
§ I. o Por decreto, o Engenheiro-chefe. 
§ 2.• Por portaria t!o Ministro, o;; ajudantes, os conductores, 

o secretario, o thesoureiro-pagatlor, o liel deste, o desenhista e o 
almoxarife. 

Para nomeação do respectivo fiel precederá proposta do thesou
reiro-pagador. 

§ 3.• Por acto do Engenheiro-chefe, todos os demais empre
gados. 

Art. 13. Todos os empregados serão subordinados ao Enge
nheiro-chefe, e ouedecerão aos regulamentos e ordens que este 
expedir. 

Art. 14. As faltas commettiths, que não constituírem crime 
definido na legi;;lação vigente, serão punidas, segundo a su'L 
gravidade, com as seguintes penas: 

}.a Advertencia; 
2. 8 .Multa até um mez dos vencimentos; 
3.a Suspensão até 60 dias; 
4.a Demissão. 
O Engenheiro-chefe poder:i impor qualquer destas penas aos 

empregados rle sua nomeação, e as advertencias e susp-ensão aos 
de nomeação do .Ministro, a quem dará conhecimento immediato 
do acto. 

A suspensão importa, ipso facto, a perda de todos os venci
mentos. 

Art. 15. O Engenheiro-chefe será substituído, em seus impe
dimentos, pelo ajudante que designar, cabendo ao Ministro pro-
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vid~nciar so?re a substituição, si o impedimento se prolongar por 
ma1s de 60 dias. 

O thesoureiro-pagador será substituído pelo fiel. 
Art. 16. As licenças aos empregados serão concedidas, até 30 

dias, pelo!Engenheiro-chefe, e as de maior prazo, pelo MiRistro, 
de accordo, em todos os casps, com a disposição do Decreto 
n. 4487 dej7 de Março de 1870. · 

. Art. 17. As licenças com vencimentos só poderão ser conce
didas a empregados que tenham, pelo menos, seis mezes de 
exerci?io na commissão, ou emprego de que tenham sido para ella 
removidos . 
. Art. 18. Nenhum venc~mento será pago. ao empregado licen

cmdo, sem que tenha registrado a licença no eecriptorio central 
da commissão, com decl~raç.ão do dia. em q_ue começou a gozai-a, 
e sem que se achem satisfeitas as ex1genmas prescriptas nl\s leis 
fiscaes. 

CAPITULO lii 

DO PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Art. 19. Todos os pagamentos serão feitos á vist'l. da requi
sição escripta do chefe da commissão, que declare a natureza da 
despeza, especificando vencimentos dos empregados, salarios dos 
trabalhadores, materiaes em virtude de contracto, objectos que o 
mesmo chefe é autorisado a comprar, de serviços que póde con
tractar de conformidade com o art. 2°, § 4°, destas Instrucções. 
Dent~o de tres dias, contados do recebimento da requisição, a 

Thesouraria de Fazenda entregará ao thesoureiro da commissão 
a quantia requisitada para o prompto pagamento de vencimentos 
dos empregados e dos salarios dos operarias. 

Para as despezas preliminares da commissão, estabelecimento 
de escriptorio, compra de instrumentos, moveis, sementes, orga
nisação dos serviços, será entregue ao thesoureiro, logo que se 
apresentar a commissão na Província, a quantia Lle 10:000$, e, 
mensalmente, será adiantada a quantia tambem de 10:000$ para 
os salarios que se houverem de pagar semanalmente e outras 
despezas occurrentes. 

o thesoureiro-pagador é responsavel Jlelas quantias que re
ceber, e sómente as empregará a vista de ordem assignada ou 
rubricada pelo Engenheiro-chefe ; (>restara a fiança de 10:000$, 
e ficara sujeito aos regulamentos e mstrucções do Ministerio da 
Fazenda, em tudo o que lhe for applic<~.vel. 

Art. 20. Ao thesoureiro-pagador compete fazer, por si e pelo 
seu fiel, torlos os pagamentos que não tiverem de ser effectuados 
em outra repartição, ou de outra fórma, por ordem escripta do 
chefe da commissão. 

o fiel do thesoureiro prestara a fiança de 4:000$000. 
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Art. 21. Os pagan1entos dos tr~~:ba~ha(Iores far:-se-hão sema
nalmente, nos Iogares das obras, a vista dos recibos ou •folhas 
rubricadas pelo chefe da commissão. 

O;; pagamentos do pessoal superior ou auxiliar terão logar 
mensalmente. 

Art. 22. Os fornecimentos e as contas serão pagos directa
monte pela Thesouraria do Fazenda, salvo si o contrario for 
expressamente determinado pelo Engenheiro-chefe. 

Art. 23. As contas c folhas de pagamento que não forem 
satisfeitas até o encerramento de cada exercicio financeiro, não o 
serão por conta do seguinte, devendo ser en'riadas :1 Thesourarht 
de Fazenda, para o competente processo. 

Art. 24. Ao menos uma vez por mez, o em dia indeterminado, 
o Engenheiro-chefe examinará a caixa e a escripturação a cargo 
do thesoureiro-pagador. 

Art. 25. Para o~correr ús despezas da commissão, o thesou
reiro-pagador receberá na Thesouraria. de Fazenda as consigna
ções necessarias, que forem requisitadas por escripto pelo proprio 
Engenheiro-chefe. 

O chefe da commissão deverá apresentar á Thesouraria de 
Fazenda uma conta documentada de todos os pagamentos e1fe
ctuados trimensalmente, isto é, até 2 de Abril, I de Julho, 2 de 
Outubro e 1 de Janeiro de cada anno. 

Os vencimentos e os salarios serão pagos á vista das folhas dos 
empregados e dos operarios, assignadas pelo secretario e rubri
cadas pelo chefe da commissão. 

As contas de fornecimento, transporte e outras despezas occur
rentes serão pagas á vista dos dormnentos respectivos, em fórma 
legal e tamLem rubrica,dos pelo chefe da commissão. 

Art. 26. O Presidente da Província providenciará para a se
gurança do transporte do dinheiro até Quixada, determinando 
que acompanhem o thesoureiro-pagador as praças necessarias. 

CAPITULO IV 

llJ;:J>OSIÇÕF.fl G F. RA ES 

Art. 27. Na promoção do po;;soal, o Engenheiro-chefe atten
derá, quando for possível, ao merecimento e antiguidade. 

Art. 28. Haverá no escriptorio central um registro das no
meações, licenças, promoções, penas e demissão dos empregados 
da cotnmissão. 

Art. 29. O Engenheiro-chefe se corresponder{\ directamento 
com o Ministro da Agricultura, Commercw e Obras Publicas; 
cumprindo-lhe, porém, dar conhecimento ao Presidente da Pro
víncia, de todas !lS occm'rencias importnntes, c mini~trar-lhe os 
esclarecimentos quo exigir. 

Art. 30. Nos casos urgentes e imprevistos nestas Instrucções, 
o chefe da commisl:ão tomará as inedidas que julgar acertadas a 
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bem da regularidade, conservação e progresso dos tralnlhos ; 
soliciteirlo do Presidente da Província e das autoridades locaes <• 
auxilio necessario, e participando qu1nto occorrer ao Mini;;tcrio 
ela Agricullui·a. 

Secret<tria de Estado dos Negocio; .da Ag'l'icultura, Commercio 
e Obms Publicas em 15 úe Dezemhi'O ae 1888.- J. F. Pm·-
rai ras Jlo r ta . · 

N. \J7- EM 18 DE DEZ81\ti1B.O DE IR8~ 

C:l'-;>, ., I •gat· dP n..in'lante tlo th0.;;o~u.·eiro-pag.uh~· d:1 t':'itr:l.,la d~~ 

ferro de B:1 J!é a C rn;.;·na: a na. 

1\linisterh tios Negocias <h Agricnltut·a, Commcll'cio e Obr<1S 
l'ntlicas.- Rio de Janeit·o em 18 1le nezrmbro de 1888. 

Sua !\lagestade o Imper.Hlor, Mo:liflcando o qna,lro 1!0 pe.~;o~l 
const ;nte do nrt. S• das Instrncçoes appt'OYadas por Portart:l 
•lc :!i .le Agosto do corretlte anno par,t a direcç:"ío elos trabalhos 
da eslrath rle ferro de B1gé a Urngnayan 1, na Pmvincia elo 
Rio Ot•;tnde do Snl. H<t por hem Ct·Bar o lo;.rar de ajtHlante do tho
som·eiJ•o-paga,Ior, com o vencimento annnal de 2:4oo::; c mais 
as vantagens concediuas ao the.>oUl'eit·o-pagador, fiança ele 8:000$ 
o nomeação •lo respectivo Engenheil\)-<.!hefe, sc,J•re p1·opostn. elo 
rei'•)!' ido t ho3onreir·o-pngador. 

P••lacio tlo Rio de Jatniro em 18 ct.>- Dez,)m!,ro t!P. IRRS. -
.·LJtauio da Si!IJa P;wlo; 

N. \J8 - E.\I 18 DE DE/.1\:\illRO DE 1883 

..:-ll•!'H"ú';,~ <l.. ~ranç;feeenl'ia lle 3~ p:tra a 2J. catug-)ria. 1la csLaçi"ío dC:i ~il.io, 
da J·:strada ole F,•t•r.:> l>. Pecll'O li. 

l\Iini~tcrio doi! Negocio.;; da Agrienltura, Commercio c ~k,ras 
Pnblic~1s.- Dircctoria. das Obt•:u Publicnt'.- 2' Sccçiio. - N. 10 t. 
- Riu tb h:wi1·o em 18 do Dezembro rle 1888. 

Fico illtcil'atlo do oll1cio IJHe Y. S. dirig-iu-me em r. do mor. 
pa->sado, communicanflo lmnw trnn~ferido tle :;~ pnr:\ 2" cn.tego-

.\,-Deci•ões ,J,., lf:S~ 11 
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ria a estação do Sitio, de accordo com o art. 21 do regq1amento 
em vigor nessa estrada de ferro. 

Deus Guarde a V. S. -Antonio da Silva Prado. -Sr.· Director 
da Estrada de Ferro D. Pedro II. 

N. \.1\J- EM 19 DE DEZEMBRO DE 1888 

Autoris:1 as experiencias photnmetricas do serviço de illuminação Lia 

r>)rle c<>m o bico Beatswring. 

Ministerio dos Ne_gocios t!a ,\gricu1tltl"d, Commercio e Obras 
Publicas.- Directorm elas Obrcts Publicas.- :l• Secção.- N. 55.
Rio de Janeit·o em 19 de Dezembro de 1888. 

gm olllcio de 20 de Novembro proximo passado, n. 213, Vm. 
solicitou permissão para adoptar nns experiencias photometricas 
do serviço da illuminDção dest/, Córte, o bico Beatswring. 

Em resposta ao mesmo otflcio, deci<Jro a Vm. que o autoriso a 
fazer aquellas experiencia~. servindo-se do mencionado bico, 
contiuuando, porém, em inteiro vigor o Aviso de 17 de ·Março 
de 1887 que mandou adoptar o bico Beatswring como regulador 
da intensidade mínima da luz, nos termos da clausula I I• do 
contracto approvado pelo Decreto n. 3278 de 26 de Junho de 1886, 
e como typo de bico o bico rasgado de stealete a 4 I /2, montado 
sobre vela de co! •re. 

Deus Guarde a Ym. -Antonio dn_ Silva Prodo. - Sr. Inspector 
Geral •la illlllninaçiio da Côrte. 

N. 100- El\1 20 DE IJEZEl\IliiW 1m 188K 

AuL·>ri<.1 a efl'ecLn~r >'lll favor da Cumpanhht de cal e Juarmores <le 
Caranclahy a lransferencia perlirl<t pelo Engenheiro João Baptista 

de Castro. dn <'Onlracto para uma plalafot•ma. abrigo e desvio 
morto. 

Ministerio dos :\'egocio'i da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria uns Obras Publicas.- 2• Secção.- N. 102. 
-Rio de Janeiro em 20 de Dezembro de 1888. 

Fica \'. S. nutorisado a etl'ectuar em favor da Companhia tle 
caI n mannores de Carandah.r a transt'erencia pedida pelo Enge-



!IIINISTER.IO DA AGRICULTURA 163 

nheiro João Baptista de Castro, do contracto com elle celebrado 
em 14 ãe Outubro ultimo para uso e gozo da plataforma, abrigo 
e desvio morto, que lhe foram concedidos por Aviso n. 5 de 15 
de Janeit'() do anno passado. . 

Deus Guarde a V. S. - Antonio da Silva Prodo. - Sr. Director 
d;l Estrada de Ferro D. Pedro li. 

N. 101 -EM 21 DE DEZEMBRO DF: 1888 

Aulorisa diversas disposições para o trafego mutuo entre a Es~rada 

de l<'et'ro D. Pedro II e as rle S. Paulo e Rio de Janeiro e Mina.g 
a.nrl Rio. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 2• Secção.- N. 104. 
-Rio de Janeiro em 21 de Dezembro de 1888. 

Ficam autorisadas as seguintes disposiçõe:; por V. S. submet
tidas á approvação deste l\linisterio em 16 de Agosto ultimo, 
em observancia da clausula 8• do accordo para trafego mutuo 
por essa estrada celebrado em 3 de Março do corrente anno com 
as companhLts das estradas rle ferro S. Paulo e Rio de Janeiro e 
Mino-Y and Rio : 

1.·· As taxas e condições regulamentare:; sobre serviço tele
graphico, approvadas por Avisos ns. 13 e 31, de 23 de Fevereiro 
e 5 de J tmho proximo passado, tornam-5e extensivas á estrada de 
ferro Minas and Rio, quer no serviço inter•no da mesma estrada, 
qner no de trafego mutuo entre ella e as D. Pedro li e S. Paulo 
e Rio de Janeiro ; 

2." l:<'ica pel'mittid,t a emissão de bilhetes de ida e v0lta em 
1• o Z• class•J, com prazo do 40 diai, das estaçi"les da. via ferrea 
S. Paulo e Rio de Janeiro para as 1le Soledade, Contendas e 
Tres Corações, na Minas anrl Rio; 

:t• Fica igualmente permittida a emissão 1\e bilhetes de ida 
e volta em I a e 2" classe, com prazo de 40 dias, das estações 
da Estrada de Ferro O. Pedro 11 para as de Sotedade, Contendas 
e Tre> Corações, sendo assim ampliada. a medidtt autorisada por 
Avisou, 45 de I8deM:1rçodel886. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Silva Prado. - Sr. Director
da Estra1\a de Ferro D. Pedro li. 
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Fixa regra para percepção de vencimento> de s 1hstituiçõM de em
pregos vagos· cnm ac.,;unula~ão c!,, f•mc~ões. 

l\linisterio dos Negocios da Ag'l'icultnr<l, Commercio e Obras 
Publica$.- Directoria tias Obras Publicas.- 2a s.~eção.- N. I :!I. 
- Rio de Janeiro em 21 de Dezembro de 1888. 

111m. e Exm. Sr.- Respondendo á consultn feita por V. Ex. em 
Aviso n. 177 de 14 de N•wemhro proximo findo, rolath·a ao pedido 
que a esse l\linisterio tlh·igiu o Eng-enheiro Luiz Fr;tncisco Mon
teiro de Barros, ajudante da Repartição Fi::;eal d•J Go,·erno junto 
~t Companhia Rio de JaHeiro City Jmprovi!IJ/ents, para ser-lhe 
abonada a difi'oi'cw;a do vencimento integral do logar de se
cretariú da, nwsnm repartiç~o que exerce cumulativamente 
desde 27 dtJ .Julho rle 1887 até 18 •lo Outnln·o tlesto anno, visto 
ter recebido sômente a respecti \':t gt'" ti!icaçiio, 'IUlllH.Io venci
mento algum foi pago no e!recliYo ; tenho" lwnm de tlcc!arar 
a, V. Ex. qne a pretenção não o:>tit no caso Je Si)t' tlcfcri•b, em 
fuce do Decreto D. :JW2 de I de Dczemuro do 18G3, determimmJo 
que, par<t o;; caso; de snl:stituições de empregos de~te l\linisterio 
não previstos em regulamentos cspeciaes, sc•ja a matcria regu
lada pelas disposições do Decreto n. IV\J3 tie 1·1 tle Outubro 
de 1857, modirtc<ldas pelo nrt. 41 do de n. '!34:3de 2\J de Janeiro 
de 185\J, applicaveis para o mesmo caso nessJ 1\Iinisterio, e 
tlegundo a reg-ra estaheleci•la no J\ viso-Circular· n. ?I de 20 de 
.\gosto de IH84, rlthl ó a expressão intet'JII'etativa claqnellas 
•lisposi(.'õe5. 

O abono do vencimento intl'gi\tl <.lo log,n' tl() secretario da 
repartição nllur!Ht ao ••.imlnntc da me>~ma repnrtição que o 
sniJstituin, impol'taria o p:tg-amento dos vencimentos de dous 
cal'0 '0S clistinctos a um só run(;cional'io ; o que, alem de contrario 
ás disposições citadas, que na hypothese do snhstitniçfío simples 
limitam os vencimentos do substituto ao total do snhstituitlo, e 
JlOI' outra de substituição com aceumulação de ftmcções, embora 
de Jogar vago, a percepção integTal do v0ncimento do seu 
emprego e mais a gra ti!icaç;io súmeute d<~ Ioga r substituído, 
seria tambem attentar coutra a doutrina do Decreto n. 9015 
de 15 de Setembro de 188:!, que vedtt aos empregados deste Mi
llisterio o exercício simultaneo de empl'egos reli'ibuidos. 

Deus Guarrle a V. Ex.- Antonio da Silva Prado.- A S. Ex. 
o Sr. Conselheiro João Alfr·etlo Corrêa de Oliveira. 
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N: 103- EM 24 DE DEZEMBRO D~ 1888 

Manda dar execu;ão ~ia parte do ~ 6o n.rt. 7° da Lei n. 3307 de 2-! de 
. NoYembro de 1888. 

Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio o Obras 
Publicas.- Directoria das Obras Publicas.- 2a Secção.- N. lll. 
-Rio de Janeiro em 24 de Dezembro do 1888. 

Em solução á sua consulta, de 15 do corrente, relativa á ex
ecução da }a parte do§ 6• art. 7• da Lei n. 33\J7 tle 24 de 
Novembro ultimo, declaro a v. S.: 

I. o Que cumpre trat 1r desde jit do projecto do regulamento 
da Caixa de soccorros antorisada pela mesma lei para o pessoal 
das estradas de forro do Estado, modelando-o sobre instituições 
similares da Europa ; 

2. 0 Que deve começar Lle l de Janeiro proximo fnturo a ma
tricula facultativa do pessoal Jossa estrad[t ; 

· 3. • Que ficam suspensas, a contar tamhem de l tlc Janeit·o 
proximo vindouro, as disposições constantes do A ü;o n. 18 de 
6 de Fevereiro de 1886. 

Deus Guarde a V. S.- Antonio da Sil-va Prado.- Sr. Director 
da Estrada de Ferro D. Pedro li. 

N. 104 -EM 24 DE DEZEMBRO DE 1888 

Declara nfio n.pprovar o acto t!o Engenheiro fiscal ·da estrada tle 
ferro do Rio Gramle a Bagé, no sentido de ser vedaria n. entrada 
t!o agente commercial de Pelotas, Rodolpho \\'ali, no armazem 
tla !llesma estrada. e recommenda que Rejam prestarias nünu
cio.>a~ inl'ormaçiies sobre o facto occorrido <>nlre aquelle agente 
e o despachante t!o armazem d~ met"cadol'ias; fact' q ne motivou 
o alludido acto. 

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Directoria Lia'> Obms Publicas.- la Secção.- N. 145. 
-Rio de Janeiro em 24 de Dezemuro de 1888. 

Em resposta aoolficio de Vm.,de 2Z de Setembro ultimo, em 
que refere-se á questão havida entl'e o agente do commercio da 
ciLiado de Pelotas, Rodolpho 'Vali, e o despachante do armazem: 
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de mercadorias dessa estrada de ferro, na mesma cidade, com
municaDdo-me ter-se entendido com o respectivo Director para 
que fosse vedada a entrada do dito agente naquelle armazem, 
declaro, pat•a os devidos atreitos, que não póde ser approvado 
este acto de Vm. e que sobre o facto o:!corrido cumpr.~-lhe 
prestar minuciosa informação a este Minbterio, para serem 
tomadas as providencias necessarias. 

Deu:; Guarde a Vm.- Anto11io da SilDa Pmrlo.- Sr. Enge
nheiro fiscal da estrada de ferro do Rio Grande a Bagé. 

N. I 05- EM '<7 DE DEZEMBRO DE 1888 

RecPmmenda clh-ersltS providencias para prompt;t colloca~ão de im

migt•antes em todas as Províncias do Jrnperio. 

Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.-Directoria Central.-N. 163.-Circulnr.-Rio de 
Janeiro em 27 de Dezembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Conhece V. Ex. o pensamento m~ni
festado pelo Poder Legislativo quanto ao serviço da ímmigração, 
que tanto importa a prosperidade nacional, não ja considerada 
sómente pelo aspecto da immediata expansão da riqueza, mas ao 
mesmo tempo com referencia á oLra do povoamento que deve 
constituir para a nossa patria vivo empenho e aspiração :mlente. 
As Leis ns. 3396 e 3397 de 24 de Novembro ultimo não se limitaram 
a conceder avultado credito para occorrer ás granJes necessidatles 
deste r::~mo da administrnção, por tal modo providenciando com 
previsão ~abia para que possa augmentar a coiTente immigra
toria que ja no corrrente anno snppriu com 125 nlil braços 
est1·angeiros as forças prolluctoras do Imperio. Pela segunda 
das mencionadas leis foi estatuído que a verbn decretada, salvo 
a parte destinada a despezas geraes, haj:1 de ser applicada ás 
Províncias nos serviços de terras, immigraçiio e colonisação 
nacional e estrangeira. 

O Governo Imperial deseja executar e fazer executar o pen
samento do Poder Legislativo com a maior di!igencia, conven
cido de que a imrnigração, podendo ser utilmente desenvolvida 
em ale-umas Províncias desde ja e iniciada em outr.ts, não 
tardara em achar condições de Lem estar em todo o Brazil, 
posto que pnra algumas circumscripções se tornem necessarios por 
algum tempo trabalhos preparatorios que devem convergir para 
a viação, corno para elemento essencial da actividade do orga
nismo economico. 

Attendendo ás circurnstancias dessa Província e ao credito que 
lhe foi destiuadú, propora v. Ex. qual o meio de o npplicar mais 
efficazrnente nos serviços correspondentes. 
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Dado que taes circumstancias não aconselhem desde já. a intro
ducção de immigrantes1 indicará V. Ex. as providencias preli
minares da realização aeste de$ideratum, entre as quaes parece 
que nenhuma deverá disputar primazia áeo~strucção de estradas 
que, servinclo zonas farteis, incitem a povoai-as. 

A' maior parte das Prvvincias convlrà a introducção immedlata 
de immigrantes, e o Governo Imperial, como era de seu dever, 
tem disposto as cousas de maneira que, no correr do exercício e 
desde a sua entrad<t, estará habilitado p:ll'.t encaminhar immi
grantes c.>m destino Íl.fluell<tS que desejarem introduzil-os, 
respeitada em todo o caso a liberdade, sempre gn.r.tntida ao 
immigrante pelo Governo do Brazil, de escolher a loc<~lidade e o 
modo da sua co !locação. Terá V. Ex. estuda• lo esta questão e 
conto que não se demorará a suggerir o meio apropriado a re
solvei-a quanto a essa Província, pelo modo que melhor quadrar 
ás sua.s necessidades e condições. 

Nas Províncias de S. Paulo, Rio •le Janeiro, Espi!'ito Santo e 
Minas Ger,<es, sobretudo na primeira, a lavoura orgnnis·1da nos 
estabelecimentos particulares tem aclmdo na immigTação cs
trangeim supprimento inestimavel de forças, nw.liante aj nste de 
trabalho por salario c por empreitada. ,\ prova exuberante da 
utilidade e exequibilidade deste syst0ma, contra o qual não ha 
queixas que façam receiar pela harmonia das relações e dos 
mutuos interesses dos locadores e locatarios de serviços, resulta 
da constante exigencia de Lraços estr<wgeiros por parte da 
lavoura e da promptidão e Loa vontarle com que os immigrante~ 
proc01·am e acceitam este modo de collocação. 

Chamo para. este ponto toda a attenção de V. Ex. 
Convocando lavradores, que pela pratica de sua nol.Jre profissão, 

extensão das suas culturas o espírito esclarecido possam influir 
pelo exemplo, convidal-os-ha V. Ex. a iniciar nos seus esta
belecimentos o trabalho do braço estrangeiro, assegurando que o 
Governo Imperial lh'os fornecet·á na escala neces;;aria, fazendo-os 
transpot•tar à custa do Estado até os mesmos estaLelecimen tos. 
Para recepção e provisorio agazalho destes immigt·antes, no que 
de\'e haver todo o cuidado, lembrará V. Ex. o que convier, 
mediante orçamento da despeza. 

Convindo desenvolver nncleos existentes ou fnn!la!los, fara 
V. Ex. escolhet• terrenos aptos e organisar plano !le viação 
interna o externa, indicando opportunamente qual o numero de 
lotes disponíveis para familias nacionaes ou estrangeiras, e pro
pondo a organisação das commissões technicas que forem necelil
sarias. Acer·ca destes nucleos terá V. Ex. na mais particular 
consideração a necessidade de os collocar em territorios proximos 
dos centros de permuta, de maneira que disponham de vias de 
communicação faceis e economicas. 

Associações destinadas a divulgar as vantagens da immigração 
e colonisação, a zelar os interesses dos immigrantes, a suggerir 
providencias uteis e a propllgar idéas sãs acerca deste ramo de 
actividade, poderiam constituir-se efficazes auxiliares da admi
nistração ; e estou certo de que os bons cidadãos dessa Província 
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não J'ccmnrão este preslante concurso, que Y. Ex. lhe.> ~>o li
citará. 

O que tudo tenho como muito rcc)mmenclado ao zelo e rro 
patrioti>m) de V, Ex. 

Deus Gu1rde a V. Ex.- Antonio a~~ Silva P,·ado.- Sr. Pre
sitlon te da Província d ..• 

K. 101)- E:\I 2j D:~ D;t:ZEl\IBRO D8 1888 

~la"d'~ cumprir u-n ,\yi'" <Ío 'Iinist~rio tb Fazenda ~oi re o p:•g:•mento 
d J iJnp,·,sto do ~·-·I lo c:on1 rf'f~~r~''nc ia a c' r tas gn:d ificaçl)es addi
('ivn;to.;;. 

l\liuistcrio dos Negocio;; da Agricultura, Commeecio c Ohras 
Publicas.- )a Se·çiío.- Directoeia do Commercio.- N. 97.
Rio do Janeiro em 28 de Dezembro de 1888. 

Em resposta a seu otncio de 24 de Agosto <leste nnno. solJ o 
11. 304, relativo á questão de estru·em ou não sujeitas ao imposto 
do scllo as gratificações addicionaes concedidas nos arts. 44 e 
129 do Regulamento de 2G de Março tlo dito anno aos Thesou
rciros de H.epflrtições postacs, pelo pagamento de vales postaes 
e antros empreg:.dos pelo serviço do correio ambulante, remetto 
a V. S., para que o cumpra e f<~ça cumprir integralmente, a 
d1pia inclusa do A viso que sobre o referido assnmpto me foi 
dirigido pelo l\linisterio tht Fazenda. 

Deus Guarde a V. S.- AHto;>io da Sil~a Prado.- Sr. Director 
Geral dos CJrreios. 

N. 107- E:\1 :!8 DE DEZE:\IBRO DE 1888 

ApproYa a~ tabella< de tadfa.• c a~ instrucções regulamentares para 

'' transporte de passageiro" e mercadorias pela eslracla de fen·o 
R. Paulo e Rio de Janeiro. 

l\finisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras 
Publicas.- Rio de Janeiro em 21:! de Dezembro de 1888. 

Sua Mag-estade o ImpeJ•ador Ih por bem Approvar as talJellas. 
•le tarifas e as instrucçüc'S regulamental'es para a respectiva 
npplicação, apresentadas pela Companhia da estmda de ferro 
S. Paulo e Rie ue Janeiro, para o transporte tle passageiros 
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o mercadorias por esta via 'ferrea, as quaes com esta baixaín 
assignadas pelo Chefe.da Directoria das Obras Publicas. 

Palacio do.Rio de Janeiro, em 28 de .Dezembro 1lc 1888.
.Antonio da Sil"a P1·ado. 

lnMtro&et•iieol re~:~ulaanentnrrM r &na•lãaH fnPI•r•nauhuo Jll"h• Portn• 
ria de t8 de Dezeanbro de t8!ol8 pRrl\ o ta•anMttoa•&e de 
pa!UIRI(eh•oH e ...................... pela estrada de r ........ !ii. Paulo 
e Rio ele olllneh·o, e ser•·l~" do telegrnp!to el .. «"h•leo 

INSTRUCÇÜES HEGULAMENT ARES 

1'.\~~AGEIROS 

Art. 1.0 Ninguem poderá viaJar na estrada de feem sem 
bilhete ou passd >lrvlo por um agente da respectiYa admi
nistração. 

Aet. 2." Os pass1geiros pagaeão os preços 1la tabclla n. 1, 
correspondentes á classe do suas passagens. 

A5 crianças menores lle 3 annos, sendo conduzi,Jas ao collo, 
terão pa~sagem gratuita; as de 3 até 12 aunos pagarãomeia pas
sagem e terão direito a um logar, comtanto que, em um mesmo 
compartimento, dous menores não occupem sinão o logar de um 
adulto, saiYo si um delles houver pago passagem inteira. . 

Art. 3. o A venda dos bilhetes nas estaçõe.; começará pelo 
menos meh hora e cessará cinco minutos antes di\ hora mwcada 
para a partida do trem. 

Art. 4. o Os passes concedidos em serviço do Governo ou da 
estrada de ferro não são transferíveis e os seus porbtdores não 
podem viajar em carro de classe superior á nelles designada, 
aimla mesmo pagando a di ft'erença corre3ponden te. 

As requisições de passes devem ser apresentadas, nas esta
ções, até 15 minutos antes da hora marcad;t para a partida dos 
trens em que os requisitantes 1lese.jaràm embarcar, salvo casos do 
transporte urgente em serviço publico. 

Art. 5. o Os bilhetes singelos são yálidos C'IU qualque1· 
trem ordinario de passageiros, mas somente no dia em que 
forem vendidos; assim, poderà o passageiro parar itquem da 
estação designada no seu bilhete · e seguir por outro trem do 
passageiros, até ao termo de sua viagem, uma vez qne o faça no 
mesmo dia em que tiver comprado o bilhete. 

A companhia poderá conceder aos viajantes, entro pontos 
certos, bilhetes de iria e volt<l, de }a classe, abatendo 25 °/o da 
importancia total, os quaes terão valor por 40 dias entre as 
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estações dessa companhia e as de Soleda.de, Contendas e Tres 
Corações, da « Minas e Rio -. ; por 30 dias entre Norte e Córte ; 
por 15 dias entre as estações desta companhia ; e oito dias entre 
as mesmas e Côrte. 

Os bilhetes de ida e volta terão valor durante os prazos a 
elles concerlirlos, inclusive o dia dt thta, em qualquer trem 
ordim~rio de p.1ssageiros, dumnte e3te prazo, pode1~do o pass t
geiro parm· UJS estaçõe.;; intel'medias, e •lahi segmr ao termo 
de sua viagem, em qualquer outro trem de pa.;sageiros, dentro 
do prazo concedido. 

Estes bilhetes só dão direito a. uma viagem em C·lll::t sentido, 
de ou para as estações mencionadas nos bilhetes. . 

O viajante que quizer pa;;s·tr de um carro orrlinario 1nra um 
compartimento reserY;nlo ou mwlar de 2"' ll<lra. I a classe, podel-o-ha. 
fazet•, sendo pos:;ivcl, pagando a taxa. addiciona! correspondente, 
a partir (la estação em qne tiver mmlndo de Jogar ou classe. 

Art. 6. 0 A companhia podara emittir bilhetes de as:>igna
tura, par.-1. iria e v oi ta. diarhmente, entre pontos certos, nos 
trens ordinarios tle passageiros, com as :;eguin tes deducçü~,; 
sobre a ta ri fn, gera I: 

Para um mez ....................... . 
» tres tnezes ...................... . 
• seis mezes ...................... . 

30% 
40 °/o 
50 °/o 

Estes bilhetes porkrão comprehenrler ou não os domingJs e 
dias santos, ú vontaole do assignante, e são intransfet•i v eis, 
excepto os de 2a chts>e, para criados de uma. mesma pessoa, 
inscrevendo esta no bi I hcte, no :1cto d' nssiznatnra, os nomes dos 
que (lel!es se se1·virão. ~ 

Art. 7.• A comp:111hia tem o direito de tomar qufllqner dos 
bilhetes ou passes de que tratam o> arts. 4° e 6°, quan1lo apre
sentados por pessoa que não seja a nelles indicada, cobrando o 
duplo da pa>sngem ; nos casos, porém, de reincidencia do art. 6", 
o btlhete será considerado tlc nenhum valor e o assignante 
nenhum dil'eito tera á indemnizaç:1o. 

O. viajante que recusw-se a exhibir o bilhete ou passe, quando 
exigido pelm empreg,ulos da estrada, é consiuerado embarcado 
sem bilhete e, como-tal, sujeito as determinaçües do art. 9.• 

Art. 8.• As companhias Iyricas, dramatica.s, equestres e outras 
que dêm espectaculos publicos, e hem assim alumnos de esta
belecimentos de instrncção viajando com seus professores, ban•las 
ou sociedades de musica, quando viajarem incorporados, em 
numero rle 10 pessoas ou mais, gozarão do almtimento de 50 •/o 
nos bilhetes de suas respectivas cl1sses. 

Esta. concessão é extensiva. tão sómente a llilhetes singelos. 
Não se emittem meias passagens. 
Subentende-se que, para ter o gozo do abatimento no preço 

das passagem', é necessario haver numero de passageiros de lO 
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ou mais pessoas para cada classe, quando viajarem em classes 
ditrerentea. 

Pctra o transporte da . respectiva bagagem terão tamLem o 
abatimentó de 40 o /o no fr·ete da tabella n. 2. 

Quando a viagem for de Norte á Côrte, ou vice-ver;;a, a admi
nistração poderá fazer ajuste especial. 

Art. 9.• Os passageiros sem bilhetes, portadores•de bi
lhetes não carimbados pela atlministração, ou que tenham 
carimbo de outro dht ou trem, salvo os c tsos previstos (art. 5•), 
pagarão o preço de sua viagem contada do ponto de partida do 
trem, si pelo seu conhecimento de bagagem, ou qualquer outro 
meio, não estiver provada a estação de sua procedencia. Os que 
excederem o trajecto a que tiverem direito, ou viajarem em 
classe superior á indicada no seu bilhete, pagarão a ditrerença 
de sua p:tssagem; em tues casos, o chefe da estação é obrigado 
a dar um bilhete snpplemLJnlar, que indique a somma. per
cebida. 

Art. 10. O viajante encontrado no trem sem bilhete ou 
com bilhete não carimbado ou perempto; além de pagar o preço 
de sua passagem, fica sujeito a uma multa de 10$000. 

IMMIGRANTES 

Art. 11. Os immigrantes, suas bagagens, ferramentas, 
utensilios e instrumentos aratorios terão transporte gratuito 
em seu primeiro estabelecimento, quando procedentes da hospe
daria de S. Paulo e se destinarem ás povoações servidas por esta 
estrada de ferro. 

TRENS ESPECIAES E DE RECREIO 

Art. 12. A companhia poderá conceder trens especiaes de 
viajantes sob as seguintes con,lições: 

].a Pedido feito por escripto ; 
2.a Declaração do numero de viajantes e da quantidade de 

volumes de bagagem ; 
3.a Si ha anilll.aes e carros a transporbr, e qnal o seu 

numero; 
4. a Ser o frete pago adiantado;. 
5. • Combinada a hora da partida, será considerado recusado 

o trem si por falta do concessionario não puder partir á hora 
marcada; 

6.a Si a companhia, todavia, puder conceder espera para 
partir o trem depois da hora determinada, cobrara a taxa de lO$ 
por hora encetada ; 
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7. a Recusando o tl'em depois de o ter frehdo, o concessiouario 
HÚ terit direito a receber metaue do frete pago ; 

8. a A lotação dos carros não pode1·á ser excedida,. nem será 
vermittido qne nelles se transportem bagagens que não estejam 
compeehendidas nas admittidas pelo regulamento ; 

g,a O horaeio destes tt•on; ticarit subordinado aos dos trens 
ordina!'ios tle passageiros, cnja mat·clta nfio tlevcrá set' pertul'
lmua, salvo caso de força maior. 

Art. 13. O frete de um trem especial, com Jogares em 
numero corre~pondente it lotação de um carro, que for e,;colhido, 
será calculado de accortlo com a tahella respectivil ; e por 
carro oxcedente se cobrar(!, na razão de 50 °/o tia tnesmft tabella; 
sobre estes fretes concetler->;e-ha ainda o abatimento de 25 •;., 
pll'a os trens tl•3 ich e ,-oi ta ; ma.;, em caso algum, scrú o frete 
inferior~ 200$000. 

§ I. o Si a~ viagens reali;mrom-se á noite, c::>brar-se-ltão mais 
20 °/o das taxas acima estipuladas. 

!'I 2. 0 Os animaes e ha;;tg-ens tra.mportados por este> trens 
gozarão tio abatimento ele 20 ~/o sobt•e ns t txas rbs respedivas 
t:tlJclla,;. 
~ J." Qtnn<lo as víag•ms forem rJc Nol'te á Côrte on vice-

versa, por!crú a ar!ministl'açiio f<tzcr njnste especial. · 
.Art. 14. o.~ ti'ens cspeci~e.~ de recreio porlerão ser igual

mente concedido;;, de nccordo com as condi_çi'ies cstipulaJas no 
art. 12, c§~ lo e zo do art. 13, mas neste caso o ft·ete mínimo do 
trem com capacidade para transportar 250 pass:1geiros, sem dis
tincção de classes, e com direito á volta no mesmo dia, sera de 
250$; cobrando-se mah par<t ca<h um dos que excerlcrem áqnclle 
rllunero a taxa mínima de 1:':000. 

~ l. • Para estes trens serão emittid•'S, por cont:t dos con
cessional'ius, hilltetcs especiae1 rpw s<i serão válidos nos mesmos 
trens. 

§ 2.• Por· occasião de festas ou festejos puhlicos, a companhia 
poderit estabelecer trens extraordinarios ent!'e duas ou mai; 
cstaçõ2s, cobranrlo uma taxa nunea inferior a 1~, de ida e 
volta, por posso~, sem di~tincção de classes. 

AI.rC:UEL IJI~ CARROS 

Art. 15. Os pedidos ~e aluguel de carros devem ser feitos 
com antecedencta de duas horas na estação central, e de 24 ho
ras eni qualquer das outras estações, sob as seguintes condições: 

1.• O aluguel de carros é pago udianhdo, pelo preço da ta
heJlan. 1;. 

2.• Quem alug·ar um ou mais carros, e depois de tol-os á stn 
disposição rejeltal-os, só tem direito a restituição da metade llo 
aluguel; 
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3.n O aluguel dos carros-salões de dous comtmrtimentos póde 
ser integral ou parcial; . o dos éarros-salões de um só compar
timento só póde ser integral ; 

4.a Um carro, embora integralmente alugado, não póde levar 
mais viajantes do que comportar a respectiva. lotação, e a. baga
gem destes está sujeita. ás mesmas condições que a IJagagem de 
qualquer viajante. 

TRANSPORTE DE ALIENADOS 

Art. 16 Nenhum alienado poderá ser a•lmitti•lo nos trens si 
não for acompanhado por pessoa encarregad:t de guardai-o. 

O :llienado e seu gua.t•da não poderão tomar Jogar em um 
me~mo compartimento com outros viajantes; s•'• poderão ser 
transportados em compartimento separado, p<tgau<lo seis plts-
sagens da classe em que viajarem. · 

Si o estado do alienado exigit• mui~ de tlon:; guarLlns, os outros. 
pagm·ão suas passagens. 

O~ transportes nestas condições tlevem ~er nnnnnC'iados com 
2-! horas de antecedencia na estaçi[o de parti• la. 

TRANSPORTI~ DE DOE:"'TES 

AI t. 17. As pes3oas em estado tle enfe1·miuade tal que possa 
iucommodar aos demais viajantes, s<i podcriio ser· transportadas 
em compartimento separado, pagando seis pa:;sagens da classe 
em fJ ue viajarem. 

Os doentes, cujo estado exija cuidado, podem ser acompa,nha
dos por duas pessoas; as domais pagarão suas passagens. 

Os transportes nestas condições devem ser annunchtdos com 
24 horas de antecedencia na estação de partida. 

TRANSPOitTES FC:"'EBltES 

Art. 18. Os transportes funobres >ó podem ser feitos em c~r
ros cobertos e em compartimento separado, p~tgando a lotação 
respectivn. 

E' permittido 0 acompanhamento do cadaver, gratuitamente, 
no mesmo compartimento, ás pessoas que o dos,Jj:\rom fazer, em 
nuuwro limitado ao qne comportat• a lotação do mesmo cotnpat·
timento. 

Quando tenham de ser transportados em yagão tlc carga, pa
garão cinco passagens ele 2n classe .. 
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.DISPOSIÇÕES POLICIAES 

Art. 19. E' expressamente prohibido: 
1. o Vh1jar sem bilhete ; 
2.• Viajar nos carros de [a classe, e:>tando descalço; 
3.• Viajar nas varandas dos carros ou debruçar-se para fóra ; 
4.'' Viajar em classe superior á fJUe designar o seu bilhete ; 
5.• Passar de um c'' rro para outro, estando o trem em mo-

vimento; 
G.• Entrar ou sahir dos carros, estando o trem em movi

mento; 
7." Entrar ou sahii' em qualquer Iogar que não seja nos 

pontos de estação e pela plataforma e porta para esse fim 
designadas; . · 

8. o Fumar nas salas de e~pem e nos carros emquanto nestes 
perm:•necerem senhoras; 

9. o Saltar pelas janellas dos carros ; 
10. Usar de linguagem inconveniente; 
li. De qnalrJlter modo incL>mmod,tr aos demais viajantes ; 
I z. Quebrar ou d,tmnilicar ohjectos pertencentes h companhia 

ou entregues ao cuidado della. ; 
13. Puxar a corda de signal, collocad<t no interior dos carros, 

quando não honver accidente grave quo exij:1 a parada do trem 
na linha. 

Art. 20. A entrada nos trens é interdicta: 
I.• A's pessoas embriagadas e indecentemente vestidas ; 
2.• Aos portadores de armas carregadas, ma terias inflamma

veis ou or,jectos cujo ntlor nu natureza possa incomm()(lai' aos 
passngeiros . 

• \rt. 21. Ning-uem poderá transpor·tar com,igo, nos carros, 
mai~ do que uma arma de fogo, a •JUal deve ser apresentada ao 
chefe da estnção, para verificar si está descarregada. Esta di~
posição não comprehewle os agentes da força publica, flUe via
ja rem como taes. 

Art. 22. O pnssageiro que infringir as presentes ln-;trucçi'les, 
e, depois de adyei·tido pelo.; mnpregatlos da e:;tratla de ferro, 
persisti1· na infracção, sm·ú obrig-ado a retir<tr-Ee lh Pst:lçiio ; 
restituindo-se-lhe o valot• do bilhete que houver comprado, si 
não tiver começado a viagem. 

Si a inft'ilcção for CJr>Jmettida dueante a viagem, o passageiro 
incorrerà na multa de 20$ a 50$; e, no caso de recusar-se a 
pagai-a, ou si, depois desta satisfeita, não corrigir-se, o condu
ctor o entregm•a ao chefe da esf.tção mais proxima para remet
tel-o a autoriuade policial, a qual procederá como for de direito, 
de conformidade com o Regulamento de 26 de Abril de 1857, 
Decreto n. I 930. 

Em caso de damno, de que ti·ata o art. 19, § 12, será ainda o 
passageiro sujeito a pagar o valor do damno cansado, segundo 
for arbitrado pelo conductor do tr·em. com recurso para a admi
nistração snpei'ior i la estrada. 
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BAGA(lRNS 

.Art. 23. A bagagem despachada por trem.de passageiros ou 
mtxto pagi!rà pela tabella n. 2. 

As bagagens destinadas a S. Paulo serão sempre, mediante o 
pagamento das taxas addicionaes, despach:ulas par:t a agencia 
central, salvo declar,1ção expressa em contrario. 

Art. 24. Cada viajante só poderá levar com sigo, sem pagar 
frete, pequenos volumes de bagagem que não incommodem aos 
demais viajantes e que p0ssam ser postos soh os IJancos dos' 
ca1·ros, a juizo do chefe da estação. 

Para estes volumes não havera registro ; serão transportados 
por conta e risco dos viajantes a quem pertencerem. 

São considerados pequenos volumes, p:tra o referido fim, uni
camente os que contiverem roupa e artl~,tos ole uso llos viajantes 
durante o trajecto. L 

Art. 25. Uma familia ou grupo de pessoas, vin.jando junto, 
não poderá, aflegando esta circmnstancia, :mgmentat• as dimen
sões do volume, cujo transporte gratuito é permittido a cada 
passageiro; assim, em nenhum caso será admittido que passa
geiro algum conrluza no carro volume ou volumes cujM dimen
sões excedam ás do vão livre del•aixo do a~-;enlo qne lho com
petir. 

Art. 26. A 1lemais bagagem, de qualquer ordem, será des
pachalh á vista do bilhete de passagem, e conduzida em carro 
especial, pagando-se no acto do despacho as taxas respectivas, 
recebendo o viajante conhecimento pam a h:1gagem despachada, 
que sera exigido no acto da entrega dos volumes. 

Art. 27. Os fretes serão calculados tomando-se o numero 
exacto de kilogrammns, cont<mdo-se •Jlt:ll quer fracção como 
um kilogmmma. · 

Nenhum volume, porém, poderá set• olespachado por menos de 
200 céi3 de frete; e, quando tiver de transita!' por mais de uma 
linha, serão cobrados 200 réis para cada companhia. 

Art. 28. A bagagem apresent:vlit a despacho deve est:tr con
venientemente acondicionada, de modo a poder resistir aos cho
ques oedinarios inherentes ao transporte por estrada de ferro. 

As malas, caixas, canastras, etc., devem estar fechadas. 
Art. 29. Si um volume estiver aberto ou mal acondicionado, 

o viajante será convidado a fechai-o ou a bem acondicionai-o; 
si, porém, não o fiz,•r, serão volume acceito, fa>~endo-se mt guia 
e conhecimento a declaração de não responsabilida•le da com
panhia. 

Recusando-se, porém, o viajante a acondicionm: o .Y.ornme ou 
acceitar no conhecimento aquella declaração; scrfí,o. 03 Võl.illBQlt 
mal acondicionados recusados. . ( ', ~ '· · I i ·1·'···, ·· 

Art. 30. A b:tgagem sera recebida . p:ira despacho até ~1n\if \. 
nutos ante:> da ~artida do trem que tivér de conauzil-a. · .,.· )li 

A que for en regue depois, po~er:\·.ser despachada como en- ~ 
1 

-~' 
.>(;~~, '/ 

; ,[ ,. -,)I,\ ;.....-· 
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commendct pelo trem immediato a partir, si a~sim convier ao 
viajante, ou, no caso contrario, sera recu~ada. 

Art. 31. Os volumes de bagagem po1lerão ser recusados nos 
trens de p:1ssageiros, desde qne o sen peso exceda a 100 kilo
!!rammas, ou o seu volnm3 a uni metro cubico. 
'· Art. 32. A bagag-em sc>ri po~h~ i dispo3içiio do viajante, me
diante a apre . .;entação do respectivo conhecimento, logo após a 
dwgatla do trem. 

A bagagem não !'<'Clamada. será recolhida no depmito, c, 2-t 
hor;lS depois, licarit sujeita a ar·mazo:mgem, it razão do 50 réis 
por dia por I O kilogra111mas ou fr,\Cçlo de 10 kilogt·ammas. 

Art. iH. Em caso de pcrtlt on tltmn:> de nm ou uuis volumes 
<le bng-agem, o passageiro tem o dil'CÍt·) •lo reclamar o pagamento 
•lo Y<Üor r'<1al tlarptellcs, cujo coutoúrlo tivee sido declarado no 
acto th insct'ipçiio ; c, na ütlta de dllclat•açii• ,, a som ma cor
t•espondcnto ao poso dos objectos p()rditlos on thuunilicados na 
t'azão de I~ put' kilogr'<lllltna 011 fracçii:o de kilogt'amnm. 

Este al'tigo t;erit trauseripto no conhecimento. 
Al't. :J.L Si a itHlemniznção tiver lognr pot' damno ou a.vat'ia 

tl.l razão do valor declaro~do, nos toemo:> do artigo antecedente, 
a lo,tgagom tie:tr:·~ pertencendo à companhia. 

At-t. 35. Si o viaj:mtc allegar (~ pc,rctt do conltccirnonto, po
olor:\ retirar a bngagem, mediante rccilJo, dcsd<J quo o cltcl'e da 
estação, f<tzendo-o vddnzir prova~, como apt•esentaçãn rlc clta vos, 
I'clação do t•nntet'ttlo, te~tenmnho rle p•;,;soa-; lldetlign;~~, ele., o 
.i nlg·,n· propl'i:3tario da bagag-em . 

• \l't. 3r\. O.; volumes de hag·;tgem que se encontrarem não re
g·istt'ados n:1s estações, serão recolhidos ao deposito 2 liem•ão su
.i•'itos a at'mazenagem do al't. 32. 

Art. 37. As encommenolns serão tennsporta<la~ pcn' 1t'em de 
l'as~a;.;eiros IJU mixto o pagarão pelas tabellas ns. 2 ou 2-A re
spectivamente, sendo seus fretes sati~!eitos no acto da insct'ipçãn, 
reccbcnrlo o romettonto conltcl'imcnto, qno sorit exigido no ach1 
da entreg-a dos volumes. 

As encommendas. c!cYem ser ontregue.3 a •lesp<tcho ate 30 mi
nutos antes da partttla do tt·em. 

Art. 33. Pat•a os despachos de pCrJIICnos volumes de encom
mencla, até ao peso de um kilogranmta, tica csLtbeleci<Jo o frete 
de 200 réis. 

Para os Yolnmes que pes~wem m:.is da tun kilogramma, o:; 
fretes serão calculados pela respectiva tahella, na proporção 
•'xnct:t do nnmet'o de kílogrammas, contando-se qnalqnct' f'racção 
,·omo nm kilog-ramma. 

Nenhum volume, porem, potlet'Ú ser despachado por menos de 
'200 róis de frete ; e, quando ti\·cr de transitar por mais de uma 
linha, serão cobrados 200 rôis pwa ~ada companhia. 
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Art. 39. Nos volumes de encommendas deve constar o nome o 
residencia da pessoa e da estação destina ta ria. 

Art. 40. Os volumes dà encommendas porlerã.o ser r~cusados 
nos h'Ctls de passageiros, desde que o seu peso excerla a I 00 !(i
logram mas ou o seu volume a um metro cubico. 

Art. 41. As encommendas qut'l se destinarem a S. Paulo serão 
sempre, mediante o pagamento {las taxas ad!licionaes, despacha
t!Rs pal'~t a nge1icia central, salvo declarnção expressa em con-. 
trario. 

Art. 42. As (·ncommendas apresentadas :t despaeho devem 
e;;tar bem acondicionadus, de modo que po,;sam resistir aos cho
rtnes ortlinnrios inherentes ao transporte por estrada de !'erro. 

O volume mal acondicionado será recusado, a menos quo o 
remettente o queira deixar seguir com a rleclar<~(,'ào tle não re
sponsabilirlade da companhia. 

O transporte de ma terias inflammaveis on snl.stancins pel'igo;;ns 
não pórle ter log;lr pelo trem de passageiros. (\'ide art. DI.) 

A t·t. 43. Os volumes de encommemlas serão postos á disposi
ção do dostinatario 15 minutos depois da chegada rlo trem. 

Os qne não forem retira!los dentro de 24 horns, a contar da 
chegada do trem, ticaJ"ão sujeitos ao pngamento de armazena
lfelll, a !'azão de 50 reis por dia por 10 kilogrmnnw~ ou l'r·ac!,'ão 
úe I O kllogrammas. 

A compnnhia r'ão se responsahilisn pdos riscos provenientes 
da natureza rio,; ::r•met·os contidos nos YOIIItllt'S de r'JH'Oill
menda,;. 

Art. 44. Em caso de perrla ou dal!lno de um ou mais volumes 
de encommendas, a responsabilidade tia companhia é limitada no 
pagamento do valor real daijuelle~ cujo conteúdo tiver sido de
clamdo no fictO da inscripção, e, n:• falta de rleclnraçiio. ao pa~a
mento de H pot' kilogramma ou ft•acçiio de kilogramm;l. 

Este artigo será transcripto no conhecimento . 
. \rt. 45. l'ío caso de perda ou não npresentnção rio conheci-. 

mento, potlera o consignatnrio retir:n• a encommenr.la mediante 
recibo, destle que jnstitlque, a contento do chefe da P~tnção, ser 
o rlono ria encommenda. 

TRANSPORTES A DO)IICII.IO 

Art. 46. A,.; l•agagens e encommt'llrh~. •l,l-;p.tchad;t.-; ['llf<\ a 
agencia centr,t!, salvo declnração expres~a em contrario, 8erão 
sempre mediante o pngamento das tnxas addicionaes respectivas, 
entregues a domicilio ijuanrlo seus destinatnrios residirem a dis
tancia não excedente a tres kilometros da mesma ng-encia. 

§ 1.0 Os vc•ltunes assim despachados deverão trazer claramente 
e,;cripto o nome e a t•eshlencia do destinatnri0. 

§ 2. 0 Si, por !'alta on por inexactidão de indicações no ende
reço, não puder ser descoberto o destina tnrio, S"r:i, o volume 

\.- Decisrie> tle 1888 12 
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reco~hido à agencia, f:tzendo-se a. respeito o devido annuncio 
por onta do destinatario. 
~ 3.0 Os volumes levados a domicilio serão acompanhados de 

um recibo que sera assignado pelo destinatario. o recibo as;:im 
as~ig-na•lo substitue e nnllitica completamente 0 conhecimento. 

!':i 4:• Si, por occ:u;ii'ío da entrega, o destina ta rio recusar roce
bel-os em consequPncia de avarias, serão recolhido.,; á <t!.!·•meü,., 
alim do pr0eedei'-se na J".'n•nm do rcgnlamentu. 

~ 5.0 Os volnnws contendo genero~ do facil tletci'iOI'açiio como 
fl·uta~, peixe, gelo, etc., bem assim os pct]HC!lO~ ani111:1e:> Ol' 
a,ve;;, sú serão doo;l•uchado,; a domicilio. 
~ G." A entt'l'.~·.t ,;e farit no tlia •lt chegada. 

VAT.UH.F"i 

Art. 47. O tlt!S!Xtcho tle valorc,; em onro, prata, coJ,r,,, uiGkol, 
platina, pe•lt\tS preciosas, al'tofactns de onrivesari,t o rdl\joaria, 
ó por porcentagem de meio por ce~1to ad v,,[orc.n, para c.oda 
~ompanhia, pap·a no acto do se oJl'eetuar o despacho, recehondo o 
remottohte eonlwcinwnto, que sN:·~ exigi• lo no acto <la entrngn. 
(\"ido arts. 159 e Hi I.) 

O despacho de papel-monda, ilpulicr~s e acçvos do companlti:ls 
•J outeos papeis-valores, vagf\riío mn quadu pot· cento (d t'··•fo
l'em, para cada compnnhia. · 
Con~idera->o fraude to. la a dechmçii.o inexacta ([U:lllt0 á natu

reza o valor •los oh.)cctos acim;t especificados. (Yitlo art. !Gl.) 
() freto minil1111 d<) liiiHt O.~p'ldi·;:"ío tle yalore:-: e do I~ ]!0.1'8, 

cada companhia. 
Aet. 48. O dinheiro amoetlallo, as joias, n.< pedras o motaos 

peociosos, devem estar acontlicion:do:; em saccos, caixas o~t 
hnrris. 

As caixas on IJ.,rris serão solidamente pregados e nã•) clérvoe5o 
apresontat• ve~tig·io algnm do abertura nem de fractnra. 

O.'< saccos d<?Yem ser do panno rurto, cosidos pot· dentro c per
bito~. 

As caixas ül\ k1rri:> seriío fortcmonte ligados por eorda intoi
ric;·a, lixada por meio 1le sinete em laci'e ou chuml.Jo, (jlt<'tntD for 
nccessario, para g-arantir a inviolabilidade dos Yolumes. 

A hocca dos suecos será fechada por meio tle corda ou cordd 
inteiriço, cujo nt'l >;erá coberto por sineto em lacre ou chuml,o, e 
cujas extremillatle,; sorrio mantidas por• sincto ig-ual sohro l'llla 
ficha ,;ulto. 

Art. 4!). O pap0l-mooda o notas •.lo bancc•, ns apolices e acções 
do companhias o outros 1)apcis-valores, tlovem ser apresentados 
em sacco;; ou caixas ou formar pacotes revestidos de en voltorios 
i11tactos, em papel ou panno encerado, comtanto que estes 
on,·oltorios nada •leixom a >lesejnr rpmnto ao acondiciona
mento. 
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Todo o pacote ou envoltorio de papel ou euceradc> deve ser 
fechado por sinetes em lacre, sendo estes em numero sufficiente 
para garantir a sua inviolabilidade. 

Art. 50. Os en•lereços não devem ser cosiJo:;, nem collados.. 
nem pregados ngs volumes, afim de que não possam encobri!' 
vestígios rl~ abert1lras ou f1·acturas; podem sct· on esrl'ipto~ sobro
os volnmcs on a elles atHxadns por cordel. 

A dcchtl'<W1iJ •lo valor do artigo S'}l'it 111JPicionarla por extenSO>. 
no ent!crcr;o. 

Art. 51. As iniciao.>, legenda>, nrmas, tlrma~ sociae3 ou nomes. 
de estabolecim0ntos impre:Bos solm~ o3 s~ceos, caixas, lxu·ris e-· 
pacotes, devem ser perfeitamente legivei,;. 

Os sinetes feitos com moedas são formalmente prohibidos. 
Art. 52. Quando, por occa.;:ião do des:•acho do valores, o re

mettente exigir a ve!'ilic<tção do contendo, so procederá a essa· 
verificação; porém o acon•licionamonto srm1 de novo feito pelO' 
remettente, preenchidos os rc<JIIÍ~itos pt•ecisos pam o tr<m~porte~ 
como nos arts. 48 c 49. 

Quando o valor consistir em moeda-papel, o acon•licionamento 
será feito pélo empregarlo da companhia. 

Quando, porém, não tenha de sGr feil<t es;a vcrificaçiio, os Yc>
lumes devem se e apresentados devitlament!1 nconrlicion ulos. 

Art. 53. O tt·a11sportc a descoberto e prohibido <lo modo allSO
luto. 

Art. 54. As cxpeiJiçõBs de YalorPS devem sol' apresentadas a 
despacho pelo meno:> uma hora antes da marca• la pam a partida 
do trem, para po lerem seguir pelo me:imo; do contrario, segui-
rão pelo trem immediato. - · 

1 1espachos do valores só serão expeclitlo;; em trens de passa
geiros. 

Art. 55. A companhia não se responsalJili,;•t : 
l. o Por falta encontr.ula no conteurlo, qnanrlo não for verifi

cada em presenç:1 do empregado da comp:mhb que effectuar a 
entrega; 

2. 0 Pelos valot•es entregues pelo remettente em involu
cro fE:chado, não vel'iticado,; pelo empregado encarregado tleste:;. 
despachos : srtl v o, si houver no involuct·o estrago qu-e indiqoo 
ter sido o m!ilsmo violado, on em caso •lo exteavio, não sendo
porém, a companhia o!Jrig tda a irvlemnizat· além do ,·,tlor decla..:. 
rado. 

A:\DI.\ E~ 

Art 56. Os animncs serão tr.msportado> pelos trens de met>
cadorias, recebendo o expeditor conhecilwmto no acto do despa-
cl~o, e pa;;;1rão pcl~s bbellas rt';.;pectivns, n1:; seguinte~ con
•hções : 

1. • Animaos de solla on rln cJrro, encahresta<los, c !Jem m:sim· 
lwis, vaccas, touros, devidamente soguro.~ ; 
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<!.a Carneiros, Citbr.• s, bezert'os, porcos e semelhantes, devidu.
mente seguros ; 

3.• Pequenos animael> e aYesdomesticas on silvestres em gaio
las, capoeiras ou caixües engradnf!os ; 

4.• Cãe3, ur.,os e outros animaes semelhantes. tlomesticados, 
quando bem açamados e pi'esos a corrente ; · 

5.a Os animao.'> ~oito; não podem ser trauspot tados, excepto 
íJUando em grande qnnnti•lade. 

Art. 5i .. \ninmes perigosos e ferozes, íJIHIIHlo acondicionados 
com toda segm·:mça em jaula~, serão transportados pelo preço 
de 400 réis por vagão especial e por kil;·metro, com o frete mi
nf' o de 10~, para cada comp~ nhin. 

Js expeditores süo t'espnn -:1veis pot' f}nalrpter desastre cau,ado 
p r ta.es animaes. 

-\rt. 58. Os animaes de estimação, de selhl, de tiro e de corri
das, só serão tt'ansportados em carros especiaes, pelos trens de 
paissngeiros, sem responsabilidade da compaithia, e mediante as 
seguintes condições: 

l.aosanimte,; serão acompanhados porpessoaquedellesHe 
encarregue clur;111te a vingem; 

2.a As taxa,; s··rão as estipuladas na tabella n. li A, com 
direito ú pns,agem tio cowlnctor no mesmo caiTO. 

Art. 5U. Os animaes deveri'ío ser :q resentados a despacho pelo 
menos uma !tora antes tia itHlic.tda para a partida do trem em 
que tiYerem de seguir. 

Art. GO. Os animaes deverão srr recebidos á chegatla dos trens 
pol.' seus donos ou consignatario:-; ; caso o não sejam, serão re
mettidos pura logilr con veníente para set'em tratados po1· conta 
e risco de seus donos ou consignatarios. 

