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N. L-1\IAHINIIA.-.\viso 1lr 2 de Janeiro de l.878.lllanda Pxreutar nova tabl'lta rl'gnlando as quotas
eom IJUC, para o Asylo de lnvalidos, devem conlriIJHil' as pr:11:as 1la ArJn:tda ......................... .
N. 2.- F.\ZENDA . - E111 i <i<' Janeiro dr l.8i8.- Exirw a
l'l'IIII'SS:l dl' 11111:1. dt'lllilll>'ll'ar:i.o S 'IIIC•tl'all!lPiliC

01'-

ganiz:H]:t, da itllpllri:IJJd:t ila fnlh:t dos jur11s das
:q>oliecs '' dos tilni~.s do Cinp!Tslimo naeional ,],,
lilü8........... .. . . ... ... . . . . . . . . .. ... . ...•... .•. .. .
N. 3.-- FAZENLL\. -:-:111 7 do Jant•iro de !878.- Dá provillll'llltl ao rer·tnso dt• Fox (;epp c\: Co111p. mandando
classificar r·tlllll•- panninltos ~oJIIJilados orrlinarios
tJ,, ct11·es-a uwn:adnri:t tJllC snllllwttrrarn a uespaclw
e qu~ a Alfandr~:a cl:t.ssi:it•lll corno-nH:tim... ... . . .
N. 4.- J!JSTICA.- Em 9 dr .Tan,,iro de l.8i8.- Ih Juizes
1le Paz s'rrYPIIl t::tda. tllrl o seu anuo, e1nbora o n:lo
Sl'j:t r.ompldo. r·or nJoti\'O indt•pcJvJente de sua vouLide ..•..............•..... -..... •. . • •• . . .• .....•..

::-!. ti.- JUSTIÇA.- J;rl! \I dc Janriro de l.878.-Sobre pass:Jporlr. l:onc!•did" :í. llllllli':r easada s1~111 cxprl'ss:t antorit.:u;:to tio In:tritlo............ .. .. • .. .. .. .. .. . ..
N. 6.- FAZENDA.- Em H tle Janeiro de l.878.- Manda
clas,;ilicar roJno morim rstampatlo não especillcado
o tecid•J cuja amostra acomoantwu, sob n.• t, o

omcto da. Thesourarla de s, •'edro de !I de .T!}nelto
de tll7t, éOrtfirltlnndo n él"~~ltlM~!tó do t:lê n.~ ! ... , .
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N. 7.- FAZENDA . ...,- Em H de Janeiro de 1878.- Sobre a
classificação de tecidos submettidos a despacllu na
Alfandega.de Porto-Alegre..................... •. •
N. 8.-FAZENDA.-Em 1.5 de Janeiro r!e 18i8.-Ciassificação de tecidos submettidos a despacho na Alfandega de Porto-Alegre...............................
N. 9.-FAZENDA.- Em :1.5 de Janeiro de 1878.-Indeferc
o recursa dos gerentes da " Companhia Gossipiana
Brazileira » da decisão da Alfandega que lhes negou
a isenção de direitos de diversos objectos destinados
á fabrica de extrahir oleo de caroços de algodão.....
N. :1.0.-JUSTIÇA.-Em 15 de Janeiro de 1878.-Providencia sobre vencimentos dos empregados da Secretaria das Juntas Commerciae;;, outr'ora Tribunaes
do Commercio.... . .. . . .. . . . .. . .. .. . .. . . .. • . . . . . .. . •
N. H.-MARINHA.- Aviso de 16 de Janeiro de 1878.-Determina que os Cirurgiões e Pharmaceuticos quando
tenham de desembarcar sejam obrigados a entregar
no hospital as boticas a seu cargo...................
N. 12. -F AZEN DA.- Em :1.6 de Janeiro de :1878.-As quantias com que os senhores de escravos contribuem,
recebem du menos ou abatem nos preços destes, HãO
vencem juro, desde que não tiverem sido recolhidas
a cofre publico ou particular.......................
N. !3.- FAZENDA.- Em iG de .Janeiro de 1878.- Nega
provimento ao recurso de Heymann & Aron, da decisão da Alfandega que classillcou como- panno de
lã e algodão singelo-a mercadoria que sujeitaram
a despacho como-cassinctas de lã e algodão.......
N. U.- FAZENDA.- Em :18 de Janeiro de 1878.- Estão
sujeitos ao sello de cem réis por folha os livros e talões das irmandades de misericordia......... ... . .. .
N. 15.-FAZENDA.-Em 22 d.e Janeiro de :1878.-Declara
que não estão sujeitos ao imposto de transmissão de
propriedade, rn:1s sómente ao sello proporcional, a
safra e mais objcctos existentes em um engenho, c
com elle vendidos............... . . . . • . . . . . . . . . • . . .
N. 16.-GUERRA.-Em 22 de Janeiro de 1878.-Declara
que a etapa é sempre correspondente ao posto que
tem o militar ...................... _...............
N. !7.-GUERRA--Em 22 de Janeiro de :1878.-Declara
que a gratificacão .que se abona ao Adjulllo do Auditor de Guerra "só deve ser paga quando esliver clle
'em e!Icctivo sen-iço...............................
N. :18.-JUSTICA.- Em 22 •I c Janeiro de !878.-Proroga o
prazo para apresentação do Projecto do Codigo Civil.
N. 19.- JUSTICA.- Em 22 de .Janeiro de 1878.- lia incompatibilidade nos cargos de Lente da Faculdade c
Juiz de Direito avulso; a aceibção d~quelle ilflporta
a penl:1 do cargo da magistratura...................
N. 20.-IMPERlO.-Aviso de 23 de Janeiro de :1878.-Rcsolve duvidas sobre a assig·natura e entrega tlos titulos de qualificação dos votantes.. . . . .. . . . .. .. . .. . . . .
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N. 2L-FAZ8NDI\.- Em 23 de Janeiro de 1878.- Defere
a reclamação do proprietario do patacho nacional
Iraipe sobre o premio que lhe negara a Thesouraria
da Bahia, pela construcção do mesmo pataclw.......
i5
.N. 22,- AGRICULTURA.- Em 2~ de Janeiro de !878.Approva o procedirnento do Juiz de Orphãos do município de S. Fidelis que niio libertou tres escravos
inscriptos no meio das rclacües dos classificados por
não os ter a vali<Hlo o Colleéto:·. c bem assim os que
na mesma rcla0<lo se llles seguiam.......... . . . • • . • •
16
N. 23.- AGRICULTURA.-Em 2:) de Janeiro de i878.Providencia ácerca da entrega a Inspectoria Geral
das T•~rras e Colol·lização de uma rcl~ção nominal dos
passageiros de 3 a classe, tr::nsportados em paquetes
t das companhias transallanticas.....................
17
N. 2L-HIPEHIO.-Aviso de 2i'J de Janeiro de :1878.-Manda
reeolhcr :i Camara l\lunicipal os títulos de qualillcaçiio, que deixaram de ser entregues aos votantes .. ' l.7
N. 25.- FAZE~; DA.- Em 25 de Janeiro de !.878.- A corresporJdcncia das Hepartir:ões de Fazenda com a
Legação Imperial em Londres ou quaesquer autoridades brazileiras no exterior, deve ser franqueada
no Imperio.. .. .. •. .• . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . • . . . .
l.8
N. 26.- AGRICULTURA.- Em 26 de Janeiro de !878.Estabelece providencias sobre o material fixo ou rodante c:Hn de:;tino ás estradas de ferro da Bahia,
Pernambuco e Porto Alegre :i Uruguayana. .. . . . • . . .
:1.8
N. 27.- AGIUCULTUHA.- Em 26 de Janeiro de !.878.Declara que os vencimentos dos mecanicos Berthier
e Mass devem ser pagos ao cambio do ·dia em que se
eJTectuar o pagamento .... , . . .. . .. . . . .. . • .. .. • .. . ..
19
N. 28.-l\IARINHA·.- Aviso de 29 de Janeiro de !878.- Dá
providencias sobre a org-anização do ponto das diversas Repartições da illarinha.....................
19
N. 29.- JUSTIÇA.- Em 29 de Janeiro de 1878.-Sobre licenças de prepostos de leiloeiros....................
20
N. 30.-JGSTIÇA.- Em 29 de Janeiro de !878.-Emquanto
não fur reorganizada a Guarda Nacional, são illegaes
as nomeações para Olficiaes da tnesma guarda......
21
N. 3!.-FAZENDA.-Em 29 de Janeiro de !.878.-Manda
restituir os direitos pagos na Alfandega da Bahia
pelo despacho de um palio e uma umbella destinados
a uma igreja matriz...............................
22
N. 32.-FAZENDA.- E:!J 29 de Janeiro de :1878.- Não são
abonaveis as faltas dos empregados de Fazenda provenientes de serviços-não obrigatorios-que prestarem :i requisiç:lo de autoridades judiciarias.....
22
N. 33.-GUERRA.-Ern 29 de Janeiro de {878.-Determina
que o saldo do cofre dos aprendizes artífices dos Ar·
senaes d·~ Guerra das províncias ·
Thesouraria de Fazenda no fi
CP-..~W~&');rf;.'~~~/ ~
N. M.- GUERRA.- Em 30 de J·
~hJt!tts:-Dtrc1an· .:1 '-,
que as praças voluntaria e ~'t'ãdas) cujo tempo·. ·4A' \
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de serviço terminou antes da promulgação da Lei
n. 0 2706 de 21 de i\! aio de 1877, devem continuar
no gozo da gratil1cacão de soldo dobrado , mesmo
sem engajamento ... :...................... . . . . . . .
N. 35.-JUSTIÇA.-Em 30 ele Janeiro de 1878.-Sobre o
abono de Yencimentos a Oes ..-mbargador, que é membro do Corpo Legislativo, desde a data do encerramento deste até á em que assume o exercício de seu
cargo ................... ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 36.-JUSTIÇA.-Em 30 de Janeiro de 1878.-Providencia sobre extracção de. cartas de sentença
e admissão de outros embargos além dos de restituição de menores ou declaração nas causas surJJmarias... ... .. . .• . . .. .. . ... . .. . . . . . . . .. .. ... . . . . . . .
N. 37 .-FAZENDA.-Em 30 de Janeiro à e 1878.-lndefere
o recurs.J f]os directores da • Companhia de seguro
.mutuo sobre o recrutamento" cou!ra a decisão da
Recebedor ia que os julgou sujeitos ao imposto de industrias e profissões................................
N. 38.-FAZENDA.-Em 31 de Janeiro de 1878.-Indefere
o recurso do Barão de Ferreira Bandeira, concernente á restituição dos direitos que pagara anterior·
mente pelo titulo de Barão dos Fiaes.... . • ... . . . .
N. 39.- FAZI<:NDA.- Em Ú de Janeiro de !878.- O imposto de transmissão pela cornpra e venda de bens
immoveis, situados em differentes districtos, poderá
ser !lago em qualquer destes, ou onde lavrarem-se
os contratos........................................
N. iO.- IMPERJO •....:. Em 31 de Janeiro de 1878.- Declara
que os mesarios substitutos devem ceder os Jogares
aos effeclivos logo que estes se apresentem para funccionarem 'nas Juntas paroclliacs....................
N. 41.-lMPERIO.- Aviso de 3i de Jan~iro de !878.- Ao
Reitor interino do Internato do In1periat Collegio de
Pedro li.- Declara que o Secretario está sujeito ao
ponto...............................................
N. 42.-GUERRA.-Em i de Fevereiro de 1878.-Declara
quaes os Ufficiaes que têm direito à gratifi<-ação marcada para o aluguel de cnado . . .. . . . . • . . . . . . . . . . . .
N. 43.- JUSTIÇA.- Em 4 de Fevereiro de 1878.- ~landa
reintegrar um serven tuario no exercício do ofíicio,
no termo restabelecido pela Asscmblé:::. Provincial.
l\l. 44.-FAZENDA.-Ern i de Fevereiro de !878.-Dá provimento ao recurso de Barth & C. a mandando classificar no art. 5.~7 da tarifa a mercadorL-. que
submetteram a despacho como- algodào entrançado
-e que a Alfandega cl3ssificou corno- metim.....
N. 45.-FAZENDA.-Em 4 de Fevereiro de :1878.-Sobre
um recurso, de que o Tribunal do Theso:~ro n.ão
tomou conhecimento, rrlahvo a ap~lrell,msao fPJta
pela .Mesa de Rendas de Pelotas, de uma ca1xa contendo peças de merinó de côr......................
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N. 46.- FAZENDA.-Em 5 de Fevereiro de 1878.-Isenta
do pagamento de imposto de industrias e profissões
a Associação Religiosa e Caritativa do Asylo de Santa
Izabel em Petropolis...............................
N. 47.-FAZENúA.-Em5 de Fevereiro de :1.878.-Dá provimento ao recurso de Norton & Youle, mandando
que seja despachada como sarçaneta de lã. a mercadoria que submetteram a despacho e que a Alfandega classificou como " casimira singela>..........
N. 48.- AGRICULTURA.- Em 6 d~ Fevereiro de :1.878.Declara abolida a pratica de se adiantarem quantias
aos Directores de·colonia e aos Engenheiros incumbidos de medir terras e estabelecer immigrantes, e
manda proceder a prestação de contas a que estiverem sujeitos esse.s empregados...................
N. 49.-AGRICULTURA.-Em 6 ee Fevereiro de :1.878.Declara de mera commissão os Jogares de auxiliares
da Inspectoria Geral das Terras e Colonização......
N. 50.- MARINHA--Circular de 7de Fevereiro de :1.878.- ·
Da providencias sobre a remessa da correspondencia
official para os portos da Europa...................
N. 5!.- FAZENDA.-Em 7 de Fevereiro de :1878.-Sobre
um recurso, de que o Tribunal do Thesouro não
tomou conhecimento, por achar-se a importancia
dos direitos pagos dentro da alçada da Alfandega..
N. 52.-FAZENDA.-Em 8 de Fev-ereiro de !878.-0s funccionarios estabelecidos com escriptorio ou cartorio
em proprios nacionaes ou prediQs arrendados pelo
Estado devem pagar o aluguel correspondente á parte
que occuparem ....•..•...•...•..•. , . . . •. . . • . . ..• . . .
N. 53.-IMPERIO.-Em 8 de Fevereiro de 1878.-Declara.
ser illegal a convocação de menor numero de supplcntes que o de eleitores para a formação da mesa
parochial ......••.......• ·...........••.•.......•...
N. 54.-GUERRA.-Em 9 de Fevereiro de :1878.-Eleva a
dous annos o prazo marcado para a duração dos cobertores de lã encarnada que se distribuem ás praças
do Exercito........................................
N. 1i5.-JUSTIÇA.-Em 9 de Fevereiro i'le !878.-Supprime
a gratificação eoncedida a Francisco !tlanoel Alvares
de Ar<~ujo, pelo trabalho do expediente do Conselho
de Estado ................................... ·.....•.
N. ií6.- AGRICULTURA.- Em 9 de Fevereiro de !878.Solicita ordens para que aos indivíduos incumbidos
de tralJalhos de colonização e discriminação de terras,
seja suspenso o pagamento de vencimentos, sempre
que deixarem de cumprir as Instrucções de :15 de
Dezembro de :187ií e o Regulamento de :19 de Janeiro
de i86i............................. .. . . . . . . . . . . . • . .
N. 57.-AGRICULTURA.- Em 9 de F.evereiro de f. 7 .Ao Dicector Geral dos Telegraptws.nnn-amlo-que. faça ce?sar. a pratica de rec
~lli.ít>li-' Eti'dB1 ,.
nl!e~ros de dJstncLos ad1antame
~\_.'I,'Ues6hra'ií'as-···
de Fazenda .................•. ,-1 -~~:)............ . .
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N. 58.-FAZENDA.-Em i1 de Fevereiro de 1878.-Indefere
a pretenção de um empregado da Thesouraria ao pagamento dos v(~ncimentos de Fiel de Pagador, correspondentes ao tempo em que, deixando o exercício
mterino desse lagar, estivera. prestando contas e auxiliando o respectivo serventuario.................
~O
N. 59.- FAZENDA •...., Em H de Fevereiro de 1878.- Não
têm direito á outra retribuição além dos seus vencimentos os Commandantes dos Guardas das Alfandegas quando exercerem cumulativamente as funcções de Ajudantes do Guarda-Mór....... .. . . .......
H
N. 60.- FAZENDA.- Em 12 de Fevereiro de 1878.-M:mda
pôr ern execução, pela Alfandega do Rio de Janeiro,
diversas medidas com o fim de evitar o contagio da
febre amarella..................................... · M
N. 6!.-FAZENDA.-Em 12 de Fevereiro de 1878.-Indefere
o recurso de dous Tabelliães interinos, interposto da
decisão da Recebedoria, que os obrigou ao pagamento
do sello correspondente ao reildimento annual dos
respectivos officios..................... •• . . • . . . .. . •
42
N. 62.- AGRICULTURA.- Em f.2 de Fevereiro de 1878.Declara que deve ser cumprido o Aviso n. 0 H7, de
3f. de Dezembro de 1877, e qae o pagamento, a que
elle se refere, deve ser cornprehendido nos demais
pagamentos effectuados no principio de Janeiro....
~2
N. 63.-GUERRA.-Em 12 de Fevereiro de 1878.-Declara
qual o uniforme que deYe ser adaptado para os
aprendizes militares da Província de Goyaz........
~3
N. 64.- GUERRA.- Em 12 de Janeiro de !878.- Declara
que o serviço do alistamento militar só é obrigatorio
para aque!Jes que a lei expressamente designa.....
H
N. 65.-GUERRA.-Em !2 de Fevereiro de 18í8.-Declara
que as Presidencias de províncias não devem abrir
credito, sob sua responsabilidade, para pagamento
de despezas extraortlinarias com o pessoal empregado em conselhos de guerra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.H,
N. 66.-GUERRA.-Em i2 de Fevereiro de !878.-Declara
quaes os vencimentos que devem ser abonados aos
Officiaes honorariGs do Exercito, que, estando no
exercício de commissões militares, forem presos
correccionalmer,te, ou para responder a conselho de
guerra.............................................
45
N. 67 .-GUERRA.-Em !2 de Fe\·ereiro de 1878.-Declara
que deve ser abonada a respectiva etapa a um Official, suspenso do comrnando do corpo por ordem lo
Governo Imperial..................................
~;:;
N, 68.- FAZENDA.- Em l3 de Fevereiro de l878.- Dá
provimento a um recurso para restituir-se ao recorrente o que de mais pa~ou por um despacho de veronicas na Alfandega do Rio àe Janeiro . . . . . . . . • . .
~6
N. 69.- FAZENDA.- Em !3 de Fevereiro de f.878.- Concede permissão a Gonçalo de Abreu Souza Alvares
de Barros para, mediante certas clausulas, explorar
47
diamantes no "Rio Tibagy e seus alfiuentes.........
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N. 70.- FAZENDA.- Em 13 de Fevereiro de 1878.- Os
Inspectores das Alfandegas e>tão subordinados aos
das Tllesourarias das respectivas províncias .. ,.....
lJ,7
N. 71.-IUSTICA.-Em H de Fevereiro de !878.-Não tem
direito á gratificação o Vereador, que substitue o
Juiz Municipal.....................................
49
N. 72.-JUSTIÇA.-Em H de Fevereiro de i878.-Não está
dispensado de servir no Jury o Deputado de Junta
Commercial....................... . . • . . • • . • . . . . • • . .
49
N. 73.-Il\IPERIO.- Em !5 de Fevereiro de !.878.- Ao Inspectur Geral interino da Instrucção primaria e secundaria do município da Côrte.-Sobre o pagamento
de emolumentos de certidões de exames geraes de
preparatorios..................................... ••
50
N. 74.- JUSTIÇA.-Em !5 de Fevereiro de 1878.-Resolve
um conflicto de attribuição entre a autoridade administrativa da Província do Piauhy e os Juizes da
capital.............................................
51
N. 71>.-FAZENDA.-Em 16 de Fevereiro de 1878.-Marca
a hora para a carga e descarga dos navios' e seu
ancoradouro, emquanto não melhorar o estado sa52
nitario desta capital...............................
N 76.- FAZI.i:NDA.- Em 18 de Fevereiro de 1878.-A exporta-:;ão de passaras vivos ou mortos é isenta de
direitos............................................
52
N. 77.- FAZENDA.-Em !8 dé Fevereiro de 1878.-Dá provimento a um recurso de deci~ão da Alfandega do
Rio de Janeiro á<;erca de um despacho de popeline
de linho e seda....................................
53
.\. 78.-FAZENDA.-Em 18 de Fevereiro de !878.-Dá provimento a um recurso de decisão da Alfandega do
Rio de Janeiro sobre despacho de chapéos de sol...
53
,\, 79.-MARINHA.-Aviso de 18 de Fevereiro de 1878.Determina a reducção do numero de alumno-; do
Collegio Naval, na fórma do respectivo regulamento.
54
·'. 80.- JUSTIÇA.- Em :1.8 de Fevereiro de 1878.-0rganização do Repertorio das Leis que interessam ao
Minis te rio da Justiça...............................
56
N. 81.-JUSTIÇA.-Em 19 de Fevereiro de :ll378.-Approva
as bases para a organização do Hepertorio da Legislação pertencente ao Ministcrio da Justiça .•..•. ,....
57
N. 82.- JUSTICA.- Em :1.9 de Fevereiro de 1878.- Pede
ao ~!i nistcrio da Guerra informações sobre o presidia
58
de Fernando de Noronha .. .. . • . .. . • . • .. . • . • • • . .. ..
N. 83.- JUSTICA.- Em 19 de Fevereiro de 1878.-Sobre
a distribúição da Legislação do Imperio aos Juizes
Municirlaes.........................................
59
N. 8~.-JUSTIÇA.-Em !9 de Fevereiro d _ .- _
s
d.e pireito não têm ajuda ele c
, ~<P,J.a-h_g<t J\li!O pr~-SJclir o Jury, dentro da res J4xa\\Çci.m:trell·o1Lr~ID/,
outra .................... 'j; .. ~~'<-." .......... ; .•••~" /J1i9
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N. 83.-JUSTIÇA.-Em !9 de fevereiro de :1878.-Applica-se o art. !67 do Regulamento n. • 120 de 3! de
Janeiro de !8i2 aos presos escravos que se sublevam.
N. 86.- JUSTIÇA.- Em :1.9 de Fevereiro de :1.878.- Sobre
providencias reclamadas pelo llepositario Publico..
N. 87 .-JUSTICA .-Em i9 de Fevereiro de !878.-Providencia sÕbre o credito votado para as despezas com
o presídio de Fernando de Noronha, e sobre a respecth·a escripturação........... . . . . . . .. . . . • .. . • . . .
N. 88.-JUSTICA.-Em !9 de Fevereiro de :1.878.-llfanda
punir as "praças que maltratarem presos...........
N. 89.-FAZENDA.-Em :1.9 de Fevereiro de !878.-Recommenda que na extracção dos premios das loterias se incluam na respectiva urna os de 203, e que
comecem os trabalhos ás 8 horas da· manhã.......
N. 90.-FAZENDA.-Em !9 de Fevereiro de !878.-Sobre
o pagamento dos vencimento;; dos Conegos e mais
empregados da. Cathedral do Pará, e dos Professores
efi'ectivos do Seminario..... .• .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .
N. 9L-llfARINHA.-Aviso de !9 de Fevereiro de !878.Deterrnina que ás praças embarcadas ern paizes estrangeiros com destino á Curte é extensiva a observação 12." da tabella n.• I de 5 de Fevereiro de i872.
N. 92.-JUSTIÇA.-Em 20 de FeVPreiro de 1878.-Prevalecern as disposições do Decreto de 30 de Janeiro de
1831, quanclo não h ou ver Lei provincial que regule
os officios de justiça...............................
N. 93.-JUSTIÇA.-Em 20 de Fevereiro de 1878.·-Providencia sobre o captiv,~iro indebito de filhos e netos
de pessoa livre .................................... ·
.X. 9i.- JUSTICA.- Em 20 de Fevereiro de 1878.- Sobre
a nomeaÇão de interprete e tradnctor gratificado •. ·
N. 95.- HIPERIO.- Em 20 de Fevereiro de 1878.-Ao Director da Escola Poiytechrrica.-Dec!ara que podem
ser admittidos a novos exames, quér os alumnos
approvados simplesmente, quér os que o forem plenamente...........................................
N. 96.-GUERRA.-Em 21 de Fi~Vrreiro de 1878.-Declara
como se deve proceder no primeiro sorteio para o
serviço militar em relação aos cidadáos residentes
na parocllia de S. Yicente, que foi elevada á categoria de município ................................ ·
N. 97.-FAZENDA.-Em 22 de Fevereiro de 1878.-Ao empregado publico, que é rnembr·o do Corpo Le~dslati r o,
compete, no periodo de~o:-rido do encerrarnento da
sessão até ao dia em que reassume o exerci cio de seu
Jogar, o ordenado simples só mente.................
N. 98.- ~IARINHA.- Circular de 22 de Fever.~iro de f878.
-Manda obsei'var as instruceões expedidas sobre o
ponto das diversas Hepartiçõês da ,\Jarinlla.........
N. 99 .-l\IARINIIA .-A viso de 22 de Fevereiro de 1878.Determina quaes os documentos que devem acom-
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panhar os requerimentos dos operarias dos Arsenaes
de lllarinha, que tenham de subir ao conhecimento
do Gov,;rno...... .• . . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . •
68
N .. !00.-AGRICt!.TURA.-Em 22 de Fevereiro de l.878.Nega provimento ao recurso interposto por Feliciano
Joaquim de Bormann, concessionario da estrada de
ferro de Santo Amaro a Santa 1\laria da Boca do
,\lonte, na PruvinP,ia de S. Pedro do Rio Grande do
Sul................................................
69
N. !01.- AGRICULTURA.- í::m 23 de Fevereiro de 1878.Declara que 'JS pagamentos das duas ultimas .prestações do custo <lo material fornecido por Blond1aux
& Comp., far-se-hão de conformidade com o respectivo contracto ..... ~........ •• •. . .. .. .. . • .. • . • ....
70
N. 102.-AGRICULTURA.- Em 23 de Fevereiro d<3 1878.:.:....
Approva a tarifa especial para o transporte de trilhos
e ou lros rnat.eriaes para a construcç<io do prolongamento da estrada de ferro de Pernambuco.........
70
N. l.03.,- AGHICULTURA.- Em 2:1 de Fev:ereiro de l.878.Approva. uc.f!nilivamcnte a tarifa. do transporte de
trilhos, pon tcs de ferro, locomotivas, etc., para construcção de estradas de íerro ............... ,.......
72
N. !DL-FAZENDA .-Em 23 de Feverl?iro de !878.-Manda
abonar ao proprietarió do hiate Porto-Segu1·o o premio
a que teu1 direito pela construcção c.lo mesmo !Jiate.
72
N. I05."'""GUí-:RRA .-Em 23 de l.?eYereiro de 1878.-ll.evogil.
a disposicão em virtade da qual os facultativos de
serviço rios quarteis sJ.o delles inseparaveis, e de~
clara como se deve proceder a se1nelllante rcsp.')i to.
73
X. !06.-FAZE\DA.:....._Em 25 de Fevereiro .de :1878.-Dá
provimento a um recurso sobre di!Ierença de quantidade para mais enconlrada em 50 caixas com g-arc
raras de cognac. submettidas a despacho na Alfandega
do Rio de Janeiro, visto ser devido o facto a engano
do despachante ....................... ,............
73
N. 107.- FAZE-X DA.- Em 25 de Fevereiro de :1878.- A
posse e exercício é o prir1cipio reg-ul;tdor 1la antiguidade do classe dos erupregados de Fazenda . . . . . . . .
7~
N. :108.- FAZENDA.- Ern ~6 de Fevereiro de 1878.-Nas
justificar;Ges para o abono do meio soldo ou montepio
não são exigíveis custas rlos actos pratieados pelos
Procuradores Fio.cacs das Tües,•urarias, nem emoluruentos dos termos de ;iança prestados pelas babilitc;nd:ls........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . .
7ã
N. 109.-GUERf\A.-E:u 26 de Fevereiro de l.8í8.-Declara
que :;s cornpanuias de operarias militares da Fabrica
da Polvora da E:>tr.~!ia, e do Laboratorio do Cam- .
pinho, passam a S"r c"nsid~radas CODIO destacamentos do coqJo de ope!·arios lllilitares do Arsenal
<lc Guerra da COrte................................
76
N. HO.- GUERRA.- Em .26 de Fe~·e~versas pro1idencias a resp~Q~e'l'tiC:õ'M .íi;a,boc~.
.
d:t Polvora da Estrella .• .;y.~~"-=-· .... ~ .' .'.: :·:: .1.'.:. :;;.:..1 • .
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N. HL-FAZENDA.-Em 27 de Fevereiro de :1878.-As
cartas patentes dos Cirurgiões militares são isentas
d~ emolumentos, e pagam sómente 5~ pelo regtslro..............................................
N. :lU.- AGRICULTURA.- Em 28 de Fevereiro de :1878.Declara ser conveniente que os Engenheiros e óutros
empregados da província, que tiverem de viajar pela
Estrada de ferro D. Pedro II, paguem na occasii1o do
transporte a importancia das respectivas passagens.

79

N. H3.-FAZEND.\.- !<.:m 2 de Marco de :!.878.-l\Ianda
despachar livres de direitos dé consumo umas macllinas movidas a vapor, para amolar ferramentas.

80

N. IH.-FAZENDA.-Em 2 de i\Jarço de :1878.-Indefere
o requerimento de um Fiel cte Thesoureiro, pedindo
o pagamento dos vencimentos do seu Jogar, correspondentes ao tempo em que o mesmo Tllesoureiro
esteve pronunciado e suspenso.....................
N. H5.- FAZENOA.- Em 2 de l\Iarco de :1878.- Manda
restituir a Miranda Azevedo & Comp. os direitos que
pagaram na Alfandega, correspondentes á parte de
um carregamento de carne secca que fizeram reexportar para Havana, logo que apresentarem certificado da eliediva descarga do dito genero no porto
do seu destino.....................................
N. H6.-FAZENDA.-Em 2 de 1\Iarco de :1878.-Permitte
a reexportação para Havana de parte de um ca rregamento de xarque procedente de Buenos-Ayres,
ticando a restituicão dos direitos respectivos dependente de ulterior" resolução........................
N. H7.-FAZENDA.-Em 2 de l\Iarco de :1878.-As macllinas para furar ferro, movidas a vapor, e destinadas a officiuas, são isentas dos direitos de consumo.
N. :1!.8.-JUSTICA.-Em 2 de Marco de 1.878.-E' licito a
um Curador de orpllãos servir com Escrivão, que é
seu sobrinho.......................................
N. :U9.-liiARINHA.-A viso de 2 de 1\Iarco de 1.878.-l\Ianda
aceitar, para os pffeitos da Onleln geral n. 0 22 de
22 de Agosto de :18:>6, os traslados de escriptura publica de filiação na falta de certidão de itlade.....
N. !.20.-l\IARI~IIA.-Aviso de 4 de Cllarço de !.878.- Determina a fiel nbservancia das ordens expedidas
sobre o servico do municiamento e forn•·r.imento das
embarcacões "elo servico do Arsenal de .Marinha da
Côrte ... : ...•....•.•.• : _. . • . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . • . .
N. !.2!..-FAZENDA.-Em 4 de l\Iargo de !878.-Dá provimento a um recurso de decisão da Alfanctega de
Pernambuco, mandando que a mercadoria de que o
mesmo trata seja despacltad;l. como-lapm~- restituindo-se a firma recorrente o que de mats pagou
de dir~itos...................... . . . . . . . . . . . . . • . . . .
N. :122.-MARI~HA.- Aviso de 6 de Março de 1.878.- Determina que na falta de Commandante das compa·
nhias de aprendizes marinheiros sirvam nos conse-

79

81

81

82
83
83

8~

,8ij

85

13

DECISÕES,

PAGS.

lhos de compras os Officiaes mais -graduados das
Capitanias dos Portos..............................
N. 123.-AGRICULTURA.-Em 6 de Marco de 1878.-Estabelece que as encornmendas de material fixo, rodante
e telegraphico devem ser feitas por interníedio do
1\Iinisterio..... . . . • . . • . . . . . • . . . • .. • . . . • . . . • . . . .. . . ..
N. :12~.- IMPERIO.- Em 6 de Março de :1878.- Ao Presi·
dente do 1\Iontc-Pio Geral de Econorn ia dos Servidores
do Estado.- Declara que subsiste a decisão, ordenando que se applique o disposto no art. 22 do HeguJamentu de :18 de Fevereiro de 1870 sórnente ás vi uvas
dos contribuintes inscriptos depois da data do dito
regulamento ....•...•..•..•.•...••..• ,.............
N. 125.- FAZENDA.- Em 7 de ~larço de 1878.- Sobre a
cobrança de imposto de transmissão de propriedade
a que estão sujeitos os contratos de cessão rto direito
e acção a heranças . • . . • . . . . . • . . . . . . . • . • • . • . • . . . • • •
N. 126.-.JUSTiÇA.-Em 7 de Marr:o de 1878.-Providencia
a respeito dos empregados dos extinctos Tribunaes
do Commcrc:o addidos as Juntas Commrrciaes, e
declara que não são devidos vencimentos aos empregados, cujos officios ou cargos fôrem extinctos ou
abolidos.... . . . . . . • . . .. .. . . . . . . . .. . . . • . .. .. . . . . . . •
N. 127.- AGRICULTURA.-Em 8 cte :Marco de 1878.-Trata
da extinccão de aldeamentos e dÕ ulterior destino
das terras· por· cllcs occupadas ................... ..
N. 128.-FAZENDA.-Em 8 de Março de !878.-0áprovimento a um recurso de decisão da Alfandega da
. BaiJia, que classificou ·~orno panno singelo ou não
especificado- mercadoria que tem sido sempre despachada corno-prmno encorpado proprio para tropa.
N. :1.29.- FAZENDA.- Em 8 dQ ~larco de :1878.- Declara
que não pódr, ser deferido o ped-ido que fez o émprezario da JinlJa telcgraphica do Estado Oriental do
Urugu;1 y, de isencão de direitos para os rnateriaes
que in1portar pebi Alfandega do Hio Grande até Jagu:<rão, para d'ahi serem transportados até Artigas
e Trinta e Tres, no dito Estado .................... .
N. :1.30.-GUERRA.- Em 8 de Marco de :18í8.-Reduz o
pessoal ernpre~ado nos escaleres dás fortalezas de
Santa Cruz e S. João, e do Asvlo de lt1validds da
Patria, e declara quaes os vencimentos que ·lhes
devem ser abonados .............................. ..
N. 131....;_ GL'ERRA.- !lm 8 de 1\Iarco de {81'8.- Reduz o
Laboralorio do i\lenino Deus ein Porto Alegre a urna
officina pyroteelmica anncxa ao Arsenal de Guerra
daquella cidade, e d,i proYidencias a respeito do
serv.i~o da mesma ofücina ......................... .
N. :132.- JCSTlCA.- Em 9 de ilíarco de :l8i8.-Sohre o
pagaíiiCnlÕ do aiuguel de casa peJOS serventuarios
de o!llcios de Justiça, que têm ~
" orios na
Cõrtc, em proprio nacional
• ).ç~·a:ruga
Governo............
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N. !33.-FAZENDA.-Em 9 de !lfarço de !878.-Trata de
um recurso de que o Tribunal do 'fhesouro não
tomou conhecimento, por n:1o poder ser admittido
como de revista, concernente á clas;;ificação de
tecidos.............................................
95
N. f3L- FAZENDA.- Em U de i\larço de !878.- Não
devem ser admi !tidos individuas estrangeiros ao
serviço das capatazias das Alfandegas, senão na falta
absoluta de nacionaes.............................
!l6
N. !35.- AGHICULTURA.- Em H de Marco de !878.- Ao
Director· Geral dos Telegraphos , declarando que
sómente no caso de impedimento legal e legitimo do
Chefe da Repartição póde o Vice-Director dirigir-se
officialmente ao Governo Imperial..................
96
N. i36.- GUERRA.- Em U de Marco de !878.-Declara
que fica reduzido::: tres o numero de companhias do
Asylo de Invalidas da Patria........................
97
N. i37.-GUERRA.-Em !2 de l\Iarco de i878.-Rcduz a
:150$000 a consignaljão annual de 2105000, destinada
ao concerto e conservação do instrumental das musicas do deposito de aprendizes artilheiros, e do !. 0
batalhão tle infantaria..............................
!l7
N. 138.-FAZE:.'<DA.-Ern !2 de lllarço de !878.-Dá provimento a um recurso contra a decisão da Thesouraria do Ceará, que, confirmando a da, respectiva
Alfandega, sujeitou ao pagamento de direitos de consumo uma partida de cllapéos de palha importados
do Perú pelo Amazonas............................
98
N. !39.-BlPERIO.-Aviso de 12 de l\Iarco de 1878.Approva o procedimento do P~esiuenfe de S. P<:ulo
com referencia á eleição de Vereadores e Juizes de
Paz da cid:1de de Santos.............................
98
N. HO.-.ItL\RINHA.-Aviso de i2 de Março de 1878.-Iadica o_ modo por que devem ser executadas as disposicües do Decreto n." UG5 de 25 de Outubro de 183í,
a "que se refere o art. 3. 0 da Lei n. 0 ~997 de 19 de
Agosto de !87!............ .• .. . .. ... . . .. . . . . . .. .. . . 100
N. 14!.-l\lARINHA.- Aviso de 12 de .ltbrco dr 1878.- Resolve diversas duvidas ácerca da to"mada de contas
dos Officiaes de Fazenda c restitu iç<1o da respectiva
·caução quando liquidadas as mesmas contas....... !Oi
N. 142. -1\IAl:INHA.- Circular de !2 de lllarro de 1878.Manda que sejam fiel111ente o!Js~rvad<!s as disposieües dos Avisos de !7 e 28 de Agosto de 1877 referentes
ao abono de gratiiicar;Oes aos operarias dos Arsenaes
de Marinha......................................... 102
N. U3.-l\IAH!i.\"!!A.-Aviso de 13 de l\Iarço de 1878.-Faz
extensivas :t todas as praças do corpo de irnpcriaes
marinheiros as disposir;ües do Aviso n. o <i07 de f2 de
Março rle :1878.. ... . . . . .. . . . . • . . . . . . .. • .. . . .. .. .. . . . 103
N. :144.-AGRI::ULTlJHA.-Em 1:1 ele lllarw (:c 18í8.-Ao
Inspector da illumina(:ão pubiic:t- dcclnranc.l• que
á Companhia Rio de Jancir(l G;;z (limitcd) compete
a obrigação de proceder á limpeza ·e pintura dos
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apparelhos de illuminação das praças e jardins publlcos.............................. •• . • . • . . • . . . . . . . :lO~
!45.- FAZ~NDA.- Em !3 de lllarcó de :1.878.- A arrecadação de espolias de estrangeiros, não havendo
convencão entee as nações a que pertencerem e o
Brazil, J~egula-se pelo Decreto n.o 21i33 de :1.5 de Junho
de :1.859.. ....... .. ................ ........ ...... ... :1.0~
:1.6.6.- FAZENDA.-Em 13 de l\Iarro de !878.- As certidões de approvação nos exames· preparatorios devem
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H7.-FAZEND..\.-Em !3 de 1\farço de :1.878.-Nega a
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:148.- JUSTICA .-Em :1.5 de :llarco de :1.878.- Declara
que devem ser consideradas seri1 effeito as nomeacões
para Officiaes da Guarda Nacional, feitas depois da
Lei n. 0 2395 e Decreto n.o 5573, nl'ls antes de se achar
definitivamente reorganizada a mesma Guarda..... :1.06
!49.- AGRJCULTURA.-Em !5 de Março de !878.Approva a tarifa para o transporte de bagagens no
ramal de Estacio de Sá, da Companhia ferro-carril
Fluminense........................................ !06
!50.- AGRICULTURA.- Em !6 de 1\Iarr.o de :1.878.Provê sobre a in telligencia de uma ciÚ1sula do contracto approvado pelo Decreto n. 0 6069 de 18 de
Dezembro de :l8i5...... ... • . . . . . .. . . . .• . . • . . . • . . . . •. 107
:l5L-GUERRA.-Em !6 de i\1arço de !878.-Reduzo
pessoal jornaleiro do Arsenal de Guerra da Côrte, e
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mesmo Arsenal . • . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . f08
!52.-FAZE:'iDA.-Em 18 de Março de 1878.- Dada a
preferencia da filha vi uva, p~ra a percepção do meio
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1153.-FAZE~DA.-Em 18 de Março de !878.-As notas
para o despacho de mercadorias nas Alfandegas e
lll"Sas de !lendas pagam o sello de 200 réis, qualquer
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:li:>.l.-GUEBRA.-!~m 18 de 1\Iarco de 1878.-Extingue
a cornpanlri:t de invalidas da ·Provinci<> da Bahia, e
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pra(;as •........•......•........•. , . • . . . . . . . . • . . . . . . HO
Wii.-GUERRA.-Ern 18 de i\Iarço de 1878.-Extinguo
a Heparti~;!o das Ohras l\Iilitares da Curte. e delerrnina que o scrvir;o, que estava a "m cargo, passe a
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Arcltivo i.\lilitar ......•.......~-·····:·--'-··:.:..:...:. HO
156.- GUE:HRA.-Em :18 de Marc €Ç!8f!?T ;_EK,·Hpgue''· ..
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respectivos Arsenaes de Guerra, sem que a Thesouraria de Fazenda informe previamente se ha credito
para a necessaria despeza .......................... ;
N. 16!..- :MARINILL- Aviso de i9 de Marco de !.878.-Dispensa o in tersticio marcad0 na Ordein geral n. o 3 de
iO de Julho de :1.847, para pagamenlo das pracas do·
corpo de imperiaes marinheiros que obtêm escúsa do
serviço.............................................
N. :1.62.-1\IARI.NIIA.-Aviso de Hl de Marco de 1878.-Exigindo do .Ministerio da Fazenda a êxpedição de 91"dens para o prompto pagamento, nas Thesouranas
de Fazenda, do que se dever ás praças da Armada
escusas do serviço..................................
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N. 163.- i\IARINHA.- Aviso de l.9 de i\larço de 1878.- Determina que, na Pagadoria da Marinha, se dê preferencia ao -pagamento do. que se dever ás praças da
Armada escusas do serv:ço.........................
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i\. 170.- FAZENiiA.- Ern 23 d·· Marco de 1878.- Provirrren u de urn !'<~curso sobre a dassificação de uma
partida de meias...................................

H8

N. 171.-JUSTIÇA.-Em 23 de l\larço de 1878.-Sobre
exerci cio de Juizes de Paz.. • . . • . • • • • . . . . . • . • . . • . . •
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art. ~.o do Oeereto n.o 696 r!P 5 dr· Setembro r! r~ 1850,
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spg .. ida no da Guc;T;r quanlo ao ruodo de sim •liticar
c regu iarrsar· os processos de ex•' rei i os findos ..•••••
::1'. lí8.- MABJ.\!IA.- AYi<o de 2ti de l\Jarco dn {878.!Jetennina o morlo co,uo se dr\·e p1·ocearr uus processos de exercícios liudos r<' lati varnente a contas
pr·ocessadas na Contadoria de J.\larinha ...••......•.•
s; 179.- FAZEND.\.- E111 27 de ,\Jarr~o de !878.- Sobre
Ulll recurso de qut~ o Tnbunal do Tllesour. 11ão tomou conller·i:uentu, relativo á classificação rle bi-
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N. :181.- AGRICULTURA.- E111 21 de lllarço de 1878.!tlanda dt~cl"rar ao eltipreileiro das obras qne o TIJcsour.• ~acionai podn:i de~pt'll!ler do L" de Fev•·reiro
até 3 de IuntJO deste :tllllO i.300:COO$;.OO. no !ll:!Xin!O,
para pagaUJentu de todos os servi~os, deveudo solicitar o augmento do e!'o•dito já aberto para es-e Jim.
N. :182.- GUt,;HRA . - En 'J.7 de ~Jarçu de 1878.- Lh•cl:' r a
que toda a cscriptur;~~:lo do eonsel !lO e<;o,JOrmeu do
deposito de aprendiz<'> artilheiros deve ser fei:a P'!IO
respectivo :5eerelario ........ ,........ ......... .....
N. 183.- GUE!iRA.- E:n 28 de :,Jarco de :18i8- Do:d::ra
que os lficiaes do l. 0 re.~im:'nt<"• rle caval!aria devem
usar no pequeno uniforme dos llonets àe panno tm
vez dos d! oleado..................................
N. !8.1.--FAZENDA.-Em 2!l de ~Jarro de 1878.-Soill·e um
recurso, de qne o Tribunal do 'Til r sou ro no't•> loll!uu
conbeduJento. rrlati\·o ao pagalll<'nlo de cJ irritos e a
dollro, por di!Ierença de quantidade, em um de,;pacbo de cani veles ................... ,............
N. i85.- AGRic;ü LGHA .-f~lll 29 de Março do) i8i8.-De-
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:S.
N.
·X.

clara que n pagamcn!n ctc ~iz;t pnsteri.li'BJ··!It(~ ~o
Regulamento de 30 de Janetro tlt• i?5i importa a nullidade da venda rle t~;rras, n~lo pcdendo o priu:eiro
occupante tra:tsf'cril-a< de 1>ois lle protnu!g-:Hfa ale.gislar;ão respectiva seru primeiro o:1!e1· o co1upetent~:;
titulo de propriedade..............................
:186.- MARINHA.- Aviso de 29 do Março do' !878.- Deterrnin:t como se deve eff,,ctuar a collra nça dos
serviços prestados a particulares pcLls caiJ:·eas e
outros appareltws pertencentes a:J Ars<Jaal tla Curte\,
!87.-FAZENDA.- Ern 30 de Março de 1878.-HPcommenda ás Tl!flsourarias toda a solicitude e prompt d:lo
no ajust•·! de contas das praças da AruJada que obtiverem escusa do serviço ............. ,.............
188.- ÀGH!CULTURA.- Em 3~ de Illarço rle i8í8.. Adopta as rrg-r::s estabelecidas p;1ra o uso de pousescoupons. na Com pau:. ia de carris Botanical Ganl••n •
:189.-~GRICULTURA.-Em I de Abril rle 1878.-M11Hla
inspeccionar as ubras executadas na e trat.la !J. Francisca.............. ........................... .....
:190.-JUSTIÇA.- En1 2 de Abril de 1878.- Sohre a
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N. !91.-JlSTICA.-Ew 2 rle Abl'il de :18í8.-Sohre o
exPrriclo do supplente de Juiz Municipal, com juramento prestado fóra do prazo.... .. • .. .. • .. • .... ...
N. 192.-FAZE'<DA.-J<:m 2 de Abril de :18i8.-0s reciho5

:133

substituição do Pol'leiJO das Juntas

dos estafetas do Correio, que documcntarPrn as

colltas do respectivo adminis!rador, estão isentos do
sei Io fixo.............................. . . . . . . . . . . .
.'í. !93--FAZENDA.- Em 3 de Abril de 1878.- Emolumentos que os Juizes e Escrivães dos Feitos da F~:
zenda têrn c~e ,haver das partes nas exPcuções que

promav13r'em para a tovrança da diV'ida acti•ra,
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custas que :ts Tlwsourarias devem adiantar, em taes
casos, ~os Juiz: se Escrivães m1o privativos do àito
Juizo............. ...•... ..........................
i<JL- AGiliCULTUP.A.- E:n 3 de Abril de !878.-Proviri<-nci~ snhr8 a collocar:!o de ewigrant••s das pr ovincias fl .;;ell~tlas pda •êcca nos tenenos devoluta~ e
que drrnorarn ao long-o da. lirrtra teiegrapllica da
Victoria a s. Matheus, pelo \'alle. do Ri<J Doce......
f9·;.-AGlllCULT{jflA.-Ern 3 de Abril de :1878.-Ao
Dircct<~r Gt·r;.l dos Telegrnpiws.- f)pcJarnn::o q<!C,
semprr que SP fiVI'r r]p ausentar da Curte, deve communicar a este jJini,tcrio.. .... . . .. •• . . . . . .. .. . . . . .
:19u -JUSTICA.-Ern 3 rlr Abril de 1q78.-Dcve Ber
r~~pnnsa!Jilisadn o Juiz de Direito, que nao faz correiç:lo............. •. . . .. . .. .. . ... . .. .. . . . . . . .. . • . . .
:197.- JiTSTlÇA.- Ern 3 de ,\ hril de :1878.- Sobre o
al1or;o dn gratificação complementar aos Juizes Munici[l1Ps..................... . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . . .
:198.-JL'STICA.-1-::n r. de A]J~·il de f87S.-Exi,te incornpatil!iÍi:lade entrr• os can.:os de snppiPnte de Juiz
Municipal e Olficial de G"binete da Presideucia.....
:190.-JU;~TICA.-I<:m 4 d~ Abril de :1878.-Soim~ nr:eurtrtJ!açào rios c;H;'(OS .!r J~riz de Paz, PrPsirlentc de
Camara Municipal e supplenlc de Juiz .\Junicipal....
2<K1.-Jt:.'TIÇA .-i;;ru -~ d<! Abril de f8i8.-Heclara fJUc
o:; Juizes Jl:lo podem licenciar Escriv;les e Tabel:iães.
201.- ,\Gllli:ULTURA.- Em í dtJ A!Jril de :1878.-D:~clar;) que a d:•spoza coat o estabPI,•cirnento de immigr-.1ntcs russos corre .pm· ·conta do Estado...........
202.-FAZENDA.-Ern 4 de Abril de f878.-Taxa de
juros rias qua:.i.i~s urro>itadas na Caixa :O:c·•nonrica,
"d:•s 'llEli'estilllOS do )lonte de Soccorro da l'rovincia
de S. Pedro do Rio Grande do Sul. .................. ·
2.,3.- FAZSN'V•. - :·:m 4 de Abril de 1878.- T;:x:t de
juros pnra. o:; d ·p:sito' da Caixa EcunoaJica, c para
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os e1:r rrstiírJ•)' do :lloate de S•Jceorro da P:·ovincia
do E:;nirilo S:t"to. . • . . .. . • . .. . ... . .. • . . •. . . .. . . ... •
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S. SlüL-FAZEXDA.-Em 5 de Abri! àe !878.-So!Jre os
ca,os ~1:1 rr<:c ptid3 ~~r relevada a ~rrnazcr1agern
::ir11p!rs da:; mercud<.rias depositadas nas A:far:df~l;as.
S. 2dü.-F.,~;r,;;-;!JA.- Ern ü de Abril de 18í8.-· Nega e H·
toriz·1ç:t·J .Jl?.ra ;r to:nnda il<' conta, fóra d:1s l!••r;:s do
exp<'dit'irtr, :rwdia11te gra iiüençüe>, pnr ser i;:sn contr·:l do ?,o di<p .. s:o no 5. 0 elo Decreto n. 0 524·; de
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1873............ .............. •... ...... .. ... .. .. •. .
N. 206.-FAZ':N!JA.-Em 1.i de A!Jril 1IB i8i8.-'Taxa rle·
jun)s das IJuantins d:•pos!tadas na Cnixa r::coHomica
d;: Provir~: Lt tlas Alagüas.................... ... . .. .
X. 207.-FAZS\DA.- Em 5 tle .o\hril de 1878.-Tndefere
3 rre!<'nc;ão de nlguns nrgo(;iantrs rla cid:Hle do Rio
Gra~:de
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N. 208.-l\IARINHA.-Aviso de 5 de Abril de !878.- Estabelece o modo como devem ,;~r fcitJs as nonieaeõ,,s
dos capellães, pilotos, escreventes c mestres de nrinas
para o navios da Armada...........................
N. 209.-FAZENDA.-Em 6 de Ahr:l de 1878.-Taxa de
juros das quantias depo-itadas na CQixa Econornic:-:.
da Província da Bahia..............................
N. 210.-FAZENDA.- F.rn 6 àJ Abrii rle 1878.- f<:leva ele
l~ a 21 °/ 0 a conJmiss<lo (jlie pereeb<'m o <:ollector e
o Escrivão da Coiledoria do municip;o da Bagagem,
Província de Minas Geraes. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
N. 2H.- FAZENDA.-E111 6 ue A!Jril de .!87t!.-Sohr,1 um
recurso úe que o Tribunal d" TlJesuuro mio tomou
conhecimento, contra a classilicacão úe-d[lmasco de
algodão- dad<J pela All'andega do Recife á mercadoria ali i apresentada a despacho conw- panno Je
algodão adamascado.................. . . . . . . .. .. • . . .
j'\, 212.-FAZENlh.-Em 6 de AlJril de 1878.-Indl'fcrc
o requerimento tla Associaç<lo Cornmereial dn. Província de Santa Cat!Jarina, pedindo que a respectiY:~
Thesouraria de Fazenda seja nuto:·iznrln n rrcPbPr· rr~,
moeda de cobre ou de~ lJ:OilY.e 10 "/ 0 du valor do,;
saques sobre o Thesouro, c :r aceitar. he!fl co1no a
Alfandega, as JJ'lta> da caixa :uatriz do Ba!JW de.:
Brazil.................. • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 213.-FAZENDA.-Em 8 àc A!J;-il tlc ifl78.-i'ln easu
de extravio dP- .1[JO!ic:·s da tliYiJa puiJiicn, deve o
possuidor para obter outras e:r1 suhstituir::lo, curnprir o disposto no art. ~-i do Decrdo n. 5454 rle ;:>de

Noven1bro de :1.873 . . . ..... ._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K. ;j{4.-FAZEX.:;A.-Em S dL' ,\IJril Jc 18i8.-0 üeneficio do meio ,;o!Lh• só arrovcita aos lilhos naturans,
quand<> legitimados por subsequeu~c rnntrir.:oniu <le
seus pais................... .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .
N. 211>.-FAZENDA.-Em 8 de Abril de 1878.-Proviclcw:ia
sobre o recebillll'lltl!, cscrip'nr.u;:lo c rntreg-a :i Caixa
Economica do producto da eontribubio d<~stinr:da a
formar o pecuiiu drs nprendizrs nw;·iii!Jeiros, aquartelados na eid;~de de Santos ..
N. 216.-FAZENDA.-E:n 9 ile Abri' de 1878.-Dcvolvc
á Thesouraria. 1le F.nc:nda tlil :Jrov:'lcia de S. Ped1·r·
do Rio Gramle dn Snl Ulll re,·1rrm sobre tlJinad;t de
contas, para que., juíg-uc co;JJO f:Jr li c justi(;a......
N. 217.- i\lARl:\'IíA.- A l'iso tle 9 r!<' i.lJrii d·~ !878.- Declara que ao empr·pg-ado <jUc' >niJslitn:• ao ell'eclh·o,
pe1·cebendo sómente !!r:Jtific~ç:lo, 11:10 ap<·oveita 0
disposto no Aviso de 20 de Dezembro de 187:;, quando
cornmrttc faltas....................................
X. 2tS.-Ji;ST!CA.-Ern 10 r1r Abri! llc 18íS.-OsPmmo·
t0rcs p:l!)licos n:'io t,:rn riireit0 :i ajuda ele custo,
q<1and•J viaja:a em scni0o dentro d::s rcspecli\·as
o •••••••••••••
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a rJUO c-stiío sujeitos os contratos de cessão do direito
c acçüo a heran~as............. . • . . . . . • • . . • . . • . . . • • .
N. 220.- FAZENDA.- Em liJ d~ Abril dr 1878.- Provimento de um recurso contra a dassificaçüo dealpaca I~ vrada- darln na Alfandega da Bahia á
mercadoria alli subllieltida a despacho como- cassa
lisa de algodão e lã.................................
N. 22!.-FAZENDA.-Em H de Abril de !878.-Proroga
o prazo marcado para a substituição das notas de
200,~000. ~-a estampa...............................

:11H

Fi3
1;)3

:\'. 222.-AGHICULTURA.-Em l2 rle Abril de !878.-Dê'-'
clara que nenhum procrtlimrmto cabe ao Juiz de
ürphüos Plll re!ar.ão ao facto de n<lo terem sido classificndas. com todós os inrlividuos a ellas pertencentes,
as f~milia~ escravas inscriplas em 2." e 3. 0 lagar.
qua:1do nã<> ha reclarmções dr intrressados; que
sendo partr n:1 az·hitra!llrnto o seailor do escravo e o
Collector, zl<lo pórle este funccionar nos casos em que
aquelle é 'eu til! e que, sendo diversos a natureza
e caracter dos aetos d~ administrar-ão e dos da ordem
jud iciarin. não lia razao par:l que se applique a todos
Jn!listinct:Hnenlc a mesma regra das suspeições..... !til,
N. 223.- AGI1!!'[LTli!lA.- Em 12 de Abril de !878.Apnrova o contr,, to CF·IPbrn!lo r·m 29 rle Janeiro com
José rln SiiY~ Pigueira, para a construcção do tunnel
na linha central; e recommenda a observancia dos
arts. 50, 76 e 77 do Regulamento de 28 de Junho de
!876, nos casos identicos......................... • :l1i5
:'\. 22~.- AGRICULTURA.-Em 13 de Abril rle !878.-Declara que as pass;,gens conredidas a pedido de immigrantes, para a dnrln de paren le3 seus, não se devem
consid~rar gratnitas.. .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . • . .. . .. .
:1.1i1i
:'\. 221>.-,,GRJCULTURA.-Em i1i de Ahril ilc t878.-Recor.,mrnda a restricla ohsPrvandn do Aviso Circular
rle 12 dr~ Sntrmbro r!e 1875 rrlativo á gratificação a
que, a lituio de b:ac-~gern, tt~~ dirritoos Eng-enhriros
c AgrimensoJ·, s en:~arrrgados rle mrflir terras; e
!1Janda reembolsar ns cofrr·< tla The'<ouraria de Fazenrla do que Jrouver sido indevidamente p~go....
1oG
:\. 226.- AGRJCULTUJ.A.- Eill 11> ile Abril de 1878.- Ao
Direrlor do Corpo de E::>n1bdros.- Fix~ndo a fiança
do> Commnnthntes d~s Secr_;ões e dos Enc~rregados
da arrcca(br;uo e coche ir:~..........................
157
7'i. 227.- GUERR.\ .-Em 1:1 de, Abril de 18i8.- Declara
que deve cessa!' a prati•·a de darem os corpos do
Exercito rowo rcce!Jitlos :1rtigos cujo fornecimento
;·oi ordenado, w~,; <JUC ainf!a n<1o foram etTectivalllC~!tfl ent:·egu<:s....... ... . .. .... .. .. .. .. ... .•• . ..
1:;7
~. 228.-JU"'f!C.L.:...:-:m 1ü ilc .'.lJI·il (],) 1878.-Sobre
CJJlpregadÜs das Jantas Co:JJllJ•~rci;!CS...............
H>S
N. 229.-FA!.ENDA.-Em Hi t!c Abri~ de !878.-l\landa
esc~·ipt~rar como r2n.J~ de pro;Jrios=:!~.cion~~
porta;,cta das quotas mPr.sa~s que dey :. :se~: l{'Sllr~,-.:. :-~- ..,
das dos Escrivães, cujos cartorios se
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cidos no prr•dio em que funcciona o Tribunal da
Relação da COrte • . . . . . . .. • • . . . • . . . .. .. .. .. . .. .. ..
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abono do soldo dos fl!liciaes refor:nados, all t< s •lo
l!Jes ,erem passadas as respectiYas palenf.>'S.........
N. 231.-,\GRICULTUHA.- Em :16 de Abri' de :1878.-Providenc!a sohr,• a inspec\àO das coloni::s situ~1das na
Provin~ia à e S. Pedro do Rio Grande do Sul.........
N. 232.-AGRICULTL;RA.-i~rn !7 de Abril de :1878.-Resolve que os cliapuzes, faundo partr do I!J~teri~J
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preços anncxa ao contrat·• de :19 de Jnn!Jo de 1876,
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N. 233.-JUSTIÇA.-Em fi de Abril de :1878.-Spbresubstituição do Porleiro da, Juntas Corn!l!erciaes.. ... . .
N. 23i.-FAZENDA.-Krn 17 de Abril de :1878.-As Directorias do Tl!Psouro Nar.:iona! são com ~>eten tes p~ra
pedir aos chefes de R··particões, e a qunesquer autoridades não exceptna.ias no art. 2. 0 , §L". do Hrgularnento n ... «,1..)3 de !868. as ir1 fonuaçileo e doeu nJr:nlos
de, que necessitarem a bem du serviço publico......
N, 23:>.- FAZE:-lDA.-Em :17 de Abri! de !878.-Sohre um
recurso ue que o Tribunal do ThesOll!:) não tu~nou
conhecimento, relativo :i questão de~.\ aria.........
N. 236.-FAZE.NDA.-Em 1.7 de Ahril de 1878.- DPclara,
dando fJI'OVimento a Ul!J recurso sohrl' con!ag~:n de
juros, que a Ordem n. 99 de 22 de l?evrr·eiru de 1.'61
SÓ é app!icav•·l as dividas (Jl'0\'8l1it>nt•'S de <liC:lllCe
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N. 23i .-FAZENDA.- Em 1.7 de Abril de B78.-0á nrovilnento a um recurso contra a rxigrnf'ia de dirêitos
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que as rtJe,ou:·~rias remetterem com as co:lJ:uuuições sobre ~judas de custo abon:1das a rmpregados
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N. 239 -FAZI,NDA.-Em 20 de Abril de !878.-l';ào tem
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169

ua

P!'O\'illcia da Batlia..... ......... ..... ...........
f.'AZENDA.- Em 25 de Abril tl•! 1878.- Declara
inco;np:ltivt'l o ex<'rdcio do Jogar de Agente de ColJedor Cfllll o de contador c Partidor................

N.

26.~.-

N.

~~9.-FAZi~\DA.-Em 2~

170
i70

de Ai.Jril de !878.-As Thesourarras de Fazenda. derern dar· c11nta rltl suas dt>ci-

sõrs uos caso~ de re;rJissào de irJJpostos, nüo po1· offir:io
e reu1essa dus processos, n1ns sim rDP(Ji~nte as rela<;üPs de que t;·atn o art. 6. o do Decreto u. 0 16H de
1870 ....................................... :........
N. 250.- FAZSND \.-Em 2::5 tle Abril de 1878.-necomrncnda ás Tlresour:l!'ias de !<"azenda a f'l>fl!ess:t pontual
rie ePrto;; tr:llJ~Iiro< necr: -sarios a Cllntadoria da ~Iarin!Ja, pa:·a a sua cscripturu~ão sobre cretlitos......

li!

172

N. 2iíl:-FAZENDA.-Eill 25 de Abril d<' 1878.-Aiteraa.
t;;[J,·!!a que lixou o iltlii!PI'O. c:lasses e snlarin:; dos
operario:; tio sen·i~n d•1 J.;;floratorio Chiruico da Casa

d:;)!uPda ..........................................

N. 252.-GllEBRA.-Em 26 de Allril rlc i878.-Declara
rpe a r;ratrlil·a•;:lo p;ll':l niügnei lit' criado sú l'OliJpete
~~~) ..; o!Tiehh· ..:. cfi'ectivo:; dns
s~rviço nlls seus c->rrns 011

172

corpos :ll'i'e::i •:c·u~ados eru
Clil outros, tambei!J arreg·i:J:entados, ror· ordem do Governo, e ~011 • ... ·
·
:::J :n."s !lO servi~o: .......•.........• -~.--:: • ."' _ ... ~-:_ ~~'''·
:'I; 2<'53.-GGERRA.-E 11 2G de Abril d /t8._,1a..·.;.·IJeciãr-:l.,·:
"'--,_
que os Oillciaes e pra~as que se acháín~i...servi~o ou
~,' :"
'.

;-

\

'" ·~

\\

I~DICE DA~

PAGS.
cstuda~do na
Rio Gr<~nde do

escola de infantaria e cavallar'a do
Sul têm direito an fornPci<nent.· de
mediC<IIneutos por t:on ta do Estadu .••.••.•••..••• , • •
N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

l\IA HIN H.-\.- A viso de 27 d•' Abri I dP i878.- Declara que é extPnsiva ao> Pharmaceutf, os Officta~'S
de patt nte a disposiçãu do arl. H do Hcgulamen~o
anneXt· ao Decreto n. i98i de 3ll de Setembro de !8:;7.
255.- IMPERIO.- Em 27 de A hril dt> 1878.- Ao Director da Faruldade dr Mediei na da Bahi, .- Declnra
incom1•ativeis os cargü' de Leut•' r L" Cirurgi~o d:.
Armada..•••••.... ~ .. •··•••·•••·• •••. .••.•. .•. •..
256.-n:PERIO.-Em 27 de Al;rii f!p 1878.-Ao Presi·
deme ,,e S. Paulo.- Declara quaes os veuciiHPIItos
que con1pett>m ao Professor de qual4uer das adriras
do curso annPXO a,; Faculdades de llireito durantP a
regen•·1a eumulat1va de outra. 110 impedimento do
proprietario, e por achar-se vago o resp.ecti\·o logar
de sull-tituto...... .•• . ... . . . ... . ... .• .. . • • .• ... . . •
257.- AGRICULTURA.- Em 29 de Abril de 1878.ApprO\'a. a tabelh. de distribuição de fr,rdalllenlo as
praças do corpo àe bumbeiros ................... _•. .
258.- FAZENDA.-E111 29 de Abril de !878.--'-0a provirnent" a um recur"J de decisfl• da A.fandega do
Recife, mandand·• q;;e o teeido a que o mesmo se
refere ·seja classificado co1no- metim proprio para
forro...............................................
2t.i9.-FAZE\'DA.-Em 30 de Abril dt) !878.-Confirma
a appr>lwnsão feita pda Alfandega do Rer.if•', de
duas caixas COIII chapéos de pellucia de seda, por ter
sido eJ1contrada occulta dentro de algu11s dos chapéos JJJert:adoria diversa, não mencionada 110 despacho.........................................
260.- FAZENDA.- E1n 30 de Abril de 1878.- Providencia ·para que as l\leS<l> de Rendas e Collectorias da
Província do Rio de Janeiro passem os ''OII!petentes
Juizes r-ertidões negativas, quando não lhes llou·
. verem feito entrega de diil!Jeiros de orpilãos e ausentes..............................................
26L- FAZENDA.- !'m 30 de Abril de 1878.-Sobre a
organização do ponto de empregado,; das Rep2.rtições
suborà1nadas aos difier,,nte, l\Jinisterios... ..........
262.-FAmNDA.-Em 30 de Abril de -1878.-Ciassilicaçáu de chapéos de sol para o pagamento dos direitos repectlvos ... :.......... ... . .. . .. • . . .. .. . . . ..
263.- FAZENDA.- icm 30 de Abril àe :1.878.- Sobre a
organização do p_onto dos .empregad<Js das H e partições
de Fazenda , CUJOS vencunentos são pagos no The·
souro ............................. · ........ ·..... ,.
26~ -AGRICULTU:lA.-Ern 3d de Abril dr 1.878.-De·
clara que deve >-er mantida pro •ost'' 'lf'l'ese!l.ail<t
p r Jo"' d Si,,·:-1 ~l··t:ll Gui:ll:,rii~S ,::,r~" t'<>lt:p:·a de
~L.. ~71 ,31 Jl2 de ie1·:·a~ d:·_,\.Jil.das Di: .'f.. o il ist:·H·tü ;!<•
lltunicL•,o cJ,. s L O[J'dào, n.edian e '1 3;'-l !·eh ;..ot·
rf,8~m;~, adjudicando-se-lhe as mesmas t·~rras, e t:on-
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N.

:_11

:'i.

N.
N.

:'\.

N.

~-

s:derando•se revogada a delib,'rnção d<l Presidrnoia
que to:·nou rlP nrnbU:!i etfnito 1 ~ :·r·•nn taç:io ~ ntcrior e m· ndou se fize~ e rtrecr ·.a a ·.·coá a d::.s ditas
éerr~s ao i-íanlo de J:1c:,tJy......... • . . . . . . . . . . . • . . .
265.-AGinCULTURA.-Em3D rlt• Abril dP 1878.-Decla.r" que urna VPZ PIT,·drlada a 1·en-:a d,, um esc1avo
assistf· <~O ''OI!lprador eu~•. , ao 'cn::c,rJor· a ohri~ação
de averbar a tr:wsferench de r!:•mi: :o. deYenrlo-llle
ser iru posta a ruulta da lei, se :::·;o~ • !'r-;;edar as compet.;ntes dedaraçües 1!0 pr?.ZC• leg-al e que, spgundo
orescreve a Circular rle 6 rle ~t'''3ii: 1 Jn de !877.
êu:upre qne sejarn lant;ad:~s !lo pro::rio livro dr mil~
tricul~ dos filh"s !ines de mulher escrava as awrbações relativas n taes menores, cn~rados de um rm
outro IIIU!licipio.... •• . •.• . • . . • . . .. . . . .• •• . • . • • . . . .
266.-GU!<:BRA.-Em ! d'' ~L:io 1!P !87;.-Deelara
t]UU o, dPs•·rtorPs (p;e, est:wdo p;·t·.<os p:~ra sw;tencia , sãr, mandados pôr ''l!l liberdade, perd,~rn o
tempo er!l f!Ué cst!v,,ram t:esertados ...._......... ..•
267.-GUERHA.-Ern 2 de Maio de !878.-Dr,cl~ra. que
n:io é regular o ahono de grntiiJta(ã" pnra alugue!
de criado aos Officiaes ds corpos anegimentados,
m;~s e~;, e~;crcicio na esr~ola de infantaria c c:t\'allari" do lHo Grande do Sul. ..•.....•.•..•. : • • . . . . •
268.- FAZENDA.- Em 2 dr· ~laio de 1878.-0s documentos comprobalorios de dcspcz.ts publicas
devem ser escriptos c->m tinta preta inde!evel....
269.-FAZENDA.-Em 2 de M:ti 'de ·1878.-Provimento
de um r• cnr!'o contr~ a classific:~<;ão de- gangaf!:lda na Alf~ndega dP Pemandmco a tecidos submcttido' a de><pa::bo COi!JO- brim de ai odão...........
270.-FAZ!<:XDA.-Em 3 de Maio rle :l8i8.-ProYimento
de um recurso :;ohre a classi!icaçüo de tecidos. submei!idos a 1!cspaclw na Alfandega tl<i llal!ia comocass~s de l:l c algodão- brins com llôres de seda....
271.- FAZEl'il)-.. -E lu 4 de 1\I:rio de !878.- Sohre uns
pr<'cator i os do Juizo de ,\ usente;; da :1." vara da Cúrte,
rcquisitP.udo o pagaruento de pnrcenl~g-e!ls ue arrecada~_;ões de heranças, cujo saldo não fôra aliás recoltJi<:o ao,; cofres puhlicos pelo ex-Curador João
11crnudo No.~ueira da Sllva . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . • .
272.-F,\ZENDA.- :rn 4 d.· Maio de 1878.-Nã.o se
!leve co!Jcar arnJazenageJIJ d!~ merc~dori:J.s demoradas na A!farllkga, quando o facto provier de
affiuencia do servir;o e caus:1.s independentes da vontade do despachar;t,.................................

!81

!83

!8~

f8~

18ti

18ti

186

186

187

N. 273.- AGRI.;Ul.TURA.-Ern 4 tlc l\laio de 1878.-Recommer:d:t que ,;e vcril1que se os empregados das
COIIlpanlJi~s 1iB rstradas r:c f·:·rru já satisfizeram o
sel!o do.~ i'~·~pr'ctivos titni:!:~ na r:1~üo~
vt•nei :·.:e(:tos nn ne~ ~u pedort~~:: 20~í,: !ie.-c,a~ii_ -~. . . .

::e~~;::i~·~'&:',~-~ !:c·~ec!:,~~-,CL;,,;1 '~~t~\~}~;~~~:/~~:.

.;ruquauto ão pruYarem t~r pago~lque1!e ~eUo.....
DECISÕ!';S De: i878.
. .•,

-··

....

-...

:; ; ·.
:188 ~- '·(:
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N. i7~.- AGRICULTURA. - Em tJ, de .Maio de 1878. Approva, provi,;oriam~nte, a tarifa tl~ passageiros
de t.a cLlS31~, P. :-iU)r:·itnB as passa~nns tlc~ 2.a classe,
na estmd·t r! e fecro da lhllia ao) S. F1·ancisc0........
N. 2i5.-AGR!CULTURA.-Em 4 de ~hio de !878.-Ao
Virect<JI' G,)ral dll~ Telegr:tpi!OS dedarando ljllJ t\
t!Xl<'nsiva aos pedido.< tle suppri,nenlo de viv•~rvs

a LransmissãiJ gratuita dos tel·~gralnmas sobre are:nessa de generos para as provincias fla;;ellatlas pela
stkca............................... ............ ...
X. 276.-,\GRICULTLBA.- Em 6 de Maio de 18i8.- tkelartt que deve ser considerada livre, e como tal
tra t.ida em todas as su,ts relações, utua criança de
eôr preL1, de~ a 5 anaos de idade, encontrad;t a porta
da casa do Vigario tla freguezia de S. ~Lttlleus e por
este re.,oi!Jida.... ... .. . . . .. . . . • . . .. .. . .. • . . • . . . . .
:\, 277.-!~IPERI!l.-Em (i de l\laio de i878.-Ao Presidente do M, n1e-Pio Geral de Econo!n !:1. dos Servidores do Estado.- Approv:1. a decisiio tln. mesa plena
sobrt• a reclamação de D. Ameli:t Claudia Serra
Belfort. p_.r scr·-ih·' applicavel a doutrin:\ do Aviso
de i6 de Julho de !8i5..............................
N. 2í8.-GUERRA.-Em 6 de jl~io de i878.-neclara que
a classe de patrões arvorados do .usenal de Guerra
da Côrte nào se acl1a eomprehendid:t no pe .. soal de
servi00 de ruar, de qne tmta" art. lOS do Regul~t
mento de 19 de Oulu!Jr0 de 1872.....................
N. 2i9.-GUERH.\.-Em 6 de Maio de iS78.-Declar:tque
as ThPsou mri:1s Je i<az.~nda, não oost:tn!e ~ttenderem
as Ol'th·llS 8111anadas das Presidcneias dr. p;·ovinci~s,
tlevetll d:;r iunnedialalll<'JJte conta ao Ministrrio da
Guerra das d:~vitlas originad:ls no pagamento e Jhcalisaçiio das de;pezas militares....................
N. 280.-GUE:B.RA.-E!ll 6 de ~!aio <le 1.878.-Prohibe que
sejam elllpreg:ldos Oliic•ae,; honurr,rios e da Guarda
Nacional enr conselhos de guerra c ea1 outros.......
:'f, 28i.-GUERHA.-E>"6 de Maiorle!8i8 -D~claraque
aos commandantesdos corpos é que incumbe incluir
nos p~didos de farda tnento para as suas praças certo
nu•uero de peças para os recrutas que possam ter...
N. 282.-FAZENOA.- Em 6 de Maio ele 18;8.- Trata de
um r. ctc r,o, de que o Tribunal do Tht·sou ro não
tomou con tleci men t.o, relativo a classificaç<io de uma
partida de pap~J............................. ... .. .
:~. 283.-FAZ"ND_\.- E:n 7 de ~l:<io de 1878.-A nllegnção de n<ío se tPr utilharl•~ de terrenos afur:Hios nil.o
aproHita ao foreiro, para Jsenlar·se do pngamento
dos r·Pspectivos fóros...............................
N. 28~.-AGlUCULTUR,\.- Em 8 de Ma>o de 18i8.- AJr
pro\' a o 1\Cto do Engenh•·iro li ... cal ú<t estrada de ferro
da llall :1. ao S. F,·~Bdscu, exc:uin.Jo do custeio da
me, ma .z WO, mandada,; àbonar ao secr•tario da rlirecturia· por ~erviços que diz terem sido prestadns
na Côrte e na Bahia .............. ,.................
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N. 285.-FAZf..:l\'OA.-Em 9 de Maio de 18i8.-0s Offici~es ;n ferior~s uas coru pa n hiasde guardas das Ai fandeg-as não p:)dern ser nomeados seru cuncurso para
Io~:arrs de L • e:uranci:: das Hepartrçõcs de Fazenda.
:'<. 286 - JliSTIÇA.- Em fO ·de ~!n io de f8i8.- SobrP li•·ença aos coiJJmar.rJanks d•) distridos e guardas
ur;J:lrlns........ .•• .. • . • . . . . • . . . . • . .. . . .. . . .. . • .. . . .
N 287.- AGRICULTUIL\.-Ern lO de l\laio de i8i8.- Pro·
viden~ia so!J!·e a cobranr:a da taxa rlcdda prla expedição de telegramuras nás linhas do Estado.........
N. 288.-AGRII.uLTU'lA.- Em iO de Maio de 1878.- Deci:>r<l que nrniJUma modifil'aç:·ro róde ser fPita ás tarifas da e.,trada d•) ferro de S. Paulo e Rio de Janeiro S8m autorização do governo.......... . . . . • . .
N. 289.- AGRI·:ULTU:lA.- Em lO de l\Iain de !878.- Reso!ve que .a commi>são de exarne e ajuste das contas
da eslrada de ferro do C:~rangola funccione na cidade
de Ca11pos. a séue da dirccturia da respectiva companhit·.............................................
N. 290.-- .~GR1Cl7LTURA.- Em !O de ~Jaio de !878.- Provitlencra.- :i cerra •'O cxtractc do ponto mensal que as
Rrp~; lições >ubordinnd:~s ao Ministerio reli:ettem ao
Thesouro N.1cional-............. .•• . .. . •. . . . . . . .. ..
N. 291.-,\ ~RI.:ULTUHA.- Aviso (]e l.O rle Maio dd8i8.D~Il!a··a ljUe oõ e;u pregados das colonias E'Xrrcem logares le comrnissão, e s·~ t"rnam dispcnsaveis desde
qn~ ~ 'J t!usent:lnl do sGrvi~o para {rue fori1iH cha·
mado;..............................................
N. 292.-A3JH:ULTUBA.-Em H d3 ~!aio de 1878.- Ao
Direc·or Geral dus Tt'iegrnpiJos.- He:;o,vendo sobre
a da h de qur deYe ser conbda ur11a licença conce·
di :a ,or rste J\linisterio a um ernpreg;ado que achava-se no gozo dr um:: lrcen(·a concedida pelo Director
N. 293.- AGXlCC"LTUélA.- Em :11 de M.1in de 1878.- ProJJibe aos Oirectort's de ~olonias a emissão de vales
para acudir· a p:lg?.IIIC!llos...... ... ... ..............
N. 29~.-JUSTICA.-Elll H de ~laio de 1878.-0Desembarg:ldor tem rr.:;idrncia forçada na séde da Helaç:lo
e só póde ser con>iderado corno ha,endo reassumirlo
o ex:·rcicio, depois da Jicellça e quando presente no
Jogar orrdc funccionar o Tribunal..................
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t97

198

i98
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200
200
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N. 295.-GUE!lR,\.-EIIr H de ~laio de 1878.- Declara
qu:!es os Otfkiars que devem -pr'rcr!Jrr gr~tificação
para ;d11g-url de criado, a r1ue se refere n l;ireular de
! de Frve:·eiro deste ::nno......... .... . . . . .. . . . . . . . .
202
X. 296.-GUEr.rlA.-Eill H d~ ~!aio d~ 1878.-D,'clara
qu8 ''s Oülci::es arrrgin1e:Jt~dos rn;mdadns pelos corpos p:~r:r a escd:1 g;er:il rl9 fim 1!0 C:llllf'O Granrlr, afim
de llabiiitarcm-se p:·l!\1 in>lructor~s, !êr~
qu2n:it:1fivo p:1ra o alu~nel de criad~-·:·Nõ"'•:···.~ ~ -!!!~,
N. 297.-FAZS~D,\.-Em H de i\Iain d-é~s5à:..J'I)á ic,;0 ~' ;_:"'·
nl!eeiuJento á Alfandega do abu'só 'WYticndo por
'· :- (.·.
:tl;,:uns Capitães ele navios procedentes de In~Jaterra
·. )>~

'. ..-'

::~

28
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que, por não trazer~'rn os r<'sp.rctivos pa!}eis aut''enticados pAos Ag :!Jtes C1Jnsuf:or?s c'o :Jr~zil, aqui
ent:·a:JI como arritl':dos, e soll out.. cs prrl.extos.....
l\'. 298.- FAZENDA.- Em 1:; de Mni'1 de !878.- Provimento de um recurso ácercn da restit;.;irão de direi tos de cem barricas de bacalháo n:exoortadas sob
caução ......•.•....•......•...••....•. :............
N. 299.- FAZENDA.- Em !:i de l\ln.io de 1878.- Sobre
um recurso interp,·,sto de decisão ::rhitral. rrlativa
á classificac;ão de terido, e clr <]UP. o Tril1u::a\ do Thesouro não ,.ornou conheria:entn prr n:'io dar-se o caso
previst·1 uo art. ti3 ::o D.•creto '" :H de Dezembro
de !8ü3... .• . . . . • .• .. ........ .. ............... •. .. .
N. 300.- FAZENDA. Em l:j de Maio dr. 1878.- Comfirma a arprehensão de uma caixa sul.m:ettida a
despacho na AIL:ndega da Bahia. por C<>ilte:· além
d<: ar;n:~çü:'S para chapccs de sol, declaradas na
respectiva. nota. pedatos de seda preparados para
coberlum da; mes:uas arma~üe~... .. . . . .. . . .. . . • . . .
N. 301.-FAZENDA.- En1 16 de i\Iaio de 1878.-Dasd~
cisües proferidas dentro da aiç~d: :~os In:;pectores
d~s Alfar:dPg:'s não cabe o recurso r!c revista scn:1o
nns casus rk i nr:orn pf'!cnc;a. rxccsso dr poder, violação de :ri ou oe for111ulas ess"nda,~s............ ..
N. 302.- F.:;zENDA.- Em i6 de lllaio dr i8i8.- Provi·
me 'to de um re urso contra a classifica cão que deu
a Alfandega ~. carlües para photographia."...... ... ..
N. 303.- FAZENDA.- Em 16 de i\l~io dr 1878.- Fixa a
intr,IJigencia da Circu'lar n. 3~6 de 29 de Julho
de 1863........................................ . . . •
N. 30-i.- FAZEi':DA.- Em 16 de Maio de 1878.- Dá provi:11ento a um recurso de decisão relativa :t ex1gcncia
de rl ireitos em àohru, por diiTerença de quantidade,
e111 despachos de estribos...........................
N. 305.- AGRiCULTURA.- Ew t6 de illaio de 1878.T:-ala .:a cxthccáo da colonia- Rio Bran··o-e da
[Ui;dar.:io de oütra composta de cultivadores na~
cionaes... •. . . . . . . .. . . . . . . . . . • ... . . . . . . .. . . • . .. . . . .
N. 306.-AGRiCULTURA.-Em 17 de Maio de :1.878.-Declara não couvir a co;nura das terras das fazendas
da Atalaia c Sepultura,· po:· conta do Estado, para
estabelecimento de intlios..........................
N. 307.-AGRICULTURA.-Em !7 de Maio de 1878.-Declara não ser permittido aos Directores das colonias
iornecer aos colonos viveres por conta de salarios
V•:IH.:idOS , ................. , ....... • .... • · · ... • .• · . ·
N. 308.-!<AZENDA.-Eul 17 de illaio de ii378.-Da conferencia de mercado;·ias nas Alfandegas não devem
ser encarre!:!'::dos us Pratieantes. 11em os empregados
tjue não tiverem ::s p:·ecisas hatil ita~ões ~Jara esse
servi1;o.............................................
N. 309.-FAZi;;:-m·,.-:O:::l 17 Je .\l::io.G.~ ·:878.-Cor:f:rma
a clas~iücar;ão de-oieo náo especificado-dada l!<t
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á :nercadorla qu~ Silva Monteiro & Comp.
suil:uetce;·am a despacho como-olco ,;e lin!1a1:a
iwpuro. .• . •. . . .• . . . . . . . . • . .. . . .• . .. •. . •. ..• . . . . . . •
Alfa:<deg-~

2:!J

~;. 310.-FAZ.:.:Nil/,.--~m !8 \!e )la.•J de J8i8.-Dr!t~r::!lna
que se e"nti~;uc :: oi.hervar a p;-;~tka ,Jc n:lo su ex-

J!Cdir iitulo pela nomea0ão dos Guardas das Alf;;ndegas. . . • . . . . . • • .. . . .. . .• . . . . • . • . • . • . . • . . . . . •• . . • . •
K. SH.-.\GnJCULTURA.-Em 18 de Maio de !878.-AHtoriza a arqu sh:áo dP UI! I guindaste, uwv ido á tllão,
para a 1:on>c:·ueção da uoYa superslruetura da .po1:tc
de A:fo1_ado.>, co:H tantu que não exceda " seu eusto
de..:. 6i)J,... ...... ..... ................ .........
?I. 312.-AGP.ICULTL'HA .-Em !8 de lllnio Je 1878.-Autoriza a con ve:·süo de algumas pa: a das em estações,
e da-lhes denominação.............................
K. 313.-GUER R:\.-Em 20 de ~i aio de 1878.-Declara quaes
as graU!ica<]ões que devew ser abonadas ás pra(:as
cn1 preg~d~s nas <'nfermarias militares como enfer-

meiros ·~ ~jwlantes dos mesmos. e bem assim aos
cozinllei:·os e 'et·l'entes............................
::-;. 3H.-FAZE.VlA.-Em20de ~l::io:k 1878.-A'sThcsourari::s rom;<"l" !vmu conllec:uwt:!o · m !." in,.t:Jnr.ia
d··gas

X.

do~ rco·nrsos i:!tcrpo~!o . . d1~ d·.:risties da ..:. Alfau~
sohr1~ !]!!üsiüi~S f!UC ~·xr·edcn1 a alf:ad:t dAstas..

31ti.-FAZ:é~DA.-Zm SO •k :,J;J!O d[} 1878.-D··cl~t·:;
qc<' n .~isposir;no d<> art. 28 do !Ire reto de 31 de llla1r,o
de f874 t!e\~·) nHl0ridr-:·-s:· c: rr,o r0ferentn unlcarnentc
ás co!upras e ven!las de t•scr:: ,-o~ residentes nesta

211

212

212

2!.~~

2f!j

Cc'll·te........... ...... ............. ....... .........

2H

N 3!.6. -VAZi;.:XD.\ .-Ern 20 rJ,, ~I aio tle i8í8 .-Dá prnvij'J;rntr. ,- : U!J: rcctt:·so do decisfio d;l He. elJeddrÜl que~_,
considerando !Jens immoveis po:· destino os perlPnceiitcs a urna fazcnrl:l situ~da no munici 11b de PiraiJy, I' cu;n e/Ja Yendidos, rxigin o iinpr.s'n de
tJ-;:nsJLd ....:süo curresp l!1t1:•ntF~ itO -.eu valor, e ignai~
mente dos r;ocraYo:<. nr'ló facto de terçrn ><ido os contratos celebrados ne:Ú:l Guri·;......................
S. :llí.-?AZ:<:XDA.-E:u 22rlel\I:~'o dr !878.-Provi<lencia p~ra a :rruortizaçãn rle U11t rmprestiwo feito peia
C!!ixa Ecor:ornica ao Mon:e de Soccorro da Província
r1e ~; l'an!o................................... . . ..
N. 318.-BiPZ:.liO.-i-:m 2'.! de .l\kio dr 1878.-D:e!a:·a que
n·'o lJa in-·on""'~i~ .. tt en• romr•ter 'l 't'"t'' mur>i-

2!(;

qu:t'úik;t;;iió i .. S?~:·ct:u·ia 'd~ "ir~pr'rio. e
ai't<xu lia se!lr e freg-uew<s do r!tllnicipio
listas i;::pressn.s, uwa VI~Z q~<~ e~í2jr:un devid2.ruente
conferidas c ~utl!ent!cad8s.. .... .. . .. . .. . .. .. . .. .. .
N. 3!9.-AGRICl.:LTUR \.-Em 22 de llln i o de i8i8. -Recomrn .nrla .;ue em c2:da officio séa;ente se trate de

2!7

clp3l 'de
m~nd:rr

Uin O!Jj'8Cto ............. · ••.• ·......... .... • • • . . . • • • ••

2!8
2i~

X. 320.-AG:UClJ;;rrRJ..-Em 22 de J:;:io~.
:~1· n:':t :~hr<r 111' r:o\·o, pel prno rl, ~~--âiJ-iJo~Tn!a-:- ~· _· ~. . ,
~ricula ~Sfl('~[d li_8. e~U;,·.;os i!U 'Hllfl~l:P)(/)~' '\Ti!ià--.
~i r,:· •'
tlc;l~, VISto <Cr 3i!J r:omc~auo ~l.IIUP.IIc 'Sern~o tres
-

<::"--

30

IXlJICE

DA~

mezes antes de lintlar o segundo prazo mr.rcarl•l 110
Regulamerro que baix•m com o lkcrJto n. ~83:; de
L• de Dezem!Jro •ie 187i...... .. .• . . . . .. . . . . . .. . ...
N. 321.-AG!l!CULTUl\A .-E:n 22 dt~ ~!aio d~ !>':78.-R:·co:llrii<-'Üda o ~x:1:ne da e~ ·riplurar:;lo rrf<'rente á
matricula especia I de escravos, e e'sL•helcce r.~gras

para serem ob:;ervadas ileSS!l servlc;n...............

)I.

322. AGlUCULTUH.A.-Ern 25 de ,\l:dG de !878.- Declara offensh.-as rla Const1 tuir;:Io e leis g.,raes· rlo
li11perio ~s leis provin<:iacs do Ma:·anl!:ro. p:·omui(;:Jdas erul876, <icerca da coru.:ess:io de p!·ivi!cgio, e da

aferição de pesos e medidas..................... ..
N. 323.-F'AZENlH.-En; 25 de M;:io de l87il. -Aprro\'a
a proposta do conselho fiscal da Caix:t E<:onorllica e
?.Junte de SJccorTO da Provineia de Pern:unb:;co sobre a admissáo tle um Escripturario para o respectivo serviço, e lembJ'a a eonH~rliencia dP, suppriruir·se ai H o registm de olficios.................
N 32'L- FAZI~NDA.- Erll 27 de 1\!aio de 1878.-ConccsS<~O de favores a companhia New-York and iUo de
Janeiro Steam Packet..............................
N. 325.-FAZE.NDA.- Em 27 de l\I1io de i878.-0s InS[Ject<.res das Tl!esvurarias nâ•l podr.r11 applku· ;:
outras despezas as sobras resultantes dos des:o11tos
feitos nos vencimentos dos empregados qua!lrlo falta rn à Reparti~ão... ... • .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. .
N. 326.-· I.MPEHIO.- Er~J 27 de !ll~io de i8i8.-')e.;l:lr:t
que nau é adnri>srvel rccur·so para o Consell;o de
Estado eru malena do contencioso atlmiuistr;:.;ivo,
senão sui.Jre assuru ptos geraes.. .... .. .. • .. . .. . .. . .. .
N. 327.-FAENDA.-E:rn28 de Al~io ele !878.-.i:·$ ,-,~
curses interpostos p;~ra o Tribunal d•l T:wsl)uro dc\'em acornoanilar niio só as cJ,;c[sõ~s de GUe 'e ;ecorre, mas lambem os rcsp~ctivos docu"mcr.:os en:

•.us.
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220

221

22~

225
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226

orlgiua!............ ..... .. ........ ......... .. . . .. •.
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N. 321).-AGrHGULTURA.-Ern 28 de ~!aio de l.8i8.-·~oim~
tr~nspc.rtcs nas l'Strada.~ de ferro ü. Pedro !I,
s. Paulo e P.io tlc Jan:)iro... .... .. .. ..... .. .. .. • . . .

'2z7

N. 32J. -A.GRICliLTURA.-Ern 2'> de~í~iocle :1878.-\.ffir-

tn~t ;t co1npeleneia da:; AS.>;f"!mllléas Provinci;t:?s pa;'a
o cr•ncurso d·) privi:e;.;io:; nos c~so,; t:Drrtprcl:cuJiLio,;
no; t~ tios arls. W e H do Ac to Addicional........
"'· :~30.- ···:,z:·:N:l.\.- E:n 2\l ::r :.laio rie i8i8.- ··:n::r,·

1.un

1

e~·.un~o~

d:~

228

nu' o Trii):tnal dn Tfle.;ourn !·l;lo

tom·•u r"nl:ecir::~uto .. Coiitra a d:1ssifica0::o d.>da na

Alfandeca da Bali!a. a mercadoria suo:~:etti !a a
de;padJÓ como uarlmnte vara prumo...............

230

N. 33!.-F'AZl•::·W.L-Ern 29 de ~Jaio de l8i8.- üecia;a.
'que o OerTeto legislativo n.• 2651 de jm de ~''lembro !!c :18ii> comprehende a' c:1rnp:mllas anten0:·c,;
á. data de sua pro:nulgação, sendo porém só:nente
applicavel à:; reforma:; c l' ·nsões que or.:eorrere;n ou
tiverem occorrido depois da rnesrna data...........

!:!30

31
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N. 332.- GUERHA.- Em 29 de illaio à e :1878.- Declara
que fica emancipada do reg1men rnil~t:ll' a co'.onia
de Urucú, na Província de ,\finas G~raes... ..••. .•.
'!31
.:'\. 333.- GUERBA.- Em 5:9 de M:lio dP 1878.- Decl~ra
que aos ot!idaes da Gu:Hda 1\acinnal uu twnora.rios,
em pr~gadus em cuns,•IIIOS ·!e guerra develiio ser
abonada:< :1s vanlag-erh que I!Jes col!lpetirem nos
dias en1 que fuuc·ciouare!ll............ •• . . . . . • .. . .
232
N. 33i.- FAZENDA. - Em 31 de Maio r! e 18i8.- Como
de,·e;l: >PI' in,criptas !!~. Caixa de Alllortização as
apolices da divida pulllica curnprarlas com o produft
c to das lot:•rias r:oncediclas :\I mpcrial ~ocicdade A uxiliadL'f,1 das Artes Alecauicas e Liberaes, e Beneficen l<).......... . .. . • . . . . . .. • .. . • .. . .. . .. . . .. . . . • • . • .
232
N. 335.- ~lARI~HA .-A vis:! de 1 de Junilo de i8i8.~íanrla u!J,;erv~r novas ta!Jell~s p:u·n o ran~l:o dos
alulllnos do Coilegio ~av:ll e da Escola de Marinha.
233
N. 336.-JUSTIÇ:\.- Em i de Junllo d2 1878.-Drclara
que ,a COJJJmutaç<J.o da pena deve datar da ~?ntença
cunuemnal·-•rla.....................................
236
N- 337.-F.\Zi~NOA.- Em I de1unho dP 1878.-Drclara
que os tenenos fronteircs a casa de Detenção de
Niclheroy são aecrescidos, po~fenllo como taes ser
afurados 2.. proriucia.......................... • • . . .
236
::'{, 338.- F.-\ZI,_"\0.\.- Ern 3 de Junho de l8i8.- ~ão
tê IH direi to á ajuda de cnsto a,; pessoas nomeadas
pela fll'inJeira vez para e11tprc~os de Fazenda, salvo
se o forern cru virtude de concur:;o.. ... .. .. .. • .. • 237
:'i. 339.- AGlUCULTURA.- F:m 3 de Junho d<) l8i8.Approva ?.s irl>truc<:u:'S pro,-i,orias para o 'er•. iço
da p·1rlt• CIJJ trafego c cnnstr·ucç:·lo dn prnlongamcnto
da estrada de ferro de Ba turité, no Ce3rá...........
237
1.\. 3!.0.-FAZE \DA.- Em q, de Jnnho de 1878.-As joias e
<·ontribuiçues trirnen,aPS pai(as nas Thes;JUr::rias de
Faz~nria pe os socios do MCJnte Pio G<'ral de Er:on0111ia
d•Js S~rvidures do Esl.!d:l, são isentas do sello lixo
de 20J rs....................... •• • .• . . . . • . . • . • . • . • .
2IG
N. ;;u .-FAZES DA.- Em .í rle JuniJo tle 1878. -lndef·re
n;n recurso snilre ;1 reslitnif<1o de direitr'S dr! m~h
p1go' p r diffcrenp d·~ qua!fJa<le em um dcsp.1cll0
de el1ales de lã.....................................
245
?i. 3-l2.-FAZENDA.-f~m 6 de Jun!Jo de ~878.-Asrlcsrezas
d~~ Caixas EconOIIIic:;.s e MontA cio ,;occorro devem
'rr lixadas 'r!rlleslrallllentc pe!o •·onsPIIJ•) lisr·al resJ•Petivo, ~ ví,ta de orçarneulo orgallizndo pelo gerente................................................
2í6
N. 3í3.-JUSTIÇA.-Em 6 deJunllo drf878 -Snbreoarel!ivo d~ eseriplura de dissoluç:ío de sociedade
CO!Jirnerci:t!... .... ...... •. .. ................... .....
24G
:X. 3(>~.-F\ZEND\.-E·:~7 rlr> Junho de i878.-Au!~
a entre_a de 6:000<000 ao conselho fi<~Caixa--~:-...
EconurrJica e ~fonte d · Soccorro da l'rovfnci:a das.Afa-' ·:- · ~·c-.
<;?;ôas, alim ile occorrer ás u'spcza~;· da..·t:l,eaçlio '~ -installa1:;<\0 dc5 ditos t's~alJelecimeatos •. ;-..;., .. ,.. •• .
247'
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PAGS.
N. 31,5 -"AZENDA.- Em 7 àc J:mho :1e !878.-Fix.a rm
12 °/~j a t::X:1 dos e!npre:;: ilOtlS doM .nte ti f! ~OI'.CO!'fO
J:l :'rovineia da,; Ai:t6:Jo:s. r, tr.1l<l .. c 01.1tr:t,; provith•nr·. a:; ;; bem do serv1co do dito esta hr:eci:uenlo
e Lia Caixa :éc ;rromica;:.......................... .
N. 3i6.-FAZK\DA.-Em8 de .!unho de !878.-Drtrrmina
qu·~ a COilCt'>'SàO feit:• a Canwrn ~Juuicop~l cl:l Villa
Franca do usu precario dr. um pmprio uacionai para
nclle celebr~r suas s,·:;:;ues. se veriliqae we!liante
termo coa1 certas clausulas ........................ .
N 3!,7,-FAzg:-;;)A.-Em 10 ;Je Junb.o de !878.-:-:onfirrna
a cla~:;ilicac~w de-d:;cat!o de al\.(r,dã" 1:1\-rado-clada
na Alfandega ao tecido que Heyn-iana & Aron submetteratu a Lle:;paclJO como- brim de algodão •.......
~- 3i8.- F.USNDA.-:~m 10 d~ Junho de 1.878.-Reitera
o pedido de providencia,; para qu<' seja fielrnPnte
exe,:utaila a Circula;· n 322 de 27 de Outubro de 1.859,
relativa a llera•:Ç:lS jaceates .........•...•.........•
N. 3'l9.-FAZENiH.-Em i-1 de Junho de !878.-Sobrc
o forneclluento de generos e mais objc.:tos p~ra os
navios da AI fandega do Rio de Janeii'D.... . •..•....
N. 31:i0.-- F,\ZE:'\DA.-Ern l2 de Jun!1o de 1878.-Sohrc
um rccur<o, de que o Tribunal rio TiJP,ouro não
tomou conhecimento, relativo á ci:l>Sificação de escovas •.•..•.•....•.....•....•....•............•..
N 31H.-i\IARI:--iHA.- Aviso de i;) dr Jnnl!o tle 0 1878.Fixa a intelligenc-ia do disposto no art. 3. tl<~ L~i
n. 0 i907 de 19 dr, .\gosto de 1.871.. quanto á co:~
tagem ti e tempo de prar;as da Aruwda .....•....•...
:'<!. 3:>2.-JUSTlCA.-Elll H àe .Juniie> de l.8i8.-Sobre
veneimenfos dos Olfir-iaes elo corpo militar de Polida
que se ac:l::tlll presos para senle:;ciar oq sent0nc.iar!os.
N 353.- AGP.ICULI"URA.- Em Jí tle .lunllo de 1.878.Ao Major Er::esto Augusto da Cunhn Maltlls.- •:ornmunicamlo que n,andou-se pür á sua d ispo,;ição na
Thesour:ll'ia de Port ,-Alegre o credito d•' 10:000/5'100
para as dcspcza;; da construcsão rla linha lelegrapltica de Santa An:;a rlo Livramento ao Hosario ....
· N. 35!,.- JUSTIÇA.- EP> l.S de Junho de 1878 - Sohre
vencimenéos de empreg·<ios à:1:; J1:ntas ,;onlluerciaés ........•.....•............•.......•...........
N. 355.- JUSTISA.- Em iS de hnho tle :I.SiS.- Declara
que na nÓi!lé.lç:lo do,; ;ueu1brc>s do c<•nselho cr!rntnal, r]ue tiver cl · j;,:!gar réo hliiitar, dcve·se
atoender á superio:-iuade ou igualdad<1 das pn tentes
dos_ yogaes em reiaç~o á do reo, c nao ás condecoraçues ....................................... • ..• · ..
N. 3116. -G'--:'-:RRA.- Srn 18 àe junho de? i878.-Besolve
a cons~.:!~a f~~~~1. pc~a :J!·csj~.l~"l!lCia d:) ~~lo de J;~n::lro

~ fC'SiJ·'itO da rc~niüo Cas ~untas de n~i~t·· ''l·~nto nlilita:·, a q~.L.! coincid:u e0n1 a d~) iJ:~,>:~ ·..:s.J el··itor~t! ..
,N. 357.- :c:~zE:·iD.'.. - :~:-'> i& c;c .L:liJO ;}' l8i8.- ,\ concessão de teneao5 po~ afnram.;ato compets, ;;a:,

2i8
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2tJO

230

23:1.

253

DECISÕES.
PAGS.

N.

N.

N.

N.

N.

\".
N.

N.

N.

N.
N·

províncias, ás respectivas Presidencias; a concessão
gratuita é da exclusiva competencia do Poder Legislativo..............................................
358.- FAZ2NDA.- Em !.8 de Junho de 1878.-A' Thesouraria de Fazenda compete o julgamento em l.• instancia das contas dos responsaveis por serviços effectuados nas províncias.......................... . .
359.-FAZE~DA.-Em !.8 de Junho de 1878.-Contlrma
a classificação dc-madapolão branco até !5 fiosdadas na Alfandegada B1 h ia á mercadoria que os
negociantes Brandão & Irmão alli submetteraru a
despacho como-panno de algodão crú liso.........
360.-FAZE:VDA.-Ern 18 de Junho de 1878.-Sobre
um recurso de decisão da Alfanàega do Rio de Janeiro, rm despacho de pcc;as de rendas, que não
permittiu deduzir do peso liquido real o correspondente aos atilllo> e etiquetas.......................
361.-FAZENDA .-Em 19 de Junho de !878.-Devotve
á Tllesouraria de Pernambuco um recurso concernente á classificacão de cllapéos, para que tome conhecimento do ul.esmo c o decida em L" instancia.
362.-MARINIIA.-Aviso de 19 de Junho de 1878.Manda observar diversas providencias na tomaàa
das contas dos Almoxarifes, c respectiva escripturação. . . .. . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ••. . . . .• . . •• •
363. -Il\IPERIO.-Aviso de f9 de Junho de 1878.-Explica 0 que s~ deve entender por ultima qualificação concluida....................................
36\..-AI.RICULTURA.-Em f9 de Junho de :1878.-Approva as instrucções para a Jirecção e administr-ação dos estudos e construcc;ão das oTJras da estrada
de ferro de Paulo AITonso......... . . . . . . . . . . . . . . . . .
365.-AGRICULTUHA.-Em 19 de Junho de !878.-Approva as instrucçôes para a direcção e administração dos estudos e construcçã:J das obras da e;trada
de ferro de Sobral..................................
366.-AGRICULTURA.-Aviso de 2:1 de Junho de 1878.0eclara que á Presideucia somente compete sustentar ou roiormar a senlenr\a do Juiz cornruissario ezn
processo ue ruedir;ão de terras, sem ampliar o seu
d~spacJJO até á venda das mesmas terras..........
367 .-I!AZBNDA.-Em 21 de Junho de 1878.-0s Administradores de Capatazias rlas Alfandegas nãn podem
servir sem fianr.;a..................................
368.-FAZf:i'iO.\ .-Rm 2:1 dn Jnuho do 1878.-IndCf0re
<l rr.r.urso do Arlrllinistr~.-Jor :1:1 lrnni~he alfa.nde<:::1d0
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(( Barr1o de L~vr;Hut~ntn ))' si!.o na f~id:1dc do i!í?.Cife.,
contra a d~ci:;Jo ria Tlwsouraria de Pcrnarnbuco,

CO!!Iir:natoria da tl:l. Alf:tndega, que lllc negou o de- c
posito de crrtas n:•~re:ldorias no mesruo trap~
N. 369.-FAZENDA.-Em 21 de Junho de 1878.~!,"~~ ~:_' .~ ;: -=-~
Theso:1rari:ts do Fawnda a rellJessa de cp'Yf~\l.r~JJài- · ; · - J ~- ~, r , ',
llws, relativos a tlepositos publicas e fiel~ <lé ele_, :.,<~~~
DECISÕES DE {878.
5
.
<f

--::

...

.j ~

1:-iDIGE l!.ls

funlos c ausentes, a divida activa e ás de exercicios
Jlndos, e os necessarios para organização dos quadros dos cu1pregados aposentados e extinctos e das
peusionistas do Eslado....................... •• . •• .
N. 370.-FAZEXDA.-Ent 21 de Junlto de 1878.-Hevoga
;~ordem 'IUC prohibiu a enlrad~. ele Uo:11ingos Luiz
dos Santos ua AILt ndcga do u ·sterro................
.N. :3/I.-:'AZENDA.-Em 22 de .ltwho de 1878.-Rcsoh·e
IJUe as abas dt\ papelão colla<las para chapúo>, sejam
assemelltadas as fie que trata o art. 703 da tarifa, p~ra
pag-areru a taxa ac 300 réis por kilogramma........
N. 372.-FAZENDA.-Em 22 de Junho de {878.-Não ú
nrl!llissiYel o au~mcuto da f:Oillllliss:·ro dos cmpre8ados ele nma Collectoria pelo fac~o tle se llic ter
aunexado o tcrrilorio de ontra....................
N. 373.-FAZE:'illA.-EJll 22 lle .Junho Ll•c Hl78.-De~lara
<JUC con tini't.1 crn vigor uo cxc!'r;ieio de :1878-187(),
a <l!'dt~lll de distrihuit:ito cln creditas do ux,~n:icio
flt) :1877-187~ ........ :. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:--;. 37'>.-l<,\ZE:\DA-- Em :22 do JLmltu de 1878.-So:m;
um recurso dt) IJUC o Trihuual do Thesouro nüo tomou eonhcdrucnto, eouccrnente :i re:.;tituit_;:::<.> de
direitos pa,;os ue mais em um ilcspadto de folltr,s de
lat:to...............................................
N. 375.-F.\ZEND.\.-Ern 25 do Junho de 1878.-D:l proYitnento a uru recurso de decisão da Alfandcg-a da
Bahia, sobre elassitlcaç:1o de tecido, por se ver i ficar
a incompetencia ela tax~..... .• .. .. .... . •• . .. . ... •••
N 376.-FAZEl'íDA.-Em 25 de Junho de 1878.-Permitte
a descarga no porto de Imhetiba, mediante as clausulas que indica, de trilhos de ferro e outros objectos vindos da Europa. e destinados á Companhia
ferro-carril Maca !te e Imbetiha ....... :............
K. 377 .-FAZEKDA.-Em 25 de Junho de !878.-lndefere
n:n recurso sobre rnul ta de direitos em dobro por
dilfcrença de peso, em um despacho de casernira
singela........................... • . • . . • • . . . . . . • • . •
X. 378.-FAZENDA.-Em 25 de Juullo de 1878.-Limita
ao prazo d~ dez annos o faYor da iseur:ão de direitos concetHdo :i Companhia Sorocabana, p~ra os
objectos que importar, destinados á construc~ão da
estrada ele ferro a seu cargo.......................
i'i'. 379.-MARINlTA. -Avim de 25 rlc .Tunllo de iil78.-R2commenda t[Ue se torne e!Tecti va ~ responsabilitlaclr)
dos que autorizam pedidos de fardamento e outros
objectos ................................ ·........ . . •
N. 380.-GUE:RRA.-Em 25tlc.lunllo rlci878.-Dcclara quP
n:1o devem ser crnpregados em qualquer scryi,;o lllilitar .Ofticiaes que tenlram sido reformados por JH:i.
conducta ..•..........••.•..••.•.••.•......•...•... o
~- 381.-AGRICULJ'URA.-Em 2li tlc Junho de l8i8. ... .. •
N. 382.-AGHICULTURA.-Em 26 de Junho de 1878.-Ao
Engenheiro Epiphauio Caudido de Souza Pitanga e
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outros.-Nomeando-os para que em commissão proecd:un ao exame e avaliacào do material da • Rio
d•~ Janeiro GazCompany Limited. "··············
"\. 383.-.\G:UCULTURA.-Aviso de 27 de Junho de :1.878.
Indica o caso em que, por auxílios espirituaes prestados .1 colonos, tem o Vignrio de uma freguezia direito a gratificação .. :.............................
X. 381.-,\GP.ICULTURA.-Aviso de 27 de Junho de f.878.
-Suspende a ,~xecução rlo contracto celebrado com
Joaquim Caetano Pinto Junior para· a introducção
de illJmigrantes. .... .. .. . . • .. . .. .. ... ... . • . .... .• ...
?\. 385.-FjZENDA.-Em 2S de Junho ãe f.878.-Sobre um
rcc<trso, de que o Tribunal do TlJesouro não tomou
cnnlJecimeuto, relativo á classificação de fechos de
ferro...............................................
:'i. 386.-FAZENDA.-Em 28 de Junho de !878 . -As barras
de meta I preparadns para fabricação de typos devem
ser tlespachadas ad vaiarem, dando-se-lhes valor
inferior ao dos typos...............................
;; . 287.-FAZENDA.-Em 28 de Junho de !878.-A dispem:t de apresentarão de rnanifesto outorgada aos
Y2.!Jores de linhas 'regulares pelo Dccr. h. 0 4955
de f8i2, refere·se sómen1e ao caso de demorarem-se
os mesmos vapores pouco tempo nos portos intermediarias, e de recelJerem ahi al:;uns volumes ou
encommendas .. . . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . . .. .. . • . . . .. • ..
~ 388.-GUERRA.-Em 29 de Juní1o rle !878.-Autoriza
e a Presidcncia do Hio Grande do Sul a emancipar do
regimen militar a colonia de Caseros 11a mesma província..............................................
N. 389.- 11\IPSRIO.- Em 1. de Julho de !878.- Resolve
duvida sobre a organiza~ilo dns mesas paroc;hines...
N. 3!JO -1\IARI:.\'"!fA.- Aviso de i de Julho de 1878.!\landa obscrv:1r diversas providencias ua remessa dos
espnlins dos • 1Tiei~0s r!a Armada. c classes annexas
que houvcr.cm fallccido fúra da Côr!t~ .... ,. . . .. . ...
:I. 30{.-FAZSNDA.- Eiir 2 de Julho de !878.- HecomJll8Jlll:t :i.s Thcsomarias de Fazcr:da q;tl! rclllettam rcgu!arurentc ao Ministerio do lmperio os balancetes
d,~s ~l~spczD.s mensacs e!Teduadas pu r coa ta úo mesmo
.J.. IfJlStCflO .• ~

.••.••.• ••. ...••.• .•• .. ..• •. . . . . . . . . . . . .

X. 392.-F ..\.ZENOA.-.Em 2

~81,
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de Julho de 18i8.-0s dinhoiros(lc rlefun to:; c a usentcs sú podem FCI' entregues
aos re,pectivos l!Ardeirns portleprecada legal ouollicio
de requisir::1o, dirig-irlos pelo Juizo competente no
i\Iinistcrio da !':nrnd~........... . .. . . . . . . . . . .. . • . . 291
N. 303,- FAZENDA.- Em 2 rle Ju!Iw de 1878.-0s Collci;:ores n:~o lêm tlircil~ a custas pela anccarlat;ão rias
heranças Jacentes_, c snu a porecutagcnL.... .. . .. . . .. ~:::·:~
N, 3%.-AGRICULTURA.-Em 2 de Julho de !878
, . . _ ___~
Director do Corpo de Bombeiros.- Autor·
âo ·<r'.--·· - ~ . ':-.,,
fornecer aos OJiki~cs do corpo em cada · ~r~iç;l& :· :. ..; .um fardamento igual ao das praçtts .. .,/(~\ ... ,. ~J:i
;;
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N. 395.-FAZENDA.-Em 3 de Julho de 1878.-A armazenagem em trapiches alfandegados dos artigos mencionados na tabella n. • 7 do HegulauJento de 19 de
Setembro de 1860 não é exclusiva a taes trapiches...
N. 396.- FAZENDA.- Em 3 de Julho de !878.-Indica o
modo porque se deve proceder quando, no acto da
abertura de qualquer volume, se enPontrar arrombamento na eaixa de folha que costuma formar o segundo enyoltorio. .•• .• . • . . . . • . ... . •• . . .. •...•... .. .
N. 397.-JFAZENDA.-Em 3 de Julho de 1878.- Da im·
trucções sobre o modo de se fazer o expediente da
escripturação da divida do Estado.......... . . . . . . . •
N. 398.- I<'AZENDA.- Em 3 de Julho de 1878.- Faz diversas alterações no expediente da cscripturação da
divida activa do Estado.............................
N. 399.-FAZENDA.-Em 3 de Julho de 1878.-0 prazo
de trinta dias marcado para se cone! ui r o lançamento de impostos nas freguezias situadas fóra tla
cidade do Rio de Janeiro, refere-se unicamente aos
dias uteis................................. .. . . . . . .
N. ~00.-JUSTIÇA.- Em 3 de Julho de !878.- A gratifi·
cação de decennio dos cmpNgados das Juntas Commerciaes faz parte do ordenado, e não se desconta
nos casos de molestia........................ •. . . . . .
N. 401.- FAZENDA.- Em 4 <le Julho ele 1878.- Dá provimento a um recurso interposto de decisão da AI·
fandega da Bahia, sobre multa Ge direitos em dobro
pela falta de lO kilogrammas de casimiras de lã c
seis pares de borzegnins, encontrada em duas caix;~s
submettidas a despacho............................
N. ~02-.-FAZENDA.-Em 4 de .Julho de !878.-ResolYC
duvidas sobre pagamento dt~ imposto de transmissão
de propriedade de IJUinlrões hereditarios......... .. .
N. 4:03.- FAZENDA.- Em 5 de Julho de 1878.-Nega o di·
reito 'le dous menores á percepção do meio soldo de
seu finado pai, e que deixou de perceber sua mãi
por ter passado a segundas nupcias....... . . . . . . . . •
N. 404.- MARINHA.- Aviso de ti de Julho de i878.Considera livre o exercício da praticagem da barra uc
Itabapoaua..........................................
N. 405.- IMPERIO.- Aviso de ü de Julho de !878.- Re·
solv~ duvidas sobre a organiza~ão das· wesas pa·
rochraes • . . . . . . • • . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . .
N. 406.-GUERRA.-,-Em 6 de .Julho (],J !878.- neterminn. que os individnns 'fU<' sP ~ ill"8'~'nlarem p~ rn.
assentar pr·a~.:a Ho.Exen,ib scj:un vacciuados I[UJ.nrlo
se verifirJne que oinda nfw o ''st:lo..................
N. 407.-l\IARINHA.-Aviso dn 6 dr Julho de !878.Determina que no deposito na vai o I)Ificial de Fazenda excrra cumulativamente as funccues de Escrivão e Alri10xarife .................... :.. . . . . .. . . .
N. 408.- FAZENDA.- Elll 8 de Julho de fi:l78.- Os Guardas das Alfandegas, que faltarem por motivo de
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nojo, molestia e outros semelhantes, têm direito á
302
respectiva etapa....................................
400.- FAZENDA.- Em 8 de Julho de :1878.-Approva
urna det:is:lo da Tltesonral"ia rle Goyaz sobre remissão
de imposto de industri:ls c profissões, por escassez
de credilos ........... , ............ , . . . .. . .... . . .. ..
302
410.-FAZI\NDA.- Em 8 de Julho de !878.- Sobre
u:n processo de habilitac;lo relativo a Monte-Pio de
ll1arinlla em que fora411 prd~ridas disposições legaes. 303
HL- JüSTICA .- i;:m 8 1le Julho de :1878.- O Juiz de
Direito avulso, a quem se designa comarca, não
tem ajuda de custo................................ 304
-if2.-AI:RII.ULTURA.- Em 9 de Julho de :1878.Manda observar a respeito do tramporte de presos
e respectivas escoltas na Estrada de Ferro D. Pedro 11,
o que determina o Aviso de 3 de Junho proximo pass:~do, n. 0 33...... ... ......... ..... ... .... .. .. ......
30-i
413.-AGRICULTuRA.-Em 9 de Julho de :1878.-Approva as alterações ás ta ri f as provinciaes em vigor
na Estrada de !•'erro S. Paulo e Rio de Janeiro.... 305
(114.-AGRICULTIJRA.-Em 9 dP Julho de !878.-Declara que só são iscntus do pagamento do sello de
7 o1o dos vencimentos, quando estes não excederem
de 200fiOOG annuaes ; devendo no caso contrario pagar á vista 2 % e em prestações da !2." parte 5 °/0 ,
até completar o primeiro anuo de exercicio........ 307
4!5.-FAZESDA.-Em O de .Julho de !878.-Nega provimento a um recurso interposto de dicisão daRecebedor ia do Rio de Janeiro, sobre pagamento de
imposto de transmissão de propriedade.............. 308
416.-FAZENDA. -Em 9 de Juih0 de 1878.-0s Inspectores das Alfandegas podem delegar suas attribuições
rle Agente Fiscal da Fazenda Nacional, nos autos de
arrecadarão, inventario e avaliacão de bens de defuntos e ·ausentes ............... :.................. 3:10
H7.-FAZENDA.-Em H de Julho de !878.-A tmportancia do sello dos livros destinados ao registro
civil creado pelo Decreto n." 56M de 25 de Abril
de :1874, deve ser paga integralmente.............. 310
H8.-FAZENDA.- Em H de .lulho de :1878.-Approva
a gratifica0ão annual de 2405000 mandada abonar
pelo conselho fiscal da Caixa Economica e lllonte
dr Soccorro da PJ"ovincia do Pará ao Perito, por
accumular as funcrjôes de l'orteiro.................. 3:1:1
419.-FAZENDA.- Em 12 de Julho de 1878.-Declara
qual a ajuda de custo r- a gratificação a que têm
direito os empregados incumbidos de commissões
dentro das províncias onde servem................ 3H
42G.-AGRICULTURA.-Em 13 de Julllo de !878~--"'~-~
clnra os casos _em_ que a Cornpanhb "City I%f!ro;ye_-· ~ · .- :_ ~ · _ . . ·
mcnts • tem direito a cobran(;a:de taxas. ·.•'· ~\·.-. ~ 312
··
42:1.-AGRICULTURA.-Em :13 de Julllo de iS78.~0rdena que nos forneci1p.entos ou execução ;,~e r obras
\\
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pela Inspectoria das Obras Publicas se tenha em
vista _marcar-se prazo dentro do qual possam ser
cumpridos •.•....•.•..•..........•..•.........•....
;.;, ~22.-FAZENDA.- Em !3 de Julho tle 1878.- Sobre a
concessão a • Companhia City Improvements, limi.
ted," de um terreno accrescido na Praia de Santa
Luzia ................•..•.......•........•.•....••.
N. ~23.-FAZE:.'l"DA.- Em i3 de Julh~ de 1878.- São considerados prescriptos os vencimentos anteriores a
eiuco annos, ~ontaclos da_ data do pedido de paga-·
mento, mas nao os po:>tcrwres a esse prazo ...•.....•
N. 424.-FAZENDA.- Em l5 de Julho de !878.- Os vencimentos dos empregados do l\linisterio da Fazenda,
em commissão de outros lliinistros, devem ser pagos
por cor. ta destes ...•......••.........•.....•.......
N. ~25.-AGR!CULTURA .-Em 16 de Julho de l.878. lllanda observar a disposição do art. 2. • das espe~i
ficações annexas ao contracto de i9 de .Ju~Jho de !876,
comprehendendo na nuturcza dos rnatenaes de que
trata esse artigo, os trilhos, se assim parecer conveniente ............................................ ..
~. 426.-FAZENDA.-Em i6 de Julho de !.878.- Declara as
bases do contracto celebrat!o com Luiz Augusto Ferreira de Almeida para o serviço da extracção das
loterias .......................................... .
N. /i27 .-11\IPERIO.-Em l.6 de Julllo de 1878.-Ao Oircctor
da Academia das Bellas Artes.-Autoriza a execuÇão provisoria do ultimo projecto de esta tu to,; do
Conservatorio de Musica, organizado para cumprimento do. art. l.5 do Decreto n. o !.5i2 de 23 de Janeiro de !8115 •.•....••...................•.........
N. ~28.-FAZENDA.- Em l.7 de Julho ·de 1878.-Approva
a deliberacào da Thesouraria do Ceará de elevnr a
30 •;. a commissão que compete ao Collector e ao
Escrivão das Rendas Geraes do município de SoiH·n.l.
N. ~2~.-FAZENDA.-Em 17 de Julho de 1878.-::1/enhut:l:t
lel prohibe a caucão de apoliccs da divida puiJ'ica a
estrangeiros, quér sejam particulares, qur;r sejam
estabelecimentos de credito legalmente autorizados.
N. 430.-FAZENDA.-Enl !7 de Julho de 1878.- O; empregados do l\J inisterio da F::tzentla couunissionados ent
outros Ministerios devem ser pagos por cont:l destes.
N. 43!..-AGRICULTURA.-Em 18 de Julllo de 1878.- O
procedimento dos empregados Ja Estrada de Ferro
D. Pedro li por occasião da epedemia que reinou H a
estacão da Cachoeira, deve considerar-se como desempenho dos seus deveres, não estando elles no caso
previsto pelo art. i02 do Regulalllento de 28 de Junho de !.876 ..••..... ·· ..•.. ·. ··· ..•.........•.....
N. 432.-AGRfCULTURA.-Em 18 de Julho de !878.-Ncga
provil!1ento a_o recurs~, interrosto pelo ernpreileir:o
Joaquim Luc10 Monteiro da Fran(_)a, contra a decisão do Engenheiro em chefe do prolongamento da
Estrada de Ferro de Pernambuco, obrigando-o a pagar a sobrestadia do navio francez A1~jo •.•• .••.••.••
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!J,33.-11AlU~!IA.-Aviso

de 18 do JnHJO de 1878.-Declara que aos OfTiciaGs da Armada c das classes anncxas, no!I1!'2tlos pnra servirem fóra ria Côrtc, compctclll sómentc dnr~mtc a vi~gcm os Yew:irnenlcs
rna:'cados na 12.' ob~rvacão da lalJ,•IIa n." i anncxa
ao Decreto de 5 de Feveréiro de 18í2,..............
434.-F'AZENDA.-Em 19 de Julho de 18í8.- Os !i nos
destinados aos termos de 11nncas crilllinacs cst:lo
isentos do pag-anicwto do se !lo."....................
435.-FAZEXO.'. . - Em 19 de :Julho de 18i8.-As pro\isües de Vig-arios cneorrr lll(:ndad0,:, ainda quanrlo
pnssadas por um anuo, estão sujeitas ao paganH~ntu
do scllo de 2 "/0 , ~nlvo se forem passadas CIIL continuaq<lu. ..... . .... . . .. .. ..•. ..... ... .. ... . . . ........
'136.-li\I!'EHJO.-Ern HJ de Julilo de 18í8.-,\o Direclor
da Fawldatle de l\iedici'la da H<iiJia.- Decl~ra L]UC
Hilo de,·e ser aceita n t;:lU<_;flo de nt!u para a pos~B
de empregos publicos......................... .. . . .
437.-IMPEIUO.-Em2() lle.JulliO Llc 1878.-Ao inspel'lol· Geral da )JJslrnceüo Prirnaria c Secundnria elo
n!unieipio <la. Ct,rlc.- Ílerlara (jl!C os Professare~ do
Imperial Colie~io rle Pedro 11 podem ,;rrvir gratuitamente nos cstahelecimcntos da instruc0:io popular..............................................
I,38.-13JPERIO.-Em20 de JnllJO de :l8í8.-Ao Dircclor
da r~scola Polytechnic~.. -Decl~ra fJlle ns approvnr-<>rs
plcn:~s exigidas dos candidatos á rldeza de tlicses
para obter o gr<io de Dc•utor só se refere:n á~ mater ias das rlilferenles cadeiras do cur:m especial ent
'íUC os mesmos ca!!didalos pretendam o referido
gr~io ..

...................................... , . . . . . .
20 de Julho de !878.-Ao Direetor da Escola Polytechnica.-Approva o aclo pelo
qual a Congregar;üo reconheceu nns Bac!Iareis pela~
<:xtinctas escolas Central e Militar o direito rll'
pretenderem o gráo de Doutor ern sciencias pl:ysir-a~
e naturaes tiL• e confere ~t Escola Polytechnir:a... .. .
X. 4~0.-FAZENDA.- Eru 20 de Julho do 1878.-0s Olli·
eiae> reforlllarlos n~o podem exercer empregos no
~linisterio da Fazenda ...... , ........ "............
X. 44L-F'AZENDA.-Em 20 de Julho de 18i8.- Comrnunica que foram concedidos ao~ v.1 pores da em preza
denominada " Marciiants Line of Br·azil Stearners •
us favores ele que gozam os paquetes ria linha <k
Sou!IJ~.mpton c outros •.......... :.................
N. 4.42.-FAZEND.\.- Em 20 de .Juiiio <lc 1878.- SobrP
p~ga.mento rle p:1ssagens dadas nos vapores ria Cotll·
panhia Espírito-Santo e Campos a retirantes ceareli·
N.
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N. H~.-F~ZENDA.- Em 22 <1<~ Jullw dc~·-:of'i.oor_e:-~ · -~-,
1scncao do sel10 fixo de 200 re1s llosi{e'ÔH_l~cunentos- . · _
pass:idos aos contrilluintes do 1\lont'e-FJ:lf.i"Jcral dr--·-: .
Economia dos Servidores rio Estado. re'Sidcntes na
Côrte •...•••••••••.•......•..•.•..•,; • ;-;. . • . . . . . . • . . 3:26
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4~4.-FAZENDA.-

Em 22 de Julho de 1878.- A Ordem
n. o 321, de 3 de Outubro de 1856 é applicave! aos
que adquirirem todo ou parte de terrenos de marinhas, e não aos que os possuem com titulo legal.................................................
N. M5.-FAZENDA.-Em 22 de Julho de 1878.-Communica ás Thesourarias de Fazenda que os Agentes
Consulares do Imperio foram dispensados de rubricar os conhecimentos de carga dos navios á vela..
N. ~&6.-FAZENDA .-Em 22 de Julho !e !878.-Dá provimento a um recurso interposto de decisão da Alfandega da Bahia, sobre classificação de chales........
N. 4&7 .-FAZENDA.-Em 22 de Julho de 1878.-As contas
assignadas a que se refere o art. L", L • classe, do
Regulamento de 9 de Abril de 1870 são as que
constituem uma obrigação por parte do devedor,
mas não as assignadas e datàdas pelo fornecedor...
N. 448.-FAZENDA .-Em 22 de Julho de !878.- Communica que foi prorogada por tres annos a permissão
concedida a Raphael Reys para o commercio de importação e exportação pelo rio Içá ou Potomayo..
N. 4~9.-FAZENDA.-Em 23 de Julho de 1878.- Permitte a
venda em hasta publica do predio n. o 8 da rua do
Areal, edificado em terreno de domínio directo da
Illma. Camara l\Iunicipal, devendo, porém, o arrematante solicitar no Thesouro o competente titulo dr
sub-emphyteuta................... ... . . .. .. . . .. . . . .
!\. 4.'50.-FAZEl\'DA.-Em 23 de Julho de 1878.-As nomeações de serventuarios de ofllcios de justiça para
servirem durante a vida dos vitalicios, estão sujeitas
aos impostos marcados no art. 5. o do Regulamento
de 9 de Abril de 1870........................ . . • . . • .
N. 45:1..-GüERRA.- Em 23 de Julho de 1878.- Reduz sómente a dous os livros de ponto dos empregados dos
Arsenaes de Guerra do Imperio, um para os empregados militares e outro para os civis...............
N. W2.-IMPERIO.-Em 23 de Julho de !878.-Ao Djrector
da Faculdade de Direito de S. Paulo.-1\Jantém a
decisão constante do Aviso de 27 de Setembro de
!870, sobre a época em que devem verificar-se as
defesas de tlleses.·............................ .. . . ..
N. 453.-l\IARINHA.-Aviso de 2~ de Julho de 1878.-Declara que aos Otliciaes embarcados em navios considerados baterias fluctuantes é applicavel a disposit;ão dv art. 2. 0 do Decreto de 2 ele Marr;o de 1878..
N. ~54.-JUSTICA.-Em 2ídeJulllo de :1878.- Sobre o
exercício· simultaneo dos cargos de Vereàdor e
supplente de .Juiz l\lunicipal.......................
N, 41iti.-JL'STICA.-Em 2li, de Julho de 1878.-Sobrc o
exercício· simultaneo dos cargos de Vereador e
supplente de Juiz l\lunicipal ...... , ........... ,.....
N. !!56.- FAZENDA.- F.m 24 de Julho de i878.-Sobre o
pagamento do imposto de transmissão de propriedade
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de diversas apolices legadas pelo Baráo de Silva
Gameiro a parentes seus em diversos gráos... .• • • . • •
X. 457.- FAZENDA.- Em 20 de Jul!JO (].; 1878.- Approva
a taxa de i 0 /o ao rncz p1r;t o juro dos emprestinws
do l\lontc de Soccorro e de 6 °lo para os depositas da
Caixa [oconomica da Província de I'crnambuco......
N. 458.- FAZENDA.- Em 25 de Julho :Je !878.- Os Procuradore~ F!scaes ~ têm direi to :: porcentagem da
importancia das !'lltras cobradas amigavelmente, c
não das que o forem exccutivament::l..............

337

338

338

N. 459.-FAZEI\DA.- Em 25 de Julho de !878.-As soldadas de mencres dos Arsenaes c de outros estahelccimenios devem ser depositadas em Bancos ou
Caixas Economicas ........................... ·.. ·... 339
l'.". 460.-FAZENDA.-Em 25 de Julho de !878.-Dá provimento a um recurso int(·rposto de decisão da Alfandega da Dal! ia, sobre classific~ ç<lo de joias....... 339
N. 461.- AGRICULTURA.-Avisode 25 de Julho de 1878.Declara que as alforrias concedidas a dez escravos
no município da Estancia por conta do fundo de
emancipacão, achando-se alli já esgotada a competente quota em consequencia de anteriores manumissões, devem ser reputadas válidas e perfeitas,
desde que os libertos já estão de posse das respectivas cartas, considerando-se, porém, a importancia
agora desp<mdida como ar:ticipação da quota que, m.
futura distribuicão, possa caber ao indicado umnicipio .......•. :. . . . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . 3i0
N. 462.- AGRICULT!.:RA.-Em 25 de Julho de !878.-Declara que a imposição das multas, a que se referem
os contractos de 26 de Abril de !81>7 c de :1.8 de
Dezembro de !875, celebrados com a Companhia " City
Improvemcnts ,, não pód8 ser materia para arbitramento..............................................
3~2
1
1,, 163.-AGRICULTURA,.:...E:m 26deJnlhode 1878.-Ao
chefe do servico de conservac<lo do porto de Pernambuco.- Deélarando que fica extincto o lagar de
Chefe do serviço marítimo.......................... 345
N. 464.-AGRICULTURA;-Em 26 de Julho de 1878.- Ao
Dircctor da Reparticào dos Telegraplws.- Declarando
que o tempo elas 'iicencas concedidas aos funccionarios deste l\linisterio· de\'e ser· contado da data
do- cumpra-se, que na eonforrnidnde da legislação
vigente só deve ser lançado depois de pagos o sello
c emolumentos devido,; ............... _............. 31!,5
N. 46ti.- FAZENDA.- Em 26 de Jull:o de !878.- Manda
rescindir o contracto celebrado pela Thésouraria da
Provinci;t de S. Pedro com Joaquim José Felizardo
para o arrendamento do Hincão de S.. Gabriel . ____ ~:--._
N. 4G6.-FAZENDA.-Em26deJulhodei878.
oaJ?l:CFU ':'-~ · ~- ...........
veita ás fi:bas dos militares fallecidos
~b~)\_~ro~ ·:.. ~ : - ·"
'·
0
rnulgal'ão da Lei n. :1.220 de 20 de J
~(iê-'f86i o
"'"' .·'/
'
disposto na Circular de 30 de oezem i·o eM !876... 3~7
f)F.f:JSÕES DE i878.
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N. 477 .-FAZENDA.-Em 29 de Julho de l.878. -0 Thesousoureiro e o Perito das Caixas Econornicas e Montes de Soccorro têm direito aos respectivos vencimentos, uma vez que sejam substituidos em seu-;
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de !.8 de Abril de 1874..............................
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Decreto • • . • . . . • . • . • . . • . . . . . . . . • . • • . . • • • . . • • • . . . . • . .
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Banco do Brazil o Aviso dirigido por este i\linisterio
ao mesmo Banco em 25 de Julho de i863........... 358
l'i. "-83.-FAZENDA.- Em 30 de Julho de !878.- Indefere
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de 1879-1880................. •• . . . . • . . . . • . . • . . . • . .
N. Ml2._-FAZENDA.-Ern 2 de Agosto de i878.-Dá pro·
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um caso de deposito na Caixa Economica, de quantias destinadas a pessoas que os herdeiros do depositante allegam serem 11cticias ou imaginarias.....
494.- GUERRA.- Em 2 de Agosto de 1878.- Declara
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N. 50~.- JUSTIÇA.- Em 6 de Agosto de :1.878.-Sobre a
officina de sapataria no presídio de Fernando de Noronha.............................................. 376
N. 505.-AGRICULTURA.-Em 6 de Agosto de 1878.- Declara ofiensivas da Constituiçãn e Leis geraes do
Imperio as Leis provinciaes do Piauhy, promulgadas
em !877, ácerca da aferição de pesos e medidas. . . . . . 377
N. 506.-AGRICULTURA.-Em 7 de Agosto de !878·.-Ao
Presidente da Província de Pernambnco.-Declarando que foram extinctos os Jogares vagos de coadjuvante de ~.a classe do serviço de escripta da Repartição
incumbida da conserYação do porto e de chefe do
serviço maritimo ...... , .... -..... -,............... 379
N. 507 .-FAZENDA.-Em7 de Agosto de :1.878.-Concessãu
de despacho livre para o material necessario à Companhia Estrada de Ferro Barão de Araruama,...... 3ia
N. 508.-FAZENDA.- Em 8 de Agosto de 1878.-1\Ianda
cessar a pratica seguida no Consulado rle Liverpool,
de exigir-se manifestos em duplicata dos navios alli
despachados para o Brazil..... •. . . . . .. .. ... .. .. . . .. . 380
)!. 509.-FAZENDA.-Em 8 de Agosto de 1878.-Declara
que as autoridades ou Tribunaes Judiciarios não têm
cornpetencia para conher.er das prisões administrativas,-ordenadas em virtude do Decreto n. o 657 de õ
de Dezembro de !8'19............................... 380
N. 510.-GUERRA.-Em 8 de Agosto de !878.-Não é
licito aos Inspectores de corpos, nem antes de abertas,
nem depois de rnccrradas as inspecr;t"ic:;, entender-se
directamentc, sobre objectosque !hes sejam relativos, com os Couunandantes dos c•.>rpos, sem audiencia
prévia dos Presi!lentes das províncias e Com mandos
de Armas........................................... 381
N. 5!L-GUI<:RRA.-Em8 de Agosto tle !878.-0cclara
que os Officiaes que viajam em COIIIIJliss:i.u, os reHJilvidos e os presos de corrc~\çilo têm direito ::i gralilicaeão para aluguel de cnado durante o lCIII[J0 de
mãrclia pa1·a os respecti\·os corpos, salvo o caso de
estarem empregados em commissão de corpos especiaes............................................. :l82
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o cofre, onde s8 cncerrava1JJ o-; respe~~m:p.QI.s; · ~>com falta de follJas o l'Ol dos vota~-:'..~u~\ nãf,l; ~ ' , .-... ,
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restituir, dos direitos cobrados na Alfandega pelo
carregamento de carne secca do pataclw dinamarquez Alice, que sossobrou junto á llfla das Coi.Jras, a
importancia correspondente á quantirlade de carne
que existia ainda a bordo quando se deu o sinistro...
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52'>.-FAZENO:\.- Em :1'• dr~Agoslo de J;:;78.-A arrecadaç<io de JJerrs existentes fura do districto en1 que era
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nesla Curk. pertencentes ao espolio de individuo
fallecirlo oiJ intestato na Pa.rahyba do Sul, onde era
domiciliado, que [tos empregados uo Juizo que arrecadou aqui esses bens compete a porcenta~em e
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N. 543.-J'USTIÇA.-Em 21. de Agosto de 1878.-Providencia
sobre a impossibilidade de reunião do Jury em
épocas fixas........................................
N. 541.-FAZENDA.-Em 21 de Agdsto de :1.878.-Limita
a 10 annos o prazo da concessão á Companhia Estrada de Ferro de Santo Antonio de Pactua, naProvincia
do Rio de Janeiro, para o despacho livre do material
e outros objectos necessarios :i construcção e custeamento da Estrada • . . • • • . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . .
N. 545.-FAZENDA.- Em 22 de Agosto de 1878.- Sobre as
declarações que devem conter as certidões passadas
pelas llepartições publicas, e a regra para a cobrança
dos respectivos emolumentos .......... ,............
N. 5.16.-AGRIGULTURA.- Em 22 de Agosto de 18i8.Ao Engenheiro Domingos Campagnani.- Incumbido
da construcção de uma estrada entre a povoaç;lo de
Urucü e o porto.de Jacarandá no rio S. Matheus....
N. ãi7.-JUSTIÇA.-Em 23 de Agosto dü 1878.-Hepugnam
entre si ao iuncçõe;; de Juiz e Fiscal de companhia
commercial.. ........ ............ ............ ......
N. MS.- F,\ZE'mA.- Em 2:~ de Agosto de 1878.- Dá
provimcnio ao recurso do ex-Administrador das
Capatazias da Alfandegada Bahia contra a deci,:~o da
'fhesouraria que recusou entregar-lhe antes de 11wlo
o prazo l\c seis mezes Ja data d~. sua dcmi,:sfi.0, ~s
apoiU·.es por r~lle caudona(hs para garantia cb respectiva fiança......................................
N. 51.9.-FAZENDA.-Em 23 de Agosto de 18i8.- Heforrna
uma decisão da Tliesouraria de Fazenda de Pernambuco relativamente ao modo por que fura collectallo
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o dono de uma casa de penhores, para pagamento do
imposto de industrias e profissões..... • • . • . • . . . • • •
(!07
tí50.-FAZENDA .-Em 23 de Agosto de 1878.-l\Ianda
restituir os impostos pagos na Recebedoria do IUo de
Janeiro p,•la transfcrencia do predio n. 8 da rua do
Areal, visto pertencer á Illma. Camara &lunicipal
o doPiinirl directo do terreno em que o dito predio
está edificado......................................
(!07
551.-FAZENDA.-Em 23 de Agosto de !878.-Annulla
um leilão que se verificou na Alfandega do Rio de
Janeiro, por serem os objectos arrematados de natureza diversa da que foi apregoada..................
(!OS
552.- FAZENOA.- Ern 2í de Agosto de f878.-Declara
que o art. 775 do Hegularnento das Alfar~d~gas referese á disposição do a ;t. 606. L a parte, a qual de
nenhum rnodo pótle ser applkada á restituição de
direitos indeviclamer:le cobrados...................
409
553.-FAZENDA.-Em 26 de Agosto de i8i8.-.~s viuvas
e JlliJOs dos militares reformndos ern virtude da
Lei n. H de 20 de Seterii/.Jro de 1838, serrJ terem
pelo Plenos. 20 annos de pra~~. não têm direito ao
meio soldo........ . . . . . . . . • • . . . . . . . • • • . • • • • . • . . • . . • MO
554.-DIPEHIO.-Aviso de I!G de Agosto fie 1878.-Ao
l\li11isterio da FazPnda.-lleclara que devem correr
pela verba-Evenluaes-totlas ;t~ duplicatas de despeza que se verificar~m nos casos em que os empregados do Ministcrio Jo lmperio, apezar de
irnpcdidos, tiYinem direito aos ve11cimentos integraes dos respl'ctivos lagares.......................
~10
555. -GUERRA .-Em 26 de Agosto de 1878.-Declara
que o ollicial que cu•rmlalivamente comrnanda
guarnição e corpo d~ve ser pago da gratificação pela
'lua i optar, e indeiJl.rriz::r~o da dPspeza do exp<'dien!e
do outro comtPando pela gratificação que não pótle
acenrnular, não exceder:dü porém aquella despeza de
30$000 por rnez....................................
~H
556.-GUERRA.-Em 26 de Agosto de 1878.-Dispensa
a rernessa dos rnappas dia rios dt' movimento dos
doentes ern tra ta111ento nos hospitaes e enfcrllJaria>
da C.Jrle. •. .. . . . . .•• .. . . . •. •. . .•.•..••• .•. .•. • .•.••
-H2
557.-GüERRA.-Er,1 26 de Agosto de 1878.-JIIarca o
prazo de duraç;to dos bonets para o seniço exterao
dos corpos..........................................
-H2
558.-JlhTIC~.-E•q 27 rle Agosto de !.878.-Providencia soae a dCSpl'Z:I COIII OS prCSOS qUC Seguem
para o fli'C$idio de Fernando dP, .'íoronha............
4i2
559.-AGRICULTVHA.-Em 27 de Agosto d~ 1878.-Ao
Diree!Cir Geral dos :·elegraplws.-Determinantlo qur:
de accorrJ,, co"! o c!Jef'~ da commissüo astronor11ica
po1Jha a disposi~üo deste, lia llora que fur ~-. ·---._
cionada, as li_ul~as tclcgraphicas para o~e:i·'v:íç.o-&~
mesma comu11ssao ...•.....•...••.•.•• ~ ..: ..,~,,'·.:.•~·· .-. H3
560.-FAZE~DA .-Em 27 de Agosto de 1878.--~~provi
mento a um recurso acerc:1 da revalida~ão de nm
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credito, afim de cobrar-se o duplo do sello a que o
mrsmo estava sujeito na época em que foi passado.
N. 561. -FAZENDA-- Em 28 de Agosto de 1878.- Instrurções para a arqueação de na vi os, por methodo
abreviado.;........................................
N. 562.-JUSTIÇA .-Em 28 de Agosto de 1878.-Não podem
ser ·accumulados os cargos de suppleute de Juiz llluniclpal e Agente do Correio.........................
N. 5'3.-JUSTIÇA.-Em 28 de Agost1 de !878.-Aos Presidentes de Provi1Jcia só rompéte conceder licença até
3 mezes dentro do anno •• :..........................
N. 564.-JUSTIÇA.-Ern 28 de Agosto de 1878.-Sobre gratificações a empregados que accuruulam o exercício
de ditTerentes cargos na Secretaria da Junta Commercia!................. ... • .. • • • . . . .. • • . .. . .. . . .. •
N. 565.-FAZF;NDA.-Em 29 de Agosto de 1878.-0rdena
á~ Thesourarias que, >em prévia autorização do Ministerio· do Jmperio, não façam despf'zas por conta
do mesn10 além das que os Presidl'ntPs de Província
p~dem determinar sob sua responsabilidade........
N. ll66.~F.AZENDA.-Em 29 de Mosto de 1878.·-i\landa
que se obst>rvem: nas A lfandegas de Porto Alt•gre
e do Rio Grande as provirlencias tomadas pt'la rlo Rio
de .Janeir-o, para regular o embarque de volumes
destinados a um porto e desemb<J.rcado~ por erro em
outro ............... _• . .. • .. .. • .. • • . . • . • .. .. • . . . • .. .
N. 567.-AGRlf.ULTURA.-Em 29 de Agosto de 1878.-Decl~ ra ofTeusivas da Constituição e Leis geraes do
Imperio as L.ris provinciaes de Pernar11buco, promulgadas em 1877, ácerca da concPssão de privi·
legios, e da aferi~-ão de pesos e medidas.............
N. 568.-Ar;RicULTURA .-Em 29, de Agosto de !8-8.-Ao
l drector gl'ra I dos telrgra phos.- Au tnriza ndo-o a
eiP-var á catfgoria de estaciunarios de 1 • rJa,;se os
de 2.", contrat;Jdos, Giacomo Hasoni e Pao!o Moreno.
N. 569 . .,--BIPER lO -Em 29 de Agosto de !878.-Ao Presid•·nte da Provineia de S. Pau!o.- Resolve duvidas
sobre a a pprov;1ção dos esta tu tos da RociPrlade União
Evangelica, fundada na cidade de Campinas........
N. 570 -FAZENDA .-Em 30 de Agosto de !8'8.-Concrde
perrnbsao para que as bnrcas da C0111p,m1Jia de
bo11d,; marítimos atr~quem aos paquetes transatlallticos á sua chegada a este por-lo................
N. 571.-FAZENDA . ....:.Em 30 de Agosto de tS0.-Eieva a
noYe11ta o uurnrro dos despachantes gera e' da Alfandegado Ri<> de J:tnPiro.............................
N. 572.-FAZEl'iDA.-Em 3! de Agosto de JS78.-A,Thesour~rias tle Fazenda dcverll ser ouvidas sobre ~s
concessõ:·s de isenção de direitos solicitadas nas
provindas .. _........... • . . .. .. .. . . . . .. .. • • .. • .. . . .
N. 573.-FAZFNDA .-Em 3f de Agosto de {878. -As contas
de serviços feitos nas diJJerentes Hepartições; e rernettidas ao Thesouro par<~ pagamento, devem ser
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conferidas p~lo empregado que tiver a seu cargo o
serviço e rubricadas pelo chefe da Repartição.~..... !t27
574.-FAZENDA.-Em 31 de Ágosto dP j878.-ProvimPnto de um recurso contl'a a classifica cão de-riscado entranç:u1" de lã- dada na Alfaridega a um
tecido submettido a despacho como flanetla.........
U8
575.-JUSTIÇA.-Em 31 de A~osto de 1878.-Manda
observ:u u Aviso do 1\Jinisterío ria Fazenda de 22 de
Agosto do corrente anno sobre certidões............
428
576.-GUERRA.-Em 31 rfe Agosto de :1878.~Exp,lica
como deve ser considerado o Official condecorado
duas vezes com a medalha de merilo militar.......
429
577.-MAHINHA.-Aviso de 31 de Agosto de j8~8. -Dá
novas instrucçõ% pua a arrecadação e drstino dos
espolias dos aprendizes marinheiros nas províncias. 430
ti78.-FAZENDA.-Ern 2 de Setembro de !878.-Na concessão do m••io s-:ldo as viuvas dos Officiaes do
Exercito desr·onta-se o tempo de licenças, de que
estes houverem gozado ...........................,.
431
ti79.-n:STIÇA.-Em 2 de Setembro de f8i8.-Sobre
eruolumentos de ~ scrivães de autoridades policiaes
por acto,; praticados a reque1·imento de parte ... :... 432
580.-GUERRA.- Ern 2 de Setembro de !878.- Declara
que uas contpanhias isoladas as funcções de secretario dos eom.elhos ecottomicos devem ser exercidas
pelo offidal mais moderno.........................
432
581. -GUERRA. ·-Em 3 de Setembro de i878.-E,tabelece o modo por que devem ser passadas as certidões
pelas Repartições subordinadas ao 1\Iiuislerio da
guerr:1....................... .• .. . . . . .. . .. . . .. .. .. . ..
433
lí82.-AGIUCULTURA.-~:m 3 d<> Setembro d<' f878.Dec!ar:l qne as pesso:1s d<; familia dns En~enlleiros
entpregados na ~str;~da de ferro rle Sobral não têm
direito a passagens por conta do E~ lado............. 433
583.-F'AZENOA.-Em 4 à~ Setembro de :1878.-As ThesourHrzas, quando receb•'rern ~m caução ou tlanca
apolices da divida publica, devem eomrnunicar·a
Caixa de Amortização ou ás outras Thesourarias,
ou de se p~garern os .i uros de taes apol ices........... 434
581,. -FAZEl'iDA.- Em.~ de Setembro de :1878.-Approva
a nomea~ão provisoria de oito vigi:ts para a Alfandeqa do Ceara, observattdo, porém, a Thesouraria
que não deveria trr tomado essa medida sem prévia
autorização deste lllinisterio...... ... •. .. . ... .. . ...• 434,
585.-FAZíéN!IlA.· E'" 5 de Setembro de f878.-Approl·a
o acto da Tbrsonrari;l de ~!i nas Gt>raes, elevnndo de
20 a. 3J% a JHlrcentag<'nl do collcctor e escrivào da
Collectoria de S. Francisco.................... .. . . . 435
586.-FAZE\OA.-Em 5 de Setembro de :1878.- Não
approva urt a nolttPnçno de Official de Desearga_~Q!_.
faltarem ao agra.-iarloas nrcessarias habili!~~-k::. · _ q35--:-:-c:
587.-JUSTICA.- ·m 5 de Setembro de :1878--':..:.:.Rev<íga ~
,_
Avisu de l3de Outuàro de 1873 sobreifu.pedi..menló
de supplcntes de Juiz .Municipal ... ; ......-.. .-,~.......
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N. 588.-GUERRA.-I!:m;; de Setembro de 1878.--Extingue
o serviço de estado-maior nas companhias boladas..
N. 589.-GUEHHA.- Ern 6 d:~ Setembro de 1878. - Declara
que, na falta de Parcc110 para funccionar na Junta
Parochial de alistamento ruilitar, devem ser convocados os Eleitores da legislatura finda, se os novos
não estiverem reconhecidos pelo po:Jer cornpetcr.te.
N. 590.-FAZENDA.-Ern 6 de Setembro de 18"18.-Equipara o Director e socio de urna Caixa de Economias a
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de &eda................... .... .. .. ... ... ...........
x. 592. -FAZENDA.-Em 9 de Setembro de !8i8.-Indefere
um recurso concernente á indern:rização do valor· de
algumas caixas de louça vendidas em leilão ua AI fandega..... ............. ......... .......... ...........
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N. 593.-FAZI~:'iOA.-Em 9 de Setern!Jro de 1878.-0 Thesouro é competente para tomar as contas de todos os
responsaveis da Fazenda .Nacioual.. ... . . • .. .. • .. . . ..
439
N. õ94.-FAZfiNDA.-Em !O d~ Setembro de 1878.-Provirnento de uu1 rerurso ácerea da classiticação de um
tecido de al;;odào com mescla de seda..............
~40
N. 595.-FAZE:-\D.l.-Em lO de Setembro de 1878. -Os
termos das fia nç,1s, prestadas pelas habi I i ta ndas ao
4U
meio soldo, não estão sujeitos a emolumentos •. ,..
N. 596. -FAZENDA. -Ern to de Setembro de 1878.'Permitle ao empreiteiro da eslrarla de ferro de
Pernaurbuco conver~er e111 a policrs da divida pu!Jlica
as som mas que tem de depositar para garan lia do
respectiYo contrato................................
441
N. ti97.-FAZENDA.-Em to de Setembro de i8i8.Dá provimento ao recurso do Adrninistrador das
Capatazias da Alfandega de Santos contra a decisão
que elevou ao dobro o valor· de sua fiança........
442
N. 598.- FAZENDA.- Em iO de Setern!Jro dP. 1878.Determina que pela Alfandcga de Corumbá S<~
effectuem as despezas com a companhia de aprendizes 11rarin heiros da Provinr.ia de Ma to GrO··>o, r, dá
providencias par·a o r<>cebirnento, escripturação c
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í!d
N. ti99.-GUI<:H~IA.-Em 10 de Setem!Jro de 1878.-De~lara
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N. 600.- GUERRA.- Ent l.O d•' Selcrnhro de 1,q78.- Determina que se fat;a effet:tiya a 1J.1ixa das prac;as que .•
sendo d"vedoras á Fazenda \aeinnal, forem e:<cusas
do servico por incapacidade physica, c rnesu10 das
rJue o fot:er11 por conclus<lo de tempo, se a divida
provier de vencimentos militares...................
-H3
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este ~Jinisterio sem informação das TtJesourarias de
Fazenda....................... ••... .. .....•. •. . ..• 144
N. 602.-GUERRA.-Em H dll ~etemhro de 1878.-Declara
que os cngeulleiros <:i vis empregados em obras rui!itares só têm dtreito á gratilicaçiio mensal de 8ll1~000. 4~5
N. 603.-GUERRA.-Em !J de Setembro de :1878.-Explica
o A viso de 27 de Agosto dl'ste anno, e declara qne
as praças não têm direito á indemnização do valor
das I uvas quando as não receberem opportunamente. 445
N. G04.-IMPERIO.-Em H de ~etembro de !878.-Sobre
prova do registro de obi tos. . • . . • • • . . . . • • . . . . • • • • 4~6
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posta ao mestre de um h iate, por ter recebido a seu
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N. 639.- JUSTIÇA.- Em 2! de Setembro de 1878.- Considera-se bem do evento o escravo, a respeit') do
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termos de abertura e encerramento, numerados e
ruiJricados ............ , ........ , •.. . . • . • . . . . .. . . . .. .
N. 6l9.- FAZE~OA.-Em 24. de Setembro de t87íl.- Dá
provimento a um recurso de decisão d:t Alfandega
que sujeitou a novo pagamento de direitos de importação duas pipas com vinho, reenviadas de Pa·
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N. 6R3.-FAZENDA.-Em 3 de Outubro de !878.-Dá provimenw" un1 recurso relativo a drspaciH\ de borzeguins, por incorupp,lencia da taxa, e impõe aos recorrentes a multa de ! ~'lo do final do art. 18 do Regulamento de :!J de Abrrl de 1870............ •• .. .. .. 504.
N. 68~.- F.1Z',NilA.- Em 3 de Outuhro de 1878.- Os
accionistas de comp!ntlias anonymas, embora te.
nh;llu suas acçõ<·s c!ucionadas el!l Pstatlelecirllenlos
bancarias, podem votar nas eleições oas mesmas
companhias........ • .. . .. ... .. . .. . .. ..... .. ..... . 505
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urna po, lar1a da riJesllla Alfandeg-a fixnndo valores
para os co"' preiJend idos nos arts. 5!9 e 7H da tàrifa. 508
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tadas em um predio nacional pelo respectivo inquilino, com a importancia dos alugueis que este
eleve, e exige informações a respeito da adjudicaeão
do mesmo e de outros predios á fazenda Nacional.
688.-FAZENDA.-Em S de Outubro de :1878.-Só o
Poder Legislativo pôde permittir o encontro da impol"tancia de sobras verificadas nas contas d~ um
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operarias dos .Arsenaes de Marinha do lrnperio.....
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525
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526
i'í. 7!0.-JUST!CA.-Em t6 de Outubro de :1878.-Sobre a
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que a gratifica~·ão a que tiver direito o empregado
do .Ministr·rio da Guerra, que estiver substituindo a
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772.-FAZENDA.-Em ~ r:e Xovembro de :1878.-Dá provimento a lll!1 recurso contra decisão da Recehcdoria
que consiclcrou corno íir!ci-commisso, para a cobrança
do rc:,pcctivo imj]osto.c:_:r:a disposi~:1o tcstamcntaria
con~~ ~ ~niil(!o ::3'Jt·~:::~J.

H...........................

S. 7i3.---~-:\ZES~.\.-E::: -1 ~:n ;·Jvembro de !8i8.-Prt1c
in;o~·maçõcs

so!):·c o

~.i:c:o

nJ,l.is rnnvenicnt•J de ~XC·

072

573
573
5i-~

ii7~

ü7

DEClSÜ:~s.

PAGS.

N.

N.

N.

N.

N.

N.

N.
N.
N

N.

N.

N.

calar a Lei da AssemlJléa Provinci(l.l do Ceará,
n. i7o9 de H de Setembro de i877......... •• . • . • . . . 575
77!!.-FAZ2NDA.-Em i de Novemb:·o de 1878.-Provimento de um recurso concernente á l'estiluição de
direitos de consumo, pagos por 50 barricas de cerveja
reexportadas, mediante termo de responsabilidade. 575
775.-FAZENDA.-Em4 de Novembro de !878.-De~lara
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a Tliesouraria Geral do Tllesouro e a Secção de papelmoeda da Caixa de Amorlizaçilo... . . . . . . . . . . • . . . . • . 579
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Guerra deve ser addicionado á receita do mez seguinte. até ao fim do semestre, época em que será
recolhido á rhesouraria de Fazenda................ 593
N. 796.- FAZENDA.- Em9 de Novembro de 4878.- Dá
provimento a um recurso ácerca da restituição de
direitos pagos de mais por differença de qualidade,
visto não ter sido regularmente processado o res-pectivo dt'spncho ... , ...........•.. , ......••......• , 5!H
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N. 797.-FAZEXOA.-Em 9 de Novembro del878.- Compet.• às TJ:rsourarias de Fazenda tomar contas aos
re,;:;onsa vl'i>, nas províncias, e julgai-as em 1.• instanda; facultaJJdo-lhes os recursos legaes.... .• . .. • 59~
N. 798.- FAZENDA.- F.m 9 de Novembro de 1878.- Os
· tilulos de Escripturarios de estradas de ferro, não
sendo dé nomeacão interina, com missão ou emprego
eventual, estão sujeitos a emolumentos............. 595
N. 799.- FAZENDA.- Em 9 de Novembro de 1878.- A
taxa dos emolumentos a que estão sujeitas as nomea<;ões eliectivas dos Escripturarios das estradas de
ferro, é a do~ 1. o da tabella annexa ao Regulamento
de 2~ de Abril de 1869.............................. 596
N. 800.- FAZENDA.- Em 9 de Novembro de 1878.- Providencia sobre a venda dos objectos e bernfeitorias
existentes na extincta colonia • Rio Branco •, da
Província da Bahia, e sobre a liquidação e cobrança
da divida dos colonos............................. 596
N. 801.- FAZENDA •.:_ Em 9 de Novembro de 1878.- Devolve á Tilesouraria do Pará certas contas de uma
Enfermaria 1\Iilitar para que &s liquide, ouvindo o
conselho administrativo do batalhão, a cujo cargo
está a dita Enfermaria.............................. 597
N. 802. -FAZENDA. -Em 9 de Novembro de 1878. Abono de ajuda de custo a um empregado de Fazenda.............................................. 598
N. 803.- FAZENDA.- Em H de Novembro de 1878.- A
1iança do Administrador das Capatazias da Alfandega
do Rio de Janeiro deve ser arbitrada e prestada no
Thesouro Nacional .......... ,...................... 598
N. 80í.- FAZENDA.- Em H de Novembro de 1878.- Os
re~ibos c quitações de quantias pagas pelo livro
caixa, e as contas apresentadas para pagamento,
isentas do sello proporcional, estão sujeitos ao sello
fixo de 200 réis..... . . .. .. .. . .... .. .. . .. .. .. . • . .. .. 599
N. 805.- FAZENDA.-Em H de Novembro de 1878.-Nega
provimento ao recurso do Thesoureiró das loterias
da Provincia de Pernambuco, contra a decisão da
respectiva Tilesouraria de Fazenda que sujeitou ao
imposto de 20% as loterias concedidas em faYor do
Recolhimento da Gloria e das obras do Hospital da
Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, na
mesma província.. . . • . • . • . . • . . . . . . . •. • • . • • • . • • • . • . . • 599
N. 806.- GUERRA.- Em H de Novembro de 1878.- A
venda de objectos inserviveis, que faz a Intendencia
da Guerra, e de que se não lavra contracto, não é
passível do imposto do sello .Proporcional............ 600
N. 807.- AGRICULTURA.-Ern H de Novembro de !878.Au toriza as desapropriações dos terrenos necessarios
á Estat;;ão Marítima da Gambôa, e a construcç~s~·-. -:::_~,--.
armazens, cáes, e ponte de embarque ........:~-~ 60Q -----.·
N. 808.- FAZENDA.- Em 12 de Novembro d{1..878- .. ..
. .
Approva o acto da Thesouraria das Alagõás-que
concedeu a um emprezario de carros de ah{guel re-
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de metade das íaxas du imposto de industnas e proGssües.............. . . . . . . . . . • • • . . . . . . • . • 60!
N. 809.-FAZENDA.-E:n !2 de Novembro de !878~leva a 30 o numero de Despachantes da Alfandega
a Bah1a... ......... ... .. .......................... 601
N 810.-FAZEND.L- Em !2 de Novembro de i878.Approva a crcaçüo de uma Collectoria no municipio
du.silümildes, Provincia d~ Piauhy, e a porcerrtagem
an.11 trada para os respectn·os empregados.......... 602
N. 8H.-FAzr;rmA.-Em f2 de Novembro de !878.0 augrnento de prazo para prcstar,ão das contas de
uma testamenta~ia, não póde cori1prehender as de
outra a cargo do -fallecido testador................ 602
N. 812.- FAZS:\'DA.-Em !3 de Novembro de !878.Indefere urn recurso contra a decisão da Thesouraria
de Pernambuco confirmatoria da da Alnwdega, que
annullou a pr-aça de 200 caixas com kerosene por ter
se apresentado o dono da mercadoria requerendo o
respectivo despacho................................ 603
N. 8!3.- FAZSNDA.-Em i3 de Novembro de !878.E' admissivel a transferencia de cautelas dos 1\Jontes
de SoccoiTo, por meio de endosso, devendo, porém,
ser recon!1ecida a firma do mutuario endossante.. 604
N. 8H.-FAZENDA.-Em 13 de Novembro de !878.Declara, indeferindo o requuimento do ex-Thesoureiro da Alfandega de !'antos, que a sentença que
absolveu da responsabilidade criminal pelo roubo
perpetrado no cofre a seu cargo, não o desobriga de
indemnizar a Fazenda Nacional da importancia roubada............................................... 60.1
N. 815.-JUSTIÇA.-Em 13 de Novembro de 1878.- Declara que, para execução das sentenças proferidas
pzlos Juizes de Paz, bastam simple,; mandados, e que
em caso de duvida, deverá o Juiz de Paz pedir instrucçües ao Juiz de Direito, na fôrma da lei......... GOã
N. S!õ.- JUSTIÇA.- Em !3 de Novembro de !878.- Declara o que deve ser admittido a registro na Junta
Commercial da Côrte... .• . . . . .. • . . . . . . . . . . .. • . . • . • • 606
N. 817.-JUSTlÇA.-E:n i3 de NoYembro de !878.-Nilo
sendo impugnada pela Presidencia a parte de doente
dada peJo Juiz de Direito, entende-se justificado o
impedimento....................................... 606
N. 8!8.- JUSTIÇA.- Em H de Novembro de l878.- Remette cópia dos arts. 213 e !08·7 do Co digo Ci vil Portuguez e chama a attençãu sobre elles............ 607
N. 819.-JUSTIÇA.- Em H de Novembro de i878.-Declara que o successor de um Tabellião de notas não
pódc, sob pretexto algum, eximir-se do pagamento
da terça parte do respectivo officio............... .. 608
N. 820 . ....; FAZENDA.- Em :f.í de Novembro de 1878..
Jllanda cumprir o decreto que proroga a suspensão
da cobrança do imposto do gado vaccum e lani?:ero importado no Imperio................. .... . . • 608
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:-;-.-s:U.-FAZENDA.-Ern H de Novembro de 1878.Trata de um recurso sobre rn ulta de <l irei tos em
dobro por differenr;a de qualidade, em um dcspaclw
de freios......................... . • . . • • . . . . . . . . . . . • COG
N. 822.- AGRICULTURA.- Em H de Novembro de 18i8.Indeferindo a reclarnaçr.o da Companhia da Estrada
de Ferro da Bahia a S. Francisco sobre a restitui1·ão
de direitos de irnpcrtação, que pagou desde :187 i a
1877. .• . • • • . . . . • . • . • • . . . . . . . . . • • • . . . • . . . . . • . • . . • . • . . GO)
N. 8~3.- AGRICULTüHA.- Em H de Kovemll;·o ele 1878.0eclara que n~da mais ha a deferi:· iet·re:t da conservação de ca!t;a:uento àa ponte da Boa-Vista, em
P~rnambuco..... ••. ..•• ...................... ..... .
610
N. 821.- FAZ2NDA.- Em H> de Noven1bro de i878.Proroga o prazo marc[tdo p:1ra a substitui(:ãO, sem
tlcsconto, das notas de 2CO$:Jc0, tla !~." estampa.... Gli
N. 82:i.- FAZENDA.- Em Hi de Novembro de i878.ApproYa a licença concedida a um Escripturario
da Tiicsonraria de l-'er:1:111lhnco para ir tuwar assento na Asscmbl<la Provincial do Cca:·a. .......... 611
N.826.-FAí:EXDA.-Em i:> de Novembro de1878.Autoriza o arrendamento a Polibeo Hodrigues Fernandes das fazendas nacionaes do Pia:;hy. •.. • . • . • 6H
N. 8~7.- f<'AZE:NDA.- Em W de Novembro de 1878.A;lpmva o acto da Tilesouraria do l\l:1ran!t<1o CJUb
extinguiu duas Collcctorirrs, passando para outras
o rt·sp:~divo exredient.', c elennllo a porc,~nta~clll
de::: tas..............................................
612
7{. 828.-JUSTICA.-Ern W de Novembro de 1878.- Declara rom·o se dev3 proceder qnando r.ão lla quem
queira sen·ir. mesmo interinamente, o oflicio de
Esc ri vão do Jury...................... .• .. .. • .. • . . .
612
N, 82S.-'- FAZE\DA.-Ern 16 ele Novembro de :1878.As lot•)rirrs eoncetliuas em favor de corporações,
cujo fim principal é a instrucção publica, e:ubo~a
entretenham escolas, não esWo isentas do imposto
de 20 °/ 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . •• • • . . . . . 6i3
N. 830.-AGRICULTURA.- Aviso de i.6 de Noyembro de
1878.- Fixa a grati!lcaçao mensal de W,~GOO para
os Professores de Las lettras n~g c;Jionia.s do Est~do,
e permitte-lhes ·exigir uma rctril.Juiçüo dos alumnos
que frequcnt:1m as escolas............. . . .. • .. . . . . 613
N. 831.-AGll.ICULTURA.- Em 1.5 de Novembro de !.87.8.Indefcre o recnr>o inte:·posto pelo U:;rão tle lndaiatuba e outros accionistas da. :mtiga Compan~lia Paulista de Jundiahy a Campinas, coatra o contracto de
12 de Junho de 1877 ............................... __ JU,q,___ _
N. 832.-FAZENDA.-Em l.8 M Novembro de !878:::::.:~
carruagens-botequins devem ;Jagar a ta:;_a;-'üxa de
385000 ...................... : .............. ; .... -.... 6iG
N. 833.- AGlUCULTUn,\ .-Em 18 de l\"ovem bro de !878.llcclara que a e:cvaç;lo :1 seis mczcs <io prazo de
tres rrinütiva~r..e~HC fi~~;-~~:-; p~1!"2 C:. e~::dricu!a, (lC il>
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genuos e para as averbações constantes do Decreto
n. 4835 de {O de Dezembro de 187!., não pode ser
extensiva a factos praticados antPriormrnte a promulgação dos Decretos ns. 69ü6 e 6907 de 8 de Julho
do corrente anno............... ... . . . .. . . . . . . . . . • . .
N. 831.- AGRICULTURA.- Em !.8 de Novembro de 1878.Declal·a que ao Juiz commissario compete fazer
estimar por arbitros os limitAs dos terrenos possuídos, nos processos de medição, para, após a verificação de taes limites, ser calculada pelo Agrimensor a área nelles contida e medida esta área
na fórma do art. IH do Regulamento de 30 de Janeiro de !81H.......................................
N. 835,- AGRICULTURA.- Em 18 de Novembro de !878.
-Declara que as vendas de terras de que tratam os
arts. 21 e 39 do Decreto n. 56õ15 de 30 de Junho de
1874, deverão correr pela Secretaria da província, e
as de que tratam os arts. 32 e 33 do· mesmo Decreto,
seja em hasta publica ou por qu:tlquer outro meio,
pela Thesouraria de Fazenda ..................... ·;
N. 836.- JUSTIÇA.- Eru !9 de Novembro de 1878.- Os
vencimentos dos empregados do Ministerio da Justir.a, que faltam em raZão do servico publico, regÚlam-se pelas mesmas disposições 'applicaveis no
l\linisterio dà Fazenda.............................
N. 837.- JUSTIÇA.- Em !9 de Novembro de 1878.- Declara que o acórdão nas Relações deve ser redigido
conforme o vencido; e, quando surjam duvidas, prevalecerá o voto da maioria.........................
N. 838.- JUSTIÇA.- Em 19 de Novembro de 1878. Approva o acto do Presidente da Província do Rio
Grande do Norte demittindo um adjunto de Promotor, por accumulação de funcções..................
N. 839.-FAZENDA.-Em !9 de Novembro de :1878.-As
Presidenciasde provinciàs não podem expedir ordem
ás Alfandegas para a cobrança dos direitos provinciaes sem prévia autorização do 1\Iinistro da Fazenda.
N. 84,0.- FAZENDA ..:... Em 20 de Novembro de 1878.Approva a creação de uma Collectoria comprehendendo os municípios de N. S. do Rosario e S. Vkente,
Província do Rio Grande do Sul, e a commissão de
25 °/0 para os respectivos empregados..............
N. 8'íl.-AGRiCULTURA.-Em 20 de Novembro de 1878.Declara que não pôde correr por conta da ver·iJaFundo de emancipação-a despeza feita pelas Juntas
classificadoras com a impressão de circulares e retribuição de expressos incumbidos de entregai-as...
N. 8~2.-AGRICULTURA.-Em 20 de Novembro de 1878.Responde á consulta feita pelo Engenheiro em chefe
da estmda de ferro de Porto- Alegre á Uruguayana a
respeito do pagamento de 7 °/0 sobre os venciménlos
annuaes dos Engenheiros e demais pessoal da mesma
estrada............................................
N. 8~ .-GUERRA.-Em 21 de Novembro de !878.-Decla;·:•.
tfUe os Otficiaes honorarios empregados como ad_;,_, •:-
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los dos Arsen<'les de Guerra das provin·c1as devem
perceber o soldo marcado na tabella annexa ao Decreto n. 2105 de 8 de Fevereiro de !873........ .. . . • . . 6:Z!
N. 8i~.-JUSTICA.-Em 2f. de Novembro de 1878.-Declara
que os Officiaes da Gu~rda Nacional norllead••S em
virtude do Decreto n. 3506 de i de Agosto de !865
ficam avulsos quando reintegrados os seus antecessores , nos tPrmos do Decreto n. 4230 do Lo de
Agosto de 1.868. • . . . . . . . • • . . • • • . . . • . • . • . . • . • • . • . . . • . 623
N. 845.-AGRICULTUBA.-Em 21. de Novembro de !878.Declara que pelos Decretos ns. 7089 e 7090 fora.Hl
alterados os arts. ~~. 29 e 32 do Re!:(ulamenlo que
baix<m com o Decreto n. 4835 de i de Dezembro
de :1871................................ .. . .. . . . . . . 6!3
N. 8i6.-AGRICULTURA.-Em 22 de Novembro de !878.Providoencia sobre a competencia do Juiz comrnissario para a mediçào de terrenos contestados entre
as Provincias de Santa Catharina e Paraná......... 62i
N. 8~7 .-AGRICTJLTURA.-Em 22 de Novembro de !878.Sobre o ohjecto do aviso da mesma data dirigido á
Presidencia da Província de Santa Catharina........ 62ã
N. 8i8.- FAZENDA.- Em 22 de Novembro de 1878.Approva a delibera(;;To da Thr.souraria de Fazenda de
Goyaz de annexar á Collectoria da freguezia de Corumbá a da cidade da Meia Ponte................. G2:.i
N. 8~9.- FAZENDA.- Em 22 de Novelllbro de 1878 Reduz a 5 °/0 os juros úa Caixa Econornica e Monte
de soe corro da Corte...... . . . • . . . . . . . . • . • . • . . . . • . . .
G2ü
N. 850.- FAZENDA.- Em 22 de Novembro de !878.0
Reduz a~ / 0 os juros dos dinlJeiros dos orpllãos... fi2G
N. 8tH.- FAZENDA.-Em 21> de Novembro de !878.-0s
requerimentos dos empregados das Alfandegas, pedindo a entrega das multas que lhes competem·, s;lo
i>entos do sello fixo; devem, porém, pagar esse
imposto as quitações por elles passadas de recebimento das mesmas multas......................... 627
N. 81;2.- FAZENDA.- Em 26 de Novembro de 1878.- E'
permittida a interferencia de Advogados nos processos de appreheusües de mercadorias por contrabando
e outros............................................ G27
N. 803.-FAZENO.L-Em 25 de Novembro de 1878.-Determina que nos Jogares em que houver colonos
dem as Estacões Fiscaes conhecimento aos colonos
. e emigrantes ·das disposições sobre cobrança de impostos................. ............................ G21'!
N. 854.- rAZENDA.- Em 26 de Novembro de f.87íl..lllanda proceder á reivindicação dos campos de Itaroquem, na Província de S. Pedro do Rio Grande do
Sul. ............................................ ~:·,.._
N. 8:J5.-GUERRA.-Em 26 de Novembro de 1878.-Deê'f'irra~ -- _ ~ - · _ - ·
que o Parot:ho, quando falt:Jr á Junta de alistavre.p.to··'l
militar, deverá communicar ao PrAsidente da.to.'e.Mtía
Junta qual o serviço proprio de seu ministeri"e que
0 inhi!Je de comparecer aos trabal!ws... .• . . .. . .. • .
G29
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l\". 8õG.- JCSTJÇA.- Em 2i tl~ :'iuvcnlfll·o tle !8i8.- Deda.ra que o procedimento da autoridade policial,
mandando archivar inqueritos, importa annullar a
competencia da autoridade judiciaria para julg-ar
sobre o facto crimino3o, e quem seja o dt:linquente.
N. 8:;7.-JUSTICA.-Em 2i tle No\·embro de !8i8.-Declara
que constituindo formalidade essencial a intenenção ~a Fazen.da Nacional,; para 3: avaliação de Lens
nos lllventarws em que e ella Interessada, considera-se nuiJa e no caso de não receber o cumpra-se
~J,o Poder Judiciario urna sentença sem essa formalidade..............................................
K. 81:18.-FAZENnA.-Em 28 de Novembro de :1878.-0~
I'ral.icantes não devem ser encarregados de tornar
contas............ ................................
N. 8:J9.- FAZENDA.- Em 28 de Novembro de i878.l\Janda que se cohre o ~ello fixo de uns livros de registro de uascimento e ohito de ingenuos, escripturados
sem estarem devidamente sellados, restituindo-se a
diiTerença entre a importancia do sello e a da revalidação quando já esteja paga......................
N. SGO.-FAZENOA.-Ern 28 de l\"overnbrode :18i8.-HcJeva um Capitão de navio da multa que lhe fôra
in1posta pela Alfantfeg-a em consequencia de fraude
encontrada 0111 cascos de Yinlw de seu carregamento:
visto não tere111 sido em t<·mpo observadas a~ d isposições em vigor a semelhante respeito...........
N. 861.- GUERRA.- Em 28 de Novem!Jro de i878.Manda vigorar para as RepartiçJes do llliuistPrio da
Guerra as disposições do da F;Jzcnda, contidas na
Circular de 21 de Junho de :18M, !6 rte Novembro d"
1866 e Av.iso deU de Dezembro de 1872 a respeih> das
faltas de comparecimento que importam perda de
vencimentos para os empregado.> .................. ,.
N. 862.-FAZENDA.-Em 29 de Novemb1·o de i878.Provirnento tle um recurso contra a classificação do
-casimira singela- dada na Alfandega a tecido já
despa_cbado c~ mo- flane!Ja de lii- em virtude de
dec1soes anteriOres.................................
N. 863.- FAZENDA.- Em 29 de Novembro de· !878.Remette á Thesouraria do Amazon:1s o contracto de
arrendamento das fazendas nacionacs denominadas
s. Bento e s. Marcos com a de S. José que se lhe
annexou .•..••....••• ·... .• . .•• . • . .• .. ..• . . . • . . . •. •
N. SM.- FAZENDA.-Em 30 de Novembro de J8í8.R8ilera a ord~m dada para se proseguir na execucão
contra o ex-TIJcsoureiro do Correio da Pro,·íncfa'rlc
S. Pau lo, e declara que para se realizar o sequestro
nos bens de um responsavel basta a certeza de
acbar-se elle alcançado.............................
N. Soo.- AGRICULTUR.\..-Em 30 de Novcrr.bro de 18í8.Deelara que sórnente em concnrrencia publica devem
ser recebidas propostas para fornecimentos de ohjeetes ás Hepartiç•ie~ ~uhoi'din~·rt:i~ a l'~tc lllinistrrio...
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:'i. 86:L- GL"ERHA.- Em 3 de Dézembro de 1.878.Autoriza o abono de etapa aos Ofliciaes reformados
do Exercito, encarregados de fortalezas desarmadas..
G26
N. 867.- FAZENDA.- Em 3 de Dezembro de i8iS.Sobre os vencimentos de\'idos ao empregado que,
ot:cupatttlo o Ioga r de Portci.ro e Atlmi nistratlor das
Capatazias da Alfandcga de Arncnjü. exerceu depois
de ex tine to este Jogar, o de Porteiro da mesma Alfandega, sem titulo de nomeação.......................
636
~. 8G8.- FAZENDA.- Em 4 rle Dezembro de !878.0' empregados de F::tzQnda em cornrnissão de outro
!llinislerio; perdem os respectivos wncinJentos. ua
fôrma do art. 8. • do Decreto n. o i()!):; de i i de Outubro de 1.857... . . . . . . • • • . • • • . . . . • . • . . • • . . • . . . . • . . • . • • 637
:'i. 869.- FAZE:'\OA.- Em 4 de Dt•zembro de l8i8.Estão sujeitas ao imt1osto de 2!J~, as loterias con~:cdidas em favor de societlades particul:u·es... ... .. . • 6~8
:'1. Sill.- FAZENDA.- Em 4 de Dezembro J:le 1.878.Dderimento de um rer:nrso sobre ctassificar.ão de
« galües de seda c algodáo." ................. :. . . . ..
638
X. 87L -JlJSTlCA.- Em 4 de Dezcm)JI'O tle 1878.- Xão
porlelll serv·it• conjunctau:cnte o 3. 0 supplente do Juiz
Muuicipal do termo e o Promotor Publico da respectiva co:uarca., sendo este casado com uma prima
co-irmã tla rnullier daquelle.. •• . .. .. • .. . .. .. • • ....
630
N. 8i2.- FAZEXDA.- Em 5 de Dezembro de i878.-~landa
abonar ajuda de custo d<) reparos dP. viagem c a
1io:upetente gratificaçJo aos empregados incumbidos
de ncompanhar c conferir materiaes destinados á estrada de ferro ":\ladeira e ~lamore "................
ü:J~
N. 8í3.-FAZENDA.-Em ô de Dezembro de :1878.-As
1icenças para constJ·ucç<ío rlc armazens pa ~t iculares
~áo da competcneia tlr.s Caruaras Municipaes, n<io
tenilo Ioga r, antes de construidos, a concessão de seus
alfaudegamen tos.....................................
iH O
N. 87-L-JUSTH-:A.- Ern 6 de IJezemllro de 1878.- Declara
em tJ uc ··asos se dC\'e proceder :i uova Jola•~:io, aprza r
de ilwer uma definitiva ............... :. . .. . .. .. • 6l/)
~- 87:J.- AGRICULTURA.- Aviso de 6 de Dezembro de
1878.-:- Providencia sobre a execução de serviços nas
co tomas do Estado.............. . . . . .. • .. . • . . . . . . • ..
6U
l\. 876.- AGHICl.JLTlJRA.- Etn 6 de Dezembro de :1878.Aui!Jriza a dar uma gratillcaç:lo de 5,')00ú a 25,~000 :i
pessoa ou pessoas ljUe derem avisos de inccnúio....
61~
N. 8i7.-l"AZENIH.-Em 7 de nezemhro de :1878.- D<>clnra
que, em Yirturle da clausula 9." do cont.rado celebrado •·Btre o Governo c a "Associar.:to Co:nmercial
rlo Hio de .Janeiro • cessou o fOro do terreno comprchcndido eut~·c.os :1ntigos ed_illci_os da Praç:t elo Co~~·
u1ercwea CaixadaAmortizaçao .............. jY:. -()r.J_ : ... -.
!li. 8iS.- AGHICULTUHA . - l':rn 8 de Dezembro de i&i~~~ Permilte que os bilhetes de passagem de ida e-sQ~rn
,~ej.1rn emittidos pelo pr~7n ri c se lê !lb• ......... ',..
11~:;
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N. 8i9.- GUERRA.- Em 9 de Dezembro de 1.878.- Declara
qu~ os alumnos da Escola de infantaria e ca' aliaria
da Província do Hio Grande do Sul. approvados nas
doutrinas d., anno preparaf.orio, são dispensados dos
exam•·s de historia e inglez, para a matricula no
curso superior da meSilla escola....................
N. 880.- FAZENDA;- ~:m 9 de Dezembro de 1.878.-ApproYa
uma remissão de t.nxa proporcional do imposto de
illdustrias e profissüe~, emquanto subsistir a escassez
de r editos a !legada. pelo collectado....... ... . .. . • .. .
N. 881.- FAZE'ODA.- Em 9 de Oe7.embro de !878.- Sobre
a reclamação da Le:!ação llespanhol.:t contra a prisão
rlo Piloto e de um rnarinheim do ber~antim Pancltita

Krvs...............................................

N. 882.-FAZENDA.-Em 9 de Dezembro de 1878.-l\Janrla.
executar os artigos complementares das lnstrucçües
de 28 de Agosto de 1.878, relativas ao methodo de
arqueação de na vi o>... . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . • .
N. 883.-FAZENDA.-EmiOde DezAmbrodeJ878.-Fixa
os prazos para a n'messa dos balanços e orçamentos
das Thesourarias de Fazenda........................
N. 88'1, -F AZENOA.- Em :lO de Drzemhro de 1878.-Concede remiss:w dos foros de terrenos não explorados
·na Província de r.Jinas Geraes, e dn s multas em que
incorrerem. os respectivos arrendatarios.............
N. !?85.- FAZENDA.-Em J0 de DezSllihro de 1878.-lnde·
fere o requerimento da •Recife Draihage Company ,,
sobre a benção de direitos, por acharem-se conoluidas as obra a, para cujos materiaes se concedeu a
isenção....................................... . • .. .. •
N. 886.-:- AGRICULTURA.- Em lO de. Dezembro de i878.
-Aeerca da fundação de uma colonia industrial nas
vizinhanças da Fabrica de ferro de Ypanerna........
1;. 887.-JUSTIÇA.-Err: IÓ de Dezembro de 1878.-Declara
que, quando não houver queixa ou denuncia, mas
doculllentos de que resulte o conhecimento de um
cri111e de responsabilidade, a instauração do processo
dep•'nde de prévia dPcisão do Tribunal, cabendo ao·
Presidente colligir e apresentar os documentos e
provas existentes .... "" ........... ,................
N. 888.-FAZENDA.-Em f1 de Dezembro de t8'i8 . ..:Sobre
uma precataria que não foi CUIIJprida por falta de
certas formalidades legaes .................... ;....
N. 889.-FAZENUA.-Ern H de Dezembro de 1878.-As
macllinas-utensis, ctubora movidas a vapor, estão
sujei tas a direitos ad vaiorem... . • .. .. • • • • .. .. • .. • • •
N. 800.- FAZENIIA.- Em H de Dezembro de 1878.-Contlrma a classificação de morim a1é :15 fios dada na
Alfandf':Za á merc?.doria que Andrew Steele &Comp.
suhmetteram a desuacho como algodão crú, liso....
.:-r. 891..-FAZENDA.-Em H de Dezembro de !878.-Sobre
o rneio soldo que compete aos filhos menor(!S dos
- Ofliciaes fallecidos antes de completarem 25 annos de
seJ.·v i:,J.............................................
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N. 892.- FAZENDA.- Em f2 de Dezembro de i878.l\landa exe<:utar a tarifa especial para as Alfandegas
das Províncias de S. Ped1·o e Mato Grosso............
653
N. 893.- DIPEHIO.- Em i2 de Dezembro de i878.-Sohre
paga1uenlu de vencimentos a urn Presidente de pro·
vincia . . • . . . • . . . . . . . . . . • • • • . • • • . • . • . • . . • . • • • • . . . . • • 653
N. 89~.-H!STIÇA.-Em i3 de Dezembro rte i8i8~-Declara
não haver que deferir n'uma representaç:io de E<criYâes de appellaçües contra a pratica .de escrrver o
Secretario <la Helaçãwnos a~gravos de petição e de
instrumento e nas cartas testernunhaveis........... 6i>í
N. 895.-FAZENIH.-· Em i3 de Dezembro de i878.Approva a crea(·ão de uma Colleetoria na fre:,:uezia.
de'"· S. da Victoria do Alto Parnahyba e outra ua
vil la de :"1. S. do Loreto, bem como a commisiàO dos
respecli vos empregados............................ 6:>i
N. 896.- FAZENDA.- Em i3 de flezembro de J8i8.- Declara ter sido illeg~l o procedimemo de um Inspector
de Alfandega prendendo. s•·m ser em acto de llagrante delicio, indivíduos que injuriaram e amea·
çaram um empregado no exercício de suas func<;ü<·S.
6:i5
N. 8U7 . - FAZEi'iDA.- Ern U de Dezembro de i8í8.- Declara, dando provimento a um l'ecurso relativo ~o
dcspar,ho de normos ou modelos 1le e~cripla, nsados
nâ's escolns, que essa fll<'rcadoria deve ser elas~ i fi<;ada
ua segunda parte, e nüo na primeira do art. 7-í.S da
tarifa..............................................
6:í5
N. Sa&.-f ,IZENDA .- En1 H rle Dezembro de 1878.- Proviluento de um recurso sobre casimira de lã singela
considerada pela Alfandega como meriuó royal..... 656
N. 839.- JUSTIÇA.- Em l.6 de Dezembro de !.8i8.- Concessilo de licencas aos elllpregadus geraes pelos t•resiuenles de Prôvmdas.. .... . . . • .. . . . ... • .. • . . .. .. • . 657
N. 900.- FAZEN!H.• - Ern f6 de Dezembro de l.878.- O
eapilal d~s companhias anor.ylllas encorpur~da5
nnte~ do Hegul~mento de l.O de Julho de l.8i.i0, não
está sujei to ao sello proporcional do mesmo regulameu to e outros posteriores, sendo, porém, devido de
qualquer accresci1110 que se lhe Jlzcr.... ... . .•. .. ..• 657
N. 901.- AGBICULTURA .-A vi<o de 17 de Dezrmhro ile
!878.-Provê sobre a intelligendà do Decreto n. 6967
de 8 de Agustu de !.SiS, e deelara caber a i lu posição
de multa nos senl10res que dPixam de 111atricular em
tempo os fi ho' de suas escmvas, ainda quando presCilllbn~ dos mesmo~ ou da· indcmnização promettida
pela let............... . . . • . .. . . • . . • .. • . . .. . . . • . . • . • 658
N. Q02.- FAZE:'iD:\..- E·n i7 de ltezembro de ifl.78.- E'
indispcns:n·et a inl.rrveucáo lia Fazenda -:iacional
n.as a,·aliaçües de hens 110s invcnlarios em que ella
lur intPressada... .•.•... .... .. . ... .. ........... ....
6:·;g
lS. 903.- FAZ'·:!'\0.\..- Em 18 •le Oeze:nhro de l.Sia.........,._.."~:·---.
Approva a autorização dada a um Collecto~ii; eb".-- · ·carregar u respectiYo Agente da col.Jrau<;a dc-impõstos ~
nau pa.;o;Jboc1docofr~ ............
~;
6ü0
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F AZEN DA.- Em 1.8 de Dezem hro de 1878.- As
quitacões e recibos de quantias de 2;;5000 pam cima,
pagas pelo livro • Caixa • , estão sujeitos ao sello
lixo de 2;)0 réis............... . . .. . .. .. . .. • . .. . • . .. 661
N. 9J;;.- FAZENDA.- Em 1.8 de Dezemhm de 1878.-lndefere um recurso sobre a classificação de tecido já
despachado, em virtude de decis<es anteriores, colHO
panno de Ià com mescla de algot.hlo.................. 661
N. 906.-FAZE:'fDA.- Ern 18 de Dezembro de i878.-Proviruenlo de um recurso sobre ctassiticar~;to de tecidos
de algodiio com mescla de lã e seda ... :............. 632
N. 907.-FAZE~DA.-Em 19 de Dezembro de 1878.-Só
se deve cobrar sello rios linos que os nc~ociantes
são obri~ados a ter, na fórma dos art~. H e 13 do
Codigo do Commercio. .............. ..... .. ...... . GG2
N. 90R.- FAZENDA.- Em 1.9 de Dczemlrro de 1.878.-Indeferimento de um pt·dido de indemnizarão do damno
causado por aguada clluva em um vólume depositado na Alfandega......... .... .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . 6G3
N. 909.- JUSTIÇA.- Em 19 de Dezembro de 1.878.-Manda
descontara um Juiz de Direito a metade do ordenado,
por· jà ter g-ozado de oito mezes de licenca com ordenado inte~;'ral ......................... :............. 6Gi
N. 910.- JL'STIÇA.- Em 20 de. Dezembro de 1.878.- A
aholi~:io da prisão po1· custas não importa a restanra\;iio do onus da fiança, ryue dilficulta o exercício do
direi !.O de propôr acções em Juizo, e só póde subsistir
por lei expressa.................................... 6ü~
N. !JH . - FAZE~DA .-Em 2() de Dezembro de i878.Sobre um recurso, de que o Tribunal do Tllesouro
não tomou conhecimento, àcerca da restituir;áo de
direit0s de expediente de um carregamento de sal. 66:>
N. 912.- FAZENDA.- Em 20 de Dezembro de !878.Heleva, em ~rào de recurso, o Com mandante do vapol' 1'yr-lw Bmhe da multa de direitos em dobro ryue
lhe impôz a Alfandega do Hio de Janeiro pela supposta falta de descarga de uma caixa com calçado. 605
N. 913.- GUERRA.- Em 2<.1 de Dezembro de i878.l'rohibe o tratamento de paisanos na enfermaria do
Laboratorio Pyrotechnico do Campinllo, salvo se forem empregados do .Ministerio da Guerra........... 667
N. 91~.- GUERRA.- Em 21 de Dezembro de 1.878.Declara que os indivíduos que assentarem praça,
para estudar, antes da ~poca das matriculas, e tiv.erem de frequentar a 1nstrucção de recrutas, tem
dirP.ito ao fardamento gratuito que se distribue aos
mesmos recrutas ....................... ,........... or.7
N. 915.- FAZE:.'i'DA.- Em 23 de Dezembro de !878.Nega uma restituirão de direitos de mais pagos em
um dcspac!JO de taboas de pinho .......... :......... GGS
:X. 916.- FAZENDA.- Em 23 de DE>zembro de i878.Dà provimento a urn recurso sobre a <lpprehensão de
varios ohjecto.; en•:ontrarlos a IJordo do brigne allPm;io Tri!o11.........................................
;:,;,;
?\.

DECI~t,E~.
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N.

N.

N.

N.

!'\

N.

N.

N.

N.

Em 23 oi<~ Dczeru!Jfo ue 18i8.por llOHl annos, sob dil'ersas clnusulas, o arrendamento feito a 1\lnnocl Anfüo de lllll
terreno nacional situado na capital do Parü e rescindir o contracto de outro terTeno contíguo ao Arsenal
de Guerra da mesma província .................. .
!Jl8.- FAZF:NDA.- Em 24 de Dezemhro de i878.lllanda abonar a um cobrador da Recei.Jedoria de Pernambuco a porcentagem, rruc reclama. pela cobrança
de rmposto~ nas fre:;:uezias situadas fÓI'a !la capital,
pagando elle o sello devido pelo augrncnto de seus
YfHrci ruentos ....................................... .
9J!J.- JUSTICA.- Em ~'• de Dezembro de !878.Nâo ha incor:lpali!Jilidadc no exercício !las funcçücs
de Advogado provisionado e tle OJ:ici~llle Secretaria
lia A~sembléa Provincial •....•.•....•...•......••..
!l2U.- GUEIU1A.- Em 24 de Dezembro de 1878.Declara que são isentos do serviço do Exercito e Armada, eru tempo de paz e rle guerra, os estudantes
da Escola de .Minas de Ouro Preto ......••...•...••••
!l2l..- GUEfiHA.- Em 26 de Dezembro de !878.Declara que o Pedagogo, Ajudante e guardas da companhia de apr .. ndizes artifices'llos Arsenaes de Gucrr.t
não tem direito ao fornecimento de fardamento .•..
922.- FAZENDA.- Em 26 !le Dezembro de !878.Marca o prazo de 60 dias para os Coltcctores e Administradores de Mesas de Hendas prestarem fianca c
entrarem no exercício dos respectivos lvgares •• : .••
!l23.- FAZENDA.- Em 2() de Dezembro de 1878.Approva a decisão da Thesouraria de ~linas Gerar3
que mandou restituir o imposto de tr:msmissão de
propriedade, cobrado sobre o valor por que foi arrematado um privilt•gio de pcdagio: fazendo, porém,
algumas observações a tal respeito .•...•..•••••....
!J2L- FAZENDA.- Ern 26 de D~zembro de 1878.Confirma a decisão da Alfandega do Hio de Janeiro
que negou isenr;ão de direitos para.. uma porçüo de
rendas importadas em lllar·ço do anuo passado e exportadas em Setembro, afim de serem branqueadas.
921i.- FAZE:'\DA.- ·Em 30 de Dezembro de !878.Soi.Jre o pagamento de custas ao .Juiz de Direito e ao
de Orphãos da villa do C~bo, e respectivos empregados, em uns processos de arbitramento de escravos
libertados pelo fundo de emancipação ....•...••..••.
926.- GUERRA.- Em 31 de Dezembro de ists:-.:=··
Eleva a quatro o numero dos serventes do _:.Eabora.:·
torio Chimico Pbarmac,•utico, afim de que·unr.deJies
seja empregado nos trabalhos de escripta do':-mcsmo
estabelecimento ••••..•..•..•.•.•••.••...•.•.•••...•
FAZE:"~ DA M~nda prorogar
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DECISÕES DO GOVERNO

1878

.:\. 1.-:\IAHI.:\fL-\.-Avtso

Di>

2

:\IauJct executar nova LaiJclla rc.;uJando as
de luvalhlus, durem eoutribuir

liS

DE H~Einb DI>

!JUOla::;

com

'JIIC,

18i8.

para o Asylo

pra~as da Armada.

2. 3 Sect•iio.-l\fini;;tprio tlo~ .:\f'!.fOr.io~
Jnnriro, "i dl' .Tmwim tle 1878. ·

d~

-

i\I:winlla.- Hio dr

Attent.lentlo ús consitll'!'~t:lies por \-. S. c···:p<L>tas em oiiicio
n.• 108 tll' 20 t.Ie Julho altilllo, approro a tabella organizada
. por essa Contadoria pnra suiJ3lituir :1 de n." 1 anne:-.:a ús instrnct·ões Jnmuladas e:-.:eeutar por .\ \-bo de l1 de Outubro
tlu 1872, reg-ubndo <J~ quotos com !Jlle devem contribuir annualmcntc p:~ra o A;;ylo de !nvalido:; as praças de~
art. L 0 das e1tndas mstruc(·oc~s.
,y-;::::--'_;., . :r- . _-- ;~
Deus Gu:-~rdc n V. S.- Luiz Antonio ..PtJ:én-ii::.Franc&~·~ -·."'·A''

Sr. Contador da l\Iarinha.

· , ~v
~~'

'·._._-;.

~

DECISÕES DO GOVERNO.

Tabella das quotas com que de.,·em contribuir·
annualmente para o Asylo de lnvalidos as pra.
ças designadas no art. 1. 0 das instrucções
IDa o dadas execut.ur por A viso de 11 de Outubro de 1~,.2, e que só percebem gratificação,
na f'ór•ma da ultima parte do art. 3. 0 das
IDesiDas instrucções.

Praticantes de rnachinistas ...................... .
~oguis~as ..•....••.•.••..•.......•....•••....•...
Carvoeiros., .................................... .
Escreventes·de bordo ........................... ..
Mestres d 'armas ..................... ; .......... ..
Cozinheiros ..................................... .
Ajudantes de cozinheiros ...................... ..
Primeiros enfermeiros ......................... ..
. Segundos ditos .... ~ ...... , ..................... ..
Carpinteiros:
1.• classe ...................................... ..
2.•

....................................... .

a. a

•••••••••••••••.••••••••••••••••.•.•

o •••

Calafates:
L a classe ........................................ .
2.a

••••..•••••.••....••.•...••......•.•.••.

a.a

..............•...........

o ••••• o •••••••

Serralheiros:
:l.• classe ...................................... ..
2.3
3.•

Tanoeiros:
1. a classe .............. " " ........... ' .......... .
2.a

..• , •..••.. •• • • ....• ·•. ·. • •• •• • • · · •. · • • · •

a.•

...................................... .

i3$680
10$!.50
61)090
6$770
31)790
55080
11)690
Sf)1o60
7$050
füli920
!458!.0
12;'!690
l6.)920
H.5810
121)690

2ti)!50
Hll)01o0
16$920
H$690
t0$580
85ft.60

Pharo!eiros:
1. a classe ...................... ; ............... ; ..
2.a

a.a

) .

................................ •. • ·•. • •.•
o o

o • • • • • • • • • o o . . . . . . . . . o . o .. o o

••••• o •••••

Patrões ............................................ ..
Rem adore:;:
1." classe dos Arsenaes

t!P ~farinha

tla Curte e do

Ladario........ . ......... · • · ........ - ........ .
2. a classe idem idem idem o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<:.a •
idern idew idem ................ ' ... ..
Patrões ............................................. .
Remadores:
La classe dos Arsenaes de Marinlla da Bahia, Pernambuco e Pará ...... • .. ·.·•···· ... • · · .. · · · ·. · ·
2. a Ci:18S6 idem idem idem ...... " .... · .... · .. ..
3. •

idem idem idem ..................... .

100300
95260
8,'1240·
12/1870

9i)780
8li750
iilao

DECISÕES DO GOVE!LXU.

OBSEUV AÇÕES.

;\ quol~t dos patruL~S c remadores tlns Ca]!i:.nnias 1ln portos c
ue IJiliiCSIJUCr outros es'.al:Jelecirnentos nnv;ws, assim como
dos enfermeiros nos lwspitac,;, s0riÍ calculad:t, foruwndo-se
uma JJI'Oporç,~o <•;n CJilC ~('jnm termos constantes 970,~000
(prindpal), 1::;)680 (,;en relativo) e tern·iro o total da diaria
ou da grat:licação em um anno.
U desconto de unt din de soido 1\ o!Jrigatorio pnra todas as
prar,as dos eorpus Je ilWI'iPha, m~rinh<t~ttm e olliei:1es marinheiros, conforme o <trt. 21 d:1 Lei ll." 5H de 28 de Outubro
de :18~8; para os maehinisla>, praticantes de nvJchinistas,
fognistas e c:,rvoeiros segu:nlo o ~ 1. · do art. 5." llo Decreto
n." 6:J86 de 30 de Xovem!Jro de 11:>76, ex:ceptuados os estrangeiros, nos ti•nnos do art. ;J." das instrucções <!Cima citad~s.
Aos enfermeiros, ese,·L•ventcs, rw·~Lrcs d'arnws. eozinhciro:<,
;trlistas, patrões, retuadores,. phDrole]ros e mab indivi<lnus,
far-se-ha o desconto se 11 elle vnlnntDriamente se sujeitarcr)l,
Jirmando então se1,1 direito ao Asylo.
2.• Ser. r:~ o da Contadoria da Marinlw, li de .Junho li e :1877.
- O Chefe de Secção, Jor/o José de ;1foraPs Tavares. ·

.:\. ::2.-FjZE:.'W_-\..-E.\l i
E:. i.::'· a

rem~ssa

d:•

lllllJ dt•mtHl.-.;ti':H~;io

:•nrWn1:h ll:.l lnl/u
~~~tdOiJ;.J.l Jl• ·(:;.;;L