Art. tH. O expeditor f!lle desPjar effectnar o « tmnsporte de 
animaes, classificados nas 1:1hellas ns. 10, 11 e li A», deverá 
prevenir a administrnçiio com antecedeocia de 24 horas pelo 
mt:mos. 

Art. 62. 0$ animaes não classiticados serão taxado; segundo as 
tabellas feitas para os animae,; com os quaes tiverem mais ana
logia. 

O frete mini mo ;!e nm despacho é de 200 réis pela tabella n. 9, 
300 réis pela ta bella n. lO, 1$ pela tabella n. li, para cada com
panhia, «e lO$ pela tabella n. ll A desta e:;trada ». 

Art. 63. Cães pequenos de estimaçcío, geralmente denominados 
de salão, porlem ser atlmittidos nos canos de pnssageiro~, sob as 
condições seguintes: 

1." Estar dentro de uma cesta ; 
2.a Não ser o peso total superior a qnutro kilogmnunas; 
3.a Pagar o respectivo frete; 
4.a Os outros viajante., não reclamarem. 
o transporte de dies nestas condições é feito por conta e risco 

de seus donos. 
Art. 64. Com excepção do detet•minado no art. 63, aves, cães e 

animaes semelhantes não são admittidos nos carros de via
jantes. 
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Art. 65. Os embarqueJ e desembarques de animaes são feitos 
sob os c1tidados, inteira respons thilHade e a custa do.> expedi
toras e dos destinatarios. 

Art. 66. O conduct<W que acómp:mhar animaes p1gará p:~.ssa
gem de 2• classe, « s·1Ivo o disposto no art. 58 -;.. 

Art. 67 .. \ companhia nã > é responsável p3la fuga dos ani
maes ou pelo damno que a si causarem dur,mte o trajeeto, salvo 
provamlo· S9 culpa do pa;soal d>t estrada, e, neste c ISO, só é re
sponsavel até ao valor de 300$, a menos que seus valores tenham 
sido dechrallos superiores a esta impm·tancia, ca:;o ern que serão 
sujeitos ·1. uma taxa convencional. 

Art. 68. A companhia nfi.o responde pelos damnos resultantes 
do p3rigo que o transporte em· caminho de ferro ou demora da 
viagem acarrete para os nnimaes vivos. 

1\lEltCADORIAS 

Notas de expediç·io 

Art. 69. Todas as merc t·lm·ias Llevem ser acom,,anhadas c. de 
duas notas de expedição »que indiqu )In exactamente (Vide 
arts. 91, 159, 160 e 161) : 

1.0 A data da apresentação ; 
2. 0 O nome e residencia do expeditor e de.>tinatario; 
3.0 A natureza e peso bruto da mercadoria e numero de vo-

lumes; 
4.ô Mflrca e acondicion :mento ; 
5.0 As:>ign<ttura do expeditor. 
Art. 70. Os volumes devemtr.tzer marca ou emle1•eço bem le

givel, e al<im disto o no ne da estaç:to do destino; e ser acon
dicionadm de mo:lo a porler resi;tir no> cho1ues orJiuario3. 
inher,)ntes ao transporte por estrada de ferro, 

Nos carregamento; completos de vagões par.t o me.;;mo destino 
e consignat:wio, é dispensado o endereço, m'ls imprescindível a 
marca. 

Art. 71. Po:le:n ser acceita> as notas de expedição que tiverem 
assignatura do expeditor impressa ou autograph td:t, 

Art. 72. Cad:t nota co'1stitue uma exp3dição e não pr'>de men
cionar- sinão o nome de um só tle.;tin;ttario. 

Por expedição entende-se um ou m Lis volumes proc0d:mtec> de 
um só oxp<)uitor, endereçados a um só destinatario . 
. Art. 73. gm uma mesma nota de consignação não podem ser 
mc1uid:ts : 

I o Mercadorias que não sejam susceptíveis de ser carrega
das sem inconveniencia no mesmo vagão ; 

2.0 Mercadorias cujo carregamento ou descarregamento tiver 
de.ser feito pelo ex[Jeditor e destinatario com outra.s que não 
estejam nestas condições. 
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Art. i.t. Os expeditoees devem declarar si as suas mercadorias 
sã.o f1·ageis. Si o frete deve ser. pre-pago ou a pagar, nos casos 
<!Ill que o regulamento é facultativo. (Vide art. Hl.) 

Art. 75. Os agentes tht companhia não de.>p.1clmeão mercadoria 
nlguma sem tm·em vet•ilicado :t cxactidii.o desta nota. 

,\ rt. 7G. As merc.ulori.1S 11 .te mistur.ttlas com outras possam 
'hunuitical-as, set'ii.o tran~pot·tarlas em vagiío espe~ial. 

.~:rL 77. A comp:tnhi:t poderá recusar a oxpcdi<:iío de rtnalrtnor 
· !arga nos seguintes c:tsn:;: 

1.0 Si o genero os ti ver tão nnl acoadiclnaado, que hnja proba~ 
~1ilidade tle não chog::u· ao son do.>tino sem pertla ou avaria ; 

2. 9 Si reconhecoi'-S", no acto d:t entrega, que já c.;tit dcte-
1"iora~o; 

:l." i verificae-se qnJ o pesn e infcH'Í:lt' ao in•licado tu nota, 
tJII IJ.' e a mar.::t e nll!IWr•l silo inexactos ; 

4.0 . Si houver f.d t ,t de um ou mab volumes ; 
5. o f·\s mot·ca<lori:ls em r':>lt<lo de pult·••l':tcção em nenhum cr.so 

podei~ ser acceitas para tmnsporte. 
Entretanto o rcmuttento poJcriL reparar o~ deleito l •ht Cilrga, 

· ~ neste caso a cmnpan!Ii 1 liu·it :t remc,;s,,, ílnhstituindo-se por 
<mtr·a. a nota api·eseutada, si fot' necessario . 

• \1·t. i8. Emqnanto n C'arga nilo for reparada. ou retiraria, si o 
remettente não quizer mai:; envial-n, podet•it demorar 24 !toras 
wt o,;tação, sem respon:;,tbil itbde pot• parte tb comp::mhia, su
jcibntlo·Stl depois á armazen1gem. 

,\t•t. 79. A cump:tuhia poJerá igualmente expe<lit• [l. carga no 
estado em rtnc fot· entregue, dando o remettente ao chefe da 
estação uma not:t assignada, mt qual dPclare os defeitos da 
mesma c:tt·ga <J alliric a comp:tnhia tia resp:m:;~tbilid:Hle ~as 
:t\'arias. 

!\.rt. 80. Si, tl<~Jh1i~ d.~ regish'<llla uma expe,liçlo e antes de 
\leito o transporte, qnizet' o cxp,,ditoe, pot· qnalquet· moti\•o, va
ri<tt• :t con;ignaçi'i0 da mesma ou retiJ•al-a, a e:;ti·a.la, 110 segundo 
-caso, annulhrá o desp.tclto feito e t•estituit•it o frete pago, menos 
as taxas de c.trt·eg,tmento o 'le,;carJ'e.!.,;·amento ; n<J primeit•o caso 
<f,tr-se-lta novo despachll, pelo qn:tl se cobr.trá a di trerença de 
Iretc, consitlot·antlo-se as taxas de c:trreg-.uuento e descarrega
mento como p tg,ts, ~t niío te!' e.; te sei· viço de ser Lle novo feito. 

A taxa será rio 2S pot' v•tg-ito, qnet• par.t o c:u'l'eg ttuenlo, quer 
(Jara o de:>cut·egameuto. 

O expeditor·, quct' em nm, quer em onti'o ca'lo, deve restituir á 
--estrarl.l os documentos f[IW tiver recebido, S3IIl o que não será 
annultarlo o despacho já feito. 

Art. SI. As mllrca<lorias susceptíveis (lese doteriot·arem em 
pouco tempo, e os genero;;; cujo valor iutport tr em menos do que 
o respectivo fr·ete, :;erii.o despachado.> depois de pago o frete, e a 
companhi;t n;"lo s•t•á rosponsavel pelo ••starlo em qne chegarem ao 
'>Lm destino as de fitei! d..tm·ioraçito . 

. \rt. 82. Qnantlo um volume contiver artigo.> diversamente 
-clas5!ficado.;, serão todo~ taxados pela taxa da mais elevmla lias 
·dasses representadas. 
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Art. 83. Quando a estrada autorisar o carregamento ou o 
tlescarregamento fóra das estações, estes serviços serão feitos 
obrigatoriamente pelos cuidados e á custa do expeditor ou do 
destinatario. 

Art. 84. O expeditor que precisar de um vag-ão para carga 
completa de sua merca•loria, deve requisital-o com antecedencia 
de 24 homs, e (le •18 hora< si o p~Jdido for para 1lous ou mais 
vngücs. 

o expeditor tlca sujeito ú mnlta de 5$ por vagão por dia, si (t 

mercadoria não for remetthla it estação no dia convencionado. A 
importancia desta multa p(Hle set• exigida no acto da requi
si<;ão, sendú depois restituida si nib tiver de ser applicada. 

A administr tção no dia imm:)éliato ao !lxado pat'it a expedição 
p(>dm·á 1lispôr dos vagões. 

O chefe 1la esbção deve peevenir com antecetlencLt, ao expe
<litm·, <lo rlia e ltor,t em que ns vagões fic,trem á ~n:t dispo~ição . 

. \rt. ~:>. Nas estaçõ:.Js int8emmtiarhs o~ vagõc; serão ca.rre
gndus e •lescarregado,; pelos trahalhadore; do exp.,ditor on con
sign:ttario, dentro do prazo •1ne lhes for tlxa•io; c quando o ex
peditor on consignatal'io, 11or negligenci.l, não o tenha feito 
dentro do referido prazo, este seeviço poderá ser effectundo pela 
administração da estrada, cobrando esta, além •lo frete, 2 . .;; por 
carg<t ou descarga de vagão. · 
~onhum expeditor de um on mais vagões do mercadorias po

<.krá oxe'3tlcr, sob qnalqnee pt·etexto, a l••lnçiio tln.; mesmos va-
gõ~~~. (Vide art. lU3.) ,. 

O cxperlitor ou consignatario e responsavel 11or qmtlquer 
a nria causada.110r seus agentes nos vehiculos da estrada de 
ferro, na nrga ou rles ~arg;t da.s meecadorhs, ou por exce;so de 
lotDção ou por qualquer outra causa . 

. \1·t. sn. Nas estações deverão ser descarregados o5 vagões d~ 
carga tJne compuzcrem os tr()nf', segundo a ordem •le suas che
~·adus, devendo ser recolhidas ao:> armazens aqucllas merca
tlorias que devam ser abri!!,'adns, e em c:u;o algum poderão os 
va;:rões permanecer carl'ega<los, ainda, mesmo a pc1\ido •los con
~igJJatarios on destinatarios. 

Art. Ri. O frete mínimo dn um despacho e de '!00 réis p:u·a 
carta companhia. 

Art. 88. Tocla a inscripção de met'cadorias é feita dando-soao 
oxpeditor um conhecimento que scrú exigido no neto da entrega 
dos objectos. 

Pelos recibos impressos passados em snbstitniçiio de conheci
mentos de merc..1.dorias não apres3ntados, e segundas vias de 
conhecimentos, cohrar<'t a comp.111hia a taxa do 200 réis pot• 
cad<t um . 

. \rt. H\.l. O transporte do objectos que exigirem o emprego de 
ma.terial ospecinl, não é ohrigatorio. 

Art. 90. As massas imlivisi1s, que pesarem mais de 4.000 at··, 
n. 000 kiloJrn.mmas, ou cujo volume for superior de quatro até 
cinco metros cubicos, serão sujeitas a uma taxa a•Jdicional de 
20$ por volume para cada companhia. 
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O transporte de masslii indivisas de peso excedente a cinco to
neladas metricas ou de volume superior a cinco metros cubioos, 
ou de quaesquer objectos que necessitem de emprego de m tterial 
e;;pecial, não é obrigatorio ; porém, quando acceitos, os preços 
e condições de transporte serão regulados por mntno accordo 
ell tre a companhia e o remettente. 

Art. UI. O tr·:msporte Lias matarias intlammaYei~ se l'arú só
mente em tt·.;>ns exdusi nunente de mercadorias, c em dias tle
terminados. 

As materias tl'~~ta natureza, taes como: phosph:JL'o:>, liquillos 
alcoolicos, agna-r.tz, vitl'iolo, naphta, gazolina, pol vot'<t, kcro
scne, dynamite e to la e rp~<tlq uer outr·a snbstancia perigo>a, de
vem s~t· acon:licionada.; em barrh, CdiXõ8s, latn~, Y.tsos ou ho
tij;ts tle par.Lks fort•~s; devcru esta e fi3l'feitam•!ll!ü f'ech trios o 
ofl'•Jrece•· to la ,;·~711J',tnn p:ti'.l o lt'<tn>pot•te. . 

Os volumes cont••ulo matarias infi:ttnmtvcis, explusÍ\-<lS c ve
ncno-;as torão osct•ipto o ~eu couteudo em touas as face~, eut ca
racl•'re~ bem legi v eis. (Vide arts. lfiO e 16 I.) 

Art. 92. As mercadorias taxarias sen-umlo os preços tLls ta
bailas ns. I;?, 1:~ r• 14, devem sm· nvisarf.'ts no dia antceiot• ao do 

·de;;pacho. 
A ca1·ga s·~ril feitn pelos remcttentes c a descarga pelos con

signatarios, on ú custa destes pela companhia, si, tlenh·o rl.e 24 
horas uepois do avisa•Jos, não a elfectuarem ello,;. 

Por cada cnrregamcnto ou tlcscnr<og;tmonto se coi.Jrará 2$ por 
vagão. · 

E-;sa> met•cn•lorias não serão rec'Jlhidas rlei.Jaixo de coberta. 
Art. 93. As madeie.1s t:uarb~ segnndo os preç.1,; das tabellas 

n~. 12, I~ e 14 set·ão te.mspoetadas sem demoea, quando com
pletarem a lotação dos v:~gões proprios pam es~e transporte ou 
fJUiliHio, não complctantlo, p.ti,UH' o renwttente o y,tJor tln lota-
ção dos mesmo,; Ya"ões. . 

A companhi:t podera recusar, p~r aaluencia ele met·earlorias 
taxadas a pc.,o, as cilrgas sujeitas no preço tle transporte das ta
bellnsns. 10, 11, 12, 13 e 14. 

Art. 94. As mercarlol'ia.;; rio fJHalqnm· natm·eza remettidas p:tra 
as l~Stações :lfim tle seecm ex petlitl tS pelos trens de c trga, e 
eujo.; despnehns não fut•cm pngo,; dentro ti·~ 12 hot·ns, ficam su
jei h~ ás armazenngen~ previstas. a menos qn() tonln de sor 
pago o fr·ete na estação rlestinataria. (Vide art. 123, § 1.') 

Art. u;:;. Os genot·us e outro-> ohjecto,; não de~ignacto~ nas ta
riCa-; serão taxndos segundo as taiJe!Lts feitas par.! aqnelles, com 
os quacs tiverem mais analogia. 

Al't. 96. Si a remessa 1!a mercadoria se compuzot' de varios 
volumes, o ft•ete set·á calculado eomo si formassem um só; esta 
concessii'l só terá logae si o.; volumes t•sti\·erem rla~sificauos na 
mesma talJell' e pertencerem á mesma expedição. 

Art. !l7. Si, antes ue feita a entrega 1la merc,tdorLt ao tlesti
natar·io, se veritic 11' que o frete cobrauo na estação de paetida. 
ou indicado par<t ser cobrado na estnção de chega,da, é inferior 
ao l'(lilJ ou que so deixou de cobrar ou indicar para se cobrar 
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algum<t taxa, a estrad t póde reter a mercatloria até que o e:x:
peditor ou destinatario s tlisfaç'l a differança do frete, etc. (Vide 
art. 141.) No caso de ser o frete cobrado superior ao real, a com
panhia restituirá a dilferença ao destinatario. 

Art. 98. Nos despachos de mercadorias as fracções 1los peso3 
ser'áo contad:ts por centesimos de bnela(Lt. 

Assim, torto o peso comprehendido entre O e 10 kilogrammas, 
será taxado como si fo;;sem lO kilngrammas, entra 10 e 20 kilo
gwunmas, etc., como si fossem 20 kilogr,tmmas, etc. Do mesmo 
modo as fracções rlc volumes serão contadas por centesimos de 
metro cubico on por lO decímetros cnbicos, assim como as 
fracções menores de 10 réis seriio contadas como 10 réis, quando 
não ho1ver du tS ou mais parc•llas para sommar; em caso con
trario, a disposição deste artigJ será applicad·t st'Jmentc ú som ma 
e niio a cada parcella. 

Volumes vrt~ios etll 1·etorno 

Art. 99. Os volumes vazios em retorno S)l'ÜO des11 1chados como 
se segue : 

1.0 03 bar ris, pipas, gigos, j;tcá>, capoeiras, ett~., vazios 
(usado~). em retorno, transportados em trens tle mermr\orias, são 
taxarias na ta!Jel\a n. 14; 

2. 0 Os saccos V<tzios em retorno são transportados gratis, sem 
responsahilirlade da companhia, e devem ser reunidos em pa
cotes solidamente atatlos ; os pacotes devem tr.1zer o endereço e 
o nome da estação de destino bom legivel; 

3. o A notrt de expedição de saccus vazios em retorno não deve 
indicar o numero de suecos; só se admilte a indicação llo numero 
de pacote3; 

4. 0 Si este~ objectos não forem retirndos dentro do prazo de 
estada livre, pag.•rão os destinatario~ a re~pecliva armazem1gem, 
conforme o art. 12:1, §'lo ou !'i 4. 0 

Vehicttlos 

Art. 100. Ao teansporte de vehiculos de qua\quel' especie, ar
mados, desarmr:dos ou encaixotados, applic;uu-se as tabellas 
ns. 15, IG, 17 c 5: 

A 1 a comprehende carros funebres, diligencias, c,1leç ts, carros 
e outros vehiculos de duas ou quatro rodas par,t transporte de 
pessoas; carroças, carretas e outros velticulos de duas ou quatro 
rodas para tr.msporte de generos; 

A 2• comprehendc cn,rros c vagões r~bocadns par·a estt·ada do 
ferro; 

A 3a comprehende locomotivas e tenders rebocados; 
A 4a comprehende vehiculos desarmados ou encaixotados. 
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Art. I OI. Carros, caleças, tilburys, troleys, quando acceitos 
para transporte por trens de passageiros, pagarão frete duplo. 

Art. 102. O carregamento e o rlescart•egamento são feitos 
pelos cuidados c pot• conttt c risco dos expeditores e dos desti
J::•brio·;. 

Si não forem retirarlos, decorrido o prar.o de estada livro de 
48 hora~. pagarão a taxa rle arma.wnagem do :wt. 123, § 3. 0 

O frete mínimo de cada Yehiculo é de I~ pelas tahellas ns. 15 
e lG e de 3~ pela. tabelln n. 17, paea cada companhia. 

,\1'1. 103. o peso r la c\l'ga rhJ ng:lo é conforme a lotação mar
•·arla no mc~mo . 

.Art. 104. O feeto das madeit·as o outros objectos eh:;siticados 
nas tabellas ns. 12, La o 14 é tlx:tdo até cinco toneladas ou até 
-<Bis metros cu hieos para madeira<>. 

Art. 105. o excesso é cobJ\Hio JHt r.tz:lo tla respectiva ta
bella. 

Art. IOG. Calcula-se 0 peso d·t madeira em toros, f;lle••s, vigas, 
couçoeiras, pl'<tnchões, tal1oas, etc., multiplicando-se o compri
mento em rlecimctros pela alturn. c largurn. om cJntimetros, 
dividindo-se o prodncto pot· 100 c tomando-se p.trn. o poso 
trmtos ldlogl'nmmas qtuntos lin·cm os decímetros cubicos assim 
<tchndos. 

O veso do milheiro do tijolos, telhas, parallolipipedos e outros 
artig-os som0lhante,;, n. granel, calcula-se r.a proporção do peso 
do I O do;; de mnioJ'es dimensõ ·s. 

Art. 107. t)s volume~ que oxcerlcrem o comprimento de 18 me
tt•os só po:lcm ser despachados mediante nju,;te prévio com a 
oslt'iHln, e não é obrigntorio, 

Art. 108 .. O carregamento rl<>S vagiies não póde excorler, em 
altum e laJ'gnea, a,:tlimon-;ões precisas para segurança do tt·ans
porte. 

Art. 10\:l. A estação recelJo!lora avisará os rlestinatal'ios da 
clu:-gada das expmlições por trens de met·cadoria~. 

Estes avisos serão feitos por expre;;sos até á rlistancb !le dons 
liilometros da estação, e alé1'11 daquolla distancia pelo Correio, 
nã? ft•tmqneando-se o porte. O prazo correrá da data o hor<t do 
anso. 

Os avisos para possrns dcsc•mhocidas na cuja resi1l•mCi[L snj;L 
i.~·norarla, serão entregue~, não franqueados, an Correio. 

Art. 110. Si deutJ'o de 24 horas do avi~o não for feito polos 
'lestinatn.rios n descarregamento dos gencros rle pn.teo das ta
:tJel!as m. 12, 13 e 14, serit á custa destes feito pela estrada, me
{liante o pagamento de 2!1; por vagão. (Vide art. SG.) 
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Estes genoros devem ser retirados tla e.:;tação dentro do prazo 
de tres dias ; si, porém, findo e3to prazo não forem rotimdos, SJ 
cobr,wá a a,rmazenagem prevista no art. 123, § 4.• 

Art. 111. Para as mercMlorias descarregadas noo; armazens, 
o 1)razo da estada livre é de 48 horas; este prazo, porém, poderá 
ser reduzido a 24 horas nos c tsos do grande affiuencia de cargas, 
c quando pcl::t demora tlesta> nos at'mazcns ria o;;tra•ht l'csnlte 
embaraço para o rocouimrnt•) o transporto do outras. 

Excedido este pl'azo, se cnht'<tl'á as at·mazonagon,; pt·cvistas no 
Ul't. 123, § 1. 0 

Para as me!'c~ulorias tlospachadas- ri o1·dem- o prazo do es
tada livre conta-se tln, hom tla chegad<t do3 genero.; na estação 
de destino, o só podem ser entreguc3 á vist.~ do conhecimento. 

Art. 112. Sal solto o qurtcoquer outros g-one!'os doscarrogados 
nos pateos tln,s estnções, sera a rlescarga, f<'ita pelos destinatarios, 
n tem o prazo de 24 hot·as p.1ra retit·ada 1lns pateos th estrada, 
findo o qual tic:tm sujeito.~ ao pagamento de a!'uuzcnagem do 
art. 12a, !ii 2•, salvo o disposto no art. I Jll. 

Art. l 1:3. Par;t o c 1rregamentú on dc;;cm-regamento dos 
vagões postos nos Jo.vio:; concedidos a p:tl'ticularco>, é dado o 
prazo de 24 horas para o re.;pectivo (lcsembaraço ; findo este 
prazo, estão sujeitos ao 1ngnmento de indr~mniza<;'ão de demora, 
segundo o art. 123, ~ 2.• (Vide art. 119.) 

Art. 114. Nenhuma de.;;peza de armazcnagr~m po•lorit a com
panhia co\Jrar peht rlemora da~ cargas em suas estaçõns antes de 
serem c~qntlidas, salvo si a demora for motivada pelo remettente 
<m consignatario. Neste Cit~o percobct'it a companhia as taxas do 

.art. 123. 
Art. 115. Para o decorrer do 11razo de estada livre não são 

contados os domingos e dias s1ntincados. 

Art. 116. O carreg:unento c descart'egamenlo das merc:lllorias 
são feito; pelo concessionario do desvio. 

Art. 117. Nenhum vagão pocter:t excnclor em sen carrega
mento n, lotação do mesmo v.1gii-o. (Virlo ar·t. 103.) 

Art. 118. O conces;ional'io do do.;;vio é responsavel por qual
que!' av;tria causada nos vehiculos da, estrada de fnrro na carga 
ou de5carga das meec:1rlorias, ou por excesso de lotação r:o car
regamento, ou por outra qualquer causa. 

Aet. 119. Para o c'1rreg:unm1to on de;;e:wr11gamento dos 
vagões postos nos desvios, é tLtdo o prazo de 24 horas, contadas 
de Sita collocação alli, para o respectivo desembar.tço ; findo este 
prazo, estão sujeitos ao pagnmento de inclemnização de demorrt 
de 5$ J•oe vagão, por dia, conforme o art. 12:1, § 2.• 

Art. 120. A estrao.l ~ não S3 respon;;abilisa pelos da.mnos ou 
faltas que o carregamento ou descarregamento feito no desYio 
acarretar as mercadorias. 
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Artt 121. Quando as mercadorias forem carregadas pelo ex
pedito , a estr.J.da. não responde pelo numgro de volumes, ainda 
que a notas de exp3dição o indiquem. 

Art 122. O.> vagõa.> e su1s cargas ficam sou a responsabi
lidade luuica do concesslon 1rio do dewio, emquanto ali i perma
necerem. 

A1·mazenagem 

Art. 121. Pela arm[neu•gom das carg.ts qn•J, decorrido o 
prazo de est:tda livre, ticamm n ts estações por não terem sido 
retiradas pelos co:rsignatar·io>, depo's de avisados das chegadas 
das mesma~ cargas, rlnamlo colihecirlt~, co'll':trá a compauhia as 
seguintes taxas: 

J.o 1$500 por tonelada metric t por dia, nos primeiros lO dias, 
e 3$ p Jr tonel::vla metrica pot• di:t, da h i em •liante (Vide 
art. OH); 

2. 0 5.1; por vagão por clh ; 
:-l." 2.S por vehiculo e por rlia, e nã0 serão recolhidos dektixo 

de coberta; 
4. 0 Por todos os matot'iae.;; clas-;ificMlos nas bbellts ns. 12, 13 e 

14, qne forem descart·egados nos pate.Js das estaçõ':l.>, n:'io se co
brará armazen tgem alg-uma dentr·o do prazo rld tre> dias; si, 
porém, llwlo este pt'<tw, não forem rctiradns, p tg·arão a taxa 
diaria de 5$ pot' T<~gão ; 

5. o A ta;m do§ I" é sempre applicavel aos generos de qnalrjuer 
natnrez:t rlP~cat·r·og-.\dos rleiJaixo rle cobel'ta. 

1lf e1·carlorias achadas 

Art. 124. As mercadorias não despachadas que for·em achad<IS 
nas estações serão r·ecolhid ts ao deposito até serem retirada~ ou 
despach tdas nas !Joras do expediente. 

Exceptuam-se as mercadorias de facil deteriorJção, a respeito 
das quaes se observara o disposto no art. 155, e as mate1·ias 
nocivas e perigos1s, que serão inutilisadas quando não puderem 
ser de prompto vendidas. (Vide art. 162.) 

Art. 125. As merc,tdorias achad1s ficam sujeitas a armaze
nagem desde o dia em que li verem sitio recolhidas ao deposito 
até ao dia em que forem reclamadas. (Vide art. 123.) 

Art. 12.6. Si no fim de 90 dias, a contar da data da entrada no 
deposito, não forem reclamadas, poderão ser vendidas em leilão, 
como as do art. 158. 

Exceptuam-se das disposições acima. os volumes de que trata o 
art. 61 do Decreto n. 1930 de 26 de Abril de 1857. 
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Transportes por conta do Go~erno 

.\.rt. 127. Os transportes por c0nta do Governo Geral e Pro
vincial estão sujeitos ás mesmas condições que os transportes 
ordinnrios, quanto ao disposto neste Regulamento . 

. \rt. 1 '2S. O arbitramento, nos casos em I] HC deva tet' logar, 
serit feito pot• dous nrbitJ'il<lores escolhido;, um pela parte e 
outro pela estratln, salvo si nmbos concot'darem na escolha de 
um >Ó at'hi trador, 

O arbitramento serà reduzido a auto as,-igna<lu pelos ar·bi
tmdores, pela estra<h e pela parte. 

Art. 129. Si, pot'élll, o <lestinabrio e ;t l'Strad" ehegnrem a 
nccordo sobre o valor da ;tvnria, será o aecoJ'<lo rc<lnúdo a auto 
as,ignado por ambos, <JUe tera a mesma validade qnc o arbi
tramento. 

~ .\rt. 130. Recusando-se o de:;tinatario ao a!'I!Ítt'amento mni
gavel ou achando-se ausente, a estrada requerera judicialmente 
um arbitramento e a remoção da merca<lot'ia [lfll'<l um deposito 
pniJ!ico, on a venda da mesma . 

. \.rt. 131. O auto de arJ,itramento, IJUet' amigavf!l, IJUer judi
cial, deve conter, além dos facto,; e rl:ts rirctunst<tncias get'aes 
<li.t avaria, as indicações seguintes: · 

I.• A especie precisa, as marcas, os numeras e o peso de cada 
um dos volumes vistoriados; 

2.a A data e numero do despacho, e os numeros rios vag-ões em 
que tiverem chegado os volumes; 

3. a A presença ou ausencia de indícios externos do IJlleht'ado, 
molha• lo, m1nchas, etc., em cada. um dos volumes com <lesignaçiío 
exacta de sua marca e modo Lle acondicionamento ; 

4.• A importancia. do damno resultante <le catla uma. •.las 
a varias verificadas; 

5.• A época a IJUe póde remontar a avaria; suas causas appn.
rentes ou pre~umidas; si ella deve ser attritmida a vicio proprio 
tia mercarlori t ou a seu modo de prep traçiio; a def,~ito, a insutfi
ciencia ou a ausencia de envoltorio; em que consistem os vicios 
ou •!efeitos; si em caso de molhadela, e as met'cadorias terem jit 
~-iajado por mar, essa molhadela provém ou não da aguado mar; 

6." A prese:1ça ou ausencia do reclamante ou de seu rept'esen
tante, e, si for possível, sua declaração de acceitar as conclusões 
da vistoria. 

Art. 132. Ao formular os rel]uerimentos á autoridade judi
ciarh para obter a nomeação de peritos, se precisarão, além dos 
pontos acima, quaesquer outros que as circgmstttneffis -~em 
como devendo tilzer objecto da vist9Pia., ~ ~r ~irt} ~~~~ ~ 
peritos sejam autorisados a consigmtt\n!llàtHo o~'tlfzeWil,~)s \ 
observações das partes. / ~~~'- · ~ \) 

,, .... , 
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Art. 133. .\ menos IJI1e os peritos sejam analphaLetos ou 
impedidos por c:msa logitima •le redigirem elles mesmos seus 
laudos, estes documento;; não podem ser lan·ados por emptegados 
da estrada sinão excepcional o estrictamente sol!re os dado:> 
apresentados pelos peritos. 

,\rt. 134. O consentimento do Llestinatario JUL vistoria 011 
ar!Jitrnmrmto amigaYol deve sm• cm·tilicado por oscriplo. 

Art. 1:15. To:lo o arhitl'nmento on vi,;'orit• amiga\·el tleve set· 
reduzido a auto em tlnplicata. 

Art. nG. A vistm·Lt ou o arbit.ramento devem ser feitos dentro 
•las 4fl !toras depoi::; do desc<II're~anwnto, salvo impc•limento 
dc\·i~lamente jn-;tilic-Hlo. 

Art. 137. Em caso tle pm·tla ou dnmno de mercnr.lorias, a com
panhia não se rewons:t!Jilisa sinão pelo valor real e immediato 
dCIS vol11mes extra dados, e não pelos lucro> 1Jll8 de sua entre~ 
Jbrem esperados. e isto mesmo sómente quando, na mrnu desm 
Regulamento e leis em vigor, tiver o expeditor tlit'eito a esta 
indemnizaçilo. 

Art. t:ls. Não serão attonrli<las pela estrada a;; reclamações 
por perdns on avaria tle met'cad·orias: 

1.~ Qne não forem apresentada;< dentro tÍe :lO dias a contar ela 
data do despacho; 

2.• Desde IJ!le tenham sir!o retir~Hlas as cargas da e.;;tação sem 
reclamação: 

3.0 Qne não forem acompanhmb;; da fnctnra original ou 
pnhliea-fúrma da mesma : 

-L• Quando a perda on nvnria provier de nlg·nmas das causas 
uwncionadas no at·t. 102 do Corligo Commercia!. 

Art. 13U. Das !'tltas e avarh1s encontradas no acto da entro~·a 
das mercadorias ao destinatario, lavt·arú o agen to da estação 'de 
chegaria auto circumstancindo. 

Art. 140. As roclamaçõ::Js serão entregues aos agentes das 
estações, fJ'lO as rometteriio, com os documentos e esclareci
mentos ncces~arios, ao oscriptor·io do trafego, onrle aguardarão 
tlespacho. 

A entrega da reclamação ao :1gente será cortificatla por nm 
recibo pnssado por este, f'Í o 1erlmnante o exigir·. 

Art. 141. A estra•la restitne o frete qne se verificar ter sido 
cobrado lle mais do expeditor c tem o •lireito de haver executi
vamente do,;to, antes ou depois da entmga da mercadoria, o IJile 
se verificar· ter sido cobrr~do de monos no acto do despacho. 

Art. 142. Quando, porém, o oxres!Oo rio frete pt•ovier de engano 
na pesagem, não ser·à atteJHiitla n reclnmação, si o destinatario
não tive!' exigido a Yeritit?ação do peso antes de retirar a 
mercadoria. 
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Embargo ou 11enhora em volumes depositados nas ~staç,jes 

Art. 143. Os casos _de embn,rgo ou penhora, em mercadorias e 
outros o~jectos tlep!lSitados nas estações da estrada, serão regu
lados pelas disposições do Decreto u. 841 ue 13 de Outubro dc-
1851, no qne esta:~ forem applicaveis. 

Art. 144. Os objectos embctrgados ou penhorados não podem 
ser rctim,dos das esta.;ões sem ter siclo a estrada incleumizada do 
que lhe for d.evido por feeto, armazenagem e mais despszas. 

Art. 145. QuJndo o embargo ou a penhora rccahi!' em generos 
de facil deterioração, nocivos ou perigosos, 11ão poderão e3tes. 
iicar !lepositados nas estações. 

DcDc1·es dos C1nJH"egados 

Art. 146. os empregauos da estrada prepostos ao serviço de 
mercndorias, etc., são olll'igados .a dar ao.> expeditores todos os 
esclarecimentos que estes de~ejarem, e facilitar-lhes, f!ltanto
possivcl, o cumprimento dfls form llitlades a preonchet·. 

Devem, em caso de necessidade, encher as notas de expedição. 
Art. 147. Nenhum agente ou qualquer outro empregado 

poderá dar ao publico documento fJUe contenha rasva!lura ou 
emenda snbstancia1 ni1o resalvatla. • 

Art. 148. Todo o documento dado pela estradn, e que for 
depois por qualquer titulo apresentado, si se ach:w viciado, seriL 
retido, e da,rá loq-ar á imposiçiio de uma multa do 5~ a 100$, 
segundo a gra, viaade (\o caso, à pessoa que o tiver viciaao. 

A expedição ou entrega da met·cadoria fiorá retardada até· 
decisão superior. 

I>lSPOSH;iiES l<ERAES 

Art. 14\J. O system[t metrico admittido no Imperio, pela Lei 
n. lli)7 de 26 de Junho de I 8ll2, será o oxclusivamente adaptado 
na estra•la de feero. 

A tonelada metrica, cujo pe,;o é de 1.000 kilogrammas, corre
sponde a 68 arrobas, 2 libras, G onças, 3 oitavas e 14,4 grãos, do 
antigo systema de pesos e medidas. 

o kilog-ramma corresponde a 2 lihras, '2 onças, G oitavas o 
60,1:1 grãos. 

O metro cubico COlTesponde a !l4 palmos cnbicos, approxima
damente. 

O metro linear coreespon<lo a c;natt·o p':llmos o 4,:JG pol
lcgadas. 

Art. 150. Todo o kilometro encetado conta-se como se 
tivesse si<lo percorrido pol' inteiro. 

Art. 151. Nenhuma alteração nos preço;; das tarifas S3 
tornará elfecti va sem annuncio prévio. 
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Art. 152. E' expres&'lmente prohibido á companhia fazer 
ajustes com quem quer que seja, sob qualquer fórma ou 
denominação, tendo por fim alterar de qualquer maneira as 
taril:hs approvadns, nnicas que podem ser cobradas, salvo si 
para tanto for autorisada pelo Governo. 

Haverá sempre a mais completa, ignalda•le entre as diver
sas emprezas de transporte em SIWS relações com a estrada 
de ferro. 

A companhia é obrigada a efl'ectuar com cni•larlo, exactitliio 
e preste:w, e sem f;IVOJ'ecer a um mais 1lo rpw a outro individuo, 
todos o> transportes de qualquer natureza que lhe fo1·em con
fiados; salvo as excepções dechrad,ts no presente Hegulamento. 

Art. !53. Os volumes, :~nimaes on outrcts !JII:teS•(tlCr cargas 
entre••Uf'S it estrada de frJrz·o, serilo inscripto>, na~ e;;tnções rle 
parti•f.t e chcga•la, em registros especiaes, á medida que lhrem 
recebidos; lllencion tn•lo-se a estaçiio do destino, nPmo •ks re
mettente,; e •lo3 consignatarios, marcas, qualid;tde •los Yolumes, 
e,;pecie de mercadorias, frete pago ou a pagar. 

As remessas serão feitas pela ordem da insc1·ipçiio no regis
tro da estação de Jnrtiua,· s:dvo os c 1sos rle preferencia por 
ohjecto de serviço publico. 

Art. 154. O frete do, ohjecto;; transportados peLt e&tr<td<t é 
cobr<tdo pelo pe.so bruto ou pelo que resultar •lo medição. 

Art. 155. Os objectos flue, por sua natureza, ful'em sujeitos 
a peomr,ta deteriornçiio, p<jderii•> ser vendirlos eJ· officio e ~em 
as formalidades judiciaes, no lim de oito dias ou antes, si for 
indispensa ye 1. 

Deduzido o frete, armazenagem devi•la e qnaesqtwr outras 
despezas que honverem, lic:1rá o exce•lente •.ht ven•la iL 1\ispo
sição de qncm pertencez·. 

Art. 156. Para :t \·end:t 1le l>ilhetes c recebimento •las 
expediçõe;; 1le hag,tgens, encommczHias e animaes, r,; escriptorios 
se ahz·em, nos 11ias nteis em todas as estações, pelo menos meia. 
hora antes th partida do primei1·o tr·em rle paso>:1geiros, e aos 
domingos e dias santo,; sr'JI!Jr'nte moia hora ant•JS da narti•la 
dos trens de passageiros. · 

1\rt. 157. Na. confecção das tahellas de fretes, ~m·ão dcs
presadas as l'!'acçii.lS inl'ol'iot·o,; a 50 rei> e as cxccli<"tltos eal
cula.tlas como 100. 

Art. 158. As ba.gagBns, encommenda.s e mel'cadorias que 
não forem reti1·adas tias estações de.;;tinabriots uo prazo tle \)() 
dias, a contar tia data. em que tiverem sido descarregadas, 
ou por terem sido recusadas ou não procuradas pelos destin~l.
tarios, ou por não serem estes conhecidos, poderão ser ven
didas em leilão publico, qnB set•it annunciado com oito di:•s de 
antecedencia. 

O producto lirptitlo da venda, de•luzido o que for, por qual<Juer 
titulo, devido it e,;trada, ficarit á disposição tle qnem pe1·tencer. 

Art. 159. Si a administração da estrada. suspeitar inexacti
•ião na indicaçii.o do contendo de qualquer volume, tem o direito 
de Yerifieal-o em presença do expeditor ou destlnatario, on seu;; 
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ompregatlos, e, na. falta de qualquer delles, em pr.:·oS·~n.;!!- de 
•lnas testemunhas. 

Art. 160. O expeditor é responsavel pelas intlica.,õe~ coiJ
tiuas na nota da expedição e supporta todas as consequencia:; 
resultantes de indicações erroneas, intlecifraveis oa Í!ltJXa.cta:; 
(arts. G9 e 91). 

Art. IGl. Verificada a falsa declaração ou ine:metidão do 
contendo dos volumes, cobrar~se-ha o frete duplo dos g•m•'!'•1S nfio 
manil'estado3 o 

Si, porem, estes generos forem inflamm:wcis ou ·1·3 grant~e 
J'cspons<t!Jiliuade, o expeditor pagará a diiTeren<.: t de fi•ete e ::, 
multa de wo;:; a 200$0000 

A estrada poderá (deter toda a expedição em IJllO )JOuve~· 
11m on mais volumes sujeitos, por falsas declaJ\lÇ'ÕB.>, :t t!lP ltaG 
·~ommimvhs em seus regulamentos. 

Em easo de accidente será o expeditor, além tlisso, olJl•'gadn 
" imlcmnizm· a cstmda do damno causado a seu ma teria!, O'l 
de •1ualquet' out1·o que este venha a sofl'eer, sem jWejui?o 1la 
1° Jsponsabilida:le criminal, se"'und0 as leis em vigor. 

Art. IG2. Si o.> volumes detidos contiYerem nmterias :'oe:
Ya;; ou perigosas, serão estns inutilis t<las, si não pwl•.!l'dl: s. :· 
dn prompto vendidas. 

Art. 163. Não sendo as multas pagas no prazo de-!<;; ho!'<~;;, 
~ companhia procederá it vamla dos objecto.-: detid•'"'• ~·'PJ ,, ; 
Jiwmalidades judiciaes. 

"\rt. 16-i. A responsabilidade da companhht s,·, .~eS'i<l '"om 
:t entrega dos objcctos ao,; destinata~ios ou seu:; Jll'epo;;tos, 
,., tlvo os casos especificados nas presentes Instruc~·ões e j':.l!'<l. (x; 
qnaes esta responsabilidade está definida. 

Art. 1G5. O uestin ltario tem o direito de, antes de rassa!' 
recibo ou entregar o conhecimento dos geneJ'os, t•x.a:uinar o 
c;;tado externo dos volumes o Só se permittirit o exame interno s! 
o.~ volumes apresentarem indicias de violação ou a y;u•irt t'. No,; 
ea-sos de avaria, o destinatario só tem direito a recusar r. mer
cadoria quando esta estiver do tal modo damnilicada qu'J 
nenhum valor commercial tenha, ou quando o volume formar 
um todo tal, que a avaria de uma parto importe a per·i~ •'e 
valor para o todo o 

Sendo, porém, a avaria apenas parcial, deve elle r~t;:\1.1' 1. 
mercadoria logo depois de avaliado o damno causltllo o 

Art. 166. Nos casos de demora de parte de uma e:q.eJi•Jío, 
o destinatltrio não tem direito, sob o pretexto de não estar esta 
<'ompleta, de re::tisar-se a retirar a parte que tiver chcg-ad·l, salvo 
o caso em qne a expedição constituir um todo tal, lflte a !'a.lta. 
de uma das partes o deprecie ou inutilisc. 

Art. 167. A companhia não se responsabilisa: 
).

0 Pelas avarias o:t p3t\l•1S IJll) peovie!'em de c~sv f_•rtniln 
ou de força. maior ; 

2. o Pelos damno3 que o carrégamento ou rle;;carreg·a.mento 
J"fJito pelo cxpeditor ou rlestinatario acarretar :"ls lllPI'<::>'1n::-;:1s 
on animaes ; 

.\ 0- Deehi;e~ ,J,• 1888 13 
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3. 0 Pelas avarias inherentes a natureza 1le mercadorias, 
tae3 como a deterioraçiio tle frutas, tlimiouiçito ordinnria. de 
peso, combustão espontanea, effet·ve.;concia o evaporação ou 
~~sgotamento tle li!Juido, etc.; 

4.• Pelas faltas de peso ou mediria que sotrrorem as mer
c::vlot·ias, em con~e1ncncia th intlnoncia ntmo;;phceicn, ou de 
qnalquel' ontl'a, can;;a ,h c 1racter inevita vcl, indepellllente do 
serviço tia ostr;1rla •lo ferro ; 

5." Pelas Jl1fJl'C:tdorias fjll'J não o~ tiverem tltwi•l:1mento acon
dicionatlas, tlc modo a pmler••m resistir r~os chr"tnes ot•.lirmrios, 
inhel'cntes ao tmn~porto por esh•;vln, tl•l ferro ; 

6." Ignalmentn niío set';\ re,;pons:tYcl pnt' avarias de ouh·a 
qu<~lrJnet' naturew, des'-lll qnc niío fol'em antlwnticadas pelo 
chefe da estação ant,~s tl:t cntr,~ga tlnl ohjectns, c não houver 
e.;trago canlicci,Jo 110~ ill\·ol ncro~, pt·o~cd·Jn te de negligoncLt 
tl<' sen,; ompreg-aln,; ; 

7. 0 Qnawlo os genei\:J-; fot'om cnrregrvlos pelo expeditor, a 
e!'trrtda não respon•le pelo nnmet·o tle volume-;, ainrla que as 
notn,s de expedição o indiquem. 

Art. 168. Pelo~ vagõc~ caneg-a<los de on pa1·a os desvios 
particulflres, nenhuma respoth:tl,i![,Jarlo caho á estmda. em
quanto alli permanecerem. 

Art. 160. Por infracçiío de IJnalqnor das tlisposições rela
tiv•lS ao sel'viço tle pass••geiros on Llu merc;vloria;;;, serão os 
empregados da companhia suJeitos á mnlh de 5.'3 a 50.~, on 
demittidos, conforme a gmvidado do caso. 

Art. 170. Torlos os papei~ concernente.;; ::w expe•liente do 
trafego serão conservai! os por cinco annos. Desta data em 
diante serão inutilis:tdns os anteriores a esse e>paço de tempo, 
de fórma qnc exi;;t:tm sempre :~rchiva•lrts as notas do consigna
çito, factnrns, li n·n~ '' m:lis lnpr•is rolatiYo~ "'" •~inco nltimos 
annos. 

Art. lil. Tnntn a-; presente~ Instrncções e t:trifas, como 
o~ al'tigos do Regulamento anncxo ao Decreto n. 1930 de 26 de 
Abril do 1857, doverito ser impressos o colligirlos em folheto, do 
qual set'ito distrihuirlos exemplal'es por to:las ns estacõ:3s, como 
determina o at't. ~~~ f\ o ret;Jrido t·egulamento. 

No caso de dn\'itla na inlolligoncia dos artig-os das presentes 
Instrucções e d1s do Ilogulflmonto rle 2G de Abl'il tlc 1857, preva
leeet'ão as desse reg-ulamento. 

RR•lUL.\~lE:"rTO DO TELEGRAPHO 

Apresent'lç,ro e transmissao de telegrammas 

Art. 1. • Os telegrammas são acceitos em todas as estações 
da estrada de feno, tanto nos dias uteis como nos santificados. 
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Art. 2.• Os telegrammas dividem-se n~s sflguintes classes, 
que representam a ordem da transmissi"Lo : 

1 . • Telegramma urgente em serviço da esh'.tda ; 
2.• Telegramm t do Governo Geral; · 
3.• Telegr.nnma do Govol'no Provincial; 
4. • Telcgramma das rntorirhvlés ; 
5.• Telegrarmna ordirrario em sel'Viço da e~tt·.t•Lt 
6. a Telegramm<t particular. 
Art. :~."Os tdegrammas d('vem (I): 
1.• Ser escriptos pelo propri•J expeditor·, com tinta preta e de 

motlo qne pos,;am ser lido.; f:wilmente lettt·a pot• lettr<t ; 
2.• Nfio conter alH"eviaturas, r,tzut·as, p:tla vras emewhtdas 

ou inutilb:ulas por meio de riscos; 
3. o Indicar o nome da. estação de destino e o nome e resi

denci;• do •lestinatario, s.tl v o si for notori:tmen te conhecido. 
Art. 4." o exf>etlitor dd um telegrarnma é obrigado a 

prova r a identid:v n de pessoa, qnan<lo lh'o exigir n estação de 
procedencia. 

Art. 5 o E' .prohibitla :t acceitação de qualqtVH' telegramma 
contr;trio ás leis, pr~judiJial a segurança publica 011 olronsivo á 
moml e aos borB costumes, ou prejndicial ao set·viço da estl'ada. 
No caso rle duvida, decidirão as antoridacle.; policiacs do logar 
si o tclegramma poderá ou não ser tmnsmitti•lo. 

Art. 6. o A apr<'Sentaçiio r.lo telegr;uU>nm<t e certilicad;t por 
um recibo entregue ao expeditor, o qual !leve exhibil-o em caso 
de reclama<;ão. 

Art. 7." A transrni~são do~ telegrammas será feita na ordem 
prescl'ipta no art. 2• e segundo a hora da apresentação. 

Art. H. o No caso de affiuencia de telegnmmas particulares, 
entre duas estações em communicação directa, serão transmit
tidos por series altet·nadas. A serie não excederá tle cinco 
telegrammas. 

Art. 9." Muitos telegrammas succes5i vos do mesmo expedito r 
para o me3rno ou LlõJreronte5 destin:ttaril),; serão divididos 
em sedes. Entre. estas series tr.tnsmittir-se-hão, quando houver, 
telegr.unrnas •le outro-; expe<litot·es, embora tenham sido apre
sent:uins po.;teriot'lnen te. 

(I) Qnanrlo o expedito!' vier á estação, tleve elle mesmo escre
ver o telegr;l.mm:t no impresso pam este fim at!optado. 

Qu 111do, po:-ém, o expeditor não vier a estação, póde remetter 
a minuta do telegramm·t que, !lepois Lle transct·ipta no impresso, 
será collada ao mesmo. 

A minuta deve conter os requisitos exigidos nos §§ 1•, 2• e 3.• 
O operador do telegrapho póde rectificar qual,Juer das irregu

laridades mencionadas nos §§ lo, 2• e 3•, sendo, porém, o ex pe
di to r obrigado a declarar no telegramma as emendas e alter,tções 
feitas, qu<tndo estiver presente ; o expeditor, não estando 
presente, o operador do telegrapho declarará no recibo as emen
aas e alterações. 
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;~t. lU. 0:> telegrammas de mlis de 100 palavr.u; podem ser 
reu rdados pat'<t se tr::msmittirem outros mai3 lmwe~, embora 
upr senta,dos posteriormente. 

Os telegi•::unmas do Govet•no, da estrada de fet•ro t• das autori
dades, emhot•a apresentados posteriormente aos dos particulares, 
s.~rão sempt•e expo•lidos em primeiro logar, conforme a proce
•lencin indL•' 1<ht na ordem da transmissão. 

Art. li. \.' nstt·arla se l'OS'rva o direito •le intet'J'omper a,; 
comnnmica\õcs telegrnphicas p:ll'il sBr\-i<,~o de [Hu·tir:nla!'es, por 
tempo inrletm·minatln, 110 caso Pm que julgar convonieBte, em 
Yista do ut·g-encia do set'Yiço da estratln. O•t ao Uovemo. 

,\rt. 12. O expe•litor p•""le exigir da estn<.~ão •le destino a 
1'epetição integ-ral de sen telegTatnma, pagan•lo taxa dupla; 
para este tim !im"t, log.l np•is d L sna. m;signatnra, a seguinte 
·•lecln!'ação : - p<!do--;e l'•'POti~·ão •ln~te teiPgmmma- a qual 
não será. contada. 

Si, depois •le tran:;mittitlo o telegramma, o experlitor exigir a 
repetição, poderú f:tzel-o pot• novo telcgramma :i. estaçito do 
destino, p:1gnndo a taxa 1leste e tio telegt·amnt:t repc·titlo. 

Art. 13. n tele.~t·anmm, antes rl•) começar a transmissii/J, p<irle 
'>er retit•ado, restituindo-se ao expmlitor a taxa . 

. \rt. \4. o expet.litor de 11111 teleg·t·amm>~. p•"•tle pe•lit• rpte Jlte 
seja. declar.vht a hor.1 em que for o tciog!'.unma ontt•egue ao 
destitmtario; par.t este Hm Ctrá, logo apõs da sna.ns,;ignatnra, a 
seguinte declat'il(io : - pede-se nviso dn hora de entl'Pga -a 
qual não será contada. 

A taxa de aviso da hora de enh·ega é identin :i. taxa de um 
telegPamma de 15 palavras. Esta taxa sera paga pelo expeditor 
do telegramma, cuJa hora de entrega !'o r exigi•la. Si, 1lepois de 
transmittido o telegt•amma., o expetlitor exigir o aviso da hora 
de entrega, podel'á fazel-o por novo telegt·amma à esta~ão de 
tiestino, pagando:, taxa deste e do teleg-ra.mma -avisando a 
hora da entl'eg-n. 

I i m/ a fi C 111 das pa ln v i'f!.< 

Art. 15. Na contllgem dns palav!'as oi.Jservnr-se-hão as se
guintes regras : 

I. a Tmlo o que o expeditor e~crever para SOl' tr:msmittido, 
entra na contagem das polavras; 

2.a Conta-se como umn, qualquer palavra que tenha 15 cara
cteres ou menos ; para o excedente, conta-se uma palavra em 
eada 15 caracteres ou ft'ilCção de 15; 

3. a Toda a palavra composta, esct·ipta de modo que forme 
11ma sõ, e nã9 sendo contraria ao uso d.a língua, como tal será 
•·ontada, de conf•wmidade com o disposto no paragrapho anterior; 
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4." Si, porém, forem escriptas ~eparadamente a~ p(l~!es de 
que ella se co:npõe, ou mesmo reumdas pelo traço tle umao, ou 
separadas pot· apostrophe, serão contadas como outras tantas 
palavras; 

5.a Os grupos destacados de algarismos. e lettr~s contam-se 
como tantas palavras qnautas forem as ser1cs de cmro on meno;. 
que contiverem ; 

6." .\ pontuação, signacs de di Yisão, asp •s, parenthesis, sult
linhas, eontam-se como nnm palavra por scric de eincci signae-: 
qnacsquer, ou fracção de cinco. 

Os signaos de accentuação não são contados; 
7. a Os grn pos tleshc;vio,; <le numero.; escripto3 em c;\!'acteres 

romanos, contam-se como tantas palavras quant;•~ tot·em as 
series de cinco on menos que contiverem ; 

S.a As leltras accreseidas ao;; nlgari;,mo; pwa tlrsign1r os 
numero~ ordinaes, contam-se unta. pm· uma eomo algarismos. 

Art. 16. Entram na contagem das palan·ns : 
1." O nome do expmlitor, o tio t!e . .;tin::üm•io e o entleroço ; 
2. o TOL!as ns palavras contidas no corpo do despncho e a de

claraç-ão : - Rosp;Jsta pag;t vara ..... pala uns; 
3." O reconhecimento <la assignatnra, quando lwnn•t·. 
Art. 17. Não ser·fül t nadas quaosqner pala.n-.1s ou signaes 

accrescenta,,los no int3resse tio serviço. do tclegraplto. 
Igualmente não serão tnxa<l •s a data, a hora cfa apresentação 

do telegramma, nem o Jogar cl<:l procedencia, si11ão quando o ex
peditor o in;;crevcr na minuta. 

Cobl'<li!ÇIJ das taxas 

Art. 18. A taxlt é de 500 réis por telegramm'l até 15 palavras, 
addicionando-se 50 réis por Jlalavra excedente. 

Quando o telegramma tiver destino pal'a alguma estação de 
outra qualqner companhia, p.tgará idontim taxa para cada 
companhia. 

A taxa é paga na estação de partida, no acto de ser apre
sentado o telegramma. 

Art. I!). Os telegrammas tanto do Governo como da Presi
dencia da Provincia de s. Paulo, e os das autoridades policiaes, 
set•ão transmittidos gratuitamente. 

Art. 20. Os telegrammas dirigidos as redacções de jornaes, 
contendo noticias destinadas a publicidade, terão a reducção de-
50 •;., não devendo, porém, nenhum destes telegmnuna!:! pagar 
menos de 500 réis para cada companhia. 

Art. 21. o mesmo telegramma dirigido a mais de um desti
natario, pagará, além da taxa <la. tarifa para um destinatario, 
mais metade para cada um dos outros, sendo, porém, a taxa mí
nima de 500 réis pal'a cada companhia. 
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Í mesmo telegramma dirigido a mais de uma estflção, pa
gfl á a taxa correspoPdente a cada nma destas. 

rt. 22. O extwditor paga1·á de antemão a respPsta do tele
g-r~mma que npresenhq·, tix;~ndo o numero de palaVI'fiS. 

Neste rfl;;o 11 minn ta do teleg-ramma deve t<~r a declaração
Respo;ta p:1;.m pal':t ... p 'h \Tas- ante~ 1h n,csif'"Ilfl tnm •lo expe-
ditor. · 

Si :1 l'"·ipostn tin•1• :110.110r lltlllli'J'o fl,~ p:d:rn·.ts do rpw o in
dicarlo 110 tel•·~l":tlllllla, não ,n l':trit r•·,;titniç:lo. 

:-;i ü 1111111<'1'0 "'' p:tl:t\·;n~ t'<~r lllti< . .ll', o exc.),;-<n H't':'l J'tgo pnla 
pe~-;oa que :tpre:-i<!!llal' a. l'L'S(HJ,ta, it raziin rln r,o !'•)i,; I'OI" pa
lavl a c 1':11'<1 c:td·· ''""'I' •Hhia. 

,\rt. : . .>:1 •• \ 1'•':-i(•" .t;, p:ll':l ~·I' tl':tlhlllittid:t dnrn sei' apresen
tada dentro da.; I~ lioi·:ts, '!ll<J StJ S"f'"'li!'<'lll :·, ''1111'<'.~·,, do tele
grmmna Jti"illlitil·" :w .ie,tin:~t:u·io; '' t•e,;po~ta :qtt'<'S<'nt:t~la de
pois de lindo eolü prazr,, Jic:: sujeita '' (tagalltt)nto de taxa. 

Art. 24. O-; desp:wltos S"I'ão lr·1·nr!os ils casas dns •lestinat:<
rios, dentro dos limites tia eirl:11le <>llJHn·o:tçã<) IJill qun ;;e achar 
a estação; fóra rleste ..:as", "e1·ão expedidos ineontin••nte pelo 
Correio, não ft'<llHJil<m ndo-se o portr•. 

Art. 25. O telr•gl'amma p<><ln liral' na c~tnçiio tle deFtino até 
f(lle o destin:ttario o pror·nre. 

Si não til!' rr•clanwtln rl••ntt·" rln um mez, sr•r<"I llestrniclo. 
,\rt. 26. Na ansr~ncin rio •h~:;tin:tlal'io os lnlcgramttl:\S serão 

en!I'egues ás p0,;;~oa~ •le ~ua fllnili:t, a ~~m~ ntnpt·ega.hs, criados 
on ho~pedcs, :-i'l!l·o ,;i o cxp .. •dil•>l' tle~ign:H' na minnta pessoa es· 
pecial. 

Si nenhuma dc~tns pess<Jas for cncontratlt, f:tr-sc· h a menção 
disto no despacho, qne volt:H'Ú ·o cscl·iplo!'io de tlestinn, para 
depois ser cxpclJid,, pelo C01Tein, niio ft'itnq<tP:Illdo-sc n porte. 

Quem receber o telcgr:•mm:t em nome do •lestinatn !'i o, rle
verá as,;ignar o recibo indicando esta circnmstancin. 

Si, por declaração ert·onn<~ de cwlereço ou JltH' falta deste 
requisito, não pu<ler ser enh·egne ao destino nm tclng!';llllllla, 
esta circumstnncia se1'<Í communicalla it estação rlospach:mto por 
telegramma . 

. \rt. 27. Os telegrnmm:1s qne tiverem do ser procurados na 
estaçfío de destino, serão entregues sr·l no pro/Jrio liesti nata rio ou 
á pess•Ja por ello eompetentemento rmtorisac a. 

Art. 28. O pecliclo par.1 qne o tclegmmma expedido não seja 
enviado ao destinatario, deve ser feito por novo tclegramma 
do expeditor ao chefe da estação de destino, sujeito á taxa ; não 
assumindo, porém, a companhia responsabilidade, r1uanto a 
poder ser dada execução ao pedido. 
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Restituiçiio das taxas dos telC[11'a11mw.ç 

Art. 2\J. O expeditor tem direito á rcstit 11i<;>ão <In tnxa nos 
·seguintes cnsos : 

I .• Quando o telegrannna envia<lo ao destina In rio estiver al
teratlo a ponto de não sali,;ÜIZl'r ao Jim a qno ·~ra tll'~linndo; 

2. 0 Quando O te\PÇ!l'<lllllll:t Clll'g"llr a CliS<t do <h•~[ÍII<ltnrio COID 

demora do mais de dnn,; IIOI'<ll', dP]'nis da l'<'f'<'P<;i'ín 11:1 o:-;ta~·iio do 
(le,.;tino, ~i a demora proYiot· dn lwg·Ji~:··n··i:; nn dn~euido <lo 
vessonl tia c~tr:Hla; 

::1. 0 Qunnclo foi' neressario rrtarthll' a tr:lll> tllis;.i'ío do dt•sp:lcho, 
8a I v o si a !'alta suJeitar-se á demom inevit;t \'('I. 

,\tt. 30. Qualquer rcclnmaç5o pnra n rnstitni•:i'í.o de taxa 
deve ser foilll, ~ob pena rle prescripçiio, tlf'nlro do nm mez da 
coheança. 

Art. 31. Os cmprrgarlos da c:-trada siio olll'iga•los a gnardnr 
a hsnlnto segredo sol1re os tcll'gTDmmns. 

~ão-lltl'S npplicavcis, pelo extravio ou aheJ·tm·a dos dcspvchos 
te lrgra plticos e divulgaç~o de seu enunciado, as leis que garan
tem o sigillo das enrtns conri:lll:'S no Corrf'io 0 :'t seg·urr111ça do 
seu transporte. 

AI t. :~2. Cs ongmaes dos telegrammas ~crão conservndos 
urante 18 mezes, com toda~ ns JH'ecnuçõrs nccfJ~om·ias no que 

diz respeito ao segredo. 
Mensalmente se inutilizarão os originDes, cópias e documentos 

respectivos, queimando-se O$ que entrarem no HP mez. 

DASF.S DAS TARIFAS 

Tabellas Viajantes 

I. Passagens das duas classes : 

Até 10 kilometros-por kilo-
metro, cerca de ............. . 

Até 50 kilometros-por kilo-
metro, cerca de ............ . 

Até 100 kilometros-por kilo
matro, cerca de ..........•.•• 

Até 180 kilometros-pot• kilo
metro, cerca de ...••...•...• 

Trr.-~:a.~ 

1 a clnsse: 1 2"' classe: 

100 réis 1 50 réis 

80 réis 1 40 réis 

75 réis I 37,5 réis 

70 róis 1 35 réis 
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M:tis de 180 ki!ometros-por ki
lometro, cerca de ..........• 
l'as;;agens de I a classe, ida e 

':oltn, mais 50 °/o . 
. \. f'a~sagens e;;peciaes fiara o,; su

!.mbi0s desta capital, até ú 
l'enha o pont0s intormedios : 

P•)l' kilometro ................. . 
Pa~~ag-cns de I" classe, itla c 

':olta, mais C>O 0 /·•. 

Passagens de iria e Yolta do 
:t"'-ign.atnl'a, Yidirlas por um mez. 
r! c I' dass0, terão nm alJa timento 
1 [o• :10 0 i"• 

EncoiJimend'r.< 

l:ncommenrla,. hagagens e oh
jectos on mercadorias cujo 
lransporte tirer Jogar pelos 
trens do Yhljantes : 

,\to'· 1::0 kilometros ............. . 

I I r>:'(f~CIIentC a 130 kilometrOS .. ,, 

() fl'etc mínimo de nm despacho 
•' de 200 réis ]•'Ira cada com
:·nnhia. 

:> • \. G<J!o, pP.i xe, o~trtls, cnça, ltorta
liçns, l'rutas, carne, ngua, pão, 
leite, ovos, etc.; por trens de 
Yi:ljantes : 

.\I\· 1:10 kilomotros ............. . 

r • exNdente a 130 kilometros ... . 

Idem, idem, idem ; por trens 
mixtos: 

,\te 130 kilomolros ............ . 

r. C'Xcerlcntc a 130 kilometros ... 

(\ frete mini mo do um despacho 
•l li<• ~00 réis para cada com
t•anhia. 

G5 1·éis 1 32,5 réi;, 

500 réis por tono lar In, 
por kilometro. 

?50 rE>is por tonelad:•, 
pm• kilometro. 

250 reis por tonelntln' 
por kilometro. · 

125 réis por tol!eladn, 
por kilometro. 

125 reis )!01' tone1ad<i, 
por kilometro. 

62,5 réis por tonelntln, 
por kilometro. 
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3. Café, algolão eru rama, assucal', 
fmuo, couros seccol e demais 
productos semelhantes. 

Serão nesta talJella. classilicado;;; 
g-eneros de exportação, fhbri
cados ou produzitlo::; no pa.iz, 
que não esti nlrcm meneionado3 
na pauta: 

Até 130 kllometro . .; ............ . 

O exeetlente a 130 kilomPtros .... 

O !'reto mínimo de um tlespaclw 
c.i de 200 réis pm·a t•rula com
panhia. 

::J ~A. Café em casquinhn, etc.: 
Ate 130 kilometro:> ..•........... 

O excedente a I 30 kilometros ... 

O frete minimo de um despacho 
e de ZOO réis para cnda com
panhia. 

3 B. Café em cereja ou coco, etc.: 
;\tê !:lO kilometros ............ . 

o excedente a 130 kilometros .... 

O frete minimo de um despacho 
e du 200 réis para, cada com-
panhia. -

4. Feijão, farinha de mandioca, du 
milho ou de trigo, arroz, milho, 
sal, toucinho, raizes alimenti
cias, etc.: 

Até 150 kilometros ....••...... 

O excedente a 150 até 300 kilome-
tros .••.................. ·. ·. · 

o excedente a :300 kilometros ... 

Os generos de primeira necessi
dade classificados nesta tabella, 
com excepÇão de toucinho, quando 
forem de producção da Prodncia, 
pagarão 50 °/o menos. 

'!OG reb \'01' teneladn, 
)101' ki <lllléh'O. 

103 reis pül' tonelada, 
pot' kilomet!'o. 

ISU t'eis pot' tonelada, 
por ldlonwtro. 

no réis poe toneladn, 
po" kilometro. 

170 róis pot· tone lad<t, 
por kilometro. 

85 réis por tone lildn, 
por kilnmetro. 

JO!) réis por tonehvln, 
por kilometro. 

70 róis poe toneladn, 
por kilometro. . 

50 róis por tonelndn, 
por Jdlomeh·o. 
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Ser:io tamhem ela f'Sificndos nesta 
tauolla os materiac,;, etc., dns 
de ris. 12, 13 o 14, IJIIatlllo a 
quantidade !o tal da cxpc•li~ão for 
menor do nma tonelada. 

()freto minimo do nm <IPspacho 
l\ do 200 rói~ p:n·a c:,.]:, ·~nm
panhia. 

4 ,\. .\ lgodiio em caroço, c> te. : 
.\tó l:lO kilomctro~ ............ . 

oj·cxcc•ll'lllc a t:~" killltlldro-: ..•. 

<I fl'ete minint•) do 'liH •k~p:td10 
ó ,]o 200 rói,; I''' •·a c:t· la Clllll

P• nhia. 
5. Cphre, ehmnl,o, feno em barras 

on chapns, ! r·ilhos pam rias 
ferrcas, tubos <In f•>l't'n o outros 
metaes commnn:; e lct'L'.tgem; 
destinadas a constrncçõcs, ma
chinns o utonsilios p:lr" a ngri
cultura e in•ln;,tl'i:~s, cnnros 
,;al;.pl•los, t>tc.: 

,\té 1311 kilomctro-; ............ . 

o e.\ce•lcnto a UO kilomotros .... 

Trilho-; e sons nccr~snrio;;, pcr
tencent••s ús cnm\•anhia~ de vias 
ferreas, IJHnndo • espacliado,; •lo 
Sant0s, terão um almtimonto de 
20 °/o. 

O frete minimn do nm despacho 
é llc 200 rl>b 1•ara eatla com
panltilt. 

6. Tecido de qualquer especio, pe
troleo, agua-raz, kerosene, pol
vora, phosphoros, fogos de ar
tilicio, etc. 

Todos os generos <le importação, 
não mencionndos na pnuta, 
serão nesta taiJolla clnssifica
dos: 

Até 130 kilometros ............. . 

O excedente a 130 kilometros ... 

I OI) réis pnr tonelada, 
por k i lnmett·o. 

50 réis por tonelada, 
pot· kilonw!ro. 

140 réis por tonelada, 
por kilomett•o. 

iO réis por tonelada, 
por k ilnmotro. 

300 róis por tonelada, 
por kilomotro. 

150 réis por tonelada, 
por kilometro. 
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O frete mínimo de um despa
cho é de 200 réis para cada com
panhia.' 
Objectos,quer de exportação, quer 

de importação tlegrandc volu
me e, pouco peso, ft•agois, d~ 
granile responsabilida•le, como: 
caixões com clwpcos o .-;cnw
lhan tes, espelho:>, porcellanfls, 
instrumentos de mnsic:~, tle ci
rurgia, de engenharia, etc. : 

.lté 1:30 kilometro- ............ . 

o excerlente a 130 kilomPtt·os ... 

O frete mínimo de nm despa
cho é de 200 réis para c;~ da com
panhia. 
Ferragens em geral, ohjectos de 

armarinho e esc1·iptorio, im
pressos, conservas estrangei
ras, etc. : 

Até I ::lO kilometros ............ . 

O excetlento a 130 kilomotros .. 

O frete mínimo de um despa
cho é de 200 réis para cada com
panhia. 

1inimaes e aves 

Pequenos animnes, como: leitão, 
paca, macaco, ete., e aves 
domesticas ou silvestres, em 
gaiolas, capoeiras ou caixões 
engradados : 

Até 130 kilometros... . ....... . 

O excedente a 130 kilometros ... 

Quando transportados nos trens 
de viajantes, pagarão pela ta
hella n. 2, de encommendas. 

O frete mínimo de um llespacho 
é de 200 réis para cada com
panhia. 

450 réis por tonelada, 
por kilometro. 

225 réis por tonelada, 
por kilometro. 

220 réis pcw tonelflcla, 
por ki lometrn. 

I IO réis por tonelada, 
por kilometro. 

380 réis por tonelflda, 
por kilometro. 

190 réis por tonelada, 
por kilometro. 

(). 

,.-

\ 
\ 

1 
J 

/ 
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10. l'otrinhos, bezerros, carneiros, 

11. 

c:tbr<lS, porcos, cães e outros 
quadrnpeties semellumtes : 

Até 130 kilomotros............. 12 réis r.or cabeça. 
pu r lulometro. · 

o c\CO<.lcnto a 1311 kilomctro~.. G réis por cahoça, 
1'"1' kilnnwtro. 

OS cãeo;, OS cwnoii'OS O as .-~,\
braS, em numero limitado o con
,·cnientemento presos, podem 831' 
transportados nos trens tl3 via
jantes, pagando taxa dupla. 

~ 
f1·ete mínimo do nm dospa

ch é de 300 reb para c.ula rom
pa hia. 
C:\\, ali os, lmrros, jumentos, bois, 

v
1
accas e touros, por trens do 

n~ercn•lorins ou mixtos .......• 

!~nando a expediçilo for de s0is 
on mai5 cabeças, pag-arão : 

A to 150 ldlometros ............ . 

O cxcerlentn a 150 ate :mo kilo-
ll)etros ...................... . 

o ·oxeodcn to a :mo kil omet ros .. . 

O freto minimo de nm dospa-· 
cho t"• r! o I~ para c·Hla compa
nhin. 

, ;) réis por f·a hoç:1 , 
por kilom•·h·n. 

GU ré i:" por cabc•;a. 
por kiJo,w•h·o. 

45 réis por c,1be~~~. 
por kilometro. 

30 réis por caheçn, 
por kilometro. 

li c\ .• l.nimaes de solla, do til·o, de cor
ridas, de grande ntlol', por 
trens de YiDjantos............ ::300 réis Jilll' cahet:<l. 

]'> 

O froto mínimo do um tlospa.
ehn •\ de 10.-:: pol' cabeça. 

:\ladeira,; brutas, serratlas ou la
vradas, caibros, varas, etc.: 
até 9m,O de comprimento e 
até ao peso de cinco toneladas 
on seiR metros cubicos : 

Até 150 kilometros ............ . 

pol" kilometro. 

240 reis por cinco tone
ladas, ror kilometro. 
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O oxcedenle a 150 até 300 kilo-
mctro!". . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . 220 reis por cinco tone

ladas, por kilometro. 
O exeerle'lte a 300 kilometi·o~... 200 réis por cinco t<;~ne

!:vlas, por kilnmetJ·o. 
illa•l•:il~' tle mai,; tle O•n,o de 

comprimento e ato ao peso de 10 
toneladas ou 12 metros cubicos, 
pag,trão mais 00 "/o rias respe
divas taxa~. 

Qnawlo o n1gão ror carregado 
com mais de cinco toneladas on 
sei~ metros culJicos, o frete do 
nxceLlente será c::tlcúlado de 
accordo cüm as taxas acima e na 
proporção do respectivo peso ou 
·~ n J,~H;ão . 

O ft··~le mínimo 6 de 3$ pot· 
,~agão. 

Para rlespachos de ou para as 
estações de outras com ;>anhias 
em trafeg-o mutuo : 

:\ladeiras brntas, s·~rradas on 
l:tn'<t•la:", C(tibros e varas ate 
4m,5" •le compr·imento e ate ao 
peso de cince> toneladas on seis 
metl'os cnhicos, pa~arão: 
Até 1511 kilometros ............ . 

O excedente a 150 até 300 kilo-

'?40 réb por cinco tone
ladas, por k i! o metro. 

mr>h·os................. ... . . . 220'réis por cinco tone
latlas, pot· kilometro. 

O exceJen te a 300 kllometros. . . 200 réis por cinco tone
ladas, por kilometro. 

1\ladeh•as até !Jm,o do compri
men tn e até ao peso de I O tone
ht<las ou 12 metro;; cubico3, pa
~·lrã•) mais 25 "/o das taxas acima. 

Madeiras até J2m,o de compri
mento e até ao peso de lO tonela
<ias ou 12 metros eubicos, J~aga
I'ii.O mais 50 °/o das taxas acima.. 

O excesso •le cinco tonehdas é 
cohratlo, por tonelada, mt razão 
da respectiva tahella. 

Quantidn~.l·~ menor de uma to-
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nelada será taxada a peso pela 
tabella n. 4.; excepto quant!O, por 
seu comnrimento, demawlar m:~is 
de nm 'vagii:o, li.c 111•lo então o 
transporte suj ·ito á'i tlispnsiçiíes 
do art. u:1 do 1'0'-~nl:unen tn d·~ 
tarifa c;;. 

O ft·ete mini mo é ti~ 3$ pot' 
vagiiopat'a c:1,la eoJll[llUhia. 

n. :\Luleit'.tS app:ti'elhrvhs p:w t con
stru ·ç:"io. ate ao comprinwnlo 
de 9"',0 c at•\ ao p :.~o •le cinco 
tonda•las nn s-~i:; ntctr<l.; cnlti
cos: 

Y\té I riO kilom•Jtl'•l' ............ . 

O excod·~nto a 150 nté :300 kilo-
mctt'o; ...................... . 

n PXC•'• lon tn dtJ :100 k i lomutros .. 

M<t•.leira,; de mais do gm,O de 
comprimento <3 até ao peso de lO 
tonei<Hl:ts on I? mcti'o.; cul.•icnst 
pag:H'iio mais 50'•/,. da~ r·espccti
nts taxas. 

Qnando o vagão fiw cancgarlo 
com mais rle cinco ton:Jlarlas ou 
seis mett•os cnltico~, o frot•3 do 
excedente será cetlcularlo de ac
cordo com as taxas acirn:t e nn 
proporção do rospecti 1·o po,;o ou 
cubação. 

O l'rote minim•) é rle :JS por 
vagão. 

Par;t despachos de ou para as 
estaçõos de on trns comp:whias 
em trafego Illlttuo : 
. l\Luleir.~s apparelltarlas para 

construcção ate ao comprimento 
de 4m,5o e até ao peso de cinco to
neladas ou seis 1118tr:.J~ cuhicos, 
pagarão: 
Até 150 kilometros ....•....•.... 

:1·20 réis por ':cinco to
neladas, · JlOI' kilo
Jr.etro. 

::JOO réis por cinco to
nelallas, pot· kilo
metro. 

'~80 réis por cinco to
neladas, por kilo
metro. 

320 réis por cinco tone
ladns, por kilometro. 
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O excedente a 150 até 300 kilo-
motros; ..................... . 

O excedente a 3oo kilometros ... . 

Madeiras ate gm,O de compri
mento o até ao peso de 10· tone
ladas on 12 metros cuhicos, p 1 ga
rão mais 25 °/o das taxas acima. 

Madeiras até 12m,Q dn compri
mento e até ao poso 1lo 10 toneht
dns ou 12 metros cn lJicos, pag"rão 
mai,; 50 °/o das taxas ncima. 

O excesso de cinco tonelarlns é 
colJrado, por toncl:llla, 11a t•azão 
da respectiva tabella. 

Qunnli•la<Jo menor de nma to
nel<HI:t :;orá tax·1da a peso péla 
ta1Jclh1 n. 4; excepto qua11do, por 
scn comprimento, demawlar mais 
do um vagão, licando então o 
transporte sujeito ás dispo~ições 
do nrt. 9:1 do re~nlamento do 
tarifas. 

O frete mínimo é de 3~ por 
vagão para cadtt companhia. 

14. Cal, carvão vegetal ou mineral, 
telhas, tijolos, tuhos de barro, 
betumes, enxofre em bruto, pe
dras, dormentes do madeira 
para vias ferreas, ripas, moi
rões para cerca, lenha, forra
gens, estrumes e outras sub
stancias uteis a lavoura e á in
dustria, e de valor insignificante 
em relação a seu volume: 

Até 150 kilometros ..........•.. 

O excedente a 150 até 300 kilo-
tnetros ..•.......... , ........ . 

O excedente a 300 kilometros .••. 

Forragens produzidas na Pro
vincia, quando despachadas do 
interior, terão um abatimento de 
25 o/o. 

Quando o vag-ão for canegado 
com mais de cmco toneladas ou 
seis metros cubicos, o frete do 

300 réis por cinco tone
ladas, por kilometro. 

280 réis por cinco tone
ladas, por kilometro. 

160 reis por cinco tone
ladas, por kilometro. 

150 réis por cinco tone
ladas, por kilometro. 

140 réis por cinco tone
ladas, por kilometro. 
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excedente será calculado do ac
eordo com as taxas acima e na 
proporç-lo.do respectivo peso ou 
mtbação. 

O frete minimo é de 3$ por 
,-a2·ii • p•n·a ••ad t companhia. 

!S. Cn·t·v~ ••:t t'IL't'.lt:a-; lle Un1-; t·o:la~: 

.\té 1:31) kilo:n·~lt'<'S............. t::•J r.~i~ call,t um, p<JL' 
kilometro. 

ll ;.:>,~·~,J,~nlc <l I:ll) kilomett·ns... 115 réis caLia nm, pot· 

O~ •le rpt:tlt·o ro•hts jng-al'iio 
liHli~ 50 °/.J· 

o frete minimo é •lll 1,:; pot• 
carro on <' n•roç~a p:ll':t cada corn
p:mlt ia. 

IG. (';u•t•o;; dn yias íin•t•ea,;, rehoe.tclos: 
.Uü 130 kil0111')tro,; ............ . 

l l ex<"e,Jentc a 1 ::o kilom0tros .... 

n !'reto mínimo e de I~ por 
c,u·ro para cada companhia. 

17. Locomotiva,; e tendors reL,Jcados · 
,\t,·· !:li) kilomdt·os ............ . 

o ex•~e,]en te a 130 kilometros .... 

O frete mínimo é <I•~ :1~ pm· 
nm para cada companhia. 

kilomet ro~. 

1:.!0 réi,; ca,l<t n111, pot· 
kilometro. 

liO r·éis c:ula um, pnt· 
k ilometL·o. 

ROO rób cad;t nm, pm· 
kilomotro. 

WO réis cn•la nm, por 
kilomotrn. 

:\,; taxas •lifl'erenciacs são somente applicavci~ na-.; esteatlas 
<jllO as adoptat·em ; qnando, porém, tratar-se lle duas ou mab 
ostradas que entre si não tenham todas admittido aqnellas tn.
hellas, os respectivos ft·etes serão calculadt>s com') si taes ta
l •ellr.s niit> exbtissem. 

)lut:l - A,; met·catlol'ins despachadas do Norte para a Cdrte, ou 
Yicc-1·er:,:a, '}UC uãtl estiverem contempladas na tarila especial 
n. I, contínnn!'.lo a pagar os mesmos fretes actualmento em 
Yigor. 
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a lassificaçdo 

A 

Abas para chapéos .•...•........•.........•..... 
Abacates ....................................... . 
Abanos .......•...•.................•.......•... 
Abactxis .................•........•.............. 
Abelhas .......••..........•............•....•... 
Aboboras ...................................... · 
Abotoaduras de. ouro ou prata .•......•.......... 

Abotoaduras diversas ........................... . 
Abraçadeiras de ferro ..........•.••...•........• 
Abricós ........................................ . 
Absintho ......................................... . 
Açafates e semelhantes ......................... . 
Açctfrão .................................• · .... . 
Açaimos ................•......•.•.•......•.•..• 
Acções de companhias e bancos ........•.•....•.. 

Accessorios de trilhos, como chapas de juncção, 
pregos, parafusos e porcas de juntas •.......... 

Acetonas ou espirito pyracetico ....•............. 
Acetatos .....................................•. 
Achas de lenha ................••............... 
Acidos puros .................................. . 
Acido,; impuro:; parl. fins industriaes ........••.... 
Aço ........................................... . 
Aço em obt'as artisticas ........................• 
Aconito •.••..•................................. 
Accordeons ...•.....•....•....................... 
Açoutes ....................................... . 
Aduella.<> •....... ; ........................... , .. . 
Afiadores de facas.' ............................ . 
Agatha (artigos de) ................•............ 
Agrião .•.•...................•.....•..••......• 
Agua .....••........•.................•......... 
Aguas de cheiro .............................•... 
Aguas mineraes e medicinaes ..........•...•..... 
Agua-raz ..........•..•.......................• 
Aguardante estrangeira ........................ . 
Aguardente nacional .......................... . 
Agulhas diversas .............................. . 
Agulhas e corações para estradas de ferro ....... . 
Agulheiros ..............•..........•........... 
Aguilhões ..................................... . 
Alabardas ...................................... . 
Alabastro em bruto e em pó .................. .. 
Alabastro em obra ............................. . 

A.- Decisões de 1888 14 
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Tabellas 

6 
2 A ou 4 

6 . 
2 A ou 4 

2 
4 

1/2 °/o ad 
valo rem 

8 
5 

2 A ou 4 
6 
7 
6 
6 

1/4 °/o ad 
valorem 

5 
6 
6 

14 
6 
5 
5 
6 
6 
7 
6 
5 
8 
8 

2 A ou 4 
4 
6 
6 
6 
6 
3 
8 
5 
R 
8 
6 
6 
7 
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C lassificaçc1 o 

Ala mares de-ouro e prata ............ . 

Almnal'C;; de algodão, lã e seda •.........•...•. 
Alaml•iqnes e ~·erten<'es ......................... . 
Atav[cncas de ferro .............•....•.......... 
AlLuns ........ ~- ......•........•....•.......•.. 
Albumina animal e secca ..•.......•..•...•...... 
Alcaç-.ús ...•........•.........•..•..•.........•.. 
A te a lo ides ..................................... . 
Alcati]s ....................................... . 
Alcatr-o ..•..........•.....................•... 
Alcool strangeiro .................•....••...... 
A lcool 1acional .................•............... 
Alcoon etros ....................•...••.......... 
Aldrah!ts de ferro ........................•...•.. 
Alecrim ....................................... . 
Aletria ............•...•........................ 
Allhce ........................................ . 

. Alfalfa. (se1nente) .............................. . 
Alfalfa (feno) .................................. . 
Alfazmna ...................................... . 
Alfinetes de ouro e pl'ata ....................... . 

Alfinetes diversos ...•.•.•............•......•... 
Alforg~s ...............•.....•...••............ 
Algemas ............................•..•....•.. 
Algodão en1 rama ............................. . 
A lgOtlão em caroço .......•.....•......•....•... 
.t\Jlws •.•..•.....•...•....•...•..•.............• 
Alicates ....................................... . 
Alidade;; ....•... , •....................•........ 
Atizarina ...................................... . 
.t\lmi,;car ...................................... . 
Almofaças ...................................... . 
.t\hnofndas .•...........•..............•.....•.. 
Almof,,rizes ................................... . 
Almotolin.;; ....••........................•..•... 
Alnes ...•................................•...... 
Alpacas ....................................... . 
Alpendres de ferro ..................•.......... 
Alpiste ...........•••.........••................ 
.t\lnmina secca .....•.•......•••................. 
alumínio ......................•......•......... 

Alvaiade ........•.......•........•.........•... 
An1assadonros •........•..............•.•....... 
Ambar .•.......•..•.....•......•...•••...•..•.. 
Atneixa.s ....•.•..••..•••.......•.•••••••••...•.. 
Amendoas .............•••...•••. ' ....•..•....... 
A1nomtoin1 .•...................•.•.••..•....... 

Tahellas 

1,'2 °/o ad 
valol'Mn 

6 
5 
5 
() 

ô 
6 
6 
6 

14 
(i .. .., 
7 
5 
ô 
4 

2 .\ou 4 
s 

14 
(j 

1/2 °/o arl 
ralorem 

8 
6 
8 ,, 
<> 
4 .\ 
4 
8 
7 
ü 
G 
8 
7 
8 
H 
6 
6 
5 
8 
() 

1/2 °/o arl 
,•alorelíl 

5 
5 
6 

2 A ou 4 
8 
4 
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C lassificaçao 

. Am_ethystas ..................................... . 

Amianto ........................ , ............. . 
Amido ....••....•..................•..•.......... 
Ammonia e ammoniaco .•.......•........•...... 
Amoras ....•...•..................•.•..•....... 
Anlpulhetas.......... . ....................... . 
Amygdalina ......................•.......•..... 
An1ygdolotomos ..........•.. , .......•.........•. 
Amyfena ...................................... . 
Ancoras e ancorote.:;. ......•...•••.......... • .•. 
Ancorotes vazios em retorno ...••.............•. 
Ancoras de ferro ......••...........•............ 
Andores ..........•..................... : ...... . 
Aneis de .ouro, prata, etc ..••.....•............. 

Aneis ordinarios ..........•..................•.. 
Angico .....................•••................. 
Aniagem .........••..........................•. 
Anil ..•........••..•..•....•.................... 
Animaes empalhados ou embalsamados .......... . 
Animaes vivos em gaiolas, engradados ou cestos. 
Animaes ferozes, taxa convencional. (Vide art. 57.) 
Animaes diversos ............................... . 
Aniz .•.........................•................ 
Antas. (Vide art. 57.) 
Anisette ......................................... . 
Antimoniatos .•...............•......•.......... 
Anzoes ....................................... . 
Aparadores.(Vide mobilia.) 
Apparelhos -para gaz ..••..•.....•...•.•......... 
Apparelll'os telegraphicos •...................... 
Apparelhos saientificos .........................• 
Apparelhos para o.gua ......................... . 
Apparelhos para esgoto ........................ . 
Apiol pura .............••...................... 
Apitos ......•..•..•..•.....................•... 
Apolices ......••.....••...•.....•.......•...... 

Apomorphina pura e seus saes ..................• 
Aquarios ..........•...•..•.......•.•...•....... 
Arados ..............•...•..................... 
Arame .......•.••...•.•.....•.....•.•........•. 
Araras ..........•...•.......•. ~ ........•.•..... 
Araruta ....................................... . 
Arbustos .•....•...•...•. ; . . . • . . . • . . . • .•....•..• 
Archotes .........••..•......................... 
Arções para sellins •............................ 
Arcos de violinos, etc •.. ~ ...•.•................. 
Arcos de ferro ou madeira ...................... . 

2H-

Tabellas, 

1/2 °/o ad'· 
valol'em 

8 
4 
(j. 

2 A ou 4 
1 
Ô· 
6 
6 
8 

14• 
5· 
7 

1/2 °/o · ad' 
valorem 

8 
6 
:l 
6 
7 
!;) 

10 ou 11 
6-

6. 
6 
8· 

8 
5 
7 
8 
8 
6 
8 

1/4 °io atl · 
valorem.· 

6 
7 
5-
5 
9 
4 

2 ou 5 
8 
6 
7 
5 



212 DECisOES DO GOVBI:\NO 

Classificaçtto 

Ardosia, areia, argilla ...• · ..............••..•... 
Areometros .................................. . 
Argolas de metal ............ , ................ . 
Armas de fogo ................................ . 
Armações para ch·1péos de sol. ................ . 
Armações para igrPjas ........................ . 
Armações para. lojas. . . . ..................... . 
Armarinho (artigos de) ....................... . 
Armarif. (Vide mobilia.) 
Arminl ou armeJin;l, ...............•........ 
Arnica ...........•.................•.......... 
Aros de ferro e aço ..........•................. 
Arpões .........................•.............. 
Arrebites ..•.................................• 
Arreios! ...................................... . 
Arrobes ...........•........................... 
Arroz ....................................... . 
Arruellas .................................... . 
Arsenico .................................•.... 
Artigos de folha de Flandres não classificados ... . 
Artigos intlammaveis não clnssificado;; .......... . 
Artigos de desenho não cbs;ilicado,;.. .......... . 
Artigos de oscriptorio não classificados ......... . 
Artigos de confeitaria não clas~iticados ......... . 
Artigo~ de pacotilha não classiticados .......... . 
Artigos de luxo não cL.1ssificatlos ............... . 
Artigos ele armarinho e ferragens ............. . 
Artigo;; miudezas ..................•........... 
Arvores ....................•........•.....•.. 
Asbestos ..•.............................••... 
.\.,;phaltos ..........................•...•...... 
Assaclores .................................... . 
Assucar ..........•.....................•....• 
Assncareiros ordinarios ................•....•.. 
Assucareiros de pra tn ou meta I fino .......•...•. 

Assucenas para. castiçaes .........•....•...•.... 
Atanados.(Vide couro.). 
Atincal ...•....•..•.............•............. 
Atropina ...........................••. , .•...•. 
Aves em gaiolas on capoeir;u; .....•........•.... 
Aves empalha.das ......•...............•.••..•. 
Aveia ........................................ . 
Avelãs ..................................•..•.. 
A vellorios ....................•..............•. 
Aventaos .................................... . 
Azarcão ..•.....•....•.•.•.....•............... 
Azehre ...•..................•..•...•..... , •.•. 
.\zeiles ..........•.....• , .......•.•. , ... , .... , . 

Tabellas 

14 
7 
8 
6 
8 
H 
7 
8 

6 
fi 
5 
8 
5 
6 
6 
4 
5 
6 
8 
6 
8 
8 
() 

6 
7 
8 
8 

2 ou 5 
8 

14 
8 
3 
8 

1/2 °/0 ad 
valorem 

6 

6 
6 
9 

.7 
4 
8 
8 
G 
5 
6 
8 
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Classificaçilo 

Azeitonas •. ; •.••. , ............................. . 
Àzougue ...........•. '· .. , ........••....•...... 
Azulejo ........................................ . 

B 

Babe iras ........••.•..•........................ 
Bctcalháo ..............•........................ 
Bac,tmarte ....••......•.•..................•.••. 
B,;:r.ias de louça. (Vitle louçt.) 
Bacias de metal. . • . . • . . . . . . . . . . . ............ . 
B::tCias de barro do paiz ........................ . 
Bacias de !Jarro para esgoto .................... . 
B:lcias de latrina (waterclosets)., .............. . 
Baetas e baetilhas.... • . . . . . . . . . • ............ . 
Bagas de mamona ...•......................... 
Bagas de zirnbro .............................. . 
Bagagens .................................... . 
Bagatellas ..................................... . 
Bahtis vazios ... · ........•...........•........... 
Bainhas para espadas, etc .....•.............•.. 
Baionetas ........................•.........•... 
Baixeiros ........•...................•...•..... 
Bala;; de chumbo ou ferro ...................... . 
Balaios ........................•................ 
Balanç,.ts •.................................•...•. 
Balões ......•................•...... , ........ . 
Balcões. (Vide mobilia.) 
B:lld.e:; ............................... , .•...•.••• 
Balisas, .. , ...................•..............•.. 
Balsamo.;; .................................... , .. 
B;tm bin e lias .•.....•............................ 
Bambús ....................................... . 
Bananas ...........•.....•......•.............. 
Bancos diversos. (Vide mobilia.) 
Banda'! de lã, seda e outrM .................... . 
Bandeiras de estoro ......•...................... 
Bandeiras de portas. (Vide porta;;.) 
Bandejas de prata ..............................• 

Bandejas diversa.> finas ........................ . 
Bandejas diver:>as ordinarias ................... . 
Band.olins .••.•...•.•.........••••.....••....... 
Bangués ............................••.......... 
Banha para cabello ............................ . 
Banha de p)rco •..........•........•........... 
Banheiras de marrnore ........................ . 
Banheiras de metal ....•.•.••••.••....•..•....... 
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14 
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6 
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3 

14 
8 
6 

14 
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I) 
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8 
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8 
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6 
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s 
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C lassificaÇíTo 

:•Barbante ••.....•...•......•...............•.... 
F! arbatanas ................•.................... 
Barbellas .....................•...•............. 
Barbicachos ...................................... . 
Bareges ......•.................•........ • ..... . 
Barometros ....•............... , ............... . 
Barracas ...•................................... 
Bari'as magneticas ............................. . 
Barrotf ....................................... . 
Bar ri~ '> e barris VMios novos ..............•... 
Barr!s des~rmados .........................•... 
Barns vazws em retorno ...................... . 
Barrillr ....................................... . 
Sarro. f •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•Barrotes ................................•...•.. 
Bastidores ..................................... . 
Batatas ........................................ . 
Batente~ de estrada de ferro ..................... . 
Batistes ....................................... . 
Batoques ...................................... . 
lhunilha ..............•........................ 
Bebidas alcoolicas não classitieadas ............. . 
Beijús ......................................... . 
Helbutes ...................................... . 
Ben15ah1s ...................................... . 
BenJoim .•...................................... 
Benzina ...................................... . 
Benzoatos ..................................... . 
Berços. (Vide molJi!ia.) 
Bestas e burros ................................ . 
-Béstas e bo<loques ............................. . 
Betume ...................................... . 
Bezerros ............•...............•.......... 
Bichas (sanguesugas) .......................... . 
Bichos de seda ......•........................... 
Bicamo ........................................ . 
Bicos para gaz ................................ . 
Bico;; diversos ......•........................... 
Bidets. (Ville mobilia.) 
Bigornas ................................... , .. . 
Bijonteria ..................................... . 

Bino~ulos ..................................... . 
Bilhares ..................................... •. 
Bilhetes (impressos) ............................ . 
Bilros ......•..•............................... · 
Biombos ..........•...................•......... 
Birimbáo ...................................... . 
Bisagras ...................................•.... 
Biscoutos ...................................... . 

Tabellas 

8 
8 
8 
(i 
(i 

7 
8 
7 
6 
8 
5 

lo!. 
14 
14 
12 
8 
4 
5 
6 
8 
6 
G 
4 
G 
G 
ü 
G 
G 

li 
7 

14 
10 
6 
2 
5 
8 
li 

G 
I /2 °/o ad 
'1nlo1·em 

7 
7 
8 
5 
8 
7 
8 
4 
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Classificaçllo 

Bistnuth ..... · ...................... ·., ........... . 
Bisnagas ......••........... ; .. ; .•.•..•...••••.... 
Bisturis ........••...•.••...•.....•.•....•...... 
Bitter .......•.• , ................ •· .........•... 
Bocaes para instrumentos do musica ............ . 
Bocetas de ouro e prata .........•........•...... 

Bocetas diversas ..•.........•.•.•......•........ 
Bois .•..........•....•.......... ·· ... ·• · · ···· ··· 
Boias ...........•...................•.......... 
Boiões vazios· novos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•. 
Boiões va7.ios em retorno .........•..........•.. 
Bolas de bilhar, etc ......•...•.................. 
Bolachas ............•...•......•..•............ 
Bolças de viagem vazias ......•................. 
Bolll'iés ....................................... . 
Bombas para agua ........•...•................. 
Bombas explosivas ............................. . 
Bombasinhas ................................... . 
Bombos ...•.................................... 
Bonecas ............•...........•.............•. 
Bonets .......•...........................•.•... 
Boquilhas ..................................... . 
Baratos ........•..........•..............•.•... 
Borax .....................•.................... 
Borlas ................................ , ....•... 
Bornaes ou embornaes .............•......•.... 
Borras de vinho, azeite e vinagre ...•......... 
Borl'acha ...................................... . 
Borracln P-m obra ......•.....................•. 
Bol'zeguins de couro, etc ....................... . 
Bota:> e hotinas ................................ . 
Botijas vazias novas .....................•...... 
Botijas em retot'no ............................• 
Botões de ouro e prata ......................... . 

Botões diversos ............................... . 
Hrazeiras de barro ......•....................... 
Bt•azeiras de ferro ..•.......................... 
Breu ......................................... ·. 
Brirlas e hrid•'íes .•.........•.................... 
Brilhantes .................................... . 

Brins ..........•....•....................•..... 
Hl'incos (bijonteria) ............................ . 

Bt·inquedos .................................... . 
B1·oacas ....................................... . 
Brocas ..................•.........•.. , •..•..... 
Brochas ........•..•..•.......•..•...........•.. 
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Classificaçl1o 

Bromatos e bromuretos •••.•••. , .•...•.•..•••••. 
Bronze •....••.....•.•..•.•... • .•.... · .• · •• • • .. 
Bronze em obra ••..•.•....•.......•......•..... 
Brunidores de café, etc ..•........•••...•.•.....• 
Buchas ....••.••.........•..•........•.....•••• 
Bules de prata ..... , •.•...•.............•...... 

Bules de metal ....•••..•...... , .••••••.•...•••. 
Buris ......................................... . 
Burraste ferro ..........•.....••..•....•.•...• 
Bus;;ola ....•..••.......•...••.•.........••.••• 
Bustos ...•......................•.......•..... 
Bozina e buzios ............................... . 

o 

Cabazes ..............•.......... · ..•... • •. • · · · · · 
Cabeçadas e cabeções ...•.....•••..•.•...•....•. 
Cabrestos ..........•....•.........•...........• 
Cabellos •....•..•..•....•......•...•......•.••.. 
Cabellos em obra ........•........••...•...•.... 
Cabides. (Vide mobilia.) 
Cabo.> de canhamo, linho, etc .. , .........•..•..•• 
Cabos de arame .•.........................•..... 
Ca.bos de madeira ..........................•.... 
Cabrins ......•................................. 
Cabl'iolés .........•........................•.•. 
Cabritos e cabras ........•...............•...... 
Caça ..........•................................ 
Caçambas do ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caçambas (e:>tribo;;) ............................ . 
Cacào ......................................... . 
Cachaça .......••.............................. 
Cachemira ...•...............................•.. 
C:tchinez ......................................• 
Cachimbos ................................•... 
Cachimbos ordinarios ......•...................• 
Cadarço .•..•...•....•••......................• 
Cadaveres. (Vide art. 18.) 
Cadeados ..............•..........•............ 
Cadeiras. (Vide mobilia.) 
Catlinhos .......•...............•.............. 
Cadmio ...................................••.•• 
Café em casquinha •••...................... , .... 
Café em cereja ou coco .......................•.. 
C;\fé em grão ................••..•........••••• 

Tabellas 

6 
5 
6 
5 
~ 

l/2 °/0 ad 
"alo rem 

8 
8 
8 
7 
7 
7 

8 
6 
6 
6 
7 

8 
5 
5 
6 

15 
lO 
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8 
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3 
6 
6 
6 
8 
8 

8 

8 
6 
3A 
3B 
3 



IIIINISTERIO DA AGRICULTURA 

Ctassificaç<io 

Café moído ..•. · .........••.•................... 
Cafeína .................••...•.......••..•..•. 
Caibros .....•.......•.......................... 
Caixas de rapé, de ouro ou prata ................ . 

Caixas diveriias ............................... . 
Caixas de guerra .............................. . 
Caixas vazias de madeira, folha ou papelão ...... . 
Caixão de defunto, vazio ........................ . 
Caixão com defunto. (Vide art. 18 • ) 
Cai:x:ões em retorno ............................ . 
Caixões vazios novos ........................... . 
Caixilhos com vidros ........................... . 
Caixilhos sem vi tiros ............................ . 
Cal ........................................... . 
Calaim ........................................ . 
Calandras ..................................... . 
Calças .•........................................ 
Calçadeiras ................................... . 
Calçado ....................................... . 
Caldeiras de machinas e seus pertences .......... . 
Caldeiras e caldeirões. (Vide panellas.) 
Caleças. (Vide carros.) 
Calendarios (impressos) ......................... . 
Calices. (Vide copos.) 
Calomelanos) .•.................................. 
Cam~s. (Vide mobilia.) 
Camaras claras e obscur.1s ..•..............•....• 
Camarão. (Vide peixe.) 
Cambões ................................•....... 

· Can1ln·aia ....•...•....................•......... 
Camisas ..................................... · .. 
Camomilla........................ . .......... . 
Campas e campainhas ........................•.. 
Campanulas de vidro ......•.•.................. 
Campeche ...............•...................... 
Camphora ..................................... . 
Camurças ..•..........•........................ 
Canarios ...................................... . 
Canastras ..................................... . 
Candelabros .................................... . 
Candelabros de ouro ou prata .........•......... 

Candieiros ..................................... . 
Canecas rle folha ou madeira ..................••. 
Canella ..............................•... ·.,.~r·~ 
Canetas ue valor ......•......•....•.... ; .. > \ ~ • ; ' 

Canetas diversas .................. ,·,·:! ........ . 
Cangas e cangalhas ................ · ... .. 

/ ! . ·~ 
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6 
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C la.;sificação 

Cangica ...••..•.•..............•...•......•.•.. 
Cunhamo em bruto .•....... · .••.....•..•....••.• 
Canhamaço ..•............•....•.....•..•. • .. •·. 
Canhõo; .•........•........•...... · • · · · · · · • · · · • 
Canivetes ............••.•............ · .. ···•··· 
Cannelos ..•.................•...•...••... · • • ·.: 
Canna da lnuia ...........•....•...•......•..... 
Canna de assucar •..••.•............•.•........• 
Canos ~o Inotal ......•...•.•..............•••. : • 
Canos o lurro ........................•.•....•. 
Canôas ...................................... ·. 
Cano til to •.••••.••.•.•.••.•..•..•••••..••.••••• 

Canthafidas ......•.....•..........•..... · · · . · · · 
Caoutcl,nuc em ?ht•a ............................ . 
Capas o capotes unporme.tYOIS e outros .....•.... 
Capacetes .........•.................. ·.··•.···· 
Capachos ......•....•.... , .................... • · 
sap~~osa .....••....................••..••...... 
Gaptle .....•.........•...•.••.••..•............. 
Capim ...•...••................................. 
~apitt;is do I'CI:ro ....•........................... 
(>H[)Qell'ilS yaztas ............................. ·. · · 
Ga poeit•as em retorno ..•....................•... 
Capsula~>•liYersas .................. , ....•.•..... 
Carús ......................•................... 
IJaPi:1lJilli:l:;) .••.•..•••...•••.•.•••• •. · • • • • • • • • • • • • 
Cal'<lpuças ..................•.................. 
Caranguejos. (Vitl1; prix,•.) 
Caravilhas......... . . . . . • . ............ · · · · · · · · 
Car!Jonltos não clas::;itit:adm ..............•...... 
Carbonato do chumlM. . . . . . .•.............•.... 
Carl1onato do potassio imp ll'O. • • . • • . • • • . • • • • • . . 
Cari;orina (formici•la) .......................... . 
Clt!'das ........................................ . 
Caril ...................................•...... 
Carilho ..•.•...•..•.................... · · ·. · · · · 
Carimbos .....•........•.................•..... 
Carmin1. •..................................... 
Garnaúha .....•....•........•.•..........•..... 
Carnaúha em p.1lha .......•..•..•......•...... ·. 
Gm·naú ba em cera ....•.......•.•............. · . 
Carne secca ou salg·ada .•....................... 
Carne fresca •..•..................•..•...... ··. 
Carneiros ................................... · .. 
Caroço~ de algodão ............................ . 
Oarr(·teis (machinismo) .....•.....•.•.......... ·. 
Carrinhos de mão ........................... ··. 
Carrinltos de ,~rianç't ....••..•.......•••.... ·. · · · 
Carros, carroç.1s e carrocinhas de mão .........•.• 

Tabellas 

4 
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Çlassificaçao 

·carros com quatro rodas- mais 50 o; •. 
Carros desmontados .•.•..............•...•..... 
Carros encaixotados ••....•..•...••..•.......... 
Carros pat•a. estrada de ferro, rebocados ..•....... 
t:arros par<t estrada de fet-ro, desmontados ....... . 
f:artas para jogar ..••................•......... 
Cartas de bichas ............................•... 
Cartão .....•...............•................... 
Cartaze,; ...................................... . 
(·~arteiras ....... ; .............................. . 
Gartuclnme ................................... . 
earvãu de pedra ............................... . 
Carvão animal. .............................•.. 
Carvão vegetal. ............................... . 
Cu sacas ....................................... . 
~ascas de n;~'yore pam cortume ................ . 
tascas medtcmaes. . . . • . . . . .................... . 
Cascas para tinturarias .......... ·~ ............. . 
Cascl~ de coco .•.......•....................... 
CaEcalllo ...........................•........... 
Casimiras ..............•.......•............... 
< ~as&t::\ .•••...•.•.••.••••••••••••••••••.•••.•.•• 
(, ~ltS:!)a ro ltts . .................................... . 
Cassinetas .............•....................... 
Castanhas .........•........................... 
Castanholas ..............•..•.................. 
Cnstiçne3 de ouro ou pmta ......•............•.. 

Castiçttes do met:tl ou de madcoira .......•........ 
Casto!' (p(·llo) ................................. . 
Castoeio .........................•.....••....... 
Catadores para cate, et·~ ...•.................... 
~;,ttaventos ........•.......•...•....•........... 
Catres. (Yide mobilia.) 
Causticos ...................................... . 
eavacos ....................................... . 
l,;a.vallos ..............•........................ 
eavalletes .......•.................•............. 
0avaqninltos ............................. , ..... . 
Caveit'<lS para estudo .............. , ............ . 
Cebollas e cebollinltas ......................... . 
Ceirões de p:1lha ................. , , ....... , . , •.. 
Celhas de barro 11ara telegrapho ................ . 
Centeio ..•........ , ....•.... , ......... , .......• 
Cera em bruto .................. , ............... . 
Cenom•;ts ............................ , ........... . 
sera em vellas ................................. . 
Cera em outras obras .........•.... , ............• 
Cerdas de porco ou javaly ...................... . 
Cereaes não classificados ...•.• , .... ,., ...•..••.. 
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Classificaç~o 

Ceroulas .•.......•••.......••.••••..•..••....... 
Cerv~ja estran~reira ........••...........•.•••.. 
Cerveja nacional .......•.........•.........•...• 
Cestas vazias, novas ............•........•..•.... 
Cestas em retorno ..................•........•.. 
Cevada e cevauinha ••..................•.•.....• 
Chá nacional ........•..........•.•.....•.•...... 
Chá estrangeire ..•.........•.......•....•...•... 
Chales ........•..••.•.............•....•..•••... 
Chãleir,~s ..........................•........••..• 
Chamin •s para lam peões, etc ..................•. 
Cha•np: rroe .................................... . 
Chapas e ferro, zinco, etc., para cobrir casas ... . 
Chapa~ ·para fogões ................••........•... 
Ch·tpelhtl'ia, a!'tigos eão classilicauos ............ . 
Cha pelleiras •.•..............................••. 
Chapéos .•.....•.••............•............•. 
Chapéo::; de sol ..•.....•..............•.•....•. 
Charque ......•.................•..•..........• 
Charrtbs .............................•....... 
Charuteiras ......•....•....................... 
Charutos .......••..............•...•.•.•...... 
Chaves .......•...•...•................. ·· .. ·. 
Chavetas .......•..•..............•........... 
Chicotes .....................•.... ••.· ... ··.··· 
Chifre em bruto .................•..•.......... 
Chifre em obra .....•.•.•.••......•............ 
Chilenas. (Vide esporas.) 
Chinelas ....................... · ... ··········· 
Chitas ....•.....•...•................•......... 
Chloral, chlorato, chlot'oformio, chlororlina e chlo-

rut'etos não especificados .................... . 
Chocolate cornmum •........................... 
Chocolate li no ou medicinal ...........•......... 
Chouriços ........................ ·· •... ··• •... 
Chrornatos .......•.•............... · · ... · · ... · 
Chronornetros .............•.......•.........•. 
Chumbeiros .•..........................•....... 
Chumbo em bruto ....•..........•.............• 
Chumbo •le munição ....•....................•.. 
Chumbo em obras não classificadas •.•.........• 
Cicutina ...................................... . 
Cidra (bebida) ................•....••....•..... 
Cidrrt (fruta) ..•.•..........•............•.•.•• 
Cigarreiras ..•....•.............••........••.. 
Cigarros estrangeiros ...•..............•......• 
Cigarros nacionaes ..•.......•....•.•••.•..•... 
Cilhas e cilhões ............................... . 
Cimento ..•...•...•.•..••........•...•.•.....•. 
Cintas ......•.•...•............••.•.•.... ·· .. · 
Cinzas ..•.....••..•••.•.•...•...•.•..•...•.•.•. 

Tabellas 
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MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Classificação 

·-cinzas azues ... :, ••••.••••......••..•.......•... 
Cinzeis, .............•............•........... 
Cisco ....... · ... , .............................. . 
Citratos ....................•................ · 
Clarins, clarinetes e instrumentos semelhantes .. 
Coatys ........•............................... 
Cobertores .................................... . 
Cobras vivas em gaiobs ou caixotes ............ . 
Cobre velho em bruto ou em folha ............. . 
Cobre em obra .............••.................. 
Cobre em moeda .............................. . 

Coches do madeira ............................ . 
Cochonilha ....•••............................. 
Cochonilhos ..••...•.........................•. 
Cocos .................................... , ... . 
Cocos para tirar agua .......................••. 
Coelhos ....................................... . 
Cofres de ferro ou madeira .................... . 
Cognac ..........................•.•..........• 
Cogumelos ........•............................ 
Coke .........•.......•..•............... ···· ·· 
Colchas ...•................................... 
Colchetes ..........•........•........•......... 
Colchões e pertences •.....•.......•..••........ 
Colchões e pertences ordinarios ..........•.•.... 
Coldres ..........•....•......•..•...• , ....••.. 
Colheres de ouro ou pmta .................... . 

Colheres de metal ordinario ................... . 
Colheres de madeira ........................ , .. 
Colla .................................. , ...•. ,. 
Collares de pedras preciosas, ouro ou prata ..... . 

Collares diver·sos .............................. . 
Colleir·as para animaes ........ , ............... . 
Collarinhos. • ..... , , , ..• , •. , .. , . , ............ . 
Col!etes •......... , •.•. , .•....•....•........... 
Colmeias .......•.........•.................... 
Colz:t em grão ...............•................ 
Colza em oleo., .............................. . 
Combustores para gaz ....................... . 
Cominbos ......•.............................. 
Commodas. (Vide mobilia.) 
Compassos de operarios •...................... 
Compassos de engenharia ...............•... ,. 
Comportas ...............................•.... 
Compoteiras •... , •.•.. , ....•........ , ......... . 
Concertinas •............. ,,, .•.•. ,, ... ,, .• ,,., 
Conchas do mar ... , .......... , , ........ , ... , • 

221 . 

Tabellas 

.5 
8 

14 
6 
7 
9 
6 
2 
5 
8 

1/2 °/0 ad 
valo rem 

5 
6 
6 
3 
8 
9 
8 
6 

2 A ou 4 
14 
6 
8 
6 
8 
6 

l/2 "/o od 
valorem 

8 
3 
8 

l/2 •jo ad 
valorem 

8 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
R 

8 
7 
5 
7 
7 
6 
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Classi{icaçff.o 

Conchas de o.3tras para caL •..•.......•......... 
Condensadores pwa ahmhiqnes ................ . 
Confeitos não classificados ...................... . 
Congonha ..................................... .. 
Conservas nacionaes em latas ...............•... 
Conservas o.,;trangeiras ........................ . 
Consolo~. (Vide mobilia) 
Contas de metal, vidro on mas;;a ................ . 
CoviatlorJS (liuos) ...... , ...................... . 
Copos de vidl'o orrlinarios ...................... . 
Copos de vich'o finos ou de cry:;tal .............. . 
Copos de m uleira, metal ou folha .•............. 
Coques imitando cabello ...•.................... 
Coquilho em hrnto ............................. . 
Coquilho em obra ....•.............•........... 
Cor<tl. •.....................................•... 

Cordas uo instrumentos ...................•.... 
Cordas de embira (: outras do paiz .....•........ 
Cordas de can hamo, linho, utc ........•.......... 
Cordües rliversos .......................•........ 
Cordões de oaro c prab ....................... . 

Corinthos (passas) ...........•.....•............ 
Cornetas ...............•........ , ............. . 
Corõ•s e oatros ornamentos para tumulo;; ....... . 
Corpetes ..........•...........•.........••...•. 
Correias par.t machinas ......................•. 
Corrcame para trop:ts ......................... . 
Correntes de ferro 011 metal. ..•...........•.... 
Correntes do ouro e prata ................•..... 

Cor,;aletes •...•........•.........•............. 
Cortiç t em bruto ....•.......................... 
Cortina> ...................................... . 
Costaneira .................................... . 
Couçooiras e semelhantes .....•................. 
Couros seccos ................................. . 
Couros sal~ados . . . . . . . . . . . . • . ................ . 
Couros curtidos ..............•................. 

Tabellas 

14 
5 
6 
3 
3 
8 

g 
8 
8 
i 
8 
7 

14 
8 

1/2 "/o ai'Í 
valo;·em 

7 
3 
8 
ü 

1,12 "/o ad 
valo1·em 

8 
i 
7 
6 
5 
(j 

5 
1;'2 °/o ad 

val01·em 
7 
5 
u 

14 
12 
3 
5 
8 

Cotl,,..es .......................................... "! A ou 4 
Coxins. (Vide mobilia.) 
Cravos ele ferrar ............................•.. 
CraVOS da lllllia ............................... . 
Crê .•.....•..........•......................... 
Crême de leite -nata-....................... . 
Crême bismuth ............................•.... 
Crómor t:lrtaro .........................•...... 
Creosoto ...................................... . 
Crepe ...•.............•...............•......... 

2 A 

5 
8 
8 

ou 4 
(i 

6 
6 
6 



flljw~!fCaçao 

Crina. em bruto .• ··<:· ... • ..... ; ........ ; ...... . 
Crina em obra~ • • .•..•......•..•.••......•..... , . 
Crinolinas ..... , ... ; ........................... . 
Ct-ystal em obr.t .............. ,. •........ · ....... . 
Crystal em bruto .................. ~ .......... . 
Cubo>, pinns e raios de rodas .................. . 
Cubos (machinismo) ............................ . 
Cuias ......•....•......•.••••.••••••.......•. · .. 
Cultivadore:; (apparelho;;) ..................... .. 
Cunhas ..............•........................... 
Cupolas de vidro .•........•.••.••...•.....•..... 
Cupolns p:1r<t cama. (Vide mobilia.) 
Cuspideiras. (Vide louça,) 
Cuspideiras de metal .............•.............. 
Cutelaria (obras de), não classificadas ......•..... 
Cylindros de ferro ou metal. .................... . 
Cysno;: ....................................... . 

D 

D:l!los.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Damascos ..•..•.................. : ....•.•..... 
Debulhadores de milho ......................... . 
Dedaes de ouro e prata .....•.................... 

Dedaes ordinarios .•.......................•.... 
Defuntos. (Vide art. 18.) 
Dentes artiticiaes ....•....•..................... 
Desca lçadores ............ , ...................... . 
Descaroçadores de c 1fé, arroz, algodão, etc ......• 
Desinfectantes ................................. . 
Despertadores ......•....... , .•................. 
Despolpadores de café ..........•....... , •...... 
Depositos de agua .............................. . 
Dextrina ..•.•.........•.........•..•............ 
Diamantes ..•..........................•......... 

Dia:rn.zões ..........•..........••............... 
Digttalina .................•.........•.......... 
Diligencias. (Vide carros.) 
Dinheiro amoedado .•...•.......•••............. 

Dinheiro em papel .•..•...•................•...•. 

Discos de machinismos ..••...••..•..•..........• 
Disticos •..•.•...•..•....•.•.............•...... 
Disticos (impressos) •............................ 

Tahella~ 

8 
6 
6. 
7 
5 
5 
5 
8 
5 
8 
i 

8 
8 
;, 
9 

(j 
(j 

5 
1/2 "'o ad 

valor em . 8 

6 
8 
5 
6 
7 
5 
5 
{j 

I /2 •;. acl 
valo rem 

7 
6 

1/2 "/. ad 
val01·em 

1/4 o;. acl 
valo1·enl 

5 
6 
8 
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Classificação 

Divans. (Vide mobilia.) 
Dobradiças .• • .•..•.•........... , ............... . 
Doces. (Vide artigos de confeitaria.) 
Doces nacionaes .••...............••............ 
Dominós .....•....•.................•.•.....•.. 
Dormontes de mu.deira •.........•............... 
Dorment.~s de ferro ............................ . 
Dragas ......................................... . 
Dragonas ..•..................•......•..•.•... 
Drogas não classificadas ........................ . 
Drogas para fim/ industriaes .................... . 
Dunkerques. (Vide mobilia.) 
Durante;; .................................•..... 
Duraques ...................................... . 
Dynamite .....•...........•.................... 

E 

Ebano .......................................•. 
Eças .......................... ···· ·· .. · ·· · · · ··· 
Eixos ...................•.....................• 
Elasticos ...•................................... 
Electro-plate ................................. .. 

Elixires .................................•....... 
Elmos .........•............................... 
Elos de ferro................................. . 
Embira ........................................ . 
Emblemas .....••....•......................... 
Emplastros. . ................................. . 
Encerados diver;;os ............................• 
Encerados para, vagões ...............•.......... 
Encommendas ....................•............. 
Enfeites de ma.deira ............................ . 
Engastes ...................................... . 
Enzenhos para estabelecimentos agrícolas ...... . 
Entalhe (obras de) ............................. . 
Env~loppes .•.........................•........ 
Enxadrts ............•.........•................ 
Enxergas e enxergões ...............•.....•... 
Enxergas de arame para camas ............•.... 
Enxós ...................................•...•.. 
Enxofre (flor de) •..........•..................• 
Enxofre em bruto ............................. . 
Equipamento militar não classificado ........... . 
Ergotina ...................................... . 
Erva-doce ..•••.....••............... , ....•..... 

Tabellas 

8 

3 
6 

14 
5 
5 
7 
(j 

5 

6 
6 
fi 

12 
8 
5 
6 

1/2 "lo ad 
valorem 

6 
7 
5 

14 
6 
(j 

8 
5 

2 ou 2 A 
5 
5 
5 
6 
8 
5 
8 
8 
5 
6 

14 
6 
6 
6 



MINISTERIO DA A,GRIOULTURA 

Classificaçllo 

Ervilhas em latas .............•..•....••..•... 
Ervilhas frescas .....••..••.....•..••.. •· •. · .. • 
Escadas de :mão .••••.•••••••••••••••••••••• •. • 
Escalas demarcadas ...........•...•....•••.. • • 
Escalares .•.....•.....••....•..•. •·· ... • •••.• · • 
Escalpellos ....................... .- ............ . 
EsQapulas .................................... . 
Escarradeiras de porcelana. (Vide louça.) 
Escarradeiras de metal. .•....•...•........•••. 
Escomilha de seda ......................... ·.•. 
Escorias de metaes ........................... . 
Escovas ....•...•••.......••........•..•..•.... 
Escrivaninhas. (Vide mobilia.) 
Escudos .••.........•........•...••......••.... 
Escumadeiras .................................. . 
Esfuminhos para desenhos ................... .. 
Esmagadores de nozes ........................ . 
Esmagadores de prata ou ouro ................. . 

Esmalte .......•...•...•....•............•..... 
Esmeraldas .........•.......•..•.••.......•..• 

Esmeril .............•....•...•..........•..... 
Espadas, espadins, etc ......•...••..•.........• 
Espanadores ................................. . 
Espartilhos .........•........•...•.•......••... 
Esparto em rama ............••........•.....• 
Espatulas .................................... . 
Especiarias não classificadas ...•........•..•...• 
Espelhos ...•......•.....................••.... 
Espeques ...................................... . 
Espermace:e .......•.......•.....•............ 
Espetos de ferro para cozinha .................. . 
Espinafre ...................................... 2 
Espingardas .••.....•. ·. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . · 
Espíritos não classificado .................... .. 
Espoletas ..•..............•...••••..•••...••.•• 
Esponjas ........•.•............•.....•...••••. 
Esporas de ouro ou prata .•...•................ 

2 A 

225 

Tabellas 

ou 
8 
4 
8 

.8 
12 
7 
8 

8 
.6 
14 
~8 

6 
-8 :6 
8 

lj2 °/o -~ 
valor em 

6 . 
1!2 Ofo ifd 

valorem 
8 
6 
8 :6 
8 ·i 

8 ·j 

8 
7 
14 
8 
8 

A ou .4 
6 

.6 ;6 
;6 

1/2 °/0 ad 
valorem 

Esporas ordinarias............................. · .'8 
Esquadrias ou esquadros................. . • • . • . :8 
Esquele'os parst estudos........................ · 7 
Esquifes (botes) ..•........ ,.................... 

1
l2 

Esquifes para defunto;......................... : 7 
Essencias não classificadas ....•. ,.............. , 6 
Estacas ............................... "":.·.!..!----~ _ )4 
Estampas .............................. .,;·; .• 

1
t: ---...,.6 

Estampas em moldura .•.......•.• :--:'.:-:-,. ~. 1~ ·q ~ _.C.\ 111 ('/Úf~>) 
Estantes. (Vide mobilia.). / _'-~) •· '·-';o , 

A.-Deciaões de 1888 15 . ., ·;-1"_ 

I 

\·"'- o . os ;J 
',:;_ s o E r u 1 r\ 1.!_:::;,;;--

·--::::;._-:;,__,~.:-;-=-.:;.... ;~"" 



~26 DECISÕES DO GOVERNO 

Classificaçlio 

~stanho etn bruío .......•..••..••.•.•.....•... 
Estanho em obra .••...•...•..•••...••..••..... 
Estanl}ues. (Vide barris.) 
Estatu~s ...................................... . 
J!:stennna .........•........................... 
Esteiras da lmlia ....................•.......•. 
Esteiras dQ. paiz ................•............. : 
Esteiras de arame ................•.•.....•.... 
Estiletes ........•............••.............•.. 
Estofos .. _ .................. · .................. . 
Estoques .......•.....................•....•..• 
Estojos e instrumentos cirnrg-icos e mathema-

ticos não ~lassificados .....•....•............. 
Estopa importada ..................••......... 
Estopa naeioP.al .••..•......• , ............•..•.. 
Estopim ...................................... . 
Estrados pa:'"' vagões .....•...•. ~ .............• 
Estrados de arame para cama ................. . 
Estrihos de ouro ou prata .................... . 

~ .. :tribos orJinarll';; ............................. . 
Estrume ...................................... . 
Estrycllnina ...........• , ..................... . 
Etagcres. ( Vid9 mobilia.) 
Elheres •...........••..............•.•........ 
Extractos alirnenticios .....•........•..•.•...... 
Rxtrnctos nfí:r ~!assificados .................... . 

F 

l<'<\cas e facõn:; ..••••••••.••••••.••••.••••.•... 
F<'Ca>; de ouro ou prata .......•.............•.. 

i-'agoles e semelhantes ........................ . 
Faqueiros .................................... . 
Faqueiros de prata ou metal precioso .......... . 