du~-. jllftb

J:.h

J>E

J.\:\"Ell\0

s:·Hlt':.:.tr:t:rut1 1Ht)

~!puJk,• ..; f•

DE

:1878.

orgauiz:tda, da im·

du...: rilult)S do

t'lll!JI'(~ .... Iirut)

.\Jiui,;lt:riu dus -''·goei''~ tia F<tZl'lHla.- Hiu de .laueiro
I de Jauciru <le 11>78 .

l'lll

.lll<to Lins Vieira Cansan~;-,u tln Sinil11bú.1'resideute interinu
do TriLuwll du Thesouru ~oeiuml, unl:;H~ aos Srs. Inspet.:tur,·s tla~ Tl!esour;u·ias du Fncnda qu:· n·m\"tt;~m uu lllC::iJlill
TlH~souro. a t:uJJJer:nr du seJtH~stn· d1: Julho a Dt•zetnlJro ultiutos, tl!JJ:J ileuwii:;trn;·;io tl:: intport:tJICÍa ua folh~ <los juro~
lias ;:poliees, c dos til;!lo,; du t)lil!JI'tt:-lilllo naeinn:il tiü 18(i8,
c,;mpar<Jtiu L"O:n " d11 setnest: u :.tl!tt•r;or, culll intlicar~o dos
augnJL·ntos. ~e os J;ouv,.·;·, p:·ol'enientt•s d:• nova~ nmíssõe,:,
Oll

de tt·ansfereneius tl;; Cai.\a da Anwrtiza0:io, ou tle_Jl!llras..___ _

Thesourarias, Lkclarawlo·se a~ quantí:::; relalii'a,~J:!<~ Jlcr-.

partiçâo_e ~as diminuições twvidas nwnc!ona.~~e .t<~t:nPt>J.Q

:;s prcvmc1a:; para onde fora:11 t:·ansf~nda;va~~>rl.lce5 e

import;mc:ias

correspondente~ J

cada uma. · ':::-:, ·

2&

· ·--

::

··-..~

.
a demostracão que ora se exige seja semesDECISÕES DO GOVERNO •

Convem que
tralmente organizada c reriwttida ao Thesouro nos mczes de
Janeiro e. Julho dos futuros :mnos, feita a compararão tia
, folha dos Juros com a do semestre anterior.

Jvilo Lins Víeim Cansansüo de Sinimúú.

N. 3.-F.AZENDA.-EM 7

DE IANEI!to DE

!878.

Dá provimento ao recurso de Fo< Gcpp & C.' mandando classi!icar como
-panninhos gommados ordinarios de córcs-arnercadoria. <jlie submcttcram a despacho e que a ,\lfandcga classiiicou co,;o -metim.

Ministerio dos Negocios d.1 F<~zenda.- Rio de Janeiro em

7 de Janeiro de !878.

Tendo sido prosenlc ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Fox Gepp & C. • da decisão dessa Inspectoria de 29 de Janeiro do anuo pass:Hlo que classificou como
rnetim da 2. a parte do art. 577 dn Tarifa dns Alfaudegas,
parn pagar a taxa de f./5200 por kilograminn, :1 mercadoria
eonstante das ::~mostras juntas, suiHnettida a de,;paeho pela
nota u. o 8665 de 30 tlc Dezembro de 1876 como IJrilll de algodão entrançado, sujeito á taxa de 600 réis por kilugramwa,
o .mesmo Tribunal :
A' Yista do exame c parecer dos peritos nomeado;;, que
assemr:ll!uram ti lll!'l'!'iHlnFiil rJ.: IJU\' ~;: tnHH H jt;tiíiiinho~
gommados ordinarin,; dt~ côt•L':>, H ]JI"OtH"iO~ súmenlll pm·n lnr·r·os,
sujeitos á taxa do art. ti80 da mesnia tarifa; c considnando
que a mercadoria em fJUÜstão n~o príde suppottar maior
tax:J, e que niio· •'.~t:í cxpres;;mnr·ntf' clas.~ilieada em t(Ualqurr
outro artigo:
Resol;-eu dar pro\·imPnto ao rerur~o e m3ndar ob.·WI'UJ' <1
dita classificacãu.
O que comrnunico a Y. S. para ~ua intelligencia_, e afim d•·
que se sirva mandar despachnr como tnl '' refer1d,, mercadoria.
Deus Guarde a ·V. S.- João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.- Sr. ConsPiheiro Inspnctor da AHandega do Rio d(!
Janeiro.
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N. IJ,.-JUSTIÇA.- EM 9 DE JANEIRO DE !878.
Os Juizes de Paz servem cada um o seuanno, cmlJora o. não seja completo,
por motivo imlepcndeute de sua vontaul}.

2.• Secção.- Ministcrio dos Negocias da Justi<;a.- Rio de
Janeiro em 9 de Janeiro de 1878.
Illm. c Ex:m. Sr.- Fica approvada a decisão, que V. Ex.
deu em officio constante da cópia junta ao de n. 8!J, de :19 tle
Dezembro ultimo, declaranuo ao i. o Juiz de Paz dessa capital
que, não obstante haver elle jn·estado juramento de seu cargo
no dia U de AlJril do anno lindo, em consequencia de duvidas suscitadas sobre cleiçõel', devia terminar no mesmo
:mno o L'Xercicio de «fuacsquer funcções, salvo as que espe·
cialmcnte lhe ficassem subsistindo na qualidade de Juiz de
Paz mais votado, cujo immediato tem direito a servir no cor·
~ente anno.
O que commuilico a V. Ex., t•m resposta no segundo dos
citauos officios, que a este Ministerio foi transmittido pelo dos
Negocias do Imperio.
·
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente «la Pro\"incia do Es11irito Santo.

N. ti.- .JUSTIÇA. -

E~I

9

DE JANEITIO DE

1878.

SoiH·~ pa~aportc concetlitlo a mulher casada saro expressa auloriza~ão

do marido.

:3.• Secção.-Mini:.;tcrio do5 Negocias «la Justiça .. - Rio dt>
.Tmwiro em 9 de Janeiro de 1878.
Em resposta ao officio n. o fJ,88 de 26 de Dezembro ultimo.
declaro a V. S. que,. semlo inadmissível a concessão de pns:
S11porte á mulher casada sem expressa autorização do marido,
como detrrmina o art. 1. • do Decreto n." H 76 de 6 de Maio
de 1868, não püde Policia supprir a falta dessa licença, deYendo por isso limitar·se, sempre que se tratar de mulher
easada estrangeira qUl' não puder obter a necessaria :mtoriza(·íio, a visar o p~ssaporte expedido pela n:spectiva Legação
ouConsulndo, sem pre._juizo da faculdade dein~pedir;_
~.·-·
-,- .
nos cnsos em que a !CI a concede.
~..,. .. -: -.. · _ _ - ., ..
Deus Guarde. a V. S.- Larayette Rodrigue. ~~·,.:_'A'o · · · • ·. ·
Sr. Desembargador Chefe de Policia da CõrtG: ,~;v

a

f
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N. fi.-:- FAZENDA.- EM 14

DE HNE!DO DE

1878.

l\Janda classificar como morim-estampado niio cspcdficado o tccid.o cuj<t
amostra acompanhou, sob_n.o l, o oflicio tia Thesouraria de S. Pc•Uro Je
21 de J:tneiro Je !Síí, Cf1nfirrnando a chssiflc<~ÇàO do de n.o ~-

l\'Iinistorio dos Negocio:; da Fazenda.- Rio de Jandro em
il1 de Janeiro de 1878.
João Lins Vieira Cansansiio tiP Sinimbú. Pre~itlente interino
do Tribnn;d do Thesouro Nacionnl. couím·.mira :1n Sr. JnsJICctor d;1 Thnsourarin dn Fazend:: da Provincin de S. Pedro
do llio Grande do SnL nar;, seu ronlwcimcnto e o f:r;:er
. constar ú AJfandcga de· Porto AlPgre, que, dos !t~cidos cujas
amostrns r.companhar;'llll o oflicio n.' 7 lln mesmo Sr. Jw;pector,
tle 21, de Janeiro tle 18i7, deve ser C'lassilieado o tlo !1. 0 lromo
' morim estampado niio classitlrarlo ' conforme j:í foi deelaradn á dita Thesounnia ptola Ordem n." 111 de 2:J de Dczemhru
de 1876, e ús Tllesourarias de .Fazenda por Circular tla mesma
tlata; e que o da amostra n." 2 foi IJt'!rl cla.•;siJirado no
art. 581 dn tarifa r•m Yigor, para pagar a taxa de 600 réis o
kilogramrna.

João Lins Vieira Consansão de Sinúnbú.

X. 7.-;-

FAZE~DA.-- E\I 1'~

nr.:

J.\x~.:w

n:.; 1878.

Sohrc a dassifir:1çfío d(• lcchlos ~ S.llhmettitl('S a despacho na AJfandeg-:1. 1le
POrto·.\'Jc~re.

· Ministerio dos Neg·odos dr1 F:1zendn.- Rio de Janeiro t•m H
de Jnneiro tlr, 1878.
Jouo Lins Vieira Cans~ns~o de Sinimbú, Presidente interino
do Tribnn!!l do Thesouro ~acionai, rleclnrn ao Sr. Jnspcctor da
Thesouraria de Fazenda da Provinda de ·;. Petlro do Rio
Grande do ~·ul. pnra sen eonhecimento e· o fazer constnr ú
Alfandc;.;a de Pflrlo-Al~gr:•. qnr, dcJS teeiuos cujas amostras
acompanharam o offid: n." 8 do uwsmo Sr. Inspector, de 2iJ
de Janeiro de 1877, deve:n ser clas~ificados os fJUf~ vão m~r
cados com os n."' 1, /1, 5, 6 f' 7, r:omo • :dgod,:o liso r'B mnis·
de doze fios '· tle r·onfo;mirlarle C(lill o Aviso de 12 de NoVt•mbro ultimÍJ 1:irigitlo :'i All'undeg-:1 do J\io de Janeiro; o.;
de n ."' 2 e 3,. eo11JO ' riseados Ji~os nt;i t1oze fios '• e o ue n.o 8.
como ' mo rim n~o especiHcado ", de ; ee,'ll·rln eom n Onh:m
n.o Hl e\:Jll'dirl;'l :i rlitn Thc,Otlr:n·ia Clil 2:3 de ll<>zcmbro dP
1876eCi:-t,!ilnr dessa d:ltn.
·

João Lins Vieira Cansansãn dr Si.nimbú..
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N. 8.-FAZENDA.-EM :l5 DE JANEIRO DE i878.
'Classificaç~o de tecidos submettjdos a despacho na Alfandega de Porto· ·

,

Alegre.

--

Ministerio dos Negocios tia Fazenda .-Rio de Janeiro em 15
de Janeiro de :l8i8.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, Presidente interino
do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector
da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul, para seu conhecimento e o fazer constar á AI·
fandega de Porto-Alegre, que, dos tecidos cujas amostras remetteu á Directoria Geral das Rendas Publicas com officio
n." i4 de fi de Setembro ultimo, deve ser classificado o de
n. 0 :l, como •pannmho tinto gommado para forro •, na fórma
da 5." parte do art. 580 da tarifa em vigor, e o de n.o2 como
• metim lustroso •, para o mesmo fim, de accôrdo com a L •
parte do art. 57i, ambos sujeitos á taxa de 650 réis o kilogramma.

.João Lins Vieira Cansansào de Sinim/Jú.

N. 9.- FAZENDA.- EM .15

DE JAXEIRO DE

:l8i8.

Indefere o recurso dos gerentes da • Companhia Gossipiana Brazileira • dÍt
decisão da Alfandega que lhe; negou a is,enção de direitos de diversos
objccto• destinados,; fabrica de extraltir olco,dc caroços de algod<io.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em i5
de Janeiro de i8i8.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por João Baptista Bonino & Assenção, gerentes da • Companhia Gossipiana Brazileira •, da decisão
dessa Ins•Jectnria de 23 de A~osto ultimo, que lhes negou a
isenção de direitos JWra o despacho de uns tanques, tubos,
torneiras, colurnnas de ferro, duas peças e dous rolos de
ehumbo, vindos de Liverpool no vapor inglez Jlferling,
entrado neste porto em 2i do dito mez, visto entenderem n~~
recorrentes que os referidos o!Jjeetos devem goz· ~ _IIÇ~r; ,
de_ direitos, como pertences do machinismo ass ~~f\naJâ=. ·
bnca de extrahir olco de caroços de algodão, . a~rda em
8. ChristO\'ão, nesta Côr1e, o mesmo TribunaL -::->..:
Considerando que, em virtude da Ordem do Tii'esouro expedida a H de Maio de i875, em recurso dà·. dt!çisão dessa
"-\ -.
'<>. DI".("

-::~~.

~~::c:?,=~.

'i

!
',,
l:tl
!'
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Alfandega, que havia denegado despacho livre it machina importada pela mesma em preza, e a outros instrumentos e utensis,
mui explicitamente se concerleu a i'enção unicamente 6s
prensas ue esmagar o caroço do algodão, e 1~ pe~as dessa'
machinas destinadas a servir de so!Jresalentes, negando-se
provimento quanto á pretenção de i~enção de direitos para
os outros oJJjectos, mantendo-se assim a decisão dessa
Inspectoritt ;
.
·
Considerando que da letra e do espirito dessa ordem niio
se póde deduzir urgumento favoravel á isen~~iio que pedem os
recorrentes para objectos .muito differentes. que foram agora
despachados :
.
Resolveu negar provimento no recurso e sustentar a rlecisiio recorridil. ·
,
O que communico a V. S. para seu conhecimento t: devidos
.
effeitos.
Deus Guarde a V. S.- João Lins Vieira Cansanstio de Sinimbü.- Sr. Conselheiro Iuspector ·da Alf<mdega do Hio de

hnciro.

·

~.10.-JUSTIÇA.-KIIVi DE J.UEIRO DE
Pro"ridcncia

1878.

~ohrc vencimentos dos empregados <la Secretaria das Junta•
Commerciaes, outr'ora Trihunaes do Commercio.

4." Secção.- Ministrrio dos Negocws da Justir,a .-Rio de
Janeiro em W do Janeiro de 18i8.
Illm. o Exm. Sr.-Foi prrsrnte :'t Sua Mngrstaile o Imprr::tdor o rücurso interposto por Daniel Rodrigues d(\ Souza, da
decisão por V. Ex. proferida; confirmando o ttcto da Thesouraria .de F:~zenua, fJUC ncg·ou itquelle cidadão o pagamento ua
gratitlcacão, a (!Ue se julga com direito, do Jogar de ofiicial
da Junta" Comrnercial d.essa província, além do ordenado, que
jú está recebendo, de Official-lVIaior do extincto Trilmnal do
Commercio do Maranhão, obrigando-o, além disso, a restit.ui1·
a quantia de Hi31:)330, que indeyidamcntc reccbêra. por n~o
ter ainda aquella Repnrtiç:ão tido conhecimento dos Avisos
deste 1\Iinisterio, de 14 de Agosto do mmo pnssado.
E o mesmo Augusto Senhor Hou:ve por lJem negar provi·
mento ao (lito reeurso c confirmar a deci8ão de V. Ex., por
cortformc á disposição do art. 13 do Decreto. n. o 6384 de 30
de Novembro de 1876, cUJO pensamento e que os empre·
gados dos extinctos Tribunaes do Commercio, aos quaes a tabella annexa marca vencimentos menores do que os ordenados
fixados pela legislaviio anteriar, não peiorassero de condição,
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perdendo a differença para menos: pelo que tomou o alvitre
de mandar abonar-lhes, além dos vencimentos da t~bclla, o
que de mais estivessem vencendo como ordenado.
V. Ex. fará constar esta decisão ú Thesouraria de Fazenda,
para os fins convenientes.
DPus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidrntn da Proyincia tio Parú.

:\". 11.- MARJXHA . ....:.. AVISO

DE

iG

DE J.-1.!\"EIRO DE

1878.

Det0rmina que os Cirurgi,Jes c Pharmaccuticos quando tenham de desem}"'rí'ar st•jam olJri-iaJos a entregar no hospital as boticas a seu rargo.

2.' Secção.-:.\Iinistcrio dos .:Xegocios da Marinh3 .-Rio de
.Janeiro, 16 de J;meiro de 1878.
Em solw:;iio ao officio n. 0 300., que a Directoria do Hospital
de l\Iarinha dirigiu ao meu antecessor em 15 de Seten:bro
ullimo, declaro a V. S., para os devidos effeitos, na parte que
·lhe é concernente:
L 0 Que, na fórma do art. 37 das Instrucções provisorias
de 27 de Julho de 1858, compete ao Cirurgião-mór restringir
ou ampliar os pedidos tle medicamentos, nos limites das respectivas tabellas.
2." Que. de conformidade com os arts. 3. 0 do AYiso n. 0 393
de 13 de Dezembro de 1859 e :1.56 do Regulamento annexo ao
Decreto n. 0 M>~2 A de 30 de Junho de 1870, os Cirurgiões c
Pharmnceuticos são obrigados n indemnizar a Fazenda Nacional do prejuízo resultante da deterioração de drogas, e:J,;o
se prove ter sido ella provenienle de deleixo ou incuria dos
referido~ Cirurgiõrs ou Plwrmaceutico~.
3. 0 Que, na fórma do disposto no art. :152 do mencionado
re.gulmnento, a entrega dns botic:1s, no c;1so de substiluiçiio
dos respectivos encarregados, seja feita mediante inventario,
cujo processo deve ser o mnis prompto possível; convindo
nii14 prescindir dessa formalid:1dc a pretexto de urgencia da
sahida do navio .
. !1. 0 Que d'nrn em diante scjmn dispensados os Cirurgiões e
Plwrmaceuticos embarcndos nos navios surtos neste porto,
por isso que, segundo as ordens em vigor, os doentes de tat>s
navios b;1ixam :10 hospital, o que torna desneces ·
'
vic:o medico e a existencia de boticas a
. ,~ ,quae·s-;:- ·--deverão ser devolvidas ao hospital com
ornfaiidaàe.s:-]li'é- :~· :., · '-....
scriptas no art. :18 do Decreto n.o 37f'~~Uvde· Julho de'"'.,:,.:.:)
-~

l8!J,4.
Dcci•õcs de {878,

~
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5. Que os Cirurgiões ou Pharmac~uticos, regressando a
0

cs~e porto, quando tenham de desembarcar-, se:n ser substitJ!.Idos, segundo o que fica determinado, entreguem ao hosPital a botica de bordo, satisfeitas ainda as formalidades do
art. J.íl do decreto supramencionado.
Esta provid~ncia ~~mbem comprehenderá o caso em que,
d!lvendo .0 navw_ sah1~_para commissão _mgente, seja impossrvel des1gnar C1rurgJao ou PharmaceutJCo para a sua lotação,
ou para substituir 011tro que, por forra maior devidamenta
justificada, tiver de desembarc~r.
•
Deus Guarde a V. S.- Eduardo de Andrade Pinto.- Sr.
Dr. Cirurgião- m6r da Armada. ·
No mesmo sentido ao Ajudante Ge!leral da Armada .

. N. 12.-FAZENDA.-E:"Il 16

DE JANEIRO DE

f.8i8.

As quantias com que os senhores de escta;-os contribuem, recebem de
menos ou abatem nos pre"os destes não vencem juro, desde que nilo tinrcm sido recolhid-as a cofre pub1ico ou particular.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em ·
16 de Janeiro de i8i8.
Tendo em vista o officio n. • 68~ do Colleetor das Rendas
Geraes do municlpio de Rezende de 28 de Novembro ultimo,
no qual informa que na occasião em que funccionava a
.Junta apuradora dos escravos, no caso de serem libertados
peloJundo d~ emancipàÇão~ os senhores dos escravos Marcolina, Luiza, Catharina e Margarida, declararam contribuir
·para, a liberdade destes com as quantias que a Junta men·
cionou, como peculio existente, na relação remrttida com o
Aviso n. o f.236 do Ministerio da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas de 28 de Junho do anno passado, declaro a
V. S., para os fins convenientes e em solução ao requeri·
mento de José Soares de Oliveira, que as quantias com que
os senhores contribuem, recebem de menos ou abatem nos
preços das avaliações dos seus escravos, não vencem juro,
desde que não tiverem sido recolhidas a cofre algum pnblico ou particular, como no caso de que se trata.
Deus Guarde a V. S.- Jollo Lins Vi11ira Cansansão de Sinimbú.. - Sr. Conselh~iro Director Geral da Contabilidade· do
Thesouro Nacional.

•
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i3.-FAZENDA.- EM 16

DE JANEmo DE

1.878.

:\ega proTimer.to ao recurso de Heymann & Aron, da decisão da A!~andega
<JU<' classiücou como -panno de lil e algodão singelo-~ mercadoria que
sujeitaram a. despacho como- cassinetas de lã e algod<1o~

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de .Janeiro em :16
de Janeiro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Heym~nn & Aron da decisão dessa
Inspcctoria de i4e de Setembro ultimo, que classificou como
panno de lã e algodão singelo a mercadoria constante das
amostras juntns vinda tlc Liverpool nos vapores ing-lezps
GallitPv e 1lfaskeline , c submetLida a despacho pelas
notas n. 0 ' 8011 e 6631J, de Ag-osto e Setembro do mesmo anno,
como cassinctas de lã e algodão, o mesmo Tribunal :
Considerando que a mercadoria de que se trata não póde
ser classificada como cassinetas, não só pelo corpo da .fazenda,
como pelo tecido e outros característicos que são pi'Oprios dos
pannos singelos com mescla de algodão, como bém classiHcada foi pelo conferente do despacho e comrnjssão !la tarifa ;
Considerando que as· decisões anteriores que invocam em
seu favor os recorrcntés, não têm applicação á mercadoria
em questão:
Resolveu negar provimento ao recurso e sustentar a decisão recorrida, mandando comprehender a referida mercadoria no art. 642, e portanto sujeita á taxa de 2$000 por kilogramma com o ab~timentú proveniente da mescla de algodiio,
nos termos do art. i~ ua5 prelinünarcs da mesma tarif11. O
que conununico a V. S. para os devidos effeitos.
Deus Guarde a V. S.-Joiio Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
---,.~r. Con~elheiro Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro.

N. H.- FAZE~DA.-E~I 18

DE JANEIRO DE

1878.

Estão sujeitos ao seJlo de cem rl!is por folha os livro.i e talões das irman-·
tl<tdcs de miscricordia.

l\Iinistnrio dos 2'íegocios da Fazenda.-Rio de .Janeiro rm. i8
de Janeiro de 1878.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimhú, Presidente interino
do Tribunal do The,;ouro Nacionnl, communica ao Sr. lnspector da Thesourarla de Fazenda da Provincia do P · :
em rnsposta ao srm officio n.o 83 de 3 de Nov
if;JTJtTim:r;,-l!Ue regularmente d'ecidiu, sobre eonsul_ (QC\ll!~ :;da~; I,.·:'
Rendas Geracs da capital, que os livro~ ta~\das irman- '' ..

.·/ "<'.-)\..-'
"::;'

-'
-

-·
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dades de miscricordla estão sujeitos ao scllo de cem réis por
folha, de conformidade com o art. 13, § 2. 0 , do Regulamento
de 9 ~e Abril de 1870, pois que a isenção de que trata o
art. la, n.o ~. do mc~mo reg-ulamento refere-se unicamente
aos livros das casas de caridade e de lnisericordia.
Joi{o Lins Vieira Cansansão de Sinimb;;.

N. 15.-FAZENDA.- E~! 22

'DE B.NEIRO

DE

1878.

D~r!nra que não Pst.ão sujeitos ao imposto de tran~missão Jo proprieuade,
mas somente ao sello proporcional, a safra e mais objectos existentes em
um engenho, e com elle Yendidos.

Minister·io dos Neg-oeios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
22 de Janeiro de :1878.
João Lins Vieira Cansansão de Sini{nbú, Presidente intPrino do Tribunal do Thesouro Nacional, comrnunira ao Sr.
Inspector da Thesouraria d~: Fazenda da Província de Pernambuco que foi deferido o requerimento, transmittido com o
seu otlicio n.o 88 de t:3 de Junho de 1877, em que o Barão
de Guararapes reclamou contra o acto da mesma Thesouraria,
que o sujeitou ao pagamento do imposto de transmissão de
propriedade sobre a quantia de :35:0001$000. por que adquiriu,
por· escriptura de 15 de Maio do dito anno, a safra, 12 bois,
dons carro>, uma carroça c tres escravos Pxistcntcs no eng·enho Santo Estevão, comprado pelo reclamante a Estevão José
Paes Barreto pela quantia de ~O: 000800 ; Y isto ter sido regularmeute pago o mencionado imposto sobre esta quantia, e
estarem a safra e mais objectos de que se trata somente obrigados ao seiio proporcional, como jú foi decidido pela Ordem
rlr a de Novembro de 1876.
Joüo Lins Vieim Cansansão de Sinimbú.

N. 16.-GUii:RRA.-E~f 22

DE JAXE!llO DE

1878.

Declara. que a etapa é l'lemprc corre~pondentc ao posto que tem o militar.

:\'Iinisterio dos Ncgocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 22 de
Janeiro de !878.
·
~!anda Sua Magéstade o Imperador, por esta Secretaria de
Estado, declarar ao Inspector da Thesouraria de F!!zenda da
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Província de Santa CathaÍ'ina qnc bem procedeu, mandando
abonar a etapa de praça de pret ao 2. o Cadete 2. 0 Sarg-ento
reformado e Alf<Tes honorario do Exercito Manoel Ramos da
:Fontoura, addido á companhia de invalidas da mesma província, c não :1. etapc de otlicial, á que se julgava a dita
praça com direito, c cujo requerimento foi iuddcrido por
dL•spacho de i9 do corrente, visto que a<JUilla vantagem é
sempre correspondente ao postu que tem o militar.
Eduardo de Andrade Pinto .

.
X. 17 .-GUERRA.- E)l 22

DE JA.1>EIUO DE

HÚS.

Declara que a gratilicação qne se abona ao .AJjunto <lo Auditor de Guerra
só dcrc ser ptlga. quando c:;tivcr el~e em ctrccth-o exercíciO.

Ministcrio des Negocias da Guerra.- Hio de .Janeiro, 22
· dt~ .Janeiro de 1878.
111m. e Exm. Sr.- Accuso o rccei.Jimento do officio que
V. Ex. dirig-iu a este Ministerio em 22 de. Novembro ultimo
sob n.o 281, c em resposta deelaro 11 Y. Ex. que a gratificação
de tiOObOOO annuaes que ~~~ abona nessa Jll'O\"incia a tllll
Adjunto do Auditor d<~ gucna só deve ser paga quando
aquelle fnrH-eionar e estiver eu r ef!"t~ctivo exercício, susfJC!ldcndo-se dur<tnte as iuterruJlções, amtla <tne motivadas pelos
trabalhos da resvectiva vara, quando fúr 111agistrado.
Deus Guarde a V. Ex.,- Eduardo de .4.ndrade Pinto.- ::;r.
Presidente da Província de Pernambuco.

N. 18.-.JUSTlÇA.- El! 22

DE U!'iEillO DE

iJ,.a Secç~o.-Ministeriu dos ~cgocio:< da
Janeiro em 22 de JanPiro dtl i878.

'

1878.

.Justir:~t.-Rio

de

Illm. c Exrn. Sr.-Sua l\lagestade o Imperador, attcndcndo
ao que representou V. Ex .. ·e considerando justificado o nwtivo que allega pnra pedir prorogação do prazo fixado no
eontracto de 3 <le Dezembro de !872, para apr~
Projecto do Codigo Civil, Houve po.r Lem /cSitã'!l(J;- il~~nl-_a,is,.,-J-:~
um anuo aquclle prazo, a contar do 1. 0 ilifmeMnMtc, 'cln_:,·r-: ',~ /
' .
<." ,..._\ \\.'
·-.. ~

. '"'""''v

1__..·
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. que devia terminar; r, como não se pódu continuar a abonar
a g-ratificaç~o que V. Ex. recebia, por não haver er·edito, o
mesmo Augusto Senhor annue ao que V. Ex. propõe, istr• é,
que ll<JUe dispensado de cumprir a 8.a condição do referido
coutr11cto.
O qun <"Ommunico a V. Ex .. para seu conhecimento e fins
convenientes.
·
DiJUS Guarde a V. l~x.- La{ayette Rodl'i,qucs P1-reira.- Ao
Exm. Sr. Conselheiro de Estado José Thomaz Nahuco de
Anmjo.

X. 19.- JUSTIÇA.- E)l 22

DE JA!\EIHO

I)" 1878.

Ha inoot.upatibilidadc nos oargos uc Lento ua Faculdade c Juir. tlc Direi Lo
a\·ur~o; a aceitaç~o Uaqtienc importa a perda do cargo tia ma;;istratura.

2.a Secção.-1\Iinisterio t.lo~ Negocios t.la Justiça.- Rio de
Janeiro em 22 de Janeiro de f8i8.
Illm. e Exm. Sr.- Com o officio n. 0 959 de 2q de Dczcml.Jro
ultimo transmittiu V. Ex. cópia do que lhe dirigiu o Dr. Jo~o
Vieira de Araujo, c no rrual, considerando-se Juiz de Direito
11vulso, participa não poder regressar á comarca de Bezt~rTos
para aHi exercer n mng-istratura, visto ter sido nomeado Lente
substituto da Faculdade de Direito tio Recife.
Em resposta declaro que, havendo incompatibilidade no
exercício simultaneo dos dou.~ carg·os, e sendo <lmbo:o: vitalieios, a aceitação posterior do de Lente importa virtual e JIPcessariamente a renuncia e perda do de Juiz de Direito.
Deus Guarde n V. Ex.- La{aJJette Rodrigues Pereira.~ Ao
Sf'. Presidente da P!'ovincía de Pernambuco.

~. ~0.-lMPEBlU.-

.\vrso

UE

23

l)f, JANEinO lllt:

1878.

H~solve duvidas s:>hre a assignotnr·a e eutrcga Uos . t.ilulos de qualificação
Uos' Yotn.ntes.

i

.a Directoria.- Ministcrio

dos Ncgocios do Imperio.- Rio

ue Janeiro em 23 de Janeiro de !878.

Em resposta ao seu ollicio ds 26 de mez findo, declaiO a
a vista da disposição terminante contida na 1.• partE>

Vm. que,
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do art. 93 das Instruc<_vesde :1.2 de Janeiro de :1.876, é fóra de
duvida que ao proprio cidadão qualificado, c não a qualquer
procurador por elle nomeado, deve ser entregue o respectivo
titulo de qualificação.
A 2.• p~rte do referido artigo é um reforço da i.• quando
dispõe que o proprio cidadão, ou, se não souber escrever,
outrem por elle, assigne o seu titulo perant!l o Juiz de Paz na
occasião de ser· lhe por este entregue, e Jlasse o recibo em
livro para tal fim especialmente destinado.
Deus Guarde a Vm.- Carlos Leoncio de Carvallto.-Sr. Juiz
de Paz em exercfcio da freguezia de Santo Antonio.

N. 21.-FAZENDA .....:..

EM

23

DE

J.\N~IHO

DB

:1.878.

Defere a reclama~ão do proprictario do patacho nacional Iraipe sobre o
premio 'JUC lhe ncgára a Thcsouraria da Bahia, pda construcção tlo
mesmo pataeho.

l\'linisterio dos Negocios ua Fazenda.- Rio de Janeiro em
23 de Janeiro de :1.878.
João Lins Vieira Cansansão de ~iuimbú. Presidente inle·
ri no do Tribunal do Thesouro N acionai, éonununica ao Sr.
Inspector da Thcsouraria de Fazenda da Província da Bahia,
para os devidos effeitos, qu!'l foi deferido o requerimento,
transmiltido com o seu officio n. o U7 dt~ 7 de Novembro
ultimo, no qual José.· Pinto Marques reclamou contra o ;lcto
lia megma 'f.he-;ouraria, que lhe negúra o pag·;uneuto da quautia de 7:70015000, proveniente do premio a r1ue foi julgado
com direito velas Ordens n.•• 94 e 109 de 26 de Julho e 24 de
Agosto dr, 1877, por haver construido com madeiras do paiz,
na villa ue Porto Seguro, o pataclw Iraipe com 1M toneladas ·
metricas de arquea~.:ão, nos termos do art. :1.1, § 5. 0 , n. 0 2, da
Lei n.• 2348 de 25 de Agosto de 1873 e do Regulamento
annexo ao Decreto n. 0 5585 de H de Abril de i8Z4; visto
que o !"~:;corrente provou, eonforme PXigira a citada Ordem
de 24 de Agosto de 1.877, eum nma certidão pas>ada Jll'la Secretaria da Presidencia da mesma província, que Nicacio José
do Espírito Santo tinha Jicenea do Governo para corta~ em
sua fazenda denominada S. Miguel, n;tquella vil la, nlgumns
madeiras empregadas na construcç~o do referido patacho; e
J.lOI:I]Ue a justilicaçao por meio da qwtl provou a identidade
da pessoa de Nicacio, conforme exigJra a Th_e~ouraria, .JQL_ ·regularmente processada perante o Jwzo l\Iumclp_aJ..:de""Porto -· ;_ . --Segudro, logf·ardd_o domicilio,daqueldle i_nddivi~uo. ·:]íã~.\SleC,de= _.: ·,,·<. ..,
ven o ccn uu 1r e~:oe ac,o pro uz1 o s~mp -eõmen e por
1:

1

. ·:- ,0_~'/',

1

""'\."':·

-· ; . ......

~·
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documento sem caracter contencioso, com as causas de que
trata. a Ordem de :1.2 de Setembro de 1862, em que se fundou
o dito Sr. lnspector para não aceitar a mencionada justiticação, pois são tacs causas meios regulares de processo para
prova de factos de relações jurídicas.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

N. 22.- AGRiCULTURA, COMl\lERCIO E OBRAS PUBLIC"\8.
- Enl 2TJ, DE JAl'\Ell\0 DE 1878.
Appr.ora o procedimento !lo Juiz de Orphãos do munidpio de S. Fi,Jclis
qu" não lillcrtou trc~ cscraro:; inscriptos no meio das rclar•ks dos dassificat!os por não os ter araliado o Collcctor, c hem assim os '{Uc ua
mesma relação se lhes :-'c guiam.

1\Jinisterio dos Negocio~ da Agricultura, Commercio e Obras
Pufilicas.- Dircclorin da Agricultura.- 2.• Sec~ão. N. :i.
-Rio de Jnneiro em 2'1, de Janeiro de 1878.

Ilhn. e Exm. Sr. -Declaro a V. Ex. que; em dnta de 15
do corrente, solicitei do l\linistcrio da Fazemln a cxpcdiç~o ll:1s
necessurias ordens, ;llim de serem pngns as alf'on'Üls concedidas, no município de S. Fideli~, por contado fundo de C.Ili:Jnc~tiio, c das quacs tratou o oflicio dessa PresideliCin ilc 2\J do
mez lindo.
Pelo officio do Juiz tle Orplü'íos, incluso por cópin, e no tlc,;:;a
Presidencin, se vê que as nlforrins cunectl.idns nãu aiJrangcnt
o numero de escravos que podiam ser beneficiado~ e estnv:nn
<levidamcnlc clnssifienuos, dando cau:;a á incompleta appliearão da lJUOta () facto de ter li CollPctor deixado de avaliar Ire:;
escr:IYos in;;eriptos no meio da relnr~o.
O.Juiz dt• Orph>tos dt•ixou de liiJcrtnr não ,;úmrmtr os ditos
trt'S cscrnvos, m:ts us f(llt' se lhes srgniaw, offici:mdo inunndinl:mH'Jllt• ao Collerlllt' par:1 o eomplrmt•nto do st•rviço de
que se trat:1.
Convem qne Y. Ex .. declnrandu nu .Juiz que seu procedimento ficn appro.-ado, reitere n recommendação por elle feiln
ao Collector, t.lc quem igualmente ex_igil'á explicações dus motin:.s que te·;e p~ra exeluir do arbitramento os mencionados
escrayos.
Deus Guarde :1 V. Ex. - Joüo Lins J·:i,,im Cansans(fo de
Sinimblí.- Sr. Presidente da Província d•> Hio tlc Janeiro.
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N.

~3.-AGHICULTURA,
-E:11

2iJ

COl\Il\IERCIO E OBHAS PUBLICAS.

DE

JANEIRO DE

1878.

Prodtlencia acerca tia. cutrDga ;i. In sp c elo ria Geral llas Terras e Colonisat:ão
rlc umarclar.ão aominal dos passageiros Jo 3.:~ classe, transportados em
paquetes 1las companhia"' tr:.msatlanticas.

lilinisterio ·do.' Ncgucios dl) Agricultura, Comnwrcio e
Olmts Pnblicas.-Directoi"ia da Agricultura.-3." Secção.-"'. 1.-Hio !le .Janeiro em~;; d1• .Janeiro de 1878.
Illm. c E:-..:m. Sr.- Convin!lu, a bem do :-;crviço da colonique a Inspccloria Gt~rai das •renas e Colgnbaç;ão tenlw
conhecimento LI o~, )JUSSageiros de :L a clnssc transportat.los
nos paquetes das cemp;mhüts transallantica$, rogo a V. E:.>:.
sa~_;ão,

sirva-se ordenar ao Chefe de Policia que exija dos Conmwndantcs, á cheg-ada dos vnporcs, a entrega aq empregado incumbido dü visita a IJOrdo, por parte daquella Inspectoria, de
uma relação nominal dos alludidos passageiros.
Deus Guarde a V. Ex.-JotTo Lins Vieira Causausiio de
Sinimbú.-A S. Ex. o Sr. jJmistm. o Secretario de Estado
dos Xegocios da .Tusti0a.

X.

:24,.-üiPEHIO.-An~o DE

~~lauda.

:25

DE JAC'iEIHo DE

1878.

recolht•l' á Camara l\lunicipal os titulas Ue quali1ic::u:ão, 11uc
tleh:ara1n tlc ser entregues aos YOtantes.

L" Directoria . - :1Iinisterio dos N rgocios do Imperio . - Hio
de Janeiro em ~5 de Janeiro de 1878.
Etu resposta ao 'eu oJlicio de 10 do corrente mez, tledaro
a Vm. que, havendo expir~do o prno mareado no nrt. u::
J.a~ lnstrucrõt·~ de 12 d1' .Tnneim de f871i pnra n e11tn~ga tlo ..;
titulo~ dól qnalifirnç~o. Clllll[lrr que, :í Yista da parte linal do
mesmo artigo, Vm. n·uwtta :·, Illrna. Camara M111ticipal o~
titnlos ainda uâo recebidos, alim de ~~·n~m alli recolhidos e
t-: uardados e111 um cofrC'.
Ht·us Guarde a Ynt.-Carlog LNmtin rir• Crtrralho.-Sl'. Juiz
de Paz rm I'Xrn·icio do 1." rlistrirlo da frt'!.nwzi,
.
, ··~/ \r',::-~~G.A.
_,: ·\F·:r:,:J"":\.:F';.-t:\f'

;/ ~\,..'-,\,)I • •
~):....."""'
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N. 25.- FAZENDA.- EM 25

DE JANEIRO DE

1878.

A c~~~~rondencia das Repartições <!e Fazenda com a Legação Imperial em
·Londres ou quaesquer autoridades brazileiras no exterior, de,- e ser frilll·
queada no Imperio. ·

Ministerio dos Negocios <la Fazenda.-Hio de Janeiro em 25
de Janeiro de 1878.
·
111m. e Exm. Sr.- Satisfazendo :i requisição do :Ministerio
rlos Negocios Estrangeiros, constante do seu Aviso circular
de 2:1. deste mez, recommendo a V. Ex. que dê as providencias necessarias a fim de que as Repartições dessa província
não expeçam correspondencia ú Legação Imperial em Londrr~s
ou a quaesquer autoridades brazileiras no exterior, seln que
seja a mesma correspondencia fr:.mqueada no Imperio ; visto
resultar da pratica contraria prejuízo aos funccionarios em
serviço fóra do paiz, e tornar-se ·insutliciente a quantia consignada ás LegaÇões e Consuliluos para despezas do resp<·ctivo expediente.
Deus Guarde a V. Ex.-Jorio Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.-A S. Ex. o Sr. Presidente da P,rovincia d ....•..

l\". 26.-:-AGHICULTURA, COMllfERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM 26 DE JA.>EIRO DE 1878.
Estabelece pro,·iuencias sobre a remessa de material fixo ou rodante t·om
destino ás estrauas Je ferro t!a Bahia, Pernambuco e Porto Alegre ü
-Uruguayana.

-

N. :l.-1. • Seccão.-Directoria das Obras Publicas.-Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras l'uhlicas.-Rio de Janeiro em 26 de Janeiro de i878.

Convindo que os Engenheiros em chefe <los prolongam eutos das estradas de ferro da Bahia e de Pernambuco, e o lia
de Porto Alegre a Uruguayana tenham aviso prévio da remessa de material fixo ou ro<lante com destino ás mesm11s
estrada~, cumpre que Vm., pelo primeiro paquete a sahir
para o Brnzil, communique o nome dos navios, a qnalid~1de
e quantidade do matl.'rial que tinrem de conduzir, e a data
de sua partida, afim de que os mesmos Engenheiros se previnam com a indispensavel antecedencia para o recebimento
'do matéria! que lhes tiver de ser expedido.
Deus Guarde a Vm .-J01/o Lins Jlieirn Cansansão de
Sinim&ú.-Sr. Engenheiro Herculano Velloso Ferreira l'enll<l.

:1.9
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N. 2i.-AGRJCULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E~I 26 DE J_\;o;EIRO DE 1878.
Dl!clar:-t

l}lte

o:; Yüncimcalos dos me::::micos Berthier

pagos ao cambio ~lo dja em

ljUC

e Maa.s devem swr

se ciT..::ctuar o pagamento.

N. 2-i ." Stocção.-Directorin das Obrns Publicas.-Ministerio dos Negocios da Agricullu'rn, Commcrcio c Obras PuJJlicas. -Bio de Janeiro em 26 de Janeiro de 1878.

E:n resposln nu SPU ofliciu n. o .:i\J:J, ue 12 do correnlt!, em
que consulta por t[iW cambio de\·em ~t!l' vngos os vencimentos dos mccanicos Berthier c 1\l;w~. contr;lctados em Pariz
pela cumpanhi:-t Fives Lille 11ara as montagens da~ mnchin~~
locomotivas, que lt;m de servir nes,:c prolongamento, e dá
]Wrle de ter maiHladQ pag-nr aos mesmos m.eennicos a mensalidade de Dczernhru e doze dias de Norembro, ao cambio
de :J9i.i rs. por frant:o, declaro-lhe tJUe, não havendo estipulação alguma no <.:ontracto llu:-: referidos taecanicos, regular;í
'' cuutiJio dn din parn o pag-amento mensal a que tiverelll
elll's direito; podendo Vm. descontar a Berthier :1 quantia de
mil fcnncos ou de :!928000, e a :\Iavs a de seiscentos e cincoeula francos ou 2i.ir.,,sooo, que a mencionada compan!Jia lhes
arli<mtou, como consta dos respectivos recibos passados em
Hi de Novembro.
Deus Guarde a Yrn.- João Lins Vieira. Cansa11siio de Sinimbú.
-Sr. Engenheim em chefe úu prolongamento da estrada de
ferro de Pernambuco.

N. 28.-MARINlL\.- Aviso

DE

u~·l !lrovldencias sobre a ~rganizJ.~~i'io do

2\l

DE JANElRO DE

poiJtU das dhersas'

tia ~Iariuha.

Circnlar.-l.a Sec•:ão.- Ministerio
rinlta.- Hio de .Janeiro, 2\J de Janeiro

1878.

Reparli(,:Ücs
--- · ·

do~ X1·gocios
d1~ 1878.

da Ma·

Convindo eslabelcrcr uma norma 11ara a organização do
ponto 1p1e é mem:almcnte remcttido ao TIJe,;ouro por todas ns
Hepnrtiçõcs de l'\Jarinhn, previno a Y. S., para sua intellig·encia (' execução, que a semelhante rc,peito resolvi o :-:e;;uintc:
No ultimo dia de cada mcz serú feito no pt'OJII'io livro do
ponto, sob a inspecr;~o e responsabilidade do c!Jefe da Hepartiç;,o, um<J uemonstrnç;lo do que constar, com 1~_:_
·
_;
dias anteriores, escrevendo-se os nomes ~..?f.tt>;~m.IJrei, ~,--,: _
p

,._

. r"\

r; . . ~}'.

--~~-

•

~.~.- ....:A . .)·

'-'~./' _,

·A/f.,.
~-
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gad?s e indicando-~e em seg·uida, respectivamente, o numero
de faltas que houverem dado.
Xeste resumo o chefe da Hepartição, com a sua vropria letra
r assignando depois, satisfarú as prescripçõcs tio regulamento,
declarando os descontos que tirerem de rev crter )Jara os
cofres publicas, em consequcncia dos julgamentos das faltas,
conforme lhes compete por lei.
Dua~ cópias do referido documento, deyidamente aulhenticadas pelo chefe da Hepartição, serão envia::las um:uw Thesouro e outra á Secrrtaria de Estado, na fúrma das ordens em
vigor.
X o caso de .i ustil1carão das faltas, o chefe da Repartirão
citarú a dispositão re.!:·nJamcntar em que tiyer fundamento a
sua decisão. O que V. S. terú por muito recommendado.
Deus Guarde a V. S.-Eduardo de Awlmd,, Pinto.-Sr.
Conselheiro Director Geral ua Secrrtnria lle Estado dos l\"egocios da Marinha.

X9.- JUSTIÇA.- EM 29

DE JANEIRO llE

1878.

Sobre 'liccn0a:; tlc prepostos t.l0 leiloeiro:-:.

~.a

Sec610 .-l\Iinisterin

do~ ~egocios

Jaueiru c'in 29 de .Janeiro <ln 18í8.

da Justi(·<~.-· lliu de

Em oft1cio llC' 28 do mez linuo consultou V. S. su!Jre " Jll'fl·
videncia cabivel nos casns de inl'racr•ão do art. H uo Decreto
n. o 8ti8 d,• lO rlc Novembro. de i8ti( qunndo funcc10narem o:>
prepostos tlc a~Pnte~ de leilões, Sl'lll que os Jn·oponcntL•s lwuvesst•m solicit;Hio lla .Junl<l Comn~t·n·ial a nece~snria permiss~o. JH'OV~JHlo impl'diwcnto temporario, nos tl'rmos doAYiso de 20 de Man:u rlo anuo proximo passauo.
Em rPsposla uccli1ro:
Que a pena connninacla no art. 6." do citauo dt;crclo n5o é
:lJiplicawl a tae~ prepostos rtue. ~IClw!ltlo-sn IH'CV><lmt•nle habilitados com tttulo legal de nonwnr:uo, entrassl'm t•m excrciciu, sem oiJservar ~ di!igencin, r;ue ~ülo é prescrip_r:iin
llaqudle decn~lo, mns uma rccnmJ!ICnd~r.<tG do r_~ttado aYJSO.
Sl'lll comminar·~o tk JH'lHIS, tllW so podem ser 1mpostas em
virtude de Jl'i ·expressa;
Que o rxcreit;io simllltanco das runerõt•s de leiloeiro pelo
:to·entn n por seu prr•posto, f:ICto a IJlW V. S. se ref'cn•, importa Yioheão cl~r:t do mencionndo art. 14,, ~eguntlo o qual a
snbstitui6íÚ dl'Pr~liYa sú é prrrnitlida por im]Jérlimrnto do
a"t~ntu, émqwlllto niio Cl'~sar c~!t' motivo, inr·.nrrcntlo, portfnto, o mesmo a;;cr:tc IWS vcuas dv art. 1~1 uu Cutli;;u Criminal, se t[ll violarão verificar-se;
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Qut•, final menti\ para corrigir o abuso ue exercr·r o preas r';specti1•as funeçües, sem justilicação prtivia do impedimento do agente, póde ser ailoptado o ai dtre dr c~ssar-se
a noci.!ração do refnrido preposto.
Deus Guarde a V. S.- La{ayette Rodrigues P!!reira.- Ao
Sr. Pf'!!Sidnnte tia .Junta Comnwrcinl rla Cln·tt.'.
pos~o

~-

:w.- msTIÇA.- EM

Emqnrmt~)

29

DE l.\l\'Emo nE

não ftlr reorganizada a GnarJ:t Nacionnl. siTo
nomPar.ões para. OfliciaeStE-t··m('sma guard:t.

3." Scer,~o.- i\linisterio uos Negocios da
.Janeiro em ~29 uc Janeiro de 1.878.

IS78.
illcgae~

as

.Justi~a.-J\io

rlP

Illm. e Exm. Sr.-Com o ollicio n."28 de 8 do corrente
transiltittiu V. Ex. a r·eprcsentação do Commantlante Superior
da Guarda ~acionai dessa capitaL contra o acto que nomeou
tlher~os OIIiciaes para o i. o batalhao da resena da mesma
guarda, e consulta :
L" Se tacs nomeações podem continuar n ser feitas, indcpcndt•ntementc rle rleliniti\·a organização da Guarda Nacional,
uos Lermos da Lei n." 239ii tle 10 de Setembro de 187:1 ,.
Dl'errto n." 5i'.i73 de 21 de Marr,o de 187!1.
2." Se, no easo negativo, de"vem subsistir as pntentes rxprtiidas em contrnvcnção áquellas disposirõ•~s.
:L" Se, ainda t[uando prevnleçam, s~o subsistentes, embora
fl'itns com intr,iro e aiJsoluto desprezo da Lei de i9 de Set:'Inbro de 18i:i0 e Decreto de 6 de AbriPdc i851.
Em resposta declaro a V. E:-. t[Ue ~ão manifestai)lente i!Jegaes as Homcat;õt•s pnra Otih:iat.·s da Guanla Nacional, Pmq uantn niio for c! la tleliHitiva;nente reorganizaria ~cguntlo o
Jllano da Lei n. 0 23\15 de 10 de Setembro •le 1~7J e Decreto
n. o ;;,)7:J,lt: 21 de 1\lar~o tle 18n, pois t(UC taes actos importam
tanto como tlilr execw;ão a di,;posi~ües dt• leis tlerogadas, e
infringir lei~ vig-ente~.
Cumpre, poi,-, quo :1~: •litns nomeações sejam de prompto
deeJar:tdas SCTll t•fl'eilo: O ([UC lllllilO I'f'Cülltlllentlo <"I V.. Ex.,
a qn·IJl Dens t;nal'llt•.- La(ayette Rodriyue.ç Pereira.- .-\o
::ir. l'rPsirlt•ntl' da Pro,·in('ia do Ce;Jrú.
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N. 31.-FAZENDA.-EM 29

DE JANEIRO

DE

187,8.

~funda restituir os

direitos pagos na A!fanuega da Bahia pelo dcspaeho <1•
um palio c uma umbclla destinados a uma jgreja matriz.

:Ministcrio dos Nc·gocios da Fazenda.- Rio de .JanPiro
29 de Janeiro de 1878.

PH!t

João Lins Vil'irn c~nsan,iio 1lu Sinim!Jú, Prcsidnnte inlerino do Tribunal do Thesouro Nacional, deferindo o raquerimento, que lhe fui n•mrttirlo com o ollldo n.o 62 tla Pn•sirlf,ncia da Província da Da h ia ·de 28 de Dez1·m1Jro ullinJO, e no
qual o Padw Feliciano Candido Hodrig·ues, Vigario <la freg-uezia de N. S. da Conceir;ão do Curralinho, pede restituieão
dos dirl'itos que pagou por um palio e ilnw umlJl'!ln, qne
mandou vir da Europa pan1 a n1atriz da HH'srna fregnezi:1,
ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria ele Fazenda da dita
provinria que àê 11s necessarias provilh'ncias pal'a que :1 respectiva Alfandega restitua ilqul'lle Vignrio n quanti~1 d1·
87a660, que alli pagou IWlos referidos objectos. Yisto nehal'f!m-se ('Jj('' isentos de todos os direito~, Ila fórm;, do § :11,
do art. fJ... o <' do art. 7. o das disposi1:ões preliminarc~ da Tarifa das Airanrleg-as.

Joãn Lins Viei1·a Cansans,7o de Siuimbú.

N. ::2.-FAZEND.\.-EM 29

DE

J.\~RTRO DE 1878.

~~o

;;;;to :thonan~is as f:11Las dos emprt:gac1os de Fazentla proYenienlr~ da
gcr·viços-não ohngatofioS-r1uc prestarem ;l rc:quisi!ão de autoridades
judiciaria:-;.
t

Ministerio dos Negocias da F;1zenda .-Rio de Janeiro em

~9 de Janeiro de iS78.

João Lins Vieira Can~ansão dü 8inimbú, !'residente interino do Tribunal do Thesourn NncionaJ, communie;J ao 8r.
Inspector da Thesouraria de FnPnda ela Província do Par:í que
foi ind,~rerido o requerimento, anne,o t~n s1~u officio n." 89 rlP
24 dl.' l\onm1bro ultimo. em que o 2. o E~eripturnrio da müsma
ThesonrHin .José 21-filria Honorato F,•rn.1ndes reclamou contr:1
o neto <lo dito 8r. Inspector, que niio julgou justilkad~s as
fnltas que d1;ra o reelauwntc nos dias 2 n 16 dnquellc tnPz,
em f[ UI' esteve• servindo de perito, á n·quisir;iio do Jnizo de
Direito rla 1." nra dn capital, e1n uma ([UCf'lào suseit:1da entre
.Jose da Costa Tei\eira e outros, percr,bendo urna gTatific;Jçiio
;~r!Jitrada pelo mesmo Juizo, visto estar o referido neto dt
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accôrdo com a Resolução de Consulta da Secção de Fazenda do
Conselho de Estado de 18 de Junho de i864, Decisão n." i62
de 21 de Junho desseanno. e art. 29 do Decreto n.• 4153 de
6 de A!Jril de 1868.
·
João Lins Vieira Cansansilo de Sinimbú.

~-

:n.-GUERRA.- E:-.r 29 DE IANEmo DE 1878.

Deteruü11:a que o saldo do cofl'e dos nprenUizc!-i :1Ttit1cP.s dos A~senaes de
Guerra .Ias pro>incias seja recolhido á Thesouraria de Fazeuda no fim
df eada semestre.

Circular. -1\finisterio dos Negocias da Guerra.- Rio de
Janeiro, ~9 de Janeiro de 1878.
Illm. c Exm. Sr.- Expeça V. Ex. as necessarias ordens
para que, nos termos do Aviso n. • íMí de 22 de Setembro de
1862, publicado na collecção das decisões do Governo daquelle
anno, seja recolhido á Thesouraria de Fazenda dessa província o saldo existente no cofre dos aprendizes artífices do
Arsenal de Guerra em 31 de Dezembro proximo passado,
devendo proceder-se de igual modo no fim de cada semestre; do que a mesma Thesouraria dará conta opportunamente a esta Secretaria de Estado.
Deus Guarde a V. Ex.- Eduardo de Andrade Pinto.-Sr.
Presidente da Província d .....
No mesmo sentido ás Presidencias de Minas-Geraes e
Goyaz, quanto ao saldo do cofre das companhias de aprendizes militares.
.•

N. 31-.-GUERRA.- E:vr 30 DE 1.\MIRo DE 1878.
Declara que as pra~;as r-oluntarias c. recrutadas, cujo tempo de sen·iço
IPrminou ante~ da promulgução ela J... ei n.o 2í G de 21 de }.Jaio de :1')77,

Llevem continuar no gozo da
engajamenlo.

~ratiticar;1o

de soldo dobrado, mesmo sem
-· ---··

Ministerio dos Negocias da Guerr<l.- Rio de Janeiro, 30
de Janeiro de i878.
Illm. e Exm. Sr.-Foi ouvido o Conselho Supremo :\Iilitnr
soun' a representação feita pelo Comrnandante do 9. o J,atn-
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lhiío de infant.1ria contra o .neto da Thesouraria de Faze!llla
des~il provincia, que impugnou o abtno da gratil1ca0ão tl::l
soldo dobrado ás pra<:as daquelle corpo, que no corrente
exercício conlinu:nn em scrviro sem engaj:uncnto.
E Sun l\1agestade o Impemdor, Conformando-se por Sur.
Imuwdiala e Imperial Hesolução de Hl do corrcnt(~ com o
Jl<ll'ecer· do dito Conselho exarado Clll consulta de i 7 de JJezembro ultimo, Houve por bem declnra1· qne as ]Jraças Yollm- ••
tarias e recrutadas, cujo tempo de serviço hnja terminado
antes da promulgaçiío da I... ei n. o 2706 <I e -:H de Maio de
1877, e que não tenham ainda obtido suas !Jni:xas, devem
continuar no gozo da allullida gratifica0ão, mesmo sem
engajamento.
.
O que communico a V. Ex., para seu cunhecimento e
em soiLwi!o ao officio n. o 2110 de ::1 de Outubro do referido
anno, con1 que submctteu á considera0iio deste l\Iinisterio a
mencionnda representarão.
Drus Guarde a Y. Ex.-Eduardo de A.ndrade Piulo.-Sr.
Presidente da Proyimia de Pernamlmco.

:N. :l5.-JUSTIÇA.- E~l :lO

JJE JAKEinO DE

1878.

Sohrc o abono de vencimentos a DescmlJargallor . ~ne ~~ membro do Corpo
t0gislatiYo, desde a clata do enrerrurn(lnto clcste :!ft'· a em que a:-.sumc o
exercício de seu cargo.

fJ..·' Scc~ão. -Mini,tcrio. dos I\cg-ocios ila Justiea.- Rio dr
.fanl'iro cin 30 de Janeiro de 1878. ·
·

111m. c Exm. Sr.- No Aviso de 24 deste 1ncz comnmni·
cou-me V. Ex. haver a Thesouraria de Fazenda de PernamJJUco mandado abonar os vencimentos integrnes, destlt~ a data
do enet•rramcnto d:J Assem!Jiéa Geral 3té a em que nssumiu o
exercicio de ~cu cargo, a um Dt~sembargado1· que tinha estndo com <lSscnto nn Camara dos Dt'JHltados, fundando-se
:Hruclla Rcpartir;ão no Aviso do l\Iinisterio dn Guerra de 2[J,
de Maio flo anuo pnss<Hlo, c. uo dispoz ser o servir o tlo Deputado nas sessões prcparatorias de caracter obrigntorio, o,
portanto, competir- lhe o vr:ncimento integral do woprio
cargo, se é empregado publico.
Em resposta declaro a V. Ex. tJUP foi irregular aqueiie jln·
g·:unento, visto só competir :10 memhro do Corpo Legi,;lativo,
que excn·e empren·o publico, o simples ordenado, desde a
('poca do encerram~nto da Assembléa Ge1·al até a em que renssnme o exercício do seu car::o, como jú foi explicado pelo
Aviso 0 n.o 402 de i4 de Setembl'O de Hltii; além de que o
art. :3. da Lei n.o 647 de 7 de Agosto de 1852 impedia o abono
da gratificação, a qual sü é devida p1·o labore.
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Deci,;ão id1'llliea ú do nviso citado do l\'Iini~terio da Guerra
foi tomada por r.ste Ministerio no Aviso de 5 de Marçc- do
anno pas,:ado. dirigido r:o da Fazenda, dr.clnr:mdo-se que as
sessõr,; prcparatorü1s consliturm servi00 gratuito e olwigatorio
para o D•·1mtado eleito, e por isso duo direi lo á percepção dos
vrncinwntos integraes, quando o Deputado é empreg-ado publico. Est;l dPeisão, porém, não tem :J!)lllieação ao caso,
porquanto fnllw aquelln primeira condição, a gratuidade do
serviço; pelo que prevaleee a regra do citado Aviso de 1861.
Rogo, pois, n V. Ex. se digne expedir as ordens com·enientes, para que o referido Desemhar~ador restitua a grati·
ficacão de cxercicio, que indevidallJcnte recebeu.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereim.-Ao
Exm. Sr. Ministro e Secretario de Estado interino dos Ne;
gocios da Fazenda.

~-

:16.-JUS'l'IÇA. -E.11 :{0

DI: JANE!UO DE

1878.

Provhlcncia soJJrc [ cxtrac~ão de' carkl.s de sentCn!::.t f" admis~ão tl,c outro:-;
~:~~rg-os aiCm do:; de rcstituiràõ-(fe··~incnorcs ou dcclara·0ão nas cansa~
summarias.

·2." Secçiio. -Ministerio •los Negocios Lla
Janeim em JO tlc Janeiro de f878.

Justi(~U.-

Rio dr•

Transmittindo com o seu olllc:io dr 19 !lo eorrente n rrprrsnntnr,-ão dos Escrivães !lPsse Juizo, informou V. S. (jlll'. na
exPeu6io do íli t. 27 dn Lei n. o 20:3;! · de 20 de Srtemliro ti r•
1871 e" art. 6J tJo Hegul:11nento annex.o no D(•creto n." ~82'l
d•• 22 de XoYemlJro d~SSI' anno, Ll•m-se r.ntendirlo no mesmo
.Juizo:
. L~ Que, ao contrario do qut• ~e pratica nas outr:1s Y:uas
et\"l'IS e JWS connnerciaes, nãu se deve cx.tr:allir C<Jrta de
~ent .. nça, mas só w:m(fndo para execurào dtlS dl!CiSÜI'S rondemnatorias n:1s aer·üu:; summarins 1lc v11lor não excctll•nln
a :JOO;)OOO .
•
2. 0 QnP em tacs <~cçües Hiio são atlmi~si\"l'.Ís outros Plll-

hargos, alúlll ·dos de llecl:Jraeão e n·stituic:iio de nwnore~. na
fórriw do art. 639 do Ueg-ulmlwnto n." i37' de 25 de No1·1mtbro
de 1850; entrPtanto fJUB uão se uL~erva esta praxe nas duas
rl'ferida-s varas civcis.
Em resposta tenho a dnclarar :
Qunn to it primeira duviun, •ItW tratando o cil:•do :trl. 2i
dü c~usas cireis e não commerciaes, só ao processo 1laqwdl:t,;
Iludem Sür :Jpplicadas a,; disposições qu•~ •~sse. artig-o manda
obsen·ar; ponf!wnto as leis commerciaPs. ltds de exc>'P(:~o.
são ineOJupeteutcs para n·gular os asSUI1lJllOs que exclusivamente pertencePI ú legislação civil.
Deei::;üe5 de !878.

t..
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Por este principio as unicas disposições do Decreto n. o 737,
que se tornaram applicaveis ao processo summario das causas
mencionadas, e por consequencia adquiriram vigor no cíveL
como partes da legislação civil, são as que se contém no
art.· 237 c seguintes até 24,11 do Decreto n.o 737, os quaes
regulam tão sómente o processo da acção, e não o da execução, salvo o art. 24'1, que é relativo á extracção de cartas
das sentenças absolutorias.
E. se nada mais prescreve o art. 27 da Lei n. o 2033 acerca
da execução das sentenças proferidas nas cau~as summarias,
como aliás o fizera em caso semelhante a Lei n. • :1.237 de
2!.1, de Setembro de i86lJ.. art. i4, é manifesto que o processo
da execução das ditas sentenças continúa a rc~ular-se, como
d'antes, pelas leis e praticas do processo civil, que pertencr
n especie.
O art. 476 do Decreto n. 0 737, não tendo ligação necessaria
com o art. 2!.!4, tanto que um podéra subsistir sem o outro,
nem se achando enumerado l)elo art. 27 da Lei n." 2033, não
póde ser invocado como principio regulador da execução da~
sentenças de que se trata: e, portanto, deve a extracção d~s
cartas de taes ·sentenças fazer-se de conformidade com o
11ft. 24lJ. do referido decreto, quando npplicavel, e com n
art. !34 do Decreto n.o 5737 de 2 de Setembro de !874.
E', pois, regular a pratica seguida na 2.• e 3.• varas civeis;
nada importando para o caso a pratica das duas varas commerciacs, a qual não púde ser outra, á vista do Decreto n. o 739
art. lJ.76, cujo vigor no Juizo Commercial nin~uem contesta.
Quanto á segunda duvida, resolve-se pelo mesmo principio
observado na sol11çiio da primeira. Não tendo sido mandado
observar . pelo art. 27 da Lei n." 2033 o art. 639 do Decreto
n;" 737, não vigora no cível para determinar a natureza dos
. embargos, que. se podem oppôi' ás sentenças dadas n,~s alludidas acções .summarias: e em tal caso o assumpto d;we
continuar a i'egular-se pelas leis e praticas do civel; sendo
assim fundada, ainda nesta parte, a praxe que ~e mantem
na 2.• c 3." varas civeis.
Deus Guarde a V. 8. -Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Juiz de Direito d~ L• vara civel da Côrte.

a

N. 37.- FAZENDA.-EM

:Jo DE

HXF:1Ro nrc

187&.

lndrfere o recurso dôs dircctores da c Companhia de seg-uro mutuo sobre
o recrutamento, » contra a dccis:tO da RccebeU.oria que os julgou sujeitos
ao imJ]__f!_~~~-d~ in_dusJJ_'_~~-!t_ P~?~.:~ues.

Ministerio tios Nea:ncios da Fazen<la.-Rio de Janeiro em
30 de Janeiro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso tjUe os directores da Companhia de seguro mutuo

DECISÕES DO GOI'ERNO.

sobre o recrutamento interpuzeram da decisão de V. S. ãe
:31 rle Agosto ultimo, que os julgou sujeitos ao imposto de
industrias e profissões, nos termos tio art. i. o do Regulnmento
n." 0690, mandado observar pelo Decreto deHi de Julho de 1874,
nllegando o~ recorrentes não estar a sociedade ainda constituída
com o capital de tresentos seguros, condição imposta pelo art.
31 elos respectivos estatutos para ser installadn, o mesmo
Tribunal:
Considerando que no caso de que se trata ess:~ Repartição
não se referiu á sociedade, que pelo :~ri. 4 ." § 5. o do decreto
supracitado é isenta do imposto, mas sim aos directorcs da
mesma, que têm exercido essa prolissão na gerencü1, e ;;dministravão da sociedade desde o seu começo;
Considerando que a tahella A, :L• classe, estabelece na Côrte
:1 t:1xa fixa de !00;5000 para os agentes, diroctores ou gerentes
de eompanhias, c na tabella D a proporcional de 20 o/ 0 do
Yalor locativo dos predios em que funccionam :
Hcsol vou indeferir o recurso e sustentar a decisão recorrida.
O que communico a Y. S. para seu conhecimento e devidos
elfeitos.
Deus Guarde a V. S. - Jorio Lins Vieira Cansansão de Sinimbú. -Sr. Adnlinistrador da RceeiJcdori~ do Hio de .Janeiro.

~.

:38.- FAZENDA.. - EM :ll

DE JANEIRO DE

18i8.

Indefere o recurso do Barão de Ferreira Bandeira, concernente

a restituiç;!o

dos direitos que pagára anteriormente pelo titulo de Barão dos Fiaes .
.:--~

------

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de
31 de .Jnneiro de f8i8 .

J~neiro

em

. Communico a V. S., para os devidos effeitos, que tendo
sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso
interposto pelo Dr. Pedro Ferreira de Vianna Bandeira da
dccisã_o de V. S. de iJ de Novembro ultimo, que negou-lhe
a restituição de 300;)000 de sello e iOOl!O.OO de emolumentos
que pagou pelo titulo de Barão dos Fiaes em i de Agosto d1~
i8iG, por ter obtido em 2 de Maio de 1877 a mudança desse
titulo Jlara o de Barão de Ferreir:l Bandeira, o mesmo Tribunal
re~oln·u indeferir o recurso e ~ustentar a decisão recorrida,
Yisto achar-se esta de accôrdo rorn o disposto no art. 50,
n." J, do Hegulamenlo de 9 de Auril de 1870.
Deus Guardo a V. S.-João Lins Vieim C . suo ·de----Si?~imbú.- Sr. Adrnini>trador da Reec!Jedori
~R:iQ:..If-t{j~-c;
!lt•Jrll.

\
•

d'\AP~

\\J \ I " -

,i~\.. - .

~.· ~
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N :39.- FAZENDA·.-EM 31

DE Ul'\EIRO DE

1878.

O i~9.sto .~"!_e tran_smiss:Lo pela compra e yrnda de hens immo,eis. sitnaclos
. Om diíJ';·~r~'nf.i;s· disi,fú;·ios, podrr;i ser p:tgo em qnalqurr dcstPs, ou onclt>

lil'rrarcm-se os contraetos.

Minbterio dos Negocios !la Fazenda.- Hiu de Janeiro un
:H de Janeiro de i878.
Ulm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para os de\'itlos
ell'eitos, que o imposto de transmissão a quQ estão snjl'itos o~
t·.ontractos de compra n venda que versarem sobre lJens
immoveis, situados em differentes districtos, podrrú ser p:~go
.em qualquer dos niesmos districtos, ou onll0 lavrarem-su os
contractos, c portanto nPnhum fundamento tôm o Collector·
e Escrivão do município de Iguassú para pedirem o pagamento da porcentagem correspondente a 100:000,)000, dP
imposto arrecadado pela Recebedoria do Rio de Janeiro pela·
venda da fazenda denominada • Barra ,; na Poi~C n Callado,
que Pedro Pinheiro Paes Leme Yendcu a Finnie, Irmãos
& C.", e que se acha situada naquelle municipio e no tlr~
Vassouras, visto ter sido o contracto celebrado nesta'côrte
por t•scriptura pnhlica laualla no cartorio do Talwllião Can·
tanhcda Junior.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lin.ç Vieira Cansansâo rle
SinimVú.- A S. Ex. o Sr. Director Geral das Rtmdas Publicas do Thesouro ~acionai.

~.

[],0.-IMPERIO.- EM 3i

DE HXEIRO DE

18i8.

Deelara ']UC os mcsa1·ios Stlhstilutos deTem c<·dcr os logarcs aos clfccth·os
logo c1ue P-Stcs se aprcsenú~m para funccionarcm nas Juntas parochiac.;.

d~

:1. • Directoria.- 1\linisterio dos Negocias do Imperio. -Ui o
Janeiro em 31 de Janeiro de i8i8.

Não estando perfeitamente averiguado q1w, como Vm.
expõe em seus olllcios de 27,28 e 29 do mez que hoje finda,
tivessem sem motivo justitlcado abandonado seus Jogares na
Junta parochial dessa !'reguezia o Presidente da mesma Juntn.
prirnitivmnente eleito, Cmtodio José de Sant'Anna. c os dons
mesarios Dr. João Pereira Lopes c Antonio Gil Vaz Lollo,
visto que em oln.cio de 29 do dito mez o mesmo Snnt'Anna me
communica haver, bem como os rel'eridos mcsarios, comparecido na igreja matriz para proscguir nos trabalhos da qualili·
cação; e outrosim, não se inferindo do art. a2 das Instruc.;:ões de 12 de Janeiro de 1876 que o Presidente e JRcsarios im-
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pedidos ou ausentes resignam seus Iognres, que passam a ser
Jlermanentement~ exercidos pelo~ sulJ~titutos eleitos, na fórma
· do mesmo artigo, cumpre que Vm. e os dons cidadãos tjue
· Joralll nomeados, em snbstituieão dos sobreditos Presidrnte e
liiCsarios, cedam os respccti\'OS Iogares a estes ultimas, logo
ljUe se :J.IJI'esentem na igreja matriz para eontinuan•m o> traiwl hns ua qual i t'cat;iio.
.
:\'esta conformidade deve Vm. entregar ao referido Santa
Anua a urna onde se acham encerrados ps livros e papeis da
tjuali ficarão .
·
Deus G1wrde a Vm. -Carlos Leoncio de Carvalho.- Sr.
Fraucisco Gnillwrme F rol ick.

~.

H.- HIPEHIU.-AVISO

DE

;H

DE .JA?\Elllü DE

187tl .

.\o Heitor interino do Internato do Imperial Collegio de Pedro 11.Dcclara que o Secretario está sujcit!; ao ponto.

2." Directoria . - Ministerio dos Negocias !lo Imperio .-H io
de Janeiro em :31 de J:meiro de !878.
Em resposta ao officio !ltd9 de Dezeml,ro ultimo declaro a

V. S., J!l!fa os fins convnnientes, 4JUe o Secretnrio desse collegio cst:·c sujeito ao ponto como os 4lemais empregados da
administra<·iin. <' ::ue ckvendo o Secretario- tr;~l.Jallinr dnrante

~o4lo o :mncí, é clle o!Jrigatlo a comparecer alli regularmrnte
nos dia~ uteis do período das ft)rias.
Deus Gunrde a V. S.- Carlos L!'oncio d1? Carvallw.-Sr.
Reitor interino do Ilitel_'Halo do ltnperiul Collcgio de Pedro II.

N. r.,2.- GTJEtmA.- E~1 1

DE

D!i:clara quacs os omciacs que têm tl.ircilo

FEVEJ:Eitw ])).; lSiíS.
;'L

'gl'atilit.:tt~·[io

wurcatla

aluguel de criado.

Cirr:u-lar .- 1\Ii.nistc•rio dos Nr.gorins da
w•iro. J dr Fe\'rrc•iro de IilíiL

}lill'a ú

·-·

Gn<'ITa . - Hio

dt• .ia-

:Manda Sua l\Ingc~tatle o Imperador, por esl:< Scerclari::> Utl
Estatlo. tleel:•rar :1u JH~pcdor tl:l Theo:oururia llC F<~zt:ltda ll:c
i'roviucia d . . . . . . , para ~eu cunheciuwntu c t;uveruo, 4f'-H::
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a gratificacão marcada ·pela Circular de 3 e Avisos de 5 e i.l
de ::\Iarço de i8i5 para aluguel de criado deve ser paga somente aos Officiaes arregimentadog do Exercito, que e~ tiverem
em effectivo servico nos seus corpos, como dispõe o Decreto
de 28 de Março de' 1810, aecrescendo que a Lei do orçamento
vigente npenas decretou fundos parn tal vantagem nos Oilleiaes naquellas condirõcs.
Eduardo de Andrade Pinto.

N. 43.-JUSTIÇA.- E~! 4
ManJa reintegrar um

DE

:)Crvcntuario no

FEYEHErno

ex~rcicio

do

DE

18iH.

oflicio, no termo

rcstahclecldo pch Asscmbléa l'roducial.

2.• Sec~~ão.- Mini~lerio dos ·Ne.~ocioo; d.1 Justi1:a.- Hio de
Janeiro em 4 de Fenrt'iro de 18i8.

Illm. e Ex.m. Sr.- A Su.'l Mageslnd1• o Impnra<lor foi

prc~ente, com o officio de V. Ex. de 2i de Novembro ultimo.

a representação em que Luiz Aug-usto Branco pedr• ser rcstituid.o á serventia vitalicia dos officios de Escrivão e Taht'lliiiu
d.o publico, judicial e notas, que elle servia, na villa do Nossa
Senhora de Oliveira da Vaccaria, pelo Decreto ce H de Marco
de 1.851, e cujo exercicio interromper,1 em virtude da Lei
Provincial n.• 391 de 26 de NoVfnnbro de 185i, alteraria pel::l
Lei n.• 1018 de 12 de Abril de i8i6, a que V. Ex. se refere,
e que restaurou os limites do município da Lngôa Vermelha
com duas freguezias,. a de~ te nome e n da Vaccaria, pL'la
mesma fórma estabelecida na Lei n.• 33i de 16 de Janeiro de
1857, sob cujo regimen continuára a servir o peticionaria os
referido.; officios, creados em virtude da Lei Provincial
n. o i85 de 22 de Outubro de 1850.
E o mesmo Augusto Senhor Houye por l1em ordonae
que,
ad instar do que se decidiu em. Avisos dl· 26 de Marro c
0
1. de Setembro do nnno findo, seJa o mesmo serventuario
resti tu ido ao exercicio de taes otficios, quf1 exercerú com a
nomeação vitalícia conferida pelo llecrrto citado.
Deus Guardn a V. Ex.-La{ayette Rodrigues Pereim.-Ao
Sr. Presidente da l'roYincin dt) S. Pedro do nio Gr:mde
do Sul.
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N. M.-FAZEXDA.- E:u

~DE FEVEREIRo DE

1878.

Dá pro,-imento ao recurso .le Barth & C.n mandando classificar' no art. 5>7 d;1
Tarifa a merCiltlorin 'JUC submetteram a despacho como-al~otUoo cntran~ado-e
a Alfandega classilicou como-mctim.

'l';e

l\linistcrio dos Ncgocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em4
de Fevereiro de i878.
Tendo sido presente ao TriLunal do Thesouro Nacional o
recurso int<·rposto por Barlh &: C." dag decisões dessa InslJectoria de iO e 19 de Julho ultimo, fJUe classificaram como
mctim c ~ujcito ú taxn de 1/>200 por kilogr:umna, a mercadoria constante da amostra junta, vinda de Southampton no
vapor ingJez llfinho, e ~nbmettida a despacho pela nota
rl. o 88~8 de 26 de Junho do anno passado como algodiio eutranr:ado, para pagar a taxa de 60U réis por kilogramma, o
mesmo Tribunal :
Considerando que a mercadoria de que se trata foi sujcila
ao pagamento de uma taxa indevida :
Hcs0lveu dar provimento ao recurso, c wandar classificar
a dita mercadoria no art. 5!17 da Tarifa das Alfandegas, par<~
que os recorrentes paguem os direitos ahi estalJelecidos, devendo archivar:se a amostra para se appliear a mesma taxa
em casos identicos.
O que communico a V. S. jlara seu conhecimento e devidos
etfeitos.
Deus Guarde il V. S.-João Lins Vieira Cansansüo de Sinimbú.
-Sr. Conselheiro Inspector da Alfandcg<J do Rio de Janeiro.

N. Mi.- FAZEXDA.- EM 4

DE FE\"E!lEIRO DE

18i8.

Sohrc um recur~o. de que o TribunaL do Th0.soura não tomou eonhúcimcnto.
relativo ;i allfJfl~ht·rt.~ãu feita pela Mesa de Rewlas de Pelotas, de uma caixa
contendo 1~Ci;as de mcrinú de cOr.

1\Iinislerio dos Negocius da Fazenda.- Rio di! Janc·iro
de Fen~reiro d•• 1878 .

t'Jll

4

.João Lins Vieirn Cansansão de Sinirnbú, Presidente interino
do Tribunal do Thesouro Nacional. cornmun"icnao Sr. Inspector
da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio
Grande do Sul que o mesmo Tribunal resolv;.-.~~~u.t.G~

.~~ >}.
'~

~:. c!~
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conhecin~cnto do recurso transmittido com o seu ollicio
n." 206 de 6 de Outubro ultinw, inte,.posto por Gosch & C." do
ll1~spaello da dita 'l'hesournria neg-ando provimento ao recurso
quo para ella intentaram dn 1lecisão da Mesa de Hendas 1la
r;idade dn Pelota~, f(Ue ,iulgo11 procedente a apprehensão de
uma raixa contendo seis pe(:as de merinó de côr rérncttida~
de S. Gabl'icl sem a g-uia exigida pelo arL. 5.", § :3." das Jn,;lrueçõcs de 23 de Fevereiro ue i860, c impoz-lhcs a mult;:
equiYalentc ü metade do nlor de t.aes mercadoria:;; porquanto.
~endo a dneisào rceorrida di~ 15 de .Junl10, c tendo ~ido o
uwncionado recurso interposto a 17 de Setembro dd877, I'Slá
pcn~mpto, por acha!·-se c'w·dido o prazo de trinta dias marrado no art. 770 do Hegulamento de :19 de SetPmiJro de :1860.

Joüo Lins Vieira Cansansão de Sinimbá.

~.

16.-.FAZE:\'DA.-E.II

;j UE JIEYEI\Ell\0 llE

1871:).

beuL:l Uo pagamento tlc impo:;to tle iuUustrias ,-. proli~ ..;õc:' a. A:=i~ori:J-!,'-ão
Rcli~iosa e CadatiYa "do Asylo de Santa ·Izabcl em l;ctropoli>.

~Iinbtm·in dos :\'el;oeios da FaZi'lltla.- Rio de .Janeiro
5 de FeYer·f'iro Llr 1878.

l'lll

Illm. e Exlll. Sr.- Communieo a V. Ex., Jlal'a os dc1· ido,;
efTeitos. rrue l'oi dei'Prido o n'f(UCritlli~llto c:n que a As,;ocia1;iio
Jlclig-ios11 c Cari!ativa llo Asylo ile Santa IzaiJI'I [ll'lle q Lll' u
internato de mcninns cstaiJeleri<lo no prelii11 11." a~ da nw do
111tpel'arlor, enr·Petropolis, n dirigido pela ir111il lle e<li'Íll<Hin
Frag·alllc, ,r•ja is1•nto do imposto di~ inilnstrias I' protbsõe,;
que 'llw foi Janr:·arlo JH'Ia respeetil·a Collectoria, yj<to Li•r por
Jim uniennwnte a cLlueai:lio e o cn,ino de meninas pobre:;,
c aelt;u·-se rw,; mesmfl,; f'Ollili1~Õi~s <ln Socied:ülc Franci•za rlc
Bc•rwfieencia da Cln·te c 1la E:;cola Domestil'a tle Nostt Senhor"
do Alllpnro l'IH l'ctropolis.
.
Deus GuardL• a V. Ex.- Joi'íu Lir.s Vieim Cansanst((l de
Sinimbú..- A' S. Ex. n Sr. CoJJselltPiro 1)in•1·tor (;pr;d d<t~
HI'JHla~- l'n!Jiirns.

,•.!'\,r..:r.-:.0.,:.r."i:t:'··'\.:_~"'
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N. 47.- FAZENDA.- Ell 5

D& FEVEREIRO DE

1878.

D<i provimento ao recurso de Norton Megaw & Youle, mandando que seja
despachada como sarçaneta de lã a mercadoria que submctteram a despacho e que a Al!~~-~ega classific~u c~mo .c casimi:a singela.
)o

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
5 de Fevereiro de :1878.
Communico a V. S., para os devidos efl"citos, que tendo
sido presente ao Tribun~l do Thesouro Nacional o recurso
interposto por Norton :Mep;aw & Youle da derisão dessa
lnspectoria de 22 de Outubro ultimo que classilicou como
casimira singela, sujeita ú taxa de 2;5000 por kilogramma, a
mercadoria constante da amostra junta, vinda de Liverpool
no v;1por inglez Laplace, e silbmettida a despacho pela
nota n. o 2077 de 29 de Setembro elo anno pa~sado como
sarçaneta de lã para p:lp;ar a taxa de 900 réis por kilognmnna,
estabelecida no art. M9 da Tarifa da~ Alfandegas, o mesmo
Tribunal re;;oh·eu dar proYimento ao recurso, e mandar
que a mercadoria de que se trata seja despachada como sarc;aneta de lã, de accõrdo com o Aviso n. o .!.08 expedido a
essa Repartição em :1.2 de Agosto de 1876, o qunl deve ser
obsenado em casos identico".
Deus Guarde a V. S.- Jorlv Lins Vieira CansansíJo de
Sinimúú.- Sr. Conselheiro Iuspt:etor da Allandega do Hio
d1) Janeiro.

N. -18.-AGRICULTURA,CO:\IJHERCIO E OBRASPUBLICAS.
-E~I o DE FEVEREIRO DE 1878.
Declara aholida a pratica tle se adiantare tu quaatia" aos Dircctores de colouia c aos Engenheiros incumbidos tle medir terras c estabelecer itnft1igrantes, c manda proceder â prestação tlc coutas a 11uc csti\:crcm sujeitos
esses empregados.

Ministerio dos Xegocio~ da Agricnlturn. Commereio r
Publicas. -Directorin da Agricullura . .,-:L a :-;,·~·~ão.
S. u.-Rio de Janeiro rm ti de FeYereiro de '1878 .

Obr:1~

.:\o iJJíuito de tornar mais effica;: e sBrera'" flscalisae~o
do emprego dos dinheiros publico:;; nos serviços dessa Iiís}J€ctoria, de accôrdo com as ordens anteriormente expedida~
por este Ministcrio, declaro n V. S., par<:~ os flns conveniente~, que Jica abolida a pratica de se concederem f!llantias
por adiantamenJo aos Virectures das colouias e aos Eng-t'·
nheiros incumbidos de merlir terras, ret.'eber c e~tahe!ecer
Decisoe~ dt:

1878.

;.;
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immigrantes, sendo· de toda a vaniag-em que, 0;::1 vez de
semelhante pratica, incompatível com o caracter desses empregados e pr~judicial ao regular dispendio da~ rendíls do
Estado, cumpram elles estrictamente as Instrucções de W de
Dezembro de i875, organizand_o anticipadnmente o orçamento
da despeza mensal e remettenuo-o á competente esla~;iio
fisc11l com a precisa antecedencia, para que, por intermedio
della, se effectue o pagamento no principio de cada mez.
Urge, outrosim, que V. S. promovn a prestação de contas
a que estiverem sujeitos os mesmos empregados, pci:J
fórrna c nos llrnzos do art. (1,2 do Hegulamento de Hl de
Janeiro de i8G7.
Para que Pstas :·ecummendnl'.ões produzam os devidos
effeitos. vou reclamar do 2\iinisterio dos Negocios da Fazenda
a expedição de orlicns, afim 'de ser suspenso o abono de vencimcl>tos nos alludidos empregados, sempre que deixarem de
cumprir as instrucções e regulamentos citados.
Deus Guarde a V. S.-Joilo Lins Vieira Cansansiio dl'
Sinimbú.-Sr. Inspector Geral das rerras e Coltmisaçii.o.

N. (1,9.- AGHICULTUHA, COMiVIEHCIO E OBHAS PUBLICAS .
. - E~i 6 DE FEVEllEIRO DE 1878.
Dcda.ra de mera t.:ommiss:to os lagares de auxiliares U.a
da~ 'ferri:l.s c Colonisar.ão.

In~pcctotia

Gora!

l\linistcrio dos Negocios da Agricultura>. Commcr, il1 e OlJra~
Publicas.- Directuri;: da .\gricnltura.- 3.a Sec~~ão.- N. 6.Hio de Janeirô em 6 lle Fevereiro de itl78.
·A designuçiio de üulivid.uo~, ·qut~ em divers;:~ loe;did;Jde~
auxiliem essa Inspectoria na execução dos serviços a snu cargo,
cj antes motivada [H·h~ conYt)lliencÜlS pnblicas. cuja api:eciação ~~ da excl<lsiva comp(\[(·neia tio Go1 ernu, do qne pela necessidade da etmsc~rTnçiio Ílllleiinida llos -Iog;u·es, que elles
exercem nas colonia~ ~~outros pontos do Imperio.
Taes Jogares eonsiituum mera~ eommissões, se.;1caractcr
ulgum p:•rmanen:r~, u s~o, por Lall to, tle natureza transitaria.
Os ÍlldivitLo~, ljlU' os Ot;!.:Upam, l'St;:o vor consequcucÜI
sujeitos ú;; coulingeucias que os cercam, e não poúem pretender Yantagcns concedidas por lei st"nnente aos empreg<!dos
pnblicos, propriamente ui tu:;.
Devendo ser con~illerado~ ante~ prepuslu::: exLrautdiuariu~.
JJomeados e de:nittidos, segundo as exigencias do ~erviço 0 ai
forças da respectiva verba do orçamento, do que agentes
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effcctivos c imprescindíveis ua administraoão, não ha razão
para manter-se a pratica de lhes serem concedidas cnrt~s vantagens IJI)CU!iares aos empreg-ados publicos, comprehendidos
em <Juadros approvados pelo Poder Legislativo.
l.Jrge, pois, que Y. S. Jaça constar aos senrentuarios de
laes Jog-are~ que, quando solicitarem licença ou outro favor
igual ou analogo, serão peremptoriamente uesattendidos sob
os fundamentos expostos, cumprindo-lhes renunciar, quando
!ivcrmn necessidade de interromper o exercício, os encargos
tJUe lhes estejam incumbidod, quér procedam estes de contractos celebrados com o Governo, quér de portarias ou avisos
do Ministro.
Deus Guarde a V. S.- João Lins Vieira Cansansào de Sini1nbú.- Sr. lnspector Geral das Terras c Colonisação.

N. 50.-l\IAH.INIIA.-CmcüLAU

DE

7

DE FEVEHEIRO DE

:1878.

!Já providencias so!Jrc a remessa da corresponllcncia o!ficial para os portos

da Europa.

·

Cirettlar.- :1." Sec~~ão.-l\Iinisterio dos Negocios da Marinlw.- Rio de .Janeiro, 7 de Fevereiro de !878.

Illm. e Exm. Sr. -0 Ministerio dos Negocios Estran::;eiros
transmittiu-me em aviso circular uma representação da
nossa Lcgt1cão em Londres, da quül consta que as Presidencias
c 'J'llesourarias coslumam remetter para Earopa a sua correspondencia· sJm franqueai-a no llrazil, o lJUe obriga as
Legacões a pugar portes dobrados, resultando augmento de
despeza em prejuízo dos cofres publicos.
Em yista do que fica exposto, recommendo a V. Ex., pelo
que respeita a este l\Iinisterio, que não permitta expedição de
oíficios e outros documentos da correspondencia official sem
o pagamento do respectivo porte; devendo, porém, restringil-a tão sómente aos casos de absoluta necessidade, em bem
do serviço do Estadu.
Deus Gnar1lt' a V. Ex.-Eduardo d1' Anclrctdl? Pinto.- Sr.
l'r<',;ldenk úa Proyincia :1 ....
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N. 51..-FAZENDA.-EM 7

DE FEVEREIRO DE

1878.

Sobre um recurso, de que o Tribunal do Thesouro não tomou conhecimento,
·por achàr·sc a importancia dos dil'eitos pagos dentro d& alçada da Alfandega. ··
-

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 7
de Fevereiro de !878.
Cornmunico a V. S., para os devidos effeitos, que, tendo
sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso
interposto por Antonio Soares Di~s & C.• da decisão
dessa Inspectoria de H de Novembro do anno passado, qu1•
classificou como acido sulphurico puro ou incolor, para pagar
a taxa de cem réis por kilogramma, a mercadoria constantP
da amostra que devolvo, vinda do Havre na barca francrza
Claire , e submettida a despacho pela nota n. o 3181 de
Novembro ultimo como acido ~ul~hurico impuro, sujeito á
taxa de dez réis por kilogramma, o mesmo Tribunal resoh·eu
não tomar conhecimento do recurso, por achar-se a importancia dos direitos que foram Jlagos dentro da alç·ada des'a
Inspectoria, e não se ter verificauo nenhuma das hypothese~
do art. 764, §i. 0 do lkgulamentode i9de Seturnbrode 1860.
Deus Guarde a V. S.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
-Sr. Conselheiro Inspêctor da Alfandega do Hiu de Janeiro.

N. 52.-FAZENDA.-EM 8

DE [FEVEHEIRO DE

187/i.

Os funccionarios estabelecidos com escriptorio ou cartorio em proprios na·
cionaes ou predios arrendados pelo Estado devem pagar o aluguel corréspondente á parte que occuparem.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em
8 de Fevereiro de !878.
Illm. e Exm. Sr.-Rogo a V. Ex. se digne dar as ncce~~nrias
ordens para que os donos dos escriptorios on cartorios, rst~belc
cidos nos predios da rua da Constituição n.o 48, Lavradio n." f:l,
Tribunal da Relação, do .Jury c em outros q~taesquPr P!O!JI'ios
nacionaes ou arrendados pelu Governo, e CUJa renrla n~o pertença ao Estado, mns a qualquer funccionariu que nelles
exerça oflieio Oll emprego, indemnizem o alugncl que J'O:•r
arbitrado pela.parte do edificio que occuparem, visto não ter o
Thesouro Nacional obrigação de pagar aluguel de _casa_ st•niio
para os Juizes e Tribunaes que nellas derem au(hencw.
Dt>us Guarde a V. Ex.-Juüo Lins Vieira Cansans{fude Sinim·
b/6.-.A S. Ex. o Sr.' Lafayettc Rodri;:;ucs Pereira.
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53.- IMPERIO.- EM 8

DE FEVEREIRO DE

!878.

Declara ser i Ilegal a couvocat:ão ue menor numero de supplentes que o de
eleitores para a formação da mesa paro chiai. :

1. • Directoria. - Ministerio dos Negocios do Imperio. Rio de Janeiro em 8 de Fevereiro de 1878.
Sendo presente a este Ministerio uma representação de José
Moreira da Costa Lima contra o acto da convocação dos eleitores e supplentes dessa freguezia para a fo-rmação da respectiva mesa .l"arochial, na eleição proxima, visto que V. S.
convocara 6 eleitores e apenas 5 supplentes dentro do numero
legal, declaro a V. S. que o referido acto importa uma
infracção do art. 157 ~ 1. o n. o 2 das Instrucções de 12 de
Janeiro de 1876, em virtude do qual deviam ser convocados
tantos supplentes quantos são os eleitores effectivamente
convocados, comtanto que os ditos supplentes se achem incluídos na respectiva lista até ao numero marcado dos eleitores
da paro chia.
Cumpre, portanto, que nesta conformidade V. S. rectifique
o editai de convocação, cabendo-me observar-lhe que, á
vista do art. 7." das referidas instrucções, a falta de convocação do supplente que se achar no caso acima figurado, e
não estiver comprehendido na f. • parte do § 3. o do art. 5. o
das mencionadas instrucções, não o impedirá de exercer o
direito de intervir na formação da mesa parochial.
Deus Guarde a V. S.- Carlos Leoncio de Carvalho.- Sr.
2. 0 Juiz de Paz da freguezia do Espírito Santo, em exercício.

N. i)lf.-GUERRA.-EM 9

DE FEVEREIRO DE

1878 .

.!':leva a •lous annos o prazo marcado para a durarão uos cobertores de lã
encarnada que se distribuem ás p~~ças do Exercito.

l\Iinisterio dos Negocias da Guerra .-Rio de Janeiro, 9 de
Fevereiro de i878.
111m. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para seu conhecimento
c Iins convenientes, que é elevado a dous annos o prazo de
dezeseis mezes marcado para a duração dos cobertores de lã
encarnada, que se distribuem üs praças do Enrcito, conforme
propoz a Repartição a seu cargo em 30 de Janeiro ultimo.
Deus Guarde a V. Ex.-Eduardo de Andrade Pinto.Sr. Conselheiro Quartel-Mestre General.
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N. õ5. - JUSTIÇA. - E~r 9

DF.