F::wdos ..................•.••............•..•.• 
Farello ................................. ; ..•.• 
Farinaceos alimentares não classificados .....•.. 
Farinaceos chimicos não classificados ...••...••. 
Farinhas •.........•...........•...........•... 
Farrapos .......•............•.............•.•. 
Fateixas de ferro .•...................•..•... 
Favas alimentares ............................ . 
Favas medicinao> .•••.....•.....•........•.... 
Faxinas ...................................... . 
Fnondas llfi'o ;las<>iflcadas ....................• 

Tabellas 

5 
8 

7 
8 
8 
:'3 
5 
7 
(j 

G 

7 
8 
3 
6 
5 
8 

1/2 °/o (!(l 
v,~ lo rem 

R 
14 
G 

G 
8 
(i 

8 
1r2 °/o (ld 
·ralarem 

7 
(i 

l/2 °/o ad 
W![OI'Cin 

4 
4 
6 
4 

14 
5 
4 
(} 

14 
(i 



MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Clas$iflcaç6o 

Fechaduras •....•...•.•.••....•............••.. 
Fechos pedrezes e outros ..................... . 
Fecula .....••.....•......•.....•.••.•......•.. 
Feijão ........................•................ 
Feltro .•.........••••......•.....•..........••. 
Feno ...................•.•................... 
Fermento ..................................... · 
Ferraduras ................................... . 
Ferragens ordinarias não classificadas •......... 
Ferramentas de artes e officios não classificadns 
Ferrinhos para bandas ...................... . 
Ferro em bruto para fundição ......•..•..•.. 
Ferro em barra ou chapa ................... . 
Ferro velho e oxido impuro .................. .. 
Ferro não classificado .......................• 
Ferros de engommar ......•.................... 
Ferrolhos ...............•........•...•........ 
F!br:J: vegetal para industrias ...•.•........... 
FIChus .••...•...•......••........•........•... 
Figos estrangeiros .............•.•............ 
Figos f1•escos ......•.........•................. 
Figuras ....................•.................• 
Filó .....•...•....•............................ 
Filtros mecanicos para estabelecimentos in-

d ustl'iaes .....•.....•........................ 
Filtros para uso dom11stico ..............•..... 
Fios de algodão, linho, lã ou seda ........... . 
Fios de metaes .•.............................. 
Fisgas •....................................... 
Fitas .....••.................................. 
Fivellas ..................................... .. 
Flageolets, etc •............................•.. 
Flames ...................•.................... 
Flnnel!as ..................................... . 
Flautas, f!autins, etc ........................ . 
Flexas ....................................... . 
Flores artificiaes ............................. . 
Flore3 naturaes ...•.•......•......•........... 
Flor de canna e outras para enchimento ........ . 
Floretes ...............•...................... 
Focinheiras de couro ...........••...•.......•.• 
Fogões de ferro .....•.•..............•........ 
Fogareiros ..............•..............•...... 
Fogareiros de barro ..•.....•...•••............ 
~ogos artificiaes .....•.............•.....•....• 
l•OICCS •••••••••• • •••••••••••••••••• • • •.•• • • •• • • • 
Folhas rnedicinaes ...••........................ 
Fúlhas de Flandres, cobre, chumbo e estanho .. . 
Folhas de lixa ............................... .. 
Folhetos e folhinhas ...•.•............•....•... 

22i" 

Tabellas 

8 
8 
4 
4 
s-

14 
8 
5 
5 
8 
7 

14 
5 

14 
5 
8 
8 
5 
6 
8 

2 A ou 4 
7 
(; 

::; 
6 
6 
5 
8 
6 
8 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
2 .. 
·' (i 

6 
8 
8 
3 
6 
5 
6 
5 
8 
8 



228 

Classiflcaçcio 

Folles .•.........••.•••....•...•........•....... 
Forcados ou forquilhas ......................... . 
Forjas portateis ••....•...................•..... 
Fôrmas para assucar ..•...............•......•.• 
Fôrmas diversas •.•.........•................... 
Formões ........•....... , •..•..•.•..•.......•.• 
Formicida ............•.................•..•... 
Fornalhas e fornos de ferro ...•................. 
Forragens não classificadas ..................... . 
Forros para chapéo.,, etc .........•...•.......... 
Fosseis ........................................ . 
Frangos ......................................... . 
FranJas .•.......................•......•....... 
Fraques ..••.............................•...... 
Frascos. (Vide garrafas.) 
Frascos de viagem ..•...•....................... 
Frasqueiras, (Vide galheteiros.) 
Freios .......•................•.•.........•..... 
Frigideir:ts de metal. .......................... . 
Frigideiras de barro .......................... . 
Fronhas ..........................•..........•.• 
Frouxel .........•.............................. 
Frutas artificiaes .............•................• 
Frutas seccas ou em conservas ........•......... 
Frutas frescas ................................. . 
Fubà ....................................... .. 
Fuchinas di versas ............................ . 
Fuligem ....................................... . 
Fumo do paiz ......•........................... 
Fumo estrangeiro, ............................ . 
Fundas ...........•................•........... 
Funis ....•.........................•............ 
Furões .........•.............•....•........... 
Fusos para ma.chinismos ........•..•............ 
Fustõ2s .•.•......................•...........•. 
Fuzis ........•............................•.... 

G 

Oaéhetas para machinas ....................... . 
Oadanhas •.••.•.....•..•.•.................... 
Gado ....•...............•......•...•........... 
Gaiola.s vasias .•.•........•..................... 
Gaiolas com passaras .......•...•...........•.... 
Gaitas de folles •.............•................•• 
Galões •..•.••........•......•....•...........• , 

Tabellas 

5 
5 
5 
5 
8 
8 

14 
5 

14 
6 
7 
9 
(j 

6 

6 

8 
H 
3 
6 
6 
7 
8 

2 A ou 4 
4 
6 

14 
3 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
8 

5 
5 

10 ou 11 
6 
9 
7 
6 



MINISTglliO DA. A<Jl\J.'CjtfLTURA. 

Olassificaçilo 

Galões de ouro ou prata ....................... .. 

Galheteiros de ouro ou prata ................... . 

Galheteiros diversos.... . ......•..•............ 
Gallinhas e gallos .............•......•....•.... 
Galochas ...................... ·•···.•···· .. ··••. 
Gamellas de madeira ......................... .. 
Ganços .......•........ ·. ·. · · · • · · · · · · · • · · · · ·· · · 
Ganchos de ferro .......................•......• 
Gangas ......•.............. •· · · · · · · · · • · • · · · · · · 
Garfos •......•.......... ········•···•···•··•···• 
Garfos de ouro ou prata .........•......••..•.... 

Garrafas de louça ou vidro fino •.......•......... 
Garrafas ordinarias novas ...................... . 
Garrafas em retorno ••.•.•....•.........•....... 
Garrafões novos vazio3 ...•.......•..•........•. 
Garrafões em retorno ......................... . 
Garruchas .............................. • ..... ·. 
Gatos de ferro .•......•....•.•.•............... 
Gatos (animaes) .............................. .. 
Gaz-globo .•...•.•.•...•••...•...••........•.... 
Gaze de seda ..........................•........ 
Gazolina ... · ................................... . 
Gazosas (aguas) ............................... . 
Gelatina ................•............. ·•·.···.•• 
Geleas ......•................ ·. · ·. · ·. · · · · · · · · · · 
Gelo ...........•••••••....•.......•........... 
Genci,tna .........•....•...............•...•• • .. 
Genebra ........................................ . 
Generos importados não classificados ......•...... 
Generos de exportação não classificados ••........ 
Generos alimentícios de primeira necessidade .... . 
Gengibre ..•.......••.........••..........• · ... • 
Gesso em pó ou pedra .......................... .. 
Gesso em obra ••..•..•.•................•.•..... 
Ginja ••...•....•............•.................. 
Giradores para estrada de ferro .....•........... 
Girafas. (Vide art. 57.) 
Girando las .........•......................... · . 
Giz ............................................ . 
Giz em bruto ..............•.•.................. 
Globos de vidro ou louça .......................• 
Globos geographicos ..••.......•.•.•.......•.... 
Globulos homooopathicos ........................ . 
Glucose .... · .....•......•......•................ 
Glycerina ...................................... . 
Goiabas •..••.•............ · ..... •.·.··•··•·•··• 
Goiabada e similares fabricados no paiz. . . . . . . . . . 

Tabellas 

1/2 °/o ad 
,alWBm 

1/2 °/o ad 
11atotem 

6 
9' 
6· 
3 
9 
5 
6 
8 

l/2 °/o ad 
11alorem 

7 
8 

14 
8 

14 
6 
5 
9· 
6 
6 
6 
6 
8 
6 

2 A ou 4 
6 
6 
6 
3 
4 
6 

14 
7 

2 A ou 4 
5 

6 
8 

14 
7 
7 
6 
3 
6 

2 A ou 4 
3 
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C lassi{icação 

'Gomma-arabica .....•..•...........•....•.•....• 
Gomma de mandioca e outras d(> paiz ...........•• 
Gonzos .....•.....•.......... · •....•......••..... 
Gorgorões .....•..•........................•... 
'Gorros ...••.......................•...........• 
Grades IJara a lavoura ......................... . 
Grades de ferro 011 madeira ................... . 
Grampos (armarinho) ..........................• 
Grampo.> (ferragens) .•.....•.•......•....•..•.. 
·Grana:las .....................•.•........•..•... 
Graphometros ....•........... · ...........•..••.. 
{}raphite .....•........•....•....•..........•.•. 
Gravatas ......................•............••.. 
Graxa para calçado ..............•..•.......... 
Graxa animal. (Vide sebo.) 
Gregas •...•...•......•..........•.......•.•..•. 
Grelhas de ferro .....•.............•..........••. 
Grinaldas artificiaes .......................... . 
Grinaldas de flores natm·aes .......•...•........ 
Guaiaco ...............•...•.•.............•.... 
Guampas ...................................... . 
Gnano ........................•....•...•.•.•... 
Guaraná ......................•.....•.......... 
Guarapa de canna ............•.................. 
Guarda-chuva •........•.•..................•... 
Guardas-pó .•........•..................•....... 
G11ardas-roupa e louça. (Vide mobilia.) 
{}uardanapos .................................. . 
Guaritas .....•...................•............ 
Guinchos e guindastes •...............•..•...... 
Guitarras ....•......•.......................••. 
Gutta-percha. (Vide bonacha.) 

II 

Har1nonicas .........•...........•...........•.. 
Harpas ....•...•........•...................... 
Helices .......................••....•..•...... 
H erva-doce •........................•.......... 
Herva mate .................................. . 
Hervas medicinaes c outras não classifi<:adas .... . 
Hollandas .............................•.•..... 
Homreopat h ia (artigos de) ..........•....•...... 
Hortaliças frescas .•.......•........•.........•• 
Hydrantes .................................... . 
Hydrometros ................................ . 
Hyenas. (Vide art. 57.) 

Tabellas 

8 
3 
8 
6 
6 
5 
5 
8 
8 
6 
7 
5 
() 

8 

6 
5 
7 
2 
6 
6 

14 
6 
3 
6 
6 

(j 

5 
;) 

7 

7 
7 
5 
G 
3 
G 
(j 

6 
2 A ou 4 

8 
8 
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I 

Cl assi(~eaçtto 

Iguarias .. ..................................... . 
Imagens ...•...........•..•.•.•....•••..•...... 
hnan .......... , ...•........................... 
Impermeaveis ........•..........••....... ' .... 
Imprensas ..........••....•....••..•........ ··. 
Impressos ....•.•...•....•. · .... · .. ·• .... •····· 
Incenso ...................... • ..•...•. · .. •·.·· 
lncligo para tinturarias, fabricas e industrias .... 
Inflammaveis não classificados ..•..•....•.•..... 
Inlmme e outras raizes alimentícias ............. . 
Instrumentos de cirurgia, engenharia, optica, 

mm;ica e outros semelhantes não classificado~ 
lnsh·umentos uteis á lavoura não classificado;; ... 
Instrumentos de telcgraphia ...............•.... 
lodo e ioduretos ........... , .•.•.....•.••...... 
I pecacuan ha •....•.•..........•.....••...•..... 
h· laudas ...................................... . 
Isqueiros de ouro ou prata .•...........•......•. 

Isqueiros diversos ............................. . 
Isoladores ......•...••...••.................... 

J 

Jaboticaba.s .•..••.••.......•.......••.•..•..... 
Jab?tys .•..•.•.•....•........•.................. 
.Jacas VaZIOS ..................•.... , .......... . 
.Jacás em retorno ...........•...........•....... 
Jalapa .....•..............•...•..•............ 
Jans-ada .....•.........•........••............ 
Jaraineiras ................................... . 
.Jaulas vazias ................................. . 
Jarras o jarros de porcelana ou louça fina ..... . 
Jarras e jarros ordinarios ..................... . 
.Jarras e jarros do paiz ........................ . 
Jaspe ...•..• • .•••....••.......••..• • .•..... • .. 
Joeiras .....•.••................•... · .. ·.··.••·· 
Jogos do damas, dominó, xadrez e outros ...... . 
.Joins ......................................... · 

.Tug·os .................•...•..•................ 
Jumentos ..................................... . 
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Tabellas 

~};ou 4 
7 
6 
6 
8 
8 

'(j 

5 
6 
4 

7 
5 
5 
6 
6 
6 

1/2 •;. aà 
'11alorem 

8 
5 

2 A ou .t 
9 
8 

14 
~ 

12 
6 
5 
1 
6 
3 
6 
5 
6 

l/2 °/0 acl 
ualon!tn 

5 
lJ 
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Classificação 

Junco da India ...•............•....••.•.•..••. 
Junco do paiz .. , .... , . , ............ , .... , , , ... . 
Juta ......................................... . 

K 

Kágados •.•............•........•............. 
Kaleidoscopios ..•.......•..................•... 
Kangurús ................. · ............•..•.... 
Kaolim •.......................•.•...•.•..•..• 
Kerosene ......•...•............•............. 
Kiosques desarmados ..••.....•...•............. 
Kirsch ......•..•........••....•............•.. 

L 

Lã em bruto •.••.••..••.••..•.••.. , ••.••.•••.•.• 
Lã em obra não classificada ..................... . 
Lacar de pingos .............•...........•...... 
Laços de tropeiro .•....................•.....• 
Lacre .•.....•................•.•...••..•..•...• 
Ladrilhos de barro, louça ou pedra .......•....... 
Lages .••.. ; ...•....•.•..•............•......... 
Lagosta em conserva ......................... .. 
Lagosta fresca ...........•........•............ 
Lamhazes ..........•.....................•.•... 
f_.ambrequins de madeira ou met<~ 1 •••••••.•••••••• 
Lampeões, lamparinas e lampadas de crystal ou 

porcelana .........••........•.•.••........... 
Lampeões de louça ou vidro, ordinarios ......... . 
Lampeões de n1etal .....................•.•..•.. 
Lanças ...................•........•............ 
Lançadeiras .....•..•......•........•......•.... 
Lancetas .....•.............••.....•............ 
Lanchas de madeira ou ferro, desarmadas ••.••... 
Lanternas sem vidro .........•......•..........• 
Lanternas com vidro. • ..•.•.....•..••...•..•... 
Lanternas magicas .........•.......•....••..... 
Lapides para tumulos ..........••...••..•••.•.•. 
Lapim ( de lã e seda ) ....•....................•. 
Lapis .........................•....•..........• 
Laranjas .....•...........•.•.......•.•••...•.. 
Laranginha ............•...•..........•......•• 
Lastro .............••...•....... , .....•.•..••.• 

Tabellas 

8 
3 
5 

9 
7 

lO 
14 
6 
5 
6 

3 
6 
6 
8 
8 

14 
14 
8 

2 A ou 4 
8 
5 

7 
6 
8 
6 
5 
7 
5 
8 
7 
7 
6 
6 
8 

2 A ou 4 
3 

14 



MINIST.BRIO DA AGRICULTURA 

Classificação 

Latas de folha, zinco, etc •.........•••••..••...•• 
Latão em obra não classificada. •..••.••.......... 
Latão em bruto ou velho ...•.....•. ; .......... . 
Lavatorios. (Vide mobilia.) 
Leões. (Vide art. 57.) 
Lebres ......•...•......•........•.....•.......• 
Legumes em conserva ..••.........•.•..........• 
LeB."umes frescos •..•......•.•........•..••...... 
Leitões .•.....•....•.............••...... ; ...•.• 
Leite em conserva ...•...•.•...••...•.•.....•..• 
Leite fresco ..•.••..•.......... , .•........•..... 
Lemes .......•...........................•..... 
Lenços .....•...•...•..•.............•........•. 
Lençoes .......•.•.•......••............•....... 
Lenha •.•........•.................•. , ....•..... 
Leatilha •..•........•..............•....•....... 
Leques .......•.•........•..............•....... 
Le!tra~, typos ou emblemas para encadernador ou 

hvre1ro ..................................... . 
Lhama de ouro ou prata .......................• 

Liços ...•........•.....•.•.......•...••........ 
Licores •.........••.....•.•................•.... 
Licoreiros. (Vide galheteiros. ) 
Lilas ..........••...•.•...............•........ · 
Limas de aço. . . . . . • . . . . . • . ................•... 
Limalha de ferro ••............................. 
Limões .......•...•••.....•..•..•.....•......•.. 
Limonadas gazosas e medicinaes .••.•..•......•. 
Línguas seccas ou salgadas .................... . 
Línguas em latas ........•......•....•.......... 
Línguas frescas .......•..•....•................. 
Linguiças. (Vide línguas.) 
Linha para costura ......•....................... 
Linhaça (semente) ...........•.................. 
Linhaça (olflo) ................................ .. 
Linho em bruto ...•.....•..•....•.•....•........ 
Linimentos .•...........•....•....•..•.......... 
Listão ....•.......•....•. , •.................... 
Liteiras .....•.....•...•.....•....•............. 
Livros .....•...•......•......•.•............... 
Lixa (folhas de) ............................... . 
Lixa (armarinho) .......................•.... ; .• 
Lixo ........... , ...............• , ............. , 
Locomotivas rebocadas ........................ .. 
Locomotivas desmontadas .•.•.....•.•........... 
Locomoveis .......•.......•.•..•.•....•...•.•... 
Lonas .•......•.••...•........•..••.•..•.......•. 
Lóros ..•...•...•....•.............•.•....• · ...• 
Louça de luxo ................................. . 
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Tabellas 

8 
6 
5 

9 
8 

2 A ou 4 
9 
8 

2 A ou 4 
5 
6 
6 

14 
4 
7 

8 
1/2 •;. ad 
'!Jalorem 

5 
6 

6 
8 

14 
2A ou 4 

6 
4 
8 

2A ou 4 

8 
8 
8 
3 
6 
6 
5 
8 
8 
8 

14 
17 
5 
5 
6 
6 
7 



DECISÕES DO GOVERNO 

C f assificaçtio 

Louça comtnum ............•• , .•.•.............. 
Louça nacional •......•....•..•......•...••...•. 
Louzas preparada> e para escrever ..........••... 
Lunetas ....................................... . 
Lunetas tle prata ou ouro ...................... . 

Lupulo ........................................ . 
Lustres de vidro ou louça ...................... . 
Lustres de metal ................••.............. 
Luvas ..........................•............•. 
Lnzerna (semente) ............................. . 
Luzerna (feno) ... · ............................... . 
Lycopotllo ....•................................. 
Lyras ......................................... . 

l\laçã~ l't·e~cns ................•....... · ......•.. 
l\laçãs em conserva....... . .............•..... 
Macacos ....................................... . 
l\lacacos de ferro ......•.......•..........•...... 
l\laçanet:ls ...........................•......... 
Macarrão e outras massas alimentícias ........... . 
1\lacella ........................•............•.. 
Macella e similares para enchimento .........•... 
l\lacetas ...................................... . 
Machados ..........................•........•.. 
Machinas de copiar carta;; ....................... . 
1\lachina.o;; de costura, armadas .................. . 
l\lacfiinas de costura, clesarmadas ..........•..... 
l\lachinas photographicas ...•....•.........•..... 
l\Iachinas de imprimir .......................... . 
l\lachinas de tecidos ............•...•............ 
l\lachinas de lavoura ........................... . 
Machinas de descaroçar algodão .....•......•..... 
l\lachinas de fazer farinha .................... .. 
Machinas de fazer tijolos ....................... . 
Machinas para industt'ia ou agricultura ......... . 
Mackinas não classificadas ..................... . 
l\lachi~a~ para gabinete de physica ou ln.uoratorio:> 

Ch!l111COS •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • · • • 
:\ladeira bruta, serrada ou lavrada, caibros e 

varas ..................................... . 
.\httleira apparelhada para construcçã.o ....•...... 
Madeira para tinturarias ...................... . 
l\Iadreperola ................•................... 
l\lagnc>sia ..........•...•....•.............•.... 

Tabellas 

() 

3 
8 
7 

lj2 "i o ,~,l 
1.1al01'e11t 

8 
7 
t) 

G 
R 

1-! 
ü 
7 

2 A ou 4 
8 
!l 
:) 
K 
4 
G 
') .. 
8 
8 
8 
ü 
8 
G 
8 

r, 
5 
5 
5 
5 
ü 

7 



1\JINISTBRIO DA AGRICULTURA 

Classificaçlío 

.1.1al5'netes o • o o o . o o •.•.•.•• o •••..... o o o .• , . o . o o . o 
1\laizena........ • ••••.••..••. o •••.•••••••••.•. 
Malas de viagem vazias ...•...•• o .• o ..•• o .•..•• o 
Malhos para ferreiro .•. o ...•.•.. , • ,. . o • o •. o •..•. 
Mamadeiras ••....•••.. o •.•. o .•••..•••..•......• 
Mamona em baga .•... o •...... o o ....• o ....••. o . 
1\Iancaes •.. o .. o ... o ... o o ••.. o. o o. o ....•..•.••.. 
Mandioca .. o ...••....•..••.......••.•..• o ..•. o. 
Manequins ue madeira •..• o o •.. o. o o ...•.. o. o .... 
Mangas de vidro .•...•... o ••.....•...... , o .•.• 
:Maugas (fruta). o .•.••••.•.. o o .•..........•....• 
Mangarito .......•.•..•.... o ..•........•....... 
Mangueiras para bombas de incendio, etc .......• 
1\languaes. . o o . o ..•..•....•.. o .•...... o ... o o ••• 
!\Janivellaso. o ..• ; o ........ o ..• o. o ..• o o o ..• o ... . 
Manná ••..•..••...•.....•.. o, ..... o ...•..... o. 
Manometroso .•• , ........................ o. o o. o 
1.\lantaso o .. o ................... , ............. o .. . 
1\lantaiga .....•..••. o ••........•. o ...•.•. · •.• o •• 
·Manteigueiras Lle metal, louça ou vidro .•...•••.• 
l'tlanteletes e mantilhas .•.. o o •••.. o ••......•... o 
:Mantimentos .•.•.••....•.....•.....••.••....•.. 
1\lan use ri ptos ......... o .••...... o ..•.•..•... o ... 
1\Iappas_.: •.....•••........••........•.......... 
MaracuJaS .................................... .. 
l\Iarcas de ferro, madeira ou osso ... o ..•......... 
Marfim ...•.•...•.•.•.•.•..• o •..•..•.•......... 
Marisco3 .•...•...•.•..•.•.....•......•...•...•. 
1\larrnelos ..•..••.•...•....•.•..••...•..•••. o ..• 
Marmelada e similares nacionaes ...•..•..•••..• 
Marmelada e similares estrang-eiros ..•. o .•... o ... 
l\farmitas . o .•....... o ••.. o ..... o ••••...•..•.... 
1\Iarmore em bruto ..••..•..•.....•..........• o. 
l\1armore em obra. o ..............•..•........... 
1\Iarqueza:;. (Vide mobilia.) 
Marras, marretas e morrões ..• o ....... o .•.. o ... o 
Marrecos ...•.••......... o .•.....•...........•. 
Marroquim .............. 0 ..................... . 

Martellos .•. o •..•.••....••....•. o ............. . 
Martinetes mecanicos ..•.. , .••.. , .....•••••....• 
Mascaras •.•.•.•.••.•...•.••••..•..•...••.•• o ••• 
Massas alimentícias •.•...•.•.•.........••..•. o . 
:Massas não classificadas ..•.•.•.•...••........... 
Masseiras ..................................... o 
Mastique ...•.• o •.•••••.•••.....•...•..••...... 
l\lastros ..••........••.....••..... , •....••..•.. 
Mata-borrão ...•••..•..•.•••....•.•...••.•. o .. . 
Matassa. (Vide seda crua) ......... o ........... .. 
Mate •.•..•....•.•.••••••....•.••...•.•........ 
Materias explosivas •..••...•• , .•.........•••..• 

2:j5 

Tabollas 

7 
4 
6 
8 
G 

14 
5 
4 
(j 

7 
2 A ou 4 
2 A ou 4 

H 
5 
8 
6 
7 
(j 

2 .\ ou 4 
(j 
6 

2 A ou 4 
8 
R 

2 A ou 4 
8 
7 

2 A ou 4 
2 A ou 4 

R 
8 
8 
5 
li 

8 
u 
(j 

8 
5 
8 
4 
6 
5 
8 

12 
8 
(i 

3 
6 
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Classificaçllo 

Matarias corantes para tinturarias •....••....... 
Materiaes de construcção não classificados •....... 
Matracas ...••...............•...•.....••...•.. 
Mechas de palitos phosphoricos .........•........ 
Medalhas de ouro e prata •......•......•.•...... 

Medalhas de metal ordinario .................... . 
Medicamentos não classificados ................ . 
Medidas di versas ...............•........•...•.. 
Meias .....•.............•.. · ......... · .. ·····. 
Mel de abelha .....•............................ 
Mel do tanque (canna) ...................... , ... . 
Mel de fumo .....•............................. 
Mel (qualquer do estrangeiro) ................. .. 
Melaço .............. ; ......• · .....•...... · •. · · 
Melancias e melões ...•......................... 
Merciarias nõio classificadas .....••............•. 
Mercurio ...................•.................. 
Merinó .•....•....•...••............. · .... ·. · .. 
Mesas. (Vide mobilia.) 
Metaes preciosos .................•...•......... 

Metaes brutos não classificados ......•........... 
Metaes em obras não classificn,das ............... . 
Metralha ................................•..... 
Metralhadoras .....•......•.....•.•........•... 
Mialhar simples ou alcatroado .................. . 
M!ca (miD;eral) ................................ . 
MJCroseop!Os .................................. . 
Milho .............................•............ 
Milho em espiga .•............................. 
Mineraes não classific.'tdos ..................... . 
Mineraes preciosos .....•............... , ...... . 

Minereos de cobre, zinco, chumbo e outros ...... . 
Miras para engenheiros ........................ . 
Missanga .......................•..........•.. 
Miudezas ..................................... . 
Mós ..................................•........ 
Mobilia ou peça de mobilia de madeira ordinaria, 

dé mudança ................................ . 
Mobilia, ou peça de mobilia nova .....•....•.... 
Mobilia, ou peça de mobilia lim, de mudança ..... 
Mobilia, ou peça, de mobilia fina, nova ..•........ 
Mobilia, ou peça de mobilia tina, nova, desmontada 
Mobilia, ou peça de mobilia do luxo com dourados, 

espelhos, embutida ou estufada, nacional ou es-
trangeira ............•....•..•............... 

Mobilia, ou peça de mobilia de vime, ordinaria .... 
Mobilia, ou peça de mobilh de vime, fina ........• 

Tabellas 

5 
5 
8 
6 

1/2 •;. atl 
valorem 

6 
6 
8 
6 
3 
3 
3 
8 
3 

2 A ou4 
8 
6 
6 

l/2 °/0 ad 
valorem 

5 
6 
8 
8 
8 
6 
7 
4 

14 
5 

l/2 °/o ad 
valo rem 

14 
7 
8 
8 
5 

5 
8 
8 
6 
8 

7 
5 
8 



MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Classificaçtlo 

Mobilia, ou peÇa de mobilia de ferro ............ . 
Mochilas vazias .....•.•........................ 
Mochos. (Vide mobilia.) 
Mocotó ...•........................•...........• 
Modelos ..••..............................•..•.. 
Moeg,1s ....•...............................•.... 
Moendas ............................•......•.... 
Moeda Jnetallica ....•..................•........ 

Moeda-papel .... ~ ..•...•..........•............. 

Mo~no .....••..•..••...• ~ ........•......•..... 
Momhos para lavoura e inr.lustrias .............. . 
Moinhos diversos ..........................••.. 
Moirões ..• , .................................. . 
Moirões de ferro .....•...................•..... 
:Moitões ....................................... . 
Molas para vehiculos ..........................• 
Molas para relogios ............................ . 
1\folas diversas •.•....•......................... 
Molduras finas ......•...•..................•... 
Molduras ordinarias ........................... . 
Moldes ..................... •···· ... · · · · · · · · · · · 
Môlhos para comida .....•..................... 
Morangos .....................................• 
Mordaças ...•.................................. 
Morins ....................................... . 
Moringues n[teionaes .....................•..... 
Moringues estrangeiros ........................ . 
Morphina .................................... . 
Mortalhas de palha ou papel para cigarros ....•.. 
Morteiros ..................................... . 
MosquiteiJ·os .......••....•.......•....•....•... 
Mostarda ..................................... . 
Mostardeira. (Vide galheteiro.) 
Mostradores para relogios ..................... . 
Muletas ....................................... . 
Mudas de plantas .................•.....•....•. 
Mudas de café e arvores fructiferas ......•.....•. 
Musicas •...•...........•.•..................... 
1\{usgo (planta) ••........................•...... 
Musgo medicinal ....•.......................... 
Mus~elina .....••.. · .•......•................... 
Myrrha ........•.................•......•..••.. 

N 

Tabellas 

5 
6 

2 A ou 4 
6 
5 
5 

1/2 "lo ad 
'Valorem 

1/4 Ofo ad 
'Valorem 

12 
5 
8 

14 
5 
8 
5 
6 
8 
6 
8 
5 
6 

2 A ou 4 
8 
6 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
8 

6 
8 
5 

14 
8 
5 
6 
6 
6 

Nabos.......................................... 2 A ou 4 
Nacar em pingos........ . . . . . . . . • • . • • . . . . • . . . . . . 6 
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Classi(icaç•To 

Nankim ....................................... . 
Nata ...•...•...•.•••....•...•••....••••••....•• 
Naphta ....................................... . 
Naphtalina ..................................... . 
Narcoticos •.••.•.•..•......•....•.•....•.•..... 
Navalhas .....•..........•..................... 
Nickel em bruto •..............•............... 
Nickel em obra ..•...•.......................... 
Nickol em moe•hl .............•.............•... 

Nitratos e nitritos não cbssiticados .............• 
Nitratos do potassio ................ ~ ........... . 
Niveis para Engenheiros ....................... . 
i\'iveis •lo artc·s e officios ........................ . 
Noras .•...............••....•..•.......•.....•. 
Novilhos .•....•............•..•.....•.••••..•.. 
Noz-moscada..... .. . . .. . • . . . .. .. . .. . .. . • . ..... . 
Nozes •..•••.......•............•............•.. 

o 

Ol~jecti vas ..•.......................•.......... 
Ohjectos preciosos •...•.......••.••.....•....... 

Objectos •lo arte e tle I uxo não classificados ...•.. 
Obreias ....................................... . 
Obras do cabclleireiro .............•.•........... 
Obuzes ...•.•.•••............•.••....•.•.•••.... 
Ocre ....•.•.............................•...•.. 
Ocnlos tle onro on prata ................•..•..... 

Oculos communs ...•......•••..••....•........•. 
Ocnlos de alcance e scml'!hantes ..•.....•........ 
Odres ..•.........•........................•... 
Oenometros .................••..••••....•....•. 
Oleados •.....•..••.•..........•.....•....•..•. 
Oleos naciunaes não classific:vlos •.........•.....• 
Oleos lubrificantes para industria:-; .....•••...•.. 
Oleo de linhaç'\ ................................ . 
Oleos não classificados ......................... . 
Onças. (Vkle art. 57.) 
Onix ..............•...•..•...••..•...•.•••.... 

Opas ........................................ · • 
Opalas •...•.•...••.......••.•..••........•.•.• 

Opll iclcides .....••.•..•........•••.•••..•.•••.•.• 

Tabelias 

• 6 
2 A ou 4 

6 
lj 

6 
8 
5 
6 

1/2 °/o m/. 
volo1·em 

6 
5 
7 
8 
8 
ll 
6 
s 

I 

1/2 "/o ar!. 
valo1·em 

7 
·8 

7 
8 
5 

l/2 °/0 arf. 
valo1·em 

(i 

7 
6 
7 
8 
3 
8 
g 
G 

l/2 °/o ml 
val01·en' 

6 
l/2 ° /o atl 

valo1·em 
7 



1\UNISTERIO DA AGRICULTURA 

Clossificaçtío 

Opiatos .... , •......••........•............•.... 
Opio ....••.... ~ .•..• •. • .. • ...•.... • • ...•. · •.. · • 
Opodeldoc ..................................... . 
oratorios •....•..•.•..........•.•......•..•.... 
Orchatas ••..••. , .............................. . 
Orchatas nacionaes ................•............ 
Orchidoas (plantas) .•.••...........•...•.......• 
Orgãos .•............•..•....•................. 
Origones ..........•....................•...... 
Ornamentos para igrejas ....•.................. 
Ornamentos de. ferro, bronze ou outros rnetaes ... 
Ornatos •lo barro, pedra artificial e semelhantes 

para construcções ....•..................•.... 
Ossos .......................................... . 
Ossos e1n obra ..........•....................... 
Ostras em conserva ..................•......... 
Ostras frescas ••.........•..........••......... 
Onrelas .....•...•................•...........• 
Ouro ......•............•...........•..•. , ..... 

Ouvidos para armas fie fogo ....... , ............ . 
Ovas ......•........••.................•....... 
Ovos ........•........•••...•.•..........•..... 
Oxido de ferro impuro para fabrica de gaz .•..... 
Oxido de chumbo .........•.........•........... 

p 

Pits .. .....................•................... 
Pacas ............•.............•.•............ 
Pacotilha ............•........•............... 
Padiolas.......................... , .........• 
Paios ................•..............•.......... 
Paios importados ...........................•... 
Paina .....•..............•.....•...•.........•. 
Paina1;o ..................................•.... 
Palias ..•.........................•............ 
Palanganas. (Vide louça.) 
Palanques ...................................... . 
Paletots ....•.•..••................•......... ,. 
Palhas de coqueiro, palmeira, milho, trigo, canna, 

arroz o outras nacionacs ........ , .......... . 
Palhas do Chile e semelhante::;, ost!'angciras ..... . 
Palhetas ...........•.•......•••.....•..•....•. 
Palhinha •........•...•..•.•......•....•........ 
Palilhos ....•....•...........................•.. 
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Tabellas 

() 

6 
6 
7 
6 
3 
5 
7 
8 
'i 
(i 

14 
14 
8 
8 

:! A OH 4 
() 

1/2 °/o arl 
valor em 

6 
2 A ou 4 
2 A on. 4 

14 
5 

:.; 
9 
6 
5 
4 
~ 
8 
8 
(j 

;:; 
(i 

14 
(i 
6 
8 
5 
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Classificaç/Jo 

Paliteiros de ouro ou prata ........•.......•••... 

Paliteiros de louça •...............••....•.•.•.. 
Paliteiros de metal .•........................... 
Palitos .......•............•.•..........•...... 
Palmilhas ..................................... . 
Palmitos ....................••................. 
Pamphletos ...•..................•.........•.. 
Panacús ........•...................•.•.•..•... 
Pandeiros ...........................•.....••.. 
Paneiros ..........•...........••.....•.•..•... 
Panellas de barro......... . . . . . . . . . . . . ..... . 
Pane !las de ferro ou cobre ..........•...•...•.•. 
Panellas de ferro a granel (sem responsabilidade 

da comranhia) .......•..........•........•• 
Panuo dequalquer qualidade ................... . 
Panno nacional ........•..........•.......•.... 
Pão .......•...............•.............••.... 
Páos para tamancos .......•.........••.......... 
Páos para tinturarias .......................... . 
Papagaios (aves) .............................. . 
Papagaios (brinquedo) ........................ .. 
Papel. ....................................... .. 
Papel pintado ...•...................•.•..••..•. 
Papel para 6J?b~ulho e para impressão, fabricado. 

na ProVInma ............................. . 
Papelão ....................................... . 
Parafina ....................•.....•............ 
Para-choques •................•...........•.... 
Parafusos ...•................................• 
Paramentos ecclesiasticos .............•......... 
Parallelipipedos ........................•....... 
Para-raios ..............•...................... 
Parasitas (plantas) ........................... .. 
Paroes .•.......................•............•. 
Passas .........................•.............•. 
Passadeiras .............•...................... 
Passamanes .........•.......................... 
Passaros ...................................... . 
Passaros empalhados .............•.........••.. 
Pastas de velludo, seda ou marroquim .......... . 
Pastas de papel ou papelão ................... . 
Pastas de algodão ............................ . 
Pasteis ....................................... . 
Pas~ilhas •. _. ................................... . 
Patms ..................•...•.........••..•.... 
Patos .......................................... . 
Patronas ..................................... .. 
Pav~es ...................................... .. 
Pavws •............ , .......................... . 

Tabellas 

l/2 "!• ad 
valorem 

6 
8 
8 
6 

2 A ou 4 
8 
8 
7 
8 
3 
8 

5 
6 
3 

2 A Oli 4 
3 
5 
9 
7 
8 
8 

:iB 
8 
6 
5 
5 
7 

18 
4 
5 
5 
8 
8 
6 
9 
7 
7 
8 
8 

2 A ou 4 
6 
6 
9 
6 
9 
8 



MINISTERIO DA AGRICULTURA 

Classificaçf1o 

Peanhas.(Vide mobilia.) 
Peças de artilharia ... , •.... , •..•.•..•..•...••. 
Peças de engenho e mais machinismos para indus-

tria e lavoura ...•............•....•..•..... 
Pecegos frescos ..•.....•..................••... 
Pechlsbeque ..........•.•...•........•......•... 
Pedras para calçamento e construcções ...•..•...• 
Pedras açorianas ................•.............. 
Pedras lithographicas .......................... . 
Pedras de til trar .......••.•....•...•....•..•... 
Pedras preciosas ...•.....•....... : .......•...... 

Pedra-hume ................................... . 
Pedra-li pis .................................... . 
Pedra-pomes ................................... . 
Peitor.tes de ouro ............•.....•..•........• 
Peixe fresco .....••....•........•............... 
Peixe em salmoura, salgado ou secco ............. . 
Peixe em latas ...............•.....•...........•. 
Pelle3 em bruto ................................ . 
Palies preparadas .....••..•.•......•........•.•. 
Pellegos ...... · ................................ . 
Pellicas ....................................... . 
Pel\o de castor, lebre e semelhantes ............ . 
Pellucia ...•......•.......................•... 
Pend!!las para relogi!1S ..•....•.............•.... 
Peneiras de arame, cabello ou seda .............•. 
Peneiras de palha nacionaes .................... . 
Pennas para escrever .•.....•.....•...•.....•... 
Pennas para enchimento .....•..•..•.....•.•..•. 
Pennachos p<tra barretinas, de cabellos ou pennas. 
Pentes ............................•....•...... 
Pepi?os ............•............ ·.· •.....•.•.... 
Pepsma •.......................•............... 
Peras frescas ..•••••.•.•....................••..• 
Percale ...................................... .. 
Perdizes vivas.............................. . .• 
Perfumarias ....•.........•............•......•. 
Pergaminho •.....................•.•...•...•... 
Periquitos ...•..•..............•.....••...•....• 
Permanganatos ........••............•.......... 
Perolas ........•.........•......•.............. 

Perús ..........••.•...............•.........•.. 
Perucas ............•....•..•....•.•••.......... 
Pesa-lic;·res, acidos e outros instrumentos seme-
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Tabellas 

8 

5 
2 A ou 4 

6 
14 
8 
8 
8 

~ 0 /o arl 
-valo rem 

6 
6 
8 
6 

2 A ou 4 
4 
8 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
3 
8 
6 
7 
8 

2 A ou 4 
6 

2 A 011 4 
6 
\} 

6 
6 
\} 

6 
~ 0 /o arl 
'Ualorem 

9 
7 

lhantes.................................... 7 
Pesos para balanças .......................... ;.·:~-.·.· ... _- · ---..8 
Petrechos para caça .................. _ .. : ..... ;:1 :1.~\' (~.i 1 .~ (.6 .. 
Petrechos bellicos •..•..•••.....•... ,: . , ;y,; .. :.. · ' 1.d.:;;q '· 

A.- Decisões de 1888 16 -. . -'L> i: ~~ 
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Classificação 

Petrechos explosivos ......•..•....•.•..•........ 
Petroleo ..•..•....... • ......•....••..•.....•... 
Peugas ..•......•.....•..........•.....•....... 
Pez ......•...•.......••........................ 
Phosphatos .......•..............•.............. 
Pho.~phitos ............................••...•... 
Phosphoros ................................•.... 
Photographias em cartão ....................... . 
Photographias em quadro.(Vide quadros.) 
Pias ......••.......•....•..........•.........•.. 
Pianos ...... : .............. ; ..........••........ 
Piassava •..••........................... · ...• ·. 
P!car~~as e picões .............................. . 
P!ch~a •......•......•..•.•.•..........•....... , 
P1coa ..•.••.•...•......•.....•................. 
Pilões ........................................ .. 
Pilhas electricas .............................. .. 
Pílulas ......• ~ .....•..........•............•.. 
Pimenta da lndia ..•..•........•..••............ 
Pimenta do p.tiz ............................... . 
P~nç:1~ .............•....•......•...•........•.. 
Pinceis ..••.•..••...........................•.. 
Pince-nez. (Vide oculo<>.) 
Pinha e pinhões ..•............................. 
Pinho. (Vide madeira.) 
Pinos para rodas •.....•......................... 
Pipas.(Vide barris.) 
Pistolas .....•...•...................•.......... 
Pistolões ...................................... . 
Pistões ........................................ . 
Pivetes medicinaes ............................ . 
Pixe .................•......................... 
Placas ...•........•.•..... , ......•.........•.... 
Plainas ........................................ . 
Plantas vivas .......•...........••........•.... 
Plantas medicinaes .......................•..... 
Plaquet ....................................... . 
Platilhas de algodão e linho .................... . 
Platina ........................................ . 

· Plombagina .................................. : .. 
Plumas ....••....•...........•........•..•.••..• 
Pluviometros .................................. . 
Pós de s~atos ....... , .................•....... 
Pós medicinaes não classificados .........•....... 
Poaia .........•.•......•...•................... 
Polainas ...•......•.•....•..............•...... 
Polés •..••.•...........•..•..............•.•... 
Poltronas. (Vide mobilia. ) 
Polvilho ....................................... . 

Tabellas 

6 
6 
6 
5 
6 
ti 
6 
8 

6 
7 

14 
5 
3 
6 
5 
8 
6 
8 

2 A ou 4 
8 
8 

2 A ou 4 

5 

6 
6 
7 
6 

14 
8 
8 
5 
(j 
(j 

ü 
1/2 °/0 ad 
t·nlorem 

5 
7 
7 
6 
6 
6 
õ 
8 

:1 
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C lassificaçllo 

Polvora •.•....••.••.. ~ ........................ . 
Pol vorinhos ....•.•.•..••••..•••.•......•..•.... 
Pomadas ............................. · ....... .. 
P01nbos .... · ............... .'. •· · .. • · · · •. · ·. · · · · · 
Ponchos ........•.•.••.....•.. • ..• ·. · .. · • ... • · · 
Pontas de Paris ............................... . 
Pontes de ferro •... , ...•.....•................. 
Ponteiros para relogios ......................... . 
Porcelana ......•.•............................. 
Porcos .........•.•....•........... ·;· .. · ...... . 
Porphyro bruto .....•............•.. • .......... . 
Porphyro em obra .•..•.........•...•........... 
Portas, portõ3S e portadas finas ..........•...... 
Portões embutidos ............................. . 
Portõ3S ordinarios .••..........•................ 
Porteiras e portões de madeira ou ferro ......... . 
Pot•ta-vozes; .•.................................. 
Postes de ferro •..•..•..•••..................... 
Postes de madeira ............................ .. 
Potass:1 ............•...•.•..................... 
Potes de barro nacionaes ...................... .. 
Potes de barro estrangeiros ..•.......••......... 
Pranchas o pranchões .....•........•............ 
Pranchões app~1relhados ••.......•............. 
Pl'ata .......................................... . 

Prateleiras. (Vide mobilia.) 
Pratos de folha ou chumbo .........•............ 
Pratos de louça. (Vide louça.) 
Precipitados •..........•........................ 
Pregos diversos .............. ~ ................. . 
Prelos .........•... : •••..............•....•••.. 
Prensas para algodão, mandioca e fins semelhante.=;. 
Prens~s para escriptorio ...•.....•.........•.... 
Presilhas •.......•...•...•...•..•••..•. , ....... . 
Presuntos ...........•.•.......................• 
Productos chimicos e preparações pharmacenticas 

não classificadas •..............••............. 
Prumos .•...•........................ · ......... . 
Pucaros. (Vide louç-a.) 
Pulseh·as .........•...............•............. 

Pulsornetros ................................... . 
Puzzolana ..................................... . 
Punhaes ..•••••..•............................. 
Punhos para. camisas ..•..•..................... 
Puxadores para gavetas· ••...................... 
P!IXa!~ntes (machinismo) ............•......•... 
Pn·oxllma .................••................... 

TaiJellas 

() 

t\ 
{j 
!) 
(j 
;, 
!) 

fi 
7 

lO 
5 
(j 

fi 
7 
5 
5 
6 
5 

)2 
8 ., 
,) 

G 
i2 
I .. " I,:! '/o (Hl 

L'J-lOI'Ciil 

'I 

I '2 °/o wl 
t•alarem 

r, 
14 
6 
(j 

li 
5 
I> 
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ClassificaÇão 

Q 

Quadros com vidros ......•..................•• 
Quadros sem vidros •...........•......••.•.••. 
Quartolas. (Vide barri~.) 
Quassia •......•.•........• · ....••.... · · · .... · · · 
Quebra-nozes de ouro ou prata ............... . 

Quebra-nozes diversos ........................ . 
Queijos nacionaes ................ <o ........... . 

Queijos estrangeiros .......................... . 
Quercina ..............•............•........•. 
Quiabos ................•.•.............. · ..... 
Quilhas de jogo ......•.................•...... 
Quina ....•...•................................ 
Quinina ou quinino .......................... .. 
Quinquilharias ......•........... ; ............. . 
Quitanda ..•.•...•...•.........••.••..•...••••• 

Rabanetes .................................... . 
Rabecas e rabecões .....................•..... 
Rabotes ............•...........•....•.•......• 
Rabichos de couro ......................•..•.. 
Raios para rodas ....•............•............ 
Raizes alimentícias ........•........•.....•... 
Raizes medicinaes •.....................•...... 
Raizes para tinturaria .....................•..• 
Raladores de mandioca ..•................•... 
Raladores não classificados .................... . 
Ramas de mandioca, aipim e semelhantes ....• 
Ramalhetes artificiaes. . . . . . . • . . . . . . . . . . .•.... 
Ramalhetes naturaes...................... • .. 
Rapadura ....................•..•................ 
Rapá ......•..........•.•...................... 
Razouras .••....•.....•.........••......•....•• 
Raspadeiras para escriptorio .................. . 
Raspadores para animaes ...................... . 
Raspas de pontas de veado ................. . 
Raspilhas e rosquetas ........................ .. 
Ratoeiras ..•.....................•.....•...•..• 
Realejos ...................................... . 
Rebenques ..•...•.....•.................•••.... 
Rebites ..•.....•................•......•.......• 
Rebolos de pedra .......•............••...•.... 
Redes estrangeiras ........•.•..•.........•.... 
Redes nacionaes ....•.....•........•.•••....•.. 

Tabellas 

7 
6 

6 
l/2 •j. ad 

valor em 
8 
4 
8 
6 

2 A oÚ 4 
6 
6 
6 
6 

2A ou 4 

2 A ou 4 
'7 

8 
6 
5 
4 
6 
5 
5 
8 

14 
7 

2 A ou 4 
4 
6 
5 
8 
8 
6 
8 
8 
7 
6 
5 
5 
6 
3 



lrl INISTERIO DA. AGRICULTURA 

Classificaçlfo 

Redeas ......•....••.....•...........•••..•.... 
Redoiças .. · ......•..............•••....• o o •••••• 

Redomas de vidro .. o ......................... . 

Reftectores para Iam peões ........•..... o •••••• 

Regadores ............. o ••• , •••••••••••••••••• 

Reguas ......•........... •o• •••••••••••• ,. ••••• 

Relogios .............................. o ••• o •••• 

Relogios de ouro ou prata ......... o o o o o o. o. o. o 
Relogios de gaz ou agua .............. o• o •••••• 

Relo,ioaria (objectos de). o o ....... o. o.; .. o o o o ....• 
Relhas ........... o ••• o •• o ..................... . 

Relhos ............ : .. ......................... . 
Remerlios não classificados .........•........... 
Reminlloles ............• o •••••••••••••••••••••• 

Remos .. o •••••••••••••••••••••••••••• ,o •••••••• 

Remias ....... o ••••••••••••••••••••••• o ••••••••• 

Repolhos .......•••..........•.....•............ 
Reps ........•...•.•...........•................ 
Requintas ................................... .. 
Rescaldeiros •.. o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Resinas não classificadas ....................... . 
Re>ervatorioil para agun.. o .....•......• o. o .....• 
Retortas de ferro ............................... . 
H.etortas para laboratorios ...................... . 
Retortas de barro ........ o .................... .. 

Retrates o (Vide mobilia.) 
Retratos. (Vide photographias.) 
Retroz •............•............... o ••••••••••• 

Revolvers ............••.....•..•...........•..• 
Rhum o,o·················o·········o·•········ 
Rhum nacion •L ....•.......••..... ,. o •••••••••• 

Rícino (oleo) o ................................ .. 

Risc.1dos .. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• o •••• 

Ripafl .. o ........................... 0 ........... • 

Ro:~as, rodetes e roldanas ...................... . 
ROJOCS ••• o o •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rolhas .........•..................•..........•. 
Rosarios ....................................... . 
Roscas (pão) ................................... . 
Roseiras (plantas) ....•.................... ,. .. . 
Roseta!'! ..•.....•...........•... o ••••••••••••••• 

Rotim ........•........ , .. o ••••••••••••••••••••• 

Rotulas (venezianas) ........•....•..........••. 
Rotulos (impressos) .................. o •••••••••• 

Roupa •... , .•.............................•.... 
Roupa impermeavel. ••..•••....•••....•...•.... 
Roxo-rei ..••...•.•.......••.•••...•...•...•..•. 
Rubis ••......•.....•.•.....•..••.••......•..... 
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Tabellas 

6 
6 
7 
8 
8 
8 
7 

l/2 °/0 ad 
valorem 

8 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
6 

2 A ou 4 
6 
7 
6 
6 
5 
5 
6 

14 

6 
6 
6 
3 
6 
6 

14 
5 
6 
8 
6 
4 
5 
6 
8 
5 
8 
6 
6 
6 

1/2 °/o ad 
"alarem 
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Chrssificaçtro 

Sabã1' -~strftng·eitlo ...•....... •..........•....... 
Sabão :1aeil•nal ..••.••.•.••..•.•..•..•...•.•.... 
::;abone te;;: ...........•....•.•.•.•......•.•.....• 
Sabres ......................................•..• 
Sabugueiro .... ,. ................................ . 
3abugr·s de mtlho .•........... , ...•............. 
Saca-r•; lhas ..•.....•..•.........••....•...•.... 
:~aecas de algolliin o outras do paiz ....••........ 
Saccns em retorno.(Vit!e art. 99.) 
Sace:hnrimo!rc•s ................................. . 
:;;acchartan ............•........................ 
!)t\Cll()S . , · •. , .................................. . 
!)afra.3 '(bigornas) .................... · ...•...•.... 
::;afra (pc'> mineral) ............................. . 
Sagú ...............•. · · .. ·· ·· · · · · .. · ····•· · · ·· · 
SaguitlS .......................................... . 
Sc.lias ........ .•.......•.......•................. 
Sal c·rdínario ...............•.•................• 
Sal refinado ..••................................ 
Sues (drPgas) ...•..•..•..•...........••....•.... 
Ga<:>s para fabricas ...•........................... 
3alames estrangeiros .......................... . 
3alames nal'innaes ...•....•....•.•.............. 
Salgadeiras ..•............••.............•...•... 
SPiitre ......................•.................. 
Jalitt"e ew bruto .............................. . 
Salstt ............................ .............. . 
:3alsapnrrillw. .................................. . 
~3alvn<> de Plll'o on prata ....................... . 

!;alvas de nwtaes e CUSfJuinha .......•...•.....• 
Salva-vidas ....•...............•................. 
Samambaia ..................................... . 
8amburás ......•.......•........................ 
Samlalias ..........••..••......•.•.•............. 
Sanfonas .....•............•.......•......•.•.... 
Sangue de animaes ..•.........•................. 
Sangue;;ugas .................. · ....•.. , ..•..••.•.. 
Santonina ..•....•.............................. 
Sapatos estrangeiros ............................ . 
~ap~tos nacionaes .............................. . 
Sape ............•..•........................... 
13aphiras ............••...............•......•.. 

Sardinhas e1n lata .............................. . 
Sarjadei!'as ..............••........•.....•...•.• 
SaJ•r;l.fC's .......•..•....•.••...•....•••.•.•...•. 
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Classificaçt1o 

Sassafraz (casca) .•.....••.......••. , ...•.••...•. 
Saxophones e semelhantes .••..• , ....•...•...•..• 
Scenarios ..•...•........•....•...••..•.•....... 
Sebo nacional ..........•........•....•..•...... 
Sebo estrangeirq ......••....................... 
Seccante ..............•.......................• 
Secretarhs.(Vide mobilia.) 
Sedas .........................................• 
Sedas cruas ........•...•..•..........•......... 
Seges.(Vide carros). 
Seidlitz ............•...•.•..........•....•..... 
Selenito ...•.••................•................ 
Sellas, sellins e silhões ...•..•..•............... 
Sellaria (artigo; de), não classitlcados .......•.... 
Sellos ......................................... . 

Sementes ...•.................. : .........••.... 
Serafinas (fazendns).. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seringas ......•......... , .........•.....•...•.• 
Serpentinas de ouro e prata ...•................. 

Serpentinas de bronze, vidro, crystal, etc ....... . 
Serpentinas para alambiques ................... . 
Serras e serrotes .............................. . 
Serras para cirurgia .......................... . 
Serragens ..................................... . 
Serrnlheria (artigos de) ........................ . 
Setins e setinetns.; ......•.....•..••.•.........• 
Settas ....•.......•.......•.....•..•............ 
Sextautes .....••............................... 
Silicatos puros.... . .......................•.... 
S!lica~os 1m puros ............................... . 
Smap1smos ..............•....................... 
Sinetes de ouro OLJ prata ....................... . 

Sinetes diversos ............................•... · 
Sinos e sinetas .................•............... 
Siphões para aguas gazosas ..................... . 
Siphões de metal •.............................. 
Slpó ............•.......................•...... 
Sirgueiros (artigos de) .......................... . 
Sobretudos .•.....•.......•...••.•...•..•....... 
Soda ...••..... , ..........•..................... 
Soda em bruto ......••.............•............ 
Sofas. (Vide mobilia.) 
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Sola estrangeira................................ 8 
Sola nacional. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • • . . . 3 
Solda ....................................... ., .• ;·,·· ·---- 8 
Sombr-a. da Co!OI~a e d.e Oliveira .... : .... ·.·.~·~· H' fl .; ---~ .... 
Sondas para En.,enhetros....................... ,,. t' r' 1.~~ ~ . / ' ~_. \ 
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Classificação 
I • 

SoD!laS âe cirurgm ..................••.•........ 
Soquetes ....•......................•........... 
SoYelaH c instrumentos de sapateiro ............. . 
stcnrina ....................................... . 
Suadol'l'S pcll'a sellim. · ............. • ....•.•.... 
Snb~taneins de pouco valor, ntei:-; á lavoura ...... . 
Sulfatos o sul fitos não classificados .....•......... 
Sul f'nreto de carbono (formicida) .........•....... 
Surdinas ...................•........•....•...... 
Surrões .......•...........•........••.......... 
Snspensorios •..........•..................••..•. 

T 

Ta!Jaco estrangeiro .....•....•..•............... 
Tabaco nacional ........•......•..•....•........ 
Ta!Joado ..•...•...•..•..•......•............... 
Tnhmt~!o apparelhmlo ....•...................... 
TaJ,oleiros .•.•.......... , ...........•..........• 
TalJoleir•os com vhlraçns ........................ . 
TaLoletas ...........••.•...........•........•••• 
Ta boas de gamão .....•......••.•••..•......... 
Tachins ............••.•........................ 
Tachas ....•.•....•...........................•. 
Tacho~ ...................................... .. 
Taclws para engenhos e fabricas· ....•........•.• 
Tacos para bilhar e bagatella .............•..... 
Tafetá ......................................... . 
Tala garça ................•...•......•.......... 
Talas de madeira p 1ra fracluras ...........•....• 
Talab;tr·tes para zaiJrrmlH ..•.........•.......... 
Talco .........•......•..•..................... 
Talhas de barro estrangeiras ................... . 
Talha"> nacionaes ........•..••..............•.. 
Talhadeiras ...•••..•....•....•...............•. 
Talher·os de prata ............................. .. 

Talheres diversos...... . •..•.•......••...•..•. 
Tamancos estrangeiros ......................... . 
Tamancos nacionaes .••••...........•.•......... 
Tamaras em conserva .....••..•........... , ...• 
Tamarindos frescos ........•...........•.....•.• 
Tambores (musica) ............................. . 
Tambores para eúgenhos ...•.......•..•.....•• , 
Tamboretes .(Vide mo!Jilia.) 
Tanclrões ..•.....•..••.•..•.••..•• , .•.••..•...•• 
Tannatos ..•••..•.•.•.•....•.. ·····:·" . ....... . 
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Classificação 

Tannino ••.... ; ..•••..•.•.•.•.••..•.•..•..•..... 
Tanques para engenhos e casas ................ .. 
Tapeçaria (artigos de) ......•....•.......•..•... 
Tapetes ....................................... . 
Tapioca ............................ ,, ......•... 
Taquaras ............•.........................• 
Taramelas de ferro ...........•................. 
Tarrachas ........................•............. 
Tarrafa ..................•...........•...•..... 
Tartaro~ .............•......................... 
Tartaruga em obra não classi!icada .•.•..•....... 
Tartaruga bruta ..... : •......................... 
Tartarugas .......................•.•........... 
Tatu~ ................•........................ 
Tearc,s ...............•........................ 
Tecidos estrangeiros ........•.........•.......• 
Tecidos nacionaes .•..............•............. 
Tecido> metallicos .............................• 
Teclas e teclados ..................•..•.......•. 
Telas metallicas .................•.............. 
Telescnpios ................•................... 
Telhas de barro .......•...........•....•.....•. 
Telha~ de vidro ............................... . 
Tenrlers de locomotivas .............•........•.. 
Tentas ........................................ . 
Terebinthina .....................•............. 
Tesouras .........•...•.........•..•.....•.••.• 
Thermometros ...........••••.................. 
Theodolitos ..................................... . 
Tijelns .................................•....... 
Tijolos de barro ...•............................• 
Tijolos de marmore ou louça .................. .. 
Tijolos para limpar metal. ..................... . 
Tilbnrys.(Vidl:) carros.) 
Timbalos ...................................... .. 
Tinas.(Vide barris.) 
Tincal .....••... · .............•... , ........... . 
Tintas e tinturas não classificadas .....•...•...•.• 
Tintas p3ra escrever ........................... . 
T~n~~iros ....................•..........•....... 
T!pitiS .. · ....................•...............•.. 
Tiras bordadas ................................ . 
Tira-linhas ...•.•........•......•.......•....... 
Titulas de valor ....•.................... ." ..... . 

Toalhas estrangeiras .......................... . 
Toalhas nacionaes ............................. . 
Tochas ...................•.•..••......•....•... 
Togas ............................•.....•....... 
Tolâas ........................................ . 
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Classiflcaçao 

Tolú .......•.........•.....•....•.•..•......... 
Tomate ••...•...........•..•... ; ............. .. 
:t:onei~. (Vide barri:.; e art. 90). 
1 opazws ............•.....•.•........... · .. · ... 

Torcidas ........................................ . 
Torneiras ...................... · ........... ·•· .. 
Tornos

1 
...................................... . 

T~rneis le ouro e prata ....•.....•..........•... 

Torneis diversos ............................... . 
Toros ( atleira) ................................ . 
Torque21es ..... ; ••............... • ....•... · .• · .. 
Torradores de café •...............•....•....•.. 
Torteiras .........•..................•......... 
To>queadores (mac!tina) .....................•... 
Toucas e toucados plra senhoras ..............•.. 
Toucadores.(Vido mobilia.) 
Toucinho, ...•......................... · ........ . 
Touros .............................•.•......... 
Trabuco ......•....•...........•...•..........• 
Trado.;; .........••...•.............• ; ......... .. 
Tranças diversas .............................. .. 
Trancas c tranquet!ls de lerro .................. . 
Transparentes para jmellas •..............•..... 
:rrape~ios •....................•..........•..... 
rrapos •.......................•.........•...•• 
Traste.>.(Vidc mobilia.) 
Travesseiros ..............................•.... 
Tra ves~eiros ol'dinarios ..................•.•.•.. 
Trelas ........................................ . 
Trem de cozinha ................•.....•......... 
Trem de cozinha usatlo .....................•... 
Tremós.(Vido mobilia.) 
Tremoços ..................................... . 
Trempes ...................................... .. 
Trenas ....................................... .. 
Tl'iangulos (musica) •............•.............. 
Trigo em grão .....................•........... 
Trilhos para estradas de ferro e accessorios ....•. 
Tr~nchas e trinch@bs para pintores ....•...•..... 
Trmcos de ferro ............................... . 
Trocaters ....... : . .................•.......•... 
Trolys.(Vidc carros.) 
Tl'omhetas ................•........•.....•..... 
Tubos de ferro para encanamentos •...•..•.•.... 
Tubos de barro .......•....................•.... 
Tubos de vidro ................................. . 
Tnrbinas .........................•.......•.... · 
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Classificaçr1o 

Tuefa ...•..•..••••.••••••.....•.•. , ...• · · ·· ·. ·· 
Tympanos (campainha) ........................ . 
Typl.):: ....•.. ·'· ..•.•. ·• .......•••.•.••••....•• 

t:nguentos ................................ · ... . 
cnrtas de animaes ............................. . 
I.Tr·nas .........••••••..••........•.••••.....••• 
li rso~. (Vide art. 57.) 
l1rUCU, •••••••• , • , , •• • • •• • • • • ,.· •• • • • • •• • • • • • • · • 
Urzella .............................•.......•.. 
Utensilios domesticos não classitlcados •........... 
Uvas estrangeiras...................... . .. · ·. · 
Cn\!> nacionaes ....•.........................•. 