FRVERErno

DE.

1878.

Snpprime a gratificaçiio concedida a Francisr.o Manoel Ahares do Araujo,
pelo trab~lho do expediente dv Conselho de Estado.

4.• Secção. - Ministerio dos Negocios da Justica.- Rio de
Janeiro em 9 de Fevereiro de 1878.
•
Illm. e E:x:m. Sr.- Para eumprimento do Aviso deste
Ministerio do Lo de Dezembro ultimo, que mandou abonar
ao Tenente reformado da Armada, Franciwo Manoel AlvarPs
de Araujo, pelo trabalho do expediente do Conselho de Es.
tado, a gratificação annual de 300,5000, consultou V. Ex. :
:1. o se esta faz parte da de 3: 6001$000 ann uaes, que percl'lJe o
dito Araujo peJo Ministerio do Impcrio, em virtude do Avi,;o
de 13 daquelle mcz, como fazia parte da gratifica(fão de 100{1
mensaes e de i71$420 annuacs, que cru abonada a Candido
José de Araujo Vianna, conforme dechrou este Ministerio
em Aviso de 16 de Junho do anuo passado; 2." se cessou :1
referida quota de 171$420 abonada ao mesmo Vianna.
Em resposta declaro :
Que0 pelo Aviso dirigido ao Ministerio a cargo de V. Ex.
no 1. de Dezembro passado se mandou cessnr a grntificnr;ão
de 171$420 abonada a Cahdido Jos6 de Araujo Vianna por
Aviso de 16 de Junho:
Que a deliberação · registrada nestn Secretaria para ser
transferida tal gratificação a Francisco Manoel Alvares de
Araujo, conforme foi conuuunicado a esse Ministerio por
Aviso do 1. o de Dezembro proximo findo, não declara s~ :1
mencionada gratific:1r,ão foi concedida na intenção de se deduzir igual importnncia n11 de 3:600$000 abonadn pelo Ministeria do lmperio, que poderú informar na parte qne lhe diz
respeito;
·
Que em todo o caso, verifiC"ando-st~ que a correspondencia
com a Secçi'ío de .Justiça tlo Conselho de· Estado, cúpias dos
respectivos pareceres e preparo dos papeis se fazem nesta
Secretaria de Estado, sem auxilio de pessoa estranha. dcYe
cessar d'ora em diante o abono da gratifica<:1io concedida por
('Onta deste !Iinisterio ao sobredito Francisco Manoel Alvares
de Araujo.
Deus Guarde n V. Ex.- Lafayette Rodrig~ws Pm·Pira. -A'
S. Ex. o Sr. Ministro e Secretario dr Estado interino do~
Negocias da Fazenda.
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;j6.- AGRICULTURA. COl\'IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- EM 9

DE FEVEREIRO DE

:1.878.

Solicita or•lens para que aos indiYiduos incumbidos de trabalhos de colonisa~ão c discrimin~~~ão:;tle lerrus, seja suspenso o pagamento de vcn~~i
mcntos, sempre que deixarem tlc cumprir as

instruc~;ões

de !5 de De-

zembro de :1.87:; e o Regulamento de 19 ele Janeiro de 18G7.
~Iinisterio dos Negocies da Agricullura, Commercio e Obras
Publicas.- Directoria da Agricultura.- 3.• Secção.- N. LRio de .Janeiro em 9 de FeYereiro de 1878.

Illm. e Exm. Sr.- Convindo ao regular dispendio dos dinheiros publicos a estricta o!Jservancia do ar L. :J. o das Instrncçues -dn 15 de Dezembro de 1875 e do art. ft2 do Regulamento de 19 de Janeiro de 1867, rogo a V. Ex. se digne ele
expedir as nccessarias ordens para <Ille aos indivíduos incumbidos de trabalhos attinentes á colonisncão e discrimina~ão
de terras tlcvDllltas :;eja suspeaso o pagúncnio :los respectivos
n:ncinwntos, sempre qüe dcixc:re::! de cumprir as citadas
di sposiçu:;'.
E porque convenha estender as Instrucçõ;;s de 1875 e o
Hegulamento de f.8G7 ú:; colonias de Porto Henl c Cananóa,
cuja tlespcza 1! 3Ctualmente p<~ga pelos Dircctores, nwdiante o
recebimento de quantias 1mtrcgucs em v!rtndc de ordens deste
Ministl~rio, solicito de V. Ex. providenci~s qne fndlitcm ao
Tlwsouro Kacional, em relação ú 1.•, e ii Thcsouraria de Fazenrlq de S. Paulo, quauto á 2.", a c'>:<lcta observaacia das
instrucções e regulamentos citados.
Oeus Guarde a V. Ex. -.Joiio Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú.- A' S. Ex. o Sr. Ministro e Secretario de Estado do~
Ncgocios dÚ Fazenda.

N. i)í.- AGRICULTURA, CO?!HIIERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- E!\l 9

DE FEVEP.ETRO DE

Ao Director Geral dos Telegraphos.-

:1.878.

Detcrmi~ando

que

f~p

cessar a

pratica de rccehcrcm os Engenheiros de districtos adiantamentos n::ts
Thesourarias de Fazenda.

N. 3.-Secção auxiliar.-Dircctoriadas Obras Publicas.i'tfinio:Lerfo Cos Negocias da Agricultura, Com:nercio e Obras
Pu!Jlicas.- Rio de .l:meiro em 9 rle Fevereiro de 18i8.

;·

H.emetto a V. S. a inclusa cópia ào Aviso do :\Iin~ ..
Fazenda, de 29 de Janeiro lindo, afim de que ):.-s:·-rn.~- sfi!;-s:)i·- .~ :~:-- ·-.,,
,·

:~.~~· ~ ~--

:. 0-, .

-.. )

-íO
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a pratica de adiantamentos pelas Thesourarias de Fazenda a
Engenheiros dos districtos telegraphicos, sacando estas letras
a favor do Thesouro Nacional contra essa Directoria, o que
importa ainda pagamento escusado do importe de sello entre
o Telegrapho e- o Thesouro, visto como, a. Circulnr n. o 20
de 6 de Julho do anuo passado niio tenha apphoação ao caso de
supprimento a agentes dessa Repartiçãt>.
Deus Guarde a V. S. -João Lins Vieira CmMansiio de
·sinimliú. -Sr. Director Geral dos Telegrilphos.
C"mmnnicon-se ao Hinisterio da Fazenda.

N. tiS.- FAZEXDA.-E~! H

DE FEVEREIRO DE

:1.878.

Indefere a preten<;iio <lc um empregado da Thcsonrnria ao pagamento do•
vencimentos 'lc Fiel de Pagador, correspondentes ao tempo em que, deixando o exercido interino desse Ioga r, estivera presl~ndo contas P auXiliando o fcspcctito s9rvclttnario.

l\Iinisterio tios Nngocios d:1 Fazenda.-Rio dr. Janeiro em H
de Fevereiro de :1.878.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, Presidente. interino
do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província da Bahia que
foi indeferido o requerimento, annexo ao seu officio n.o 121
qe 16 de Novembro ultimo, em que o 2. o Escripturario da
mesma Thesouraria Fclisberto Gomes de Argollo Ferrão reclamou contra o acto do dito.Sr. Inspector que negara-lhe o
pagamento dos Yencimentos do Ioga r de Fiel do Pagador desde
i a H de Abril de 1876, em que, tendo deixado o exercicio
desse, logar, esteve p1:estando as suas contas e auxiliando u
respectivo serventuario, depois de haver. cessado o impedimento deste : visto e,;tnr o neto de que. se trata de conform~dade com a Ordem n. o 371 de 28 de Outubro de 1867.
Joiio Lins Vieim Cansansilo de Sinimbú.

DECISÕES DO GOVER'-'\0.

N. 59.-FAZENDA. -Er.I H

DE FEVEREIRO DE

1878.

:\'ão têm direito a outra retribuição além dos seus vencimentos os Commandantes dos Guardas das' A_lfandegas quando e~ercerem cumulativam~nle
as funcrües de Ajudantes do Guarda-.Mór.

i\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em H
de Fevereiro de 1878.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú, Presidente interino
ôo Tribunal do Thcsouro Nacional, eommuniea ao Sr. In;;pector da Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco
que-foi indeferido o requerimento, annexo ao seu officio n.o 2
de :J de Janeiro ultimo, em que o Commandante dos Guardas
da Alfandega da mesma provincia, Henrique Diocleciano
Tavares da Silva, pedira uma gratificação, por estar exercendo
cumulativamente as suas proprias funcções e as de Ajudante
do Guarda-Múr; visto incumbir ao supplicante auxilwr o
Guarda-:\lór na fôrma do art. 129 ~§ 2." e 6. 0 do Regulamento
annexo ao Decreto n. 0 6272 de 2 de Agosto de 1876, sem que
por isso tenha direito a outra retribuição além dos seus vencimentos.

- Joilo Lins Vieim Canscmsão de Sinimbú.

N. 60.- FAZENDA.- EM 12

DE FEVEREIRO DE

1878 ..

.\!anda pôr em execução, pela Alfandega do Rio de Janeiro, diversas roetlidas com o fim de edtar o ·contagio ola f~lne amare lia.

l\'Iinisterio dos Negocios da Fazenda.- Bio de Janeiro em
12 de FeYCreiro de 1878.
De conformidade com a requisição feita pelo Ministerio do
Imperio em AYiso n. o 330:3 de 28 de Dezembro ultimo, e cow
a informação dada por V. S. em otllcio n. o U de i O de Jáneiro proximo passado, dcYem ser postas desde já em cxecução <lS providencias propostas pela Guarôa- mo ria dessa
~-\lfandega e pur V. S. atim ile evitar-se o contagio da febre
mnarella, como sejam activar as descargas por ordens positivas aos empregados dellas encarregaf!os, marcar dias segundo a capacidade dos navios para efi'ectuar-se essas deseargas, obrigar os Capitães a desatracarem todas as noites
•! Jicarcm em rlistancia conveniente, e só tornarem a atracar
dl' ~ia, rest_ringindo-se ou prohibindo-se _que atraquem
navws a trapwhes alfandegados, na parte do litoral da cidade
que fr'Jr determinada pela Inspectoria de Saude, salvo c:1so de
urgente nccessiuade ou forç!a maior, a juizo tle V. S.
Dcei,ücs d• :1878.

f>

DECISÕES DO GOVERNO,

.Não c~nvem, entretanto, ~stender-se tal prohibição ús
docas, caes e pontes do servrço dessa Alfand'tlga, nem .ás
embarcações costeiras (IUC carregam c descarregam em trapiches ou pontes ll!lrticulares, salvas nesta parfe as restricções que a 11rudcncia aconselhnr, conforme V. S. proJJÕe
no seu ci ta do officio.
Deus Gu:Jrde a V. S.-.Tor!o Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú.- s,-. Conselheiro Impcctor da Alfandega llo Hio dr·
Janeiro.

N. GL- FAZENDA. - EM 12

D.E FEVEREIP.O DE

:1.878.

Indefere o recurso de dous Tahclliiics interinos, interposto. ria decisão da
Rccebcdoria, que os obrigou o.o pagamento do sello correspondente ~o
rendimento annual dos respectivos officios.
·

1\linisterio dos Negocias dn Fazenda.- Il.io de Janeiro em
:12 de Fevereiro de :1878.
Çommunico a V. S., pnra os devidos effeitos, que foi indeferido pelo 'l'ribunnl do Thesouro Nacional o recurso interposto JlOr Fr:mcisco llercira Hamos c Antonio Joaquim (le
C:mtanheda Junior da decisão de V. S. de 2~ de .Maio de i876,
que os ohrigou ao pagamento do scllo fie 5606000, correspondente no rendimento annual de 21,: 000,)000 dos ofiicios de
:Lo c 4,.o 'r-áhellfães desta Côrte, pará que fofãm nomeados
durante a Vida dos ser':C'n~uarim vitalícios Francisco Jos:\
Finlho n ~fanoel Hiiario !'ir:·:-: Ferr~o com a obrigaçuo de
darem a este.' a terça parte dos respectivos emolumentos.
Deus Guarde a V. S.- João Lins Vieira Cansans1To dt' SinimM.- Sr. Administrador da Rcqebedoria do nio de Janeiro.

N. 62.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM f2 DE FEVEREIRO DE f8i8.
Declara que rlc-re ser cumprido o Aviso n. 0 H7,'dc 31 r1e Dczctnbro de
:18i7, c que o pagamento, a que elle se refere, de-re ser colllprchenuiclo
nos ctemais pagamentos effcctua!los no principio de Janeiro.

N. 3.-t.. • Seccão.- Directoria das Obras Publicas.-Ministe rio des Neg-ociõs da Agricultura, Commercio c Obras Pu hlicas.-Rio de Janeiro em 12 rlc Fevereiro de 1878.

• 1,

Consullou-me Vm. por telegramma de f.9 de Janeiro proximo pas::;ado se devia eumprir o Aviso n:• H. i, de :H de Dr'

' ~..

·l

' ·

' '

,

1'
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zembro findo, expedido pelo meu antecessor, apezar da falta
de nbrigo para o material da via permanente ; em respostn,
declaro-lhe que, á vista dos termos do citrt:lo nviso n;to era
licito a Vm. sobr'estr:r em sun exPcnção sob o pretl'xto de nfio
lwver ainda o empreiteiro construido abrigo para o referido
materü1!, cabendo-lhe sómonte o ucvcr de exigir do mesmo
rmpreiteiro a construcçiio Llos ranchos de que trnta o nrt. 2. o
das cspecific:wões que acompanham o contracto de Hl d<>
Junho de 1876.
E por esta occasião declaro a Vm. quo o pagamGnto autorizado por meu antecessor no cita do Aviso de 3:l do Dezembro
ultimo deve ser comprchendido Iws demais pagamentos effeL:tuados em principio de .Tnneiro, •\poca em que foi por Vm.
rec:•bido aquelle aviso.
D•'J.S Guarde a Vm.-.Jor(() Lins Vieir,l CansansrTo de Sini1ubú.
- Sr. Engenheiro em chefe d<> volongamento da estrada de
feno d:. Pcrnam!Juco.
·
•

:v.
Dt~clar.:t

G:L- GUEnnA. -EM 12 DE

~EvEnEmo

DE 1878.

qual o uniforme que J.cyc S~"'r aLlopt:-ulo p:1.ra os :~rrendizcs mili·
ta-:-cs ela Provinci:J. de G<ly:tz.

Ministerio dos Ncgocios da Guerra.- nio de Janeiro, i2 dr
Fc\erciro de 1878.
Il!rn. c Exni. Sr.-Tendo V. Ex. suLmettido ft considornç-i'ío desta Secr~taria de Estado o officio que lhe dirigiu o
Director do Arsenal de Guerra da CôrtL~ em Ii do correntt~, ;-;oL
n. o 6, eonsultando qual o figurino por que devt~ ser feito o
fardamento que tnve ordem de IH'cparar para os aprendizes
militare~ da Província de Goyaz, declaro a V. Ex., para seu
conllecimr.nto e fins· convenientes, que, nada estabelecendo a
semrllwntc respeito o Regulamento que baixou com o Decreto
n. o 630~ de !:2 de Setembro de 1876, cumpre que sejn :1doptado para os referidos aprendizes o mesmo nniforrne dos corpos de infantaria pesada do nüsso Exercito, Yigornndo, quanto
ao numero das pe~·as de rardamer!to que têr.1 dé) ser-lhes distribuídas c seu tempo de dura\_:ão, o que rocha -sr estabelecido
para os aprendizes arlilheir0S, conforme Y. Ex. propõe na
informaçüo que prestou solire tal assmnpto.
Deus Guarde a V. Ex.- Edua1·do de 1indrade Pinto.Sr. Conselheiro Quartel-Mestre General.

/

DECISÕES DO GGVERNO.

N. 64:-GUERRA.- El\1 f2 DE FEVEREIRO DE f878.
Declara que o serviço do alistamento militar só é obrigatorio para
que ã·í~í--e~]irr.ssam~nte designa.

UIJUC!les

l\linisterio dos Negocias dn Gaerra.- Rio de .bneiro, 12 di•
Fevereiro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Em solução ao requerimento por essa
Presidencia informado em 14 de Dezembro ultimo, e em que
André Marques Oestreich recorreu para este Ministerio da
decisão dessa Presidencia, que lhe impôz a multa de 100p000,
porque, sendo chamado como eleitor mais votado da freguezia
de Santa Maria da Bocca do Monte, nos termos do Aviso de 4 de
Setembro de 1875, dirigido ao Presidente da Província do Espirito-Santo,"a servir na Junta de alistamento da dita frcguezia
no impedimento do respectivo Paroclw, a isso se recusára, :Jllegando molestia, que não comprovou; declaro a V. Ex., para
seu conhecimento e devidos cffeitos, que, visto não ser o
serviço do alistamento obrigatorio senão para aquelles que a
lei expressamente designa, conrorme já por Aviso de 14 de
Setembro de 1876, expedido á Presidencw de Sergipe, se resolveu em relação ao cidadão nomeado em virtude do art. H
§ 2. o do Regulamento de 27 de Fevereiro de 1875 para servir
de Secretario em uma Junta de alistamento, dá este Mini~terio
provimento ao presente recurso para absolver o reclamante
da nmlta que lhe foi imposta.
Deus Guarde a V. Ex.- Eduardo de Andrade Pinto.- Sr.
Presidente da Província do Rio Grande do Sul.

N. 6~.-GUERRA.-EM 12

DE FE\'EREIOO DF.:

1878.

Declara que as Prcsidct\cia~ de províncias não dc,-em abrir credito, soh sua
responsabilidade, para pagamento de dcspezas extraordinarias •·om o
pessoal empregaúo em 'conselhos de guerra.

Circula1· . - Ministerio dos Negocios tla Guerra.-Rio de
Janeiro, 12 de Fevereiro de 1878.

:·,. Illm. e Exm. Sr.- N::io devendo as Presidencias de provincia abrir credito sob sua responsabilidade para pagamento
de despezas extruordinarius com o pessoal empregado em
conselhos de guerra, assim o declaro a V. Ex., para seu conhecimento e execução na parte que lhe toca, cumprindo que
V. Ex. remetta mensalmente a esta Secretaria de Estado uma

DECISÕES DO GOVERNO.

relação nominal tlos Officiaes reformados que forem chamados
a desempenhar taes L:ommissões, observando-se quaes os
processos em andamento, data de sua installação e o motivo
de demora em suas conclusões.
Deus Guarde a V. Ex.-Eduardo de Andrade Pinto.-Sr. Prc·
si dente da Província u.....

I\. 66.-GUERRA.-EM 12

DE FEVEUEIRO DE

1878.

Declara <JUaes os vencimentos <rue devem ser abonados aos Officiaes honu~~.r_ios do Exercito, que, estando no cxercicio de commissües militares,
forem presos correccionalmentc, ou para responder a conselho de guerra.

Cil·cnlar.-lViinistcrio dos Ne~ocios da Guerra.- Rio
Janeiro, 12 de Fevereiro de 1878 ~

uc

Manda Sua i\lagr.stade o Imperador dedarar, por e~ta Secretaria de Estado, ao Inspector da Tllesouraria de Fazenda da
Província d ..... , para seu conhecimento e governo, que aos
Olficiacs honorarios do Exercito, <[Ue, estando no exercício de
eommissões militares, forem presos correccionalmente on
para responder a eonselho de guerra, d<~ve ser abonado no
primeiro caso sol<lo e etapa, e no ,;egundo meio soldo e etapa,
cumprindo que o mesmo Inspector communique a este l\Iinisterio logo que tiver noticia da prisão dos ditos Offieiaes,
para ulterior deliherat:;Lo do Governo Imperial, sendo Qll<',
quando doentes em seu <Juartd, ou no ho~pilal, nfto terfto
dles direito a vendnwnto algum, s~!Yo <pwndo C'<Crccrem
com missões para que forem nomeados em virtude de disposit:ões regulamentares.
Eduardo de .1ndrade Pinto.

,\. 6i.-GUE1\IL\.-E.11 12

DF. FE\"EHEII\0 nE 18í~.

Declara que deve ~cr abonada a resprl'liYa f'tapa

:t

nm OfficiaL !':u:.;;pcnso du

comm;tntlo do cor;1o por orJem do- t;f\';crno lmp(~riaL

i\lini:;terio dos :";"eg·ocios dn Guerrn.- nio
FeYCreiro de 1878. '

rl~

Janeiro. 12 tle
-

illm. e Exrn. Sr.- Tendo o Curoncí Collltll:llldaitll: du ·Í."
regimento de ~:avallaria ligeira, lsidoro Fernandes ele Oliveira,

/-.
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reclamado p<lg-amento da <>ddicional e etapa, cujo abono lhe
foi negado pela Pagadoria Central de S. Gabriel, de f7 de
Janeiro a 30 de Abril do anno proximo passado, em tllle, por
ordem do Governo l;uperial. esteve suspen~o do commando
do dito regimento, declaro a V. Ex., pnra os fins convenientes,
fi ue ao supplicanle deve st•r abonada a respectiva etapa, yi;;to
não haver lei que della priYe o Oíi1dal em taes condivõcs, e,
~c ni'o d('ixam de percellel-a os Olliciaes snlJmettidos a conselho de inYestiga(?lo ou d1• guerra, uma •·ez que já estinrcm
no gozo dessa vantagem, nenhuma razão l1a para negai-a nos
que i'orem suspensos por prevenção, em Yista de acwsações
aliás estranhas :·: di sei ~~li r;a ;uilitar, julgadas depois n;lo
]Jrovadas pelo mesmo Governo. Quanto, porém, á atldil:ioH:IÍ,
nenhum db;ito tom o recl<:un[mte, porquanto esta é sómentc
devida pelo respectivo exercício.
Deus Guarde a V. Ex..- Eduardo de "lndmdc Pinto.Sr. Presidente da Provincia uo Rio Grande do Sul.

l'í. 68.-FAZENDA.- Eli 1:3

DE

FEVEllEJHO DE :1878.

·-·

Dü provimento a um recurso para rcstituirasc· ao l"ccorrcnte o que do mais
ra~ou por um despacho de vcronicas na Alfandc~a do Hio de Janeiro .

.Ministcrio dos Negocias da Fazcnda.-Hio de Janeiro em
:!.3 de Fevereiro de 1878.
Commu~lico a V. S. pt:tra os devidos elTeiéos, qne, tendo
sid11 presente ao Tribunal do Th(;souro Nacional u recltl'~\J
interposto por Bcrtr;mll Doux da dccisno l~essa Inspcctori<!
de H de Dezembro ultimo, t;ue dassiflcou como veronü:as
uourad:J8, ~Jara l'<lgar a h\a de 1:5800 por kilogn:l!llll3, a
mercadoria constante das :~mostrt~s juntas, \'inda de llcrdeaux no '.'apor frnncez Niger t' sabmettifla a dcsp~cho 1:cln
JJoLa n." i07S de 30 dt: i'íoY('liilJro ultimo. como vt•rmücas dr•
];1ti\o t•stanLadas, sujeitas ú 1asa (le tiOO rt'·is Jior kilogramnw,
o nw.·:mo T;·i!mnal n:conlt;•<:::nd" tf'lC as referiuns vcronicas
~ilo t'llVi)l'ni~:1das :) n~o do:: -~Hln:-:. como consL:J do 1'\a:ae feitD
na Cn::a d:: Moc:J~. resolYnu ili11· nroyinwnlo no recun;o. I'
ldnndar restituir ao rc:·onen!i• o q;1e du m:d~ pagou.
·
Deu~ Gu:-~rdr· n V. S. -.Joi'io Li11s Vi!'ira Cansans,7o de Sinimbü.- Sr. Con>rlhciro Jn<pl'ctcr dn Al!ondega du !\i:1 de

Jaueiro.
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~-

69.-FAZE-"DA. -E)l 13

DE FEVEREIRO DE

:1878.

ConccJc permissão a Gonçalo de Abreu Souzi.l Alvares de Barros para, mcdii.lnte certas clausulas, cx~lorar diamantes no lU o Tibagy c seus afluentes.

Miuisterio tlos :·;ug-ocio:; l!a Fuzenda. -Rio de Janeiro em
13 de F,·verl'iro tle :lSi.S .
.Tnilo Lins ViciJ·;· Cans~nsiío de Sinimbü, Presidente interino
do Tribunal uo T!1esuuro Nacional, communü·a ao Sr. Insp;~clur u;• 'i'i!eSOl:r~ria de FaZi'!llla da Proyineia do Paraná
qc:n foi ronct·ditln a (ion'.:<llo d,• Abreu Souza Alv:1res de Banos
pl'rmissilo pura explor;:r d'anwates no rio 'i'iiHlf:Y c seus aí!iuentes so!J a Yigilanci;J e flscalisa~·~o de ;dgum Engenlleiro
'illt' cskja em commissão dn Gov.·r;w Imperi~l, na mesma
prorincia, visto n:!o poúer-sc ded.arar lli:ww;;tinos taes rios,
co1::o re(]Uereu, por ralla dos requisitos exigidos pelo art. 2. 0
do 1\eguJmnenlo annexo ao Dl'ereto n. o 5!J55 de 23 de Junhü
dt~ i87i:i, sendo a referida concessiio feila mediante as Sl~guintes
clausulas:
L" Correr por conta Jo concessionario toda a despcza, indtlsive a que se tem de fuzer com o referido Engenheiro.
2." Nenhum direito terú o dito conccssionario á indemniWi;iio de qualquer prejuízo r1ue lhe possa resultar dessa exploração, ou utJ niio ter o Governo declarado diamantinos taes
rios, c de não cs:abdecer a respectiya administr<Jçào, pois
fie<: salvo au mesmo Governo deliberar a esse respeito como
entender conveniente, ainda que seja satisfactorio o resultado
da 1:wsma cxplora~_;iio.
:). a Terei direito o concessionario it prcfercncia no arrendanwnto que ~e propuzer fazer, de lotes d1~ ti'!Tcnos, em iguai<b!l· <k co11diçlíes com outros propnncutcs, satisfeitas <ls condi~:ões Jega<·s; snm prcjuizo, porém, da i!UC c:ai1c aO:' occnpantes
ou pos:midorc~ d;: zona em qw: csliYt•rem compreíH:ndidos
lal's lotes, na fórma dos arts. 25 a :28 du citado Hcgulamento.

Joao Lins Vieira Cansansclo de Sinimbli.

I\.
t Js

70.-FA%1~NDA.-

E:,z 13

DE FEYEUEII\0 DE

lnspcctorcs das Al:·andesas f'stno subordinados :.ws

da~

1878.

Thcsourarü:.. da-.:

rc::::;pcctiras fil'O\iucias.

l\Iinisterio dos Negoc:ios da Fncmla. -Rio de Janeiro em
13 de Fe•:<'l'c'iru de 1878 .
.fuão Lin~ Vi1'ira Cansausúo d" SinimJJú. llresidente inêcrinü do Trilmnal do Thewuro Nat:ional, commuuit:o. ao Sr.

~8
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lnspeclor da Thesouraria de Fazenda da Provincia da ParahyiJa,
em resposta ao seu officio n. o 1~, de i5 de Fevereiro de 1877,
que fica approvado o seu acto suspendendo por cinco dias o
Inspector da Alfandega, Bacharel Silvino Elvidio Carneiro da
Cunha, pelos motivos expostos na Portaria que lhe expediu
em i3 uo mesmo mez; visto estar esse a c to de accôrdo co111
as disposições citadas na referida Portaria e com a Ordc111 do
Thesouro de i6 de Junho de i857, que junta lhe rcrnel!e por
cópia, e que será transmittida ao dito Inspector da Alfandcga,
a quem farü constar a presente decisão, para seu conhecimento c devidos effeitos.

João Lins Vieira Cansansão de Sinimuú.

Bernardo de Souza Franco, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, declara ao Sr. lnspector da Thesouraria de Fazenda ua Província dl' Sergipe, em resposta ao seu olllcio n. o 1G
de 2ü de Fevereiro ultimo, que bem procPdeu devolvendo ao
Inspeetor tia Alfandega, Herculano Eugenio tl•~ Sampaio. o o meio em que lhe declarava não conformar-se G<llll a sun decisão
rt)lativamente ú arrecadarão, feita pela Collectoria da cidade
das Larangciras, dos direitos de 5 "lo tla venda do brigue nacional Santa Ro2a, depois tle haver jú a mesma Thl'sourarin
reso!Yido a questão da ('Ompetencia, proposta pelo dito ImflCctor, c advertindo-o da inconveniencia do seu procedimento.
e dê! obrigação de prestar obt>(liencia ao~ actos da Thesouraria,
por ser-lhe surbordinatlo, e ser a ella qur compete resoiYer
<1S duvidas sobre a intelligm1cia das lei,; e regulamentos tis<.:aes,
emquanto niio s~o :;olvidns pelo Tribunal do Thesonro. E,
porque não é este o nnicn facto pr:1ticado pnr aqucllt~ emprngadu que revela o Sl'll proposito de oppôr-se ús delibera~õc~
da Thesouraria, pois, consta de outra representaçãn de~ta fJUt!
não quer elle reconhecer-se subordinado á mesma Thesouraria, provocando questões infundadas, eom que dá log:n· ;1
eonsumir-se tempo, sem utilidade do servi~·n, cumpre que o
Sr. Inspector da Thesouraria o reprehenda ·severamente [ll'lo
seu irregular procedimento, e, quando elle porventura NJnLinue a insistir no prnposilo de pôr cmbaraeos á exccur:i'1o de
suas ordens e deliberar:ões, o suspenda, sem declarar:~o de
tempo, rlo exercício dn emprego, dando imrncdiat:unente parir
circnmstaneiacln ao Tlw~onro. p:~ra dPiilll'l'llr c~omo o r:~sn
pt~dir.
.
Thesouro ll!~:eional em Hi de .lunl"• ti.~ 18:ii .-Benwnlo de

Souza Franco.

lJEClSÓES DO GOVERl'\0.
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1\ão tcJH direito ;t gr~tlifica(':o o \~crcailor, 11Uc substitue o Juiz uluuicip<.d.

S.' Scc··~o. -}Iinisterio do,; Nc'c.rocios da
l::lneiro ern H de Fevereiro tlc 1S78.

Justi~::l.

- Hio

ll~;

lllia. c Ex:m. Sr.-lkehn·o a V. Ex: .. alim Llú fazcl-o

e·m~tar ::~o Insp,~ctor da TIH~souraria de Fazend~• t!e~s;: pro-

víncia, c;:! rospo~ta au sea oH.iciu IL" G lfu 30 tlo mcz llndo.
que, I'O:l;;tituindo n 'Llb,o;lilui(co dos .fnizt•' },í11 :;icipacs pelns
\-ereadorcs u:na fu;~c\~âo lnhereaLt: no ea/gu ::~ .,,:--,~i·!~(1 UOl.' I~;ai~
\·otr11lo, c :>t·w!o '"Tatttito o mesmo cnr~·o. niio te;1: esse• l'Lmt.:cion;:rio rlin~ito · ú .~Tnti!ica•:i'IO du .T:t'iz. ?,Iunicijl<il qunnüo :;
>'iJJstitw•; <ll'<:i\'SCeJ:do qtw o art. 2\l ~ :L" da Lui n." 20:;:J 1b
:20 lk Scc•'mlmul:• 187!. C:\pn·sso '!l.Wnlo ;to:; "applmllt·~ :;
n;:o qu;ul!o :10:..: \r~·readores, 1ú1u pt;de :-;:·r ~tt::uliado por via
tlc in~~·nJrcl:H~~to~ licstle q:;,~ enn~::gra dc~peza :J~ti'a o E~tl1dn.

N;~da 'u!Js~~~'- c:n11\~t;;ntu. t:o 'üirei~o uru~ ;;~s.istc a ttH;:-:. \r,,_
jli~rceÜl'i'Cill ~~~; {~:J.:S~i~S tiL~{; fo~·e~n. dt•Yi:i[!S. Ct)i1UJ

l'r,:~!Uure~ d
~t·

pral1eava no lt'I:LIJO em CJUI' a ;;al;,;tilllir;,-tO era gratuita.
Dt•us !;uarrlc :t Y. Ex.- Lufauetle Jiodt'igws l'ereim . - /·.<l
Sr. Pr<>itlcnlc tl;: Pt·oviEeia tk ~- i'aulo.

_\. í:!.. - J C:STl(:.\. -

~-:- SetT~o.

-l'Hini:-;lerio

.l;:nciro ,:111 E tle
!~u1 re:bpíJ~ta ;~::

:--;1dll't' () r~!(;~o

ü

ÜtJ:S

.:.\l·;.2:urius da J usLi:~·tl. -

F;;\eJ'I'Íl'u

;f!J:I'i\) d:·

18/o.

;~:11

o;; FE\ :;;;;.:Jl<u Dt:

tle 1~78.

\-~.

S. conl

i.liu de

d;1~;: de~) ~~·o ttll'l'I'Jtil',

iwv~·!' H

Pi't•sidenL· dt) 'friidlil<ll tlu .ii.ll'V ;·t·('i~~tJdu d:~r:l·n:--:a:· dt) ~('l'\-j1;:1 1;, • .ll!r::dt) :J "itp:.l!: il!l' d.· ti>;HL!:(t.!L I ili ,··~·-!'!'J(:;~, 1).'. ·:· .ti~:i;;.:., Fl'fl,' ~~~ c'
t::.::·:;:il<·ili.
tL ·r·; .~t· .. :

.;,.

1

\I

!~~l~;;,·:l~ bc;·f.;}._,:.~~.~· .<;! "~._'!·~:.;:_:/·~·;;\.~,~-:~::~~··,i.~:··,!-:·:.. ):_;·~~~:,>:~,-~~·

·' tl.

""1\.lll <,C 1t)._,.J 1 J.l J,1\L .•. () .. "•' ]J.u ...... .-. tdh ·"-"'c., . .,ll~~HL!.C:-·. do C1;::!.ílll~r~iu, ;,~sunt~:-;~-;~ i:;l !nl~. ,:;i~~·c)ní·i:: {illc~:l
·

;: ]·:

~·;\:,\:~\::.i·. -~;\~~;:rt;i~~::\:: 1 · l.~:~~ 1,:;Ú~::;:~ ;1l:.;~:_i~r~? ~r~i~:~~-~r~'rl_:
D·:c:··~~·-~

.::-:::.

L:::.:;·L;1ât!VD :~.~~ :2:50~ d!_' :) l~~· :)t:LL2!:n:· d:: 2(~~~; I·ur,:;:J

lr~Lu:.'ll!O.::-

tJ~:\rcr~~do::.

~-·!11

.:unta~.

!..DL~

;:ttrH~1i!c~c

;~~~ :·;~~:~~~;,; ~~-1I:::11 :;(;:a~~~~-t~;:;2r~~l;,~;'~d'~i;J ~~~;\~~-~~~~i~~~(l:c~;;;;
Dcc;sccs ele lSíS.
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podendo elles invocar o carncter de julgudore:::, como fundamento du referida isenção, t]Uu não tmtra na clnssn dos
]Jrcrogativas de que trata o art. 6. o t1o Decrutu n." ü:J8i tlt:
:JO de N0vembro de 1876.
Que tambem não jJóde ser alle~·adu, cnmu motivo !Jat"a lai
isc·Dção, a impossilJiliddde de desump:;nlwr ao me,;nw tem:,o
o empregado as respectivas funct~õus u as de Jurado, JJOi::: IJW.~
u exercício das !Jrimeiras cessa pelo das seg-undas.
Que, finalmente, nos casos de nrgencia do serviço puülico,
tem o Presideute cfu Junta o rcmedio de solicitar úu Juiz de
Direito Presidente ll'! Je1ry a úispcnsa dos Duputados ~.;r•rnmur
ei;;us nos tnrmus da Ordem do Tüesouro n. o 127 de 2 de Abril
de 1851 e Aviso n.o 23:3 de 9 de Setembro úe 1859.
Deus Guarde a V. S.- Laj"ayette Roclri~tw:s Pereira.- -~u
:'r. lJresidente da Jm:ta Cummorcüll da capital do l!Hjlerio .
...,;...._.;;\,:.:·-:.F'd•i:/·"".if.v'

S. 7:3 . .,.- HIPEH.lO.- K\l l:>nr: I·'EVlmEmo DJ:: 1878.
Ao lHSIJCclor· Geral intcriun da. 1nsLrucçJ:o Jll'iJnaria c sct:U1Hlaria Ju mw:icipio da Cúrle.- Sobre o pa,.,amento de emolumentos ele <'Crliuücs de
cxa!uc:; iJCraes C.c prcp~~ralorio~.

:2.• Dii'et:íori<t.- ?.finislerio do~ Xegoeio:; do llllperiu.Hio de Janeiro em 15 ele FcYcreiro de 1878.
Tendo em eonsideração o ljUC essn lnspeetoria revreseulou
nos ofiieios üe HJ de Janeiro lindo t\ H do rorrcnte, declaro ;.1
V. S., pnra os de\·iUth rll'eitns, lfUC ficam fi'StahnJccitl<tS as
:lisJwsições dos arts. :;:::: e :3:: d:1s Instrueções cxpediúas l'om
o JJecreto ll." M:JG 1!1\ :~o U.e OutnlH·o de 18G!i. ~~ :1<si::1 reyogado o r:rt. 8. o do Heg·:1lmnento tlos exames p!'Cparalo~ i os
d:\ 7 de DczrmlJro dl' 18i-1.
Portanto, d'ora :·m diante, as ecrtiJues de approv:t(io on
:aos exnmcs, d1•pois ue s::llat!a5 na fóm:a do a:·l. HJ § I."
11." ~) do Regal:llncnlo :umcxo lio lle::rel" H." i::;o;; :::: !J t!t•
Abril de 1870, deve:;t s('r remelliú:1s :'is eompetcntc' estnçue.'
:HTcr:adador:1s para a GI;;Jranra dos cmolnuwntos ta:":tdus no
:; ;jg do Heg·ul:1monto que baLou com o il:'crt'tn !i." i:::iti d.·
21 de AJJril de 1869.
Deas Uu~~nl•; a \"'. :-_:;.- clu . ·t·:.<..' L~·/:n:r.;iu t(t· Carvallto.- S.:: .
.i:nspse:o~ Geral interino da Instrucção ]J!'Üli<tria ~ SG(;ll!H.lal'ia
0o município da COrie.
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ílt.-.JCSTI(:A.-1::~1 j;) DE FE\-EREIRU DE

1\.
Uc:;ohe

1878.

de JlLriJ,uir,:itO .eutrc a auLurid::t.tlc a.LI.minislr<tLir~t d:t
"l)rodncia do Pi:.tahy :: t1S .inizcs jht capital.

lllH t:0nflido

::?." Secção . ..:._ jl[nisieriu dos Nt~g'lJcios
Janeiro em f;) 1!0 Fe,·erdro dn Ul7S.

ti;;

Jusliça . ...,- Hiu de

Wm. e E:o.:u!. Sr. - For:tlll preset1tl'~ a Sua jJagesLade o
llllpt:rador o~ officios de :)1 de Ju!llo, L" e 11 de j_gos~::> do
anuo pro:-:1uw p:•>sado, ~o:: n. os i':, T[8 e!;!), e mais papeis
rcl:.ltiYo~ aos cun!lictos tie allr-ilmi6ío su~citados por essa Prcsidencia com os .T1tizcs de Direito;~ Muniçip:ll da cnpital dessú
provinci:~, l'm COJJSCIJIH'llein de ha,·er o primeiro daqueJics
funccionari<:s <'-OBC(:dido un1!'-lll de habeas-corpw; a musicas
addidos ;i compai!1lin policial, e o seg-undo instaurado proces_so au Comnwndaule c n um Sargento da predita companllJ:J. pelo;; crimes ]ireü;to,; Jti'S arts. 20\) e 2;l6 § !t,. o do
Cudigo Cl'iJJJinn!, e ('OJJJmettidos [lOl' octnsião de serem presos
os referidos musicas.
E o mesmo Augusto Senhor, considerando:
1." Que os pacientes, pr·rtencendo outr'ora a um intLmwto
arti:;tico, c t:·llli.o posterio1mcntc passado a sen"Íl' na mesma
qualidade corno ad di dos ü companllin policü1l, sem .i nramento,
Hew nssent;un::>nttl no livro ::11·~tre, nào pouiam ~cr CIJUiparndos ús pr;t;:as do E:-:ercito, pura licarem c\.clnido~ d:J gaJ:aniia do lwúeus-corpus, nn fórma do art. 18 da Lei n." 203;)
ue ::o ele SeteJJtlJro de l.'li l :
. 2." (Jue ni"io podin ,;er negada <l ('Ompelcncia <lo Juiz ~Iuni
Cl]Jétl para a insta11ra<:~o tlo.-; ;tl!udiuus p:·oe:·ssos. por erim•
d" sua nnture1.a comEmns ,. s~~jrilo> :"' f,·,ru resp<·ttivo, :1inua
qnnm!o puni\,.;_, peL. re.,~ulawt•Jltn ti:: l'llll:p:mlli:J pn1ici:tl;
~lllllíL' !Joll' ln'l!l. na rou!'unnid::dl' UI' Su:t [JllllCl'i:d [lp;;~;1tt~:Ju dp ü u~: C;Jl'~:~·n.l;~, ~uiJr~.· n ]HH'CCt~r d~t Se~~~:o d:J~ ~~e·
.~·oeius da Ju~tie~1 do (~u1.1.~'.'!hu dr~ R~tatlu e~u eun~nlla (!t~ !~ t1c
:nez an1eriur, . ~\t~:ndnr :i;'l'lDr;:r. p:1ra o~ JiH:-; eoil\ t·niente~~
~lU'' ni~o pr·tH't·dl·!!! ~~s HtPn1·ion:Hlo:-\ ('UHIIi(·!u~~ ~~<tU~" ruLlilts
1rreg~il:1rrneat· !'ru:~t·tlf~U u antecessor t11· ,-. E\ .. ~tnhan~
:::Jndo ,,,,J' ,.,,,;, :ti('in u "\''rci<·.in u:1-< :tliriLui<;\"'·' lt:;.-·ar~ <.b~
:lntori:;~!de ...;.

. D._u-.
, r

.. ,~:i

j :Jdi(·i;tí·ia~ 1ltJ:-.: ·~~IStl ...: de qut> ..:,~ i ral;t .
GH:tt .. <· •• • • '·:-•• -- Lujú!JI'!ll' .llod··;,;u ... l'.'!l';,':.-:~.::.:-~------~. .
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l\. 75.-FAZENDA.-E!II 16

DE FEVEREIRO DE

l\Iarca a)10ra para a carga c descarga dos naYios, e seu

187ti.

ancoraclo~ro, em·

· •1uanto nllo melhorar o estado s~nitario desta capital.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em lG
de Fevereiro de 1878.
Em additamento ao Aviso deste :Ministerio n. 0 27 de 12 do
corrente, recommendo a V. S. que dê as convenientes ordens
afim de que, durante a actual l'stação, e emquanto não melhorar o estado sanitario, as cargas· e uesc;1rgas dos na v ios se
façam das 5 ás iO horas da manhã e das !.I ás 7 da tnJ'(le; e que
os navios estrangeiros surtos no porto sej<lm obrigado~ a
ancorar, afastados o mais possível do litoral, desde a ilha de
Willegaiguon até os rochedos das Feiticeiras, guardando eutre
si a maior distancia.
A estas providencias V. S. acrescentarú outras (JUe lhe snggerirem a sua experiencia c zelo pelo servi1.·o publico, 'olicitando autorizarão para aquellas que excederem üs su;:s attribuições.
Deus Guarlle a V. S.- Gaspa1· Silveira. Jl:lrtins.- Sr. Conselheiro Inspec~or da Alfandega do lU o de .Janeiro .

.\. íG.-

FAZE~DA.-E~1·

lti

DE FEYEHEI1;" DE

loiS.

a. l\Iinisterio dos Negocius da Fazt>mla.-Rio de Janeiro
'Uc Fevereiro de 1878.

L'lll

18

GasjJar Silveira Martins, Presidente du Tribunal úu Tlwsouro Nucional, communica au Sr·. lnspecttH· da Tlwsouraria
d•\ Fazenda da Província da l:lahiu qu•· o mesmo Trillunnl,
tendo ]JI'Pscnt" o ret.:urso transmittiuo com o sclt o!Iicio H." 1::n
de 1!) df' Novnrnbro últirno, int1:rpos1o por i\Ianocl (lonw~
Co~ta ,\:C." da tJ;·cisão do Jn,;pectnr da AIJ'arlfk)'-'t Ja dih1 pr·nYincia, qtH' lhes neg·ou a restituiçüu_tlos direitos de ··:,;yortit~:io
que foram obrigados a pagar por :iL;OO p:~ssnros mor< os, cttews
de al(Todão qnP sulnnettcrnrn a d;'spneilo pela nota n. 0 29\l
de 25~le Setembro de 1877, resolver r dar-lhe proYimenlo como
de re;-ista. na fúrma do 3rt. 76i, 31. o do Regulunwnto dl' 19 de
Setembro' de 18ü0 para ser resiiluida aos rr>correntcs a
quantia de 15,)000
inde-;;id,ur.ent;• lhes foi exig-ido, ;-isto
não estarem os p;;ssaro~ ,-;,,-ns on Jnortn:·. snjí·itos .1 dir,jio.~ dt•
cxportadio de ronforr11idadc t.:u!n o disposlu Ho art. n l1:t Lei
n.u ~tií.O J.~ ~2 lk Setcm!Jru <ll) 1870, u n SfiCdiva t;.:!J::lh< .'i.

que

Gaspar Siivcira. .i[u.nitio'·.
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?-i. 77.- FAZENDA.- EM 1.8

DE FEVEREinO DE

1.878.

Dá provimcntG a um recurso de decisão da Alfaudc::;a do Rio de Janeiro
ácerca de um despacho de popeline iie-Tiiiho c Bcda.

l\Iinisterio dos Negocies da Fazenda. -Rio de Janeiro em i8
de Fevcrr)iro de 1878.
Tendo sitlo presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Heymann & Aron da decisiio dessa Inspectoria de 17 dr! Novembro ultimo, que classificou como terido de algodão com mescla dt; seda para pagar a taxa de 15!,1000
por kilogramma, a nwre:Hloria t·onst:mte da amostra junta,
vinda do Havrr! no vapor franccz Belgramo, e snbmettida
a ae:.;paeho prla not;J n. o :i27!í, tlaqildln rnrz como popeline dt!
linho e sr~d:<, sujc!tn ú taxa dt! 3:S2f50 por kilogramnM, o mesmo
Tribunal:
Considt!r;nulo que nwrcadoria igual ú de que se trata tem
sido tlesr1achatlil por f::~ctnra, por sr!r omiss:J a sua classiticarno
na tarira;
·
Considerando que em casos semelhantrs se deve recorrer
ao proeesso tlr assP.mcllwr,ão rstnlwlecido no art. 16 das preliminan~s da !:~rifa. L' sú no c::~so de niíu poder ser asscml'lhmla s:• tlrYPrú· drspaclwr por fnctnra pagando os direitos de
:30 por cento ad valorem:
Hesolveu dar proyimento ao recur:.;o e m:mdm· que se pror·c·rb no:.; tf•rn,os do rl'fr•rido art. 16.
O que communico a V .. S. para seu conhecimento c deyidos
dl'eitos.
Dens Guarrlr a Y. S.-Gaspar·Silveira lllartins.-Sr. Conc;eJlieiro Insp1·c:1nr tl~' AlfiiJHlegn do Rio rlP Janeiro.

_\'. 78.-FAZK\'DA.- EM 18 DE FEVBHEIIW DE 1878.
Dt"1 pro,·imrnto a um rrcnrso de dt•dsiio d.l J~lrandcs:a do Hio de Janeiro
<ou r c despacho de chapi·o' •I e >oi.·

Ilrinistr•rio do~ :=\egorio~ da Fazenda .-Hio .de Janeiro rm
-18 tlt• Ft•Yt•rf'iro dr· 187R.
Tt'1!dn ~ido presente no Tribunal do Thesonro Nacional o
recurso il!terpm;to por Manoel Antonio :la Costa Percir:t da
rlecisiio dr•ssn Inspectoria de 6 de Solemb:·o ultimo, que classificou colllo chapéos de sol de seda para senhora, sujeitos ú
1axa !lr L5200 cada um, a mNcadoria constante rla amostra
que devoJyo, ,-inda do Havre no vapor francez S. illartin,
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o snhmottid::~ ::1 desprlCho em 20 de .Julho do :1nno Jl::lSs:lcJo. o
mesmo Trilnuwl:
Consi()eranflo qnr· o nrL. 12/l:; da Tnrifa dn;; Alfan;lng~JS
c;;talJc!cee ínx;ls din•;·sas pnra a:.; trcs rrnalidaues de clwJH'os
de sol, de (( linho e <.1lgndUo:-Jc lii-n t1c :'ed~ ))-, e não
ostalJc!cec taxa cspccü11 para os que for,•m de tecidos mi\tos.
c neste caso prevalecem :1s rcgTu" L" e ,-;."do <•rt. l:i;
Considerando que o nrt. H nilo é applienyel o tecidos. c
unicanwntc a merc;ulorias qnr> li'm matcrins diJTcrcntos rm
suns compnsirõcs. e r1tw sn niJo po(km disíinguiJ· como nos
tPei!los:
Hr:.;olveu dar prm·illlento ao recarso e m:mdar dr':,pacllnr
os r·hajú'os dn sol de que se tnda. guardando :-;s regras 11." c
;),"do ill'l. 15 das UÍSjlo:·ir,ues j)l'PlimiJJn!'C,;, ([llr' SilO ;1pplir·;1Veis ao easo dos tecidos mixtos.
·
O que commnnil'o a V. S. parn sr,u ~:onlt!?cimento e deYi<los
dl'eilos.
Drms Guardn a V. S.- Gaspcw Siiveim Martins. -Sr.
Consr·lheiro lnspet:tor da Alf<1ndt·ga üo Rio de Janeiro.

~. 70.-l\IARINHA.-Avr'o

DE

18

DE FCYEn:m:o DE

1878.

Dr.termina a rctluq·ão do numero de aiumil0:-5 dn. Cn!Je.:Y!n l\";lv:tJ, n~ J'órma tlo
respectivo rc.~nlaJ~:r·ntn~-·- --

:J.a Secção.-~. 285.-Ministerio do~ Xcgocios da Marinhn.
-Rio de .Irmeiro, 18 dn Feyereiro de 1878.
Com officio i1. 201 de H de .J~neiro nJtimo, V. S. remei teu
;, Sccretarin de E::.lado uma n·Inrão (cópia junta) de 12 aluniJ\0,; desse collegio que, tendo de repeli!' o 1." mmo c exeedidn
ú idade à e 15 annos, acham-se 11:1,; condir,·õcs de ser elimiuarlos;
porque concluiriam o curso com idndc compJ,·ta de 18 annos,
superior ú prefixada para a admissi:íu na Escola de Marinha,
segundo o disposto no :1rt. 1:~ ~~.o do rcspnr:LiYo regula1uento.
Examin:Jda a qucst::o, eorn d1ciio se reconhece cíue o
art. 5. o ~ 3." l;O lkgulamenlo du Collegio Nnv;~i exige do eandidnlo ;, matricula no i. o :mno tnais de\ 10 n menos de li'i
annos, ao mesmo tempo que o art. 17, no varagn1plH1 unicc,
não a·dmiltindo, sen~o no 2." anno, os mat.rieuhJ~H.ios que
eontnrcm mais quo essa idade, implidl:::n:ente vrollibe o n:petição no Lu ;:m:.o a CJll:ll'Sqn<T a!Lnn;:os em eircmn~<ancins
identiea~ :"is li o,; J :2 (!e que ,;e tr;:ia.
Cr.mUnados e~tes dou~ artigm. condnl.'·sc: que o nri. 22 do
Hcgul;:
':ento do Co!leg;o l':~:n! s:·, ':Jutoriza a reJw'it:iio do
0
1. anno no!:' nlumnos f111C forCHl JiJ~n~_jtc~ de !;J; o c1u_~ :·:.::tú
de perfeito accôrdo eom a di,;p 1:-<i{:ão l!o art. l3 ~ ·~." rJ; 1kgulamento tla Escola de 1\Ial'inlw, fíHU excluu l!a Jlr~~·a de
::~spirantc o c~:ndidato m::ior de i8 ann0s; ldad:c flllC\ seria
0

:;;;
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,•:;;cr·diuQ p.·lo [tlnmno do Colleg·io :XaYal rpw r•·peli"se n
1. o anno. Lendo mais dr Ui annos.

Em vista, portanto, das cxigencias üa ld, devem ser r liminados d1~:-:se esl;liJclcr~.imenlo os 12 alnmnos a rjt!C me rcfi1··,.
e assim la:nlwm os ~eis eujos nonws v~o em addi!amrnlo na
Sllpr;Jmcneian;Hla rcl;1~·ão.
Ainda com refercncia ao Collegio .i'iavnl, e tt·:-~do presente o
o!Iicio de V. S. n. o :n:: datado tle ante-:10ntem, c o mappt!
organiwrlo no dia :m!cccdentc pnra s<" conhecer o est:1do
ell'cctivo dos alamnos nav-aes, previno<! V. S., para seu coniH!Cimcnto c d1·vidos effeito", (j\1~, re;iliz<Hl<t a eliminação
dos 18 alumnos, fnndt1da n:~s dispusi~c\.•es do regulamento I!
inuicarlas pol' Y. S. no mesmo mapna, o ,;ell nu111ero deYe
reduzir-se a 60, ,;endo ;)Ü c\ ist.t•nt,~s ,. JJW1~ quatro en.~a ilt<!ti·icula autorizo.
O alumno AlhPrlo de Assis Fignein~üo, que ~c· acl!n doenl•·lica induillo Pnlre os que t~m <lit·cilo ú litatricrrla. \"isto que
ai])(b n~o t•siit ~·omprchendido na uispcsi!.:ão do ;Jft. 'k:l do
Regulamento dn Escola de l\brinlw. c·xtemiyo ao Collegio
Nav-a!.
·
A reduecão Llo numero de a!Lmmus a 60 ni.in nóue dei:;;nr
de ser feita. attendcndo-sc its informar~õe" . 'Uê me foram
d;;das·por V. S. c pdo mccJ:co do csta!J~:icc!mjnto, m: q:ta''',
em res:.1mo, são as seguin~es: 60 foi o nttmero de alumno'
primilivamcnlt! !1xado er>', AYiso ue 1-l dn I"evereiro do anuo
pussat!o, c ,;e e,;,;e algarismo postcrionucnlc !'levou-se a 7~,
rnzõPs ele quidade para c·om os jovcn,; -..i ::do das província~
assim o exigiram.
Desde a iustallação ,;o Collcgio .\'aval, opinára o re,;pcdivu
meuico que o edificio não compol'laria maL:: de 50 a tiO alumnos, tcndo-sr' em consideração o,; precei~os llygienicos. Entretanto, angwcntado ess0 numero, fôra tJté necc,;sario conYerter em :.1lojamento a sala dc;;tinada para enfermaria.
Conclue o mesmo medico declarando que eonlinúa a considerar cxcr~si,·o o numero adual de alumnos c propõe que
seja mantida a lotação primitiva de tiO, afim de: evitar-se.
Jlt!!a ngglomeracão ele iut.li·;iduos. u t.icsenvo!Yinwnlo tle cnfcrrnidaues pro:ú·ias da esl~trão c:Úmosa.
Sem pre:nizo. )lOrtanto, dos t.lircito>' do.;; :.iü aiumnos qn:~
ficau1 no t·stabelecimenlo, feita a diminar,ito rios que [ICnlcram
C!iSI' uin·ito,autorizo V. S. a ad;:!i\:j!' '.IS 1!.\latrnaque aeil;l;t
me retiro, e s~o :
1." Adolpho Victo:· Paulino.
'\
2." Carlos ,\]Ynl'!!S de Azcv,~ün :lfar;l'lh. \\.\1·l. í." :;; ~."
:L" Augnsto dos Santos Porto.
.
\.. " Eurir·o Pe1:roso Barreto de ,\llmqt;erque, art. 7. o~~-"
Estes

pnsto

qa;~t~·o

art.

;i[un1nos s:.o prr•fcl'idn'

t~nl

\~Íl'tncJ.e

do

di~-

1. 0 e 2. 0 üo l\c:.:·~:l:lntento t[o Cotie~io
_\~~l\-~d~ po!~riUC, feita a cl::ts<He3r:::o ~~os tPnno." PX.pres'.sn."
;1o

nrssc~ arli.~·i,:o

i.".~~

lhrs eon1pctir;io os

1n·:n1eira~ 1og·;;rl'·~.

llcns (;naruc a V. S.- Eduardo d,,
l'l'l'ior uo Collcgio .NaYa!.

.twlrurl~

<AA:AP c'V\:1'\·P

Pinto.- Sr. Di-

~{j

DECISÕES DG GOYERXO.

0r.::ani:-:.1(i.) do

~~~-~~?!iO

d:J:; J..ci:;

:]llf~

interCSSJ.Ill a.G

).finistcrio da

.J ustir:-:1.

í." Scr~i:ío.- Ministí'rio dos .!\""PfWCios <la Justiça.- Rio de
.T~:neiro e1:1 18 de i·'evcrci;oo de ·l8itl.
·
,.'l'l':j·•r''l Ol"""''lÍ'"''"lii'l

l\e)'I'I"!Orio r!·,, I •'Í'

])-•(!p··tos

'l"''T-

::<;~;,);1:0,·,,· tfa;_:;r;::~;. i:r;<:i,;õl:~, <r;,, ,;:,·t,ll:;.l;:(·a:'n â~lttii~ ~"o~L

(lreeuitos 'o !ire us :.liven:ns <:~smn;Jlos <1 cargo deste Minis<rrio.
:}ni ..;_t!t!C i;,. ~Jo Í!H{)ortln1t(~ ~.d;:-:i(1in t:ü!lJfd" nas font(•s oCi~
ei::e:-:, c co!nlJrel!~-'}J~i\-;J de n1nitos :1c~os fFl(~ nãn Hgul':Hn n;:;s
coli:•tt'"ÜrS in1pres::;w-:~ rc,..;ulla:·;·! grand<· t'aeiiidade e Yant:.:gt~JH
i;r:rn o~ irai~niitos da ~~(~<TCL;Il'ia_. e ('lfl geral (Jill':! as elasscs a
(jt:c r:l11: [!IÍdl! ialcrcs>:IL fwjn \-.S. d(: ineulliiJir d1;us emprngados d~; nu:siJia r:'p;:rti~. ~ .o_, que lí;n !l:n·ct:•r(~fl1 ;:pto~. úa

urg~lniz::t~~o d(·~~~e !.n.tb;l!J:o, r~·,r;l t!l!S J1oras do e\pcdicntc,
a:tenta a im]Jussibiliuade ti c C'..~(~Ul<li -o de outra f(írm~.
;~[;~st:~ s:·t:tid:} dnrü y·. S. ::s in.:-;ll'l~L(~õcS ncce~:-:rn·ias, qti•'
'-'UD!Ilf'tter:i 2 minlw <liJllfOYaçiio, dcc!:Tando neJJas o q LH'
p;,;·ceeJ' e:;r.vc::ientc pnr:1u bom dl'scmpcr!iw di!Ssa Cül•lmiss;t,,,
que :<•n::n i' o:· mt:ito recommcndnda.
JJeus Gu:;rJ.,. a Y. S.-Lrrfayette Tiod;·igues Perâm.- A(>
Sr. DL·cí~:or .:~oral in:L'J'lno da .:Se:;retarin de Estado <lo~

~\~egocics

dn .ru--·U(~a.

Direchria c;.:-r:d d'-'s ~'\eg·ocios da .Tnslka. O!ll i!l de F1:ver~ilo de 1878.
·

Hlo de Janeiro

lilm. ,. Exl!l. S:·. - T-:m cump:·imento do qnc Y. Ex. sn
>Pn i u d,-":·;·lninar em ;,,-;so de• hontcm, n;:sso ,;s miios dt> Y.
1·~>:. ns lJtlses pn.i'a a org'ttHizn:·ão do ~{f~Jl!-rínrio da L!•g·i~l:-~·:tn
Ptll~ ínte~·!·s:-:a nu ~~rinis:r~r!o da .iusti1·:!.
' .; ror :·s!a cceasião cumpre-me j1a:tieipar ;i V. Ex. qw·
;·,;rnm desig-n::dos o Dr. ;-\.•Jtunic Herr~ul:.;w de Soaz:t B~nd,•ira
Fi lho e José da Cosl:: (>rv::Jhr;, par:l s:). eneal·;·egarem da
:·(·ferida o:·~.::;:1niz:·ção_, qnn, Pstou bn1n ect·to, Jrão Ut~ exeentar
c:om o st•u eosttun;:du :~~·lo, 1'e fJUC jú Y;lo dando proYas.
iuiciand:, o~ ir<:IJalhos [Jrolim 1uaros> eonl"orm:· ae:~b::m d1:
communicar·me ..
Deus G::<:;·,le a Y. E',.- 1lim. ~)· Exm. Sr. Consel!JI'iro
1 ~ftWl'lt.l' Ho:iri~·nr•s J.','rcir.:. :\Iini,tro c Scr:r·ct::rio de Estado
d-,,, Xt•goc'os d:·t Úl>li(~<~.- jos1' Ueutu r/a Cunha F'iquâJ·rrlo

,J Nllirw.

BASES l'AIL\
' O!:f..\.:-o-IZ.\1)_\o !:O I:Ei'EllTORIO D-\ LEGISLAÇÃO
.sn;,:nE _\sse:.rrr~·o=-- .\ c.\~.Gn L·o :\ri~IST!·:n~o DA .Hh.;TlÇA.

O Ilqlltln:·io, ,·,;c1·i!:io po>· oniem ni;Jh:l!Jeiir-a. t'omp;·elwn,Jor;i todo~ "-' :1~.-anJ:dP.< ,·. '""lilJWi~:llci;' 1),· 1\linisteJ·i" li;;

.lil~iif,'a.

·
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Sobre e~d:1 matcritJ se far:í o lt·:msnmpto de todas as dispo'ir:õe;; Yigrntcs, de~pacllos c pareceres, que contenhnm
doutrina, e consultas da Sccr,·ão de Justiça do Conselho de
Estado. ·
Qu:1!cruc·,· da~ di,;posições serú litteralmcnte transcripta,
quando não l'lir cncontrach nas collccr,·ões impressas na
'.i.\png·;·apliia NaciOIWI, e niio seja materia rcservaua.
l~::t :'t':ar,:io n c•1dn ran•o ch: legblnção pcrtcncen te ao
.!\íi;:i'tc~:·io l;:l Jn:Uça far-su-ha o t!gc•iro lti;;torico do seu
,;y;;;cma c ci:::.;c;:,·oivimenlo.
·Em ap[wndice, uu t•m notas sep:!;':lclr:s pm·Jinhas ele lliYisiro,
n:t:< 11rop;·ia' p::g·in:lS elo B<•periorio, se J'arú mcn::ão ele tndo
qunn'o aiio c·ou:Jcr na dc,ig-Jwçiio ::lplla!Jctka e resumida ele
c·,,da m:llcri:l, indicando-sP por IlilllWrcs a correspondencia
.
.
entre ,.,ta e :~~ notas ou appewlit'l'.
,\ Jegislaç:!o revogada 'crú l!geiraJIICnte in1lie:ltla como
detn·.•n!o liist~!l'i~o " meio de I'<Jcilitar I]Ltalquer estudo
I'Ompar::lin:, que no futuro ;;:c h:,j.·1 de fazer.
o ik. Antonio Herculano c!:• Souza Bandeim Filho c .To;;~·~
lt:l C"~'la C::n:1!!:o fic:~m c:-;:elusivamcnte Cl1C:11TC'g·;ulos da
org·:mizar;;-10 tlo Hepcrtorio, r. por este lrnlwlllo, cxeeutndo
f ·,r:l das llor:b ::o r\.pctlientc, c sem jJrcjnizo das runc1;ücs que
e;;c~rcet<t na Secr·cla:·ia de Estauo, perceberão uma graUfica1.~ão
cot'l'e'<pondente ú importancia :!o mesmo tr:1balho, n fJUL'
H~iú j!aga po1' nma n~z s,·nncntc, ou em mais dn uma prestal:ã:J, eourormr. ff1r àetcrmina<!o. solicitando o Go-vc;'no o nece;:s:1rio crcuito do PotcCl' Legis!::ttiYO.
Aos mesmos cneaiTcg:Hlo~ se rranqncnri'io os livros e papeis
neccs,:nl'ios, [t!l'rn do' auxilias q uc solicit:u·em da Directoria
Ger~!.

'
•
O !kpt•rlü>'iO c:crú impresso p!)r eont:: do i\Iiuistc;·io 1l:i
.lustira. c ôOh as vi·<tas c eurrccl'i10 dos mesmos c:ncarre~·atluc:,
!J:ll'~ Cnj;: g-raliftc:H;'io Sl~ a! tender;\ a este :lCCJ'l'~tÍil.W de~ scrYiÇO.
Q~J:<c~o:quP;- mo:lilicnr;ões on llH~llJOrnmentos, que parccrrem
c:om·::ni:·nv~s, tllir:mll! :1 org:mizn:::io do trahalho, serão feitos
de ncc·ôruo con: n lHrectoria Geral.
Dircct<Jria Gcr<tl d~ Secrctnria rlC' ~~st;ulo uos :'íeg·ocios rla
.Tustif~a ('m 19 de Fe\·erciro ele i878.- José Bento da C1.mha
i•'ir;uáiredo Jnnior.

:\Imistcrio elos ~r:~·!)eios
:1:• Fnyereiro di' 1878.

d~

Jns!i:·n.- Hin d,, .Tm1r:iro rm !H
·

.

-

....---- .. :
06' ll.C!fH'cftDi·w
/

·

. . -------~

A;:proyo :<s IJ:!S!'S par.1 a mf:·,~ni7.DÇ:to
-tb - . . ··
p:•rttme<'n1,• ::o ::\iini.,lnrio da.lu:-:t1çrj.• eo_mo ctnrs1:1 da
·

Lr'g·i~la:::io

~
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cópi~ .i unta ao seu officio desta data, c fico inteirado dá do!'iAntonio Herculano de Souza Bandeira Filho c
Jos,j da Custa C~rva/ho, p:u·a a cxecnr;ão desse tralJall!o, '!lll
que descnvoil"erão seu zelo e dili.éWnci:J.
.
~nal/:'o do Dr.

<J

Deus Guarde a V·. S.- La(ayette Rad1·igues Pereira.- Ao
~'ir. Director
Geral inter-ino d:t Secretaria de i<;8tado dos N~Jgo
cios
da J us!iça.

Directoria Geral dos Negocias
P-111 20 do Fevereiro dl' 1878.

d~ Jnsti(·a.- nio de .l:mr i m

Dt) acc,\rdo eom os avisos expedidos v•·lo Niinisterio da
inclusas, foi Y. S. designado
para, eom José da Costa C<~rvalho, organizar o Huj:eJ·torio da
Legislação,
interessa
ao dito .i\Iinisterio, segnntlo as lJnsr,
lambemque
.i unto
JlOr cópia.
que
Espero quo V. S., curre~pondentio ao conceito t]ne '-'Sl<l
escolha revela, des''lllJlüitlwrá mui s:ttisfactoriamen ~~~ "
imporíante tralxtlho, que ora é conHndo ao seu rceon1Jocidu
zelo.

.Tn~tiça, e constantes das crípias

Deus Guarde a V. S.- Ao Sr. Dr. Antonio Herculano de
Souza Bandeira Fillio.- Josd Bento da Cunha Figueiredo
.Junior.
Identico a José da Costa r:arvalho.

:.V. K2.- .THS1'IÇA.Pede ao :.\linislcrio da

Gucrr~

E~r 19 DE FEVRnRmo

nr.:

18i8.

informaaües soh:·c o presidia d" Fe.nJ""''o "''
:Voronha.

-1.' Secção.- l\Iinistcrio dos Negocias da .Tusti(/a.- nio
Janeiro em 19 uo Fevereiro de 187~.

r],,

Illm. c Exm. Sr. -Tendo ~ido transferido parn o .i1Iini~Lt·r:o
meu cargo o nresidio tlt' Fernando de Koronlw, pelo Decr.,:o
n.o 6i26 de 3-dn .:\o,·üml;m ullimu, :• eonrinrlo deslk log·u
providenciar sob ti) as lJ;;ses de sua reorgauiz<lÇão, adoplnnrlose ;Js 11ll'tlidas pro.visorins qun exige a urgencia do caso, rog·u
a V. EY. se digne df'c/arar-nlt~:
1." Se consente o i\linistcrio da Gucnu qun con!inu,~nJ a
funccionar á disposi:·~o do tl:l Jnstir::.:. no referido ll!"P-'i<li()_ os
e:nprega:los 1ni/itnres. tfUO ;dli ..;CITem nctunLn:::l!.e. ("lll:l as
vanl~geus do que goz;nli. ríu•mto <tos Vlmc·iJtJnn(o,; lills .-::•u,.;
/.10:-:!oi:, arü que ~ej;Í o jli"C.,;dio tlelinitil·<~mutt~: J<·Mg:ll!iz:ui<l.
::?. o Qual o destino, que s1: dcv<' dar aos pn•sn.;; mi/Unre',
que se :Jt'llam recolhidu::; ao prcsidirJ, e como h a de sr?· f't•i 'o o
<1
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p~g-amcnto das respectivas diaria;;, cmqunnto alli se conserv:~
rem, lJcm romo se do rrcdito transferido para o Ministerio da
.lnstir:a SC rlCVCJ'Ú Ücdnzir a !JU:mtia /lxada para :"e!llCiilanle
dc~pez<l, Jng·o rJnn os Jll:~,;mos pn•sns saiam do prr·sidio.
Deu~ Guan':• a V. ;~\.- La{ayette Ilodrigucs Pereira.- Ao
E\m. Sr. )larqucz dr: Hr~fi'ai.

~.

83.- .JUSTIÇA.-

Sobre a

dj~trihni~ão

da

19

EM

lcgi:da~ão·

DR FEYEBEJ!10 DE

do Impcrio ::tos Juizes

1_n Sccriiu.-Ministerio dos ~c~ocios
.l:meiro L'Ín 19 dr~ Fe\·erl'iro de 1878.

1878.

~funicipacs.

ua .Tustira.-'- Ptio li:.•
·
•

lllm. r~ Exm. S;·.- Em :·c~p::s~a ao offie'o dn.H do eorrrnlP
declaro a V. E\. qw· não lw Ycrb;r na Lei r:o orr,:amrmto para a
distribnir:ão d:: eollcc(ões completas da !egi:d<H;:ín iJrazilrira
Jll'los archivos dos .Juizes .Munir.:ipaes do In~pcrio, pdo que não
púde ser snlist'eita a rr•quisiçiío do Juiz :\Iunieipal de
Vnlcnça. A quol[l marcada no § :i." do orç;nncnto destr·
)[inisterio é apenas sufiiciente para a disirihniç~u dns Lei> e
:Jctos do Gnyerno pnblieaclos dentro do e'\crcicio.
Deus Guarde a Y. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereirn.- Ao
Sr. Prrsidenle dr~ Província do Rio de Janeiro.

l'\. S'L- JUSTIÇA.f)~

E~r

·UJ

nE

mur.r.;rr:o

DE

l8i8.

.Tt:izrs t!,• DirPito ntio t1~1~1 :1,il:rh de cnsto. •Jll:l.Dflc v:in prr'~idir n .T11ry~
" t!cnlro t.!::t rcspoctiYa t:omarca ou era oulr.:J..

Illm. e E:-.:m. S:-.- Em resposta ao oflicio n. 21:3 de :li do.
nwz passado declaro a V. Ex., a lim de fnc: -o eon;;tnr no
Juiz de Oircito d:1 r:om;1n·a d<' ItniJUi, nc':'~a lJI'OYincin, que
niío pt',de ser atlendirl:J a sua rcr·lama::iío su!J!'t' a rc,lituiç~o,
que llv> foi h:postn, Lia qu;mlia despendida eom o st·u tr;ms0

porte n:1 lanc[w .Jejuhy, \ is'o rJUI' os .Tuizt':' de llireitonno têm

ajl~d;! de cu::;:n, cp..!il.!lic -:~1: p~·p;.;;Úlir c .:n~·y de;ll,~·o tl:1 rn~J:ceti
\ ~~ eon1[t~·i.··;1 o;: ~·.nl o~:t~·:1.

D<>US Gu:•;·:k a Y. E\.- Lrt{a?jette
~r.

Pt':'=--iden1e da :>i'oYinci;:

Rodrigues Pert?im.- .c\o
flit; ~~r::ntle do SuL

d.·s. f>(·tiro do

li O
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N. 8a.- .JUSTIÇA.- EM 19

nE FEVEnErno nr.:

187R.

Applica-sc o art. 1Gí do Rcgulamenl.o n. 0 120 de 31 de . .Taneiro de 1842
aos presos· e_scravos que se sublevam.

:3." Secrão.- Ministério dos ~egocios da .Tustir-a.- Rio
dt~ Janeiro em Hl de Fevereiro de 1878.
"

No officio junto ao de Y. E.\:. do ;]1 do mez findo consu!Lon
o Delegado de Policia do termo de Yns~ouras se pé>de infligir
o ca~ttgo f] e açoutcs aos prc$os escra,·os, quo se sublcYam.
Em resposta declaro que, co:uo bem entendeu o Chefe- do
Polida dessa província, o castigo ;1pplicavel a tac' rwe~os t; o
que se acha prescripto no art.. 167 do Regulaml'nto n." 120
de 31 de Janeiro de 1842.
Deus Guanlt~ a V. Ex.- La(ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Pre~idenü• da Provincia do Hio de Janeiro .

•

:;, 8G.- JUSTIÇA.- E~t 19

DE FEVEilEmo DE

1878.

Soilrc providencias rrclamadas pelo Deposita rio Publico.

2." SccrTLo.- Ministerio dos Negocias tla .Tustir.~.'l.- Rio
de Janeiro em 19 de Fevereiro de 1878.
Com o officio de 1:1 do corrent.' transmitfiu Y. S. o requeriruento, IJill que o Depositario Publico recl11ma providencias
po_r falta de accommouar:õcs p:w:-~ rrct•bf'!' os ohjertos reco!lwlos ao Dt~po.~i!o.
Ein resposta declaro :
Que não ha verba na tei do orçamento para pagamento de
aluguel de casas para tal fim, nem proprio nacional pertenenntp ao 2\Iini~terio da Justica c ilpplicavd a esse mister;
Que as despPzas com ca"sas parn guarda uos referidos
objectos correm por conta elo Depositnrio, e que para compensar tacs dcspezas a lei lhe t·onfen' tlircito ú porcen!agem;
.
Que, portanto, se os aclunes anJWZt•ns ni'ío olferecem as precisas accommoclações, pela afíluencia de llepositos_. é dever do
peticíonario providenciar, sob stw rcsponsabiliuade, pnra que
não sofl't·am os intercss;Jtlos ;•
Que, linalmente, se lla objectos, c·ujo deposito data de mais
tle trinta annos. cumpre ao Depositario re:ruerer no .Juiz comp8lentn a:; pro\-id;mcias cstabdecidas nos ;:rts. 39 e .'tO 1lu
ÜCC!'do n. o HiO de 9 tl~ i'.Iaio de 1812.
Dons Gnnrdc :-. y. S.- La(ayette Rodrigues l'erPirrc- Ao
Sr . .f <l iz de llir•·i!o da ! . " vara cível tJ[I Côrte.
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N. 87.- JUSTIÇA.- EM i9

DE FEVEREIRO DE

1878.

Proviucncia tiObt·c o.credito votado para as despczas com o prcúdio de Fer•
na~do de Noronha, c sobre a. rc~pecti,·a escriptllra~ão.
-~

'1.·• Secção.- Ministerio Llos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro em :1.9 ele Fevereiro ue i878.

Illm. c Exm. Sr.- .\ccusmulo o recel.Jimenlo do Aviso de

6 (lo corrente, em que V. Ex. communica ter passado para o
1\Iinisterio a meu cargo, t'tn virtude de solicitação elo da Guerra,
~~ dsta do Jkcrcto n. o 67::20 ue 3 de Novembro ultimo, o

•

l'redito, marcado na Lei de orçamento. para o presidi o de Férnamlo de Noronha, e ronsulta quanto ao titulo com que deYe
"·L'l' classificado o rcfel'ido credito, dt~claro a Y. Ex.:
1." Que, llc~ndo inteirado de semelhante <.:ommunicação,
Jtão púde todaYia o Ministcrio da Justiça aprecinr convenien·
temente a mnteri;1, sem t[\lt' lhe seja presente uma dclllon;;lração especificada de toda a despeza feita vor cont;~ d;1quclle
tredito, dentro !lo actual cxeu.:1cio, pefo que rogo a V. E-;_.
m:mtle organizr.r a dita demonstração, a Jim de me ser transrnittida com urgencia .
2. o Qtu:, emquanto não fúr reorganizauo o prcsitlio, e o
Po(lcr Legislativo não concctll'r ao orçamento do I\iinbterio
da J u,;ti1;a, eow::igna1:iio propria, tlevu o rd'eri1lo en:dilo ter
uma cscrijJtura<,;ão espe<.:ial com a rubrica- Prc:::illio llt: Fernando tle Noronha-, licinHlo a'sim :::c·parado tlo orçamento
1lo Ministerio üa Guerra.
·
DCL1s Guaruc a V. Ex.- Luj'ctyctte Rod1'iguc~ Percil'a.- Ao
Exm. Sr. Gaspar Silveira ~:lartins.

s.

88.- .!ljSTll_:,\.- E;o,r :l.!l

;J.:l Src~--ã,;.- ljtini:·!,_~rio

dr .lanr,in;

t'l1l

üos

m: FE\·EnEH:o n~::

:\pgo:~i(•~

da

187o.

Justi~a.-

Rio

19 tll' FUVI'rCil'G UC l87S.

Cü.u';indo rej.;rimi;· ''"'·enml'nte ~~" praç;:s elo eorpo s·Jh se.u

~Oli1ffi~\l1dfl.

íjUC maltr:11rll'l'ln pnr p:d:<Yras, r:esl(),, OU

phy~-

• ;:amr~nt" o" pre:;os, lJLtantlu sut,tel'' / podeni, eas0 clk;; nao
ubci..lec~~ll ou-Le:ltcm a uvcsão, Clll' -e~·,:r o ;:ráo ele !'on;~! ueccsarh JY<lc·J. dbctuar-~.J a pri~· ·' ( ai't. 180 do Ccd.i~:·.J Criininal ), cumpr' fpn "./1~1. exe~ça .,obre •;ot~: p:m\o ·' ~l'cces
saria vigilan::ia c cnorgn, app!Jca!lUO a~ praça,;, qw; ubusa·

62
rem, a pena di sei jllinnr rrue no cnso couber, além dtts que

!JC!a natureza do facto possam sc·r impostas pela competentL~

autorid<:de c,·imin::l, na fóruw do art. q,8 do Hegulamcntu
anncxo ao Dccret:; n. u :20tH li e 16 de Janeiro de 1808.
D;;us Gcwnle a Vm.- La(ayctte Rodriuucs Perâ,·a.- Au
Sr. Coronel Comm<l!1dêi!1Le G;~rc:tJ do c:orpu miii~c:tr de ?ulicia
da Curk.

N. SG.-FAZI:.\'DA.-K\1

1!) DE FEYEREIP.O DE

1871).

;{ct.:OllltnCHtla (1uc ll:t IJ_\trac~:ão Jo:-; prcmios da::; Iolerias ::;c índn~Ht< IJJ.
rc;;pccth·.:t. :rrna. os de ~0:-:.·000, e IJUC comecem os tr-aD;lhos ás t:i hrJras d<.t
mauhil.

J\Iinisterio dos l'i'eg·ocios dn f<'azenda.- Hio de Janeiro em
19 de Fevereiro de l8i8 .

•

Convindo que no processo da extrac~:it,o das loterias se pro·
cun: arrednr o mais possível r[Ltalrjuer ~u,;peiln de fraude ntt
aimso> n~col:dnt·u<.:o <I Vm. que faça inciuir na urna eom
o,; dr•JJWis pr:~tnios os de :20;)000. e com dles se C\:traiam n.~
mesma oeea<<io; J:cando nesta parte altl'l'~Hb:; a~ dbposi0õcs

Uu rcgula:lli~·!tO ~~1:1 vig·ur .

. \ l''dracr:ih de\·crú eomcr;ar logo ;i~ 8 horas da mnnliii. u

f~UlfH'e~~·ará a nwior YigiL:nJc~ia n··~it! sei·viro~ lllll'
d"\·er;·, ficar ::r::n i'ii~L:1tl1~ e exposto á liscdis::rào JlltiJ!iea.
Deu~ Gt!iit'cle a VlJI.-Gaspar Siheim )lartins.-Sl'. Ba·
V111.

eharcl José l'ampluna dr; Menezes.

á;o!Ji"0 u !'i..tf-í;(II!Ctt!u

t!o.~ ;.cHcÚJJCHtu~ do~ r:onc.:;o ..;

c Jlldis

cn:jlr~;.tdtl:::o

lh(:tlrur du !'J.r.:, c Jos Pru:·,;:;.-,v~·~~il"cctjriJS du Sclllinario.

jfinbLc·I·io Jos

~e-~·(,cios d:: 1·~i.tZt•ntln.- Hiu t.l::

i9 d(_~ Fe\.t...'l'Cirn dl' 1()7().

da C,l-

.itlilCi;:o

e:·n

l;::sr:r b:l•. ci:'<: :;i;u·iill.'. l'residel!te do Tribtmal do Til"·
sou;·u Nacional, le;Jdo em Yista o j_ \ iso do l'Jinisterio cios
Negocias do Imperio de 20 de Dezembro ultimo, ordena ao
Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província do •
Par~:

~

i. o Que mande pagar na Cathedral a cada um dos Conegos
empregados elo c:.1lJido o que tiverem vencido e forem

m3[s
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\ I'Ucendu, tornando, porém, o processo para o paganwnlo,
clept•nrlente de I!UC ella lhe remetta d'ora em diante uma
folha de· seu pessoal, com indiear,,iio das t!Uantias a pagar e
das multas impo~tas por falta,.; eommcttidas no desempenho
lli: o],riga(jõe,-, a e:(ctnplo do que !>c uratiea no Thcsouro em
relat,,i:ío á Capeila lmperial.
:2." Que aiJOne :~os Professor.·~ eil"ectiYos tlo Seminario o
ordenado durantu o tempo das feria~, ponrue 'entlo csla,.;,
como tle facto ~iio, complemento HL,Cl'Ssario do anuo lectivo,
não lla ll'i que o~ obrigue a darem aulüs em quanto cllas
dur:Jm; sendo que o Tllesouro "empre assim o entendeu, tendo :tpenas lc\·antado 1lu\ida quanto aos Proft,ssores interino~,
ilu\·itl:t que foi st;bmettida ú consideração do ::\Iinístcriu do~
Xn~ocins do Imperio. e JHmUI) ain!la rle sua d.ccbão.
:;. " Findnwnto t[Ut: mantenlu a pr<1tir.a de mandar pag;11·
a eongTua do E\.m. Bispo em sua resiuencia, vistu não tratar~e ele muitos pagamento~, mas de um st't, que por isso mesmo
púlle continuar <1 eflectu;u·- se prompta e facilmente.
Gaspa1· Silveim Martins..

N. Ul.-l\L\.H.l~lL\.-.\.Vi:iU

DE

1\) DI:: FEVEREI!W DE 18í8.

UcLt.:t·llli:J:..<. que a:; !l~~ cmhctrca.Jas ctu Jlaizcs eSLJ'an.~ciros cow Liestiuo
<'t C(irte ~~ cxL~IJ::;ivn. a. ohscn·~~·ão 12.a d.;,t t~il·:lla a.n .f Uc 3 de }"'evereiro
dl: 1~72.

í." St:cção.-K :381,.-Ministrrio do~ :'\cgocio~ da Marinha.
-Ui o t1e J:mt'iro, i~ de Fevereiro de 1878.
De

;H·:·Iirdo

t.:om o

p:n"<;cer enunt·i:1ilo pt:lt) Conselho Na...-ai
~.:ur·rcntl', soJm~ u abono da

c:n , on~nlta n." :JülG üe 0 ilv

f!Ta[~liL<.1ÇãO tJ.c paiz CS1I':.11lgciro Ú~ 1Jl':1~:as U~~ in1perincs fGarinbeiru~ c Llo bataiitão naYal,.desdc (jUC ·emb:trc:un nos portos

fúra 1:o Imperio, eon:o passageiros, nos p::t[L1Clcs ilo commer:.t:; sLa dwg·:rda a e,;ta Curte, deela:-o a Y. S., para os
tic1:c~o~ e!Tdlos, IJUC a obscrvaçi:to 1:2." da lnbella !L' 1 de;;
d:~ f'e~-en~i!"O lb 18í2 t·: applic~we! its rcre;'iilas i1raça~; de•,-i·nllu jlüJ.'tanlo ecs:-:.:n~ o pagarncnto qae se lhe~ te:tl i"Pito d~1s
ditas grati1ira(~Ões.
·
~'iea a,;sim rc,;ul\·ido o o !li elo dcss:.l Cont:.tLloria n. o 331 uc
~g Je ~\:;·o~ to ultilno.

eiu,

Deus Gua;·de a v·. S.-Eduarc!o de rinc,:rad<! Pimo.~.:i-r.-Ctnt·:-::-----

~allor da Marinha.

...c~-<~:~

,~ · : ~ . , ,;·~,
'

·. ,..... -~
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N. \1:2.- JUSTlCA.-

K11

:20

Prevalecem as disposirücs do Decreto de

DE FEVEBEIIW DE

:w <Íc

não houver Lei Pro\·incial·qnc regule os

18í8 ..

Janeiro Jc 1S:l4, (lttauUo

~~~~-~~-~~-?)~s~~~~a.

~." Suut·<io.- l\Iinisterio llos Negocio,; d:.l Jusli(;a. -!li o de
Janeiro em 20 de Fevereiro de 1878.
lllm. e Exm. Sr.-Com o oJTicio n. 0 9i9uc23 de .Janeiro
ultimo transmit.tiu V. Ex. o rcquel'imcnlo em qtw José A!!tonio da Silva Lemos reclama contr:-~ a Lei l'rovinci;:l n. o ::l
dt\ 11 de Julho de 1877, p:da qual ,;:J de~O!'J!IÍHO'l IJllC o EscriYi'ío de orpfl~us do termo de S. Bcn~o serl"i~~c pur distribuj~:i'ío com o,; tlo geral Hos feitos civcis, <.:Ollill!r_•;·ei:les c r:rim1:~,
entret:m!o f]ae o peticionaria olJti•·crn, por Decreto d:j l:l d1~
Setembm de :1873, pr·orinwn:o vitalício nos ollicios de T:Ji;elliiío ào ·publico, jntlieial e J!Ot:Js c EstTiviío tlo <:iyeJ, tTimC' i:
C\.O('.lJi'Õcs, calJcudo nó outro T:dJclliiio, poi' lg;:;1l p!'OI.illli'llto·
em 1867, a escriv:mia de oqJ!Ji:u:<, capc•llas c: rl'~iduo~ do !li:>·
mo termo.
Ern rr~spo.sta uccla;·o qt:u, funJando-sc ;: cren::ãu n ill'!l\ iruento du tnrs oilicios llO Dcereto de :;o Lh .J::nr;im üe lS:J'k,
eomo informou ~·~s:1 Prcsideneia L'lll nfilcio !L o ';:32 cito li dt:
Setembro de i8ii:i, c sendo 1:s Escl'ivães <l1• :lf'pilãus T<Jbcliiiie~
do judicial pelo ~;i lado deertJto, e ~;omo tacs comtwtentes J!<ll'a
CSITI'Vcrcm no t:i1·cJ c nn erilne ( Orú. Liv. l_o Til. í!J Jll'.,
c ar!. ;{!) do Codigo do Proeesso Crinlin<d) di'VI: !1:;· :~\.t'l'll
~.::io a dita Lei l'rovinrial, que Jli:u st· pútk Gon,ilk:ar iWclilst.itucionalne!ll co11Lraria ;i diii!L!iu;; du .-\.vis" u." 2 til: :;o ele
.Janeiro de i8::i7, expcdiuu em 'irlude de irn JICri:d Hesol U(:ãrJ
,:obre consulta da Sccr;:":o rio.! ustit.:a do Conselho d:: Estado.
·Deus Guarde <1 V. E\.- Laf'a!JCtll' Rucl,·igae;; Perci;·a.- Ao·
Sr. l'rcsillcntc; da l'rovineüt de Pernamb Llto.

2. :J SCCI"liO.- ~\fj t:is:t'i'iu do.._.; lVe.~'Oí:~US da .f Gs:i;u·a. Jnnriro t~ri1 20 ·dn Ft·\·l'reiru dü 1g7t;.

Sr -Do oGlcio, j;.n!1o lJ::r e:';;:;::: du Ci~~·fe
q1;;> o !:comp:;niw:·an;, cc::sta qne contiHu~n:l 1:u enpti\-í"l·r?. os tili1os ·o neLa:~ (lí_' .1!2::-ti:T:rl'ií.! de Btti.'ros; ü~<Jl~L·allu ec11::J ~iviy, :.::~:_:; ~.~:~du ~t c:~tt1~~2·: 2 .....
s;;da pelo Vig~rind;; L\S.~·u::zJa u,; ~""rn:c:n,.:;_
..
, .
E muito pm-c: cs!;·anh,,r (FW.o 1:rornotor P:Jblico, _·,::.c:::::
ele Freitas, não ub:;tante a grav:d:t::te _ê.o fac!o e c.; dx:.t:~lé·:>.
ill..,,

e F·~·:·

niu

u.~ P~ileia cÍ·3"t':[ll:;c; ~: clneumc:Jtos
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tos enviados pe~o Presidente da Província do Cear:.í, se limitassa a requerer que fosse nrchh·auo o processo, depois de
al:_;-u:1tas iw}uirié·::le.~, c:n que tig:uram pessJas interess:·,das na
caüsa, s<~:n que ~~o m2no' se proced2sse a ri:;oro,;o exame para
ver!iica o v;1lor d11 ccni<l;t:J .extlibida.
De-r e V. ~x., port~:nto, orclt~n~·!l~ minacios:ts a·lcriguaçõcs
solJre o proceuimcntD dc:s ~nt;;r:uadJs ela' co:narca de Jaicós,
o:.~viudo o rcs[IGCtivo b:z de DireEJ, o Promotor P:tbl:co, e o
Juiz Municit:al tl.o t:::1·mo d') Picos, qull conc.:mlou e.11 ser ar::hiYado o di!o prr·ccsso.
Com· em, cutrosim, qtw V. Ex. r.1ande pr<1scguir nns diligencias nccessarias sobre o [a cto (ll) co:1 tbuarcm na escravidão pessoas livres, ordtmando não só o procdimcnto criminal que no c:tso couber> á vista do resultado das indagações, mas tambem intentar pcio compete!!te Curador de orphãos a aeção cível lie lib1~rdaue em fayor dos que se acharem
imlevidamente n:1 capliYefro.
Com o Presidente da Provinelcl do Ceará se deve entc:nder
V. Ex., solieit:mdo as informal.'õcs ou dot~t!n:e:<Vls n ·cessa rio~,
e dando coilta circumsta:1ciad:; do que occotT"r a esta Secretaria de Estado, com clw·laraciio de terem sülo nu nito dados
á matricula os filhos da menéionad<J Rita, a respcüto Lla qual
deixou de obscnar-se tal fol'malid.-:de.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pe•·eira.- Ao
Sr. Presidente ela Província do Piauhy.

N. 91.-JUSTIÇA.-El\l 20

D2 FEVEREIRO :JE

i878.

Sobre a uomca~ão ele i':te!pretc c tracluctor gratifi~ado.

::! :a Sccçilo.-l\linistcrio dos Negocios da Justi<-:~1.- Hio tl0 Ja·
miro em 20 do Fevereiro de i87i:l.

Iilm. e Exm. Sr.- Com o officio 11. 0 ~74, uc 25 do 1~1cz lindo
transmittiu V. Ex. eópi~t Ll<> requerim,·n~o em que J.>edro :,1orandi Lucy pede a noincar:ão de int:Tlm'tP t' tradactor da
vi !la de S . .João do ?,Ionte Negro, m~düm:e grGlifleat:ão.
Em resposta decl;tro:
Que ni:o póllt• ssr dd'eritla cs~a Jli!U:·:-,o. i !-.:o ':'111 LaV\'i'
1ogr.rdc intcrprde crv<:(!:J [Jor !ei pa:·a ;~ .!s~'.i~:.a el\·ii l' triminal, OL! )l<~ra a Pulieia. lldn qu:mtia nmt·;:npi<:ila n::1 Lei do
urçam;~nto com :~ppiica\.'flo a tG! :;en·ii,'O;
Que até o prc,;•Htl' o iralJallw dus interprete~ wi hoc Hn
,.ido gratuito; convindo que es Juizes c autoridadr~s puli•.'i 'l'S
''mpreguem esforç.os afim de ser mnntida e~sa pratica.
Drus Gnarde a V. E'\.- Ut{et1f"tlr í?.otlrigues Pereil:n.- Ao
Sr. l're:'iril'Hic d;: Pro v inc!a tlu Hi 'I Gramle do Sul.
Decisões de 1878.
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N. 95.- 1!\iPERIO.- E~I 2:)

DS FEVEREll\0 DE

i878.

Ao Director da ~~~~la Polytcchnka.- Dcd:>r2 'iUC po<lem ser. admittiúus "

novos

e_!~mcs,

r1uór os alumnos

forem plenamente.

~pprora:los

simplesmente, quór os

ll'..!U

o

·

2.' Directoria.- Ministerio <los Negados do llll!Jerio.Hio de Janeiro, 20 de Fevereiro de L-:!78.
Illm. e Exm. S;-. -Em soiu,·ã:; de officio n. o 1:23 de i~ de
Dezembro do anno proximo HrÚlo declaro a V. Ex. :
i." Que ao estudante! approi-~(~O simplesmente em quaesqtH::
mnterias 11ca concedida a facul.:l:::l:e t!e npres . mtar-se ::or u;1:<1
só vez n novo exame d;;.,; mcsm::,; rrwtJrüts.
2. o Que o estudante approvado ;ú~;;mente póde se c· adm!rtido, s~ assim resolve;: 8 Direct~rin da Escol:J. çnvida a con.
gregaçao, :1 novo cxan1c, t;;m.)~~;:: por u1na so vc:z, de cad;~
uma das materias em <jlW ,;,- .. ;- ~~lcanrado a ap;1rova::ii:J
plena.
3. o Que n'um c n'outro cnso G e·;ame sa fará nn época ::
que se rcfer,; o a;·L oi dos ês;aêl! ~o'; mas o estudan!c se;·á
dispensado do exame de g-éneraiiGades, e ·a not~, que obtivc;no 2." exame, p:·ev<J1ccci·á alnàa que seja inferior :i do Lo
Deus Guarde a ·v. E:,.- CFks L onciv de Carvallu.- :i:·.
Director da E'cola Polytedmicn.

N. 96.-GUEHHA.-K·,! ::Oi')"

FEVEflEJUO DE

W78.

Dcdara coJao se dcY(~ :J;·~·t:t:der nu l :·~J::...:~rtJ so,tdo para o scniço :l:i:it:. .~.r

em roiaç:1o ~os :.:Lia..!:I~::s :·c~i~:~:;~~s
clcYa.da. ;i ..:at.:.::oria (:.:

! .. ~

~l~~:·Jci!la

Je S. Yif'"C!itc~ tíUcf,~·i

!:~a:;i::i;)~u.

Ministcrio uo~ .:\':·g<J~io.'
Fcwrcíro t!c ~ did.
;)r.- :c::n oi;ki;: :;. " 1~3 de ii de Janei!\.i
~.;·;n1~L;:ir:a c.:;...::l.~ri~:-.:t:o:-:c:~: c,;i~ÜI d::1~n:; !h~ (~iri;~i:J o
Promotu;· l'l:U[c;, : :J ~:. G~;':;<· , c <itl<l1, pun:!cr~m:lo que fo.

lllm. e E.\:m.

ultimu,

ram ülislauos em i.o7~i ;J~ ru os: ·:--ii,:J dilitar os ci\:a1liíos rcs t·
dentes einS. V"'i~uai;:,_;~ qL~J el';1 :~:::~o pa;-ochia tlaquel!c murJ1cípio, consulta c;;n;) ;;:~ ~'ev.:.;,:': ' -~,::ie: no primeiro sor~e:o
em rdnc;ão :1r;s :U::s ..:i.: .. ::i:;;s,
.er s[uu <J rcfcri:la p<:r::dli:l elevada pu:-<Leríonnet,\c ú :rvsma categoria de munitapw.
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Em resposla declaro a V. Ex. que, havcndo·se resolvido
por Aviso de 22 uc Junho do anuo passado que o primeiro
sorteio terá por base o alistamento de i875, os cidadãos da
outr'orn parochia de S. Vicente devem ser incluídos no primeiro so1tcio que se effeciuar no município de S. Gabriel.
Daus Gua~dG;.: V. Ex.-1lfarquez do HPrval.-Sr. Presidente
da Província elo Rio Grande do Sul.

:.\". 97.- FAZENDA.- E:,t 22

DE FEVEREIRO DE

1878.

Aü em~>rf'gadn uubiico, t!UC é membro do Corpo Legislativo, C.Jmpete, no period; ·-ii8corrido do cnccrraniento da sessão a.tl! o dia em que reassume o
cx,~rcic!o da seu log;.:.r~ o ordenado simples sümente.

?:Ii;1i~~erio dos Ne;.;·ocio~ da
d() Fevereiro de '1873.

Fawnd~.-Hio

de Janeiro em 22

Gasaar Silveira Martins, Presidente tlu Tribunal do The.
souro- Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de Pernambuco, p:1ra seu conhecimento e nflm de promoYer a competente restituição, que, segur::do declara o Ministerio dos Negocias da Justiça em Aviso
de 30 de J:1neiro pi·oximo lindo, não tem direito o Desemhargndor de quem tr:Jta o seu ofilcio n.o 209 de i3 de Novembro de :l877 ao p:1gamento, que ihc fez a mesma Thesouraria, dos seus vr.nc!mentos integr:Jes desde a data do encerramento da ultima sessão ua Assembléa Geral Legislativa, de
que faz parte como Deputado, nté ú data em que reassumiu o
exercício daquelle logar; porquanto ao empregado publico
flU<'l é membro do Corpo Legislativo compete sómente durante
esse período o respectivo ordenado simples, como já foi explicDdo pelo Aviso do dito Ministcrio, n.o 402, de !4: de Setembro de 186L alél!l de que o art. 3. 0 dêl Lei n." 647 de 7 de
Agosto de 1852 ved~, o abono da gratificação, que só é devida
• pro labore • salvo n:1s sessões prcparatorias, em que ao Deput~ão eit,ito cnbem os n)spccti':os ve:~cimentos integraes,
qmmdo é cmpregnp.o publico, por constituírem taes sessões
~ervir;u grac;:ito n obrigt!lo::io, como jú foi decidiUo por Aviso
do rnf( rido itiinist0rio diri;,ddo ao da Fawnda Pm 5 ue ·Março
do anno pi·oximo prs,;atlo, decisão que n~!:l tem applicação ao
r~a~o em (: uestitu, jJOl' faltar-lhe a primei r:< tondirão, ~ gratuitbtll~.

Gaspal' Silveira Jiartins.
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98.-l\fARINHA.-CIRCULAR DE

22

DE FEVEREIRO

de i878.

Manda observar as instrucções expedidas sobre o ponto dus diversas
Hepartiçõas da Marinha.

Circular n. 0 35.-l.• Secç:Jo.- Ministerio àos Kegocios da
'Marinha.- Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de i878.
Remetto a V. S. um exemplar impresso do Aviso circular
de 29 de Janeiro ultimo, dando instrucções relativas ao f!Onto
dos empregados de todas as Repartições de Marinl1a, e recommendo-lhe que providencie para que sejam ellas observadas
fielmente.
Incluso acha-se tambem o mappa que mandei organizar,
expondo em fórma regular as notas concernentes á frequencia
dos empregados e comprehendendo touas as especificações
determinadas nos regulamentos. Este mappa especial para a
Secretaria de Estado servirá entretanto de modelo para o ponto
de cada uma das Bel;arli<;ões deste Mini:;terio, couservad;1s as
ditas especificações se~ coilJCidirem com ns dos outros 'regulamentos, ou feitas nos termos ahi prescriptos, de modo, porém,
que nenlmma seja excluiria, aflm de se tornarem efrectivos
os descontos que, constituindo parte da receita, !levem reverter aos cofres publicos.
·'
Deus Guarde a V. S.-Eduardo de Andmde Pinto.-Sr. Contador da Marinha.

N. 99.-l\IARINHA.- AVISO

DE

:22 DE

FEVEHE!RO DE

1878.

Determina. quacs os documentos que del'em acompanhar os requcrin!Cntos
<.los oporarios dos Arsonacs do ~farinha, que tenham de subir ao conl!Ccimento do Gorerno:-·· ·-

3.a Secção.-N. 33Q;.-Ministerio dos ~cgocios da Mar)nha.- Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 1878.
De conformidnde com a propc,ia feita pelo Conselho Iú1Yal
em consulta n. 0 ;J625 de 1tí do e1JJT1mte, ren>ll·~ltlendo a V. S.
que proí·id<mcie de modo que l!l'nhm:; requtTimc;;to de operario desse Arsen;ll ~u:IJ:1 ao conhecimento do G:werno, pnra
os cfJ"eitos tio art. 159 do Regulamento üe 2 de Illaio de 187~,
sem que seja acompanhado dos seguintes docnJu"ntos:
i. o Cópia de assent:mwntos do retJUercnte, extrahida tlo
livro de lliatricula da Direí"loria em que sirva, e 1:e que falia
o art. 87 do Hegulamcnto dos Arsenaes.
2. o Cerlir!iio p;1ss~da pel;1 Conlarlori;l, das f l-rias e foll1as de
pagamento, provando o numero tl1• dü1s de lraiJallw, apontados
por mezcs e annos.
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3. o Informação da Directoria respectiva em que se veja,
por f,·Jrma de mappa, esses dins tambem por mezes e armos.
4. InfomnGões sobre o nlBrito do retjuerente como
operar·io e seus serviços.
Para olJservancia fiel de quanto fica recommendado, V. S.
nest~ sentido expedirá as necessarias ordens.
Deus Guarde a V. S. -Eduardo de Andrade Pinto. Sr. Inspector do Arsenal de Marinha da Côrte.
Expedia-se circular ás Presidencias dt~s províncias em que
ht~ Arsenal de Marinha.
0

N. 100.- AGRICULTURA, COJBIERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E~!

22 DE

FEVEUEII\0 DE

1878.

:\c~a

prorimcnlo ao recurso interposto por Feliciano Joa<Jnim de Bormann,
concessionario da estrada tio ferro de Santo Amaro a Santa Maria Lla
·Bocca do !.Iontc, na Prodncia de S. Pedro do Rio Grande do Sul.

N. 2.-1." Secç:to.- Directoria das Obras Publicas.Ministerio elo~ ~e~·ocios da Ag-ricultura, Commercio e Obras
Publicns .-Rio t.lc Janeiro em 22 de Fevereiro de 1878.

Illm. e Exm. Sr.- Feliciano Joaquim de Bormann, c~n
cessionario ():J estrada rle ferro de Santo Amaro a Santa
l\Iaria da Bocca do :\Ionte, nessa província, requereu uma
indelllniza~:iio pelo:; prejuízos, que allegou ter soffrido com o
tr:1ça;lo da estrada de ferro ue PorV> -.AIL·gre a Uraguayana; e
tendo sido por .-hiso t!e 28 de Setemlm> de !876 indeferilla
essa pre~cn(;iio, int1~r;:oz rt~cnrso p:tra o Conselho de Estado,
nos ten:10s do art. Mi do Il.•<<:!:nlmnento n. o i:Y! de ;.; de Fevereiro de !8'12. E, Confonn~ndo-se Sua llragestarlc o Imperador por Su~ I:nnlf•cliat~. Resoilwão de 9 do corrente com o
parecer rh Secção d<>S Ne.;;·ocios do Impcrio do Conselho de
E<::do, exar::t<~o em consuita <leI;) de DL•zembro ultimo, I\lan<la
t.lccl::trnr o. V. Ex., para fazer constar :<o recorient() Feliciano
.Joaqt;im de I3ormann, que nega provimr.nto ao rercrido recm·~o.
Deus Guarde a Y. Ex. - Jor"i0 Li:!s Vieim Cansansiio
de Sinimbú.- ;:ir. Presidente d:t Pro\·iucia do Bio Grande do
Sul.
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N. 10! .-·AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM 23 DE FEVEREIRO DE i878.
Declara c;ue os pagamentos das ct~as ultimas prestações Jo custo do ma·
terial fornecido por Blondiaux &: Co:n;>., far-sc-hão de conformidade
com o respectivo contracto.

N. 5.-L" Secção.-Direc!oria das Obras Pub!icas.Ministerio dos Negocios da Agricultura, Corr;me:·c.io e Obras
Publicas.- Rio de Janeiro em 23 de Fevereiro de 1878.

Ficando inteir:1do do que Vm. communicou a este Ministerio em officio de 8 de Janeiro proximo passado, e .da
pretenção de Blondiaux &: Comp., a serem pag·os em Londres
das presiações de 30 % e :1.0 "lo do custo do material que
forneceram, destinado ao prolongamentc- da esón.da ê:ererro
de P~fn-ªmbuco, <leclaro a Vm., para fazer co!istár àos ines mos
Blondiaux & Comp., que o pagamento das referidas prestações
far-se-ha de conformidade com o con:r::.cto celebrado, não
podendo, portanto, ser aceita a modific;·:;ão po1· clles soiicitada.
Deus Guarde :1 Vm.-Joüo Lins 'lieira Cansansão de
Sinimbú.- Sr. Engenheiro Herculano Velloso Ferreira Penna.

N. i02.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PuBLICAS.
- EM 23 DE FEVEREIRO DE 1878.
Approva a tarifa especial para o transporte de trilhos c ootros materiacs
para a construcçi:o do prolongamonlo da estrada de

f~rro

de Pernambuco.

Sua Magestade o Imperador Ha por J:,em approvar a tarifa
especi:Jl, organizada pelo superintendente da estrada de !erro
do Recife a S. Francisco, regulando o pteço do iransporle de
trilhos, pontes de ferro; locomotivas, tenders, wagons e mais
materiaes para a construcção de! estradas de ferro, que com
esta baixa assignada pelo Chefe da Directoria das Obras Publicas.
Pala cio do Rio de Janeiro em 23 de Fevereiro de !878.~ Joà6J
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

ToJ•lf'o P-~peclnl n•n••a o tu•onspoi•te de h•Uhol!l• [lonli:~B «l!c fl".p,r~·o, B.ocolHOU~rog, !;·:•n<~e•·Bo 'l.'l-'Ué{(1es
c UlOÍ<l matet•ine~ llOJ•a o. cougtrncção de cfôtraullal3 de S"ci•a•o a {su;oe, t;c rel!"cr·c a ll"oa•ll.nria 'iesta
data (por tonelada •net,riea).
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N. !03.-AGRICULTURA, COMlVIERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E!\! 23

DE FEVEREIRO DE

1878.

A.pprova definitivamente a.\arifa do tra.ns~~o:tc de trilho:;, pont~s de ferro,
locomotivas, etc., para coostrucç[o do estcada• de ferro.

N. 2.- 1. • Secção.- Dircctoria das Obras Pul.Jlicas.Ministerio dos Negocies da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas. -Rio de Janeiro e:n 23 de Fevereiro de i878.

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao oficio de V. Ex. de
2 de AC(osto do anno passado, no qual submette ü approvaçilo
do Gove:·no Iwperbl a tnrifa especial organizada 11e;o superintendene<; da estrada de fcr:·o do Hecife ao S. Fn~nl:isco,
reguland::J o preço do tr<Jnsp<Fte de t:-iJhos, pontos de ferro,
Jocotnotivas, tt_~r:ders, 'va~~·on:; c :;unls !H~[eriae:-; pr1r~1 construcção t:e es;rndas de ferro, objeet•)S que mio tinham sido
ainda esp;citicados n<Js tariras em vigor; lenho a der.larar a
·V. Ex. qu.e iiea d~flnitivar:1en~:-~ ~!pprovt:.Ua a re!erl::a tarifa,
e portanto in:;L:bs!stente> as re~larn;;ções do empreitei;·o das
obras do r>r~:ioagarnento c!.a cstrJdu de ferro do Hecife ao
S. Francis.~o, que acompan~1ararn o officio de V. Ex. de 3i
de Agos;:; laii;bem do anno ;:as,ado.
Deus Guarde a V. Ex.-Jmio Li;t~ Vieim CansansrTo de
Sinimbú.-Sr. Presidente da Provincia de Pemambuco.

N. 10i.-FAZENDA.-EM 23
~!anda

DE FEVEREIRO DE

1878.
>

abonar ao proprietario do hiate Pat·to-Seguro o pr~rnio a
direito pela construcçào do mesmo hiatà.

<JUC

Lem

Ministerio dos Negocios da Fnzenda.-Rio de Janeiro em 2:3
de Fevereiro de 1878.
Gasnar Silveira l\Iarti:1s, Presidente do Tribunr.l do Thesouro · Xac·.iomJ, ;::utoriza o Sr. Inspoctor dél Tllesouraria de
Fazendél da :)rovi;wia C.n ::Ja!Jia pnrJ pa'-\·nr a José :,lcntei?o da
Purific·:H,·i;o <J qunntia de 9:ii;;O;)OOO t1 qw~ t:m1 direito, nos termos
do ar~. 8. do Ucg·G.~a;nentc :J:.l:1e~·:o ao Decreto n. o ~i.i8J L:~~ 11 de
Atr·H de ib7~, por I~~v~;r <'Onst;··uic~o Ht1 vlU~ de Porto-Seg·u;:o
um hi:1ta eDr:: !01 "iOl!el2dl1s .rn;.)tr:ca:~ cie ~u·qucn~~o~ Jer;,ominado Pnrtc-S ·~Ju'·o, cn:::·o:·nu p:·o'iCU cum os d•Jeumentos
annexos á s::a p~t:;;:io dJtüdJ d0 ::; de\ ~\gos~o àe 1877; derent!o
a mencio:~hda quantia se'· dus:,;U!cada no § 5. o do <:rl. 11 úa
Lei n. o 234.8 de 25 de Agosto de 1873.
0

Gaspar Sih'circt J'IaJ·tins.
»AAAP<:f\AA.!>
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N. 105.- GUERRA.- EM 23

DE FEVEREIRO DE'

1878.

Rnoga a t!ísposírão em virtucl'c da qual os facultativos de sérviço nos
quartcis s:lo de !lo< inscparaveis, e declara como se devo proceder a se·
nieiha;l!e respoito.

Ministcrio· dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 23 de
Fevereiro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Attendendo ao que expôz o CirurgiãoMór Chefe do Corpo de Saude do Exercito no offi.cio que
V. Ex. submetteu á consideração deste Ministerio com o seu
n.o 1aos de 18 do corrente, declaro a V. Ex. que é revogada
a disposição transmittida em officio dessa Repartição de 2~
de Outubro de 1851, e em virtude da qual os facultativos de
serviço nos quarleis são delles inseparaveis, llcando em pleno
vi gol' as Instrucções para o serviço àiario de escala dos L os
e :t 0 ' Cirurgiões claquclle corpo, publicadas na Ordem do
DiZl n.o 30 de 2l!, de Novembro de i85i, allm de que um
mesmo Cirurgi~o possa fazer o seniço em mais de um quartel, sendo clclle ins;;panwel só q11ando houver cpidemi~t,
como determina o art. 5. 0 das citadas instrncções, CUlltprindo
<jtie os Llitns Cirurgiões tenham residencia proxima dos
quarteis, par:1 que possam ;1cudir com promptidão a qualquer
chamado urgente.
Dens Guarde nV. Ex. -11farquez do Herval.-Sr. Comelht~iro
Ajudante General do Exercilo.

N.

106.-FAZE~DA.-EM

25

DE FEVEREIP.O DE

18i8 .

.:lJ. pro"Ç'"imcnto a um recurso sobre. difTerença de quantidade para mais encontrada. em SO caixn.s com garrafas de cogna.c, submettitlas a des}>achG
na Alfand12ga do Rio de Jaaeiro, visto ser dc\"ido o fa.cto a engano do despachurife.

l'llinisterio dos ll!egocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 25
de Fevereiro dt~ i8i8.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional orecurso interposto por George Sanville uas decisues dessa Insp~ctoria tle I7 de Nove!Bhro e i. 0 de Drzembro ultimos, obrig~uuo-o a pag-<n· ui rei tos em dobro pela differença de qu~ntidadtl
encontra<lu na conferencia do cincoenta caixas com g-arrafas de
cognac. vindas de Hamburgo no vapor allernão Valparaiso,
e sullmettülas a despacho em 9 do uito mez de Novembro, o
mesmo Tribunal:
Considerando que o deSi)<1Chante do recorrente tendo proposto a despacho cincoenta caixas, contendo cada uma doze
Decisões de i8i8.

fO

74

n;:~!S<JES DO GOVERNO.

garrafas de ·cognac, em vez de declarar seiscenta ..; com a respectiva capacidade, calculo:I-as em cento e cre2arcnta e auatro
com a capacidad~ de ceiltO D oito litros, () r:nc ~orrcspond-J
apenas a doze cai';as, fJuantidndc igunl á ipe a:1teriormcnle
h~via desp;:lCiwdo;
Considerando aue o dito dcs:;ac:JaJlte t~mcJ declarado cxpressam._mte cinêoenta caixas· com dozr, ga:·~·afas e~~da uma,
houve evid-:mte erro ou eng·ano no cal?ulo (pe t·_,;: de cento ,.
quarenta a quatro garrafas, qu:mdo tlev!an~ se:· s:::sceatas, qcc_,
com a ca~lacidade de nove litros em dazia, ::<J.,·!;;;n a do qu<Jtrocentos ~ cincoenta litrns, e não cento c <:ito como mencionou p;·!o mesmo erro (::; ca!cul:: ;
ConsidertJndo qtw u diífereaç:l d<) qwmticade rcconhec::I:!
na confer~ncia foi cons'lquenc:~ dess~ ca~c:!ln :~rrado, c;:ja
prova permanece no desptJcho, ~) que nssim a :·;?clamaç~.o do
recorrente, fund«da na disposiçiio do r.rt. 605, c:.a parte do
Reg-ula·mento das Alfand:Jgas, tinha c tJ;n todo o Jogar pa:·;: o
fim de s~ rcctificar o eng-:mo da rcducr,ão da quantid,<de d:'
!l'arrnfas c capacidade, :"ieando a parlc obrig·<~àa ao png-amento
uos direitos simples por se:· essa a clara r:isposi~·ão ~la lei e
alliviada da multa que lhe nfto deve ser appiicad2:
Resolveu não só tomar conhecimcn!o do rí;GursD que, s:·:ndo
de revista, se acha comprchendido no§ i." ai·t. 76~, n:f,s
tambem dar-lhe provimento afim de ser recWic<ldo o ec-to d•·
calculo feito pelo despachnntr do recorrente, pagando este a
taxa devida sem multa.
O que communico a V. S. para seu conhe~ime!lto c devida
execução.
Deus Guarde a V. S.-Gaspar Silveira Martins.- Sr. Conselheiro Inspector da Alfandega do Rio de Jaw:im.

N. i07.-FAZENDA.-EM 25

DE FEVERE!!lO uE

:1.878.

A posso e cxer~icio é o principiü r~;dador da. ;lntigcid:vle de classe tios
crr.pregados de Fazenda.

Ministerio dos Ncgocios (!<1 Fazenda.- ll.io de J:mei!·o en;

25 de Fevereiro fle 1878.
Gaspar Silveira Martins? Presid~nte__d~ l'rilm_n~l ~c 'fheNacional. em defenmento a pc:wao ·,ransnuttida pelo
st-. Inspector da The5ouraria de Fazenda d•l Província do
1\iaranhão com officio n. o 70 de 17 de Agost·J ulEmo, em que
o i. o Escripturario da Alfandega Rogero Augusto Pereira
reclamou contra a decisão da mesma Thesouraria, que consi·
~ouro

75
derou mais antigo nessa classe a Prudencio José Botelho,
declara ao dito Sr. Inspector que, sendo a posse e exerci cio
o principio reg-ulador da nntig·uidnde de c}asse {los empregados deste Ministerio, como se acha expresso na G:dem do
Thesouro n. o 2Ml de 27 de Novembro de 18~9, art. 3. o do
Decreto n." :!073 de 30 de Novembro de i852, art. H3 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860 c art. 79 do D;Ccreto
o 6272 de 2 de Agosto Lle 1876, compete o primei;·o logar
naquella classe de emprego « Luiz Canuto de Lemos, que,
não obstnnte ter tomado posse, corno o reclnmmle, em 11:1 de
Janeiro de 1875, conta mais tempo de serviço do que este,
ao qual cal.Je o segundo lo;ar, semeio m:!is moderr:o o referido
Prwlencio José Botelho, cuja p~sse dfectuou-se c:u 26 de
Dezembro de 1876, cmbore~ tm:h~ exercido antcrior·meute
lngnres de cn<egoria superior, p1rrqu~ e~!a não datermina a
;mt~guidade dos empregados p·J.lJ!ico~, m~s se:·ve sómentc
para aquilatar os servi~~os por elles prestados.

n.

Gaspm· Silveira Martins.

N.

108.-FAZENDA.-E~l

26

DE FEVEREIRO DE

:1.878.

Nas justificações para o abono do meio soldo ou montepio não são e:<:igiveis custas dos actos praticatlos pelos "Procuradores !;'iscaes das· Thc·
sourarias, nem emolumentos dos termos de fian~a prestados pelas habilitandas.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
26 de Fevereiro de :1.878.
Gaspar Silveira 1\Iaitins, Presidente do Tribunal do 'l'hesouro Nacional, declara aos Srs. !nspcctores das Thcsourarias
de Fazenda, de accôrdo com a ordem expt,dida nesta data ú
da Provincia de Pernambuco, quo, em easos de justificação
para o• abono do meio soldo, não 53 o exigiv eis custas dos
actos praticados pelos Procun;doi·cs Fiscacs das ditas Thesourarias, nem emolumentos dos termos de fiança prestados
pelas habilitandas ao dito meio soldo ou montepio.

Gaspar Silt·eira _ilfartins.
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N.

!09.-GUERRA. -E~126

DE FEVEREIRO DE

1878.

Declara que as companhias de operarios militj).res da Fabrica da Polvora·
da Estrelb, e do Laboratorio do Campinho, passam a ser consideradas
como destacamentos do corpo de operarias militares do Arsenal de Guerra
da Cõrte.
--·- ··

Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 26 de
Fevereiro de :1.878.
Declaro a Vm., para seu conhecimento e devidos cffeitos,
que as companhias de operarios militares da Fabrica da Polvora. da Estrella e do Laboratorio do Campinho passam a ser
c_ons1deradas como destacamentos do corpo de operarios militares desse Arsenal e commandados por inferiores sob a fiscalisação dos Ajudantes daquelles estabelecimentos.
Deus Guarde a Vlll.-Marquez d9 H~rval.-Sr. Director do
Arsenal de Guerra da Côrte.

N. 1:1.0.-GUERRA.-Ell 26

DE FEVEREIRO DE

:1.878.

Dá diversas providencias a respeito do servi~o da Fabrica da Polvora da
Estrella.

l\linisterio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 26 de
Fevereiro de i878.
Declaro a Vm., para seu conhecimento e execução:
:1.. o Que são dispensados os dous escreventes deso;a Directoria
José Gabriel da Luz e Thiago Henrique Xavier de Brito, que
vencem cada um a diaria de 2,e;500, os dous porteiro~ do
fabrico Guilherme Luiz da Silva e José Parente da Costa, que
percebem cada um a diaria de 3~500, o escrevente da enfermaria Fulgencio José Alves e o ajudante de pharmaçia AIfredo Joaquim Cabral de M·~llo, que vencem a de :2650(1, Yisto
excederem. o quadro do pessoal mnrcado pelo Regulamento
approvado pelo Decreto n." 2555 de :1.7 de .Março de '1860.
2." Que fica reduzida a 3~200, de conformidade com o
art. 5. o do referido regulnmento, não só a diaria de 76000,
que se abona ao mestre geral do f3brico Antonio José B~rbosa
da Silva, como a de 3#500 que percebe o mestre carpinteiro
Caetano Antonio Pinto.
3. o Que são suspensos os abonos de passagens mandadas
dar por Aviso de H de Agosto de i862 aos Officiaes e praças
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ahi empregados, quando vierem á Cõrte em serviço particular.
4. o Que, em virtude do disposto na ultima parte do art. 273
do Regulamento de :1.9 de Outubro de 1.872, fica reduzida a
simples destac.1mento, commandado por um inferior, sob a
immediata fiscalisação do Ajudante dessa Directoria, a companhin de operarios militnres ahi existente, sendo exonerado do
referido commando o Major graduado reformado do Exercito
João Paulino Lones de Seixas.
5. o Finalmen'te, que o pessoal dessa fabrica, a contar do
L• de Março vindouro, será o constante da inclusa relação.
Deus Gunrde a Vm. - Marquez do Herval. -Sr. Director
da Fabrica de Polvora da Estrella.
RELAÇÃO DO PESSOAL DA FABRICA J?E POLVORA DA ESTBELLA, QUE
0
FICA EXISTINDO DO i. DE l\IARÇO VINDOURO E~l DIANTE, E A QUB
SE REFEI\E O AVISO DESTA DATA.

Directoriu.
i
1
1.
i
i
I
i
1
i

Director.
Ajudante do Director.
Escriptuario.
Medico.
Capellão.
Pharmaceutico.
Fiel dos armazens.
Porteiro.
Servente.

"'

Enfermaria.
i Enfermeiro.
l Ajudtmte de t:nfermeiro.
1 Servente.

Plwnnacia.
Serv .·ntc.

Casu da 01·dern.
t~,;cn'séntL"

<enínuo tk :1poni:Hlor.

Servente.

Annazens.
1 Servente.

78

m:crsJ.<:s DO GOVl;:P.No.
OFFICINAS.

L• Divisão.
i Mestre geral.
f Encarregado da oliicina de carbonisação.
1
• refinação.

1
i
i
!Of Opcrarios serventes.

das misturas.
• galgas pesadas
da prensa hydraulica.
do granizo.

Plantio.

:i. l<'eitor.

2." Divisão.
(Ollicinas auxiliares.)
:l. Mestre carpinteiro.
3 Olliciaes carpintriros.
~
pedreiros.

machinis!a.

1

i Aprendiz de machinisla .
.tli.Jegoaria.
f Abegão.
(1.

Serventes.
1lfattas.

i Feitor.

Differentes serviços.
li Senrentes br«çaes.

Pa!n;;iodf)dofle!:in
de Jal!«i;·,; l':n 26
Jlfarqurrz
I"Val.

1L!

Fevc,·eiJ'G tlc 1878.-
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N. H:l.-F.AZENDA.-Eà! 27

DE FEVEREIUO DE

i878.

',

A~ car"tas rntcn.:cs t~Ús Cirar-giC.:'3s militares silo ·iseatas de emolumentos, c
pagim súmeute =-~:iODO pelo registro.

Ministerio dos l\egocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
27 de Fevereiro de 1878.

Gasrlar Siheira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
:" acimwl, declara :10 Sr. Inspector da Tllesouraria de Fazenda
d:: Provincia ua Parailyb:J, em resposta á consulta que faz em
seu oJido E. o i i:J de H de Dezembro ultimo, que, estando
isentas de emolümento~ as no:nc':J\:ÕCs e promoções dos
o:üciaes do Exerdlo e da Armada e classes annexas, na fórma
do~ 9. 0 da tabelia jrrnta ao Dt3creto n.o 4:356 de 24: de Abril
de 1.869, nüo estão sujeitas a esse imposto as cartas patentes
nomeando medicos para os postos de Cirurgião do Corpo de
Saude do Exercito, como classe a elle annexa, mas somente
a@ pagarmmto de cinco mil reis pelo registro, nos termos do
§ ll6 da cit~da tabella.

Gaspar Silveira Martins.

~·

H2.-AGRlCULTü3.A, Cü:\'IMERCIO E OBRAS PUBLICA::;.
- E~! 28 DE FEVEREIRO DE i8i8.

Declara ser co:lYen!cate que o:; Z.:-tgenhci1·os c outros empregados da proYincia, qac tivcre;Q Lh vi:1ja.r pela Estrada de ferro !L Pedro 11, paguem
na occasi<lo L~.O tra.Js:lo:-te a iro:f~Or'.:.aJÍcil. das rcsp2ctivas ~~assagens.

~'1". J.- L"Seeção.-Directoria das Obrns Publicas.Ministcrio dos :Segocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas. -!1io de Ja.teiro em 528 de Fevereiro de 1.!:!78.

Illm. e Exm. Sr.-Foi-me presente o officio de V. i;x.
:371 de lii: tlG corren!e so!.Jre 3 recusa da Directoria da
Estraua de ferro D. ~)edro li, em conceder reforma do passe
que tinha o tlel pngador dessa provlncia, Julio de Menezes
Frúes : e tcrrrlo JUYido a respeito :l feferida Directoria, declaro a V. Ex. em resposta, que é conyeniente fechar a
conta existente, mandando V. Ex. pagar o dei.Jito em que
essa proviuci<t su acha para com aquella estrada; e para
il. ·
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evitar duvidas futuras convirá que os Engenheiros e outros
empregados da província, r1ue tiverem de viajar pela mesma
estrada de feno, paguem na occasião do transporte a importaneia das respectivas passag·ens; sendo que deste modo cessará o processo de ajuste r!e ront~s, que de alguma fórma
augmenta o trabalho do expediente e retarda a liquidação
das respectivas contas.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansiio de
Sinimbú.- Ao Sr. ?resident:; da Província do Rio de Janeiro.

N. 11:3.-FAZE:\'DA.-E}I 2

DE

mnço

DE

1878.

Manda despachar livre de direitos de consumo umas machinas movidas a
vapor, para amolar ferramentas.

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 2
de Março de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal uo Thesouro Nncional o
recurso interposto por i\Ioreira Cunha & Companhia da decisão
dessa Inspectoria de 28 de Julho ultimo, que.obl'igou no pagamento de direitos as machinas para amolar ferramentas,
movidas a vapor, vindas de Liverpool no vapor inglez
llumboldt, o mesmo Tribunal :
Considerando que as machinas de que se tr<:la niio poJein
ser equiparadas ás machinas utensis, niio só porque s~10 m;Jvidas a vapor, e destinadas a grandes officinas, co:uo porque
não podem ser applicadas aos usos domesticos como os pequenos apparelhos de amolar movidos a manivela :
Resolveu dar provimento ao recurso e mnndar que as refe·
riàas machinas sejam despachadas livrf'S de direitos de eoilsumo, de conformidade com o nrt. 1215 dn Tarifa das Alfandegas.
O que commnnico a Y. S. para :'Ua i;1tdligencia e devidos
cffeitos.
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira Jfartins.- Sr. Conselheiro Inspector tia Alfandega Jo Hiu de .Jaueim.

oi
~.

lH.-F"\ZENDA.-E.\t 2

!\lAi\t_;o

DE

DB

ums.

InJelcru o rc~tucri~u(·n~o Je um fi~~ tlo Th.esoureiro, r~cUinUo o pa~amcnLo
Jos ycucüncuto$ do ::;cu lo.!.\'ar, correspondentes ao tcm~JO em (1uc o mc~wo
Thesourciro esteve {H'o~;~unciaào c suspens0.

Minislerio dos ~c~·ocio,; Ll;; Fazenlla.-Hio lle Janeiro em 2
.:\!ar~~ o de 1878.

tk

Gaspnr SiiH•.ir;~ ~tu·Lins. Prt:sidente <lo Tt·ibunal do Tlle~ouro
cummuni<;a ao S;·. In,;]wctor da Thesouraria de
Fazenda da Provinci~ do i'arú. que fui íwl•O:"erido o n·querimcnto, Lr;:nsmi:tido ú Direí:luri;J Geral da CunlaiJiiitbde eom
u seu orticio n." 3 de 8 de Jmwiro ultimo. em tj:w o Fiel do
Tltc:;ourciru da AIL;JJdt·g-n da me,;ma província, .João Conslanlino :lo V;1!k Guinwrãcs, 1wdia o paf:amento do:; ycacimentos t..lo ,;en Jogar tluranLt'" ~··mpo ::m <Jue cstt·\-e :•ruuunciatlo e ,;uspeilso o di lo Thesoun·iro; ponJuanlo, uã:J podt•ndu
ter t:'>.en:icio o supplic<mlt• dura;llt'. c:;se tcm;Jo, COilW s,! aclw
J't'>Oivit..lo pi:la Decisiiu du'l'ill!,t>aru il. ::lí() di.! lU lle SdcmlH·o
de 18ü7, é manifesto flUI; neniwm ...-eudmenlo llw cumvete.
~~eional,

0

Ga~par

~. 110.-FAZE~DA.-E)!

2

Sitceim Jlttrlius.

DE

)!AI\ÇO

i)8

187/:l.

I\-Iantla restituir -. .JiiranUJ. Azcn:do & Corup. os tlireitt!S jiUC IJ<I;c,aram na
~\lú.t~dcgz., cur:!'e:SllOilLl(':Iltes á parte Lic nm c.trn·:~<ullcnlo .J0 :..·;1r;w sccca.
'JÜ~ 1il:cram reexportar !'ara l1avana, lu.so que aprcsenla.rcm ccrtiiicaüo
tltt cll'ccti'\'"<t de::;e;:t.rg<J. do r1ilo ~ncro 110 !:OrLo Llo :seu dc.:::liuu.

-'Iinbtcrio do~ "egocios Lia F;,zcncla.-H.io llc Jan::iro eu1 2
d<_) -'Iarço de 1878.
Foi pn·srmtc <10 Tr:Jmnal dtl TltcsotE·,, ::\;:ciomll' r••rJlWrimcnto t'lll l]llc! ~lirmutr1 /\ZC\-I'UO &: Comp., ;t!J:•gando lé'n!lll
r·t•cebiuo de Bu:•Ho:;-A:vr<'", ú eonsi:,;·;Ja>:~u, pcb lJ;,n:a l!csp:!nhola C.•JJICl'!JCioJ! t58. 750 kilogr:lmma:; t!e c<ll'IW secc;1, 1.h~
qLtL~ pa;_,:·;n·am tlireilo~ 11:1 importam:ia de í:;;o:;,.)íJO, e ;:pc11as
de,; c-;: tTegatlo 7 .'t:iO J, ilogT:JJ!lHL<t~, pcdt'lll reslilttido tl~>s dirt:itos dos 2~!.:!00, qne fizel'am n:c.\pur[ar p;:;·a lla\-a!l;l, n~
imjJorl;mcia L1e 7:287,)700, " n mcsmo Tl'ilJUnal:
lkeonltt:t·ent!u f!llL' o <trt. titO t..lu J:r·g·uia:nenlo d:• 1!) LI;·
Selcmhro de 1060 est;!)Jelece tJilt: ao< mercadorias desp~tdwua~
purtl l'On:;un2o n:u) sejain ~!LhnUtidt!:.:; .·1 desp~u-·ho d'J rnt:\"portt::;)!~) ptn·a se rc~tituircn1 os direito~ jJ~.:.:·os, e que r~w~:-~-- ...
regular o despacho Ll0 V. S. que ne6·ou. ~:~fníi;~tQ,",~l<.lS :' · .:·
Decisêics de ISiS.

11

,y,
\\'' '- ~
-v;\. . ., . . .
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·~v
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attendendo ao que dispoz o Aviso deste l\'iinisterio n. o 152 de
!O de Outubro ultimo, que mandou conceder a reexportaçüo,

reservando a restituiçüo para ser resolvida posteriormente, c
que por conseguinte se devem considerar os uireitos pagos
como caução da reexporta\;üo, por isso que o dc~-;r~acho da
carne secca não se faz como o d~s outras mcrcaàonas:
:Resolveu mandar fazer a rcstituiçüo solicitada, logo que os
peticionarias apresentarem a certidüo da descarga ua dita
carne em Havana.
O que communico a V. S. para ~cuconhccimcnto c devidos
cfl"citos.
Deus Guarde a V. S.-Gaspar Silveir·a 11Iartins.-Sr. Cunselheiro In:.:p0ctor da Alfandega do Rio ele Janeiro.

N.

116.-FAZE~DA.-Eill

2

DE MARÇo DE

1878.

Pcrmittc a reexportarão para. HaYanJ. U.c parte àc um c::trrc.:;amcnto .de
:~:arque procccécntc de Bucnos-Ayrcs, Jicantlo a rcs!itni,;ão doo direitos
rCSpcctiyos dcpcndcntr de ulterior rcsoluç:lo.

l\Iinislcrio Jos ~c~;.;·ocios da Fazenda.- Riu de .ianeiro
2 de Mar~.:o de 1878.

0111

'fomanào em consideração o requerimento de Alexandre
Wagner em que 11e:lia permissão para reexportar para Havana, a lJordo da barca hespauhola Carlota, 92.000 kilogr:Jmmas de xarq ue que recebeu de Buenos-Ayre:; nu brigue inglez Lion, restituindo-se-lhe os d.ireitos d9 consumo, que já
pagou, relativ:uuente ;i essa por\:ãO do carregamento;
Vi,tn a informacão de V. S. em officio n." 912 de 22 d::
Dezembro uitimn ; ·
Vistas ns Instruer.·õcs 'íUe baixaram com u Decreto n." :38e3
<l.e ~9 de Maio de 18ü7 :
Declaro a V. S. rpr~ jlr\d:· JlCrmit i. ir :: i·eexporlaf:;io reqw;rida, mandanrlu pr·:~ctlcr· :'t lo!at;~o do r·arrcg:lii;,;nto do refi-rido ~~rmt•t·u !Jlll' Jkoua i:ordo, de eonformi1ladr <·om as rt:g-ra~
que aeump:.mlwram as lTiiêSllliiS iustrur·~ucs: flcaJl()o ;: •ínc,;liio
thl res1ituif"i"ít> u(;S tLreito,; re 1a!ÍYOS a esse c;lri'<'-'~Vlei<to, que
se recXIJOl:t;.~ ~ ÜC1H..'l111en!e

de r?sol Uf·~n

ulieriuL

:::i

:1.

1,;Jclc

r:·corrcr ~b deci<iiu de V. S. a t:d respeito.
·
·
Deus GunrJc :: Y. S.-Gaspa1· Silt-ei1·et1llartins.-Sr. Con-;:elheiro lnspcctor ,~1. Alfandegado H.io de Janeiro.
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N. 117 .-FAZENDA.-E}! 2

DlDIAI\ÇO DE

1878 .

.A.s machinas para furar ferro, movidas a vapor) e destinadas a
isentas <los direitos de consumo.

oflicina~,

súo

í\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Riu de .Janeiro em
2 de Mar~o de 1878.
Tendo sido presente 110 Tribun[!l do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Max Nothm::mn da decisão dessa lnspecloria de 9 de i\Iaio do anuo passado que obrigou ao pagamento de direito.< a madlina para furar ferro, moYida a vapor
e destinada :1 officina, vinda do Havre no vapor francez
Ville de Santos, c submettid:: a despacho em 8 Llaquelle mez,
o mesmo Trilmn::l:
Considerando que, ,;egundo o art.1,.", ~ 29, das disposições
preliminares e :n·t. i2i0 tla Tarifa uns Alfandcgas as machinas, que se acham na~ condições dt< de que se trata, não se
confundem com :;s machinas utensis, e que por tanto gozam
dn iscnç·ão de direitos, como con;:ta de muitas decisões anteriül·e~:

Rc,;ulYeu d:tr provimento <tu recur~o e mandar que a dit<t
machina seja llcsrwclwda livre de direitos de consumo, rcstituiJldo-se ao recorrente o~ direitos flUC pagou.
O que cuunnunico a V. S. para seu conhecimento e deviuos
eíidtus.
Deus Gllardc a V. S .-Gaspw· Silveira Jiartins.-Sr. Conselheiro ln~11ector da Alfandcga dr_> Hio de .Janeiro.

X.

118.-JUSTJÇA.-E~! '::?DE l\lARÇO DE

E' lidto a u1u Cura,lor tlc orphãos scrrir com Escrirão, que

1878.

e seu sollrinlw.

2." Sccção.-lllini~icrio tios Nt•g-neio~ da J usli-ça.- Rio de
Janeiro em 2 de i\Ta ri·n dP 1878.
Jll:rt. c Exm. ~r.- E:n ollkio 1l1: ~) rh: l\on:lll!tro tln :mno
dt•etdiu \'. Ex., snk"c ('lílt.,u!L:: do L" st:ppl<:nln do
Juiz Mnnicip:1! do tprmo lle S. Jeronymo tll.te, ú visia da 01'(1.
Liy. 1." Tit. 79 § 4-ü, n~o é licito ao Cur::dor gcralllc orphãos
servil· com o E~eriv:io do Juizo, seu s:1brinho.
I;:m rc~posta dedaro rJ uc !lão sulJsiste o impedimento argurdo, porquant0 a Ordenação citada nilo enum'lr~ 0 fPferido
11~'~::do
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Curador entre os impr~didos do servirem com o Escrivi\u por
I~o.ti_vo de parente-co, c é princi)•io corrente qu~ n incompatlluhdade nnport~ndo eerccamento de rlireitos, 'o póde prevalecer quando se ache finrwda em di~posição C'.:Jlressa, ou
resulte de üma maneira clara c irrecusavel em raziío da lei.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da ProYincia do Rio Granue do Sul.

X. 119.-l\IAHL\"HA.-AVISO

DE

2

DE ~IAHtjO Dl>

1878.

1\Ia.ntla aceitar, para os atreitos da Ortlcm gcr·al u. 0 ~~ de 22. d,c Agosto llc
1836, os tra,]a,los ele cscriplura publica de filia0ão na falta uc ccrtiuão ele
iuadc.

:! . ~ SecçiJo.-l\Iinistcrio dos Xegoeius da l\Iarinlla.- Hiu de
Jm1Clro, 2 de l\I;m::o de 1878.

Illm, e Exm. Sr.- Foi presente a Sua l\Iag·cstallr~ u lmp..:rador o oftlcio n. o !)12 de 20 de Agosto de 1875. wm u qual
V. Ex. rcmetteu o requerimento do Capitão de Fragata reformado .José Francisco Pinto pedinrlo que, em Jogar da certid~o
exigir la pela Ordem gec·:1l n. o 22 de 22 rlc Agosto de 1856, liw
fosse aceito_, p~n·a as de\· idas a uno! ações em seus assentamentos, o trasbdo da escriptura pnlJlica rJl:e Jlzr'ra la\Tal'
para pro...-ar a filiação de seu filho lcgi ti mo Djalma Ewerton
Pinto, ao qual o Vigaria da matriz de l\Ianáo~, jJor não eonstar
do calendario d:~ igreja o referido nome e por incompetencia
do padrinlw aprcst"ntado, rer:usára o sacrauu~nto do iJaptismo.
E o m••smo "\ug-us!o Senhor, Conformando-se com o p<1recer
í'lllitlitlo J;cla Seeção dr• Gu~na r, Marinha rlo Cunsl'!ho d"
Estado t•m crm~lllta t.le !) de .bueiro ultimo, HoLlH' JlOI' IJi.,lll
decl:lr8r JIOr lmmediacla Ht·solur:iio de 2:J du Fcwreiro pyoximo pussado, que, para os cflerlus da orrkm ger~1! <~c::na
citada sejam aceitos, na falta rl:1 cc·rtirliío de IJ:lptisllW, u~
tra"laclos dr· escriptu a puulica de Jiliaçüu.
O que;! Y. Ex. r·nmmunieo para os lilb conY••nienli'~.
DPus (;n:mk ~~ \'. E\..-Etla!ll'rio dt• _,t,tdmdt• Piu/o.- Ao
Sr. Ajnd:mtr• t;rmPr:d rh1 Armado.
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N. 120.-MAflll'iHA.-AYISO

DE ft DE

M:\TIC,O

DE

i8i8.

Determina a Del obsen·ancia elas ordens expcuidas sobre o scr..-ic;o elo municiamcnto c fornecimento das cmbarcac;õc:-; J.o scrdro do _\rscnal de .Marinha da córtc.

L" Secção .-:MiFlisterio dos Negocios da Marinha.- Rio de
.Janeiro, f], de Março de 1878.
De ~ccôrclo com ~s inform~~ÕPS prestadas pela Contadoria r
pelo Chefl~ do Corpo de Fazt•nd;~. ohsrrYo, com rrfercnei:J ao
o!licio de V. S., n." í:39 dr· 20 de Setembro do mmo proximo
lindo, !JllC lt~m dei.·Gulo àe ser ntmpritbs ~s <lisposições do
AYiso H." 1790 de 18 de Julho de i872,npedido a esta Inspectoria com o fim de dar fúrma rcgul;unentar ao ~le 15 de
Abril do dito anuo, o qmd tletermina que as prat;as perteneentes aos seryi~os elas embarca~õcs do Arsenal, nclle tenham
assentamentos c" não nos navio,; "ttesann:tdos, COlHO até então;
<.' l1!:m assim ~t·jam comideradas como t'mpregaclas naqucllc
cslalwlet;inwnto, o que :1inda não tc·\e lugar.
AssiJ,l. continuando o servi co de municiamcnto e fornecimcnto ·:i1s embarc<wõ:•s 'tcssc Arsenal a ser fc•ito com ofl'ensa
U.:; 1-·~·ce:•itos íi~cnes; já estabclcc:,:os, rccommcndo a V. S. a
fiei t•xcen çã11 dos meacion~llos :wisos; sendo que sú depois
della JlOderuo S!)r consideradas quaescper dnvid:Js, 'Iue porventura ot:correrclll Pm prejuízo do serviço, c que V. S.
communicarú a esta Secretaria de Estado, pora serem convenientelllen te estudadas c attcndidas.
Deus Guarde a V. S.-Erlunrrlo de Andrade Pinto.-Sr. Inswctnr tlo Arsl'nal de i\Iarinha da Côrte:".
•

N. 121.-FAZE:\'DA.-E:Il

lt DE ~L\Uf,O DE

18i8.

D:i provim0nto a um rer.tu·so de clcci~do da ~~~·a!ldcga. de Pernambuco, m::tn~
dando qnc a mercadoria Uc qnc o mesmo tra~n. seja dcspaehad::t comol:lpim-rC'slituindo-se :"t firma recorn·utc o 1{1!(' de mais pa~ou de direitos.

f],

Mini~Ll'rio dos Xegocio~ da Fazcnda.-Rio
tlt'c\Inr()o de 1878.

!lc Janeiro em

Gaspnr SiiYeira Martins, Presidente tln Tribunal do Thesouro Naeional, commnn ica ao Sr.. Inspcctor tia Thcsouraria
li" F,:z~>wln da ProYincin ele Pernambuco que foi pres:mte ao
mesmo Trilmnal o recurso transmittido com o srm otncio
n." 225 de fJ, de Dezembro ultimo, interposto por M~~
Loho & C. 3 da decisão da Alfantlega ua dita prl)p~ l~W. · , ~.· , ~
cJ.as~ificou como •chaly» para pa~·n~ a taxa dc;í'$ti0.9:'-6:Jn!o;J·~ ~;.. - '. '.
gramma, na fúrma do art. 621 da "ifa em V:~tf~;\.Sl•'rn'erca·
~

so

)lJ<:CISÕES DO GOVERNO,

doria que .submetteram :1 despacho pela nota n." 2372 de lJ de
Agosto de 1877, como "lapirn•, sujei ta á taxa de :3/)500 o kilogramma, marcada no art. 6:JfJ, da citada tarif;.,; e qun o
mesmo Tribunal:
Consillerando que ll1êTcadoria iguaJ tem sillo scmpr:,
classillcatla como <lapirn•, !jUO niio su JliÍI]e confundir f:lllll o
•chaty., como é facil de reconlweer pelas amostra~ de um
e outro artef<lcto;
Considerando que a taxa applicada por aquella Alfandega é
contraria á disposi(;iio da mencionacla tarifa, e que !1e~te
caso tem cabil:lento o rec:urso de revista;
Resolveu dar provimento ao rccnrso, c mandar que s1•ja a
mcrcntloria dr, IJUe ~e trata ela~~ificada como «lupirn .. , para
íiC co!Jrar a n~~pcetiYa taxa. re,;tituindo-"" aos rl!eOJT•·nk' ''
t.tne de nwi~ p:1garam.
·
Gaspar Silvr:ira lVarlins.

N. 122.-MARINHA.-AVI~O

f>E

ü

DF:

~!ARÇO

DE

HliB.

Determina t.tne na l~dta tle GommanJantC! tb::; companhias de a1Jrendizcs mal'inheiros sirvam nos conselhos dr compras us Oiliciacs mais ~rraU.u~dcs <la~

Capitanias dos Portos.--··

•

2." Secei"ío.-N. 458.-l\linisterio dos Negccins 1la l\Iarinha.
- H.io de Janeiro, 6 de l\farço de 1878.
lllm. e Exm. Sr.-Em respo~ta au offido dessa Presidencü:,

· n. o 59 de 18 de Dezembro do anno proximo passado, consul-

tando sobre o modo por que deve ser composto o conselho rle
compr::~s d::~ companhia de :1prendize~ marinheiros, visto ter
sido supprimido o Jogar rle Commandantc pela Lei do 20 d~<
Outubro d(l dito anno, declaro a V. Ex., de a<;côrdo eom o
p3recer do Conselho Naval em consulta n. '' 3598 Je ·18 1lc
.Janeiro ultimo, que em substituição ::w Cornmandantr, d<l
comJ;anhia, cargo quo fui annexado ao dt• Capitão do Portu,
deverá servir como membro do conselho de compras o OHieiai
da Armada m:Jis graduado que nella existir, sendo, na fcllta
deste ou de qualquer outro membro elo mesmo conselho,
designado para o compôr um empregado da Alfandega dessa
província, como determina o art. ::zr~ do Decreto de 20 do
Fevereiro de :1858 em re!nção aos conselhos rlc compra;; pa1·n
<~hastecimonto das Heparti<.:ões ilc l\brinha nas Provineias da
Bahia, Pm·namhuco e l'ar:\.
Deus Guarde a V. Ex.- Eduardo de Andrade Pi,lto.Sr. Presillentc da Província df' S. l'~nlo.
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123.-AGRICULTURA, COM:t!IERCIO E OBRAS PUBLiCAS.
- E)l 6

DE MARÇO DE

i878.

E;;tahrlc,C'C rrnc as cncommcnd.:J.s de material lixo. rocl:tntc c telegraphico dcycm

ser feitas por intcrmcdio elo

~.1inislerio.

N. 1.- L• Secção.- Directoria das Obras Pnblicas.-1\Iinistcrio dos Nc~·ocios da Ag-ricultura, Commcrcio e Obras
Publicas,- Rio de Janeiro em 6 de Março de 1878.
Ci,·cttlar.-Convindo que, para habilitar a Dclt>gacia do Thesuuro, em Londres, com os meios necessarios pa:·a o<atisfazer o
pagamento da~ eneommendas que alli ou em outros paizes são
feitas. d1J material fixo, rodante c tclegT<lp)lico pnra uso das
riivcrsns estradas ue ferro construídas por conta do Estado,
t8nlw o Guverno Imperial prévio conhecimento dessas cncommendas, declaro a Vm. que, d'ora em dinnte, nenhum pedido
deverá fazer desSL'S objeetos sem que seja por intermedio deste
Ministerio.
Qu;;nto aos pedidos :mteriores, cumpre que Vm. remetta
uma relação especitieando os Yalores de cada um, data do pagamento e época do recebimento do material.
Deus Guarde a Vm.-João Lins Vieira Ca,nsansão de Sinimbú.
-Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da Estrada.:de
ferro de D. Pedro H.
Idcnticas ao da ·Bahia, ao da de Permtmbuco e ao da de
l'orto-Alegre :i. Urilguayana.

~-

12 1L-lMPERI0. -EM 6

DE MARÇU DE

1878.

Ao Presidente do 111ontc-Pio Geral de Economia dos Servidores do Estado.Dcclara que ml~s-istc a decisfio, ordenando que se appliqne o disposto
no art. 22 do Regulamento de i8 de Fevereiro de i870 sómente ~s Yiuvas
tlos contrjbuintcs inscriptos depois cb. data do dito rogu1amcnto.

2.' D:rectoria.- Ministerio dos Ncgccios do Imperio.R!o de .Janeiro em 6 de Março de 1878.
Ilim. c Exm. Sr.-Sm1 Mag-estade o Impe:·n.dor, a quem foi
presente o officio de V. Ex. datado de i ti de Janeiro ílnuo,
Manda uf!Clarar-lhc, para os devidos eficito~, qac subsiste a
decisão constante uo Aviso destn Ministerio de 22 de Dezembro
do anno pas~ado, ordenando que sc applique o disposto no
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:wt. 2~ rlo negul::unmllo n. o ~Mô de '!.8 de Fe.-rrriro llt: 1870
sümentc ás ~-iuvas dos contribuintes inscriptoi nt•ssc l\fonlePio depois da data do solJrcdilo rcg·ularncnto_
DeY:', portanio. considr·rar-sc 'revogado o },xiso de 9 de'
Dezembro de 187:!.
.
Deus Gum·de a V. Ex.- Carlos Leoncio dl' Crt1"ralllo.- Sr.
Presidente do l\fonte-Pio Cera! de Er·onomia do,.: Servidores elo
EstDdo.

\"o 12G.-FAZE\"DA.-E!\l 7

DE

.ll:Al'\f)O DE

1878.

SohrP ~ &uhr:tn~·::~ de impo~to de transmi:'sfto de JHOprirdadc a qncr•t
~nj,..ilos os contr aetos dt! ecssão üo direito e ~c0fio ;;t hf'r~nf.':l->.

:\Iinislt~riu

:i:l-;

tios Negocio,.: li;: Fazemla.-H.itJ tlt• J:meiro t'nt

7 de .Março de 1878.

O Tnliclli~o di.' Sapucain, em officiu r11' ~de .Janeiro ullimo,
eonsultou se o imvoslo tk lransmissiio de propriedade a que
•·stiio ,.:uj('ito,.: os con!raclus dr~ ct.•,.:silo de dirrito ~~ i'C(:iio a hcranras, na c:onfonnidade uu§ 2." uo :<rt. 17 do Decreton." ti58l
d.e 28 dr· M::~rço dr· f871J,, devr ser pago logo no neto d::~s re,.:pr~c!il·:;~ est:ripturn~ quando mesmo essas ltr•ranç:ts fOl't•m
illiquiuas, n bem assim se não sendo exig-ivcl no nclo uas t·scriptnr~l~ o pagamento dessr: imposto, dPI·cm o~ T::tbl'lliiít~s
ns:n· do proecciimenlo indi<"ado JJ~ Ordt·m n." -168 de G dr•
l\Iaio ue 18J1, isto t~, exigir :lpenas o pagamento do s:dlo }Jl'ilporcion:-tl eorrespundentc ao valür do contr::;clo, Llec!ai'ando
na escripl:.ra que o comprador llca obrigado ao pag·amenlo
do~ direi:os que r.1:êis forem deviuos pelos JJI'ns herdl:dos,
aYer:wndo-sc para isso na Esta~ão Fiscal ::~ sumaw do coHtraclo.
Em :;oJur,-ão ú rcfürida consulta drclaro " V. S., para o
fazer constar áqudlu TalJellião, que o direito d,• tr:m_smi,-,.:iio
de prop:-ir~d~dc, dt• que tntt;; o dito officio, dev1' rt't<lhtr sobre
o JH·r·~·o JIOl" qtw foi feila :1 eessilo do dir3ito c acçiío :i herançn,
e tm:t dn ,;1•r pago nn a1·to de passar-so a escripi.ura; n~.o st~
cxigi;:Hio HWi~ impu:.: to no inycntario, ainda que o Yalor do~
JJens ünmov(~is, que ao cc~sionario tocarem, seja maior que o
preço pelo ecdentc rccelJido. nem sendo re'ilituido qmmáu au
mesmo ccssionario n;io fo:·en: aq uinhoaclos ber:s dessa cspecie,
ou qnnndu lh'os aquinho:<rcm de menor valor.
Deus Guarde a V. S.-Gaspar Silveira J}lartins .-Sr. f:,m:-Plheir·< nirrt·l•1r Gror:<l :la Tomada tk Cont:~,.;.
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N.

126.-.TGSTIÇA.-E~!

7 DE

89

~!ARÇO DE 1878.

Prol"iJcncia a respeito dos' cmpn•gados <los cxtinctos Tribunaes <lo Com1-r:~rcio a1ldidos ;l::. .Juntas Commerciacs, c declara qüC-não são tl1nidos
Ycnr,iménlos aos cmp!"cg:::ttlos. cujos omcio.~ on cargos forem 0xtinctos
1:u :1 holi~lo~.

lk." Secciio.-l\Iinisterio uos Negocios da Justiça.-llio de
Jtmeiro cn'í 7 tle .Mar\'O dn i878.

llim. e .Exm. Sr.- Foi presente a este Ministerio o reqU<·rimento em f[UP o Offieial do .Justit:a do extinctu Tribunal do
Commercio de Pernambul"o, Manoel Joaquim do Nascimento,
additlo ;;ctualmmlte ú Junta Commercial da mesma província
por Aviso de iii dn Outubro do anno passado, pede o pagamento dos respectivos vencimento~ desde a organiz;;ção da
Junta nté a época, em que foi dedarndo ndtlido, visto julgar-se
com direito aos ditos vencimentos, por haver o Aviso de -12
de Dcz()mum ultimo concedido igual favor ao Ajudante do
Porteiro do referido Tribunal, l\Ianocll\Iaria de Caldas Brand~1o,
rpw se achn em identica~ condições ao supplicnnte, tcndoscrYido de fundamento a esse acto o Aviso de H de Agosto, no
qual se decl:Jrou ao Prf'sidentu ue Pcrnamlmc' que a nossa
lcgü:Ja~vo garante vencimento~ ao~ empregado~ de Hopnrtições
e:.: ti netas.
Consideranrlo, pon~m:
Que um dos Iins principacs do Decreto LcgislatiYo n. o 2662,
r·onvcrtendo os antigos Tril.mnaes do Commercio em Juntas
de earactce puramente administrntiYo, foi n rrducrão da
dcspeza pela diminui~·ão do pessoal ;
Que nem o citado Decreto nem o de n." 6381. tle :10 de KoYl'mbro de 1876, expedido para exeeuçfío daq li<~lle, e man1ando
contemplar na organização t..ias referiu as .Juntas os empregados
tios c-.;tinctos Tribunncs, permittiu quo ticnssem addidos, com
yencimentos c em qunnto oulro destino niio tivessem, os empregados não aproveitados para o pes~oal das Juntas, por
excederem o numero fixado par;1 dias;
Que nenhuma dispositão legal gnrante a tacs empregados a
Yit;llieied;!dt~ ou qunlqucr outro direito ús vantagens inhcrcnles n logarl's t{Ue lürem ronsidt·rauos inutcis, e abolidos,
quér pela letra, quér pelo espiriio das disposir:õt·s citadas;
Que diYersas leis e actos do Governo. 1-!·:-mmtindo sómente a
empn•gadus de certas Bepartir;ões extinctas os ycncimentos
que percPbiam, são providencia~ restrictas aos casos a que se
~·pfe:·em, e, em Yez de Jlrm;m•m n·gra gcr!l! para uma cl;t,;~c
mteira, importnm excepç::it•s, que sú ao PodtT LegislaliYo
con;pele dccrl'lar ou autorizar;
Quu este i\Iinisterio, em "\viso n. o 2:39 de :3 llt· NoYembro
dt! 1853, reconhr•cendo o principio estabelecido nor disposit0r•s t:\.[!rcssas e muito nntigns, posi.tivamentc decidiu qun nilu
sao dt>vido:-; os ordenados ou ·yencmwntlls :10~ propriet:wios
Derisues <le 1RiS.
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uu serventuarios de ·qunesquer officios ou t'mp!""l)go~, que sito
extinctos ou abolidos ;
Que, finalmente, a Lei do or~'amcnto em vigor. promulgada
dcpoi~ da conversi:io dos Trilmnaes do Commereio em .Junta~,
não comprehendeu consignação para a despeza com os empregados que, perteneemlo áque!!es Tribunnes, não fos~em
aproveitados para as ditas Juntas:
Hcsolvi não só indeferir a prctenção contida no jú indicado
requerimento, como ainda declarnr sem efl'eito os aviso:-:
deste :Mmislerio, que mandaram considerar addidos ús .Juntas
Commerciaes, cmqu:mto se lhes não désso outro destino, diversos empregados perteneentcs aos extinclo~ Tri!Junacs àu
Cummercio da Côrtc, BaO.ia, Pernambuco e Mar:mhão, ma'
ni'ío contemplados no pessoal das .Juntas.
Uogo, pois, n V. Ex. se digne de ex;Jodir as orut·ns t:on l'cnit~ntes alim de tJUC, ;1té ultt!ri:Jr deliherar,,ão do Potler Lcg-io;lalivo, snja ~u,;pcnso o abono de vencimento~ aos empregados
que se acharem naquelbs circumstancias, crnér na Juuta da
Côrte, quér nas das rcl\:ridas proviucias·.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Exm .. Sr. Gaspar Silveira Martins.

N. 127.-AGRICULTURA, COMIIIERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- E:~r 8 DE }:A.:r.o f>E 1878.
'.fr:J.ta

,!;L

a~tincc;ão rlo 'al~leamcntos

c ;lo

:~Hcrior destino das terras por

l~llcs occ.u.r;tda.s.

Directoria da Agricultura.- J. a Secçiio. -.N. -í.-Ministcrio
dos Ncgocios da AgriCultura, Cornmercio e Obras Publicas.Rio de Janriro em 8 de Março de 1878.

Illm. c Exm. Sr.-Tendo a Lei n. o HH de 27 de Setembro
de 1860 autorizado o Governo Imperial a aforar ou vender,
nn ~onformidadc da Lei n." 601 de 18 de Setembro de 1850, os
terrenos pertencente~ ;ig :mtigas missut)s u aldêas de índios
que estiverem :llJandouauns, cedendo a ;Jartc que julgar conveniente para a cultura <.!os tJUe nelles ainda permanecerem
e o requererem, recommendo n V. Ex. que, depois de dec!arar extir::.ctos os a!dcame;1:ns f]Ue por suas actuaes cireumstancias estejam no easo de o ser, dê ús respectil'as terras o
destino rleterminado, depois de reservar, ús famílias dos indios
;:lli existentes ou a seu,; dt)S~C!lden!cs, lotes eu,ia úrea ccmprchend:: :H. 250 hra~as qu~dr;Klas ou Híi. :z::;o L1:'tros CfW1·
drado.".
Deus Gua!·de <t 'f. Ex.- .!orlo Lins v:eira CansrnwTn de
Sinimúú.- Sr. Pre~identc da Provincia d(' S. Pnulo.
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S. ·1::!8.- FAZENDA.-E<.~r 8 DE

"lAnço DE

:!878.

J):i provirrwnto :.t um rec~uso de decisão tb :':_llatnlc.~c. Jo.. B.::thi::.., llllc cla~sl~

fkou como p<'mno singelo ou n:To csrccinc::ulo- mc~eadorb. qnc tr•e1
::>í'mprc <1CS!'ach~nb. co:rJO-p::mno ;:1~corpado ;1!'0prio p~u;'l t~·.1pa.

~ido

1\Iinistcrio :los NPgor:ins da Fazemb.- Ilio üo Jancir•1 em 8
de .M:.;rç~o tlc uns.
Gaspar Silveira Martins, Prusidrmtc do Tribun!l! do The:souro l\Taciona!. ~O!.l!G1nni:·;~ t.o Sr. In:-'necto:· da TJ:~,\sourD.ria dP
Fazenda da Provincia da Bahia iJ!lC o· me~mo Tri!mnaL tendo
presentt·. o rel'nr~o tr;1n:-:n1ittido ,·on! o seu ntll,·iu n. i28 deU
;-!c Dezembro dti:':::, interposto pur Ansulmo llc. Azr·vc·do
11

~ci·n~n1de:-: & c.:.. d::. dec~i~ã·} fl::t Aif;n1dcga da dit·~ ~H'dYinvi:J,
que dnssifico;:. como " panno ~ing,·!o ou niln e,:pccifi~<ldo ,, Llé'
que trata a2.a parte do ar~. 6~2 d~. ~D.r~fa t~nt. vigor, l)~:ra pagar
a taxa de :2,5000 o kilng-r!lmma, com o :J]J<etinwE~o du iO por
cento pela mescla de a~godiío, ui~o pc<;as lh tt>ciCo que sub·
metteram a despacho con:o "cassineta (k !:t ;: :ll~~odi!o '· ~u
jeHa ú taxa de 900 réis, na fór111a da 2." parte do ar!. lilO dn
ritada tarifa, resolveu dm·-Jhe ;:rnvimcntu afim dl' ;m:.r:1r a
mercadoria em qucstiiu a taxa de i:$000 da L" p::rtt• uo referido art. 6-'12, como "pannn encorpado preprio para tropa •,
~.:om o abatimPnlo detvrminado no art. 15 da,: disposiç·!Jc,: preliminares da tarifa, pela me,:cla lln alg-odão, <"11!!10 t8m sido
"''mpre despachada.

Gaspar Silveira Jiartins.

N. '129.- FAZENDA.-E:.r R nE

~L\nco

DE ·1878.

Dcf'l:tr.l que r:.t!o ])(itlc sr.r deferido o pc,ii(lo qttc fc1. o cmprr-zario da linh::t
tclcgrJ.j_lhica <-~o Est~h1o Oric::tal Co Pru,.::ua~·. do i.s:·n~.:io_ -~i c direito:; para
o" mat~riacs 411:.0 im;1orLn pcb Alfa.n~:t·~.1 üo J:io ~Tr:~nlH_~ ~U· .r :J.gnar;io
Jl~u·;: d'J!Ji ~ercr~1 transportn.dos .1.U~ Arti::a:-; t' Trint:t '-' Tres. no t"!ito Es.tado

Jllinisterio d:;s Negocio~ d.:: Faz('l1dêl.- Hio de ~nr:iro c;~l 8
ele l\Iar~o de ~3í8.

Hlm. r; Exr:~. Sr.- E:n re,posta ar,s ;\.vises cics;;e Miili,:tel'ío n.o :J:3 Uc G de Xov~.~rn~ro tdtirnc :~ li. 0 ,l (1:~ ~! (:(•. Jn::eiro
d~~ cor:-(·:1te :tJ~:D, 1·~·lat:vos no ~y:dido (I:l:·~ _)_ J\g:).s~~-:n1:o SLsYic')a. 0:dndão <1:1 l\C'Jc:!J/ic:-: Ori<:ntai G.o Cruc::ay,~:·:ft!l::,--:···~-.
qualidade de e:11prr•z::1:io dalinlla cl'lcgra]Jhic:; rleS.'iJl~Es'·54o:- dt\ . · ~- .
i,;e;Jç:tn de direito;;, qw·::' g·crnc·s, quór prnvl1]'êíae~--~Jà'h;:.i-i:;"' ' ~ ·,
matcriat•,; que importar llt:ht Alfa:ndc:ga do ;'Rio..;·Grtmdc att:
.

-

·, ~:-
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Jaguarão, na Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
para desta ultima cidade serem transportados nt6 Artigas e
Trinta e Tres, no dito Estado, cumpre-me communicar a
V. Ex. que a re,;olu(;iio 1lada á e;;~a prdenção pelo Aviso tio
Ministerio a meu cargo de 2:3 de Outu!Jro ultimo, ;linda n~u
foi alterada.
Com quanto a Alfandoga do Rio Grande goze da vantagem
de entreposto, e ahi possam est:ll· em transito as mercadori::s
estrangeiras, não ii~1porta essa faculdade a isenç:ío de direitos,
e apenas a facilidade de reexportação para outros portos e~
trangeiros, ou n despacho para consumo, se isso convier ;í parte.
Não estando as l\Iesas du Rl'ndas habilitadas para entreposto, e
sondo limitadas suas nttrililuiçõos ú exportaçiío de grncros já
despachados para conmmo, niio 1; admissiv<'l tJUe se llw
conceda (J de reexportarão de gencros, <-rue não tlmham pago
direitos de consumo, e que sn acham em transito na Alfandega
do 1Uo Grande.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspar Silveim l}fartins.-A' S. E-;.
o Sr. Bar~ o de Villa Bclla.

~- 130.-GUERRA.-E~I 8 DE~IAUÇO DE !878.
Hcdnz o pessoal cmpr~g:tclo nos csc:tlcres das fortalrz:1s de S.::m~o. Crnz c
S. Jo:lo, e do Asylo deJnvalido~ da Patrin. r. deelara quacs m; ,-,~nci
mentos CJUP lhrs dr>1em ser ahonat.los.

Ministerio dos Negocios tla Gurna.-Rin de .Tanl'iro, 8 <],•
de 1878.

i\Iar~o

Illm. e Exm. Sr.-Dê Y. Ex. as providencias necess:1ri:B
allm de que o pesso:d empregado nos escalcrcs das fortalezas
de Santa Cruz e S. .Joiío, e rio Asylo de In valirlos da Pntria,sejn
reduzido ao seguinte: um patrão c seis reuwdores para a primeira das referidas fortalezas e Asylo de Invalidos, c um
patriio e oito remadores pnra a de S. .Toiio, percebendo os
patrões das !litns fortalezas a diaria de tres mil r6is (3,5000) e
o do mencionado Asylo a de dous mil e quinhentos réis
(2;5500), e os remadores a de dons mil réis (~:)000), resultando
desta reducciio a economia de dezesete contos oitocentos
quarenta e cínco mil réis (17 :SMi;$000) annmws na despeza
que se fazia com a antiga marinhagem.
Deus Gn:lrde a V. Ex.-Marquez do Herval.-Sr. Conselheiro Ajudante General do E\creito.
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N. 1:H .-GUERRA.-EM 8

DE

li1Anr;o

DE

1878:1

Reduz o Laboratorio do Menino Deus em Porto Alegre a uma ollicin:J. py.
rotcchuica ann0'a ao A'rsen'il d<J Guerra daquclla cidade, c d;i providencias a rcsprilo do 'ervi0o da mcsm" officina •

.Ministeriu dos :Negocios da Guerra.-Bio de Janeiro, 8 de
Março di) 1878.

lllm. c Exm. Sr. -Dcclaru a Y. Ex., [lara seu conhecimento
,. g·overno, que o Laboratorio Pyrotcchnico do Menino Deu~
em Porto AlegTe fica reduzido a uma ollicina pyrotechnica,
annexa ao Ar:;enal uc Guerra daquella cidade, sendo dispensados o actual Direetur c o pessoal que exceder elo estrictamente necessario para a conservação do estabelecimento,
machinas e mais npparelhos, e para a confeer·ão, em limitada
escala. da munição que for precisa para o serviço da força em
guarniçiio nessa província, e que denrá ser fabricada para
proporcionalmente substituir ú fornecida pelos depositos,
vi~to acharem-se estes rr:pletos c niio comportarem mais pl·ovimento, sendo de toda conveniencia que as muni~ões existentes nos paiúes do mencionado Laboratorio se reduzam ao
sulliciente para o serviro que se fôr executando, afim de evitar
qualquer sinistro.
Outrosim ll1•c!aro a V. Ex. que, ouvindo o Director du dito
_\.r~eual, 'ob euja fbcalis:u::lo,por si ou por ~eu Ajudante, lica
aquella oflicina, deYe propôr a este )iinisterio o pessoal íJUt!
tt~m de continuar a\li em servir.o, i!lllil'<mdo a econolllía resultante desta rellucvão, e ueterminar que o~ fornecimentos,
cscl'ipturac;ão, férias, etc., sejam feitos pelas secções Llo mesmo
Anenal, do <tetôn!o l'Olll o que se acha estabelecido no Begulamento de i\l de Outubro tlo 1872.
Deus Guarde n V. Ex.-lllarqne.:; do Ilerval.-Sr. Prcsi(lentc
da Provint:ia do Hio Grande llo Sul.

~. 1:}2.-.lUSTI(:A.-E~l
SolHc

1)

9

DE MARÇO

n:' 1878.

pa;.;anwnlo Jo alu;;ucl de casa iJelOs ~cn:eutuario::> de o(\J.cios do

Ju~ti~a, 1}UC U:m ~cns cartorios H<.l CórLc, em pruprio uacion<.1l ou cdificio

aln:..;ado pelo CoH'rno.

h." S••et·ãn.- j!inbt•~riu Llns NPgocios ua
·
J:tEt·iro e1i1 9 de M:H'I.:o Llc 18/8.

.ln~lir·a.-P.io

do

·

111m. oExm. Sr.- Em resposta ao Avisu de Sue Fcnreiro
ullimo trausmitto a V. Ex., para u,; fins convcnicut~, a iudu,;a relação uos serventu;;rios dt~ o!Iicios de Jmtiça que km
os S!!US canorios ne~ta Côrte, em proprio nacional on edificio

/.
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alugndo jJ('Jo Governo, com indic<H:ão da quota mensal que
lhes deve ser exigidn, de Dccôrdo com os arbitramentos feitos,
tenuu-se Cil_l atlml';ão u aluguel ou V<1lor locativo do predio
on1le funccwnam, e o espar:o que nelle occupam.
Cumpre-n;e, outrosim, informal' a y_ Ex_ rJUe nesta data
e:qwço a,; conYenit.:ntes ordens a!lm de que os alludido,;
funccion~rios sejam intimndo;; para em tempo opportuno
fazerem os pagamento:;, deyendo-se contar o aluguel desde
o i_ o do corrente mez _
Deus Guarde a V. Ex.-La(ayctte Rodrigues Pel'eira.-,\o
Exm. Sr. Gaspar da Silveira Martins.
Reia~·ão dos serventuarios de officios de Justiç~a

que lên:;: os seus cartorios, nesta Cõrte, em
proiJ?a·ilo :r.aciional ou edificio alugado pelo Go·vc;;•no0 eoln indicação da o!jnota nu~nsal! que
lhes d.e-..-e ser exigida, de accôrdo com os a .. hitrnn"len~:os i"eitos lle~o Presidente da Relação
e .lfuize~ co1npct;cntcs.

TRIBUNAL DA RELAÇÃO.

Porfirio ümrJido de Assis Araujo, Escrivi:io ue appcilaçuc~,
::lühOOO.
Geraldo Ct~•ianc dos Sunlc~, idem, 20;)000.
Icli_rerico Nnrk! i'awplona, idem, 20-5000.
Felicio Viria:o Bra:1diio. idem, 20~000.
Baihino José da Franca Ribeiro, Escrivão Ja 3. a vara r;iwi.
'li)<:QOO

~·Luiz ·Aug:.1stn (L

•

Silva

Br~:udão,

.

idum, 20;)000.

Tl1lllü?\AL DO Jí..;ny.

J~c~'cio Ünarque de Gw;mão, Esaiyão do .ínr~, ii.'lOOO.
Ga,par Anlonio Caminha, idem, 5;5000.
c.\S.'c DE .\LDIEXCI.\S 1J.\ !:li.\ Do LA \"llADlO X.

l:J.

i'.Ianod Fi·:u::;isco da Silva Junior, Esr:ri·iào da ::2." var~. civei,

lii-~000.

~\.nwirio ;:.'rerll'•·ieo d(:

1;;.-;ooo.

},;; ;) ::;: (::.<:l. J/;iU_~:-

AliJillflF::-qn", idc:n,

_\lmrirJ::

:~~::-:~:>.-~lo d~· ,t.:~ \-~,-,~;; ~~t' C01HH!Qi':·iu:

·1ii,:.OOD.
Bej1t:dieto de .!\iu~uid:t Tu!Tes, id~n1, lJ;)OOO.
Joaquira Fcrn:ir:< Pinto, E~cTivão
2." 1 ara do commercio.
H:i,)OOU.
Bl'rnarrio õomeo de.: ALl't.;U, idew; ~ii,)OU(J.
Leopoldo Antonio d.H Fr;meu AE!<,rul, Contctdcr, E>~OOO.

d,,
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Luiz de Azcredo Coutinho Dwrt>.e-Estrada, Es..:riviío <la
Provedoria, 25,)000.
Antonio Rodrigues dos Santo~ Franc.;~: LeiL·, EscriYão da
1." vara de orphilos, 20;5000.
Jo~é Alvares da Silv<J Penna. idem, 20,)000.
M<l"\imiano José Gomes de Paiva. Escrivão da 2." v::~ra de
orphão~, 20h000.
·
Archias do Espírito Santo Menezes, idem, 205000.
Thomnz dn Costa Rahello, Escriyiio de ausentes, 10,)000.
Antonio Gon\;alvt~s Leite, Escrivão da L" var:.~ cível, 15;5000.
Nicandro Augusto Drandão, idem, :1.5~000.
Dclphino Erasmo Valente Sadock ele Sú, Contador de
orphãos, 10;5000. .
.João Salerno Toscanu de Almeida, Distribuidor, 106000.
1." Sec(ião da Secre~aria de Estado dos NL·gocius da Justiça
1\lll 7 de Mnq;o du 1878.- O Direetor, Dr. Antonio Herculano

de Sm~za Bandeira Filho.

N. 133.- F AZEJ\"DA.- E~r 9

DE ~L'I.nço DE

1878.

Trata de um <cccurso de <juc o Tribu,al do Thesouro não tomou conhecimento, por niio poJcr ser ~dmiltido como de revista, conccrncnt~ :i ~bs
sifica~ITo de tecido.'

l\Iini~tcrío dos Ne~:wcios lia F<1Zcnda.- Hio de Janeiro em
\.l de :l\Iarço rle 1878. ~

Gasval" Siivuira .Martins, Presiuunle U.o Tribunal do Tüesouro Nacional, eommunica ao Sr. rnspector da Thesonrari:;
de Fnenda da Província de P1•rnarnbuco que o mesmo Tribunal rc~olvcu niío tomar conhecimento do recurso, tr:n~s
mitlido com o s1:u o!Iicio n.o 15 de 15 tle hneiro ultimo, inlcrposto vor l'ilanoel & C." da decisão da Alfandega da dit:1
~~rm· ineia, que classificou como mori.rn linto de qn:Jlquer
qu:Jlid:1rie. suj<~it.-1 á. taxa d•· 1,5200 o kilogramm1, na fúrma
íl<l :•rt. ;;so da t;1rifa em vigor, a merc~dori:• que sullmr·ttnr<1tu a dcsJWCho p1•la noia n." 280 dn 28 dcJulho de 1877,
como platilha de :1lgodão ou ruão, par:1 p:ltr:Jr a lax:J de no
rt'd~ m~1rc3da no Dr~. ~84 da cirtld~ türir~~ ; Ylsto fcr Sido :;nerl:cldoria i;ual ~t d:~ que se trata sempre dusp:!ch:Jda co;no
•morirn tinto de qualquer qHa!irlaàe » c não S'.~ verific;-a· algumn. das hypollwses do art. 761,, §:i. o, rlo negulomento de
i9 de SetemlJf') de 186(1, para ser admittiC.o como recurso
de reYis!a.
-

G,aspar Silveira 1Wartíns.
··-"0"""'PJ".;I''d"~..
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No 13'1,.- FAZENDA.- E~l H

DE MAitÇO

DE

1878.

Não devem se~ admittidos iudivitluos estrangeiros ao scrvi~:o das capatazias

das A~;:ue~as, senão na falta absolut" tlc uacionaes.

l\Iinistcrio dos Negocias da Fazenda.- Rio ue Janeiro

H de Março de :1.878.

Clli

Gasp~tr Silveira l\Iartins, Presidente do Tribunal lio Thcsonro N;Jcional, ordena aos Srs. Inspectores d<b Thesourarias de Fazenda que recommendem aos das AlfmHleg;1s que
niío pcrmittam que scjan: admittidos JW~ capalazias como
Sl'rventes individuas eslrnngciros, salvo na falta ubsoluta de
nacionaes q uc façam o servi~~o.
Gaspar Sil'Ceira Jllartins.

X. 13~.- .lGHICUL'l'UHA, CU:\UfEHCIO E OBlU.S PUDLIC.\S.
- K\1 11 DE ;\Ullf]U DE 1878
o

Ao Direl'Lor t_;cral üus Telc~raphos, · declarantlo (JUC súmcute 110 c.:a:-;u de
impedimento legal c ief:dü!,lo do Chefe da' Heparti<;ão pó de o Yicc-Dlrector dirigir-se oflicialmcnLc ao Gm"cnw Impllrial.

X. 11.- ;L• Seccão.- Directoriadas O!m1s PuLiicas.-l\Iini~terio dos Negoci"os da Agricultura, Commercio e OIJras
Publicas.- Hio de Janeiro em H ue Março de 1878.

N~o sell!lo <~dmissivel a existencia simuHanea de dons chefes na mesma Hepartiçiío e não constando que em :?1 dL·
J<Jnciro ultimo V .. S. se tivPsse tlCitado !eg-almentn illlpl'dido,
caso I'Ja IJllC unie:ml•'Hl•· p<'Hlü o Yitr·Diri!Clor dessa Hrpartição dirigir·SP DO ÜOYCriiO lillll8l'i:JJ. dei:-.::1 flUI" ÍSS<> di> sr:r
tomado em cousideraç<io o ofl1cio da;pwila data em tjUC o
mesmo Vícc-Director propõe a admiss;:io t!e um Est<H.:iorwrio.
O que collliilllllico a Y. S. Jlara seu gonTno.
Deus Guardr a V. S. -.ío{io Lins Vieim Cansansli:o de Si;, imbú- :-'.r. DirN·lur Ger:d dos 'l'Plegraphos.
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N. :1.36.-GUEHRA. -E~I

H

DE MARÇO DE

:1.878.

Declara •rue fica rctlnzitlo a trcs o numero de companhias do Asylo de In·
validos tia P<1tria.

Ministerio tios Nt•gocio;; da Guerrn.-Hio de Janeiro, H tltl
de 1tíí8.

Mar~o

lllm~ e E~u1. Sr.-Tenrlo Y. E\. suomcltiuo á conside·
r;1ção destd\!inistcrio, c-om a informação n." 224< de 28 de
Fevereiro proxinw finJo da Hep;•rtiçào a seu cargo, o olficio
que Ih~ di i'igiu o Bl·ig·;uleiro Ft·r•tb·ko Augasto rle Mc.;quila,
Inspeclor tlil Asylo d·.~ Invalitlos da Patria, em 2ü tlo mesmo
nwz, sob n."il, !lO!lderrtn,Jo <r r,o:lvPniencia tle ser motlific:Jda
a organizat;ão p!:imi~iva do dito :by!o, deel~ro a V. E\. que,
em vbta tio lli>posto nu arl. ü.'' d;:s Inslrucçõe ..; de 21 dr Altril
de i8ü7, 1ic.1 r<•d<lzido a tr·ü~ o numero tk t:Oml)anllias do referido c~lalJelecim;:nLo. continuando al!i a servir os OfTiciaes
que estiverem cumpré!wndidos ao art. :i. o das mencionadas
instruc~õcs.

Deus Gunrde a V. E:-.:.-Jfrn·que:; rlo Hcrval.-Sr. Conse·
lhciro Ajutlaute Gt•Heral do E~f·rcito.

N.

t:H.-GGEHllA.-E~l

12

DB ~rAnço DE

18í8.

11cUuz a i:>050lJO ,t corl:--~.:.:n;u;rlo annu ..d Uc ':!1-0 . )00J, de::. ti nada ao

conscrr:::t.t/!0 Uo ia:-;trnmrnt:d das musicas do Jcposito
tilhc:iros, c tio 1. 0 hatalli;Lo de infantaria.

:\Iinistcrio tlos Nrgocios da
j[ar~o

Gtt;'lT~.-Hio

concerto c

llc_~prcnU.izcs

ar-

r1e Janeiro, 12 de

de 18í8.

Dcr:laro a "{tll., p;·r:l :.;;~n nmhccimcnto c em r;•sposta ao
:<eu o11ido tle ü do t:11rrentc. qa·~ a l'U!!si~.ma•.::1o :lllll!lal tlc du·
zentus n quarl';!la 111iln"·is (210-)000), qnc ü ;~bonacla, em virtude dos Aviso-; d1: 2 t1e :\l:m·o ele 18í:2 ,. ü tle Fevereiro rle
1817, :w tlt•p;~sito de aprcúliizcs ;1rtil!wiros c L 0 batalhão
de inranir~ri;l. prtr:J cont·nto. c const•rvnt;iio d.o instrumenbl
tlc suas musil'a:-<, 1Jn·e ser rcduzitla :i qunntia tlc ccnlo f\
cincoenta mil rt'•is (1~O.)ilOO), 'i tw prrcl'IJCD! os demais corpos
do E.·,l•rcito existenl••s na Cúrte.
Deus Gu;~rdra Vm.-Mw·que:; doHerml.-Sr. ínspector da
Pagatloria dns Tropa,; tl~ Cúrtt•.

Decisões ue iSiS.
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N. :1.38.-FAZENDA.-E~r12

DE

MARÇO

DE

:1.878.

Dá pro...-imento a um recurso contra a decisão da Thcsouraria do Ceará, que,
confirmando a da res!)CCtiYa .:\Jfandega, sujeHou ao pagamento de direitos
de consumo uma partida de chapéos Jc pu.lh:l. impoi·tados do Pcrú pelo
Amazonas.
-

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em
1.2 de Março de 1878.
•
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. !nspector da Thesouraria de
Fazenda da Província do Cear;í que o mesmo Tribun~tl, tendo
presente o recurso transmittído com o seu officío n. • 52 de
27 de Agosto de 1877, interposto por Thomaz Faber, da tlecisão da mesma Thesourari;l, que confirmou a da Alfandega
sujeitando ao pagamento de direitos de consumo mil e cem
chnpéos de palha do Chile, vindos do Pará no vapor nacional
Bahia, e comprados pelos recorrentes nas fronteiras do
Perú: resolveu dar-lhe provimento, porquanto os cbapéos
de que se trata, tendo sido importados de Estado limitrophe
do Amazonas e t:-ansDortados do Parú para o Cear<:\, com despachfl feito na Alfandega da segunda dessas provincias, não
estão sujeitos ao pagamento de direilos de importação, ú
vista do disposto no art. 4. ", § 27, das disposições preli minares da tarifa em vigor.
Gaspar Silveira l}fartins.
'(:

N. 139.-IMPEHIO.-AVISO

DE

12

!)E

~IARÇO

DE

i878.

Approva o procedimento do Presidente de S. Paulo com referencia á
. clei<;ãJ de Vereadores e Juizes de Paz da cidade de Santos.

L• Directoria.-1\Iinisterio dos Negocias do Imperio.-Rio
de Janeiro em 12 de 1\Iarl)o de 1878.
Illm. e Ex:m. Sr.-Accuso o recebimento do officio em
que V. Ex. comumnictl-rnc o neto pelo qu<~l, declarando sem
t'f!"eito o de 22 de NovPmiJro do ;mno proximo passado, que
mand<ira procedl'r a nova l'!eir;ão de Vereadores e Juizes de
Paz da cill<~de de Santos, determinou qne fos>em reintegrados
nos seus lagares todos os Vere:tllores e .Juizes de Paz eleitos
em Outubro de 1876.
Reconhecendo a procet!cnchl das razões <'X]JP.ndidas por
V. Ex., e, além disso:
Considerando que V. E:-.:., tendo de resolver a respeito das
novas eleições ru unicipaes, mandadas fazer na cidade de

99
Santos pOi' atto d0 seJ. antp[·ess.:.;·, d::vi:: e~;a:ninar si este
!)c~., -:--u:··1 r(l.(~"-:i .. r- r.-·~~ t~v··}o';H~s"
'~'Le l';':'';z·v·-~e
àe co;~~~"cc")·:· ~~(_ ~~~;---·':'IL:'í~\-g{::i'::' á:-:w.:~ ~.::~·- ~~-· ~J\.~-~-;-(;~·-d. t .. , ~ "J
(~Oli.s:â.·;·~~--:Co
· ~, ..~I;/:
.:c :.~:r:.(;". ·':,: ::v-.:o nuUJi,··o e o:·~~c:~:~, c:or:1o :- :jD a ...:;; ~-~:~·:.:~! {:(: :;:;:\::h iç~·.o .~o~ \Ter{:,:-·

.. .

I,

dote~

c JJ.L·:cs de

: ) : ·(',: .::

:)0z l'CS)On-·u~J:Ji~:ado:-:~

dec-!nrcu que a sua

decisão, V<!l:d~n.:o ::' e'ei(·õos m·micipa<"-S àe Santos, tornára-sc
firme e irrevogavel, \'isto nilo t~r sido jul:,:::.;do, e:n tempo
hailil. o recurso interpos~o Jlara a l.leh~ção t:o <li~êricto, sendo
eerto qHé'. se::;ando detn·min•.: o :<;·t. 30 das L:strucções annexas a.: Decreto n." 5ü\17 d:! 1:2 <:e Ja:wiro ue l876, se o recnrso
não fôr ]lroriuo den.:·o do wno ::e :JO rbs, ter-sc-ha por
tlrm<! e irrevogaYd t1 cieci~'1o do Jdz rlo Dir.·ito;
Consid:'l'~~liO

que o 'i"'riLUl~~:l da nela~.·~~) :!:ÍO !'C~!)Onsabilison

esse Juiz de Dirl'ito qc_•e, n'di:: a~t:o o:Ucit.ll, rc:usou cumprir
o ~córdão profer:•:o ~·é:·a cb ::rno !ef!·~l;
Cousid:•rando nue o mcs:::o TriiJunai da Rrlaciio. unr um
acl:rdã:, anteriO\', 'jul::ou rcgu:~r o 3clo pe:,, qua·l o·Juiz sub~tituto, Presidente :Ja .iln:a •nun:f~i;wl de S .. 'nulo, nc:.;ou-se
a c ;mprir varios desp:•cllos J;rureridos Jleln .Jaiz de Direito nos
recursos interpo<os L!G' acbs Lla iH:! .Ln!ta, snlJ o fundamento
de que, tendo sido os :·ecur:;os pro1·iílos L~e;:oh; de expirado o
prazo d:1 lei, su~Jsisti:: a ll:'cis:·.o do .Lliz :~nte:·'ol', i1ypothesc
esta que ngora d~-se ent:·e o hiz d.; Dii·eicc o :: H<:i;;çi:io;
Considerando q;ll', tonuo o GoYerno passado, consultado,
i:lo:· .\si..:o de :26 de ~.Iarrn d" 1877. ú Secc~o dos NeQ·ocios do
lm::erio do f:onselho de Est:cdo sobre o ii:·io rdo Pi:wl o exPrêsidc:lte da P:'O', incia d.: S. i':H:lo, BaciJ;JrCÍ Sl'IJ::sti'o José
Pereil~~~~ ma:1dou pr~iCCL~81' a ;~uvas 1:L~~~:ÕJ 1 S n:un~cipaes na
cid~dc de Santo...:, Yis'o t:·;· r: f\c!arã·1 do d~:<~:·:rto annullrdo as
realizadas em ÜCIUJ,ro de 1876: roi a maioria da Seceão de
pa:·ecer que não t[n!Ja esse a~lo f:~nda:nento lega!. p'or diYers:Js iazões~ d\-ntrc :1s q:Jaes dt:st:.1ca~~!-s:..~ as segui:1tes textu~lmente transe:·iptn,;:
A' vbta das Jisp:1sir:L:e" do~ lU do ~ri. 1. 0 da Lei de 20 de
Outubro de 1875 e ar:. 8;) <bs res;Je:·til·<:s ins!i'uc·ões regulamcntar:•s. mandada-: niJ,.:erva:· :,::lo De:~r::to n." ü097 de 12
de Janeiro ·de 18i6, é e-;id:mte qÚc· os ~·e::•l!',;o,; coaccmentes
n irregularidade' :• Y:dos d:~ <!:::dificn~ão fio votnn~es devem
ser decididos pelüs ildtl[:ões J:o p:·no improrogavel de 30 dias,
ront;~dos t:/1 :'ata ,~o rcedlir~w:lto do..: r•:s;Jccti1·n, papeis na
Secret:nio, e St' o rec::rso n1io Li' provido dunlro do referido
:1ra;:o, ter-s ·-lla por firme e i:T;;Yo.~·~vd a decisão do .Juiz de:

Dir íto.

~o caso fl{~ que s:..~ tr::t~1 fo! o t'CGur~~) ~~rtPtido f,jra do prnzo
!lHll'f'ado pela !<•i; voria;;:o ni'io <:<lbe n <lfll'lie<'\·.'io do art. 151
do Decreto n." üQ97 d'' 12 de' Jnne:ro t::: l8i6, a que se refere
o Preside~1to da ?roYincia dr· S. ?auio. ;.o:·qu:' es'a mesma
disposi~J~o eonll~·~a <: regr:: ~8 [L·a:· s~~b<~~:ndo :J ~~cisão do
Jaiz de Direito~ s~~ a Hel:J(~~o 1~~0 r;~eidf~~ o ~·t:Sll:~~~·li\-o recurso
dentro do [Jf:1ZO f~t.al tnan::-;:~o :!i"!a le;.
O art. 1;)1. e'ta;Jdf;t:endo ·::.w a ;:el:::)ío L1o dis:;·il'to de<:idirá
o recurso definitiva e irrevog!'!Yeimente, !orna essa decisão

:100

Ú:ECISiJES DO GO\"El\.'.'U.

dependente da observancia do ~rL. i3::i, pois acrescen:a a seguinte condição:- nos termos do :1rt. 85 destas instrucçõcs.
O art. $5, marrando o prazo improrogavd t!e 30 dias para
a referida deci~ão, declara rjne-se o rccur~o ni!o für provido
dentro de tal prno, ter-se-!Ja por llrwe e irrevo;;avel a decisão do Juiz de Vireito. .
·
E verificando-se esta hvpothese a resneilo dorccurso sobre
a eleição municipal da cidade de Santos', Jlarecc !JUC não tem
fundamento Jeg.:~l o acto do Presidente da l'royincia de S. Paulo,
pelo qual ordenou que os ddad:io,: eleito,; Vereadores da Camara Municipnl dnqnnila cidaue passassem n allminbtração
da Municipalid:~de aos Vcrl'auarcs du rJuatriennio llnuo.
Consit!crant!o finnl mcnlc, !ftW V. Ex. n;lo l'cz mais do qu c
conformar-se ·~om a lleelnrar,ão ofncl<ll c <l sentença do Juiz de
Direito de Santos, que se tornaram as ultimas pal:nTas do
Poder Juclieiario sobre a questilo:
Julg-o muito legal e :!Certado o acto praticado por V. Ex. e
perfeitamente cotupathceJ com o respeito devido á indnpendcncia do Poder Jucliciario.
Deus Guarde a V. Ex. -Carlos T-r'oncio de Carvalho. -Sr.
Presidente da Pro.-ineia de S. Paulo.

~. HO._:.~U.IU..\'ll.i.-An~o

DE12

DE ~unço

DE Hl78.

Indica o lllodo puJ' que tlc\ Clll ser C:.\Ccul::tdas as disposi~;úc:; do Dt.!crdu
n.o u.GJ de 2.J de Outubro Ue 18.-lr,, a. (jl,IC se rcf1..1l'O o art. 3.0 Lla Lei IJ.U
1997 de 10 ele .\gosto de 1~71.

~." Secçuo.-~. 507.-l\iini!-;terio elos ..\'egocio::: da ::II(lrinlw.
- Hio ele Janeiro, 12 de Marra de 1878.

Illm. e E\tn. Sr.- A fim de que a~ disposirues do Oeerelo
n.o H65 de 25 de Uutu!Jro de 18::i~, a <jltC rel'ere,-se o art. J."

da Lei u.o 1997 d€ll\J rie Ag-osto de 1871, sej;nn cxccLJtadas de
accõruo co!ll o llttN1to :1rtigo e <:Ol!i o parecer llu Consoll:o
l'íaval cmiltido em consulta n." ;}'1.13 de ~n tle Julho pro\Íillo
findo. convem oh~ervar :1s ~eguinlcs regras:
O :Íhono da~ gr:Jlilic:lt.'ÕPS e<IIH't·clida~ pelo referido drcrl'to,
d1•vc s,:Jllpre ~r·r prerediilo de d'~rlar;~t·;'Jo ]JCi:J qnal ;1 1.'1'<1Ç:J,
qunlquer tJUC sej;~ a ~un pro~,·Jc•nrw, · oh~·,~.mu,-se a contmnar
no servico por e:<pa::o dt~ tempo illl!1ca. lllfenor a um anno.
A 1-!Tntl!iraciio de 11111 ten;o rio n;,;pc~cttvo soldo, desde •> dr:1
da referida dedarne:lu, eoli:pdu:
Ao Yolunbrio ![ll~ houver cowplel<.~<lo : ~eis anuo,; de ser,-·
viço, no ea'o de ter sido desde log? al!slaclo na el~,;sc_úc mannheiro ou á mesma classe promovtdo uentro do prtmmro anno;
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lO annos, se houver sido admittido na qualidade de Grumete,
e assim permanectlr por nwis tle um anuo.
Ao recrutado, ou l'lrocedente das companhias de aprendizes
marinhdros, que houver completatlo: 10 annos de serviço
cont;odos da praça de marinheiro, ou 12 annos contados da
lHa<,:a tle Grurnete. .
A gratificação tle metade tlo sol<lo comvete aos imperiacs
nwrinhciros, de qualquer proccdcncin, que houverem complet:.:do 16 annos de servi~·o.
Finalmr·nte, qualquer prar,a do corpo de imperiaes marinheiros tem uir()ito it rdorma na da,so rm que se achar, e
com soldo por inteiro, tle~tle que complete 20 annos de
~Cr\"ÍCO.
.
Pain que opportunam::mte se realize a declaração de que
acima se trata e seja garantido o uireito das praças que a
quizercm fazer, dDrá Y. Ex.. as nocessarias proYidencias.
Dw, Guarlle a V. E'\..- Eduanlo df Andrade Pinto.- Sr.
Vice-Almirante Ajudante General ua Armada.

~. Hl.-MARI:\'IL\.-AYISO DE i2 DE ~IARÇO DE 18i8.

r.csohc tlircrsos du>itbs :'tccrca da IOlllOUO uc contos dos 'omciacs de Fazenda c rcstitui(.ãO da respectim caucão quando lirptiuadas as mesmas
cõííl:ts.

'L" Srcçiío.-N. 5i8 ..-l\linisterio dos Negocias da l\Iarinha.
-Rio de Janeiro, !2 de Man;o lle 1878.
Em officio n. o 64,7 de 6 de Novrmbro uo anno pnssado
V. S. pede solução ús seguintes duvüla~, 'lflle lhe fornm propostas pela 2. a Sccr,ão rlf'SSa Contudo ria : .
1.• Se tem direito ao immediato recebimento un caução da
conta pre,;tnda em ulthnl) Jogar o üfllcial de Fazenda que
aguarua o rcsnltauo de outra anterior, cstallllo con,;eg-uintemcntc por decidir a licJuitlar,ão.
2.• Se deve receber a importancia tla caução, logo depois
de prcstnda uma contã actual, o Ollicial de F11zeuda a respeito
de quem se u(, a circumstaucin do C'-traYio dos li\TOS concernentes it outra conta mais antiga.
Bcsvondemlo, (leclaro a V. S., para os devidos e !feitos,
que as cau~'ões mandada,; depositar no Thesouro para garantia do~ alcances que pos,;am ter em suas cont;ls os Officiaes de
Fazenda, não lhes dcn~m stlr rc,;tituiuas senão depois que se
acharem quites eom a F<:zenua Nacional.
_____ _
Nesta rt!gra comprehende-,;c tambem a caução
er1311 te -á
·--.......

conta etn que não houver alcance, toda a v:

tj,.l~.e ~ ~r~p.on~ -~

-~""·,

....., v ' -

.+;~/. ·\.\:) \ \

.:·~v'

·-

· " ,...
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savel tenha :linda contas por liquidar oa nlcance em anteriores.
Esta doutrina é dednzidn C.:o:: rt . .l3ô do Rcgalamcnto nnnexo
ao Decreto n.o ~542 A dG:JOdeJunl;o de 1810, o CjLl:ll determina
a restituiçilo ela c::uç:io ~,; det~ois de dcd!lzido u debito á
Fazenda.
Cm;nprc. porém, e!JserYar que, srgu2d:1 dispõe o art. 128
do Cttndo regl!!a:nento. <! lomwh: da conõ;; correspondcn:e a
um anuo não dcYe exc2der o p:·azo de trinta dias.
A fiel execução deste preceik• excluiri:.; a possibilluuJe de
accumulação de contas de um m8smo rcsponsavd, r.c~umu
lação de que resulta. com<! demora nu r.:cebimento dtl cauçiío,
a preterição ue um direito.
Por isso, convem que V. S. providencie para que não seja
excedido aquelle prazo, ser..ão noô termos prescriptos na :2. a
parte do ar:. 128 suprn mencionado.
Finalmente, quant" ú tluricb proposta em ultimo Jog-ar, é
claro que, cxtruviados os livros e nece~sarios (iocumentos
para liquidnção d:} cJnt~, n:!o (~ po.'sivcl re,·o~~hecer :1 ex~st;,·n~
CÜi de tllcance; ~-~por t:~n:~> 1~ãu d8\-~~ sü:· res~Huidn n catH~·ãn,
snlvo se o respm:.s~1'.·e; jr.w:a:· a s:.ca; :~:.::.r;··l;iiid:id:' :10 t:"'!ravio, p:-ocedc;:do-sc e';Uío tt' a(;c:>:·-Jo c:);n o ~:rt. ~:o docitad·J
ncgulanl8:J.to à e 1870.
Deus Guan!n a Y. S.- Edua,·do de A:1drade Pinto.- Sr.
Contador da ?.!;::·i;:b.

N. :142.-IIIARINHA.-C!RCt:LAR

DE

12

DE

)[ATIÇO

DE

1878.

Manda que sejam Jiclmcntc obscnadas as disposirücs dos A>isos de 17 e 28
de Agosto de !87i refercu~es ao at:ono de f!"ratilicaçõcs aos operarias dos
Arsenaes de I\larinha.

Circular n.o (;.)7.-3.' Se~ç;ão.-}Iinisterio dos N0g-ocios da
!IIarinlw.-Rio de Janeiro, lt dejfar(·o uo 1878.
Chamo a attew~i!o de V. S. pDra as disposições dos Avisos,
jun:os por cópü1, de l7 c ~8 tle ~\gosto uo :::1:1 .. proximo Jlndo,
referentes tís inf~rma~õe~ qu.· de\·eln se~· rnvi;vlasúSecl~e

taria do Estr.clo ;~li:n tL' :-e,oolver-sc ,·oõ!r<! o lif1or:o da gra:ifi-

cac:io a oue~--:lr1ns {:;~ (:·_~c tratt. o al't. i5:J do H.eg·ul~nnento de :2

de-Maio LÍc 18it:,.
·
·
Segundo o citndo A-.-is::> de ! i de Agosto os opera rios elevem
estar prevcnirlo,; tle r;w~ n~o podem ter direito ár1uelle favor
da lei, sem qu~ ju,;ê!l1ríucm ::av.~r pre:icõ~do lJons serv1ços, ·e
a V. S. co:1:pcte' ~ei-0~ e!n ~ 1 !:1 con1 e~tn condiçYio csscncin:
tanto par<> ::l rrw1·c:w. regulvr dos trnJJ&!hos do estabeleci-

i03

DECISÕES DO GOVERNO.

mento, como para que não seja remunerado senão o verdadeiro merecimento. Assim, pois, aos requerimentos pedindo
a gratificação do art. i59 conv,~m quc venham sempre annexos
os documentos exigidos na Circular n. o 33~, de :.!2 de Fevereiro ultimo, com as seguintes especificações devidamente
justificadas: causas determinativas da interrupção do serviço
a que é obrigado o operario; multas e descontos feitos, declarando os motivos; liquidação do tempo de effectivo serviço,
e quaesquer outros esclarecimentos que possam concorrer
para reconhecer ou negar o direito invocado pelo requerente.
O que V. S. deve ter por muito recommendado e fielmente
executar.
Deus Guarde a V. S.-Eduardo de Andrade Pinto.-Sr. Inspector do Arsenal de Marinha de ....

N. 143.-MARINHA.-Avrso

DE

13

DE MARÇO DE

1878.

Faz extensivas a todas as praças do corpo de imperiaes marinheiros as
disposições do Aviso n.o :;oi -de 12 de ~farço de i878.

4. • Secção.-N. 588.-~linisterio dos Negocios da Marinha.
-Rio de J:meiro, 13 de Mn.rço de 1878.
De accôrdo com o parecer do Conselho Naval enunciado em
consulta n. o 3450 de 17 de Agosto do anuo proximo findo,
indeferi o requerimento do ex-imperial marinheiro Francisco de Almeida, por não tor direito nem á gratificação de
um terço do soldo, visto que não fez expressa declaração de
querer continuar no serviço, nem aos semestres que igualmente reclama, porque recebeu em duplicata o 3. o e lJ.. o vencidos até Dezembro de !875.
O que a V. S. communico para os fins convenientes, prevenindo-o de que para todas as praças do dito corpo é indlspensavel a citada declaração, nos termos do Aviso n. o 507 datado
de hontem, não sendo excluídas as procedentes de recrutamento ou das companhias <lc aprendize~ marinheiros, que se
achavnm alistadas n:1 época da Lei n. • 1997 de 19 de Agosto
de 1871, que melhorou -lhes as condições, limitando o tempo
oiJrigatorio de serviço.
Deus Guarde a V. S.- Eduardo de Andrade Pinto. -Sr.
Contador da Marinha.
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N. 1M.- AGRICULTURA, COMJHERC!O E OBRAS PUBLICAS.
-

E3I

13

DE llfAUÇO DE

1878.

-~O

Jnspector da illumina\;.'io puhlica -dccla"antlo que :í Companhia Rio
Janeiro Gaz (limited) compete a obrigação ,h proceder á limpeza c
pintura dos apparclho., de ill:unin«s<lo das prar,as e j;rrrlins puhlicos.

~. 3.-3.• Seccão.-Dírectoria da~ Obras Puhlicns.-l\Iini~
terio dos Negociõs da Agricultun1, Commen·io e Obras PnlJ!icas.-Bio de Jnneiro em 1:3 de Mari.'O de 1878.
DerJ aro a V. S., em r e~ posta no officio de 2;) dn Janc iro
ultimo e pe~ra que o f<l():t constar ;í « Hio de Janeiro Gaz Company Limited •. qne na fúrma tl11s ciausulas ~-a e 25." do
contracto de H de NOI'Cm!Jro Lle 18i:ii combin<Hio com n 20. a
do contrar·to de 7 rlc M:1io de 1862, é da sua inteira compcteneia a limpeza e pintura dos apparclhos (jUc funcciorwm
nns praças c ,jardins pulilieo.<.
Deus Gunnlc n V. S.-Joüu Lins Vieil'([ Ca:1sansii:o de Sinimúü.- Sr. Inspcctor Geriil da iliumiiwç5u.

~. H5.-FAZE.XDA.-E3!

l:J

DE

JIA!lt]O

DE

18i8.

A arrecadação de espolias lle estrangeiro>, não har,'ndo convenr•õo entre as
na~ücs a que pertencerem c o Brazil, rcgufa·sc pelo Decreto n.o :!t:J3 de

1.; de Junho lle 18:;~.

Ministerio dos Nrgocios da
13 de Marro de 1878.

Fazt~nda.-Hio de Janeiro em

Illm. e Exm. Sr.-Communiro a V. Ex. que nesta data
expeço ordem ao Juiz de_ ausentes do termo de Novn F~ilmrgo
para fner eom urgm1ew recolher no Thesouro Nncwnal o
produeto lirJuido do esJJO!io do finaúo subdito dlemão Germano Fredcrir~o Gillü. ]'nra·ser entregue a quem de direito,
visto não existir conven~·ito consular entre o BrniJ e a Allt~
mnnha e não ter c~ te ultin:o pniz adhcrido ás estipulaçõt)S do
Decreto n.o 855 de 8 de NoYemlJro dp 1851, conforme V. Ex.
declamu em Aviso n. o 5 de 19 de Fevereiro ultimo, e dever
por conseguinte a arrecadaç~o du espolio do mesmo finado
regular-se velo Decreto n.o 243:l ue ·W d:) Junho de 18.J9.
Deus Guarde a V. Ex .-Gaspar Silveira llfm·tins. -A' S. Ex.
o Sr. Barão de Villa Bclln.
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N. :146.- FAZE:\'DA.- El\1 !3

DE .:\IARÇO DE

:l878.

As/certitlües Uc ',allprov:.u\io nos exames preparatorios dc,·cm ser rcmctliilas,
depois de :-;cllada.s, :.i:-: compete-ntes Est(!ções arrecalladora~, para u. cobranra

uos emolumentos.

:.\finisterio elos Negocios da Faz<'nrla.- Bio de J::nwiro em
t:3 Jco Nlíln:u <le 1878.
Gaspar Silvrira Martins, Pr<•sidente uo Tribunal do Thcsouro Nacion:1l. tle cont"or:nida,ll' com o Aviso n." !159 do
Minist<:rio <lo I1nperio ll1: 15 Ll<: Fl'vereiro ultimo, eommunica
aos Sr5. Insp,·Ltor.~s <las Thcsouraria,; <li~ Fazl'n!la. para os
drvi<los l'ffeitos, <jlle for~m restalwlecidas as disposiç;ões dos
~rts. 32 e 3:3 das Instrurr:Õ<'S <,_,pedidas com u Derreto
n." M30 <lo 30 <k Ontubro" tlc 18ti\J, e pol"tanto revogado o
art. 8. o do H.egu!am,·nto dns exames prop;~ratorios tk 7 du
lkzontliro du 187~; d<:n~ntlu tl'ora em diante as certidões de
:::pprova<;ão em taes <:xamcs, d<'pl)is de st•llatlas na fórma rlo
<Jrt. l!J, ~ 1. 0 , n." 9, do Hegulamento anne.\.o ao Decreto
n.• ~}j05 du 9 d<· .~IJril <k 1870, s<·r renwtti<las ús competentes estações arn~cad~lluras vnra a co!Jrança dos emolumentos
tax:11lns no §59 do HPgalamento que baixou com o Decreto
n." t1:Jii6 de :H, ue Abril de 18ti9.
Gaspar Sitveim Martins.

N. 1'17.- FAZEXDA.- EM

n

DE ~unr,o

DE

1878.

Nega a uma menor o meio soldo de setl fina•lo pai, por n<io estar clla
comprehenJiJa em nenhuma lias l~ypolhl~Sú~ t!u Den.'ltl n.u :l60i Uo 10

de Fer-creiro de 18tili.

Ministl'rio dos

Negocio~

13. de ~Iarço <le 1878.

dn Faz<)lHla.-

Hifl

ele .Janeiro em

Gaspar Silveira :l!fartin~, Pr,·o;idente do Tribunal do Thesom·o Nacional. eon:mnnica ~o Sr. Inspcctor da Tlwsouraria du
Fazenda da ProYincia do Par;í que licn ~pproYnda a sua decisiio
nc·gan<lo ú menor Alice o meio soldo de seu finado pai, o A!i"cn•s
~lo Exercito 1\'Iiguell'r!uniz Tavares, c que deixou de ser abonado
a mãi da dita l1ll)i10r, D. Anna Ribeiro l\Inniz Tavares, em razão
tle ,Perceber dos cofres nacionacs parte do soldo de seu finado
pa1, o Tencn te-Coronel Francisco Ribeiro da Silvu; visto não
Decisões do 1Si8,

H
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estar a dita menor compreh:ondida em nenhuma da~ hypotheses de que trnta o Decreto n. o :JG07 de lO de Fevereiro de 1866,
~omo se verificou pelo exame dos documentos que vieram
JUntos ao prncesso remetlido ;i Diroctoria Geral dn Contabilidade com ollicio n." fO de 4 de Fevereiro ultimo.

Gaspar Silveira 111artins _

N. !48.-JUSTIÇA.-EM 15

DE :\L-\RÇO DE

1878.

Declara que devem ser consideradas sem ctreito as nomeações para Olliciacs
da Guarda Nacional, feitas depois da Lei n. 0 2:195 e Decreto n.o 5Gí3,
mas

·~ntes

de se achar definitivamente reorgani1.ada a mesma guarda.

3.a Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio de
Janeiro em Hí de Março de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., em resposta ao
officio n. o 25 de 5 do corrente, que, conforme a doutrina do
Aviso de 29 de Janeiro uitimo, por V. Ex. citado, devem ser
consideradas sem effeilo ns nomenções para Officiaes da Guarda
Nacional, feitas depois da I.ei n.o 2:195 de 10 de Setembro
·de 1873 e Decreto n.o 5573 de 21 de Março de 187.1, mas antes
de achar-se definitivamente reorganiznda :1 mesma guarda.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Espírito-Santo.

N. 149.-AGRICULTURA,
- E l l ii:i

CO~BIERCIO E OBRAS PUBLICAS.
DE i>IARÇO DE

1878.

Approva a tarifa para o transporte de bagagens no ramal d!" Estacio de Sá,
·
da Companhia Ferr"-carril Fluminense.

Sua l\fagestade o Imperador H1 por bem approvar, de conformid:1de com a clausula L • dns que :1companharam o Decreto n. o 5567 de f4 de Março de 1874. a tarifa organizada pela.
Companhia Ferro-carril Flumin~nse, e assignada pelo Chefe da
Directoria das Obras Publicas, para o transporte de bagagens
no ramal de Estncio de Sá.
Palacio do Rio de Janeiro em i5 de Março de 1878 . .....:. João
Lins Vieira Cansansào de Sinimbú.
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Tarif"a a que se ref"ere a port.aria desta dat.a
para o 'transport-e de cnr;;as.

Volumes de pequena dimensão.....................
$100
Idem que occupe espaço de um até dous passageiros..
{.'200
IdeUJ que occupc espaço a t·~ tres dilos. . . . . . . . . . . . . .
~:300
Idem que occupe espaço até quatro ditos.... . . . . . . .
~4.00
Volume de pequena dimensão e grande peso, como seja o
de ferro e outros metaes, pedras, barris com liquidos, etc. :
Até i5 kilos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ôlOO
De f6 a 30 kilos............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~::200
De 31 a 60 kilos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,5300
De 61 a 80 kilos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~00
Aves soltas, por cabeça............................
6100
Ditas encambadas :ité seis........ . . . . . . . . . . . . . . . . .
8200
Carneiros, cães, leitões, etc., por um.. . . . . . . . . . . . . .
6200
Os yoJumes maiores tlo que os designados nesta tabella pagarão o frete que f rir previamente ajustado.
Os que tiverem de ser {•ntregues pelo caminho, sem demora
do carro, pagarão ::1ais 100 n·:is sobre o frete, por ficarem sob
a guarda dos conductores.
Touo o frete deve ser pago no acto do en·,barqne do. volur~e.
Os volumes ao collo pagarão quando por suas d1mensoeR
incommodnrcm os demais passageiros.
Directoria das Obrn:o ?tlblicas do :\Iinisterio dn Agricultura,
Commercio e Obras Publicas em :1.5 de i'IIarço de i878.- .João
Wilkens de Mattos, servindo de Director.

N 150.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E~!

{6

DE l\L-\RÇO

DE

:1.878.

Pro"e sobre a intelli;:encia de uma clausula do contracto approvodo pelo
Decrdo t>.' GOG!r de 18 de DczernLro de i87;;.

N. 3.- 2." Serciio.- Dircctoria rlas Obras Publicas.Ministerio dus .i'íeg:)rios <b Agr;eu!Lura, Cotmnercio e Obras
l'u1Jlica:; . - Hio de: Jnncir;r c:u 16 de }'.larço de 18i8.

Em respo>ta (r coasulta rei ta por V. S. em seu officio n. o 31
de. 23 do m.ez pnssarlo, relativamente á pratica, que pretende
a C~'.f'PD~n!_:la. City I. i!prov()ments adaptar, de es~otar os predios
do'~. eu. tltstnc:os por gnw,rs de nuatro predws, lhe dccla!:J)--.::-~c-
que, .~.:~ acur;;d;: !e i ~ura do Sj 1:" dá elausula 2." do c.oo~,
mjo.'\ ~., -. ·
appro, <~do p;.;Jo Decre\o n. o '50G9 de ltl de Dezembr~id.'8.iõ..;" ·· · ~'
w-•P' . . 0., \ .. ·. =--'
// ., '\.)
·,. ·--::->/'

'-"

:~::::
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d~duz~s~ q~e o pensmnento, que presidiu a redacrão daquella
d!sposJçao, e q!J.e, em regra gernl, os despejos dns ha!Jit~ções
devem 1r ter d1rectamente, de cnda habitarão, aos conductores
ger~es, e .quo só por excepç;io, quando n:! exccuriio se encontrarem dJtficuldades praticas, pouerão ser feitos IJOr gmpos,
mas nunca e.xcedentes de qun!ro habít<~ções, dando-se para
esses Cllsos tltt:JHetro maior :ws contlurlores parci:ws.
E :Jssim fica respondida a citada consulta. devendo V. S.
dar con·hecimeuto desta decisão á referida t:oÍnpanltia.
Deus Guarde a V.
.João Lins Vieim Cansansão de SinimbU.Sr.
Engenheiro
FiscnJ da • Rio de Janeiro City Illlprovements •.

s..:. . .

N. 151.-GUERRA.-EM iG m; )lAnço m; 1878.
Rccluz o pessoal jornaleiro tio Arsenal de Guerra da Córtc, " cl:i outra'
proridcncias a respeito- do sen·i~o do mesmo .\rsenal.

l\Iinisterio do~ Negocios da Guerra .-Hio de Janeiro. 1.6 de
Marro de i878.
Remetto n Vm., para seu conhecimento e execução n:t parte
que lhe toc:t, o incluso exemplar do Diario Officiat de hoje, em
que se acha publicndo o Decrl'lo u." 6858 d (~ !J do conentc,
fJUe extin,!rue algum;1s offic•nns do,; Arsennes d0 Guerra do
Imperio, n1odilicn outras e approva o plano de reorganiznruo
das que são conservnuns, e decl:1ro a Vm. que o pessoal jornnleiro desse Arsennl .lica reduzido de um terr:o do actunlmcnte existente, devendo d'ora rm diante preJ'ei-ir-sc sempm
o serviço de emprt>ilnda :10 de jorn;Jl, courorme prescreve o
art. :l22 do Regulamento de 19 rle Outubro de 1872, e cum}Jrindo que Vm., rJrtando as ur.voncias d11 serviço exigirem
nngmonto de pessoDI, se dirija a e~te Ministerio para providenciar <1 tal respeito.
Nns rednccões, ora tktermirwdns, com· em que Vm. nttenda
a q ne os nnclonaes não scj:nn prejudicados por estrangeiros,
os r1u:ws só ~m ulti11JO ca~o potlerJo sur d~amados para tralJalhar nesse cstnhelecimento.
Deus Gunrde a Vm.-Marquez do Iifrval.-Sr. Director do
Arsen,,J de Guerra da Curte.
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N. 152.-FAZENDA.-E1I 18

DE ii!AUÇO DE

1878.

Dada a prefcrencia da filha >iur~, para a perccps;Jo do meio soldo ele sctt
pai, fie.1 C\:clnir!u o t.lircito (la casatla. -·-

..\Iinisterio do~ :'íegocios da Fazenlla.-Hio rle Janeiro em 18
de Marro ti e 18i8.
Gaspar Silyeira 1\fartins, l're:;idenle elo Tribunal tlo Thcsonro .Nuciunal, l!t~clara ;,o Sr. Inspet~tor da Tlwsouraria de
Fnenda da l'rov:ncia d.~ S. Petiro do Hio Grande dll Sul f[lli)
a D. Joarptina i\I;tthildc 1la~ Chag~,; Lim:t. cas::da com João
Hypolilo Fern;:nd;!s Lima, não coinpulP o lwuelicio do meio
soltln tk seu !!nado Ji<lÍ o :.\l:•reelwl rle Exe:·cilo reformado
Fmnciseo d:1s Cli~.~·~s Santos, ma;; sim .1 s:w L·mã D. Anna
~Ia;ililde Ci:11ga,; Oliveira, iJlli' prov11tl ser n u:1ica !!I!Ja l'lll
e>:I<~Llo rlrYitn-cz ::o tl)lllpo ei:: IJ!W foi JlftlJllnlg-;tdll a Hesolur.·ão
Lcgislatiy;; n.o 1:!07 de :2:2 ;]c .ftmho de J806, e t:.·m portnnto
dl: entrtlr no gozo llo àito hl~twlirio, t1 eonlal' daqueiiD data
até 20 de Ago,;to dtJ Jnes !lO anno. por h~tYi'l' porceiJir;Jo desde
o dia 21 a pens;;o tle 1:2l!U;)OIJO, ;; não Pxisti I' li·i llllt' lhe pcrmitta a act:cimnla~·i:o, ~endo qtte em t<W:< circiUJblaucias nâ•>
póde o meio soldo tran.smittir-s;• ;i referida D. .Joartuina, por-

quanto, dada a prcfer•~ncia da Jl:Jw viU\-a, !lca cxciuido o direi to da c:.1smJa.
Cumpri'. portanto, l[nt~ o Sr. Inspecior uxija a re~lituiçiio ;lo
meio ~oltlo 'JIHl indcvitlamenk tem ,-i,.Jo <Ji>onatln :í JJii'llCioaa;la
D. Joruptina .:U:llliild:• ti;b Chag;1s Lima.

Gaspar Silveira Nartins.

:'\.

l:iJ.-F,\ZE.\DA.-E~l

i8

DE }1.\l\'jú DE

18ítL

As not~s paré.l. o despacho úe 1ucrcadorias na~ ·_\ll'antle:;as e :\lt!=--as Uc RtJrlll.ts
p;::,r.;am o selll) Jc 200 rt~is, íiUaliitlúf que S-L'.\J. 1_) 1Íunwro de fJ!has 11110
lircn_·m c as di:JJ.cusúcs do p:.~pd em que forem escripLas.

:Jiini,terio do~ ::\l!g·oei"s tla }':tl.I'Jltla.-l\:11 de J:mciro
tk _\[arl)u Lle Hl78. ·

t'ill

IR

G11spar :1ih-eira :\I::rtin~. i):·•'sid;•nu~ :l:) Tl'ilinn~l do Thl'sour·o Xat:iun~:l, uech:i·a ;ws Sr.;. Inspectores <las Tlw;ourar-i;J~
de F~zenda, d:~ ar:.:u;'tlo com a onl:;m expedida nt'sta data á
da l'rnY:ncia 1k S. Pc~r!ro do Bio GTnn:l;; <lo Sul, ;:ne o selio
d'' üa:.:ent,,~ r~j~. a que !:c::H'I<m sujeita~ as nota~ i;<lfa o tle6JWcho tle tnen·:ll]orias, de q ualq clCt' naturcz~, na~ Alfandeg-ns
e :\lesa~ 1le Henda~, em \'Ír~udP 1!0 disposto no :Jrt. !2, § 2.",
da Lei n. o 2792 ue ~O de Outubro t!e 18i7, nJ.o está compre·
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hendido nas dis:Josições do § i. o do a:'t. 13 do Regulamento
!:.08:5 de 0 de Abril rk 1871), 'obro pnpeis

am,ex~ ao Decreto :1."

que p~1g:un es~e im:los~o ~;~~~:u.nÜ'\ :> ·~u:ncrn ~~e f':llh::tsl mas r-:a
2.;! cl:~Sse de ti~. :o z.n U:; ; lC<ll8 .'Cg"L~}:):ne;:!o, so:n·lj ;~(Flelles
quu o pagar:.1 n~~ razão :~o :;c:o; J.e\~endu-s;~, ;;·;r!~·~l~O. t~:dg·!r
de. taes notas a referid:t ta:~::: <10 d~tzonios :':·.;,, <jct<drjuer r1u::
seJa o numero de fnlhas que ti\·crem c as t:imcnsJcs :lo p~pel
em que forem escriç.t<'s.
1

Gaspm· Silreira Martins.

N. 154.-GUEHRA.-5::.: 18

DE ~IA!,ÇO DE

18i$.

Extingue a comp:.1nhia de inYalidos ria Pre>vit1"ia d:l B:t~:b, c dcdara qual
o tlestino cltte.-de,·cm ter as rcspcctiY~s praças.

Ministerio tlo~ Ncgocios ua Gtwrra .-llio do ~aneiro, i8 de
Março de i8i8.
Illm. e Exm. Sr .-De.~lr.ro a V.. E:-;:., par:~ sn'1 conhedmcnto
e execução, que fica extincta n crnnp~nhia de invalidas dessn
província, cujas praças serão su!E;1eEidas á insp.:cção d<~ saude,
daPdo-se baixa as que for;ml julgadas inr.np:,zes do serviço,
embora não tenham concluido o res:Jec~livo tempo, se não vre·
ferirem recolher-se ao Asdo de Inv~:lidos da Patrin. na Curte.
n distribuindo-se as que fÕrem julgadas promptas pelos corpos
da guarnição dessa província.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez do Herval. -Sr. Presi ·
c;i.nte da Província da Bahia.
JVV'\:f".:.fi:J·~

X. 15.1.-GUEf.BA.-E~I !8

DE

~L\::ço o:; 18i8.

Extingue a Uc~partição t1as dhrn.s :;,íi !it;trc;-; J:t Côrt~. ~ determina que o
s~!rVi{:o, <!lle e'staYa a scn c<.rg•l, pa.~se a SDJ' ('X('rdd~·. cOJIIQ .P· o f1)i em
outro tempo, pelo Archivo llli!il:lr.

~iinisterio dos Negocios da Gu,:rra .-Rio d,J Jane!ro, 18 de
l\Iarço de 1.878.

Não tendo sido cr0atla por lei a Dir·cl:lol·ia rlas Obras :r.rili·
tares da Corte. c sendo lia mni<;r c:onvenÍL'n(:ia (IUB todas ;;s
obras militares do lmperio t1r1uem sujeita~ á fisêaiifação

de
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um centro, bem como quo se reduza o mais possível a despeza puhli('a, r-solnm o Govern0 cxting·uir a Hepartição das
Oi1r<:s Militares tl:; Côrte, pa,;s:~ndo o se!·vi ·o, !JUC estava a
SéU cargo. a ser exereido, ,·o mo já o roi em outro tempo, rwlo
Archivo ~lilitar, o qual ,; diri::;íclo pelo c.. mmandante do
corpo de EngPnlteircs, t ':tdél p::>~· sBus au\:iliares os Engenheiros empregados no referido Archivo, que serão aproveitado s segundo a srra aptidão, jú na organisação das plantas
e orçamentos das oliras cpB se tenham de construir nesta
Côrte, já na dircc(·ão e Hscalis<:~ção das mesmas, quando tenham de ser levadns a ciTei to, sem prej uizo do serviço, que
ora está sendo desempenhado pdu dito Archivo, de revêr e
examinar os planos c or(·amen~os das obras projectadas nas
províncias.
O que tudo declaro a V. S., para seu conhecimento e execuç.ão na parte que lhe tocJ, 1kvendo V. S. fazer entrega o
mats brevemente possível dos papl'is dessa Repartição á que
tem de substituil-a nos seus encargos.
Deus Guarde a V. S.-J'Iarquez do Herval.-Sr. Director
das Obras Militares Lia Côrtc.

N. Hi6.-GüERRA.-EM 1.8

DE MARÇO DE

!878.

Extingue a companhü de imalidos ela Provincia elo Rio Grande do Sul.

i\Iinisterio 1los Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 18 Lle
Março Lle 1878.
lllm. e Exm. Sr.-Dednro a V. Ex., para seu conhecimento e execução. que fica ex ti nct:! a companhia d3 invalidas
dessa província, cujas praças serão submettidas ú inspecção de
saude, dando-se baixa ás que fore:n julgadas incapazes do
serviço, embora niio tenham concluído o respectivo tempo,
se nüo prllferirem recolher-se ao Asylo Lle lnYaliuos da Patria,
na Curte, e distrilmindo-sl] as !JUe furt~m julgadns prompti1s
jlelos curp,ts tla gu;:n:i~:ão dessa provineia.
Deus Guank a V. E:•.-Jf,trqwz ,[o llerval.-Sr. Presidente da Proyincia du Riu Graatle J,t ::>ui.
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N. f57 .-GUERRA.-E~l f8 DE MAllÇO DE f878.
Extingue a companhia

uc

i~validos da Prorincia de

~anta Catharina.

Ministurio dos i\ egocios lla Guerra. -Hio llc Janeiro, 18 de
l\lar::o 110 i878.

Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conht•ei1111:nto c CXl'CU0iio, que fica cxtineta a companhia dn im•alidos dessa proviuria, eujns pn1ras serão submettiua' á inspecriio
de saudc, dan:lo-sc baixa ú;; tjue fol'cm jul:n1das incapazr;: tlo
scn-ir:o, t•miJora n~o tenham concluído o n'SJW:-livo tclllpo,
se niio preferirem n•collier-sc ao Asylo tle Invalido-; da Patria,
na l,ürtc. n induimlo-se as quP forem julgadn' Jli'Om ptas no
17." batalhão de infantaria, ou na companhia nxa se honvcr
vagas.
Deus Gunrdc ;, Y. Ex.-Jfarque= do llerval.-Sr. Presidente da Pn,vincia cll' S<tuta Catlwritw.

N

:i:i8.-GCEHRA.-E~r
Extingn~

a rompanhia 1lc

18

DE

mnço

~~('p_o~ito_

Di~

18i8.

da \'1irlc.

'.linisterio dos l\"eg-orios tla Gw·rrn .-Hin tlr. J:1nl'irn. 18 uc
.Marr:o de 1878.
'
·
Illm. c Exm. Sr.-Dcel;u·o a V. E.\., p.1ra ,.;eu con!Jccimento r, execuç~o, que fica cxtincta a colnpanhia uc dc]JOSitu
d~ Ct\rle, dc·rcntlo :1,.; prar.:as que por <liiUi transitarem sCI'
addiuas 20s corpos da gtwrnit·iío.
DeusGutJrde :1 Y. Ex.-Jlar!Juez rio IIcrral.-SI'. Cun:<l'lheiro Ajudante General do Exercito .

.'{. i~'J.-GUEHIL\.- EM 18 DE

:11.\Hr,n ;lE

187B.

iilinisterio llos ::Ít'gociu,.; cb Guetra.-Hio lle Jancit·o, 18 J.)

:Man;o

de~

1878.

Illm. :; Exm. St·.- Dccl<lro J V. Ex., par<lSeu conhecimento
e e:-.eeuçiio, llllC !ka cxtincto o depo:'ito de Üt:'trucr:;1o de:,sa
provim ia, recolhendo- se os Olliciaes e praçus tiOS respectivo~

o
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corpos, c Jlcando addielos ao 17. 0 batalhão de infantaria os que
não tiverem corpos dc~ignado~, afim de seguirem na primeira
ovca~ião par<l o Rio Üraríde 1lo Sul, onde serão distribuídos
veios corpos de infantaria, P!ll que houver vag-as.
D(ms Gun rd' · :1 Y. Ex.- Jfm·quez do Herva l . - Sr. Presid1~r!tc da Proyiucia de S;mtn Catharinn.

N. 160.-GlíEHHA.-E:.t19

DE ~lARÇODE

1878.

Declara que as Prcsitlçndas Je vrorincias u:io dcrt:m autorizar a aequbi~:ão
dos artig-o:', tlc! tlllC carecerem os rcspcdiros Arscnacs tle Guerra, st'1.11
que a Thcsoara:-i;t tlc Fazenda informe prcriamcid.c se lw. crcLlito para a
neces~aria de:-:.peza.

l\Iinistcrio do~
}Iarço de 1878.

Nt~gocios

dn Guerra.- Bio dl) Janeiro, :1.9 dl)

.

\

Circular tis Presilli'llCias das províncias 01tde !ta Arsenaes de
Guerra.

Ilim. e Exm. Sr. - X:io co11Yindo n,ne as Presideneins d:1s provifll~i::,; :mlurizc~m as Directoria,; dos re:;pectivo~
Arsenacs de Gncrr;1 a ell"L:t:luarem a acrjuisiç;"tu do~ artigos ck
tJUC carer:L~rem, Sl)lll que a Thcsouraria de Fazenda informe
prcrianwnte ~c lia eredit<J para oct.:o1rer ;í necr.ssai"ia despeza,
assim o dedaro a V. Ex., !J<If<t seu con het:irnento c gO\"crno na
JWrle que Jl1e loC;l, rrwmmeutlantlo-!hc a oiJservancia do tli'llOSto llll arl. 1. 0 do Decreto n." ~881 de i de Fevereiro de Hlti2.
Dc11s Guarde :1 Y. E\ .-!lianptc::: do Jlerval.- Sr. Presidente- Lla Provinda de ......... .

X. i61.-iVIA.HI.'!Ií..\.-:\VJmDE 1D DE
Tlispc:1~a

o

iu~l'I':Jiir:i.) m<:rc.d~l

para pagam,?nto dns

í'l'~I(,<!S

naOrd('Hl

·l1) corpo dn

~cralH.c.

~L\nt;o

nr; 1878.

:l de -10 J.e .Julho Uc 18':7,

i:11p~riaes

marinheiros IJUC

ol:t~m

e ..;cnsa c.lo se rri~·r1.

_2."

Secção.-~;. 3:3.-~finisterio

nw de Janl'ir11. 19 ele l\I;n·ço dr~

elos

SL•:;ncio,~ u:1

Marinha.-

Ul78.

lllm. e Exm. Sr.-De acl:urdu com a proposta por V. Ex:.
apresêntada em oillc;io n. o 261 de H do corrente, concernente
Dcsisões de 18/:l.

1.3

o

DECISÕES DO GOVERNO.

á suppressão do interstício de 48 horas estabelecido pela Ordem
geral n. o 3 de :lO de Julho de 18!,7 para o pagamento das praças do corpo de imperiaes marinheiros que obtêm escusa do
serviço, não só as que se acham nesta Côrte, mas tambem ns
que servem nas provincias, autorizo V. Ex. a expedir as convenientes ordens afim de que a taes praças se passe guia de
desembarque logo que lhes seja concedida a baixa; remetten·
do-se im~ediatamente á Contadoria na Côrte, ou ás Thesoura·
rias de Fazenda nas províncias as competentes notas para ter
logar o pagamento do que se estiver devendo.
Para este fim na presente data expeco aviso ao Ministerio
da Fazenda e á Cont:Jdoria de Marinha~
Deus Guarde a V. Ex.- Eduardo de Andrade Pinto.- Sr.
Ajudante General da Armada.

N. 162.-.l\IARI~HA.-AYISO

DE

19

pE

i\IARÇO

DE

1878.

Exigindo do Ministerio tia Fazenda a expeui0ão Je ordens para o prompto
pagamento, nas Thesourarias tle Fazenda, do qne se dever ás praças tia
Armada escusas do serviço.

2.• Secção. -N. 534.-Mio.isterio dos Negocias da Marinha.-Rio de Janeiro, 19 de Março de !878.
Illm. e Exm. Sr.- Convindo poupar aos cofres publicas a
despeza que se faz, nointen;ticio de 48 horas, a que se refere
o Aviso expedido a esse .Ministerio em 10 de i\Iaio de 1851, com
o pagamento das praças da Armada que obtêm escusa do servico, na presente data autorizo o Ajudante :J.eneral !la Armada
a expedir as convenientes ordens a fim de que á essas praças
dê-se guia de desembarque logo que llws seja concedida n
baixa, remettenuo-se imrneuiatamente ü Contadoria de Mar iuha na Curte. e ás Thcsour::rbs de Fazenda nas provincias. as
competentes TIOt3S para ter log<Jr O JHlf:amento do que se lhes
estiver devenuo. Communican<lo a V. Ex. cstn resoluç:Jo, rogo
que se dig-ne de recommendar üs Thesourarias toda a solicitude
·
e promptidão no ajuste de taes cont<Js.
Deus Gtlarde a V. Ex.-Eduardo de Andrade Pinto.-A'
S. Ex. o Sr. Conselheiro Ministro e Secretario de Estado dos
Negocias dll Fazenda.
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N. f63.-l'!IARINI:!A.-Avrso DE 19 DE MARÇO DE 1878.
Detcl·mina. (luc, ua Puga.t.!oria tl~ ~Iari:tha, se dJ prefcreuc:a a0 pagamento
do t1UC se Ucver [ls praças .la Armaüa escusas (}o scrvl{·.o.

2.a 2-ecção.-N. 5:35.-:..\ünisterio dos Negocios da Marinha.
-Rio de Janeiro, !9 de Man.:o de 18i8.
Convindo evitar a despeza lJUe resulta aos cofres publicos
uo interstício de f18 iwras estaiJclccitlo pela O!·dem geral n.o 3
de 10 de Julho de 1817 para o p~gameHto das praças llo corpo
de imperiaes marinheiros quu obteni escusa llo serviço, na
vresente d<!la autorizJ o Quartel -General a expedir ordens a
fim de que ús dllas praê-as se jlasse guia de desembarque logo
que lhes seja concedida a baixa, remettendo na Côrte á essa
Contatioria, ou i;s Tllesourari<Js de Fazenda nas províncias, as
competentes notas para íer Jogar o pagamento do que se liles
estiver devendo. O que a V. S. communico para os devidos
effeitos, recommend<~ndo-lhe toda a solicitude e preferencia
nos ditos pngamentos, a iim de que as praças não venham a
soffrer em seus interesses.
Deus Guarde a V. S.-Eduardo de Andrade Pinto.-Sr.
Contador da ~farinha.
·

N. :1.61!.-JUSTIÇA.- E}I i9

DE }1.\RGO DE

1878.

Sobre vencimentos de 'Juizes de Direito c Dese:uuargaJores, que aceitam o
cargO lle PresiJ.cntt1 ti e provinda.
!t. a Secção. -Ministerio dos 1\'egocios da Justiça.- Ui o de
hneiro em 19 de M<lrço de 1878.

Il!m. c Exm. Sr.- D·~d~ro a Y. Ex., at1m àe fazer const~r
Ilhpector da Tl1bouraria <ie F<jzent!<: dc:<sa proyineia, em
resposta ao seu oílleio de (i do eorrent;~, <JUe b::u1 rc,-ol vcu n
Junta UU!JUoll:l Il.üpartiçi'io, dcc!iliulo qw•. os Descm!Jar;.u:dorrs
e Juizes de Direito, qur. vão ,.;·. n·ir os io:,!·;n·e,; de Pre,,irlenles
de provincia. pcrceLem o cn:ewldo ~im;-les até ;i ve~;,cra Jo
d1a em fJUé ent:·mu no exereicio de:'tL: c:trgo, e nad:.: vencem
n? seu I"<:gre;so, dt:.sde tJlH' dei:·:<Jm <J ~d:ninistraçào, senão do
dw em 1J ue :t~sument o e.\<!l'e;cio tio proprio emprego.
1'<11 é a :lon~.•·iua :·onsarrrada !JUS A'>isus deste .Ministerio de
4- de l\Iaio de 186:; e 17 tle Ju!tilü de 11->i'i. c:.pcdidu:' ela virtude - - - - - de Irnperi:il Rcsolu::;iu soJ,;·c o p~recer i::1 Secç<io deJusiiçJj.Au'' · - ·, ·
Conselho tlc Estndo de 4 de Dezewbro de !867.
. - o /.. -::· ·., ~ ~ ., :·, ·•
. S _Deus qua r de a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Perei~a...~· ..~'!i:o
1- Pr'esidente da Provincia de Pernambuco.
.
~o

~.:F'.:.,F\:.F'cA:.I'

,<.<.. .._
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N. 165.- IMPERIO.-

EM

20

DE MAI\ÇO DE

i8i8.

Ao Heitor interino tlo Intcroal.o do Imperi~l Collo~io uc PP-uJ'o 11. Declara qnc a classe Uc aluuu1os gratnitos 6 d.csÜnaUa a orphãos rcco·
nhecidamcnlo pobres, ou filho; de militares fallcciuos na guerra rlo Paraguay, ou em consequenda Ue moles tias nclía adr!uidJas, c filhos de
Professores Publicas, e lhralmcntc a alumuos pobres <JUC se tiYorom'dis·

tingnido nas escolas primarias.

2.• Dircctoria.- l\linistcrio rlos Negocios uo Impcrio.Rio U.e Janeiro em 20 de ~larço de 1878.
Senuo a classe ue alumnos gratuitos ucsse esta!Jcledmcnto
destinada a orphãos reconhecidamente pobre;; ou 111hos de
militares fallecidos na guerra contra o Paraguay ou em
consequencia de molestias nella ;,dquiri(lns, aos Hlhos de
Professores Publicos, que houverem bem servido pnr cspa1:o
de dez annos e finallllentc a alumnos poltres que ~c ti\·crem
distinguido nas escolas primat>ias, como precl'itüam o art.
21 do Decreto n. o 2006 de 2·~ de OntuiJro de 1857 c o Decreto
n." <1095 de 1 de Fevereiro de 1868, cumpre que Y. S. providencie para que sejam retirados ua mesma classe todos os
que não se acharem JWS indicadas condições, e communique
a este Ministerio os re•vccti.-os nomes.
Deus Gnanle a Y. S.- Carlos Leoncio de Carvalho.- Ao Sr.
Heitor interino do Iutf:rnato uo Imperial Collegio ele Pellro li.

N. iGü.-AGI\ICULTL:HA, co:mmHCIO E OBR:\.S PUl3LlC.\S.
- E~1 20

DE ~unço DE

Hcsol~c que o pa~alllcnto dos transportes :se

H;í8.

fa<;a pelo peso bruto c não

pelo liquiJÔ.

N. 1:3.-1." Sec<;~o.-Directnria ua.' Obra~ PulJ!icas.i\linisterio uos ::\egocios d:1 AgTi~ultnr:1, Conunrrl'io n Obras
Publica~.- Hio dP Janeiro em 20 Ih' llbr~·o de 1878.

Hcsponilenuo ú consulla feita por Vrn., em ollicio n. 0 670.
de 26 de Fevereiro proximo passado, si deve consi1lcrar nos
pagamentos de transportes o pesu bruto quando o material
vier acondicionado, cu o peso liquiuo hío ~ómcn~e: declaro -lhe que. na hypothese fignraua, o pagamento rlc,·e ser
feito do peso IJruto, por isso ~Jtw, rcccb_e~rlo o empr!'itdro a
bordo dos navios os rnatenaes ~condtrwnauos P dr."Vcndo
transportal-os do m•'smo modo, não seria justo p3gar-se-Jhe
pelo peso liquido.
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Por esta occasião lhe ueclaro tambem para sua intelligencia
'Iue o Governo, desejando que Vm. exerça a muis rigorosa
tiscalisação na execução dos contractos desse prolongamento,
espera touavia fJUe não continuará a oppor no exercício desse
direito embaraços e a levantar duvidas tão pouco fundamentadas, corno a de que trata o referido seu o!li cio.
Dens Guarde a Vrn.- Joílo Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú.- Sr. Enc:·enheiro em chel'e. do prolongamento da
estraL!a L! c ferro de Pernambuco.

~-

lGi.-AGRICULTURA, COJE\mRCIO E OBH.AS PUBLICAS.
-E~l :!!0 DE ~lARGO DE 1878.

Ü<'elara que não prejudica aos !ius csscnciacs tia Circul<ir de 6 de Setembro
de 1.877, que tra~a da avcrba0ão concernente á entrada dos (i lhos !ines de
mulher escrava de um em outro municipio, o facto de se escripturar o nome
do munidpio em que o ingcnuo foi matriculado, a. UalaUaa.vcrba.ção, o numero e a data da matricula no Jogar para tal fim destinado, conforme o modelo
-C-appenso ao Regulamento t1c 1 de Dc>.cmbro de l~íl •

. X. 1.-2." Secção.-Directoria 'la Agricultura.-~Iinistcrio
'los Xegocios uaAgricullura, Couunert:iu c Obras .Publicas.Hio de Janeiro em 20 ue 1\Ian:o de 1878.
·. A Circular de 6 uc Sülcmbro do anno lindo onlcnou que os
filhos !ines de mulher escrava, entrados de um em outro
municipio, fossem averbados no prQprio livro da matricula,
com os dizeres indicados no mouelo-C-appenso ão Regulamento de1 de Dezembro de 1871, declnrandu-se na casa das
-Obscrva~.;õe~-o nome do munir:ipio ,d'onde provém o ingenuo.
Em officio de 21: de Janeiro ultimo, participa-me V. S. que,
p;J.ra a bua execurão daquella circular, tem feito cscripturar
o nome do município em qm: o ingcnuo foi matriculado e a
data da anrbacão, mencionando o numero e a <lata da matricula no Jogar para tal fim destinado, conforme o citado
modulo-C.
Posto que o Aviso de 28 de Dezembro do dito unno, dirigido
ú Província de Minas Gernes, manrl<JSSe lançar na ca,;a dasObservações-as circumstancias que, segundo aquelle modelo,
são inscriptas sou o tituJo-Matricub-, :mtorizo V. S. a
continuar a eS\Tipturação como tem feito, visto não prejudicar
aos Iins essenciaes da mencionada Circular de G L!e Setembro.
De LlS Guarde a V. S. -JotTo Lins Vieim CansmwTo de Sinimbú.
-Sr. Administrador da Rec0bedoria do H.io de Janeiro.
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N. i68.-AGRICULTURA, COM:MERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM 21 DE ~fARÇO DE 1878.
Declara que os emolumentos de passaportes devem ser pagos pelos imiJligrantcs .

.N. 9.-:3.• Secção.-Directoria da Agricultura.-Ministerio
dos Negocias da Agricultura, Cornmercio e O!was Puhlicns.Rio de Janeir·o em 2J de Mnrço d~: 1878.
Illrn. e Exm. Sr.-Solicitando nesta occasião do :\iinistcrio da.
Fazenda as ordens necessarias nfir,1 de ser pela De!egacia do
Thesouro Nacional Pm Londres paga a quantia correspondente
á importancia 1:os emolumentos, que V. Ex. deixou de receber
por passaporte5 que visou durante o semestre f:;Jdo em :H de
Dezembro do nnno proximo pac:saào, relativos a immigr:mles
que fornm encaminh::dos pDra o Imperio, declaro-lhe que,
d'ora em dinntr-, deyc esse Consnlf1d0 receber à<JS immigrantes. que se dostiJ~nrem no BraziL o~ emolunwntos de passaporte a que derem direito os regu!amentos consulares; e
que, portanto. ficam ~em effeito quaesqner ordens em
contrario.
Dens Guarde a V. Ex.-.l01io Lins Viâm Cansansiio de Sinimbu.-Á S. Ex. o Sr. Comu! Geral do Brnzil em Portugal.

~. 169.-FAZE.:\'DA.-E~! ~2DE MAIIÇO DE 1878.
Trata de um recur>o de que o Tri!Junal do '!'hesouro não tomou conhcrim~nto,
rclatiYo a classitlcação de acido sulrlhurico;

Minis!rrio dos l\7egocios da Fnzimda.-Bio de Ja;1eiro em

22 de Março de 1878.

Comrnunico a Vm .. para os devidos efft~itos, que, tendo
sido pre~cn!e ao ·~·ribmwl do Thcsouro X:wional o recurso
interposto por Antonio Soare' Di!ls & Cornp. da decisão dessa
Inspectoria de ll de .Ja::eiro ultimo, qu:~ classificou r :1m o aci< o
sulphurico puro ou incolor,_ p~ra. pagar :: t2xa di' 100 réis
por kilogramma, a me:·cadona vmaa do I~avrt' na IJ1lrta fi·anceza Union dPs Chal{fr:urs, c suhmet!Jdn a dcsparho pcl:1
nota n.o 9628 de Novmn;Jn do anno pass1ldo como ;:cido sulphurico impuro. sujei~o .;\taxa 1le 10 réis ;Jor kil:lgramrnn, o
mesmo Tribunal rusolvuu não tomfl!' conheriment:J do recurso,
por acloar-se a impoz!~ncia <los dirritos que i!J!';nn pagos
dentro da nlr::tr1:l dcss:l Inspcc:orin, e não su ter veritlcndo
nenhuma das hypothc;;<'s do :>rt. 7G~, § L o, do Regulamento
de 19 de Setembro dn J860.

H9
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Communico ainda a Vm., para seu conhecimento, que,
segundo a analyse feita na Cas11 da Moeda, em umn amostra
do referido acido, não é eae puro, c contém pequenas quantidades de ferro, chumbo e arsenico, como consta do officio
n. o 32 uo respectivo Director de H de Fevereiro proximo
passado.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveirallfartins.-Sr. Inspector
interino da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 170.-FAZENDA.-Elr23

DE lUARÇO DE

1878.

Prov>mcnto de um recurso sobre a classificaç o de uma partida de meias.

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 23
de Mt1r~.:o de 1878.
Communico a Vm., para os fins convenientes, que, tendo
sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso interposto por Baron Simonsen & C.• da deci:;ão dessa Inspectoria de 15 de Outubro ultimo, que classificou como meias
de fio de Escossia para pagar a taxa de lJ,;)800 por duzia, a
mercadoria constante da amostra, que devolvo, vinda do
Havre no vapor francez Henri IV, e submeltida a despacho pela nota n.o 65S de 19 de Setembro do anno passado
corno meias de algodão compridas de mais de 20 centímetros,
para mulher, sujeitas á taxa de :lb200 por duzia, o mesmo
Tribunal:
Consider:mdo que mercadoria igual á de que se trnta tem
sido classificada por essa Alfandega como meias de algodão
não especificadas para mulher:
Resolveu dar provimento ao recurso e mandar que as referidas meias paguem a taxa de i$200 por duzia, como estabelece o art. 576, parte 8.•, da Tarifa dag Alfandegas.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Siluira lllartins.-Sr. Inspcctor
interino da Alf<Jndega do Hio de Janeiro.

N. !71.-JUSTIÇA..-EM 23 DE MARÇO DE i878.
Sobre cxercicio de Juizes de Paz.

2.• Secção .-l\linisterio do,; Negocias da Justiça.- Rio de
J:1nciro em 23 de M:Jrço de 1878.
Illrn. e E,m. Sr.-O Governo Imperial npprova a decisão
const:Jnte do officio n. o 31 de 13 deste mez, pela qual V. Ex.,
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em soln~ão á consnlta do 2.• .Juiz de Paz do di~tricto de
Sau_t'An_ua de Paraopeba, onde se fez a elei~i'to ftíra da época
orduwrw, e foram empo;;sarlos os eleitos depois de decorrido
um anuo do respectivo quatriennio, declarou que, em tal
hypothese, compete no 1.• .Jniz de Paz o PXCt'cicio do car~·o
no corrente anno, porqunnto, nn impo,sibilidnde de exercer
c:.1da um do~ qu:.1~ro .Juizes a juri.,dicçilo Jleio ~lm:o que llw
tocar, deve antes ficar prejudi:·ado o menos votado, ~·uar
dando-se nos dons annos, que fal!Dm, :1. ordem de!erminad:~.
pela. votação.
Deus Guarde a V. E\..- La{ayette Rodrigu~s Pereira.- A()
Sr. Presidente da I'rt!l·incia de :iiinns Gernes.

N. 172.-.TUSTJÇA.- E}! 2:1 nr: MAr.ço nE 1878.
Explica n. intelligflncia do art. (.~, rlo Codigo CommCI'Cial c ~lo art. !.o tlo
Decreto n.o G9G tle ;j de Sctcmhro de 18_-,o, pnra o r.1i'eito da ~legibilidade
dos Deputados (l:Js ·Juntas Comrnerciaes.

2.o Secçã:>.- Minislerio do;; Xegocios t.h .Tnsli(;a.- llin d,•
.Janeiro em 23 de ill<~rço tlc 1878.
Foi-me wc,enlc o requerimento, C!ll f{!lC o commcrciante
matriculado .Joaquim Antonio dD Suuz~t Hibciro pede soluçiio
tlo que dirig-ira ao Governo I1npcrial, r>m 2i de Outu!Jro
de 1876, a Jim de ser lixatla a intclligencia do art. !1." do
Decreto
n. o 696 de 5 de Setembro de 1850, decidindo-se:
0
1. se no computo dos einco annos ele prolis:<~o lJnhitual do
commercio r·ontprt>hendc-"e o temjJO de tn! exerrieio anterior
ú matricula; 2." ~c o ]Jrno rlc,;ta se conta da sua dala ou tla
sua public:wão.
.
Declaro a ·v. S., pnra os duvidos efl'eitos, P em soluçiio ao
assumpto das mesmas pctiGões:
Que o indicado período de cinco anno~, que o nrt. liJ <lo
Codigo Commercial, titn lo unico, e o nrt. L • do citado Decreto
nigem como uma das eondiçõcs de eleg·iJJi!idadc pnra o earrto
de Deputado c snpplente dos e'.tinctos Tribun:1es, hoje convertidos em .Junl:1s Commereiac~, ~e dr~vc contnr da data em
que o commercianle corner,-ou a cxorct!r elleclivmnentc a sun
profissão, ainda quando c>sa data seja nntcrior á matriCll!a ;
não só porque os mencionado:~ artigo,; não tornam o prazo
dos cinco annos dependente da matricula, que <i rcqui~ilo
diverso e fundado em motivo diifcrcntn; mas tambem porque
uma tal dependencia não entra na razão da lei, exigindo-se
arJuelle prozo como prova de CX]leriencia c c~pacidade pra-
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tica,- resultado que se púde obter ~em necessidade da matricula, que tem diversa razão de ser, isto é,- a de certificar
a existencia de outras condições pcsso:1cs de idoneidade.
E,;ta doutrina em n;Hla oppõc-se ú disposi()ãO do Codigo
Commercial, art. 9. ", a qual apenas con~agra uma presump~ão, que s1'1 prevalece qnando não se póde pro,·:::r por
out!'o modo o com eco real do exerci cio do commercio.
E, porque é expr·esso o mesmo art. 9.", quando estabelece
que o exercício dl'ecti\'o do commercio v;;ra efTeitos lcg;1cs su
presume começar da tlata da pul!lical;<io da liJa~ricula, tlca
revogado o AYiso tlc 1:.1 de Outubro de 1876, l[lle mandou
contar esse exercício desde a rl<Jta em que se efi"ectuasse a
nu·sma matricula, c n~o do dia em que esta tivesse sido
puJJlicadn.
D(•ns Guardn a V. S.-La{a!Jetle Rodl'igues Pereira.- An
Sr. Presidente dn .Junta Commerci::ll da Corte.

::\.

17:1.-GUEHRA.-E~r

2:J

DE ~unço DE

1878.

F'.,.;lahelece uma commissiw de conferencia ile entralla, p:ll'a Yerincat· a qnalitl:-tJe e qnaulitlJ.Llc t.Jo~ artigos que Lircrcm de ser recolhidos ao almoxari~
fado da Intcndcnci~ ela Guerra.

1\Iinistcrio elos Xegotios da GLlCIT<l.- Rio de Janeiro, 2:1 de
l\Iarço de 1878.
Dispondo o Reg-ulamento de 19 de Outubro tle 1872 qun a
rscollw de materia prima e mais artigos que entram para a Intendencta da Guerra ,.;cja feita por UJJt conselho de eomprns, c
eon dndo que o recebimento t!e taes artigo~, :mtes de se recolherem aos amwzens do almox~rifallo. se fnr'<t de modo identico, lka e,;tn!Jelecillo que, l!c•poi,; de ;,pprovadas as act<1S das
se~sões do dito ~.:onselho, ,;t•rão as amost:·a,.; apre,.;entada,; a
umn c:ummissão rle roltferencia dr t!ntra•!n, que·vcrificarú a
((Ualidade e quantidade elos meswo,.; artig-os, c :;e cottt]Jorú do
Intendente da Guerra, t!o respt•elivo Aj uelanw e fln i. o Ajudantn
do Ars.mal de Gucna. sünrlo o lnlmH!cntt•. ;.;tdJ,.;tiluido em ;;eu,;
i mpedimcn tos pelo Di reetor do di to Arstmal, e o,; 1lcmais mctHIm" ele :JCcórdo cotli o eitatlo regui;!JIIento; o IJUe declaro a
V. S. jJ<Ira Sll'.l conhceinwnto c gov,~rno.
Deus Gu<Jrde n V. S.-Jllarquezdo lkrval.-Sr. lntendtmte
da Guerra.

Decisões de 1878.
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N. 174.-1\IAP.INHA.- Anso

DE

26

DE

;\lAnço

DE

18i8.

Declara os casos em que te:n logar a in(lemniza!jCI.O pelo .\IinisteriJ da ALt·
rinha das despczas feitas com pra0as pertcncl!ntes .a Armada
se em paizes estrangeiros, têm de· regressar ao Imf>erro~

f!UC,

achando ..

4.• Secrão.- N. 658.- Ministerio dos Negocias da Marinha.- Rio de Janeiro, 26 de l\Iarço de 18i8.
Illm. e Exm. Sr.-A respeito dos quatro marinheiros a que
o Aviso n. • H de 31 de Janeiro ultimo, expedido a
este Ministerio pelo dos Negocias Estrangeiros, a cargo de
V. Ex., declarou o nosso Consul Geral em Liverpool que
achdvam-sc elles com praça de Grumetes no encouraçado Independencia, onde poderiam regregsar a esta Corte como pertencentes á guarnição do mesmo encouraçado, ragando com
os seus serviços as despczas de bordo. Ultimas ordens tornam
impossível a repatriação pelo modo exposto; e, para que ella
se realize diversamente, nenhuma providencia posso o 'f,
nem autorizar os pagamentos <las clt~~!lezas feit:Js com os me .. mos marinheiros peles nossos Agentes Coasulares em Inglaterra.
Além dos quatro citados, communica-me V. Ex., em Aviso
de H do corrente mez, fôra um outro remettido, ainda pelo
Consul Geral em Liverpool, para bordo do Independencia.
Este ultimo marinheiro nenhuma desueza occasionou ao
Estado, porque recebera do Capitão do vàpor inglez Amazonas, de cuja equipagem fazia parte, uma indemnização de
.t 4-iis 9u, a qual co!Jriu todos os gnstos que havia feito
anteriormente ao emhan~ue, deixundo-lhe saldo <1 favor.
Na ultima parte do ~eu referido kviso àe H do corrente,
V. Ex. solicita uma resposta sobre o caso da repatriação dos
marinheiros brazileiros em geral.
Tenho a honra de responder-lhe, explicnndo ao mesmo
tempo os motivos por que não posso autorizar u pagamento
de que trata o Consul G~ra! em Liverpool.
Tratando-su de marinheiros. pertencentes á Armada nacional, quér militares quér avulsos, que se achem por qualquer
circumstancia no e~tr2ngeiro c den1m regressar ao Imperio,
concordo que, por ser o caso esvécial do .M:inisterio da Marinha, a este compele satisf<1zer as dcspezas realizadas por intermedio dos Comute~. havendo dl)pois indemnização, se
fôr devid:1, por descontos na fórma do~ regulamentos fiscaes
da Repartição.
Os marinheiros, porém, no caso figurado pelo referido Consul Geral em Liverpool, nncionae:; contractaclos no Imperio
por Capitães de nndos l'Strangeiros, ou :1inda de navios hrazi.eiros mercnntes, n.:o Wm direito ú prr. :ccçi\o directa e
effectivn, proccd,~nte do~ rt~g·ulnmcn tos do ~Iinistcrio da Marinha ou de ac to.; do respectivo Ministro, porque o art. 2. o
§ :3. o e u art. :L o do Decreto n. o iJ;)8;) de i1 de Abril de 187 q,
separou as Lripolar.'õcs merrantes ou ucpcnuencia das Capirefere-~e
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tanias dos Portos cujo regult~mento poderia ser o unico invocado, ttliás sem disposição expressa, no sentido de attribuir
competencia ao Ministerio da Marinha para os casos de repatriarão.
T:1es c:1sos, entretanto, parecem-me attenditlos no orçamento
vigente do .Ministerio a cargo de V. Ex., que votou a verba
de 7~:000,)000 p:1r:1 soccorros a brazileiros desvaliuos e naufragados em pnize=- estrangeiros.
Em vista do exposto, passo ás mãos de V. Ex. os documentos que acompanharam o Aviso de 31 de Janeiro ultimo.
Deus Guanlc a V. Ex.- Eduardo d~! Andrade Pinto.- A'
S. Ex. o Sr. Conselheiro Barão de Villa Be!la, Ministro c
Secretario de Estado dos Negoeios Estrangeiros.

N. 17ii.-.JUSTIÇA.- EM 26 DE

!IIARÇO DE

1878.

Sobre a separação e annexação tlos cargos de Escrivão de Paz e d:.
Subdclcgacia.

2.a Secção.-lllinisterio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro em 26 de l\Iarto de 18i8.
Ill m. e Exm. Sr.- Com o officio de 13 de Fevereiro ultimo
tr:.msmittiu V. Ex. a representação em que o Vereador Francisco Anionio <le Suuza recorre do despacho proferido por
essa Presidencia em uma reclamação do supplicanle contra
a d·3liberaç~o da Camara Municipal do Rio Bonito, <jUe nomeou Jose\ Augusto de Carvalho para o cargo de Escrivão
printivo do luiz de Paz da freguezia da Boa Esperança,
desannexando este officio do d ~ Escrivão da respectiva Sub delegacia.
Em resposta declaro que, podendo os Juizes de Paz ter
Escrivães separados dos d~s ::uhdelegacias, se para isso houver
autoriza~iio Li o Juiz de Direito (3rt. Hl do Regulamento n." :1.20
dt: ~1 de JaUüiro de i8~2); c tendo sido nesta conformidade
nomeado pela dita Carnara o Eserivão de Paz, observadas as
disposiçõPs <la Lei de 15 de Outubro de 1827, e arts. U do
Codigo do Pr:-:ccsso Criminal e !J,2 do regulamento citado, J) ão
procede o recurso interpo;;to pelu mencionado Ver~·ador.
Carece d,, prova a as:;erção de niio h:wer quem sa prastasse
a serl"ir unicarnenle o cargo de Escrivão da Subdl'legada ·
nws, ainLia vr·rilkada cst<' circumst<Jncül, que aliás se contest~
pelo neto da s0p::raé·:Jo do;; doc:s eargos, é <:erto que não_teml.F ·--~ -:-o Juiz d•~ n:rcito cas~ado a sua autorização, segu)ltlóa,.dou- ~ · · '·
bna dos },v:so,; n."s üii rle 28 de FeHreiro de J8ã[l.-e -i$.Q'-i:iê21 dê l\Iarço Je 1867, combinados com o de.n:• i~<te'22 de
~

·.

~-

'

121,

DECISÕES DO GOVER':\0.

Janeiro de 18i2, resta o meio de ser preferido para servir
perante a Snbdelegacia, di) accõrJ.o com os arts. 9. o e 91 da
Lei de 3 de Dezembro de 181,1. o referido Escrivão de Paz.
que não deve ser deMiluido seniío por acto de quem o nomeou.
r em consequencia de erro co;Hpetentnnente provado, ou ]IOr
força de sentenr;a condPmnatoria, como jú foi deela rado pl'!os
Avisos 11. 0 ' 18 citaJ.o, 416 de 8 de Dezembro de 18i!i, H.-2 de
2 de Maio de iSG6 e ft.:l9 de 21 de Setembro de i8ü9.
O facto de haver o sobredito Escrivão respondiuo outr'ora
a um processo, e ultimamente a outro, podia ser motivo para
obstar ao provimento, ú vista de uma da~ eondicucs exigida~
pelo indicado art. H do Codigo do Proces;;o Crilninal ; mas
não .é. fumlamento, fJUe justifique a interfei·encia do Governo
para ann ulbr o acto da scparar:iío e nomeaçiío subscquente.
O que tudo cmnmunico a V. E...: .. vara sua intelligencia e a
fim L!e o fazer con»tar ao requerente.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayettr1 Rodrigurs Pereira.- "\n
Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro.

N. ii6.-FAZENDA.--E)I 26

DE

3unr;o

DE

1878.

Sohre um recurso de que o Trihunal ilO Thcsouro nfio tomou conhecimento,
contra a classiftcaç·i:io Jc-hrim de linho liso-dada na _\Ifundcga a tecido
suhmettido a despacho como-de fio rle estopa.
'
~

l\linisterio dos Xngocios da Fazenda.-Hio tl<· Janeiro l'lll 26
de l\fnrro di' 1878.
·
Communicn a Vm., para o,; J1n,; l'Onvenientes, que n Trihunnl
do Thesouro Nacionnl resolren niio t0mar· conheeimento !.In
reem·~o interposto por Cramer Fn'y & C.• da rlPci,iin de~sa Jnspect;,ria de -1 ele Fe1·ereirn uit_i_mo, qu~) classificou como llri~n
de linho liso par~ pa~rar 400 rers pot· kiiog-r:unma a merradona
con~tante d:, amostra junta, Yinda dt: Southnmpton no vapor
inrrJez llfinho, e submettida a llesnar·lw peJa no!a n.'' tii8()
de" 11 rle Janeiro do corrente anno éomo fio rle e~ topa, ~njeito
á tnxa de i50 réis por kilogrammil, vi,;to estar dentro 1la nl ·
():Jda dr,ssa In~pectoria :' importaneia dos direitos que fora111
pa!!os. r, nfto se ter venflcndo nnnhunrn das hypotheses do
art. 764, § 1. o, dn Hegnl:unrnto dn l!l de Setembro dP 1860.
Deus Gu:m!P a Ym.-Gaspar Silveira llfartins.-Sr. Inspcetot'
da Alfnnrleg-a do Hio de Janl'iro.
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N. 177.-MAlUNHA.-AYISo

DE

2G

DE MARÇO .DE

!878.

~!anda

adaptar no jiinistcrio th ~farinha a pratica seguida no da Guerra 'Jllan•
lo ao modo tlc simplilicar c rc;;ularisar os processos de exercícios findos.

~-a Sccção.-N. 6:i~.-Mini:;terio dos Ncgoeios da 1\Iarinha.P.io de Janeiro em 26 Je Março de 18i8. ·

~·

'I

f

lllm. c Exm. Sr.-Em. Avigo de 28 de Fevereiro ultimo
trata V. Ex. da convcniencia de tit·mar-se uma regra unirorrri.e relativamente ao procedimento que se deYc ter nos casos
Lle pagamento de ajudas de cu~to, estabelecendo: se princípios
que regulem e'sa c outras materias admülistrativas.
No mesmo aviso propõe V. E.\. que nos processos de exercício:; findos se adopte a pratica Sf}guida pelo :Ministerio da
Guerra, onde se dispensam o aviso mandando processar as
tlividas c <1S cópi.1s, tnnto desse aviso, como das infomwções
prestadas, ficando assim o processo mais summario e toJo
original.
l~m rc~po,;ta, tenho a honra de comrnunicar a Y. Ex. !JUC a
primeira parte de seu nviso ~upra-muncionatlo cstü comprehcwlüla no que di~põc o de 7 de Fr·verciro de i8ü8, expedido
ao Const:!lleiro Zacarias de G<':cs c Yasconcellos, nntão Ministro
da Fazenda; o qtm V. E'\. n·r:í da c-ópia que ]JaSso á:; suas
mãos. 1\bs na prt'SL'nlc Jata e directamento c.hauw a uttcnç~o
da Contarloria dn l\Iarinlta para o avi>o em qtws:üo, a fim 1\c
fJllC sempre ltJC sirva de norma qualldo se tmtar de pagamentos de ajudas de ~.:usto.
Quanto ús providencias que ''implifitftwm e regulari~em os
processos de exercícios limlo,;, eon~.:ortlo em que se at1op:.c a
)Jl'atiea SL'g11ida pelo i\Iinisfcriu ué\ Guerra e nesse sentido
ta miJem n....:pcro ordens.
Deus Guarde a V. Ex.- Eduardo ds A.1ulrade Pinto.-A' S.
Ex. o Sr. Conselheiro Gaspat· Silvrira Martins, !lliúistro c Scerc ~ar io de Estado dos Xegocios da F<tzencla.

::!. a Seceãu.- i\linisterio tio,; Ne~·oeios da :.\l;:rinh:L-Hio UI'
.Janeiro, 7. de F•~verciro de HHi8. ~
Illm. P Exm. Sr.- Hespondendn ao _.his:l que V. Ex. se
ili::;·nou de em·i:,r-me euo ':!.7 ue XOVI)flllJro ultimo, solicitando
que· eu rrs;w!Hless<; se me conformava com o principio :•doptali o pelo .. iuisterio do InqJCrio, a respeito do :l!Jono de quantias
p<u·a <Jjudns de custo, Llr• qne em easo algum se elfcctuc o
mesmo abono depois de encerrado o exercido em que as ditas
3judas de custo to rem concedidas; tenhq a declarar a V. Ex.
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que, conformando-me com a opinüio da Contndoria, emittirla
em officio n.~ uõ\J de 10 de J:n1eiro deste anno, julgo lliUito
regular o referido prinripio, e digno ue tornar-~e extensivo ú
Repartição da Marinha.
Renovo a V. Ex. as expressões da maior es~1ma n muita
consideração.-Affonsa Celso de Assis Figueiredu.-A' S. Ex.
o Sr. Conselheiro Zacarias de Góes e Vasconce:!los.

N. i78. -MARINHA.- AVISO

DE

26

DE ~L\RÇO DE

1878.

Determina o modo como se deve proceder nos processos de excrcicios lindos relativamente a contas processadas na Contado1·ia uc :1Iarinl:a.

·· 4.• Secção.- N. 656.-l\Iinisterio dos Negoeios da ;,rarinha.- Rio de Janeiro, 26 d::J Março de :1.8i8.

Em Aviso de 28 de Fevereiro ultimo, sobre o qual informou
essa Contadoria em nfficio de i8 do corrente, trata o Ministeria da Fazenda da conveniencia de seguir-se neste Ministeria a pratica adaptada pelo da Guerra, nos IJrucessos de
exercícios findos; conformando-me com o alvitre proposto,
declaro a v. S.' para os devidos em~itos, f[Uf) Sf'l'á adaptada
d'ora em diante pelo Ministerio a meu cargo e n1ra o servi1.:o
de que se trata, o seguinte processo : Dispensado o aviso 11ue
se costuma expedir, mandando processar as dividas e bem
assim as cópias tanto uesse mesmo aviso como das informações
dadas, no requerimento do credor este Ministerio lam;ar~ n
despacho ordenando a liquida,·uo do r:u.c fôr derido. As informarões c liquid:1çfío seri'io ft•ita' em st•guida e Pm 0rip·iml
remettidas oara o 1'l1esnuro cnm o !lYiso ~olicilanuo iJO ·Ministeria da Fazenda o pagr.mento, qUI~ se realizarú lambem em
virtude uc despacho.
As vunl:Jgcns desle Jll'IJCe;;s:', Sl'~'lllld:l dcchir:l (l SI'. r.linistro da Fazenda, consistem em ser mais summ~rio e iicm· lodu
o original. dispensando as cópias que ga,;lam papei e o iempo
dos emprégados, o qual póde ser npplicado a outro servi•:o.
Deus Guarde a V. S. - Eduardo ·de Andrade •i Pinto. Sr. Contador da Marinll<~.
-

n::c;Çl~·:S
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N. 179.-FAZENDA.-E.\1 27

•

DE MARCO DE
•

1878.

Sobre um recurso Uc <1ne o T;ibunal do Tl!esouro n~o tomou conhecimento,
rcl::ltivo á classi:lca~;r~o de ~;i:;urnas.'

r.íinisterio uns Negocio~ ô.a Fazenda. -Rio i.! c Jo.ueiro em 27
de Março de 1878.
Communico a Vm., para os fins convenientes, que, sendo
presente ao Trilmnal do Thesouro Nacional o recurso interposto por Silva Monteiro & C.a da decisão dessa Inspectoria
de i7 de Outubro ultimo, que classilicou como bigornas de
ferro proprias p<~ra ourives, rclojo2iro e semelhantes, sujeitas
~ taxa de 250 réis por kilugramma, a mercadoria constante
da amostra que devolvo, vinda de Liverpool no vapor inp;lez
LaPlace, e submetlida a despacho pela nota n. o 3671 de 4:
do dito mez como bigornas para ferreiro, sujeita á taxa de 80
réis por kilogramma, o me~mo Tribunal resolveu não tomar
conhecimento do recurso por estar a importancia dos direitos
que foram pagos dentro da a!ç:ac:a dessa Inspectoria e não se
ter verificado nenhuma das hypotlJCs8s previstas no art. 764,
§ 1. 0 , do Regulamento de i\J de SeLclr:J!Jro de 1860.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveira ltiartins.-Sr. Inspector
da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 180.-AGRICULTURA, CmfMERCJ:O E OBRAS PUBLICAS.
-EM '27 DE l\!AR(;O DE 1878.
Declara que os pagamentos tlc Ju;·mentes c postos tele;;raphicos se façam
depois Jo recebimento provisorio, c os Jas obras executadas durante
catb mez, nos lermos das clausulas 33, 3í c 38 do contraclo.

N. 16.-1. a Sec~ão.- Directoria das Obra~ PublicJs.l\Iinisterio do~ ;'íe~Õeios da AgTicu!tara, Com;uercio e Obras
Publie:1s.- Ri11 de J:meiro em 27 th A!ar~o de 1878.
O empreiteiro das oi>rns tks:.;c pruionganwnto, Francisco
tle Castro Hei.;ello, l'equercu em petição datada de
2-1 de Noveml.Jro de 1877, e ue o Go.,·errw m:mtlasse reeonsiderar e C\plicnr a decisiiu dada por t•,;te :.\linisterio e~ Aviso
n.• 95 d,~ ':!.7 dt~ Outubro do mc·sJ!Jo annu :;o:Jre furnccnnento
de tlormentes e po,~es tei:·gi'aplJicos t;nt· ,,·, d ·viam ser pagos
depois de n·cebidos nn Jogar tlo •~mprc.~o; ~~ !Jne as obra,;
conw•:atlns sem <Jntoriz:q:ii.o de Ym., stí podi<lm ser pagas
depois que fossem detini!ivaHwnte retebidas. a !legando serem
estas duas declara\·ões manifestamente em opposição ao espirito e á letra das clausulas 33, :37 e 38 do contracto de 19
de Junho de 1876.

.Ju~tiniano
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Tendo em vista as disposições do art. 35 da~ especifica0ões
r.nnexas ao •ferido contracto c a pratica observada no prolongamento da cstn::da de ferro da Bahia, Sflg-undo consta da
eópi<l junLn, de uma parlc' da inform;H:;iio que :t reSJII'ito
prestou o Engenlwiro em el!erc desse prolongamento; declaro a Vm ., para sua intelligcncia e fiel exccuc:ão:
L" Que os dormentes c vostes telegraphieos serão pagos
desde que. e,;colhidos, se :JciJem empilhados nos Jogares tlr~
depo,;ito que forem por Vm. marcados c resguardados rias
intemperies, considerando-se e~tr rrceiJimento como provisorio, c rc!endo-se dos pagamentos 10 °/0 até o recebimento
definitivo rgll'. terú Jogar seis mczes depois do primeiro;
2. o Que o pagamento das obras executada> pefo empreiteiro
durante cada mez deYerit ell"ertuar-se de accôrrlo com o disposto nas cl;msul~s ;~3, :37 e :~8 do contracto ; ficando assi!Jl
dedarado o Ayiso n. o 9u de 2í de OntulJro, já citado.
Deus Guarde a Vm.-.Toilo Lins Vieira Cansansiio de Sinimbü.- Sr. Engcnltl'iro elll chefe do prolongamento d;~ estrada de ferro do Pernambuco.

N. 181.-AGIUCULTGn.\, CO:\D,IEP.CIO E OBlUS PUBLICAS·
'- E~l 27 DE 31.\Ilf:O DE 18í8 .
.:\la!Hla Jeclaf[tf ao cmpl'citciro da:; obrJs que o 'fJ1csouro Xadoual poderá
Ucspcnd('r do l.OJ de feycrciro ~té :J de Junho dcst(~ <mno -t.:JOO:OOOsOOO.
no maximo, va:-:,t pa;;amcnto Llc lodos o~ scr,·h:os. dcrcntlo solicitar u
anglllcllto Jo credito j;i. aberto para esse 1im.

N. lí.- 1." Scchio.- Dircduria rl~rs Obras Pnblira~.
lllinistcrio dos Nc~ocio> rla A~r:<;ultura. Corumcrcio e utJI"<t~
Public[ls.-lUo tle Janeiro en12i de 1\I;,rço tle 1878.
Declare Ym. ;w cmprc'tciro da~ uiJras d:e~se jH"olongamcnto,
ern 'oluç~o ;~o reqtwrimrnto por ellc l"i•ito n e,;tt• _l!Iinio:;terio
rm daw dt• J:) cio cotTCJlle r11cz, C)lli.', e1u ubservauc:a da clausula 6\) do seu cuntr;a:to. pocler;í n The:::ouro .'incional dl'spe.nder," no maximo, f"Om !ocl;ls as ol.lra~ c scnil:os pt;r ellc
con1r:Jetado~, áJ 1. o f. e Fc:vereirn proximo findo até :30 ele
.Jur!lw vindouro. a quantia ue mil e trezentos contos de ré1s
(1.:.~00:0001}000) ·: dev(~ntlo Ym. com a neceo:sari:J antC'cedencüi
soli~itar augllleÍltu do credito jú posto á disposiçiio da Pr~si
dencia dessll proYinri<J pnr~ oecorrer ao pagamento das d!las
obr;ls e :;(~rvieos.
Deus GuaJ"·de a Vu1.- Joâ,o Lins Vieira Cansansi"io de Siuimbú.-Sr. Engenheiro cr:t chefe do prolongamento da c::;trada de ferro de.Pernarubuco.
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N. i82.- GUERHA.- E)! 27 DE li!ARÇO DE i878.

*

Declara que LoJa a cscripturarão do comclho cconomico uo <leposito
aprendizes artilheiros dc;·c ser feita pelo rcspcctiro Secretario.

uc

1\iinislcrio dos Negocios t1a Guerra .-Rio de Janeiro, 27 de
Março de :1.878.

Illm. e Exm. Sr.-Trn!lo V. Ex., com n inform::H:;ão dn
Hcpartição a seu cargo de 1:2 üe FevPn·iro ultimo sob n. o i 58,
submcttido ú consiuer; rZ:o ucste Ministerio o ofíicio n." 51 de 6
uo mesmo lllez, em que" o General encarrcgallo de inspeccionar
o deposito de aprendizes nrtillleiros consulta a quem compete
cst.:ripturar os livros t!o mEselho economico do referido deposito, relativos <i cnfrrmaria, declaro a V. l<::x., para os fins
convenientes e em solu.r;.ão á duvida suscitada, que toua a escripturaçãu do mcncionatlo ecmselho deve ser Jdta pelo rosJii'ctivo Secretario, como está estabcleddo para os corpus c
eonforme expressamente determina o art. 78 do Ucgulamento
de 21 d.e :Março de i867.
Deus Guarde a V. Ex.-Jlarqu~zclollerwl.-Sr. Ajuuanle
l<eneral do Exercito.

N. 183.-GVEUH.\.-E)l 28

DE:\1.\llÇO DE

1878.

Dcd:.J.ra ttnc o::; Ofliciacs do Lo regimento Jc cavallario..t llcvclll usar no
pcr1ueno uniro,mc rlos lJollcLs tlo panno em >CZ dos etc oleado.

i\linisterio dos ~e~:ocios d.a Guerr<~.- Hio de .Janeiro, 28 tlt·

:iíar~·o do 1878.

··

Illm. e l~xm. Sr.- Ikd;~ro a\'. Ex., para sou eonhcriHl(:nL) t~ goYCl'llO, tlll'~ í:S 01;icÜ1('~· do i. u regitnenio :10 e::val-

!nria ligeira l!eve;n u,.ar n;l peqücno 1.miform;~ dos bonots de
pannu e:;tabd~r;tios n·J pie< no de" ua: rormp,; approv;~Llo pelo
Dt.:l're~o u. o i029 de i de Ag-osto de I::;:i::l. cuJa as aller;tr;õ.os
feita-; posteriormente, em vez dos de oleado tJ UL: actualmentt:
nsarn, c süo rcconhecU<imenlc iueunYet:ientes nest(~. clima.
Dclb Guarue a V. Ex.- Marqnr:z do Hcrml.- Sr. Conselheiro Ajudante General do Exereito.

p,f.\,F\:f.\:f\A.AP
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N. 181,.-FAZENDA.-E~r 29
Sobre um recurso, de

q~'3

DE

MARço

DE

1878.

o Tribumll do Tilcsonro n:io tomou ccnhccimento,

relativo ao pagamento de direitos em dobro, por diJrercn0a de quantidade,
em um· despacho de canivetes.

:Ministerio dos Negocios da F<1zenda.- Rio de Janeiro em
29 de l\Iarço de 1878.

rommunico a Vrr .. , para os fins convenientes, <jue, lendo
sido pre~ente ao "'rilmnnl do TIJcsouro Nacio~wl o rc:·ui'"o
inll'rpost,: ~·<•r KlL.Q'P!houfrr & C." ,;a dreisno des;:~, In,;pcetol'i·' r::1f' os obr<r;nt a ;.a,;a:· :lird:·'·" em do:>rn pci;: differcnt]a
(~·· :!.:· ~:t:d~~-~ ._~ .2•. ~·.tr~d.·~ c:~~ :;··rn :.::1;\.~: co.:·aer:{]q cn.~1i'lt:!eB~

~:;:::'.>:·~· ;:<:,;-~{-;;:r·": •: 'l),( J.!; ?~' -~:· 1 ;, :\\~;u:u.;)Jll:;iL.~~J. ;;

me~mo Tribunal rHolveu niio tornur conla~cimcuto do recurso, visto est2r clcntro da aí~·;HJa dessa In>rcctoria a import,mcia dos direi~.Js que foram pügu,, c não sn íer veritlcudo
nenhuma ua~ hypo~iwseg do art. 7ü(l., § 1. ", do Hogulawcnto
d() 19 de Sctcm!Jro le 1860 .
Deus G1wrde a V:n.- Gaspar Silveira ilfw·tins.--Sr. l:bpcctor interino dn Alfnndega do Rio ue Jnnciro.

~- 185.-AGJUCUL?URA, COi\IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E)! 29 DE )!AHÇO DE 1878.
Dcciar,1 que o p.:g:u.:.lcnt,; de siza posteriormente -.:o Regulamento de 30 de

Janeiro de f854 impo,·la a'r!ul!ida-de da venda uo tcrros, nJo podendo o
primoiro occupante transferil-~s depois de p1omul;:ada" legislação respectiva sem primeiro ohter o competente titulo de propriedade.

Directoria <la A~ricultur;;,- 2.'1 Scecão.- N. ~.-Minis
terio dos NeJocio5- da Agri~nitura, COi.nmercio e Obras l'uhlic~~-- Ric dr~ Janeiro em ::29 <lr~ Mnr<:o rlf~ 1878.
I::1n. ~~ ~~X:!i. Sr.-:.·-....' :·:-)fl· J\ijni~t~~l·io n~~~fHTl~r;1!11 Fc•iirio
de ks1:s n out.ros da d,•,·.isi'o dnssa Pr<~sid··nci;: fjlir:
:lJlf'f'<JVntt :tmt•dlr:1io dt) iCJT;ts, sil.nad:;s 110 Jo.:.mr di'IJotnittado-l•:n,bJiú dn "t:imn- rnur:ir·ipio <!" Tihng-y, p:·•wetlid11 a

J,,'ll!tl>'

1"P'f11Pl'i·;H~nf.q ({n 11:!ll'~(~l Lf':no~ ~!a(·hndo.

1·:\:J:::i:·:!::,,~ •·S

::::tns ,. mais Jl:lpei,;

fJ!t<:

·

11Co::qnnhn:·:11n o

oflicio Jess:: i'resi<:·~nein de !l 1le Julho du amw ;iJJdo, 1!o1t
provimento :<o renrso interposto, Jl:tra o Hm de ser êmnulVld~l a re:t~rid:~ dccisito, porq a:1uto, eon~La tios :1 utus
que o pagamento :ht siza foi posterior ú }n·omulgação do
Hegnlamento de 30 de J<~neiro tlc :1tl54, circnmstancia que
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importa a nullidade da venda, conforme os Avisos de 30 de
.Maio e 12 de Junho Ge 1863 e o de i6 de Junho do nano findo,
que mandou cxecutur a Imperial He,;olução de 10 do dito
mez; acc;·esccnào q:w G:.•ncroso Paes da Silveira, primeiro
occupante uas ditas ter~;;s, c de quem o recorri:lo as houve
em d::ta de 29 de I\ove;uLro de 1869, n:·,o podia, depois de
:)romulgada a legisla ·ão re:;pcctiv:J., transl'cril-as á outro, sem
obter tn·imeiro o competente titulo' de propried::de, nos termos
do art. H da Lei de i8 de Setembro de 1850 e art. 5:1 do
Hegu!am~nto de 185~.- O que communico a V. Ex. para os
devidos effeitos.
Deus Guarde ;, V. Ex. -João Lins l'ieira C(msansâó àe
Sinimbú .-Sr. l)residen\e tln r~ovincia do Par~1n<\.

_\. 1St;. -;\IAIUNilA. -

Avisl)

DE

29 u:c

M.\nço DE

1878.

!),'iurmü:a comu se deve c:ffcdLI'rd' :1 coilran~~a ào~ $L'rviros prc::;taUos a. par·
tieula:·es pcl"' cahreas c ontros apparclhos {Jcrtcnccntcs ~o .\ rsenar
d~~ C(jrlc.

:3." Secção.- N . .Jo3 A. - MinisL::rio dos ~egocios ela l\Iarin!w.- Hio de .Janeiro, ~9 <lc 1U<H'00 de 1878.
Em ol1lciu J}." Q9 à e HJ ele Fl·YerC'iru ultimo iemlmt V. S.
<1 cunn~nicncia de se nlterar o processo até huje seguido para
a cobran~êl d<Js lfUantias qw) rlcvem ser paga~ po:· pnrticulare,;. em retrilmid.o de servko da<i cabreas fixa c tluctuante
c outros appnrdi'ws desse At;se::ai, ponderando qac, tr<ltandu-se de renda do Estallo. não é o l'atrão-J:tt'lr, como aliás
acoatet:c, o competente pa-ra recebei-a, mas sim·a Cont<tdoria
da :li!r:rinha, em virtude llc disposi~ão ~xpressa em seu rcgn!amento.
Além riissn obsen·:: Y. S. I]UC a~ conta~ aiH'esenl:ltlas pelo
;~eferido P[lt~·;~o·lll!·:r ordfnurini~l~~nt\~ são r~~cu~nd~1s eonl eva:-;iv;L~ (! pr~'t('\ifJS:. f:1il.'11l~;H :10 r,()}J[•;· 1 f!or ~~~ r'CCll:'S()S i~~.~·;lCS
JLlLl: \i~·jr ~.~ !):J~·-~l' p:·q;~J~J!.;; n iniegr:liJPI~nLí'- o p;~g,·\r~H~ :t<,.
;}:·upf)e. fin:d:~:\'ii!:•_, '-/. S. qi:n :1 ~~·rneJlt:Jll[l! IT:-;p~·ilú ~~·J:t
;u~:;p::~dll o n~gu\:::::1~nto t!:· ('OiJt:l!:~:a ~·:'l:)fwJ,•eido {litra os
djqll~~:--; e 111orton:t.

""-~, (l~!rtü~ul::!'(~~- .

na~111d:: e\t_~cn!.:;ru

.... ,

~

tr~tfx:1hos nu

int:!re~se

,

,..
I q::!;;ndo :~:;} Cll!l:'HtCfc'1{"<to o q:H~ l1C:'1 cxoo~t11. n Oe ac1~ordo
(:u::t o ;•;:r;._::·cr d(' Con~eJilo 1'~~1\ :al c~n1iUü1;, e;n- cun~ulUt 11.n
dt~ .Junho tlu an:w vroxi:no Jimlo, t;:nho resolvido
<' li<·tr~;·millo: qu•.~ ncnlJHJil sr·JTÍfO '"'j:: pre~<t:1dn ;~ ]I:Jl'licu-

:;:J:io rle 1

lur.•s p<;l;;> ~upr;:-n!<'llCitmadas e~:úreas c ::ppamlhos S<'llltJUe
jlrcecda ICtju~rinwnto t.l:t parte iuteress~da a Y. S .. discriminando us servir:os que se deseja olJter, c indicand.u uw pro·
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prictario ou ncg-ocümtc de reconhecido credito, que assigna-

rú, no livro ff•specti r o, termo de !ian~·a, no !JU<ll dcci;Jre tJUe
Jica responsavel pelo pagamento, no prno de 10 (:i;Js. de

serviço que fôr prestado, sem direito a reclauwr diwinuiç~to
do pre(~O p:•r fJ <w forem clles realizados.
O refcriúo prazo de 10 dias será contallo da d<lta em que fur
apresentad;; ú Cont;Hloria a compdente nola ou factura feita
em duas Yias immetliatammlt:~ dqJOis de terminados os Iralmlhos pela Dirertoria por onde elles correrem, (•xaminando-a
c rubricando-:• V. S.
Uma das f11cturas eiladns srrú cntrc~.nw ;Í n:;!"le intcre,sa:ln
c a outra t~nviada ú Contadoria tle ;\íai'i;dw, (pw ddenninarú
a sua cobranta pela re~pe<.:tira Pag<tdoria, uentro do pr:tzu
supra indi:.:ado, terminado o qual, núo estando re;,liz:tdo opagamento, serú clle feito ex•~cutivamenk', adclitionmulo-se-Jhe
então a multa de seis por cento.
No otlicio de remessa ;i Y. S. discriminarú u importaneia
despendida com o pessoal, combnslivcl t\ J!\Uis acc•,SS•>rios
nccessarios ao morinwnto u<lS t:aiJI'cas, alim de ser entrcg·ue
<tO Thesouro Nacional receita liquida rlc tac•s Ílll!JOrtancüls.
Deus Guard:' a Y. S. -Eduardo de !lndrade Pinto. Sr. Inspeclor do Arsenal de l\lnrinha da Cúrt;•.

~. 187.-FAZE.:'WA.-E~r

30

DE

mnço

DE

1878.

llccommcnJ.a c'!s Thcsourarias toda. a solicitude c promptidão uo ajuste de
contas das praças Ua Armada fJUC obtiverem escusa do scrri0o.

:w

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hio rle Janeiro em
de l\Iarr.;o de 1878.

Gaspnr Silveira lllm•tins, Pre,;idr,nte do Tribunal do Tlw~ouru
Nrtcional, I"I)C0Jilll1C!lda ?OS sr~. Jnsjlí'Ctc~res das ~h~'SOll!:lr:as
de Faz,·ndl•. de eonfur,:nd:l!le eotn o AVISO do l\ImJ.~I.crJO oos
Negocias dá 3Iarin1ta de 19 do corrente mez, !ulla a '"licitude e pro:nptidiío HO ajuste 1l_e eontns das pra~·as da Arm;1da
que oLtiYl'felll escusn du scny_,o, cJfcelu:m~o s.cm dc•nr•·;.t o
pngamento do !Jtll' se lhes estiver dcYCJ_li~O, a v1stn ths !:'J~.~.~
ue desembarque passadas pela Repartu;uo de A.JU!bntt: (,e.
ueral da Armada ; ~1Hm de eYitar a despeza que se faz no
interstício de quarcntrt c oito horDs, a que se ref•~re o A\ isu
uaquclle l\Iini:;.tcriu uc 16 de l\Iaio de 181ii.

Gaspar Silveira J}lartins.

:1.33

DECISÕES DO GOVERNO.

~-

188.- AGRíCULTURA, COMMEHCIO E OBRAS PGBLlCAS.
-

EM 30 DE ~!ARÇO DE :1.878.

Adopta as regras cstabeleridas para o' uso de passes-coupons, ~a Companhia
de carris Botanfcal Garden.

N. 1.-1.• Scc~ão.- Directoria das Ol.Jrns Publicas.l\Iinisterio dos Negorios l!a Agricultura, .Commercio e Obras
Publicas.- Hio de Janeiro em :JO de Março de 1878.
Atte1:dendo ao (JUe requereu o Presidente da Companhia
a informa!eãO por
V. S. prr~s'ada em offido n.o 226, de 28 de Dezembro ultimo,
dedaro-lhe, pnrn os dcvillos effoitos c conhecln:ento c~a mesma
eompanhür, qw~ ficam [;dopladas as regras constantes da nota
junta, ~ssign<~da pelo Chere da Directoria das OIJras PulJ!icas
!'ara o uso de passes-coupo1ts, em livros c solto~; ronvindo
qu0 n dit:-~ companhia as far;a publicar uunmte oito dia~
conseculiros, alim du IJUC o jJUb!ico fique bem inteirado a
r!'speito.
Deus Guarde a V. S.- Joiio Lins Vieira CrtnS!tílSilo tie Si·
uimbú.- Sr. EngcÚhoiro Fi::cal· da Companhia Botanical
r1e car1-; d.o fer;·o :;ob oua fiscalisnçilo, e

l~arden.
~ ot.a

a que se ref"ere o A ,·iso n. 0 1. desta data.

1." A comer:ar de i dt• Janeiro de 1878 haverá trcs quali<1au,•s d•• passes-conpons ·em livros, a saber:
~ i." Passes graciosos offcrtados pela companhin, que scrilo
vúlidos a qualquer hora, sónwntc para a pessoa cujo nome
cstircr inscripto no livro.
~ 2. o Passes para fnnccionarios publicos que valerão súnH'nte l{Uando c:;l scrriço. As praças de policia c urbanos
terão pnssagcm a qualquer hora quando em servi~o, independente de passe.
Fica entendillo que a rassagem gratuita niio autoriza o
pas,:ageiro a conduzir comsjgo embrulhos ou pacotes que não
contenham impressos, manuseriptos ou qualquer outro objecto
jJ('rtcnccntr ú sua Gepartiç5o, e taes funccionarios não terão
passagem aos domingos c dias santificados, salvo si nessrs
di;1s estiverem as Hepartições funccionando.
Os livros de passPs des!a natureza serão rubricados !lCio empregado da companhia e pelo chc<fe do serviço da Hepartição a
que pe;·tl.mcer o fnrrcrionario cujo nome scrú ins(;ripto pelo
mesmo chefe no Ioga r com[Jl'tcn Le.
0:; ccnclLlctorcs. porórn, receberão coupons soltos, urna vez
rJuc c,;tejam rulJric::ruos no verso pelo chefe de servi\O.
.--"""-::::-·-,--~ :3. 0 0."' conductorcs fJUe n1orarern distantes tla ...l~clio
...,
onde princi[Jia e acaba o respectivo serviço, o o~:C:Jf~GtiV"os,
lL'rão ~1ma P<Lssagem diaria de ida e volta.
;Y'_ "'· . ·. -

/ :.:·>-''
~
·-
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Em caso,; imprt~Y;stos os Cillldt;eti•r'~' aeeit:n·i';u ''S caupous
soltos, uma vez q_tw l'strjam rubricados pelo Su;Jr:·int:•E;]c:lt!·
ou pelo Engenheiro.
Salnl o caso acima l'Pceber.'io os couprms como Jl;<~s~_!;rm
da pessoa cujo nome sr~ 3ch:-:r in,;c;·intn no lh,ro !IU1~ <·intransferii·el.
•
·
Todos os portadores dr livros pa.ssl!s-coupons deYcrão apresentai-os ao conductor quando este os pedir e d!•stacarú o
coupon corrospon!!antc c neahnm coupo;1 tlt•;tneauo s:?rá r•·ec}Jido, salvo o caso uwncionado no § :J.'', istu é, estando o
coupon rul.Jricado pelo rhefe do serviço.
§ 1l. o Os coupons serão dest~c8dcs an!es 1'c ]'assar ~lc!afc;;·o,
e se o pass~geiro ft1r além (Larg-11 dos Lr•(trs ou .Janlirn Botanico) outro caupnn s~r;í dr·sl::e:<do do livro. tanto 11:1 it1:1
como na volta.
Dircctoria rlas Ohrns Publicas em ::o dr. :\Iarço d~ JHid.-

JotTo lVilkeus de -~Iattos.

cmnmncro E onn.\s PGBL:C.\s.

N. 18\J.-AGr..:CL:L'rrnA,
-E)! 1 DE

.\!lii!L DE

!RiS.

X. 23.- Dircctoria rh:s Obras Publicas.-3." Sccr·fío.1los l'iegocios li~ .Agricultura, Co:i1mercio ,~ . CJ;:·a~
Pubiic:is.- Rio dP .;;meiro, l de Abril dr 1878.
:Mini~trrio

!l!m. e Exn1. Sr .-T~::dn rcsoJv·f~·:o ln:~:1d:n· :·.llsrcc<!O:lar
as obras exl'cutadas na estrada D. Franciscn, as ríll~1es,
'lOr 'e ter e~gotado o respect:vo credi!o, fo;nm suspcJ:..;~;s no
:lia 8 de Março pro~imo lindo : cumpre qtw Vm. siga, sem
demora, para a Província tle S:mta Catharina, r, dir:gindo-:-:1,
ú colonia D. Fr::ncisca, proceda á um exame rletido na !'C' ferida estrad:1 a fim de informnr ú cslc Ministcrio qual a extensão construída, r1ual a que SI' acha em vi~ de constm.cr·ão, o
estado d;~ conservaç~o aaquella, quanto aind:1 falta lJ<l~'l ctwgar ao ponto terniin[l] n JH~lH liSSin1 ~i <~S (;~Jn:ts feü~t:::; ccrr,:sponden!. ás desnczas re~lizétll~:s C', 1inafmentt~, {1uni o m;~iu, ::
~eu ver, n1~1is · Ilroprio c~ ecnllonl:cr) p:n·a cor:.ser\·::ç~.o de:~
obras cxisle:Jtes.
E cnn.1o no dc;;cmpenlw dess:! eómmissuo Vm. tcr:í dt:
fazer despezas de viagrm, c;;tas lhe ;;erEto lndemniznda;; em
~eu regresso.

i35
Confiando o Governo Imperial que Vm. con.1. 0 c~nhuci
mentn que tem das obr::s <.te que se trat~. que .]a e3tiveram
SO;J ~U:l rlirecção, as examinara co::t o cri'.erio que o distingue, propondo o que fôr mais convenienttl para o seu futuro
desen \ ol vimento.
Deus Guarde a Vm.-.João Lins Vieira Cansansi!o ele
Sinimúú .-Sr. Engenheiro Euuardo Josú de Moraes.