Yacca,; ....•.•...••..................••.•....... 
Yaecina ......................•...•.....•....... 
Yalerianatos ... , ....•...•..............•.•..... 
Vn !ores niio especificados ........•............... 

Varas .......................................... . 
Yaraes para carros ............................. . 
Varandas !lo ferro •.............................. 
Vasos ...•..•........................ ·.·······.· 
Vassouras ..............•...•...........•....... 
Vazadores ...................................... . 
Vazios em g3ral (em retorno) ..•....•••..•...... 
Veados ........................................ . 
Velas de cera, carnaúba, espermacete, composição 

ou stearinas .............•.•................... 
Velas de sebo .....••.....•................•.... 
Velocípedes .................................... . 
Vellm{o .............•.......•..........•....... 
Venezianas (janellas) .......................... . 
Ventàrolas ..................................... . 
Yentilmlores .........•...•.............•........ 
Ventosas ...................................... . 
.Véos .........•.•..••..•..• · ................... . 
Yerdete .......•...•....•....................... 
Verdura ...................................... . 
Vermelhão .••........•••.•••....• ; ....•.. , .••.. 
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Classificação 

Vermouth •..•........ , .••.....•........••••..... 
Vernizes .....•..•.••..•..•...•........•.•.•.... 
Verrumas ..•........•.............•............ 
Vertedores .................................... . 
Vesica to rios ............•............•....••.••. 
Villrilhos ...................................... . 
Vidros ordinarios .•..........•.....•....••...... 
Vidros finos ................................•... 
Vidros fabricados nn. Província ..•........ , •...... 

~~~ess . .'.::::::: ·:::·.".'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.·.'.'.'.'.'.'.'.:::::::: 
Vinagre estrangeiro ...•................•.....•• 
Vinagre nacional. ..............•............... 
Vinho estrangeiro ...•.......................... 
Vinho nacional .............••.........•.•..•... 
Violas, violões, violinos e semelhantes ..........•. 
Viradores de estradas de ferro ................. . 
Viseiras ....•.....•..•..................•....... 
Vistas para lanternas ......................... . 
Visgo ..•............................•....•..... 
Vitellas ....................................... . 
Vitrinas ....................................... . 
Volantes (rodas) .............................. .. 
Volcanite ..................................... . 

\Vagões rebocados .....................•..••.... 
\Vagões desarmados ..•.......•................. 
\Vater-closets ...........•••....•............... 
·water-proofs (impermeaveis) ..................• 
\Vhiskey .....•..•.•......•.............•...•...• 

X 

Xadrez (jogo) .................•...........•..•. 
Xaropes .......•..........•.•...••.•...•....... 
Xarque ..•......•..•.•.•.......• , ...•.•........ 
Xorgas para animaes .•....•......•...•.•••.•..• 
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aassiflcaçllo 

y 

Yatagans ••.•.•...••. -.......•.......•.......••.. 

z 

Zabumbas •.•.•....•.•••.•...••...••.. ·•· .•...•. 
Zebras. (Vide art. 57.) 
Zinco em bruto ou folha ........................ . 
Zinco em obra ..........•....•....•...•.•...•... 
Zarcão ..........•..............•...•..........•. 
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33.900 190.000 2:37.500 
33.930 i90.200 231. 75tl 
33.'.!60 190 .• 400 2:38.000 
33.\)9() 1\!0.600 2.38.250 
:!!.020 190.800 2:lo.500 
34.().)0 191.000 238.750 
34.0llO 191.200 2:Jg.ouo 
3-l.UO 191,40() 23~.250 
3! .140 191.600 2:39.500 
31.110 !91.800 23J. 7:;Q 
34.200 1V2.UOO 240.000 
3!.230 !92.200 240.250 
3!.260 192.400 210.500 
31.2~0 !92.00ú 240. 7õ0 
31.320 i 192.800 2U.OOO 

gt~~g 1 m:~ m:;~3 
31.410 I 193.400 241.750 
31.!40 I 193 600 212.UOO 
34.470 I 193.800 24t.250 
31.500 194.000 242.500 

~t~ : t~::: m:~ 
gui8 1 t~:~eg ~tl:~ 

:!ti:;,MI.}O ..' u. l~O ;;.,,-,, ti•JLI I 
:!-10.100 I :.!U.iüJ :;II.).~.JLI 
:..'dli. lu-J I n;,_u!u .;uõ.Ju.; 1 
;:i,j.:\)l) :,!(.,,.};,!l) .;l)t),Ü,,i) 
~·til Ol\1 :.!IJ.tiJU .:1)j .OtJJ 
:.:ü7.aw ;!1.-•. .:-s.:-so :;1)j',:J.:iU 
:!ô7.UVO :!11i.lti,J .:u'i.iUU 
:.-'ti7.VOtt I tt•i.·Hll :LJ~ v:.nJ 
~ô~:t.2W ;!lti. 7iiJ ::u.s.4ou 
~tid.5W :!li'.UULI :/di.l.JU 
tJ,i,!WO ~ ll.tiSll :loJ. lOO 
:!OJ.1oo I ~n .~LiJ :JuJ.-t.Ju 
ttiJ,lUO ~ll.~IU JUJ.~OU 
ttiJ.7W 21;.1<10 JIU.nu 
210.0W 218.400 :llú . .iJO 
t70.~00 tlg.ti~o 31o ~.;o 
:tiU.tiUO :!t~.9ti0 :.){t.ilJJ 
~m.~ 2l'J.i40 :at.5J·J 
t11.iOU :.!4J.J:!ll :at.VJJ 
t71.[1U0 :! I'J.SUU ::t;!.t.JU 
;,.'71.1:SllU :!.')U.U~ :lU.titJJ 
2U.1W :.!JU.JtiU ::t;!.'..'.J!J 
ili.4LIU ;!;)J.tilO :;J.L,)l)J 
it.12.1UU :.!JU.'JiU :>t:J.lúJ 
2/J,OOO "51.2UO :HI.OJO 
27J.3UO :!.Jt.-t:;o :;u.J.:.u 
.t73.ô00 :.!51. 7liO :)[ t. i ou 
27J.WO 2.Jt.UW :1t.l.VJU 
214.2o0 ~:;z.~to ::t;;.-loo 
27l.50t) :.:5:!.ôU0 Jl5. IJu 
2H.ISll0 25<1. ~~O :H ti .100 
275.100 .l!.:J:J.ili\J :H·i.4.JlJ 
275,-IIJ\) t.).J.HO :Hu.~OO 
215.7o0 2.);l.li0 :HI,I.íO 
2iti.UQ\) 2.)1.000 :l[7 .50ú 
21ô.JoO tõ1.uo :m .~;;.J 
21ú.ôo0 :!.>4 . .)60 :HS • .:tUO 
t7ô~~~ ~~!·;;.w :a;;.3JU 
211.:lo0 -·>0.120 ::t~.\1\),) 
277.500 to.>õ,IUO :l[~.t.jO 
217.800 ~.).ú~O 01~.000 
273.10\.} ~~~- ~)l)l) ;)l'J, 'J.)l) 
218.100 •. ,u.21J :)!U.JOO 
ii'~.7UU ~Jt.i • .JiO ::í..!0.t.i.JU 
ilY.UOU :!.Jü.SUU :;..!l.UOJ 
21J.300 2.J7.0S0 :ltl.J50 
2N.tiuO t;:;7.3tiO ·:u.loO 
2l9.Uü0 <57.ôl0 :1;12,0:;Q 
21!0.200 2.il.V~O :1;12.~00 
280.5úÜ 2JS.2ú0 :IU,7;;0 
t:l•J.SüO ~,-,o.~oo '1<3.1oo 
~:jl.iUO :!:)::L7LiU :lti.45J 
2ol.4ü0 t.1J.ulo :ltJ.~úO 
2d1. 700 ~->J.J!\J :1;4.1:;Q 
2~2.0\JO ~;J.üúO :lzt.5JO 
2o2.JOO ~-•~-~.:so :J!I.dJtJ 
282.600 2·j.J,1tiJ :l!5.tú0 
2oz.wo 2oJ Ho az.;.;;:;o 
UJ.toO 2uo. uo :1z.;.wo 
2o3.5JO tut.ouo :Jzu.t.;o 
28J.800 2ôl.2d0 Jtti.tiúJ 
281.100 2ul.5ÜJ 3l6.VJO 
2d4.40U 2GI.rllll ~~!7 .3JO 
2H. ;uo 2u2.12o au ,u;;o 
285,000 262.400 :128.000 
21:1.;.300 2ôt.ôSO ::t8.J5~ 
t;.;.6JO 2o2.900 :128. 7oo 
285,\100 26:),210 J2'J.050 
28ô. tUO 2tiJ 520 :12~ .100 
286.500 2ô:J.800 329. 7:;0 
2oô.ISllO 2ül.udO 310.100 
281.100 tól.3uO :t.J0.450 
287.4UO 2ô1.ô40 :IJO.!lOO 
287.70J 2H.9tú 3;t.150 
28s.ooo 2oã.2oo :nt.5JO 
288.300 26J.-180 :J.J1.~õ0 
28d.600 26:>.700 :1!2.~00 
2s~.vou 2tJt.i.oto :Ju .. >.)i) 
289. 2\JO 2ôõ .320 :JJ!. VUJ 
289.500 2liô.6 lO :l.l:J.ijtJ 
2.:>9.800 2titl . .:Sd0 :J.l3.ÔUJ 
2~J.10U 261.160 :I.J;J. ~;;J 
290.100 267 .Ho :; a.J0J 
2J0.700 2•J7."li0 3H.ô;;U 
2Jl.OJO 2tid.OJO ::a.;.uoo 
2Jl.30J tol:l.21!0 :n;;.3;;0 
2~1.6oo 2u:l.500 :tJ.;.700 
291.9J0 2•18.810 :Jid.OõO 
2J2.2o0 1 2ú9.120 :JJti.400 

i 
:uü.:;ou 1/ 
;,,tj 7:!1) 
;,jJ.1iO 

·;,i; .:-xiJ 
.iü7.~:30 ~ 
,;ti,S,.j1)tt 

.~tiS.M;!I) I 

.:~i~.~~u ,,I 

.iti~.titiU 
::;o.o.su 
:i;q_;,oo ·I 
.:ln.u:to 11 
:lil.JIU 'I 
:l71.7ô;J d 
;JJ'i.l~O ~~~· 
:112.600 
:11a.o2o !I 
:l"l.J.HO 
::1:J.8tl•J 
;;14.2d0 ti 
:114.700 ' 

:li5.li0 ·!.·1 ::75.5-tV 
:}J';J.IJJO 

J16.Jô0! 'i :Jlti.80tl 
:117 .22tl 
:i77.U40 

:g~:~3 11!.1 :J1~.wo . 
:ntJ.3<?0 
:179.7!0 
:Jo!O.ItiO I 

3d0.51!0 !.,'1 :181,000 
:11!!.!20 

g~t~~ I 
:;.:u.~o ~ 

:~~l:~~~ I 
:;;3,~10 I 
:1~1,36J ! 
:ldL78tl 
3:l.;.too , 
3.:!5.tltú 
;t:lô,UIO ' 
;;j1).4üiJ 1 

~~n~~ 1 
:;;7:7ttl 
;J;8,110 
:;~~. 56J 
31!::1,980 
3d9.4ú0 
:J~'J .8J!J 

~~~·:: 
3JÚ<l0 
JJt.500 
:;\l1,9tú 
3~2.340 
3~2 760 
3JJ, t~O 
:!~3.ô00 
391.020 
:W!.440 
:J~4.~·;o 
:J~.;.2SO 
3~5.7ú0 
:lc1u.1tú 
:IUG,5t0 
:;~~.<JtlO 
an.38o 
:1~1.~01) 
:IJ8.UO 
:JJ8 610 
~~~·ooJ ! 
:1~/~ISll I 
:•~J VOO I 
·ltJO.:i:lO I 
4UJ~7-tU I 

IU1.1ôU I 
41Jl,;)')lj 
·I•J:I.OJO 
·DtAiU ' 

·102,810~ ,··.1 ~OJ.t60 
~03.ti80 

t~.:itoo 
1!( .. 1!10 
Ltt.31!0 · 
!~&ato 
!!U60 
l~lltlO 
l.!lilltO 
lt:tOilO 
lt.S:t211 
I :!3lli60 

!E' I'' 
I' 110 
1~3.9211 
~~ 
ltt.'JOO 
1<!.340 
1!1.480 
1!4.620 
lttc100 
1~4.9JO 
tt.>.OIO 
U5.180 
1!3.320 
!t~4ôtl 
l:!6,6ú0 
14.HO 

11880 1 .02() 
l 160 
!;lá.300 
lilf.440 
1;18.580 
l;!i.7i.O. 
14.86;) 
t-'l.UOO 
11/.1!0 

m·~-
127.560 
1~7. 7tl0 
ii?.tiiO 
127.\k!tl 
i28.12U 
128.l!ô<l 
!2!1.400 
tt8.lit0 
121:1.680 
{28.1!"20 
t28.1J60 
129.100 
1<~.210 
!2J.3~0 
1t~.520 
1:.!\J.titlO 
lt~.dJI} 
ttJ.\110 
[:)0.01Sll 
130.2tú 
1au:Joo · 
t:l0.5ú0 
130-610 
130.780 

itJ0.920 
,t31.0ó0 
:131.200 
131.340 

1131.4d0 
! !31.620 
131.700 
131.900 
132.040 
132.11!0 
132.320 
132.460 
i32.600 
132.7'10 
i32.880 
1:!:l.u2o 
i33.!60 
13J.300 
!33··1!0 
1:!3.51!0 
t:J3.7t0 
1ll.~ôtl 
!31.000 
!J4.HO 
!31.t80 
134.420 
131.õti0 

01.580 
91.680 
DL. 71JO 
lll.890 
Ui.t,OO 
\)~.100 
92.210 
92.310 
92.420 
92.520 
\)2.6:!0 
92.730 
92.840 
Ut.IJ40 
!)3.o;;o 
93.1:;Q 
\)3,tti0 
9:!.3ó0 
\).!.470 
'.)J.i)jl) 

u:J.tl>o 
\):1.780 
93.~'JO 
\)3.990 
91.100 
91.200 
\)4.310 
!)4.410 
9!.520 
\)!.620 
Ql. 7:!0 
\14.830 
~1.9!0 
\)5.010 
\).'i.150 

. \).'i.2;;0 
o:J.3ôll 
vã.46ú 
g;;;:m> 
CJJ.ô70 
u.J. ;30 
\).'i.81!0 
9o}.9JO 
gô.UW 
\)0.200 
oo.3oo 
\)6.410 
\)>.510 
\)6.620 
g6. 720 
\)6.830 
\)ti.930 
o7 .o!o 
o7.140 
gl .250 
u7 .3õ0 
\)),4ô0 
g7.;;60 
g/.610 
gl.l70 
\)7.8ll0 
g7,980 
g:l.OOO 
\)d.IOO 
\)0.300 
gd.400 
\)0.510 
\)l!.610 
\)1:!.7:10 
g8.820 
g8.9J0 
gJ.O:JO 
99.140 
\)9.240 
[)~.350 
\)9.!50 
\)9.560 
oU.6ôO 
O'J. 770 
!)9.870 
99.\k!O 

10U.080 
1\10.190 
i00.2'Jtl 
11J0.41JO 
100 500 
1()i).ô10 
\00.710 
100 820 
100.920 



7 
8• 

9ig 
1 
2 
a 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

980 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

900 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1000 

59.100 
59.150 
59.200 
59.250 
59.300 
59.350 
59.400 
59.450 
59.500 
59.550 
59.600 
59.650 
59.100 
59.750 
59.800 
59.850 
59.900 
59.950 
60.000 
60.050 
60.100 
60.150 
60.200 
60.250 
60.300 
60.350 
60.400 
60.450 
60.500 

PORC ... DEÇ~ 

Ta!EIIa n. 9 Tabella n. 10 , Tabella n. 11 

313.500 
313.800 
314.100 
314.400 
314.700 
3tc;.ooo 
315.300 
315.GUO 
3111.900 
318.200 
316.500 
316.800 
3l7.100 
317.400 
317.700 
318.000 

7.200 
7 .tiO 

.;,?SI) 
J,2i.}() I 

7.2'JO 
7.:100 
7.310 
7.310 
7.3:!0 
7.330 
7.330 
7.:HO 
7.350 
7.360 
7.300 
7.37ú 
7.380 
7.380 
7.300 
7.400 
7.400 
7.410 
7.42tl 
7.430 
7.430 
7.440 
7.450 
7.450 
7.460 
7.470 
7.470 
7.480 
7.400 
7.500 
7.500 
7.510 
7.520 
7.520 
7 .53G 
7.5-10 
7.510 
7.550 
7 .!lôO 
7.570 
7.57U 
7.580 
7.590 
i.590 
7.600 
7.810 
7.810 
7.620 
7.630 
7.640 
7.840 
7.650 
7860 
7.860 
7.670 
7.680 
7-.680 
7.690 
7.7110 
7.710 
7.71() 
7. 72() 
7.730 
7.730 
7.741) 
7.750 
7.750 

:Jt.G50 
:ll.ô8ú 
:11.710 
:lt.HO 
:H.77U 
:li.BW 
:li. 830 
:H.8ü0 
:31.8~0 
:J4.'J~O 
31.950 
31.980 
35.010 
35.040 
3.).070 
35.100 
35.130 
:]5.160 
3:i.19J 
3;; uo 
:)5.250 
35.280 
3:i.310 
3:;.340 
35.370 
35.400 
35.430 
35.460 
35.400 
35.520 
35.550 
35.580 
35.610 
35.640 
35.670 
35.700 
35.730 
3J.7i0 
35.790 
3;;.820 
:L>.850 
:15.880 
3;;.910 
33.940 
35.970 
36.000 
36.030 
36.060 
38.090 
36.120 
38.130 
38.180 
36.210 
36.240 
:16.270 
:16.300 
36.3.10 
36.360 
313.390 
36.420 
36.450 
36.480 
38.510 
38.1140 
36.570 
36.600 
36.63() 
36.860 
36.690 
36.720 
36.750 

3 
= 
~ ~ 

:=o ~ 
'i:l~ :'$ 

t~ I~ 
8~ s 
o ,., 
·~ 

-: 

W.>.O•lO 
IIJ3.iUO 
1~;>.-100 
lVJ.titJO 
l~Jj.;)IJLI 

1~.;.uoo 
t~.j . .:!OO 
1vu.·IUO 
1Vô.üUO 
1JO.ti0u 
tvl .uuu 
1n.20o 
197.400 
!Vi .600 
197 .~00 
1\Jil.OUO 
198.200 
1~8.400 
W8.tiUO 
1~8.~00 
199.000 
!U0.200 
199.400 
W9.600 
19J.8UO 
~OIJ.UUO 
t00.200 
200.40') 
:!00.600 
:!UO.MOO 
:101.000 
:!01.200 
201.400 
201.600 
20UOO 
202.000 
202.200 
202.400_ 
:102.600 
202.800 
203,000 
203.200 
:!03.4<)() 
tOJ.ôUO 
:lúJ,l!OO 
20·1.000 
20·1.200 
l/04.400 
204.600 
204.600 
205.000 
2tl!l.2UO 
205.40tJ 
205.ôUO 
205.800 
206.000 
206.200 
200.400 
206 600 
206.800 
207.000 
207.200 
207.400 
207.600 
207.800 
208.000 
208.200 
208.400 
208.600 
208.800 
209.000 

Tabella n. 12 

213.T,cJ 
éii.OUU 
:!U.tjO I 
:~11.:,uo 
::u.t:,u 
:.!l:J.UUI) 
::lJ.t.)•) 
-.!lJ.!'iUU 
!!15. 7;i0 
:!16.UUU 
:!lô.t5U 
:1·16.500 
U6. 7~0 
;!17.000 
:!47.250 
:!47.500 
:!47.750 
24S.OOU 
:IIS,:/50 
:!IS.5UO 
:!-18. 7.Jl) 
:!.t'J.OUO 
~19.2;j0 
~19.500 
U9.7~0 
i5U.U0l) 
i;>u 25U 
:/.;Q.500 
tJO. 750 
2>!.000 
2n.250 
2,11.500 
tot. 7:;o 
:1~.000 
2~.:150 
25:1.500 
i5t.750 
-..ooo 
2;;3.2õU 
iãJ 500 
2;')3.7;-,0 
:1;,4.000 

.!~·-~ 
:~:;&.:,ou 

2;)·1. 700 
2.'}.).000 
;:..,:),.r,,o 
:!55.500 
25.i, 750 I 
i;jtj,OOQ 
:!.)tj.~O 
:t.)6.õ00 
:15ô. 7:.0 
:~;;:.ooo 
;!;,;.!!;jO 
257 .:JOU 
2:)i. 750 
2.18.1!00 
2;>8,250 
250.50<! 
2:>~.7.)0 
tj9,000 
259.250 
259.500 
259.750 
260.000 
260.250 
260.500 
260.750 
261.000 
261.250 

:!~l:?, .·u,.l 

:,!'. 1t ...... ll 
:.'.1:Lt111 
..''J:J..&.l•l 
::·.n. 7••·1 
:-..11 lf(l.j 

:.:'J-t.:lll•l 
::~!.lilJI 
:!.•·1.~/IJJ 
:U.1 • .:.%J 
:." .... -).:~Jt\1 
;!'...1.3.~JO 
:~9.;,101! 
~Vô.40u 
:~:16.700 
:1~7 .OOtJ 
~'97 .3()() 
:~n.oou 
~07 .voo 
2~8.200 
:!'.1~.500 
:!V.:i.800 
~~~.!OU 
:!W.-ItJU 
:!'J;),/00 
.;UJ.UOO 
:;uu.aoo 
:;uu .• :oo 
:;.uO.\lOtJ 
:JlJ1.:100 
:lOl.ãDtJ I 
:ltJl.liOO 
.10:1.100 
:,;Ot • .J.It\» 
:102.7~ 
303.0dl 
303.3lll 

:111~. 
::1JS.400 
:;u~. 700 
:arJ.OOO 
:!IJ9.aoo 
:10~.800 
:IOJ.900 
:110.20(). 
:110.;()() 
:IIO.SOo 
:111.100 
:111.-100 
:111.1110 
:Jlt.OIML 
:112.3110 
312.<»0 
:112.000 
:11.1.000 
3t:J.OGO 
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2139.400 
2tj9.680 
iii~.'JôO 
270.:1~0 
270.5~0 
:170.800 
271.080 
271 360 
ül.610 
271.920 
272.200 
272.480 
:m. 780 
273.040 
273.320 
273.600 
273.880 
~74..160 
:174.-140 
274.720 
275.000 
275.280 
t75.560 
:175.340 
~76.120 
<176.400 
:<7ô.680 
2711 960 
:!71.240 
277.520 
277.800 
278.080 
278.360 
~18,.04() 
~~li 

279;2uo 
279.180 
.2i\l. :iôO 
280.040 
280.3;?0 
280.600 
2!'!0.880 
:181.160 
281.440 
281.720 
282.000 
:!82.280 
:182.500 
:/~2.840 
:1;3,1:/0 
2.~ 1.400 
28.1.680 
213,96!1 
:181.240 
t~l .. ):!O 
!l'll.l!OO 
28:;.oso 
28:\.360 
285.610 
285.920 
286.200 
286.480 
2<~6. 760 
287 .OJO 
287.320 
287.600 
287.880 
288.160 
288.440 
288.720 
289.000 

Tabella n. 13 

:ru;. 750 
'I :7.100 
:::1 ..t;;o 
:u7.KOO 
:n~.t50 1 

:::1.~.500 
:1>'!.!'!.>0 
:11\LiOO 
:::JIJ.5Jl) 
:ITJ.ViJO 
:110.250 
:110.600 
110.~50 
:lll.:JUO 
:lll.t\50 
:ll2.000 
:l-12.350 
:lJ2.7UO 
:ll:l.o;;o 
:tn.~uo 
:11:1.750 
:;J4.10tl 
:114.-150 
:IIL80tl 
:115.150 
:il5.500 
:!15.850 
:116.200 
34ô.550 
316.WO 
:ll7 .250 
:1n.oou 
317.950 
318.300 

9-
:!49.3.'\0 
:H11.78ll 
:1;;0.050 
:150.400 
::::;0,7.'>0 
:151.100 
:!51.450 
:!51.800 
:352.150 
3;;2.500 
3.3.2.850 
353.206 
353,550 
353.900 
354.250 
3:>4,600 
:J~!.;.l50 
.laa,.JOO 
:155.650 
:1:;6.000 
:150.350 
:15!\.700 
:157.050 
357.400 
357.750 
358.10(1 
358;450 
358.800 
359.150 
359.500 
359.850 
360.200 
360.550 
360.900 
361.250 

101.100 
IOI,t;W 
ldl.~HO 
lil.i.:l!iO 
JO:i. -;,~') 
IIJ>;.2Utl 

·1-0•LôtO 
lq),tHO 
t<Ji .-tdO 
IU7 .880 
1uS.30U 
·lU~. uo 
WJ.140 
109.560 
JO'.J.\)80 
410,400 
-!10,820 
ill.24ú 
·lll.UüO 
112,080 
112.500 
11~. 9~0 
11:1.310 
413. 7ü0 
.[14, 1.~0 
H4 
j 
4 
4 
4 
4 
I 
·1 
4 
·~ld 
418.800 
419.220 
·ll9;640 
-!20.060 
120.480 

·120 900 
ltl.320 
·!21.740 
422.160 
422.580 
4~.000 
423,420 
423.840 
424.260 
-124.680 
425.100 
425.520 
·125.940 
-126.360 
·liô. 780 
4~7.200 
·1:17.6~0 
4:/M.U~O 
428.460 
428.880 
429.300 
429.720 
430.140 
4:l0.5ü0 
430.980 
431.400 
431.820 
432.240 
432.660 
4:33.080 
433.500 

POR V ~GA.O 

Tallella n. 14 

134.700 
1:14.810 
134. 98tl 
13.'1.120 
l35.2ti0 
1:35.400 
135.540 
135.680 
135.820 
135.960 
136.100 
136.240 
136.380 

101.030 
101.130 
101.2·10 
101.310 
101.450 
101.550 
101.660 
101.760 
101.870 
101.970 
102.080 
102.180 
10~.2'JO 
102,.390 
102.500 
102.600 
102.710 
102.810 
102.920 
103.020 
103,130 
103.230 
103.340 
103.440 
103.550 
103.650 
103.760 
103.860 
103.970 
104.070 

~.J.WL. 
104.280 
104.390 
104.490 
104.600 
104.700 

lgg~l 
105.020 
105.!20 
105.23J 
105.33!J 
105.440 
105.540 
105.650 
105.750 
105.860 
105.960 
106.1170 
106.170 
106.280 
106.380 
106.490 
106.590 
106.700 
106.800 
106.910 
107.0!0 
107.120 
107.220 
107.330 
107.430 
107,540 
107.640 
107.750 
107.850 
107.960 
108.060 
108.170 
108.270 
108.380 



TARIFAS 

ljnando o pcr~UI'5o d,• d··~pachos. pdas tahcllas n::a. -t, ~l, I ú, li. 1.:, 1 ;,; t.' 14 fu:· ":ttpetiOr a I:-.~~ i. .. •t•.·t: ,, , , 1 .n·• ~·· Yoruh~~trit pd.l-: t:ttJeilas lias 
!!!stancias, os fretes serilo o:-: d:t:-: seguinte:; taiJcllas ditforenciacs: 

EXCEPÇÕES 

.\ estl·aUa de forro I tio Pardo não acooitou as b.ril'.u; U.itt"tn•cncin.os orgautSadus do ~Wdo c·ont .h ·ld,.~u' .•.,traUa.s ih! íurro desta Pt'ü\'incia. . 
. \ estr•ula rio ÍCri'O s. 'Paulo o !Uu tlc Janeiro n;lo a,; acceiton tüo sómeute qu;tnto àlltnhella,; "'· :• P lO . 
. \estrada (10 ferro Snrocal.mna tambem não a::; a.ccciton (jll<lllto ao-; ck•srurho..: p·~ ton<'inh•l, ,h hl•r•ll:t :~. ·l; C;.tl, U~l tal)ella n. }tj; C porcos ·!e taiJclla n. lU . 
. \ c:-;trnda. de ferro lho Claro s,\mt.•ntn as acruiton flnanto ú. ta li!· lia 11. ·1. . 
);ostes casos, portanto, os frr-t.·:-; ~Cl'tlo _ealculados seg-nndo :1 l't>-.;pe,~tl\·a ~a.1Je1lal_cltl ,·ada· 't!'.1d:i, ... ,·,·nt•'l'm!Jadc- l..'i.Hll a~ suas tlt-;po;;iç,.os 

! ,,zulamcntnrc~s, exactamonte como ~i :-;e tratasse de um d~~:->pac!Jo do ll':lt't•.!.."o pt·oprin tiH t·:uln.lJnha. 

·-----·-- --,1 
1•01\ 'l'OXEI,.'l,U.'l. I•Uil C,'l.UEÇ.'l. 

~ 

'''0 
I 

:} 

·I 
fi 
t1 
7 
8 
~ 

. !tiO 
I 
2 
:}, 

~ 
!j 

6 
1 
H 
11 

:.-'1.10 
I 

,; 
7 

-----1! ' 
Tabel\a n. 9 TlbJlla n. 10 • i Tíi!Blla n. 11 . ! Tdbella n. 4 
---, 

I.:.IJU 
1.:-.w 
!.:.:!1 
I.C.:IIJ 
I . ~. l!t 
I.:~~,·~ 
l,;'",!jl) 
! .:-~;1) 
J .. JSO 
i . :-~~1\t 
l.;,~u 

l.ti:JO 
t.•ao 
l.t)~t) 

Ltno 
1.tiiU 
l.t;j:l 
l.titiU 
J,,;;o 
Lti.Sü 
L.tii'() 
1. tj~ .. ) 
1. ;oo 
I. j 11) 
1. 42ll 
J.;:;o 
t. 7-111 
l.7:-,•) 
1. 7GO 
l. jj"ll 
1. "ii"U 
1. ;oo 
1.700 
1.80'! 
1.81o 
1.820 
J. -~:~u 
1.~10 
1.8.)Q 
t .. -;t).) 
J.~;u 
1.~71) 
t .. ...:.-.t,'J 
I.~HU 
[.\)O< I 
1.010 
1.020 
t.~:ltl 
1.010 
1.~ljQ 

1.~50 
1.~-;o 
t .~tj"O 
1.fl81) 
1.11'.1\J 
:!.UJI) 
t.tHO 
!.ntl) 
"!. o:~11 
:!,IJ4tJ 

~UIUL) :1t~.OOtl 
:l1i.i:?O ~~. o:-,•) 

~1.()_1) 

~~- 1·10 
~1.1~0 
~~.:no 
~t.ttO 
~'.:J:!U 
~•.3c)ü 

il :li.-llll 
:IG.tiGO 
:~LL830 
:l7 .100 
:l;.32J 
:n.5to 

~·. 110 
~.45() 
~1.500 
~) . .) 10 
!_I ,.j~l(j 
~ 1 .ü.l0 
!l.li~l) 

:I. 72\l 
~·- jj() 
!1.8[1) 
9.~1if) 
\),\)00 
9.U:i0 
~.9'JO 

10.010 
10.0RO 
IO.l:IJ 
!0.170 
\1!.220 
l0.2ti0 
10.311) " 
IU.35t! 
!1!.400 
!0.440 
10.491l 
lU.õ30 
!O.idO 
iO.G:!O 
lO.IiiU 
i0.711J 
10.7(j0 
to.soo 
10.~50 
111.890 
Jil.D40 
J0.\180 
11.030 
tl.U70 
11.120 
11.11)0 
U.210 
tL2:iO 
Jl.:lOO 
tt.:uo 
11.:1~0 
U.l31J 
11 ~81! 
11.520 
11.510 
L L. ti! O 
IL,Ijôf} 

:!l-7'!0 
•11,0~0 
:lH.200 
:18.1~0 
:;,-;,ti!Ll 
;;~ • .Stil) 
:u.o'o 
:u.auo 
:u.:-Jto 
:l~1.7-W 
3~1.9!)0 
lú.t80 
·10.100 
ln.tito 
411.810 
·li .060 
~~ 280 
4l.500 
11. nu 
·ll.~IO 
·12. 11)0 
~t.S~ú 
·l2.Gú0 
W.820 
·13.010 
n.ttu 
43.480 
·1:1.700 
43.020 
44.110 
H.3r;o 
14.580 
14.~00 
t;;.o2o 
45.21U 
·15.460 
t;,.nso 
t;;.ooo 
4G.l20 
41i,340 
·liL::>tiO 
4ti.780 
47.0JO 
47 .2t0 
·I; .440 
-17 .GGO 
47 .8~1) 
41i.l00 
l.~.:l20 
41i.,>41l 
·B.7titl 
l-.!.!l,•!l) 

a A.: o E • u ,, .. I Pon. v "-G,\.o 
----------·- t: __________ _ 

Tílbella n. ~ Thbel!J 'L J 
I 1 T~~llld D. 14 

J",.OIJI) 
.J:-,.:?HO 
.,:-, ;i:-.0 
4:i.8'10 
11;,[1)0 
lli.:J~I.) 
lti.ti~>O 
11i.U:l0 
17.200 
17.480 
17 .7:--.!) 
l8.U:ló 
,s.:loo 
lli.j8t) 
l"i.8:JO 
1'.1.\30 
4~1. 4011 
4U.1;80 
lU.CJJO 
;j1).2.JO 
;-)O.:JI)O 
:-,!1,7d:) 
!)t.o:m 
:,[.330 
:i1.GOO 
,-,[.~80 

:~2. 150 
.>·2.~:]0 
;""t:!.700 
,w,oso 
:.3.250 
m.510 
r.~.soo 

~~.~I 
at.3õ6 • 
!H.õ30 
ú-1.900 

~:~~ 
:J5.7,JO t, 
r.<i.OOO I 
c>li.280 • 
!;().!'t50" 
;;;.H30 I 
gf:~og I 
!ii.650 I 
:,7.v3o 1 
~S.200 I 
'-~.480 ' 
r.s.750 
:;9.030 
','),300 
:iG.!'JSO 
!'1!>.850 I 

tiú.J3) 
m.too 
~;o t\~'l 
··~!).V5i) 
•II.t:JO 

,, 

i:.l,fiH l~.III)U 
'·1.:!30 ~"l.:lúO 
! L1j(){l -t~. HOH 
!'"d:.!J'.hJ J.·:;.~}()l) 
;,5.~;?1) l~l.200 
~.:,.ti!';:) -l~L:JOcJ 
r.::>.IJSO -W.ti.Od 
:.ô.:Jlo :.o.too 
:.:i.(jJO ~.0.·100 
!":·(i,IJ70 :i0.700 
'•1• 900· \-- !\ 1. Ot~l 
r,7 .G.Jtl li 51 :JIJI) 
:i7.HJO :· .;l.60:J 
.~s.~~) ,I ~t.wu 
-.1'.6t0 I :>;·~~lO I 
.-,~.950 ·I .,:,. .. J[)() 
.-,:J.2~t) i :,;?,800 
-,~.610 JI :;3.100 
'·~. 940 :I :;3 . 4011 ,;o.:no I ;;.1.700 
•j0,600 I ~I.OOU 
60.0311 I ~.1.300 
GL2·IO :;4.600 
tõl.500 54.000 
til.D20 :;5,2\!IJ 
G.2.2ri~J :t5.500 
ti2.580 !)5.800 
~•t.9Hl :i'i.100 
•'3.2411 !~·;!OIJ 
tj3.570 _,,,,Qi) 
tll.!'OIJ :.;1.000 
,;j,2.1'1 57.300 
üi.56J 57.600 
<H.S~O 57.000 1 
,;.;.2211 ns.20o 
ti5.550 r,s.50o 
(Jã.sso r.s.aot> 
06.2111 !".U.100 • 
•ifj.54U r.tl.400 
fiô.870 59.700 
•i7 • .21.10 liO.OOO 
•i7.!',;3t} t>0.3:>0 
•i7 .8f.O tiO.f.OO 
'iS.iVO 60.\.lOO 
ti~.G20 tll.200 
•i8.K•J ti1.500 
f>D.\811 tii.SOIJ 
·~'.L510 t12.100 
ti~'- S41l 1)2.400 
70.170 tl2.700 
7i\.;:iOO tj1.001l 
:·n.'-~1U ~'i:l.:lor• 
7~.1ti0 •i'J.t)Q,) 
71.4!1~) ô'l.VOO 
'71.8:!0 IH.200 
7i.~;,o •H.501) 
7~.480 •H.SI)(I 
';:.?.811) 1)5.101} 
.. :~.:! t·> ~;s.-to..• 
:.'.r 1 •15. 70·:· 

·~==li 
t"tl .ti Ji' ";:!.000 li 
~~c .:$~:1 it.-trxl 

1
. 

t:(l./50 I ::?.901) I' 

••t.t::q -;:3.a5o 

1

:. 

•ii.;»'JO ~-:LH~)O 
•il.8/"i) ~ 1.25') 
1>2.2:;u 7t.700 1· 
,;~.G30 7~..1..".0 : 