N. i!.iO.- .J !.JSTíÇ.\.- E:~r 2

DE .\B'UL DE

187H.

TJ,." Sec1.·ão . - Ministerio dos Nl~goeios da Justi{)a .-Riu
.Tant•iro em 2 de Abril de 1878. ·

ue

lllm. e Ex:m. Sr.-D?clnro a V. Es., a Gm de fazcl-o
constar ao Presidente da .Junta Comnwrciai dessa capital, em
resposta ao ~en ollicio de 22 do mez passal:o. lJUe não havendo
o Decruto n." 63tl1 de 30 de NovemiJro de 1876 providenciado
sobre a substitui(~ão do Portei t'o daql!clla .T:mta, em suas faltas
.ou impedimentos. CU!!lDre qun o me<mo PrcsitientJ solicite
d<l autorirltde eom,;cteu.<.~ ;·: di;;pc·'"''t .]o :>cn't ·iro. qn:t:ldo im;J.J!lido (h: excl'C(lr o seu c~trg· .. pnr c...:~ar :··-~eu)a:!·) riu .I:1r:: ou
e;a ou~ro st•rviço pulJiico oúriga:u!·i,;; c 'JtlC quanllu a falta

fôr cia natureza àas qué fazem p-rdcr a g;·atUicação de ex~r
cillio, seja esta abonada ao individuo, que o Presidente designar
para ~ubstituir o Porteiro.
Deus Guarde a V. Ex:.- La(ayette Rocl1·igw·s Peteira.- Ao
Sr. Presidente tia ProYincia da Ballia.

N. 191.-JFSTIGA.- E:\l 2
Sobre o

ex:e:·~·icir>

DE AL:i~L DB

18i8.

d1) supplcnle du J~Iz_ ::Utl!-:.ic~pal 1 :'orr. jur~"..mcnto prrstJ.do
f(lr:l.

{lo

pr;:tZO.

Z." Sccr.·iio.- :.\Iini~t,·rio zh; :\'eg·oeios 1::1 Justir·a.- Hio tle
J:meir:l <.·n~ ::l t2t· .\.bri! d.· 1878.
·

il!!n.

1
.'

i~~!il. :-;~~.-i)eclrl;_·o :~V.

i~x,

·:~rn

rc~p;,s~a

ao

of'Ue:8 n. o 13 d\~ '23 d:.; FCYt~rüiro ultL~1v, qt:.e, C·Jllfurnle as
dispusieUe~ li1·s Dcc:·~~os. n. 0" ~01~ de !1: Ge ~~;;vt~.rl!Jrc àe 1~57,
;1rt. ~.",e !c82,j, ,;e 2:2 (}e .\':NeJaiJro uu ::.871, ;n·t. Ô." § :;. 0 ,
e Avisos 1~. 0 ' !<89, 190 e i37 lle 21 llc Ou: uhro de :186:i c 20

de Abril d J !371, !Jem proceueu o Juiz tle Direito tia comarca
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lle Parintins, não consentindo que continuasse em excrcJCw
o L o supplente do Juiz Municipal e de Orphãos llo termo lle
Manés, Thomaz de Oliveira Itn:'1 llo Pari vi>to haver excedido o prazo em que de--.-ia prestar jur:1Ínento do seu cargo.
Deus Guarde a V. E\:.- Lo{ayette Radl'igues Pcl'eim.- Ao
Sr. Pn·sillente da Província llo Amazonas.

N. 192.- FAZEl\"DA.-

E)l

2 DB Aili\IL

DE

i878.

Os rrcihos do~ estafetas Uo Correio, •1uc t]ocumcnl.:trcm :ts contas do rcsrcctho Administratlor, cstf:o i::>entos do scllo !lxo.

l\linisterio dos Negocio;; da Fazünda.- Rio de Janeiro em
2 de Abril de 1878.
Gnspar Silveira l\Iartins, Presidente do Tribnnal do Tllesouro Nacional. communica no Sr. In~peclor da Thesonrnria
de F:1zenda da Provinci~ do Paranú, rm resposta ;o o St'U ofiicio
n.o iO de 16 de Fevereiro ultimo, qus fica approvauo o seu
acto dt•cidindo em sessão da .Junta, rpr, ú vista lla Circular
n.o 28 de 12 de Novembro de 1877, esti:o isentos do sello fixo
os recihos dos estafetas do Correio (jUe documentarem as
cont<~s apresentadas peio resj)ectivo Administrador.
Gaspa1· Silveira 1lfartins.

N. 193.- FAZENDA.- E~l 3

DE ABIHL DE

1878.

~mo1umcntos IJUe os Juizc~ c Escrivães dos Feitos <la l<'azendu. têm de
hu.ver das l1artcs nas cxe:cu0õcs que promovcrcru para a eohr;,u1~·a da
diYida :1ctiva, c rusta.s que as The::;ouradas <levem adiantar,
c:1sns~ aos Juizes c E:o;crivãcs n:1o priYativos do tlito .Tl!izo.

crb tars

l\Iinistcrio dos Negocias da Fazenda.- nio de Janeiro em

3 do. Abril de 18í8.

I;Dsp~r Silveira Martins, Presidente do Tl'i!Junal tlo TlH•:::.ouro Nacional, dccl:lra ao,; Srs. !nSJHW~orcs das The,;oararias
de Pnzt:ndn, p;:;·a a devida execução. fJUC os emolume!1tos
qn8 t:'m direito <le haver das partes (ls JniMs e E,;criv-ã'~' dcs
Feitos dn Fnzenda da Côrte e pro_viT\cias nas c·-:,·cw;õt•s que
promoYl'rem pura a cobrança da dtvida activa, Sl'gundo o Hcgimento de 2 de Setembro de 187i.. modificado pelo Decreto
n.o 5902 lle 2!J: de Abril de 1875, quanúo, em virtude de mau-
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dado~ dcssr Juizo, tivrrem <le colJfar dividas nos seus districtos, são os srguinlcs :
Juiz
Escrivão
Pela autuação da petição, nrts. 15 e
110 .......................... .
Expetlir·ão c as~ignntura do mandado, arts. lii e HO .............. .
,5300
18000
Termos de juntalia, 2, eondu~ão c
pul.Jlica~.:flo, art. 112, a 200 n;is ..
,5800
Sentença, art. 10 ............... .
;)
Guia (quant.lo houver), att. 117 .. .
,):300
Conta, art. Hi § 2. o. • . • • • . . • • • . . .
b
Quitaçiío, Decreto n. o 5902 de 24, de
Abril de 1875 ................. .
1~000

3,)600

Nn.s cansas lie valor inferior a
500;)000, arts. 29 e 196, mctadl~
dos emolumentos acima ......•.
1;$800
28Hi0
Drclara, outro:.;irn, aos mesmos Srs. Jnspectorcs que <lS
custa~ que dev-em atliaJlt<n· úquellcs funceionarios, quando
não são privativos do llito Juizo, l', portanto, não recebem em
tal qualidade Ycncimentos dos wfres pulJiicos, se limitam
ao seguinte :
Ao .Juiz, pela assig-natura de caua mandado, :300 réis; e ao
Escriviío, pela autuação Lia peti(·iío 500 réis, e pela cxpeuição
do mandatlo 500 n;is. Se porém, as quantias pcliidas nas
petições e mandados forem inferiores a 5006000, esses enioJumentos se reduzirão ú metade, 11<1 fr',rma dos arts. 29 e i9G
do reg-imento e rlo decreto cit;1dos; devendo-se exigir a restituirão das qu~ntias adiantadas posteriormente ao referido
decreto, excedentes ús adma indicadas.
Gaspar Silveira ltfartins.

~.

Hlí.-AGlUCCLTl'lL\, CülL\IERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E~I :3 DE ABI:IL DE 18i8.

Prtnhlcncia sobre a GolloLar,ão

ac·

cml,c..;rantc.:; Jas provincias flagl~lladas

IWb st~l'l'J. D1H !C~Tcnos tle,·oluto:-> e qut~ tlcmoram ao longo da linha
lelegr;~phira d::t. Yictoria a S. )bllicus, p('!l) vallr! tlo H.io ])occ.

N. 1.-3." Secrão.-Dirce;tor':: das Obras PulJiicas .-~Iinis
terio dos l'íegociÕs da Ag-ril;uliura, Commercio e Obras PulllJC:ls.-Hio llo Janeiro em 3 de Al.Jril de i878.

Illm. e Exm. Sr. -Sendo de toda a conveniencia, conforme propõe o Conselheiro Dircctor Geral dos Tclegraphos,
Decisões de 1518.

18
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pnra I! boa eOJN'IT::;;iio da Iinhn te!egraphit~:, P1'0I11tlYer
qna:-~to for possiví•l n povonçjo rln~ l'Xtcnsos tcnenos ,:c.-oiuto' QUI' cvi,tem a:J í••no-n rh ,,,,,~,n·> ljnl1a ·" ··om·· 'r nll'rrc"~
~·-~o '(.1~'::-~··. "-~·,

'l

-. • ·,"' ...

~.~

.:.,''f"J. _( • ., .....

_~~~

<;.

~.'. ~ •.:~~- '·

1A·J

:, ,

'!

··n •• ~:l

!J• '"~., .. c!llC,Jtv ütC,.~LO ~snua !'•-f .I tt ,\,.,! se fJvSS,, O.!J .. I tO,
vist\J h<l'ier necessidade ue :<cccmmo<i:Jr os emigrantes d:.:s
_pro>·in~ias do l\'o:·te assobda• pelrr s~c~·a, c Govemo I:npcri:d.
ap:·ovcitanào as demarcaç.õss .i<l feitas i':lr<l o <JsscntamcJ:to
dos postes teJeg:aphico,; da cida::e da Yictoria n S. Matheus,
pela vali e do Ui o !Jocc, tem resolvko inyestir o Engenheiro
on:::trrc;,:-ado do seTvic·o te!ep:raphico noss:J província Cez:tr Li<~
Hainwille dns funr(~Ões de .Ju!z commissnrio ad !toe fJ:li'a IJ'W
ll~(·Ceda li (:ivis~o dos Jo~e~ ,. :to estabclerit:te!l<o l!os referidos
êmigrantes, que para alli forem t•nvitldos peía maneira I]Ue
julgar mais cunvenienk ao !ll;; fJ ue se tem um ..-is:a, d;mdo
cb tudo conta a V. Ex .
.'\..;sim estab~\):;ci:lo ..; os mesmos emigrante,;, ;:larcar-sc-lile,;ha um 11razo razo;wel p;1ra o devido pagamenéo que ;;eri\ l'l~
gu'ado pelr: me~ma fúrma usada cnJ rclar;ão aos rolonos c;;tnmgciros.
Tudo o que commu:lieo a V. Ex. para ~eu conhetimento
o devidos etfeiLos.

Deus Uunrde ;t V. Ex..-Joiio Lins Vieira Cansr:nsào dl'
Sinirnúú.-Sr. !)resident" ca Provincia do Espirito Santo.

,:\T. !(W.-AGHJCULT'GRA, C01üiERCIO E OBBAS PUBLICAS.
-,.. Eli
-'10

3

D.2 ABRIL DE

18i8.

Dirc<·tor Ger.~! J.os Tc!e;.~;-;oapho~.-Dcc1arando (JllC, sempre que St~ tir":-.r
rlc ause:1L1r Ua ·côr~e. tiev~ eommnnir:r-.r a este 2\finistrrio.

N. iQ.- :L a S:'CCiiO.- Directoria das \JlJr:l.' Pnllliea~.
Mi:listerio dos Ne,lii)cio;; dn Agricultura. Co;mncrci:> c Obr:<s
PuLJJ!l;::s.- Rio rlc Janeiro r'<:l :~ dt• Ah:-ii de 1878.

São prevalecendo "' po:Jder:::ções ap:-e,;ontadas por Y. S.,
oe Março proximo GRilo, sobrr a doutrina do
Aviso de H 1:0 rr:esmo mez, cnjo sentido est:'i ali~s de ::tcel:rdo
(·o~:! as dispo~iç0cs do rcga1arnento desta ReJ;tH'ti(~iio~ det>J:.:ro
:1 \'. S. que deve ser ma;; tido o d!s:Justo no rci'.·!'id~ aYi,;o,
cunprindo-lh~ eom::mn:car previamertte q:.nmdo ttYer de
:1U~ent~1r-se dn C.~1rte, !)3rt"!. que :;os~:! e.-;L~ ~Iiai:-;L~rio julga~ d.~)

em officio de i:l

rn: ... !··:o

(!l!.L:

~~:~tJr!nL~~r :~~.i au::-:Gncü~;

t!

!Jcln ~~~~~~n, Cl~1<li1!Ía

re;ressz.r~~ afin1 de !':(HJ~:~ ·:eJ:' J(;g·nr o at.:.:;o da g-:;·2-tific::çi:o ~~u
qu·.~ trata n tj_Lf:l"~:: a~;ne:,:(! :::o cit(;.do reg:.:.la:;1en~o.
I:ec~ Guarde a V. S.-João Lins Vieim Cansailsào de Si·

nimbz\.- Sr. Direc:or Geral dos Teleg1;:1plws.

190.-J[STI~:A.-E}r:] DE ABlUL

};.

i.:t Sef·ç}o.-1\l!;~i:.;L~'rin :los Xeg.;eios da
Jan.·iro em :J dtJ Abril de 1878.
l~m

ng lSi8.

Ju~tiç::.-

Hio jle

rl'spo ..;t;; r.o o!'ilcio de V. S. de 22 clG I\!~c~.o :>Hi:no,
pro~_cdilnr~r:.to do Ui . r~::sos jnlzc~~ '1e (·ireito, qne

úccrca (1o
dcix_;~n1

t1e

abl·i~~

e:;rreir?i(•s !;os icr:!10S dcss:t pi-,,vincia

í.~

da

de: Sergipe. tl~tlaru a"'</. ~. qu:] CL~vu1n ~cr r~~;,pnnsab:lisndo~
o~ :n~·s~nos Ju:zes corno i:l!r~;c~c~·:_:,:S <los ar>~. ~6 Ja Lei n. o
~ül de 3 de nezenJ!Jro de ~8~1 ~~ 1. o e 2. o CJ Dce;"etu ~~.o 8:5~
t1r•. 2 de Outilblo de 1851.
De:I:' ;~:~at{i8 <l \T. S.-La{U?JCtÚ: n:..;dtigl~es Pfreira.- ~\o
Sr. Cn!1sellte:r:) i)res~d('n~e !.ln H(:!;:-::~:J d:~ S. SnJv ·ao r.

:1.:' Scc('.ão.-?~Iillis:etir) '1o~ )~:;:2:ue=·J:'
Jane!ro cin :; ,:,, AiJril dt• :S7S.

:!tt.~;::=;:.ti~·:l.- H~o

(h'

llim. ~~ Sxm. Sr.-Declaru;: V. Ex., ·üfiln de fazel-o
constar ~u !ns;:ecto!' :ta Theso:1raria de Faze~1da d,~ss:! nrovincid, nn1 rcspo~t(: ao s;_:tl uflleio tlt~ 26 de Ii.!.ar:;o l~!tinlo, qaP
não se ncha~~~ c::1 iJ~ntic~::' c~irCü.i11St~:ncia~ o.s .Jni%es Jl!:ll1icipae~ dos tGrHli,~ ti(~ .TayJaratubu e ~)im?:o Dias~ qu3::to ~·: j10l'eepção de S~l:1~ gratific~HJÕi.'S con1p: ;~n1ental'e:- .
. .\.<jueUc d·~v~e r~echel-~} 1l::~dt 1 ~; thl~[l do se:1 c~·~·"·:·citi:•, visto
qu{~~ 1L~!!Jo sido creado o ter:::o cal í873_. s-'1 ~~~ ~-~~-z ;~ 1ot::H;~o
dos e1noi!ln1en~os en1 i8i6. de ~Ol'tt 1 nue. n~~ e:Jnfnrmid~!rie Ü!J
:~rt. 1:3 tln Lei n . -i76~ <L~ 28 de J:i:thÜ d(~ í87ü_, ~e;hlo-Ih:··
0

g~:;;1~;~ ;:~:~:~~i:; cA'~~~L ~;;!!6 1 5:~:~:~'~'{: :~;'\\~a ?~~~;o ~i~ 1~:~~.'. ::{ld ,.
1

Quan:,, .:10 :~~rrno de S!:n;;:o Di~s, e~::1ndo ~rcadr~ {~\1 s~e JS:;u
e tendo siúo 1Jx[da ;, ~r;;ti~:c::·:ãc do respec\i v o Liz :,; uniciJd

(l~

!1" .[''b·' i" ~ jur"" ~o ') .,.,.,,t·) n o tíO>i de": tlr \I'"'t•o
is71
l:·:;{~. <;jz s-~.-Hd~v(· ~l.".~.~'~J-'q· a. (~r<)f,ifil~ar,~~ ~~a;~d_·.~,-;:,.

abonar J,~io

1

1

t•

~\_::-i·s; dt~ 2i\ tlt: l;~\~~:~.:iro ufti~;~a r!e~:-'o n datn(·~~(-;
~~~~~'~l;cJ'e 'j;~,~:.;,~j~.:~.LL:::::/~ )~;e,:,:;,: _h.;l·üt o::~:·: L::.:·~~:d:: :·m

-. Dt.:us :~na:'.it_~ r: \'". ~~:~.- L:!(ti,_l;'r)t::;} n:Jd:·iu~~t')S PrP(;_. ;'([.- }.. o
;;r. Presidente (~lt Pruyi::e~;~ Je S·~l·gi!K.
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DECISÕES DO GOVERNO.

N. 198.-JUSTIÇA.- E~1 ~DE

ABTIIL DE

1878.

Existe incompatibilidade entre os rar:::os de supplcnte de Juiz
- ""
Official de Gabinete da Prcsidenci;L

~Tnniripal

e

2. ~ Secção.- i\Iinislerio dos :\'egocios da Justir;a . - lU o <lL·
Janerro Clll 4 de Abril de :l878.
Illm" e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao
officio n. o 1016 de f:J de i\Iarvo ultimo, r1ue sendo a!Jsol utamente incompntiveis os cargos de supplentc de .Juiz l\Iunieipal c de Official de Gabinete dessa Presidenc:ia. pela impossiJlilidade do desempenho satisfactorio de arnlJOs, (Aviso n." ~[)
de 4. de Junho de 184.7) é füra de duvida rjue, a vista da terminante disposirão do art. 6."
L" e 2. o do Decreto n. o
48::?/i de 22 de l'IO\'errll!I'O de 1871. o llactwrel .Joiio Zeferino
Pires de Lyra, pela aceit:~ção f!O segundo dos referidos cargos,
perdeu o Jogar de supplcnte no termo de Agua PrctcL
Deus Guarde a V. Ex.- Lufayette Rod1·igzws Perei1·a.- Ao
Sr. Presidente da PrO\'incia de Pernambuco.

s§

K. Hl9.- JUSTIÇA.- E}r í

DE ABRIL DE

18i8.

So!Jre accumnlação dos cargos de Juiz de Paz, Prcsiuente de Camara )!unicipal e supplentc de Juiz )Junidpal.

2." Secção.- 1\Iinisterio dos Negocios da Justiça.-Rio d0
Janeiro em 4 de Abril de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Em resposta :~o offieio n. o 7 de 12 de
Fevereiro ultimo, decl:~ro que M~noel de Azevedo Rangel, :~e
cumulando as funcções dos cargos de ::? . o .T uiz de Paz, Presidente da Camara Municipal, e, nesta qualidade, tts de substituto do .Juiz l'rlunicipnl, procedeu irregularmente, como bem
reconheceu V. Ex., por ser incompatível, principnlmcnt'~
depois da Reforma Judiciaria, o exercício simultaneo de
qualquer desses c:~rgos com o dos outros, segundo :1 doutrina
dos Decretos n. o• !i29 de 9 de Agosto de 1815, !i824 de 22 de
Kovembro de 1871, arts. 6." § 3," c 19 § 1. 0 , e Avisos n."'
198, 236, 337 e 385 de 5 e 2ô de Julho, 18 de Setembro e 16
d!) Outubro de f872, 3/iO, ~27 e !17::? de 2/i de Setembro, 19 de
Novembro e 26 de Dezembro de i87:J, 35:3 de 8 de OntuiJm
de 1874 e 69 de 10 de Fenreiro de 187ti.
·
Se, entretanto, o referido Presidente da Canwra pl'cferir o
exercido das funeeões de .Juiz de P:,z, passar;í a~ de Vereadoi'
ao immedialo. e eo"m ell<1S as de substituto mcdiato do Juiz
l\IunicipaJ. ·
Deus Guarde a V, E s:.- La{ayPtte Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Provincia do Espírito Santo.
~..:J"d"':/V'

Hl

DECISÕES DO GOVER!iO.

N. 200.- JUSTIÇA.- E.\! !;. DE

ABRIL DE

Declara 'JUC os Juizes não podem licenciar

~scrivãcs

1878.
e TaLclliães.

2. a Secrão . - i\Iinisterio dos l\"egucius da Justiça.- Rio de
Janeiro em 4: de Abril de 18í8.
Illm. e Exm. Sr.-Approvo n solução que deu V. Ex.,
como consta do seu.officio n." i'i de 26 de i\Ian~o ultimo, deelarando no Juiz t!c Direito da comarca do ~Ial- de Hespanha
que, antes do Decreto n." 68.'i7 de 9 d<t<JUelle mcz, jú se achm·a
nwogada, scg·unclo a decisão i.lo Avisu n." !;.60 de 12 d~ Outubro de 18ti9, a Ord. do Liv. i." Tit. 79 § 19, na parte em
que concede aos .Juizes a attribuição de licenciar os Escrivãc,;
c Tabelliães, que perante elles servem.
Deus Guardl! a Y. Ex.- Lctfayette Rodrigues Pereira.- Au
Sr. Presidente lia Província de Minas Geraes.

N. 201.-AGRICUTURA, CmiMERCIO E 013IL\.S PUBLICAS.
-E~! 4, DE ABRIL DE 1878.
Declara que a despcza com o estabckcimento tlc immigrantcs russos corre
por conta do Estado.

N. HJ.-3." Scc~~Jo .-Dircctol"ia da Agricultura. -l'\Iinislerio do,; l\"egoeios da AgTieultma. Commercio e Obras PulJ! ieas. -IH o de .Janeiro em ~de AlJril tlc 1878.
Tllm. c Esm. Sr.-'l'emlo a Thcsouraria de Fazenda con,;nlt:nlo essn Preside11cia se nos itnmigT:mtc;; russos, IJlli' tt~m
ido est:ilu•lcl'<'f-~e no inh•rior tle,,;a nrnl·inc·ia. se de1~e clt~lJitar
:t i:npm·tanr::a ·rpw LH·s fura a!Jt>lladà pa:·a dc;peza, cb vingem
a lilnJ:, d:: ali:::cnl:lt;~o .. declaro a V. i~x., para os J1n~ cunY<'nien!e,, q11 • as referi,Jas de,;pezr.s c ont:·:\s que se liwrnn
ccJlll aqucl!:·s c-olonos. aló clwL:·arcm a ""u ilest.ino, correm
por c-onta elo Estado, sem ÍJlorigação de n:emllobo, con:o em
::c:ra].,,. tem ['l":t!Ic:~tlo para enm os ele onlt'as procedencws.
lh~m Guardt• a V. Ex.-.Jr;ilo Lins Vieim Cansansã() de
Sinimbú.-Sr. Presidente da Província do Paraná.

1.12

DECISÕES DO GOYERXO.

X. :?02.-FAZE.XDA.-E~r i

DE ABr.IL DE

18i8.

Taxa de =uro.s ~as :FiJ.Hti::.s àcr,o~~~;:U:~s ~~:1 Caix::::. Et:onc.mic~, c dos cmprcstimos 1.L .Mont~ de

Sot.:cor:o

Grande do Sul:

.~

ü~ ?rv\·in<.:ia

(1f:

S. ?edro ~lo Hio

J\íinis:eri(; dos Negocio~ <:la Paztmda.- Il.io tlc Ja;1eiro !!m
de Auril (J • i8íR.

Ga:;p:u· S:Jveir<. .1\Iariins. Pr~:sident1· ll:l Trilmnd do Thcsouro Nacio:wi, ('OI11m!mica ao Sr. In:;;;ector ila Thesourarja
de Fa~enda da Província d1· S. Pedro do Hio GrnnJe do Sul
IJUe, á vista uo qu~ :Jropõe em seu oliicio ll." 2~ de~ 3 de FeYerei!'O altüt:J~ c do qüe il!!"onLa o Con:'clilo FbL·ni dn. Caixn
Eco::omico. ·~ I,Ionce de Suecu;To ta HH'snw pro.-inci~l, fic:1m
marcadas n~ la>.as ile o o;, para :1s <JU?.llêins llepositada~ na
dita Caixa, '-'de 9 "'o lWI'o os emprestimos do :Yonte de Soecorro.
Gaopar s;Lreira ;.liwlil<.s.

Ta~a d:: .iun>S ,;ara 0:-i dcpusiLos u~~ Caha E·.·ur:uwka, ~ ll:ll'a Di emprestilllO~ .J..; 1'1ont.J U.e SocGern~ J.;~ ProY!:;,·i:.; tlo E::;piri:o ::)auL1.

~\li!tisterü. . cln.' :\~ cgcn~ios ~~a I~"azc_ada.- ilio t~c .:~eei ro e111
ilc! Ahril de i878.

s ~:.i~:;~L'si~.;);::;~;\~·;;;~~;i !;;~; i'r::~il:~·;:-','.·. 'l(il::. :I; <2_;· ~~~;~;::~~;i~~!, s~
J

F~l7.('1H1.'1 (};; ''ro··.-i::r~;;;

~!:) ;.:-->:l'i:~, :-~:;:·:.:! t
-;<a rfo (jl1t~
i;JI'nnna Clli :-.:~·-d uílh~it1 !1. 0 dt' ~;i d!~ .i~1n.·iro uii.i:no~ li!·:t
:il;t;'l·n,;;l :! ::·\:; d:~ ~; "/t, ,'\:Jl'a o.~ d··p:,:<:o·~ dn f:tli\:J EeDl~IJIHil:a,
•~ ();~ .~) "~, p:t::1 ~~~ !'!!!jll'!'~~Í:i:(,~ il:1 :,~l~J;~t~· ~~~~~;wnHTO da :J:~": d<·l
1 :;(\

11

jlí"O\ llli'J;!,

i

!lf':lllfl~ o t·ur;·;·!Jti' :lllllu.

: ' ; ·••
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DECISÕES DO GOVllRiiO.

:í.

20~.-FA.ZE"'DA.-E:~I ;i DE .\BRlL DE

18i8.

S{lbre os c..:u:;o:; em qi.'ie pOde :;cr relc:,·J.Ua ;.i. annazen~gcm simples das r:-:.crcJiioria:-; depositaJas uas .:\lfa.udct;as.

:\Iínistcrio dos .Scgocios da Fnzenda.-Rio de Janeiro em i.i
de AlJril de l8í8.
Gaspar Silveira ?\Iartin~, Prcsidcnle do Tribunal do Thcsouro
Narional, declnra aos Srs. Inspcctores dns The:-ourarias de
F;1zenua, Clll :1dditan~c~;~~o ú Circu!~:r n." ~6 de 2::? de Outu 1Jro
do anno proxinw pa~s:Hlü, ·anr~l de I[UC o fa0nm constar nas
.\lfandegas, par;: a de\ ida intellh.encir: c cxctt:í·ão, que pódc
a ;Jrmazenac;·e:u :::impks s:·r rel:·'.-a;in, rru~ndo a dc•mora na
n·Lil'i!Ua d:1~ :;ic:~!·atlo:·i:is, no !Jt~:zo 'i:~ (~it~; dia~- ~on~ado~ Uo
pag:iiHC'lLo Uo Je~_,r e:1o, proê·etler da atllueeeiú de serv~.;;-o,
l'llibnr<Jço d;1 B:·;w.rt:r:~u, :~ :·no ot: faiti'l da parte dos r·::ipecíÍ\'OS (;wpn;gados:
Caspa;· Silreira Jíattins.

N.

:?Oi.i.-FAZE:\DA.-E~r

:i

mnDI!lLDE

.i8íi).

Xc;..:a au:oriz<u::to (l;tra a. tomai.la Ue ..:.outas !'1ira U:ts 1wra~ 1lo e.xuctlie!'ltl',
mediante gr;.ltificarüc.::., i;Or ser is~o cuntr;.:.rio au Jjspo:;to HU ~.~,.v do
Deercto u. 0 J2l1J tlc 18i3.
~iini~l::rio uu.; N::gocius úa Fazendn.- Hio de .!auciro ·m
i.i de AJJril lle lS7íi.

Gaspar Silveira ~.íartins, Preside1:te 1lo Tribuuai (],, TLt;;:ouro Nacional. dudara ;w Sr-. Ins]:netc:- íl;1 Tiwsouraria ue

}i"azenda C:a P!'ll\'i:::rül d::

l\:r~:~J~Í

qu{·

u~u

póde ser

<:D:1e;~djda

~~ [tutoriz;;f.·~u

quu lJtàc 1'111 St~U oftleio n. ~~:3 ~e :3 de I'\overn.:Jl·o de-1877, :;ara rnamlar tom:: r fór:~ dns !w;:as à o exp:•uio::l:'.

n1:•tli:,n:r, !!Tn: :r~('flJ·::·Il. :-!.': ~·tn;;n.-~ :·('!:1!.:\-:~s :::~ r\;'rc:t~io d · 1~:;7~
l:'.;Jfi-77. ·:~!li' :.:t~l· j~::'D !H:ll.d.(·~·t·lf~L'n~u cont:·a!'iO ;:~)
di~puslo !lo tll'L [)_' (lil D:.~tT~·l.o 11.!> ;)~':.;:') dt• :; d1'. Aí~:·iJ dt~ lS/:$,
q:u· l'l:l:;pre-Jl;c lllJ~~~rv;:r, d:<rillllii:do ;;"'~ lr;tliallllls para
--7.~: ~:

1

Sl'f'('.lll PÍr,~elll~llio:-; I'Ür;l da.'\ Jllt~!H~Ínn:1d:1S llOl':lS~ qu:·~l' {Jt•los
t:lllprcg-;Hios l'lll ~lla~ c;tsn~, lj 11:~r m1 !k; 1:1 :· · '(.c::o. prorng-:.JJIIIO·
:-;j•. llt''''' <~:1~o o i'\:1Pdic1d1~ ordi~::1rio. (1~~r~: de e~·~s:1=· o tlll';IZo
(~In lllll' ~" ·wlt· 1 11 ,D li: 1 '1; 'i:-;'l IH,r 1 t' ~=··... r~~r·~tiPid•· '_'111 t'·l{~t' d·l

(~ii:1da ;i~·~·p~~.~.~i~:i;u·; c ,);~~1~,;~... ~~0~~:~~ "'::;~ ~~,l;(~S~·u·r.~:· cl,)~S 'fjllí' 'ri;i·;~n\

;ASSilu

e\.ccutaU.u.~,

para

o~ ilu~ ~u!~\-eHit~tlles.

t;'npw· Sitreim fr.ladit!s.

DECISÕES DO GOVERXO.

N. 206.-F AZENDA.-E~I :i

DE ABRIL DE

:1878.

Taxa de juros das <juantias depositadas na Cuixa Economica ua PtOYincia
das Alagoas. ·

l\Iinisterio do,; Negoeios da Fazenda.- Hio ue Janeiro em
5 de Abril de 1878.
Gaspar Silveira MRrtins, Prrsidentc elo Tribunal do Theso u
ro Nacional, communica ao Sr. InspeC'lor da TlJcsouraria de
Fazenua tia Província das Alag-õns !Jue, ú vista uo que informa em seu officio n.o 6 de 26 de .Janeiro uJtilllo, fica marcada a taxn de 6 "/0 vara as quantias tleposi!n!las na Cnixa
Economica da mesma província durante o corrente armu.
GaspaT Siheira 1liartin:;.

X. 207.-FAZE.i\"DA.-E~I:.;

DE ABniL DE

1878.

lntlcferc a prctcn<;ão de a!;:uns negociantes da ciuauc do Rio Grantle de ser a
chita <JUC importassem Llcspachaua indistinctumcntc como -panno de algo·
dão de cõr liso-, sem discriminariio da urdidura.

Ministerio dos Xegocios da Fazenun.-Hio de .Janeiro em f>
lle Abril de 18715.
Gaspar Sil\•eir<t Martins, Presidente do Tribun::d do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Insp!•tlor da Thesournrin
tlc Fazenda da Provinc:ia de S. Pedro do Hio Graml(• do Sul
IJUC não póde SL'f deferido o requerimento, tmnsmittido com
o seu officio n. o 183 de :u de Outubro de 1876, em fJUü W.
A. Hanniger & Comp. e outro:; negocinntes da cidade do Hio
Grm1de pediram que a chita fJU!! impnrtnssem t'n~se drspachnda
indistinctamcnt(• ccmo panno dl' algod:io iln c,)J' liso, sem
discriminarão da urdidura. I' não como cntcnlll\ra a Alfandpg·:1
da![Uclla ci[[tde que, Llc acc1irdo com a de Porto-Alegre, sujeitouú ta~;n de 600 réi,.; JIOl' kllogra:nma o pnnno de algodão
t'Slalllpatlo, cmlJOra reconhecido como chit::, <p!nndo mo
tivesse m:lis dü 1:2 fios em cinco millimetros quadradus. Yislti
qun, tendo j;i sido pela Circul<:r 11. 0 31 de 2:3 rle Dr•zemlJro de
1876, cxplicaun a intclligemiH que sn deve tia r :·, de n." :lti
de 2:J de Dezembro dr 18í5, só poder;i ser admittida qualqnl'r
modificarão no competente ::~rtigo da tarifa em vigor, se na
revisão desta se julgar con vcnicn te discriminar o mo rim mais
grosso do que fór mais bem preparado.

Gaspar Silveira ;/fartins.

,

-

DEG1SUES DO GOVERNO.

N.

208.-l\IAIU:.\'lL\.-AVI~ODE

EsLaiJelcce o wodu t:u1uo dcYcnt ser feitas a::;
loto.s,

cserercutc~

c

J~lL'strc,~

5 DE

ABI\IL

nomca~ões

DE 1878.

dos ca.pcllãcs, pi ..

Llc armas para os navjo:-:; da. ArmJ.rla.

X. 6:l3.- ::2." Seeç~io.- i\Iinisll'rio do~ Negocios ua }lariu!w.-Hio de .J<meiro, :J de Alwil de 1878.

Illm. e E.J.:.m. Sr.-Em 'isla das eonsillcrarõc~ feitas JlOI"
V. Ex. em utlieio n. o :t~8 tlo 1. o tlo corrente a n~spei lo do
aviso tine a 28 do mr·z proximo findo lhe fura d irig-itlu pu r
essa Secretaria rle Es~ailo, tenho a dizer que, se1ll prl'juizo da:-:
;Jtlrilluil:õl's a V. Ex. resenadas [H·Io ~ 7. o, art. 6. o tlo Bcgulanwnto tlo (Juartel·l~eueral, as nomear)Ões dos capelliícs, pi ·
luios. escrr~n·ntcs e nwstres d'armas, que tivcn•Ju de st~r
feit;1s tl'or;l t:lll diante. são da ruwpetencia desta Set·retaria de
Estado. mediante pro]Justa tle V. E\..
Explicada assim a intclligr·Hcia tlo citado aviso, ainda eum
r.-!at·ü'J ;111 o!Jjeclo dt~ t[ll<' ellu trat<1. chamo a ;~tten(~<lu de
\". E.\. para 11 art. l(j:;? dO l'L'!-!'lll<liiiClllO tfe fazClltla, O f(U<ll
dctcnnitw tJUe na f;:ila ele escreventes seja o expediente de
JJUrdo feito por uma pra1)l da eoull;mça do Comm<1lldante.
A suppressào da p:·ar;a de escreYente de bordo e portanto
da t::ratilicaçüo de l10)000 mens;:e~, tjlW se paga a e;1úa u111,
d1;v<~ ser lllna provitieuci<• util, uma vez ljUC a ~ulJs(itui~~iiu,
jJerutittida cundicionalmcnte, possa se con rerter em regra. ·
Para este~ Hm tlou ú r. Ex. a neressaria autorizar}io, da
11wd usarú como fôr com·enientc, commtmic<1ndu-nw u re.>ultado d<1s lH'OYidencias que llouyer expedido.
Deus (~ rwrdP a Y. Ex.-Eduardu de clndrade Pintu. Sr. Yice·Ahnir;tnte Ajudante General da Arm;:lla.

Taxa Uu juro:::;

tb":i ~luanli,!S

Jcpusitadas

ll~t

C<Ü\a Bt:ollouüca

Li:t

l'roYilH.:la th

Il.thi:~.

•

i\linbtl'rio riu~ Nt•g:oeios d:t F;w•ntla.- 1\io d•· .Jmwiro em ti
d1: .\.hril tlc 18ío .
Gaspar Silve• ira l\I;l;·tin~. Pn:;;iJent<' tlo Triimnal tlo Tfw;;ourn
X:1cional. eommnni1·a uo Sr. In,;p•:etor da Thesonra;·ia de FaZ<'JHla lb ·Pru\·i !teia da Ballia (jlll', ú vista do lflll' i li forma ell05l~---: ,--~=-
oiHeiD 11. o 1:! de 1:! d,~ Fev-ereiro ultimo, Jiea nwrcw-b~í. k~<'t - ·... - · · ( ,
de 6 °/,. !JU<; vrupõt~ )Jara as ljlLanlias depo,itad#~'f' E:.í.i-~t · ·
· ·"'
E..:onumica d;: meswa vrov inda, nu corrente C!llJ.lfi'; ,_~,ndu 5 o/o
Ded~üe~ d!.! 1878.
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DECISÕES DO GOVERNO,

a favor dos depositantes c i 0 /o para ser applicado ;ís dcspcz~s
de eustcio, mais u:·gcntes c indispcnsaveis, dn tlila Caixa
Economica c L.o ~Ion!c de .Soccorro, durrmtc <' ]ll'iuwiru ;umo
de sua installação, como permitte o art. 12-l do He!ntlamen!o
de 18 de Abril de 1871.
c

IJaôpar Silveira J!larti:1s.

N. 210.- FAí:ENDA.- E"I li

DE -\BRIL DE

187í:l.

EleYa 1le H. a 21 u!'0 a CO!:~m.iss;!o (1uc percclJcm o Collcclor e o E~cr.iYão d;:
Collcetoria do munici(Jio da Ba~agcm, Provinda de ~iiuas Gerac>.

l\linisterio dos Neg.)('iOS ua
de Abril ue 1878.

Fazend~l.-

Hio rk Janeiro em ()

Gaspar Silveira Martins, Prc;;idente do Tribunal uo Thesonro
Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da Thesourar:a de Fazenda da Província uB Minas Ger11es que, ú vista do que informa em seu officio n. u 85 de 20 de Dezembro de 1877, fica
elevada de i4 a 21 % a commis>ão que 1wrcebcm o Collcctor
·~~ o Escriv;';o da Collcctoria d<Js rendas geraes do município da
Bagagem, sendo 12, 6 "lo para u }Jrimciro e 8, t.,% i)arn o ~c
gun<lo, visto ser exct•ssiva a <l.e 25 o/ 0 ariJitrada pela mesm:;
The;ouraria; devendo o augmento de despeza qüe se fizer com
.isso correr por conta do credito distrilmido ú veriJa « Esta(:õc~
d1; arrecada~:ão. •
Gaspar Silveira 1)1arlins.

N. 211.- F_.;.;.~E:\DA.- EM li DE

Aill:IL JJS

Sobre um recurso df: r1nc o Tribunal flo T!Jos•Juro Jliú) tomou

18ig.
conllcrinHnto~

~·la:->:-o;ilir.:l~.:;'cü dc•-d;uua~l'O de ;tlgolELI}---clada JICl:t Al_["aiHlc~.~a Uo
Rccirl' :'tmcrt·allori:t ali i aprc'sc•ntarla :l dt>sp:~t·ho como --pano;; dP al.:..rl)(];ln

('0lllra a

;nbma~l'c:tdl'.

~,Jinist.,•t·io dn:-.: t\i~ .. ~·cwÍ'IS d:! .Fi'~Z 1 \Ild:L- J!j(J de .h::•·in)
·

de Ahrii ,:, J~;ís.

c·Hl

fi

Gaspar Silveir::~llb~·tins, Presülentc do Trilmnnl llo Thesouro
Nacional, <.:ummunic:: ao Sr. IuspL~ClO!' da Thcsouraria rlo F:,zenda da Provindá de Pernambuco quo o mesmo Tribunal

ll7
t<~sulvea

n;lo lom,'ir cnnl:c 'inwnlo ll<t recurso ilt' \'t•visla lr;:ns::Jittido rotn o >'CiL oJlh·iu n.o ~;; tl•• :2~ de Janeiro u!Limo, inlerpos:u p,:r Olinlu .ianlim &C." da Jecisão da Alf:muega <lo
lkr:ife, que vi;J,:,;ilieoll conto "\!l;un;,seo <lL: ;dgodão ••, sujeito
:"t liL\.H du 17)701) lJ ki!ogrnmnw, na f,·,rma elo art. ;)6:2 da
íarira em vigor, cineo pcc:as d,: Lc:;idos qnc: suiJmelteram a
d"spaeho pC'lü nota Jl.0 Dí:l ilv :J uarl'lelle mez como « panno
de algo<Eo adamascado ' vara pvgar a taxa de mil réis o kilo:.;ra:llllW, marr;1ua no art. ;;si d:1 ci:ada tarifa; Yisto ni\o se
\ criíil:;1rcm ;1s liYJJOtlwse~ t!o art. í'u1-, § 1.", do Hegulamenlu
d·· I~ (k Selc:n:IJro tlt· l8ô0, pur te!" c:itlo a ll1L'n:ndor1a de <JUC
;-:,e :r:1ta j)eJn ('I:-~~<:it"::J~1

l'!O

p:·inl('::·c

t]o~

!lll'Ecjunado:' a~·

~iç:o:' .

.'{.

:l1:2.-F.\í:E.\JJ.-\.-E~í li JJJ:: .\UHJL DE

ltl7S.

lnJL'fere o req.uerinll~lltu d3. ~\:'i;S!;l'i.t~rw CuuH.dl!rcial Ja Provincia de Sanl;...
C;:Liwrina, redinJo (lU~ a. 1'1!$i1l'CtiY:: TheSL!Ilraria Je .FazeilJ.a seja au~ori
:'J.lLt a. rL'~CllCT t·m moeda úc cobre: úU Ue bronze 10 °~" Jo Y:llor tio:::.
:-::..HIUe:3 sobre o T1:esõú!-o, c ;.:. ac0itar, l1e:-::~ cor::1o a ..:\HanJ~ga. as Bolas
d:t caix.:..~ matri1. du Ban::o tlt• I;r,ui!.

Jlini~l•·rio ·tlo' Nq:roeü ~da Fnen·la.- llio úe J~mciro •.:m
ü Je },)Jri: t!c Jt-:78.

Communico a\". [~\. que nilo pút:e ~r:r dt:i"erillo o r<~qnc
rimr:nlo, qlil: ::~mnpanlJOll o seu oíiicio n. o !l lle 23 tlc l\larço
ulli:no, nu qual a A'soe::wão Coumwrcial da capital tlcs~a
JII'll\·inei:~ prtlt· que ;: ·rhc~~~ur;Jria tk i•':1Zcnua seja aulorizat.ia
l!<:ra ret:cber .''m moeda :le roilru ~;,'.' UL: 1Jron7:C ~t:z pu;· cento
1:0~ \ :ilon·~ llo~ ~:HIU'~" ,,,brt~ o lllc)suuro 1\iaewnal. c bem
:t:::~iln p;lra :SI'l'í~lll ;~c~!!tl1S n;, (li ta Tll:;;-;ou!'nria c n:1 Alf::ndcga
:1~ aotas d:~ ;;;;i\;1 Jialril. do Danc:n t:o Brazil: rislu se opporrnJ~ qr!;11Jtn ;'1 pri!H:\!ra ~~r,s~:1:-:. prt·!;~H:_·ÕI'~. n ::rt. ~~i. 0 da Lf·i
11 ... :;-;:

b:·r t'lll

;~ dt·~ili;!ll:r<~ t:t' ·!H:;:;_ qH:' ."Ú pi 1 1'111itll~ d·u· t• i'i'(':~
p:l.~·;;):!I~!JLo :1~:·· :1 q~!aqli:1 d!~ 1nil rt··is. (~:n nlo:~tla d1~

dl'

('(): :/'t'. ( 1

• ...,\.·-

(l

.. ·

;-~r!.
.,·~

:.;.

11

t!~

I

D.·t·;·(·~ (~

:>'~·i,.,··

··

n.

·~··~!·.":-

~~·-.;~/~~~;\:·;·1::' ;!~:í:~·:~;,:.~··;·;·.;_,~; c

<)

't-\L ~}

:·:n

dt~ ~o

::~n ·d:~

'l;;;1:1:o :·1 .. c,._·u:·t:~~.

t!:: ],,·i t~. 0 !;:;:;i~:·;; d:• .~; lltJ: {;C

t:;:):'.

de
d.·

x- ;\ .·:!: hru de
f~:-.d~·.::~ :ti,(·~

:'1

~~~ :;.(· dn:1rr. i.·~

td::~ ~!-~i:}l'i:h~ d:Í

:~:1r:-;o

for;·;:dn ;··~ ::o!,:·s nn. :1ill~~~tc~ tio n~L~Co. d1) nr~~;.:i! Jn:~n~!:~ndo
~w···i!:d-~h il:l~ :·>-:t:lt~üc..; pul>licas d.: CUrL'' c d~1~ pruviEci;t~

cmic

Caixas Fíii[:r·s do mcsn,o lJ;1llCO.
V. Ex.-Gaspw· Siheim Maríin;;.-.:~ :::.
Ex. o Sr. l'rcsiLlcntc da ProYint:ia de Sant<.\ Catharina.
hot:YI'i'

D~u~ Gu:~rd;: ,t
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N 213.-FAZEXD.\.-E}l 8

DEAIJUIL DE

1878.

X o caso Jc extravio de apolice.-; Ja Llirida puldiea, dcYe u !lOs:-;tlidor para
ohtcr outras em suhstituir.ão, cumprir o diSJIO:.;Io uo art. 2~. tlo Derreto
Il." :,45~

uc

G

tlc ..'iovembro tle i8i3.

Ministcrio do~ Xt•gocios ria Fnentk-Rio dr· Janeiro
8 de A!Jril dt~ ·1878.

Clll

Gaspar Silveira i\Iarlins, Prt·~iucnlc do Tribunal liu ThcNacionaL t~orumtmica ao Sr. lll$Jlt"t·tor da Tht·~ocu·aria
de Fazenda :!a Província do E~pirito Santo IJUC', para ~er il!:rerido o l'CtlUerimt'Hlo, :mne\.o ao seu olficio ll." 11 dr• (j tle
.i\larço ultimo, em fJUe Aureliano ::\[;~rtins tlo AzallilJUj;; .Ut·; r~! ks
petlt; llllla noya apolice Cill sul!stillli(·ão ti:! qLu~ JIO~stt:: sul) n."
113.267, do valor- nominal tle 1:0011,)000 e jr1ro tle (i",'.,, a
llUaJ a!lega lt:l' IJerditlo, Ó Jl('Ct'S~ario qttt: t•llt> CUTI1jll'a 11
art. 21, do Decreto ll." ;,;~;,;~ de ;; de ~ovcmlJro de 1873. qlli',
nos casos de que ;;c tr:~ta, mnnda annundar :~ perda da :lpolice durante trinta tlü1~ nas follws de mais eircul;H·;,o, pois o
si!Jl]llicantc avena~ prova ter fciln cs~e annuncio dl!it.' 1 cz,~,;.
ll[ll'escntanào dous nullu•ros do jonwl tll'lLIIlllinauo Es;Jiriln
Saute11oe. os IJlWL'S junto ,J,wolvt· ao dito Sr. Insperlor :tli!ll
de ser re\·aiidndo o ~cllo, enj;1s taxas ''lo illl'L·riure:< :'1,;
devidas.
~ouro

Gaspar SUreira Jlarti11s.

N. 211.- FAZE::\'DA.- EM 8

DE AllUIL DE

f878.

O !Jcncficio do meio soluo só ap-roveita aos Jilhos naLuracs,•Jttando le 0ilimados
por subsequcnlc matrimonio de •cu' pai>.

Ministerio dos Negucios da Fazenda.- Hiu de Janeiro em 8
de Abril de i878.

Gaspar Sih"eira i\Iarlins, Presidente do Tribunal do Tht•suuro
:Nacional, couununica <w Sr. lnspector da Tllcsourari{t de Fazenda da· Pnwincia do_ Pará que l~ca approvadu o ~cu~<telu uegando a D. Maria .lacmtha Proc!Iga da Costn c Yasroiiecllos
direito ao meio sol1lo de seu finado pai, o Tenente do 11." ];atalhão de infnntnria BPnto José dn Costa c Vasconcellu.'. fal;0cit.io no hospital do Ccrrito, dtmmte n a·uciTa contra o P<~
raguay, visio 1~star t'SSI' at:to tle ('tlllfoJ'Illidada com a Imperial
Resolueão tle Consulta uu ConsPllw de Estado de fi tle c\ftm·o
de 18M) e com ns Ordens n .0 47i de 9 de Outuklro dn 18ü:f r
n.o 322 de 14 dP Julho de 18G7, que só IJt.mnillem o ;d;ono do
meio soldo aos filho~ naturacs legitimados por sulJseiJUenk
matrimouio de seus }Jais.

Gaspar Silceim Jflartin8.
<APJIJ"'d'VV'V·

DEC!SiiES

DO GOVER:!'i"O •.

~. ::Hii.-FAZENíH.-E~!

8

DE ARHIL DE

18iR.

P!'nYi:l~:n('i:t

solli'C o rf'ccLimcnt.o. cscriptlll'a(:ão c cntrL'ga ú Caixa Economira ,lo producto (la eontl'ilmi~.:no dc.stin::Hla a formar o pcculio Uos aprcn ..
rlizcs marinhriro~, a~plartcJ:ulo::; na cjtlaJc de Santos.

)Iini~lerio uos Xegocios da Fazenua.- Ilio uc Janeiro em 8
un AJH·il de i878.

Gaspar Silveira .\Iartim. Pre~itll'llll' do TriliUnal do Thesouro
Xacion:d. de conformid11do rom a rrrJnisirão feita pdo Ministro da i'IInrin!Ja nm ,\\-i~o n." ii17 dn 8 de l\Ian·o ultimo.
urd1~na ao Sr. lllSJii'Clor 1la Tltosour::;rin lln Faz<•nda tfa Provin~
eia de S. Paulo que f:u:a a Aifandcgn rln eidarlu de Santos receber, mediante as nl'crssarias cautela,;. I' csrripturar cDmo
drposito, n prodneto da enntrilmi<.·ão Llo,; t~prrnrlizes mnriJ~hciros Dt[Uartelados na dita eidade, rcmeltendo veriodicamcutt: a e:'sa Tlw;;otn·;:ri<l eom os resprctivos saldos o mesmo
!il'Odt~elo. :womp:ml1ado tk tuna rcl:u:ilo nominal dos aprendizes a quem pertl~necrn as 11ua.ntia,; que constituem a. impori:L:tcia de cada rcme;;sa, as t]U::tcs ;r 'l'hcsonraria I:mí recolher log·o ú Cai:\a Eeonotnie::t. allm de averbai-a;; nas eadl·rnetas Úos apnmdizcs.
Dt•stc Jllodo Jkarú sali~feita a disp()si1:iw llo art. L 0 do Dcernlo n." J%0 dn :2:3 de Junho de 18í.:i, SPin quc.Jwja neces:;idade de l'rrem :JlJOJUidos pela nwsma Thesouraria os juro;;
q ne yo n corem tacs pecul i os.

Gaspar Silveira lllártins.

N. 21G.-

FAZEXDA.-E~1\l DE

AnRIL m:

1878.

nrroh·r ;·I Tlle~ourari:-t de Faz.'tHia da Provincia do S. Pedro 110 Rio f;ran,lc
do Snlum rornrso :<ohrc lomarla de contas, para que o jul~uc como ftir íle
jnsti~a.
--

:Ministcrio d1h Ncgocios da Fazenda.- llio
de AlJril de i878.

d1~

Janeiro em!)

Gaspar Silvdrn Martins, l'r1:sidcnl~ do Tribunal do Thesoui·u :\":~cional, dl'\·oJI·~· inclnso ao Sr. Ins[H'ctor da Thrsouraria dn Fazenda da i'roYinci:l de ~.Pedro lln Hio Gr::md1) do
Sul o recurso: transmittitlo eom o sen olficio n." 152 de 6 dl:
Ag·o:;to de t8í:3, int<Tposlo pd11 Chefe de St~c~ão da Alfandcga
da eidacle do Hio Grande Antonio de Camvos Junior, tla decis~o da mesma Thrsouraria, que julgou-o alcançado na rJuantia
de rE:l59;?299, como Pagador interino da Pag·adoria Filial da
ilita cidrLde, no periodo decorriào do 1." de .lulho de 1866 a

llECI,.}ES DO GúVEl'J\ú.

::ll Ue .JtiUJJu d1• -JtHii, :111m tlc tjlli', {];~ COIÜol'IIIÍU:H]I; t;Oiii li
de~pacho do rl'f,•rido Tri inmal. torne ron l11~cinwnto do m<·ncionado l'· 'Cli'''O .. l'l r(·l i' .. ln tl . ··-q·t ;; :) Uo ! 'e,.:·e' o n !: .·~,j ·: I:\.

:%de n,·z~n;l;~·o 'r~~·l87·Ó; :;~rá.~~~Úia:--o

11

co;,;,; i',>r ''n:jii~,,,:;,_·,.

Jl!'OScg!tir nos ul~(·~~inre:-: ~. l'~~~o~ d:-t :r:.:! ·\ is!;t dn:' d~,~u.Hl<::~

t~)S aprc~er~t~HÜJ:-; pein :·e: ;~o:~s0vcl. -s ql~[!~~:-:, co~l~ o lil'UL'~.sso

da liquidaç~o dac;nellas co: ia.<, ac0JO;'):mi:~lln o r~eur,;o crc qw·
se trata.

Declara 'tt!e ao :..'ll!Jlrt~~!:-tdo 1pu· ·-ubstitu(' ao cifeí:~h·c·. ! ~·rcdlc:~tlc~ :-:()Jl!t'Ut:..:
;'.~ral!f!cação. n:to :lprorc!l:t o éisuc~to !lO .-'triso <ic ~n de DczcJllb···.:: t~L'
18iü, •:nanU0 comrncttc [D!!a··..

N. ti36.-:~."Sccc~o.-:\Iirlislcric tlosX(!gr;C'ios llo ~f:;
rinhn.-Hiu roc .!oHH'it·o. !l rlr ~\!;;·i! de ltl7S.

lllm. n E.\nL Sr.-Do cfll<-io que ~ul1 r.. 0 :2:3 dirigiu-me
essa Pn•sidcneia em iti C:c FPVI'n·im uílimu, eomta qtw a
Tilesouraria t[C Fazenda;',·~~~~ ]H'OViJeia i~~·~úra ao Dirc<·!o;·
·interino das offkina~ d1 ' mar~l:in~s do .-\r~c;:al de Marinli:~ direito ao pngmncnto de Yr~Jcimenlos r-:!::iinh aos dias ,.m q!:t•
rlcixon iic t•omparccrr :10 .;crvil:o. f.ri·t·cdendo ;:,~im 1'!11 yi,;t;:
tl:1s onil'll' d!l Tlt,•souro 2\aeionni n. 0 ' 8 c 1!) d<' 7 de .J;;;:f'im L'
1() de Outubro de iilü8 e cL: de ;;, 28 de Uutuhm ti e !Si:L qu,•
negnm \~enci!nentos nos c:nprc.!..;·adns intPrlnos n:JS dias crn
<JllÍ.• l'ali:mt. ainda me~ mo por n~olivo justificado.
Entcntlcu <'inda a mesma Tllcsouraria, n:' inform~:r:iio prc>tada >ohre o rr;r;ucriml;ntr. llniJlWIIc Dircr·tor, que ni':o lhe 1\
appii,·::vcl o ,\_yj:;o n. o :;o:;i Jc 20 llf' Dezrr:.lJro dü 1875, ;J<.do
nut.1l o :Miniskr~o da l~hd·ir ha fez ext21:~;y;~ ::os seu~ ernln·!~
g:ados :1 doutr-ina do j.visn do ~Jiu!~tt"·io tl~. G:wr:·a àc i7" d1•
~oYem!JI'O de 187~), lflW 1nandrm consitlera•· u~ veneirncnlns
dos que pel'C:elJcm súrne:11e gratiflt.:::(;~o divididos em trc~
partes, SPJLtlo tlutts I'OIHO GI'tlenado c tJ.ma cmno gmtifita(~ãu a
descont:1r nos tlias de falt~, por is~o que o cit:;do nviso do Mini,;tcrio da Gur·rr~ ,;e rdcrc aos q::<· ll~m di!'Piln :'1 apnsr!ntadoria. os qu::c~ são só:n, nte os dl'cetivw;.
A prcterH·:io :1ãe1 !'"L nn;retanlo, d<·?d!' logo re>'olvida pl'lo
::ntcee;:sor de V. Ex. qncjulgou enJwc:Jirntt· Scijeilal-;: a deo;pacho tlest<l St'lTct;;ria dt: í:~tadu.
Em rcs]Jusí:t dnclaro a V. Ex., para os dcl'i1 1os l'ifeitos. (jlW
.~lrOCCd:..:nl C!ll ~uda pJGniiudc, ~!~ l'azÕ;_s ot;pusi::S pela r..i~i:US\IU
'':1";.1 dt• l<'az,·nth ''O ~~·rru'~;P1Cn~o de !J'"ez;~ .. r li'!~ o"'cin-•-;
0

d.'é ;;1acÍ1in'as:p~!q~e ;1~o ;~ta~do,elle' na~' c~;:d[~,~~:' ·~la· i~~i
p~ra

prccn<'hcr o emprego em cujo lll::ercicio

~rJ

:!clw !JroYi-

1;):1.

DECISÕES DO GOVEIL"W.

soriamente, com efl'dto, não lhe póde ser f:woranl o que se
acha d isp: >sto tanto no A-d~o de 20 rlc Dczr:mbro de 187ii, como
na 1d•~rn·:wii" !L a da !abella annexa ao Ocerclo n. o 5622 tlc
::'! tk .\bio t.k 187í, em Yi:iia do que previamente determinaram
'" r.:'c:cn~ do Tlw:;:;üro sunrJ:::endonada~ Clara c1sos iden!icos
ao d:: rruc: sr· lrat:l.·
~
~
.
Deus Guanle a V. Es.. - Eduardo ele 1indrade Pinto.Sr. Prr.>ident:• da Provinda t.lo Parú.

~.

1)..;

21R.-.HTSTIÇ.\ -

Pr(Jn~otM·e.-::

E11 10

DE AiJr\IL

nr-: 1R78.

Puhlico ..; n:i:o t1~m dirciL() ú ajuda de t~u:'tO, quando vü1jam
em scl'vi~o ,lcnlro da:-; rL'spcctivas comarcas.

h.' Sccr;ão.- i'llinisterio rlos Negocios da Jns!içn.- Rio de
cr.l lO dr; Abril de i878.

Janr~iro

Illm. 1\ E\:Jn. Sr.- Devolvendo os inclusos processos,
t!Ue aeompanharam os Avisos <lesse l\Iinisterio de 4 e 5 do
corrente. e relativo~ a vingens feitas em !anchas ua 11otilha
uu .-\.lto-l:ru~·twy pelo Promotor Publico da ecmn;'ea tln ltariUi,
nn Hio Gr:tndc• dn Sul, declaro a Y. Ex. que deve ser co·
lmHla do mesmo Promotor n fJUnntin tle ii\J,58ii0, importnncin
dn~ e•mlas <JprcsPntndas, pois no orr::m1"nto tlo .Ministcrio a
meu c~rgu ni1o ha Vt:rhn para pagamento ufl njuda de custo
no~ PronÍolorcs Publieos que vinjr1111 em ,;rrvi~u dentro das
rcspceLivn~ comnrcas.
Deus Guaruc n V. Ex.- Lofayctte Rodrigues Paeira.- Ao
Exm. Sr. Eduardo de Andrade Pinto.

~. ~l!J.-

FAZENDA.- EM

j(j ])" AilHJL DE

-IR7:-l.

Sobre• a cobt·ant~a tlo imposto de lrJ.nsmissão de :_Hoprietlade á que estão
~11jeito:--. O" r.ontractos d~ ress:1o do Uiroito ~.: ;.l.eç::t:o a. heranças.

1Vli~1istcr:o rios Ncgocills <1:1 Fncnrla.- Rio t:e Jnnciro em
IO de AIJril rk 1HiR.

Gaspnr Si!Yt)ira ~fnrtins, Presidente r!o Trih:mnl rlo Thcsouro N:lci<lnal, rmnette aos Srs. Inspecto;·t:s das. Thcsournrins
de Fazenda, IJara seu conlweimenio c d.eYida execur;ilo, n in-

•

DECISÕES DO GOVERNO.

cln~a cópia do Aviso de 7 de l\farr:o proximo findo. nxpcdido
:'t Direetoria Geral da Tomada de Contas do mesmo Thesouro,

relativo ao pag-amentó do imposto de transmis~iio de proprie-

dadl~ a que estão sujeitos os contractos de cessão do direito e

acção a lH·ran(·as.

•

Gasprw Silveim !llartins .

Aviso a

CfUC

se ref'er•e a. circular acilna,

iHinisterio dos N1•gocio~ da Fazenda.- H.io tle .Junriro c·m i
de i\larro de i878.
O Tabelliiio de Sapucnia, r?m officio de :l dn Janeiro ultimo.
consultou se o imposto de tran:;mis~iio de proprit•dadP,_a tJlin
estiio sujeitos os contractos de cessão do direito e ac~:io a heranças na t·onformidnde do§ 2. 0 do art. 17 do Decreto n." u:i8i
de :H de l\Iareo de ISH, deve ser p;1go logo no arto diis n~s
pectiY:~s escripturas, qmmdo mesmo essas h1•ran~·as forem
i I liquidas; ~~ bem assim se não sendo exigiYel no acto dn~
eseriptnras o pag:1mento desse imposto,devem os TahelliiiP,;
usar do procedimento indicado na Ordem n. 0 HiS tlo i) de l\Iaio
dr i8:il, isto é, exigir npenas o pagamento llo sol! o prnJJorcional rurrespondento ao Yalor do contracto, dedarantlo na
escriptura que o comprador fica obrigado ao pagamento tlo~
direitos tJlW mais forem deyidos pelos bons herdados, averbando-se, para isso, na Estação fistal a summa do contraclo.
Em solurão á referida consulta declaro a V. 8., para o fazQr
constar :íquclle Talwlliiio, que o direito de transmissiio dt•
propriedade, de que trata o dito officio, deye roeahir sohre o
proc;o por que foi feita a cessão do dirdto e acçiio ú herant,~tl.
o tnm d1• ser pago no nrto de pass;u·-sc :l. escriptura; n~o se
exigindo tlo mai~ impo~to no inYontario, ai111la IJIW n Y;dor
dos bens immovcis, qne <10 cessiomn·iq tocarem, Sl'ja maior
quo o !ll'E't'O pelo cerlcn to recebido. nem sendo rnstitttido
quando at; mesmo ccssionario niío fon•m :ujuinhoados lwns
dessa l'spcciL•, ou qnanllo lh'os aquinhoarcm dn lllCIIOr yalor.
Deus Gnard1~ a V. S.-Gaspa1· Silv,'im Mal'liils.- Sr. Con~cllwiro Dir1•ctor GPral ela Tomada tle Conta~.

DECISÕES DO GOYERXO.

N. 220.-

FAZENDA.-E~I

10

1.878.

DE ABUIL DE

de-

Prorimcn to tle um recurso contra a clnssiftca~ão
alpaca lavra tia- Jada
na Alfandcp t!:t Bahia á mercadoria alli submettida a despacho como~assil. lisa de algodão c lil.

:.\Iinisterio dos

~egocios

da Fazenda.- Rio de Janeiro em

1O de .\hril de i878.

Gaspar SilYeira l\Iartin,_, Presiclenle do Tribunal do Thecommunica no Sr. Inspector da Thesouraria
de F;lZenda da Província da Bahia que foi presente ao mesmo
Tribun;tl o rerur:<o, trnnsmiltido com o seu officio u.o i27 df'
6 dt\ Dezembro de 1.877, interposto por Yates & Comp. do
despacho do Jnspector da Alfan1lega da dita província que
mandou cla"siíicar na 2." parte do art. 606 da tarifa em vigor
('0ffi0 « ;tlpaca lnvrnda n, sujeita ú taxa de 2;5~00 o kilogramma,
o tecido f! UI\ submntteram a despacho como "cassa lisa de algodiio e lã , para pagar a taxa de 16800, na fôrma da 1.• parte
do citado artigo.
Considcr;mdu CJne o tecido de qnr, se trata é reconhecido
como liso, n qtw por isso foi indcYidamente exigida a mencionada tnxa de 2t;í00, que só é applicaYrl ao lavrado, resolycu o referido Tribunal uar provimento ao recurso. afim de
~~·r despachado de conformidade com a 1.• IJnrte daquelle
artigo ; res tituindo-St) aos rccorrcntt•,; c que de mais lhes
l'ni enhrado.
~ouro ~:icionaL

Grrspal' Silveira Jlfartins.

N 221.- FAZEXDA.- E~! H

DE ABTIIL DE

1878.

Proroza o pr:1zo marcado p:'tra a sulJstitni<::to Uns n~~as de 2005000, 4. 3
tampa.

C!=;·

_,Iinisterio dos Ncgocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em H
dt• Abril de 1878.
·
Gnspar Silveira ;\Iartins. Presidente do Tribunal do Thesouro Xacional, t·ommunien aos Sr,;. Inspec.tores uns Thesonrarias lh~ Fncnda que fui t'spnçado ntó :11 de Dezembro do
corrente anno o prnzo lllarcadn para a suhstit.uic:iio, Sl'm desconto, dns notas tlo valor de duzentos mil réis, quarta es~
tampn.
.... -- -~, ., , _

/-<. . __ . .~ ~\ '._:1:·<:.:..../;

Decisü"e~

de 18i&,.
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DEC!SÕ!'-5 DO GOVERNO.

:\'. :22'2.-AGl\JCULTURA, CG:\B'rEHCTO E OBP.AS PUBLif:AS.
-EM 12 DE AnmL DS 1878.
_i) .. ·!.!r.t (~U8 ;:r:;!~;.:r:~ j';';l:..'t'tli:~ ..;J.~O rJ.l:.: ;:o Juiz tln ílrp~;;Ios
;:o !':.;..:._'!n (1..; ;:;·c ~CI't:;n ~:~~v

c~~·J

;\:::.L~ :;:~o~:.

:::\::;s.i.!:c: .. ;~l~,

t...t: ii!Ll)!",

:;~,.ti:;).,; (:t:c: ·~!:t:u !···:·~·'

Sún:w:· .. ~v c:::.C!'cli u e o Gu!lL:-..:.c~·~

.!rl·;

que a;1u2l.!.c ó seu tio e tlt!tJ, :::.elHlo
~~.:Lo~

:.:~l ;.:t!!ui:1istr;J.~:i.o ~ (:c.::.

e11l r~·Ll~:..lo

··c:·;~ ~o.!us u::; ~.i.(~:ri.:::n:-: ;~ (!ll~t:>

!:.1

J.."~;~~!.\.... : •. ~::~u o

l1l1dt: cs~.e _·t..::E·;.;~v:l~~:· EJS ca::;vs l'H~
llivc~·sas a nalt~rcz:~ e caraclc:.· üo~

1L.:. r,r·d.clll

.:wti~·i~:ti<.:...

:!~l(l ~"!;L =~:~ãu p:tro

~ue se a;~pl!qt;.e ;1. totlo~ i11•listi:wtamentE" '!. n!:!S!E<.! ~·~·.:..:r:t 1las sus!1ri~·.õL'S .

. X. 1.-2." ~ect;ãu.:-D_Ire~~tnria ~la },g:'icyl!nt;~L-:\I~nist<:

r-Jo dos Nn!.!·ot·!n~ !1~ ~t~Tit~:::inr~l. to~nJLili';~1·-~ l'\ ~~~)!'a..:
:•a5.-Bio l!t~ .!;tlll!iru 7 :~ d·· ~"''~-H dt~ ·U~íN.

•)nbJ! ..

Hiln. ~~ Exn1. Sr· . -..4_ :~sa ~~r~·~il!.~~:1eia ::u::suHuu o .tuiz ~Je
do ~.cl~tn:J da Jn1pcl'lnl ~Ti~~ . : (1a \Ti,::-Jl<a:

Orp::~c:~

11··"-." ~(~,

o,,P,'::~~:':'U,r,l ~~.!,i':· :;::J~~::.:.~~~~i.:, <\::2 ~~>!:\·:~-·~~:~,'~L~:~

cli0S lJf:rtcnc~ntc~, as ~·au.EJ.~:s ~~sc:~avn:-' 1u~crlr;:~l5 e;,~t '2.~) o ;J.r'

lor:·t''

~~:
- · ~,

• '·\

vv

l~,

1
1l .1"lll1n
o co·r~·~~~·~~·:·
rl"'l
H··I··l!n:'ll'
"I'
..'- ,l.;Jl·
r!() CJUI'
...c
~....,_.. v ..
_ L......:.t~v
__ ......
~-'
~
'....,..._~~

·;;.'\
~··'~'-·'-l

Jnt:·.~... ·ssa a u~n set~ t:n.
_-\.n LIU1'· l~S~::! ~>i·csid:~n:·i~! rr~iJOnU~u~ c;n
..:-\;_2'o-~to du :1!"!1111 findo, ~nc!t~s·) j):)r C\·,~:in, llO

dt• i!~ d1·
du Oulu;;ro

uJ1iL;iO

d..:•

:s

~\ .?i~:,ft6:~:'
:;:~:':f ':~~~~~3.::.:.!)' ~·~.~:.:~;:p: ~;~,l~:~';.'' ~~:~'·~ :·: ~: ~·;;~i~:;;~~ ',i.:.::{:
-,h
c,., ••..

(;UaJLI . .I ~L,Ll"U,t. L .li! ,1, ... ., .. !1,<0 !id \ ,,t,) .. ll~ 1;0

th· ~e ~10 1!ll~.smo rcgul~llPí 1 ~i\o, cn.hi:· npp:ieru·~!hP a dou~r!~~:t
~lJ .\Yiso de lO ck lleznm:.ro 1.k 187:>.
·
')n\':ths -;ofr·e ., JiJn'·'ri·• ·-~ ·~"cr·Õt'·' l'"U":''"'' d<·::: ·vnn·ocio;;
do' It;tl~c~·io. u da .Í~:;ttr,~ J~ "(;,l~1~sclh:> u~ E~t~;·do, JH~~~e po~
JJe::c Sua Mngesladc u Imperador, per Immudiata Hcsoluçilo
de 6 do corrente·. tomada Sl.lim: Co:1sn!ta de 15 de Janeiro.
c:lcdi.lir:
·
:. " Oue de accôrdo ~:om a lmncoial HcsoJu1;:ío de 27 de
Sct;.:mbl:u de 1876, sobre Consulta -~.la Seccão de :1ustica dn 2!i
de .lnlho tio mesmo ;mno. ner:lmtn pr:;ccdlmcll to cnbe ·:w .Juiz,
lJUUntlo não hn n:elamarões de intcrl'ssndos, potlendo SL:r
adrnittiJo o :~rbitrio do mesmo Jniz. no:; termos da rcreritla
Ctmsult~, <punrlll a r<·<·ht:ll~H;iio ti ~'.temporancn, por forr;;
mainr, '-'· aintl:i n· inlt'!JI'il· ou ·~mlc~ do pror:cs~o rl1' arbitra·

1nento.
2. Que sr•ndo parte no arbilra!ncní, o st:nhor do cset'avo c
oô Co!lnc"'r
··ã·1 pócl" •·<'P
os ··",;Os,..,., ('"C
·tC'~-1 e"e
;~u ~:{;~
_,._.~I .. "''CC;O"ll"
•.~~1
~
.i."'~
0

'

>.A

\_

>

•'--'

.c.ll-

;,

\...(.l

\.J, • .a

<

...

""

Cu~ r os i~ :l' coas ;.l!l~; das Jq qoellas s,"~l'Çí'i0S ~olH'C s~~ silo (1 !YPli ~

en~,-().i~;

::h):-' ~·!.lJ.:e(·io:Jnr:os (1a adrninisi.ração as leis que r;:p;ni:-t!ll
os ea~os de suspeil;ão dos julg~:do:-cs e outros empregados de
oruum judiciaria, Houve ·}or bem o ;:1emw Augusto Senhor,

pela t'il:ula H0soluç;io uo ()do tiYTt'nl.t•, dt•cidir que. ,~~ndo
d!vPrsos n n:~ttn"t'Za l'· !'[trncier tlo:--: :lc.tns. íla ~tcl1nh1:~tr:u:a~) I'
tlo> 1la Ol'liP::l ju:l:1~:aria. n~o :!a J·;,z:\o p::ra 1p::• '" ::pp!iq•H~ a
t~~do2. ii;;_ti:-:ti!J:·t~1!ncnlc

a nl•'~ll!:1l'eg,.a t!t:.s ~r~s1.1'i(~iíc:-:.
Y. 7~' .-.JDi!o Li,~s Viei1·u. Cémsans·io de
Sini?nbú.-:.;r. P! csi:icnte da l)~·oyjnc~o. {i;~. Bahh1 ~
Dtót.:.S

Gcl:lXLit•

:~

:~?:3.-~\.G!HCULTUTI.A,

N.

-E:\~

J:2

CO.I\Il\IEl1ClO E OBHAS P:..'BLI(:AS.
DE XBP.1L íY2

·i87R .

.\pJ~rova. o contra,· lo vr.lcbr;tdo l'lll :2~1 d1• .Lull'fru cO>ll .i o~~: t~a Sil·. ~·F;~Ll<:ir:l,
para a construc(;:iq do tuuncli!:l !i:t ln c:·:~: r:;.!; t~ l'·~cam;n('t:~.tz:. ;~ úh.scrv:.l!H'i;~
Jo:; arts. :JO, 7G c· 17 du Hc":ntt::r..t'I!~:J (:,: :!~ d~· Jm!>.u ~,.;l' lS':"',;. nos C';lSCi~
id('nLico~.

N. :!7.-1.' S::cr-iio.-Dircctoria Jas OLras PuiJl:cüo:.--W~
nislerio do~ ?~(~·~o~ius da .A~TÜ~ld~i!t';L CotH~l~;~rt·:.! 0 CIJ1:~1s
Pubiica~.-Hio Úc .:allL'-Íi'!} i'l:i·:~ t;e _\!Jr:i t~c· :(-)7~.
Te~11lo enl eon~idt:ra~·üo v que ·v!;~. U\l)UZ cai o~llcio Tl. r;i,
cl<) 6 de j{arço pro\Ílli() pa~-:atl:J, l~ vislo o l'Slado l;;~ ;:éiianl;lIncn~o tl:l nJII't'l d:) tunno1 qu~~ tt_}lll J.·. sL:h::'~~t~tir p.:r~-~ l~:J e!',rte
1la raciloeira du.' !lh:rml'!los :1;1 i!;:i1:t \:!.'ll~:·;;: tks:<« c< .,,,]a ll:•
0

!'erro, dnrinr•.l·1h1 1 q;:c ~:~:;1 ~!;>pro\~::·:.· t) :·ni1'r:w::~ ::(~:· \'";n.
~~i~lchr:tdn ('íHtt .Tr·~~·, dn ~11\ ~' Fig·a(~i;·;! :':::i·;) J,~ .f;t::ei~·:, :l; ~i mn:
cnmprimln, jl<lf<:m. que em ~~;:,o,; idcn!ico-: ::c_>n: !:c!:::1:!·:,.
O}H~l'\--c_'ld~t~ J:-' Üi~qo..:.!r~Õe~

de ::!8 de .iuni:(l

llc

dos

3~·t~.

;jt;, 7(; (\ 77 do

JNIG.

n~.~~-u~;~~:~;·n~u

·

lkus Guarue ;: Vm.- João Lins Vieira Cunsfwsifo de
11ilnúú.-Sr. Dircctor Lla .2::<trada ti~ l"crro D. Petlr" IL

~.

Si~

:i2;.-AGHICUL 1'ü1L\, CmDIEíl.CHJ" E OBHA~ l'i"13LTCAS.
-E:;! 1:3 DE A1ln!L lêE UnS.

Jh~rtara

l[lle :1:; pass~g•~n~

vind:t de•

~'dHl'C1lidas

;)ar.'!l1Cs ,.;{'lJ.-;_.

~:.i11 ~r·

:1

~h'liidn

l.!_1'

in:mi;!r-;u•~·•'s,

;~.u:t :~

!lrY~:n con.-;i1l<~r:~r .-.:rD1!dt:~s.

1\. 2G.-:3." Srcl"fío.-Din•(·tori:l ela ~\QTicniturn.-Mini>~
lPrin dos Xogoeln~ tt1 .._..\gTicnLnr.~. CoJJ~t!lt~!"\.:io e Cl!:·:1~ :,L~
hlict"ls.-.Riu d·) .!a!1e.J~·o e::; 1~; ~-~· ..~:):·i: de JS'i~.

Autorizanuo V. S. :t l';n' ::s crmveni,mlu-: ordens n;:r;:
atteucliua a ~~ipp;il':; uo,; c:oluEos _\u.gu;~u S:·rxinski ,.

~l!l'

Hi6

DECISÕES DO GOYE!\XO •

.Tohnn Wrohlenski, estabcleeidos no nuclco colonial Hev-iérc.
da Província do Paraná, os quacs solicitmn a concessão úas
passagens dt~ seus pais, Johan N;1rzimki e Josevh WroIJ!enski, com suas familias compostas de 8 pessoas, residentes
em Maricnsverdcr, na Prussia, declaro que a de~peza que
se effectua em casos taes, não se deve con.siderar gratuita
para os concessionarios, mas sujeita a reem!Jülso, na fórma
do art. 6. o do Regulamento de 18 de Janeiro de 1867.
Deus Gu<Jrdt• a V. S.- J01lo Lins Vieim CansansJo rlf Sinimbú.-Sr. Inspcctor Geral das terras c rolonisa~iio.

N. 22ti.-AGRICULTURA, CmUIERCIO E OBRAS PUBLIC\S.
-E)! !ti DE .\llniL DE 1878.
.

.

Rccommcnda a restricta observancia tlo A>iso Cirr.nlar do -12 do SctcmhJ'O
tlc 187:, rclat~Yo ~i gratifirar:ão a que~ a titulo de hraçagcm. têm dirrito
os Engenheiro~ c Agrimensores encarregados de medi~_ te~ras); c mantla
reembolsar os cofres da Thesonraria de Fazenda <lo que ·hon\er sido ind~~Yidamcnte paf!o.

Circular .-a." Secção.- ~. ii.-Directoria da Agriculturn.
-:Ministerio dos Negocios ua Agricutura, Comme!'eio e Ol•ra~
Publicas.-Ril'l dt) Janeiro em 15 dn Abril do 18í8.
Illm. eExm. Sr.-Recommcndo a V. Ex. a restricta ol•servancia do Aviso Circular de 12 de Setem!Jro de i8!)7, em
que o Ministerio a meu cargo declarou a essa Presidencia,
para sua intelligencia e fins convenientes, qual a gratificação
a IJUe, a titulo de .braçagem, têm direito os Engenheiros
e Agrimensores encarregados de medir terras, na conformidade jos art~. 12 e 1:J d.o Regulamento de 8 dt: :M;Iio
de 18M. - Outrosim, convem que Y. Ex. ordene á respectiva Thesouraria de Fazenda que torne effectiva a disposição
dos citados nrtigos, a rrspeito de todos os Engenheiros e Agrimensores que, incumbidos em qualquer tempo daquelle servico nessn província, tem recebido IJrnçagem superior ú que
Ihé competia, obrigando-os, nos termos da legislação vigente,
a entrar com n clifferen0a entre o que justamente lhe cabia
c o que lhes foi pngo indevidamente.
Deus Gu:mle a V. Ex.- Jo{io Lins Vieim Cansansito de
Sinimúú.-Sr. Presidente dn Provinci11 de ...
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N. 226.-AGHICULTURA, COMlVI.BHCIO E OBHAS PUBLICAS.
- EM 15 DE ABRIL DE 1878.
Ao Dircctor do CorpojtlC Bombciros.-Fixando ;: lian[a dos Commandantcs
das Sec<;ôcs e dos EncarrcgaLlos da arrecadação c cocheira.

N. 12.-3." Seceão.- Directoria das OLras Publica,.Ministerio dos Xeg.Ücios da Agricultura, Commercio e OlJras
Publit:as.- Hio de Janeiro l'm 15 de Abril de 1878.
Approvando a indicaç;iio Gonstante de seu otlicio de :H tle
Março proximo lindo, decbro-lhe para os devidos effeitos IJlle
fura lixadJ na quantia de tiOO,)OOO. n lialll:a d1• cada urn dos
Conunandantes de secçiio 1lcsse corpo, na de l:iiOO,)OOO a do
Encarregado da arrecada~~ãu, em :ltiO,~lJOO a do Encarregado
rla o1Iicina e cocheira. corresp-mdcnles essas truantias a tiO 0 / 0
do carg-o vrovavcl dos mesmo~ fnnccionariosl conforme as
talJcllas l!llC acompanharam o eitndo oHlcio.
Para crue se fara cí!'ectiva a fiança de que se trata llCio modo
mci1o~ oneroso úquelles responsavcis, é igualmente appro\·ado
o alvitre vrovosto por Vm., ]Jara que do,; re~pectivos Yencimentos lhes sejam dl'Seontadns 15 °/0 até completar-se a 'omma
estipnl:Hla, sendo porém o desconto <10 Encarregado da nrreG111aijão, correspondente ú ·met:Hle da gratificaçiio que lhe é
0\rllitrad:l especialmente para esse Si'l'Yiljo.
Fica assim alterado o Aviso de 31 Lle DezemlJro ultimo.
Deus Guarde a Ym.- JiJilo Lins Vieira Cansansiio de SinimM.- Sr. Director Geral interino do Corpo de Bombeiros.

'

Conununioou-se ao l\Iinisterio da Fazenda.

N. 227 .-GUEH.HA.- E11 lii

DE .UJ!UL DE

18í8.

D:.}dara tfliG tlcvc cessar a pratica dr! darem o~ corpos do Exercito' como recebidos artigos rujo fnruecimcnto foi ordcuado, m::t') 'lllC ainda não foram
cfi'cdiV<.tlll(!lllC entrc;;urs.

Mini,;terio dos N,•g·oe:ns da Gucrr:J .-Rio 1lP Jnneiro, I :i d1•
Ahril de fH78.
Illm. e E\:tll. Sr.- Pas~ailllo n sel' m:mufncluratlo prlo
Arsenal de Guerra de Porto Alegre tudo o fardamento destinaLlo aos corpos est<:cionados nessa provinda, e convindo que
ar1uelle cstabelerimento tenha provimento sulfiriente para
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acudir rln pr<Jmplo a L:ws fornceimuntus, na~ épocas compctent::s~ expe0~: ·v. E'\.. a:~ n·.~~:c:-':-:arL:1s ordens pnra que, por
intcr1ne:~io du Coinnl~H!d,. LL~~ .\:..·1na:-:, lhe seja enYi~H~a pelo:-:
n~r~~·!Uus corp'(JS l"!_~:la d:::-: \·i;_:s tio:--: pedidu:-;, flllU aunuahnentc
remctlem :1 Hew,:-tiç;í(! dt' Qu<:;·tcl-~l~·~tre (;e;:eral, a!im de que

vossa c~S:l Pn~s~(l:•n0~a
promptilir.:dos.

ill',;\-üit'll::~ün·

para qu.e

~ejarn

elie~

Outro2-in1 úcc.aru :1 \ ... Ex. (ltle flOstcrjo!'nlunLr a es:Sa pro,:. Ú y!;-:ta t!:.t:-' D:~t;·a:-: Y::.S ÜO~ !J8l1idOS IJUC telll de Yir
c forem authenticndos pclu Chl'f<) d:t mcncionnda Ht)parlir:ão do
videnc:~l,"

Qt;ar1c!·<Mc~sL·e Get1:'ra:~ flL'Ú :} i'r:·,··!·~Jo A.i·~clla1 ns sup;1res~õc::;
uu :tu.~·;!~en~l::-:. q::i~ Co~·~~lll ti~·L·nnil~ados, d(~\-~·ndo ces~;;r : 1
i>ratica c1e ;i<~~·em os coriln:' emnu rcec·ilict::s t~~·L~·.ros enjo f,:r-

nccimentu foi 1cu ·nado:
JllC!itC; l)Ut:'C:,i'l1CS.

.

1:ta:: iJUi)

aind,: não !\;I:~IIlL cil'Üctiva-

.

D.ms GL:anlc ;; V. Ex.-21lanJacz du llen;al.-Sr. Fre:.:idcn<c
üa Proviacia llo Hio tlranJe do S1:L

.N.

:228.-Jl.JSTi~:A.-· E:ül.:i DE AJ>lllL DE

'i." Seeção .-:,I in i,.::,;riu

do~>

18í8.

.Negocias da .í t!:'li\,'a . - Hio d1•

.Janeiro cn<. l.:i de Abrii d1· :l.Si8.
1lli:1. , . l~xm. S:·.-Dur~iaro a Y. S .. <ilim d1~ f::ze!-u eunSlê1i'
ao Pr._:~itlc:lte U::~ Junta c~JL1~11t~rt:i::~i dessa capilaiJ Cll1 resposta
au se ~l uHic:o de i do eo!Tt·n!e:
1. 0 ()uc aãu ili'Jde ~c:- trt_'al1o u lo~:ar d:· CunlinLtu Ua i!le::-·1ua
Juuta.~pur ni'to lw\ ur para ;s,;u uuto;·iza(;~u luc:·i,;l<ltiva;
~.u Uu(~ .Y--'los moti\os jú c:\".l:;;stu!'S no_\\ isu de 7 ele :,Ian:o~

ll<iO (l:'JUC 'Oillinu;:r a ~:'f\ ir I'O!li!l :tUUiUO t[U<tlljl:l'l' l'llljJI'e:...!·:l(IO dos i'\L:n{~~n~·YriJ~un~~:j~ ~lo C:,n-u:Jt'l'<·tu, qu(~ n;~.o fni <·.nn-

Ltanp!;ldo

;·~~ org·~::;iZ~I(~::o

cus

.:Uilt~~ ~

~L~~ (JtH~, q:~:111!.n :'1 :-:!:!;'".!.:~ui~_~;::~ tl_o Ptli'it~irt:, e:n ~UilS falia~
on iinlwl:i .1:'1!!"~:,.·oyid···H·t·,:: 110 A\i,;r> 'tlo ~ 1ln r·or;-;•1:: · .!::l'Z. ;l:!!J~!t·;~d:) i;:! ni:u·,:, (JJ}i:·i:tl dt• {L

.i:·:,,.

P.·:·s

~~:l·1;·dí~ ;~·v.~-~·

... -

.f~r'{t:!:e/I.r' lhdri_~,:ut'i Pu;·cirr~.- f·.u

~!'. '•;·.·<d~·,;!;• !;:l ;)···;',.;:!1':.,

d ..

!~~·~·!:;::;Jilllí":;_
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::-;-. 22fl.- 1<.\í:ENDA.- E1r lii

DE ABP.IL DE

1878.

~\linisl:crio dus Xe~oeiu:; da Fazend.:<.-Hiu do Jam·iro em 15
tle AIJril de 1878. ~

Hcmelc(i n V. S. a i;1d: ~a eupw tb rela(!o dos EseriYiit'"'
enjos c~rtorios S<' ::c!J:t:ll c•,;talJClccidos n" prcdi:; em IJUO fm:t·

r:ionn o TriiJU!1<1l lla Hcl:1~iio l 1:l (;:',:.·te, :1lim de rp:c V. S.
Jlj~m<l.,• proceder ú ::rrc(;;:d::~·iío d;:s liUOlas mensacs que llH~:'
devem >er exigi1l<:s c •. sc:·ip~ur:ll-a,; eomo renda de proprios
nacion:<es, conforme l'C(jl'isitoa o li~inistorio tla .rustiça em
A \"iso Lie \J de ~.hn:u u!linu; de-.-or;du a cobr:mça das quotas,
constantes da dila roiac~o, co:ner:;r a contar-;;;e do t_o do
mesmo mcz em di:1ale.
Deus Guarde a V. S.-Gaspar Süveira j}iartius.-Si'. Atlministrador da Recebedoria do Rio de Janeiro.

l~.

:230.·-

FAZEXD.L~ E1Ilü DE .\BP.IL JJE

Sohrí" o abono do soldo du:-:; OEioi.lcs rcfo:rm:ldü:', ;u:tcs de
-· ·
as rc~pccti~as pai entes~

lhe~

1878.
.se;·clJJ

p:ts.S~ld~~s

.'IIinislerio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro
de AIJri! dr· 1878.

t'lll

Hi

!!Jm. u E'\.ill. Sr.- Der~J:\'Ciilio a -,-. Ex. o indasv ~·e(llicr;
mcn<o> r1 uc me fui renwLillo t:om u ~eu Adsu dt· 1\J tle 1\farc:o
ultimo, e no rJlwl o l'cne:lte de 1:3." b<ll;il[:iiu de inf:mtari;!
E~tcY~o HiJJeiru dus S::nlt'~ .'lluntciro, rel'rmnado por Decreto
<h~ :30 de .ll<tJ'(;o do ::uno passado, p'.J,1c se lhe arbitn~ o suluo
qw; rkv•• reee!JUr em rei.:)o aos st:t:-' <wnos <l.c servir·o, cumlll'e-rnc dcf'l;n~~:r t1 \T. Ex .. em l'l'Spn~ta ao ci:;:do arbo, (lUC ::
nt~·ditla

pro[!osla [Win

eontinu:n·

:1

JlPpntlir:~r;

Fi;;:·al drsst' Minis!Prio, r:!'

niHHl::r-sn : ~~s t~n~{·i:·~t·s

refor;l~;!du~.

lt~t~dinníe

~l:( :~'::;i:·\:i::'l!:: :',';·;);~;::; ;;~:::' ,: :. ~: 1· ,~ : ·:~1 1; ;i ·:·;:~: : :~ -: ';:;~:,:,:~;~:' :.-~::ll;~;!!:~i:·::~:\'·'.~
j•O:,·Hl ~'IHH ;!:--; <·;ldL<~l:i:'

(~:~~~).~
V!~;·i!iquc

JIO....;

in~:i~,·;ld:~:-; p·d;~ di:.;: f:~~p:H·fiJ:;'td, Js!:! :..
('01110 n dn fj!:(~ :-;:~ ic;t!.:~. f~ qu:-11!!:11 ~·~
UHicl;ll, .~e;.:;11ndo o ~\l!n;;n.;lk: l~1i1i!ar, c·on.1 a

:'\Ct·.p~·iHn:ws

qun o
t8'!lPO sulTicicnle

para ub,cr o soldo integrr.l.
üeus (.;uanlc ;t V. ii'.s..-Gaspar Si!vuím ~}Jcuüns.-J.i' :::i • .t;x,
o Sr. !\Iarquez uo Herval.
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23:1..-AGRICULTURA, CO.l\IMEHCIO E OBHAS PUBLICAS.-E:II 16 DE ABRIL DE 1878.
Proyidencia sobre a inspec 0ão das colonias situadas na Província ue
S. Pedro do Rio G-rande do Sul.

:.\'. f7 .-3. a Scc(·ão .-Dil'<·cloria da Agricullura.-Minbterio dos Xegocios da Agricultura, CommCI cio c Obras Publicai.-Hio de Janeiro em 16 de Abril de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Desejanllo este Ministcrio ler conhccilllPllto exado c circumstanciado llo <:stado em que se adtaJJl a,;
colonias do Estado estabelecidas nessa província, ordeno a
V. Ex. que sem perda de k:mpo l'a(·a seguir p;rra cllas, sem
Jlrejuizo das funcçõcs que exerce, o Engenheiro Josó Thomti
Salgado, afim de proceder a uma rigorosa investigaç~o sobre
os- seguintes pontos:-!. o qnc pessoal existe em G<Hla eolonia,
<[UC funcções exercem, quat•s ~uas haJJilitar:ões e vencimcntos ;-2. o que trillú:tlho,; l<;.m feito ou estão fazendo esses
funccionarios e o motlo como os tlcsempenlwm; -3. o quacs
as obras concluitlas u as quaes se acham em ;md:uncnto e
truaes as dcspezas com (dias ja fnitas e vor fazer;-~- o quantos lotes estão mcditlos 0111 cada colonia c destes IJUantos
:1clwm-se jú OCCU]Iados ;--G. 0 ~e. existr•m t<·rras contíguas <JUC
pos~am com vantag·em ser applic:rdas ao <'slabelecilllento de
noYos colonos ;-6. 0 que popnlarfio existe em cada colouia c
~na nacionalidade;- 7." que salario l'I)Cebe!ll os colonos, a
IJ ne ti Lu lo o rceebcm c t'lll fJ ne r•starlo se acha o rcspc•t;liYo
]lngumento ;-8. o de que moún é feito o fornecimento de g•~
w:ros c por que JH'C('O se fornece cutla l"ll("ão.
Além tlos pontos indicados o I~IcSTilO Engcnh,•iro informarú
,;obre o mais que julgar convcntente no intL'f<)SSe do futuro
desenvolvimento tlc cada colonia, intlicandn para esse fim a~
medidas que julgar mais adequadas, tendo muito em :1 tknrão o estado actual llnanceiro tlo paiz, e a convl'niencia rk
sahirem quanto antes essas eolonias da atlministraç-ão dircrta
do Governo, pa~santlo ao rcgilnen commum ú~ outras popul;:r.õcs. Se para o desempenho desta commissão, a quu estn Minbterio liga max:ima importancia, o referido Eng-enheiro
carecer tlc algt.~'' auxiliarr:s, Y. Ex. lh'o,; facultará, as:<illl
como o hahilitarú com mrios para as dcsJJezas tJUC fort·m
nceessarias, dando de tutlo tonta a este :\Iinistrriu.
Deus Guarde a V. Ex.- .Julio Lins Vieim Crrnswwlo de Sinimbú.-Sr. Prrsidente <la Província do llio Granlln do Sul.

161
N. 2:12.-AGBICULTUBA, CON!i\IERCIO E OllRAS PUBLI-

CAS.-

E:.l

17

IJE AJ31\IL DE

1878.

H.cs1JlV1~

IJIW o .. ; t..:h;qHL,::.:s. razeadu parte 1lo material tdrgraphico~ devem
C!llrrciteil'o, (~ t:ompl'ehcnUidos em o u.n t2:1 UalaLdl:t dt: preco.; annvxa ao contr;~clo de I~ uc Junho de iSiG, c manda pa;..;ar-l!Jc o ~aldo llo fr1:!e tlo.smcsnw:;,
s~rlraiJ:-;1HHtadosJICio

X. :3:2.-1." Sec:·iio.-Direetoria das Obras Publicns.i\Iinistcrio dos Xe;.:·ocios da .\.~rint!tura, Commereio e Obra~
PuJJ!icas.-llill tlec.btl'it·o ~~ut'lí dt~ .\.IJril de 18i8.
solue~n no rt·ntr.'u in<crpnsto pelo empreiteiro das
1.b Jtl'tdungnmt·nto t!:•ssa estrnd;t de fl.~!'l·o Francisco .Justinia no de ca~Mo BeiJei lo que [lCUllljlti11ltou () oilicio de Vm. de
18 d•i Mar,: o ullimn, tenho;; rlcclnrar-!Jw rJ!W fnzonllo os chapuzcs )Jartc douwtcrial tnit!gr:tphil:o, deve o seLl transporte
tic:tr a ,-arg" do L'tnprl'iLc•iru c ,;e r cornprchcrul.ido no n. o 1:21
d~1 talJL'!i~1 <11• prcr.~,,s rJlW ncn111paaha o eonlrat·to de Hl de
Jimllo <lo 1876. Ao;s:J:l rceomnwHLln-llw que as dcspezas fcit:ts
veio Est:ulo. p:·on•ni!!nL·s·rlos 1r:·nsp)rtl's j:'t effectnados com
O> ditos clwpuz:•s, sejr~:n1.kdnzid;:s do frete intngTal fixr~do na
eita_d:~_ tn!)l'l!a de p:·cros, png::ndo-se o saldo ao mesmo em-

Em

uhr~:s

jln::L,lro.

Deus Guank a Ylll.-Ju:7u Lins l'ir:im Cansunsão de Sinimbà.-Sr. En~cnhciro em t.:ltcl'u do JH'oloug·:unenlo da l'S·
tl'<Hla Lle fenu 1lc l'cJ'U:llnlwco.

i\. :233.-JüSTIÇA.-E)l 17
:-;u!Jre

.

:;ubstitui~·ão

tlt>

DE .~llll!L DE

1878 .

PurLL'iru tb::; JuuLas Cummerdac.s.

4." Sc·e;·iio.- Mini,;leriu Llc» ;,i,·~·nci,,,; Lia .J u:;tica. - Hio de
.Janeiro nÍ11 17 <k .\bril tlc 1878. ·
"
!llti!. <' E·~r;t. Sr.- ~;:':11 lr'i!tl:l 11 Dr:t'!'d11 11." li:ltl'i U;_• 30 de
No1'cmh;·o d1J J;:.;iii t~:·u-.-id:•Jwi:lliil 'l'"'~:to :"i >nl.tstil.nir:ilo dos
Vorl:r~irn~

e

;;.dini:-:s~in

do-.: C1:H!i1111:>:-'

t!a~ .lil!tl::~s Cn1nnu~rei:1cs~

'2 (~ 1~) do t:orrente,
tJUt', nas i'~! tas ou iutpi•i.limcJttos dos p,:rl,•iro.;, os Pre~identPs
dns me.;m;;s Jttnt:~~ desig·na:<sPm quem os suiJ~tituissc, e na
fulha do ponto m.•Ht!asst:lll :1IJOJlal' :tOS snl1stitntus as grati11''ar·ur:s qu:· :II[UI'!l:·s deixassem de Jle!'l·eb<~J·.
1\cdamandu, pun;tll. u President1: Lia Junta lla Cúrtc 11~0
ll'l' at:h::du ']ue:ll se !~i·,·qas,;c a substituir u Ajul.lante,_a~tua~l.
,
meulr~ ll,Jpci.l.:do, r:o:s qur e,;te n:io perde toda a grattltcara
", , , ,
de cxt•rcicio c ap~uas parte dcl:a, em conscquencia do dis
9-·: <:".; . "- ~' '
re:--;(:1\-:~n

c:-;t!~

~;fiilí...;i"·rio,

Dccisucs de !S;s.

21

p11L . A.•:bos ~t.l

f

,~,

'.'0 \
.,'-.,'

_.......

"·,:".

··
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no art. 13 do citado· decreto, o que torna muito diminuta a
remunerarão do substituto, ordenei nesta data que se alJone
por inteiro a gratillcação marcada para o Ajuliante na tabella
annexa ao dito decreto, devendo ser levada ú conta da verba
- Eventuaes- a parte da gratificação que este empregado
conserva quando impedido.
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e llns
convenientes.
Deus Gu~rde a V. Ex.-La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Exm. Sr. Gaspar Silveira ~lartins.

N. 23i.- FAZENDA.- E3I 17

DE ABRIL DE

i878.

As Dircctoria" do Thesoura Nar·ional S:ro competentes par~ perlir aos chefes
ele Rep:•rtiçõcs, c J. quarS<Juer autoridades não exceptuauas no art. 2.',
§Lo, do Regulamento n.o -ll:i:J de 18ü8, as informarõcs e documentos de que

necessitarem a bem do servjr,o pubJico.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 17
de Abril·de :1.878.
111m. e Exm. Sr.- Para que se possa resolver sobre o re~uerimento, que me foi remettido com o Aviso de V. Ex.
n.o 36 de 13 de Març·o ultimo, e no qual o Presidente da Companhia de carris de ferro do Jardim Botanico pede permissão
para vender trinta toneladas de triJ!Jos velhos, rogo a V. Ex.
se digne ministrar-me ~ semelhante respeito as necessarias
informações, visto haver o Engenheiro Fiscal da companhia
se recusado a fazel-o, deelarando em ollicio n. o 64 de :3 do t:urrente mez já tel-as r1restado a V. Ex.
·
Outrosim rogo a V. Ex. ~e sin·a declarar ao rererido Engenheiro que, em virtude do disposto no art. 2." § :t.o do Regula:nento n.o M53 de 6 Li c AIJril de i868, as Directorias do Tl!csouro Xacional têm [I eompetencia d1) !Jedir aos chefe~ de
Reparti~~ões, e quaesquer a~itoriliad<.'s, não exceptuadas no
mesmo paragrapho, as informações e documentos necessarios
~ instrucção dos negocias.
Deus Guarde a \-. E~i:.- Gaspat· Silveira 1Wartins.-A.' S. Ex.
o Sr. João Lins Vieira Cansnnsão de Sinimbü.
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235.-FAZE~DA. -E}I

N.

17

DE

1878.

Al3i\IL DE

Sobre um recurso de que o Tribuaal do Thesou:-o n;lt) tom1m conheci
menta, relath·o a questão Jc aYaria.

:\Iinisterio uos

~egocios

lia Faz,•nda. -

e

Rio rle .f:mciro em

17 de AIJril ue 1878.

Communico a Vm., para us dev:rws rll'eilus. que o
TrilJunal do 'i'hesouro ~<~eioual rc,;oil·ea não tomar cunhe·
eímento Ü<:iS. fC(;llr,;os int::qJoslos po~· Pinlo·Gnimar~es & Companhia e Alaytb & }Jayrink das <.:(·cbões dcs,:a ln~p:,ctoria,
que consider<tr<nn eomo avari~rb~ só mente a:; lata,; em fórma
de poll·arinhos o não a polvora, 1 inda de Londi'es no vapor
i1:glez Alton, e ,:ulJrnettiua a desp;H'Iio !Jehts notas ns. 4993,
39ii:2 e 39ii:3 tle lii e 1:2 de Maio ullim'J:i, vi:;to não se haver
verificado nenhum dos casos p;·evislos no art. 764 ~ 1. o do
Hegulamento de 19 de s~temiJro de 18li0.
Ueus Guarde a Vm.-Gaspar Silveira 1lfartins.--Sr. Insveclor interino da Alfnnd_~Jg-a do Rio de Janeiro.

~-

236.-FAZl<:NUA.-ó:M 17

•

1878.

DZ .'l.lllHL DE

Declara, dando l!l'O\ilnento a um recurso sohr(~ conta.':-e-m de juros, que a
Orüem n. 0 99 Jc ~2 LiD Fc,~crciro Je 18U1 sU
applic:.tYcl ã'S dividas pronmicntes J.e :.dcauce~ de rcspons<tYci:::·, e !tão ás rcsu!t::wtc•;:; Lla compra
tlc lJ::'ns do Estado, que !cnha;u dl' s('r t':!~.u t·.r)r prcst:1rüc:::.

e

Mini~tnio

17 ue Abril

tius S:·~ccios u:: F;:w:llla.- Hi:c ck Janeiro em
í8í8.

uc

Gaspar Silvdra .\Ir.r!in~. Pt·c·sitk:ll-' ú' Triliu'ld 1!o Thc:--;nul'o ~tH·ion(d, en:nu1u;1i~~-~ ao Si·. Ül~i.Wf'iur l.J;I ·:·h~~~uuraria
de F::zenlb da !'rovinci:1 rle :\Unas G,.,.,;,.s IJUé' fui d1~rcrillo o
l'f~<{tt<:rlniento transrniLtido t'O!ll use;: t{fieiu :1.' 17 1h~ 2 de
.Mar::o u!li:llo. em (]i!'' ;r-~n:·iqtw :);t:uo.d rt<e!a•nutt r:ontra o
·tc'o t1·1 tn~),sttl·l •prr·~'>'L' .. l'';.l q·~" ., .. ,.f H-l'·t' ., ··,h.:'it"'t:e~u (''t
1

:!l;~!:~::,:
,~::,)':~;~1:~:~.: .:[!;:.:.~ C._lot.,
~Ji~:~:i~:-.~:::: fl~:;-.J: .''!_;·!,,
c(mni~
.oraltl
Ou..,d
1lll
<'

c,J:nw.d\l~ ~0.~•"-' toS t'·

\__iV:-i -~~U·

1 .. ,. ..

,),lt

(

(u,

ú·· 150:i;;i~5G0d., Y<:~u!· ,!(· LE!l~1 ~i.·L:'.:I ~1~·eita ern
de JuJho de 187;J. ~· p:·~·!zo ~L~ ~~\i:-; :~:~~~.;~. _:;1:·~t _p;~g;qnento

pori3ncia
~

do pre~:o por que ;HT<~m:tto:t a :·::Z<''t::a "J.:~·a:':ra "• pertencent<) :to ex•ineto liint:uiu Licsse il:lilll! ; ponrc;anto, a pratica
l)stabeii'Cida pela Ordem n .., 99 de :2:2 d:: Fev·ereiro de 1861,
e segúida pela The.;ouraria na cun~:\~~m de ta e• .i m·os, ,ó é
applicanol ás dividas provrmientes de alcance~ lle resoonsaveis, em eujo caso não está o supplican te, quér pela Õrigem
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do seu rlebito. quér pela natureza da moratoria que lbe foi
concedida pela Ordem n. o 85 de 11 de Dezembro de 187:2, a
qual mandou d13scontar o juro de seis JlOl' cento lJL'IlflOrcionalmente á importancia do~ pagamentos que por Ytmt::ra
fossem feitos pelo supplicante antes 1lo vencimento da referida letra.
_
Cumpre, port:mto, que se proceda a novo calculo dos
jmos em ljUestiio, contando-se estes solm.' as qu<Jnlüt,; rr,c:dhidas <~té á data do wncimento tia letra, o qne üc JHorlo
algum prejüdic<~ a Fazenda N:~cioual, pois, coiJra sempre o~
juros de to1lns as tjuautias e por todo o tempo l'nt IJlll' esteve
IJO desem!JO!so do capital.
E, tt•Hdo o retjllerimento de tjtln se lral<J p<tgo menor sr•llo
do que o devido, junto dC\'ulve-o ao dito Sr. lnspector, :ditn
de mandar rcv<Jiidar o mesmo imposto; J'l'tommendando-lh:·.
tJUe niio acPile p<~rn d,·fair. illformar ou t·nc:llllinlwr re!juerimcnlos sdlados ~;om est:tmpilltus de yalur infc·riur ao
de\·iuo. .
Uaspal' Silcciru Jlar/ til-' .

•
:i. :237 .-F_\.ZE:íD_\..-E~r :17

DE .\UHIL DE

1878.

Dà {JI'O\Í!llento a um rccur.so l'OIIlra a c~i~eucia de tlireilus doJJradus. por
diJl'crenc,a de qq;ditlatl<: encontrada c_!.!_ I ntn dcsp:u:ito ·de rt·ll·te.-; dr~ 'c::;tido:-s, sujciLantlo, porém, o rccorrenk ~~ mult~l de CX[ll]dil'nte 110 Ql'iw
ma \:imo.

Illinislerio tlo~ ..'i'egocios da Fazcndd.-Hio de Janeiro cu1 17
de Abril de 1878.
Teuuo ~ido pres•.·nle ao Tribnnal do TIH'>ouro :í:wiunal o
rcGlll"ó'o interpo,;fo por· lleynl:tHH t\ ,\ron Ja dccis;lo des,:a

Jn~jlCCtoJ"ia ljlll' o,; lllllltoU Clll di1'1~Ífüs dulJ!';itiiiS [Wf;l f!jJY,.n•Jl(:il
de IJUalidadt~ t'llcuutrada elll 3i)0 e•"•rle:; de 1 cstidos, \indu,;

do Ha·•rc nn y:q>nr franr:ez /Jtl!};'an,,, c sulmtettidus '' despaclw etll :l2 (!,: Outul>ro ulti1110. o liiCsilln TriJntn<JI:
Cow,ider:IIJdo que -H~ o se tendo lllcuciiJiwrlo na Jwtn pnra o
de:;paclw ''' ljtt:didade,;, nem :1> l<IXiiS " tjlle cst<IV<Hll sujeita~
:1s re:::pcctiY<Js Jlli'I"G:llluri;::;, não lwvia linsé: para a :lJlt.lic;i~·úo
da ta::-;:;1;
Considerando (jlW n~o teudo a not:1 lodos os r.'rjuisilos ~~
solemnitlDd(·s, t'xigillas pelu <trt. iiíl do llegu1<tllll!llto de 1()
de Setembro de 186U, devia ~er reformada, ou cut;lo multada
a parte:
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Re~olveu tbr provimento ao recurso e relevar os n~correhtes
do p.1gamento dos direitos em dobro, ficando sujeitos, entretanto, á multa rle expediente no grúo maximo.
.
O lJUP eommunico a Vm. para seu conhecimento e fins
conveniente~.

Deu• Guartle a Vm.-Gaspar Silveira J1fartins.-Sr. Inspector interino da Alfandega do Rio da Janeiro.

~-

2:l8.-FAZE.XDA.-E:.I :20

DE AllUJL DE

1878.

que as Thcsonr::nin.~ rcmetterem com :1s communica<:Ues ~obre
de cu~to ahonadas a cmprcgadtJs rrmoYitlo::; de umas para outras
JlrÕ~·incia~. dcvcrrto conlrr a dC'clara\.io dos lo.jarcs qne ellcs anterior·
mente tiYrr0m scrYi(lo ,'

:\s

~uias

ajutla~

i\Iinisterio dM ;\'cgocio~ d.1
de Abril de 1878.

Fazend:~.-Rio

de Janeiro em 20

Gnspar SilYeir!li\Iartins, Presidente do Tribunal do Thesouro
:Xacional. ordcn;~ aos Srs. Im:pPctorrs das Thesonrarias de
Fazenda que nas guias, <J1W remetlcrem com .1s communicaçõcs sobre aj ndas de custo abonadas a Pmprcg:~dos removidos de umas para outras províncias, façam decl:lrar os
logares qw· antel"ioJ·mc·nte tiverem scr·vido taes empregado~,
:llim de evit:n·-se pagamPnto~ indc•yidos sol• aquellc~ titulo.

Gospar Silveira 1llartins.

l'i.
Xiío

t~~m

2:3\l.-FAZENDA.-E~I

20

DE ADH!L DE

:1878.

lognr l nomca,:ão d~ cmpt·Pgrulo :1poscntado, ger:1l ou proYinri:q
• para. ('Jl1i)rcgo ü\1 rOJn~i~~;to llo !\Hnisterio lia F~zenda.

i\linisterio elo~ ~eg-ocio~ rla Fazenda.-Riotle Janeiro em 20
de Abril de iH78.
Illm. c E:\.m. Sr.- Communico a V. Ex., em resposta ao
officio n. o lt.i tlo L o de l\Iarro ultimo. que ú vista da
Ordem n. • 2~ de 26 de' Abril de l877, n5o púdc ser contlrmada
a nomearão provisnria, feita por Pssa Presidencia, de João
l\!anocl ele Carvalho Ilotelho parc1 o Jogar de Ofticinl de Des-

St'n
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carQ·a dn Alfande;::a de~sa proYincia, em razão de ser empregado' aposentndo como informo a o ~n:ecesso·r de V. Ex.
em officio n." 10 de 23 de Xovem!Jr<J dáquelle anno.
Dcn:~ Guarde n V. l~x. -Gaspar Silvr•ira Mártins. - A' S.
Ex. o Sr. Prcsident:~ da í'ro\'incia do Rio G:·andc do Norte. ·

N. 2~0.-FAZEXDA.-E)I 20
1\lanr.la rcsti·.uir a imporbncia

DE Al.lR!L DE

L~Os direito-.:. cohrados na

1878.

_:\lfandega do Rio

tle Janeiro, de 'mercadnrias rcexr~orLadJ.s p;ua. o Havrc, oxigindo·SC JlOrém
os juros pel.l tlcr11ora he~::.da •1a aprl!seutaçlo do ccrllllca·lo da effccti·ra
de:-carga dJ.s mesmas llJ.(gwUc porlo .

.Miuisterio dos Negocies da Fazenda.-Rio de Jnnciro em 20
de Abril de 18i8.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Heymann & Aron da decisiio dessa
Inspectoria que os ubrigou ao pagamento de direitos, por
niio npresentarern no pra::o ele kmp:·J marcado por fS>a Inspectorin o documento CO'Il[Jro:Jatorio da descarga de <~l•.;uns
volumes. !JilC L~exportaram para o Hm--re no .VIltlor f'rancez
Henri IV, u mesmo TrilJnnal resolvra deferir o rec::rso
visto terem os recorrentes pro1'adu eom ;;!testado passDdo pela
Alfandega dcHJUeiJa cith1de em :;n lÜl A~!osto uHi!no, que os
volumes de IJUe se tr;ttn foram alli descarregados', de1·endo
Vm. m:md::r restituir ao,; recoiTente.-; a import~nci3 dos referidos direitos. e C\igir os juros pcl;l demora rl;J apresent2r,iio do eil;:do docu;:wnto.
•
·
·
Deus Gnarde :1 Vm. -G6tspar Silveira jJfartins.- Sr. Inspcctor interino da Alf<m-In;;n do Hio de Janeiro.

2'1. 2í1 -FAZEXD~\.-:-EJI 22

DE ABRIL DE

.

1878 .

Guardas d;; :\Iesa de Bcnd:1~ da' cilh,Jc ti:~ Estanci:l 1~scn vencimento.

Ministerio dos Xegocios d:1 Fazcncla.-nio de Janeiro em 22
de Abril d•' 18i8.
Gaspar Sih·eiral\Iarlins, Presidente <.lo Tribunal do Thesouro
Nacionnl. com:nunica ao Sr. Inspector ela Thesouraria de Fazenda da· Provin;_;ia de Sergipe, em resposta ao seu officio
n. o q, do i. o Lle Fnvereirn ui limo, que fica approv<~do o seu
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acto fixando em dous o numero de guurdas da Mesa de
Rend.ns da cidade da Estancla, até que as necessidades do
serviç•> demonstrem a conveniencia de maior numero, e
marcando a cada um del!es a commi,-são de tres por.cento da
renda liq11ida da dila Mesa de Rendas.

Gaspar Silveira Martins.

N. 2112. -

I:IIPERIO.- EM 23'DE

ABRIL

DE 1878.

· Ao Presidente de Pernambuco. - Dccbra qual o vencimento que compete
aos Lentes das Facul•hdes até assumirem o cxercicio do cargo ds Presi,lcnte de província, c que nenhum v~ncimcnto lhes ó deYido desde que
deixam o mesmo e:xercicio ate reassumirem o do seu emprego.

2.• Directoria.- Ministerio dos Negocias do Imperio. Rio de Janeiro em 23 de Abril de 1878.

Illm. e Exm. Sr.-Faça V. Ex. constar á Thesouraria de Fazenda, em resposta ao officio n." 16 de 26 de Março findo, di·
rigido a este Ministerio, qne está de accôrdo com a pratica
seguida pelo me,;mo Mini~terio a re~olução da Junta da mesma
Thesouraria, declarando que os Lentes dn Faculdade que vão
desempenhar as funcções de Presidente de província, devem
perceber sómente o ordenado até ú ve,;pera do dia em que
assumem o ~xercicio do novo cargo, e nada vencem no seu
regresso desde que deixam a administração da província até
que reassumem o exercício do seu emprego.
Deus Guarde a V. Ex.- Carlos Leoncio de CaTvalho.Sr. Presidente da Província de Pornnmbuco.

N.

243.-FAZENDA.-E~t

2;)

DE ABRlL

DE i878 .

.\brca a taxa Je juros para os emprestimos Jo .Monte tlc Soccorro c para
os •lepositos da Caixa Economica Ja Provinria ,~; Purahyha, e upÍlroYa a
proposta sobre o rc~pectiro pessoal e seus vencimentos.

i'.iinisterio llos Negocias da Fazenda. 2:l de Abril de 1878.

Rio de Janniro em

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. que foi fixada em
:1.2 •;. a taxa para os emprestimos efrectuados pelo Monte de Soecorro dessa província, visto ser excessiva a de 18 "/o proposta
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pelo respectivo Con~elho Fh;c~l no ollicio IJUC V. E:-.:. lran~
inittiu
com o seu :;o}) n." i(j de H de Deznn!Jro ulti!l!O; t: em
0
(j /o a taxa dus juros tliiS quantias depusitatlas na C.ti~a Economica da mesma provinei;t, srndo ;) "/.. a favor Jos dcposit:mtes c 1 °/0 para <ts d:'SjJezas de t;::•s estabe!cein:cntos duranlü o primriro nnno dt~ stta install;w:~u. na flírnw do art.
12-1 do 1\egul;tmentu de i8 de Abril di: 187ti, ub~en·:mt?o-sr
do segundo nnno Pm diante u disp"s!o nu arl. 1:2;j desse re-

gulamento.
Quanto ao pessoal .dus ditos estalJelct•irnt•ntos e aos vencimentos provostos, Jicnm aJl]lrovadus provisoriamente, considcrnndo-se, porém, UliJ !t'l"<'O conto gT;lli!ic;w~u dcyida
sómcn lt: Jll'lo eil"ectil·o n.\erdc{;,,
'
·
Deus Guanln a V. E~.- fl11:~par Silceira 1llartins . - A'
S. Ex. o Sr. Presidente d;~ l'ro1ri1Jci;: da Parahyba.

?\. 244.-FAZE~OA.-E.,! 2/i

DE .\BUIL DE

Determina que os Lanc:Hlorcse Eserirãcs rc,·c::;cmnu
--Ío dos rcspcrtiros tli$lrictos.

scrri~·o

líl78.
llc

Jan~:amrJJ·

i\Iinisteriu dos Xr·gocios 11<: Fazund;!. - 1\Io de Janeiro em
2/i de Abril de 1878.
Sirva-se V. S. tl<tr a,; llceessarias' jlmYidcnci;t,; para IJllC os

L:wr·adun~,; e K;crivi:íes r:,Yesem l!O servi co de lanr.arnento
do,; respectivos districto~, a começar tio vroxüuo futui·o exer-

cício.

Deus Guarde i1 V. S.-Ga8pw· Silveira Martins. - Sr. Administratlor da Recc!Jedoria do Hio de J8neiro.

N. 2!i5.-GIJERRA.- EM 21

DE ABRIL DE

1878.

Determina qnr- n~ p:tgamento~ dn ,~~·ncimc~rto..- tl::ts rx-pr.lÇ:ls !lo Ex«:r(~ito
~r.jam satisJ'Pito.s :to:. proprins intcr~Jssa,Jos, tlcpoi:; lle reconher:ida a idcntidaclc.

l\Iinisterin dos :Xegoci(}i; dn Gnr·tTn.-l1io de .J;m,,iro, 2'1 de
Abl'il de 1878.
Tendo sido extinct8 n companlli:l de deposito da Curte, por
mtcrmedio de cujo Commandante deYiam sr•r f ei tos os pag-amentos autorizados pelos "\visos de :3 de Outubro elo ~mno pas-
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~a do

e i6 uc .Jnndro, 26 de Fevereiro e 2 uc Março clo corrente
a diversas cx-prac:.a~ do Exercito, cumpre que os alludidos !la:.rt1mentos, hem como os de igtwl nnturcz<1, que tiverem ele ser
d'ora em diante cliectuai!O.' Jl<lf e;;sa Hcpnt'li1:ão, sujam satisfeito' aos proprios intcre~~atlo.-:, dopo:,; de rl'conhecida ·a iclcntidndu; o que declaro o Ym. para seu c:ouhecimcnto e em
rcspo,.;ta no st·u nflicio de 4 deste m:•z.
Dee.' Guarde a ·.-m.-.Ma1·quez di) Hel'Wl.-Sr. Inspnelr~r da
Png:tdori:~ das Tropas da Côrte.

N. 2/tG.-GuErmA.-

EM

21 nE

An';JL

nE 18i8.

Drr.l:na qur o~ OfTici:lrs <lo deposito 1lr aprcn(lizcs artilheiro!; não
direito ao ~hono ele <Jtwnt~ta!ho par;;-~;j;,~ud tlc rriatlo.

t.t~m

1\Iinisterio 1los 1'\ogocios da Guerra.- Bio de .Janeiro, 2ft, tlc
Abril· de 18i8.
Com o officio n." !t:l do 8 tle .:\Iorr,o tl!ldo. ,;Glnndtcu V. S. ú
COlbitl:•ra<;ão <le,;tc ~íinisterio o ctÜ" sob n." 101 lhe dirig-iu
em 6 do diio mez o C•Jmmando do tlepo;;ito dt~ aprcnclize~ m·tilllciro~, versando sobre a illljillfW<Ir~iío {Pitn pela Pr1gadoria
das Tropas !la Côrtc ao pngamcnto di.! gratitieaçiio vara ~i!uguel
de criatlu aos Ollil'iaes do referido deposito.
Em re~posta :10 3lludido otricitl, d1•claro a V. S. que, não
senuo aquellc deposito, nem poü~JHliJ ser, c·oHsitlerat!o um
corpo arre'-:·inwntado, niiu tem cunscguintemente os scüs
Otlieiaes direito ao abono 1lo quantitativo de que se tl'ata,
n tanto a:-:sirn que no ort_,amcnto se· nito comprchcndcu vnrha
para pagamcn to de seml'lhant" vautag·cm, sendo em vista disto
muito regular o neto da Pag<1doria cbs Tropas, que procl'deu
de accfll'llo com o dispo,; to n;, Aviso f'.irc.ular tlo i. o de Fevereiro ultimo e com as detcrminac:õ1~' posteriorc~, negando a
alluuida gr<ltificat:iio aos Otnc;iae:-: dos dt~posito,; (1,• L" linha, e
até nwsmo aos arregimentado~, qne não estão :;ervindo I'Hl
Sl'Us rorpos ou rm outms tam1Je1n al'!'l'gimentatlus, por conYenicncia do scrvil_'.o e ordem do Govrnto.
Deus Guardt• ;1 V. S .-Jlarquez do Ilcrval.- Sr. Commandante g·t,ral interino de artilharia.
~,::=~·'-,...:·~~:;~ ~
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N. 2q7.-FAZENDA-EM 24:
Prod,lencias reLttiyas

a Caixa

DE ABniL DE

1878.

Economic~ c ~lonte de Soccorro da Provin-

cia da Bahin.

~Iinisterio do Negocios da Fazenda- Rio de Janeiro em
2g, de Abril de !878.

111m. e Exm. Sr .-Communico a V. Ex., para seu conhecimento e o fazer constnr no Conselho Fiscal da Caixa
Economica e .!\fonte de Socccorro dessa província, em resposta aos officios que elle dirigiu a este .Ministerio em 31 de
Dezembro, 18 de Janeiro e 7 de Março ·ultimos, o seg-uinte:
1. 0 , que nesta datn autorizo a Thesouraria di! Fazenda para
entregar, em prestações mensaes de cinco contos de réis, a
quantia de vinte e einco contos de réis, mandada emprestar
ao dito i\Ionte de So1:corro pela Ordem n. o g,g de 2~ de Abril
de 1877, em Yirtude da autoriz3ção concedida pela Lei n.o
2640 de 22 de Setembro de 1875, nrt. !2, § 2. o ; visto não se
ter effectuado essa entrega durante aque!Je anno;
2.", que a taxa de6°/,, proposta pnra o premio das quantias depositadas na Caixa Economica, já foi approvada pela
Ordem n.o 27 de 6 do corrente mez;
3. 0 , que não pólle ser por ora satisfeito o pedido da concessão dl' uma quota mais avultada por conta da tau de 1"/o
o imposto sobre as loterias.
Deus Gciarde a V. Ex.-Gaspar Silveira Martins.- A' S.
Ex. o Sr . .Presidentl! da Pruvincia da lbhia.

N. 248.-FAZENDA.-EM 2"5

DE ABRIL

DE

1878.

Declara incompativel o exerci cio do lugar tle A;;pnte de Collcctor. com o de
Contador c Partülor.

Ministerio dos .i\"egocio~ da Fa7.enlht.-Rio de .Janeiro em
215 de Abril de 18i8.
Illm. e E~m. Sr.-Em otncio !1. 0 381 de 18 d·~ Fevereiro ultimo consulta o C:ollector das renrlas geraPs do município dn
Barra.l\fan•w se o S1·U Ag·ente, Enwg-ctio .Joaquim de Oliveira,
lendo sido nom•'<1do Pn··tidor t! Co;Jtadur 1lo .Juizo do :lito
termo por Decreto de :30 clu .lantdro do corrente anuo, pódc
continuar sem incomp<Jtibilidade no exercicio de ambos os
cargos.
Nos termos do Aviso n. o r., do Ministerio da .Justiça de 21
de Outubro de 1861, existe evidente incompatibilidade nas
í'uncções de Contador e Partidor com as de Collcctor.
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Como o Agente nas Collectorias é o substituto nato do
ft1ra, porém, dos casos a que se referem as Ordens
de 2 dA Maio de 183:l. n. o 97 d.: 20 de Marco de 1858 e n. o
ft-73 de l:l :e Oatubro de 186:i, é cl;ll'O qut', irnllo-se julgado
i ILl'ompativf'l o Iog·:1r de Coilecto; com o de Contador c Partidor, tambern o dew ser o de Agente, visto que as funcrões
desses cargos são idmticas.
.
•
O que eommunico a V. Ex., para que se sirva assim o declarar ao referido Collector em resposta no citado officio.
Deus Guarde a V. Ex. -Gaspar Silveira llfartins.-A.' S.
Ex. o Sr. Director Geral das Rendas Publicas.
Colleetl~r,

'N. '2-~!J.-FAZEKDA.-En~25

DE ABRIL DS

:1.8i8.

As Thcsourarbs de Fazcrub 'levem (l;}r conta tle su:1s d8cisõcs nos casos
de i-emissão 1le' impostos, não por officio e remessa dos processos, mas
sim' mediante as rcL.:lrucs tlc r1uc trata o art. li.o do Dcereto n.o -164-J de
18i0.

l\Iinisterio dos Xegocios da Fozenda . - Rio de Janeiro em 2:i
de Abril de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Xacional. communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
du Fazenda da Pruí'ineia do l'arú r1ue ficam approYadas as
d''L:isõcs t:on>lantcs dos jlrocessos que remetteu á Direetoria
Geral das Hendas Pu!Jiic;~s com officio n." 7 de 21 de FeYereiro de 1877, c que inclusos lhe devolve, em virtude das
quaes o Inspector da Alfandega da mesma província mandou
restituir aos negociantes Tappenbeck Brambeer & C.' a quantia de 653!S839, proveniente do abatimento de 20 Dfo sobre os
direitos Lle consumo que p~garam por 498 barris com polvora
avariada por agua do mar, c recolhida ao deposito do- Aurá
em 2lJ, de l\faio de 18io ; e a José l\Iendes dos Hl'is o imposto
de transmissão de propriedade que pagou, nn importancia de
:121!5320, pela compra que fizera em hasta publica do Juizo
dos Feitos ela Fazenda ProYincial, por execu\~iio promovida
t:ontra Joiío Franc1sco Fernandes, de duas quartas parles de
umas casas situadas n:t e:;trada de i.\'azareth, na capital da
dita provincin, e cuja :nTe'lla ta cão tlcárn sem efl'eito, por
terem sido remidas p.do exr·catadÕ.
Por esta oeca.;i;lo rec:o:nmcncla ao Sr. Inspcctor que, em
casos como o d'' que sr~ lrata, eurnpra r; disposto no a<·t. 6."
do Decreto n." 1),61'• de 2], LI c Dezwnbro de i870.
Gaspar Silveim llfartins.

172

DECISÕES DO GOVERNO.

N. 2i:i0.- FAZENDA.-E~l 2i:i

DE ADRlL DE

i87S.

Rccommcn1la ús Thesonrarias (lc Faze o da. a. remessa pontual de ecrtos. traJnlhos ncccssa.rios :t Contõ.ltloria tla ::\larinha, para a •sua cscril•tura~·:·,o
sohrc crcdilos.

· :llinistrrio do~ Ncgocios da Fazcnlia. - Hio de Janeiro t'lll
25 de Abril de 1878.
Gaspar Silveira l\fartins, Presidtmt'l ·do Tribunal t.lo ThP·
souro Nacional. tendo em vista o Avi:;o do 3Iinisterin tlos
Negocio.; da Marinha de 12 do corrente mez, recommcnda
aos Srs. Inspectores das Thesourarins fli; Fazt·nda a flpJ oL,;crvancia do que <lisp\km os arts. 72 c i:l do Rt•g-ulmnento
:~noexo ao Deercto n.o -1214 de 20 lie Junho dt• l8li8, afim <l:·
quo sejam pontualmente rcmeLtid~1" ;, Contadoria tla l\brinlw
as tabellas mensaes deinonslra th·;,s das lie,;pezas rea I ii;1da,;
por conta do referido 1\Iii>iStC'rio, com o llcsenvolvi'•lento
constante do rl'spectivo or~~amento c instntidas eom os tlocnmentos que a,; legalisarem; para qtw po,;sa i'filWIIa Ce:ntadoria
tnr sempre t'lll tlia a sua escriptur~wiio sobrt~ credito~ t; ns,;im
prestar a todo o te!ll[JO os csrhn·cinwnlos qne Jht• furem

~xigidos.

~. ~ÜL-FAZENDA.-

E.\1 2~i

DF: ABP.IL D8

1878.

Altera a labrlb. que tlxou o numero. classes c sJ.Luios dos opcr:uios tlo
scrl"ir;o <lo "Laboralorio chimiro d:d";:t>:t 1la ~ioc>la.

l:Iinisterio dos .Negoeios da Fazenda. - Hio de Janeiro nm
25 de Abril de 1878.
Communico a Vm., para os Jins eonvenientrs, qne a t:lbe!Ja approYada por AYi~o n.o 21 de :11 d,, .viar;;o de ISH.
fixando o numero, classes n ~alarios <los opcrarios lio serYi("n
do Laboratorio chimico dessa Rnpartigão, lka molii11eada pela
que Vm. reuwttcu com o seu oliil"io n." i2 de 15 do corrcnlt\
mez, a lJUal e,;tabclcceu cineo cL1sses de operai'i11s dando a
cada uma <lellas um aprentliz, receb:~ntlo o da !.• dasse trr~
mil e <JUinhcntos réis diarios. o <la :2." lious mil e fJUinhentos
réis, o da 3." lious mil róis, o da -1." mil e quinhentos rr;is c o
da ti.• qninhentos rilis.
•
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Silveira Iffartins.- Sr. Dirrctor da Casa da Mocdn.
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•~. 2;)2._;_GUEIUL\. -E~I 26

DE Allll!L DE

18i8.

Dúclara que a gr:ltific;l~)o para. aluguel tlc c1·ia.do sü compete <.'..OS oOici:tc~
rfrcctiYo:-> dos corpo~ arrc;.dnwntados em :-;eniço nos ::;eu.-. corpos ou em
uulros, lam_JJcm arres-irnentatlos, por orJen1 do Go\·cruo. e conYcnicnciâ
do JJ.'lC:-mo ::;crYi~·o.

l\I•ist<~rio dos Ncgocios da Guern1.
AlJril tlc 1878.

Rio tlc Janeiro, 26 de

I IIm. e Esm. Sr.- ]{eso!Hnilo úccrca da rcprestmta1)ío do
Commandantc tlo J~;1ta!huo de eng·enhciro>, enviada a
Y. E:x. com o ol!icio 11. 0 liJ7 de i3 de ~!;u·ço prosirno Jlndo pelo
COII!lllando da Eseola Jiiliiar, e relativa ú in1pugnaçúo feita
pela Pagadoria d:1s Tro)J<!S :10 ;dJorw de grat.i!i~aç~i"1o para eriado
aos Oftlti:<es daquelle corpn. dcelaro a V. E\., p:n·a ~cu conlll'eimenlo e ,Jt•yidu,; elfeitos, que o allwli!IO procedimento da
P:1gadoria est:í de ~ceúnlo COlll a legi~l::t(~ào em ,-igor, a fJUal
,:úmcntc conrctin a nnt:1gem de IJUe se tntta aos Oflidac~
eJi'eetivns d,us corpo~ nrrcgimrnt;ulos Plll srrvíço nos seus
corpos. un eut outros tnmhem nrregi111cntauos por ordem do
GoHrno e ronvcniencia du mesmo ~~~rviço; :tccrescendo que,
s<·ndo llc ~inwks eommis:;ito os 1)\eJTicios uo IJatulltão de
eug,~nlteiro,;, iJcrceiJendo ,;l)llS Ofiici:ws commiss~1o aetiva ou
de estado-1naior ll:· 1." classe, não pódc a ellrs estenller-SI\ o
favor a qLw :<c rd'ere o .i.riso '~irwlar do 1." de FL·verciro
desle auno.
D~.:tts Gu:u·de a V. 1<:\.-Jfarquez do lferml.-Sr. Conselilr·iJ·o "\judante Gcncrnl do Ex<.)rcilu.

I\. 2;jJ.-G t.:EHIL\.J)c~l:ll':t

(j!lf' ~~~' ÜIJi~i:1rs I'

jll':\!.';1~

E~r
fjl/(~

:26

:-\e

DE ABl:IL !JE

.:u:l!:t!U ('Jil

SC'JTir,'D OI!

ll:t C'-::rob de int';tnfli'Í;l e t·a·\:dl:1ri:l do Hi1> l~r.tlldt· do
ao rorJv•t:i.ltJCI\~() rll~ !IIC•l!c;l!JJ•'r\1.11 .... liOr l'•Jllta dtJ

18i8.

SHl

f'.SI.urLJndo

[,~tll

llircito

E~tarlr,,

I\ li l!i~t:·:·iu •l"' N.·g11dos tl:1 Guen:t. -H h de .];lnei ru, 26 th)

AJJdl de: itlíS_

[!illl. I' 1-:\lll. 31'.-E:·n oUicíu n.·' ;_;()! d•: 8 dr' 1\I:1rr:o nllilllo
l'l'Sa i'n·,i<lelida lj<W [ll.ll: ;•,:Le :\liuisterio
mautle
fazer •·:d<~JL'il·o ao~ UJlicLws 1• pra~'·1' de pret, que se ach~lll em
~erYir,'o ou e:<tu:Janúo na e,:eola dt.! infantaria e cwvallaria

l'Oliril<l

se

rlessa prorincía, o AYiso de 27 de Agosto de' 18;)9, determi-

i7!J,

nando que corram por contn d3 Fazenda Publica os medicamentos prei'iso:; para que os Cirurgiõ2s militares pos~am
tratai-os fóra dos hospitae:;_
Declaro a V. Ex., em resposta ao dito oíflcio, que, sendo a
di,;po:;ição do citado aviso :..:·enerica, desnecessaria se fnz a
ordem de que se trata, po!' isso qw·, sem contrariar as vistas
do Governo, não se póde negar o fornecimento de medicamentos por conta do Estado, um:1 vez que os omc~es c
praça~, a quem forem ui:-:tribtlidos, eSti'jam comprehcn"'!'lidos
no numero d:~quelles a quem tu! v~mtage:u compete, devendo
ser nssim consider:Jdos os que se acham em scrvir:o ou estudando na mencionada esl'o!a.
Deus Guarde a V. Ex.-l}[w·que.: do Herval.-Sr. Presidente
da Província do Rio Grande do Sul.

~- 25L-J\IARI~HA.-AVISO llE

27 DB

AllRIL DE

1878.

Declara (1uc é extensiva· aos PharmaL:eutieos Otliciac::-. Jc vaLente, a Jb:·
posição do art. il do Regula'iiiento annexo ao Decreto n. u J08i de 30
ue Setembro de -18:;7.

2., Secç~o.-~. 7!J,l.-Ministerio dos Negados da Marinha.- Hio de .Janeiro em 27 de Ai.Jril de 1878.

Declnro a V. S., parr. ns fins conYeniente<,

dt~

accunl<> eom
n. o 3167
lk 6 de Outubro de 187li, que, conlirnwndu o ;u·t. 11 do He!.!Ulamentu annexo ao lkcr,~to u.o 1981 de• :30 LI:: Setembro tlü
l857, cout rda0iío nos Cirurgiões e aos Commandanles do,;
navios, o principio de não sen·ir o nwi,; !-[raduatlo ,;ob a,;
ordens do seu suballeí·no. vstt~ prinetpio é 8Xtl'E:iiYo a:;s P!:m·maceuticn,; Otllciae,; dt' ;>atL·n~e . ns qu::c,; nã" dcv~r~o ,;r;r
designat.Io,; p~ra t'i:tbarqUt) ou ,·ommissiio etll qut: o Ol!H·t::d.toa
Armad:1 ou do Corpo tk Sau,k. a euj:::.: uru;-~J,: 1i\·t·t·ent dt~
o parecer emitlid<> pelo Conselho Navnl

ticar SUjeitO:-'. n:il)

fôr

Ü!':

~THdllàÇ:l:)

télll Con~ulla

~i!pCf'i!Jr

;.l

do:-:. ll!e~lll\.lS

Pilarmaceutico:.:.
·
Deus Guarde a Y. S. -Eduardo cil< Andrade Pinto. Sr. Dr. Cirmgiào-:\lór tia Artu::tLht.
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. . aa.- IMPERIO.N O)'"'

E~1

27

DE ABIUL DE

i878.

Ao Dircctor da. FacnlJadc de :\letlicina da Bahia.- Declara incompativcis
us car;;os de Lent0 c Lu Cirurgiãu da Armada.

2. a Directorin.- i\linisterio dos Negocio;; elo Imperio. -H io
de Janeiro em 27 ele Abril de 1878.
Tendo o Lente elessa Faculdc;d<J Dr. l\lanocl Joa!]uim Saraiya
requerido o p;1gamento dos sm~s venci n:entos do dia :i i do corrente mL~z em di:mtP, po:· ,,. !Jav<!f aus,·ntado da me~ma Faculdade a serviço uo }Iinisterio da }iarinha que o c!Jamitra
a esta Côrte na qualidadt• de 1.° Cirurgião, que é, tla Armada;
lleclaro a V. S., para os del'itlos dfeitus, que, sendo absolutamente incompatiYel, conforme estú decretado, o exercício
'imultaneo daquelles cargos, não tem o supplicante direito
aos mencionados vencimentos no período de tempo em qur,
pelo motivo allegado, estiver fóra tlo serviço da Faculdade,
e que apenas Ilie aproveita, para que a sua ausencia não seja
consideratb abandono do emprego, a tolerancia que tem havido no indicado exercício :;imultaneo.
Convem, portanto, que o rcferillo Lente, ou outro qualquer
que se ache nas mesmas condições, optt~ um dos dous cargos.
Deus Guanle a V. S.- Carlos Leoncio de Ca.l'valho. -Sr.
Director da Faculdade de Medicina da Bahia.
Remetteu-sc cópia deste aviso ao Director da Faculdade
do Rio de Janeiro para os llns convenientes.

N. 2ii6. -IMPEIUO. -

E~!

27

DE ABGIL DE

18i8 .

.\o Presitlentc d'~' S. l'aulo.- Declara. qcta.es os nmcitncntos que competem
ao Professor do qualquer das cadeiras do curso annexo ãs Faculdades ·ue
Direito durante a regcnda cumulatint de outi.'a, n.j impedimento do pro·
prietario, c por

::tchar~se. YJí;O

o respectivo Ioga!' de subs.titnto.

2.a Directorin. -:\linistrrio du~ Xegocios t1o Imperio.- Bio
de .Janeiro, 2i de Abril de 1cli8.
Illm. e Exm. Sr. -DeclaJu a V. F>~. que, conforme já foi
reso!vido por Aviso de 13 d0 D!zemb:·:) de 1877 dirig·ido a essa
Presitlcncia, no Professor de fJLWitp::r da:; cadeira< tlo curso
annexo ás .Faculd:1des de Direito, Junmt:~ a reg·encia eumuIativa de outra no impedimento do proprietario ~e por a<.:harse vago o respectivo Jogar de sub:;tituto, competem, além dos
v~nciruen tos da sua cadeirD, o ordenndo 110 emprego de sub~tltuto. c a :,;ntificação que deixar de perceber o professor •
1mpedtdo.

líü

DEC!SÕES DO GOVERNO.

O que V. Ex. farit constar á Thesouraria de Fazenda p:,ra

rpll' jl<"gue o~ vendmentos a tJUe, nesta conf'ormulade, tiver

direito o Bncharcl Carlos ?\Iarimmo Galvão Bueno, Professor
de: philosophia do sobredito ('ur;:o da Faeuldadu tlessa provineLt no C\.crciLio interino tl<t calleira de gt•ograp!lia e historia. segullào me commnnil'ilu, em oJlicio àc ~O do mez lindo, o respt•ctivo Director.
Deus Gua~de n V. Ex. -Carlos D·oncio de Carvalho. - SrPrc~i:.knte dn Pmviuei:' rlc S. l'aalo.
Hemcll··n-s') etjpia deslt'. a\"isu au Dircel,:r tla Faeultladt•,
t'lll l"I'S)J:JS!a ao referido ollicio, '' J.eu-,,:, eonlwcimento da
dcrbão ao .\íinist;rio dos ::\t·;.:·udos da Fazenda, a" Presidente
dn Pru1·inria de Pcnwm!Jueu c ao Dit'Ltdor da Faculdade tle
Direito tlo lkcif'e.

;.;_ :::!.)7.- AG1UCCLTGI1A, Cü.\BIEHClUEUBlL\.S l'CBLiCAS.-E~!
.\Jl}H'o\·a a taJJClla

1h~

2\l

D" .\BHIL ])E

Hl/1-L

di:;tribuiç;io tle Ln·damcntu :is pr:-u·as Jo C.HIIO

Lle bombeiros.

Sua l\Iagestaile o TIUJ~t.·r::tlqr Ha por IJL'Ill t!l'lenninar tjlte a
tlislrilmi•:J.o Ul' f:n·úamenlo ás jir<u:w; do eurpo L[,• IJollllJL~iros.
o ll'lllJlO du d!lr;H;:io de t:ada pt·ça e o rcspeeti \o vnlor st·.ia
Li'ora em üiault~ n·g·Ltlado Jl<~la ial.Jella que segue, as~ignada
pclu Cildt: tla Din•r:toria das Obrns PLlblicas da Secretaria
de l~slalio lios ..\'egociu:; tia Agnt:u!Lura, Commercio e UlJras

i'uldicas.
P:tlacio llo Hiu L.le .Janeiro, 2U lle Al.Jril de Híítl.- Jo({u
Lin:; Vieira Cwzswwlo de Sinimbú.
'J.'abt~lla par•a

a

distR•ibui~,;lo

de i'ardantentu ás

co•·po de bonlbciros, a que se a·c.f'ereaportaz•ia <.lesta data.
fH'aça.,; do

I'n·cos

T••mpo

;;nidndn.

dnr:11:iío.

d.~

~i ~t,:t :_I e

Jla ::11.0 aztll. ................ .

i/.<.:j[jl)

9~000

Cn1ca (!.'dito u;to ..................... .
Cap·;lt(~tt• ............................. .

a,Sü!lO

.Ja<jlll'l:Ío .................................. .

~:l-'-700

Blusa ti i; üritn escuro .................. .

~S!OO
:l;~OOO

Cal•'" de di lo dito ....................... .
Cali·li,a Ju In"rim .................. ·

Bota~ tl!l Yaqueta .................... .

GraY:{iD de seda pr:)ia .................. ..

l:)!JOO
6;)ílUO
16000

tU~

:-z (!1J]lí:~.

2
2

'•

ft

'q,"

L}

11

illi'ZL1 ~.
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Observarões.
Far-~e- \1iúl nnnual~:1cnte trrs distribui<;õcs gcracs, sendo: a
L" c~:-! Jaariro, a 2." r•m :.\Iaío. a3.• em Solrmbrn, comprchcildcn:lo-otl c!l1 e;~rb: dbtribui!:ilo :liiUCllas pcç.1s cuja dura\)Jo
é Jixaua Pm quatro lili.'ZC~.
Au intliviiltlO que s.· engajar uar-sc-lw um fardamento eomplciu. considerando-se.~ vencido para ser n cngajatlo eomprt·llt'ndido na primeir;1 distribui!:iio geral ct nc se seguir ú sua
incJu~ão no corpo, se esta tivcr-~e t'il':;duado dou:; mczcs mltcs

pelo menos ..
i~m

todo o easo a pra1;a do corpo de lJOmlwiros sú lcrú diJICI'ccp~ãu daq Llella,; pct;as de í'arLlamcnto, n1.i~
llura\)iío é flXaLla em ma:s de quatro mezcs na prcst:n te tab::ila, qu;!!Hlo esliycrcompleto o Jll'nzo alli dcsign3du par;1
cada uma.
Directoria d;:s Obras Publie<'S em :2\.l u<: Allrilllt~ lSii!.-Jlarei tu a novn

IIOcl

Bum·que ele Jlaccdo.

N. 2:)8.-FAZE:X:DA.- EM29

DE .\Bl\!L DE

1878.

il;í !li'OYime;Jln a um :~.:L'lli'SO tlc tletisi'w da :\!randc.~a do D..edfe, ~nand:1ndo
t!L!C o tecido a qu8 o J!lC-:il11_o se refer('~ SC'ja. do.:::'3iücado rotuo -n1ctim propri•) para forro.
·

11inist<:J·io. dos :\c~goui~:s da Fnzcnd:J.- Hio de Janeiro em
de Abri! llc ltl71l.

2!)

i'resident.~ tio Tri!JLJnal do Thf)t'OJ!lilllJ:Iit~:l ;10 Sr. In:<pe,to;· tb T!Jestmraria
de F;:zenda Lla Proyinei;~ tl•· I'erna!llimt·o qut; fpi prcs::nte <10
tllCS!iiO T:·ihunni l\ l':'l'lli'.'O. lranslilittitlo ~:o::1 o :'CU otnein
'':" i)'lO tl1: ::?t: tl•' ll<'Zt'tli!Jrll uc 11477, i;;lt't'PO>'to pelos nep:ocuJ:Jlt•s ~loi;l:nrd :\ki!kt· c\ C." da dt•;•i<Jo Ll:1 AlfandP:.m tio
Ht:('ifc~ (jiH~ sltjt•itllll ~ln ;~:tg·:Hnen!ll da tax.~t Uc '1:~::'!00 ptll' kiln:ir:.rnnw. C·>l!l'.J "'nr·~im •·si:I!,IJlado 11:in •·.·pt•cilir:~.[o ... tl<' l[\11'
I r:lia a 11 ií i u1a part<' do :<rt. ;;xo tla t:<ri Lí ··m yi.~or. a me rc ·dqri:-t Cu!!tit1:1 Plil n:~1a e~li:\{_1 {'O!i.l Zl nJ;:rc[) ?\L n.o :i:H ~ vinll~
ti" Livcl'poo! 1111 \·apo;· ing·l••z ])cltrmfn·f'. ,. pnr Pll•·~ :onJ,Jiwtlilla
a Llcspndw pi•l;l 11::!:1 li." :!7~1:l t1,• :; tlt• Ott11llol'll' g;:uJ:I!!'~

Gaspar Sil\·cira :II:triins,

''Otl\'0

}.

:\"aciunal.

:~n nn. 1·o:nn ·" n1:•t!:.n r· _l.l<lllll i!1 h o proprill p:<r:.'. fn~~:p.i)11;. A•\ t;\
l··'~J::•r '' !:t\.:1 de (;;JO n·tS o J;:,logT:•mm:J. nn iurm.t~ P\'111Íftinw p~rle ti" eitatlu artigo.
.
1/r:-:::-.."> •
Decisüe~. tlc 18i8.

;n

., ;:,··. . . .:'·

.....,::

:J i
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Considerando quo mercadoria i;nwi tem ~ido semprt~ despachada com· cstn :;egunda el::~si!ica·ão, d0 0U!Ifurn:idack
com diversa::; decisões, reso!vcn o l'l'L~rido Triimual t.!ar
provimento ao recurso, alim de se colmu· a mencinnadn l:L\n
de 650 réis, e restituir-se ao~ rccorrcate' 11 l]lW de EWi~ i'ag::ram.
·

Gaspar Siloeira Martins.

y

l.\,

::?ii 1l.- FAZEND.L-E:\I :lO

Dll AllH!L Df:

iSíS.

Con:irmJ. a ap~ll't.!hensf::o i'cita !H~Ja AifanJcga do Heci!'e, li~: llu.1s t·ai.,:as cum
cl!apéos ác pellucla l;e seda, por~-Ícr. sitio CJ!t:Ontrada OLculta Ueutro de
alguns t!os cl:apt:os 1.1\.:!l'raduriJ. dircrsa, n:-~o mCJa;ioJJ~ula !lO ticspu.cho.

i\Iinisterio uos ;;- egocios da Fncnda.-llio lle Janeiro cJ n :;o
de Abril de l8í8.
Casr;1r ~i!\-l'ira ~iartill~, Pre~irlf•ntc do Tril;n:wl rlo Tlwsnnru .'1il~ional, c·;:JII!lllllil':l ao Sr. L•~p··etul' dn T!Ju:<tJUrnri:l
de F:IZI'nda i!a 1':';;\·]acia de t'e;-nam!Jut;o que foi p.·esenle :10
n:esmo Trii.nnal o rct;;tr~o 1rn~:~n1ittido co;n o ~ou oíllcio
0
Jt. l\J9 de () d,, }.hlTO de Hlil), ÍllÍI'l'!Jf:StO peJo.; llf'i-:'IICÍê!lllcS
.loi:o Cllristiani & C." un lic·ei<lo d;l dita Tht.'SiiUl'aria. IIUU CüllJinnou a apprellt'J~,;:to i'eit:: pt•la Alf.:mdi•ga do J:eeife," de duas
caixas l'fJ!ll ciwpéus de )JC!Iueia ue Sl'1la (jlle WiJllli'itcram a
dcsp:who pela nota n." 1717 do mez dJ .Maio dc.: !t::í4c, por terem sido cncontn:do:< oerultos rlu!jlro de alguns desses chapúos
sete kilogra:mnas de fita uc seda, 1:ão mencionados na alludida

no la.
Considc·r:Pldo rgw. êr:ndo-se vcrilic~do a oceuJtn,:iíu d;:s
iit::s ap[lrl'b:·ndida;;. para ~nb!ral;il-a,; ;;o p::gamr•nto dos

rc:;pectivos <lirei:o.< llW!Iif,•st:~ml'ilt" il!'ll-~<' :1 !'r:d;dn, IJLW '"
torna

ainda m:•i:<

p::IPnt··. oi>>:·n

li

lidO-.',~ q<•l', ni"1

nho<l.nnle

(•:-:!:!)'(~JU o:.; ·í•(·or:·:·n!!· .. . ; dr- p.::-;:.:;· ~b .·nt·!tii'il 11;1 , t;:ll :..:e indi1
c:n :.1 a {·xist(lnci:: d!·lla:-:, ii:'ill a:-::-::i!!l :1~ ,lerl;i!'iirtJ:u ilil ld;í~1

do c..lc~pnt.llo,

re ...::d\·eu. o rerL~rido ~,rih11n~d Jll~g"i<t" pro,~
!' con/i'-'llli!l' il deei:-:c'1o ret·orridit.

iit~·jlto 110 rcf·ur.'~'
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2Gü.-

FAZE~D:'i.--E}!

:10 DIL

ABTIIL DE

1878.

Pr:-JYitlcnci:lpa.ra qnc (:s :'!Jc::;as th~ Rentlas· ·~ CoHcctoria.s da Prodncia tio Rio
de Janeiro p:-lS::'t'lll os t:om;·ete:\t(':·.. .Tui7,e" t'L'ri.itlõ~s .-.~·ga·i·,·a"-, qaandrJ a.lo
lhes houVL'lC:n :·eitu cntr~.:.;.t t!c Ll!nhciros de ül'ph;lo::; c ;wscnl.~~.

:"lrini>ltTio do-: Xegocios da Fazcndn . - Hio d'J Janeiro em
tl:l Abril de 1878.

:Jo

lllm. e Exm. Sr.- Rogo a V. Ex. s:~ digne onJ,•nar aos
Jllizcs de Orphão,; da l'ruvincia Jo Hio Jc Janeiro que cumprnm cxact:.~mente o disposto no nrl. 2. o·d:.~s Instrncr:ões do
Ministerio a meu cnrgo d ~ :lO de Abril d1~ 1855, na parte c 111
que manda pas~ar ás respectivas mcs;1,; lic HPndas e Collcctorin~ certitlõe:; ncgaliYas, C)Uanllo Iws trimcslrt•s não honvcn·m feito entreg-a tk dinl:eiro:.: d:) orphãos on de :;.uscntes.
Deus Gnnrúe t1 V. E:-.:.- Cuspa r Silcl'iru J!artin:s .-Á
~-Ex.(> ~r. LafHyttt~~~ Hodrigu.es Pereira.

X
Sol1rc

261.-FAZEXDA.-E~I

o

DE AllTIJL DE

1878.

:1 org•niz:l~.:!o

do pon~o 1lc c;Hprcga1;us das Rcpartit~ücs subo r ..
di nadas :lOS diii'crt~ntcs },lhislerios.

Mini,;l1~:·io

;;o

:30

1lo,; :\cQocio.; tla Fnenrla.-Tiio 1k Jnnciro em

dt~ AlJ: i! lL· 1878:

Illm. e Exm. Sr.-Niio tL•nüo o' pd!1losdc;tlg-uu;a,; Hepe~r
tir:õcs do Mini~ te rio a rargo de Y. Ex. cujos empre;. r;1dos são
pa:..:·us JJiJL' meio 1lc ["ullla,; prcparad;:s !10 Thesouro Nacional,
vindo nltimam2nlc organizados, de modo CfUC pre:;tem lodos
os ncecs:;arios esclarcd!::cHlos, e COi.l-iwlo não sú evitar as
duvidas ifUe d'alti re>ullam c ililHcullam o Jll"IW!'SW das
me:-:nt<1s foilw:-:, nws lallllH'Ill uniforwisar ;1 organiz;u.~ão dellas,
ro~o <I V. E:-;:. se digne pruvidcnci;:r par;: que a~ Hcpartirõcf'
sallfll'din::(l;i,; n ''"C Miili~lcrin. 11!'' :mnl~>s IH! :~U::~t:ulos lfi!C
1'«'iur.a.~reut I:Jeu~;dJnt~nk. :111 Tlu·~l)uro, d,·.eJarent:
·i." O

pni:.: que

JiiOtil'o 1b~

<10~

l.;d:<!:'. ,. SI' "~t;1s s;lu ou n:1n j:r~tifi,·;~rhis,

r''"l"'etiv11.,; Cllcfl:,;, e•uão no Tlwsonro, ,·, qne
eotii[HJte jnJ:..:";!l·;:.; .
. ~-" (jlf<~JI(lo o l"inprc:..:·ndtl rs!iv<·r ,.m ro1ntni""''l nu impedt,lo l'ln vi!·tqJ!,: d1~ ll'i ott rcg·nblnf•n!u, n n:lilt!"I'Za daqnt•lla
e'' l"i!ll;;a do inlp:·dimnnlo, par;: lfUC :w~,;:l conJw,;m· com seg-nnmça qna1:s os vencimento;; a tJtW tum din:ito.
lkn> (;uank a V. Ex.- GltSJIIll Silveira :Jfarlins.- A
S. Ex. n Sr. Eduardo de Andrade Piuto.- Ideuticos aos uiversos Millistcrlos.

:1.80
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N. 262.-F.UENoA,.-E.\r ;_;o DE

AnmL

nE

lSis .

.'.Iiniskrio elo;; Xcgol'ic; d:t F;:zend::.-Rio dt• .Jfm:·i;-o eti~
:lO de Ab:·iJ <J.c Hm>.

. Communieo :1 Vr11., Jlai'il us Jln' conrenieutu,:, r;lie. ten:l11
:>1do prescnie ao '!'riliillla! t!o Till.·snn1·o S;:r·i~::tal o rccur:;o
intcql!lsto por·,\. I,. Ferrel:·a de Carvai!:o ó.: C." dn deei,?,o
dessa InS]JCcttJri;r dn 21 dr· Janeiro 1tltimo. rp1c "' cbri!:Ol: a
pag·nr a hxa tl<' 1,)200 [;or r·atla um dt::; clla::,:,l, tle c:uL ennstaules ria am:.~tra llUC de~·uJvo. viiHius elo

lln\TI'

;w

Y<<!•ill'

inglcz l-ieple1·, I' su!Jinetri:iu,; a de,:pncho pela J!0!:1 n. o u:>211
u~~ iO da•rnellü JHez, o ;n:_·~lllO Tri:nu!al rr~r:h-eu tl;tr pro~
vimento no rc·:·urs, •. :· mnn<.l:lr ob:;cr•;;:r a da,,i!lt.::H·:íu ti::t.la
pela Onlel!l dr~ iS de Fe,·:~n:iro do CIIJTC!lli' ani:u :.:ui!i'<!
Jllateria idcntic<l.
D:'LJS Giwnl.: a Vm.--Gaspar Silceira Jia.·'lin,;.- :)r. Ll>jl•:ctor da .Ui'::udeg;: do l\iu tk hll:!iro.

N. 2G3. -F~\ZEXDA.-E~r ;;o

DE

Amm

DE

1878.

Sobre a orgard,zat_:'oio Jo poHtO dus cmpn.'gaúos das 1~rpJ.rti~·.õc:; u\~ FaZ('l\tiól~
c.ujos Tcncimcntos são }l.lgos no The::;o11ro.
~ ·-

l\Iinistcrio dos ~cgocios da Faz<õnda.- Hio de Janeiro
30 de .\JJril U.c ib71:l.

ülll

l';:ra que se pos:.:a e1·it::r <JS dnvirl:ls rc~ul!::ntes da f;ilt;: rl11~
ncccss::rios escla!·<·eillli'nto;:. q:1e 'c tê::: :wtadu nus uunlo~
dos l'lllpn:gados d:~ alg-umas HqwrtiçiJr·s d!'stc Minb!t·1·:u, a
qual sobrclllodu :liJHc:ul!;: o processo dns folJ:;:s rJl!C s:! o:·~:a_
niznm no Tiw"JliJ'O .:\acionai i•ara p:1;:::m:mlo d:;' \'<'JH'imc·Htus du,; rcfcri:l:.s l'lllprug<JI:os, :• ~:oJ;Yindo pur :ssu l1JJifonnisar 11 ditu procr'sso. si:·\·::·s:• V. S. ord:·'lli1l' qn:· ::os
p:lll!OS 011. :Jitrs1;1UU:' 1/lll~ d'!ll'il l'i:J tli:lll!l' SI! l'i'llldli'l':':ll ::::~11Tltc:;ouro, ,,_. di'l'ian·;

sa[Jll('llli' ~o

·l. O :J>rJtivo tbs f<~it<t,; :• _,.,, "'1:1·; ~:~o ou n:·,o jl:sliíil·:,(1:;,;,
:~ois 0(jUP fi r. S.t~ núu ;;o T'iH~:S(dll'O~ é que eol:q:eL•.. i:;i,:...:·;:i-~J.;;;:.
=2. QU;IJLÚO "Clllfll':'!!·;;do c.;ti\-1~1' <'lll f'OllllllÍ:i<ll, O:! im!l.''ditln :'::: yirtn:l" de lei nu n·g-ulmnento, a naturez11 11:1quclla r, a catl:'a do i:"Ji''lliJii<'Hl<>. p~rn lflW po:;~a t'nJ:lief'et·~~· r·om ~''1-:'ll!'alll;a rJu:w,; o:; \ e:J:;ilncJtto~ u fJU0 Lt'Jll llü·,·it".
0

DEr.!sii>:g DO GOYER:\"0,

lSl

:Lo Filltilnwnl:', se o cmprc.~arlo, quani1o mt~mhrü rlo Trihtuwi dn .JL!ry, cnmpriu :1s diSJIOSil:ões Lia Cireul:1r n. o ft8:::!
li<· 1; <1:: :'\OVí.'lt1brn dc: l8i:i.
Elcn~ (;unrrlc a Y. S.- G:!.~l!l!l' Silvr>irn :JfrcrCins.- Sr.
la~ilC~~ut· U:~ :\.lL:nHk!-:·a do Hio do .Jnnoiro.
!1ll'llt!cos :'ts tlemai> p,,•pn:::tiçiic~ lle Fawn<ln da Cúrte.

(r:::~ deve S,.;;· nL~tl~id~~ a lJl'li!IU~t~-. :~pt·c•s;_onl~td~L por .lu:;:. t1a S:!•:a
{;-,;in•;n<tc:.: p;t:·a a ro:ltpra t!G :!tl.~7l.~l:;l•·2 ti" Le!'1'as devoluta~ no
.'t . 0 tlistri>tO do llllTlliripio tlc S. L~opoltto, JIIC'cli:utf.() 1~~{-r~··i::. pu r !.~t:·.~.

DvcLtra
l\I~·~Io

at1j1r::!r;;::dop:-.rpllle

~ts Jtlt·s;na~

terras. c consitkrant!o-sc rcrogatla a Uc-

!ihr>:·a~::iu

da Pn•:-;itlcnr·!a qur• to;·uoa dt~ itcn:.1um elrcito a ~trrcn::.tLtt:io ~w
!l'l'iiH' c ;.1a1HhG se tir.c·:-; ...:.~J rJJ'~·ctira. :t rcnUa da:; ~.litas tc:ITas :1.0 D:tr:·IO de

Ja~·uhy.

2." Scet:ão. - Dirl'f~tnria da AgTiPullnl'<l. -'- 1Iinisterio dos
:'\cg-oeios da l\grknlttll'<l, Co!lllltl·rcio '' ULras PuiJiic<J.<.-l\io
ele .Janeiro c:n ;30 de AIJrii tle 1Si8.
Tllm. e E:~m. St· . - Prescnt~>. a este :MinisLcrio. com os
oflicios dt•ssa Presidcn,·ia tk lO Ll:: Ahnl ,. 6 <lt~ Junho de 1876
<' :!7 U() .,\é:·ost.o de W77. a' infonnneões c <locnnwatos rcl:::tiYo' aos 20.'1.71.931'"2 de tcnas ti'ovolul<ls, situadas no !Lo
tlbtrieto do nnmieipio de S.Leopoido pretnnrli<la~ pol' João
.\la•·-Gint ty c anematn1b,; ]!Oi' .lu sé da Si! Ya !\Iuilo Guimarães;
E\amiuado,; os referidos docn;neutos e informar·õcs. c l.ll'm
r:>,;im o,; que l'or<~m aatPrionnt·ntt: ructJiJitlos cor[·, os.officios
<lt: 26 de OululJro <1•: 1870. !:.i Llc Outubro de lSi::2 c ;; de
:.rarr;o du l877;
·
Ouvi:!o o (t:nselhciru !'rut:llrallor da Cor:)n, Sob:wania f'
Pazer:da ~aü!uuai ;
Consi {:.: l'~lllllo :
1. 0 - (}:;(~ o :l\isn
P!!i~iV>

~~ ;!:Ti\:l~ata:~~~:l

!iav~~~·

(?

~V:t~~~<.;!ni·y,

fi<) li< rir
(i .. l- ~:,·~ ...:

.lí'!llio tlt: 18i:.l rlcdaron

~em

!e:T:ls d,; 'f;tu .-.: . , 11'ida lizern

(_•Jn ;Ji·::ç:1 ·ti;~ :~C :.!0 Sc:~~nl.JLI ·d:~ 1.87:\ Yisto niio

:·l·r~~n1;l1rtnte s<:~i~·r(~i~,; ;~o~::.tt~al:!:8nlu n respectivo
pn:·0n d.c_ 'Z I/:S !'!"<~, po~~ ~~S'J..m~; ~~ 1nanUon prü(~~:tle;: a nuY:l
;:p•rr::··at· c·o 1'0'" ., t: 1n.'''"h tl•• se" pr"r"l'Íilo 81" in·uald·•df'

d~· ~~~;~ui'r·u;;;, r; r::r~ricto\i:l~-t~in.it)· ; · ·" · ' .. ,.
·· '
':!."- •J:u~, pD;tas de novo as ditaS·•h:rras em lwsta pnblirn,
a !5 de S:•!1•ml'ro d:::quelle anno, c mantc•ntlo :\Iar-Ginit:: n
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anterior propo~ta Je 2 l/2 r<~is, fGi a~eita ;1 de 4 3/{J, réis por
fritn i'Or l\Icilo Guirnariirs, niii: re;iliZ;mdo este. t•:Hre·
tanto, o pr.•<;o da vem!a, por han·r reclauwdo contra dia o
Bariio ue Jaeuhy ;
·
3. v_ Que o A vis<• di~ G uc DCZCl::lJfO dt• 18iJ. <!eel:E·ando
improccucutc a reclama(·ão CJl:c igua!mcnt0 ;1prc.sentára f.l;tcGinity, contra a referir'!! venda, acrescentou, rm n•ía~:ío á
do D;,mi.o de Jacuhy c ú llrefercucia dnda por cs;;n Presitlcne:a
ao nwsmo Barão nn Yenda àns tcrrns, que nn<!n [ndin o Governo delil:wrar, sem s::ber pritnL·it·o se c;;tas estayam comlJ,,SlJ,m2

prehendidas no auto de entre~a e 1:os~e, assignado pl'lo Barão
em 22 de Maio de i86í, ~, outrosim se a este lwviam sido eoncedidns outras terras, ~tas immcdi::(•Ões <h f::zend;; do PadreEterno, no municipil! de; S. Leopoldo ;
i."- Que dus docnnwjltos prc,;entcs a es!:> Mini,;t:·:·io "''
veri1l~:1 n::io estarem as terra' <l<; iJtle se tr~ta eom;1reht.·ndiuas
nas rJUl' jú foram cnlrrgucs ao narilo de Jacnhy;
J."- Qn;· o dcspaelw dessa Presidencia de 22 de Outubro
<le 1867, relativo ú con:-:cssão das !el'ras eontigTv;s ú fazenda
do Padre Et,~rno c su::s immcdi~cões a Cai'los Valentim Ko,;king· l\firnnda & C.". de quem fÕr~an succ:cssores o Bnrão cl:;
Jacuhy & C.", não es!;Jbeleceu a prcferencia ora rechmwda
pelo mesmo Barão :'1s tnrras de q;w se trnta, nem foi iiJJprovat1'l. em seus termos, por este illinisterio, cujos Avisos de 6
c 7 de Xovcmbro de 18oí c ':27 de ~la io <le 1862 ,;ão ex]Jlicitos

n tal respeito ;
6. o - Que, dado u:esm0 que rlc~rjuelle despacho so i'Udesse
inferir promessa J'orm::l de cont:::;;são das terras, niío podia o
Goy,;rno muntel-o scni\o em tl:rmos hnbeis, júmais all'lpliando
ú vontade dos requerent-es a in;crprctar;ão do ref<•rido de,;p~cho, aliús vnc;o c sr:n dcsi~na<:iio cxprr~ssG e Jlnsltiva àa
zona a qun os requereJ:l<~S podinm ler direito;
7. o - Qtw a todns a~ e".po:;t:;s rnões ;tccrcscr a circum~tan(~ia de> ni':o hav<·r o Rm1o de Jac~thy [Jrutcstado o a reclamado <·<mtrc: :; primeira nr?cm::tação, Yl>l'il1cada :>m Setembro de
'18i0, Yin<lo :: fazl'l- o ;;ór:wnte jJOr uccasiilo <lc SG!' cumprido
o t:i ta do AYiso de 18 de .:ullw de i87:3 ;
D1~clnro :1

V Ex.

1;1:·3

devo

~·'r

maniida a ;L·oposla aprc-

scniada por JusG da Si;va Mello Gnillull·iies, adjudicandu-sr-

lhc :.s lerr:1s de CJUC si> trnta e f!cando revog:Hia a deli!Jerar;ão, pela qual e:.;,;a l'res!dcnda tlc,darou de nenhum cffcito a
arrem~tado de !ii ue :'.elcmlJru de 187:J e mmdou-se 11zcsse
effcctiva "a Yenda d::s mesma.< terras n:> mencionado Barão
Je .lacully.
D"us Gn:!rdl' a V. L\.- Joiio Lins Vieira Causaílsiin d,,
Sinimu;i.-Sr.l're:;id,>e:tc da i';·o,·incia d1~ S. Pedro do Hio
Grnndc do Sul.
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N. ::W:i.- AGillCt"L TU\.\, m:miEBCIO E OBRAS PUBLICAS.
- E~l :lO DE AllRIL DE i8í8.
Dt'tl.lr<l l[llC ~w1a YI'Z effcc!ll~:da ::.. YCJ::.Lt Uc um csrrarü a~~.istt~ :1.0 ('Om:,ra-

do:·

(~

;Jio.

tll'YCn1!c~~~!H'

11ão ao

-..·~l!l~cdor <.:.

ser

ub·i.:;al:ão Ue avcrba.r .1. transfercnda. 1le domia mn:t:t da lei ~c ::lo aprt•:H'llLtr ::s cow-

i:Hpo~t,;_t.

pctcntcs t.l·::claraç;,r~ no ll:'azo lcg;tl c que, srgu·1do prc~·..;rcn~ a Circular
tlc G Ue Sf~tcmUro tle 1Sií, cumpre <1u2. scj::un L1nradc..s !lO proprio lino de m:Jt!·icula dos filhos !ines de mulhci' cscrJ.·,·:~ as :.rcrbaoües rcl~t

ti\·as a tac.~ menores, entrados de um Pm outro IHmicipio.
~. 2.-2.'· Scc~~o.- Dircctoria da A~·i'ienllura.-l\Iinis
le:·!o l!n' :'\e:.;or·ios" d0 A~ricultura. Cr.mnlr:]'('io f' OlJras PubliC<:~.-llio lle J;meiror·m :}0 de Abri: tl.c~ l8í8.

i lira. e Ex.n1. Sr.-- A T!lPsonr:;rta 11,, ;·..,:1Zül1(1a U(~~~~a llfOvin!·!a, :·m oflicio ;]c :'2:1 de .lanl'iro, vi<o JHH' V. E\:. em
dal<l :k :26. com:;lltou a r·str~ :'tlini~1,orio >o:Jr:· os dous scguint'~' po!ltos :- i." Quando ~c 1kr ~l'anst'crcncia de dominio de
cs~;';lYOs, u<mtro do me:<llJO ;nunic·ipio. 'o não ,;u realizarem
as :·oHqwt:·ntc~ averbações no pl'azo du trcs mez .. ~. por !'alta
de ;lpre,;,•nt~ção !las n·,pel·tins not;:s na Cni!ei'tori~. a quem
se llcYu:·ú impÜ!' a lin:.l !a, uo r.:cmprador P11 ;,o Yf'Udl'dor ?::::." Quantl.o ~e Yl'rilicnr mwiaw·a ri f' rcsidcm·ia de uma
c,t·ra·.-a, i'Oai iilho> iinPs, para !'óra llo :.~unir:ipio, ond,• se
nvf·iJJnrá l's:-:c facto, no ntnnieipi·) da n;)ya r;:.sidencül, c;u
r~·!a~.iio :.: tae::; IU::norc:'~ no proprio liyn, das ;~\;erlHtç.Ues <le
escra>·o,.:, ou no liYro de matrit;ni<i de ingenuos com a eom]l'!tl~ll~': ol!serva•:ão na c:.sa r:·spectiYa ,,,_ Soí1 u primeiro
pont(), ouvido o Conselheiro Procurador d~1 Corô;J, Soberania
ó Fazend;1 :'íar:ional, deciaru a Y. Ex., que, cÓmbinado o
a:·t. ::23 com o art. 3. u § 1. 0 tlo Hcg·ulament" que baixou com
o Decreto n. ,. !!835 du 1 tln Dczt•mbro du i8í7. uma vez dl'ectna:!a a n·1:da de um e~cr<JYIJ, <1ssistc ;:o CLÚnpratl.or c não
;10 VPJH]cdor a obrig·ac~o de avr·rhar ;: !r;msfen·ncia rio do;niniP, c eons;'guin.Ln!lleHL~ tio nu·s:nt'; c,:lnprador de\-e ser
impo:::a a lltnlta tl.a lei, 1:twnrl" dr·ixar tl.t: :l!Jl'l'~l·ntar as comjl"ifmtcs lleclaraçu:'' :'t CollectorüJ, no prazo de que trata o
r:~fel'ido 3i.'t. :21.- Qunntu ao ;-;e;J;u:td!l poDlo, acharú v·. Ex.

ue

;; llevid:t :<:d:w::() no .'\xi~o Cin·ular de,;!~· ~\Jini,\I'!'ÍO tl:· 6
Set>:m!:m llu ;Í:l;w pas,:::uo. que m;mduu !'osset:; lr.nr:atlas no
p:·,prio li·.Tu de mntrinl!<J do> lillio,; livr<':'. uc méllhrr PSeraYa
a ...; :1\·~~~·hnf·Uc:-:. ~·cin~i>.-:1~ :1 !:1:_'~ nl~·~lo!·:· ...:. cntr:Ll11s ct~~ u1n c1n

o~;!ro mu;"1i:·i:~io. dr\·:mdo o> rnea:T<)~·ad.;~ ll:1 :natrieula ter
C'!H \·i<a :t ~~~·:ci:-:iin run"tant:· du _:.,_y~~o d.f' ~S tle nrz1•mbro do
riiln ;~~1r.o dir!g!do ~·, :)1::·~dden:ja d:t Pt()\.-L. ··a de .\Ii:1as Gcrae~
l· in:::n~n )OI' eó:1ia.
~--.::::-.
ll1~:" Gt:ar,lc a Y. i~\.- .Ju,/,·; Lin; v:eira- Cru •·'.J.ti'{lt~,:;: .~~7>,
Siuim'Jú.- :'!'. PrcsiUCJ~~~· lb é'I'O\'illt'i;r IJ() ~· ~.(!~lJ~;crcr"' vi"'..·,:-;;; .•
i'lvrtl'.
// , ,. · ·
'"'

·/··~-->~

.·.:::--..,v
:'

-~

'

~. 26G.-GGERI1A.-I~.'.I 1 DE :-L\)0 DE 1878.
DcciJr.:t ()11[: ns dc"crlores qw•, estandn preso.'-' para senlt~uciar. s:to mawla~os
pôr ewliiJrrdade: pt>rdem o tt'lnpo cr~J qu:' esliYt~ram tL.::-;c:·t:Ld•J.S.

Mini:;t<•rio do:; :\cgoeio~ da Guena.- llio de Ja!leiro, l Llu
l\üüo ele W7H.
lllm. ,. E:\!11 . .:-;r.-Ern ~ulw:iio ;"t CtJ!lS!:lt::t (jilC ~:o Cumm;nHlo
<las ,ü·m<ls da Pruvii!ei<l do Bio Gr;;uúe du Sul fez o Coium;mdantc <lu 1:!. • JJ<italli<io <lt~ iHfantari;:, c que com o:lit:iu n." !di;
du 23 de fevereiro uflimo l"t!i enviado <l V. ÍC:'\., rulati vamcn te
ao muúo t;<JlllO t!eYL:Ill ~;;r eonsid•·rado.?, IJU<~r em rcb.:i'ín ao
tempo úe servi<:o, quer quanto aos venl'imentos, 's solllaflus
Rieardu Pen:ira, .íu;!u JaeuJJ dt: Saitt'Amw, Joaqa'111 Fnrruira
Li1::a, E~te\'ão .los!.\ l3ar1Jü~<~, Diu11ysio Jnsé do Saseimentu t:
J>edro .:o:Hjuim de Saut'Aunn. us tJlWC~, <H.:lwndo-sc pn;~os
Jlara sun!eutiar, foram manrla<lus púr e!H libcnla~c em virtude
do Aviso deste Ministcriu de t:l de Nuv<~m:;ru do <~nnu proxww
passado, d::claru a V. E.x., para os Iins (~onvcnicntcs, que tw
easo de <JUC se trata os tll'serlores peületll o tt•mpo em tjlle

e:; tiveram tlt•scrtatlos.
·
: Jkns Gtwrd,; r: Y. E\..-Jlarque.:;; do i!errat.- Sr. Cunsr,lheiro Ajudante Gcnt'ral elo E.xt~rcittJ.

N. :Zii7 .-GCEBRA.-E)I ::l

DE :.L\In

m: ,1878.

Dt.H:L:r::t ·~~:1c uiw :·~ regular o abouo Ú(: gr::t!.ificarJtJ }Jara. a!u~·ad {lc criad0
ao~ Uiii~Ltcs dl! corpo:; arreginwntadu:'~ mas em <"Xen:ido 11~ cst.:ola de iufanl:nia c ca\·~d!arh. 1lo Hio Grandü dv Sul.

:.'lfii:isL,rio dos
Maio rlo 1878.

Ne~Oc'io~

dn Guenn.-Hio de .lmwiro, 2 de

IJlm. q E~m. Sr.-:'lií!l sencll) reg'ular a pratica ::u:;·uit.la JlC!a
Thcsour;1ria de Fazemla dos~a província du abonar aos Uíllciae~ ·!e eorpos at'!'e~imentado>, m;~s em c·xercit·io na ese<;la
de inf:Jntin·ia ~~ c~lval1:1ria, a gTt:ti!it·;!tit~l para o :tlu~uel Uc

erindo, t•m vi~ln d;1s dc<el'!nill<H'Õ<'s t'lll vigor, c princip;,lutcutn
•!o disposto na Ci!'eular do -1." de F<;voreiru dl'ste mmo, qu,~
1'1!;-o;lriH;~·í~ t~J fnvor au~ O!iieÜ!CS de <'íll'IJOS ~liTegin1ent;!cl05 no~
reSJ;Ceti·d)~ {·orpus

na

<'iH

nui:·o::; lalidJt~llt (li'l'(~~..;·iniellladus~ po:·

COIJYe;:i<•ucin do st•,·yj:·tJ c li i dt.•Jn do (~OYC1'!10. L'\P<-'L'<I V. E\..
:1s JlfY·<'Ss<!rias crdcns ;'tljtte!la esln~:~u, ;:,:m de fjUC ~ej;! Slhpen!,ú o t1huno da gTnlil:ençüo dt~ (iUt: ::'C trc:1~a.
Dt'U~ Guarde a V. E'I:.-Jiur·!Jue::; do I!erval.-Sr. Prc!'idcnte da l'myinria do Hio G!·andt; r!o .Sul.
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N. 2ü8.-FAZEND.\.-KII2
0 ..:; docnmcntos co111probatorios tlc (Jcspe.zas

[)F. ~fAlO DE

publica~ dt~Ycm

i8i8.

ser cseriptns eom

tinta pi·et:1 inddc\·ol.

::\!inistt·rio do,; i'\cg-ol'ios ''~ Fazeat1a.-Rio Lk Janeiro em ::l
de l\Iaio dl' 187~.
()a,;par Silwira :\lartin,;, Pn~sidenLt) do Tribunalllo Tht'sonro
N:H'ioiwl, recolltlllenda uos Srs. lns]ll'elon·,; tias 'l'he;;onrnrias
tle Faz· ·:Hla que 1'\.Íjam tio:; cncarrrg:1dos de dispentlio dto tlinhr·;ro,.; on y:dores JH)rlcnct•:llf'c' ;;o Estado, tplt' :tprc,.;cntt·m os
docull!t'ntos C<~lllJli'Ol.tatorio,; da,; de,.;pezas a SI'U t:n·g·o, ,.,_
crijltos com lin!a jlreta inclultwcl.
Ga.,J;ar Silvl'im Jiarli!IS .

.X. 2li0 . - F.\.ZE.XDA.- E}: 2 Tl2>
Proril'wnto de
fand1·.~a

lll1l

Tt~cnr..;o

coHtra a

~lATO

clil.:.;;:-~i!lca~·.;!t)

DF, 18i8.

de- 1-!":-tnga- dada n.:l Al·

dt: PcrumnlJUco a lecitlo;:; sulJml'tlido:; a dt>spacho

t't~lllO -briltl t\1•

aJgodãll.

~íini;;tr•rio

tlo;;; .:'it•gocios tl:l Fnzcntln.- i'tia ilf .Tmwiro c:m2
'

dt: ~I aio tle 18i8.

Gasp:tr SiiYcira :JI:ntins, Presit.lnnk tlo Tribunal do Thcsonro
Nacinnnl, cumm tmic:i ao Sr. Inspcctor da T hcsournria de Fazen da da Província de Pernamlmco <JlW foi pre~cn!e no mesmo
TrilJLmal o recurso. transmiltitlo Ct•nto ,:eu olficio n. 0 16 tle li.i
dt• .Jandm ultimo, int•.•rposto pelos negociantps Bodrignl'S
Irmilu:;, da

decis~o

ll:t Aífalltl:·ga tla diLa proYincl:t, que ch;-

:-;illcou como " ganga ,.·,-Jiara pngar a taxa lle mil réis o kilog-ramrna, na r,·tfllW do <~rt. i.ili!:l da tarifa em Yigor, o tcddo
t;ue suiJJnctteram a despacho pP!a not;l n." ti97 de :27 de AIJril
llc• :1877, rnrno "l11·im dt• nlgnlliln linto entraUt;all.o •, 'nJcito ú
ta\a dt: (iOO n~::: ll !dlogramm;1, ntnrcaua uo ;n't. 0'17 da cit;;t!a
tarifa.
Con,;idcrnndo que tecidos ig·nae,; Iem ·~il!o claso:ificado~ como
"brins <11· algoll.uo ", pagando a mencionatla taxa de ~eisccntos
l'l··is o kilngT<!lllllln, na cunformidal!t• do nllirno dnqueliPS artigo~. r~su]'.-t'll d;1r pruYinl!'nto ao rt'eurso, nliw de ser o de
lillC S<' ll'rtla <l!',illl di~!'IJiH~hado, l'I'StÍtllilli10->e tlUS J'PCOITI'l1tt;s
o f]Lll' intlt'\"iilnnlt'ntc 1111's !'ui co!mtllo.
Gaspar Silreim Jfartins.

186

DECISÜES DO GOVE!\NO.

X. 270.- FAZESDA.-E~l :~DE

MAW DE

1878.

Pro,·i:n:::nLn do um recurso sobra a. C'!a:-;si!iea<:;to tlt> trc:dos, ~u!Hnctfid11s a dcsp~~\'lw tJ:t .\lfandc.é.!"~~ d~-:. Bahia cÕ!;::f'l-{'<l:)sas de h c al.:.:·o,l:to-briJJs com
~lort~s de sêda.

:riini~tcrio dos Xi·go~<oc da Faztnd~~ . - n:u J(~
dr, Maio rlc 18il:l.

.!:tnCil'O (\lll

:J

Gaspar Silvcirn I\rarliJ.:s, l't"osidcntc do Tn1JUna! do Thesouru
Nacional, ccmmuniea :~r> ~)r. In~peclor da TJu::<ot:t·ari<r dr· Faze:órla àa Provincia lb n~::in <JtW o JllC:ll!lu Triüun<~i, kndo
presente o recurso, ti'aE$IllittiLlo com o snt offieiu n. o 1:w

de !O dr llczcmhro uc 1~i77, intt~rpostn por Tt'ix:;i;-a Queiroz
& ![as;;elmann rla rlceb;io 1lo lnBpec!or ria All'andcga da dita

proYineia, rp:c dassi!icou nano, c::"sa rlc I~ c nlgod~o Ji:;a ',
vara vagnr a tax:1 d;• 1:'>8:Jo o kilo·~;·:lrlll!Ja, CDIJ\ o au.;.:·uwaln
dt~ 30 °/o ;Hdo enfeite 1h: :-;edtl_. n:1 fónn;l da !.a inrtc :.~:
l!!'t. GÜ() Lla t0rifa en1 vigor e d.J ar~. LJ, !.'C;~;rn ~.a, d;1~ su~!:-:
di.:-;;:osi<:ões 1Jreli!:linat'('~, n 1t~t·id:J fllL"~ os reeO!'i'(•i1L{~s :-:;uh!!:i~L

tcr:un a despacho pela not:t JL" i!JD d:· 1\J du SrUlm!.Jro de 1877,
cn1no l·ass~ Ue lã e algot!ão li:-:a eotn ilo:'es de sj,;da
p:lr:i
jwg::r :2j10ti pur kiJo:;·:·ainnw. d:~ ""''''ll'llo t·o::J Ih eilnuu:
arb. ü06, J ." )'al't'', e 10. rcgr;1~ 2." e:>.", rlaquel!a~ displl~içues; resolveu tlar-llw pro\"imenlu, para ~era nwrcaJori:: dt3
que se tr:1La cJ[!SSi!ic:~dn con1u \( ca~sa de lii :: nlgodão <~OJH
mesch: de seda •, pag-all<:!.:) os t.!i:·ci~os de cont'onnidade co:n
n~tas ultimas regras, e rcs!ituinclu-~:\ nos rt•eurr:.mles o cru:·
du mais lilCs foi co!Jrndo.
J>.

I'(

f!aspar Siluiru Mrrrtius.

~- 271.- FAZEND.':...-K\1

'1 Jf: M.\ro

JE

l~iN.

Sobre nus prec,l.lorius d1l ~Jniz.J de AllSCIÜ\~-" d;t 1. r Yal'.ttLt CrJr!/•, :-ertui·
:-:tando o ·pa,'-:"anwnto de porccutJ.gcns lic <U'l'Ccadações d.~ IH~rarl(:as, cujo
s:1ldll n:Iu l'C•ra aliá~ r.::!coHtlr!o ;~os cof!'L'S puLJicos JH.:ln e·\>Curad:n·

Jniio B...-:rt:ardo Xornei1·a da Sih·ü.

)finistedo à:1s .'i"cgocins da Fazcnda.-Hio
!I, de .\Iaio tle 18í8 .

df)

Jar:riro em

.illm. c Exm. ~:r.- C:ommuaico a V. i~x. qnc niio podem
ser cumprido> os pret;alorios expedidos por r'SSC .l uizv em 2't
c 2:; de -.\.i>!'ii do u:lllO '1:1ssado !'e(r:isitando ({U!''_, ;·ot· eonta
da...; nua::tias reco!hitl;ts ~ao ThesOU!'t; .:~acionai, provc:i ~en tus
dos J)cns scqu2~Lrudos ao ex .. _Cu~ad~~r U~s hernn9as jacente~~ ..
João Bernardo Nogueira ia Silva; par;1 l'!~ernnJzaçao do alc:uce t'lll que Jicou para eom a h1zenua Nae;?nal, Stl jJagae
:1 fiUantia de (5: 1\Jtib:Z34 de vun:cnt«gcns devidas aos duus
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Juizes

etledivtJ~,

Ese:'ivão

Cost~

Rabello e Ajudante do Pro-

tundor dos Feitos de arreca:!a~ões de he:·anças, eujo saldo
ree1·bot:, mas não recolhen o rliio e'\·Curatlo:·; porqunn!() sOJ~jo
as rrfcrida:-:. 1}0rccnl:1gcn ..;, ~~os tern1os dr: Ord:·nl n." ~21
de· ;) do : :c:~::l!llbi'O de u;:io. :·onsid:_,:·allas vcnc: :w·n!os tks
l'illp!'CfW!los 1:o .Juizo c:n n'mnnJra(;ão do seu trabalho na
colmm,:a da t:ivida acíií'il do í~s;a::o, c ficando :;s üinlwi:·os,

de IJEC são doduzid;;s, depositados nos cofres lllliJicos para
garantin dos direitos dos herd•·iros :m~entes '' tio direito
eventual da Fazrmda Pu!Jlica ú mercssão, ealJc <J.O Thcsnuro
lis~alisar o pag:amen'o dessas ~Jor:·cntagens <.:··s refcriuos
cmjlregadr-:s, n p:)r isso n:1 ll:.yJtl!cse occ,urrcato não estú
a 1acsn1a l~az~·nda 0 1J:·ig::tia ~l pag-t1r a por!·entag8n1 integ-r:;.l
d::tS fleran~·a~ ar!·eeadt:HhlS pl'!O C'~-!~n:·ad1:r qt:~ H(~;.:l :dcançaJo,
r, sim o quo ll:o~ fúr d.t'\'i:!n :1qwi~ do L'it0 c abatimento
das quantia~ qtw :-HJlll'!lc 1ur:ce!rn::do d.cixrm"do ;·oenll!er ao~
(~ofr~~s_, tlevenô.n-se par:~ e. ...:~c Hnt prot:cdnr ao en!nvct(~ntr
rateiO.
Deu.~ GU;lrdt~ a 'l. E\~.- Gas urn· 81J1;eirrt. .:.lfa.rtins.- _\'S.
Ex. o Sr. Juiz de Au:;entcs da i" Yara da Ct'lt·tr.

~.

::272.- FA7.EXD.\.- E~!~.

DE M.\!0 D~

'RiR .

.:\:to so dcn~ coUrJ.!' O.!'i!Jaze::ageu li8 !JWr·:ado:·ia:' de;~.rli:1tla:-;
-1uando o faclü 11r·~v:er (il' ;Lifl:tl'll'-'b t· J ;-;~·niv~' e ,·:ttl~a:;
da vont:ldl' d1) 1l:•"pac!~cu:tc.

l\Iini~tL'i'iO los ~~,~·, wio' d;)
':de ~!aio J;• i87H. ·

F~:í:f~~1Ur:..

?Uo

-

dt~

:~a._\~: :Htlf•,<..:':t,

~!ld":l:~:ltl~ntes

.f:tneiro

e~r~

f;::?~ ~~1;rj:~t!r: i,{;.?.;;:\. ;~,~:1\. P.[u:~~ .}(~~( .~ ~ ~~.·~ s~~.1.::i·~1··~.i.\'l~)~(!~,:~:i(;~.~~) ri): ~:(1.~ ~
:,

l~Jl·•''~-,
.. i,.'c ·I·,(·\·.,
.,,l~.~~~ll;!·:~
..
.~,\·.·.:
{)'--~·:·..,.,· '.l!~\.::'-'(
\. i"~:;~-d" .. de'c-~s~~lO
])0. .,~·1',',
""
~ -·:--, · ' '
. . ·"
'Jo...., •••.• V••
VloJ
{.'..._
,~.
d
~ ~,_
dc~'a I::s;.l'e~uria (!;,:L (:c Out,,;J ·,~ :i! i imo. rp;:• •: 'C::Ot:· !h:·s a
n·stitui~·5o da ~1rn1azc~1agT:fll d~· in~1i:-; :;~n 111~~:~ !~ue pt:~a~--arn
1

po:· 30 J';irilo~ contt·ndo morin~, ,-i::~:n,; de /_:i!d:~~:lül nn vapor
[l.Ilcnli;n liohrn::;oltrrn t~ ~ubrrH~~iidt;s ~; Uc:..:;::;eilc p~·l:1s Ilí)ta:;
n. o~ 73i0 a 7:37~ de Sc·tent:Jro :i o ~Ell:.o iW;-::S;!dO, y isLJ d;.)~!~lftlf
a'-) :l f)' ftP ( 'J 'lfl 6<;··, dn 1{"
'1'1''''110 d(\ :n •1c Sp:cn1' '0
d(·... is6ol~ q_,:: c·' :1~o ie r(:l ~l: )g·~;r ~(.:)·;;.~;~;1 (]~~ ·aig·l: ~~~a .. 'é_,~- a ~·n1~aze;~~t ·_
g·ern, qnandu a t:Cill<l!'ll ;-tl.'·J:t do:' Oito dias jli'UVÍi'!' <il' nJTIUC!l·
eitl •lo St'r\"it·:_-. dtl H<·p~trti(~i.o. :~ c:1n~:1s indc .•ndcnt,·s da
V"Oatad '\ d~) d:;.:p::cflnct(• eu ;::·h~!1'-SC :lC~t~· :~a ..~!);: t!C:ll:~i·~·~ t;::(•
dt~ll-s(; <;-uE1 a:~ Uli"!··e .. d~j.i~:l!:..: l:(~:-".!)ae!Jad:~s ~,.:o:..: :·ceo:·i·(·~~le::'.
:;os IJt~r•f•s Je,:-:•!'Ú ~<~r l·rs~itu~d~t :t a.~·nl;!Zl~n:tg·e:!: :rua (l(· ~n:ds
1

1

0 '' 11

1

11

pagaram.
Deus Guardt' a Ym.- tJas1J(L' Siln·i,·a Jlru·ti,ls.- Sr. b·
spct:tflr da Alfandega uo J:io U<.' .Ltnf'i:·o.
d"d'\:.i'I:Pd'\:J"d"d'

:I.SR

DECISÕES DO GO\'ERXO.

N ~27:3.- AGRií:ULTUflA, Co:\Ji\iEllCIO E ODRAS PUDLTCAS.-E~I ~ DE ill.\10 DE 1H71L
H.eeoinmcntla que se n•rifiqnc se o:; cm]'rr~S"arlos d.ts c0wp.mltias de ~;str:ld:-ts
dt! ferro j:i. satisfizeram o .sd~o t!ó~ rcsjlt~di,·:,..: lit.;tbs 11:1 razãn d(!~ ~ ' 0 tlu:s

a. 2Vlh000. c -iiõ ~:a::;o ncgaHro. 1:1anda
deeL!r.l!' que l<Jcs Ycncün::nto.'i u:':o ~cr:·to ronsid0.raLlO.'i na.., futnr:ts lüm:tdas llú COlltJ.S, CllH}UantO UftC !trO\";tr('JH l.el' lJtl~O a•Jl1Cll4· SL'Iiu.
YCllti!tleHI.os ann:Iat·-> :->11pCfiorcs

1. a SClTi"IO.-.\". L - Diret;L;Jria da~ Obrns Pub!ica,.- Minist<ll'iu <lu,; Xegut;ios da Agrieltllura, Co:nmercio t\ O!Jr<t'
Pulilkns.-Hio dl' .Janeiro ew S 1lc Mnio tk l8i~:.

Estando ,;ujcito~ ao sello ck ::l ~"os titulo,; dos empn:g:~<lo.;;
sociedades anoaymas, CJUC jH.:n:cbem Vl'ncimcntos de
S!IJO~OIJIJ annuacs [J<II'ü cima, eomo ü e\.prcsso no art. i. o do
Bcguhnnento a <JUü se rderc o Deercto Jt. o IHíO, recomtu<·mlo
a Ym. que vcrillqw· se os cmtm~ftadm; da coutpanlüa da estrada de feno sob sua fbr:1lisn<;i"to ja sntislizerarn e,; te prcc.·ilu
legal; ~~no caso Jwg:lti\·o, cumpre <JUC Vm. ücclare :'t companhia, que os venrimenlos de taes empn~g:ados não ser;io consid,•rndo,.; nas futuras lomn<la,.; e aj ustt~s de c:onlas, cnlil ua n to
nüo provar ter ellcs satisfeito o tlito scllo. O fJLlC Vm. oiJservnrá ~trictamentc.
Deus Guarde a Vm.- .Joi"ío Li11s Vieira Cansansrio de SiJdmbú.-Sr. Eng·enlleiro Fi,;c;d da estrada lln f,•r-ro Jo Car<illgola.
·~
de

lguaes aos Eng·enheiros Fiscacs das estradas de ferro
S. Paulo c Rio de Janeiro, e l3nturiié.

N. 2H.-AGJUCULTGRA> COl\DIEBCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM 4 DE

~!AIO DE

18íí\.

ApproYa, provisoriamente, a ta.dfa tln pas ...;a:;ciro.; do l.·t da~::..c, c ~UllfJi·inH·
a:; !1J.ssngcn::; Jc ~-~ elas::; c, ua. estrada Llü !'erro da B;~hia ao S. Fr:mci::;r\1.

Sua :\Iag·c;;la<1e o Impt•rador, ~ll!cntlendo

;"t

rcprest~nta<~ã" da

superinteildoncia tla estrada dl~ !t•rrj da Bal! in ;1o S. Frnncbr:o, data1la tl<~ 17 <lc ~ovcmllro ultimo, c :'i' int'ormn,o:õ;'s
pres!adas nulo Enc;·enh:·iro Jbra! re:'p<Tlin> e ::eL i'rcside<leia
da pi'nvinêi<1., Ila ·por !J~·!~L ~pvrov:,~·, pn~~·isÜri~t:ncL:l~~, a t:trifa de lJas~~~gcirw.; Uc 1:l i:l:J.s:;e !lOS ttllTOS t1arue~lll3 estr<.tdn.,
que COIIJ esl:i lJ<!i\.;; ~1ssignadn. pelo Chet'o da Diréde>ria d~:s

Ollrns l'ublic;;,;; Jicando :;upprimiuas as passagens de ::2." classe.
Palacio do Bio tlu Janeiro t•.m 1 de Mnio Lle 1878.-Joü:o Lins
Vieira Cansmlslllil de Siuimúú.

'i'aheHu de pnssageir'os tle l." classe a

~tue se ref"ea•e
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DECISÕES DO GOVERNO.

N. 275.-AGIUCULTUBA, CJl\DIEHCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E~I q, D:c MAlll !l8 1878.
_\.·o Dircdor Ge::-:li tlo:-; TelcgruphcJ::: declar~::alo r1nc é cxt.cnsi"\:a ao!' pedi ..
dos de snppi·imeuto Lll! Yirc'res--<t. transmJss;io gratuib Cos ~c!~gran~m;J.s
soü:c a re111esso. ele gcncros para as provi;1cias tlagclla·.la.s pela. sêcca: -..

N. 29.- 3." Seccão.-Dircct:;ria das Olmas 1'ublicas.,l\íinisterio do:; Xegocios da Agricultura, Commácio u Obras
PubJieas._:.i.lio de .Janeiro em q, de Maio de 1878.

lJcciaro a V. E:<. para os devidos c!I'•:itos que ú l'Xtonsiva
a iullos o,; [;;muncios contendo pcdi:!os de supprimento c fot·!:cdnwnto d.; YiHre~ ás :Jl'tlYincins 1J:Jg-clladas pela ,;(\cca a
anlorizat,:ào existente vara '''t:: ,;ej:;!ll t!'aJblflittidos g-ratuiUtillCil1(~ OS te~CgT~Ullllla:' l'Ch!LVU."i ~~os SOCC01'fOS envü:dos.
D.:ns Gtwnic a V. S.- .lo!TO Un;; Vieim Cansansiio de
Sinim.bü.-':';·. lJirector Cor; I do~ TeJcgrapitos.

:i. 2/ü.-A~;mcr..;LTLinA. CC:!.I:\IERCIO E ODHAS PuBLICAS.
-E}; G D" ~B-'0 D:<: 1878 .
.ih:clara que tiC':(! ser considcrad:; ii~·!":~) e como Ltl li~a!J.(:a ei~l tpllas as suas
relar-G-:s, l!!IU. Ci'b.n~a de cti:· :)~· ··
Li~ ·: :·.:.; a~mos de iJ~ul..:, cncontr~da
;".:. porlJ. da t:<!S.l Jo Yi,:;ariu th. ·;.:-·uczh dt• S. 1\Iat:wus e por est~ roeu·
JLiJ".

:-!." Scc(:ão.-X. 1.-DirtY lvria c: r. Agr ieultura .-1Iinist·,•rio
uos Xegoci: s da A!:;Ticuitun, Cummcrcio e Obr. s PuiJlic;ts.Hio <I c .lancim em Gde 1\:fni) !lt: 18i8.

Illm. r :~,m. S:·.-lJ:•( !::ro a V. ~·;x. que, ,;cvcnd-) ser

('OJ~~id:.'I";ltl;: iir.l'C ;1 i·!'f::!!~.·:J <1t~

!';';;·

pl·,·.!~\ d1~ '!.: :l ~~i ii:CZ<'.S d1•

~,i;uL~, t~llGu:~;nt~l:J ú JlOi't~J (:n i·::.,;t! 1:,: rt~i,lt·iu;ia d1, \'i:...:~:rio ~~a
fr8gttezi:J ti•· S. M~tlwtt~, e l .,,. e.,!e re,·,J!IIid;J, COI<tO !;ti tluvn
Si'[' ll';tl;HJ;i Clll lOU<JS <IS SU<IS I'CI;wÕo!o': lit::illiltJ <tSSÍill: I'~JIUJJ
<ltdo o ollici:o du V. Ex. :lu :-i do m(:z liutlu.
lleus (;u;n·clt: " V. Ex.-.Joiu Lius Viu·,-a Causauslfi, i/r:
Siuiudní.- Sr. P:·e:;i,Je::te ú~ l'rovinl'i;; t!ll Espírito S;tlltO.

Hll

lJECi:iliE~ DO GOVF.i\X.().

N. :277.-L\IPER!O.-

E~I Ü::>E

;.r.uo

DE

Hiitl .

.\o Pr~si~:~!ltC üo :1lontc-Piu •:cr;::.! llc ~~cono::;ia Llcs Sl'n·i(1orC':' <lo Est~:do.
-:\llprora a Lb~ci~rro (1a mc~a Jllcna sobn; J. recLlmat:ão Uc D. ~\mclia
CIJ.udia Scrr;: Bl'lfort, j•Or scr-11JC ;tp!dicaYcl ;~ t1oufl'ina tio A'dso d:! :lG
Je J uJh·) de l~i;l.

2." Dircctoria.- jfinister;o dus .:i"egocio,; do Imperio.Hio üc Joneiro em 6 d: l\Iaio de 1878.
Illm. c E~IIl. ~!' . - E:n uf'ii:'i<> de 28 üe Fenreiro ulti:110
rommunicon V. E,_ 'l\'0- tendo rcqnerido D. Amelia Claudia
Sc:Ta Bdfort o :tbono da !)i'JlS;>o in~tituicl;J 1 101' ,;pn nwridu,
Hnvmnndo M:i!'Ct•iliuo ;.;un~'" Bt~lforl. \·isto hilvl'r elle rahido
l'ili t•stado d1~ iow·ur•~ ~~ assL:t St~r-llJ:; npplicavcl a decisão ele
qw· trnta u Aviso e:qwthlo por este Ministerio em lo de .Tull]l)
de l8i5, a Din•ctoria cl.·s,,: :;I::nte-l'iG incl:·;e,iu o t',!q;:t>:·imento por j(t tet· co::sit~r;ratlo r.:omo elimilwúu Llu quadro dus
sueios o marido da SLpji;icanL•, em con>CLJ:lC!lcia tla falta de
pagamento d:1s n·sp~ctivas contriln:it;õcs durante o tempo
Jll"t''criptu na.; disposi~·õ:~' por que
r;•ge o dito :\Iontc-:Pio ;
ma,. t~ndo a 'uppiicant" recorrido do despacho da Directr;-

'I'

ria parn a mesa plena, adduzindo uocmncnlos pelos qu:1rs
:tl'liY:'t <_[llC

n

~l!l:ttliua

;alta de

pag;;iil!;:!t:l

fura uevida lÍ ali<'-

nar:iio tne;:t:il dt; qun ~cu n;nrido esí.nva jú soiT;cndo nnt:nt>lle
tempo, a nws:na mesa pit·nn ,:el'i:iin em favor da recorrente.
l:econ!Jc•<·id:J, como,._,~::, ú vista d•Js docmt:entus ex!:ibidos,
fFW " c:,;o ~ajeito ~·· id.'alico ao <[:<c "oi a:-<sumplu do citado
,,,·iso, o Gov,_·rno llll[H'!'i;;f appro\·;: a der.:i,;ão tla :nt•sa plena.
Devolvo 11s JWpeb tjUJ acomp:mlwram o o!:icio 1!0 V. Ex.
lJeu' Gnanli; a V. Ex. - Carlos Leoncio d:' Cm·t·alfw. Sr. i'rcsirknle do :\fonte-Pio Gcr;1; d·0 Econo:;Ji<t :lo' Senirlorr·~ do I<:,; ta do.

!J,•(·!ara 11nn :~c h:-;.;;-: d;~ p:d1··'";'.-: '11'\"0J':Join;:. de!' .\r.-::•:1:tl d(• 1;ll .'t't':L da Cc'n-1(' o :to

se acl;:t ccnl\!li':•llenrli.J:l ~~~~ ·~~;~-.o:d :k S•.~rvi::Õd~~ tnar, de~
dn nc~ui:IJ!l','lold (~(.! ! 1J ~~~~ ()[!J.;JI~fl) L\c: J~'7':2.

'(ill' lt'.t1::

o a!'l.

·Jt)Ji

;\!iiJ isl••rio do: N:~:-·n: io.' da(; <II'!T,\.- Ri{) tlc J:•1wiro,
\l :'.iu de 1~7rL

(i

de

a rm .. p~ra seu coilitt~cimenlo c em resposta :1(}
;:JHrit' n." 98 tJp '17 rit: Abril altirllll, f(UI' o AvisiJ Ul' :25
rlaquelle mez niío determil1!)1! nova redut•t;iío ll:l marnja
desse estabelecimento, mas sim o cnm]lrimento do que fora
Dec~/;1;·o

Sl'll
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di,ovosto no de 8 de l\Iarro anterior, pon; uanto a classe de
Ji<ltrues nrYorados niio se acha comprl'!wntlirla no w·ssoa I do
serviço 1lo mar (art. 106 do Hegulamento dl) 1\J de· Outubro
de 1872), nem no citado avisn, pois são HOIIICar·õ,·;: aer:itlentaes
e tram;itoria~, proveni•.•Jtles das n:•ccssid:uk•,; llu orc<~sião
(:1rt. 107 do dito regnlamcnto), n que iJ<io rlào direito a nngmt·nto d1~ \"l'lH.:i1nentos, co:no se Yl\ da tal;ella anHe'><l ao ll18~mo
rcgulameuto, oade n~o Jig·ura Sl'lllellwnte classe.
Dc.ns Guarde a Vm.-;lf,tFIJne::: ,folh·rcnl.-Sr. Diredor do
Arscual ele Guena da Côrtc .

.:\'.

279.-GUEJUU.-]~~~

6 DE

~L\lu DE

18í8.

a~ T!lc~ollr;uias Uc FazcHJa, nãü olJslanlc aLleUtll'J'Clll ;'t:; ordc11s
cmanaUa::;. das Prcsidcndas do prudut:ia~, dcv:·m Uar irnmcdiat~l:lretllt.\
t.:onta ao ~IinisLcdo da. Gttcrra Lias llUYid~s orisina.Uas 110 p:lgamcuto c Jist·.a-

Jlcclara (lUC

lisa0ilO das dcspczas

~uilitan•s.

:\linistcrio do~ .:\Pgocios da Gncrra.-Hio dt: Janeiro, !i dt·
:\I aio de i878.
Manda Sua :\Itlgestnrle o Impt)i;Hlor. por f)Sta Sccrel;1ria du
Estado, declaral' ao In~pcctur da Tl!l)~our;tria :11' Fazc•tnla da
Provincia do l'iauhy, pnra ~cu ronlwcimento c em suln·~~o ~~~
~cu ollicio de 8 de ?llarl:o ultimo, que o~ Olliei:u~s honornrios,
da Guarda Nncional c reformados do Exerdto, que srrriram Clll
conselhos de guerra nessa provinda em Ago:.:to do nnno JI~IS
~arlo, c de que tral<1 o dito o/lir;io. lktlllllisJJCn,:ados de n·p<1r os
venriment•JS tJne illcgalllli'lllc lhes fora111 <iiJon:Hlu:.;, por is,.:u
•! uc os rcrciJcratnt·m hoa i'é.
l\Iamla. oulrusim, 11 Jil<)SIIlO }.tti'·u,;Lo SCI·iltnr dccl::r:11' ;1o dito
Impel't:n· lJUI', não oiJ,.tantt· aclf'Hdcr ús ordens em;: nada~ d;1
l'rc~idencia da provinr:iu. dt·vc dat· i::tiH!·r!intnnlenlL' ron!a ''
t'Slü l\Iinisi.t•ritl da~ dmida,;or!:~·illatl<l,; nu p::g;Jll1Ctllo ,. iisl:.:tlisar:ão das despt'za:; ulili!.nres, ;1lim d;· ~,,r;·;n tldiniliY<illiCJJl<'
rcsDivilias pelo GD1Cfll~ J:;1;•:·rial.
Jllarqutz d:; Jlervul.
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:'\. 280.- GUEHBA.-E~I
ProhiiJc que sejam

o DE l\L\.!0 DB 1878.

cmprq.~ados Officiacs honor;lrios c da Guurd::t :\aciona!
em conselhos dó. guerra e em outro:::..

Circula1· .- }\!inisterio tios· Negocios l1a Guerra.- lHo de
Janclro, li de Maio de lt:!78.
Illm. e Exm. Sr.- Fic:mdo expressamente prohibido em·
preg-ar os Officiaes l1o:v.Jrarios e da Guar·da Nncionnl em conselho,; de guerra e Ctii ontros, ain:la que na falta de Olliciaes
clicctivos e reformados do Exercito, sem ordem prévia do Govemo Imp•.tial, «s,;i:n o dedaro a V. E'>:., para seu conhecimento e exGCLl~·iio.
DcllS Gu~!rdc a V. Ex.-1llnrqne:: do Jiei"rul.- Sr. Presidente à a Pé"OYi ncia !lQ. . . • • •

N.

281.-GUElUL.\..-E~I

6

DE :IL\:0 DE

187S.

Doelara que 2 1s Com:ll;lJlÜ<J.!:lc·s Uos corp0s ~ que i~umLc illclttir H05 ~etliJos
llL', J:arJ;1rnc. to 11ar~-.. as .~i.!:tS pr;::.~as cei·to nw;1ero de peças para o.s: recrutas
!l~iC

i;.ossa;iilCr.

i\Iinist3!";'l llos x~QOClOS da Guerra. -mo de Jnneircl, Gl!e
l\laio teu 1tli8.
'Illm. e Exm. S:·.-D;cla;·o a V. E:-;:., para,;(lu ci!nlu·ci;Jll'nto
Iins coevenicntc·s, que nit:.> p,·,tlc se'!" aw~~ldidu o pedido de
fard::iilC'1[1; Jl<ll':l \" •::r~· ~;;s, as:;i:;:mdo ;H: IO CllC~fi"l'gado clu de)iO:<ilo de D'·Up:os i:elliens drs;;a nrovincia, Q qt::.c aeo1~:panlwu
() omr:io ele \T. Ex. (;() l':l de Abril <tl"~i!nO. ~o:J o il. o 6. !JOl" isso
que. ~dé1n (:0 cxa;.::LT~-·--~~ (~o n1c~ino p~·tli1lo ·iil;·u~npetei1icn1ente
r,·ilo w~lo t!ito ~;nc:LT:>' a:lo; pois aos Comm;mdanlcs d·Js cMpo~
é. t1Ue incu!nlJ~ iilCL~:~· lVJS f)Odid-Js de flu·d.;nnen:o jWl'a ns suns
vrat·as certo numero llJ pe1:as pal'a o,; rec;·utas quu puss;Jitl
ter~ :1(~cres~enclo qnt~ ii.Ji' t~sLc Jiin1~terio jü forD31 tL~1das Ú:-3 neet•ssMias .J;-o;•i(le;:ei<<' <>iim <lu t:ue n::o scj::m aceitos volunt:~rios eom' :~e,;liHJ ;ws coqJos ;•lÍi ec'\;Kiot!;.dc:;;, c1;jo p:oss<H\l
este.) a cGm:>:eto.
~~

Deus Gu;trdc .1 v. l~x.-.ifUI"ijW::; tlu !iaw!.<iua:.e lia Provi:lei::t f.!_, ::i0rgipc.

Decisõe~ d.w
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X. :282.-FAZEXDA.-E~r 6 DE ~!AIO

DE

18i8.

Trata de nm recurso, de tHlü o Tribunal do The:;ouro não tomou coulled~
mento, rc:iath·o U. da:;si1il'~0ITO de uma. parlida. de papeL

Ministerio dos ;\'" .;gocios da Fazenda. -Rio rte Janeiro em

fi de .Maio dtl 1878.

Gaspar Siln~ira Marlins, Prc~idenle do T1iiJunal do Tl:e·
souro J\acional, communica no Sr. Inspt~ctor det Thesonrari<~
de Fazenda da Provincia tla Bahia que o mesmo Tribunal
resolveu não tomar conhecimento do recurso de revista,
transmittirlo com o seu oJiieio n. o 1 tle H de Janeiro ultimo,
intef]JOSto por Luiz T::rrplinio Lia decisão da AI!"andega da
dita ]JJ'OYinein, qun elassil1con como • papel para desenho "
sujeito <Í taxa dn 160 réis o kilogrnmma, nwreada na primeira
parte do nrt. 753 da taril'a em vig-or, a mercadoria que o
recorrente submett1•u a dtlS!J<iCiw JIC!a nota n." 2! H de 1:3 d1l
Xove111bro de 1.8ii, como « papel para impressão , sujeito ú
taxa de 20 rtlis o kilogramma, na fórma da 3.• parte do ci·
tado art. 753; visto u~o >c verificar qualquer das hypothesc;-;
1lo nrt. 761, ~ l.", do Regulamento de Hl de Setembro dt•
1860.

•

Gaspar Silveira BlaJ"tins .

~- 28:3.- FAZE~DA.- E)I 7

DE

mw

DE

1878.

J. ~.dlc,:.;-<H;i.\o de J1ão :-;c ter utilisado J~ tcrrono:; af,~;:·;ulo~ não allfOYt.:it.l ao
foreiro, para iseut;J.r-se du lJagamcnlu dos rc~pccti,·os fúz~?:-:.

:\finistcrio dos I\egorios d:t Fazenda. - Hio de .Janeiro em i
d c ?\Ia i o de 18iH.
Gnsnnr Siln•irn l\fnrtin:<. Presitlentn do Trib:mal do Tlw~anro ':\acioJwl, comnnmii·a :to Sr. lnspeetor dn Thesour·;~ri:~
1!1~ Fnzenua da Provini'ia rln Serg-ijJC q11e l"ni indl'f,>rido o 1"1'·
ifl!Cr-irncn!o, annexo :1n o'Ctt oftirio n.o :i{i dr: 2i de l\"OI'l'lllbrn
de 1HiG, em que Gonrnlo P:11~s dn .A7.<)';cdo e Almeida pedira
ser relr·v~do do p:lgnlllento do~ f<iros ele ~eis tareí"<lS tle tcn:1s
qne, com mais qu:~tro. ai'orou no c\Lincto encap1~llndo dc
Santo Antonio do Aracnjú, vbto niío ser atll'nrlivel a alleg;,ç~o
llu niio sr! t1~r <~'lfOreit:1do das dit.;1s seis tat'I'I"<IS, pois llt'ssu
caso rl!Jll)lria-Jh,: i'''dir desi~kn~ia do re;;;~et·til·o afor;Hu·,'Hl<l,
alim de :'C I' eoncoi!ido a outros (rue o pn,!cndr-s,;em.
Por rsta r'ccasiiio r:commcuda ;w dito SI'. lnspeelor IJll<l
oiJriguc os ilttru>o:.: que se ;::·i:;un c;;!;dwlccido~ na~ tcna~ tJ,•
qne se trata <l ;il"oral-as; e n_o caso de Stl_ rer.:usare;u :1 t:':<o.
lll<l!lde pô!· a~ 2m lia~ la pulJJ tc:1, fJam l'ste ilm.
fluspar Silcâm Jfarfi11s.
·•"d"crtf'-f\d"d"ifo

195

DECISÕES DO GOVERXO.

N. 281.-AGHICULTURA, CO}IMERCIO E OllHAS PUBLICAS.
-E~I

8 DE

MAIO DE

1878.

ApproYa o acto do Engenheiro fiscal tia estratLt de ferro da Bahia ao
S. Francisco, cxcluintlo (lo cnstcio da mes1i;;" "!.: 100, mantladas abonar ao
occrctario da directoria por scryiços •1ue lliz terem sido prestados na
Corte c P.a Bahia.

X. 8.-1." Sccçãu.-Directoria lias OlJras Pu!Jlicas.-l\li·
nistl\fiu tlos ::\egucios tla Agriwltura, Couunercio c Obras
PulJlicas.-Uio de .Janeiro em 8 tle Maio de 1878.

111m. c E:xm. Sr.-Hespomlendo i"t ronmlta, que a Y. E:-;:.
fez o Engenheiro fiscal da (•strada de ferro tia Bahia ao
S. Fr:mcisco, em officio J.e 12 de Abril, rJne, por cópia, acompanhou o sen de Iii do mesmo mcz, solJ n." 3'í, tl respeito da
gratiticar:ão de ;f" 100, qne a llirectoria J.a compan li ia em Londres
abonou no seu secretario, por serviços qun ,;e diz pre~túra durante snn cstaJ.a nesta Cürte c nessa capital; Llcclaro a V. Ex ..
quu bem procedeu o dito 11scal, não admittindo essa despeza
na conta de c;usteio; e realizada sem prévia :mtorização do
f;overnu Imperial, H~o ]Jt'ldc ser approyada.
O que V. ·Ex. fm·ú constar ao mesmo En~enl!eiro fist;a\
JWra os J.evido~ efl'eitos.
·
Deus Gttard·~ a V. Ex.-Jorio Lius Viuim Cansansão de
SinimM. -Sr. Darão !lumem de l\Iellu.

:\. 280.- FAZE :'IDA.- E}!

u DE

)!AIO DE

18i8.

0::. I)Jiidaes inferiores tlas t.:ompanhia::; de guartla::- 1Jas .\IJaode.~as.)tâLl potlcJH
ser non1eados ::;em eoncur:-;o, para logarcs tle L~t ~~ntrilílc-iJ..dà:-: Ht•partirües
dl~

Faze·!tda .

.'IIini~teriu dtJs :\'t:\;'t.JCios tla Fazenda. - Bio uc Janeira em \1
J.e Maia de l8i8. ._

Gaspar Silveira Martin~, Presiuenlc U.o Tribunal do Thesouru .:'\acionai, comm uuica ao Sr. Inspet;lor da Thesour:1ria
dn Faztmtla da Província do S. Pedro llu Rio Gr:mde do Sul
que roi indeferido o l'l'IJ uerimeuto, anH(':Xu ao sou oflieio
n." -'18 de 11 J.e l\Ian:o ultinw. l'tll nue SeYeriun M:wricio Gon·
!:;l!res, S;1rgcnlo dtt ror:.:a tios guarilas da A_lfnmlega J.a ci1\a~le 1\u Hiu Granue, ]1edim ~er nomeaJ.u Ullit;tal de Dcs~arga
'""' lllCW1<'" All'andC'f.!'<t; Ybto nii.u ~~~ tt:r Jnt)strallo lwliili\<1(\o

19ü
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o.•m eunL:ur:;o nus nwteria:; exigidas para esse CllllJrego pcío
Heguhtmento annoxo 110 Dccre!o n.o 6::272 de 2 de A.~ostu C.e
l87ü, nc:n se acha:· comprdwndido n.~ cl:eep(·iio esl;;be!e:.:iua
lJelo <H'L il5 do eitnclo regulamento, que s:.i se rc!·cre nos e:!:J!I'l:g<:dos mencionados 110 art. 51: e seus paragTapiws, e não
aos Uiliciacs de D-:SCi!rga.
Gaspw· Silveim :liarl<'11s.

~- 28G.-.H.iSTIÇA.-E~I 10

DE

mw

DE

1878.

1." Secçiio.-Ministerio úos .l\egocius da Jus!i0a.- Bio de
JaHciro em 10 de Maio de 1878.
lkdrtru a V. S., para os flns con.-enienles, que uilo poden1
~~·r· concedidas rum Yencimentos aos Comrnandant . ·s do dis-

;rictll~ c guardas urlJanos as licenç~s de que trata o art. 2:!.
do Decreto n. o Jii98 de 27 de Janeiro de 18iiô. lieando, porém,
~alvo o pagamento dt~ m•'tadc de taes vencimentos aos ditos
gua;·das no,; c::~os du 1110lestia, conforme a expressa l:isvosição do art. 20 do citado deereto.
.
Drns Guarde a V. S.-Lrtfa!Jelte R'Jdrigues Pereim.-Au
::Ir. Dr. Chr·ft! de Policia ela Côrtc.

:\. ::!~i.- .\GH!CL'LTUJ1A, CU.\L\!EflClO .E UBI:.~S PüDLlC.~$.
-E.\! i 0 DE j!AIO DE f8i8.
l';·l1·;itkliL'Í<l .'uLrc J. .~ub:J.H~·a da ~<l\(L J.eYitla p;:d,t e:\!•C(~j.;úu Jc LclL·gramm;.t~
n~1:>

!inJ!as do E::.ta.do. ·

.-- -

S. ;J(J.- :3.• Seerão.- D:rectori~t das I:JJras Publica:;.·ML.i:-:teriu dos :\'ugo"cios lla Agricultar;•, Cummert;Io e UlJrrts
l'ublicas. - Hio de Janeiro em 10 de .Maio de 18íS.

De conformiüntle com o que propoz V. S. êlil oflicw de J 1
ue A!Jril pru:-.:inw findo, expe(;a V. S. as l•fl·cisas o~dens r:ara
'íue d'ora l'm dwltlc no talculo r,;.u·a a cohranç:t dd t:ua
devitL Jlt'"la e:o-pt~dirão tlos telt:gramJua;; HG< lin!Jas elo E;.;tado
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seja OlJSCfV3!]Q 0 dispOStO ll0 § i. 0 UO~ ar:;;. J.° C 7.° C~~ 2. 0
a H do nrt. 31 da co:wcnf:iio internacio:J~ll de S. Petersburgn
á qual ('ld]ledu o GCJverno Imperial pelo Decrcso n. o 6901 d.n l
dl\ Outubro ultimo; convindo que var;< conhecimento do
publico s:-jam feitos com a devida antr~ccl::mcia c r,·pctiànmentn o;; annuncios ncccssarios.
Deus Guarde a Y. S.- .Joiio Lins Viri1·a Cansansi/o dr•
Siuimbú.-Sr. Director Ger<Jl 1los Te!l·g-r;lpho,.

X. 288.-AGRICUJ.TGRA, COJE\IERCIO E OBRAS PUDLTCAS.
-E:\I

10

DE )!.\!0 DE

1878.

Dccl:1~·a

f[UC' nenhuma illOdifica~ITo pôde ser feita :'ts t3.rÍÚl~ da e:-:tro.(Ll de•
ferro de S. Paulo c Rio U.c .TauQiro sem antoriza<Jío do Go,~crno.

1." Srcriio.-Directorü (l<Js Ol1r<Js Pnhlicas.-~finistrri<:
1los Xep:ocios da Ag-ricultura, Co;m:!c;·cio e Obras PubUcas.l\io ue Janeiro em 10 de l\Iaiu !lc 1878.
Iilm. I' E-;m. Sr.-Tendo a Direcloria da Esirad[, ue ferm
D. Pedro H t'tazido ao conl:ccimento de~ te Ni:1isll'rio :1s mo<lií1c::::õ,~s ús tarifas em Yi~·or nn estrn:ln de f:;r!'n S. Pa:do 1.1'
Hin de J:.'d1Ciro, que a rf~~pccnv:! suprrii1tendl~~u-·in l1presrl~lnu
;l Y. Ex .. c!edaro-l!JC, para C[liC rara ('01Scci" ú illCSlll:l snpcrintcndrrrcla. que, no> t<;t·mos 1!:\ e:ansrc::: :\."~i." infnr, d::.'
:n~nexasno D••rTolo n. o :.iGOi de ::2;i d;: AiJ;·i! de !8i!J,. J:<·nllnrna
l!lodi:ií·r~~~:1o póde ~er feita ú.::; tnr!fas ~Cln que preei•dn ;~~!:ori
z:~ç;w Oci approY:~çi"'o do Governo, o w::·. port:m!O, <1C\'C ::
rnn1p:1nhi:t n·qucr;IJ.' ns alter~:t0es que _julgai' conv-enic~Hte
'::zer, por inknnedlo do Engenlwiro fi~cal c dessa Prr;;illcnein,
:\!lm dr; '!lW che.~·ue o re;merünen!o devid:1;nen1e inform~r1lo
:"t prc::;l'nç~ dr: Gon·rno, c possa este rcsoln·r como f<'Jr mn i~
:1ecr: nrlo.
Drus Gnnrdo n Y. Ex.-.Joiio Liu.~ T"ifim Crrnswrsrlo ri c
Sinimúà.-Sr. Presidente dn ProYincia de S. ;>nulo.
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N. 2B!J.-AGRICULTüRA, CO}IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E~I 10 DE MAIO DE 1878.
Rcsoh·e que a commi,;to do exame c ajusto das contas <la esl.raJa <le
ferro .do Carangola funccione na cidade de Campos, sede <la ·,iircctoria
da respect.iya companhia.

~. 7:5.-1.0 Secci"ío.- Dircctoria das Ohrn~ PuiJliens.l\Iinisterio dos Negocias da Agricultura, Cornmercio e Obrao;
l'ublicas.-Bio dt\ Janeiro em 10 de .:\raio d<: 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Tendo a Companhia da e~trada de ferro
do Carangola a séde de sua directoria na cidade de C:ampos,
de conformidade com o nrt. 2ti dó,; estatutos approv:Hlos ]ll'lo
Decreto n . 0 5889 de 20 de l\Iarço de 187i.i, e representando a
mc:;ma directoria a inconveniencia de 'erem conduzidos scmc~tralmcnte para esta capital os seus liHos e documentos
para serem presentes á commissão de exame e ajuste dr,
contns que deve fix,1r os juro> :ilian~:1dos e garnntidos docapital emprcgndo na construcçi"ío das obras dessa estr:•da de
ferro; reso!Yi, que a commissão passe a funccionar na referida cidnde, do primeiro de Julho deste anno em diante; e
rogo a V. Ex., que se digne de expedir as nece:<sarias orrlens
allm de que o Collector de rend:1s geraes d'alli farn pnrte da
mcsmn commissão, que se rcunirú no começo de cacla 'eme'tre 11ara desempenhar os seus deveres.
Deus Guarde 11 Y. Ex. -João Lins Viâm Cansansílo dr'
Sinimbú.-A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Gaspar Silvrirn Mnrtim:.

~. 290.-AGRICULT"GRA, CO.MMEHCIO E OllHAS P"GBLICAS.
-E~I

10

DE ~!AJO DE

1878.

ProyiJcncias ;',cerca Uo rxtracto do ponto mcnsa.l que as Rep:utir.õc::: ~nhnr
Uin~d:t.; ao 2\Iinistçrio rcmettem ao Thcsoaro N:1cional.

Ci?·culm·.-1." SeCI'ão. -Direetoria da> Obra~ Pu!Jlkas.
-i\Iinistl'rio dos Xegocios da Agricnltur<l, Comlllercio e Obras
Puhlicas.-Hio de .Janeiro em 10 de :\Iaio de 1878.
Para satisfazer a requisi~~ão do .Minbterio da Fazenda, feita
em Aviso de 30 de Abril woximo passade, recommcndo a
Ym. que, no extracLo do ponto ouattesL:tdo rrue mensnlnwntr~
rcmettcr ao Tliesouro 1\"acional, declare: 1. ", o motiro das

Hl9
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faltas ilo.; cmpregatlo:; seu~ subordinntlm:, e se P~tas silo on
n~o jnstificad~1s por Ym. ; 2.n, <rn::mdo o cutprcgatlo e;tiver
•·m commiss~o. ou impedido em virtude de lei ou rcg-ulnnlf\nto, a natureza d<~qnella e a causa do impedimento, alim
de coHhceer-~e <ruaes os vencimentos a <rue tem direito.
DC'u~ Gtwr•lc :1 Ym.-Jorlo Ling Virira Cansanscio de Sinimbú.
-Sr. Dircctor dn Estrada de ferro D. P•'dro lJ.
!dcnticas no Engenheiro em chcf•• do prolongamento da
mc>ma e~trada dP ferro e ao chefe da commi,,;:io a~trono
mica.

~.

201.-AGJUC.ULTüil.A, r,mniERCIO E OI3TL\S PGDLTCAS.
- AVI.'O DE 10 DF. )í.\!0 DB 18i8.

Dcrla!'~

qnc os rmprc.!";.ulo~ da~ rnlonia~ rxrrccm logarc~ de commi~s:"io, r ~r
tornam J.igpcnsan:ds drsdc IJilC Se- anst'r. tam do srrYi~o para f]llC foram clta·
J~wdos.

X. 20.-3." Secr,ão.-Jfini,;tcxio rlo~ :\cp:ocios da Agricultma, Comutercio c Obra:; Pub!ic:1s.- Hio ele .T:mciro em iO
d•: Maio l!l: 18í8.
Illm. c Exm. Sr. -Em offieio de 21 de ~Iareo communica
V. Ex. quo, não liw pare1·cndo applicayel ~1os nte"tlico~ das colon i~~ do Estado a disposição do Aviso Circular 1lo :\I i nisterio a
meu c:1rgo d1: !J d.: Fevereiro proximo findo, rlclibcrúra con<:e•ler no ria co!onia Conde tl'Etl, Dr. :\Ianoel Pedro Alves <lo
IJnrro,;, mez <'·meio de liecnc;n, sem vencimentos, para vir á
C,'n't•: tra1ar <l1; seus intercsst·~. E1ll resposta declaro a V. Ex.
que o refcrirlo avi,;o, orui'Hando <JHO não se conc1'dam licenças ao:; mnpreg:1dos q1w scrYn:n ll:is tolonias, foi expedido
ju,:tauwnlc para reg·nlar o ~ervi<;': ncssns e~ta!Jclccimentos;
Yisto cnn1n, c:crulo taes ClliJ1l't>:.!·allos meram;mtc dr· commiss~o.
tnrna::1 -,:e di:;pem:nvei;:. rlcsde que ,;u au,;entam uo sm'Yiço
]'nl'<l o IJLtal fonm1 cham:ulos.
DL' li~ Guardu :1 Y. Ex.- .Jm(o Uns Vir• ira Cansanstio -~
"?imúú.- Sr. Pre,;irlL·nle da l'rovint;ia do Hio (;"
toSAl~~ -- "'-
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N. 292.-AGRICULTURA, Cü:\IMERCD E OBRAS PUBLICAS.
- EM H DE ~!AlO DE 1878.
Ao Dircctor Geral dos Telc~raphos.- Rcsoircodo sobre a dat~ de que derc
ser contad~ uma licenr.a concedida po1· cst1: fJ :liste rio ":t 1 m cmpre!-rado
'1ue achava·se no gozo de uma lic:•n0a conrc1li !:1 pelo Director.

N. 3:3.-:3." Seccão.- Direcloria dns O!n·as Publicas.-l\Iinisterio dos Ne~·ocios d;1 Agrieuitura, C' :nmercio e Obras PuJJ!icas.- Hio de Janeiro em H de i\! aio de i878.

Consultou V. Ex. em seu officio de li do AJJd proximo
lindo, como devia considerar o Jnspectur d<) 3.' clfl~se B~rnar
do Xavier da Silva Brandão desde o din 5 de .T:lneiro e:11 que
terminou a Iiccnçn de ia dias que lhe fóra concedida por essa
Direct:~ria, na conformidade do regulam nto vigente, at S o dia
\1 de l\Ic:rvo em que deste l\iinisterio o' tivera uma Iice:l(;a uc
dous mczes que requerera c~t,mdo a!nJC~ no gozo daquella ; e
IJcm assim l!e qumdo Se~ devia coata;· essa noV(! Jicr;1'.r.a. ou
se dc\·ia ser cou~idet·ad:J. sem clicito po·· ter decor:·ido da data
uo pedido ú d:: concessão um lapso ele :,cmpo maior do que o
prazo in:jJetr:ldo.
Em r<>~po~tn declaro :1 V. Ex. que ac~ando-se o empregado
em qti!!.Stãu no gozo de uma liccnrt~ legal· H:mte concedida quantlo requereu nova liccnr:a do Governo lmveriaL esia, sc:n cE1bargo dn data da conccs:.:iio, deve se;· considcr::da em continuavão ~~ comél prorogarão da outra quo n<io pócb ser in~crrom
picirr como não o foi a o·Jfcrmidade quo a motivou.
Deus Guanlea V. Ex.- João Lins ';'iâra Cansansrio de SinimúU.- Sr. Director Geral dos Tcle~raphos.

~. :'29:3.-c!~.GIUCULTUBA,
-E~l

11

CiHiliiERCI'' E OBRAS PUBLICAS.
18i8.

DE :,r.-\.!0 DE

Prohibc ::tos Pirectores de colonias a cmissilo
-----·· mcntos.

1!2.

;-a.les para acu(lit· a paa-::t·
---

X. 3G.-3.• Secção.-Direc!oria dn .-\Qricultu:·a.- :\Iini,:terio dos Xcgtlrios dn Agricultura, CotLmereio c Obras Publir;:ls.-Hio de .Janeiro em H <lc l\faio d3 18i8.
A' vista do que V. S. parUcipou. rrf.1rindo-sc ao officio do
Director da colonia Blumenau, de 2:-; de Marco ul.imo. áC'~rc:1
da ~l~liberaçiio que tomára esse funccionar1o; :;olJ ma 're:;ponsabJIIdade, de emittir vale~, como r~curso pro "isorio para
[lttender a reclmnac:ões de colonos, dcclnro que ~ Presidcncia
<lc Santa CaliH•rina, havendo ultimamente nberto o credito
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ex.traordinnrio de :lCO: 000~ para prover a.:J serviço a cargo da
verba-Tcr:·as pubi ·~s c cc!rmisaçiio.- acha-se habilitada a
efTectuar o pagamen'o do cpe s•~ esth·cr a dever aos ditos
colonos, c, ~10rtanto. desnec ssaria, além de prejudicial, se
terna :~;.ueiia emis,~o.
Por esta uccnsi;';o recommrmdaní essa Inspectoria terminnntemente, tanto a ess,• umw 2Ds c:1t:·os Directores de c.olonias,
que, em nenhum ca.o. reco•· ·am t. semelhante meio, sob pena
de ser processado na fórmr.
lei aqueile que não cumprir
rcstrictamente ns or(k.1s qur~ Bobra cstf\ assumpto vigoram.
Deus Gearde a V. ?.x..- Jo~To Uns Vieira Cansansilo de
Sinimbú.-Sr. Jnspc.c!·Ji' Gc;·al d·•s tern:s e colonis<tção.

ea

N. 291.-JU2:flÇ.\.-EM H

DE MAIO DE

1.878.

O Dcscmbariador tem rcsi. :~r,ia {orçada ;,a sé de• da Relação, e s6 póJ.e ser
cõilsl3êiâd0como haYendo :.·an.3il!mb:o 8 exercicio, depoi:; da licença e
qt:.ando presente 1~0 lO'!é'r o·:Je fuilcc.i·--nar c Tribunal.

L• Secç:io.-~.lin; ~;<o uns l\'c;ocios da
Janeiro em H de :Ma: Je i878.

.Tusti~a.

-Rio de

liJm. e Exm. Sr.- ·":orr:. n offii'h n. o 4 de 2G do mez findo,
traa,:mittb o Ins,)ccc.:, J~ ·:·;:eso:rari<1 de Fazenda dessa vroYinda o r•~querirne:·'" r;:. rJilC í' ;)cseiabargador Manoel Tertuli:•no Thoma.:: H: nr·r;<:Js recorre d 1 dt·cis~o pela qual foi
iné'il!at:o para rccor 1· ao c.;i'r;o d:.queí!a Repartiç<io a quantia
de f[\1:1? ~nta e tres ;;ri •~ •.;ez n;is, impt.rlancia ela gratillcação
qc;.: l!~d~virlamw;te :-,;c(·b; a, rt>l;!liV~ ao período de 2'1 n 3i
d·· .lant·i!·o ultimo, ul·e.c;a:'!.do lwver rem::.nciado o resto da
lkc~H:a que obtiver~, c; ;:eass<.:rn!do na cidade do Juiz de Fóra
o é:O:<'rr·ido d:; s :n c rg. ·, pl'!o ;·unrlrmento de ~char-se no
te;·;-itm·'" da proYinc· , c ninda n> período das fúrias do foro.
llc·el~~o a Y. 8\...
ar,: sn:1 inl•·IIL ;•ncin, e afim de faz'lr
cm:st:tr ao refe:·ido I s:J:•ctc:t e ac pet:l'iGnnrio, que não procr~clc a -·rcian1~v.·ãn, t~ ·ui ;lcert;H1a a clcci~:ío da Junta da 1nesn1a
TJl;,scErnriD: po ... qn:u~to •· D.:se;~;!Ja:c:·;,dor tt'm n·sidencia rorç:·rh n:t súdc da Hnh .. :ío, u setdo mt•:nbnl de aw Tribunal
C:liL~c~ivo, fóta do <J tltl J,•ixa r],. t·xerccr as funcrões do seu
car.c;o, n::o póclc sei' c n:<id:'rado eomo hnven.do reassumido o
cxe:·ciciu àt•pois da ;;,·;n :a, S('n5.o qtvmdo presente no lagar
om:e L.ncciona o 'fri.,a;wl.
Deus Guarde a V. F>~.- Lr1{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. P:·csidentc d~ P:·ovincia de Min3s Gcraes.

Deciõões àe 18i8.
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N. 20.).-(;l~EIWA.-E~! 14

DE :t!.\10 DE

:1.878.

Dcclar.l,(JU2.~s os Offid<tt'" {jUC Jcvcm pcrcebcr.grat.iliclrilo para alng~ICI do
eriado~ n. que se I:êfei·c a Circular t!c 1 de FcYerciro dostc anno.

Ci?·culrrr.-l\linistcrio rln~ 1\Pgocins dn GncJTfr.-Rio de Janeiro. 1'i de l\Iaio de 1878.

Tcnuo-sr• impug-nado em alrnrmns Thcsournrins de Fazend~.

ú vi;;ta da Circulm· dn 1 de Fevrm~iro do corr::mte anuo, o pag-;rnwnto dn g-ratilicar,~:io marcau:1 pela Circular de :l e Avi,os dí' ;;

t) H de .\Iarço de 187;) para nlu;.;nel de r·riado a Officiaes fJUP.
~~mlJOra arreg-iJncntatio~, n~o estão em sr'!'Viço ctreet ivo dr
~ens eerpo~, 1\Ianda Sua 3[ng-cstadn o Irnper:1dor. JlOr e,;ta Sr·eretaria de E>tallo, dec!;:rar· ao .InSJl:·ctor rJa Thesonraria dr•
Faz~nda rla Provincin àe ......... , para seu eonhecLnento e
devidos l'fl'eilos, rJUe a referida g-r:r tillcaçiio Jeve ser al:on;~da
a todos os Oiliciae' ;rrn·;,!·imentados IJlW sirnm1 em corpo~
1amhrm arregimentado,, ainda COJ!ltl ::Hldido~ OLl aggTt,g·ados,
uma Ycz quo 'eja por eom·enicncia do 't·rl'ir;o e ordem do
Governo, porquanto o pensamento tla r;o!'erirla Circulnr do : ."
dr Fevereiro do correntt• :mno foi dar arJuclla gratilk1t·ão ::~o,
O!r!ciaes em lae' circums!ancias. r·om exclusão 'ó~nenl!) dos
quc,embor::~ ::~rrr•girncntados,sc al'!w-;scnt e:n rjitalrJUCr s:T';iço
feira dos corvos :rrregimcntado,;, ou em commiss~o tle r]tW!ljller corpo especial üo'Exercito.

;1/arqul':: do lürrnl .

.N. 296.- GUERR/1..-E~! g

DE

}!AIO

DE

1878.

Derlara qur. os Offidaes arrcgimcnt:::.dos mandaüo~ pelos corpo.-. par:t ~ rs·
cola geral de üZ.o' do Campo Grande, alim de haldlitarC'm·se p~ra in::::tru.
ctorcs, tc~m direito ao -~ruantitatiro para aluguel de eriado.

Il!inisterio do~ Negoeios da Guerr::~.-Hio de Janeiro, 11 dr•
:\Iain d:• 1878.

neclato n Ym., parn seu eonh,·cime•tlo c e-xectwi:io. que o~
Officürcs :JJTe.~imrmtados mandatlos pelos corpo,; pnra rt esco!rt
gcr:~l de tiro do CDIIrpo Grande, afim tle JwlJilit:ll'cm-:-:e par-a
instnll'tore:<, 11:r r,·)rma tl:tlci,du\·,~m ser considcratlos em scrvi<:o dos res[H'Clivos corpos. c port<mto co:n di;·:_,ito ao qunntit::ttivo m;rrea,;o para aiugucl de r:riadu, nu~ termos da Circnl:~r.
des!a Llata :ís TIJesour<JrL.:s de Fazend:l.
Deus Guaruo .1 Vm.-JJfarquez do l!erval.-Sr. Inspcctor
da Pagador ia das Tropas da COr;e.

~. :297.-FAZE~DA.-E~r

l'ze

DEiiiAIO DE 18i~.

D:t conhcrimcnW :'t Alrantlcg::tllO aln:.so pr:lticatlo por alguns Capitãeg de

na~

T"ios procrtlcntrs de Inglaterra que, por não tra7.Cl'cm os respccth·os papê1:
:lldh:;ntic:.ulo~ pelos A;.:-entcs ConsuL.~.rt'S Uo llrazil, :tf]ui entram como arri-

bados, e sob ontros pretextos.

de

lllinistrrio d•IS ::\egorios da Fazenda.-Rio d1' .Janriro em F!
~Ia i o Ll" I8í8.

Constando Jo officio do Consnl Geraldo Brazil em Liverpool
de :2 de Abril proximo passado, <iile o navio llfic-ilfac, não
t.I!Jstante a tlcclaral_'iio dos rc;:pcctiyos Corretores 'de dcsti~a~·
sn a Hangoon, no golfo de Dcngilla. provavelmente segmna
par;J o Hio de Janeiro, visto qw: o Bill of Entry do Clydc, puJilif'aç.iio otficial da Alfanlll'ga inglcza, o mcncionúra como
tendo recebido earga e111 Greenock para o nosso porto; que
factos itlcntieos se tôm dadn ent outros pontos dal]Uelle di:;trieto con>nl:ir, apre,;ent:mdo-sc: depois 11fJUi os navios como
nnilwdos; <JUe no ca:;o contrario, e lJUando não trazem os
seus JKlpei~ deyidamcntc autltenticado,;, allegam us Capitiics
ús l'ezes não haver Agente Consular no porto em que recebermn a c;;rgu, e outra,; vcze-; n~o terem legalisado os papeis
porque u nayio s1: destin:íra jJrimitivamente a u.Jgum porto
e~trang1•iro; semlo que de tal !llíJdO protwdem os Capitães e
despachnnti'S tlt: navio:;, para furtarem-se ao pag·amenlo dos
emolumentos consul:m.·s e ú lcgalisaeão dos seus papeis com
as rormalidadt:" preslTipt;l~ pelo Hcgulamento das Alfandega,;
do lmperio: assim o cornmunico a Vm. para süu conhecim,mto,
e p~ra que, se com cfi'eito aiJUÍ entrar o supradito naYiu sem
trazer os seu~ Jl<lJWis legalis3CIO:i peln autoritl:ulc !Jrazileira,
haja de proceder contra o Capit~o do mesmu, nos termo,; das
disposi1:ões em Yigor.
Deus GU:li'de .1 Vm.-Gaspar Sil1'eira Martins.- Sr. In"ili'Clor da Alfandega do Hiu lle Janeiro.

X. 298.-FAZE:\'IH.-E~! i:.i DE :\1.\10 DE l8i8.
Pro':imcnto de Ulll recurso acerca. tla..' l't..:stiLuir.~o de direitos tlc cem barrica:;
de h:u·;_dllú.o reexpvrlat!.as. son caução.

l\Iinisterio uos. Xe0·o~io.> da Fazenda.-Hio de .Janeiro em

li.i de ~Inio de 1878."

Gnspar Silveirn "Iarlins, Presidente do Trilmna\ ll.o Thesouro Nacicnal, communicn no Sr. Inspector Ja Thcsourarin
de Faz~_·nda dn Prorincia rle Pernambuco que o mesmo Tri-
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imnaJ. dando provimento ao recuno, tnnsn,:· lido com o
seu officio n." 66 rle 20 de i\Iar·o ultimo. ·in· erposto por
l\Iende~ Lima & C." do despar:ho da Alfa'1deg-a r:n di! a p r·ovincia, que obrig-ou-os ao pa: amr nto rln ljUanti;: de 8!;)\ 70,
proveniente do~ direitos de c0m .Jank:<s eom ~ ac~lh:ío ]ne
reexportaram, sob cnurão, pnr~ o Rio (;r:mrle r':J ~srte em
14 de Agosto de 1877: pJr n'>o !e: rm aprrsc:~t:11:; em de\ itla
fflrma, dentro dos prazos qu8 llH''' foram r·oncctl! 1os. a eertid~o da descarg-a tie~sa Jacrr~a;jor!;· no por~o do 2.cu desLi•w:
resolveu mnudar !·estituir ::o:: recorrentes a mn:' ~i onada importancia, visto ~r·rem provado erm a ::;p: ~scnt: dio àu no>·a
ccrtidüo que a difiercnra da da:a da desc:1r.'-:·a, notada na
primeira, t'ôr::t de;-ida a eagnno da parte do cm]n·.·gauo qur~ n
passou.

Gaspm· SilvPil'a Martins .

.N. 299.-FAZENDA.-Ei.lr Hi

DE

.~!.\roDE 1878.

Sobre um recurso interposto de decisão :H·:,itra!, relativa ,; classificac'io rle
tecido: e de quf" c Trihunai do Thc-;::mt'' :1;io tomo::. conhecLncnto po-r nãü
dar-'e o caso pre,·is 1o no art. 53 do D !ereto <I c :11 de Dezembro de 1SG:J.

l\iinisterio dos Negocias dá Fazcndtl.-Rio de J;meiro em 15
de :Maio de 18i8.

Gaspar Sill'eira M~rtins, Pz·esidcnie ào Tribanal do TlJCsouro !\'acionai. :?~'mmunica no S;·. Ii!spr• '.o r da Tlwson!-::ri:-t
de Fazrmd:: da 2rovinci:1 de S. Pedro do V o Gr:mde do Sul
que o mcs!:lO Tri!mn;1l resol\ cu n~o 1omt · ronh~ci:rwntc do
recurso de rrvist:::. tnmsmittido r:'Jffi o se· oificio n o 196 de
20 de l\'m·, mhro t!c 1H7G, in:c·pns~o pelo! tspcr: or da Ali ndeg:J dn cidad.~ ,Jc Po~to Ale:,:cc -~:~1 omc:. n.o 98 r:u 1f. do
dito mez. rla d:'ci~iio arhitr~l ::na dnssiik· t como "P~lUC dn

nJgod;'·rl if-:ltn)) ~Jjr~i~.o ri !:1:~1 .:e 6L~O réff:
ki1J~:r:l!TI1!1:!. na
f(jrnln do :1rt. !JDi :ta ta;·if:t (·m yigor. () : !~icio :--:n:_d11í~t.ti<~n :1
flespncho ])0!~ K~:!L:l ~: DnrvnL e eonsi(1~~~-~ ·:1o tlr'Ül di!:t \lfandeg-n rt. 1IDO «::~Oi'Jll1 r'Sí~lrnp:!dOn, J ~·: ' p~1·g·:1l~ n ~n:-\:-: de
1a$200 n1:1~·c~;dn no art. t73 (r; r:tnd~\ :nrii'::; rorqti::.lto
não se '"lt:rii"lcci.ra o C[.l~O pr·_:vi:.;to nu nr~. :i:! rlo D~~cr,:tc de

31 de Dczemi;ro de 18\J:l.

Gaspar Silz eira J1ím·tins.

205

DECiSÕES DO GOYE.ll.:\0,

N. 300.-FAZENDA.-É~r 15n;,;
,•,

Cou 'irmu.

;.1.

~~pprc~nsão

'

n!AIU

DB

1878.

~

J.c uma caixa sui.Jmcttitla a despacho na

~J:I:il~Uega

lla 13ahb, por conter, alóm de annaçües p;!ra. chap~os d~ sol, declaradas
n~1 n..:S!ledi'l·a nota, p.::Jaços Uc seJa preparados pi.ll'a cobertura Uas
mes:nas ;~.nnaçUe•.

Wnish·rio dos Negocios da Fazemla.-Hio de Janeiro em

ue

ii:i de l\Iaio

1878.

Gaspar Silveira M-.rtins, Pre~identc do Trihunal do Thcsouro Nacion~l. communica ao :3r. l1~spcctor da Thcsouraria
d:• Fazend;! d<t Prorincia d;i Bahia que foi pr11sentc ~o
mc~rüo TriJm:,:-:! u recurso, :1·ansmittido com o Sl'll olllciu
:1. 0 112 de 5 ue Ncvembro de 1877, interposto )JOr Bartholome:I Pode:sta fu Gl::como da dct::são rla dita Tllcso•,raria, que
r:oníirmou a da Aifa::dega, .: Llg;• ndo proeetll'nte a apprehensi':o
!le :.llEa c;•ixa q;.w :-' :·ecorr::l.lll• sub;;:etttra a despacho r1cla
n8tl n." 1:3!],:3 de :20 de. ?,I~E·ço daquclle anuo, como coilt;;:::'o l88 ki!ogr·;:c,:::as de ~u·ma~~ões de ferro cem calJos de
In:;:lcil·~, para chl:~)éos de ~el, c na qual for~un t:trnbl'lH cneenlrados r;edar·o,; d.ê sec:: p·e;:::r:ldos para cobertura de taes
<trmar;õl!s, ~:r:i:it:i J.,ume:J.t.) aco 1dicionados de moúo fll!C csca: a~'"li~H á pri:-.:.13i ·~t cO!l:'or·t'·nc;d.
ConsiúGrarldo fjl.>~ a im,;crtac::.cia da multa imp!iSta no rccone;it:• c o valo;- c~a mei'':ado.'ia appre!Jcndida cxecdem á
(_dt~·.:.:a

da TI1csoul.T:a, resu~v·:~~~ o :·~~f:~!·irlo Trii>uual confir~
rec;c•·; !d;:. m2no:: quan<o a ~crem iw·Juiàas na
ap;.rel!c;;são as <. ·::la(;l-c•s t ar:: clwpéos de sol, que tinham
ll<t.- :) o,; direitos dr' e'.lnsum J e ;:~o haí'Üilll ,;ido suiJtrahidas a
ei!c:s: L:;:ndo por i: w prO>'il!lJnto ao rl'cursu Jesla pai-te, para
~e r u n)corrcnlc n! ,i 1:iado da pel'da das dit<:S arma~ões, c d<1

JlWt' a

ci~ci:;~o

mclla correspondente.

Ca;;pw· Silt:eira lllartins.

1~.

301.-FAZ.St;'D!•. -Ell lG

DE )lAIO DE

1878.

D;.ts ~!ccisócs .P~orcrid~-:.-; dentro U<1 al~.·;ala à os In~peetolc::i J.as ~ Alfandeg-§)
no" o cdJc o i'"',·urso l~e rc.YisiJ. s:-11D:o uo.~ c~sos Uc i:;..::ompolencla-,- exceSso
dt· potlcr, Yi·Jb~·Jo Lle lei ou dJ f.:~:·n1:..d;J.s e::>senciücs.

=i'in!steric- llu..; Negocias da Fazenda.-Rio tl:; Janeiro em
:i ti dr: Maio

,.:u

Con1Jntlni;~o

lBíi:l.

a '{n1.: parn

~;:-;

Hns co;,:vcnientes, que, tendo

TrilJun;1! do Thc:<ouro N;lr;iollal o recurso
int:.:rjJ::J..;lo J.i.•r J. ,, . Morliil l'otey & C." Ja doeis~ o dessa
,;[rJ.:y tl!'t:SL'Il!D :10
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Inspcclori<l de :21 de Julho ultimo, neg-ando-lhes a JH'rmi,;siio
qt~e requercralll para alterar o peso qnn tinham dali o ús du11s
can:ns contendo pe~·as (]e morim branco, Yindj~ do Harre na
l1arca fnmceza Lusitano, e submettida,; a despacho em ti de•
Junho do anno pass;~do, o nwsmo TriiJnnal rcsolreu niío
tomar conhecimento do recurso, por esl<lr d1·n tro da ::lt:ar:a
dessa Inspectoria, e níio se haYer vcriiicauo nenhuma das
I;ypolheses do nrt. 764, §Lo, do Hegulameuto de 19 de
~etemhro de i860.
.
Deus Guarde n Vm.-Gaspw· Silveira 1lfartins .-Sr. I11SJ1Cctor da Alfaudega do Hio de Janeiro.

N. :302.-FAZENDA. -E}I Hl

DE }J.\.10 DE

1878.

l'ruYimcnto de um recurso contra a r.lassilicarJ:u 1{\IC tlcu a
eartõcs para. phoLographia. ·

:\Iinistcrio dos Negocias da

!ü de l\Iaio de 1878.

Fazenda.~-

·

Alfnwte~a

a

Hio dr· .Janeiro-l'lll

Tenuo siuo presente ao Trihunai do Thesouro Nacional o
re<mrso que Carneiro Si!Ya & Tavares interpnzeram da decisão
dessa Ins!Jectoria de :2:; de Julho ultimo, que classificou como
rotulas, sujeito~ á taxa de 600 réis -por kilogr;rmma, a mercadoria constante da mnostra junta vinda do Jlavrc no v:Jpor inglcz Halley, c submettidas a desp:lCho pela nota n. o !.liiG
de 21 de Junho do anno pa:;sado t·omo rarlLH'S para plwtograpbias, o llleo<mo Trilmnal:
Considerando que :1 mrrcalloria de que :.:r• tr:lla foi impropriamente classificada como rotulu, por ~er P\·identcment"
eart~o para phot:1g-raphia:
Hr~solren d:1r j1ro\·irnentn ;~:1 recurso t' Ill<:lHlnr rt:stituil'
:10~ rel'orrenlp,; o qw• de llt:~is pagara:n, r: <:!as,;ific;!l' a rL'f't'ritb
mcrcndoria no art. 7'1:{ da Tarifa das Alrant!egas p:1ra p:1gn;·
2iiO róis por kilugTanuna.
O que l'ommunieo a Vm. )mra seu couhecimcnto e liu:;
convenii•Jlles.
Deus Gnanle :1 Vm.- GrtSJial' Silvet.m .llartius.- Sr. l:lspe<:tor da .\lfauch·ga !lu Hio de Janeiro.
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:1. 303.- FAZENDA.- EM i6

DE ~!AIO DE

1878.

Fixa a inklli~cncia da Circular n.o :14G de 2D do .Julho ele 1803.

:.uinisterio do~ ~egocios <la Fazenda. 1ü tlc .i\Iaio Lle 1878.

Rio tle .Janeiro 'cm

Gaspar Silveira Martins, Prcsitlcnte do Tribunal <lo 'l'lwsouro ~aciona!, tkclara ao Sr. ínspector da Thesournria dn
Fazcn1!a úa iJrovincia ele PcrnnmlJUco, em resposta a consulta feit:t em oHicio n. o 75 de 5 tlc ALril ultimo, que a
di~posiçiio da Cirwlar n. 0 ;J1G de 29 rlc .Julho de i863, em
n<1da allcrou ou morlilieou a doutrina das ordens que C'-igcu1,
~cmprc qU<\ o pagamento não fur feito ao proprio eredor, a
apre~cnta~iio da ccrtidiio <le Yida <leste ; porqmmto, o que
se teve em vista com a expedição ·uaquella eireular foi c~ taJJcleccr regras pelas quaes a~ Thesourarias de Fazenda se
devem gniar quando po:· cllas correr o pagamento de
consignnrões ,que us crupregé\dos pulJlicos fizerem Cc par! c
de

SeU~ VC!lCllllC!l!OS.

X. :{0-l.- F.~ZE.\'DA.-E~r 16 DE

}LUO DE

18i8.

Dú llfüYiint·ulu a ttlll recur:;o de dcdsiw rcL.1.tira. â e\igencia de Llircitos c111
dobro, por 1litrcrcup. de t{uantiJn.dc;~ etn dc:::pachos de e:; tribos.

:\!inistcrio tlo~l'ü~~·ociu~ ua Fé\ZCJl<]a.- 1\io lÍl' .IJJlf'Íl'O ('itllG
J,• :\Iain de lH7H. v
G!IS:Ia!' Silveira Martins, i'resitknle do TriiJtl!lfil du TliP>:Ollf<•
Saeiorwl. co:::nJuni<·a 110 Sr. iw;pet•tor da TiJ::sourilria de Fazond:t d:l· i'rOí"iJ:eia
Bahia l[UC foi pn·~{\]l[(• ;H) Jlll)Sl!lO Tri-

u"

1Jnual o rcc urw dl! reyi:<ta, lranslllittido t'Oill o seu olfido n." ;J'1
de 1, til\ _.\.JJ!·i! ullim:~, interposto por Antonio Lopes da Si!\·;•
S.: c. a du Je·sp<tcho do lnspwtor da AU:mdega da tlita provinci:• maud;múo eoiJnr-llws úirei:os em ú::bro pela falta de
ouw J131TS 1lt: (•stril•ns de eobre tmcontr:Jda em uma enixa eow
amarea A. L. S. & C.", n." •;J\]'L lpte snlmteLt~ra:u a dt.•5p:1tl!cl pela Itola Jt." :;i!:) de \l <i e Ft•\'ereiro do corrente\ auno,
Cllll11l ru:!ll'ud:• tJilo tlazi:1~ !.lu ln.·,: e~lrilfO,.
Con,;ie::~ranúo tjtH', nc: fúrma du :trt. :lO dCJ llecrelD ll." -1:i10
de\ ~(J d;) AlJril clt! ll:)i0. w:,; t:a:.;u,; de dtJ!'t)J'Cnça para !Jteno,;
•.•Htr" "·' ;u,.,·:·ad<~ri::,; !],•<·brad"" iia nt:ta ,. :1,; sul•!n<'llida,; :c

,~
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despacho, sómente se deve co!Jrar os ,;:r·~itos das lJlW realmente se encontrarem:
Consider:mdo que ui": o i! ou ve frntEle t.i[\ parte, na falta tlos
onze pares de estribos :
Hesoh·eu o referido Tribun:1l dnr nrw;imcnto ::u n'cnrso,
par~ serem os recorrentes allivi~dos cto"pag-amtmtc dos direitos
em dobro, que por esse motivo lhes ror<'.~1 exig·idos.
GaSJXli' S 'lvl!ira Jlartins.

N. 305.-AGRTCULTl.JlU., COl\IMERClC
-E)! 1(j D~ ~I.\ !O DE

;~

Trata da cxtincçfw da colo:Jia-Rio Branco- c ''"
p-ô-Sta U.:; cuitlYadOres :wci

OBíb'l.S PUl3LlCAS.

l3i8.
fun,ia~:~o

de outra com·

!l:J.t's •

.N. 3.-3." Seccão.-:Jirect·lria da Al!{ altura.-1\linistrrio
dos Negocios da A.g;·icü!lura, CotÍllli r·rio; Obra-; Publir.as.lUo de JaneL·o em 1.6 de }Iaiú de 18~8.
lllm. e Exm. Sr.- .lclo oaieio tL: ·,:·. E.-.:. com àaia de ::ti
ào mcz prox'mo passa 1o, EtJUei in:~ir· •lo dé! ter essa P~·2si
dcnein resolvido cC~.tÍ! gui" a co!o1ú- .'li o Branco,- da (jual
mandou transportar, .:om destino .! e~l :~i):·<e, 7ü eolo;w:.; !!O
paquete Esjdrito·Saut•.J; e Lem a:':dn1 .. a~ rn·o\·idcncins que
tomou com relação no ;'Jaterial c b·'mf 'torhs aili ex!stcntes.
A' vistu das inform<: .·õ1·s tfue V. E~~- coJiiPLt <la u!JeJ·::iad·~ do
solo e salubridade do clin::1, .i u!go apr ·, ·eit:\VC! a idé:t de ,;~
fundar alli uma colonia co:apo:,~a ,;~ ··u!ciV:!dGres nacionacs,
ú imitação du que um dos anteees~ :re. J,\ V. E:-:. prúteil,:t!U
em 1859 estniJelecer no tlj:;:w (ln r! .. d . Conias. col'''Cil<io as
respectivas despezas p0r t::nta d~, p; .. nt:i:1, e. eom auxiiio
dos cofres publicos, as fJU~ >'C ::zecei, ;;.1m <~S habit<l:lics das
provincias do Norte, que, 11agri.<.:t,:l. :wla s0ecn, nwstrn:·cm
llisposicão d:.1 emigrar par< ,,~~8 io .··:1r ,m(:e encontrari<IJ jú
casas ein que se nüriguen1 c fa<·':i ar! ·s p;L·a se entreg":·~111
ao:; tral.wlhos rurae,:. B.cr:ommca :.1: •dn o- assumpto ;;o c:o·:larecido zelo dessa Pn'si<lenc';;, es,·cr. 0 :~i.V"(;!'UO ImpL'l'Íal qr:c
será levado~' eí!l~ilo t~; .!l:\ 'Jro.h·;·J.
Deus Gu1:rde a V. Ex.-.Jo·._,.. Li<. ; tetm CansanscTo de
Sinimbit.- Sr. Pre,;ilkJ!te ':< Pro;·i:;c,;< <.h llêillia .

..
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N. 306.-AGRICULTURA, COM~fERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- E:\1 i 7 DE MAIO DE 1878.
Declara não convir a compra das terras das fazendas <la Atalaia e Sepultura,
por contCL do Estado, para' estabelecimento de'' i'!_dios.

N. 30.-3." Secção.-Directoria da Agricullura.-Ministcrio dos Negocias da Agricultura, Cornmercio e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 17 de Maio de :1878.

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio dessa Presidencin,
tle 12 do mez proximo passado, em que expõe pretenderem
os indios de Guarapuava as torras das fazendas da Atalaia c
Sepultura, que são de dominio particular. recusanl!o estabelecer-se nas que pelo antecessor de V. Ex. lhes foram designadas, tenho a dizer-lhe que não é admissivel a compra dessas
terras por \Onta do Estado, (ruando tantas existem devolutas,
em que os referidos indios se podem estabelecer . .fá não é
pequeno o sacrificio das compras que se fazem para estabelecimento de immigrautes europeus, e principalmente depois
que se vai manifestando o espírito de especulação nesse genero
de serviço.
·
Cumpre, portanto, que, por meios persuasorios, servindo-se
V. Ex. para isso de pessoas ua confiança dos inuios, consiga
reJuzil-os a aceitar :JS terrr.s que lhe,; foram mHcadas. Provavelmente, annuindo á proposta que a essa Presidencia foi
feita pelo Juiz de Direito rlí) Guarapuava, jú terá V. Ex. conceàido a nomeação do Sub-Dírector que Oi' índios desejam:
por interrnedio deste será talvez fncil chamai-os á razão.
Quanto aos perigos de invasão de que se sentem ameaçados
os fazendeiros que coallnam com essa c outras tribus, não
estanuo em poder do Governo n creaçi'io de forças regulares,
para fazer a guarnição desses Jogares, á provincia compete
providenciar a tal respeito.
Deus Guarde a V. Ex. -Joü'o Lins Vieira Cansansilo de
Sinimbú.-Sr. Presidente da Província do Paraná.

~.

30i .-AGHICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- E:II -17 DE ~!AJO DE 1878.

bc:dara nfw ser pcr:nittido ao-; Dircctorcs t1as

~olonias

fornecer aos colonos

vi,-ercs por conta tlc sal:uios Yencidos.
~.

17.-3.• Secçiío.-Dirf)Ctoría da Agricultura.-Minís-

l<'r!o dos Negocias dn AgriCiiltura. Commercio c Obras Pu-

blicas.-Rio de Janeiro em ií de Maio de i8i8.
Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex., com
clata de 9 do mcz proximo findo, ueclaro que, tendo sido
Decisões de 1818.

:J7
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app~ova.do, por Aviso de 6 do corrente mez, o credito extraordmar.w de 300:0006000, aberto por essa Presidrmcia para
os S!JTVIÇOS a ca~go da verba-Terras publicas e colonisação,
-nao ha necessidade de serem autorizados os Directores das
coloD:ias a for1_1ecer aos colonos viveres por conta ele salarios
vencidos, medida essa que aliás não é ::dmissivei em nenhu.m
easo.

Deus Guarde a V. Ex.-.loão Lins Vieira Cansans}o r!r:
Sinimbí;.,-Sr. Presidente da Provineia lle Santa Catharina.

N. 308.-FAZENDA.-El\I 17

DE MAIO DE

1878.

Da conferencia de mercadorias nas AJf~ndegas não devem ser encarregados
os Praticantes, nem os empregados que não ti,·erem as precisas habilitarõcs
Jlara esse ser. iço.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 17
de Maio de i878.
•
Gaspar Silveira l\lartins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província do Maranhão que fica inteirado das informarões constantes do seu officio n. 0 37 de 19 de Março ultimo, e do que o acompanhou, do Inspector da Alfandega da
mesma província, a respeito dos empregados que funceionaram nos vinte e dous despachos de exportação de :1ssucar
pertencente a Costa Souza & C.•, fraudUlentamente viciados
pelo ex-caixeiro despachante Othon Francisco Correia de
Castro.
Cumpre, porém, que promova a indemnizntão da,; dill"ercnças vcrificadn~ contnl a Fazenda .Nacional, em taes despachos. confomw se vr. da nata org·anizada pela A!fancbg;1 ;
c recomrnr~nd~·-l h•~ tfUC na tlistribniçiio de despachos dn mercadorias nttend;; á importancia del!Ps, e não encarregue t.!a
respectiva conferencia a PraLienntPs c t~lllJll'l!g-ndos sem Jlrtltica
do s1~rviço, n q:n~ n1ío tenh:11n ll:•IJilitnr:õrs pn·t:i,:n, p:cra ,-unfc;ren t••s.
Gaspm· Silvr•ira ilfriTtins.

2H
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N. :309.- FAZENDA.- EM :1.7

DE MAIO DE

:1.878.

Contirma a classificação ele-oi e o não espcciticarlo~rlat!a na A]J.andega á mcr'cadoria <in c Sih-a Monteiro&: C.a submctteram a .ucspacho como-olco de
linhaça impuro.

Ministcrio dos Ncgocios du Fnzcndn.-Rio de Janeiro em !.7
de .Maio de 1.87!:!.
Tendo sido presente ao Tribunal do Tkesouro Nacional;o
recurso interposto por Silva Monteiro & C. • da decisão des:~:~
Inspectoria de 18 de Outubro ultimo, que classificou comooleo não especi!lca.do,-snjeito :\ taxa de i20 réis por kilo;;ramma, a mercadoria constante da amostra que devolvo,
vinda de Liverpool na barca a!lemã Der Nord, e submettida a de~pacl2o pela nota n.• 7146 de 21 de Setembro do anno
passado como-oleo de linhaça impuro -para pagar a taxa de
50 réis por kilogramma, o mesmo Tribunal :
Considerando q,t~.c a classi!icaçiío dada pelos recorrentes está
em divergencia com a analyse chimica a que se procedeu na
referida mercadoria :
Resolveu negar provimento 20 recurso e sustentar a decisão dessa Inspectoria.
O que communico a Vm. para seu conhecimento e fins
convenientes.
Deus Gaarde a Vm.-Gaspar Silveira JJ"artins.-Sr. Inspector
da Alfm1dega ào Rio dc.Janeiro.

Det0rmina que:::;..: continue

J.

ob:s0rvar a pratica 1lc não se expL!Llir titulo pela
Guanla:s tia:; Alfandc;;<.~s.

noiiH'~I~~âll ll•'.:;

?.li li i~krio

<J,.

i\i;~io dr~

do~

um.;.

.\::·;;w:i:•' d.; F:JZenda.-llio d,~ Janeirn em 1.8

qun :·11i deferi1lo o l'"rpu~riltlento ..lflle
(IH1e:n -n. o 270 (1!~ 29 dl~ ~'l~lrço n!limn, c no
q;:::tl o Gu::nln llcs~;: /di':~illle~:a :\Jlunso Mcs,;uitn UI) l~aula
Contmuni<'" :1

tleon~p:~nl·oa

!i

V111.

~:,·:1

.Dias pcà<: rcs:ituieão do:; emolumentos que pagou pelo titulo
1lr.: sna nnme:<f:~o." rle con:·onnidade com o disposto nos§§ 7. 0
e ~'.'' J;l LdH~U:il tn!ac\a ao Be.~·ui;tJnL•nto 11. 0 'i:lriG fle :3~ Un Aln·il
üe lbt.i\.J c Circular llc i ti olc ~uve!!tbro de i860; cumprindo
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que se continue a observar a aJitiga pratica de se não expedir
titulo pela 0 nomea0ão dos Gunrdas na fórma dos arts. TJ..7, ~ 6. 0 ,
e !26, § 7. , do Hegulamentu de 2 de Agosto de 1876, visto
ser sutnciente o despacho clessa Inspectoria approvando a
propo~ta do Guarda-mór e o termo do engajamento.
Deus Guarde a Vm.-Gaspa1· Silveim 1lla1·tins.-Sr. Inspeclor
da Alfandega do Hio de Janeiro.

N. 3H.-AGRICULTURA, CO:MMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM :l8 DE JIIAIO DE :l878.
Autoriza a acquisição de um guindaste, movido á mão, para a construcrão

da nova superstructura
o seu custo de ;f G50.

ua.

ponte de Afogados, comtanto que não e1cctla

N. 6.-L• Sec~ão.-Directoria das Ob~s Pnblicas.-1\linisterio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas. -Rio de Janeiro em 18 de Maio de 1878.
111m. e Exm. Sr.-Tendo em vista o que em otncio de H
de Abril proximo passado, sob n. o 35, propoz o Engenheiro
fiscal da estrada de ferro do Recife ao S. Francisco, iiccrca
da acquisição de um guindnst~ de força de dez toneladas,
movido á mão, parn a construcção da nova superstructura da
ponte de Afogados; declaro a V. Ex. em solução ao seu omcro de f O do referido mez, n." 5TJ... que fica a companhia autorizada a fazer acquisição do dito guindaste, com tanto que
não exceda o seu custo de ;f 650. O qua V. Ex. fará constar
áquelle Engenheiro fiscal, para conhecimento da companhia.
Deus Guarde a V. Ex. -Joiio Lins Vieira Cimsansi/o dr!
Sinimbú.-Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco.

N. 3:l2.-AGRICULTURA, COMl\fERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- E~l 18 DE MAIO DE 1878.
Autoriza a conversão de algumas paradas em estações, c dit-lhcs denominação.

N. 29.-1." Secção.-Dirr,ctoria das Obras Puhlic:ls.Ministerio dos Negocias da Agricultura, Co111mercio e Obnt~
Publicas.-Rio de Janeiro em i8 de Maio de 1878.
Tendo em consideração a proposta porVm. feita em ofiicio
n.o 8?, de f.7 de Abril proximo passado, auto~izo-o a conver-
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ter em estações as paradas da 6. a divisão e do Rasgão, na 2 .a
Secr;ão, e da Mantiqueira e de João Ayres, na 5.•Secção, tomando a da 6 .• divisão a denominação de" Estação do Oriente •
c o Rasgão a de " Estarão da Serra », conservando as que já
têm de ·Mantiqueira• e de .João Ayres•.
Deus Guanle a Vm.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbü.
-Sr. Director da Estrada de ferro D. Pedro II.

N.

31.3.-GUERR:\..-E.~I

20DE

MAIO

DE i878.

Declara quaes as gratitlcações que devem ser abonadas ás praças emjlregadas n~s enfermarias miii!ares como enfermeiros e ajudantes dos mesmos,
e bem assim··-aos cozinheiros c serventes.

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 20 de
Maio de :l878.
Illm. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para seu conhecimento e. lln~ convenientes, que ás praças empregadas nas
enfermarias militares como enfermeiros e ajudantes dos
mesmos se deve continuar a abonar, aos primeiros a gratificação mensal de :l56000 e aos seg-undos a de 8~000, estabelecidas nn tabella annexa ao Regulamento approvado pelo Deereto n.o :l900 de 7 de Março de !857, de conformidade com o
disposto no art.2:l8 do mesmo regulamento, não alterado nessa
parte pelo Decreto· n. • 2715 de 26 de Dezembro de !860, e de
harmonia com o estabelecido no§ 7. o do art. lJ,2 do Regulamento especial para o serviço das referidas enfermarias, publicado
na ordem do dia do Exercito n. o 258 de 16 de Maio de !861, e
bem assim que aos respectivos cozinheiros se abonará a gratificação mensal de 30;5000, igual á marcada na tabella annexa
ao regulamento acima citado para os dos hospitaes militares,
sendo que as praças empregadas como serventes perceberão
o soldo dobrado.
Deus Guarde a V. Ex.-Mal'quez do He1·val.-Sr. Conselheiro Ajudante General do Exercito.
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N. :31~.-FAZENDA.-E!tl 20

DE ?tlAIO DE

1878.

A's Thesourarias compete tomar conhecimento em {.:l instancia tios're:cursos intorpostos tle decisões tlas Alfandegas sobre quo;tões que cxccrtcm
a alçada destas.
·

Mmisterio dos Negocias da Fazenda.- nio ~le Janeiro em
20 de Maio de 1878.
Gaspar Silveira 1\Iartins, Presidente do Tribunal rio Thesouro Nacional, devolve ao Sr. !nspector da The,ouraria de Fazer:da da Província da Bahia, de conformidade com o despacho do
dito Tribunal, o recurso transmittido com o seu ofi! cio n. o 32
de. 29 de l\I~rço ultimo, interposto por Bruderer &: C.' da
decisão da Alfandega da dita província, queclassificou como
• mo rim branco até quinze fios » para pagar a taxa de 5.)0 réi,;
o kilogramma a mercadoria que submetteram a despacho como
• panno de algodão crú liso • sujeito á taxa de 300 réis; visto
ter sido mal e indevidamente considerado de revista, ecompetir
ás Thesourarias tomar conhecimento, em primeira instarrcia,
dos recursos interpostos das decisões das Alfandegas sobre
questões que excedem a alçada destas, como se yerifica no
caso presente, em que é superior a 4001)000 a importancia dos
direitos, & qua: nos termos do art. 3." do Decreto n." ~6~A de
24 ~e Dezembro de 1870 determina a alçada de taes Repartições.

Gaspar Silveira .il.J.artins.

N. :H5.-FAZENDA.- EM 20

DE ~fAlO DE

i878.

Declara que " disposição <lO art. 28 Jo Dccroto "'' ~{ de nlarço t!c 1871
deve entender-se como refercr..te unieamentc :i:; c..:ompras e vendas de
cscra-ros residentes nesta Córlr.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
20. de Maio de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. rjue o imposto
de transmissão dos BO escravos existentes na fazenda •CantoAleg-re•. comprados por Luiz Octavio de Oliveira Rôxo por
escriptura publica rle 22 de Xo,·e:nbro cte 1876, e pago na.
importancia de 2:8006000 segundo o Reg-ulamento em vigor
nessa província, foi devidamente cobrado pela Collectoria do
município do Pirahy, visto ser uma renda provincial, e sómente geral no município da Côrte, e não póde ser de noyo
exigida na Recebedoria, nos termos das disposições geraes em
vigor: não bastando a circumstancia de ser celebrado nesta
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Côrte o contracto, para privar a essa província de uma verba
de receita de que ella está de posse, bem como todas as demais
províncias do Imperio em virtude da lei geral, nem tão pouco
para ampliar a competencia da Recebedor ia e dar:l!Üle o direito
de arrecadar esse im;1osto de transferencia de e~ra-vos residlmtes fóra do districto de sua jurisdicção, devendo-se por
isso entender que a disposição do art. 27 do De~reto de 3:1. de
Março de i87~ se refere e limita-se ás compras e vendas de
escravos existentes nesta Côrte; da mesma sorte que, apezar
de lavradas aqui as escripturas de transferencia de immoveis
sitos nessa província, o imposto de transmissão se arrecada
na Collectoria respectiva e não na Recebedoria, como tudo foi
exposto no aviso constante da cópia junta, que se remette a
V. Ex. para seu conhecimento e devidos effeitos.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira Martins.- A' :3. Ex.
o Sr. Presidente da Província do Rio. de Janeiro.

N.

:H6.- FAZENDA.- EM 20

DE MAI:l

DE

18í8 .

•

Dá provimento a um recurso de decis~o da Rocebedoria que, co:Jsidorantlo
bens immovcis por t.lr:stino os pertencentes a uma fazenda situada no

municipio de Pirahy,

tj

com ella vendidos. oxigiu o imposto de trans-

mis~ão correspondente ao seu valor, c i,!;ua.lmonto dos escfayos, pelo fa.cto

de terem sido os contractos celebrados nesta Córto.

,

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
20 de Maio lle 1878.
lllm. e Exm. Sr.- Tendo sido presente ao Tribunal do
Thesouro o recurso interposto por Luiz Octavio de Oliveira Rõxo da decisão da Recebedoria desta Côrte, que, á vista
da escrirtura de venda de 22 de Novem])ro de i876 da fazenda- Canto Alegre -no município de Pirahy, na Provin·
cia do Rio de Janeiro, entendeu que o imposto devido pelos
immoveis não tinha sido integralmente satisfeito, porque
nos termos dos arts. 15 e 17 do Regulamento de 3! de Março
de 187!1, deventlo pagar-se a quantia de uuool~ooo dos im:noveis por natureza, no valor de 1(1,0:0008000 e dos moveis
eonsiderados immovnis por destino no de ti5: OOOJOOO, a Colkdoria de Pirahy recebera tão S!:mente 8:4006000 e restava a
de :i:900b001l fJ_Ue então exigiu; e hem assim que o i!nposto de
transmissão de 1(1,0 escravos, na razão de 2 °/o, na unportaneia de4:200rSOOO, cumpria, que fosse pago na mesma Recebedoria, na fórma do art. 28 n.• 2 do citado Regulamento de 3i
de Março de 187 r~, por ter sido o coutracto celebrado nest:t
Côrte, e não na Collectoria do Pirahy, segundo a legisla~~ão
provincial, no valor de 2:800;5000, como se praticou.
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O mesmo Tribunal :considerando. de accôrdo com a Consulta
do Conselho de Estado de 5de Novémbro de 1855 e Ordem do
Thesouro n.• 3u7 de 6 de Novembro do mesmo anno e Aviso de
3 de Nove9bro de 1876 que, embora o Alvará de 3 de Junho
de 1809 sujeitasse ú siza sómente os bens de raiz. é certo, todavin, que pela Resolução de 16 de Fevereiro de 1818 e 8 de
Janeiro de 1819 ficaram sujeitos ao mesmo imposto outros objectos adhercntes ao sólo ou que fazem parte integrante das fabricas e fazendas', assim como que o§ 5. • dns Instruc(;ões de 1 de
Setembro de 1836 funda-se !itteralmente naquellas resoluções;
mas prestando-se cllas a diversas intelligencias por parte dos
exactores, por não achar-se definido com clareza o que dá a
qualquer objecto move! ou que possa ser separado o caracter
de adherente ao sólo ou de parte integrante das fazendas ou
fabricas quando se trata da venda destas ou de sujeital-as a
outros cfrei tos das leis civis ou fiscaes ; por isso e no in teresse da industrin, que convem promover, Lem como dos
princípios economicos que não foram bem consultados nas
citadas Resoluções de 1818 e 1819, a Ordem de 6 de Novembro
de 1856 entendeu, IH! especie que fizera obje.cto da consulta,
que deviam ser considerados como sujeitos sórnente ao sello
proporcional e isentos de siro não só os moveis propriamente
ditos e sobresalentes, como tarnbem todos os objectos que
podeSjern ser tirados ou removidos do sólo e dos edificios da
fabrica sem rui na e deteriora~ão, quér llos proprios objectos,
quér dos mesmos edificios ;
Considerando que, segundo os princípios expostos na mencionada Consulta do Conselho de Estado de 1856, e as ordens
do Thesouro citadas, cobrou o Collector de Pirahy regularmente a quantia de 8:400~000 do imposto de tr:~nsrnissão das
terras, cafezaes, mattas, pomares, casas, senzalas, engenhos, ·
paióes e bemreitorias adherentes ao só lo do valor de 140:000~000
constante da dita escriptura; e bem assim o sello proporcional
de 30SOOO do valor dosrn oveis, semoventes e utensílios da lavoura, c o de 358000 de sello tambem proporcional da letra
dada em pag-amento, que representa o valor dos fructos colhidos e pendentes, perfazendo estas duas verbas da escriptura o valor de 65:000l!OOO, não póde ser exigida do recorrente a quantia de 3:9oonooo resultante da differença calculada pela Rece!Jedoria; visto corno os bens que elia considerou immovcis por destino para sujeital-os ao imposto de
6 °/o de transmissão, só deviam pagar sello proporcional pelos
mo ti\-os expostos;
E considerando que o ci tudo Decreto de 31 de Março de
1874, art. 28, § 2.", não póde continuar a ter o sentido que
se lhe tem querido attribuir, pois que a antiga meia siza dos
escravos (hoje imposto de transmissão)· constitue uma verba
de receita provincial, outorgada por lei geral a todas as províncias do Irnperio em relação aos escravos nellas domiciliados, c só é de natureza geral no município da Côrte, c
que, portanto, ás suas autoridades fiscaes cabe arrecadai-a,
de conformidade com as leis c regulamentos provinciaes e
não á Recebedoria, por estarem elles, bem como o territorio
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<la dita província, fóra do districto de sua jurisdicção, não
·seria por isso reg-ular que fosse nessa Repartição arrecadado
um tal imposto depois de já o ter sido nas estações fiscaes da
provincia, obrigando as partes a duplicatas de pagamento
para uma mesma transacção, e produzindo, como por vezes
se tem dado, e no presente caso ainda se repetiu, conflictos
de jurisdicção entre a mesma Recebedoria e as autoridades
fiscaes da província, sempre que as partes para evitar esse
gravame do imposto promovem a restituiç.ão do que têm pago
nesta Cõrte ;
Considerando que o facto de celebrarem-se nest& Côrte os
contractos, não deve ter outro fim que não seja dar uma facilidade ás partes contractantes para taes transacções, vista a
frequencia de relações e facilidades de communicações entre
a Côrtc e a dita província, por isso o imposto dos immovàis é
pago nas Collectorias gcraes da província e não é arrecadado
na Recebcdoria, não obstante serem as escripturas lavradas
nos cartorios desta Cúrte:
Resolveu dar provimento ao recurso, afim de subsistir a
arrecadar:ão feita pela Coliectoria de Pirahy, por se achar de
conformidade com os princípios exptJStos ; c ser o recorrente
desobrigado de pagar o imposto de transmissão dos escravos,
ficando unicamente sujeito ao scllo proporcional simples
dessa transferencia, na fórrna do Regulamento de 9 de Abril
de i870, art. lO; § 1. 0
Deus Guarde a V. Ex..~Gaspar Silveira Martins .-Á S. Ex.
o Sr. Conselheiro Director Geral das Rendas Publicas.

N. 317.- FAZENDA.- EM

2~ DE

MAIO

DE

:1.878.

Providencia para a amortização de um emprestimo feito pela Cab:a Economica
ao Monte de Soccorro da~Provincia tle S. Pau!Ó.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
22 de Maio de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Attendendo ao que solicitou o conselho
fiscal da Caixa Economica e Monte de Soccorro dessa provincia, no officio transmittido com o do antecessor de V. Ex.
·- -- --.......,_
n. o 284, do 26 de Dezembro de 1877, resolvi autorizar o
conselho a passar para a Caixa Eco no mica as sob r
ué e.Jcis- , ~ ' ' · · ~
tirem no Monte de Soccorro, excedentes a ce
'Í-i'éiS;..'&ffi.J.t ·
~-,
DccisOes dc_1818.

,f/

\~
'/v..,~

28
o

::----.''

-.:::::-

·. '·
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de ir amortizando o emprestimo feito peio prim•·iro ao segundo desses estabelecimentos ; entrando taes ~obras para a
mesma Caixa acompanhadas de guias á \·ista das quaes se
procederá á precisa escripturação :o que cornmunico a V. Ex.
p;ira o fazer constar ao dito conselho e{! Tltcsouraria de Fazenda, para os devidos eífc!tos.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspar Silveira Martins.-A' S. Ex.
o Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

:N. :318.-I.MP.ERIO.- E)i 22

Dll :VL\JO

DEi87fl.

Declara que não ha inconveniente em remctter a Junta municipal de qualificaçãq á Secretaria do lmpcrio c mandar affh:ar TIC! s0do c frcguezins do
municipio listas impressas, uma voz que estejam devidamente conferidas
e authenticadas.

1.• Directoria.- Ministerio dos Negocies ào Imperio.- Rio
de Janeiro em 22 de ?!Iaio dn -1878.

Tendo em consideração o que ponderou a Junta mt;nicipal
de qualificação de votantes da f:ôr!e em officios datados de 6 c
i8 do corrente mez, declaro ú mesma Junta que llca autorizada a nomear os auxili:lres absolutamente indispensavcis
para os trnbalhos de escripta, arbitrando-lhes uma gratificação
que não excederú de '1llOOO dlarios, e bem assim a contraetar
com o jornal que mais .-antagcns ofl'erecer, a publicação das
iistas dos V:ltantes, correndo as despezas, que serão pagas
o;1portunamente, por conta deste l'iiinister.io _
Declaro outrosim qae a ••ste Ministerio parece niir• haver
inconveniente aJ~·um no alvitre que a Junta lembra, afim de:
rea:izar com ·a maxima ecrmomia o servi~o rle escripta, de
remetter á Secretaria de Est:1do do dito Ministerio e !l'landar
~mxar na séde e fn~g-uczias do municipio, iistns impressns,
uma vez qne estas sejam deYidament.e conferitlas e :wthenticadas pelo Presidcnic c membros ~~~ referida Junta_
Deu' Guardt' a Y111s.- Carlos J.,,•oncio d,• Cm·vrzlho.-Sr.
Presidente e :t::ml.Jros da Junta m:mif'.ipal tle qualificac;ão tk
~.~o~.:nües da Córte.
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N. ~19.-AGRICt;LTL'RA . COi\fMERCIO E <!BRAS PCBLICAS.
-Ellt 22 DE ,!AI() DE i878.
Recomm~nda

que em cada o!licio-!'>6mcntD sJ trat<~ de nm. objecto.

i. a Si·cç;í~).- Dire:',torin C·~~~ LraJ .-:,!in ist:~~ri~_-, dos Negoeios Ua -~g"1'i:·u!tura, f:onln~crciu u Ub:'::s ?:.llJikas.- Hit: dí!
Janeiro CH: 2:.1 da Maiu ue 187b.

Illm. e Exm. Sr.- Senllo inuispensavel ú regularidade do
cxpcd[(mte e voa ordem do arehivo desta Secretaria de
!~stado~ confor1116 exuressar~1en~e se ,iec~(Jra nos A.vf~os Cireu:ares U:e 15 de .í unho· de 181J,!í, ~~ 4 U.c Abril J.e 1861. reprodu·
zidos hoje no Dia rio Ojficiai, uae cada um dcs oCicios àiri·
gidos ao Minis! crio u meu cargo ver:;e sobra um só o!Jjecto:
assim o tenho por mui rJCuinrnendado a Y. Ex., qcle d'ora
em diante procederá pelo modo tomo fica indic~do, a respeito
tia correspondencia que houver d.} 3n;-ü;~ ;( rcft·:·ida Secret:~ria \1e Estado.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins ;r:eir,"t Cansansão de
Sinimbú.- Sr. l:'residenle r1a Provinci2 de ....
,'9. visos circulares de (,ue f'a4: 1~~enção o de ~~

d.o cor·z·ente mez ucin1.a ;p.ub!iicado.