;;;{:3~~; ~~:~~ !! 
ti'\, 7:-\IJ 76 .fl()O 1', 
l~-1.1.10 1 jli.9f)() 
tiL50V 77.-100 
•;t.sso ;;.s;o 1 
ti~.25~ ii:L30l) i 
ti~ •. G~O ~~ 7r,o 
I.;G 00~ ; .J. 201 
GG.:JBO "7\'.65\l 
t1t1.750 80.100 
117 .t30 80.!';50 
117.500 .~t.i)()il 
,;; .830 81.4:>1} 
t18.2;;o ~t.ooo 
li8.630 H2.:1~0 
w.oo~ ~:/.SOO 
~~~·-3~0 S.l.2:",1) I 

.. ~.750 1'1.700 
iú.tan :"\!.t;,o 
-;\ 1 ,!)QJ ~-t.60:) 
7tt.880 ~.050 
71.250 85.!".00 
71.630 85.9~,0 
12.000 .~6.401 
72.38J ,q,; 850 
72.750 87.300 
73.tao ~7.750 
73 .:;oo ~8. 200 
73.li80 ,q;.ti,;o 
74.250 so.wo 
1~.630 H9.550 
75.coo 110.ooo 
7:..380 ~)() ·450 
7:-1.750 00.900 
;,;.130 ~11.350 
7ti,f)(JQ ~·J .soo 
;ri.8~0 ~·2.250 
77 .2JO ~2.700 
;;,a;;o 111.150 
7~.000 113.600 
78.380 ''1.050 
78.750 04.5()() 
7~.130 Ul.9:\0 
79.5()0 ~t;-}.400 
7~.880 ,.~.850 
-.\1.250 ~)1).3()0 
;"(t),fi:10 ~tfl.7:>0 
~L.OOO 117.200 I 
'1.3~0 \li .650 
•[.j:;tl ~d.IOO I 

... !.Pr• ~~:L~)l) 

.2.. 

I~ 

tt.1100 
2~.!50 
21.30:) 
:!1.450 
2~.00) 
~1.750 
'tL~OO 
i5.050 
::!5.21)0 
~:,.:no 
"' .,.,~, ~-),~~-
2.).(h) 
2:i.800 
2:).~150 
z,;.wo 
2ti. 2J'J 
:!í) •. H)O 
:!•,i.;-)50 
;?ü.j(}[) 
2G.S.J0 
27.000 
';?i.trlO 
2; .300 
27.-150 
:rr .noo 
:!.7. -;;,ü 
27 .ooo 
:!S.o:;c 
~~.200 
2~.$'J 
28.õOO 
28.G50 
28.8()0 
28.g;;O 
2~.[00 
V.2:;o 
2~.400 
2J.550 
2J. 700 
2i'.850 
:to.ooo 
:10.150 
:\0.30~ 
:H1.4:,o 
30.üo0 
ao.7r,o 
~0.~00 
:n.o~.o 
:ll,200 
:11.350 
:11. õtJO 
:11.050 
:n.soo 
:lL.'J:iO 
:12.11~1 
3t.2:.o 
~2.400 
:~t. !i:iO 
:·2. ~tiO 
:1:?.~,r,r; 

l8.o:·:1 
iH.iio 
1~.2!10 
1~.310 
t8.4ól1 
18.570 
ts.Geo 
18.79u 
18.00<1 
l~.Cl<t1 

-W.t.:IO 
1~.2.[1) 
w.::r;o 
t\1,4"/il 
lU.tSo 
H.U;\JO 
!~1.~00 
t\J.c ... u 
20.0311 
20.1-J(I 
20.250 
20.370 
20.48() 
20.1:90 
20.7011 
2U.8~tl 
~0-~Jll 
2l.Ct0 
:~!.I! H 
?.1.:?/IJ 
21.380 
"21.4\JI! 
21 600 
21. 721> 
21.830 
21.940 
22.0!}! 
2l.170 
22.280 
22.3110 
22 5Ut! 
22.620 
;l2.730 
:.?2.~40 
22.:!50 
23.070 
2J.1!lfl 
23.2~11 
;!.).~IM 
A!3.hi0 
23.6:J(I 
2:1.'/411 
2:).~!)0 
23.:1/11 
!2-I.J.•:iO 
21.1VO 
~:.:~oo 
~L-liiJ 
~L;/;U 

!?Ltil~J 



750 
I 

' 3 
~ 
!I 
11 
7 
11 
v 

'7d0 
I 
I 
a 

' 11 • , 
H 
o 

no 
I 
li 
:1 
~ 
1\ 
11 
'7 
8 
9 

780 
I 
2 
3 
4 
5 
fl 
7 
g 
~ 

700 
i 
2 
3 
.j 

5 
G 
7 
H 
\) 

soo 
1 
2 
3 
4 
5 
G 
7 
8 
\) 

810 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
\) 

::'20 
I 
2 
:l 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

.~:lO 

i 

49.850 
·iO.tlOn 
4\l,\lõ<l 
50.000 
:;o.u;)o 
5!),10!) 
fiO.iã1l 
!>1).201) 
o;u.t;,n 
;,0.3():) 
:;1},37')0 
!)1),-!QO 

;;0.4'\(1 
;jl),50() 
oo.;;::.o 
50.ôfl0 
!'"..t).ü:iO 
fifl.7011 
Ü').7!J l 
fiO.l!llO 
50.850 
:;o.uao 
:;o.u;;u 
"1.000 
51.050 
51 100 
51.! 50 
51.200 
51. !?50 
51.300 
51 .. 350 
51.4~0 
5t.4rtO 
~t.~~) 
;Jl.a.JO 
51.600 
!)1.1~0 
51.70t! 
51.750 
i\1 8JO 
51.850 
51.9:.10 
51.950 
;)2.000 
5:/.050 
52.lll0 
5t.tr>O 
52.:200 
!it.250 
:.2.:Hl 
r.t.a:in 
5:/.400 
52.4')0 

21.UUO 
2Ltt~o 
:.>.t.n:--,1) 
24 0>'() 
2..f.111il 
:!I I :o 
;.?l.t:-.1) 
tJ.I,-.tO 
i1.21.10 
i·l.2:!t) 
21 2'•) 
21.:/~<l 
21.3111 
~1.:no 
tt.:J:-.o 
it.:l~l) 
21.101! 
u . .no 

· 21. l~,o 
2·1.1~1 
tl.:-.·11) 
2-1.:-.:ltJ 

24.001) 
. 21.!):11) 
k\,';),,1} 

?1.98') 
25.000 
;/!\.0.10 
t!'i.(f.il) 
2ó.080 
i5.lOQ 
25.1:!0 
25.150 
25.180 
25.200 
2~.230 
25.250 
25,280 
25.300 
25.330 
2:.i.3ã0 
25.380 
25.400 
25.430 
25.450 
25.480 
25.500 
25.530 
25.550 
2j.58Q 
25.6llO 
25.fl30 
25.650 
25.680 
25.700 
25.7:30 
25.750 
l'!:i 780 
23.800 
2:;.8:Jo 
2.;.850 
25.830 
23.900 
25 9:Jo 
2'\.050 
2:\.080 
ZG.UOO 
2tl.030 
26.050 
26.080 
21i.101) 
:?G.i!lO 
;;?IL15l) 
lli,l~·) 

2 i.iOO 
2'L23'} 

:!(:l,llt'ltl 
~l:l . .'li)O 
:.'['LliO:I 
~r; -~lno 

211. ~J{)I) 
i 1t ~.on 
:!II.HOU 
.il ... l.liJ\1 
21ã.·IUO 
:!1:,.700 
211LOOú 
tlt).:\00 
2-l!i.ti\)() 
:!!;i.9íle1 
t47.:?01J 
2·17 .5!JII 
217.8111) 
21~.1\lfl 
21S.-IUO 
;! ,,.~ jl)l) 

:!W,OOO 
2 !~·. ,'~\ ~. t 
i-t~l.t):)O 
tliJ.IJ(Ji) 
i:-Jt).i\)1) 
2:,11.:-,o,) 
.<:;)O.~fht 
2:ol.lOU 
231.·1<hl 
:r,t.iou 
t:")t.uno 
252.:l:JI) 
2~,: .ti.)l) 
2.··2.\l()i) 
233.20tl 
2;;:! ;>Ü\) 
253.800 
231.10\l 
'i;"J4,,-\I.)o} 

251.';00 
2:;5.000 
2;')5.:lú0 
2:J5.ti(}!l 
2:;5.\>00 
2:.f>.20tl 
2;,t).jl)0 
2;-)G.~OH 
257.100 
2:.7.400 
257.700 
258.000 
258.300 
258.600 
2õ8.Utl0 
25~.200 
25\J.!:JI)t) 
2:\9.8011 
260.10tl 
260.41li) 
2f>0.700 
2tll.O.JO 
2<H.30<l 
2Gl.600 
2Gi.9Qll 
262.201) 
2ü2.500 
262 .. 8tl0 
263.100 
2ü3.400 
2fi.J.7ú0 
2114.000 
2Gt.:l0 l 
21\1 61)0 
2lii.UOO 
2<l5.20J 
2G:J.:-,oo 
2r);'j 800 
iôt.i.IOO 
.2tj(}.i00 
2fH.700 
:?Gi,t)i\0 
2G~ .:Joo 
267 .!iút) 
:817 .~100 
2(i".i00 
211~ .:->00 
2ti8.8r)0 
:bi~l.lOO 
269.Nl 
2n~~.·;w1 

POR C,._DEÇA. 

ri,(H)l) 

•i.tt!O 
•i.UtO 
,·,. (l;~n 1 

ti.u:~o r 

ri.tqtl 
,· •. 0~111 
ri,Oi'"1t) 
r •• nt)O 
ti.Oj'l) 
t:·.Oi\1 
ri,O~t) 

ri n 1tl 
.;:iuu 
.;.1oo 
ri.llt) 
li,lilJ 
ri.l'?t\ 
ri. t:Jn 
,;_I 111 
ri. 110 
li lrit) 
•i.Ltill 
ti,l"'jl) 
.;.r;,) 
li.I·"O 
I i. L~~~~ 
I i t ~ )() 
ti,;.'tlt) 
ri. ~LO 
ri,;!lll 
ri,:!:!O 
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N. I- El\1 ~ DE JANEIRO DE 188H 

As apnliccs pr'JVinciaes não devem ser re<:ebida,, como cauçàu, 
para garantir propostas relativas á compra de t~rras on fazendas 
nacinnae . .;;. 

l\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 2 de 
Janeiro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta à con
sulta constante do seu telegramma de 27 de Dezembro proximo 
findo, que não devem ser acceita3, como caução, apolices provin
ciaes para garantir as propostas relativas a compra das terras 
ou das fazendas nacionaes, porquanto, ad instar do que dispõe a 
Ordem n. 103 de 22 de Fevereiro de 1879, declaração 5•, não 
podem taes apolices ser recebidas como fiança em negocio algum 
em que haJa responsabilidade para com a Fazenda Nacional ; 
refermdo-se o art. 7• da Lei n. 1352 de 19 de Setembro de l86G 
somente ús apolices geraes, como se conhéce do mesmo artigo. 

Dens Guarde a V. Ex.-F. Belisario Soares de Sou~n.-A 
S. Ex. o Sr. Presidente da Província do Piauhy. 

·· V'd'\:f\/'I:FI:f'V' 

7 
N. 2- EM 2 DE JANEIRO DE W8H 

hecisão Sé•bre panella~ de ferro fundido quando importadas a granel. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 2 de 
Janeir·o de 1888. 

· .. rancisco Belisario Soares de ::louza, Presidente do Tribunal 
do The3ouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das ThesouJ 
rarias de Fazenda, para a devida execução e em additamento á 
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Circular n. 27 de 7 de Dezembro ultimo, que ficam tambem 
incluídas na tabella n. 7 do Regulamento n. 2647 de 19 de 
Setembro de 1860 e H da Consoli.lação das Leis e Regulamentos 
das Alfandegas e Mes1s de rendas, as panellas de ferro fundido, 
quando importadas a granel. 

F. Belisario Som·es de Sou;;a, 

N. 3-El\1 4 DE JANEIRO DE l88tl 

Está sujeita ao sello simples de 2$000 a nova nomeação, sem melhoria 
de vencimento, de um empregado rpze fora demittido. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 4 de 
Janeiro de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do The;ouro Nacional, em deferimento à petição, transmittida 
pela Thesourar·ia de Fazenrla da Província de Pernambuco com 
officio n. 133 de 4 de Outubro proximo passado, em que Joaquim 
Emygdio de Souza Gouvê,t reclama contra o acto da mesma The
sour.tria que exigiu-lhe o pagamento do sello proporcional de 
sua nomenção para 3° Escriptu1·ario da Alfandegado Recife, sem 
levar em conta o que pagou pela de I o Escripturario da Alfan
degada Parahyba de que foi demittido, declara ao Sr. Inspector 
da dita ThAsouraria que a nomeação do reclamante está sujeita 
sómente ao sello simples de 2$000, a que se refere o § 8°, n. 8, 
da tabella B do Regulamento annexo ao Decreto n. 8946 de 19 
de Maio de 1883; visto ter o caracter de remoção a bem do 
serviço publico, sem melhoria de vencimento. 

F. Belisario Soares ele Sou~a. 
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N. 4- EM 10 DE JANEIRO DE 1888 

. Os vapores das Compan,hias "Maranhense " ~ « Pernambucana " estão 
sujeitos ao- Passe- do art. 445 da Consolidação das Leis 'das 
Aifandegas. 

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda. - Rio de .Janeiro, 10 
de Janeiro de 1888. 

Franci~co Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Jnspector da Thesouraria 
de Fnzenda da Província do Ceara que tica approvado o seu acto 
respont!endo á consulta do A•lministrador da Mesa de rendas 
geraes de Camocim, que os vapores das Companhias de navegação 
« .Marauhense »e 41; Pernambucana,. estavam sujeitos ao Passe, de 
accordo com a terminante disposição do art. 445 da Consolidação 
das Leis das Alfandegas e Mesas de rendas. 

F. Belisario Soares de Souza. 

N. 5-EM 14 DE JANEIRO DE 1888 

Gozam da isenção de direitos as peças para a construcçiio de pontes 
destinadas ao serviço das estradas de ferro. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro, 14 
de Janeiro de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souz:, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, attendendo á reclamação da Companhia 
da estrada de ferro Ituana, constante da petição transmittida 
pela Thesonraria de Fazenda da Província de S. Paulo, com 
officio n. 254 de 19 de Dezembro proximo findo, contra odes
pacho da mesma Thesouraria que confirmou o da Alfandega da 
cidade de Santos ne~ando-lhe a restituição dos direitos de impor
tação, na importanCia de 1 :677$380, que pagou por 182 volumes 
contendo peças de ferro, vindas de Liverpool no vapor inglez 
Pluto para a construcção de uma pon~esti~ãdã-ãiYseMiço da 
rr'_,rida estrada de ferro, e qu~,. 11~-v dq~~."~U~àlt~ 
d&spacho pela nota n. 480 de 30 ~.~.e de 1887, rorMíUf,jiS•i;:, 
ficaifas por aquella Alfandega ~6 ~· da Tarifa em vigôl"'~ , 

\\ ~ 
\ ' 

' úu.::; u-' _,/ 
>~ DEF'U r ,:.,0 _. ,· 

... 
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autot·is:t o Se. Inspectoe da dita Thesouearia pam niandar re~ti
tnir a recla.mante a mencionada impoet<mcia; porqu<mto, o 
art. 10-12 da citad;t tm•ifa não altm·ou o da anterior em virtude 
do qu:tl goz<wam d:t i.;ençií.o de rlireitos de importação as loco
rnoti va:> e quaes 1uer outros objectos de ferro destin tdos as 
estrad tS da n11tureztt da de que se trata, e entre estes não 
podem deixar de t1gurat• as pontes, como elemento essencial. 

F. Belism·io Soares de Sot~::a. 

N. G-Ei\1 18 Dl~ JANEIRO DI<~ 1888 

Declara o processo a seguir-se na incorporação aos proprios nacio

naes de bens adjudicados á Fazenda por divida Jiscal. 

Ministerio dos Negocio,; da Fazenda. -Rio ue Juneieo, 18 
de Janeiro de 1888. 

Francisco Belis1rio Soare:; rle Souza, Presidente uo Tribunal 
uo Thesouro Nacional, 1leclara ao Sr. 1nspector da Thesou!'aria 
de Fazenda Lia Provincitt ue Pernambuco, em resposta a con
sultil constante do oJficio que jnnto lhe devolve, do Procurador 
Fiscal e dos Feitos da Fazenda cb mesma Província, transmit
tido pela dita Thesoural'ia com o de n. 172 de 13 de Dezem
bro ultimo, que os bens adjudicados á Fazenda Nacional por 
divida fiscal, depois de preenchidas as condições legaes, entre 
e;;tas a da citação do executaria para remil-os ou dar hwç1rlor·, 
não devem ser logo incorporados aos proprios nacionaes ; cum
prindo ao Procurador da Fazenda, nos termo.; do Avifw n. 513 
de 26 de Novembro de l8G6, communicar o facto ao Thesouro 
c Thesourarias, afim de re3olverem si convem incorpol'ar ou 
fazel-os arrematar, confor·me recomruenda o mesmo aviso, 
o qual não se refel'e h arremat:tçiío administrativa, mas :,;im 
it judicial, como se ve ele sua,; palavrJs quanfl.o diz « todos 
esses bens devem ser levados á pl'aça, até haver licitante» , e 
da referenci:t que faz a O ruem de 25 de Janeiro de 1854, :t 
qual é terminante, e e:;tá de accordo com a de n. 185 de 20 
rle Junho de 1851 que nnmh communicar ao Thesouro o 
facto dtt adjudic<tçã.o para 'Jue e-;te delibcee como achar mais 
conveniente aos intere3ses da Fazenda, i;;to é, mrtnde in
corpor,tl-os aos proprios JHteionaes, ou pól-o.> 1le novo em 
praça, c com a Orclem n. 90 1le \J rle Maio de 1854, que precei
tua a IUP.Sma cousa. 

E, nã.o se achando aind•t incorpoeada a'IS proprios naciouaes 
a p:wte do eng-enho « Contr;t-A~~udrJ » penltoraéla U'> ex-Tltesou-
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reiro do prolongamento da estrada de ferro do Recife ao S. Fran
cisw, Braz Barreto Carneiro Leão, e. adjudic:tda á Fazenda 
Nacional, cumpre que o Procurador Fiscal d~<. referida The
souraria proceda de ·Conformidade com o que foi determinado 
pela Ordem n. 166 de 5 de Novembro do anuo proximo lindo. 

F. Belism·io SoaJ'es de Sou;a. 

N. 7- EM ! 8 DE JANEIRO DE 1888 

Appron. a creação de uma Collcctoria de rendas geraes na villa de 
S. Luiz Gonzaga. 

l\Iinislerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 18 de 
Janeiro de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thesou
rarh do Fazenda da Província de Santa Catharina que fica 
approvada a deliberação fJUe tomou em sessão d:t Junta, segundo 
dá conta em officio n. 86 de 23 1le Dezembro ultimo, de crear 
uma Collectoria de rondas gera.es na vilb de S. Luir. Gon
zaga e de arbitrar em 800$ a fiança do Collector e em 
400$ a do Escrivão, fixando em 35 o;. a commissão que 
devem perceber, sendo 21 "/o para o primeiro e 14 "/o para o 
segundo dos referidos empregados; e, inteirado das outras infor
mações prestadas no citado officio, aguarda as que ainda 
faltam para completar as exigidas pela Circular n. 217 de 1G 
de Julho de 187:l. 

F. Belisario Som·es de Souza. 

N. 8- EM 30 DE JANEIJo DE !888 

Declara que na expressão- azeite JJroprio jJal'a machina- de rpte trata 
a Ordem da Direcbria Geral das Rendas Publicas, n. 7 de 19 de 
Ahril de 1887, deve-se comprehencler unicam~nle o da ia parte do 
art. !JG da Tarifa em vigor. 

J\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de .Janeiro, 30 
do Janeiro de lil88. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
rlo Thesouro Nacional, declara ao Sr. luspector da Thesou-. 
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raria de I Fazenda. da Província do Maranhão, para seu co
nhecimento e o fazer constar ao da Alfandega, em resposta á 
consulta' por este feita no officio transmittido pela mesma 
Thesouraria com o seu sob n. 2 de 7 do corrente mez, que 
na expressão - azeite propl"io para machina - consignada na 
Ordem da Directoria Geral da;; Rendas Publicas n. 7 de I 9 de 
Abril do anno proximo passado, eleve-se. compre~ende~ uni
camente o da l" parte do art. 56 d<t Tar!lh em v1gor, 1sto é, 
o azeite animal preparado par<\ a lubrificação da~ machinas e 
apparelhos motores e suas llepemlencias; e não o put•ilicado, 
especialmente empregado nos apparelhos de machinismo deli
cado, como o das machinas de costura, nem o azeite doce ou 
de oliveira, do art. 130 da citada tarifa, ou qualquer outro que 
possa ter diversa applicação. 

F. Belisario Soares de Sou; a. 

N. 9 - EM I DE FEVEREIRO DE 1888 

Declara que as decisões do Tribunal do Thesouro sobre classifiçação 
de mercadorias aprohitam a todos os despachos iniciados posterior
mente a taes decisões, quer sejam ou não do mesmo dono. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
de Fevereiro de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do Thesonro Nacional, communica ao Sr. Inspector da The
souraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul que o mesmo Tribunal resolveu dar provimento ao 
recurso, tr~~.nsmittido com o seu officio n. 127 de 13 de Ou
tubro de 1887, interposto pela Companhia das minas de carvão 
de pedra do Arroio dos Ratos, por seus representantes, Car
valho Bastos & Vieir,t, da decisao da dita Thesouraria que 
confirm,ou o despacho da Alfa.ndega de Porto Alegre ne
gando-lhe a restituição do qne de mais pagara pela mercadoria 
constante da nota n. 7501 de 30 de Dezembro de 1886, sub
mettida a despacho como « breu negro »1 da taxa de 5 réis, 
do art. 141 da Tarifa então em vigor, e por aquella Alfandeg-a 
classifica<:la como« pixe de alcatrão,., sujeito á taxa de 10 ré1s, 
do art. 133 da citada tarifa; visto ser a mercadoria de que 
se trata identica á que pela decisão contida na. Ordem n. 47 
de 27 de Abril do supramencionado anuo foi mandada clas
sificar no art. 712 da referida tarifa, para pagar direitos 
ad valorem, 
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Por esta occasião, declara ao Sr. Inspector, para seu co
nhecimento e ~ fttzer constar ao daquella Alfandága, que as 
deci;ões do Tribunal do Thesouro sobre classificação de mer
cadoritt aproveitam a todos os despachos que tenham· sido 
iniciados posteriormente a taes decisoes, quer sejam ou não 
do mesmo dono; dependendo a restituição dos direitos J>agos 
em virtude da indicada classificação, da circumstancia de se 
poder verificar otfl(lialmente a identidade da mercadoria des
pachada com a que se refere a decisão. 

F. Belisario Soares de Sou.::a, 

N. 10- EM 4 DE FEVEREIRO DE 1888 

Declara que a cobrança dos 40 •/0 addicionaes sobre o consumo do 
tabaco fabt'icado, deve ser lançada ~obre as taxas do art. 126 da 
Tarifa de 1879. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-' Rio de Janeiro, 4 de 
Fevereim de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do Tt:esouro Nacional, declara aos Sr3. Inspectores das Thesou
rarias de Fazenda, para seu conhecimento e devidos atreitos, que 
a cobrança da taxa addicional de 40 °/o sobre o consumo do ta
baco fabricado, deve ser feita petas taxas do art. 126 da Tarifa 
de 1879, que vigorava no regimen do Decreto n. 7559 de 29 de 
Novembro daqutllle anno pa!'a execução da Lei n. 2940 de 31 
de Outubro arltecedente, não revogada, nesta parte, pela de 
n. 3018 de 5· de Novembro de 1880, confurme jà fo1 declarádo em 
Circular deste Ministerlo n. 114 de •, de Maio de 1883; de
vende, portanto, cessar a pratica admittida em algumas Alfan
degas de tomar para base dessa cobrança as taxas do art. 123 da 
Tarifa actual, inclusive a addicional de 60 °/0 , que nunca lhe 
iut·a applicanl; 

F. B/Jlisarlo Soares de SolJza. 
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N. 11 -EM 7 DE l<'EVEREIRO DE 1888 

1\Ianda pagar aos Pre,it!entes de P1•ovincia. os novos vencimentos que 
lhes foram marcado> pela L~i n. 33!9 de 20 de Outubro de 1887 . 

.Ministerio dos Negocios da Fazen-la.- Rio de Janeiro, 7 
de Fevereiro de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, de conformidade com o A viso n. 330 
do Ministerio do lmperio de 27 de Janeiro ultimo, ordena aos 
Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda que, no corrente 
exer·cicio de 1888 e a contar do I• do dito mez em diante, paguem 
aos Peesidentes das Províncias os novos vencimentos que lhes 
foram marcados pelo art. 2•, § 17, da Lei n. 3349 de 20 de Ou
tubro de 1887. 

F. Belisario Soares de Sou~rt. 

N. 12- EM 13 DE FEVEREllW DE 1888 

JJ:stão sujeitas ao imposto de 2 °/0 sobre vencimentos, as gratificações 
que competem aos officiaes militares. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 13 de 
Pevereiro de 1888. 

Prancisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província do Ceara, em resposta ao seu otflcio 
n. 54 de 8 de Novembro do anno proximo findo, que bem proce
deu exigindo, ã. vista da Circular n. 27 de 30 de Outubro de 1886, 
expedid.t de a.ccor·do com o disposto no art. 14 da Lei n. 3313 de 
16 deste ultimo mez, o imposto de 2 •;. sobre os vencimentos, 
de qu tlquer especie, que percebem os funccionarios publicas, 
entre os quaes estão comprehendidas as gratificações que com
petem aos olliciaes militares ; achando-se assim revogada a Or
dem n. 256 de 22 de Maio de 1880, que isentara daquelle im
posto taes vantagens, o que já. foi mandado publicar em Ordem 
do dia da Repartição de Ajudante General do Exercito, segundo 
consta do A viso do Ministerio dos Negocias da Guerra de 6 do 
corrente mez. 

F. Beli.mrio Soares de Sou;a. 
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N. 13 ...- EM 1ü DE FEVEREIRO DE 1888 

Declara que o perdão de divida, quer por acto inter vivos, quer por 
t~stamento, nii:o está S'Ijeito ao impl)'!to de tran~miasii:o de pro
priedade. 

Ministerio dos Negocios da Fttzend[t,- Rio de Janeiro, IG de 
Fevereiro de 1888. 

Communico a V. S., para os fins convenientes, que o Tri
bunal do Thesouro Nacional det'eriu o recurso que Antonio 
Gonçalves Gomes da Silva, na qualidade de testamenteiro da 
finada D. Luiza Rosa Gomes, interpôz da .decisão de V. S., 
proferida nos auto;; do respectivo inventario, sustentando a exi
gencia que o Ajudante do Procurador dos Feitos faz do pagamento 
do imposto de transmissão.causa mortis de uma divida de 2:000$, 
que a finada em seu testamento declarou ter perdoado á sua 
nora D. Maria Emilia Pires Corrêa, casada com Acacio Joaquim 
Corrêa,- visto entender o mesmo Tribunal que o perdão de 
divida, quer por acto inter vivos, quer por testamento, não está 
sujeito ao impo;;to de transmissão de propriedade; que, pela 
natureza do dito perdão, esse imposto é contra direito, e contra 
o disposto no art. 24, § 9°, do Regulamento de 31 de Março de 
1874. 

Deus Guarde a V. S. -F. Belisario Soares de Souza. 
Sr. Administrador da Recebedorit\ do Rio de Janeiro. 

N. 14 - EM 16 DE FEVEREIRO DE 1888 

Declara que as 'fianças de contractos para conducção de malas do 
Correio devem ser prestadas nas Thesou'frias de Fazenda, não se 
acceitando como garantia cadernetas da vaixa Economica. 

Ministerio dos Negoci~s da Fazenda.- Rio de Janeiro, 16 de 
Fevereiro de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, cemmunica ao Sr. lt1spector da Thesou
raria de Fazenda. da Província de Matto Grosso, em resposta 
ao seu officio n. 60 de 20 de Dezembro do annv proximo tl.ndo 
que 1:egularmente procedeu declarando ao Administrador do~ 
Correios da mesma Província que, á vista das Ordens do The-
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souro n. 390 de 22 de Setembro de 1866 e n. 129 de 25 de Ou
tubro de 1886, a Hança, na importancia de 758$()00, a que es
tava sujeito Franci~Sco Fernandes Fanayas, como contri}ctante 
da conducção de malas do Correio, devia ser prestada perante a 
mesma Thesouraria; e que não se podia acceltar como garantia 
da ref~rida fiança a caução da caderneta da Caixa ~conomica 
n. 2492, de 1:000$, pertencente a José Fernandes Bento; tendo 
por is;;o sido depo~itada pelo contractante a importancia de sua 
tlauça, depois de haver assignado o respectivo termo. 

F. Belisario Soares de Souza. 

N. 15 - EM 22 DE FEVEREIRO DE 1888 

Declara que as di•pensas de impedimento para oasamehtb entre pa
rentes estão incluídas, como diplomas ecclesiasticos, no § 14, n. 8, 
da tabella B do Regulamento de 19 de Maio de 1883. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 22 de 
Fevereiro de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Ncteional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Provincia do CeaJ,'á, que não póde ser approvado 
o seu acto decidindo, em sessão da Junta, sobre consulta do Col
lector de Sobral, segundo dá conta em otHcio n. 64 de 26 de De
zembro do anno nroximo findo, que as dispensas de impedimento 
para casamento entre parente;;, concedidas pelo Bispo Diocesano, 
estavam incluid~s no §6•, n. 11, da t<tbella B do H.egulamento 
annexo ao !Jecreto n. b946 de 19 de Maio de 1883, e por isso 
sujeitas á taxa de 4$000 como licença e alvarás não especifica
dos ; porquanto taes dispensas acham-se incluídas, não no ci
tado§ 6•, tnas no § 14, n. 8, daquella tabella, como diplómas 
ecclesiasticos, para pagar o sello de 20$000. 

F. BeUsarlo Soares de Souza. , 
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N. 16--gM 22 DE FEVEREIRO DE 1888 

ltl' exten~iva aoe oft\oiaes da Armada ·e do. Exercito a prohibição 
constante do art. .209 da CoMolidà.ção das Leis das Alfandegas 
e Mesas de rtlhdas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 22 de 
Fevereiro de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
dÓ Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de Fazenda da Provincià do Maranhão, em resposta ao seu 
offlcio n. 9 de 26 de Janeiro proximo findo, que regularmente 
decidiu, em sessão da Junta, sobre consulta do lnspector da 
Alfandega da dita Província, que os offlciaes do Exercito e 
da Armada Nacional não podem, sem licença da autoridade fiscal 
competente, ir a bordo das embarcações em descarga e sob as 
vist~s e dependencias da Alfandega, por ser-lhes extensiva a 
prohibição constap.te do art. 209 da Consolidação das Leis das Al
fandegas e Mesas de rendas. 

F. BeUsario Soares de Souza. 

N. 17- EM 25 DE FEVEREIRO DE 1888 

Explica a doutdna do Aviso do Ministerio da Agricultura de f2 de 
Setembro de. f81'6 sobre bta~agem a ltlngenheiros chefés de com
missão de terras. 

,.Y 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 25 
de Fevereiro de 1888. 

Francisco Belisa.rio Soares de Souza, Presidente do Tribunal 
do Thesottro Nacional, de conformidade com o A viso n. 9 do 
Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas de 23 
de Dezembro ultfmo, declara aos Srs. lnspectores das Thesou
rarias de Fazenda, para a devida execução, que o A viso de 12 
de Setembro de 1876, dirigido á Inspectoria Geral das Terras e 
Colonisação, não póde ser entendido ae modo que, pela verifica
ção da medição de terras das duas primeiras turmas de Agrimen-



12 DECISÕES DO GOVERNO. 

sores, se pague ao chefe da commissão a braçagem de 8 réis,· 
abatendo-se 1 r, 75 no trabalho de verificação do serviço de cada 
turma que se lhe ses-uir. A doutrina do dito aviso, de accordo 
com o Regulamento áe 8 de Maio de 1854, é que os chefes per
cebam a dita braçagem de 8 réis, quando se tratar de duas 
turmas; desde que estas subam a quatro, o preço será de 4r,5, e 
assim vor diante, em proporção decrescente, nos termos do 
proprio aviso citado. 

F. Belisario Soares de Sou;a. 

N. 18- El\1 29 DE FEVEREIRO DE 1888 

A revalidação do sello não egtá sujeita aos addicionaes de r; 0 /o 

t!P que tratn. o Decreto de 7 de Maio de 1886. 

l\linisterio dos Negocios dn. Fazenda. - Rio de J aueiro, 29 
de Fevereiro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr. - Communico a V. Ex., em resposta á 
consulta que fez em seu Aviso de I de Março do anno 
passado, relativa á cobrança do sello de diversos documen
tos de despeza feita, relo conselho economico da companhia 
de artífices do Arsenal de Guerra da Província de Matto Grosso, 
que a revalidação do sello, a que sujeitou os documentos da 
dita despeza, não tem que pagar os 5 "lo addicionaes do Decreto 
n. 9593 de 7 de Maio de 1886, porque a revalidação do 
sello e multa e o referido decreto só considera sujeitas a essa 
taxa as multas I't)ferentes ás rendas que constituem o fundo 
de emancipa~ão ; que, porém, a revalidação realizada devia 
ter por base a importancia do selio de cada conta, despre
zadas as estampilhas nellas colladas, por terem sido inuti
lisadas por pessoa incompetente par,t fazel-o, á vista do disposto 
no art. 2°, n. li, e art. 17, § Jo, n. 6, partes 2"' e 3a do 
Regulamento n. 8946 de 19 de Maio de 1883; e que o empregado 
que effectuou o pagamento dessas contas sem o sello devido 
incorreu na multa do art. 40, § 3°, do mesmo regulamento. 

Deus Guarde a V. Ex.- F. Belimrio Soares ele Souza.
A S. Ex. o Sr. Joaquim Delfino Ribeiro da Luz. 
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N. 19 - E..\1 29 DE FEVEREIRO DE 1888 

Declara o sello .a que estiio sujeitas as certidões extrahidas de livros 
archivados na.s Camaras Ecclesiasticas e juntas a processos em 
que for parte a Mitra ou o Governo do Bispado. 

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 29 
de Fevereiro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a v. Ex., em resposta ao 
seu Aviso n. 289 de 25 de Janeiro ultimo, que as certidões 
e quaesquer documentos que por ordem dos Bispos forem extra
hido.> dos papeis ou livros archivatlos nas CamarasEcclesiasticas, 
quando juntos a processo:> em que fôr parte interessada a Mitra 
ou o Governo do Bispado, devem pagar-o sello fixo de 200 réis da 
tàbella B ]a classe,§ Jo, do Regulamento n. 8946 de 19 de Maio 
de 1883, com as restricções estabele.cidas nos ns. 14 e 15, porque 
a isenção do art. 13, n. 11, a que se refere o mencionado aviso, 
só aproveita aos processos em que forem partes a Justiça e a 
Fazenda Nacionàl. 

Deus Guarde a V. Ex.- F. Belisario Soares ele Souza.
A S. Ex. o Sr. Ministro e Secr'3tario de Estado dos Negocios 
do Imperio. 

N. 20. ;..... El\1 5 DE MARÇO DE 1888 

Decisão sobre o imposto de um legado consistente em letras, vales, 
hypothecas, etc., instituído pelo finado Barão de Santo Antonio á 
Çasa de C:widade da Parahyba do Sul e Escola Domestica de Nossa 
Senhora do Amparo, em Petropolis, ~ P-

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- R.io de Janeiro, 5 de 
Março de 1888. 

Foi presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso, que 
interpozeram a Casa de Caridade da Parahyba do Sul e a Escola 
Domestica de Nosssa Senhora do Amparo de Petropolis, do des
pacho de V. S. que negou-lhes o recebimento do imposto devido 
pela cobrança, por conta, de títulos de divida herdados do Barão 
de Santo Antonio. 
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E o mesmo Tribunal, considerando que pela verba testamen
taria do finado Barão a Casa de Caridade recorrente foi encarre
gada de cobrar as dividas constantes de letras, vales, creditos 
e hypothecas para, do seu producto liquido, em que consistia o 
legado, ficar com metade e dar a outra metade ao Asylo ; 

Considerando que, si os títulos das dividas fossem repartidos 
lle modo a tomar logo o dito Asylo a metade dellas, o imposto 
respectivo deveria tambem ser logo 11ago. e que em vez disto, e 
de conformidade com o testamento, nquella Casa de Caridade re
quereu ir entregando a metade do qne fosse cobrando, e conse
guintemente ir se pagando o imposto a proporção do recebido, 
ao que deferiu o Juiz da Provedoria, exigindo apenas termo de 
responsabilidade ; 

Considerando que, depois de passadas as guias para pagamento 
do imposto da metade das quantias cobradas, que tinha de ser 
entregue il. Escola Domestica de Nossa Senhora do Amparo, exigiu 
V. S. o imposto integral correspondente á metade da Importancia 
dm; títulos de divida, ou alias o recolhimento desses titulos ao 
colre dos depositos publicas ; indeferindo neste sentido a petição 
que dirigiram a essa Repartição as ditas Casa de Caridade e 
Escola Domestica ; 

Considerando que, consistin!lo o legado no liquido que produ
zissem as dividas por cobrar, lhe é aJ?plicavel o Aviso de 15 de 
Outubro de 1836, pelo qual foi concedido a herdeiros pagarem o 
sello concernente a dividas activas, ao passo que a cobrança 
destas se fosse verificando ; e que podendo o Thesouro assim au
torisal-o como o fez pelo citado aviso, é justo e equitatiYO que 
tambem proceda do mesmo modo no caso em questão : 

Reso!Yeu orden:1r a V. S. que acceite as guias expedidas, e as 
que >Je forem expedindo, para pagamento do imposto devido pela 
dita Escola Domestica á medida que fôr recebendo a importaucia 
que lhe tocar da, cobr,mça das dividas legadas pelo finado Barão 
de Santo Antonio, ficando assim s~mada a falta havida da prévia 
autorisação, em nada se prejudicando ao inventario, onde, qual
quer que seja o seu estado, é licito, desde que haja imposto a 
cohr1r, lifjuirlal-o e fazel-o arrecadar, na fórma do art. ll do Re
gulamento de 15 de Dezembro de 1860. 

Deus Guarde a V. S. - F. Belisario Soares de So11za. - Sr. 
Administrador da Recebedoria do Rio de Janeiro. 
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N. 21- EM 6 DE MARÇO DE 1888 

Decisão sobre .os barris de ferro em que a. Companhia "Luz Stearica ,. 
· nporta glycerina para a E Jropa, recebendo-os, de torna-viagem, 

vazios ou com acido sulphurico. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro, 6 de 
Março de 1888. 

A Companhia« Luz Stearica ~requereu ser alliviada dos direitos 
tlos barris de ferro, tantas vezes pagos quantas entram neste 
porto de torna-viagem, nos quaes ha sete para oito annos ex
portam glycerina para a Europa e que d'alli regressam vazios on 
com acido sulphurico, e são depois reexportados cheios daquelle 
product:.>, passando apenas em transito por esta praça. 

Em deferimento á dita petição, declaro ao Sr. Inspector 
interino da Alfandega do Rio de Janeiro que no despacho dos 
referirlos barris deve-se proceder do mesmo modo que no das 
mercadori~s a que se refere o art. 3°, § 9°, das preliminares da 
Tar·ifa, bto é, sem o pagamento dos direitos de consumo, porque 
taes bnrris são nacionalisados pelo pagamento dos ditos direitos 
em sua primeira entrada no Imperio, sendo ainda de equidade 
tornar-se o menos onerada que fór possível de impostos a expor
tação dos generos de producção nacional, como é a ~lycerina a 
que os ditos barris servem de envoltorios ; cumprindo que o 
Sr. Tnspector tome as cautelas precisas para a verificação da 
identidade dos barris que regressarem a este porto, e, uma 
vez pag-os direitos. de importação desses barris, a companhia só 
terá de satisf'lzer novo imposto si os importar em quantidade 
superior aos ja nacionalisados pelo pagamento de dir9itos. 

F. Belisario Soares de Souza. 

N. 22- EM 6 DE MARÇO DE l<:SS8 

Dá instrucções para os casos em que os fiadores dos responsaveis de
nunciam a intenção de lhes retirar a fiança. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 6 de 
.Marco de 1888. 

Francisco Belisario Soares de Souza, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo em vista acautelar os interesses da 
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Fazend<t Nacional, nos casos em que os fiadores dos responsaveis 
denunciam a intenção de lhes retirar a fiança, declara aos 
Srs. Insp2ctores das Thesourarias de Fazenda, para seu conhe
cimento e devidos effeitos: 

I.• Que, verificada a hypothese de algum fiador pretender 
retirar a fiança que haja prestado por algum responsavel fiscal 
nos termos da lei, o deverá requerer a autoridade perante a 
qnal tiver sido prestada a mesma fiança ; 

2.• O requerimento serit annotado á mm·gem do respectivo 
termo d<1 fiança, declarando-se a data da sua apresentação. 
Immedíatamente, deverá o responsavel ser intimado para. apre
sentar nova fiança, dentro do· prazo de 30 dias, contados da data. 
em que lhe fór feita a intimação; 

3.• Si, dentro deste prazo, o responsavel houver iniciado o 
processo de especialisação dos bens que devem constituir a nova 
fiança, poderá ser-lhe concedido novo prazo igual ao primeiro; 

4.• O responsavel será exonerado, no caso de não otrerecer 
nova fiança no primeiro prazo, ou, si por culpa sua, não concluir 
a prestação da fiança no segundo prazo ; 

5. • A responsabilidade do fiador que tiver apre ;entado petição 
nos termos do n. 1", irá até ao dia em que findarem os prazos 
concedidos, ou até ao em que começar a vigorar a nova fiança, 
si est[t fõr prestada antes de t1ndos os ditos prazos ; 

6.• Si não estiver em dia a tomada das contas do afiançado, 
mandarà. o Chefe da Repartição competente tornai-as, afim de 
que seja determinada a responsabilidade do fiador, cuja obri
gação tiver cessado. 

F. Belisl!l·io Soares de Souza. 

N. 2:1- Ei\1 11 DE MARÇO DE l~8tl 

beclat;a que as pensões concedidas às familias de militares, guat'dM 
nacionaes e voluntarios da patria, mortos na campanha do Para
gllay, estão isentas do pagamento do se !lo. 

Ministerio dos Negocios tia Fazendtt. - Rio •de Janeiro, 1:1 
de Março de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveh·u, Presidente ·do Tribunal do 
Thesouro Nacional, autoris:t o Sr. Inspector da Thesourariu. 
de Fazenda da Província do Cearit para mandar restituir a 
b. Maria da Annunciação Pordeus, conforme pede no reque-
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rimento transmittido com officio n. :l de 20 de Janeiro pro- · 
ximo passado, a quantia de 54,$432, lJroveniente do sello ct·e 
12 o;., corri a taxa addicional .que indevidamente lhe foi 
cobrada sobre a pensão mensal de 36.1l, concedida a seu marido 
Antonio Pordeus da costa Limà, como pai do Alferes de com
missão Antonio · Pordens Junior, fullecido na campanha do 
l'araguay, a qual reverteu para a supplicante por Decreto 
n. 3352 de 19 de Novembro daquelle unno,- visto egtarem 
h;entas do pagamento do sello, na fórma do art. 12, § 2•, do 
Il.ecreto n. 8946 de 19 de .Maio de 1883, as pensões conce
didas ás fa.mili"s dos militares e dos officiaes e praças da Guarda 
~acionai e voluntarios da patria, mortos naquella campanha. 

J. Al(l'edo Cm·rGa de Oli11ein:. 

N. ?4- E!\1 13 DE .MAR.ÇO DE 1888 

E~::: i,.:PnLo uo pag;tmento d·~ olireitos o instrumental tlirec~:unPnte 
imporlatl0 por cont:-o. c para n serviço uo ~stauo. 

Ministerio deis N-:Jgocio,; da Fazenda. -Rio de Janeiro, 1:.: 
de Março de 1888 . 

. Toão Alfredo Corrêa de O!iYeira, Presidente do >rribunal do 
Thesouro Nacional, autorisa o Sr. Inspector tia ThesourarÍ[t 
tle l<'azmHla da Província dn l\Iatto Grosso para mandar resti
tu!r ao Commandante jo ~· batttlhão de artilharia a pe a 
importancin. de 75$072, proveniente dos direitos de consumo. 
\•xpediente, armazenagem e tilx:t addicional, qne pag-ou, na. 
:\lfandega. de Corumbá, por nm insti·umental, vindo do Monte
,·ideo, para a banda de musica do mesmo batalhão ; visto 
t!Star o dito instrumental isento dos direitos de consumo e 
(expediente pçlo art. 3•, § ~3. combinado cdnt o art. (:i" das 
di;;posições preliminares lia Tarifa em vigor, por ter ~irlo 
tlirectamente importado por conta e para. o serviço elo Estarlo. 
conforme consta do.; papeis transmittidos pela Pre:>i•.lencia. 
co:n officio n. I tle 21 de Janeiro proximo pass:Hlo . 

.T. Al(redo Co1·1·êa de Olivci,·;:. 

:!' .- neei!íles de 181'~ 
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N. 25 - EM 16 DE MARÇO DE 1888 

Prorogação de prazo para a substituição de notas de 10~00. 

Ministerio dosNegocios da Fa7.enda.- Rio de Janeiro, 16 de 
Mtu·ço de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribun·ü do 
Thesouro Nacional, communica aos Srs. lnspectorC'S das Thesou
rarhs de Fazenda, para a devida execução, que foi prorog.1do até 
30 de Junho do corrente atino o prazo marcado pnra a substi
tuição, sem de;;conto, das notas de 10$000, da 7a estampa. 

J. ,ll(redo Corrêa de Oliveira. 

N. 26- EM 19 DI<~ MARÇO DE 1888 

P..eme! te ,·s The.~ouraria~ o Regulamento do imposto <1•3 industrias e 
prolis~ões promulgado com o Decreto n. Q870 de 22 de Fevereiro, e 
declara-lhes como deve e~te ser execut:Hlo. 

Ministerio dos Nogocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 19 
dtl Mllrço tle 1888. 

João Alfredo Corrê1 do Oliveira, Presidente do Tribunal do 
The;ouro Nacionlll, remelteaos Srs. lnspectores das Thesonra
rias de Fazenua, p;1J'a que cumpram e façam cumprir pela~ 
Repartições subordinadas, do I• de Janeiro proximo futuro em 
uiante, o novo Regulamento do imposto de intlustrias e pr0-
fissões, promulgado com o Decreto n. 9870 ue 22 do mez proximo 
passado ; devendo os mesmos Srs. Inspectores, p~1m re.1lizarem 
a cla~siticação de qne trata o art. 45 do referido regulamento, 
tomar por base a renda dos annos de 1885 1886 e 1887 ; sendo : 
quanto a das Repartições geram,- metiHÍe da do exercício de 
1884-1885 e toda a dos exercícios de 1885-1886 e 1886-1887, in
clusive o 3• semestre. 

No caso ein que, por divergencia no modo de contar os exerci
cios, ou outro motivo imprevisto, não sejam obtidas informações_ 
completas, quanto as rendas provinciaes e municipaes naquelle 
pet·iodo, o;; Srs. Inspectores entender-se-hão com a Presidencia. 
da Província, afim Je que sejam adoptados, para base da clat~si
ficação, quaesquer outros dados que melhor possam supprir os 
que faltarem. 

J. A.lfredo Corrêa de Oliveira. 
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N. 2:7 -:-EM 24 DE MARÇO DE 1888 

Manda addiLir á nota Ma d~ art; 534 da· Tarif<1. vigente as palaTras: 
observaria• ·sempr~ (H regras rh (l,rt. 14 dJ-s disjJOsiçrier prelimi
nw·cs. 

Ministerio dus Negocias da. Fazenrla.- H.:o de Janeiro, 24 
tle M'trço de 1888. 

João Alfredo Corrêt de Oliveir•l, Presidente do Tr·ibunal do 
Thesouro Nacional, declar t aos Srs. Inspectore:~ das Thesou
rarias de F•tzend•t, p,tra a devid't exe~ução, que, de conformidade 
com a deliberação tomada pelo me3mo Tribunal sobre consulta 
do In ;pector da Alfandegt .lo Rio de Janeiro, •levem addítar-se 
á noh 54a do art. 564 da Tarifa vigente as seguintes ptlavrcts
observad'ls sempre as regras do rtrt. 14 <las disposições preli
mil~ares, afim do que possa. continuar a pratica de concàder-3e o 
abatimento de 10 8 /o aos tecidos mencion ulos naquelle artigo, 
que forem compoJtos de lã e algodão em ptrtes iguaes. 

J •. ll(redo Cun·êa de Oliueira, 

N. 28- EU !4 DE MARÇO DE 1888 

Decis:lo qoiJr~ a avaria re~1nhacida em volumes d scurega':ios 
nas .\.I f a ndega.'l. 

Ministerio do3 Negocirn !Lt Fazend:l.- Rio do Janeiro, 24 
de :\farço 'lo 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da. Thesou
raria. de Fazendit d t Provincia do Pará que foi pre3ente ao 
mesmo Tribunal o recur.;o, tmnsmittido com o seu otfldo n. 93 
de 2 de Junho de 18871 interposto por Pinto Moreira & C. a, da 
decisão da Inspectoqia da Alfandega da dita Província que 
negou-lhes o reconhecimento da avaria ve.-rtruada em duas 
caixas contendo morim de <tlg .• dão branco, para o etreito de se 
fazer o abatimento de 42.'$840 nos respectivos direitos; 11dbre o 
fundamento de ter sido a sua reclamação apresenbda füra do 
prazo marcado no art. 479, § Jo, da Consolidação das Leis das 
Alfande"'as e l\1e3as de rendas. 

Consid'er<tndo que o processo contém a prova de terem os 
recorrentes requerido a verificação da avarw, dentro do prazo 
do oito rlias, contados da intimaçi'io ; 

Considerando que o citado art. 479, em q11e se fundou a de
cisão recorrida, presuppõe feita a intimação de conformidade 
com o disposto no art. 414, a qual deve ser sem demora; 
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Consi</lerando que, no caso de que se trata, ella ~.oi feita de
pois dei passados muitos dias, e que de taJ circumstancia não 
pôde re:!;ultctr detrimento para o direito dos recorrente~: 

Resol,veu o referido Tribunal tomar conhecimento do recurso 
como de re\'ista, e dar-lhe provimento, afim de se elfectuar o 
abatimento reclamado pelos recorrentes ; mand,tndo, outrosim, 
recommendar áquella Alfandeg't que em casos identicos, haja 
ou não r<>clamaçã.o immediata das pa1·tes interessadas, a publi
cação do edital marcando o prazo de oito dias para essa recla
mação, deve ser a primeira providencia a tonmr, depoi!!l da 
participação determinada no mencionado art. 414, a qual 
cumpre que seja realiimrla no acto do desembarque das mer
eadorias. 

J. Alfredo Corrêa de Oliveira. 

N. 29- E::\1 28 DE MARt:'O DE 1888 

\pprova o t•esLahelecimenLo tla Collectoria. de rendas geraes da vi lia 
de ::'i!ova Almeida. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 28 de 
l\larço de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesoumria 
de Fazenda da Província do Espírito Santo que, á vista dtt in
formaçã.o constante do seu olficio n. 140 de 16 de Dezembro de 
1887, tlc:~. approvada. a deliberação que tomou, em sessão da 
Junta, de restabelecer a Collectoria das rendas geraes da villa 
ele Nova Almeida, e de arbitrar em 25 °/0 a. porcentagem que 
devem perceber os respectivos empregados; assim como man
dando entrar em exeraicio o Collector nom~ado, independente
mente da prestação da competente fiança, por ser esta mferior a 
:~00$000. 

J. Alfredo Co1·rêa de Oliveira. 
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N. 30 -.EM 3 DE ABRIL DE 1888 

1\.~ Camaras Manicipaes nada t~m que ver com os foros de terrenos. 
vencidos nos exercícios anleriores ao de 1888. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio rle .Janeiro, 3 de 
Abril de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a Y. Ex. qno tlca approvado 
o seu acto declarando á C amara Municipal de S. José, em resposta 
á consulta por ella feita, segundo V. E:t. participa em olflcio 
n. 2 de 3 do Março pro :ti mo findo, que - as Camar,ts Municipaes 
nada têm que ver com os fóros de terrenos, vencidos nos axer
cicios anteriores ao de 1888, por pertencerem á Fazenda Nacional, 
visto estar esse acto de accorrlo com as Circulares deste Minis
teria de 12 de Dezembro de 188i, dlrigid,ts às Pre.';idencias da:;;. 
Províncias e ús Thesourarias de Fazenda, em virtude das quaes 
os fóros dos terrenos de marinha; dos accrescidos e das extinctas 
aldêas de índios, existentes nos respectivos municípios, só lhes 
competem a contar do 1• de Janeiro elo corrente anuo em. 
diante. 

Deus Gunrde a V. Ex.- J. .1l(redo Corrêa de Oliveira.
A S. Ex. o Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

N. 31 - EM 3 DE ABRIL DE 1888 

Approv:t a creação de nm:t Collectoria d~ rendas gerae,, na villa. de· 
Belmonte. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 3 de 
Abril de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, P1·esidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província da Bahia que fica approvad,t a delibe
ração que tomou em sessão da Junta, segund" d:\ conta em 
olflcio de 13 de Março proximo findo, ~e crear üfua Collectoria 
de rendas gemes na villa. de Belmonte, cujo ~erritorio foi des
membrado da Mesa de rendas de Cannavieir~s, e de fixar em 
30 •f. a porcentagem que devem perceber o Collector e o Escrivão, 
assim como de arbitrar em 800$ a thnça do primeit'G e em 400$ 
a do segundo dos ditos empregado.~ ; e, inteirmlo das ontms in
formações que prestou no citado olllcio, aguarda as qne ainda 
faltam paracompletar as exigidas pela Cirt•ular n. 217 •le 16 do 
.Junho drJ 1873. 

J. Alf•·edo Corrêa de Oliveira. 

ol'ld'l:f'I:P :f\:AA.!> 
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N. ~2- EM 4 DE ABRIL DE 1888 

As Camaras Muuicipae> só pJ:lem aforar as terras devolutas das 
extinctas aldeas de indios 'depvi~ que o Ministerio da AgricJl
tura declarar-lhes não preci,ar dellas para os fins da Lo i de 18 de 
Seteutbro de B:iO. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 4 de 
Abril de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Satbfazendn a reqms1çao feita pelo 1\li· 
nisterio dos Negocios da Agricnltui'a, Commercio e Obras Pu
blicas, em Avbo n. I de 15 de Fevereiro protimo passado, 
declaro a V. Ex., em additamento ao Aviso Circular do 
Ministerio a meu cargo, de 12 de Dezembro de 1887, que, 
comqnnnto a concessão do aforamento dos terrenos das extinctas 
aldêas de lndios seja actualmente da competencia das t'espe
ctivas Camaras Municipaes, em vii-tude do di,;posto uo art. 8 ', 
n. 3, § :~o, da Lei 11. 3348 de 20 <le Outubro ultimo- só po.lerão 
ellas eífectnar os aforamento.; requeridos, depois CJne por af]nelle 
l\linistcrio fôr-lh!'S communicado não ,;ercm as terras den,lutas 
dos <littJS aldeamentos neces;;arias para os tin_;; de que tmt' a Lei 
de 18 de Setembro de 1850 ; pam o que ole1·erão as Camar<1S Mn
nicipaes solicitar do referido Mini;;terio inft~rmações em cada caso 
pnrticular. 

Deus Guarde a V. Ex.- J. Alfredo CoNêa de Oliveira.
A S. Ex. o Sr. Prcsi:hnte da Pcuvincia d ... 

N. ::l3-E!\I 10 rm AB;ULDE 1888 

Declara o sello a que esL:i > su}•itos oq aforame:1toq lle !erre.ws, nM 

termos da Ordem n. 228 de 6 de .Julho rle 18)7 e art. 11, § So, da 
Loi n, 1114 tle 27 de Setembro lle 1860. 

Ministerio dos Negocio.;; rla Fazen la. -Rio de J:1neiro, 10 
de Abril de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tl'ihnn:tl do 
Thesonro Nadonal, cornmunica no Sr. Inspector da The
sonraria de Fazenda da ProYincia do Cearú, em re;po;ta ao sou 
officio n . .( de 21 de Janeiro ultilllo, que fica appromda a sua 
decisão declarando que os aforamento3 de terrenos, nos tet•mos 
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da Ordem n. 228 de 6 de Julho de 1857 e art. 11, § 8°, da Lei 
n. lll4 de 27 de Setl:lmbro de 1860, estão sujeitos ao sello pro
porciona;l1 calculado ~a razão de 20 annos do fôro ftxa~o n~ 
conformtaade do. art.· 2° do Regulamento de 19 de MaiO de 
1883, além do sello fixo do respectivo titulo, dtl accordo com o 
§ 3°, 2a classe, da tabella B annexa ao mesmo regulamento, 
visto achar-se a constituição da emphytellse isenta do imposto 
de transmissão de propriedade, como declara a Ordem n. 285 de 
25 de Agosto de 1874, no caso de achar-se comprehendida nos 
actos mencionados no art. 23, n. 1, do Regulamento annexo ao 
Decreto n. 5581 de 31 de Março de 1874; porquanto, do con
tl'ario, ou dando-se somente por contractos entre particulares, 
está sujeita áquelle imposto, nos termosdoart.14,n.7, do 
citado regulamento. 

J. Alfredo Corrêa de Oliveil'a. 

N. 34- EM li DE ABRIL DE 1888 

Approva o re;tab~lecimento d~ Collectoria tle rendas gera~ da villn 
de CorumUâ. 

Ministerio dos Negocios dJ. Fazen,la. - Rio de Janeiro, 11 
de Abril de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Olive'ra, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de Fazenda da Pr.>vincia de Hoyaz que fica approvada a deliLe
ra\'ão que tomou em sessão da Junta, segundo dá conta em seu 
officio n. 23 de 5 de Março proximo fin(io, de restabelecer, à 
vistad<tl'epre;entação th Camara Municipal th villa de Corumbá, 
a Collectoria das rendas geraes da mesma villa que se aclw.va 
annexa á dn, cidade de Meitt Ponte, e bem as;im de fixar 
em 40 •;. a porcenbgem que devem perceberl Collector e o 
respectivo Escrivão, repartidamente, na ~rma da lei; e aguarda 
ns outras informações qu'l ainda laltatn para completar as 
exigidas peh Circular n. 217 de 16 6e Julho de 1873. 
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N. 35- EM 14 DE ABRIL DF. 1888 

I 

ll!'Clara rplem deve assignar os titnlos ole marinha é onLrn~ a qtt.~ RP 

o·nfp:·~ <• art. so, n. :3, da Lei n. 3'J.l~ ol•' 21) de Outnhro dH H!~7 . . 
f;~ini~tet'io dos :\'egocio' da Fazenda.- !tio de Jan ·ir·o, 14 •l•l 

Aln<l de lf.i'-~8. 

lllm. e Exm. St·.- Declaro a Y. Ex., em respostn :~o 'en 
ulficiu n. ·! de 12 de l\Ir~rço proximo t1ndo, que os titulo~ ou 
•:arta~ de aforamento dos tet·r·cno~. cnja concessi'io passou J!:ll'fl. as 
Cmnaras Municip1es, em virtude do art. 8", 11. :~.da Lei 11. :::Ht; 
de 20 do Outubro de l88i, deYem ;.;er actualmentc expe1lirlo,; 
pelas rlitas Camaras e assig-narlos p:~lo . .; t•espectivos Pre:;identes 
u mais Yereadores; cessando,. poeta.nto, a attribni<;ão rJne ti
!!ham os Presidentes de Pro~·incia, em vist:t do Regulauwntn 
:uuiexo ao Decreto n. 4105 de 2Z di' Fevereiro de l8G8 e dis
posições anteriores, f')ne vigoravam quando os processos eorr·inm 
pohts Thesourarias, de accordo com o disposto no art. 51, ~ 14, 
rht Lei de 15 de Noveml)ro dn 1831, a •tu:tl dava ás reterirlas f'rr)
:>idencias a faculdade de bes afor;tmento;:. 

Qu:mto aos livro;; de inscripçii.o do;:; tet'reno;; de que se trata, 
111W devem ser remettit!os á;; Ca nuras l\lunicipae,;, mas con
servados nas Thesourarias de Fazendn, que lhes prestarão 
todos os e:::clarecimentos dtJ que careçam p:1r;t. o regular andro
mento do serviço ora a cargo daqnella:S corporações. 

Ue11s r.uarde a V. Ex.- J .• Uf,·erlo CoiTila de Olivein:t.
A 14. Ex. o Sr. Presidente tla Provineh rio Espírito Santo. 

llecisi•' .sobre o impo&to que devia ser Ct>i>rado <ie uma het·auç:t u.w
lnwtu consistente em tantas apolices da divida publica quantas 
podessem ser comprada.q com o productr> rb Yenda de 30 ncçiieR do 
/<.'rrJlisli lJ(tnh. 

Ministerio dos Ncgoci:Js rb Fazearla.- Rio de Janeiro, li de 
Alll'il de l8tj8, 

Tendo i'Ubmettido ao Tribunal do Thesom•o Nacional, p•w 
haver H i• lo contestada pelo Dr. Procurador da Fazenda, a decisiio 
fJIIO, i~ vista 1h ;;eguinte ycrlxt testamentaria de Josú Pereira do 
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Amaral, residente e fallecido em Paris,-« deixo o usurructo 
. das apolices da divida publica do Brazil, que puderem ser com

:pradas com o producto da venda de 30 ácções do En.glish Baflk, 
a minha cria Francisco Xavier Pereira, etc., passando as ditas 
apolices com seus rendimentos, por morte do mesmo Francisco, 
ús filhas de meu sobrinho David Alexandre Howden,,- proferiu 
Y. S. na guia expedida pelo Juizo da Provedoria p:ll'a pagamento 
do imposto, por entender que, não tendo o testador ueJxado no 
espolio apolices e sim acções, com o producto de cuja venda 
roraln aqnellas compradas, nenhum imposto era exigível, e assim 
como não f'óm pago o do usufructo, tamuem não tlevia ser o da 
nua propriedade, o mesmo Tribunal considet·ando : 

I. • Que o testador não legou as acções, e sim apolices, nada 
importantlo o facto de não as ter desde que ordenava que fossem 
comprad,ls, e o imposto dever rtcahir sobre a especie legada: 

2.• Que nestes termps o impo3to era devido não sú do usufructo, 
segundo a regra 5• do art.. ~5 do Regulamento de :ll de Março 
de 1874, como da nua propriedade, depois de extineto o usnfructo: 

Re,;olve que ambos os impostos sejam art·cc:tdado~ no,; termos 
da legislação em vigor. 

O que communico a V. S. para os Iins conveniente;; e em res
posta ú consnlta que fez em seu olficio n. 2R de 20 d0 Março 
proximo passado. 

Deus Guarde a V. S.- J. Al{rerlo Con·Ja de nuvei!·a.
Sr. Arlministrador da Recebedor ia do Hio de Janeiro. 

N. 37- EM 28 DE ABRIL DE l88R 

A porcentagem ahon:lrla. aos cobradores nrJnwados em virtude do 
Decreto n. 6272 de 2 de Ag-osh de i87G e art. 4° 1h Consolidação da• 
Leis das Alfant!Pgas,. niio itwalirln. a 'Jlle cnmp<'tP aos Pmpregados 
destas. 

Ministerio dos Negocio;; d,t Fazenda.- !tio_.. Janeiro, 28 rle 
Abril de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo presente o requerimento, transmittido 
pelo Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda da Província de 
Santa Catharina, com officio n .17 de 12 de l\lart;o ultimo, em que 
os empregados da Alfandegado Desterro perlem o pagamento da 
porcentagem relativa á importmcia de imposto> nrrecatlad>~. pelo 
respectivo cobrador, por te!' sido negado o al:ono dessa JIO!'cen
tagem pela Thesouraria sob o fundamento de não poder o Estado 
pagar, pela cobrançr~ de uma mesma quantia, rlnas cornmissões, 
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em ra;:lo db perceber aquelle cobrador a de 5 "/• por elh arbi
üad::t ; declara ao dito Sr. Impector, para sua intelligencia, e em 
deferitnento à pretenç1io do.; supplicuntes, que a porcenL1gem 
dcvitb aos cobradores nomeados e:n virtude do art. fJ d0 Decreto 
n. ü~~ ~· •I c 2 de Ago ;to tle 187G, e art. 7" da Consolidação das 
Leis tl.1s :\lfandegas e MC's;lS de ren<las, deve s3r-litc;; abonada 
sem pt•f>jnizo da qne cnmpete aos empregado; da Alf<tn•lega., nos 
tcrmu~ dns arts. 72 e 7:~ do citado decreto, não po:lendq e,tcs 
deix" 1-a de receber pelo facto de tamhem a percei.Jer.:m o:~ co
I.Jradc·res, visto ser distinch uma da outra, como S') vê dos 
arts. a• e 5° do Regulamento das RecabeJorias expedi< lo com o 
Decr,·lo n. 2551 de 17 de l\htrço de 18(i0, e dar-;;e a nwsnm razão 
peh qual as ln:;trucçoõe:; a qne se refere o de n. 2:.l"i4 de 10 de 
Feve1·eiro de 1859, no art. I:l, mnmlar::tm ai.Jonar porcentagem 
aos empl'egados do Juizo dos Feitos, sem prejuízo da qne com
peti,o;;e :ws das est,,ções ti>c~.es. 

J .• H(1·edo Corrêa de Oliveira. 

N. 38- B;>.I 3 Dfi: MAIO DE 1888 

D0ei5:l.o sohre ~elln de unLl guia par;:t r.?ce~.er vencinu~ntos. 

~Iinisfo)l'io tios Neg.1cios la F•tz·m•la.- !{io lle Janeii·o, :~ dH 
~fo,i,1 de 1888 . 

. João Alfredo Corrê<t de Olivei!'a. Presitlente do Tt·ibunal do 
Tk~sonro Naeionnl, lleclar;t a11 Sr: ln<;pect,,r da The . .;onrarh de 
F<•zoiH!a tla Provinch do Ceará que não pó le ter log,,r a rnsti- · 
tnição que, no requerimento annexo ao seu o !fiei o n. 55 •Je IB t!e 
Ou tnl,ro do anno proximo findo, pede o l\iajor Dcmetrio :\Ittria 
de• Mello e Oliveim, dn qn~ntia de 5$:!50, do sello e imposto 
ndr.licional de 5 •;., que lhe foi co'1r.tdo na mesma Thesom·a.ria 
pda guia, passaria a requeri:nento do supplic,lnte,p:ll'a ellectuar-se 
o pa~amento do respectivo soldo, como official reform 1do, na 
di ta Provincit~, para onde segniu, por ter sido nomcar.lo Com
mandante d;~ fortaleza de Nossa Senhüra d;t Assumpção; por
qnnnto, não se trata de simples guia de mudança, lll'IS de gui.\ 
para eontinnaçiio <lP. pagamento <le ve:::cimentos no Jogar da 
nont re;;hlenci;~, cuja h~·pothcse está rompeehcntli<la no~ 5°, n. I, 
da tal11:Jlla 1 ~do Recrutamento de 19 de Maio de 188:!, f'tlsse ou 
I1ftO a trnnsfeecncia ·feita a pedido do supplicante. 

J. Al{red·J Corrêa de Oliveira. 

<AAI"d'~· 
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N. 39 ...... EM 9 DE MAIO DE 1888 

Manda· pagar aos enipregtuos do~ Correios, cujaq categoria~ não 
so!freram alteração, os vencimento~ marcados nas tabellas annexas 
<~o Decreto n. 9::112 A, de 26 de ?llarc;o proximo passulo. 

Ministel'io dos Negvcios da Fazenda.- Rio tle Janeiro, 9 lle 
Maio ue 1888. 

João Alfre(lo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal 
do Thesonro NaCional, autoris t os St'S. lnspectores Llas The
sourarias de Fazenda para m mdarem pagar aos empregadolf 
dos Correios das respectivas Provincbs, cujas categorias não 
soffreram alteração, os vencimentos marcados nas tahellas 
annexas ao Regulamento publicado com o Decreto n. 9912 A, 
de 26 de Março proximo pass:~do, a contar dessa data em 
diante, conforme requisito 1 o Ministerio do:> Negocios da 
Agricultura, Commercio e Obr,1S Publicas e tu A viso de 27 do 
mez seguinte. 

J. Alfredo Con·êa de Oliveira. 

N. 40- El\1 12 DE MAIO DE 1888 

Sobre o pag.tnwnto da gratificação de transpoNe diari·J aos Enge
nhdt·os em servi<;o d·J :\linisterio da Agri~ultura, Commercio e 
Obras Publi 'as. 

Ministerio dos Negocio> da Fazenda.- Rio de Janeiro, 12 
de Maio de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Prt>:;idente do Tl'ilmnal 
do Thesouro Nacionnl, declara aos Srs-."'rnspectores da:; The
sourarias de F..tzenda, de accordo com o Aviso do Ministerio 
dos Negocias dr. Agricultura, Comm«>cio e Obra.~ Publicas rle 29 
de Setembro de 1887, que a gratificação de transporte diario 
maximo e minimo, a que se refere a tahella annexa ao Regu
lamento publicado com o Decreto n. 2922 dE le de Maio de 
1862, assim como quaesl}uer outras diarias que são abonadas 
aos Eagenlieiros em serviço daquelle Ministerio, só deverão ser 
pagas quando elles se acharem em tra.lmlhos rJo campo. 

J. Alfredo Corda de Oliu~i,·a. 

d';:AJ:..,P .if'\d'0"'d' 
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N. 41- EM 16 DE MAIO DE 1888 

l\Ianda Ottvfr um empregado sobre accusações. <fUe lhe faz a The
souraria a que pet·tence. 

l\lini:,terio dos Negocios da Fazenda.- l?io de Janeiro. li. 
tle l\la i o de 1888. 

João .\lfredo Cornh de Oliveira, Presidente do TI·ibunal do 
Tllesom·o Nacional, devolve ao Sr. lnspector da Thesom~.ri:t 
tle Fazenda da Província do Paraná o incluso otficio do Inspector 
•_'a l\ll'a!Hiega de Paranaguá, tle li de Fevereil·o proximo lindo, 
e mais documentos a elle-annexo,;, no qual aqnclle funccionario, 
p:u·ticip;wtlo :t suspensão qun impuzcra ao 2'> Escl'iptuJ•ario 
Victor Alves Branco, thz-lhe diversas ac~usações; e determinA 
que seja ouvidt> o empregado accusado, o qual devera apre
sentar Sit:t defesa no prazo de 13 dias, contados da data do 
recebimento tle,;ta ot•dem. 

J. Al(1·cdo Corr,Ja de Oliveira. 

N. 42- EM 21 DE MAIO DE 1888 

DP<"Iara <]'!e a~ e~taç•)e~ <la~ e>tradas tle ferro <l~V<'lll, •••)mo prcdiQs 
.o:;~~ r ~~deitas ao pagan1ento de impostq. 

Ministerio dos Negocio.;; da Fazenda. - IUo de Janeiro, 21 
de Maio de 18R8. 

I IIm. e Exm. Sr. - Commnnieo a V. Ex., em solução à con
:5Ulta do commissario Hscal da estrada de !'erro de Cantagallo, 
transmittida po1· oss~ Presidenciit com o otncio de J:l de Març@ 
proximo passado, e concernente ao imposto de 10 °/o e addicional 
de 5°/o que o Collector geral de Nictheroy ententlon serem 
devidos pelas estações daquelh estrada de Sant'Anna de Mt.ruhy, 
S. uon<;>alo, Alcantara e Guaxindibas, que, sendo a Companhi<\ 
Leopoldina, cessionaria da mesma estrada, uma sociedade ano
nyma, estão seus predios, no numero dos quaes não po1lem 
deixr.r de ser cousi•leradas suas estações, sujeitos a taes impostos, 
nos termos do art. ::o, § 2•, do Regul. de I 8 de Outuhro de 1873, 
e das Dedsões ns. 144 de 16 de Junho tle 1883. 23 e 10:1, de 3 de 
1\farço e 22 tle Julho de 1885. 
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Aproveitando a opportunidade peço a V. Ex. que faça constar 
~ mencionada Companhia Leopoldina não ser regular a pratica 
de apresentar suas reclamaçõelil contra o lançamento de impostos 
por meio de officios, pois as formulas para recursos e recla
mações estão estabelecidas por lei. 

Deus Guarde a V. Ex.- J. Alfredo Con·éa rle Oliveira. -
&- Presidente da Província do Rio de Janeiro. 

N.43-E.\I 22 DE MAIO DE 1888 

T-:xplie3. <."nmo se deve pro('eder nas pri;ões administrali•as d·· qn•• 
trata o D•·('rPt.o til' ,; •le DezPmbrn dP 1~19. 

1\lirristerio dos Negocio,: da Fazen(la. - Rio de Janeiro, ~2 do 
Maio de 1888. 

Joib Alfredo Corrê<t de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacion:tl, declara ao S1·. Inspector da Thesouraria de 
Fazenda da ProYincia de 1\linas Geraes, em resposta ao seu 
&>lficio n. 2!) de !) de Abril proximo findo, que,.sendo a prisão 
ndministrativa, estabelecida pelo Decreto n. G57 de 5 de 
Dezembro de 1849, urna excepção ao direito commnm, unica
mente justificada pelo interesse de salvaguardar as rendas d<• 
Estado, deve o Collector das rendasg:lr,te.;; do nmnicipio do Pará, 
Basilio Ceei li o dos Santos, preso ú requisição do mesmo Sr. In
spector por não ter entrado, nos prazos legaes, cóm o saldo 
de 5:584$847, relath·o á arrecadação do exercício de 18H6- l88i, 
ser entregue uo Poder Jutliciario, 1indo o praw que lhe foi mar
eado para recolher o referido saldo ; promovendo-se contra elle 
e processo crime a que tem de responder, ou ser posto em liber
dade si entrar com os dinheiros retidos. 

No caso de se te:' de instaurar o TH'Ocesso, deverá ser extra
ftida, com a maxima urgencia, a certidão da sua divhla com os 
juros da móra, intimando-se o seu fiador para indomnizar o 
alcance Yerificatlo e re . .;pecti vos juros, soh f .Ara de proceder-se 
e:xecutivamente sobre o immovel especialisado ; procedendo-se 
igualmente a sequestro· nos bens do exactor alcançado, si fót• 
aecessario recorrer a. esse meio para evitar'jlrejuizos á Far.enda. 

J. Alfredo Co1'1'êa de Oliveira. 
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N. 44 - EM 24 DE MAIO DE l8R8 

Declara o sello a que estão sujeitas as nomea~ões dos Fieis de Offi· 
ciacs de Fa cenda, l~nfermeiros e l~screvent>s da Armada Nacional. 

Miubterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 2·i 
de :\laio de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução á duvida suscitada pela Con
tadoria da Marinha, e constante dú olflcio que V. Ex. trans
mittiu-me por cóph com o seu Aviso n. 240 de 7 de Feveeeiro 
proximo p~1ssado, cnbe-.ne declarar a V. Ex. que as nomenções 
dos Fieis de Officiae; tle Fazenda, Enfermeiros e Escr ·ventes da 
Armada Nacional, estão sujeitas vo sello de 5°/o do § 5° da 
tabella A, arrecadado na fOrma do§ 1° do art. i 0 uo Regula
mento annexo -w Decreto n. 8\J46 ue 1\J de :\laio de 1883; levan
do-se em conta o f!Ue tiverem pr~go taes empregados, até 
completarem doze prcstlçõe:;, depois do que nenhum sello mais 
se cnbrara, por serem con,;ider::vlas a~ futuras nome;lções como 
simples remoções ou designaçõ~s is~ntas do mencionado impw;to. 

Deus Guarde a V. Ex. - J. Al(r"edo CorrSa de Oliveim. -
A S. Ex. o Sr. Luiz Antonio Vieira da Silva. 

N. 45- EM 28 DE MAIO DE 1888 

Declara o acto nec9ssario para M erobarcaçõ?R sahirem do porb, 
em vi~gem, e o ~ello a que está auj"ito. 

Ministerio dús Negocios da F,tzenda. - Rio de Janeiro, 28 de 
Mflio de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Em resposta a consulta felfa pelo Capitão 
do porto da Província de S. Pedro do Rio Gran<la do Sul, e 
constante do Aviso de V. Ex., n. 538 de 16 da Abril proximo 
findo, cabe-me declarar que o acto neces;ario para as embar
cações sahirem do porto, em viagem, é o c passe de viagem "• 
a que se refere o n. 2 do§ 4" da tabella B do Regulamento 
annexo ao Decreto n. 8946 de l 9 de Maio de 1883, sujeito ao 
sello de 200 réis; e não a licenç"' Lle que trata o n. lO do § ()o 
da mesma tabella, de que é devido o sello de 2$000, e é expe
dida para concertos, lastro, mudança. <la ancoradouro, e outros 
serviços proprio.s do regimen e policia a cargo (las Capitanias 
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dos porto:;; respeitada sem()re a interferancia das Alfandegft.s 
.e Mesas tle renda~ •. com9 recommenda a Or•lem n. 678 de 3 de 
Outubro de 1878. 

Deus Guarde a Y. Ex . .- J. Alfredo Corrêa de Oli11eira.
A s. r~x. o Sr; Lttiz Antonio Vieira da Silva. 

N. 46- EM 4 DE JCNHO IJE 1888 

A isen :iio do imposto predial concedida ás Ca~as de Misericordia do 
Bt·nil para os predios qne possuem não aproveita ás de paize8 
estrangeiros, ainda que naqnelle ~ejam proprietari<~s. 

1\linister-io dos Negocies da Fazenda.- Rio de Janeiro, 4 de 
Junho de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, cornmuuica. ao Sr. lnspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de Pernambuco, qne o mesmo 
Trihuna.l res•)lveu indeferir o recurso, tt•ansmittido com o officio 
n. 20 de 25 de Janeiro do corrente anuo, interposto pelas 
Santa~ Casas de Misericordia de Li.;;bo.l e de Ifanda da decisão 
da dita Thesouraria confirmando o despacho da Recebcdoria das 
remlfls internas que negou-lhes ;senção do imposto predial pam 
os predios, de sua propriedade, sitos ás ruas do. Amorim e de 
Marcilio Dias ; - viste não se acharem as recorrentes compre
hendidas na isenção concedida aos estabelecimentos dessa natu
reza existentes no Imperio. 

J. Al(1·edo Con·êa rk Oliveira. 

N. 47- EM 8 DE JUNHO DE 1888 
.,P 

Determina que, nos casos· de arribada fot•çada por motivo humani
tar1o pt·oveniente de salvação de vidas, não se cobrem as ~íucas 
dos arts. 596 e 632 da Consolidação llas.LeiB e Regulamentos das 
Alfandegas. 

Ministerio dos Negocies tla Fazenda. -Rio de Janeiro, 8 
de Junho de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Olive~r~,P1'6Sidook<.lg Trib11nal tlo 
Thesouro Nacional, declara)l·O~, Sr~\ tipspec,to;;ell·;'das Thesou-

(: 

li 
,f 
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rarias de I Fazenda, para os devidos e !feitos, de conformidade 
com a delÍberação do mesmo Tribunal, tomada em sessão de 
26 do mez proximo passado, sobre um pedido de indemnização 
de despezas feitas na Alfandega de Pernambuco pelo Consul 
de Sua Magestade Britannica na cidade do Recife como pa
gamento 1lo imposto de pharoe,; e ria contribuição para a 
Casa de Caridade da mesma cidade, a r1ue foi obrigado o naYio 
italiano Sovina, quando ahi arribou para desembarcnr a tripo
lação 1lo lúgar inglez !Iarriet Uphase, naufrngado em alto mar, 
que, não ten1lo siJo previstos na,; disposições consubstnnciadas 
nos arh. 5mi e 6:32 ela. Consolidação dns Leis e Reg-ulamentos das 
Alfamlegns e Mesns 1le rendas, o.;; c:tsos de arl'ibada forçada, 
po1· motivo humanitario proveniente tle salvação de vida!>, nos 
rtnaes i• .i listo que não se aggr:wem com despezns nos portos os 
sacriticios que ns embarmções nrribadas fizerem para esse fim, 
nãv devem, rl'ot·a em diante, ser cobradas nas estações liscaes 
as taxas de que tratam aquelles artigos; comtanto que as 
embm·cações arribadas se limitem a desembarcar os naufragos 
e não laçam nos po1·tos· quaesquer transacções commerciaes ou 
outros serviços de seu interesse . 

.1. Alfi·erlo Corrêa de Oliveira. 

N. 48- E~l 12 DI~ JUNHO D!': 188~ 

l'roro;.!a até :30 tle S~lemloro a substilui\·:'lo, sem clescont<), das notllq 
1le 10$, tia 7• e~tampa. 

Ministel,'io dos :\'ego~ios da Fazon•ln .-Rio de .Janeiro, 12 
de Junho de lXKR. 

João Alfredo Conêa de Oliveira, l'resitlentu do Tril:nnn I 
do Thesouro Nacional, corr.munica aos Srs. lm;pectores das The
sout·arias de Fazenda, para seu conhecimento e devido~ ell'eitos, 
que foi prorogado ate :m de Setembro proximo futuro o prazo 
marcado para a substituição, sem desc()nto, das notas de del 
mil réis (10$000), da ;a estampa. • 

J. Alfredo Co;·,-,:a de Olireii'a. 
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N. 49 ,.... EM 13 D~ JUNHO DE 1888 

Declara que os cartões cortados, com a stmples designaçiio gra valia, 
não estão cÓmprehendidos no a.rl. 61H da Tarifa rm Yi:::o•· . 

.\Íinisterio dos Negocias da, Fazen•Lt.- Rio rle Jn1wim, I:l de 
Junho do 1HH8. 

Communico a V. S., para seu conhecimento o devidos e fl'eitos, 
que tendo sido presente ao Trilmnal do Thesouro Nacional o re
curso, tram;mittido por V. S. com o seu otncio n. I iH rio 4 de Abril 
proximo pas:;ado, interposto por Manoel de Souza dos Santos 
i\Iereira, da decisão dessa Inspcctoria quo mandou classificar 
como cartão com impressão (le uma só cor, para p;tgar a taxa de 
1$600 por kilogramma, na fórmado art. 664 da Tarifa em vigoz·, 
lti3 kilogrammns da mercadoria por elle submettida a despacho 
pel;t nota n. 8628 úe 20 de Fevereiro do corrente anno, como 
«cartão cortado », sujeito á taxa de 5.00 réis do art. ü55 da ci
tada Tarifa-resolveu o refel'ido Tribunal dar-lhe pro\·imento, 
<~fim de se cobrar pela mercadoria em que.o;tão a mendonada taxa 
ole 500 réis, de accordo com a ctassilieação proposta pelo recor
rente, vbto não ser sufficiente, para considerai-a comprehendida 
nas obras impressas de que traht o primeiro daquelles ~~rtigos, a 
simples designação gravada. em cada cartão. · 

Deus Guarde a V. S.-J. A.l(redo Cor,-êa d~ Oliveim.
Sr. Conselheiro lnspector da Alfandega d(} Rio do Janeii·o. 

N. 50- 1~1\1 15 D~ JUNHO DI~ 1888 

.\pprova a crea~fio de uma Collectoria de rendas geys no municipio 
de Sant'Anna dos Ferros. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio tlst Janeire, 15 
•le Junho de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Pre~idente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Jnspector da Tltesou
raria de Fazenda ,da Provincia de :Minas Geraes que tica a v pro
vada a deliberação que tomou ~m sess~o da Junta, segundo 
dit conta em seu olflcio n. 48 de 30 de Maio ultimo, de crear 
uma Collectoria tle rendas geraes no município de Sant'.\nna dos 

F.- !Jccis.}cs de l&lS 3 
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Ferros, bem assim a lotação provisoria da renda ann•al, a 
porcentagem e fiança arbitradas para cada um dos respectivos 
empregados, e a nomeação de l\lanoil Ignacio Dias Duarte para 
o logat• de Collector ; cumprindo que o dito Sr. lnspector 
preste as demais informações exigidas pela Circular n. 217 de 
16 d!l .ltmho de 1873. 

N. 51- El\1 JG JIE JUNHO DE 1888 

::;,_:_:, ·1:'< nome:u:õcs de Chef<'~ <le,T'olkia, q11an!ln t·ecahcm en· ::·.agis
tr:Hh.~. 

Uinisterio dos Negocios tia F:tzcmla.- Rio de Janeiro. lG 
tle ,lunho de 1888. 

João Alfredo Corrêa do Oliveir<'l, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao,; Srs. lnspectores das Thesourarias 
dn Fazenda, para a devida execução, que, conforme j:~ foi resol
"\ido por despacho do I• de Dezembro de 1883, as nomeações para. 
o cargo de Chefe de Policia, quallllo recahem em magistrados,· 
estão somente sujeitas, á vista do" arts. 5• e 6• e da tabella A, 
!'i 5•, do Regulamento annexo ao Decreto n. 8946 de l!J lle Maio 
úo dito anno, ao pagamento do selio sobre a ditrerença ou melho
r:a do vencimento que o;; nomeados perceberem pelo exercício 
d:vpwl!e cargo. 

~. 52 - KH 23 DE JUNHO DE 1888 

N 'i" d~ H'm <lcixar de set· cumprida o as <lecisões das Relaçiies C•)nce
u•mdo ha-beas COl:JlltS aos Exadores da Fazenda, presos administrati
\".'l.IU~nte, n;t fúrma do Decr.'to u. tiã7 <le;; de Dezembro de 1849. 

Ministerio dos Negocios dn. FaY.emla.- Rio de .Taneil·o, 23 de 
Junho de 1888 • 

.João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal tlo 
Thesouro Nacional, communica 1lO Sr. Inspector da Theso11raria 
de I<'azenda da Província do Maranhão, em resposta ao seu 
offici<J n. 37 de lG de Abril proximo passarlo, que cnmpre-lhe 
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obedecer á deCisão do Tribunal da. Relação da mesma Província 
concedendo habeas corpus ao ex-Collector das rendas geraes do 
município de Caxias, Alexandre Alves da Costa, contra quem 
fôra expedida ,ordem de prisão administrativa, na fórma do De
creto n. 657 de 5 de Dezembro de 1849; porquanto tal prisão, 
equiparavel á prisão preventiva, não póde ter logar depois de 
decorrido um anno da data do crime, conforme dispõe o art. 13, 
§ 4°, da Lei n. 2033 de 20 de Setembro de 1871. 

O que convem, port tnto, é accelerar-se o processo de tomaria 
de contas dos responsaveis, para. que não se reproduza o facto 
estranhavel de precisar-se empregar agora medida d~ rigor para 
cobrança do alcance de um exactor, que deixou o exercício do 
respectivo cargo no anno de 186tl. 

J. Alfredo Cor1·êa de Olivei1·a. 

N. 53-EM 25 DE JUNHO DE 1888 

Não ha incompatibilidade nos empregos de Professor publico e de 
Fazenda, desde que não seja simultaneo o exercício das respectivas 
funcçõe;. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 25 
de Junho de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta á consulta feita por V. Ex. 
em seu officio n. 15 de 28de Maio ultimo, relativamente á accu
mulação dos empregos de Professor vitalicio da Escola Normal e 
Escripturario d<t Alfandegada Província, atlm de poder decidir a 
respmto da reintegração pedida por Juvencio dP S1queira Montes 
no logar de Lente da cadeira de mathematic.:.S' elementares da
quella Escola, do qual fóra exonerado em razão de ter aceitado 
o de 2° Escripturario da referida Alfa~dega; cabe-me declarar a 
v. Ex. que sobre o objecto de que se trata deve eSS<t Presidencia 
resolver de conformidade com o disposto nos Avisos ns. 94 de 4 
de Abril de 1872 e 178 de 19 de Novembro de 1885. 

Deus Guarde a V. Ex.-:- J. Alfredo Corrêa de Oli,ei!·a.
Sr. Presidente da Província de Sergipe. 
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N. 54- EM 36 D~ JUNHO DE 1888 

Sello a fJUÉl estão snjt!itos os títulos de nomeação para Profeisor etTe
.ctivn de Pt•ovincia e 1\e vitn.licie<hHle nos respecti,·o; Jogare;. 

1\linisterio dos Negocio,; 1la Fazenda.- Rio de Janeiro, 30 
de Junho de 1888. 

Ilhn. e Exm. St·.- Declaro a V. Ex., pn,ra seu conhecimento 
e devidos e/feitos, em resposta á consulta feita por essa, Presi
dencia em oiTicio de 19 de NovC)nlJJ'o de 1884, que os títulos de 
nomeação para os lagares de Professor effectivo da Província 
estão sujeitos ao 'pagamento do sello de 2•/o, na fórma do §5°, 
n. lO, da tahella A 1lo Regulamento annexo ao Decreto n. 8946 
1\o 19 de Maio de 1883, e os que conferem aos Professot·es vitali
ciedade nos respectivos lagares, a qnal se acha no cflso das mer
cês não especitlcadns, ao do ~ello fixo de quatro mil réis, de 
accôruo com o § 5 •, n. :J6, •la tal,olla )3 do citado regulamento. 

Deus Guarde a V. Ex.- J. ,tlfrerlo Co1Têa de OliDeira.-
81'. Presi•Jente da Pr·ovincia do Rio de Janeiro. 

N. 55- El\1 3 DE JULHO DE 1888 

l't·ovi<lencla soh:·p :t entrega de pecnlios t\P escraYO; c l'CRpe

cii YO; juro~. 

Ministerio dos Negocias da Faz•.:mrb.- Rio de Jandl'o, 3 de 
Jnllw de 1888. 

João Alfredo Coerêa de Oliveira, Presidente do Tribunal <lo 
Thesouro Nacional, ten<lo em vista pr . .lVidenciar sobra o peculio 
de escravos e libertos sexagenarios, depositado nos cofres publi
co::; antes da publicação da Lei n. 3353 de 13 de Maio do corrente 
anno, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, 
p:tm seu conhecimento e execução, que o mesmo peculio o seus 
JUros devem ser entregues a quem pertencerem, á requisição do 
Juiz que houver autorisado o deposito; procedendú-se de confor
midade com a Ordem n. 4 de 5 de Janeiro de 1867, quanto aos 
peculias dos que tiverem fallecido sem deixar conjugo ou her
deiro no lagar, e considerando-se emprestimo do cofre de orphãos 
os pertencentes a menores. 

Os juros serão contados até 12 do referido mez de Maio, exce
]Jto nos casos de fallecimcnto occorrido antes do dia 13, por serem 
devidos sômente até á vespera do obito, e no de pertencer o 
peGulio a mt:Jnor, ao qual são applicaveis as disposições relativas 
ao dinheiro de orphãos. 

J. Alfredo Con·êa de Olivgira. 

<A:A:AP~ 
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N. 56-EM 6 DE JULHO DE 1888 

Approva uma decisão da Alfaudega sobre abatimento real. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 6 de 
JRlho de 1888. 

Declaro a V. S. que fic!l approvado o seu acto decidindo, S9-
gundo deu conta em officio n. 254 de 14 de Maio proximo passado; 
que, â. vista do § 3• do art. 489 da Consolidação das Leis das 
Alfandegas e Mesas de rendas, é sempre licito conceder o abati
mento real, quando as faltas do liquido exce(lem aos 2 °/o mar
cados pelo art. 488 da mesma consolidação. 

Deus Guarde a V. S.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
Sr. Conselheiro lnspector da Alfandegado Rio de Janeiro. 

N. 57- EM 16 DE JULHO DE 1888 

Cre1tção de uma Collectoria de rendas geraes na villa de Pentecostes. 

Ministerio dos Negocio3 da F.tzenda.- Rio de Janeiro, 16 de 
Julho de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, commnnica ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazen1la da Provincht do Ceará que fica approvada a delibe
ração que tomou em sessão da Junta, conforme consta do seu 
officio n. 29 de 7 de Junho proximo p.tssado, de·crear uma 
Collectoria de rendas gerMS na villa de Penteco3te, comarca de 
Canindé ; bem assim a lotação da renua annual, a llxação da 
porcentagem aJs respectivos emprega·los, a fiança. arbitrada a, 
cada um delles e a nomeação de José Ferr.)t·a de Maria Souza 
Br.-tndilo para o logar de Collector; cnmprinílo que o Sr. Inspe
ctor pre;;te as demais informações exigidas peht Circular n. 217 
de 16 de Junho de 1873, e proceda á revisão da referida porcen
Ul-gem seml!re que augmente a renda da Collectoria, dando de 
tuílo conta CJrcumstanciada ao Thesouro. . 

J. Alfredo Corrêa de Oliveira. 
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N. 58-EM 17 DE JULHO DE 1888 

O empregado de Fa~nda pr~movido ou removido tem direito ao orde
nailo do ultimo emprego durante o prazo que lhe fôr marcado para 
:\ssumir o exercício do nuvo Jogar. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 17 de 
Julho de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em defei·imento á petição de Achilles José 
Gomes Porto Alegre, transmittida com o ofHcio da Thesouraria 
de Fazend<t da Pro·;incia de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
n. 51 de 17 de Maio ultimo, na qual reclama contra o despacho 
negando-lhe o abono do ordenado do log<1r de 1° Escriptmario da 
mesma Repartição, desde 10 de Dezembro de 1885 em que foi 
desligado aella por ter sido removido para igual emprego na 
Thesouraria de Fazenda da Província do Para, até lO de Julho 
de 1886, em que começou a ter exercício, como addido, na pri
meira das ditas Thesonrarias, autorisa o respectivo Sr. lnspector 
para mandar pagar ao supplicante o ordenado relativo aquelle 
espaqo de tempo, visto a e!Je ter direito, de conformidade com o 
disposto na Imperial Resolução de Consulta da Seccjto de Fazenda 
do Conselho de Estado de 29 de Setembro de 1860 e nas Ordens 
n. 77 de 14 de Fevereiro de 18i9, n. 24 <'e 20 de Abril de 1886 
e n. 67 de 6 de Setembro de 1887. 

J. Alfredo C01·rêa de Oliveira. 

N. 59 - EM 18 DE JULHO DE 1888 

Providencia sobre a remessa tle mappas estatisticos. 

Ministerio dos Negocias da i<'azenda.- Rio de Janeiro, 18 
de Julho de 1888. 

João A1f'redo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, ordena aos Srs. lnspectores das Thesou
mrias de Fazenda : 

. lo que dêm as necessarias provi~encias afim de serem orga
mzados por semestres, com a mawr brevidade possivel, os 
mappas estatisticos do commercio marítimo, relativos aos exer-
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CICIOS de 1886-1887 e de 1888, que ainda não tenham sido 
remettidos ao Thesouro, e á proporção que ficarem concluídos 
os de cada semestre. a começar. pelo mais antigo; 

2° que, a contar dó exercício de 1889 em diante, façam orga
nizar taes map~s. por trimestres, pelo meio indicado no art •. 14 
das Instrucções de 18 de Fevereiro de 1873, expedidas para. 
execução do disposto no§§ lu e 17 do art. 6° do Regulamento 
annexo ao Decreto n. 2647 de 19 de Setembro de 1860, cessando 
assim a remessa. annua1 exigida pelas ditas instrucções ; 

:3° que, de ora.em dante, correspondam-se directamente com 
a Directoria Geral da Estatística deste Ministerio, a respeito de 
todos os serviços de que tratam as citadas instrucções. 

lo Al{1oedo Co1orêa de Oli,ei;ort, 

N. 60 - El\1 21 DE JULHO DE 1888 

Decis;-to ~obre multa por ditferenp de rtualitlade em um despaeho 
t.le consetovas o 

• 
Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 21 

de Julho de 1888. 

J'oão Alfredo Correa de OliYeira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província do Amazoi1as que o mesmo Tribunal -
tendo presente o recurso, transmittido com o seu officio no 23 
de 10 de Abril proximo pa.ssado, interposto por John More~m 
da deCisão da Alf,tndega de M•mâos que o sujeitou no pagamento 
da mult<t de dii•eitos em dobro, no vnlor de cento e quarenta e 
seis mil trezentos e noventa réis (146$390), por difrerença de 
qualidade verificada, por occasião da confeJ_)dCia, nas merea
dorbs encontradas em tres caixas nso I a 3, que o recorrente 
submetteu a despacho pela nota no 933 de Mar~,:o anterior, 
como contepdo c conservas » e com a declaração de ignorar-se 
o respectivo peso, sendo-lhe, por isso, tambem imposta a multa 
de 3 °/o, de expediente- resolveu dar-lhe provimento, visto 
faltar no despacho de que se trata a bnse exigida no art. 
~03, ~ I o, da Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de 
rendas, para it. imposição da multil de direitos em dobro, por 
differença de qualidade, contra a qual reclama o recorrente ; 
·porquanto, a nota por elle apresentada, e não corrigida, 
.empregando simplesmente a palavra-:- conservas, - sem deter-
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mii.lar-lhes as especies e quftntidades, equivalia a uma decla
ração vaga, que apenM sujeitava todas as mercadorias encon
tradas, no acto do exame dos volumes, á multa a que se 
refere o art. 492, § 3<>, de\ citada consoliação, que é a que deve ser 
impo:;ta no caso. 

N. 61 - E:\1 27 Dí~ JULHO DE 1888 

S·~ll" •l:t' nomeaçõe' p~ra Escl'iviins ,], S1tl, leleg~do.s d~ Policia. 

l\linist~rio dos Negocias th Fazerl'la.- Rio de Janeiro, 27 
de Julho de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para o fazer constar a 
Subdelegacia de Policbt da f1·eguezia de S. José da Bott Morte, de 
Sant' Anna de Macot<~ú, em resposta a consulta constante do 
officio remettido, por cópia, com o dessrt Presidencia., n. 426 de 
22 de Fevereiro do corrente anno, que o sello •levido pelas 
nomeações dos Escrivães de Subdelegados, que tambem servem 
cgm os Juizes de Paz, é de 7 "/o sobre a lotação de taes logares, 
na fórma da tabelht A,~ 5•, n. 4, do Regulamento annexo ao 
Decreto n. 8946 de 19 de }'llaio de 1883, quando o vencimento 
f<'>r da quantia de 200$ para cima, uma vez que as ditas nomea
ções não sejam interinas ou provisorias ; e de 400 réis 
sómente, de accordo com o§ 8", n. 9, da tabella B do mesmo 
regulamento, quando inferior a referida quantia; devendo 
ser pago de uma só vez o sello de que se tr;da, aTites 
de entrarem em exercício os nomeados, e cobrado mais o 
imposto de 2 °/o sobre o vencimento fJnando este fôr de 
l :OO?$ para cima. 

Deus, Guarde a V. Ex. - J. Al(rerla Cauêa de Oliveim.
Sr. Presidente da, Província do Rio de Janeiro. 

N. 62 - EM G DE AGOSTO DE 1888 

Dá regras sohr~ cohrançr. do sello proporcional. 

Ministerio dos Negocios d:t Fazenda.- Rio de Janeiro, G de 
Agosto de 1888. 

João Alfredo Corrê[\ de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias 



MINISTERIO DA FAZBNDA 41 

de Fazenda, para.. a boa. execução do disposto no art. G•, § 2•, l!lo 
Jtegulamento n. ~946 de 19 de Mai~. de 1883: . 

1•, que só é de.v!do o sello proporc10nal1 de que tr.ün, o art. 5• 
do mesmo regulamento; nas primeiras nomeações e nas que· se 
seguirem, obser.vada a regra do cit,\dO art. (ia e seu § lo ; 

2°, IJUe, em caso de demi~são ou n,po;;entadori!l, voltando o 
demittido ou aposentado ao exercício das funcções do empregli 
que servia, cu de outro pnra o qual só porlesse ser nomeado por 
achar-se para elle legalmente habilitado, em virtude do exere1cio 
que teve no anterior,- é devido do titulo de reintegração ou 
nomenção o sello fixo . de 2.~00 só mente, ou o proporcional da 
maioria de vencimento IJUe resultar d:t nomeação ; 

3", IJUe, tratando-se de logare:; de comi\Ili:>são, ou que não per
tençam il. ordem dos que são considerados empregos tla carreira 
administrativa, só prevalecem as regras dos ns. I" e za desta 
Circular, quando os nomen,dos passarem de umn,s para outr11s 
commissões, ou quando deixarem temporariamente o exercicio 
do emprego que servirem para desempenhar a commissão : 
devendo-se, portanto, cobrar o sello proporcional to· las as vezes 
que houver interrupção no exercício de taes logares. 

J. Alfredo Corrêa de Oliveira. 

N. 63- EM 7 DE AGOSTO DE 1888 

Declara que o.~ Praticanies e Carteiros do Correio Get·al, fJ.Ue per
cebem o vencimento annual de 1:0~0~ para mais, PSL"io sujeitos 
ao imp)sio de 2 °/a· 
Ministerio dos Negocio;; da F.tzenda.- Rio ue Janeiro, 7 de 

Agosto de 1888. . 

Illm. o Exm. Sr.- Em resposta á comnlttt constante do seu 
ATi,;o n. 21 de 16 de Julho proximo iint\o, cabe-mo declarar a 
V. gx. que, não podendo os Praticantes e Carteiros das repar
tiçõe.; postaes continuar a ser considerados jornllleiros, á visl<\ 
das vantagens que lhes foram concedichs .;alo Regulamento 
annexo ao Decreto n. 9912 A1 de 2ü de Março do co!'rente anno, 
em virtude do qual passaram a ter direito não só á metade da 
respectiva diaria nos casos ue impedimento por molestia, como 
tambem a aposentadoria em (\eterminados casos, estão sujeitos 
ao imposto de 2 ° I a os que percebem vencimento annu<J.l de 
I :000$ para mais, embora a titulo de diaria; não tendo, por

:ta.nto, mais razão de ser a decisão deste Mini~terio de li de 
Fevereiro de 1887. 

Deus Guarde a V •. Ex,- J. Alfredo Corrâa de Olioeira.
A S. Ex. o Sr. Antonio da Silva Prado. 

oA.f'I:J'\:F'~ 
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N. G4 - EM !J DE AGOS1'0 DE 1888 

Os lastros de arame adherentes a camas de ferro niio estão sujeito~ 
a direitos em separado. 

Ministerio dos Negocias d<t ~'azend<t.- Rio de Janeiro, !1 de 
Agosto de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nadonal, communica. ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província de Pernambuco que o mesmo Tribunal, 
tendo presente o recurso transmittído com o seu olficio n. 50 de 
23 de Abt•íl proximo passado, interposto por Miranda & Souza da 
decisão da dita. Thesouraria que não tomou conhecimento, por 
se achar na v.Jçada da Alfandeg''• do recur~o que interpozeram do 
despacho desta ttltim1t Repartição oiJrigando-os ao pagamento dos 
direitos e multa na importancia de 128$380 pelo accrescimo veri
ticado em um despacho de camas de ferro, constante da nota 
n. 5:30 de Fevereiro do corrente anuo, por se classificarem sepa
radamente os lastros de ar~.>me que parte dellas traziam, sujei
tando-os á taxa de 1$000 por kilogramma, na fórma do art. 787 
•la taríf<t em vigor; -resolveu dar-lhe provimento, afim de ser 
restituído aos recorrentes o que de mais lhes foi exigido, por
quanto o art. 773, em que se aclum comprehenrlídas as referidas 
camas, não antorisa a cohran•:a de 1lireitos pelos lastro3 de qne 
se trata. 

J .. ll(rerlo Con·êa de Oliveim. 

N. ü:> - El\1 ]I) DE .\<lOSTO DE 1888 

X:io ,; pcrmiUi<l:t a rc"·er;;ii.o <le •·-•rcr;;ãu do monte-pio ,~;t i\larinh:<. 

Ministeri0 dos Negocíos rh Fazenda.- Rio de Janeir·o, 10 de 
Agosto de 1888. 

Communico a V. S., para seu conhecimento e devidos etreitos, 
que Sua Alteza a Princeza Imperial Re~ente, em Nome do Im
perador, Houve por hem, por Sua Immeaiata Resolução do 1• jo 
corrente mez, sotn•e lln.recer do consulta da Secção de Fazenda 
do Conselho de Estar o, Nogar provimento ao recurso interposto 
por D. Luiza Chrístiana rle Almeida e b. Maria Lybia de Al
meida, da decisão deste Ministerio que negou-lhes direito a re
versão total do monte-pio 1le !\farinha que percebia sua finada 
mãe, D. Virgínia Aurelia de Mello e Almeida, na qualidade de 



MINISTJIRIO DA FAZIINDA 43 

viuva do Chefe de Divisão Her~enegildó Antou,io Barboza de 
. Almeida,. fundando a.s recorrentes a sua pretençiio no facto de 
ter íall.ecido sua irmã. D. Gertrudes Serafhia de Almeida Ma
theus, quando se achava o proceSI!Ô de ·habilitação nos termos· 
de serem expedidos os respectivos ti tu los;- porquanto, tendo 
sua mãe a.<; precedido e tambem a D. Gertrudes no gozo do dito · 
montepio, si prevalecesse a pretenção de que se trata., dar-sa
bia reversão ae reversão, o que é prohibido pelo art. 20 do De
creto n. 3607 de 10 de Fevereiro de 1866, em que se haseou a 
decisão recorrida. 

Deus Guarde a Y. S.- J~ Alfredo Co1·r,;a de Oliveira.
Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidatle. 

N. 66 -EM 16 DE AGOSTO DE 1888 

~fi.o se deve cobrar imposto de subrogação tte subroga~iio. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 16 de 
Agosto de 1888. 

Communico a V. S., para seu conhecimento e devidos cf
feitos, que, tendo sido tJresente ao Tribunal do Thesouro Na
cional o recurso, transmlttido com seu otflcio n. 60 de 16 de 
Junho proximo passado, inter)Josto pelo Dr. Antonio José de 
Lima Ca,;tello Branco da decisão pela qual essa Recebedoria 
exigiu-lhe o pagamento rlo imposto de subrogação, na ra
zão de 2 •;., de que trata o n. IX da tabella do Regulamento 
annexo ao Decreto n. 5581 do 31 de Março de 1874, afim de 
fazer a transferencia, que pediu, para seu nome do predio 
u. 10 da rua de t!arvalho de Sá, comprado pelo recorrente 
it Condessa de lgu<~ssú ; fundando-se o despac~ de V. S. em 
que, estando a vendedora perpetuamente divorciada de seu 
marido por sentença do Tribunal da Relação da Bahia, e 
tendo-se dissolvido com o divorcio a sociedade conjugal, cesSúu 
o regimen dotal estipulado pelo contt-a:cto ante-nupcial de 1° 
de. Setembro de 1848, e tamôem a inalienabilidade dos bens 
1lotaes, sendo, portanto, licita a venda em direito,-- o referido 
Tribunal: 

Considerando que, pelo modo por que foi feita a conversão, 
não deu-se propriamente subrogação, c sim um des!itzimonto 
desta, ou reversão das cous<ts ao seu primitivo esta1lo; desde 
que a doação ante-nupcial tinha sido de 80 apolicos tla divida 
pu!Jl.ica,. do v~lor nom1J?ai de I :000$ cada uma, e para read
qmnr 1gual 1mportanCJa em apolices com a clausula de in-
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I 

alienareis é que foram vendidos os bens immoveis em que 
haviaqt sido subrogados; . 

Considerando que, por e3te modo, voltou a mencionada doa
ção á' primitiva constituição do dote, cujo.> bens sotfreram 
subrogação, quando foram· substituídos p:w outros <le diversa 
natureza, e não quando restituídos ao antigo estado; pois, 
aliás, dar-se-hia subrogJçilo do subrogação, de que não cogitou o 
n. IX da bbella do Regulamento de31 de Março de 1874, em que 
se fundou a deci3ão recorritla, e em cujos casos nilo estit com
prehendida a reversilo de que se trata ; 

Consi•lerando que, para se conse~uir esta operação foi mister 
fazer 1t venda cla']uelles immov~Is, ela qual, tendo-se pago 
os cli!'~·tos de transmissão de propriedacle, nada mais tem-se 
que p1o-ar, porque o imposto ad.licional de 2 °/0 ou de 10 "/o 
além d ,sses direitos, só deve ser applicado quando os originarias 
bens a ieuav~is são snbstitniclo,; por outros de divers t natu
reza, q:ne os ficam representailllo, e não quan•lo estes são 
novamclnte substituídos por aqnelles, e cessa a representação ; 
. Consitlerando finalmente que por identica fórma se prece
deria, si, desfeita a subrogação etfectnada em 1850, voltassem 
os predios ao sea anter·ior propriebrio e as apolices ú do
tada: 

Resolveu dar provimento ao recurso, afim de se realizar a 
transferencia pedida pelo recorz·ente, independentemente da 
exigenci<t dess·t Recebedoria. 

Deus .Guarde a V. S.-J. Alfr·edo Corrê11 de Oliveira.
Sr. Administrador da Recehedoria do Rio de Janeiro. 

N. 07- EM 23 DE AGOSTO DE 1888 

D~rÍ~fio soiJt•e JnO~il:t~ d~ prat.:t f'!ll 1111~ tenham ~ido S•Jitla•!OS pé~ d~ 

outro metal. 

lvlinisterio dos Negocio.> da Fazen la.- Rio de Janeiro, 23 de 
Agosto de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Pre;idente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Tltesourarht 
de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, 
em resposta ao seu oficio de 27 de Junho proximo passado, que 
fica ayprovado o seu acto decidindo, em sessão da Junbt, sobre 
consu ta do Impector da Alf<tndega da cidade de Uruguayana, 
que não fossem acceitas nessa Repwtição as moedas de pr,\ta em 
que tenham sido soldados pés de outro mehl, embora o respe-
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ctivo peso seja o fixado pelo Decreto n. 4822 de 18 de Novcmhro 
de 1871; porquanto, taes moedas. devem considerar-se inntili
sadas por aquelles. que. assim as deformaram, e não podem por 
s.emellu~nte motivo ser rece.bidas como- moeda,- restando aoi · 
possuidores o recurso de as enviai· á Casa da Moeda, afim de 
serem fumlidas e de novo amoetbdas, meJiante o pagamento da 
competente taxa. 

J. Alfredo C01·rêrr. ,[e Oliveir(T. 

N. 68- EM 24 DE AGOSTO DE 188fl 

l~xplica o processo a segtiir-se nos despacl;os ar/ ~azo,·cm. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 24 de 
.\gosto de 1888. 

Foi presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso; 
transm:ittido por v. S. com seu otficio n. 353 de 12 de Julho 
proximo lindo, interposto por Phipps Irmãos & C.• da. decisão 
proferida por es>a Inspectot·ia em 24 de Maio do corrente anno, 
mandando cobrar, de accordo com o valor arbitrado pela com
missão de peritos, os direitos relativos a 2.440 kiTogrammas de 
brim que, sendo por elles submettido a despacho p3las notas 
m. 2109 e 2110 de 13 de Maio de 1887, como c Trigueiro entran
çado ~. para pagar a taxa de 600 réis por kilogt·amma do art. ti02 
da Tarifa então em vigor, e classificado por e3sa Alfandcga como 
« hrim branco :., da taxa de 1$500, foi mandado despachar 
ad valo rem. pelas decisões constantes dos A vises deste 1\linisterio 
ns. 101 de 16 de Novembro daqnelle anno e 65 de :!4 de AIH'il do 
col'l'ente anno. 

O referidQ Tribunal, tomando conhecimento do recUI so de que 
se trata, resolveu mandar recommendar a essa Repartição que 
observe rigorosamente as disposições dos arts. 52:3 e seguintes 
tl:t Con~olirlação das Leis tias Alfandegas e !\lesas de rendas, em 
que se achtt estabelecido o proeesso a seguir no de~pacho ad va
lorem, tendo em vista: lo, o § lo do art. 525 <la mes.ma conso
lidação, no qual está determinado que a comtr...fsão de tt·es con
ferentes deve tomar as citadas disposições por base do arbitra
mento do preço p•r que terá de ser despachada a mercadoria ; e 
2°, que, observado esse paragrJ-pho, si a parte não se conformar 
com a decisão da comm1ssão, fica-lhe salvo o direito de requerer 
novo arbitramento, seguindo-se naste caso o disposto na secção 
11•, capitulo Ill, Tit. 7•, da dita eonsolidação. · 

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

Deus Guarde a V. S, - J. Alfredo Co1·rêa de Oliveim.
Sr. Conselheiro lnspector da Alfandegado Rio de Janeiro. 

""""''FI:f.'.:J'ld'l:J'>dP 
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N. 69 - El\1 27 DE AGOSTO DE 1888 

Obriga um Fiel de armazem a indemnizar o valor official e mais des
pezas relativas a 1.500 grammas de rendas de algodão extraYiadM 
tle uma cnixa t•ecolhida ao re~pectivo armazem. 

· Ministerio dos Negocios da. Fazenda.- Rio de Janeiro, 27 de 
Agosto de 1888. 

Communico a V. S., para seu coahecimento e devidos atreitos, 
quo o Tribunal do Thesouro Nacional resolveu indeferir o 
recurso, transmittido com seu officio n. 122 de 9 de Março 
proximo passado, interposto pelo Fiel de armazem dessa Al
fandega, Joaquim LPite de Castro, da decisão pela qual V. S. 
condemnou-o, em processo de responsabilidade, ao pagamento 
da quantia de 48$890, proveniente do valor official e mais 
despezas relaiivas a 1.500 grammas de rendas de algodão 
extraviadas de uma caixa vinda de Liverpool no vapor in
glez Biela, entrado a 23 de Agosto de 1887, e submettida 
a despacho por Franco & Benjamim. 

Deus Guarde a V. S.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 70- EM 28 DE AGOSTO DE 1888 

O sello do capital das sociedades anonymas deTe ser pago dentro do 
prazo de 30 dia~, contados da data em que se effectuar a entrada 
da pl"imeirn qunta do capital. 

Ministerio dos Negocios da Fazenua. - Rio de Janeiro, 28 
de Agosto de 1888. 

Communico a V. S., para seu conhecimento e devidos effeitos, 
que, tAndo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o 
recurso, transmittido com seu officio n. 65 de 6 de Julho proximo 
findo, inte~posto por J. V. Hall, na qualidade de presidente da. 
Companhia- Fabrica de Tecidos S. João- successom da sociedade 
em commandita Hall & Bellamy, da decisão pela qual essa Rece
beduria exigiu-lhe a revalidação do sello devido de todo o 
capital, na. importancia de 550:000$, por ter excedido o prazo da. 
30 dias marcado no art. 31, § 3•, do Regulamento annexo ao 
Decreto n. 8946 da 19 de Maio de 1883, contados do dia 28 de 
Novembro de 1887, em que ficou completamente constituída a 
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mesma sociedade, - resolTeu o referido Tribunal dar-lhe pro
vimento, por equidade, afim de ser a recorrente dispensada do 
pagamento da.revalidac;ão em q~e incorreu; ficando-lhe, Jl?rém, 
ma.r(lado o praz1>·de ló dias para 'pagar, cotn a taxa add1cional, 
o $ello simples, que deitou de satisfazer. em tempo. 

E, allegando a recorrente que,. não podendo as sociedades 
anonymas entrar em exercício nem praticar acto algum, sem 
que esteja archivallo no Registro das hypothecas • exemplar da 
folha diaria. em que tenham sido publicados os seus estatutos, 
só da data do re~istro é que se deve contar o mencionado prazo 
de 30 dias, caso seja este applicavel a uma sociedade anonyma 
como a de que se trata, cujo capital constituiu-se com bens 
pertencentes aos seus accionistas, - declaro a V. S. que, não 
podendo, na fôrma do art. 3• da Lei n. 3150 de 4 de Novembro 
de 1882, as sociedade . .; anonymus constituir-se effectivamente 
sinão depoi;; de slibscripto todo o capital social, e de definitiva. 
mente realizada em dinheiro a toa parte delle, o que equivale 
â. primeira chamada, e devendo sor contado o mencionado prazo 
de 30 tUas pam o pagamento do sello correspondente, tia. data 
em que se effectuar a entrada. da 1 a quota do capital, o que no 
caso vertente corresponde ao capital integral, bem procedeu essa 
Repartição contando o mesmo prazo do dia 28 de Novembro de 
1887, em que a. sociedade considerou-se definitivamente consti
tuída ; pois, o Fi:>co nada tem que ver com a formalidade do 
arehivamento •lo contracto, na Junta Commercial, e do Diario 
Official no Registro das hypothecas, de que depende tt validade 
das operações da mesma sociedade, o que é atreito diverso. 

Deus Guarde: a V. S.- J. Alfredo Corrêa da Oli'Oaira. 
Sr. Administrador da Itecebedoria do Rio de Janeiro. 

N. 71 - EM I DE SETEMBlW DE 1888 

Classifica as cidades e villa~ da Provincia do l~spirito Santo par~ 
pagamento do impqsto de industriM e profissõPs . 

. 
. Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro, 

de_ Setembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa da Oliveira, Presidente do Tribunal· do 
Thesouro Nacional, communicâ ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província do Espírito Santo, em resposta ao seu 
officio n. 26 de 21 de Maio proximo passado, que fica alterada a 
classificação das cidades e villas da- mesma Província, a que 
procedeu a dita Thesouraria, em cumprimento do art. 45 do Re-
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gulamento annexo ao Decreto n. 9870 de 22 de Fevereiro do 
corrente anno, para o pagamento das taxas lixas do imposto de 
industrias e prolissõcs; afim de se considerarem, na ta ot•dem 
sómente as cidades da · Victoria, !tapemrrim e C~Whoeira de 
ltapemirim, e na 2a as ·1e Rmevente e S. !\Iatheu~, como as 
demais cidades e villas. 

J. Al(n:do Corrêa de O!ivcim. 

N. 72- EM 4 DE SETEMB!W DE 1888 

Concede aos p<U}lletes da Jfcummonia Rob JI. Sloma n'.,, Li>1e os 
favores e privilegios Lie que gozam os paquetes d~~ linhas regul:tres. 
dP. na v<"gac;ãn a yapor. 

l\linistet·io dos Ne;;ocios da Faz:mda.- Rio de Janeil'o, 4 de 
Setembro de 1888. 

Communicoa V. S., para seu conh~?cimento e devi•los etreitos, 
que, conforme ref[Uet·erctrn Eduardo Johnston & c.a, na 'lllali
dade de procuradores da til'ma Rob M. Sloman & C. •, de liam
burgo, foram conco•lidos ao;; paquetes desta llrma, que na vo
gam enh·e os portos dos Estado'l-Unitlos e os do Bt'•lZil, sob 
a actual denomiwlçiio de Hw·mmonia Rob M. Sloman's, Line, 
os favores o fH'ivilegiÔ,; de que gozam o,; paquetes das linhas 
regulares de navegação a vapor; e não á Harmmol!ia Line 
Company, como se disse no A viso n. 13 de 30 de J;meiro 
do corrente anno, de accordo com o que p€diram aquelles nego
ciantes, no tOf[Uül'imento •Jue motivou n. expedição do citado 
aviso. n 

Deus Guarde a V. S.- J. Alf;·edo Corrêa de Oliveira.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandeg~ do Rio de Janeiro. 

l") Deu-se conhecimrutiJ ús Thes0ura.rias de s. Paulo c Bahia o 11 6 tf,~:-4tc 
rnez. 
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N. 73- EM 4 DE SETEMBRO DE 1888 

Manda despachar livre de direitos um monumento para ser colloeíMo 
S0ht·e o tumulo do naturalista &t)eco, Dr~ And~ Regnell. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro, 4 de 
Setembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.-Communico a v. Ex. que nesta data 
é expedida. a necessaria ordem a Alfandeg1 do Rio de Janeiro 
para o despacho, livre de direito;; de importaoão e expediente, 
do monumento que a Universidade de 'Upsal pretende erguer 
sobre o tumu1o do naturalista sueco, Dr. André Reg-neli, fa.1-
lecido em 1883 na cidade de Cald,l.S ; ficando asstm atten
dido o pedido que fez a mesma Universidade, pelo intermedio 
do Con;;ul Geral da Suecia. e Noruega nesta Córte, segnnio 
consta do A viso do Ministerio a cargo de V. Ex., n. 5 de 
23 de Junho proxinlo passado. 

Dem1 Guarde a V. Ex.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
A S. Ex. o Sr. Rodrigo Augusto da Silva. 

N. 74-EM 5 DE SETEMBRO DE 1888 

E' devido o impnto de transmissão nos casos de retro-venda. 

1\Iinisterio dos Negocio3 da Fazenda.- Rio de Janeiro, 5 de 
Setembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal llo 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul, que o mesmo Tribunal resolveu indeferir o recurso, 
transmittido com o seu otficio n. 71 de 23 de Julho proximo 
passado, interposto por Francisco José Antunes Barboza da 
decisão da dita Thesouraria, confirmatoria do despacho da 
Mesa de renda.s da cidade de Pelotas que negou-lhe a re- . 
stituição do imposto àe transmissão, pago pela compra, qu./ 
fez a Luiz Juvencio da Silva Leivas, com a clausula de retro
venda, de duas partes de terras e mattas, que reverterão 
ao vendedor dentro do prazo estipulado;- visto não ser o 
art. 18 do Regulamento de 31 de Março de 1874, invocado 
pelo recorrente, applica.vel ao caso de que se trata, nem 
achar-se este comprehendido nas hypotheses do art. 34 do 
mesmo regulamento, em que tem Jogar a restituição do re-
ferido imposto. · 

F.- Decisões de 1888 4 

J. Alfredo Corrêa de Oliveira. 

<AA:Pd\fi:J'Vv-· 
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N. 75 -EM 5 DE SETEMBRO IJE 1888 

Estão slijéitas a duas confel"encl:i.s as mercadorias que tiverem mais 
de uma taxa na Tarifa. 

Ministerio dos Nego~ios !la Fazr·nda.- Rio de Janeiro, 5 de 
Setemlmt de 1888. 

João Alfredo Col'r!~a de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacio~'tl, communica ao Sr. Inspector tia Thesou
raria ·do Fazenda da ·Provinçia de S. Paulo que o mesmo 
Tribunal, tendo presente o recurso transmittido com o seu 
officio n. HJI de 6 de Agosto proximo findo, interposto por 
Zeferino Barboza & c.a da decisão da Alfa.ndega d;t cidade 
!le Santos negando-lhes a restituicão da importancia dos di
reitos que de mais pagaram, por ditreren<;>a de qualidade de 
parto das mercadorias encontradas por occasião da conferencia 
da sabida, em um:t caixa marca L F & c., n. 189, submet
tida a despacho pela nota n. 354 de Fevereiro do corrente 
anuo, na qual verificou-se tambem o accrescimo de peso na 
mercadoria relati m á 1 a e á 3• addição da referida nota :
resolveu dar-lhe provimento, afim de restituir-se aos recor
rentes, por equidad'l, o qne se reconhecer ter Hido de mais 
cobrado, nttenta a eircnmstanci:t de h<tver o 1nspector da
quell<t Alfandega mandado indevidamente ao calculo a l'eferida 
nota, para o ffm de ser dispensada a l" conferencia, visto que 
as mercadorias declaradas nas suas 2a e 3' addicões têm mais 
de um::t taxa na Tarifa. 

J. Alfredo Corrêa de Olioeim. 

N. iô - EM 5 DE SETEMBRO DE 188R 

Os direitos das mercadorias imp3rtadM são pagos conforme a classi
ficação que taes mercaJorias têm na Tarifa. e não segundo odes
tino qtte se Jhes pretenda dar. 

Ministerio dos Negocios da F::tZenda.- Rio de Janeiro, 5 de 
Setembro de 1888. 

Communico a V. S., para seu conhecimento e devidos elfeitos, 
que o Tribunal do Thesouro Nacional resolveu indeferir o 
recurso a que se refere o seu officio n. 420 de 14 de Agosto 
proximo findo, interposto pelo Barão de Miranda da decisão 
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pela qual essa Inspectoria. negou-lhe a restituição dos direitos 
de consumo e addicionaes de 5 "/o pagos por 130.800 kilo
grammas de trilhos de f:Jrro e seus accessorios, que submetteu 
a ·despacho, por intermedio dos . negociantes Guimarães, 
Fontes & C." como « trilhos para estradas de !'erro :., isentos de 
direitos, na fórma da za parte do art. 802 d:t Tarifa em vigor, 
e mt conferencia verificou-se serem proprios para arma...:ens e 
usos semelhantes, sujeitos á taxa d<L 1 a parte do citado artigo ; 
visto não ser attendiv.el e. al!egação do recorrente de que os 
trilhos em questão são destinados á estrada de ferro de seu 
engenho central 1 em Campos, desde que os direitos são pagos 
conforme a classificação que (t mercadoria tem na Tarifa, e não 
conforme o destino que se lhe pretenda dar. 

Deus Guarde. a V. S.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
Sr. Conselheiro lnspector da Alfandegado mo de Janeiro. 

N. 77 - EM 6 DE SETEMBRO DE 1888 

Deferimento tle UIU recur~o R obre isenção de pagamento do imposto de 
industrms e pt•olissões. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
6 de Setembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província de Pernambuco que o mesmo Tribunal, 
tendo presente o recurso, transmittido com o seu officio n. 67 de 
ll de Junho proximo passado, interposto por Salazar & c. a da 
decisão da dita Thesouraria confirmando a da Recebedoria das 
rendas internas, que negou-lhes a isenção, que pediram, do pa
gamento do imposto rie industrias e profissões relativo ao 2• se
mestre do exercido de 1886-1887, por terem em 24 de vezembro 
de 1886 transrerido o seu estabelecimento de um para outro 
predio: -resolveu dar-lhe provimento, visto ser applicavel ao 
caso de que se trata a disposição do art. 35, n. 2, do Regula
mento annexo ao Decreto n. 5690 de 15 de Julho de 1879; 
porquanto acha-se provado que o predio n. 58 da rua do Bom 
Jesus, em que se. achavam os recorrentes, foi desoccupado 
naquella data, passando elles a constituir outra sociedade á rua 
do 1\tarquez de Olinda, conforme participaram à mencionada 
Recebedoria em 13 de Janeiro de 1887. · 

J. Alfi·edo Con·êa de Olituira. 

~d'VtAJO 
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N. 73 ..... EM 10 DE SETEMBRO DE 1888 

Os títulos de nomeação de Presidente e Secretario de ProTincia 
estio sujeitos ao sello do n. 1 § 5° da tabella A do RegulamenLo de 
19 de Maio de 1883. 

Mínisterio dos Negocias da Fnenda.- Rio de Janeiro, 10 de 
Setembro de 1888. 

João Alfredo· Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de 
Fazenda da Província do Ceará que não póde ser approvado o seu 
acto decidindo em sessão da Junta, segundo consta do olficio da 
mesma Thesouraria n. 3G de 2 de Julho ultimo, que das nomeações 
d.e Presidente e Secretario de .Província é devido .o sello de 5 °/0 , 

por se acharem comprehendtdas no§ 5°, n. 7, da tabella A do 
Regulamento annexo ao Decreto n. 8946 de 19 de Maio de 1883; 
porquanto taes nomeaçõe5 estão sujeitas aos novos e velhos 
direitos, aos emolumentos e ao sello, consolidados nas taxas do 
n. 1, § 5°, da citada tabella; cumprindo, portanto, que, na 
cobrança do sello de que traht a Circular n. 22 de 22 de 
Janeiro de 1884, o Sr. Inspector i.enha em vista o di:;posto no 
§ 3o da de n. 17 de 6 do mez proximo passado. 

Outro>im, recommenda-lhe que se abstenha de consultar o 
Thesouro relativamente aos casos pendentes de decisão, sobre os 
quaes deverá proferir o seu despacho, e delle facultar o recurso 
ás partes, como est[lbelecem divers:1s ordens deste Ministerio. 

J. Alfi·edo Corrêa de Olitleira. 

N. 79- EM 11 DE S 1'. TEMBRO DE 1888 

O! Senadores e Conselheiros de Estado não têm honras de grandeu, 

:t.Iinisteriodos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, li de 
Setembro de 1888. 

Por officio de 6 de Julho ultimo communicou-me V. S. qu& 
alguns Senadores e Conselheiros de Estado, agraciados ultima
mente com o titulo de Visconde com honra:; de grandeza, man
dando pagar o sello dos respectivos titulos e sendo-lhes exigida 
a maior taxa marcada no § go da tabella B do Regulamento do 
sello, na importancia de l :653$750, objectaram que, possuindo 
.aquellas honras, só estavam sujeitos á taxa menor de I :076$250. 
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Nã;, sabendo V. S. que a grandeza confira outras honras que 
. não sejam a do tratamento de Excellencia, e já a tendo os Sena
dores e Conselheiros de Estado, parecia a V. S. procedente a. 
objecção. 

Em solução a duvida exposta, cabe-me declarar a V. S. que os. 
Senaclores e Conselheiros de Estado não têm .honras de grandeza; 

. Estas honras andam annexas aos títulos de Duque, Marquez e 
Conde ; precisando os Viscondes e Barões, para dellas gozarem, 
quo por decreto especial assim se declare. Não lhes basta o 
tratamento de Excelle'ncia para gozar de b.es honras, aliás um" 
cousa valeria a outra. 

O Regulamento do sello de 19 de Maio de 1883 não as equipara, 
porém, ante;; as distingue, e nos ns. 7 e 9 da tabella 1:"1 lhes 
assigna sello differente, dando preeminencia ás honras de gran
deza. 

Deve, pois, V. S. exigir dos títulos de Visconde com grandeza 
o imposto rJ, que. estão sujeitos pelo Regulamento do sello. 

Deus Guarde a V. S.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
Sr. Administrador da Recebedoria ao Rio de Janeiro. 

N. 80 -EM 11 DE SETEMBRO DE 1888 

Approva um acto da Inspectoria da Alfantlega de Porto Al~gre, sobre 
mercadorias estrangeiras navegadas por cabotagem, appreheudi
daq por uma Mesa de rendas proviuciaes. 

Ministerio dos Negocios da Fazenrb.- Rio de Janeiro, 11 
de Setembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Olivei:-a, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Alfandegada 
cidade de Porto Alegre, em confirmotção do telegr.tmma de 5 do 
corrente mez, que foi regular o seu procedimento mandando 
recolher, segundo dá conta no de 26 de Agosto ultimo, a um dos 
arm~tzens da me3ma Repartição, as mercadorias estrangeit·as 
navegadas por cabotagem, cuja apprehensão foi effectuada pela 
Mesa de rendas provinciaes a bordo de um navio no :.mcoradouro; 
bem assim, não attendendo, visto ser contraria ao que dispõe o 
art. 590 da Consolidação das Leis das Alfaudeg,ts, a requisição, 
feita pela mencionada Mesa de rendas, de tlC>trem á disposiçãe 
desta as referidas mercadorias, por ter a Presidencü\ julgade 
procedente aquella apprehensão. 

Recommenda-lhe, entretanto, que dê conhecimento a dita. 
Presidencia das razões que determinaram o seu procedimento M 
caso de que se trata. 

J. Al{red(l Corria ele Oliveira. 
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N. 81 -EM 12 DE SETEMBRO DE 1888 

Declara o sello que se deve cobrar pela nomeação de um Official de 
Fazenda readmittido no serviço. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 12· 
de Setembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu Aviso n. 1400 de3de 
Agosto proximo findo cabe-me declarar a V. Ex. que o sello 
devido pela nomeação do Otficia1 do Corpo de Fazenda da Armada 
Nacional íeadmittido no serviço publico, é o de que tz-c1ta o n. 2 
da Circula n. 17 de 6 do mesmo mez, de que remetto a V. Ex. 
o exempl r junto. 

Deus G arde a V. Ex.- J. Alf,·edo Corrêa de Oliveira.
A S.·Ex. f Sr. Luiz Antonio Vieira rla Silva. • 

I 

N. 82- EM 12 DE SETEMBRO DE 1888 

Classifica as cidades e villas da Província do Ceará, para pagamento 
do imposto de inclustrias e profissões. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 12 
de Setembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província do Ceara, em re,;posta ao seu 
otficio n. 11 de 8 de Agosto proximo Iludo, que fica alterada a 
classific:1ção das cidades e villas da mesma Província, a que pro
cedeu a dita Thesouraria, em cumprimento do art. 45 do Regu
lamento annexo ao Decreto n. !.J8i0 de 22 de FeverPiro do cor
rente anno, para o pagamento das taxas fixas do imposto de 
industrias e profissõe~ i afim de se considerarem, na primeira 
ordem sómente a cidaae da Fortaleza, e na segunda todas as 
outras cidades e villas da Província. 

J. Al(1·edo Corrêa de Oliveira. 
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N. 83 - EM 15 DE SETEMBRO DE 1888 

:Não podem sér cônsiderad~~os- correspondenci~~o omci~~ol .~as remessas 
· de fundos feitas peios exactores ger~~oes ou provinciaes ás Repàr

tições 11o que são subordin~~odos. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 15 
de Setembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Devolvendo a v. Ex. os inclusos papeis 
que vieram annexos ao seu A viso n. 24 de ao de Agosto proxtmo 
tindo, cabe-me declarar-lhe que, correndo, na fórma da Ordem 
n. 670 de ll de Dezembro de 1879, por conta da porcentagem 
que percebem os Administradores das Mesas de rendas e os Col
lectores, as despezas com o aluguel de casa para as estações a 
seu cargo, compra de livros, gratificação a agentes, e com o 
demais expediente ; e achando--se comprehendida em taes des
pezas a que é relativa a entrega dos saldos da renda arrecadada, 
quer seja e1fectuada pelo intermedi" do Correio, quer pelos pro~ 
prios exactores ou seus procuradores ; não ha motivo para se 
consitlerar correspondencia otHcial, e como tal isenta do paga
mento do porte, .as remessas de fundos feitas pelos exactores 
geraes ou provinciaes ás Repartições a que são subordinados. 

Deus Guarde a V. Ex.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
A S. Ex. o Sr. Antonio da Silva Prado. 

N. 84 -EM 18 DE SETEMBRO DE 1888 

O pedido de isenção de direitos de objectos para uso tl(}s Consulados 
de,·c ser feito pe 1M re~peclh·M Legações. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 18 
de Setembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- F.m resposta ao sen Avisa n. 8 de 24 de 
Agosto proximo findo, cabe-me declarar a V. Ex. que o Governo 
Imperial concede isenção de direitos de importaç:Io e expediente 
aos objectos que os Consules estrangeiros recebem dos respecti
vo.s Governos para uso dos Consulados a seu cargo, como ban
detras, escudos de armas, sellos e outros ; desde que seja isso 
solicit.ar~o a este Mini!!~erio pela_ Legação. competente, a qual 
devera Juuta.r ao seu pedtdo a rela.çao dos obJectos qtte tenham de 
ser despachados livres de direitos. 

Deus Guarde a V. Ex:;-, J. Al(red:J Cor,..éa de Otiveira.
A S. Ex. o Sr. Rodrigo Augusto da Silva. 

o.AA:AP~ 
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N~ 85 - EM 19 DE SETEMBRO DE 18S8 

Aubrisa a se deduzir em folha as importancias com que contri· 
buem o~ 'sacias da «Sociedade Geral de. Beneficencia dos Empre
gados da Alfandega do Rio de Jn.neiro " para o fundo social. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de J~neiro, 19 de 
Setembro de 1888. 

Communico a V. S., p~ra seu conhecimento e devidos e !feitos, 
qne foi deferido o requerimento, transmittido com seu officio 
n. 303 de 15 de Junho do corrente anno, em que a adminis
tração da « Sociedade Geral de lleneticeneia dos Empregados da 
Alfandcga do Rio de Janeiro » pedi::t que fossem deduzidns nas 
folhas de pagamento dos vencimentos dos seus associados as 
quantias com qne contribuem mensalmente para o fundo social ; 
comtanto que venham discr!rninadas nas ditas folhas as quantias 
a tleduzir o o liquitlo a receber, sendo a importancia descontada 
entren-no ao thc~oureiro da • Assocínção, c passando ccrtilicado 
do t nSo o OIIIJH'ogado qnn assistir ao pagamento; se:n que o The
.SOUI'O e os empregados da i':1gadoria tenham a menor respon
sabilidade. 

Deus Guarde a V. S.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro. 

N. 86- EM 19 DE SETEMBRO DE 1888 

Mandlt estabelecer na ;, lfandega do f{ i o de Janeiro um pont•J ]l:\r:t a 
venda de e~t'tmpilha~ do sello a<lhesivo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 19 
de Setembro de 1888. 

Tenrlo em vista a in formação pt'estatht em seu officio n. 435 de 
21 de Agosto proximo flntlo, endereçado it Dil'ectoria Ger<tl das 
Rendas Publicas, sobre o pedido constante do memorial a elle 
i unto, autoriso a V. s. pal'a estabelecer nessa Alfandeg:\ um 
lonto onde o commercio possa supprir-se de estampilhas do sello 
idhesivo; sendo designado para esse fim um empregado da 
nesma Repwtiçfio, que p!'estando fiança itionea, e sem prejuizo 
los trab~tlho3 a seu cargo, se incumba da venda de taes cstam
lilhas, p3la qual perceberá a commissão de 2 "/o, além tios res
lectivos vencimentos, tlelluzitla d•t importanci:t arrecad•tda: 
leventio prover-se na Casa tia l\loerh das estampilhas que forem 
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precisas, ate â. importaneia da respectiva fiança, na fórma do 
ilisposto no art. 57 do Regulamento annexo ao Decreto n. 8946 
de 19 de Maio de 1883, recolher diariamente ao cofre dessa 
Alfandega a quantia que tiver arrecadado, e prestar semanal
mente contas â. vista do balanço a que procederão o Ajudante 
desstt Inspectoria. e o Chefe da 2a Secção. . 

Além das cautelas que ficam indicadas, pOderá V. S. adaptar 
quaesqner outras que a experiencia aconselhar no interesse da 
Fazenda Nacional. 

Deus Guarde a V. S.- J. Alfredo Corrêa de OUveira.
Sr. Conselheiro Inspector d;t Alfandegado Rio de Janeiro. 

N. R7 -EM 22 DE SETEMBRO DE 1888 

Declara que a aferição dos medidores de gaz deve continuar a ser 
feita peln. Illu~trissima Caniara Mtmicipal. 

Ministerio dos Negocio3 da Fazenda.- Rio de JanE-iro, 22 de 
Setembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- E!D resposta á consulta de V. Ex., em A viso 
11. 35 de 14 de Abril proximo passado, fenho a declarar que, em 
virtude da Lei do 1• de Outubro de 1828, na parte em que conferiu 
ás Camar.ts Municipaes a attribuição de aferir pesos e medidas, 
como providencia para fidelidade e exactidão do mesmo serviço, 
deve continuar a ser feita pela lllma. Camara ~iunicipal da 
Córte a aferição dos medidores de gaz, embora as conveniencias da 
fiscalização exijam que igual verificação tenha logar na Inspe
ctoria da illuminação publica. 

Os decl'etos expedidos pelo Poder Executivo reorganizando o 
mesmo serviço, não potlem antmllar disposição organica das 
Càmaras Municipaes, de que ellas auferem recursos para fazer 
face as despezas a seu cargo; direito reconhecido implicitamente 
no Decreto n. 7933 de 11 de Dezembro de 1880, quando, dando, 
no art. 14, a.o Inspector da illuminação ess·1 incumbencia, 
declarou que tal disposição não contrariaria qualquer postura da. 
Illma. Camara Municipal d~t Càrte sohre afet•içã.o. 

Deus Guarde a v. Ex.-J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
A S. Ex. o Sr. Antonio da Silva Prado. 
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N. 88 - EM 24 DE SETEMBRO· DE 1888 

ProvimentJ de um recurso sobre multa. imposta em um despacho de 
' borracha em tecido de algodão. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeir·o, 24 de 
Setembro de 1888. 

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional 
o recurso de revista transmittido por V. S., com seu officio 
n. 440 de 29 de Agosto proximo findo, interposto por Frank & 
C. a da decisão pela qual essa Inspectoria impoz-lhes a multa de 
direitos em dobro por 48 pares de polainas ou perneiras de 
couro, sujeitos á taxa de 3SOOO o par, na fórma do art. 50 da 
T:wifa em vigor, encontrados na conferencia de sahida da mer
cadol'ia submettida a despacho pda nota n. 8912 de 14 de 
.Tunho do corrente anno, juntamente com 18 kilogrammas de 
«obra'> de borracha em tecido de algodão», sujeitas á taxa de 
3$200 por kilogramma, do art. IOG5 da citada Tarifa, em los-ar 
de 80 kilogrammas mencion:vlos na mesma nota ; o refertdo 
Tribunal: · 

Considerando que, no caso de que se trata, não cabo a multa 
por diiTerença de fJtlalidadc, a que se refere o art. 503, § 1 ", da 
Consolidação das Leis das Alfandegas e Mesas de rendas, pot•que 
nã• • se verificou a dilfeeença de taxas, na razão de 50 o 1 o para. 
mai:>, entre a meecadoria declarad:t e a encontrada na conferen
cia ; nem a de expediente do§ 2° do dito artigo, desde que não 
houve ;1ccrescimo, e sini diminuição nos direitos ; · 

CotBitlerando que, comparado~ os direitos a que estavam 
suj<~itos os 80 kilooorammas de «obras de borr•acha em tecido de 
algodão», declararlos na 2• audição da nob do despacho, com os 
dos 18 kilogrammas desta mercadori<l. reunidns aos 48 p:~res 
de polainas de couro, verificados na mesma arldição, é evidente 
que os recorrentes propunham-se a pagar importancia superior 
á dcYida; hypothese prevista nas Imperiaes Resoluções de Con
sulta, da, Secção de Far.en<la do Conselho rle Estado de 17 de 
Janeiro de 18ô9 e 22 rle Dezembro de 1883, e Decisão de 21 de 
Agosto de 1884 ; 

Considerando que a reclamação dos recorrentes é identica a de 
Cardozo & C.•, que foi deferida pela decisão constante da Ordem 
de 9 de Agosto de 1885 ; 

Con-,iderando que, a -vista do disposto no art. 494 da citada 
consolitlação, a nota não poditt ser mandada ao calculo, dis
pensando-se a I a con ferencia, uma. vez que as mercadorias 
não. foram nella propostas a de,;;pacho como de qualidade su
perior·; 

Considerando que na dita nota, não se acham as declarações 
do Conferente de ..- conferirem as mercadorias, e quaes as taxas 
a que estão sujeitas,- como expressamente exige o art. 500, 
§ 3", da mencionada consolidação; 
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Considerando finalmente que a nota do despacho. além de não 
ter as e3pecificações do art. 46 das disposições preliminares da 
Tarifa, não se acha rubricada pelo Conferente : 

Resolveu dar provimento ao recurso, afim de serem os re
correntes relevados da multa que lhes foi imposta por essa 
Inspectoria, e mandar recommenaar-lhe a execução das disposi
ções que deixaram de ser observadas no processo do llespacho 
da mercadoria em questão. . . 

O que communico a v. S. para seu conhecimento e devidos 