• Illm. e Exm. Sr .~Sendo indisprnsaYei, tant<) para a regularidade do expediente de~ta Sncretaria do 3:sLaUO, como para

o arranjo do r,•sp<~ctiYo ardlivo, que cada um dos olficios a e!ln
dirigidos ver:;e sobre um só ohje~;to: l\Ianda Sua Hagcstade o
Imperador assim participal-o ;: V. Ex .. •lfim de qae procrd;J.
(ia m;meir·,: iatlicada a respeito da c<:IT<~spondtmcia, qur à'or:;
e1n dia:: te C:it"\~iar á n1esrna 3.~::re~aria d.e Es~ado.
, D,ms Guarde a V. Ex.- Palat·io ô.-> Hio ue Janeiro e;n
i ::i de Jnn!w de 181i.-!o~é Gados P1Tei:·a d·· A.lmeidd Torres. • ·
- ;;r. Presidentt~ rl« Provincia d:; .... •·

• :Ministcrio do,; Negotios Ga .-\grieuiu:ra, Commercio o
Obr:ts Publieas.- Bio rlu Jan,;iro em '' :ie Ahl·il d•' i86i.
• Illm. e Exm. Sr.- P:'!l'ê! que haja:;

ne::~:;~ariareguiari

dade no scrvi:_~o di·st.a s~·<·l·.~t~ria de _t:=s~nl11, :~ ns diversos
nog-oeio~ qtL~ ] :i4' estão i:H' t; n:l-;~"';t:s ter~ h ;;n! fat..:H e p;·o!;:.pt3

~~~~:~;;~~~,~~~~~:~,';i ~:~L~:~;~~:m::·:~~s ~~~~ 'f;~.::. ~ :,~,i~: .-:,:/:~iE~~:.~E~,~~~
meudaJo
fim.
a:

:l ..,i. Ex.~

oue
· ·

exucd~rú

·

:ts Ue',rida .. .;

~)tde!1~

ra!·a este

Deus Guarlie a 1l. Ex. --JctJ.qNirn. Jo.çt?· I:nutc·io.- Sr.
da ProviEri:< :l••. . .
·
·

~identc

i)r~·-
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N. 320.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-El\1 22 DE MAIO DE 1878.
Manda abrir de novo, pelo prazo de um anno, a matricula especial de
escravos no município de Villa-Bella, ,-isto ter ali i começado aquelle serviço úcs mezes antes de findar o segundo prazo marcado no Regulamento
que baixou com o Decreto n- 0 4835 de! de Dezembro de 18í1.

~L 7.-2." Secção.-Directoria da Agricultura.-Ministerio
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.Hio de Janeiro em 22 de Maio de 1878.

Illm. e Exm. Sr.- Com o officio dessa Presidencia de 17
de Janeiro ultimo, foram presentes a este Ministerio as informações relativas ao facto de ter sido :1berta a matricula especial de escravos, no município de Villa-Bella, tres mezes
antes de findar o segundo prazo marcado no Regulamento
que baixou com o Decreto n. • fl835 de ! de Dezembro de 1871.
Sua Magestade o Imperador, a cujo alto conhecimento levei
os mencionados papeis, Conformando-se por Sua Immediata
Hesolução de H do corrente com o parecer da Secç:ão dos
Negocios da Justiça do Conselho de Estado, exarado em consulta de 6 do mez findo, Ha por bem ordenar que no referido município de Villa-Bella seja de novo aberta a matricula especial, para todos os seus effeitos, durante o prazo
de um anno, e observadas no que forem applicaveis, as
disposições do citado regulamento, capítulos 4..• e ã. o Ao expedir as providencias necessarias :i execução de tal serviço
V. Ex. terá em vista as regras designadas com os n.•• 2,
3 e 4, no Aviso n. o 19 de 23 de Dezembro de 1876.
Deus Guarde a V. Ex_ - Joiio Lins Vieira Gansansilo de
Sinimbú.- Sr. Presidente da Província de Pernambuco .

•
N. 32:1.-AGRICULTURA, COMMERCIOE OBRAS PUBLICAS.
-EM !2 DE MAIO DE 1878.
Recommenda o exame da escripturação referente á matricula especial de'
escravos, e estabelece regras para serem observadas nesse serviço.

Circular .-N. 1.-2." Secção.-Directoria da Agricultura.Ministerio dos Negocios da Agricultura. Commercio e Obras
Publicas.-Rio de Janeiro em 22 de Maio de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Sendo de toda a necessidade regularisar o serviço da matricula especial de escravos, que, não
obstante a vigilancia do Governo e os esfor~os de seus
ttgentes, apresenta ainda imperfeições ,- ,,L
·ecommcndo
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a V. Ex. que, por intermedio da Thesouraria de Fazenda,
procure averiguar o estado da oscripturação nas differentes
Collectorias dessa província, attendendo ás seguintes regras
cuja observancia confio do seu costumado zelo :
L o As faltas encontradas serão desde logo mandadas corrigir, expedindo a Thesouraria de Fazenda aos Collectores
intrucções em que lhes explique o modo cumo deverão proceder ao trabalho da correcção, que poderá ser fiscalisado
pelos Juizes Municipaes ou Promotores Publicas.
2. o Nos Jogares em que não houver Collector por abranger a circumscripção fiscal mais de um município, convirá
que a ~atricula seja rectificada na séde da Collectoria, sendo
escripturados em livro especial os escravos de cada município.
~· Aos culpados das faltas encontradas na escripturação
serão impostas as multas comminadas no Regulamento de
i de Dezembro de i87i, além do processo de responsabilidade em que houverem incorrido.
4. 0 Aos municípios novamente creados, ou recentemente
providos de Collectores, dev~ ser enviados : aos primeiros
as relações dos escravos alli domiciliados, e aos segundos
os respectivos livros, se na séde da circumscripção territorial da estação, onde foi feita a matricula, houverem sido
inscriptos em livros especiaes os escravo~ de cada município.
Deus Guarde a V. Ex. -João Lins Vieira Cansansão de
Sinimbu.- Sr. Presidente da Província de ...

X. 322.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.-E)! 25 DE 1\lA!O DE i878.
Declara offensivas da Constituição e leis geraes do Imperio as leis provinciaes do i\l.aranhão, promulgadas em 1876, áccrca da concessão d.e privilegio,
e?-~~ aferição de pesos e medidas.
·

1." Secção.- Directoria Central.- Mínisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Pubicns.-Rio d,, Janeiro em 25 de Maio de 1878.

Illm. e Exm. Sr.-Ou~·ida a Secç.ão dosNegocíos dolmperio do Conselho de Estado sobre a doutrina das leis dessa
província, promulgadas em !876, na parte concernente ao
Ministerio a meu cargo. Sua Magestàde o Imperador, Conformando-se, por Sua Immediata e lmpenal Resolução de 16
do corrente mez, com o parecer da mesma Secção exarado
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em Consulta dn 1 de Abri! pr(Jximo findo, publicnda no Dl:ario Olficial c junta 2m exemp:a;· devidamente authenticado,
Houve por i.Jem decidir:
1. 0 Que é offensiva da Constitüição e leis do Imperio a de
n. o Htí~ de ~9 de Agosto, jú porque nos casos não exceptua.
tios nos arts. iO e B do Acto Atldicioaal, couforme foi lleclarudo pela l·np·J:·ial :-tcsoi~l~:~o fie 2C de UutullL'O de 185U ton1ad::t sobre Consulta de 27 do SPtcm!Jro do rdel'ido anno, a
concessão t:e privilegias industriaes, regida pela Lei de :.i8 de
Agosto de 1830, é da exclusiva competoncia do Governv geral, já porque a iseilção de dircitus de importação é expressamente prohibida, pelo art. l:i do precitado Acto Addicional,
ás assembléas provineiaes.
·
~-o Que o art. H da Lei pro-ri:1eial n.o 1156 de ti de Setembro, <::dmittintlo a possibiiidatle de serem aferidos pesos
e medidas rlo !lntigo padrão, e providencia:1do neste sentido,
infringe as disposições da Lei gora! n.o H 59 de ~O de Junho de
1862 e do Decreto n.o 5!69 G.e il de Dezembro de i872.
O quo decbro a V. Ex., pari seu conhecimento e governo.
Deus Guard.ó a V. Ex.-João Lins Viei.r·a Cansans(fo de Sinimbú.-Sr. PresiJen~e d<:: Provi:lcia do Maranhão.

Senhor.-A Secr,~o uo Imnerio do l~onselho de Estado •'m
cumprimer:to ua Ônlem de \iz1ssa Mag2stade Imporial, 'cons:ante do Aviso exp0uido em Cata de i Odo r:wz proximo finào
pelo Ministe;·io d:' Agricultura, Co:nmer-cio e Obras Public;;s,
e~.{amíno;__t a co!lecç~a de lefs decretada~ !1G anno de i876 DP1~: i\..ssembléa Lcgisiali~~·a da Pro-;~incia d.(: l\laranhão~ na pârte
concGrnentJ ao rrft.~riCo l\I!n!s~c:·io~ corno tirn àe declarar se as
àitas leis (~ontt-!n tilg UfJ.8. díspos!ção COl!tradH nCnnstitui:;õo
o._t ás ·:eis ~·,o Itnporio; e_, inte!·pc::do o seu. pa:ecer na \ôrn1;1
dcJ svbredHa ordem, Le1n a hot:.rn de declarar u "'l::3sc: ~!clg·es
iatle Imperial, !jl.!.e apenas encontrou con~prel:endidas naqncila hyrothPse a::; duas leis de que 1:assa a tratar.
A nritneirn~ d(' .:l.(l ·:1~'~ d:~ ~~~ d·' .A.g·o~to, conec1lt: privi!Pgio

por ~20 an;H;~ n Fr:~neisl·n

f•':t':'!'Dir~ d:t Silva para

h~lt~ccr 1In:~1 üdJrirn a ·v:q:or: e f:~zer r:~r~·~~ :1os
l~~.ni!.:-11 da ~chr·!~di~.;~ ~:~~ ··\.-;=;:·.:::.

e~ta~

~n:;urh!t:s

da

o:~ :{~,1:~:~~;.~i~i:-;',:,: 1 ';;(:; ;1; ;,:~·~~r~ •J2,.~; : : :;~ !'~ ,::;;',:~~~s' 1;~o •~11;: ~;i\ ;i~::?~~
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se;.:: un<::) fWl':~gr~

·~,;,i d:· 28 (!e Agnsto de 1830 o . molio como
devla 0He s:..!:r cxc~~u·a!~u, ··o:;_;·,_,,·ip(Ío ;10 Govt·rno a fn.enida.dc
Ue co!;euCh-.\: "il;·ivi.i ~)u~ c~!~ t~0tl::·;,lin~tUus i~t~.:so~, ~~COlHo de·
via jJruceucr na s«a c::-;.eüuçüo

p!10, reg-uhn pel;;
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O Acto Addicional, enumerando nos :Jrts. 10 e 1:1. as attribuições das Assembléas Legislatiyas Provinciaes, não incluiu
a de poderem ellas conceder priviiegios ; e, suscitando-se a
este respeito duvidas, foi ouvida sobre a materia esta Secção,
que, em Consulta de 27 rle Setembro de i859, resolvida por
Vossa Magestade Imperial a 2G de úutubro do mesmo anno,
tratou <Lnph1m,~nto da :~ta:eria c. fix~)U os prlnc.irios e regra~
q_uc a '~s~e res1;ei~·) de•:ern . ~~'gu~r-~L·, C?.:iCTU<~n~.o cor 1ci 11ãc
fore1n el!rs determi:nad(;s.
~
..
Nesse uoeumeuto se encontra o § 5. • tlo teor seguinte :
• Çuanto á indnstria em geraL ella est;! fóra da alçada da~
Assembléas Provinc!aes, podendo estas comprehendel-a em
suas legislações só mente nos casos em que fique envolvida nas
regras geraes rm virtud<~ de alguma das faculdades amplas
que ellas tem de conseguir certos íins sem limitações de meios,
como acontece com a disposição do art. iO, §5.•, que as autoriza a lançar impostos com a siÍ limitação de não prejudicarem
os do Estado. •
Assim, pois, tratando-se na citada lt:i de privilegio a favor
de ramo de industria, o fabrico • de rapé, comprchendido na
excepção dos casos em que as assembléas provinciaes podem
concedel-os, como se acha resolvillo peia mesma consulta,
julga a Secção que o neto !CJgislativo do que ora se occupa
offende directamente a Constituiçã.! e ns leis do Imperio, como
lhe parece hnver demonstrado_
Accrcsce aindn, para tornnr m:1is salien!e a offensa, o que
dispõe a citada lei no§ 2. 0 do art. Lo quando concede a
favor da empreza i,;cnção de direitos de importação do tabaco
ou fumo rnanufacturado na província ,.u no Imperio, vioiando
as~im mar:ifestamente o art. l2 do me~mo Acto Addicional,
qt.:.r expressamente prohibe ús Assemhláas !'r·,vi;~ciaes legislarem sobre impostos de importação.
A segunda lei tla mesma Assemb!éa que a Secçiío julg:•
oflensiva de ieis geraes é a de r:.• H56 de ô de Setembro du
io76 no art. :U, assim com:ebitlo :
• O Fiscal em qualquer épo~a em qüe encontr:.1r nlgum;:
pessc:; razcnuo uso publico dos antigos pesos e medidas, que
não es· i verem comp!etamenlc :rreri dos, c tlS rlc carimbos ou
mare~s rnlsao.:. llll~ impo;·á, ila primeir:' llypotlll'se. as pen~ts
<lo art. 4.'' :· n~s demais a,; do :;rL 7. 0 das l!lslrnc~.õcs appl'llvafla.; p::lo Dt~··rl'lo ll." iiO~~l, (', llw ~··ntb I) r::l"l.o I;Cnuncinrlo>
o iHY{·~U~·rtr/l
i:npú~· :1~
1

n~inn~·in~:I!I:c·~t~,
~!·i. ,,

11:\r:1

podt·:- (·o;n

~~·gnrn.n~~a

prni.'S :l:1

IH~~ i ii~~;·' !1 ~~-.. '1. ~ i1~~; ~ ~(.;.i .;;~:1(,;e;;:;. ,1 ;1\.1i:~:, :, :~:~ ti ~:;s: :;:s\·=!~l~~~ll;;~~:! '~.~~ ~

gT:ts que ::-:e dnve;:1 nbst~r·cu· :1u i~.~~; '1os nuv:;~ pr~ns ~~ B1Cdidt)~J t~ contt~.m nroh~bi(~:J.n e.xrTP~~a d(•.

aferir og t1c ;1ntigo u~o:
:~~sim, pois, a êitada !d prov'incial, admiltindo u possillilid:,Jé

de se aferirem os ili'SOS c mt~did~,s do antigo padrão e isent<lmh; lk muitas os tJGC fizcr(•m 11sn t.ic :aes llesos e medidas,
vai tamiJel!l tle eHeont;·o ú ki g\xal.
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A Secção notou que a Lei n.o 1151 de 29 de Agosto de i8í6
restabelece a de i7 de Julho de 1873 sob n. o 10:H, mas nada
póde dizer a respeito daquella lei, porque a não téve presente.
Ta! é, Senhor, o parecer da Secção, mas Vossa .Magcstadc
Imperial resolverá como entender mais acertad·>.
Sala das conferencias da. Secção dos Negocios do Imperio do
Conselho de Estado em i de Abril de 1878.-José Pedro Dias
de Carvalho.- Visconde de Bom Retiro.
RESOLUÇÃO IMPERIAL.

Como parece.
Paço, :1.8 de Maio de :1.878.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.

Joi'io Lins Vieira Cansansão de Sinirnbú.

N. 323.- FAZENDA.- EM 25 DE

liiAIO DE

1878.

~ppro'i"a e proposta do conselho fiscal da Caixa Economica c iUon te de
Soccorro da ProYincia de Pernambuco sobre a admissão tle um Escriptura-

rfiJ ·para o respectivo serviço, c lembra a con>cniencia tle suppríinir-so
a!li o registro tlc officios.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 25
de Maio de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-A' vista do que, em officio n.o 57, de 11
de Setembro ultimo, e no que por cópia o ncompanhou, informaram o antecessor de V. Ex. e o presidente do conselho
fiscal da Caixa Economica e Monte de Soccorro dessa província, fica approvada aproposta feita pelo mesmo conselho
sobre a admissuo de um Escripturario pura aquelles estabelecimentos, com o vencimento annnal de 1:000;)000.
E, achnndo-sc incluídos entre os tralJa!hos enumerados pelo
dito presidente o registro de officios, convem que V. Ex. lembre-lhe 11 suppressão !lesse registro ; pois, bastá que sejam
e111assadas as minntns e depois brochadas ou encadernadas,
como permittirem us ('ircumstancias dos mencionados estabelecimentos.
Dfffis Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira Martins.- A' S. Ex.
o Sr. Presidente ila Província de Pernnmbuco.
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l\i. 321.- FAZEXDA.- EM 27

DF.

MAIO DE

i878.

Ccnrcssão de favores á Comp&nhia ~ew· )':ork and Rio de Janeiro Stcam Pa·

ckct.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 27
de !\laia de 1878.
Communico a Vm., para os fins CO!lvenientes, que foram
roneediuas aos v~pores da Companhia New-York :md Rio de
Janeiro Steam Pack<'t as rne,;mas vantagens e isenções de que
g0zam os pnquetes das Companhias Des Messageries Maritimcs
c Real Companhia de Southampton, na fórma do contracto
approvado pelo Decreto n." 6729 de 10 ue Novembro do anuo
passado.
Deus Gu~rrle a Vm.- Gnspar SilV11ira Jíu.rtins.- Sr. Inspeclor da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. :!25.-F.-\ZE:\"D.'\..-E}! 27

DE }l.\10 DE

1878.

Os Insrcctorcs da:-:: Thc..;ourarias n:to po.lem applicar a outras dc::;pezas as
sobras rcs!dtanles dl)s' JtJsr~O!:tns feitd-> no:::; n~.ncbtCJlttH dos cmprcga,!os
quando i,t!tam ;i Rl!parti~·?in.

i\linish'ri<• dns N<!g·ol"io,; da Fazm1da .-Rio de .Janeiro em
27 de :\íaio de 1878. '
G:tsp~r Silveira, Martins, Presidente do Trilmnal do Thesouro Nacional. onhma ao Sr. Inspcclor da Thesouraria de
Fazenda da Pro1·incia de .Minas Geraes que despeça os quatro
collaboradores existentes nn mesma Thcsouraria, segunuo se
Yê do seu officio dirigido :í Presidencia em 9 do corrente mez,
visto estar completo o (juadro do respectivo pes:-oal, e não ter
a seu cargo serviço nlg-um extraordinurio; sendo para estranhar que tenha pago taes auxiliares com as sobras resultantes
dos descontos feitos nos vencimentos dos empregados quando
faltam á Repartição, sem ser por eommissões do serviço
publico, porquanto essas sobras niio podem ter applicaçiio
alguma por serem logo deduzidas do orçamento geral da .dcspeza do Irnperio.

~--.

Daspm·
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N. 326.- HIPEIUO.- E.!ll 27

DE MA !O DE

1878.

Declara ~ue nfto é admissivel recurso para o Conselho de Eg!ado em mate·
ria do contencioso administratiío, senão. sobre assnmplos geraes.

J. a Directoria . - l\Iinisterio dos Negocios do Imperio.- Rio
de Janeiro em 27 de Maio de 1878.

Jllrn. e Exm. Sr.- Com o officio dessa Prcsidencia 11. 0 48
de ü de Maio <lo anno passa<lo. foi pres•~nte a este Mini:.:tcrio
o requerimento em quP Francisco Antonio Pf•droso, fundado
no art. 4ü do Beg-ulamento n. o 124 de 7 de Fever•·iro <le 1842,
recorre para o Governo Imperial da d••cisão do antecessor
de V. Ex., que, <lando provimento ao recurso que lhe dirigiu
a maioria dos actnaes Vereadores da Camara Municip:JI da
cnpital contra a deliberação da Camara transacta, que sujeitou-se a pagar ao recorrente a importancia de obras por elle
feilas em algumas ruas e prar:1s da mesma cidade, declarou
nulla tal deliberação. Sendo ouvida a este respeito a Sef"ção
dos Negocios do Imperio do Conselho de Estado, observou
esta. em Consulta de 26 ue Fevereiro ultimo, que, se a j.urispruuencia que tem vigorudo no dito Conselho, e sido constantemente adoptada em não pequeno numero de decisões do
Governo, não admitte recurso em materia do contencioso
administrativo senão sobre assumptos gcraes; que se, em
consequencia deste principio, tem-se sempre recusado o
conhecimento ue recursos relativos a questões méramente
provinciaes, isto é, que se derivam de direitos que se julg-am
ofl"endidos nn execução de contractos, ou de leis provinci:ws
por não ser applicavel a taes casos o art. 41í do Regulamento
do Conselho de Estauo, visto ter-se entendido qw~ só comprehende o que é pertencente ao Governo geral : parece fóra
de duvida que o requerimento do supplicante, formulado
como recurso, não pé>ue serattendido, porque são munici.p(les
as obras de que se trata, já por sua natureza, já por sere111
feitas ú custa do cofre municipal, e em virtuue ou dentro de
autorização em orçamento approvado por lei provincial.
E Sua ~Ingcstade o Imperndor, Havendo por bem conformar-se com este parecer, por Sua Immr~diata Resolução tlu 18.
do corrente mez, assim o Manda declarar a V. Ex. para os
devidos efl"eitos.
Deus Guarde a V. Ex.- Carlos Leoncio de Carvalho.- Sr.
Presidente da Província de S. Paulo.
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N. 3:27.- FAZEND.\..- E)! 28
.Aos recursos

!ntcrro~t.)s

DE M.\!0

;1J.l'a o Trihu;'!:tl do The5ouro

uão'-$0 as tlcciso...:.s. de que se rc...:orre.; 1na~ tambcm

Df>

18í8 .

de~cm
O.:i

acompanhar

re::.pcctivos do·

cuwento::. em origin;ll.

Ministerio elos .\"egocios da Fazenda.-Hio de .Janeiro em ::!8
tlc 1878.

d,~ ~!aio

G:!s~'ar Silv,•ir:l 1\I:trtins, Prl'~ilie;if,c rJu Tri!Jilnal do Thesaul'O C\a•·iona!. l>.•l11111Uilica <Hí Sr. iw;[:Cdor d;; Tll(•suuraria
L[,· l•'nze;:,[;, lia !'r o v inda do Anw ZOIWS tJ lll' o mesmo I' ri IJ uual
r.;sül\·,,u u;iu lo11tar t.:onltecimento uun~c:urso de revista tr·;mslltittillo c:um u seu o!Ucio n." 1\l tle :H de FeverPiro ultimo,
in:e!'pusto jhll' J::st! T.!iXeira ue Soaza & Cump. a tia dcci,~o Lla
c\l[;:!llkga tle :\l;tn;'toS tjUL' imp~lz-JI;e,; a IIIU!la de direitOS Clll
,:obro na i"líJOI'iiUI•:ia tl· iU6í::!.J, jl!ll' difi'ercnç;ts de-qn~mti
ti:!tL_1 paya J~l:!:s eneontnHl~~~ ('lll dive;·;..;as :nterGntlurí~ts que
~:-~;;JllC':tt•l:lL! a d··S!I<le:io pel;l nu~a n.o iéH d:..: :11 de 0u.lubn>
tJ:,} i~/7; vi~~o u:-ln. S<J t<~r V:~riHea:Ju titialquer~ da~ l!ypo!h,~~e.-;
0
, Llo l\r;gLdamc·atti tle 19 de Scêemp~·,·,·istn~ JHI :trt. 7li';,
iJru ,1,, I~;;()_
E pe;nJU<' o ;:t.-nci:::nDilo l'i'C!ll'SO f"i i•nc~Imi!lliado mm a

si .

simplm: i:t:rtid:,n do tlcspat:llo, eurupre que o dito Sr. ln~pe
dl!r ;·ee:omn:eltd;: i•qudla Alfantleg;; f!lll' f::t,:a :H·omp:lulwr o~
r;·cnr:'u:-: ÍiJlerjiCi"t(·;-; ti·· Slil~s de··~:-:0. s. não se·: de:-:la~~ IHt!~
:.aiiliH~Jn .-lu." r~·~:IJt:c!:ros UocuuH~nLu~ i rn original, co~Hu ieiu
-'~·~o.

:'i.

d1·tenniri:Hio

110r

di\ t~l':-:a:i

<i\)

(Jftit·H~

3:2~.-AGiW-:CLTL:JL\, CU.\1:\IEW:W

-E.\t :28

DG ~L\!U

:::;1Jbr0 lr~il:".[Jurt:;::; :J,lS t."Str.~~!as d.~

-

DB

TlH~souro.

E UBllAS PCBLiCAS.

1878.

ú.:rru 1l0 PcJro !I, S.

Pl .do c Hio de
1

Jaoej1·o.

X. :)n.-1 :e. Se('(~;l:1. -Direetorb d:r~ UlJ,ll.~ Pu i..~: ic~·t~.-}!i n!~
C'rio dth ~\e;;·<:ri•.,,",!D A:.!Tie:i!tura, t:olnmereio e;Ultr:.tsl'LiJJiiL:<ts.
-Hi" Je ,l,;;;"iru c.:t :Z<S de .lí:tiu de l.'iíd .
.\'o in!f'l'(h·~z~ de ~h!tpli!i(~ar n :-;I'L\"i~~~~ da ;~tliHini::-:.Lr;.:(·~!u l•lll.dio';l. u1::n:tt~ \~111. t'~JJle,·tl~·r ;.1:--: p~~:.;~a:..:·eu:--: ·· Lr'::t!t:--lJPl'lt'S ~l,·ssa
1·:-:ti·adn Ue !t:!·!'t:, o~te U;,e t'tJl"l~tu L'l'liLtis!tatlu:; JireetarHentl~
po:· qllaltilil'l" llos ~l~Lni:.:.tt~!"Íu~ lJil 1\:specli\ as ~(!Cl'cl\tl'iLt:::i d~
E'tCt'iü; le1aauu ~~s Lk'[J<~zas ú e;Jnta i;>JJ!lpei,~nh.:.
n~_·u:--: <~ lta r·dt~ ;1 \-lll. -.li)! i o Li;;s ~ ~ iei I' a ()Lttsrulst{O
-:)r. Di!'l:Llor LlJ E.>L''<tLl~ li.: I':; r r;: D. i'd;·o 11.

dt.! S :.Jt ·nlbú.
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N. 329.-AGRICULTURA, C:Ol\HIERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E~! 2~ DE MAIO DE f878.
Affirma a, compctcncia d::tR Assemblt}as Provinciacs para o concurso d&
privilcglos nos casos comp;:êhcndidos nos §!i elos arts. IO c H do Acto
Ü(iiélonal.

L• Secção.- Directoria CentraL- l\Iinistcrio dus Negocios
da Ag-ricultura. Con11nercio c Obras Publicns .-Rio de .J;mciro.
em :19 de l\Iaio de i8i8.
Illm. c Exm. Sr.-Ouvidn aSccrão.dos Negocios rlolmpc-.
rio do Conselho de E'tado sobre n doutrinn das leis dessn
província, promulgadas em o anno proximo findo na 1wrtr>
relativa ao l\Iinistcrio a meu c;1rgo, Sual\Iagestndc o Imperador
Houve por bem, por Sua Immediuta c Imperial Rewlu(_:1iP de
20 do corrente mez, Conformnr-se com o p[lreccr da mf'sma
Scc<,'<io exarado na Consulta de 30 de Março ultimo, public;nla.
no Diario Of1icial n. o í28. do corrente, t: junta em exempl;~r
devidamente :mthcntic<Hlo pelo Director da Dir~ctoria Central
desta Secrl'tnria de Est;H]o.
O que declaro a V. Ex., pnra seu conheeime:nto.
Deus Guarde a V. Ex:.- .Jaão Lins Vieira Canóansão de.
Sinimbú.- Sr. Presidente da Provinci~ dt) Pará.
Consulta a que se ref'ere o aviso supra.

Senhor.- A' See(,'ão dos Nrgocios do imperio do Conselho de
Estado, em obsrrnncia á Ordem de Vossa l\:J:!gcsiatk lmpcria!,
transmittJda l'or Aviso de 26 do corrente, cnlJc a honra de dar
eonta do r•,snltado do ex2me n (jUtl procedeu n11 collccc;ão ti;:~
leis da Provinda do Pará. promuigadns em 187i, de:;t]e a
primeira, sob n.o 872, soiH·e a canalisarão dos esgotos ún.
eidade de l3e!ém, até a ultima, de n." 9tH, flx~ndo a receita e
·
despeza munici;Ja!.
Não podendo a Secção enunciar Juiw sobre ::tlgumas das
ditas leis ou artigos del!as por conterem simples referendas
:1 diversos Actos Lcgislati,·os de nnnos :m•.criores, sem a
tr:mscri;,:,'~o, port~nto, das respL'eti1·:~s c!isposi~ões; li~itil-S'l
a diwr 'JUC em ncnlmmn dns outras encontrou ofl"cnsa a Con:
slitni<;~o do l:nperio ou <Ís leis g·eracs na parte sobre que fo!
r:"nm!tarb, islo é, n~ concernrmte :10 :IIiEisterio dos Nc,~·ocios
da Agricu!:ura, Cummen:io 2 O!Jr:Js Pul!l!cas; c~tando cllas,

pois, uo caso ele serem :Jrchivall<!s.
Cumpre-!!ic, porém, oLsenar qne a Lei n." 872 de 23 rle
Março de !877, entre ns lJases tla autoriz:l(;ilo coB!"e:·h.Ja 1:10 Presidente da pruvincia pnrn contractar :1 can:disa(;iio rlos es.~otos
da cid:.dc de Bekm, in~luiu a conces:;ão da privilegio l10r ,;.o

annos.
Üf<l,

lwvendo rrucm pense rrne n:!o () dn

COlJI)'Cleneh

dns As-

~rrnbk·a;-: PrcYit!c;ÜlCS Ôc;~ct~d~_ll' pri;·ik'_~·~;:s) (', t··n~~o outr'or~~
Jln.viUo n1a-is de uu1:t con:-3ultt: ne~lc ~eu ~id1j. ;: St!~':fto \!·~de li-

'.'··~~Pr:l p:1J'~I dt~i'i~lf'~H' '!Ur~ J!;lij :1 1 ;~Jll!n :<~;;:•-~/~·:;.l::' "l:l~li~;l; L' :tJJ·~.
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tes eBtends que, apczar della, a lei citad~ niío é inGonstHucional.
E assim entende, não só por estar convencida. de que, trataml"o·sc de ~1ssumpto sobre o qual compete ás Assembléas Provinciaes legislar, só por estas póde ser concedido privilegio;
visto como a administração central não pí'lde intervir em objecto~ puramente provinciae~, comprehendidos nos ditferentcs para~raphos dos arts. 10 e il do Aclo Addicional, quando
não se dú a autoridaàe cumulativa do Governo geral; de que se
lhes fosse recusado semelhante direito, não haveria muitas
vezes meio de levar avante certas emprrzas productivns que
uepcndeSSClll daquclla anim:H;,'iiO; ill<JS tamlJem, por lhe p~
recer que não ha justo fundamento para contestar-se as
mesmus vssembléas Uffid faculdade de que ellas se acham de
posse desde a promnlgar:ão dn rdorma constitucional, sem
que a propria lei de inteq,relação tirmassP intelligencia contraria, nem apparece~se até agora acto da Assembléa Geral
contestando·a, senflo tJUando :<e tem conferido privilegios á
inuustria ou a objectos que são da competencia do poder
geral.
fia :Jté resolu~õcs de consulta favoraveis no modo de pensar
da Secção, como sejam, entre outras, a de 26 de Setembro de
l.l:i1:l, relativamente a uma Lei provincial das Alag~us que
concedeu privilegio a urna emprezn de abastecimento d':lgu:t
pnt~1·e1, e n de 2~ de Agosto de 1859 sobrt' lei da Asscmblc'a
Provinci3l ue Sergipe, contendo igual concessão para o mesmo fiH>-.
Em ambns essas consultas declarou-se que taes pridlegios
St) tlevi;!m considerar como condições de contr:tctos, que calJiala nas ;1ttriiJukões das Assembléas Proviaciaes autori.z:tr.
AccrPst:e qne a ·consulta de ~i de :5etemliro, com a qual ~e
~:onfurmou a Imperial He,.otw;~o de 26 de Outubro do uwsmo
anno de 1859, firmou es:-;a doutrina quan:lo, estabelecendo
uistincciio entre o!Jjt~ctns da rompetencia do Poder Gt~ral e das
Aso:embléas Provinciacs, concluiu que estas n~o podia!Il con~uder privilu;:ios sobre os primeiros, nws que pda mesma
rnzi;o tinham ui·reito de autorizal-os nos assumptos de sua cxdw<ira competenda Jegislatin.
E' este, St•!ihor, o pHeee1· r! a Seer;iio. Voss;1 i\I:1ge~tade Im ·
~wrial, pon!rn, m::md<Jrá o que em sua dla sabedoria julgar
lll<lls aeertado.
Sala !las con fercncb' da Seq;~t' do; ::'\eg,::·ios do lmperio uo
Cur!:<t•llw de E<t~do <'rn :30 d,• ;,r,,n~u do í87S.- Visconde de
lli!11! llr•tiro.- .J,,sé Pedm ])ias de êru·c•allw.
1\E'OLliÇÀO

DII'Ei\~Aí ..

Como ;wrere.
Pa~o, 25 ue .ltl:tiu <lo 18i8.
r_:om a rubriea de Sua l\1a;ces1<tllc '' lmvernuor.
Judo Vns Vi,.iru Crm:san:;üu de Sinimúú.
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N. 330.-FAZENDA.-E}I 29

DE }JAIO DE

1878.

Sohre um recnT'so, .de que o Tribunal do Thc>SOEro não tomou conhr>r·imeuto. coutra a :'clas:-;ifica(~.to dada na A_l_!:a_nJega da. BJ.hia a. JrH:rcaJurVi
subuwttida a tlcsiJacho como-harbantc p,tra prumo.

lllinis!rrio rlos Nt'gocio~ tia Fnzcufla.- Bio U<' Janeiro
2() de Jfaiu de 1878.

f'tn

Gaspar Silveira Martins. pj.,.,idnntu do Trih:Jtw! do TiiP~ouro :\":H;ional, communiea aoS;·. In:;peetor.Jn Tltc·sotl!':lri:t dt~
Fazenda da l'roviueia da oahi:1 que o mt~,;:no TriiJluwl n:solvr~u não tomar ronltedmento do reeur:.;u flt· !'<~'. i>la tr:ut:.;:ailtido com o seu ollicio n.o :21 tk li J.e ~l:ll'l'O ui ti mo. i!!tt·;·p"slo
]I!' los negociantes H. B. l'erry & Comp:~nilia thl dcci:<;'t,l :!;~ LI:.;J!t'l'1o!'la da Alfandegada dita fJI'O\'inc(:l, que :::andou ela:.;,.;iJjf·ar nn arl. 559 dn tarH:1 f~rn Yi;.tor_, con1n ~ e~Jrdüu de :d...:nd:':\J
Jwra p.1gar a t:txa de i:lOO réis o li:ilogTaltlm:,. a !lLTc:Hio: ia
qne SLt!JIJWttcr;lrn :1 ilt•;;pacliO, eum11 • barbnnlt~ p~r<' p!',,:lw '
~uj,•ilo :i taxa rle WO réis, na [(·,rm;: do art. 67.) d:1 c!::ul:: t;l;,rL visto niio S!' lt•r YeriiieadG t1 ttai<J!l<~J' Lla~ i:ypot!:,~s-·s do
ri.a;7GL ~ 1. 0 , doHeg:tlalllento tb Hl S<;lembm tle IK:•o.
<>

:2G.-J.-J de :.b ;l!_; Sdr):u)Jr·J de lS-;~~ (:u:tl'! dat;1 ~~~:-ma pro!:;!·!s.:(io, St'l~di) j!iJtl(~IJJ !'I)IIH!U:.c :tJif'lica\·el á~ rl!formas e llt.:il:>Üe~ que occur: c rei~~ u:1 ti >..:n:l!l
uccunitll) üeput!'- tl:.t IUl'Sl!la d:rta .

J.lcelara

fiiiC

fJ:dwndv

o Dcnetu !..;gi;latiYu

:1.

11

as e;l:1q1:lrlha~ <U!~t~livres

.\linist,'!'io d"·'' .:\'egodos <!:: F::Z"iHla.- !\iu
tk .\!aio de 1K7o.

t 1"

J:;n,·iJ·u em ::!9

Tendn-,.;r• :.;u·,t·iLIIln rlttvida nu Titt':<Otrro, por (l(;t;;l,;i;!o d1· se
trntnr d(~ l'f'Bt't'~~o de l:.:ddli~<-P.~iio d" U. Hegina Hj·.12·(..; (i;, Sih·a
Tt·;xt~tl'a para IJ<·redJcr IJ :!ll'i<: ~~.:~~:"de ~.·u lirl:!dll !r!:lrido n
A!fl'l'I'S José Baptista da Si h a Tt'I\L'Ita, ~:d,re a <l(l!>ltr;u;úo <!11
p, •t:rPtu 11~;; isi;1 ti y u u _u :.:6:::; dt· :!\! r! e ~;!'te 11: iJ t·u de 1di 0 a" e um['lliu du lcut(ll' de o•'IT• ~o elo ditu üllir:i:d, r i:• !v iJllc t:~~e d·.ocrelC>

DF.CISÜES 00 GOVERXO.

manda contnr r,m dobro o tempo dr, serviço pre~tado rm campanha, ~rm refr•rir-~e expressamente ús campanhas anteriores
á respectiva dat;J : Sua Magestade o Imperador, Conformando-se por Immediata Resolução de 2.') do corrente mAz, com
o parecer da Secção ue f'azenda do Consf\lho de Estado a semelhante respeito, Ha por beml\landur declarar a V. S., para
sua intcllig-encia e devidos effeitos, que não excluindo o
rt:ferido decreto as campanhas anteriores, deve ~er entendido
mn sua expres~ão ampla ; mas súmente para as reformas, e
pen;;ões de nwio soldo que occorrerem ou tiverem occorrido
depois d:tqnella nova disposiç~o ledslativa. caso em que se
acha a da peti<.ionaria : c isto por não se poder dar á mesma
disposir;ão o eJl'eito de annullar os factos já consumados em
virtude do direito que antes vigorára, pois p:tra tanto fôra
preciso uma declarar;ão expressa do Poder competente, como
o da Lei Ii." 2575 de 12 de Junho do supracitado anuo de
i875, ou a que se contém na de n. o 2618 de 8 de Setembro
do dito anno.
Deus Guarde a V. S.-Gaspa1· Silveira Martins.- Sr. Conselheiro Director Geral da Contabilidade.

N. 332.-

GUEHRA.-E~I

Decb.r.:t qup, fica Pmancip:tda do

29

re~imcn

Provineia de :\linas

Mini,terío dos :'íegocíos da
l\Iaio de 1878.

DE }fAlO DE

187S.

militar a Qofonia. ele Urncó. na
Ger;u~g.

Gw~rra.-

fiio de

J~nPíro,

::w ,Jf.,

Illm. e Exrn. Sr.-Ficando ,;mancipadn do regimen militar
a eolonia do Umcú, nc,:sa província. á vista do desenvolvimento que te:n tido, asc;im o declnro a V. Ex., para sen
con)~eeimcnto c tlcyidos dfeitos, cumprindo qne seja remettida
a esta Secretaria de E,:tado unw relaç:io tlos proprios nacionaes
e mai~ bens do Estado <tlli existentes, atim àe terem o conveniente de:; tino.
Deus Guaruea V. Ex.-Jfarquc::doHerval.-Sr. Pre~id~~--··-- •.
lia Provinl'ía tk ,\Iinn,: Ger<tes.
..-:<;:;:;->
·" .·, • · .·
'

tf';_.

<~;-_\l'~ '0; ·~ -," .· /~>·

·' :--v-.!

. ~~·
•

I
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DECISÕES DO GO\"ERJ\"0.

· N.

:rn.~GUERRA.-E)r

20

DE ~rAro DE

ts7s.

Declara que aos Officiacs da Guar1la Nacional ou honorarios. empreç:;ado!;
em con::;elhos ctê"iucri-a, dcn•r.1o :-cr :1~10:1;:(.,:s ~s v~nLts~~ns !lH' lh:):;
competirem nos dias em que f;mcciona!'otn.

Ministerio dos Negocias da Guerra. -Rio de Janeiro, 29 de
Maio de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio que V. Ex. me
dirigiu em 13 de Abril ultimo sob n. o iS, relativamente á
demora que tem havido, por falta de Officiaes efft1ctiYos o-u
reformados, no andamento de di 1•ersos processos. de investigação a crimes que têm de ser subml'ttidos a conselho:; de
guerra, declaro a V. Ex. que, existindo nessa pro1·incia um
Official encarregado do deposito, no1·e Qflic;acs de infantaria
e tres Cirurgiões militares, podem el!cs ser empregados nos
referidos conselhos.
Entretanto, sendo possível que tacs Officiacs estejam em diligencias fóra da capital, fica V. Ex. autorizado, conforme solicitou, a nomear para servirem nos mesmos conselhos, que
não deverão ser permanentes, outros Officiaes da Guarda Nacional ou honorarios, aos quaes só serão abonadas as vantagens que lhes competirem nos dias em que funccionarcm.
Deus Guarde a V. Ex.-lffarqucz do Herval.-Sr. PresidEmte da Província da Parahyba.

N. 33L-FAZEl'ID\.-E~l :ll

!)[.;)!ATO

DE

18i8.

Como devem ser inscript1s na. C:dxa t.la Am.ort.i~:a!);'l() a::; apoliccs 1b divirJa
publica comprada:; com o prot1t!t.'tn da::; loterias r.oncf'dit.las á Imperial
Sociedade Auxili:tuora das Artes l\Iccanicas c Li"bcracs, c llcnetlccntc.

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em
31 de Maio de 1878.
Communico a V. S., para os fins convenientes, que, na
inscripção das apolices da divida publica compr::\das com o
producto das loterias concedidas á " Imperial Sueiedade
Auxiliadora das Artes l\lecanicas e Liberac;;, c Brnclicentc ,
eujos novôs estatutos foram approvatlos pelo Decreto n." 58G!)
de 23 de lllan.:o ultimo, cumpre se mencione que ns mesmas

DECISÕES DO GOVERNO.
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:.<polire~,

além de inalienaveis, serão devolvidas aos cofres
publicos, corrio propriedade do Estado, no cnso de se dissolver a sociedade, segundo o disposto no Decreto n. o 2981 de
6 de Outubro de 186::!, conforme declarou o l\Iinisterio do Imperio ern Aviso n. o 1561 de 13 do corrente mez.
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira llfmüns.- Sr.
Boilwlhciro Inspector da Caixa da Amortização.

N. 335.-l\IARJNHA.-AVISO DO l.o DE JuNHO DE 1878.
!iianda obscnar novas tabcllas para o rancho dos alumnos do Collcgio Na·,:'} e &.. Escola de Mariuha.

3.• Secção.-Ministerio dos Negocios da Marinha.-Rio de
Janeiro, i. o de Junho de :1878.
Estando reconhecido pela pratica, que são excessivas as
quantidades de generos mencionados na tabella mandada observar por Aviso de 6 de Fevereiro do anno proximo passado,
para o rancho de cada um alumno desse estabelecimento, e
1icando demonstrada a possibilidade de reduzir-se algumas
rações no municiamento diario, sem prejuizo dos alumnos,
resolvi alterar a referida tabella, substituindo-a pela que se
acha inclusa, cumprindo que V. S. tenha muito em vista que
clla seja fielmente observada.
·
Deu~ Gu:1rde a· V. S.-Eduardo de Andrade Pinto.-Sr. Director do Collegio Naval.
Idem ao Sr. Direclor da Escola de l\l:1rinha.

'fabel!a para o rancho d() cada um alumno do Co!legio Naval, mandada adoplm•

110r

aviso desta data.
N>

u;

I

~

QUALIDADE
DOS GENEROS.

~
o

~

Assucar refinado branco ... Gramm...
Arroz......................
,
Batata ingleza.............
,
Bacttlháo..................
•
Café mo ido................
,
Chá da Jnjia..............
»
Carne fresca de vacca.....
,
Carne secca do Rio Grande.
•
Lombo de Minas .... , .. , ..
•
Manteiga..................
•
Massas sortidas ... ,,.......
,
Pão.. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .
•
Toucinho de Minas .. , , . . . .
>
Azeite doce ............... Litros .. ..
Farinha ........ , ........ ..
Feijão preto ......... , .... .
Sal. ...................... .
Vinagt•c de Lisboa , ..... ..
Verduras c frutas .. , ..•.. ·/Réis .... , .
Palitos .................... Milheiro ..

Domingos,
3.as, a.as
{c!l·as e2,ns,
sabbados.

w

...~

DIAS DA SmiANA.

Quartas-'ciras
1·
•

Almoço.,Jantar.l Ceia.! ToTAL •. Âimoço.,Jnntar.j Ceia.j ToTAL-:67 .. .....

67

.. .. .. •

70 .. .. ..

27

36 .. .. ..

13~~
67 .. .. .. .
67
70 ........
iO .. .. ..

13';

63/'

27/

36

36 .. . .. .

0,001

... 'ó;21: ::: :l· .. 'ó;3
.......
,..... . 0,02
0,02 .... ..
0,031 .... ..
60 .... ..
0,001 0,001

0.1

0,03
60

0,003

.. 'ó;óói

67

70 .. .. ..

27
36 .. .. ..
2~7 . .. .. .
36 .. .. . .. .. .. ..
5 .. .. .. .. . . . .. ..
5
510

101

36

-~~
70 '
63 j
3'•R ,
3ü '

5

5~
2j~

70

27 ••......

!00

0,03
0,3,
0,1
0,18 ...... ..
0,02 1 . . . . . . . .
0,03' ..... : ..

is

60: ...... ..

0,003j

0,001

5l

27

5~

iOO

2ã4

o9

0,07
0,3
0,18

0,02
0,03

0,03

0,0~

o,is

o,o&?i·ó;óói

o.o~

60

O,OOJ

ODSEHVAÇÕES,
i.• Os gcneros mencionados na presente tabclla sorão do primeira qualidade.
2." Para o serviço de cozinha c de aquentar agua para banhos, serão dados diariamente 50 kilogramrnas de combustivol.
3.• Si por qualquer eventualidade se der falta de alguns dos sonoros designados para cada ra~üo, fica á dcliberuçüo da Diroctoria
complotal·a, sul.lstituindo-os por outros, uma vez quo não excedam em preço.

Secretaria de Estado dos Nego cios da Marinha em t.o de Junho de i878.- S.!bino Eloy Pessoa.

t:l

"'~

~I

"'"'

102
i'i2

o0

O,
0,02
o•03
60
0,001 0,001

67 .. .... .

63

36 .. .. .. . .. .. ..

5 ........ :. . . . . . .
5
667
200 •
310 . .. .. .
................................... , .
!02 .. . . . .
. , .. , ... , .. , ... , , , .... , , •. , , . . . . . . . ..
I02 . . . . . .
27 .. .. . ..
27
5~
27 1. .. .. ..
27
. . . • .. . .
18 , . . .. .
18
100
100
100
51
100
25~
5'..
23
23
47 . . . . . .
70
47

0,1

A~~~T~~~

70 .. .. . .. •

1

.. . .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
36 , . .. .. . .. .. ..
••••••••• , • • • • •
5
200
467 ..•• , ,

I

Se:ctas'eiras •
•
I'

•

8

"'
~

!lO
~

o

Tahclla pat·a o t':111cho de cada um nspil·anlc a gnanla-mni'Íilha, mandada adoplar ]IOt' âviso dt>sla dnln.
])IAS DA

u5
~

li· Assnca.r

l)nminyos,

""

QUALIDAD"
DO~ GE:'IEnOS.

"""
A

z
p

:==
rofina1lo branco ... Gramm.,,
1

70
2i

"''":ió

Chú tia lndia ............. .
Carn0 f1·csca de Y;lCCa .•...

200

·j

[ ~lauleJg.l .............. ..
1\Ias:;a:; so1tHias .•........•• 1

•

• ••• •.·..

l':io... .. . .. . .. .. .. .. .. .
1
'I'OII!'lllhO de ~[JJIUS.,......

•

10:)
23

i

•

j

»

I

67

iO

...... ~~ ...... ~: ..... ~~
36

• .... i_;

3u: ...... .

;;

5
2UO

üüi

'•G7

2·1 ....... 1

•

Gil ....... •

70 ........

3G

271

o ...

. ~· .•..•. I
'IN

27
IR ........

".~~

1ll0
47 ..... .

,

•

Gi
131
67 .......
10 ........
70 .... "
G3
2i
36 ......
101
2n ......
36
36 .......
!) ••••••••

tíiO
11!2

310
liH
10:2

Jl

wo

100

2:5'.

!

\;111:-u~r~

.. . .. . ..

de L1shô\\... . .. .
.. ))
........
'e•··ln1as c f1ut.•s ......... nu.,...... .. . . . .. .
, !'.ditos .................... ~l!lheiro .
0,001

I
,___

0,02 .. .. ..

0,02,........

r.o .. .. ..

üo ........
0,1'03!1 0,001

o,o:1 . . . . . .

0,1)(111 0,001

-·--·-----------····-

o,q:1 1........

-

0,02

·o,t~1

......

. . . . ..

1
llill......

0,001 0,001

0,02t........
0,1!:1:........
tiO . .. .. .
0,11031
0,001

,

Tom.
13~

70
ü3
348
3G

51

27

5~

54

100

23~

0,01
0,2
O,IS
0,02

......
......
......
.. . .. .

O,IR
0,02

üO .. .. ..
0,0111 0,001

60
0,003

27 .......

23
iO
>
AM'Ji<' doe•• ................ LitJOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 1..............
0,03
r.u·i~''"' .................
0,1
0,2 ......
o,·t
0,1
o.~.......
o,~
0,1
Ie~,.loprcto...............
•
.....................................
O,l81 ......
0,18, ........

I S.ti .......................

....... ""'5

102

'[í

2Hj
70

5'•

Se.tlas-{eiras.

A~ C~ia.jT~:·'L: IÁimoço.jJautnr.fCe::'j

t:l'•

G7

G7

Bn tatn inglez.\ ............ .
Bac.dháo ................. .
Café moi(lo .............. .

SE~!At\A,

Qltal'/as-(e.ras.

feim.< e soblwdos.

-~--------
Aimoço.[Jantar.j Ccia.j Tonr..

1\I'I'OZ .•.. , .•.••• , • , , • , • , • ,

Cal'lle sccca llo Hio Grande.
1 Lombo de ,\Jwa::. ...•...•.

2.u\ 3.a-., 5.:ts

o,~3

.... ..

0,07

u,3

o,o3

o

"'~
"'C<'
12

8

~

"'

:;,
~

o

~

ODSERVAÇÜES.
1/1 Os gcncros mcncion<ld05 na -presente iahclla scri'"!o de primeira qualidallc.

2.a J>ara catla mesa llC o:.:tutlo se Uará uma vela de ste:uina de 7G grammas.
3.a As Jttt.t~s serão col!oc::ulai', uma na eamara, uma na antt•·ramara,. uma no galiÍnf'tc tios offirbi!S tlc scniço e cinco no con,·cz, corre~·
ponllt•ntlo a 0',33 th~ lwrOZl~llC para ca{la uma (AvÍi;O de li t!c Setcmhro tlc JRil), e Q!,.f6 de azcitu ordinal'io para cada unu das luz;•s col·
Jo~.::<.ula.s,·"uma !lo castcllo. lH!la _na roz.inha.! d_nas 1~0 alojamento tln gw.u·11irão d;~ fragata.pscola c uma. na co!Jcrla t.lo brigue Capiberibe.
/~.a

Us alopmentos dos USJHrantns snrao-Jilnnllnados com 1.683 gr. do stoanna cJH arrhotrs.
5Y Para o serviço tia cozinha e !lo :lfJHCntar agua para hanhos, serão tlatlos 70 kilogrammas (\e comhustivcl por din.
N. ]J.-:-;i por qualqncl' erentualidad~ se der falta de al:Itllls dos gcncros dcsigi·ados para cada ração, lica à deliberação da Dircctoria
completai-a, substituindo-os po1' outros, uma n·z que não excedam em preço.
~ecrctaria de Estado dos Ncgocios da Mariaha om Lo de Juuho de 1878.- Sabino E/oy Pessoa.

I>!>

w

<:>~

236

DECISÕES DO GOVERIW.

N. 336.-JUSTIÇA.-EM i

DE. JUNHO DE

:1878.

Declara que a commutaçiio da'·J::_na deve datar da sentcn~a condcmnatoria •.

3." Secr:ão.-lUinis!erio dos Negocios da Justiçé:.- Rio do
Janeiro em :1. de Junho de 18i8.
Illm. e Exm. Sr.-., Em solurão á consulta do Juiz das execuções do te.rlÍIO de ParanngÜá sobre o modo de rrgular o.
tempo de cumprimento da pena imposta ao réo condemnado
a galés perpetuas e commutada pelo Poder :Moderador em H
;mnos de prisão ~imples, declarou V. Ex. que a comruutaçiío.
se devia contar da data tia sentença prof0ricl,a pelo Tribunal
tio Jurv.
Approvando esta
solw;ão por ser conforme üs disposições
0
dos arts. s;J ~ 1. dn Lei de 3 de Dezelllbro de i8i1, 7. 0 do.
Decreto n." 1t59ü de 1~ ti e SetcmLro de !869, c ~hisos de ffl de
Junho de :lStiO, IL 0 v17 de 14 de Novembro de 1863, e n. o (1.5
de 5 de Fevereiro de 1873; nssim o communieo n V. Ex. em
rcsvosta no offido n. o 43 de fO do mcz proximo tlnuo. ·
Deus Guarde n V. Ex.~La(ayette Rodrigues Pereim.~Ao
Sr. Presidente da Pro\·iucia do Paranü.

N. 3;)7 .-FAZENDA.- E~I 1. 0

DE WXJIO DE

1878.

~cclara qnc os terrenos fronteiros á Casa (lc Detenrão llc l\idhcroy são
accrcsÚUo:3, potlcntlo como t_<!.csscrafor..tdos úprovincia..

Miui~lcrio dos Nep;ocios da F<!zenda.- nio de Janeiro en'!.

Lo de Jua!Jo de 1878.

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex.) em resposta ao. seu
onieio n." 1\0:i de 22 de AJJril ultimo, f]Ue, segundo informa
v lnspeet,,r tios tet·rnnos tlo marinha, s~!o necro~ddos os torre·
1ws fronteirns ú C:tsrt de Dcknção du Nicthcruy: os LlU:l.CS, nos
termos dn lei. podem ser aforados n es'a província, ú rniio
de 100 réis no r metro de test;:da, Yi~to não constar rJue tt·nlwm
~ido conc,•tiidos por aforamento u~1 gratuitamente pelo Go·
vcrno Impcrinl.
Entrela•:tu p;;ra ~alvar direitos de trrcciros vão ser publi·
tatlos os nli:a<·s do cstylo; servindo-se V. Ex. ouvir tamhcm
a Camar<J J\lunici;Jal <htquelln ci!![tde, c transrnittir aoThesouro
a inforrnatão q uc fôr lJO!' elia prestada.
Deus Guarde a V. E~.-Gaspm· Silteil'a Nru·tins.-A S. Ex.
? Sr. Preside:: te d:t 1'r8viucia do H!o de Janeiro.
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N. 338 . ..,...FAZENDA.- EM 3 DE

JUNHO DE

i878.

l'ião têm direito á ajuua de custo as pessoas nolT\eadas pela primeira vc•
para empre;;os
:Fazenda, salvo si o forem em virtude de concurso.

de

l\linisterio dos Negocios da Fnzenda.- Rio de Janeiro ern
3 de Junho de 1878.
Gaspar Silveira M~rtins, Presidente do Tribunal do Tl,lesouro
l\ae.onal, ordena ao Sr. Inspertor da Thesonraria de Fazenda
da Provineia do Pari1 que, no oaso de tt:r ~ddo abonada pela
do Ceará, romo se presume, a quantia de 200;)0(}0 ao 3. o Escripturario ultimamente nome~do pHra a La das ditas Thesou,
nu·ias, Francisco das Chagas Oliveira e Sil. pnra ajuda de custo
de preparos de viagem, exija a restituir;üo da dita qunntia,
visto não ter oireito a ella o referido Escripturario, porque
:uiio era empregado de Fazenda, promovido ou removiuo, nem
fa concurso em virtude llo qual fosse nomeado para esse
Jogar.

Gaspar Silveira Martins,

N. 33U.-AGIUCULTURA, Cüi\L\IEHCIO E
-EM 3

DE JUNHO DE

ODI~AS

PUDLICAS.

1878 .

.~ppro'f·t :~s :nst:-:1( ç.tics provisori~.s para o sen·iço da parte em traJcgo c.
construeçfio do prolongamento da. cstra.Ja Uc ferro Uc B-aturitó, no_
Ccc~.rã.

Sua Magcstadc o Imperador Ha por J,cm appronr as ins-

trnrçõcs pr<~viso.ria~. que com esta baixam, nssi::mndas pelo
Chefe dn Direttoria d:1s Obras Publicn.s, p::u·;1 o scr'.ii\;o da pana
0:n tr;1r.:go e co;:;:-;tmcJ.';1o 1l0 prolong·am:'nto tla estrada de
ferro d:•nominada de Daturitt"., na Provincin éto Cc;~rú.
!'aln<·io do Hio tlc Janeiro em ;) de Janbo de i.S78.- Joi!O;

~in:;

Vieim Cansansilo de Siniiitúti.

~H!§tl•uc;'!t"";e~ p~·ovSsori:as a que S\C rc!·ei"'c Q..

portariia desta data.
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Art. 2. 0 Ao Director Engenheiro em chefe eompete:

I. Dirigir, sob sua exclusiva re,nons;Jbilidndc, a parte da

estrada em trafego; de conformid;;dê com a organizaçiío, pesso::Jl, e os re::wl::~I:lento;; já cstalwlecidos pela comp;mhia na
mesma Pstrada ; modificando-os provisori.1111ente no que lhe
parecer acertado, e não contrariar as presentes instruc(~ões:
II. Propor, logo que a experiencia o aconsellwr, as bases
para a org:miza~ão definitiva do serviço da parte da estrada
em tr<J feo·o
IH. Di""Spensar todo o pessoal superfluo, que porventura
existn an serriço do trafego; e !Jem assim ~~xpedir· os competentes títulos <lO que tiver de ser consc'!'l'3!lo ou nom1~ado;
salvo quanto aos chefes do serviço, que SJ•riio nc,meados e
dernittirlos pelo Ministro sob pnposta do Director Engenheiro
em ~:hefe.
P:tra :~s novas nomoações e preenchimento das vng·::~s qne
se derem seriío preferidos tlquelles dos actuaes empt·egarlos da
estrada que mais aJJtos se mostrarem e melhor tiverem servido.
IV. Org-anizar as novns explorações, que forem nccessnrins,
1Jar:1 o prolonga1nento da estrada desde Pa!;Jcnba até Canúa.
V. Norneur e <lemittir, no serviro de mn-lruer:ão, os empregados que não forem de nomeação ou demis:-:ão do "\'linistro.
VI. Fazer os necessarios contractos para ncrJnisil·~o de materiaes, com excepç;io de trilhos e seus acces-;orios e rle trPm
rodante, pura a parte da estraua em trafego e obras em constnw·ão.
VII. Fazer as dcsappropriaçues dos terrenos que tiverem de
ser occupados pelo Jeito do prolongamento da estr;Jda e stws
dept~ndcncias, e uwndar indernnizar os prOJJrictarios das bemfeitorias exist,·ntes nos mesmo,; terrenos.
VIII. Hemetter ao Go1·erno, a Lé o dia 25 de r a da mcz, um relntorio r1•sumido da parte dn estrada em trafe~o. co,n di ser imina~.·~o de todas as operações f1~ita:>, d;1 ri'Cl'ita. despeza c moviuwnto; e bem ;;ssim do,; serviços ele construeçào executados
no prolongamento; tudo uo mcz anterior.
Até o uia ::1:1. de Janeiro n~metterá ao lll1·smo Gevcrno um rela:orio que compreheno!erá tot.los os d~dos e inforrna:;ões ~:on
cernentes aos dous serviços. dr" trafego e constru~~.:ilo, no anno
uuterior, acornpanhado de !Jalani;O.'-' gera1~s.
Art. 3." O pessoal technieo do prolongamento da estPda;
constará do seguinte quadro:
1 Engenheiro em chefe, que será o mesrno
Director da parte em trafe:,:o, com o l'cncimento annu;d de..................... 12:0008000
1 Primeiro En.~en beiro. idem........ . . . . . . . .
8: 't00;5000
2 Chefes de secrão, cada um cout o vencimento ~nnu;d d1~ ......................... .
6 0008000
5 Engenheiros de L" ~:Jas,;e, idem idem ..... .
q 80lló000
5 Engenheiros 1le 2." classe, irlr.HI idem ..... .
3 tiOU;SOOO
6 Conductorcs de :1.. a elaSSi', idelll i,lelll ...... .
::! 000,)0fJO
8. Conductores de 2. • clãsse, idem idem ...... .
2 1,00~000
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i Secretario, com o vencimento annual de ... .
3 0006000
:l Guarda-livros, idem idem ................ .
3 600J5000
1 Thesoureiro e Pagador, idem idem ........ .
3 600,5000
2 l100jOOO
i Almoxarife, idem idem ................... .
i Mestre assentador de trilhos; idem idem ... .
3 600J5000
3 Desenhistas, cada um com o vencimento annual de...............................
2:l,OOt\OOO
Este quadro completar-se- h a á proporção que os trabalhos
o exigirem.
Deixarii.o de ser preenchidos ou serão supprimidos, os
Jogares que, pela natureza dos respectivos serviços, puderem
ser accumulados por serventuarios que os exerçam identicos
na parte da estrada em trafego.
Art. !,. "Além dos vencimentos fixados no artigo antecedente, ao pessoal technico empregado no campo em serviços
de estudos e construc1:ão das obras, poderá o Director Engenheiro em chefe arbitrar uma gratificaç5o pro labore até o
maximo de 9;5000 dia rio:>, segundo o trabalho de que estiver
encarregado, os serviços extraordinarios que lhe forem confiados ou as dilliculdades de subsistencia.
Esta gratificação poderá ser abonada tambem aos empregados de escriptorio, unw vez que não excedam de 56000
dia rios.
Ao Engenheiro em chefe caberá o maximo de gratificação
aqui estipulada em quanto se achar na direcção dos tra·
balhos.
Art. 5. 0 Além do pessoal acima mencionado, o Engenheiro
em chefe poderá nomear os auxiliares, apontadores, inspectores e ajudantes de corda, que julgar necessarios ás obras,
arbitrando-lhes uma diaria que em caso algum excederá
de 6~000.
Art. 6. 0 Todos os empregados, quér do trafego qnér da
construcção, serão consider;Jdos de commissão tempor~ria.
Serão subordinados ao Director Engenheiro em chefe, e
obedecerão aos regulamentos e instrucções que pelo mesmo
Director forem expedidas.
Art. 7. o Serão nomeados:
§ 1. o O Director Engenheiro em chefe pelo Ministro da
Agricultura, Commercio e Obras Publicas;
~ 2. o Pelo mesmo Ministro, e sob proposta do Director,
tcdos os chefes de serviço, o Srcretario, o Caixa ou Pagador,
o Guarda -livros e o AI rnoxarife da parte da estrada em trafego;
o 1. 0 Engenheiro, os chefes de secção, os Ajudantes de La
classe, o Thesoureiro ou Pagador, o Secretario, o Guarda-livros
e o Almoxarife do prolongamento da mesma estrada;
§ 3. o Pelo Director Engenheiro em chefe todos os mais
empregndos.
Art. 8. 0 Todos os empregados serão destituídos de seus
cargos do mesmo modo por que forem nomeados.
Art. 9. o O Director Engenheiro em chefe poderá reprehender,
multar ou suspender os empregados da estrada por erro,
falta ou pouco zelo no desempenho dos seus deveres.
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A multa consistirá na perda de parte ou de todos os ven~
cimentos.
A suspensão importa ipso facto ::1 perda de todos os vencimentos.
Art. 10. Os P::tgadores ou Thesourciros prestarão fi::~nca na
Thesournria de Fazenda no valor de iO: 0008000, e os A!moxa ~
rifes de 6:0006000.
Art. H. As licenças aos empregados da estrada serão concedidas na fórma da lei, por molestia, impedimento ou qualquer
outro motivo,até trinta dias pelo Director Engenheiro em chefe.
D'ahi em diante, a concessão de licenças compete ao Ministro da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Em caso algum serão considerados vencimentos, para a concessão de licenças, a gratificação pro labore.
As licenças concedidas pelo Director Engenheiro em chefe
não poderão ser gozadas fórá da província.
Art. 12. O Director Engenheiro em chefe será substiluido
em seus impedimentos pelo :1.. 0 Eng-enheiro; e, na falta deste,
pelo chefe de serviço que o mesmo Director designar.
Quando o impedimento se prolongar o Ministro providen•
ciará.
CAPITULO li.
EXECUÇÃO DAS OBRAS.

Art. 13. Os trabalhos do prolongamento da estrada de Pacatuba até Canôa serão executados :1dministrativamente ; salvo
as alvenarias e superstructura de madeira da~ obras d'arte, c
os edificios das estar;õcs, dos deposites ou officinas, .que poderão ser contractadas por empreitadas parciaes, em glo!Jo,
ou por series de preços organizadas pelo Director Engenheiro
em chefe.
Para taes contractos precederá concurrcnciapuLlicn, sempre
que fór possível.
Art. ilt. Convindo dar omaior impulsoáconstrucçãodessa
via ferrea, deverá o Director Engenheiro em chefe, á proporção que estiver locada qualquer parte da linha, mandar
proceder logD á preparação do prespectivo leito, e continuando
assim em seguida no prolongamento da mesma em toda sua
extensão.
,
Art. 15. Na construccão do leito da estrada serão observadas
as condições technicas adaptadas nas estradas de ferro doEstado; ficando expresso e muito recommendado que á construcção das obras d'arte, estações e mais edificios presidirá ::1
maior economia e simplicidade, sem prejuízo da precisa solidez.
Art. !6. O Director Engenheiro em chefe remettcrci sem
perda de tempo ao Governo os projectos da superstructura
metallica necessaria ás obras d'arte afim de'sercm feitas
opportunamente as respectivas encommendas.
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Art. 17. :Nos trabalhos dessa estrada serão de preferencia
seg-undo sua aptidão e naturez:~ do serviço, os
habitant<'s da ;mwincin que estiverem soffrendo os effeitos da
secca, c como taes soccorridos pelo Estado.
Art. 18. Alé:n da ali:n~Hta~·klO fornecida pelo Estado, concederú o Direci.or Engcnlwiro em ehefc a cada um dos operarius de t[UC :rata o artigo antecedente uma gratificação
tliaria de 200 a 800 rs., segundo o merito de cada um.
Art. 19. Para C:\.tlCU0Jo do artigo precedente, o Presidente
tl:l província caviarú ::o D:rcctor Engenheiro em chefe uma
lista do ressoa! vúlido flUO puder ser aproveitado nos trabalhos.
·
Com essa lista n CiJCl as supplementares. que ao mesmo
Director Engenheiro 8m chefe 'erão rcmcttidas semanalmente, org·<lniz:,r-se-ha o pessoal t:lt! trabailwdores que tem de ser
utilisado ni!s olJr;u; tl:n ronstrucr·ão.
Art. 20. O scrvir:o de alimentação desse P.cssoal estará a
C<lrg:o do Pn~sidcmtn da província ou do agente ou commissiio pdo mesmo J>rcsitlen te nmncada, e que providenciará
conforn\tl :1s rctp<isir:õo ..; e ouYindo ao Director Engenheiro
em chcfu; ficantlo cnt::mtlitloqtw o numero e collocação desse
pc,;sonL como tudo m;lis que em rclar:<iu ús obras lhes fôr
concernente. se.·ão da comjJL:tencia tlo mesmo Director Engenheiro em chcf1!.
Art. 21. Poder;'t o Dircctur Engenheiro em chefe admittir
l'.O" trabalhos, operarias para ,;ervit:os cspcciacs de classe divcrs~ da mci:cionada no ar L. Ií. Nc,;le caso poderú arbitrarllles o snlario comp:eto purttur· fort:m ajustados, excluída a
a!iment:1:;ão, clar-IIws transporte, c fazer qualquer adiantan:ento razoa\-el.
Se taes opcrarins preferirem receber uma parte de seus saIarios em gencros alimentícios, o Dircctor Eng-enheiro em
chel"c assim providen1·iará dcscon!ando-se a parte correspontlcntB c conv3ntiotuld,; do total do mesmo sabrio.
Pud8r-st•- h a ignallncnte f;:ze~· qu:ilquer supjlrimento de
~cncros aos Engcnh ~iras e mais pt:ssoal tlas oiJras em conslrucr~lO, uma vez que o seu respectivo custo seja deduzido
dos seus Yencimentc~
Art. 2::2. Além da urganiz;H:ilu c tlirt!Gt:ão dos trabalhos, o
Director Engenheiro em t~hrfe eonfeccion:mí os regulamento~ c instrurt.:õe;; p;1r:1 :1 i":licia d~~ ohr;!s; dcYI'!Hlo se cntcnd:•;· com o Prc,;idcaét: d:1 p!·ovinci;l, !(!li' providcnci:Jrú sollrt' o
li!cllto:·mPiD tk rrwnt . :;· a ,,r.i(:!lllt<loi m-raia1:s e eentros de reu-

cmpreg~dos,

niilo que~.·. fur;n[U'I'Ol.

Art. 23. O Di redor Eugenlt<:iro ew chefe poderú impô r
multas, reduzindo ou supprimindo as gratificações pecuniarias tios trallalhadores e despcdil-os.
Nr::;le easo, sD esh•s pert<mcr:n·m ú elasse do art. 17 tlarú
cunhecimrmlo dos se ~1s nonws ~o Presidente da província ou
ao ~omlllissario ou cummissão deleg-atla do alistamento e supJirinwnío de viver:·s, pnra proceder como ft!r conveniente.
Art. 2-1. O fornecimento o<t enmpra dos objectos necessarios ao sen'iço da constrncçãu far-se-ha sómente por ordem
Decisões de i878.
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escripta e pela fórma que fôr determinnda pelo Director Engenheiro em chefe, conforme as urgencias do serviço, preferindo-se sempre que fôr possível a conwrrenPia publica.
Esses objectos seriio recolhidos ao almoxarifado da .construcção ou··aos pequenos depo,;itos da,; obras, segundó'· fôr mais
accessivel, e com as cautelas e garantias nccessarias.
O Almoxarife deverá vl'lar na melhor fórma de acf\utelar a
guarda desses objectos e de escriptural-os devidamente. Para
esse fim receberá instrucçõcs do Director Engenheiro em
chefe.
Art. 25. Haverá um cscriptorio lechnico, para a preparaçiio dos projectos de execur,·ão e Yerilicaçiio de Lr~balhos, que,
além de outros servi~·os, estnrú a carg·o do 1. o Engenheiro.
Art. 26. Servirão no cscrijJtorio tcchnico. nlém dos desenhistas c pessoal de escripta, os Eng-enheiros e conductorcs
empregado~ em trabalhos de construcção, que forem designados pelo Director Eng-enheiro em chefe.
Art. 27. A escripLuração e contnbilidade das obras serão
feitas com methodo e. clareza. segundo os livros, modelos c
instrucções que organizar o Director Engenheiro em cheft',
sendo para desejar que por ellas se possa reconhecer o custo
4e cada uma dessas obras.

CAPITULO III _
PAG.BIE!.IiTO E PUESTAÇÃO DE CONTA~.

Art. 28. Os pagamentos far-se-hão nos Jogares do trabalho it visLa de recibos ou folhas. Os pagamentos do pessoal
da parte da estrada em trafeg-o, serão regulados pela fórma
já estabelecida ; os do pessoal superior e auxiliares da
construcção effectuar-se-hão mensalmente; e os dos trabalhadores, semanal, quinzennl ou mensalmente; conforme fôr
mais pratico e conveniente no serviço.
Esses pagamentos serão realizados pelos Pag-adores responsaveis perante o Thcsouro, auxiliado~ por individuas da
sua confiança. A ~stes poder;\ o Dirertor Engenheiro em chefe
arbitrar gratificações, sómente pelos dias de serviço, até
20$000 diarios.
Aos Pagadores abonar-se- h a uma gratificacao mensal uc
60~000 para quebrns.
• "
Art. 29. Os fornecimentos e as contas, ainda mesmo provenientes de reclamaf;ões, serão pa~os no escriptorio central
da estrada ou onde fôr ordenauo pelo Dircctor Engenheiro em
chefe.
Art. 30. Nenhum pagamento se effec'unrá sem o paguP-se
do Direclor Engenl~eiro em chefe ou de quem, para este fim,
fôr por elie expressamente autorizado.
Art. 3i. Para occorrer ás despezas, quér de construcção,
quér do trafego, os Pagadores, Caixas ou 'fhcsourciros res. ponsaveis, receberão da Thesouraria de Fazenda as consigna-
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cões necessarias que forem autorizadas por escripto pelo proprio Director Engenheiro em chefe.
Art. 32. Da renda bruta da estrada tirar-se-ha em cada
mez a somma neccssaria ao cu>'tdo, recolhendo-se ;"t Tilesouraria de Fazenda, até o dia 10 do mez seguinte, a receita liquida do mez decorrido.
Não será permittido conservar, depois daquelle dia, na Pagadoria ou caixa dn estrada, somma alguma pertencente á
renda do mez anterior.
Art. 33. A escri pturar;ão da receita e despeza da parte em
trafego da estrada far-sc-ha por cxorcicios, e serú organizada,
logo que fór possível, de accúrdo com as instrucções que para
este fim ministrar a Thesorrraria de Fazenda.
Art. 3~. Em caso algum o systonw de cont<~b]id;;1e central
dos pa~amcntos e liquidações afastar-se- ha du que prescreve
a legislação de fazenda. As contas ou ro!lws tle pagamentos,
que não rorern saHsfeitas até o cncerrament" ue cada exercício, não o serão por conta do seguinte, devendo ser enviadas á Thesouraria de Fazenda para o competente processo e
liquidação.
Art. 35. Todos os responsaveis pelas sommns arrecadadas e
despendidas prestarão contas mensalmente na Thesouraria de
Fazenda, de conformidade com a mesma legislação.
CAPITULO IV.
OBRAS NOVAS -'IA PARTE E:\1 TRAFEGO, ENCO~DiEXDAS DE :\IATERIAL ~IETALLICO E DE CO:\IBUSTIVEL.

Art. 36. O Director Engenheiro em chefe deverá manter
as estradas em trafeg-o, effectuantlo tilo sómente o que fôr
strictamente necessario ú regularidade e seQ·uranca do serviço. Qualquer obr<J nova, necess:~ria ao desenvolvimento da
estrada, substituição consíderavel de material, ou qualquer
outra despeza desta ordem, que não fôr de caracter muito
urgente, só poderú ser autorizada pelo Mi,üstro da Agricultura.
Art. 37. Totlo o matcri~t llxo ou rodaate. neeessario ú
construcção das obras do prolon.~mnen<o ou <.is, su!:stituições
e accrescimos na parte em trafego, scr.á co nLractado ou encommendado pelo mesmo l\Iinistro ou Cia virtude de ordem
expressa deste, e á vista de requisição do Director E;1genheiro
em chefe.
Art. :.!8. As requisições de que trata o a!·ligo m1 ecedente,
ser:';o acomp:mhad;'s, se;,lpre que Lr poss'~·el. de ,:ese~1hos
cota,;os para cada ama tliJS esp:~r;i,:s de ma<uid, d,· espccifi~a(;Õe,; para a con>tfllcção c f<dJrico d;:s respc·ctivJs pcçns, c
aos precos couente~ ou provavc:is; t!o cJsto de cad;1 encom_-·-mcndu, "e da indicaçuo das fabric:1s em qüe possa ~e r feita~--·, :'
Art. :.!9. Poderá o Director Engenheiro em ciwfe fg;ef"""!i~<- "·- ·_,-,: ...
quisiç;ão de combustivel directamente na Provinci~q .. ~.ã ~
r-.
ou requisital-o do Ministro da Agricultura.
.// _;, ~··'/
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CAPITULO Y.
Dl~ÇOSJÇÕES G!WAES E THA2'íó'lTünL\O'.

Art. f10. X~ pro1nor:ão do pcs~oal o Dircctor Eng-cnl!eiro r•m
ehefe attunàer:í, rpumto f:\r po,sivd, ;'1 antig-uirlad~ e merecimento do empregado. Sómcntc dm'cr:i sc'r ;Jdmittida pPssoa
estranha no serviro. do Jlt'Ci':'rencia ,1 r(unlqn2r promofjão,
quantlo fúr i;;to absoltitnlllCnte indispcnsnvcl, do rJnC dr)verú o
mesmo Direetor dar con ilceinwnto ao .Ministro rla Agricultura.
Art. H. O Dircetor En:~·r·nlwiro e1n chefe poderú solir.:itar do
Presirlcnl.e da provi ncia antoriztn.·ão Jlnra abrir ao trnfcg·o rJnnlquer parte do pt·'olongamento da estr;11h1, rjtle 'I) r·onstruir. independentcitwiJ.te de pré rio cons~nso do Mini>tro da A:c:ricu!-

tura. · ·
Art. -12. O Director Eng~n!Jei,·o elll chet'n se correspondr·rú
· directamentc com o !iiini,tro da Agrienltnra: cnmprinuolhe, todavia, dar couhrcinwnto <lO !'residente da provincb de
toda's ns occurrenc-ias iJ1lport<mles, n ministrar-l!JC os csda-

rccimcntos que 'forem por c !lu r·xigirlos.
.
.(\rt. 4:). Em C;lsns ~~xtraordin:u·ios ç u.rgentés, o Dircctor
Engenhriro ~-m c hei'() poderú mandar nrg<mizar dcposftos lixos
ou ambulantes pnl'<l o sapprimcnto dos gcne!'os <llirnenticios
<lOS tr<lbal!wclores; rcmett .. ndo opportunanwntc <lO Pr~sitlente
da prO\'incb, JWrn serem lanr;<1das ,·, ('Ollla dos soreorros pul!Jieos, a nota rlas despez:1s feitas. ;\[,•<c c;:so a Thcsour;1ria
rlc Fazenda farú o ex torno ela despc-za para a YcrJJn compett·nte.
, Art. -\,L Com C\ee)H~iio dos transportes rJUé~ se l'ffcctuarcm
por servi1.:os rla t•slracl;l, ou das popula1_·õ~s nssobdas pela St~cca,
em \-·ista de guia da ;;utoridarle t:Ompetcntc, c o de. viveres e
uk-nsb j);1ra socr.:orros, todos os m::is JWgar:lo na ;•str;tda o
rrspPctivo frctl). Dc:;ta regra f<1riio taJ:;IJCIIl cxct~p1:ão, durm1tr.:
;: r.:almnidade fLt secl'a O!t em quantu o contrario n:1o Júr l't~;;ul
vido pdo :ilinislro ria Agrir·nltu:·;;, os tr<lllS]lOrtt•s d1~ inten!"t)
p1ildico, g<·r;tl o11 proviHei;d, l[lll' sn eil'<•l'tuaJ·ellt por tl!'rlt::11 da
l'rt•sirlcllt'ia da provin:·ia utt dn qltt'lll 1'1'1r por csk <~Ulo;·iz:;du.
Art. -'!ti. O ilin·elor I~:J:~·,·ailcil'O ;·m chefe~~ a p1:s:'O:l mwarrcgarla para rt:;;el)('l' rla JJ[r,·dori~ da Comp~nili:1 via fcrrea
ceare!l:ie rle Halurité a eslrad;l e todo seu mat••ri:1l.
Esse re<:cbillJCnto far-;:1~-lJa JIOl' inventario. o rJttal sení
l<mr.ad<~ elll livro eompclentto c rulJrit:n<lo velo mesmo Dircdor
En•;·eni:ciro r•l!t ehel't• e pr·ln llirrd:~rin. enlilo e.\tiueta, rli1
nw~cioiiada t'str;1da ou por S('ll rlt·leg:1do, na ronfor:ilidnd;• rlo
r.uJltraclu <~ssig·uado nesta t!<tla Hestil S:·ne!itri:l da AQTieullnra.
Art. 'l!l. t:'niJJ 11 iuLui!o dt• olJ\ i;lt' dil\-irlns na ~'IIJ!Jar;wo~.
qne pur YPntttra po:;~a111 s.:nôr, no tr:rt·cr rlo:; Lr:11J::dhos·, r'
que n ;-lo c•s te j.'1fll ~ lrevi slos ~ 11:. :tl';!l i !1 ~!ad n~ pn r (~~t:s.-.: j n,..; Lt·u l'~~iJt• s,
fica o llirediJ!' ~~~~·~Cilht•iJo ""' r·lieiú ::nt"ri·~r1do ;r tllli\Cll' 1(11;1[-

re~olvcl-as, ua11do !:J,:;·o de tutlo
parte ao ·Ministro da A;,:Tieulittra.
Secreta i· ia dr~ Estado dus Nt:;.:oeio~ rl:1 A:~Tieullara,Comnwrcio
~~Obras Publicas em :J de Junho de i8i8.-.U. Buarque de

rrur.r l!nlihrrat;ii<l tt>nd:•!i tt' a

Macedo.
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N

:l~O.-FAZENDA.-E~r

DE i87~.

4 DE mxno

As joias e conLrihuic;ücs trimensaas p:.1gas nas The~ourariai tle Fazenda pelo~
socios do ~fonte Pio Geral de Economia dos St!rrido\'cs tlo Estado, ~[o
iscnlas tlo sclio flxo de '200 r..!is.

l\Ilnbterio dos Negocias õ.a Fazenda.- Rio
!J, de Junho de 1878.

ue

Janeiro em

Gaspar Silveirn i\Iartms, Presidente do Tribunal do TheNacional, tendo em vistn o ollicio do Presidente do i\Iontr.
Pio Geral de Economia dos Sol'vidores do Estado de 3 d1; Maio
·ultimo, declara aos Srs. Inspectore~ !las Thesourarins de Fazenda, para os fins conveaient1•S, qne as jnias e contribnitões
triu1ensaes de quantias não idcriores a ~5.)000. que pagarem
nas mesmas Tlwsou,.aria,; o' socios Llo uito l\ront1: Pio, achamse isentas do s1dlo fixo tle 200 rs. estalJelcrid" pelo al't. 12
§ 2. 0 da Ll'i n. o 2792 de 20 de Outubro de 1877 e ~ 3. o lia
Circular de 12 llc Novembro tlo mesmo anno; porquanto, tendo
esse scrvito Jicado a cargo das mesmns Thesourarins, nos
termos das Instrucçõcs n.o tilO ele 12 de Novembro de 186:3,
modifk~1das pda Cireulat· de 17 de Setembro de 1872, constitue umá parte do expêdientc> dessas Hepa:·tkões, tanto l!lais
qne süo peJas mesm<~s in,;truc!·u:;s tlenomin:1da,; de-conhecimentos dos recibos de t::es <rú:mt.ias, ex.trahidos do competente liHO de talão-c por is~o e,;t,io sem dn vida comprehentlidas na isenção consignada nu art. 15 n." 12 do Regulamento
un 9 de AlJril de 1870.
.
·
~onro

Gaspar Silveira J·lal'tins.

X. 311.- FAZEXDA.-E~I"'

DE JUXIW DE

1878.

Intlefere nm recurso solll'c re~lil.ui(.':lo de tlireilos da mais pag'os por tliiTe..rcn~~a Ll.c qu;,.lidadc em .uw despacho tlc chales tlc 1;1.
:\Iini~tcrio dos N1·Q·ocios da Fazcnda.-Hio
de Junho ue 1878. '·

d'~

Janeiro em

'1

Tendo :>ido presente :10 Trilmnal do Thesonro Nacional o
recmso interpus lo por Heymnnn & Aron da decisão de;;sa Inspectori:l ele 9 de AIJriJ ultimo, que ne.!:ou-lhes a restituição
dos direitos <JlW de mais p:1gar<1m pela dil!',;ren~!a de qualidade
encontrada em uma cai~Gi contendo chales de lii, vinda dt~
Antuerpia no vap1:r ing-lez i}londego, e submettida a despacho
pela nota n. o 531J,'J. de '1.7 de Fevereiro do corrente a uno,· o
mesmo Tribunal:
Considerando que a differença de que se trata foi declarada
pelos recorrentes depois de pagos os ditos direitos, c 4.ue o
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engano al1egado não se acha provado nos docu,mentos que
serviram ce base ao processo:
Resolveu inclef~rir o recurso e sustentar a decisão dessa
Inspectori:'.
O que commnnico a Vm. pnra seu cor.hccimento c fins con·
venientes.
Deus Guarde a Ym.-Gaspar Silveira 1lfa1·tins.-Sr. Inspector da Alfnndega do Rio de .Janeiro.

N. 3q,2.-FAZEND.A- E~I 6 DE

JUNHO DE

18i8.

As despczas Llas Caixas Economicas c }!antes de Soccorro devem ser Jixadas
sCme::;tralmeate pelo conselho fiscal respectivo, a. vista d.c orrame'nto or ..
ganizado pelo gerente.

1\Iinisterio dos Negociqs da Fazcnda.-Rio de .Janeiro em 6
de Junho de 18i8.
Illm. e Exm. Sr. - Conimunido a· V. Ex. que, á
vista do que informa o conselho fiscal da Caixa Eco nomica e 1\Ionte de Soccorro dessa província, no officio que por
cópia acompanhou o de V. Ex. sob n. o 12 do 1. o de Maio uitimo, ficam p_rovisorünnente npprovados os vencimentos por
elle propostos par:~ os emprega,dos dos ditos estabelecimentos,
em officio de Hi de Dezembro ultimo, e;;ceptuada a consignação annua: de 608000 ao porteiro, pois devem as despezas para
que era0 êestin<Hlo ser0 pt1gas de conformidade com os nrts.
63, § i. , •J 68, ~ i. , do Rcgul::lmento annexo aó Decreto
n. o 5094 do 18 clr, Abril de l8i4, e considerado um terr·o de
taes ven~i;~1entos eomo grati!lca~·ão veio efieetivo exorcicio:
Deus Guarde a V. Ex. -Gaspa1· Silveim Martins .-A' S. Ex.
o Sr. Presidente da Província das Alagoas.

N. 313.-JUSTIÇA.-E~I 6

DE

JU~HO

DE

1878.

Sobre o archivo ·de cscr!ptura de dissolu~ão de sociedade commerci<ll.

2.a Sec{~:io.-Ministerio dos Negocias da .Justiça.- Rio de
Janeiro c::: 6 de .Junho d8 1878.

Illm. c Exm. Sr. -Com o officio de i6 de Fevereiro ultimo,
transmittiu o Presidente da .Junta Commercial de Belém ó
recurso que os commerciantes Victor Rodrigues de Oliveira

DECISÕES DO GOVERNO.

& Companhia interpozeram da decisão pela qual recusou a

mesma Junta mandar archivar a escriptura de dissolução, em
parte, da sociedade corru."llereial uos recorrentes, pelo fundamento de haverem sómente assignado essa escriptura, contra
o disposto no art. 332 do Codigo Commercial, um dos socios
e o procurador dos herdeiros de outro, sem autorização dos
ausentes.
E Sua Magestade o Imperador, Conformando-se, por Sua
Imperial Resolnç:ão do i." do corrente, com o parecer da
Secção de Justiça do Conselho de Estado, em Consulta de !3
de Maio ultimo, Houve por bem dar provimento ao recurso,
allm de ser admittida ;: mencionada escriptura; porquanto
<JS .Juntns Commerciaes e-,:ereem simplesmente uma funcção
administrativa em referencin aos registros, para authenticar
e dar publicidade nos contractos de sociedades commerciaes;
só podendo prohibir o registro dos que olfenderern interesses
de ordem publica e os IJuns costumes : mn~, em todo o caso,
niio é da attribuit:iío de tnes .Juntas, pnrn efl"eito da recusa de
registro, entrar na indngação de direito sobre a natureza das
clausulas, por envolver este facto discussão contenciosa inopportuna e ser da competencia dos Tribunaes judiciarios,
conforme a doutrina consagrnda no Aviso de !1 de Dezembro
do anno passado, que se refere á lm per ia! Resol uc;ão do i. o
daquelle mez.
O que V. Ex. fará constar ú sobredita Junta.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Parú.

N. :344.-FAZENDA.-EM 7 DE

JUNHO DE

!878.

Autoriza a entrega de 6:00<MOOO ao conselho fiscal da Caixa Economica e
~fonte de Soccorro da Pro,-incia d~s Alagôas, afim de occorrcr :is despezas
Oá Creaçiw e inslallaçilo dos ditos e:;t:1belccimcntos.

Ministerio dos Negocios da Fnzendn. -Rio de
de Junho de 1878.

.Janeiro~

em 7

Gaspar Silveira .Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, nutoriza o Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província das Alagoas lJara entregar, no exercício
de 1877- !878, ao conselho fiscal dn Caixa Economica e
l\Ionte de Soccorro da mesma província a quantia de 6:000~000
por conta da quota de um por cento deduzida de imposto
. solJre loterias, atlm de occorrer ás despezas necessarias á

•
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creação e installação dos mencionados estabelecimentos, c ú
forma(~ão do fundo capital do dito Monte de Soccorro, nos
termos do art. 9. o n. o 1!5, da Lei n. o H14 do 27 úc Setembro
de 1860 c art. 122 do Regulamento :mnexo ao Decreto
n. o 5594 de 18 de Abril de 187!!; escripturando a mencionada quantia como remessa feita :w Thesouro.

Gaspal" Silveira ~liartins.

N. 3Mi.- FAZENDA.- E~! 7

DE JC:.\"!!0

DE

18i8.

Fixa em 12 oj0 a taxa dos emprcstimos do Monte de Soccorro tb Provinda dos
Alagôas, e trata de outras l'roviuencias o bem do sc"'·i<;o tio dito estabclééi
mento e da Caixa Economica.

l\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.-· Rio de Janeiro em
7 de Junho de 1878.
Illm. c Exm. Sr.-Communieo n V. Ex .. Para seu conhecimento e o fazer constar ao conselho fiscal' da Caix:~ Economica e Monte de Soccorro dessa província, em resposta aos oíficios que V. Ex. transmitliu-mc com o seu sob n.o 10 de 17
de Maio ultimo:
0
1. , que 1i fixada em 12 °/0 a taxa <los ('llrprestimos do l\-Io~1tr
de Soccorro.
2. o, qt:e é autorizada a Thesourariu de Fazenda para entregar
ao dito conselho a rJnantia de 6:000;)000, por conta da quota
de 1 °/0 deduzida do prodncto do imp:1sto sob;'e lotcrins, afim
de occorrer ás des[Jczns necessarias á CI'eação c ins~;llht()~O dos
mencionados estabelecimentos c á formação do fundo capital
do Monte de Soccorro, nos termos do art. 9.", n. 0 Mi, da Lei
n. o 1114 de 27 de Sotr!m!Jro de 1860 c art. 122 do Hcgnlamento
annexo ao Decreto 11. 0 5091J, de 18 de Abril de 187~.
3. 0 , que, pela Ordem n. o W de 5 de Abril proximo passado,
já foi approvada a taxa de 6 °/o proposta velo referido conselho para o juro das quantiJs deposita lias na Caixa Economica
durante o corrente anno.
4. 0 , que, por aviso de hontcm foram lambem approvados
os vencimentos propostos para os empregados daquclles osta!Jelecimentos, exccptuaua a consignação annur:l de 60!5000 :10
porteiro, para as despczas com o asseio da casa ern que funccionarn.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspa1· Silveira JJfal'tins.- A' S. Ex.
o Sr. Presidente da l'rovincia das Alagoas.
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N.

3~6.-

FAZENDA.- E~r 8 DE

JUNHO DE

1878.

Determina que a concessão feita á Camara Municipal tia Yilla Franca do uso
precario Je um proprio nacional par:t nclle celebrar sua> sessões, se veri1lquc mediante termo com certas cluusulas.

Ministrrio dos Negocios da Fazenda.- Rio ue Janeiro em 8
de Junho de 1878.
Gaspar Silveira MnrtiJB, Presillente do Tribunal uo Thesouro
Nacional, declara ao Sr. Inspector da 'fhesGuraria de Fnenda
da Província do Pará que, tendo si<lo approvado o acto da
Presidencia concedendo ú Camara Municipal da Villa Franca,
conforme pedira, o uso precario de uma C[ISa corerta de palha,
de propriedade national, existente nn mesma villa, em abandono e quasi em (o)Stnúo de ruína, como informa a uita Presidencia em otiicio n. o 11 de 11 d0 Fevereiro ultimo, afim de
nella celebrar as stws sessões, com condirão de correrem por
sua conta os reparos e a ctmserv;:ç~o do referido proprio
nacional, cumpre que a rcferiua Camara Municipal assig-nc
termo na dita Thc,:ournria, ola·igando-se a fazer tacs reparos,
e a aLrir mão da mencionada casa, quando della carecer o
Estado.

Gaspar Silueira Martins.

N.

3í7.-FAZENDA.-E~l

iO DE Jü:.'íiiO DE

1878.

Con!lrma :1 classi!lcaç.:ío de -riscuJo Jo algodão lavr~do- d~Ju na AHandega
ao tecido <JUC Hcymann & Aron suhmcttcram a despacho C'llno- brim do
algodão.

Ministrrio dos Negocias da Fazenda.-Rio de .Janeiro em 10
de Junho de 1878.
Çoi~ununico a Vm., para os fins convenientes, que foi in·
detendo pelo Tribunal Llo '!'besouro u recurso interposto por
Heymann & Aron da decisuo dessa Inspectoria, que classilicou
como riscado de algoctuo lavrauo, para pag·ar a taxn t1e 1S5oo
por kllogramnw, a mercadoria constante da amo,;tra, qw~
de\·oivo, vinda do Havre no vnpor inglez Laiande, e submettiua a uesp<Jcho pela nota n. o 105:2 de 28 de Fevereiro
U!timo, como IJrim de algodão, sujeito á taxa ue 600 réis por
k!logramma, Yisto estar a dita decis;lo de accôruo com o ~-::---..
posto no urt. 587 da Tarifa das Alfanilegas.
~-::::-:-=- --- -" : :; : -::",
,;--- r·. ·• \' ~
. : ! ,.... '
Deus Guarde a Vm. -Gaspar Silveira 11~ctr ). :"§c \In:' ·~ · · -'.: / '
spector da Alfandega do Rio de Janeiro.
/ , , ;:: \ '
~cf\:AAI'
Decisões de !8i8.
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~
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N. 348.-FAZENDA.-Ei\1 10

DE JUNHO DE

1878.

Reitera o pedido de pro,-idencias para que seja fielmente executada a Cir·
0
cular n. 322 de 27 de Outubro de i8:;9, relatim a heranças jacentes.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em
10 de Junho de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Hogo a V. Ex. digne-se recommendar
aos Juizes de <~usentes da Côrte e ProYincia do Rio de J;meiro
<t fiel observancia da Circular n." .:322 de 27 t:J Outubro de
1859, declnrando expressamente nas respectivas guias, se o
dinheiro recolhido é sómentB parte ou a totalidade da her:mca,
e bem assim que fnram acompanhnr as guias que se remetierern ao Thesouro Nacional com o saldo, da competente conta
corrente organizada de COHformidnde com o modelo annexo
ü citada circular, como solicitou-se ao Ministerio a cargo de
V. Ex. em Aviso de 28 de 1\'on·mbro ultimo.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspar Silveira. Martins .-A' S. Ex.
o Sr. Lafayette Rodrigues Pereira.

N. 349 . ..;..FÁ.ZENDA.-Ei\~ :1:1

DE JUNHO DE

1878.

Sobre o fornecimento de genero$ e mais objecto> para os navios da Alfa~dega do Rio de Janeiro.
--

Ministerio dos Negocias da. Fazenda.- Rio de Janeiro
em H de Junho de 1878.
Communico a Yrn. que nesta data requisito do Ministerio
da Marinha a,expedirão das necessarins ordens para. que cesse
de ser feito pela respectiva Intendencia o forneCimento de
gêneros e . mais o!Jjectos para os na>·ios dessa -4lfandega,
passando tal f?rnecirnonto a effe?tuar-se a~i ~edwnte concurrencia publtca c com a convemonte flscahsayao, ~onforrne
Yrn. propôz em seu offido n, o 401 de 14 de Maw ulttmo.
Deus Guarde a Vm .-Gaspar SilveiJ'a llfartins.- Sr. Inspector da Alümdcga do Rio de Janeiro.
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N. 350.-FAZENDA.-EM 12 DE JUNHO DE 1878.
Sobre um recurso, de que o Tribunal do Thesouro não tomou conhecimento,
relativo á .classificação de escovas.

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em 12 de Junho de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Aguiar, Bravo &Comp. da deci~ão dfssa
Inspectoria de 9 de Janeiro ultimo, que classificou como escovns com costas de marfim, para pagarem 2~J>OOO por duzia,
a mercadoria constante da amostra, que devolvo, vinda de
Bordcaux no vapor francez Gironde, e submettidas a despacho
pela nota n. o 9~\JS de 15 de Dezembro do anno passado como
escovas para facto, chapéos c cabcHos, sujeitas a pagar a
taxa de 26100 por duzia, o mesmo Tribunal re:'oh:eu não
tomar conhecimento do recurso, visto não se haver verificndo
nenhuma Lias hypotheses de quo trata o art. 761],, § 1. o, do Hegulamento de 19 de Setembro de 1860, e achar-se a importancia dos direitos 'que foram pagos dentro da alçaila dessa
Inspecl.oria. O que communico a Vm., para seu conhecimento
e fins r:om-enientes.
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Silveira 1Wartins.-Sr. Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 351.-l\IARINHA.-AVISO DE 12 DE JUNHO DE 1878.
Fixa a intclligencia do disposto no art. 3. 0 da Lei n. 0 1997 de 19 de Agosto
de i87i, quanto á contagem de tempo de praças da Armada.

2. • Sec(·ão.-N. H28.-Ministerio dos Negocios da l\larinha.
-Rio de Janeiro em U de .Junho de i878.
Não procede a duvida apresentada pela 2." Secção dessa
Contadoria em offi.cio n_ o 69~ a V. S. dirigido em 28 de Agosto
de i871 c o Aviso n." 507 de i 2 de Marco deste anno.
Os pontos de partida para a contagem" do tempo de serviço
dos imJJeriacs marinheiros procedentes do reerutamento e das
contpanhias de aprendizes, devem ser, e têm sido sempre
considerados-a data da pra~~a de grumete, se o imperinl não
passou a marinheiro dentro de dous ~nno:;-a do accesso a
marinheiro, se for promovido durante esse JJeriodo.
Ni:\o pcde1HIO pois ser outra a intelligencia do disposto no
refel'ido artigo da Lei de 1871, nenhum dos rn.otivos existe, dos
que occorre:11 ú Secç~o da Cont~dori::t, para embara~·ar a execução tanto da lei como do Aviso de 12 de l\Iarço que a ella
se refere.
Deus Guarde a V. S.-Eduardo de Andrade Pinto.-Sr. Contador da l\Iarinha.
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N. 352.-JUSTIÇA.-EM H

DE JUNI!il DE

i878.

Sobre Yencimcntos Jos Ofiiciacs do corpo militat· de folicia, que se acham
presos par~ sentenciar ou sentcu~iados.

4.• Sccrão.-i\linisterio dos Negocias lia Jnstira.-Rio de
Janeiro em i4 de Junho de i878.
Em resposta ao officio n.u 94 tle 8 do corrente, no qual
Vm. consulta como se deve proceder quanto ao abono de
soldo e etapa dos 01liciaes que se aeiwm prn;;os para sentenciar ou sentenciados, declaro a Vm. qul', sendo omisso a tal
respeito o Decreto n. o 208i de lô de .Janeiro ue i8ii8, pois os
arts. 50 c ti::! referem-se unicnmcnllJ :is praras de prnt, n
eonvindo estubelecer disposi~~õu.i ronnuus flUI~ reg-ulem o
assumptJ, devem ser observadas as seguintes n~QTas, org:tnizadas de accôrdo com o vret:eito !lo a!t. 1:)\) daqaelle
decreto :
I." Os Officiaes presos corrcccionalmcntc e os que c,;tivernm
respondendo a conselho continunrão a pcrco!Jer a respr,etiva
etapa. (Decretos n." .':i~2 de 21 de Maio, art. 7.", e n.o iiti8 de
21 dP Julho do :1850, art. 2. 0 , .\Yiso 11. 0 2ii de;; de Junho
de i8tii'i.)
.
2." Aos Officiaes condonmados em supcrio1· instuncia cessará o abono da etapa desde o dia d:; intimação d:1 st~ntença
em diante. (Aviso Circular 11. 0 389 de 17 de Sclemhro dl3

1860.)
3." S1í aos Oílici:tcs presos para rc,;]Jonderem u conselho

criminal se suspenderá o p:lga!llento de metade do soldo
desde a data da nome~u;ão do me,mo conselho: mas logo que
fôrem nbso!Yidos, sorüo embolsados do meio soldo retido.
(Alvarú tlc 23 de .-\.bril de 1790 ~B V e 2.", Aviso Circular
11. o 88 de 3 de Agosto de 1842, lnstruC(;Õe,; nanexas au Dr\creto n." 2ti3 de 10 de Janeiro de 1843, arts. 9. o o iO, Avisos
n. 0 ' 183 e 402 de :lti de Maio c ll do Dezembro de 1855 c
11. o 326 do 21 de Julho de 18ü:i.)
4." No caso de condemnarão em ultima insta11cic1, terão os
Olliciaes, que não forem demittiuos, direito ao nwio soldo durante o cumprimento úa pena, se esta não exc_:eder o termo
de prisão por Llous annos. (Art. :l.o uo aiYnrú citatlo, o art. i2
das insiruecõcs tambem citadas.)
·
5." Os OtÍieiaes, (jne se ausentarem sem Jieen~·a ou desortarl'm, niio terão direito :i pcrcep(;ão de vencinwnto :~Jgum
durante o tempo da ausencia. (Aviso n. 0 1ii5 de 21 di) Abril
de 18:.!4 Decreto n. o 15;> de 9 de Al.Jril de 181,2, Aviso Circular
n.o ~8 de ~8 de Abril de 1812 o insl:'UCI_~õcs ciladas ;n·t. H.)
Deus Guarde a Vm. -La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Coronel Commandante Geral do corpo militar de Policia
da Côrte.

N. 353.-AGniCULTURA, COl\UIEHCIO E OBHAS PUBLICAS.
- Elll 17 DE Jü:\1!0 DE 1878.
Ao :Major T~rr.esto _\.ngust.o da Cunha :.Iat.tos. -Communü:ando (p1c manllou~
se pdr :·t sua dispo:-: j~~rro na Thc:-:ourari.:l. de Porto -Alegre o credito de
lli:OOll.)dOO par~ as despczas da constriiC('ã'' da linha trlegraphica de Santa :\una do Lirramcnto a.o Rozario.

3. a Sccr,üo.- X.i3.-Directoria th~s Olmts Publicas.- ~linis
tcrio dus"segudcis lla Agrieultur;t, Conunercio c Obras PulJJic;:s.-Hiudc J;meiro ew17 de Junho de 1878.
Tendo ne,da data rcr]uisitatlo as nece,-,aria,; ortlcns do Ministerio da Fazenda para que mande pttr na Tht~souraria di)
Porto Alegre ú disposir;iio de Vm. a quantia de !0:0006000
para as <lc,pezas da eotblrucr·ão da linha tc!e~Taphica de Santa Anna do Livramento 110 Hozario nes-;a província, da q1,1al
está Ym. encarregado, assim lh'o communico p:.~ra seu conhecimento, recomntenrlanclo-lhe quo remetta pontualmente ú
Hcpartiçiío dos Tdegrapllos todas as contas que se referirem
ao inLlicndo senit;o.
Deus Gu::mlc a Vm.- Jol'o Lins Vieira Cansansão de Sinimbú .-Sr. l\Iajor Ernesto Angusto da Ctmha :\Iatto~.

:\.

:3:!~.-J!JSTIÇA.-E~r

SulJre .vcncitueubos de

18

Clllfll'C,:;J.tlos

DE JU"IW

das Junli.ls Commcrciacs.

L" S:·cr~;io.- l:riinistcrio rhs ~cg·oeios
.J;tlleil"ll Clll !8 UC .J llll ftü du 1878.'
Illm. c E\:m. :-;c.-

F~:i

o;, 1878.

da J usti:;a . - Hio tlc

prP:<cnlt: a Sna

~h;.:-t•,;t:td:•

o Impn-

rndor o ollieio t'lll qu<' o Pn·siil<'lllC' tla .Junta Commcrcial de

.lkl••m. ttoll:<nl::t:
1." St• o oflil"ial d;: Jiinla fjlll'. 1:un':' Ofiici~l-Jnainr tl<J <:xlitl~!o TribuBal do Co!Hilli':·c:o do ~\laraPlJ:';o pcrcl'IJI: ::!:!100.')000
t!i~ YPU(•j::H'Hli:~, ig·!I:!C~ ::o do :"~e{'l't~t:l:'iO, tPOl l}in•ittl Ú gr\1iilil';l\::to dt·~ll' '!rl:!iido n :O:Ii~!~!:iit~ii·;
:!." St• r,:::!J,• ;:o JlkS!llto o:·;lci:tl, all'-!11 do citado ordenallü.
I !te,·. gat·:·nti::" l'C;o ar:. I:l do Dt:en•!o Jl." G:l8'l- 1lc
de
~tJYeml!r.J <k !87G, e A1•iso 1k l:i de J;meiro ultimo, a g-:-alilit·:u~~o CSJII't'ial dt: qtw traia a taiwlla mmexa ao citado

ww

decreto, pur C\.ern·r o cargo tle Arehivbia.
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E o mesmo Autrusto Senhor Manda declarar a V. Ex., para
fazel-o constar áquelle funccionario:
L o Que, <i vista da disposição do art. 3. o do Decreto n. o 1995
de 1g, de Outubro de 18.J7, applicavel, segunáo o Aviso de
17 de Setembro do anno passado, aos empregados das Juntas
Commerciaes, o Oillciul, d:) quem se trata, niio púde perceber
a gnltificação ào Secretario, quando o substituir, porquanto
ficariam os seus vencimentos snpGriorcs aos do empn·gado
substitrrido, o que em caso algum é permittido nos termos
do citado artigo.
0
2. Que, nos precisos termos do Aviso de f;) de .Ja'leiro
ultimo, nenhuma gratificaç5o cabe no me<mo Otiicial, além do
ordenado que está percebendo.
Deus Guarde a V. EC~:.- La{ayette Rodn'gues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Pará.

N. 355.-JUSTIÇA.-EM 18

DE JUSHO DE

1878.

Declara que na nome~<:ão tJ,Js membros tio conselho criminal, que tiver
de julgar réo militar, deve-se attcndcr á sup.crio-rldadC.ou Í:~'Õ.altlade ua 5

patentes dos -vogaes em re!a~ão á. llO réo, e nüo i.ls conJecorilf-ÕCs.

3.> Secção.-l\linisterio dos Negocios da Justi0a.-Rio de
Janeiro em 18 de Junho de 1878.

Communicou Vm., em oillcio n. o :2:3 d·J 7 uo corrente, que
o Capit5o Manoel Corrêu (!u Silvn, funuando-se no Alvará de
21 de Outubro de 1763 8 no Decreto de 21 de .Julho d1) 1877,
considerúra incompetentes Officiaes n:lo condecorados para
formarem o conscl ho criminal que tinho1 de julgar mesmo
Capit:lo, Cavallei!'O de duas orueus.
Em resposta declaro que pela di~posiç:lo do art. 68 do
regulamento desse corpo, o qual nesta parte estü de nccórdo
com o Begulmncnto de ::11 dL~ F:)vc~eiro de 1816 c Provisões
de 28 lle Ag-osto de 1821 c 2'> dt) Ahril de 18H, deve-se attender ú superioridade ou igualdade das patcntc;s dos vogaes do
conselho em relaf:ão ;i do réo, não prcntlecendo, por obsoleta
e contr:~ria ú le;::blar,:lo posterior e á propria Constiluiçiio do
Imjlerio, o privilegio consagrado no aivar;i e decreto cit;:dos,
que estabcleeiam :1 ccndi(·~o de serem C<~Yall<'il'os das ordens
militares os membros du consclhu, que tivessem de jcllgar o
réo milit;n· condecoz·aclo.
D~us Guarde a V111. - La{ayette Rodrigues Perel'ra.- Ao
Sr. Coronel Commandantc Geral do corpo militar àe Policia
da Côrte.
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N. 356.-GUERRA.-EM 18

DE JUNHO DE

1878.

Resolve a consulta feita pela Presidencia do Rio de Janeiro a respeito
da reunião das Juntas de alistamento militar, a qual coincitliu com a
tlo processo eleitoral.

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Riu de Janeiro, 18 de
Junho de 1878.
111m. c Exrn. Sr.-Em officiu de 8 do corrente, ponuerando
que as Juntas parochiaes de alistamento devem rlmnir-se
em o 1. o dtJ Agosto vindouro, nos termo.; do art. 8. o do
Hegulamcnlo de ~7 dt) Fevereiro 1lu i87:i, e as me,.;as parochiaes
de eleiç::Lo em 5 do mesmo mez, eonro·nne determinou o
Decreto n." 6881 de 13 t!e Abril Llltimo, consulta V. Ex.:
L o Se as .Juntns de albtamento uev,·m rounir-.se no prazo
acima mencionado ?
2. o Neste ca;;o. a fJnern compete presidi!- as.?
Aos primeiros .Juizes de Paz, ou a quaesquer de seus substitutos legaes ?
·
3. 0 Se, acarretnndo os trnballlos eleitoraes difficuldades e
complicações com os do alistamento, devem ser preferidos aestes?
4. o No caso affirmativo. para quando ficarão estes adiados ?
Em resposta, declaro a V. Ex. que a sna consultn achn-se
resolvida pelo aviso, junto por cópia , dirigido a essa Presidencia em 21 de Setembro de 1876, podendo V. Ex., na
conformidade do mesmo aviso, adiar o~ trabalhos do alista~
mento para depois da eleição, que prefere qualquer outro
trabalho.
Deus Guarde a V. Ex.-llfm·quez do Herval.- Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

N.

3~7.-FAZENDA.-E~I

iS

DE JUXHO DE

i8i8.

A concessão t.le terrenos por aforamento compele, nas províncias, ús rc•pectiYas Prcsitlencias ; a conccssâo gratuita

e

da exclusiva compctcncia do

Poder Legisla ti r o.

l\Iinisterio dos Ncgocios da Fazenua.-Rio de Janeiro em
!8 de Junho de 18i8.
Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. n.o 1~·:-~
de i? de Maio yroxi.mo passad.o, ?O qunl acompanhou ?.Jnt~:Us~\ c~· ~- .. -~
officw da Pres1deneJa da Provmew de S. Paulo de 29 dê ~'tà.ti
corrente anuo e mais papeis, relativos á concess.ãi~~porÇ.ão
'

.

;"/ .

,-....

,:/,~,..-

...__
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de terreno pertencente ao palaeio da mesma Prc~idencia, que
a Companhia de carris de ferro da capital daquella província
pede para nc!le construi:· uma estnf.'iio central. com:nunico a
V. Ex. para o fazpr constar i! rlita Presidencia que a concess~o
de rrue se trata devi) ser feita por c tia, c não fli'lo Ministerio a
meu cargo, por ~cr is;;n de sua comJw.tencin, na fórma do Decreto n. o -íl05 de 2:2 de Fcvcrl'iro ue 1868, e bem a:;sim rrue
a companhia deve t:11nhem rr'qnerer üs autoridades da provinda, nos termos do citado d:~creto, o afonuncnto do terreno prc!.rnuido, mas não a concessão gratuita, que comrJetc
ao Poder Legislativo.
Deus G;wrde a V. Ex.-Gaspru· Silveim Jlartins.- A'
S. Ex. o Sr. Carlos Leoncio de Carvalho.

N. 358.-FAZENDA.-E.\r 18

DE .TUXHO

nr-; 1878.

A's Thcsourarias de }':lz~utla. l'Olllpetc o julgamento c1n La iustancia Ja~
contas dos l'.:.:_'T_o_nsaveis por SL'rri~os e1fcctuados na:-; pro,·incia:-;.

i\Iini>tcrio elos Xegoeios da Fazenda .. -Bio ue .Janeiro em 18
ele Junho uu 1878.
Illm. e Ex:n. Sr.-Por AYiso 11. 0 60 ue 22 de Abril ultimo
::mlJmettl'u V-. Ex. ~o Tribunal do Tlwsouro Na<:ional o ajuste
e julgamento da conta do Engenheiro Ottomar H. Wcinett,
encarn•gado do levant~mento da carta itint~rari:-t do Imperio
no cxereicio de 187ii-18íü, e n p:1g·ar o fJUC lhe fos~.~ tlr·vido
nos teraw~ do conlracto que crlelJ;·o!t com o Governo lrnp,•rial, fcit<1s as dcuneções das quantia,; reee:birl:1s e não liQuidadas ott p:1g-<1s inuevülamente, coni'orrne se veril1l"assc.
llerolvendo a V. Ex. o:; Jlaueis que me for::m remcttidos
com o dito aviso. e ht:m assim ns inforlllar-õ3' ministt·arl:IS ·
pelo Thcs:>uro l\'n,,ional, cumpre-me c1Pelnr!u· a V. Ex. fJUe
s:'J na TllC;;onr:ll"i~ dl' FGZI'llih ua Jli'O'·:in;·i:l rle S. Pt~élrn do
Rio 4;r:mun do Snl. ondr· l'Xislem u:; dllr"Uillt:níus IJI'ig·imH•s,
os a~::;:~ntnllt:~ntn ..: e otili'a:S p:~~~êi.:5 nríieiflrs, ;pu~ pud:•Jn rsl·lare,·::r a ql;:•:;iãll. d :ve1:: Stll' itJ!IIiiiÍ:~:; "" c'oni.;IS do n:esmo Engenlleiru, eun10 p;·erdlua o i.kuel•) de lO J" l\Jm'1.:o de i860.
D''IIS Gunrde a V. Ex.-Gr1s:Jar Silv·'ira llfarfi11S.- A'
S. Ex." Sr . .hiío Lin~ Vie'1·:1 C"iiS<IllS<iu deSinimhú.
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N. 359.- FAZENDA.- EM :18

DE JUNHO DE

:1878.

Confirma a :classificação de-madapolão branco até 15 fiosJ..uada na Alfandega
da Bahia' :i mercadoria que os negociantes Brandão &'Irmão alli -submctteram a despacho como-panno Jc al~odõo crú lbo.

l\Iinisterio dos Kegocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
18 de Junl10 de 1878.
Gasoar Silveira Martins. Presidente do Tribunal uo Thesouro 'Nacional. communica ao Sr. Inspcctor da Thesouraria
de Fazenda da Provinda da B~!Jia que foi presente ao mesmo
Tribunal o recurso de reyista transmittido com o seu ofiicio
n." 22 de i2 de Man:;o ultim,J. inlt~rposto por Brandiio & Irmão
da decisão da Alfandcg-a ua dita província, que mandou
cl<ISSificar no art. bí8 lia tarifa em vigor, para pagar a taxa
de 550 réis por kilogramma, como " madapolão !Jranco até
quinze fios • a mercadoria contida em dous fardos com a
marca B dentro de um quadrado c L <:~o Indo direito. n. 05 9!),5
e 94o6, que submetternm a despacho vela nota 11." 738 de 9
de Fevereiro do corrente :mno, como « panno de algodão
crú liso •, sujeito á taxa de 300 réis, na fúrma ua i.• parte
uo <:~rt. 581 da citada tarifa.
Tendo em vista a amostra da mercadoria de que se trata e
o parecer da commissilo un Tarifa ua All'andcga uo Rio de
Jtlneiro, resolveu o referido Tribunal não <lar provimento no
recurso, por ter sido a mesma mercadoria bem classi!ic:Jda
no mencionauo art. f>78 c niio ter havido irregularidade por
falta de formalidades e~senciacs, ineompetencia, violar,ão ou
excesso de poder, nnicos caso' em que é admissivel o recur~o
de revista.
·
Gasprn· SilrPira 1tiaJ·tins.

:-i. 3ii0.- L\ZE~:llA.- l~\1 1'1 1\f~

.llli'<ll!l DE

tR78.

.\Jl'an~lc:..:a tlo Hin de .lauciro, em t.IP~pacho
Je pc~:;JS Jc rcndJ~; •JIII~ IJ;lo pe.rtnilliu IIL•litlt.ir du p•'S•l ]itpÜtlo real o correspondente avs atillws t' elit}uct.us.

Sohrc u1u rctnl·so Jc dccis:lo da

Mini~terio

dos

Nü~oeio"

18 de Junho de 1878.

da Fazen\1;1.- Bio de Janeiro em

f.ommnni('o a Vm .• para os Hns convenientes, que o Tribunal do ThesiJuro Nacionalr·r•,ol \'('U não tomar eonheeimento
do recurso interposto por Dutra & C.a da decisão dessu InDecisões ue 1878.
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spectoria que não lhes permittiu deduzir do peso liquido real
correspondente aos atilhos e etiquetas, que acompanharam as
peças de rendas, vindas do Havre no vapor francez Ville de
Santos, e submettidas a despacho !Jela nota n.• 8166 de 26 de
Marro ultimo, visto não se haver yeriJlcado nenhuma das
hypotheses do art. 764, § L •, do Regulamento de :1.9 de
Setembro de :1.860.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveira JJlartins.-Sr. Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 361.- FAZENDA.-E~t 19

DE JUNHO DE

1878.

Devolve á Thesouraria de Pernambuco um recurso concernente á classificação de cbapéos, para que tome conhecimento do mesmo e o decida em La
instancia.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em

:1.9 de Junho de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communira ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província de I)ernambuco que o mesmo Tribunal
resolveu mandar devolver-lhe o recurso transmittido com o seu
officio n.• 14 de 15 de .Janeiro ultimo, interjJosto por Monhard
Mettler & C. a da decisão da Alfandega da dita província, que,
de accôrdo com o parecer da respectiva commissão da tarifa,
os sujeitou a pagar a taxa de fb200, como • de pello de lebre•,
na fórma da i. a pane do art. 24 da citada ta rira, por 240 chapéos contidos em uma caixa com a marcaM . .1\1. & c., n.• :1.41,
l\1. &J.

que submetteram a despacho como «de feltro de Jã, pela nota
n.• 1!!53 de 4 de Dezembro de 1877; visto exceder a ímport;mcía dos direitos pago:; á alçnda daque!Ja Alfandcga, e não
ser portanto recurso de revista, mas ordi na rio, nos termos do
art. 762 do Regulamento de 19 dn Setr\mbro de I860, competindo neste caso ü Tht'souraria tomar conhecimento, em
primeira ín~tancía, e ficando salvo á p:1rte o direito de recurso
depois para o referido Tribunal, se assim lhe convier.

Gaspar Silveira Martins.
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N. 362.-MARINHA.-AVISO

DE

1.9

DE

JUNHO

l878.

DE

!11anda observar diversas pro>idonoias na tomad<~. das contas dos Almoxarifcs,
e respecti>a escripturação.
-- ·
!1.'. Secção.-N. 1320.-1\Iinisterio dos Negocias da l\larinha.-Rio de Janeiro, 19 de Junho de 187S.

De accôrdo com o parecer do Conselho N:-tval, emittido em
consulta n. o 3501, de 16 de Outubro de 1877, sobre as considerações adduzidas pela Contadoria em officio de 28 de Setembrodo mesmo anno,a proprosito da eo11veniencia de to':wrem-sc
providencias que regulem a escripturaç::ío da 3.• Secção do
Almoxarifado de Marinha da Côrtc, resolvi:
L o, que não púde ter log·ar o traneamen to das coil tas dos
Almoxarircs da citada seccão Franc:sco .Tose de Moura Ribeiro
Bastos, Luiz de Azeredo Coutinho Duc:ue E~ irada e Jn:;o Eleuterio de Carvalho, visto como D.~o
.-eri:ieam as circumstaocias exigidas no a:-t. 1.40 do Reg-ulamento annexo w Decreto
n. o 4542 A de 30 de Junho de 1870 ;
2. 0 , que se dê todo o impulso ao invcntr.:·;o, afim de conhecer-se a responsabilidade em que se achava o fallecido Almoxarife Ribeiro Bastos, liquidando-se a conta em vist~ de seu
livro diario confrontando com o inventario que lhe serviu de
base;
3. ", que, em vista dessa contn, assim liquid~da, sn proc:dn
ú liquidaç:ão da-: contas dos ditos A!moxarifes Duque Estrada
e Eleuterio de Carvalho, tambcm em presei1ça dos respectivos
livros diarios;
IJ,. 0 ; que, Yeriílcn,1do-se por este modo o existcnt8, c2::reguese por inventario ao novo Almoxarife;
5. 0 , que V. S. tenha muito em vista o s~rYiro du escripturaç~o, de fórma que se :;onserve sm:pr·e em dia e com a regularidade prescripta no Regulamento de 15 de fllarçc' de 187:1.,
e· recommende ao Ajudante dessa Intendencia a exacta observancia de § 6. o do art. H do citado regulamento;
6. 0 , qué não se considere empossado o Almoxarife que não
tenha prestado a fiança exigida pelo art. 4\l do mesmo regulamento;
7. o, que pelas fnlt::s encontradas no serYiç:) da escripturação
da sr,cçilo seja:n re:-:pons~1!1ili~;ltl;;<: os i•mprcg·ndos !:ue ·pelo
regulamento silo della incum!Jido~, e du tscalis11r 8 sua regularidade.
Deus Gu~rde :1 V. S.-Eduardo de Andrade Pinto . .:..:..sr. Intendente da :Marinl;a.
·
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N. 363.-Il\IPERIO.-Anso

DE

19

DE JUNHO DE

1878.

'

Explica o que se tlcvc entender por uilimu qualificarão concluitla.'

i. • Directorin.- ;\Iii~!>tcrio uos X:·~ocios do Im ocrio.- Bio
de Janeiro em HJ de JunlJo de 1878. '
•

Circular.- Illm. e Exm. Sr.- Haja V. Ex. de expediras
convenientes ordPns, alim de que a clwm1tda dos votantes nas
eleições a que se tem de pn1cPder no dia 5 de Agm;to proximo
futuro, se f:J;:a pcln 1tllin:a qunlific;1ç5o concluiua, entendendo·
se como tal <H]Udla nu qul' !'stnjam satis:·Pii;Js tod;Js as formalidarlcs pre~cripta~ !J<:ra os respcctivr:,; trabalho~, nos termos
do art. 1. ", ~ 19 do Decrdu n." ::!ti75 de 20 de Outubro de 1875.
inclusive a da entrega Llos litulos aos votantes.
Deus Guarde a V. Ex.- Carlos Leoncio de Carvalho. -:3r.
Presidente da Provint:ia tk ....
Communicotl-Sl: ,·1 I lima. Camar<1 :.\lunicipnl.

N. 36(1,.-AGRICULTURA, COMi\IEHCIO E OHR.-\S Pü13LIC.\S.
-E}l i\J DE Jl'KI!O llB 1878.
A!)}lJ'üYa as ins~rnrções p.1r:1 a dircc~~ii'o (! :.lllministra~;ão Uos ('Stlldos e
constr:Jc~ão das olJras da c:-~trada tle feno Je Paulo AUonso.

Sua 1\Iagestaue olmperauur !Ia por J;,)m <IJIJH·ovnr <ls instrnctõcs que com cstn Lai:;;un, as~Igiwdas jJelo Chefe d<J Dircetoria
das Ol.Jras PulJiieas, par;t <1 diref'ção e administra~)~ü dos e~
tudos e conslrucç~o d<1s obras da estrada de f<·rro de i'aulo
Affonso, nas Provim:ias dus Aingô;1,; c Pcmambuco.
Palacio do Hio tlü Janeiro Cllt 19 do Junho ue H378.-Joâo
Lins Vieira Cansmw7o de Sinimóli.
lnstrnccü""s a c3ne '""-' r•e,·ere a poi•tari;t
..

desta clat.a.

Art. 1. o A r:ircc:·iio e r.:lmiJ1i,;trn;·~o uns estudos c construcç.io c! as olm1s da esl :-adú de ferro de Paulo Affomo serão
::onfiadas a u:n Engenheiro em thefe.
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Art. 2.• Ao Engenheiro em chde compete:
I. No:-ne~r c dcmittir os cmprers·ados que não forem de
nomr~çiio c 1lemissão do Ministro ela Agricu!turn, Commercio
e Obra~; Puhlicas.
.
H. Organizar· e diri.2·ir a.; exploraç\J,•s c cstnrlos ncccssnrios
ú ronst:·ucç~:io dns obrns.
III. Det•'rminnr o trat:ndo dJI1nitivo; fazer a locação das
obras da estrada; organizar os projcctos d1~ execu~~ão e os
respectivos orçamentos ; escolher os loc:H'S para as estações,
pontos de parada e otncinns.
IV. Organizar e expedir os rrgulnmentos. instrucçõc~ c
ordens de servira fi()Ces~:Jrios :'t bna lltarcha dos trabnlhos e
á policia dos trahnlhadoreo; : drvendo, para este ultimo caso,
cn tendcr-sr com o Prc,idente da província, que providenciará
sobre o melhor meio d~J manter a orrlcm nos arraiaes e centros de reuni~o.
V. Fazer os necess<•rios con tractos para :1cquisição de materines, com exccpcão de trilhos e sens acccssorios e matrrial
telcgraphico, trem rodante, utrnsilios mccanicos e mais material para as offieinns pcrm::mr.nte~.
VI. Fazer as dcsapropri:l~.õcs dos tmTcnos que tiverem de
ser occupados pclo leito da estratla c suas dcpendencia~, e
mandar indemnizar os prup~ictarios dns bcmfeitorias exis·
tentes nos mesmo:-; v~rrenos.
VII. H.emettPr ao GoVI'rno, até o dia 2ii de cada mez, um
relntorio resumido dos trabalhos em execução, e um balancete das de~ppzas feitas, tudo uo mez :mtcrior ; e até o dia i
de :Man~o de cada anno. um rel:1torio circumstanciado de
todos 0s" trabalhos executados durante o anno precedente,
acompanharlo de um balmH:o geral.
Art. 3. 0 O pessoal t.!a cst•·ada const:1rú do st~g-uintc quadro:
I Eng·enhciro l'm chere, com D v<mcimento annual de................................... 12:0006000
I Primeiro Engenheiro, idem.................
8:4,00~000
3 Chefe~ de sec~ão, cada um com o vencimento
annual de ................................ .
6:000$000
4 Eng·enheiros d:.~ i. • classP, itlem ............ .
4:800;5000
ii Ditos de 2. a classe, idem .................. .
3:600;5000
6 Conductores de i.• classe, idem ............ .
3:000;)000
6 Ditos de 2. a classe, idem .................. . .2:4,00$000
2 Desenhistas, idem: ......................... .
2:4006000
3:600$000
I Feitor geral, idem ......................... .
3:600$000
i Pagador, idem ............................ .
:3:6001$000
1 Guarda-livros, idem ...................... .
2:'l00BOOO
1 Almoxarife, idem .......................... .
1:8006000
1 Amanuensc', idem ......................... .
Este qnadro ;;ó ~e:·á completamente preenchido, se os tra·
balhos de exuloracà(l e constm ... \·ão o exig·irem; sendo reduzido Jugo quê OS serviÇ~OS da CSti·áua O perÍuittirem.
Art. '~·" Para o scn•it;o sanitnrio poder;\ o Eng-enheiro em
chefe, caso o Ministro da Agricultura ou o Presidente da província não o tenha feito, coni!'aclar um ou dons medicas.
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A despeza proveniente de taes contractos correrá por conta
da verba-Soccorro5 nub!icos.
Sómente o pessoal dos trabalhadores mencionados no art. 22
ser<l mcdi~ado gratuita mente.
Art. 5. o A!tm elos ve;1cimcntos fixados no art. 3. 0 , ao pessoal teciudco empregado no campo em serviços de estudos e
construe·âo das obras, podcrú o Engcnhei!·o em ci1efe arbitrar
uma graeific;H;ão, ;Jro labore, até o maximo de 91)000 diarios,
segundo o trabéllho de que esLiver enearregado, os serviços extraordina;·ios que lhe forem confiados ou as difficuldades de
subsistencia.
Esta gratific:tção poderá ser abonada tambem aos empregados de cscriptorio, comtanto que não exceda de 56000 diarios.
· Ao Engenheiro em chefe caberá o maximo da gratificação.
Art. tV Além do pessoal acima mencionado, o Engenheiro
em chefe l)Oderá nomear os auxiliares, apontadores, inspectores e :Jjudantes de corda, que julgar llecessarios ás obras,
arbitrando-lhes uma diaria que, em caso algum, excederá
de 6;5000.
Art. 7. o Todos os empregados serão consiuerados de commissão tempo~arüt.
Serão suborclin~dos ao Engenheiro em chefe, e obedecerão
aos regul.,;mentos e instrucçuos lJ.Ue pelo mesmo Engenheiro
forem expedidos.
Art. 8. 0 Serão nomeados:
§ i. o O .Engenheiro em chefe, pelo Ministro da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas.
§ 2. o Pelo mesmo :Ministro, e sob proposta do Engenheiro
em cheie, o :1. 0 Engenheiro, os Chefes de se~ção, os Ajudantes
de. i." classe, o Guarda-iivros, o Pagador e o AJmoxarife.
No caso de urgencia poderú o Presidente da província nomenr interinamenle o Pagador·e o Almoxarife.
§ 3. • Pelo Engenheiro em chefe, todos os mais empregados.
Art. 9. o Todos os empregados serão deslituülos de seus cargos do r.~'.lsmo modo por que forem nomeados.
Art. iO. As attriimi<;ões de caàa um dos demais empregados, que :1ão estiverem especillcadas nas presentes instruccões. serão definidas em regulamentos esp1·ciaes ou ordens de
serviço, QUO serãc expedidás pelo Engenheiro em chefe.
Art. li. O Engenheiro em chefe pode. :i reprehender, multar ou Sü..;pendcr os empregados da cstrad<: por erros, falta ou
pouco ze!•) no desempcnl~il de seus deveres.
A multa consistirá na perda ele parte ou de todos os vencimentos.
A suspensão importa, ipso facto, a perda de todos os vencimentos.
Art. 1::1. O Pag~dor prestarú fiança na Thesouraria de Fazemda ila prc,·.rir;ci:J n,J v;;.lor <le i O:OOU6000, e o Almoxarife no de
6:000,.$00(.
Art. 13. As licenças dos empregados da estrada serão concedidas, r:a J'órma da lei, por rnolestia, impedimento ou qualquer outro motivo, até :30 d!as pelo Engenheiro em chefe.
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D'ahi em diante a concessão de licença compete ao Ministerio
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.
Em caso algum serão considerados vencimentos, para a concessão de licenças, as gratifica(:ões pro labore.
Art. iq,_ O Engenheiro em chefe será substituído em seus
impedimentos temporarios pelo :J..o Engenheit·o; e na falta
deste, pelo Chefe de secção que fôr pelo mesmo Engenheiro em
· ·
chefe designado.
Se o impedimento se prolongar, o seu substituto será nomeado pelo Ministro da Agricultura.
Na falta ou impedimento dos demais empregados, o Engenheiro em chefe designará os respectivos substitutos.
CAPITULO 11.
ESTUDOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS.

Ari. :15. Os. estudos da estrada constarão das operaeões e documentos enumerados no§ :1. o do art. 2:1 do Regulamento que
bai::wu com o Decreto n." 5561 de 28 de Fevereiro de :1874.
Art. :16. Nenhuma obra será executada sem que preceda
estudo e orçamento .
. Em caso algum dever-se- ha sacrificar á presteza e economia
as boas condições do traçado da estrada ou do projecto de
qualquer das suas obras.
Art. :17. Todos os estudos definitivos do traçado da estrada
serão remettidos por cópia ao Ministerio da Agricultura, a
quem o Engenheiro em chefe dará conhecimento das alte·
rações que se fizerem na locação da linha.
.
.,
Os estudos de execução permanecerão no escnptorw technico, para serem recolhidos opporLunamente á Secretaria da
Agricultura, ou á Directoria da estrada, quando esta fõr entregue ao trafego.
.
Art. :18. A locação da linha seguir-se-ha logo aos estudos
definitivos.
A preparação do leito da estrada, inclusive a construcção
das obras d'arte, far-se-ha á medida que estiver concluída a
locação de cada tres kilometros pelo menos.
Art. :19. Os trabalhos serão executados administrativamente, s~lvo as alvenarias e superstructuras de madeira das obras
d'arte, os edificios das estncões e dos depositos, o fornecimento de dormentes, o assentamento e collocação da via per·
manente, e da superstructura metallica das pontes, que poderão ser contractados por empreitadas parciaes, em g-lobo,
ou por series de preços organizadas pelo Engenheiro em chefe.
Para taes contractos precederá concurrencia publica, sempre
que J'õr possível.
Art. ~0. Na execução dos trabalhos serão observadas as
condições techllicas adoptadas nas demais estradas de ferro
do Estado ; ficanuo expres!o e muito recommendado que á
construcção das obras d'arte, estações e mais edificios presi-
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dirá a maior economia e simplicidade, sem prejuízo da precisa
solidez.
Art. 21. O Eng-cn hciro em chefe org-anizará e remetterú,sem
perda de tempo, os projectos dn superstructura metallica nocessaria ús obra,; d.'arte, ;;fim de se:·cm f0iLas opportunamente
as respee!ivns encommcndas.
Art. 22. Nos trnbalhos dn estrada seriío de prefcrencia empregados, segundo sua aptidão c a natureza do servico, os
habitantes das províncias do norte que estiverem soffrendo
os effeitos da sêcca, c como tacs sejam soccorridos pelo
Estado.
Art. 23. Além da alimentação fornecida pelo Estado, concederá o Engenheiro em chefe n cada um dos operarios de
que trata o artigo antecedente, uma gratificação diaria de 200
a 800 rs. seg-undo o me ri to de cada um.
Art. 24:. Para execução do a ri.. 22, o Presidente da província ou as autoridades locaes enviarão ao Engenheiro em
chefe uma lista do pessoal válido, que puder ser aproveitado
nos trabalhos.
Com essa lista e as supplementares,que ao mesmo Engenheiro
serão remettidas semanal ou mensalmente, organizar-se-ha o
pessoal de trabalhadores que tem de ser utilisado nas obras
que se construirem.
Art. 2õ. O serviço da alimenta(:ão deste pessoal estará a
cargo do Presidente da província, ou do agente iocal ou commissão que pelo mesmo Presidente fõr nomeada, e que providenciará conforme as requisições e ouYindo o Engenheiro
em chefe; ficando entendido que o numero o collocação desse
pessoal, como tudo mais que em relação ús obras lhe fUr concernente, serão da competencia do mesmo Engenheiro.
Se em consequencia da distancia em quo llca da capital a
estrada de ferro a que se referem estas instrucções, houver
diffi.culd~de na execuç;ão do presente artigo, ao Presidente da
província caLe providenciar como mais pratico c consentaneo
lhe parecer a natureza do mesmo serviço, dando disso conhecimento ao Governo.
Art. 26. Em casos extraordinarios e urgentes, o Engenheiro em chefe poderú mandar organizar depositas fixos ou
ambulantes para o supprimento dos gencros alimenticios aos
trabalhadores; remettcndo opportunamente ao Presidente da
província, para serem lançadas ú conta dos soccorros publicos, a nota das clespezas feitas.
Neste caso a Thesouraria de Fazenda fará o estorno da despeza para a verba competente.
Art. 27. O Engenheiro em chefe poderá admittir nos trabalhos, para serviços especiaes, operarias de classe diversa da
mencionada no art. 22. Neste caso poderá arbitrar-lhes o salario comrleto por que forem ajustados, cxcluida a alimentação,
dar-lhes transporte, e f[,zer q ualqut;r aliianbmento rasoavel.
Se taes opcr;~rios preferirem receber uma parto lios seus
salarios em generos alimenticios, o Engenheiro em chefe
assim providenciará, descontando-se a parte correspondente
e convencionada do total do mesmo salario.

rEClSClES DO GO\'El\XO.

265

Poder-se- hn ig-ualmente fazer qualquer supprimento de
gcncros aos Eng-enheiros e mais peswal da estrada, uma vez
que o respectivo custo seja deduzido do<; seus venc1mentos.
Art. 28. O Engenheiro em chefe pr:uerú impor multas, reduzindo ou supprimin<lo as gratifiC<l\_'Ões pecuniarias dos
trabalhadores e dl'spedil-os.
~este ultimo caso, se estes pertencerem á classe do art. 22,
dará conhecimento dos seus nomes ao Presidente da provincia
ou ao agente ou commissão delegaua, encarregada do alistamento e supprimento de viveres, para proceder como fôr
conveniente.
Art. 29. O fornecimento ou compra <lo::: objectos nccessarios ú construcção das obras, far-se- ha só mente por ordem
escripta e pda fórma que für determinaua pelo En,Q·enhciro
em chefe, conforme a urgenc1a do ~erviço, prderindo-sc,
sempre que für possivcl, a concurrcncia publica.
Esses objecto~ serão recolhidos ao almoxarifado, ou aos
pequenos depositas das obras, seg·undo für mais accessivel, e
com as cautelas c garantias necessarins.
Art. 30. Todo o material 11xo ou rodante, n!Jcessario á
construcção das obra~, ou no futuro trafego da estrada, será
contractado ou cncommenuado pdo Ministro da Agricultura,
ou em virtude de ordem expres8a ue~te, e ú vista de requisição
<lo Engenheiro em chefe.
Art. 31.. As requisições de que trata u artigo precedente
scri\o acompanh~Hlas, sempre que für possível, de desenhos
cotados para :1 construcção c fabrico das respectiYas peça~,
dos preços correntes ou provaveis, e do custo de cnun cncommcnda.
Art. 32. · Hnverít um cscriptorio tec1mieo que, além de
outros sen·ir;os, estarú n cargo do 1. o Engenheiro.
Art. 3:3. Servirilo no escriptorio tcchnico, além 1los desenhistas c pessoal de escripta, os En~enheiros e conductorcs
que forem designados pelo Engenheiro em chefe.
Art. 3lJ,. A escripturnção e contabilidade dás obras e do almoxarifado serão feitas com metho1lo c clareza em livros proprios e conforme os livros, modt•los, c instrucçües que organizar o Engenheiro em chefe; sendo para desejar que por eIIns
se possn reconhecer o custo de ·cnda uma dessns obras.
CAPITULO Ili.
PAGA~!ENTO E PRESTAÇÃO DE CONT;\S.

Art. 35. O;; pagamentos dos trabalhadores far-se-hão semanal, quinzenal e mensa!m:.mtc nos log:trcs das obras, ú vista
de reeibos ou fOlila>, prerorindo a fói·mn que menor d:.mmo
causar ao pessoal, sem gTaYe iileonYenienlc para a adillinistral·ão.
Os pagamentos do pessoal technico superior c auxiliar, terão
lognr mensalmente.
Decisões de 1.878.
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Todos os pagamentos sérão realizados pelo Pagador, responsavel perante a Thesouraria, auxiliado por indivíduos de sua
confianr:a. A estes poderá o Engenheiro em chefe arbitrar
gratificações, sómente pel:Js dias de servi~~o, a~é 20;)000 d iarios.
. Ao pagador responsavei ab•mar-se-ha uma gratiticacão
mensal de 60!)000 para quebras.
·
Art. 36. Os fomrcimentos e as contas serão pagos no
escriptorio central da estrada, salvo se o contrario fôr expressamente ordenado pelo Engenheiro em chefe.
Art. 37. Nenhum pagamento se efl'ectuará sem o-paguese-do Engenheiro em chefe ou de quem, para esse fim, !ôr
por elle expressamente autorizado.
Art. 38. Para occorrer ás despezas de construcção da estrada
o pagador responsavel receberá da Thesouraria de Fazenda as
consignações necessarias, que forem autorizadas por escripto
pelo proprio Engenheiro em chefe.
Art. 39. As contas ou folhas de pagamento, que não forem
satisfeitas até o encerramento de cada exercício financeiro,
não o serão por conta do seguinte, devendo ser enviadas á
Thesourar(a de Fazenda para o competente processo.
Art. g,o. O pagador ou quaesquer responsaveis por dinheiros ou materiaes recebidos, prestar;io contas na Thesouraria de
Fazenda, de conformidade com o Det:reto n. • 2~48 de 10 de
Março de 1860 e instrucções que, para maior regularidade,
sejam expedidas pela mesma Thesouraria ou pelo Thesouro
Nacional.
CAPITULO IV.
DISPOSIÇÕES GETIAES.

Art. M. Na promoção do pessoal, o Engenheiro em chefe
attenderá, quanto fór possível, á antiguidade e merecimento
dos empregados.
Nas vagas que se derem, sómente deveJ;á ser admittida pessoa estranha ao serviço, de preferencla á qualquer promoção,
quando fOr isto absolutamente indi~p(msavel; do que deverú
o mesmo Engenheiro dar conhecimento aoMinisterio da Agricultura.
Art. '<2. N cnil uma parte da êstrada construi da poderá ser
entregue ao trDnsito publico sem que preceda autorização do
Ministro da Agrica!tura, que providcneianí sobl'C a organização
do trafego.
Isto, porém, niio inhibe q~1e, logo que o estado das construccues r'errnittir, se organizem trens de s::rviço, e estes possam s'cr utili,:ldO~ J2la ,:llministraç:io publica.
.
Art. -íêl. O K1:.;·:;·:li10i:·o em clld'e se corn spondcrú dircctamente com o :\lí:iisiro da Agricullura ; cutr;prindo-lhe, todávia, dar conhc::imcnto ao Presidente da provincia de todas
as occurrencias im;JOrtantcs, e ministrar-lhe os esclnrecimentos que forem por elle exigidos.
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Art. 4(1.. Com o intuito de obviar duvidas ou embaraços
que por ventura possam surgir no correr dos tra~alhos e
que mio estejam previstos ou acautelados por estas mstrucções, fica o Engenheiro em chefe autorizado a tomar qualquer
deliberação tendente a rcsolvel-<1S; d:mdu logo de tudo parte
ao Ministro daAgTicultura.
Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio
• Obras Publicas em i9 de Junho de i878 .-111". Buartue de

Macedo.

d'"d".:F\:f\1'<:/'I:J'""'

·',I

N. 36/:i.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- EM i9 DE JUNHO DE i878.
Approva as iristrncções para a direc~ão c administração dos :~studo; c cons·
trucção das obras da \estrada de ferro de Sobral.

Sua Magestade o Imperador Ha por bem approvar as instrucções que com esta baixam, assignadas pelo Chefe da Directoria
das Obras Publicas, para a direcção e ::dministracção des estudos e construcção das obras da estrada de ferro de S·_·bral,
na Província do Ceará.
Palacio do Rio de .Janeiro em i9 de Junho de 1878.- Jol'ío
Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
Ins'trucções a que se reCere n porÚ!Iria
des'ta da'ta •.

CAPITULO I.
DIRECÇÃO E PESSOAL.

Art. L

o A direcç;ão e administração dos estudo;; e condas ol.Jras da estrada de ferro de Sobral serão confiadas a. um Engenheiro em chefe.
Art. 2. o Ao Engenheiro em chefe compete :
I. Nomear e demittir os emprcgndos que não forem de
nomeaçã:.• e demissão do .Ministro da Agricultura, Commercio
e Obras Publicas.
li. Organizar e dirigir t~s expleraçlíes preliminares e es--·
tudcs lletinilivos nceess;ll'ios ~~ cuusiruc~ão da~ obras.
..-: ::~" ~ , _· :-.
IH. Determinar o tr<!r·ado definitivo; faze!' a locar.:ão.das, :· .':
obras da estrada ; orgaüizar os projectos de ex.ecÔçko~:e~·us ·
respectivos orçamentos i es:~olher ·os locaes par;l.."':#1à.cões,
pontos de parada e offi.cinns.
. . -· '~ · "
'-·
c--..·
~truccão

J

;:::;·

--

•

•
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IV. Organizar c expedir os regulamentos, instrucções c
ordens de serviço ncccssarios :í hoa marcha dos trabalhos e
á policia dos trabalhadores; devcnuo, para este ultimo caso,
entender-se com o Presidenta da província, r1ue proviuenciará
sobre o melhor meio de manter a ordem nos arr<lÍ<ics c centro:; de reuniiio.
V. Fazer o.' necessarios contractos para acquisição de mnteriaes, cofli excejJÇão de trilhos e seus nccessorios, trem rodante, utensílios mecanicos c mais material para as officinas
perrnanen tes.
VI. Fazer as desapropriat:õrs dos terrenos que tiverem de
ser occupados pelo leito da estrada e suas tlrp·md~.ncias, c
mandar indemnizar os pr·oprictarios das bemfcitorias existentes nos mesmos terrenos.
VII. Remetter ao Governo, até o dia 25 de cada mez, um
relato rio resumido dos trabalhos em cxecur;iio, e um balancote das despezas feitas, tudo do mez anterior; e ato o dia i
de 1\'Iarço de cada anno, um relatorio circumstanciado de
todos os trabalhos executados durante o anno precedente
acompanhado de um balan~o geral.
Art. 3.• O pessoal da estrada cor::starú do seguinte quadro:
:l engenheiro em chefe, com o vencimento annual de.................................... i2:000;5000
i Primeiro Engenheiro, idem. . . . . . . . . . . . . . . . .
8:4006000
3 Chefes de secção, cada um com o vencimento
annual de..................................
6:0005000
3 Engenheiros de 1. o clnsse, idem.............
1,:SOOt;ooo