atreitos. 

Deus Guarde a V. S. - J. Al(1·edo Corrêa ele Oli'lleira.
Sr. Conselheiro Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro. 

N. 89 - EM 25 DE SETEMBRO DE 1888 

Declara que as despezas de medição e outrM dos terrenos de marinhas 
devem correr por conta de quem os pre!entler. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio do .Janeiro, 25 de 
Setembro de 1888. 

lllm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para o devido conheci
mento, em resposta ao seu officio n. 30 de 7 de Agosto proximo 
passado, e atfm de que se sirva fazel-o constar á Camara 
.Municipal da villa de Abrantes nessa Província, que a despeza 
de medições e demarcações dos terrenos que ainda se acharem 
devolutas na extincta aldeia daquelle nome, deve, nos termos 
da Circular de 12 de Dezembro de 1887, correr por conta dos 
indivíduos que os pretenderem por aforamento, consultado pre
viamente o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Pu
blicas sobre a possibilidade da concessão, como determina a 
Circ~liar de 4 •de Abril do mesmo anno; pelo que nesta. data 
transmitto ao referido Ministerio a representação daquella Ca
mara, que acompanhou o seu citado officio, afim de que a tome 
na consideração que merecer. 

A Camara Municipal no seu interesse deve entender-se com os 
pretendentes relativamente á medição e demarcação, exigidas 
sómente nas primeiras concessões, e dispensai-os ou não desse 
onus, conforme lhe parecer mais conveniente. 

Deus Guarde a. V. Ex.-J. Alfredo Corrêa de OlirJeira.
A S. Ex. o Sr. Presidente da Província da R~·--._ 

~(..1\lír.l "·~-"""""' \~ . . ·if~~)l 
\'-. .. !. 
'>, IJ, '"' .; 

·~.~~-,_:[)_E_;'\~ ;c~~~ 
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N. 90 - EM 27 DE SETEMBRO DE 1888 

Provimento de um r~curso sobre restituição do imposto de industria.s 
e pwfissões. 

Mini:>terio dos Negocio;; da Fazenda.- Rio de Janeiro 27 de 
Setembro do 1888. 

João Airado Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thosouro aciona!, communica ao Sr. Inspector da Thesoumria 
de Fazen da Prwincüt das Ala.(J"óas que o mesmo Tribunal, 
tendo pres nte o recur;;o, tran ;mitti(fo com o seu olficio n. 29 de 
3 de Ago to proxirno findo, interposto pelo Dr. José Leandro 
Martins Sqares da decisfio da dita Thesouraria que negou-lhe a 
reslituiçãoj de 96$000, proveniente do imposto de industria-; e 
profissõe;; pago na Alfandega da cid tde do Penedo, nos exercícios 
de 1882-1883 a 1886-1887, quando jiL o havia satisfeito na Me!la 
do rondas de Villa Nova, na Província ele Sergipe, resolveu 
tomar conhecimento da reclamação do recorrente, afim de que se 
etrectne pela dita Mesa de renda;; a restituição requerida; visto 
que o lançamento do imposto de que se trata devera recahir 
sómente no escriptorio da cirlalle do Penello, onde o recorrente 
exerce a profissão de Advogado, e não simultaneamente sobre 
a casa de sua residencia na Província limitrophe; deduzindo-se, 
porém, d1t referida quantia a pa1•te que se verificnr achar-se 
prescripta. 

J. Alfredo Corraa de Oliveira. 

N. 91 - EM 27 DE SETEMBRO DE 1888 

O lançamento do impost•) de industria~ e profis'lões deve recahir só
mente sobre o predio em que o individuo exercer a. su''· industria. 
011 profissiio, e niio simultaneamente sobre o da sua rl•sidencia. 

Ministerio dos Negocios da Fn.wmla.- Rio de Janeiro, 27 de 
Setembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Pre . .;idente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria do Fazenda da Provincia de Sergipe, para os devidos 
effeitos, que o mesmo Tribunal, tomando corihecimonto do re-
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curso transmittido pela Thesouraría de Fazenda da Província 
~as Alagôas em . officio n. 29 de 3 de Agosto proximo findo, 
interposto pelo Dr. José Leandro Martins Soares da decisito 
desta ultima Repartição, que negou-lhe a restituição da 
quantilt de 96$900, proveniente do imposto de industrias e 
profissões pago na Alfandega da cidade do Penedo, nos exer
cícios de 1882-1883 a 1886-1887, quando já o havia satisfeito 
na Mesa de rend1s de Vílla Nova, em Sergipe, resolveu dar 
provimento ao mesmo recurso, afim de que a restituição re
querida se e:trectue por aquella Mesa de rendas ; visto que 
o lan~amento do imposto de que se trata deverá recahir só
mente no escriptorio da cidade do Penedo, onde o recorrente 
exerce a profissão de Advogado, e não simultaneamente sobre 
a casa de sua residencia na província limitrophe ; deduzin
do-se, porém, da referida quantia a parte que se verificar 
~char-se prescripta. 

J. Alfredo Corrêa de Oliveira. 

N. 92- EM 27 DE SETEMBRO DE 1888 

Declara o vencimento de um empregado removido de •rma para 
outra repartição de Fazenda, 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 27 de 
Setembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, em deferimento á petição, transmittida 
com officio da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Paulo 
n. 146 de 6 de Junho pro1:imo passado, na qual o 1° Es
cripturario da mesma Repartição, Francisco José Fialho Filho, 
rec1ama contra o desp1cho negando-lhe o abono do ordenado 
do logar de Inspector da Alfandega de Aracaju, desde 3 de 
Janeiro de 1887, em que foi desligado della, até 2 de Fe
vereiro seguinte, em que tomou posse e entrou no exercício 
do de 1° Escripturario da referida Thesouraria, autorisa o 
respectivo Sr. Inspector para mandar pagar ao supplicante 
o ordeulv.!o relativo áque1le espaço de tempo, visto a elle 
ter direito de conformidade com a Imperial Resolução de Con
sulta da Secção de Fazenda do Conse1ho de Estado de 29 de 
Setembro de 1860 e com as Ordens n. 77 de 14 de Fevereiro 
de 1879, de 20 de Abril de 1886, de 6 de Setembro de 1887 
e de 17 de Julho protimo findo. 

J. Alfredo Corr~a diJ Oliveira. 
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N. 03 -EM 28 DE SETEMBRO DE 1888 

AR cnlonias militares e agt"icolas estão isentas de qualquer írtgerencia. 
por p~trte das Repartições geraes, provinciaes e municipaes. 

1\linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 28 de 
Setemhro de 1888. 

111m.' e Exm. Sr.- Devolvendo os inclusos papeis que vie
r:nn com~seu A viso de 30 de Agosto proximo findo, relativos 
á reclam, ção dirigida a V. Ex. por alguns negociantes e co
lonos resilentes na colonia militar <lo Alto-Uruguay, sobre 
pagament de multas e impostos exigidos pela Camara Mu
nicipal e ela Collectoria das rendas geraes e provinciaes da 
villa de $anta Antonio da Palmeira, na Província de S. Pedro 
dfl Rio Grande do Sul, cabe-me declarar a V. Ex. que, como 
bem opinou a Secção competente da Secretaria do Ministerio 
a cargo de Y. Ex., as colonias militares e agrícolas estão 
i~entn~ de toda e q_mt!quer inger.e~JCia por parte das. Re{la!
tlções geraes, provmcmes o mumctpaes, attenta a dtspo~tçao 
do Regulamento annexo ao Decreto n. 378,! de 19 de Janeiro 
do 1887, conforme já foi decidillo e consta do Aviso n. 519 
dirigido por este .l\linist?rio ao dos Negocias da Agricultura, 
Commercio e Obras Pullltcas em 30 de Setembro de 1879. 

Deas Guarde a·v. Ex.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira,
.\. S. Ex. o Sr. Thomar. Jllsé Coelho de Almeida. 

N. 9-!- E:\I 3 DE OUTUBRO DE 1888 

.\ pprova a c reação de uma Collectoria de rendas geraes na cidade de 
'fres Coraçiies do Rio Verde. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 3 de 
Outubro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Olh-eira, Presidente do Tribunal do 
Thesonro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fa1.enda da Provincia de Minas Gemes que fica approvada a 
deliberação que tomou em sessão da Junta, segundo consta do 
sen o111cio n. 81 de 19 de Setembro proximo findo, de crear uma 
Collectoria de remias geraes na cidade de Tres Corações do 
Rio Verde, lotando provisoriamente em 10:000~ a resJlectiva 
renda, e fixando na G• parte da mesma quantia a fiança do Col
lector, e na 12• a do Escrivão; bem assim, de arbitrar em 25 °/o 
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a porcentagem que deverão vencer, sendo 15 °/o ao Jo e 10 °/0 

ao 2°, e de nomear .Sebástião .. Tosé de Paivu. para o logar de 
Collector e Antonio Augusto ~into Ribeiro para o de Escrhãq. 
· Reoommenda, porém, ao dtto Sr. ln:;pector que preste as 

demais informações exigidas pela Circular n. 217 de 16 de 
Junho de 1873. 

J. Alfredo Co1·rêa de Oliveira. 

N. 95- EM 4 DE OUTUBRO DE 1888 

No caso de sonegação de imposto de transmissão é devida a multa 
sobre a importancia total da tran.~acção. 

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 4 de 
Outubro de 1888. 

João Alfredo Corrê:t de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communicu. ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província de S. Paulo que foi presente ao mesmo 
Trirunal o recurso, transmittido com seu olficio n. 152 de 18 de 
Junho ultimo, interposto por ,Bento de Almehla Prado e Raphael 
de Moura Campos da decisão pela qual a dita Thesour,tria -
reformando o despacho da Collectoria das rendas goraes do mu
nicípio de Tieté, na parte em que impoz-lhes a multa de 30 •/., 
de conformidade cgm o art. 42 do Regulamento annexo ao 
Decreto n. 5581 de 31 de Março de 1874, sobre a qnantht de 
17:000$, por que o segundo comprou ao primeiro, por es
criptura de 10 de Outubro de 1887, uma. fazenda de café; em 
razão de ter sido satisfeito o imposto de transmissão de pro
priedade sómente sobre 10:000$- mandou que a dita multa 
fosse cobrada sobre a differença de 7:000$000. 

E o referido Tribunal, attendendo a que da exposição feita pela 
dita Collectoria em olflcio de. 14 de Abril do corrente anno, 
consta que houve declaração voluntaria da sonegação do im
posto, resolveu dar provimento ao recurso de que se trata1 atim 
ae serem relevados os recorrentes da multa que lhes foi imposta, 
e cobrar-se sómente o imposto que deixou do ser pago sobre a 
mencionada differença, de accordo com as dccisõe:> const:tntes das 
Ordens .n. 298 de 23 de Setembro de 1867 e n. 317 de 8 de No
vembro de 1870, e Aviso n. 143 de 23 de Agosto de 1882; sendo 
que, !!O caso contrario, era exigível a multa sobre a importancia 
integral da transacção, na ffirma do disposto no art. 12 da Lei 
n. mm de 26 de Setembro de 1857, no supracitado art. 42;-e-:nt~r -~ 
Ordem n. 66 de 17 de Março de 1884. J· .. \ ( ,1 ;- ~---

' /",• 

.y 
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Tem, porém, fundamento a allegação dos recorrentes de que 
a sonegação do imposto só $. autoridade judiciaria compete 
apurar, cabendo iL autoridade. administrativa impór a multa 
depois da verificação da fraude, na fórma do art. 37 do me~!lcio
naao regulamento; porquanto, de accordo com a Imperial Re
solução de Consulta da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, 
de 4 de Abril do corrente anuo, a prova da fraude perante o 
Poder Judiciario deve sempre preceder a imposição da dita 
multa pela autoridade fiscal. 

J. Alfredo Corrêa de Oliveira. 

N. 95 - EM 8 DE OUTUBRO DE 1888 

Nega provimento a um recurso sobre raversão de uma pensão, 

l\linisterio do3 Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 8 de 
Outubro de 1888. 

Communico a V. S., para seu conhecimento e devidos effeitos, 
que Sua Magestade o Imperador, Conformando-se, por Sua Im
perial Resolução de 15 de Setembro proximo findo, com o p:trecer 
da Secção de Fazenda do Conselho de Estado, Houve por bem 
Negar provimento ao recurso interposto por D. Maria do Espírito 
Santo Leal e D. Gertrudes da. Pureza Leal Vallim, do despachg 
pelo qual este Ministerio declarou prescripto.o seu direito à re
versão da pensão anntial de 825$ concedida pelo Decreto le
gislativo de 29 de Agosto de 1832 a sua mãe, D. Mathilde Emilia 
de Vasconcellos Pinto Leal, na qualidade de viuvtt do Conselheiro 
de Fazenda aposentado José Frctncisco Leal, e a seus cinco filhos; 
- pot·quanto, tendo fallecido a referida D. Mathilde em Se
tembro de 1877, e só havendo as recorrentes requerido a reversão 
de que se trata em Outubro de 1887, outra não .podia ser a de
cisão administrativa, expresso como se acha no art. 3• do De
creto n. 857 de 12 de Novembro de 1851 -que tanto incorre em 
prescripção o que deixa de legalisar e fazer reconhecer o seu 
direito em tempo, como o que, depois de legalisado e reconhe
cido o mesmo direito, deixa de reclamar o pagamento por mais 
de cinco annos. 

Deus Guarde a V. S.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 
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N. 'fTI - EM 9 DE OUTUBRO J;)E 1888 

Detere 1liD pild.i.4o ie t'e~t~W.içiLo do iQlpoBW de t"'aJ;~smi~são .. f;le 
t~ . propriedade. . 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, c;) de 
Outubro de 1888. 

Foi presente a. Sua Magestade o Imperador o recurso interpoato 
por José Lopes da Camara e outro, da decisão do TribUBal d.o 
Thesouro Nacional ct·ue confir~ou o despacho pelo qual essa. &e,. 
cebedoria in1leferiu Q requerim~nto em que LourenQO T.e,ixeira 
Borges, de qnern são eessionarios, pedi~ a restituiQIW da qua..D;f.ül, 
tle 11:273$662, pr.;>venieote da taxa.de 10 °/o que lhe foi eLigif;1a.1 
além de igual taxa que já havia. sido paga, de i_mposto de tr.aos. 
missão de propriedade dos ~emanescentes da herança que .co'u,. 
beram ao referido Borges, na qualidade de cessionario dos \ler
deiros legítimos de José :Lopes, em virtude da decl~~oração de 
nullidarle, qne obteve, das verhfl,s testamenta.rias pelas quaes.este 
deixara á Ordem Terceira do Senhor Bom Jesus llO apolices da 
divida publica do Braz i! e os .ditos remanescentes ; fundando-se 
a exigencia destll. Repartição em que os herdeiros de José Lopes 
deviam ser considerados- collateraes além do 2° grau,- e por 
consequencia esta.Yam sujeitos a direitos na razão de 20°/o, na 
fórma do art. 2<>, § 3°, da tabella do Regulamento a.n~exo _1).0 
Decreto n. 2707 de 15 de. Dezembro de 18®, que v:igora,va ~a. 
época em que foi ~ à t&X$de 10 °/o.ao inventario ,a que se 
havia procedido pelo Juizo da Provedoria. . 

E o mesmo Augusto Senhor, Conformando-se, por Sua lmpe.o 
rial Resolução de 15 de Setembro prQximo findo, com o parecer 
da Secção de Fazenda. do Conselho de Estado, Houve .porb~ Dar 
provimento ao recurso de que se trata, afim de ser refttituid4o 
aos recorrentes a supramencionada di:ff'erença de ll: 273$662 
entre a taxa de 20 °/0 que lhes foi exigida e a de lO 0/ 0 que já 
havia sido paga;- porquanto, acha-se provado pelos documen
tos que instrutram a acção de nullidade das verbas teshmenta
rias e a petição de herança intentada por Lourenço Borges e 
firmada pelas senten(}l\s proferidas no Juizo competente -que 
os herdetros, representados pelo mesmo Borges, são primeiros 
sobrinhos de José Lopes, entrando por isso na categoria de col
lateraes dentro do 2° grau por direito canonico; e por Pll-rte d!)o 
Fazenda Nacional não se adduz, nem ao menos se allega razão 
alguma pela qualse ponha em duvida a verdade do .. dito facto, 
ou que tenha por eft'eito infirmar a significação da sentença no 
ponto ventilatJo. . " 

O que communico a V. S., par.t seu conhecimento e devitM. 
execução. 

Deus Guarde a V. s.- J. Alfredo ~~ ~~m;=_..:. 
Sr. Administrador da. Recebedoria do Rio de~~ \\f r, Á 0 A (' ·1 ~, , -· 
~ ,..... . /) 

F.- Decisões de 1888 5 / :'.' ' J; 
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IN. 98 - EM 9 DE OUTUBRO DE 1888 
I 

Indeferimen~o de um recurso sobre restituição de direitos de con8umo. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 9 
de Outubro de 1888. 

Foi presente a Sua Magestade o Imperador o recurso inter
posto peht Companhia estrada de ferro Leonoldina, do despacho 
deste Ministerio, de l7 de Novembro de 1886, que negou-lhe a 
restituiçi\.o da quantia de 2:556$410, proveniente dos direitos de 
consumo que pagou na Alfandeg:1 do Rio de Janeiro, no exer
cício de 1885-1886, por 500 barrica.<> com cimento, 50 caixas de 
dinamite, 11.453 kilogrammas de arame de ferro e cobre, e do 
accrescimo de 50 kilogrammas encontr.•do no despacho o. 2346 
de Outubro do mesmo anno, e rla dilferença por erro de calculo 
veriticada no despacho n. 3841; por não serem taes artigos de 
u,:o exclusivo das estradas de ferro, principalmente das que dão 
por empreitada suas obras de construcção. 

E o nesmo Augusto Senhor, Tendo ouvido a semelhante res
peito a Secção de Fazenda do Con.;;;elho de Estado, Houve por bem, 
por Sua l•nperial Resolução dt3 15 de Setembro proximo lindo, Ne
gar provimento ao recurso de que se trata; porquanto, o facto ai
legado pela recorrente - de terem sido os ditos artigos inclu'dos 
em isenções anteriores - não exime o Governo Imperial de 
restringil-os posteriormente, de~rie que ficar demonstrado não 
serem de uso exclusivo e especial das emprezas favorecidas. 

O que communico a V. S., para seu conhecimento e devidos 
eft'eitos. 

Deus Guarde a V. S. - J. Alfredo Con·êa de Oliveira.
Sr. Conselheiro Director Geral da-<> Rendas Publicas. 

N, 99- EM 9 DE OUTUBRO DE 1888 

O Thesouro não toma conhecimento de questões de lançamento e co
brança de impostos Riniio sobre recurso do contribuinte. 

Ministerio dos Negocio.:; da Fazenda.- Rio d'e Janeiro, g 
de Outubro de 1888. 

. João Alfredo Corrêl. de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thes.ouro Nacional, tendo presente o officio n. 46 de 31 de Agosto 
prox1mo passado em que o Inspector da Thesouraria de Fazenda da 
Provhcia do Ceará dá conta do seu acto decidindo em sessão da 
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Junta, sobre consulta do Collec.tor de Acarape,- que as fabricas 
de. sabão classificadas para a applicação do imposto de industrias 
e pro:is~Õc::s nas tabellos O e D _annex:'ls a~ l_tegulamento de 22 
de Fevereu•o do corrente anno; nao estao SUJCltas ao pagamtmto 
da taxa relativa aos operarias, quando, em vez d.estes, et? cujo 
numero não se comprehende o dono do estabeleCimento, tiverem 
serventes ou auxiliares,- declara ao mesmo Sr. IDSf'ector que o 
Thesouro não póde tornar preventa a jurisdicção que ex?rce, re
solvendo sobre questões de lançamento e cobrança de Impostos 
antes de recurso do contribuinte, instruido na fórma das dis
posieões em vigor; e recommenda-lhe, portanto, que se abste
nha" de consultas, limitando-se a decidir os casos como julgar 
acertado, e facultando ás partes os recursos legaes. 

J. Alfredo Corrêa de Oli'lleim. 

N .' 100- EM lO DE OUTUBRO DE 1888 

Indeferimento de um t'eCUt'so sobre transferenci[l. de apolices . 

• 
Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, lO do 

Outubro de 1888. 

Foi presente a Sua Magestade o Imperador o recurso. inter
posto pt·lo Dr. Bernardo H.ibeiro de Magalhães do despacho pelo 
qual a Junta administrativa dessa Caixa indeleriu o requerimento 
em que pedi:\ fossem transferidas para seu nome, em plena 
propriedade, 15 a )Jolices da di vida publiett do Imperio do valor no
minal de 1:000$ cada uma, á vista da escriptura de renuncia 
do usufructo respectivo, feita em seu favor por seu pai, o Dr. 
Custodio Marcellino .de Magalhães, fundando-se o despacho re
corrido no A viso deste Ministerio, n. 89 de 19 de Agosto de 1887, 
que declarou não poder elfectuar-se a transferencia de que se 
trata, 1• por fazerem parte as ditas apolices dos Lens deixados 
por Bernardo Marcellino de Magalhães, em usufructo vitalicio, 
ao pai do recorrente, com a condição de passar a propriedade a 
seus filhos, si os tivesse; e no caso contrario, aos de::;cendentes 
de uma irmã do testador, casada, de nome Hermelinda, não po
dendo por isso o U!iiufructuario dispôr tia proprieda1le de 
taes apolices para conferi!-& a um dos seus fi lhos ; e 2• por só 
terem os quatro filhos do Dr. Custodio direito de ser investidos 
na propriedade dellas, si existirem na época do fallecimento de 
seu pai, aliás passar-ão aos descendentes de Hermelinda, e quando 
existam, só ~I) tão se podara saber quantos são e quantas apolices 
por consegrnnte têm de caber a cada um: não sendo por tanto 
licito ao pai, em vida, dar qualquer dellas a nenhum dos seus 
filhos. ainda que as repartisse com igualdady__por todos. _ . 
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E o mesino AU~ust~ Senhor, Conformando-se .por Sua Imperial 
Resolução 1de l~ ae Setembro proxlmo findo, com o parecer d t 
Secçãó de Fazenda dó Conselho t\e E:>tado, Houvé por bem Negar 
provimento ao reellrso em questão, por quanto, a transferencia 
pedida pelo recorrente, a consummar-se, seria absoluhmente 
nulla e inefflcaz, porque elle não adquiriu ainda a nua pro
priedade, visto não ter-sa realizado a contlição de que essencial
mente depende tal àcqi:tisição- a morte do legatario do usufructo: 
dies non cedit e neste estado de comias a rermncia do usnfructo 
não póde produzir a consolidação do domínio, llésde que o recor
rente, em~·cujo beneficio se pretenda fazel-a, ainda não é senhor 
da nua p opriedade; ~e quando a transferencia fosse jurídica-

• mente po ivel, nunca poderia prejudicar o dir·eito, nem dos 
substitUld s, nem dos substituto3, pois si ao tempo em que 
occorress a morte do legatario do usufructo jit não existbsem o 
recorrentEjl nem descendentes seu.>, os filhos e de>cendentes do 
legatario ~o usufructo sobrevivos teriam direito de reivindicar 
de quem quer que fosse, as quinze npolices qne tivessem sido 
transferidas ao recorrente; e da mesm11 fórma exer~iam o direito 
de reivindicação, em identicos termos, os descendentes rle Her
melinda, si na époc·1. da morte do legatario do usufructo não 
existisse nenhum dos descendentes delle. 

O que communico a V. S. para seu conhecimento e devidos 
atreitos. • 

Deus Gparde a V. S.- .J. Alfredo Corrê.::. de Olíveira.
Sr. Inspeetor da Caixa de Amortização. 

N. 101- EM 10 DE OUTUBRO LIE 1888 

O~ hiates da Royal Yatoh Squad,·on gozam das rt'galias dos navios 
rle guerra. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 10 
de Outubro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveir,t, Presidente do Tribunal do 
Theirouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesou
rarias de Fa.zanda, pJ,ra s111 conhecimento, afim de o fazerem 
constar ás Alfamle~as, que os hh\tes da Royal Yatch Squadron 
gozam das regalias aos navios de guerra, visto serem navios de 
recreio, que não fazem commercio, e trazem arvorado o pavi
lhão da marinha ingleza de guerra, em virtude de concessão 



MIMlBTBRIO: DA FAZENDA 69 

qa···· lhes foi leita p .. el.o respectivo. O.overno, segu.adQ. col;)sta. da 
nota da Legaoão Brltannica nesta. Cõrte, transmit\ida por cópia. 
a ésiet Ministerio .com Aviso do Minit~terto dos Negocios Estran
gBiros n. 17 de7 de Abril do corrente anno . 

. J. Alfredo Corrêa de OU,eira. 

N. 102 -EM 12 DE OUTUBRO DE 1888 

O~ empreg:~dOB do Correio, de venl}imento annual de i :000$ para mala, 
estão SUJeitos ao imposto de 2 °/0 • 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 
12 de Outubro de 1888. 

João Alfredo cOrrêa de Oliveh·a, Presidente do Tribunaldo 
Thesouro Nacional, declara aos Srs. lnspectores das Thesourarias 
tle Fa.zeuda, para seu conhecimento e devidos etrei,tos, e de 
accordo com o A viso n. 126 expedido por este Ministerio ao 
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas em 7 de ,Agosto 
proximo findo, que os empregados do Correio, que percebem 
vencimento annual de um conto de réis (I :000$} para mals3 
embora a titulo de diaria, estão sujeitos ao impos!o de 2 °/ •. 

J. Alfredo Corrêa tk Oli1lBira. 

N. 103 - EM 13 DE OUTUBRO DE ,1888 

Permitte o livre transito entre·os diverso~ municipios de uma mesma. 
Província, das mercadorias de natureza nacional e dos productos 
agrícolas da~ colonias', que não têm similares no estrangeiro. 

Ministerio dos Negoeios da·Fazenda.- Rio de .Janeiro, 13 de 
Outubro de 1888. 

·lllm. e Rxm. Sr.·- C:ommunico a Y. Ex., para os de.~Wos 
atreitos, que, atte.ndendo.ao que representou a Praça tio Com
mareio da •OO.pital•'ijessa ·I?rovinciá no officio transmittido por 
v .. Ex. com Q seu sob n. 1911 de 19 de Setembro pro.xilpo pas-
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sado, resolvi.permittir que as mercadorias de natureza nacional 
e os productos agrícolas das colonias, q•1e reconhecirlamente não 
têm similàres no estrangeiro, po.;sam transitctr livremente t'lntre 
os diversos municipios da Província, conforme solicita a referida 
Praça do Commercio. 

Deus Guarde a V. Ex.- J. Alfredo Corrêa de Olivei1·a.
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. 

N. 104- EM lB DE OUTUBRO DI~ 1888 

SómenLo ás autoridades :ulministt·ativas cabe resolver sobre materia 
de impostos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 16 de 
Outubro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo presente o otficio do Sr. lnspector tla 
Thesouraria de Fazend,\ da Provinda tlo Parana n. 71 de 3 de 
Setembro proximo lindo, e cópias annexas referentes ao íacto de 
haver o .Juiz de Direito da comarca de S. José dos Pinhaes, na 
mesma Província, determinado que não se expedisse guia para o 
pagamento do sel!o proporcional nos casos de transmissão causa 
mortis, mandando intimar tla mesma sentenç:t ao C01lector 
daquellrL localidade, declara ao dito Sr. lnspector que o referido 
Juiz de Direito exorbitou de suas attribuiçõe,;, pretendendo resol
ver sobre ma teria relativa á applicação ou incirlencia de impostos, 
o que tiÓmente cabe as autoridades administrativas ; porqu:.mto, 
de accor·do com o disposto no Decreto n. 2343 de 29 de Janeiro de 
1859 e com as decisões constantes dos A vi,;os ns. 1\18 de 29 de 
Maio de 1856, 268 de 3 de Outubro de 1859, 256 de 7 de Junho de 
1862 e outras em vigor, ftlta ao Poder Judiciario, e até ao Juizo 
dos Feitos, competencia para envolver-se em questões do con
tencioso administrativo. 

A disposição do§ )o, n. 11, da tabella Atlo Regulamento de 
19 de Maio de 1883, em que se fundou aqnelle Juiz de Direito, só 
refere-se aos actos não sujeitos ao imposto de tmnsrnissão, por 
isenção clara ou deduzida do Regulamento de 31 de Março de 
1874, e não quanto aos bentos, por se passarem fóra da. Córte, 
onde esse imposto pertence a renda provincial, conforme já foi 
explicado pelas Ordens de 30 de Junho e 4 de Outubro de 1869, e 
30 de AgostJ de 1884 . 

Outrosim, communica-lln que nesta data se solicitam do Minis
teria dos Negocios da Justiça as providencias que o caso requer. 

J. Alfredo Cor1·êa de 0li17eira. 
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N. 105- EM 17 DE OUTUBRO DE 1888 . 
Classifica as cidades e villas de Pernambuco para pagamento do imp011to 

de industrias e proO.ssões. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio d~ Janeiro, 17 de 
Outubro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira., Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesou
raria de Fazenda da Província de Pernambuco, em resposta 
ao seu officio n. 42 de li de Agosto proximo passado, que 
fica alterada a classificação das cidades e villas da mesma 
Província, a que procedeu a dit.t Thesouraria, em cumpri
mento do art. 45 do Regulamento annexo ao Decreto n. 9870 
de 22 rle Fevereiro do corrente anuo, para a applicação das 
taxas fixns do imposto de industrias e profissões ; afim de se 
considerar na 1 a ordem sómeote a cidade do Recife, e na segun
da as demais cidades e villas da Província. 

J. Alfredo Corrêa de Oli-oeira. 

N. 106- EM 17 DE OUTUBRO DE 1888 

Permitte que a Alfandega da Ba~ia arrecade os impostos municipaes 
sobre differentes generos de importação. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 11 de 
Outubro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. que, nesta dl\ta, fica. 
expedida ordem á Thesouraria de Fazenda dessa Província para 
que faça. arrecadar na Alfandega da capital, mediante. uma por
centagem e o fornecimento dos competentes livro> para a escri
pturação, os impostos municipaes sobre differentes generos de 
tmportação tributados pela Assemtléa Provincial; estando assim 
attPndido o pedido feito pela Camara Municipal dessa capihl, 
em officio que, por cópfa, acompanhou o de V. Ex. sob n. 35 de 
6 de Setembro proximo passado. .. 

Deus Guarde a v. Ex.-/. Alfrldo. OoY.rtã.dt v~-
Sr. Presidente da Provincia da B .. hl .. : ·' 
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N. 1<77- EM 19 DE OUTUBRO DE 1888 

Sello da. nom~!lçõa' de empregado~ demiUillos 011 aposentados d 

novamente nomeado~. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio ue Janeiro, 19 
de Outubro de 1888. 

João Alrreuo Corrêt de Oliveil•a, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao~ Srs .. Inspectores das Thesoura
rias ue Fazenda, para a devid<t execução, que a doutrina con
stante da Circular n. 17 do 6 de Agosto proximo passarlo, sobre 
sello de nomeação de empreg<trios que, ten lo sido· demittirlos ou 
aposentados, são novamente nomeaJos, aproveita sómente aos 
demittiuos ou aposentados contra su<t vontade, e não ao> que o 
fora•n a seu pedido, som duvida porque lhes convinha mais abrir 
mão dàs vantagens e direitos inherentes ao empr:Jgo qne exer
ciam. 

J. Alfredo Corrêa de Oliveira. 

N. 108- EM 22 DE OUTUBRO DE 1888 

Indeferimento de um recurso sobre imposto de transmiRsiio rle 
propriedade causa mortis. 

Ministorio dos Negocios da Fazenrh.- Rio de Janeiro, 22 rle 
Outubro de 1888 . 

• 
A Sua Magestade o Imperador foi presente o recurf'o inter-

posto por Manoel Cardozo Toste, da decisão pela qual o Tribunal 
do Thesouro Nacional confirmou a dessa Recebedoria, que Julgou 
sujeitoé ao pagamento do imposto de transmissão de proprie
dàde !lausa mortis os legados deixados em testamento pelo subdito 
po~tuguez José de Castro ~uzel.Jio, d~ quem é testamenteiro, fal
IeCJdo em AilgM do HerOismo, na 1lha Terceira, nos Açôres; 
allagahdo o recorrente que, dos valore;; apurados e depositadcs 
no Balico Rural e Hypotheca'rio desta Côrte, na ímportancía de 
ll4:654$6301 Séndo 105:611$320 producto da venda de 100 apo
lices da dívida publica do 1mperío, e 9:043$310 em conta cor
rente, só é devido o imposto sobre a importancia de 52:000$ que 
coube aos legatarios residentes no Imperio, o não sobre a de 
62:654$630 que tocou ao~:~ residentes em Portugal. 

E o mesmo Augusto Senhor, Conformando-se, por Sua Impe
rial Resolução de 13 do corrente mez, com o parecer da Secção 
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• de Fatenda do Conselho dê Estado. Houve por bem Negar provi
mento ao recurao de que ae trata. vistb estarem as decisões re· 

. corridas de acoordo, não só eom o dlspo!to no .art. 20 do Decreto 
n. '5581 de 31 de Março de 1814, que slljeit.a ao imposto de trans· 
missão de propriedade, por titulo de 8Uccessão legitima ou 
testamentarta « os bens moveis, immovei& ou semoventes, exis
tentes no munioipio do Rio de Janeiro», e as apolices da divida 
publica interna, como tambem c.Jm o Decreto n. 4113 de 4 de 
Março de 1868; que mandou cubr<~r o dito imposto das apelices 
existentes no espolio, qualquer que seja o domicilio do defunto ; 
porquanto, acha-se comprehendido entre os bens moveis o 
dinheiro de contado que estava no cofre do referido Banco, 
inclusive o em que foram convertidas as apolices legadas pelo 
testador, e qmmd0 não sobre os bens moveis genericamente, mas 
sómente sobre as npolices recahisse o imposto em questão, bem 
teri:i decidido essa Repartição, porque elle refere-se, quanto à 
e:;pecie, ao; bens taes quae:; existem na successão, logo que esta 
S'Ol abre, e não aos que são encontrados, depois convertidos Pm 
outros ditrerentes, por meio de transmutações, inspiradtts ou não 
pela ft·aude, e autorisadas ou não pela autoridade jutlicinria ou 
administrativa. 

O que communico a V. S., para seu conhecimento e demais 
e !feitos. 

Deus Guarde a V. S. -J. Alfredo Cor'r'êa de Oliveira. -
Sr. Administrador da Recebedoria do Rio de Janeiro. 

N. 109 - EM 22 DE OUTUBRO DE 1888 

Approva a creaçíi.o de uma Collectoris. de rendas geraes na Yllfa 
da União. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 22 de 
Outubro de 1888. 

Joio Alft•edo Corrêa de Oliveira., Presid3nte do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communlca. ao Sr. lnspactor ria Thesouraria 
de Fazenda da Provincia do Ceará que fica approva.da a delibe
ração que tomou em ses:>ão da Junta, segundo consta do seu 
offlcio n. 49 de 14 de Setembro pr~ximo tlnd~le crear uma 
Collectoria de rendM gerae;; n~illa da Uniã "'marca .do 
Aracaty, lotando a. re3pectiva renda annnlll Cêin :tffi()$1 .bem 
assim de lixar em 40 •/o n porcenta,."ni qn~nliév~tn fipe~bqr_Õi. 
empregados da mesma Collectoria(~endv ':"/•' 'p:J.ioa o CollaétAfrne \ 
'!. para o Escrivão, nomeando p'ára?lil primeiro desses logaY~ ,, 
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Francisco das Cbaft'as ~acha, a. quem foi mareado o prazo"~ ~o ' 
dh:is para a prestaQã.O da ftlnça., arbitrada em 1:000$: e, inteir~ 
das demais mformações constantes do citado officio, rel)ommenda. ' 
ao dito Sr. lnspector o inteiro cumprimento da Circular n. 217 
de 16 de Junho de 1873. 

J. Alfredo Corrêa de Oli11eira. 

N. 110 -EM 23 DE OUTUBRO DE 1888 

Vencimento de um funccionario pronunciado nas penas do art. 206 
do Codigo Criminal. 

Ministerio dos Negocias da. Fazenda.- Rio de Janeiro, 23 de 
Outubro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo á vista o officio n. 35 do to de Agosto 
ultimo, em que o Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da 
Província. do Espirito Santo participa ter mandado pas-ar a 
José Joaquim Virgílio da Silva, desenhista da lnspectorta de 
Terras Publicas e Colonisação, os vencimentos integraes, rela
tivos ao tempo decorrido de 18 de Abril do corrente anno, data 
em qu~>, por despa~o do Juiz Municipal do termo dessa. capital, 
foi pronunciado como incurso nas penas do art. 206 do Cod. 
Criminal, a 18 de .Maio seguinte, em que foi confirmado aquelle 
despacho, por sentença. do respectivo .Juiz de Direito;- commu
nica ao Sr. Inspector que, tendo sido a pronuncia por crime 
commum de accordo com a doutrina do art. 94 da. Lei de 3 de 
DIAembro de 1841, art. 293 do Reg. n. 120 de 31 de Janeiro 
de 1842 e Avisos de 14 de Junho de 1842 e de 20 de Abril 
de 1876, aquelle empregado só deveria ser suspenso depois da 
contirmtção dolla; portanto, conforme o disposto do art. 7° do 
Decreto n. 4484 de 7 de Março de 1870, tinha direito às duas 
terças partes do seu vencimento, visto ter deixado de frequentar 
a Reyartição por motivo justificado, pois foi por deliberação da 
Pres1dencia, constante do officio n. 111 de 28 do dito mez de Abril. 

Como, porém, foi .o mencionado empregado pago dos venci
mentos integraes, cumpre que o Sr. Inspector faça repór o que 
demais mandou pagar. 

J. Alfredo C:orrêa de Oliveira. 
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N. lll- EM 23 DE OUTUBRO DE 1888 
• 

Resolve sobre o desembarque no porta de lguape de um carregamento 
de xarque e farinha de trigil. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro, 23 
de Outubro de 1888. 

João Alfredo CotTêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo presente o officio n. 206 de 17 de Se
tembro ultimo, em que o Sr. !nspector da Tllesouraria de Fa
zenda da Província de S. Paulo communica haver o vapor na
cional Victoria, entrado no porto de lguape em 30 de Abril do 
corrente anuo, procedente de Montevidéo, com carregamento de 
carne secca (xarque) e farinha de. trigo, alli descarregado, com 
permissão do Administrador da respectiva Mesa de rendas, não 
obstante haver-lhe sido negada, pela Alfandega de Santos, a 
autorisação que para iSSO pedira por telegramma, por Sf'' a dita 
Mesa de rendas de 2• ordem, e, .Portanto, sem attribuição para 
despachos dessa especie, permitt1ndo além disso a entre~ dos 
referidos generos ao respectivo dono antes de p'lgos os direitos 
devidos, só por lhe haver elle declarado tel-os mandado des
pachar na mencionada Alfandega ;- autorisa o Sr. lnspector: 1 •, 
a mandar cobrar os. direitos dos citados generos, sendo os da 
carne secca segundo a quantidade declarada pelo dono, por ser 
esta mais favoravel á Fazenda do q_ue a declarada pelo Admi
nistrador da Mesa de rendas; 2•, a tmpôr ao Commandante do 
vapor Victoria a multa de que trata o art. 94, § 26, da Conso
lidação das leis das Alfandegas, ficando por sua importancia 
responsavel o agente da Companhia de navegação nacional; 3•, 
a observar ao Administrador da Mesa de rendas de Iguape que 
irregular foi o seu procedimento, e â. vista delle tlcará re
sponsavel pelo pagamento dos referidos direitos e multa, si o não 
fizerem ·o dono ilos generos e o Agente da Companhia de na
vegação nacional. 

J. Alfredo Corrêa de OlitJeira. 

N. I 12- EM 25 DE OUTUBRO DE 1888 

Porcentagem aos empregados das agencias das Caixas Economicas. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- R.io de Janeiro, 
25 de Outubro de 1888. 

Em solução â. du;vida proposta pela 2• Contadoria da Directorla. 
a. seu cargo, sobre o modo de cumprir o dlsposttrbô art. l~l das 
lnstrucçOes de 30 de Dezembro de 1887.-t'?J~ira;m&bte -a.G~~4õ · '·· , , ·'·;O 
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da commissio de 1/4 •1. aos empregados das àgencias das 
Çaixas Econom{cas, declaro a V. S., para seu conhecimento e 
clevida exoo!J~o, que a comf!lissâo de que se tra\a deve ser 
calculada sobre os saldos existentes no Thesouro e nas The
sourari;~s de Fazetlda, no fi.m de cada semestre, incluido3 os 
j uro3 capitalisa.dos, deduzindo-se a referida com missão da quantia 
em deposito,' proveniente da ditr'erença entre o juro que as 
ditas Caixas Economicas recebem do Estado e os que são por 
ellas abonados aos depositantfs, no;J termos dos arts. 2• e 11 d·J 
Regulamento annexo ao Decreto n. 9738 de 2 de Abril de 1887, 
e do art. 3• das lnstrucçõEB a que se refere a Circular n. 37 
de 4 do mesmo mez. 

Deus Guarde a V. S.- J. Alfredo Co,.,-êa de Oliveira.
Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade. 

N. 113- E.\1 27 DE OUTUBRO DE 1888 

Decisão de um teourso Aob~- PM9es- áOf! l'apores da Companhia 
do Marànbão. 

Ministorio do!. Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 27 
de Outubro de 1888. 

João Alfredo dorrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do ' 
Thesouro :Na.Cíonal, communica ao Sr. lnspector da Thesourari;~ 
la Fazenda da Província do Maranhão que o mesmo Tribunal re
solveu indeferir o recurso que interpõz a Companhia de nave
gação a vapor dessa Província da decisão da respectivaAlfandega 
que lhe negou a isenÇão do pas.Ye exigido pelo art. 445 da Consoli
dação das Leis das Alfandegri.s e a que ella se julga com direito, 
fundando-se nas disposições das Ordens n. 417 de 7 de No
Yembro de 1874 e n. 15 de 18 de Março de 1876, por·quanto não 
tratam de posses nem us citadus ordens, que unicJ.mente dis· 
pensam d:t contribuioão para as c.,sas de Caridade, nem a slau
su1a 4• do contracto approvado por Déc!'eto n. 9532 de 28 de 
Novembro de 1885. 

J. Alfredo Corrêa de Oliveira. 
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~Mio de gratifieaçõeÍI addicionaes aos Theaoureii-os daa Repa'l'nO'I}ft' '' 
· Postaaa ·~ em~gadós do íerti~o do correio f.mblilante. · · 

Ministerio dos. Negocios da, Fazenda.- Rio de Janeiro, 23 
de Novembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Devolvendo a V. Ex. os inclusos papeis 
que vieram com seu A viso n. 27 de 17 de Setembro prox1mo 
passado, relativos á consulla dirigida ao Minist!lrio a seu carlJO, 
pela. Directoria. Geral dos Correios:- si estão ou não sujeitas ao 
1mposto do sello as gratificações a.ddicionaes concedidas nos 
arts. 44 e 129 do Regulamento de 26 de Março deste anno aos 
Thesoureiros das Repartiç(}Qs Postaes, pelo pagamento de vales 
posta.es, e aos empr~gados 4o serviço d!> • .correio am~ulan!e1 -
cabe-me declarai· a \i • Ex. que taes gr~ttficações ~stao SUJ eltas 
M sello, na fórma do § 5•, n. I, da tabella A do Regulaníento 
annexo ao Decreto n. 8946 dP- 19 de Maio de 1883, sem necessi
dade de lotação, no segundo casú, porque a base da porcentagem 
esta determinada no supr-acitado art. 129; devendo-se consi
derar as ditas gratillcações como fazendo parte dos vencimentos, 
e por isso sem applicaçã.o á especie o n. 7 daquelle paragrapho, 
visto terem o caracter de permanentes os empregaCios que as 
percebem . 

. )leus Gllllrde a. V~ ~x.~ J. Alfredo Co'l"rêa de OUt~eira.'"'
A ·s. Ex. ·o Sr. Antdtno dá Silva Prado •. 

N. 115 -EM i1 I> E 'NoVE'M:BRO DE i'M8 

Permitte que a Alfandega e Meeall de t"endas de • Santa Clitba"l'lllà 
Cobrem o imporstb addicional sobfê. 'mei'cadori~ creado pi;là ~ 
peetiva Assemblêa Provincilll. 

·Miriisterio do; NegoÓios da Fazenda.- Rio ·de Janl:liro, ~·de 
Novembro de 1888 • 

.toão Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro N~~oCional, communica ao Sr. lnspector da Thesouraria 
de Fazenda di\ Província de Santa Catharina, para os devidos 
eft"eitos, que, á ,vista do q~e lhe representou a Pre_sjd_enci~da 
mesma Provin.cta, ~m offimo n. 18 de 8 do~r~e~..reso 811 -.. 
petmittir que seja arrecadado na Alfan~Alf 'WÍ'\folm ra !lllllt~ >, 
.Mesas de rendas geraes da Laguna, $-~" ~tseo, Itaj~y ''lfl-4 ~ \ 

/ ,..' . ) ,_ ,_,. \ 
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Tijucas, mediante a entrega da porcentagem de 7 •;. áquella 
Alfandega para ser distribuida. em quotas aos seus empregados, 
inclusive O!! Guardai~, e de 9 o;. ás referidas Mesas de ranJa!!, o 
imposto a.ddiciona.l sobre mercadorias intrqduzi·fas, ·para con
sumo, ná. Província, creado ultimamente pela respectiva Assem
bléa. 

J. Alfredo Cotrêa de Oliveim. 

N. 116 -EM 28 DE NOVEMBRO DE 1888 

Approva a designação de um Praticante da Thesouraria das Alagôas 
para administrar a Coll<:>ctoria do Quebrangulo, sem Collector nem 
Escrivão afiança<los. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 28 de 
Novembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, tendo presente o officio n. 49 de 24 de Ou
tubro proximo passado, no q 1al o Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazend<~ da Província das Alagóas não só dá conta de ter 
commissionado, sem augmento de vencimentos, o Praticante 
dessa Thes<iuraria, .Ernesto Eduardo da Costa Palmeira, para 
administrar a Collectoria das rendas geraes do municipio de 
Que~rangulo, vaga por ter pedido demissão o respectivo Col
lector e não poder substituil-o o Escrivão, por não estar ainda 
afiançado, como transmitte o requerimento em que o dito Pra
ticante pede as vantagens a que tem direito, de conformidade 
com o disposto na urdem n. 16 de 13 de Janeiro de 1880; -com
munica-Jhe que approva seu acto e autorisa-o a mandar abonar ao 
peticionaria a quantia de 100$000 de ajuda de custo e mais uma 
gratificação mensal equivalente á 4a parte dos vencimentos de 
seu emprego. . 

Outrosim, determina ao. mesmo Sr. Inspector que marque ao 
Escrivão da Collectoria e ao Collector ultimamente nomeado, 
um prazo razoavel e improrogavel para prestarem a competente 
fiança: dando do que occorrer sciencia ao Thesouro. 

J • .Alfredo Corrêa de Oliveira. 
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N. 117 - EM 28 DE NOVEMBRO DE 1888 

E:lplica o at·~. 30 do Regulamento de i5 de julho de 1~4 sobre paga
mento do imposto de industrias e profissões. 

Ministerio dos Negocios •la. Fazenda..- Rio •Je Janeiro, 28 de 
Novembro de H:S88. 

João Alfredo Corroa. de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de 
Fazenda da Província da Bahia que não póde ser approvada a 
deliberação que tomou, em sessão da Junta, segundo consta 
do seu officio n. 125 de 12 de Outubro proximo passado, con
cedendo a Amancio, conforme requereu, remissão do pagamento 
do imposto de indnstrias e prodssões, por que fôra collectado, 
no exercício de 1886-1887, como emprezario de carroças;
vi!lto estar comprehendi•lo na 4• classe da tabella A annexa 
ao Decreto n. 6980 de20 de Julho de 1878, afim de pagar a 
respectiva taxa, o alugador que tenha um t só carroç:t pa.ra 
conduzir mercadorias, que é o c 1so em que se ach'L o reclamante, 
e não h tver este pr.>Vado a circumstan~ia allegada de escasiez 
de reddito.> par.t que a dit:l. T he3our,tria pudesie b1sear a referida 
deliberação no disposto no art. 30 do H.egulamento de 15 de 
.Julho de 187·!, porquanto, ptrtt provJ. de tn.l escassez, não 
bal>ta o facto tle possuir o reclamante uma só carroça. de 
que é o proprio conductor, e de que tira recursos para sua 
subsistencia e de sua familia, como declara. o Sr. lnspector 
no citado officio. 

J. Alfi·edo Cu1·rêa de Oliveira. 

N. 118 - EM 29 DE NOVEMBRO DE 1888 

Declara o impos~o que devia ser cobrado de umas apolices dis,tibuidas, 
para cumprimento de legado. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 29 de 
Novembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
'rhesouro Nacional, communicn. ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da. Província da B thia que o mesmo Tribunal, 
tendo presente o recurs?, tra.nsmittid~ com o se~ . ()l!lcio n. ll7 
de ~de Setembro. prox1mo :{lassad?, mterposto I!Or D. Mar~a 
Jacmtha de Agmar Cerque1ra Ltma e J:IU~ 1 ffllíà.1 D\ , ~aPia 

. •11_9 
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FeÚppa de Cerqueira Lima, da. decisão da dita Thesouraria. 
que as sujeitou, nos termos da decisão de 12 de Abril do 
corrente anno. ao pagamento do imposto· de transmissão causa 
m~rtis, pelas apoli~s ~ue. lhes foram distribuídas, para eum
prllnento do lêga.db mshtmdo na 'terba. 1'3, do testamento do 
finado Coronel Manoel José de Magalhães,- resolveu dar-lhe 
provimento, não só por acha.r~se a especie comprehendida 
na decisão n. 480 de 2 de Outubro de 1880, que não foi 
revogada pela supracitada, . como tambem porque, tendo sido 
taes apolices compradas com o rendimento dos bens deixa.dos 
pelo testarlor, uão é extensivo a llste rendimento o mencionado 
imposto, de accordo com os Regulamentos de 31 de Março 
de 1874, art. 11, e de 15 de Dezembro de 1860, art. 22; 
cum?rindo, portanto. !]Ue seja restituid<t ·ás recorTentes a im
portancia que indevidamente lhes foi exigida, e cobrado o 
seBo proporcional a que estiío sujeitas as apolices de que se 
trata. 

J. Alfredo Con·êa de Oliveira. 

N. ll9- E:\1 I DE DEZEMBRO DE 1888 

Providencia sobre irregularida<le~ encontradas no plano das loterias 
da ProTincia de Goyaz pelo Fiscal das da Côrte. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro, 1 de 
Dezembro de 1888. 

Em resposta ao alHeio que V. S. dirigiu-me em !7 de No
vembro proximo findo, represeutando sobre aigumas irregula
ridades que encontrou no plano da lotet·ia da Província d(l 
Goyaz, <t cuja extracção presidiii em virtude de ordem deste 
M'nistel'io,- tenho de declarar-lhe : 

:í•, que o imposto de 15 °/0 sobre o capital da mesma loteria 
pertence ás Matri;es e estabelecimentos de Instrucção e de 
Caridade daquella Província, visto não poder alterar os intuitos 
da lei o facto accidental de ter sido extrahida nesta Côrte ; 

2•, que o plano da dita loteria deverá ser organizado de 
aC'cordo com o A viso Circular deste Ministerio de 7 de Fevereiro 
de 1-887, q~e consigna a gu~~:ntia destinada ao referido impo~t?, 
embora ·catba ao beneficHrto, além da quota para o beneticro 
proprio da loteria, - como se pratica com as loterias desta 
Córte e da Província do Rio de Janeiro ; sendo recolhida a im~ 
portancia do imposto, no caso de que se ·trata, ao Thesouro 
Nacional, para ter a competente applicação ; 
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30, que, na. fórma.. '(1.0 .·. d!tmost& no art. 8° do Decreto n. 357 
-~ 27 de Abril d& 1844, .ainda em vigor, não póde ser exposta á 

. venda loteri_a a1gu.ma. qu.e~ ne$ta Côrte~ qQftr. nas Províncias, 
sem que o resveet1'Vo Thesoureiro ou contractador tenha J)re
ftado a necessaria 1la~ para garantia dos dinheiros con1laãos á 

•• sua guarda ; · · 
· 4°, que, si a venda dos bilhetes das loterias daquella Pro
víncia tem sido feita nesta Córte, convem prohibll-a, desde que 
a licença concedida por este Ministerio foi simplesmente para. a 
extracção ; pois, de outro modo ficaria. frustrada a prohibi~ 
decretada no art. 14 da Lei n. 3348 de 20 de Outubro de 1887. 

, Deus Guarde a V. S. ~ J. f Alfredo C orr§a de . Oilfltlira.
sr. Fisca.l das loterias da Côrte. 

N. 120- EM 3 DE DEZEMBRO DE 1888 

Decisão em um recurso sobre mercadoria submettida a despacho cottlo 
-morim estampado, não especificado. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Rio de Janeiro, 3 de 
Dezembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria 
de Fazenda da Província de S. Paulo que o mesmo Tribunal, 
tendo presente o recurso, transmittido com o seu otHcio n. 239 
de 20 de Outubro proximo passado, interposto por Victor No
thman & C. a da decisão da dita Thesouraria confirmando a da 
Alfandega da cidade de Santos, que negou-lhes a restituição da 
quantia de 614$280 que de mais pagaram, em razão da ·di1fe
rença de qualidade encontrada na mercadorja submettida a 
despacho pela nota n. 1565 de 6 de Fevereiro do corrente 
anno, como « morim estampado, não especificado», da taxa de 
2$000 da ultima parte do art. 506 da Tarifa em vigor e que, na 
conferencia da sab.ida, verificou-se ser c riscado de algodão até 
12 fios em 5 millimetros quadrados" da de 1$000, do art. 514 da 
citada Tarifa,- resolveu dar-lhe provimento, afim de se effe
ctuar a restituição do que de maiS foi cobrado dos recorrentes ; 
visto não ter aquella Alfandega procedido a primeira conferen
cia, a que estava sujeita a mercadoria de que se trata, a. qual 
deveria ter sido por ella classificada como c b~--alg__odão. 
entrànçado ~ da. taxa de 1$000, de accord9---~ \Q ~ft~ ~ 
mencionada tarifa. /~_.,.."' \ \<J-\ i '·' ·. DA C411 "-, 

J. Alfredo CQJ"(êa de Oliveira. '"'-1n \ . '') -, ,~ 
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N. 121 -EM 4 DE. DEZEMBRO DE 1888 

São isentos de sello os attestados de molestia exhibidos por empre
gaC: - para perceberem seus vencimentos. 

Ministerio dos ·Negocias ~ Fazenda.- Rio de Janeiro, 4 de 
Dezembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr. -Tendo presente o officio n. 165 de 21 de 
Setembro proximo passado, em que V. Ex. me consulta si esta 
ou não sujeito ao sello o attestado medico com que o Juiz de 
Direito interino da comarca dessa capital justificou o motivo 
que o ob~igara a deixar o exercício desse cargo, sendo V. Ex. 
contrario á opinião da Thesouraria,, on'Ol julgou o referido attes
tado isento desse imposto ; -tenho a responder-lhe que, de con
formidade com o disposto no art. 13, n. 2i, e art. 14 do Regu
lamento de 19 de Maio de 1883, os attestados de molestia são 
isentos de sello quando apresentados pelos empregados para 
receberem vencimentos e só sujeitos a elle quando o forem para 
atreito diverso. 

Deus Guarde a V. Ex.-J. Alfredo Corrêa de Oli"eira.
Sr. Presid8nte da Província de Goyaz. 

N. 122- EM 7 DE DEZEMBRO DE 1888 

1\la.nda. que as Alfandegas e Mesas de rendas situadas em Jogares onde 
nã.o haja. Capitania de porto ou Delegacia organizem e remeltam 
relações dos navios mercantes nacionaes matriculados. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 7 de 
Dezembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal do 
Thesouro Nacional, recommenda aos Srs. Inspectores das The
soura~ias de Fazenda que dêm as necessarias providencias para 
qu& as Alfandegas e Mesas de rendas, situadas em Jogares ou 
districtos onde não ha Capitania de porto ou seus Delegados, 
organizem com urgencia relações dos navios mercantes nacwnaes 
matriculados, com aeclaração dos competentes dlstinctivos, assim 
como quaesquer outras informações que possam interessar á 
publicação do Codigo Internacional de signaes marítimos ; e 
remetta taes relações e informações á Secretaria de Estado dos 
Negocios da Marinha, conforme requisitou o respectivo Ministerio 
em A viso u. 2111 de 17 de Novembro proximo findo, e já. foi 
determinado pela Circular n. 51 de 15 de Dezembro de 1884. 

J. Alfredo Corrêa de Oliveim. 

<AI'I:.AP~ 
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N, 123 - EM 12 DE DEZEMBRO DE 1888 

Sello que deve pagar a nova nomeação de um Officia.l da Armada, 
demittido do serviço a seu pedido. 

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro, 12 
de Dezembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Em solução á duvida constante da repre
sentação da Contadoria de Marinha, que V. Ex. se dignou trans
mittir-me por cópia com seu A viso n. 2130 de 20 de Novembro pro
ximo findo, sobre o sello que deve pagar a nomeação de um Official 
da Armada Nacional, que, tendo sido demittido a seu pedido, foi 
nomeado novamente para o posto que anteriormente exercia,
cabe-me declarar a V. Ex. que, á vista do disposto na Circular 
n. 21 de 19 de Outubro, explicativa da de n. 17 de 6 de Agosto, 
ambas do corrente anno, a nomeação de que se trata está sujeita 
ao sello do § 54 , n. 5, da tabella A do Regulamento annexo ao 
Decreto n. 8946 de 19 de Maio de 1883. 

Deus Guarde a v. Ex.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
A S. Ex. o Sr. Luiz Antonio Vieira da Silva. 

N. 124 -EM 12 DE DEZEMBRO DE 1888 

Sello a que e~tão snjeitos os contractos celebrados nas Províncias com 
particulares para a extracção de loterias. 

Ministerio dos Negocios da Fttzenda.- Rio de Janeiro, 12 
de Dezembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectoi"es das The
sourarias de Fazenda, para seu conhecimento e devidos atrei
tos, que o mesmo Tribunal, em sessão de 22 do mez proximo 
passado, resolveu, de accordo com a decisão do Ministerio 
da Fazenda de 27 de Junho de 1887 e A viso n. 79 de 22 
do mez seguinte, dirigido á Presidencia de Minas Geraes, 
que os contractos celebrados nas Províncias com particulares 
para a extracção de loterias, como títulos de obrigação re
ciproca, em que se garante a ambas as partes uma certa 
somma de lucros, estão sujeitos, além do sello da fiança que 
os contractadores prestarem, na fórma da tabella A, § 1°, 
n. 12, do Regulamento annexo ao Decreto n. 8946 de 19 de 
Maio de 1883, ao sello proporcional do n, .20 ·do ·dito j:'$ }o ., . ..- '· {' ,.- I'. 1 'I,\, I'·' ,.l I . 
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correspondente ao producto liquido da quota destinada para 
remuneração dos mesmos contractadores e despeza. de extrac
ção, isto é, ao que lhes couber, depois de deduzida a im
portancia do sello dos bilhetes e quaesquer outras, relativas 
a impostos geraes e provinciaes, que irregularmente tenham 
sido envolvidas na referida quota: devendo o p:tgamento deste 
sello effectuar-~ antes da extracção de cada loteritt, na es
tação arrecadadora do logar onde ella se fizer, e na pro
porção do que effectivamente pertencet· aos contractadores. 

J. Alfredo Corrêa de Oliveira. 

N. 125- EM 18 DE DEZEMBRO DE 1888 

A venda dôs bilhetes das loterias da Provincia do Rio de Janeiro neRta 

COrte nfio lhes rlá o r~racter de loterias do Estar! o. 

Ministerio dos Negocios da Fa •. Jnda . ..,... Rio de Janeiro, 18 de 
Dezembro de 1888. 

lllm e Exm. Sr.- Tendo em vista. o requerimento em quo 
Joaquim José do Rosario, Thesoureiro das loterias da. Província 
do Rio de Janeiro, pede providencias sobre a apprehensão feita 
na Província da Bahia, de alguns bilhetes da mm;ma loteria ; 
caiJe-me declarar a V. Ex. que o Governo Imperial nada póde 
deliberar a respeito, não só por não se tratar de bilhetes de loteria 
do Estado, como porque o procedimento da Alfandega appre
hensm·a basea-se em disposições das leis provinciaes, sobre 
cuj<t boa ou má applicação só a Presidencia da referida Pro
-víncia é competente para resolver. 

O simples facto de ser permittida por lei a venda dos bi
lhetes das loterias da Província do Rio de Janeiro nesta Córte, 
não lhes dá o caracter de loterias do Estado, como pretende o 
peticionaria. 

Deus Guarde a V. Ex.- J. Alfredo Corrêa de Olit~eira.·
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro. 
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N. 126- EM 19 DE DEZEMBRO DE 1888 

Decisão sobre dividas dos ex-colonos. 

Ministerio dos Negocias da Far.enda.- Rio de Janeiro, 19 de 
Dezembro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Tendo presente o officio n. 19 de 8 de 
Novembro proximo passado, em que V. Ex. pede que seja auto
risada a Thesouraria de Fazenda dessa Província pm·a fornecer 
á Collectoria de rendas g·eraes do município do Tubarão os 
livros de tombo e de contas correntes da ex-colonia Azambuja, 
como solicitou o Eng-enheiro chefe da commissão de medição de 
terras alli estabelecida, para facilitar a cobrança dos debitos 
dos ex-colonos; tenho a declarar a V. Ex. que, de conformi
dade com o disposto no art. 4° da Lei n. 3996 de 24 do referido 
mer., estando a cargo rlas Províncias a cobrança das mencio
nadas dividas, cujo producto lhes é cedido para ser por ellas ap
plicado ao desenvolvimento e serviço da colonisação, cabe a essa 
Presidencia entender-se com a Thesouraria, afim de accordarem 
no melhor meio de effectuar-se a dita cobrança sem perigo de 
extraviarem-se os mesmos livros. 

Deus Guarde a V. Ex.- J. Alfredo Corrêa de Oliveira.
•Sr. Presidente da Província de Santa Catharina. 

N. 127 - EM 22 rm DEZEMBRO DE 1888 

Decisão de um recurso sohre restituição do impo~to de tl.'"ansmissão 
pela compra de duas terças partes de dons predios com a clausula 
a retro. vendidas em seguida a um terceiro. 

Ministerio dos Negocias da Fazeu,l<c.- H.io rh Janeiro, 22 de 
Dezembro de 1888. 

Communico a V. S., para seu conhecimento e devidos eifeitos, 
que Sua Magestade o Imperador, Conformando-se, por Sua Impe
rial Resolução de 15 do corrente mez, com o parecer da Secção 
de Fazenda do Conselho de Estado, Houve por bem Negar pro
vimento ao recurso interposto pelo Dr. Pedro Betim Paes Leme 
da decisão pela qual o Tribunal do Thesouro Nacional confirmou 
o despacho dessa Recebedoria, que negou-lhe a restituição do im
posto de transmissão de propriedade, pago P-ela -eompra -por elle 
feita ao Dr. José Augusto de Bar·ros e J:).uár~~ Attt1'U>p.,4«:y• ~!lo 
Pitada, de duas terças partes dos pre~t6s 1;1~~ \2\l e 62 da rdáli® 
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Haddock Lobo, com a clausula a retro, e que vendeu por sua vez, 
eom o consentimento dos ditos vendedores, a Antonio Joaquim de 
Araujo Ferraz ; porquanto, sendo certo que o predio de que se 
trata não passou aos ante-possuidores, corno fôra estipulado na 
venda a ret1·o, mas a um terceiro, embora com o consentimento 
delles, acertadamente procedeu essa Recebecloria, declarando 
que a especie em questão não póde estar contida no u. l do art. 34 
do Regulamento de 31 do Março de 1874, que refe~e-se ao caso 
de não eiiectuar-.>e o contracto ou acto de que se t1ver pa.go o 
imposto, por arrependimento de qu:tlquer das partes ou por 
algum motivo equivalente, 1leixando por isso de ser lavrada a 
escriptura ou mesmo assignada. 

Deus Guarde a V. S.- J. Alfredo. Corrêa df! Oliveira.
Sr. Administrador da Recebedoria elo Rio de Janeiro. 

N. 128 - EM 22 DE DEZEMBRO L. 1888 

As armações e n.s coberturas para chapéos de sol est:i:o, separadamente, 
sujeitas a direitos. 

Ministerio dos Negocias da Fazenda .. - Rio de Janeiro, 22 de 
Dezembro de 1888. 

João Alfredo Corrêa de Oliveira, Presidente do Tribunal 
do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da The .. 
souraria de Fazenda da Província do Maranhão, em res
posta ao seu officio n. 115 de li de Outubro ultimo, com 
o qual remetteu a exposição do 1\:· Alfandega da mesnm Pro
víncia, relativamente á differença de direitos encontrada n'uma 
caixa contendo armações e coiJerturas par:t chapéos de sol, per
tencente lt Didier Guillon, que be:11 decidiu aquelle lni5pector 
mandando cobrar direitos das ditas armações e coberturas sepa.
rada.rnente ; visto terem taes ob.jectos taxas proprias na Tarifa. 

J. Alfredo Cor1·ê·t de Oliveirn. 

N. 129- EM 24 DE DEZEMBRO DE 1888 

Permitte, nos termos do Ikcreto llr 31 de Julho de 1880, que a admi
nistração do London & JJ,·a.,ilian JJanh nomei~ nm dA .~eus membroR 
para o Jogar de direc(or-gerente. 

Ministerio dos l'ingocios da FazelHin.- Rio de Janeiro, 24 1le 
Dezembro de 1888. 

Tendo sirlo presente a Sua Magestade o Imperador o requeri
mento em que o London &: Brasilian Bank, limited, representado 
por Vm., pedia flUe fizesse parte dos respectivos estatutos a 
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deliberação (lCla qual a assembléa geral dos accionistas auto
risou a admmistração do dito Banco a nomear um dos seus 
membros para o cargo de director-gerente, nos termos e sob as 
clausulas na citada deliberação indicmlos, o mesmo Augusto 
Senhor, Conformando-se, por Smt Imperial Resolução de 15 do 
corrente mez, com o parecer da Secção de I<'azenda do Conselho 
do Estado, Houve por bem Permittir a execução da referida deli
beração, durante o prazo autorisado pelo Decreto 11. 7781 de 31 
de Julho de 1880, observando-se assim o disposto na ultima 
parte do art. 134 do Decreto n. 8821 de 30 de DezemlJro de 1882. 

O que communico a Vm., para seu conhecimento e devidos 
atreitos. 

Deus Guarde a Vm. - J. Alfredo Corrêa de Oliveim.
Sr. E. A. Benn, gerente do London &: Bmsitian Bank, limited. 

N. 130- EM 27 DE DEZEMBRO DE 1888 

Declara que o expediente relativo á cobrança das dividas dos cxilolonos 
deve correr pelas Repartiçõe,~ Provinciaes. 

Ministerio dos Negocies da l<'azenda.- Rio de Janeiro, 27 de 
Dcwmbro de 1888. 

Illm. e Exm. Sr.- Declaro a v. Ex., em resposta a consulta 
fei\a em seu officio n. 22 de 6 do corrente mez, que deve correr 
pelas Repartições provinciaes o expetliente relativo :i. cobrança 
das dividas do Estado, dos colonos estabelecitlos nas Províncias, 
cujo producto, bem como o da venda das terras publicas, tem de 
ser, nos termos do art. 4• llil Lei n. 3396 de 24 de Novembro 
proximo findo, ceditlo ás mesmas Províncias pv,ra applicar-se ao 
desenvolvimento e serviço da colonisação. 

Deus Guarde a V. Ex.- J. Alfredo Cor·rêa !le Oliveim.
S!'. Presidente da Província de Santa Catharina. 
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