6 Ditos de 2. 0 clas~e, idem....................
3:6ü0BOOO
6 Conductores de 1. a classe, idem...... . . . . . . . . 3:000,5000
9 Di tos de 2. o classe, idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2:!J,00;500()
2 Desenhistas, idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:!J,OO!>OOO
:l Pagador, com o vencimento annual de.......
3:600,5000
i Secretario, idem. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
3:0008000
i Guarda-livros, idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3:6006000
:1 Almoxarife, idem...........................
2:400;5000
i Amanuense; idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1:80015000
Este quadro só scrú complet'tmente preenchido, se os trabalhos de e:..:plorar;ão e construcção o exigirem; sendo reduzido logo que os serviços da estrada o permittirem.
Art. 4.• Para o serviço sanitario poderá o Engenheiro em
chefe, caso o Ministro da Agricultura ou o Presidente da província não o tenha feito, contractar um ou dous medicos.
A despeza proveniente de taes contractos correrá por conta
dos-Soccorros publicos.
Sómcnte o pesso:d dos trabalhadores mencionados no art. 22
ser;i ·medicado gratuitamente.
Art. 5. 0 Além dos vencimentos fixados non;·t. 3. 0 , ao !JCSsoal teclmic.o cmpreg·ado no campo em ~erVi!:os de estudos e
construcção das o!Jràs;podcrá o Engenheiro em chefe ar!Jitrnr
uma gratificação, pro labore, até o maximo de 9~000 diarios,
segundo o trabalho de que estiv-er encarregado, os serviços ex-
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traordinarios que lhe forem confiados ou as difficuldadcs de
subsistencia.
Esta gratificnçiío poderú ser abonada tambcm aos empregallos de escriptorio, uma vez que niío exceda de tirSOOO diarios.
Ao EngenhPiro em chefe c11!Jerá o maximo da gralillcação.
Art. ü. o Além tlo pesso~l ncim;1 mencionado, o Engenheiro
em dwfe poderá nomear os <!UXiliares, apontadores, in:-pectores e njudantes de corda, fJUC julgar ncccssal"ios ás obras,
arbitrando-lhes uma diaria que, em caso algum, excederá
de 6;5000.
Art. 7. o Todos os empregados ~er:io considerados de commiss~o temporaria.
Serão ~ubordinados ao Engenheiro em chefe, c obedec•'rão
aos regulamentos e instrucrões qr:e pelo Jtte5mo Engenheiro
forClllP\pedidos.
Art. 8. • Scr;!o nomendo,;:
~ i. o O ·Engenheiro em chefe, pdo Ministro da Agrieultura,
Cornmercio c Obras Publicas.
~ 2. o Pelo mesmo Ministro, c sob propostn do Engenheiro
chcfü. o i." Engenheiro, os Chl'fes de secção, os Ajud<mtcs
de i." classe, o Secretario, o Guarda-livros, o Pagador e o
Almoxarife.
No caso de urgencia poderá o Presidente da província nomear interinamente o Pngador e o Almoxarife.
§ 3. 0 Pelo Engenheiro em chefe, todos os mais empre!.!:ados.
~ Art. \J. o Todos os cmpreg-<tdos serão d 'Stituidos de seus c<~r
g·os do mesmo modo por qun forem nomeados.
Art. 10. As attribuiçÕl'S de enfia um dos demais empn'vados, que não e"tivcrrm cspeeificadas nns presentes instrucções, serão definium; em reguhlmentos c~peciaes ou ordens de
~encir,o, que serão expedidas pelo Engenl1eiro em chdc.
Art. 11. O Engenhdro em chefe pJderú reprehender, multar
ou suspender os empregados da estra(ln por erros, falta ou
poueo zelo no d"sempeuho de seus deveres.
A multa consistirú na pc:rl!a de parte ou de todos bs vencimentos.
A suspensão importa, ipso facto, a perda de todos os vencimentos.
Art .. i2. O Pag<tdor prestarú finnr:a na.Thesournri:l. de Fazenda da proYincia no valor dn 10:000;)000, e o Almoxarifc de

•·m

6:000;)000.

Art. I:J. As licl'llças dos cmpr:·gados da estrada· s~rão eoneerlid;ls, na fórma da lei, por mo!estia, impedimento ou qualquer OLitro nwtiYo, atl: :30 llins pelo Engenhei: o em chefe.
H'ahi em diante a concr·ss~o dr· l ir<'nçn compete no Ministro
tb c\gTicnllurn. C<~llllllercio "Ohr:1,; l'uiJiil'a,;.
E•n r·;,,o ~lgum St'r:lo ,.m,,i,kr:,dos V<'Jwimcntos, pan1 n cnn-

•·css:lo dn Jir·en•:<ls, a:' gratili<'af·!íes pro labm·e.
Art. i L O Engcnllf'iro 1·:n dlPfc scrú substituído em ~rns
imp••Õitn•mlos V~mporario:> pelo l. 0 Eng•·nheiro; e na í'dta

deste, ]Jdo chefe de ~ccç:ío que fór pelo mesmo Eng·enheiro em
chefe designado.
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Se o impedimento se prolongar, o seu substituto sllrá nomeado pelo Ministro da Agricultura.
Na' falta ou impedimento dos demais empregados, o En'genheiro em chefe designará os respectivos substitutos.
CAPITULO II.
ESTUDO E EXECUÇÃO DAS OBRAS.

Art. Ui. Os estudos da estrada constarão das operações c documentos enumerados no§ f. o do art. 21 do Hegulamcnto que
baixou com o Decreto n.o 5561 de 28 de Fevereiro de 1874.
Serão p_ontos obrigados, no traçado da estrada:
Camoss1m;
Cidade da Granja ;
Villa de Palma ;
Fronteira á cidade de Santa Anna;
Fronteira á villa de S. José;
Cidade do Sobral.
Sórr.ente em vista de diffic•J!dades technicas, que ser3o justificadas posteriormente perante o i'!Iiqistro da Agricultnra,
poderá o traçado da estrada desviar-se dos pontos obrigados.
Art. :1.6. Nenhuma ob:·a será executada sem que preceda
estudo e orcamento.
Em caso ãJ~um dever-se-ha sacrificar á presteza e economia
as boas condições do traçado da estrada ou do projecto de
qualquer das suas obras.
Art. 1.7. Todos os estudos definitivos do tracado da estrada
serão remettidos por cópia ao Ministro da "Agricultura, a
quem o Engenheii'O em chefe dará conhecimento das altcra<;ões que se fizerem na locação da linha.
Os estudos de execução permanecerão no escriptorio technico, para serem recolhidos opportunamente á Secretaria da
Agricultura, ou ü Directoria da estrada, quando esta fôr entregue ao trafego.
Art. :1.8. A locação da linha seguir-se-ha logo aos estudos
definitivos.
A prepararão do leito da estrada, inclusive a construcoão
das obras d'arte, far-se-ha á medida que estiver concluída a
locação de cada tres kilometros ou se fàr preferível, entre
dons pontos obrigados c immcdiatos.
Art. 19. Os tr:1b[t!l!os se;-iio e'i:cculados :alnliuistral.il'amento,
~alyo as alven::u-ü1s e superstmcturas de madeira das obras
d':1rle, os edifidos das estações e dos deposilos, o fornecimenta de dormentes, o assentamento e eolloe:H;ilo da via permanente, e da superstructura melal!ica das punte'i ; que poderão ser contractados por empreitadas parciaes, em globo,
ou por series de precos organizadas pelo Engenheiro enúhefe.
Para taes contractos precederá concurrencia publica, sempre
que fôr possível.
Art. 20. Na execução dos trabalhos serão observadas as
condições technicas adoptadas nas demais estradas de ferro
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do Estado ; ficando expres~o e muito rccommendado que á
construcção das obras d'artc, estações e mais edificios, presidirá a maior economia e simplicidade, sem prejuízo da precisa
solidez.
Art. 2i. O Engenheiro em chefe organiz;m:i e remetterá, sem
perda de tempo, os projectos da superstructura metallica nocessaria ús obras d'arte, afim de serem feitas opportunamente
as respectivas encommendas.
Art. 22. Nos trabalhos da estrada serão de preferencia empregados, segundo sua aptidão e a natureza do serviço, os
habitantes das províncias do norte que estiverem soffrendo
os effeitos da sêcca, e como taes ,;ejam soccorridos pelo Estado.
Art. 23. Além da alimentaç:iio fornecida pelo Estado, concederá o Engenheiro em chefe a cada um dos operarias de
que trata o artigo antecedente, uma gdtificação diaria de 200
a 800 rs., seg-undo o merito de cada t!m.
·
Art. 2lJ,. Para execução do art. 22, o Presidente da província ou as autoridades locaes enviarão ao Engenheiro em
chefe uma lista do pessoal válido, que puder ser aproveitado
nos trabalhos.
Com essa lista e as supplementnre~, que ao mesmo Engenheiro serão remettidas semanal ou mensalmente, organiz:u-se-ha
o pessoal de trabalhadores que tem de ser utilisado nas obras
que se construirem.
Art. 25. O serviço da alimentação desse pessoal estará a
cargo do Presidente da província, ou do a~entc local ou commissão que pelo mesmo Presidente fõr no:neada, e que providenciará r:on~orme as requisições e ouvindo o Engenheiro
em chefe; ficando entendido que o numL•ro e collocariío desse
pessoal, como tudo mais que em rela(;ão ú:; obras lhe fôr concernente, serão da compe;encin do m<>smo Engenheiro.
Se em consequencia da disl:mcia em que lica Ja capital a
estrada de ferro a que se referem e,;tas instrucr;ões, houver
difficuldade na execuçuo do presente artigo, ao Presidente. da
província cabe providenciar eomo mais pratico e consentaneo
lhe parecer ú natureza do mesmo servic;o, llando disso conhecimento no Governo.
.
Art. 26. Em casos extraordin:~rios e ur"g-entes, o Engenheiro em chefe poderá manenr org:miznr dl~positos fixos ou
nmbulantes parn o supprimcnto dos genoros alimentícios aos
trabalhadores ; remeaendo opportun:: mence ao Presidente da
província, para serem lanr;:H1as ú conta dos soccorros publieos. a nota das dPspcz::s ft•il:ts.
Nestt; caso a Thesouraria de Fazencla fará o estorno dil despeza para a verba competente.
Art. 27. O Engenheiro t·m ehefc poder;í :1drnittir nos trabalhos, para serviços especí:tcs, opcrarios de clas::.e ~iversa da
meneionada no art. 22. Nes~.e c:1so JIOderú arbitrar-;hes o salario completo por que forem ajustados, excluída a alimentação, dar-lhes transporte, e fazer. qualquer adiantamentg.:-:::::---..-:--.
rasoavcl.
·
~-· ~'- · ' :Se. taes operarias pre~erireJ?. receber uma p~rte ~ §tW.S:: •
'
sálanos em generos ahmenticws, o Engenheiro..>~:f-ileTe

S::'
'

.~,

..'-

..
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assim providenciará, descontando-se a parte correspondente
e convencionada do total do mesmo salario.
Poder-se-ha igunlmcnte fazer qualquer supprimento de
generos aos Engenheiros mais pessDal da estrnda, uma vez
que o respectivo custo seja dcd11zido dos seus vencimentos.
Art. 2í'. O Engenheiro em ehefe poderá imp"r multas, reduzindo ou supprimindo as grntificaçõcs ]Jccuniarias do;;
trabalhadores e dcspedil ·os.
~este ultimo caso, se estes pertencerem ú classe do art. 22,
dará conhecimento dos seus nomes ao Presidente tla provmcia
ou ao agente ou commissão delegada, enearregadn do alistamento e supprimcnto de viveres, para proceder como fOr
conveniente.
Art. 29. O fornecimento ou compra dos objcctos necessarios á construc~:lo das obras, f:~r-se-ha · sómente por ordem
cscripta e pela fórma que fôr determinada pelo Engenheiro
em chefe, conferm'~ :1 urg::mcia do serv-ir·o, preferindo-se,
~cmprc que fúr possível, a concurrcnri<l publica.
Esses objec!os seriio recolhidos ao almoxarif<ldo, ou aos
pequenos depositas dns obras, segundo fór mais aceessivcl e
com as cautelas e garantias necessarias.
Art. ::10. Todo o material fixo ou rodante, necessario á
construcção das obr:Js, ou ao futuro trafego da estrada, será
contractauo ou encommendado pelo Ministro da Agricultura,
ou em virtude de ordem expressa deste, c ú vbta de requisicão
. ·
"
do Engenheiro em chl'fe.
Art. 31.. As reql:isieões de que tr::1ta o ~rtig-o precedente,
scr:1o acompanhad<.1s, ~empre que for poss1vel, de desenhos
cotados p:1ra a construcçiio e fabrico das respectivas pe~;as,
dos preços correntes ou provaveis, e do custo de Cilda encommenda.
Art. :32. Haverá um cscriptorio technico que, além de
outros servir:os, estará a cargo do L 0 Engenheiro.
Art. ::13. Serviriío no esériptorio technico, além dos desenhistas e pec;soal de escripta, os Engenheiros e conductores
que forem designados pelo Eng-enheiro !)111 chefe.
Art. 34. A escripturação e contabili~a<le das obras do almoxarifado serão feitas com methodo e clareza, segundo os
livros, modelos, e instr!Jcções que organizar oEngenheiro em
chefe; sondo p~ra desrpr q,;e por t•llas se possa reconheeer
o custo de cada urna dnssas oltra~.

e

CAPITULO fll.

Ar!. 3:>. Os png:tme!Jtos elos tralwl.h:1don•s f:1r-sc-hão scm;lnal, quinzennl ou mensalnwnto HOs lop:nres das obras, :'t yista
de reribos ou foiha~, jJreferindo a J'órnw fJUC menor damno
ransar ao pessoal, sem grave ineonveniente para a adminis·
tração.
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Os pngamrntm' dopesso~l superior í' :lllXilinrr<:, Lcr~o Jogar
mensalmente.
Todos o~ pag;Jmentos serão renlizado,; pelo Pagador responsavel pernnte a Thesourarin, atn:iliat11l por indivilluos de sua
confiança. A e'tes potlPrú o Engcnlwirn t~m rhefe arbitrnr
gratificaçõrs, Stlllll'lltc ]Wio~ dia' tln ,:t'f\'iro. :•U· 20 1)000 diarios.
Ao Pagador rrspflU,:JVt'l alit~Jia!"-:;r.) h:1 uma gratitlcaciio
IIICW':l] de (i081)!JI) para I]IWhl':l'.
Art. :ltL Os fírnweillli'lliO' t' :1,; ··nnt:1' serão pa(!Os no
f•srriptorio cr•ntrnl da estr01la, ,,alvo ·;r o ~·ontrnrio ft1r expres'amPntr ordena·lo pPio Engtmlll'i ru •·m c h de.
,\ri. 17. :"Jcntmm pag-auw11to :;p .·trecttl3rá Sf\lll o-paguPse-- 1lu Engenlwir" l'lll ehPfn on d•• rJllt'lll. p:11':1 este lim, fô1·
por nlle c~ Jores,nmente autorizat1o ..
Ar:,. :1o. l'm a oceofl"í'f :í~; d•·~pcz~-.; de eou~tnv~ção da cstr:Jrl:<, o I ag~1lur rC(lll!lSaYrl r,•cf:li•·r:t li,\ !'h•:,ouraria de Fazend;~
~' eon~i,~mlç;,cs Ul't'n,:sari:Js. qw· [on·m ,1\ltorizndns por escripto
pelu propri" En!!CiUIJ<lir<~ <'111 <'111 ú·.
Art. :1~1. As '"f)Bta:; ou folh:•.tl•· I"':.C.i'll•·nln. que n:iP íonm1
;;:JtJ>f•:ihs at(: t' íJ)Il'í"fr:lln•mtn d,· t':iíl3 ··<I'J"<'icin flnanrriro.
n5o o <;r•riio por ~~onta 1lo <!Wili!Jit'. dr:r•·Jlilro q•r envi:uln:; :;
1'hn~· 1 ·!rn ... i;l t!t 1. i·(':lZP'li1~1 ~~:1:;1

;1

cnlTl~)J·!· ulr~ ! 1 I'(H'··~c.r' •

.\r~.. ~·J~. O p,.-,·:;·~ldor nu q U:tl'<;! ·i:::· : t'.'r" 11 L<l \·1·i :~ p(Jl' <~inhci n:

rn matrxinP·: J'"eehiílos. pr••slaJ •ín C••nfa~ n:J 'l'hpsouraria de
Fa~c·.ud:l, dt• coiifonnidad•• com 11 l•l•tr"lq ll."2(i~R de lO de
Março llo {H(i() li instrll"t,:lll'S fJHP, rar:! m:lior f'!!"Ulnridndt!,
;.:.·jam e:>:J•r!litl:,; p\'la mr''l!'" Tl~r"·"tll':lrill nu fH'lo Thc~ourP
N;wional.
C.\.i•lll 1.1' 1\

Art. !~!. ~'la prr•ffillf_':.Jn d11 j·r·c:,:1d. ·' Engcnht•ir•J em chl'f!'
:t'tr:ntll•r:í. qnan~" ft'r pt•s,ivd." antir;11irhdt' P rncreeinwuto
dos t'li!Jll"Pgnílu~.

!'\as v~gas qw '''· !lt'!·t•Jli. ,,·,;;,e.uk dPv.:r:1 .;nr ndmittüln P'"'·

sr1n n~tranll3 arJ ''ervit;o, tk JH'• f<>n·u. ia ~qtwi<JUPf promoção.

IJUnndll fôr isto a!J~olntam,.ntí~ indi~pi)Bsavcl; do que devPr:'
o mí'SlllO EB<.>:t>n 1wiro dar ··mlllii<'Ílllt:Hl<: ao .Mini::t..:no da i\.'~rintlt u r a.
:\rt. ~2. 1'lt:HÍllllll:l p:ll I.· ,j,, :·:: I ;J.[;; >tJllSI.I"UÍlla ]lt)dL·J"á ·t'f
rntr~;;ur au tr:msito puhlit:o :"'lil qu•' pr•:ct•da autnriza..-:tu do
1\linistro •la Agricultura, quo t•ruvith'nri;Jrú c:ohn: a urg:mi,:a~·~o do trafego.
l~to, jiOrém, 11ão inhibe fJU" I·J;(•J qne o nstado das construr·
çii11: pnrmittir, ,, .. orgaiiÍZ<'Ill trnn:-: dp '>.·rviço. ", ..,ti'< P'''·
sam :;pr utilisad••S pela adlniHi.,tr;H,::Io puiJtira.
Art. ~:1. u R1:g••nhrin• ; m 1'\H:f•· ,,. rorn•.sponderá dirPctan:l~nV· com o Ministro da !\f:Tit:Uit!tr;t: cnmprint\1) -!lw, Lo·
t! 1Via, riar cunh•·•·.imrntrJ ;tr• l'P•.:idPntr d' prnvinci:·. de \tdê''
Pc•ci<ê<:s

,lc

1~:s.

.J)
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as occurrencias importantes, e ministrar-lhe os esclar.3cimentos r;ue forem por elle exigidos.
A;·t. M,. Com o intuito de obviar duviàas ou emb:-:rnços
que por ventura possam surgir no correr dos tn.ba!hos e
q~H< não estejam previstos ou acautelados por estas ir.~.ruc
ççe;-, fica o Engenheiro em chefe autorizado a tomar IJ!.n!r:uer
deliberação tendente a resolvei -as; dando logo de tuurJ 1iarte
ao Ministro da Agricultura.
Secretaria de. Estado dos Negocias da Agricultura, Commercio o Obras Publicas em !9 de Junho de 1878.- ii'I. Buarque

de Macedo.

·

N. 366.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-AVISO

DE

2f

DE JUNHO DE

1878.

Decl::ra quo á Prcsidcncia sómentc compete sustent11r ou rcforJ1)ar a scntent,;:l do Juiz commissario em processo de l!!.~~lição de terras, s.:m ampli"T o seu despacho ate á venda das mesmas terras.

2." Secção.-N. 4. -Direcloria da A::;ricnltnra.-i\h·<isterio
dos ,\'egocios·dn Ag-ricultlir~L Commerc!o e U!Jr~•s Pu!Jli;;as.Rio de Janeiro em :21 de Junho ue f~j78.

Iilm. e Exm. Sr.- Com ofiicio do 27 de Março Gltimo, foi
prost,nte a este Ministerio o requerimento em que o Pro cura(ior Fiscal da Thesouraria de Fazenda recorreu do d~~~pacho
dessa PresidenCia de 24 de SetcmLro do anno findo, que approvou a medição das terras situadas no logar denominado <I'al·
mi!al do Monjollo• districto de S. Luiz de Cúcere,;, o •:endeu
as :uesmas terras ao C:::pitão Antonio Libanio de Bsr;·o.s ao
preço de meio real por t.~,,8~J,m2 e a p~azo de um an_no.
.
Sua Magcstade o Imperndor, a CUJO aHo conllecmwn!o Ie;-et
" Jita petição e mais papeis, ouvido {l Conselheiro Proc~~rador
da Corôa, Sober:mia e Fazenda Xuciona!, Houve por bem dar
provimento ao recurso. de que se trata. porquanto. ;:;btidns
:wuellas terras em i8í:2. a titnlo :.;-ratuito, pulo citlad \o .To~o
AÔ;.'·nsLo de OliYcin:, rgw •:>!111874 n..; tr~msfcriu ;:o Capitão
Ba "<'OS, e proceUI'tidii·SIO pos<c:·!Ormentc a ('Sl:l uat;; a !Côj)l'f'·
liv.. mcdi<"iío, se.~nw!u rerJtwrc:·a o l"OI!1[JI":Jdo:·, p~Jl":,;; !lm de

oh~t!l' titn1o 1egitlHiD. t;~:L1ia :1 e....;s~l Prt•5id;,;ncin l{i:J :=ü:n:cntt~
~us!~ntar cu reformar a s;:nt(m<;a U.o Juiz cuimn:~~:•::..;, sem
amplinr o seu despar!Jo até a vc·uda rla;; 1:ocsmas !il;'T:l', no

intLito de tornar perfeito o titulo do rerjuerente, cunsidnrando nullo pela irre;;ularidade da concessuo, e, portanto, da
tra11sferencia effectuada em 187-l.
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2i5

Outrosim, Nlanda o mesmo Augusto Senhor, que, sanada
deste modo a irregularid~de do despacho de 2!1 de Outubro
do anuo findo, seja mantida a venda por elle feita, uma vez
que hajam sido obsen·adas us disrosições das Instrucr:ões
que acompanham o D2ereto n. o i.iG:Jii de :J de .Junho de 1.8n.
Deus Guarue a V. Ex..-.Joit'J Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú.-Sr. Pres~den:e da Provineia de ::VIatto-Grosso.

N. 367.-FAZENDA.-E)l 21 DE JUXHO DE 1878.
Os c\dministradores ele Capatazias àas' Alfandcsas não podem servir
sem fi3.nça.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 21
de Junho de 1878.
Gaspar Si!Ycira Martins, Prnsidm1t:J do Tribunal do Thesouro Nndonal, tendo conhecimento .tle achar-se em excrcieio. sem haver prestado a nceessaria lianço, o Administrador
das Capatazias da Alran!l:•gn da Baltia, em '.-irtude lie Ordum
d:~ Thcsont'aria de Fazei1ua da m:•;;::w provbcia, expedida de
acr·ôrdo com a rcsolur.·ão r1a Pre,;itl('!lCia, tnmat~a a sem 'lhante
rc,;veito; rccommr'lHla ~o Sr. Inspecior da u:ta Tllesouraria
quu não d<.:ixe mais de p~:rlicipar ao Thc:;ou;·o ~tetos dessa
natureza, qu:ulllo por ventura venham a ~u reproduzir, o
que ni1o é de esper<lr.
.

GasJWi' Sih'eim l;ia;üus.

:.1. :368.-FAZEXlH.-E1I 21 DE JUXHO DE 1878.
!ntlcfero o recurso do .\.1::linistr3dor do ~~·:1piehe alfandcgaJo ~:Darão tio
Livramento>>, sito na cid:tdc do Hccilc, contra J. úecisão ~~a Tltcsou.raria.
dt• P~rn~wt~J!H'O, con;;:·::utnria tb. -i:'. .\Jfaa·."!l·g~, qt~c l!10 nrgou o dc:··tsito

d;~

(l·~ ~:;.:orla~- n:.crc~Jo:·:a.-;

1\iinisL_;~·io
Jtt?lhu ~:e

;Jos

~\c~·Pcio.'

!liJ

J:tc~:.:-J

L:·:ti_•:e1:1:.

d;( FD-zenUa.--Riu d:: JatJ.ciro

:lJn ~i

1cl78.

Gt:spar Siinjra ~l:;r·tins, Presiclcnic u.J Trilmwd tlo Thesouro :.\"acionaL cotmm1nit:a ao Sr. 1nspector da The:;ouraria
de Fazenda da Província de Pernambuco que foi iudcferido o
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requerimento transmittido com o seu olficío n. o 68 de · 26 de
Março ultimo, em qur· Francisco Jowjuirn de Carvalho Leal,
Administrador do trapiche alranr!Pgado rlnaom inado< narão do
Livramento •. reclnlii:Íra rontra a d•·ei,{IO da mr,sma "Thesonraria, qtw confirmou o dPspadto pelo rrn:tl :t Inspectoria da
Alfandega do Hecife deixou dt~ ilt!'' rHicr :í reprr\sentação qnr
lhe fizera contra a Portaria pnr r~lla nxpedida em 7 de Novembro de :1.877 orden:nHlo rrue só fos~em depositadas nos
~ntrepostos particulares cnrt<ts mPrrarlorias constan tos da tabella annexa á citada portaria. ,. ria f{ll~l foram excluidll!l
muitas das designadas 11<' t:t!JI'II:' i 1lo lleg-ul:unento dll f9 de
Setembro do f8GO; visto ''~>larmn a~-: t!,:risõcs da Thesouraria
e da Alfandep;a de accôrtlo I'OIIl as disposições do citado regulamento sobre o assumpto, cprn não tornam exclusivo e
obrigatorio o deposito das rcfcrid7ts mercadorias nos trapiches
alfandegados.
(;aspa r Silveim Martins.

N. 3G9.-FAZENDA.- E)! 21

llll JU:-IIJ() DE

1Ri8.

E 1igc das fhcslHir;~ri,l~ .. 11:~? ~::l1.,: ~ ,J:l a ;eiJJC!d.1 de l'PI'tJs lrabaJhos, rui ai i
TOII a dcPõiHo.;~-,.;uúücos e llcu ..: d': Jr·flnJtus e <l.Usentes. :i. divida i\CtÍr:l (:
.'is do exercícios tlnd.o111, o OG uc~·e~<>Jtric•:" parrr or,![atdza\~ão 1los tJUadrtis
do~ owprogadofi aposentados '·' ettiw:ln~; I' (las penf:.ionista" tio Estado.
w

Ministerio dos Negorios d 1

F;tz~'lllla.--Bio

'dA .JaJH'iro mn 21

do Junho de 187R.

Gaspar Silveira Martin~. P r;~sirlL'll! e do Tribunal do Thosouro Nacional, ordena aos Srs. lmpertur: s úns Thesourarias de
Fazenda quo rcmottam ao ut~•smo Tlwsuuro com toda a pontualidade e até o fim de Agosto proximo futuro:
i." os quadros do estado do eofrP cl:l depo~itos publicos e do
de hons de defuntos e ausentes ;1t1'1 30 de Junho corrente; observ<~ndo, quanto a nste ultilllo. o <lllC rrcomuwncla a Circular
u." 'i.7 dfl ti de Novembro do ~lllrtu pass:u!o so!Jm JH'e5crip~·ão;
2. 0 a demonstra~·ão da .Jivid~ ::ctiY:l !iljuidafl<~ e cobrada até
31 do Dezembro de 1877, ,.;;,rdciu 'li: 1H7!i--1877, tendo 1:111
vista o dispo~ to n:~ Circu b1r r:." W tlt• 2'~ de l\larço daquc!le
llllllO;

3" a declaração cl:1s quaul:.:' fJU" lÍVI'ffint liquidmlu alé o
filll do corrente mez, relativr.s ft~ di \"ida~ t!e f'.xerdcios findos,
a import~tncia paga e por p~.g·~r;
1
~. 0 os elementog nor11ssarir,, parn ·'"' poderem organizar os
qu:Jdros dos empregados apllS<'Itlaclos ~~ <'X ti netos, assim c~omo
a~ rolações nominae~ tlnR JICHsinni.,tas, coufornH\ PXige a Circular n. o 27 de 5 de Nov,•mli ~o de 1<177. ai1; ;~o do rorrento
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mez de Junho, deveuJ.o eou~iguar-se todas as alteraçõe:; occor·
ridas depois dos que renwttt>rnm para a organização dos ulti·
mos orçamento o relatorio apresentados ao Corpo Legislativo
att\130 de .Junho ultimo." ~ssigita!ar-lhes as causas com toua a
individuação.
Para dar-se ~~xPrução :1 ,.,!:\ ulti!lla partl) cumJ•re que os Srs .
.: i {pecton·s ohs•rn•m :tS "'~:ninLP-; rt•gras:
!.• Hmnpn: lfllt' a a:t,fnç:í". par;1 mais ou para menos, pro·
ct:d.•r de mml:llll,':l ri•• p·<i·l•·:wia. do mesmo se deverá decla·
rar, .com in~lic ::;.-lo •lr· HCIW' ·h n,,·s:mrarirt ,,,. onde, ou para
"nde foi tran"f·Tr•lo o p;tgalll<'ll11J.
:!." :In ca,r• •'SJl•:cialllu.' llll'Íil~ soldos se nwnrionará lambem
l[llaes os f]\11' :ICcT<:.oc,·r·ml. n~n ~~-J I'Jit virtude de títulos exf''JJitlo~ pl'ln T!wsuuro, 111:1·· L: 'Hiit•Jit por arbitramentos provisr<rios d;,~; T!,,·~onraria;.:, ,. <JiLW·· os que diminuíram, por
l1aYPf•'l11 ;,,, j:Pn~innisl:• ,·,•ntrahido ~"~undas nupr.ias, ou
H:n•l•> Val't!i'.l, attin;:i':" :• lll:li·trid:llle;
:I? !'~o e:•:;n <k M<'tl'o•'il""; "'''~''' :tpo,,•ntados se indirar:í. dis1Ttn111:ada!llt'J:k 1{\J:;e,; • ·; 'i'i·' 1, c.. ;,, m mn virtndP de titulo 1lo
rr 1f'.~qnroJ P (L· jni;:..:~l!!l1 i! 1oi id'·)\ i:.;·Jrio das The~ourtlrias.
'L·• Fina!rn,·ut,;. •!Tlil•! . -';" , ·n li< :1r por murtu qualquer dinlinni~:iin na,; 1 •'l'hil~ · !'''llSÍ"ili.'h-. ,lp<lSPUiado~ e ~~xt.indos.'
di·;:..;o ~--l~ deYt:r.í f:lZI'r . ~,._,n;·r•· .'\l•l ··ssa '11PTH:iio.
1

,;,,s,rl/•· Siluira llfartíns.

N. :nl.-FAZEl\Jl.\:-r

l~t·H,;.'a

l Ol'tlt·lltl]l1."'

E~1

,

:21

011 Jll'iHo 1:1;

tR78.

,r

0·r•Jldbi•l ·• ,cl'tlrad<; ·,ie DnmLHI;fl~ L liz dos
J\ H.,ndt·, .1 ~~ .. :1 . " lt·rrc.

Minist••rio dus Jliegr,,•iu:o 1h
de Junho dr, W7H.

1

F:~ZI'tJ d.1.

SJ.DLO!i

na

-Hiu de Janeiro em U

Gaspar Silvd r a Martins. l'resi•lente do Tribunal do Thnsouro Nnei•ua!, nti<md•·nd•l ;'" ~lle:;aç\,cs apresentadas por
llomingos Luiz tios Santo,;, In Jllfliçflo tnmsmittiJ.a pela Presitlencin J.a Provincin de Sa11ta Catharina com oillcio n.o i2
de 8 de Outubro de 1ri77, •ll'dara no Sr. Inspoctor da Thosouraria dP Fazenda da mesma pnwincia I[UC fiea revogada
a Ordem n.o :i:J de :l de Junho tf., IH7U, pela I[Ual so mandou
prohihir a t~ntratla du supplit:ant<~ na Alfandcga do Desterro,
visto que, nãn se to111lo :llleg-atlo eontra e!le nenhum J.os 1110·
tivos que dãg causa a I'SSél prohi!Jir:ão, é o facto que a deteJ·minou puramcntr, M I'Oli1J<l'lenri:• dos Tribunaes judioiarios.

(!
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N. 371.-FAZENDA.-EM 22

DE JUNHO DE

1878.

Resolve que as abas de papelão colladas para chapéos, sejam assemelhadas
ás uc •]uc trata o art. iJ3 da tarifa, para pa<:arcm a taxa de 300 réis por
kilagramrna.

Mini:;t3rio dos l'\cgocios da Fazenda.-Rio de J[,nt;iro em
22 de Junho de 1878:
Tendo sido presente ao Tribunal do Thcsouro Nacional o
recurso interposto por Antonio Felix Tiodrigues do despacho
des:-a Inspectorin de H rle Févereiro ultimo, que cla~sificon
com forros c lndos parn dwpéos, para pagar a !axa rle 600 réis
por kilogrnmma, a me!·cc:dor!a constante da nmos!ra junta,
vinda do I-lavre no ,-;:pr>r fr:lnCI'Z Vil/e de }~a/tia, c ~mlJ
mettid<l a de.<p;whn peh nu ta n. o 875 de 11 de Janeiro do corrente nnno como :1bas de papeiiio ('Ollad:;s para rl:apr:o>. sujdta
á ta"\a de :300 réis por ki:ogramnw, o meswo Triinmal:
Vista a decisi:io dos arbitro,; nomearias, que declarnram não
ter a mercadoria t~xa especial na t;Jrifa, onde n~o se ncha especificada; e que portanto julgam que (~eve ella ser a'serr.elhada ás al.J:Js de papelão torradas de algodiiu ou linho, colladas
para chapéos, c
,
Considerando que, na hypothesc d:J mercador-ias niio especi.
ficadas, ou não co::.prehondidas na tarifa, devem ser assemelhada" ás da mesma tarifa, ~i com ellas tiverem an,logia ou
:Jflinidade, qu'ér pela natureza e quaJid,~dtl da materia de que
forem compostas, quér pelo s0u fa!Jrico, tecido, lavor ou fónn3,
combinados com o seu uso ou ernprel-:-o, pagando os mesmos
direitos a que cstiYC!'em sujeitas as mercadorias a qne forem
assemt'lhndas;
.
Considerando que Lem julg-aram os nrhitros, quando assemolharam :1s ubas de que se tr<Jt;; ús que se ac·ham l.arifud<ls
no art. 7ii3, para pag-arem 300 réis por kílogrammü, ]JOrquc
tem toda a applicaçito a esta mereadoria a regra uo art. 15
das preliminares ua lllBS!lJa t:!rifa :
Hesolven dar pr•ovimento ao recurso e mandar que a mercadoria em questão sej:1 asscmclh;tda á do di to art. 703.
O que communico a Ym. !>nrn seu conhecimento c fins convenientes.
Deus Guarde a Ym.- Gaspar Silveira JJ-Iartins.-Sr. Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.
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N. 372.-FAZENDA.-EM 22

DE JUNHO DE

1878.

Não é aJmissivel o augmento da commissão dos empregados de uma Collectoria
-----pelo facto de se lhe ter annexado o territorio de outri>.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro om 22
de Junho de !878.
Gaspar Silveirn Mnrtins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacionnl, communica no Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda Ja Província de Minas-Geraes, em respostn ao seu officio
n. o !0 de i8 de Fevereiro ultimo, que não pó de ser approvada a deliberação que tomou em sessilo da Junta, de r.ln•ar
de 20 a :30 °/o a commissão que compete aos cmpregad<~s da
Colledoria das rendas geraes do município da Januaria, á
qual fôrn annexada a do de Pedras dos Ang-ico~, visto I!Ue o
facto :la annex::u~i10 do territorio de uma Collectoria a outra
cxc!n 'l a iMa dê reducriio de rendimento, e antes faz su[lpôr·
augmento de porcentagem para a pessoa da que recebeu
accrescimo de territorio.
Gaspar Silveira Jl!artins.

N. 3í:3.-FAZENDA.-

E~1

22

DE JUNHO DE

i878,

Dcc!ar<. que continúa em >igor no exerci cio tlc 18í2 -i8i9, a orde:n ele dis•
tribuição uc credites do exercicio de i87,·-·l8i8.

Mlnisterio dos Ncgocios da Fazenda.- Uio de Janeiro em 22
de Junho de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribm1al do Thesouro
:Nr.cional, declara a.os Srs. Inspectores das Thcsourarias de
F:::zrnda, para a devida execur;ilo, que continúa em vigor no
exercido de 1878-1879, emr:uanto o contrario não fôr dr~
minado, a Ordem de 29 de Dezembro do anno p~ssado-Çtfistl'i·' :. · : r; ·- ·
buinao os_creditos para o exercício de !877-18/-R~\\ ~;' v-, · '"' · ~'

/;'Y;<c\J·

./~,.,v

Gaspar

Sil1/p~~l'ti-ns •

..~/.::2
......>

(-~
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N. 3H.- FAZENDA.- E~1 22

DE JIJNII0 oF:

1878.

Sohro um recuroo do rrue o Tribun~l do 'fhesouro nêio l<•mou conhcrimonto,
conccrnnnto :\ :1·rstitni(:\n •le diroit')·~~ ~avo.:: rlu tll<Jifl ~"'H PTll •lc:lparht· 1lt~
fr..Jtha;.; ~h~ latfiu.

Ministorio dos Ncgneios da Faznnfl~ -

Rio de Janeir<1 em

22 de Junho <le 187H.

1~

Communico n Vm., 1wrn os fin~ t:onHnicntes, que f;l'nd.•J
1Jreseut.n ao Trilmnal d· • Tho::uu r o ;'llaeion <1! o recurso inter·
posto por Maylor c~ C." da tlt~ci~ão tlessa Inst•<ICtoria tir. 13 dn
Novembro ultimo, ·que negon-lhes :1 rnstitui11ão dos dirmto~
que dn mais pagaram p~Ja mPnadoria vinda de Southampton
no v~por inglez Touus, P submcttitla a despacho pela notJ
n. • 10387 de :Z9 de Outubro ulti uw como folh<!S de «~obre p<~ra
fôrro tle navio, snjeitas á taxa tl:, ';;l00 réis por kilugr<:~mma,
não obstante ter-st~ verif;racto na conicrencül da sahitla que
eram folhas de latão, c portanto cmjeitas :í tax;; Jc 150 r«;is por
kilogramma, o nwsmo Tribunal rec;uJveu não tomar conlwcimento do recurso por nstar dentro tia alçatla dessa lnspecto·
ria a importaueia tios dirrito~ qu0 foram pagos, tl não f;e havw·
vArifkado nnulmm:i das hypothu;;;•s dn arL .. G~ § 1." tltl llt,gulamento de i\J tln Sntomhn• tltl lHI)O.
Dons Guardo a Vm.-- U(t.~wr SiliYim Ma•·tins.- Sr. ln ·
spector da Alfantlng-a do Hio Jn .Janeiro.

,,

f N. 375..- FAZENDA.- E\!

zii

ng

rl·•.-i'_'" ,J-,

Dá rrod~on\o a _um reenrso · tk
·
rla,lnfic.ação 1\r. tr>rtdo ,I por (.~·

V('flfi(~;:r

;1

Jli:->11>~ J)R 1878.

.\lhnolop da l\.;hi~, •oh 1 e
inroiJlpt.'!tí1nCi:J. 1l'1 tax;t .

• Ministerio dos Nego1·io~ ll:l FaZfmda.- Rio de Janeiro em
2fS de 1unlw de l878.

Gaspar Silveira Martins, Prc~identn do Tribunal do Tlw·
!OUro Nacional, eommunica no Sr. lnspcctor da Thcsouraria
de Fazenda da Província da Bahia que foi presente ao mesmo
Tribunal o recurso transmittido enm o seu officio n.o 24. de
15 de Março nltimo, interposto por Valentim do Souza Corr~a ~C' da decisão da h~spectoria dn Alfandt:ga da dita provmcla, que mandou classtiH:ar na 3.' 11~rte tlo art. f)80 da
tarifa em. ~igor, como • pannínho l!raw·o do mais de quinze
fios •, suJrtto a taxa de 21)000 p'Jr !; i!IJgr;uull•~t, a mercalloria
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que suhmutter:nn a ri{·spacho pela nota ·n." -193 dc8 de Fovereil f' <lo eorrtmt<' :nmo, como • mo rim de l:nais de quinze
fins , , para pagar a taxa dt~ 750 n:·is por kilogramma, na
r:,nna riu art. E78 dr> cit;ula tarifa.
Considerando 1pw a mt·JT:Irlnrh dl' f[lll' ~-~~ trnta tl'l11 sido
tlt~spadwlla como " !nnri111 •lt~ mai:; •k quinz, fios •, r. não
como • pauninho •·;
Consitl·~raw1., f!Hl' ;1 t::x.a imposta pela lnspPrtoria daf]UCila
Alfande;.:a não t' dovitla. ,. rpH' ;1 m!'rcadoria em fJTWstão não
<1 ~upporta ;
Consitior:IIHI» qut· a tnxaçFlo rbs rawudas tlPVl'- gu:~rdar
uniformidad" om tc•ilas as Alfanrlegas:
!\esnlv•m o referirlo Tribunal !lar provimento ao recurso,
tlllhnra de rovi~ta, por ~t· vnrifirar a incnmpclrmt'ia da taxa.
r;n.IJ>OI Silveim MattiJIS.

P<Hillitlt.: ~~(~iull,:aira H"~ P~!-t." do .tml)~tiba, meJiant.c as dausnla.g, qun
in·lic,,, tÍO trilho-; de (f'JfiJ e •HI1ros otJj··dos viu•\ll::. d:\ Enrnp:\ 1 c ttct:tina.

~lo.;.~

Ct.rf1jl:\l1:!í

1

ft•i

l'll·t:arri!

'\t\:H~J.I•ú

P

lml1etiha

!lfinisterio elos ;f,·grwil).' tla Fncntla.-·Hio dr. Janeiro r.m
25 tln Jnnho cll' J<m~.
Commnnieo a Vm ., 11ar~ os fins convenientes, que foi deferi rio o n·.<jUürimento ria Oirectoria d;, ~Companhia ferrocarril Maeal11·· e Imbt:tilJ<J pedindo licr;n•'.~Jlara descarregar
no pPr1.t' rk !mh(:!Jha, pagantlo o~ rllfet ,.s 'e consumo na
.Me:;a de Henuas dt• ~,\;JI'aln', 1. !l'\.;.i volume;; com !.flti,H~ kilogramnHI~ de i.rilho.; tlt• furm, tala:> rlro juncção n mat~ objcctos
ar.eo~sorio,;, U<\<tinado~ :'t tlita eompanhi:J, elwgados âtl:;.ellc
porto na ,~,~~una fnncoza JJnssola, proccLtentc dP Antucrplll,
devendo a de;;carr.;:• st•.r f•!ila mndiautr. as eantolas c garantias
necossarias Jnra a !h:31i~a:;ão tios ditm: direitos, sendo o
daspadw dl"t·ctuado na pn•stmç.1 do rcspccth o Administrador,
c por um emprcgarlo dr~sa Aifandcga por Vm. nomeado, o
qual será tran~pPrta(h ~·;n :1 :.tilUCII" porto á eusla da mesma
t·.oru panhia.
Oous Guardo a Ym. -Gaspar Silveira MoTtins _ -Sr. lnspcctor da Alfanuoga do Rio de Jant>iro.
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N. 377.-FAZEND.-\..-Ell 25 DE JUNHO DE 1878.
ladefero um recurso soilro !nJlta de direitos em dobro por differença de
peso, em um .~t.:spaeho de cascmira singela .

.Ministerio dos Negoe;us da Fazenda.-Rio de Janeiro em
25 de Junho de :1.878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro N11cional o
recurso jnterposto por Heymann & Aron da decisão dessa
Inspectorin de 26 de Hnrço ultimo, que os obrigou a pagar
a multa 1:e direitos em dobro por duas caixas contendo 19~
kilogramnws tle casem~r-a singela, vindas de Antnerpia no
vapor inglez Mondego, B submettidas a despacho pela nota
n. o 5i7-'.i de 27 de Fever;dro do corrente anno, e que na conferenciR 'nt~rna sr, vnr::icou terem 091 kiiogrammas, como
foi recunh.Jcido pelos rr.(:orrcntcs que ;illegDr~m ter dado por
engano do despnelw sé ,wntJ o peso de uma caixa, o mesmo
Trilmnu! :
Consider:mdo que, á Y ista do disposto no art. 606 dei Reg·ulamcnto dr 19 de Sett:::1bro de 18ti0, não ptide ser attendida
a reclnmaçiio por niio :orem os rcco~Tcntcs provado o que

allegar~m:

Resoheu indeferir o . ·~ferido recurqo e sustentar a decisão
recorriL1a.
O que communico ~ Ym., par;1 ~eu e::mhecimento e fins
convenientes.

Deus Gua:·de a Vm .---Gaspar Silveira Martins .-Sr. Inspector da Alfandeg:t dt· ·.i o de Janeiro.

~- ~7S.-FAlE~'.::A.-EM 25 DE JUY!JO DE 1878.
Li~""úta ao pt'azo de t.il':r. an:~. ~ o favor da iscmçffo Úl! dlrcitos concedido á
CompJ.nhia S·JrocaLaLa: 1Ja~· ... ÚS o1Jjcctus cfiic imrod~r, u~stinados á con•
strucção da estrada de L.:r"r_:. a ~eu Clrgo.

Minis!erw dos !\'ego ·ius da Fazentl~.-ilio de Janeiro em
25 de JI:nho de -lif ,; .
Gaspnr Si! i' i' ira .:;_:::r L_ ..-;, Presidente do Trilmnal do Thesouro
Nacional, autoriz:! c Sr. !nsjJector da T!Jcsouraria de Fazenda
da Provinda dtJ S. p,, ::o para mandar despachar livres de
direitos de ~onsauc, ::7< Alfandcga da cidade de Santos, o
material e mais e~iJjectc.:s constantes da inclusa relação as signada pelo Consd;wiro Otricial-l\laior da Secretaria de Estado
dos Negocio> dti FazenC.:a, os quaes tl'm de ser importados no
exercício de i878-18i9 para a construcção e custeio da estrada
de ferro a cargo ela Companhia Sorocabana.
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Pore~ ta occasião declara ao d:to Sr. Inspector, para seu conhecimento e o f-azer constvr á mesma companhia, que, de conformidade c:m1 a 8Uioriza<:ão concedida no Governo Imperial
pelo urt. 11, n.o 4, d·1 Lt'Í n.o 279:2 de 20 de Outubro de 1877,
lka lii:nila:1o o gozo do favor rle qne se trata, ao prazo de dez
annos, cont;1dos do dia em que fôr franqueada ao publico
atJUdla e;:trada.

Gaspa1· Silveim Martins.

N. 379.-:\íAP.E'íliA.-Av:sc
Recommc:11~~

4."

qur

DE

2ii

DE JU:-;Hu DE

:1.878.

:;.~~orne clfectiv:1 n. n'spo;}sabtlid.adc dos que aatorizampe.diüos lk f;;rd:uneatÕ t.: outros objectos.

Se.~<::io.-~. 1:3:ii.-~íini~tcr:o
Jê:n2:~o, 20
Junho

rinha.-Hio de

ue

dos Negocias· da Made i8i8.

Illm. e 2xm. Sr.-Das inforn'(ldíes nnnex;;s ao officio de
V. Ex .. n. 0 451 de l() do corrc:lt": consta que a bordo do vapor JJ[a[l!, n:io só se r<~ee!Jcra fard<tmunto em excr;sso, u:as ainda
n5o se (·.n;n·egüra o ncce~~ario cuidado nn sua conservação,
sendo ,•;•tregucs <l 8 de Feve>eiro C: o corrente ;:uno ao Arsenal
de Mar;;,J1~ da Pro\ i::cia da Bahia, dive!·sns pe~ns completamente iLntPis, nu ;-:dor de !1Sl:i6000.
Assim. [Wr11 pr;wenir a reprollu~·ção de semelhantes factos>
rnmpr1! que st~ t<:rm~ d'fectiva a ruspon:;abilidnde dos que auturizart"n pedidos exces:;ivos: ilc:n:do e'tabdecido como regr<~
que se ri o solidariamente respon.,:~vub n obrigado;; <~ indemnizar o yrejuizo, os lmmedinlo' :) os Ollicines de Fnenda, que
scrvirel!J t'll1 qn~lq ::c:r ua 1 io rw occasião em que se r~conhecer
a exislencia do f:ll'Jamcnto ncruia::dc, excepto se provarem
haver l'l?jll't•sentaúo em tempo e 11or cscripto aos respectivos
Commandanks.
.
Entretantn, V. Ex. exi:;irií que o Chcfo de Divisi!rJ Mnmedc
Simões li:l Silva, ~;x-Cnmm:md; :te do 2. o districto '1r,v:ll, e o
L o Te:wr1te F;·;~;Jcis o 16 n;1c!u i' e;. ira da Cunhn, decl~rem
quem autorizou o pedido de La! tjuantidade de farlamento e
é responsavci Jlcla sua deterioração.
Deus Guarde a V. Ex.-Edw1rdo de Andrade Pinto. Sr. Vice-Almirante Ajudante General da Armada.
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N. 380.-GUEHRA.-EM 25

UE JU.\'111) DE

f878.

Df'rlara 'IUO não devem ser cmprega,Jos em rJH:llquor Hnir.o militar
~s que tenham sido ~~rma,fos por m.i <'On1~urta.

~

Çircular. -Minis te rio dos NPgo•·ins ~~~ I; UlTra.- Hi<l de
Janeiro, :Z5 de Junho dn 1HiH.

Illm. eExm. Sr.-Dedarn :1 V. Ex . n•::ommend11ndo Hnha
muita considerariio. </li.' niio •lnn111 '''r apruvni tad· •s em
cnmrnissõos militan·s, ,. nrJH t:rnpmgacins em tptalquer serviçl) rnilitnr, Offici:Jcs qu·! !ealwm sidr1 rl'form:JdO:> JlOl' m;í
r:orH.Iucta. vieios ou 'outro IJILllqun mütiVIl reprovado.
Deus Guarde :1 V. Ex. ·-Jitll qzw::. do f!c:Trt/. -Sr. Presidente
d;t Pro\'iucia ti!' ...
t!In

~- :!81.-A(;HfCULTUJ:,~. CO:It:ifEHC!Il 1: UBIU...; PL;IlLif;AS.
Su3 Magt•st:H]t) o llllJ:ti'-J<hr i! a I'• li' L•t!•u. J•:.r.J <'.\l'!!ll•,<o da
contnlf !:1 li•· 11 tf,: .\1;,1 ,~. ,J.. l~ii)J. nom~>Jr um11 ·
t·ouJmi,3ã" compu.sL' tl0·; i·:n;:< Hheinh 'nr. Epipbl!lo Candido
dausn!a :30.

a''"

do Souza Pitanga, Ha,J!ar,)is Ali!I'Piu J>.mliuo Limpo de
Abrcn e Alvaro Joa,juim de Olivcir~. Jl.'l"a prt•Ci!der. de conformidade com as instracçõn,; IJlif) li)('· .,~6n t·omnmnicadas,
á(avaliaç5o do m~terial dê • llio 1!" .1;: n.•ir" t::.;. C 'lll[J:lrJ)' Lim ited · .)
Pala cio do Hio do Janeiro 1'111 26 d<!
Lins Vieim CansansrTo dr Sinimbú.

J11 '1

ilu

rl1'

Pl7R.- João

N. 38~.-AGRICULTUHA. COliMEHCIO 1<: OBRAS PUBLICAS..
-EM 2{1

IIF WNHI'l DE

15i7H.

Ir
Ao EogonJwiro Epiphanio Candido di! Souza Pitaug.1 c outros.-l'íomoando-os
para que mo commissão procotla.m ao etawc e :n·aJi,tção ~to material tla
•Rio <lo Janoiro Ga1 Company Limited. •

N. 50 A.-3.• Secção.- Directoria d11~ 'Obras Puhlic:ts.Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.-Rio de Janeir<J em 26 dP Junho de tHiB.
Communico a V. S. que nesta data nom••io unin c:r.mmissilo
composta de V. S. e dos Engenheiros B<~<"hJit•i Antonio Pau-
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lino Limpo de Abreu e Alvaro Joaquim de Olinira, para
proceder, nos lermos da ela uso la :JO.• do cootraclo de U de
Março de 1851, á a~ão do malerial da • Rio de .Jaaeiro Gaz
Company Liuritcd •:
No desempenho· dllss~ int:umbi'JH'ÍII, terá a commissão em
vista:
·
1." Medir e : vali:~r IPch a c::n~li~açiio l'Xtrrna e snblerranea, tomando rm cnnt~ :c m •clia dt• •lnração dos tubos t' o
tempo derorid·) desd~ a ma rollur.:1ç:'io. quando novos ; proCPdendo para e''o lim á~ l'Xt':l\ aç,·H'' LH! ispcnsaveis.
:!." Examinar e d,.,,'f,'l't'f " c·•latlo do r:azometro, dos
apparelhos, Iam pl'õe-;, co! UlliiLJ· , re'(istro, ac·c~rssorios, ma·
tcriaes r ~ol>r;·,:alcntc·s e invt•ntari:mdo, :1valiando-os em
globo ou di ser i ·nin:ulamen!c, conforme fôr praticavel.
J. •· A-raliar •)'> edificios d:1 f:~hrira ~" cruaesqner outrus in·
di~pensavPis ;!() s•~rvi\n ,J,•. illnmin:u;.:io.
4.." Sómnnt" <nrá incluir!, n;, avnliac::in •> material prPstavrl
que es<iver fnnccionanclo n:gnlnrnwntr. Em c~so algum so
comprPh~'nder~ nnss:~ avaliaç.'Jo, prqpri••dadP dn emprPza, de
qualquer natllf•'Zn que c:Pjn, P~tr;nllJa ao ~erviço da illumina ·
c;~o. ou qnr F •ja obiceto de cnmmnrr:io da mesma empreza;
5. r.. A cormni~:,Jo porlnrfl. ,:c Ih·~ parecer admissivel, attenciPr as faetura,:. lançamrmto~ e 'llais provag que a cmprcza
apresentar do !'Usto rlos ol!jeetos '!Ijeitos á nvaliação, fazendo
nos resppctivc: pre~·o~ as declnc•;õrs que forrm compatíveis
c·nm o cst~do r(, ·s lllflqmns ohjertos :
!\." Do rt:>mltndo dr ,;pus trabnlhos a rommissão apre~fln·
tará um rdatnrio rt•surnido, inclicnnrlo os í'lcmentos que
snrviram ck h;l'iO á anliac;~n frita.
O l.;ovPI'IlO •1~pero !ln 7c·ln l]p V S. que não ~e rgensar:í
prMtar rstP ~~·rvico.
De a." I;nanl·1 n \·. S.- Joiio .Uns Vieira Cansansào de
Sinimlní.- Sr Eng-r·nlleiro Epiphanio Cnndido dn Souza
1'1tangn .

.N. 3R:J.-.\GHICUtTlJIL\. CmiMEJ\CIO E OBHAS PU13LJCAS.
-. AVJ,;I) :>E :li 1•1: Jli0111' Dll líl78.
lodicR o ,.. \lfl om ·1uc, pur(:.tixdio~ Pflpililua.o;; pr~starlos :l}co!on~>s. tem o
ViJ.""ario d1~ :•IH.a Ír'~'~tHlill tlirr'ito :t gr3.tificR.ç3o:-

3 .. • Secç.-iu.-N. 2ti.---Direcl,_:ria da Ag-ricultura.-•Minis·
terio elos Neg, •CÍiJS 1la Agricultura. Conunercio n OIJras l'uIJ!icas.-1\io 1l(' .I~HIPiro "IIl '1.7 de~ Junho de 187H.
Illm. l~ Ktm. Sr.- Em !I'Spm:ta <lU otncio de·\'. Ex. com
data di' :H do 'nez IWss:~clo. a CfUi' awmpanhou c<i pia do conlract•J celebrado l'IJifl ~· l'~tl!:_• JU''' :\Iarcellino ck Souza
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Bittencourt, Vigario da freguezia de S::mta i\Iaria da Bocca do
Monte, para ministrar auxílios espirituaes aos immigrantl)S
estabelecidos no centro colonial · daqu~lle ll!'}llC, dcdaro a
V. Ex. qile, si o dito eslabelceimonto cs~ú c;.mprehe:alido li O
districto da mesma p:trochie~, s:·,iJ os eu:ur;o.' seus !'rJgw·ze,,
e, portan.lo, têm direito a :uceiJer tocl(\s cs !J~'nclkios e ,,,:.
corros rc;igiosos. Sómcnte nu caso dc <.>~t:u· :1 e1ionia á dbumcia d;: igreja mntriz se faz pnciso alJ;mr aJ Vigario un:a
quantia para occorrcr ás <hspe.z:1s de via~om ; c, nos:3 hypothese, p0rlcrá V. Ex. arb!trar-llw uma gr: Ui1r-a0ão proporcional ao numero de vezes que tiver de eomp:m~:.:or na colonia
pnra os misteres do S<)U sac~mlocio, sujeitando o respectivo
;~juste á <Jpprovação do Governo Imperial.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú-Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul. '

N. 384.-AGRICULTURA, COi\HIERCro E: ODRAS PUBLICAS.-Avzso

DE

27

DE JUXHO

n;;; 1878.

Suspende~ execução Jo contracto r.-!eb;·:tclo e0m jca·.1uim Caetaao Pinto
Juuier para a ialroducção de i:n:~1igra::1tos.

3, • Sorç:.io.-X. 5.-Dircc;oria das Obrns Puhiic:\s.- Ministerio tios Neg·ocios da Agricultilra, Commorcio e Obras
Publicas.-Rio de Janeiro em 27 de Junl:o de 1878.

Achando-se iiquidadas e li:.gas todas ;:s conl:ls da~ subvenções devidas pela introduee•'o dos color:os qur, por Yirtndo
do contracto em 30 de Junho de 1874, Ym. tem enviado.
COm excopção de algumas, po;.rco impor:::mtes, a CUjJ exame
se procdc e que, litjt:idaC'~:~, St'rão im~llcdiat;mwn'· pagas,
resolveu o lHinisterio a meu ear~·o dncl:J!'ar-lhe ; ,JC, ;Jt:i
segund;~ ordem, Sél8penda a rem::;~a de :Jqy;,~ c:::l;J;'n.:; porquanto, n1io tendo o !'wk:· L:·~·:s:ativc' ··:r:ta,k fll 1 :Js para
exccuç~o desse tOJl~i·attu~ t qi.t;:! n:··u foi 1''':· t'Í!·~ (!.~ >riz~do,
:neina;1E'OYa.do pos~:~riorr:;-·;:~t~.2 :;;~ndn ('('.f'to que;: i:;. L .igu:lt)io
de 1. . 8JL:OO:J;)i}UU, d(~c:r~·ta( ;~ r.o:-: dou..; ;~i!in~cu urt.~·l ~- n~o:--:~ (~
insuíl1cii.~ntc pari.i. o se~·yi ·.; da~ CJÍ!:!~ :.~" '1Gtua~.~:.: ~ 1nuitl}
!llais.pl.!:·n a.~ tL~sp;~zas d!~ it.Jl;)o:·.tr~.:_.·;':o e. !_'\~lioca_;::~o r ~ no-.'"OS
nnnugn:ate~, as rru ..t ·s no ~~.~:·;reiL'lo pa~~<-!:;r, S:ll:n:·;.:L (I c,·r·.:(!
de ti.OOC:GOO;SOOO, re:ido-s · llllf isso esto .\~ioiskrio ' iJrigado
a abrir, ~ob sua responsaiJiliL1nde, o :wultarlo credito de
~.fOO:OOO;SOOO, resultando disso grave dcse,Jlt.ilibrio no orça-
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mento, está o Governo Imperial impossibilitado de desempenhar-se no corrente exerdcio dos ::om~Jromissr,s do mesmo
contracto até que n Assemh!éa (~er:d. a c~:jo conhecimento
será levado o assumpto, dcliber.: Loomu cnteauer melhor.
Deus Guarue a V. Ex0-.Jvio V,u; Vieira Cansansiio de
Sinimb 1l.- Sr. Jotlquim Caetanu Pic,lG Jun\0r.

N. 385.-FAZENDA.-E~r 28

on:x;.;:o

DE

DE

1878.

Sobre um recurso, tie que o Tribunal tio Thcsou?o n~o tomou conhecimento,
,

relativo á classificação de fechos de ferro.

Ministerio dos Negocios da Fazenua.-Ito de Janeiro em
28 de Junho de 1878.
Communico a Ym., para os fins :·onYtmientes, que tendo
sido presente ao Tribunal do Thesr.:;ro r\.<cional o recurso
interposto por Simona:od l\: Gui!lobc~ rJa J ois}o •lessa lnspertoria de 9 de J.:ll:o ultimi:, q uc eJ:, <'ili >;l core t fechos de
fC!TO pcd!'ez:;s iwomjlleto:<. sc.jci<:~. ;i ; t::., d:: :200 réis por
kilogr;:mma, a Hlé'l'car!o!o;;: e:•ns:an'. · d~ ::;-ol't:'tr:l rJUC devolvo,
vinil:· tlc An'uc:pia i1D., apor ;di:·:J · t I .:tm::o'!P:·no e su!JIilCttldn n dc~pa:·h:-) pc:a nu~;~ H o :h-;-· ~;.:r Jc .~EHho tio anno
pnssado como fe~Los ue vet·guinl~ns k: :.; sujeit,:s ú ;a'\.a de
10 n'is por kilorratn:JJa; o mesw.: l'rJ!~c;:lal res:JJv,,u não
tomar conhecimento tb reeurso pc-:· o)s\a:- dentro da alç:~da
dessn Inspectoria a import~~ncia do~ u ;oeiéu,; quo t':>ram pag-os,
e não se haver Yt·r-i iicado J•Cnh~: •n tl:'ls hypothe:;es do
;trt. 761 § 1. o do ~lcgu!amento de ü lc Se:embro de !860.
Deus Gunrdc a \'m.-Gasprtr Si:. im Martins.-Sr. In·
spector daAHandega do Rio de Jaw·:;·:t.

~o 38G.-F.\ZE:XDA.-E~r ~8
\SÜJ.rr:l~

du m\'t:ll r··!'[:trJ.dl:-; p:n•;t Ld rir~..
(.:J, -~·r!l. :·dll. li~~!l•!u-:::t·-lh·~·

~,;ha,ias

~i!ni~trTio de~ :,-r'l..:·ucids J:( FG.:: ·
·28 Jc J<:l!lho l.ie .'. 3>;
o

0E
~

mxno
t:-;p()S

DE

1878.

~icVC'Ii! .-l't'

dc;po.-

i1:i· ~r~u~·~•Ot<~J:; tyw,,~.

t~Q

-}llu

d·~ .J~!n.~\iro

eru

•

G-t~spar Silveimllla:otin~, i'r(),;itlec,
do Tribunt1: G.o Thcsouro Nacional. de confurmidad•· cc :1 a onlcm nesta data
expedida ú Alfandcga do Hio de Jans;ro, declarn aos Srs. In•

. '>

!88

•
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spectores das Thesourariàs de Fazenda, para o fazer.em.ooastat ·aos das respectivas Alfandegas, que· as barras deiJl~,.,,~· c!;
paradas para fa~icáfio de. t}'P!IS~e~,ser despadl.e._. . .~'-·.1~
lm'IM, daodo·se-lbe.l;valor 1Bfenor ao dos.ty:po&. ~\'~··~!f$,}· ··
<

'

~.f~~

•, '

,•

.-;_c)

Gaspat· Silveim Mn rtins.
Identico á Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 387.-FAZENDA.-EY 28

DB JUNHO OE

,,

1878.

A dispensa de apresen\ação de manifesto ou\orgada aos '.!1!.0.~<'1 de linhas
regulares pelo Doer. n.o 4955dc't'S1':!, rcforo-sc s•\mou\e ao C>LiO de <lemo·
rarem-so os mesmos vapores pouco \empo no• portO• intermcdiarios, o do
racoborom abi algnnsvolunres ou encommenda< •

..

Ministerio dos Negorios da Fazenda.-1\io tle Janeiro em
j8 de Junho de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao AYiso de V. Ex. n." 7 de
de Fevereiro ultimo, relativo á questão suscitada pelo Consul
Geral do Braz i! em Bruxellas -se a disposiç~o tlo art. "·"
do Decreto n.• 4955 de 4 de Maio tle l8i2 dispemou os va·
pores da linha Lamprot & Hall, que razrm e>rala por Antuerpia, da obrigação de apresentarem manifr.sto desse porto,
cumpre-me communicar a V. Ex. que o referido artigo dispensou os Commandantes dt~ paquetes r. vaporr>s de linhas rr.·
guiares estabelecidas entre o lmperio c porto.~ estrangeiros
da apresentação ·de manifostos dos. portos internl!'di:.lrios de
'Lisboa, Mad01ra, S. Vkente ou quaesquer outros portos r.~
1rangeiros, no caso sómente, romo é expresso no mesmo decreto, de ahi se demorarem pouco tempo. e tle rrceberern
:tlguns volumes ou encommendas ; sniJstituindo o manifesto
por uma lista, que será aprcsnntada n:~ I." vis i ta da Alfan·
doga, 1lo carregamento dos mesmo,; volumes e encommendas,
que tiverem recebido noS tl'ltos portos intermcdi;lrios, com
distincção do que pertencer a cada um, e niio quando nos referidos portos intermediarios receborem, em vez de: eucommendas ou alguns volumes, carregamento completo ou
incompleto, porque nesse caso prevalece a regra geral esta·
belecida nos arts. 399 e ~O~ do Res_ulamento de 19 de Setembro de i860, que obrigam á exlubição de manifesto os
Capitães, Commandantes ou uwstres dé navios mnrt'antes nacionaes ou estrangeiros, que por IJUalqur.r nwtiYn, ou para
qualquer fim demand~~rem algum porto tln lmw•rio .~ompc
tentemente alfandegado ou habilitado para importaçiío, ea&endendo-se essa obrigação, no caso de escala. ;~ tantos ma~8

/1..

\
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nife>ln,. ljHanlo~ us porto,;, em que tiYen~m l'l'tl'IJiuu l~arga
tlll uescarrPgarlo.
AS.'-'ÍIIl que, lmrcndo u ynpor Hurrox, ...-inuo do porto dt~
Antucrpia para o uc,;ta Cürl11 com um cnrrcgamento tomJikto sem m;mifcsto lcg·;\Jisndo, como informou o Cunsul
l;•·ral do Brazil em Bru,cllns :ao officio de 22 de i'íoYembro de
1.877, é ohyio quP, ~inda <!U:IJHlo fosse de escaln o porto de
Antucrpia para os Yapnn~s d~ linhn Lampurt·& l!nlt, se havi:1
eomtitniclo o COJII!llandanli~ do yapor flurrnx na ohrigat:ão
de apn•,;pntar no neto da yisi1a da 1." All':mdcg-;1 o manifesto
tom a:< funnalidaúl~S legaes do l':llTl'g·amenlu reeelJiúu.
lleus Guarde a Y. Ex.-G'ISJ!Ul' Silrciru 1l!artins.-N S. Ex.
,, SI'. Barão de Yilla B31la.
hlentiru ,·, Alfandeg·;l d.-:

~.

Janeiro.

l\i~ J,~

:388 .-GUERRA.-E)l 20

DE JUXTTO DE

i8i8.

Autoriza. a l"rcsidcncia tlo Uio Grande do Sul a emancipar
militar a coloniiL de CJ.~cros na mesma provinda.

Jo rcgin.cn

i\linistcrio dos Negocias da GHerra .-Hio de Janeiro, 29 ue
Junho 1lc 1878.

·

Illm. elE'\m. Sr.-C0nGrm::~n1lo o meu tclegrnmma dcstn d::~t;l.
der ;n·o a Y. Ex: .• par::~ ,;cu r::inltec1mento c dcvl(lo~ dfcitos,
qtw fica ;mtoriz:~do a cmanc1pnr ao re.~unen nulitar a colonia
de Ca~eros, bem tomo a tlispensar o pessoal tla ndmini,trn<;ão,
rnmmlo recolhlilr aos 't'US eorpos as prat:a~ alli de,tncadn~, 1:
providenrinndo sob r r ,, 111:1 i:;, con rormc j u!g·:1r conycnicnte.
Dens t;tlardr n V. E\ .-Jlar·qnez dn Jlcn;al.-Sr. Pn·siden lt'
tla Proyin<·.i~t do Rio':jí;rnndr· do Sul.

X. 38\l.-niPEHIO.- E~I 1 DB

JULIIO DB

18í8.

1." Dirrclnria . - Min i'lcrio <los \'egocios do Imperio .-Hit•

dt· Janeiro

•·m

i de Jnlhu de 18í8.

I kci;Jro '' \'. S., G!ll l'i''il'"'tn :tO seu offir:io de 2í do mcz
n·e·~IJidu. ']\li' niio haYCJHlo n" 11ltl11il'ipio da Ci\rt•·
··l··i!.<Jf<'" r<'CilnJ.i•·•·irlo.-; th J>.(!i.<hturn qlH' findou t·nm a di-'-

lindo, htJjc
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solurão da C1mara dos Deputados, unicos que seriam babeis
para a o'rganização d<ls mesas parochiaes nas eleições proximas, na fórma do ... d. H~, ainda em vigor, da Lei de Hl uc
Ag-osto de i8Mi, devem Sl'r convocados para aquelle fim os
Juizes de Paz e seus immedintus e na falta U11lles, cidadãos com
as qualidades de eleitor e rnsid1•ntes na parochia, visto voriliear-sr, a hypothe~e de que trata o§ U do art. 5. 0 das Instrucções de 12 de .Janeiro de ,1876, o qual 1\ applicavel ús
mesas parochiaes pelo art. 99 das citadas instrucções. As tlisposições dos nrts: 157 e iaS de taes instrucções"foram transitarias, e súmentr applicaveis á elr,ição feita para a Legblatura
16.•, a qual findou com o acto da dissol'ução, e por conseguinte
dr.vem-se considerar caduens.
Observo mais a V. S. que, devendo proceder-se ú organização das mencionadas mesns tres dias antes do marcndo para
a eleição, isto é, a 2 de Agosto, na fôrma do art. 99 citado,
eumpre que sejam convocadas com antecedencia de 30 dins,
isto é, amanhã os cidadãos que tem de intervir naquelle acto.
Deus Guarde a V. S.- Carlos Leoncio de Carvalho.- Sr. L o
Juiz de Paz da freguezia de Santa Anna.

N. 390.-MARINHA.-AVISO

DE

:l

DEJULIIO DE

1878.

AI~ntla olJ~crrar t.lircr~:1s

providencias na remessa dos cspolios Uos OHlt:iacs
ua .\rmada c classes anncxas que houverem fallccido fúra Ja Corte:

~.a Secção.-:\". 1433.-l\Iinistr,rio dos Negocio~ da l\Iarinlw.-Hio de Jan1~iro em l de Julho de 1878.

Illm. c Exm. Sr.-No sentido de acautelar o extravio do~
espolios dos Officiaes da Armada e classes annexas, recommendo a Y. Ex. que determine qur, d'ora mn di;mte taes espolio~ sPjam acomlicionauos Prn volumes fechados, lacr:Jclos
e convenientemente ~r,llados, e remettidos a esse Quartl'l-Gencral com uma rclarão na flua! !ie r,sp1wiflquem os rcspcctiros
oJJjectos, seililo depois transmittirlos ;í Intr~ndenci<~, que reCI!benllo-o~ farú immediatamentc proceder aos lWcr·ssarios
exames, afim Uf! verificar se forem ou não preenchiuas as ditas formaliclaues, dando parte do resultado a esta Secretaria.
l'el<1s faltas que se encontrarem serão responsaveb o,; IJlW
tiverem intervindo na relação e encaixotnnwnto, o <J ti e <ll'rer;i
constar elo t1•rmo lavrado vor essa occasião, salvo o caso ue
se reconhecer haverem sido violados o:; volumes durante o
transporte.
Deus Guarde a V. Ex.-Eduardo de .:imlrade Piuto.Sr. Ajudante General da Armada.
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X. 391.- FAZEXDA.- E~I 2

DE JULHO DE

:1.878.

Reeommcnu(]. á; Thcsour;nias do Fazcn<la <JUC rcmcttam rcgu!anncntc ·ao
Míni;tcrio do lmpé·i:io ·o; ·balancetes <las dcsp~zas mcnsacs c!Tcctuut.las
110r conta do mesmo

i\Iini~tcrio.

l\Iini~tl~rio l1o~ Xngorios da Fnrl1lln.- Rio de .Jnneiro em
lle .Julho dt• 1878.

~

t;<tSlJar SilYl'ira Marlin~, Pre~iuentn do Tribunal do The~onro l\acional. tlf' conformidade rom o 1hiso n.o :1.933 do
~linisterio do I111!1Crio ue f7 de .Junho proximo findo, reeommentla aos Sr'. lnspectores das Thcsonrarias de Fazenda
qne renwttam rt•gnlarmente ü Secretaria de Estado darjuellc
:\linisterio os balancetes das despezas mensacs cifcctnauas
por conta llo Illl'SlllO i\Iinisterio, como uetcrminam as Orden~
Ít." 19\J de 2 de Xnv-mniJro dP 1854, n. o 287 do :1.." de Outubro
d.e 1800 e n." MiO de Hi d'' Outubro de 1868.

Gaspat Silvl?ira Jlia1·tins.

N. 392.-FAZE:XDA.-E!Il 2

DE JULHO DE

18í8.

o~

J.iuhcirn;-; tk tlcfunt.os c auscnlc~ ~ú poUcm :'Pr ünlrcgncs <~Os rc~pet!ti
vos .. llcí·tic-ii·O.~ pOr dcprcCã.tlit lPgal on ú111cio dr, n•quisi~:no, dil·igiUos
pl)lo Juizo eompctcute ao )liub.terio da Fazenda..

:\Iini:-dt•rio do' .:\"t'g"IH~io,; da Fnz,'nua.- Hio tk .Janeiro Cllt
:2 llt• .lu lho llc 1.87S.

lllm. ~~ Exm. Sr.- Communico a Y. Ex. que nilo lll..itk
,,.r autorizada a 1:n!rc•ga !la importaneia lir[nida da herança
tla lin<Hln Mari:mna Amalia C:lfljiWija a Antonio Gonçalves da
~i I \·a Barrtdro,, por cabeça uc sua mnlllcr Britt•;; Carcrneija da
Si h a Barrdros, como jWtk o .Tuizn de Ausentes do município
d" K;tn·lla, no otlicio lfllC por cópia V. Ex. rcnwttcn com
1) '"u :.:ob n. o 1:11i9 tlt: ;; dn .Jnnlw proximo findo, Yisto <rue,
de confonnidalle eom o 1\egTtlnmento annexo ao Decreto n. o
:2'133 lle ii.i de .Junho de iS:.i9 súmentr~ por deprec;1tla legal ou
olficio de rctruisição dirig-illo nos tcrHJos do mesmo rcgubmunto, pc-los .Tuiws de Ausentes ao l\1inisterio da Fazend;J,
(HJt.lem os dinheiros i.le <ll'funto' P au3cnte,; ser l!lltregues ::ws~~:-::---.
res1wetivos herllr·iros.
-~- ~ ~:: '::;
Dl'\olYo, port;mlo, a\". Ex. p~1ra o~ tleYiilo~ ~@":;~&--" •_; ·' · ,;·
in:lusos autos origin:w:.:, <JUP Yier:tm juntos a~~~:z~!fado
IJ!llt:IO.

,f/ ~'· '

.

Deus tluartle a V. Ex.- Ga.spar Silveira Mít~. - A' S.
Ex. u Sr. l'resitlente da ProYincia do Il.io dé'.~iro.
<-'V'.J'\J"JV'V"cP

.
-·

~

~

-

~~c:.

...::.~'~
,

.,..·.:::--'.)'

J~···

~~
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~- 393.-FAZE:\'OA.-E)l 2 DE JüLIIU DE 18í8.
Os Collcctorcs niio tem tlil·cito a custas pela arrccatla<,:ão Ja::; hcranç_as
jacentes, c ~:;im á. porcentagem.

llliui,;teriu Llos :\"ego<:ios t.la Fazcntla.- Hio do .Janeiro em 2
de .Julho de 1878.
Comrnunico a Vm. que não pôde ~cr cnn1prida a pr!!·
caloria em q1w c~~c Juizo JHJúe a entrega da !ptantia de
92;5:269 110 Collector das lkn!las Gcracs dusse mnnieipio, Jo:io
SaiJiuo Antonio Damasceno, provenieutn de custas de que é
credor no in,·entario dos IJ1ms pcrtnncentes ú lll'r:mr,a jarcnte
de José da ~foltn, visto rJIW os Collectorcs não L<~lll direito a
custas pela arrecada01io de tacs heranças c si111 ú porcentag-em,
nos termos do Hcg-nlamcnto annnxo no Decreto n. o 2.133 d1~ l:i
de .Junho de t859, porque scnern <lA Procuradores da Fazenda
Xacional.
Convem, entretanto, que V. Ex. informe ;;e a fJUantia rln
fJlW se tntta, pro,·ém realmente de custas, c rpwl a raz;lo, on
SI) de porcentagens devidas na fórma do citado regulamento.
Deus Guarde a Vm. - Grtspnr Silveim Jlartins. - Sr .
.Juiz de Orphãos n Ausrntns I! a cidade ue l\lag-é.

~. 3!JL-AGRICGLTURA, Cü:\:fl\IERCIO E OBHAS PUBLICAS.
-EM

2 DI::

JULHO DE

f8í8.

:\o Dircetor do Corpo ~te Dombeiro~.-.\ulorizantlo a J'orneL:cr nus ofliciac::: d('
COrpo em eada .di::.Lri!Jui(:;io Um fRnlamcnto hrual ao tlas prac;.ts.

~. l!J.-:l." SPcç~o:-D•rcetoria das Obril~ PnJJlir:as.-:\linisterio tlos :\"rgocios da Agricultura, Commrrcio c Ohra,; l'uJ,licas.-Hio de .Janeiro em 2 de .Julho de :l.Síi:l.

Tendo em consideração o que cxpnz Ym. em seu oficio <1 c
20 tlo prnximo lindo, autorizo-o :1 contempl~r Jl:lS distribui~:ões tk farda mcn to desse coi"po aos Ulliciaes que dellc fazem
parti', fornPel•ndo-Jhes as mesnws prr:as de fardamento que
s:iu Illarca<h• p11.ra t:adaprarn, ou s,·,tncnte arptellas qtw lltah;
lhes com·i!'reJu.
E para IJU<) s<· far,n cJf,~rtil·o o pa~aiiH'nto intP.~Tnl de>;!t•s
fnrno~·imPntos, cninprl' IJlle Vm., <tpú; eada tlistribni•. ·üo "
apenas l<ll"l'lll ronhtwido~ os I"I~SJW<:Li\·o,; pre~•os, 1:n1 i1: a t~sta ·
:-;~:neta ria d1•. Est:tdo a COIII[ldentc nuln nlim dn ser rnvi:l(l;l ao
Thcsouro ..\":H:ion:d. undn ,;p procetlcr(t ao devi1lo di'Sl"Oillo nos
'eucimeutos <lo> liÍesutos Ulllriaes.
lJ1'11:; Gtwrdca Ym.-.JoãuLi1!S Vieira Crtnsausr7o tfe Sinillt·
iJú.-Sr. llinwtnr (~•·rnl int1•rino do Corpo d1• Bmnlwim~.
o<',P.J.'J.'>:f\:Af'V'

:::l\)3
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N. :J\Ji.i.-FAZE.\DA.- EM 3
A

DE JUL[JO DE

1878.

:.tl'llll.zcna.~f'm em trapiches :::tlfandcga<lo~ tlos arti;.,ros mcnrionaílos na
-Eihella n.u i do HP:-:nhuiJCnÍo ~lo- úl"-dC._SctcmLH'O Uc 18GO n:to é <~xr.ln ..
siya a taPs trapiches.

i\fin isterio •los :.\cgocios da FnzPUtla.- Rio tlt> .Tmwit'O em 3
dt• .Julho d•~ 1878.
Tendo em vista a represent~ção que me lliri gir:nn Yarios
negociantes importadores da prara do Hio de .J:meiro e consigtHlt:n·ios de navios contra o systeuw seguido por essa Alfandega no cnutpl'imento do Hegulamentu de Hl de Seteutbro de
1860, em relação á concessão de depositas c desc:trga de mercadorias nos trapiches alfalllleg·ados, competentemente :tulorizados pelo Govemo Imperial, e jiedindo <Jue as merr:tdorias
da tal.Jl'lla 7. ", anut':\tt ao dito regulamento, <' as senwlh:mk~
possam ser deposit:ldas em trapiches iilfantlegatlos, d<:~dc qtw
assim" re•rueiram o' intere~sados, :Jinda l[tul!ldo o~ arm:twns
P dPpositos da Alfandegn tenhnm espa~~o cmwenicnte Jl::lra rccnlH~l-:", tleclnro a Vm. que a rspecie de que se tmta j:i foi
l'l''olvilla pela Ortlcrn n.o :I.O:i de :21 de .:!Iarço de 187!1, •lirigi•la
:i Thc,uuraria de Fne111ia da Província de Pemam!Jilco .
.A nruwzenagem em trapiches alfandegados dos artigos da
tahella 7.• do citado re!!ulmncnto não é exclusivo desses
tlepositos •~ ohrigatoria, càm exclusão li-os arm~1zens da Alfantlegn, ou dcpositus custeados pelos corres publicos. E como
lwm conclue a ordem acima dtada, devc-~e proceder de modo
que nem se annulle a disposição do nrt. 231 do regulamento,
nem se negue aos entrepostos e tr<~pichcs alr~ndegados os
1\epositos que po,;,;:Jm receber sem prt'juizo da 11se:t!is:Jção, r
com Yantagem para o commercio.
Deus Gu:mlc a Vm.- Gaspar Silvúra Jiarti11S .....,.-Sr. In·
,;pcctor da Alfandega do Hio de Janeiro .

.:\. 3\J6.-FAZE2'\DA.-

E~I

3

llE JlL!TO DJ.\

187R.

InJ.jca o modo .por quo ~c deve proced''l' qu~ntln, no a elo cb ahPrlura dt~
<[nalqner volume, se rncontrar 3.rromh:mwnto :ua cai.xa 1lr. folh:t que co· •
tullla forlllar o segundo curoltorío . .

"Iinisterio dos :.\cu·ocios da Fnzenda. -Rio de J:meiro em
de Julho de i8í8. ,,
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro :.\acionai. tendo em vista o oflicio n." 3 da Thesouraria
de Fazenda da ·Provincia do Amazonas de :::27 de Mnrço ultimo,
rel:ltivo á fnlt:l de algun~ ohjeeto~ contidos em um YOlume
submettido a despacho na re~pectiva Alfandegn, c cujo pri·
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meiro envoltorio não npresentava vestígio de arromLumento.
~cndo de presumir rJue semelhante facto fosse Jlraticado no~
dqJOsitos Jos portos C"Xport:~dorcs, orllcnn aos Srs. Inspcrtorcs
das Tllesourarias de Fazenda, para o fazerem constar ao~ da~
respectivas Alfandegas, que no actn da abertura de [jtwlqu,•r
Yolume, quando se encontrar ;Jrroillbaincnto na cai\a tle follt;t
qu1~ costuma formar o s1~gundo envoltorio, de,·er:í o Confr!I"l'nte, a quem for distribuída ;1 nota vara o despacho. communicar o facto ao respectivo Inspector, para que mande proerder ú neccssaria vistoria, com assistcncia do ckspach~Jnte,
n este possa promoVl!r a indemnização de quem de direito fôr,
licando salva n rcsposahilidade por parte das repartições.

Gaspm· Silveira illattins.

~- 397.- FAZENDA.-E~I :3 DE JVLJIO DR 1878.
D:\ inslruc0ücs sobre o modo de se fazer o expctlicntc da cscriptu!·a[:ão da

dhida do Estado .

.Ministerio do~ Negocios da Fazenda. - Hio de Janei!'u tm
3 de Julho de 1878.
Tendo resolvido alterar o expediente tla escripturação da
divida activa do E~tailo, que se aelw rcguladn pelo JJaragT;t plio
uni co do nrt. ü." d.o De~.:reto n." ~W3 de ü de Abril de 18G8,
deverú, d.'ora em diante, nquella escripturarão ser fcila de
modo que della conste o estado do processo executivo da~
certidões de divida expedidas por essa Diroctoria t;c:·al para
serem <Jjuizathts.
Para esse Jim serão motliJ1catlrJs os cadernos em LJlW são
rcl;tciouailas as certidões, notando-se nas eolumnas eompt•tentes a data do pagamento c os tramites judit:iarios do proeesso, taes cor11o expedição de mandãdo, intimação, penltora,
scntcnr·a executiva, etc., tudo na fúrma do modelo annexo.
Helacionadas as ccrtidõt•s serão distrihuidas, com a possivel
in·ualdade !fUanto ao seu numero c valor, ao Procurador e seu
Ajudante, e rcmettidas ao seu destino JlOI' intcrmedio da Directoria Geral do Contencioso.
O mesmo processo st• obscrvarú lfll<lllto aos mandados·executivos, expedido:; contra drJVedrm!s tla Provinda do Uio de
Janeiro.
Estes mandado,.;, depois uc eumpridos, ou com certidão de
incobra \'eis, serão peJos Chefes das Heparti(:õcs tle nrrecadae<io
d;r provincin, remettidos á essa Directoria para serem no-

tado~.

O Procurador da Fazenda c seu Ajudante fornecerão as no·
tas do andamento do processo judiciario da divida.
Deus Guarde a V. S.- Gaspm· Silveira llfartins.-Sr. Conselheiro Dirce to r Gerá! da .Contabilidade.

Uccitnn ut•bnun do excrciclo de 18.,-6 -
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.N. 398.-FAZENDA.-n~,:l nE .n:uw ng

ums.

F3z Uirt:r~a~ aller.1gües no expediente da escr1ptura0ão da ld.ivk~'. u.ctiva

do EstaJo.

-··-

i\Iinisterio dos ~egoci.as da Fazc•nda.- Hio de Janeiro om 3
dr .Julho de 1878.
Tt!ndo resolvido alterar o CX[ledientn rln escriptnratiio d:1
divida :1Ctiva do Estado. que era regulado pelo art. :21, do Decreto n. o 736 de :20 tle .NovelllLro de 1850. fica suppriulidt,
Hc~sa Directoria Geral o assent:u11ento dos mandados exl·cutivo~, relatinJs aos iutposlos law:ados pela Prtn·incia tlo Hio dl'
.Janeim e das precatarias ~'\]Wtlidas de umas para oulr:ts proviucias do lmperio ; lJem como o assentalllento geral dos
nwntlados nos cartoriô~' uo J>ructtr<ldor dos Feitos da F:tzt.·Htl:t e
;;cu Ajudante, suJJsistindo elll tudo o qtw disser reS!ll'ito ao
processo exccutiyo da divida, a interl'ercncin dessa Dirertoria
Geral.
·
Para t'stt~ fim a Directoria Gera.] do Conteneioso 1'\]ledir:'t as
necessarias ordens c instruccões aos Procuradores da Fnentla.
Atlmini>'tradores de :Mesas
Heudns t' Collectorcstla l'rurincia uo 'l\io de Janeiro e Procuradores Fiscnes das outras proYincias.

de

Detb Guarde a Y. S. - Gaspar Sitveim Jlartins.Sr. Conselheiro Dircctor Geral do Contunrio~o.

:X. ;J!JU.- FAZENDA.-E~r ;!

DE JliLIIO

n~; 187t:l.

d pra:w de trinta dia:.; man.:~uln para :-;e toncluir ü lan(:ameutu de i}.HJJ(JSlo:na:; fl'cguczi~s :-:ituadas f1íl'a da ddculc d11 .nio dt' Janeire, rr1'er~-~r nnit·amcnLf' aos dias

ut~i$.

~Iinislt•rio dos Negocio:;

;J tle Julho de 18i8.

lia Fazemla.-Biu de Janeiro t)lll

E111 deft~rimcntu ü jJCti1:ãu tlu Lan~·ador dessa Bep~rli!,;i'ío
i\I:mnt•! Luiz Alexandre Ribeiro, incumllitlo do lnw:anwnto
das freguPzias de fúra da eidalle. comm1m_ieo a .v. S .. ]Jar:1
o:; Iins convenientes, ljWl o prazo d~Js tnnta dras lll~lre:ttlo
]>t•loAYiwn. 0 18dc2:l dc.Abl'll nltuuopara eunclmr-sc_o
referido lancaml'nto. tleYc ser mnsiderallo eontanuo·se somente os Lllas uleis.
Deus Guartlc n Y. S.- Gaspw· Silvi!ira Jiartins.- Sr. Admini>lratlor da Ht~cdodoria dn lUo L!e .TaUt·iro.

2\.17
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N .. lli)U.- JUSTiÇA.- E :I!
A p:r:llinc:lr;lo d0

lh~cC'nnio

;{ DF. JULHO DE

1:878.

Uos empregados das Junt.ts Commcrciaes faz

p:1rle do ordt'naUo, c não ~l' desconta nos casos de molc:-;tia.

'1." St,cç1io.-i\linisterio rlo~ Negocios da .Tustii;.a.- Rio de
Janeiro l'lll a de .Julho de 18i8.
lllm. c Exrn. Sr.- Em officio n." 18 rle 7 de .Junho proximo pas:;ado <.;onsultou o inspcr-tur da Tl1esournria r1e Fnend<~
dPssa provincin ,;p durante o tclilpo em que se achou Jicl'ndado o B~charcl Julio Augusto da Costa Guimnrães, Sr~rctario
ll:t Junt<~ Commcrei:Il, perdera a gratillcação conced1da pPlo
Decreto n." 7:18 de 2~ <le Nowmbro de !8:i0 art. 4/.~, :2." partt•,
~·nja disposição foi mantid<~ pelo art. I:) do Decreto n." 538'1
1le :10 de ~onmhro dr i8í6.
Em n·spD,;tn lleclaro !Jlll' essa gratificação faz partr~ do
ordenado e n5o soll're desconto nos C<lsus dt> interrup\:Ües por
liccncn ou molt•stw cotnprova!l:l, snhsistindo, porbnto, a
doutrh:1 do,; A\·iso,; rll' 15 de FeYCI'I~iro <l.t• iHí:J i1." 57 c dl'
2:2 de Srtembro de 18ií, 11;\o nlterada pelo Der.; reto n. o 68.)7
tll' \J de M:lf\."0 ullimo art. 2." ~ 3. 0 , que sú se refPre ús gt:atilicar:üe~ de t'xerci<,io propriam1~nte taes, e n;io ús espee1~e~,
accrescidas ao ordenado, em attenr:ão :JO tempo de :;rrvtço.
O que V·. Ex. f:trá constnr ao mencionado Inspector.
DPus Guarde a Y. E\..- La{uyette Rod1·igues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

~.

101.- FAZEi'WA.-

E:\1 '~ LlE JULHO DE lH78.

D:í }lfO\·imenlo a um rceurso interposto tlc ,l(lcis:lo d[l. Alfántlc.!.!a tl:'l. llahia,
~ohrc multa tlc tlireil.o~ rm tlnhro' pela falta llc 10 kitõ;i·ámn~J.:-> tlc r.a:::.imiras d~ Li(' seis pares ele borzCgú:ns, eneontr::tda_cm Una:-; CJ.itas suhmcttüla.~ a üe~pa1·ho.

:\Iin istcrio dos Kegocios da Fazenda.-Rio de .Janeiro em
'• de JG!ho de 1878.

· Gaspar Silwira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacionnl, communka ao Sr. In:;pector da Thesouraria
de Fnzcnda da ProYineia da Bahia que roi presente ao mesmo
Trilmnal o recurso transmittido com o seu o !li cio n. o 52 tlt'
L) de ~Iaio ultimo, interpo;;to por Br:niUiio & Irmão do desJWC~lO da In~pectoria da Alfandega da dita provincia, qun
olmgou-os ao pagamento Llc direitos em dol.lro ]Jela rai ta de
DgGisões de 18íS.

38
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10 kilogrnmmas de casimiras de lã e seis pare~ ue borzeg-uin~
encontrada em duas c:1ixas r1ue submetteram a despacho pela
nota n. o 864, de 22 de Fevereiro do corrente ano o .
. Consid~ra!Jdo que na .hypothese de que se trata, a exigenera dos (l!reltos em dolJro é contraria ú. disposieiio da f. a
parte ?o art. 20 tio Derrero de 20 de Abril de :1.870, e íJ!Ie ;;ó
e app!Ica:rel quawlo se verifica a hypothese da 2. a parti'
des:;e artrgo, a qu:~l não deu-se nu caso presente:
Resolveu o referido Trilmnal dar provimento no recurso,
afim qe serem os recorrentes relevados do p·ag·amento dos
mencwnados direitos.

Gaspar Silveira ll!artins.

N. (IO:L-FAZENDA-EM

!1 DE JULHO DE

:1.878.

He;olvc du>idas ·sobre pagamento tlc impo;to de transmissão tlc propric·
dade de quinhões here<litarios.

l\Jinisterio dos :\egocios ua Fazenda.-llio de Janeiro em li
de Julho de :1.878.
·
Illm. c Exm. Sr.- O Administrador da :\Irsa de Rendas
do município de Angra dos Heis. em oflicio de :l. de Abril ultimo, participa que no inventario a qur. se proeodru no .Juizo
de Orphi:íos des:;e município, pelo falll'Ci!nentu de D. Maria
Joaquina Leal Trav:~ssos, foram lançados br•ns snperiore,; [JO
valor dos quinltõt·s dos herddros .Joiio Haymundo da Camaru
Barreto SolJrinlw, José Cne:auo Trnv:l'sos e Pedm José 'l'ntv:l,;sos, para reporc1u a urphãos e iutt·nlictos, tambem lwrdt>iros,
as suas Ieg·itimas e pagmnc~nto a credores. entendendo que ú
vista do art. Hl comlJinado como art. :n do Decreto JJ." 5ii81
de 31 de Março de 18i'l, o t•xcesso dos bens l:tnt;:ados ÚtJUl'Iles
herdeiros estava sujeito ao imposto de trnnsruissão. c consulta entretanto se <.levem png:n· o imjlosto de ]Jcns Ílllltlovei~
como suppõe, ou de escravo,;, ú vista do art. 17 do referido
decreto.
Cumpre· me communicar a V. Ex., para o fazer constar
úquelle Administrador. em resposta ao citado officiu, que no
caso em questão não é ikvido o imposto de transmissão tle
propriedade pelas razões seguintes:
L" Porque não con~t:1 que a partilha, de qnL' se trata, se
1izesse por accurdo ou interven~~ão das partes interessada;;,
ou se por acto exclusivo do .Juizo, caso este em que não teria
Jogar o pagamento do imposto pelo que de mab receberam
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:llg·un,; iwnleirus, cnm nhrigaçiío de reporem a- outro;. l'OH·
fnrit!C a doutrinn consignada no A\·iso n." '~22 de \J Lll' l'íoYCtnbrodc l87'J,;
2. a Porqm• a~ rcposi~·uL'S em IJUr~Oo são de mni [IC(jU('na
import;:nl'ia. ú excepr;i"to !lr: urnn, a do coilenleiro Jo~o Hn~·
mandr; ,:a C:rmara B;rJTI'to Sul.Jrinh,,. I[Ue Jll:tis a\·ultcJU por
lilP terem i<m1.::nlu Clll :;eu quinhiro muitas diYitlas :tetivns tlo
rspoJi,, r grande quantia em eseravos, convindo ponderar
qtw o imposto sohre estes constitue rcntla provincinl.
Deus Gnarue a Y. Ex.-Guspa1· Silveint j}[m·tins.-A' S.
Ex. o Sr. Conselheiro Director Gernl uns Hendns PuiJ!iras.

~-

TJ,0:3.- F.\ZENDA.-E~1 i'i nE .JuLnonE 1g7s.

:\cga. o üircito de tlon:-: mcnorc~ á vercep~ão tlo meio sohlo de seu finado
pai, e que doixon de rct:cbcr ~na mãi por t-C.r passado a segundo.~
llUIJCiJ.~.

;j

1\Iinbtc:rio dos Nego~;ios tla Fazenda.- Hio tle Janeiro em
tle .l ulho de iti78.

Gaspar Silveira l\Irirtins, Presidente do Tribunal do Thcsouro l\'ncion~l, t.:olinnunien ao Sr. InspL'etor da Tl:esonr~ria
de Fnzen da da l'róYincia de S. Pedro 1lo ílio Gramle do SuL
~·m respo,:ta ao seu offieio n." 8l de 10 ue Jlaio ultimo, que
niio púu<· S<:r npi'rova1la a ~na deeisiio jnlgnntlo os menorl's
Orlando c l'alinira, com 1lireito ú JH'l'l:epçio Llo rnl'io soldo de
~cn linaüt!4:ai, o lilwào All'ere~ do E:-,:creito Antonio J<lSe Gandil' Ferrd~n., e 'l'·H'. 1lei\:lra de sPr ;;bonudo ú mãi 1los ditos
mcnon~" Ji!'l!' tci' v:·<ssndo a ,;egunúas nupcias; porquanto não
:qH·oveita-!hes o f'an,r eonccdido .pl'lo art. 8." da Lei n. o 1220
de 20 de .lu i h o de 18(>'1, em t'are do d i,;po,;to na Cin;ular n. o ~3
de 1:l de ])ezeillbro de 186~, IJUC n:io foi a!tt·rada pela de :30 de
Drzembro de 187li, invoendn pela T!tcsourarÜl, para justificar
a sua llerisão; ll::lll ,;c aclwm elles mmpl'rhendidns nas dispo~içües do A!Ynrú tle lli de Dezcmln'o tle 1i\JO, poi'(JUe aqurlJ(~
OJiici;d não tinlw direito ú reforma por eontar ap,;nas lii annos,
10HJL•zcs c :2;:; Jin,; litJUi!lo,; de pro~a. l[U:mdo fallecen: rumpnndu. port<rulo. que promont a restituit.~iio tlo que inlleviualliL'Hle !wu n:r sido aJJouado aos referidos menorl's.

Gaspar Silveira Martins.
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~. ';1)1,,- \L-\ni:\'IIA.-Anso
Considera linc o cxNcido Lia

DE

ti

DE H'LI!O DE

1878.

pratica~em da ~rra de Jtahapoana.

N. 1102.- :J.• Secção.- Ministr•J'io 1los :\'egocios dn }J~ri
nha.- Hio tl1• .Janeiro, ti de J~Ilho de il:l78.

De ronformid::l'lc com o p:m~cer da Sceriio d1' Guerra e
Marinha do Consl'lho de Estado cmittido em.Cousulta de ti d1~
:.\Iaio destl• anuo, Houve Sua l\Ingestarle o Imperador JlOr bem,
por Sua Immcdiata Hesolu('iio tomarla ~obre~ mesma Consulta
c_m o 1." do mcz Jlroximn lindo, uetenniuar IJUe se considere
livre em It:tbapoana o exercício da pr;ltic::lgem ua respectiva
barra, desde que forem satbfeitas as formalidades uo art. 7:;
I' seguiutes rlo Hegul:1111ento d1! 19 de
l\Iaio ele :!8!16 ; c ern
quanto alli não se org·;mizar senwlhante servi1:o t:Olll instrucl.:ões ~~speciue~, de ace,'n'llo com o art. UI e" outros do dito
regulauwnto.
DPus Guarde :1 V. S.- Eduardo de Anrlrarlr• Pinto.- Sr.
e;,pit~o do l'orto da C<lrte.

X. 1,0ii.-IMPEIUO.- A nso m;; 6

DE

mwo

DE

18i8.

P..esolYe durill<ls sohn· a organiza~;1o das mrsus parocldvtf'S.

1.• Directoria.-i\Iini>tl)l'iu dus Xegocios do Impcrio.-Hio
uc .Janeiro em 6 lle Julho lle 187H.

Hcsolvendu a:i llnvitl~,; IJUI) Ym. suscita em oflicio d1·
~ do corrente mez, hojP recebido, rrl~tivamentc ü fonHa1:~o
!la mesa p;1rochi~ l nos termos tlo art. :i." ~ H d, s Instru e15ít·~
de 12 tle Janeiro d~ :lHi6. tlcr;l:lro a Vrn.:
1." Qur devem ser ~·o!Ívocados seis cidndiio,; votados par:1
Juizes de Paz do districto da nwtriz. uiio se inl'!nindo ne~·"~'

nunwro o Juiz COH\'Ocantc. e respeitada na r••laeão dos eonYocaúos a unlcm cru que se acharem collocados, s1~gundu a
yotação;
2. u Qtw. iw caso 1le faltar <10 a cto da form:u;i'ío da nwsn parorhial algum ou alguns dos cidad~os con rocado..;, con vitlarú
o .Juiz de Paz Presidente do mcstHo aeto, para preencher a
falta, nrH ou mais cidadãos com as qualidades de eleitor e residentes na parodJia; deYendo o substituto convidado occup:H'
o mesmo Jogar que na lista !.los convor:ados cabia ao substituído;
·
3. 0 Que não v-ota na eleição da wesa varocltiaJ u .Iuiz de Paz
que presidir a este acto.
Deus Guarde a Vtu.-Cai'!IIS Leoncio de Carcalho.-Sr. 1. o
Juiz lle Paz da t'reg-uezia lle S. João Baptista da Lngúa.
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N. 1106.-GUERLL\.. -E~l

{i DE JULllO DE

18i8.

Determina fiUC o~ inJividnos (ptc se aprc::;cntarcm para. a.,s<:!ntar pra~:a
n..o E'\crriL' sejam rac~inatlo:;, (1uando se veriflc1uc que aiutla nfo~·- o
estio.

Jlinisterio tios Negocio~
de .lnllio de 1878 .

d:~

Guerra.-P.io de Janeiro, 6

.:\.' neparliçiío de AjuuanlP General. Expt•r,a·:<C urtltml :tlim
de IJUe sejam ilnmotlial;lfllülllt~ \·:t<·eill:ldo:< o:< imlividnos
que pretcntlt:lll ;di:<L<Il'-:<c no Exercito, IJUanllo na inspe<?:ão
·a t[Ue são suiJmcttidos se verilitJUe I(UO ninda não o estüo .
.lfal'IJUez do iTerval.

N.

lJ,Oi.-~IARINHA.

Dcterniina

l}UC

-AVISO

DE

G DE

JJ;LIIO DE

1878.

uo deposito naval o Official de Fazenda exerça. cnmulaliva·
mente as func~~õcs Uc E-;_crlrão c A.lmoxarifca

3.a Sccciío. -N. 1108 A. -lllinisterio tlo~ Xcg·ociu' da
:'llal'inlta . ..:..Juo dt: .Tanl'iro, G tl" Julho de 1878.
::lua :\Iageslatle o lmper:Hlor Determina que no ilcposilo
nand. a que"~' rckre u art. lO tln Dccrelo H." '101,;; de Hl dt•
DezctHbro de HHi7, os emprego~ rlt· E~c.l'Í\'ão t) Almc.'wrirn scjnm
CUllllllath·atHentt·~ cxerdtlo~ por nnt Onicial dt• l<'nzpnil;L parn o
que serão ob>~>rvnda,; a~ scguiniPs regra~ qur. alt•'ram os arts.
:;."~"'·"e i!l § :2. das Instnw:ões dt\ :lO de .lnlho de :l~íi:
1." As cargas tle ohjectos que provit,rem du Almoxarirado,
tios tleposito.' ti;ls Dircrlorias tias oJiicina:< do Ar:<ennl ott dos
navhs. :<erilo r,~itas :10 Official Lle F:1zenun do tkpositu naval;
no pritnciro ca;;o pelos EstriYúes tlo l'l'krirlo Altntl'..<ll'ifado, na
f.',rma do art. 76 ~ L" do Hcgnlanwnto d,, :30 de .I unho de LH7U:
no :<pg·nntln l'}lSIJ pdn UIHci;tl de F;tl.t'llil:\ entrt~gador, t·umo "~~
1•ratie:1 no,; J'orJtCt'ÍIItclltus tlt• u;:\'io a ll<'l\·in, i'lll virttule do
•li,;po,;tu nu ~ :;. " do ri lado :1rtign: 110 tcret:iru ens<> de ntndo
itlt•;ttit·o no segttiULl•. lit·;,ntl<> app:'ll:'a ú cuntrapr<>va a guJa de
l'l'IIIP,;"t que ll1f! dt•u orig•'lll.
:t. a .\o Ullieial d·~ F<IWiHla tlo Ü.:(lilSÍlu naval incullliJt~ tlat·
ao •:ulrt'g<ttlur, nu Jiyro pruprio, o r:·eiiJo, t[lle ,;erá nthricatlo
fll'lo .\jud:lfllc ilu ln,JH:dor. a que ,;c rcf,·n· o art. ::!." rl;t~
lll•'llCionad:t:' in,;trnt't.·4ie,;. lito:•ndo ;1,;.-:im prr>rnr!litl~,; n,: for·
0
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maliuades prcseripUIS no art. 79, disposir;ües 2." e 3.", cxcmplilicadas uo modelo-D-du rcgulallll'Hlo j;i eilar.lo.
3." Os termos de cunsumo scrf1o lavrar.los por um c'mprcgarlo
da lnspceção do Arsenal que V. S. de>ignarú na ocl'nsütll. U
que a V. S. cumrnunico para 5eu conlle<:imento e devida c:--.ecuç5o.
Deus Guarde a V. S.-Eduardo de -'lndradc Pinto.- Sr.
Impcl:tor do Arsenal de. Marinha da Curte.

N. '108.- FAZENDA- EM 8

DE JULHO DE

1878.

Os Guardas uas All"andc~as, qtte faltarem [JOf motivo UI) noju' lllulcslia e
-.
o litros semelhantes, tem direito á rcspcctira etapa.

Ministerio dos Negocios da Fncnda.-Hio de .Janeiro em ti
de Julho cle :1.878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Narional, declara ao Sr. Inspeetor da Thcsouraria de
Fazenda da Província do Piauhv, em soltu~~o ú consulta feita
em seu oJiicio n. o 30 de 28
Maio ultinw, rJUC os Guardas
das Alfandegas, que faltarem <w servic;o por motivo de noju,
molcstia e outros semelhantes, Wm uireito ú etapa ; a qual
rlrix.a de ~C!'- lhes abonada ~úmcnte quando liceneiados, como
foi resolvido pelas Ordcu~ n. os 221 de 20 de l\lnio <le lR!H c
~17 de 22 de Outubro de :1.870, e~;pcd~da~ de conl"ormidatlc
com o art. 90 do Hcgulamento de 1\J <Ir St'lcmJJro lle 18ti0.

úe

(il(gpar Silveira J1fartins.

N. 409.- FAZE:\D.\.-

E~I8 DE JFLIW DE 18í8.

Approra uma ded:..;:w l13. Tltes(lururia Uc t;oyaz :-:obre remi.s:-;úo de ~wpo::;Lo
Uc iiJdu.strias e proli.":-'ô'c s, !H> r C')Cas.:;cz de rc!l!Los.

l\lini>krio dos Negocio~ da Fazcuda.- Hio deJant'iro e111 0
de Julho de 1878. ~
Gaspar Silveira ::\Iarlins, l'rcsitlentc du Trilmnal du Tlwsouro Naeional, l:ommunica ao Sr. Jusvcctor da Thcsouraria
de Fazenda r.la l'rovincia d': Co,az t(LW 11ra <IP(Jrovallo o seu
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acto concedendo, em se~são da Junta, de conformid:Jde com
o art. :30 do Heg-ulamento annexo ao Decreto de 15 de Julho
de 1871., a D. :'traria das Dores Gome~ rnmissão totnl do impo~to de inclu~trins e profis~ões, na importancia de 166000,
lanrado no e\ercicio de 1876-1877 sulJre sua taverna sita no
lar~o uo Chnl'ariz, na capital da mesma província; visto ler
pro>-;Jdo ilavel-a fechado em Dezembro de 1876, por escassez
de reditos, conforme consta do JH'Ot:esso remettido coa1 seu
ollicio n." 55 de 22 de NovemlJro de 1877.
Ga.~par

~-

MO.- FAZENDA.-EM 8

SilDtim ilfartins.

DE JULHO DE

1878.

Sobre um processo tlc ha!Jilitação rclatiro a l\Iontc-Pio de Marinha em qac
foram preteridas disposi0Gcs Jcgaes.

l\Iinisterio dos Negocies da Fazenda.- Hio
8 de Julho de 1878.

ue Janeiro em

Illm. c Exm. Sr.- DevoJyo a V. Ex. o incluso requerimento documc'.lltadu, r1ue acompanhou o seu Aviso n. • 969 de
H de Junho ultimo, c no qual D. Anna Augusta Casse de
Azcn:do pede pagmnentu do Monte-Pio cl.e .Marinhn que lilc
compete COJLio vi uva do I. o T•~nente da Armada Domingos
.Josú de Azevedo Junior, visto não voder ser tomado em con,;ideraçiio pelos motivos seguintes :
1." Pon1ue a ju:<tilic-<~çào foi prestada perante Juizo incorr_pctcntc;
2 ." Porque a pdicionaria não exhilJiu a certiuãn de contribuiçiio fl'ita por St'Ll Jin:Hio m:trído para o beneficio, cujo gozo
requer ;
:3. o Finalmente, ponplc ainda qn;mtlo fus;;e aecila a ~i ta
justiJicaçiio, Iliiu prodnziria e! la L'll'dto legal por não ter sido· ~
selinda um:1 ue suas folhas.
..~-:::::--~~ • , .Cumpre, vortanto, que a IH'tieion.:trla se haLilite no~-~~~('.\'-~~,·.":.
do Vcrr~;to 11." :Jü!J7, de 10 tie I·~cvei~ciro de l8ü~f~~,..~'. '
, Dcn;;.(,tw;-tln a V.{,\.- Gaspar~~iloetra Marttns._:/-0--~ S'.
l~'i.. u !:ir. ELluanlu tle "\utlralle Pwto.
/ ~,

/ Q::::·
-.::..·
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N fdl.-JCSTIÇA.-E.\1

s

DE .ICLilO DE

1878.

O Juiz de Direito aruh;o, a quem ~c dcsign:t comarcr~~ 11i1o tem ajuda de cnstu.

~." Scc{'ão.-IIfinistcrio dos Negocias da Ju;;tiÇêl.- Hio de
Janeiro Clll 8 de .lulho de 1878.

Illm. c Exm. Sr.-Declaro n Y. Ex., aflm de fnzl'l·o
constar :w Juiz dt~ Direito da comnrca flp Al'<!SSnnhv. w•ss::
pruYincia, Racharei J>nnlino .Tosü Franco de Canalho. t]lll)
não 'e lhe pôde ariJitr<tr <~jucla de cu~to, porque PSt::l :.:1·1 r:iiJe
aos Juizes de Direito removitlo:>. nos tcrn1os elo art. 2." d:1 Lei
n.o 560 de 28 tlc Julho de 1850, e <~rt. 8. 0 do Decreto n. 0 ü87
de 2li de Junho elo me~n10 anuo ; mas em tal eircnmstaneia
nilo se aeha atJUclle Juiz, ao qual se designou comarca, visto
estar avulso pelo facto ele não haYnr rca:.::.:umielo o cxercieio
do ~eu cargo na comarca do Porto Imperial, em Goyaz, depui~
tlo gozo de liccnr,·a.
Deus Guarde n V. Ex.-La{ayettf' Rodrigues Pereim.- A11
Sr. Presidente dn Provincin de :Minas Gera,•s.

N. ~12.-AGHICULTURA, CmiMERCIO E ORHAS PUBLIC.\S.
-EM 9 DE JULHO DE 1878.
l\landa obsenar a respeito tlo transporte de pi·c,os c resprdiras '"colia>

na E.<t1·atla 1\e ferro D. Pc<lro 11, o <Jnc <ir termina o Ariso tlr ~ de Jlllilw
proximo ra,sa<lo, n. 0 ~~-

1. a Srcçilo.- X. ~:J.- Directoria das Obr~s Public:1~. -:\fi·
nisterio dos Xe,:.:·ocios da Agrinlltnra, Commorrio c Obrn;;
Publica~ .-Hio th~ Janeiro Olll () tlc Julho de 18i8.

Declaro a Ym., em re10posta li stw consulta, ft•ila em uffieio
n. o i6I, 1lc 3 d.e .Julho proximo lindo, qu1~ 1) verd.;1dcira a in·
terprctarãe que deu ú ordem deste Ministerio, mandando
exigir pagamento üo transporte que nes~a c'lrada tiverem u<
diversos empregado" de :tdm ini,trnção dns Previnein" rlu Hio
de .Janeiro e Miuas Geraes; mas ndla n:'10 su rol!tfit'l'lwnde o
tr:msportt• de prt•sos n I'I'SJlet•li\-;1" l'>cnltas. a l'!~>pcilo ilo" qu;u·,:
S<~ obscrvarú o tjue ''~ ddcrminon t'lll ,\\i:;o de :1 de Junho,

n. o :l:.l.

ll1ms 1; nanle a rm. -.)mio Lins Vieira CanswlS!Io de ·siniutbú.
-Sr. Dircetor da Estraua de f<'!'l'<l V. l'edm I!.
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N. 413.-AGlUCGLTURA,CO.MMERCIO E OBRAS PUDLICAS.E:.i !) DK JULHO DE :1878.
Apprü>a

•

a~

alterações ics t'!rif.» provinciacs em vigor
S. Pauln " Rio ue Janeiro.

~a Estr~da

de· ferro

:iua Magestade o Imperador Ha por bem approvar as alterações, que com esta baixam, assignadtts pelo Chefe da Dirct:toria das Obras Publicas, propostas pela Directoria da Companhia estrada de ferro S. Pau i o l' lHo de Jandro, ús tarifa:;
provisoria~ em vigor na mesma estrada.
Pala cio do Rio de Jaihliro •lill 9 de .In! h o de 1878. -.!o,To
f,-ins Vi~ra Can.mns,To de Si:íimbti.
Altera~~ões

ás tariCas da Estl·ada

s. Paulo e Rio de .Janeh·o a que

<1<.~
Ce••l"o
ISC •·et·ere a

portaria desta data.

2.J. dassé.

PJSS.lgt:Íl'Oii.

Atli...

10

. . . . ;;o

kilometro~ ~:er,·c< ur~

;'>lOü
l)080

~050
~0~0

por kilom.

<)li i;)
:;;o:n,;_;
:lOO
-'-Oi O
~o:~:J
'... 180
Mais de 180
;$032,:)
.5065
Toda a fracção d•• 100 ......... .
~swo
t!r. kilornctro.
1 kilometro.
Pa~s~gen~ d:1 1. • tlasse, i<b ,_, voltn, mais ;jO ''/o vig-o-

raado :
Dll .:\'orte á Curte ... , ................. .
Da~ estações intermedi<:ria~ àa Pstrada do
Xorte :i Cõrte ....................... .

De ~ortn a Cachoeira .................. .
· Entre Norte ou Cachoeira, intcrmPdial'i3. ..;.

:JO dias.
8

dia~.

8 dias.
:3 dias.

Passag•'ID sem direito ú k,gagf~Jn.

Penh:i ............... .

;)800

. Lagoa do .............. .

2~000

!?.lofiy ....... :·........ .
Guarnroma ........... .
_ {acarchy ............. .
·• ~- Jose .............. .
~ \ ~:açapava ............. .
.õ ~Ta ubn té .............. .
';; Pind~monlwngaba ... , ..
;::: Roseira .............. .
Apparecida .......... .

Guaratinguetá . . . . . . ..

, ,orena .............. .
i Caelwcira .. . . . . ..... .
\~-~~Jrtc

....... .

li ocisõc;:; du :1.878.

30

1;5000
;i;)iiOO

1;$200

3~000

li~OOO
8~300

íf)OOO

!0,}500

8;5000
9:)500

14,;5300

11~~000

12;~ooo

·12;)500
13;)000

1.3.'!500

HdOO~

lü,)OOtl
::l7S>OO

1~$000

1ô;)500

18;5000
186800
'196500

::l.0,)30ll
~:l;$000

::l::l~:>oo

-í::l~OOO
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Bagagens e encommendas.
Tabella n. 0 2, por tonelada metrica, 750 réis.
Entre Norte a Côrte, por iO kilogr. até Cachoeira, 18200.

Mercadorias.
De Norte á Côrte ou vice·versa.
'
Do Norte :i Cachoeira :

Abatimento
sobre as tarifas
~actua.es.

37 o/o
Tabella n. o 3.
8300 por iO kilogrammas ..
i3 4 °/
n. 0 4.
#200
3Úo;:
n. 0 ti.
6:200
42,2 °/o
n. o 6.
1)~00
42,2 °/0
ll. 0
7.
/)800
i8,8 •!o
n.o 8.
i/)500
20,2 °/0
n. 0 9.
/)iOO
n. 0 :lO. 2JOOO por cabeça .......... . i3,4 o /õ
2i o;o
n.ofi. 106000
......... .
23,2 °/o
n. o i2. t.~,ti/)000 por wagon de 5 tons ..
8,9 0/o
n. o i3. 708000 por 2 wagons unidos.
3.9 °/o
n. o i~. !.~,06000 por i wagori ........ .
2~8%
n.o i5. 30/$000.por cada um ........ .
2 7 °/
........ ·
n.o i6. 276000
n. o i 7. !tiO!}OOO
••..•....
2Ú 0 / :
As tabellas n.o• 3, ti e 6 ficam assim reduzidas :
ti 0 /o
De Pindamonbangaba á Cachoeira ............ .
De Taubaté, Caçapava, S. José e Jacarehy á
Cachoeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 °/0
De Lageado, Mogy e Guararema á Cachoeira....
15 °/0
Tabella especial para o café despachado do Norte á Côrte.
Do Norte á Cachoeira por lO kilogranimas, :1.30 réis.
Animaes de estimação.

Ao art. 47 do regulamento acrescente·se :
Paragrapho unico. Os cães amordaçados poderiio ser tt·an·
sportados pelos trens de viajantes, pagando taxa dupla da in·
dica da.
O art. ~8 fica substituído pelo seguinte :
Os animaes de estimação, de sella ou para carro, poderão
igualmente ser transportados em carros especiaes pelos trens
de passageiros, sem rcsponsabilidad.e da companhia, mediante
as seguintes condi,:ões :
i. • Os r"mettentes darão aviso á administração com ante·
cedencia nunca inferior a ~l:! horas.
2. a Os animaes virão acompanhados por pessoa que delles
se encarregue durante a viagem.

•
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3.a As taxas serão as estipuladas na tabella H A, e, de accôrdo com esta, quando não houver á transportar mais de
um animal, será cobrada a correspondente a dous.
. Tabella H A.
Estacões intermediarias.
Dous animaes (inclusive a passagem dos
eonductores) ........................ .
Cada um que exceder a dous (idem, idem).

4,00 réis por kil.
150

Do Norte á Cachoeira.
Dom animae,s (inclusive a passagem dos conductores). 80~000
Cada um que exceder a dous (idem, idem) .......... 256000
·Directoria das Obras Publicas em 9 de Julho de !878.-

Jlfanoel Buarque de Macedo.

N. 4U.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- E l l 9 DE JULHO DE 1878.
Declara que só são isentos do pagamento do sello de 7 Ofo dos vencimentos,
quando estes nilo cxcet!erem ele 200,)000 annU..:es ; ucvcndo no caso contrario pagar <i vista 2 %, e em presta!:Ões da f2.a parte 5 %, até completar o primeiro anno de exercício.

L" Secção.-N. 54,.-Directoria das Obras Publicas.-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.-Rio de Janeiro em 9 de Julho de :1878.
Em officio n. o iO, de 5 do corrente, diz Vm. que havendo
duvida sQbre o desconto a fazer no vencimento dos empregados dessa estrada de ferro, para o pagamento de direitos
de nomeação, entendendo alguns que, servindo elles em
commissiio temporari;~. não estão obrigados a tal pagamento,
submette o assu111pto ú dt~cisilo deste Ministerio. Declaro-lhe.
em resposta, que sú e:;tão isentos do pagamerito do sello dé
7 "I. dos vencimentos, quando e'tes ni'ío excederem de .20015000
annuaes ; devendo, no caso contrario, pagar, ú vista ou de
uma só vez, 2 °/o, e pela 12.a parte, 5 "/0 mensalmente, até
completar o primeiro anno de exercício ; sendo esta a doutrina estabelecida, ú vista da lei, pelo Ministerio du Fazenda.
Deus Guarde a Vm.-Joiio Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
-Sr. Engenheiro em chefe da estrada de ferro do Sobral.
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N. H5.- FAZENDA.- E~! 9

DE J!'LIIO OE

1878.

:Nt·.~a

pro;-imcntc a um rl3cur.so interposto de decisão da Recobedoria tio
Hio de Janeiro, s·Jbrc pag:nnenlo de imposto de tran:->mis5flO de proprit!·
<Jade.

!)

:\Iinistcrio do~ Negocias d;1 Fazend<J . - Hio de .Janeiro em
de Julho d1~ f878.

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por José 1\feirelle& Alves Moreira e seus
filhos menores e o Dr. Edunrdo Meirellcs Alvrs Moreira do dt•spacho de V. S. de 22 de Julho de f876 que indeferiu o rPrJU<.~
rimento em que pediram a restituição d<J quantia t'le 1:3:92'!;)!197
u que se julgam com direito na qmtlidade <J .. herdeiros d;;
fallecida D.. Feliciana Meirelles Alv,:s Moreira; o mesmo
Tribunal, cmboru reconhec.esse que o referido recurso estú
perempto por ter sido a questão decidid:1 em f:! de Março de
.t873, entretanto considerado o pedido de restituição de direitos como rrclam::u:ão que deve ter uma ~olução, c em
quanto não prescreve, e attendendo a que o finado Commend~tdor Lourenço de Souza :Mcirelles instituiu, na acccpção
jurídica da palavra, um verdadeiro fidei-commisso de seus
bens: que, tendo fallecido a fiduciaria D. Mririanna Crcilia
ds Souza Meirelles, lJassaram em vista da. rcspcdiv3 verba
testamentaria, os bens dclln para o~ lldei-commissarios, D.
Felici:ma Meirelles Alves 1\Ioreira e .Joaquim de Souza .\Ieirelles, devidamente representado por seus filhos, pois era
falleeido ao tempo em que deixou de existir a sobredita fiduciaria ; que na verba tcstamentaria de que se tratn houve
uma limitação bastante clara, fa.zendo o testador sub~titui~·~o
dos bens de raiz e apolices que existissem ao tempo da morh)
da fiduciaria; que, finalmente, a Ordem n. o ~89 de 12 rle
Outubro de 1870 não revogou a de n. o 136 de 28 de Maio de
i864. .
AtÍt~ndcndo a que, havendo a fiduciaria D. i\Inri::mnn í'dlccido em Julho de 1870, c devendo cobrar-se o imposto pela
transferencia da propriedade tendo em yista o gráo de pnrcntcsco entre a mesma fiduciaria e os fidei-commissarios, n:~
letra da Ordem de 186(1,, muito bem sc c:tlculou e col.Jrou pela
tabclla unnexá ao regulamento que acompanhou o Dt)creto
n. 0 lJ,355 de 17 de Abril de 1869, n<J razão de :10 °/ 0 , na parte
concernente <i lldei-commi~saria D. Fl'lidnn<.~, mãi c llVÓ do~
recorrentes ; e
Considerando que a res!iluiçiíti, port:mto, (jue pedcw os recorrentes da met<Jdc dos direitos tJUe foram então pag-os. pOl'
c r:: tenderem que o grúo de parentesco deü1 ser o de lideicommissario c o de testador, para assim regular o quantum do imposto, c n3o o da lldei-commissari:l e llduciaria, é
contrn n disposi~iio das leis r1nc estavam em vigor na oce:>~i~o llo fallccimento do inst.ituidor, e que r.ssa di:<posiruu ~~st;"1
{;'JllSUbstanciada nn rd'erirla OrJ.cm n. e 13G de :28 de :\l<JÍO rle
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180'! êin lillC se b~t~eou a Recebeuoria •: <JUe vig·orou ale a c.\pedição da dita Ordem n.o 289 de 1:2 de OutuLr& de 1H70, <JUe
não tem a applieação que pretendem us recorrentes no cn:-;o
d1J que ~e trata, mas cuja doutrina tJassou para o. êtl't. ti.'• do
Hegulamcnto d1.1 3i tlc :Março de 187'1,;
Considerando que nas heranças de substituição reciproea o
fiduciario c o fidei-commissario devcr<1o pagar hoje a taxa
correspondente ao grão de parentesco com o testatlor, sendo,
poróm, devida a ('Orre~pondente ao gTúo do parentesco cntn·
os mesm05 fiduciario c fidri-comilissario quando este apr~
nas tiver direi to ao fJUC rc,-tar por ser !"11cnltad1J úqm,IIP o
direito de dispôr;
Considerando que no regimen da legislação anterior, o gr;io
de parentesco que ddcrminaYD o i[!Wntum da taxa era o que
existia entre o tiduciario e o fi dei- 1\:Jmmissrrio e 'IUC ()Sta !li~
posição se fundava no principio de que nu fidei-commissario
a propriedade passava para o fidueiario apenas gravada com
a substituiç~o em favor do fidci-eommissario, e nesta hyputhese o imposto t:ra lançado segundo o gráo de pnrentest:o
cxistenlt' entre o possuidor da propriedade gravada n o suhstituto, n que se o citauo Regulnmento tlc ;H tio Março estabelt•tcu outra rcgr:~ para a incidencia do imposto niío póun
ter a retro-activi<ladc que pretendem os rceencntes, porqll!:
imposto devido é o rJUC existia ao tempo da instituiçilo · feit;~
muitos annos ant<'S uestc regulamento fJU<' stí t\ applicavrl ao-.;
easos que oecorrcrcm depois delln;
Considerando qut: o~ recorrentes laboram nm manifesto
erro quando julgam qac a !idueiaria D. Marianna era ,;implesmenl<l usufructuaria da heran<.:a que transmittiu por
morte a D. Feliciana, e que os direitos, obrigações c cl!"eitcs
juridicus que tlimanam do usufrueto e do tidei-commisso, são
mui distinttos, rorquanto o usufruetuario s<i tem o uso c
gozo da propriedade, que fiea pertcnecndo àn iustituidor,
quantlo no tiLlei-commisso a propriedade passa para o fiduciario apenas graYalia com a clausula resolutiY:J da substituirão, ~~ que só por 1~sta condi<;ilo dos tlous aetos V1~-~c a imJllPn~a dilfercnça QllC ha entre um c outro ;
Considt•rando, finalmente, IJU<) a razão em que se fundam
os recorrentes para asseve.rar f{UC o gráo dtJ parentesco se
de\·cria regular como se D. l\Iarianna fosse apenas usufnLt:tuaria, não tem pmcrdeneia, n (• diametralmente! opposta ú>
mais triviaes Hoçües tla jurisprudcncia eivil:
Por tod;1s estas consitlerações c pelos funtlame:atos em que
V. S. se Jw,eou o mesmo Tribunal resolveu negar provimento
<'u recurso. " t:tmrirmar a rlceis:io recorrida.
ü que t.:Onlnlttn!cn
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N. 4!6.-FAZENDA.-EM

9DE JULilO DE

1.878.

Os Inspectores das'· ~!fandegas podem delegar suas attribuiçõcs de A;;ente
Fiscal da Fazenda Nacional, nos autos de arrecadação, inTentaria
c aTaliação de bens de defuntos e ausGntes.
I

.

Ministerio dos Negocias da F~enda.- Rio de Janeiro em
9 de Julho de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Communico n V. Ex. que regularmente decidiu essa Presidencia declarando em resposta á
consulta feita pelo Juiz Municipal e dt Orp!Jãos e Ausentes do
termo da cidade do Penedo, no officio q;!e por cópia acompanhou o do L" Vice-Presidente, sob n. o 6 de 16 de Fcverein~
ultimo, que o Inspector da Alfandegn daquella cidade podia
delegar suas attribuições de Agente Fiscal da .F.nenda Nacional, nos autos de arrecadação, ii1vcntario e avaliação de
bens de defuntos e aus.entts, e de habilita{·ão e de justificação
de herdeiros ou credores dos ditos bens, como é faQultado
pelo art. 1.06 do Regulamento de 2 de Agosto de 1876.
Deus Guarde a T. Ex.- Gaspar Silveira Martins.- A' S.
Ex. o Sr. Presidente da Província das Aütgôns.

N. M7.- FAZENDA.- EM :l1

DE JULHO DE

:1878.

A importancia do sello tios livros destinados ao regist~o ci•il cr.ado pelo
Decreto n.o 5604 de 25 de Abril de !874, tl.eve ser paga integralmente.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Jnneiro em
:H de Julho de !878.
Illm. e Exm. Sr.-Communicoa V. Ex., em resposta aos
seus officios de 9 de Janeiro, 6 e 26 de Abril ultimos, que, á
vista da terminante disposição do art. ~3. n." 8, e art. 30 do
Regulamento annexo ao Decreto n.• Mi05 de 9 de Abril de
!870 não póde ser concedida a permissão que pedem os Escrivães dos Juizes de Paz dos diversos districtos dessa província para entrarem em prestações mensaes com a impor- ·
tancia' uo sello dos livros destinados ao registro civil creado
pelo Decreto n. o 5604 de 25 de Abril de 1874.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira Martins.- A' s.
Ex. o Sr. Presidente da Província do Marnnhão.
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N. MS.- FAZENDA.-EM H DB JULHO DE :1.878.
Approva a gratificação annual de !140S000 mandada abanar pelo conielho
fiscal da Caixa Economica e Monte de Soccorro da Provincia do
P~ã ao PeriÍÕ, por accumnlar as funcções de Porteiro.

Ninisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
H de Julho de :1.878.
Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., em resposta ao
seu officio n. • 5ide 20 de Maio ultimo, que fica approvada a
deliberação tomada pelo conselho fiscal da Caixa Economica
e Monte de So'}corro dessa província de mandar pagar ao Perito
deste estabelecimento a gratificação annual do 2q,OJ>OOO por
accumular as funcções de Porteiro de ambos, a qual será
·só mente abonada pelo effectivo exercício de taes funcções.
Quanto á admissão do collaborador para coadjuvar a escripturação' dos ditos estabelecimentos até estar em dia, fica
igualmente approvada, assim como a gratificação mensal de
:1.006000 que lhe foi marcada, e que será tambem abonada
pelo effectivo exercício, se o atrazo não proveiu de falta de applicação por parte dos empregados ; devendo ser dispensado
logo que cessar o motivo que determinou a sua admissão,
attenta a necessidade que ha, da maior economia: se, porém
fôr attribuida áquella causa, a clles compete pôr em dia
o trabalho.
Deus Guarde a V. Ex. -Gaspar Silveira Martins.-A' S.
Ex. o Sr. Presidente da Província do Pará.

N. q,f9.- FAZENDA.-El\1 i2 DE JULHO DE !878.
Declara qual a ajuda de cuato e a gratifica~ão a que tüm direito os em·
pregados inCUjllbldos-de commissões dentro daii -provinciai onde servem.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro· em
U de Julho de :1.878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de Minas Geraes, em resposta ao seu officio n. o 28 de i6 de Abril ultimo, que bem
procedeu mandando o 1. 0 Escripturario da mesma Thesouraria Leopoldo .Augusto Ribeiro Bhering tomar conta
da Collectoria das Rendas Geraes do município de S. Paulo
de Muriahé, por se achar gravemente doente o respectivo
Collector, João José RibBiro Bhering, que veiu depois a
fallecer, e ter sido demittido o respectivo Escrivão José
Dias Carneiro.
Quanto á ajuda de custo a que tem direito o referido
Escripturario, pela commissão de que se trata, autoriza o
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dito Sr. Inspector para abonar-lhe a Jc tran;;porte nn f<1Zão
de dous mil réis por legua ou cento sessenta e oito mil réis
pelas oitenta e quatro que percorreu, c m.1is uma gratiílcação correspondente á quarta pnrtt~ llo :;eu vencimento
mensal, ou 41;)666, isto é, nwiadc do que lhe competiria
se fosse desempenhada fóra da provinciu, nos termos ãa
alteraeão 4. • da tabeiJa mandada executar pela Ordem do
L o lhi l\iarço de 1861, combinada collil. o :~rt. 10 das ln$;!rucções de 2í de .Julho dL' iH63, contaudo-~e o abono dc~sa
gratiüca(;i"io do di:-t em que eiJe partiu p:tra aquella eommissiío, atl\ ao rm que SI! rcc0lheu á Rep~trti~·~o a ifUe fJeJ"tcncc o deu conta de havei-a conclnida.
Gaspaf' Sil'l!f.ira llfartins.

N. 'dO. -AGRICULTURA, COMMEHCJO E OBHAS PGBLTC..\S
-EM 1:3

DE JULH" JJE

1878.

Drdara os ~~~~so:. em que a ComJ anL.ia City Impr0v(HUrnis trm tlirc:lt) :~
t'0brança d': taxa~.
1

X. G.-2." Sec(·ão.-DireetiJria das Obras Publica;;.Ministerio dos Neg-Ôcios da Agricultura, Commercio c OLra~
Publicas.-Rio de Janeiro em 1:.1 de .Julho de 1878.

Provindo as rluYitl<!s ,;us(;itada,; entre V. S. c a Companhia
City Improvements, nas contas das taxas do Sl.'rviço de esgoto dos predios desta cidade, da intcrpreta~,;ão daua á regrc,
(~stabelcciua no i:mdo de 28 ele Março de 1876 para o ];ag[tmento do esgo.to:dos cortiços, acreditando a companhia a>sistir-lhe o wreilo de cobrar taxas qu:mclo o numero de eel!a,:
de que ~~~ compõe o cortiço li inferior 11. l:J> drelaro a Y. S."
que sú nos casos da existcncia deste ou de maior numero de
cellas, ligadas ou não umas ás outras e dependentes ou indt))JCndcntcs de qualquer predio, <em a companhia direito :i co·
hrant;a da tax:t equivairntc a de um prcdio por cada grupo
de 15 ce!las, e mais a quantia correspondente á fracção excedente do dito numero, fic~ndo assim isento dn pagamento
em ambas as hypotheses o numero de cellas inferior a 15,
conforme é claramente expresso no referido laudo; o que deverá V. S. levar ao conhecimento da citada comp:mhia em
~olu(;ão ú~ representações que solJre o assumpto tem dirigido
a este :Ministerio ; cumprindo que não sú as~im proccua nu
exame das contus que lhe forem ~ulnnettidas, como que organize e remetta com urg(mcia, nma nota das quantü1s que
de mais tenha pago :í mesma eompanhia, em virtude dafJuel!;;
interpretrnção.
Deus Guarde a V. S. -.João Lin.~ Vieira. Cansan.~ão tÚ! Si;úmbú.-Sr. Eng-enh1·iro Fiscal dR Cnmpanhia City lmprovcrmmts
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.N. 'di.-AGniCüLTUHA, Ctt\!MEitClO E OlliL\S Pl:.'llLlCAS.
•
- E~l 1:3 DF. Jl:LJW DE 1878.
OrJen.l qüP nns forneCI:~1Dnto.:::; ou exc~·uç;io tlc cbras pck1. InspP.-:torla d:t~
Obra~ ru~licas t\C tcah;:l. em ,·i::; ta n:arca!·-::;e prazo Jentro tlo. qnal pOSS:.l;.ll

ser cuwpritlos.

N. :36.-2." St•cç:io. -Dip•doria das Ol:ras PnblicDs.~Pgot:ios d•1 Agricultun:, Cummercio e Oh r'"'
PuiJiic"" .-Hio dL· ·JMwiro t:m 1:! de Julho flp 1878.

1\Iinisterio dos

~o~ co!ltractos. ,rnt•. d'ora rm dia\lte s1~ :·clchrart~m p3r:,
fomeciment('S ou· c~t)cuçiio de obras pela 1\epartitão ~; sr:u
ear-go, cumnrc t1Ut~ ~;e tl•nha mu.it.o nm Yista marcur-~e prno
razoavei dêntro do qual possam ~er cnmpríuos, estipulanrio-

~e

em clausula ospecial que ao contractante ou empreiteiro

não ser:i permitliLlo solicitar pro rogação de prazo senão mediante o pagamento t!1: nmn mnlt:1 correspondentr á important:ia do ;;ontrarlo, C[Ue no !lo ser;\ tix.ado.
Deu~ Guaruc :! Vm.-Jo:To Lins Virira Cnnsausãc dt Sinilllbt!.-S!'. In"JWet<.Jr Gerul d;l< O!Jra~ Pul)ÍicG;; dn Cõri:~.

:>.
SqJ.:··:

:1

i~2

- FAZEXD.\...-

E~t

13

DE .iUUíu DE

1878.

('dl: 't'~sãu :! · Cil.:_JtpJ.::~lia C:ity lnlpi:H"CJ::Ii·tlt..;, Umited.:;. d~! um
tCITt'll'J accrcsd110 n~~ PraL~ 1ie S111L1~ Luzia .

.mni:;tcr:o dos Ncgoc:ios da fazPnda.-'- Hio do .Janeiro
13 de Julho de 1878.

Plll

I!lm. c E:-;:m. Sr.- Col!lmunico a Y. Ex:. <JUO foi c.mccdido ú Contjl:m!Ji::: City lmpruYements, limit.;d, a titulo pretario, <l arrrndamento do tern'no accrc~cid·J ao de marinha-;,
quo pnssw· na praw de Sa!1ta Luzia, COlfl a olwigu(io Jc
rcspeil;!f os alinhamentos f(UI: lhe forem dados pela lllm;t. Camara ~\JllHÍC.tpal Ua c:H'tC, !JUaUU<1 tÍVCl' dt' fechar O tel'l'CP.u
etdn r:1uralha llt· petira~ ruser·vand.o t:s zünas precisas para
~enc id~o pt:oJlic<l, e bem as~im de abrir mão do tcrrmw, lo~,:·u
quü st·ja reclamado pelo crnprczariu do :trrasamento do~

uwrro.' de Santo Antonin c do Castello, sem direito

:1 inpor qual,jucr lwmf:'iloria que fizer; don~ndo
V. Ex. pruduenciar pan• fJlW st~jam ollser;-ados os pret•eilos
da arte. t' n~o ,;ofl'ra o cstndo uo porto com as oJ,1·;1s que a
cOI!ipanhi" e.\.CCl1lal' nu refcrid<~ ~~rreno.
lltms Gtwrde " V. Es:.- Caspa;- Silrei:D Jfarlins.- A'
S. Ex. c Sr. Eduan!o rlc Andrad~ Pinl<l.
Ideniic•' !!C• i\Iini~'2r·i0 c\1 .\gricultura, Cümmercic. e üilr:;-.c
Public:1,;.
rler~miz:JÇ~(;
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N. !123.-FAZENDA.-EM
!3
.
•

~

'C

.

DE JULHO DE

1878.

São considerados prescriptOs os vencimentos anteriores a cinco annos,

contados da data dó pedido de pagamento, mas não os posteriores a esse
prazo.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
!3 de Julho de !878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, tendo çresentes o Aviso do Ministerio dos
Negocios do Impcrio de 12 de Maio de 18i7, e papeis annexos,
relativos á reclamação do Padre Manoel Zeferino de Oliveira
contra a decisão da Thesouraria de Fazenda da Província de
S. Paulo que negou-lha o pagamento de sua congrua como
Vigário encommendado da parochia de Araçarig-uama, relativa ao período decorriào do i. o de Janeiro de 1870 a 30 de
Junho du i876, em razão de não ter apresentado o titulo pelo
qual em 20 de Fevereiro de :1.871, fôra encarregado de
exercer por cinco annos as funcções do referido logar, senão
depois de passado· igual tempo, contado da data da sua nomeação: declara ao Sr. Inspector da mesma Thesouraria que
não interpretou convenientemente as disposições dos arts. 3. •
e 4." do Decreto n.o 857 de i2 de Novembro de 185!, quando
julgl)u prescripto o direito do reclamante á referida congrua;
porquanto, sempre se consideraram prescriptos os vencimentos
anteriores a cinco annos contados da data do pedido de pagamento, mas não os posteriores a esse prazo.
Nestes termos, cumpre que se liquide o que fôr devido
áquelle Vigario, e não tiver incorrido em prescripção proveniente da respeBtiva congrun, á vista dos attestados que
inclusos remette ao dito Sr. Inspector.

Gaspat Silveim ..ltáttins.

N. 1,!4..- F AZEl'íDA.- EM :U;

DE JULHO DE

i878.

Os Tcncimentos dos empregados do Ministerio <la Fazcntla, em- commissã:o

de outros lliinhtcrios, devem ser pagos por conta destes.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
:1.5 de Julho de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Tendo a Pre3idencia da Província do
Rio Grande do Norte, conforme consta do officio do Inspector
da Thesouraria de Fazenda, n. 0 49 de 16 de Maio ultimo, designado o :1. 0 Escripturario da Alfandega da mesma pro-
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vincia José Zacarias Vieira de Mello para ir á cidade de
Macáo, dirigir os trabalhos da cornmissão alli encarregada de
distribuir soccorros ás victimas da sêcca, percebendo :~ gratificação mensal de Hi06000, além dos vencimentos de seu
Jogar, e a quantia de i00n000 para preparos de Vié\gem, por
conta da verba • Soccorros publicas », assim o communico a
V. Ex., para que se digne resolver como julgar conveniente.
Outrosim cabe-me prevenir-lhe de que, pertencendo o
serviço de que foi incumbido o referido empragado ao Ministerio a carg-o de V. Ex, por elle devem ser pagos os
respectivos vencimentos, cessando o abtlno por e:>te Ministerio, na fórma do art. 8. o do Decreto n. • 1995 de i4 de
Outubro de 1857, como nesta data determino áquella Thesouraria.
Deus Guardo a V. Ex.- Gaspar Silveira Martins.-A' S.
· Ex. o Sr. Carlos Leoncio de Carvalho.

N. 425.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBR.\S PUBLI-

CAS.-EM 16

DE JULHO DE

i878.

Manda observar a disposição do art. 3.o das especificações annexas ao
contracto de iO de Junho de :1.876, comprehendendo na natureza dos materiaes de que trata esse artigo, os trilho i, se assim parecer conveniente.

N. 55.-i.• Secção.- Directoria das Obras Publir:as.-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em i6 de Julho de i878.
O empreiteiro das obras desse prolongamento, Francisco
Justiniano de Castro Rebello, recorreu da ordem que o antecessor d<J Vm. lhe expediu em 23 de Fevereiro ultimo, para
que abrigasse, sem demora,os trilhos que se acham depositados
em Palmares, por parecer-lhe que não lhe corre a obrigação de
construir ranchos para esse íim. Tendo em vista as razões
npresentadas [leio mesmo empreiteiro, e as expendidas no
o!Iicio n. • 69~, de 28 de I\Iarço deste anno, que acompanhoLl
aquelle recurso; declaro a Vm., que faça observar a disposição
do art. 2. • das especillcações annexas ao contr;Jcto de i9 de
Junho de !876, comprehendendo na natureza de materiaes
de que trata o mesmo artigo, os trilhos, se assim parecerlhe conveniente.
Deus Guarde a Vm.-João Lins Vieira Cansansào de Sinimbú.-Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da estrada
de ferro de Pernambuco.
·
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:i. ~26.-FAZEXDA -EM 1t3

llBJU.HODE

18iíl.

Declara :ts bases do, cnntracf,) ctdr~br!.tdo cont Luiz .\.ngusto F . nr·~dr:t t.:c
Almeida pa.ra. o ~.:rvi~c1 d~ ex1l·acçUu .Ja"\1oteria .:.;.

Ministcrio dos l'\egoeios da Fazenda - Il.io de .~ancire em
16 de Julho de i878.
HaYeado Luiz Augusto Ferreira de Almeida r.:ontwf'latlo :~om
o Governo Imporia!• o scrvi~o da extraeciio dlis lntnria~ d~
Côrte, sirva-se V. S. mandar lttvrtn· na.])i;·ectori:± G,;nl a
~eu cargo o re~peciivo termo, 80b a~ seguintes lwsc;;:
i." Su.ieíta-se o conlractaute a ;;umwir as obriguçiic~ 'íUC
pelos regulamentos do Governo J!Je são .~ lhe fo!·em illlJJO~tas
na qualidade de Thesoureiro dns referid:ts loterias;
2." Tcr:i escripturaçiio regulur, eonstante d·~ um memorial,
Caixa I) Hnzão, de modo IJUC o Fiscrrl do Governo pos!'a a
qualqurr momento verificar o estado dn Thcsouraria ;
:J." Ficar;í em seu poder com a qu~!lltin de 1 :200.)000, comn
pagamento do serviço do catla lotcrin, comprehenditia nel!a o
seu honorario e todas as despezn~ de pesso;d e material ru·ce~sario, sem dirPito a nwis nenhuma indr~mníz<H:ão por par<r
da Fazenda;
~. • F:mi COITl~r com toda a promptidi'i'' as loterias~ tlc modu
que o serviç:o niio pade~a por f;Jlta alguma, qualquer 'Jilt~
ella seja, pena de demi~~ão ;
.
:i." Terú sempre trcs loterias pr,:mpiDs em estado tle correr
e outras a prowptificnr-se, para que possnm ser t'lmpridas
quaesquer ordens do r.overno. que tendam<: alter<~r a ordem
de sua extraceiio ;
6. a Ohscrvárá fieinHmte as ordens do .Governo, flUI' !lJc
tr:msmiltir o Fi,cal ; e para garnntia da responsahil!dade
que contrahe, proveniente dos dinheiros a seu cargo, e em
·~xecur:iio das clausulas acima indicndas, deposita na Thesuuraria Geral a quantia de 100:000bOOO t'nt dinheiro, pela qual
:1 F<lZenda se indnmnizarú Je qualf[!ll'r akancl' fJUe nl!e
tenha no exercício do cargo dl~ 'l'hesoureiru das Jotnrias, ou
peh trnn~gressão tlaquellas cl:msulns de que resulte algum
alcnnee, como resolver o Tribuna! dD Thesouro, ficando
salvos os privilugios <la Fazcuda Nar~innal sobre qu~osqtwr
outro' heus que possua, pnrn indenmizaçiin de IJUniiJUCr a!cance excedente ú cnu~iío ora feita.
Deu~ Guarde a V. S.-Ga.m:1r S:Zccira 1Huriilis.-Sr.
Con~ellleiTo Dirt'etor t~eral do éontcnriosn do Th,•souro Xacinual.
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N. 'i27.-i~IPE!HO.-E)l i6DE.Jl'WO DE1878.
An Dircclor Lla Aca~lcn:ia. Ja~ llí'llJ.s Arlcs.-Autoriza a exccnr:;ío pruYi:;oria
tl•) nltimo }lrojccto de (•:.;talutos do c-)nsen·atorio de ~·lusira~ orgiu:izudo
p;1ra rumpnmento do ar!. f:', do DecretÕI1~~J i~ll:! de 2:3 llc JanCiro d!.: 18:J.J.

~."

Directoria.-l\íinistcrio tios

Negocio~

do Imperio.- H.io

de Janeiro em Hi de Julho de 1878.

i!Jm. c E:on. Sr.- Dee::1ro n V. E~ .. que, eonfurnw prO··
puz em ••flicio de 27 do n:•'Z Jlndo, autorizo a cxcençi:io provisaria do ultin~o projPc!o de cstntnto~ do Cons:n·atnrio de
Mu;ica. OCi:J.niz;:<io p:1ra rt~mprimento Jo art. 1~ Jo Dt'iTCto
n.' 1M2 J,J 23 :k .Janeiro ;Jc i855.
Duns Gu:mle a V. E~.- Carlos Leoncio de Can:alho.- Sr.
Dip:<:tor ti;: At·:Jtiemi;• rla' H•' lia:: Artes.

:.\". ';28

-F.-\ZE~DA . -

EM lí

DE JULilO DE

.\pJ•rOYJ.. a lL!Lii.Jer;;~âo (la Thu;;;._,l:rariJ. ·h Cc.,;.J':J .lc dev,Jr a
s:i:u quw t~o:npcte ao Con~~ctor 1: ao E:-rriYJIJ ÜJS !ü:nt.lus

f878 .

:w ~~a ~oaunis·
Gcro.c~

!lu

ID\1.-

:\iinistt•rio .tu:< :>'egucio:< ,[a FawndJ.- Hio de Jancirt• em
ií ue..Juih,, de !Sío.

"" _, --'\..
'.
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N. 429.-FAZENDA.-

E~l

i7

DE JULHO DE

1878.

Nenhuma lei proilibe a, caução do apolices da divida publica a estrangeiros,_
quér sejam pa:'ticnlares, quér se}am estabcleci'mentos de credito legal·
mente antorízaolos.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
17 de Julho de 1878.
Communico a V. S., para os fins convenientes, que nesta
data autorizo o Banco do Commercio para caucionar ao Comptoir d'Escomp!e de Pariz, por intermedio do Banco do Braz i!,
200 apolices da divida publica nacional, do juro de 6 °/,, ao
anno, afim de fazer operações de cambio pagaveis em Pariz
e Londres, conforme solicitou o Presidente do mesmo :aanco
em officio de 13 de Junho ultimo.
E por esta occasião julgo conveniente declarar a V. S.,
visto que a caução em apolices prestada a particulares ou a
estabelecimentos de credito só se póde effectuar por meio de
transferencia, que nenhuma lei prohibe tal operação com
estrangeiros, quér sejam particulares, qu~r sejam estabelecimentos de credito legalmente autorizados, como o de que se
trata.
•
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira Martins.- Sr.
Conselheiro Inspector interino da Caixa de Amortização.

N.

~:30.-FAZENDA.-

EM :l7

DE JULHO DE

1878.

Os empregados do Ministcrio da Fazenda commissionados om outros
1\finisterios devem se'r pagos por cont• destes.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
17 de Julho de i878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazcnda da Província de Pernambuco que, conforme se communica ao Mi)listerio dos Neg-ocios do Imperio e á Prcsidencia
da mesma província, o Chefe da 1." Secoiío da Alfandegn do
Recife, Carlos Eduardo Riedcl e o Ajudante rlo Administrador
das CapataziaE, Eustaquio Zeferino ,da Si! va Braga; em quanto
estiverem servindo ria com missão central de soccorros ás victimas da sê~ca, i)ara que foram desig-nados pela dita Presidencia, confcrme ella dá cont:1 em oiTicio n.o 38 de 8 de Junho ultimo, devem receber os vencimentos dos respectivos
empregos por aquelle l\Iinistcrio, cessando o abono pelo da
Fazenda, na fúrma do art. 8. o do Decreto n. o i99õ de :l~ de
Outubro de !8;)7.
Gaspar Silveim llfm·tins .
.Af-\:AP~
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N. 431.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.-EM 18 DE JULHO DE 1878.
O procedimento d~s empregados da Estrada de ferro D. Pedro II por occasião di> epidemia que reinou na estação da Cachoeira, deve considerar--se como -desempenho dos seus deveres, não estando elles no caso
previsto pelo art. to~ do Regulamento de 28 de Junho de 1876.

N. 4,6.-t.a Secção.-Directoria das Obras PÚblicas.-Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em i8 de Julho de 1878.
Em resposta ao seu officio n.o 190 do 9 do corrente, cobrindo
por cópia, a proposta que o chefe do trafego fez para o abono de
gratificações extraordinari:~s á alguns empregados dessa estrada, que se distinguiram no exercício de seus cargo·s por occasião da epidemia que reinou nas es:ações da Cachoeira e da
Barra; declaro a Vm. qu3 o procedimento dos empregados de
que trata a proposta, deve St>r considerado como desempenho
dos deveres a que se acham ligados todos aquelles que, mediante as vantagens que percebem do Estado, se obrigam a
prestar-lhe os serviços proprios da natureza das funcções que
exercem; e, não estando os referidos funccionarios no caso
previsto no art. 102 do Regulamento de 28 de Junho de 1876,
não porlem ser-lhes conferidas as gratificações extraordinarias
indicadas pelo dito chefe do trafego.
Deus Guarde a Vm.-João Lins Vieira Cansansilo de Sinimbú.-Sr. Director da Estrada de ferro D. Pedro 11.

N. 4,:32.-AGRICULTURA, COMMERCfO E OBRAS PUBLICAS.
-EM :1.8 DE JULHO D~ i878.

'

Nega provimento ao lrecur:;o, iQterposto pelo empreiteiro Joaquim Lucia
Monteiro da Franr-a, contra a. decisão do Engenheiro em chefe do
prolongamento da estrada de ferro de Peraa.rnbuco, obrigando-o a pagar a sobrestadia do navio franccz Anjo.

L• Seccão.-N. 57.-Directoria das Obras Public:ls.-Ministerio dos "Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.- Rio de Janeiro em i8 de Julho de i8i8.

Joaquim Lucio Mon tdro da França, contractante do transporte êo material rodant<! c oificina' desse prolongamento,
rcconeu, jiOr petição de 7 de Junh•' p;·o'.:imo passado, da dneis:Jo por Vm. prot'erid:1, cmHL.::;;n:m:!o-o a pagar a quantia de
l)ii.O,)OOO da sobrestadia do navio fran,:cz Anjo, e allega que
navio algum, no porto do Recife, ainda descarregou em 5 dias
230 toneladas mctricas de ferragens.;
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Tendo em vi~ta a informação por Vm. prl',;tada em oifttio
n. o 791, de :22 do referido me>:, c considerando que o rceorrL•nlc
<i cthri~at.lo pelas multas em que o Governo Jmperiul ineorrer,
por não ser o maleri~l que lhe é dirigido t.lescarregndu dentro
do prazo marcado nos conhecimentos c nn~ cartas de fretamento dos navios, nos termos da cln.usula 22." do eontracto
celebrado em 15 lle Setembro de !877; resolvi niio dar proYimento ao dito recurso. O que communico a Vm. para "eu governo e c·•mhecimcnto do rocorrente.
Deus Gu::rde a Vm.-João Lins Vieira Cansansrio de Sitúmlllt.
-Sr. Eng-enheiro em cllef•.'· t.ln pro!on~~unrmto da 0strat.la dt;
ferro de Pernambuco.

J~•.:t_!cu·~l. r :t·- aos Oliici;\C:-:i J.l .\rnw.·.1.t :: J.1~ d_o~:-.sl..!~ ·.Lnt11;\:t:', l!Lttl'-~'~'.to.-; l',::-~~
1
~·!P"ll''"!ll; f•ira J:-l C.Vrle, compr.tcm .-:;dlHCllk t!nrar.t\~ a viJ.;;c:a <:, rcnci!~Jun
t•J5 marr~~dos na 1-i.:.t obs•·rrar.i'io d~\ lalwlia n.'} 1 ~l;fi('Xa 1.u De·:r\'t!J úe ;_;
·I e

FeYt'n~iro

1le H~7':!.

~-~ Scc.t;ão.-~. il:.l~.-}linis~e:"IO uu~ :-.i~p:Oi.'iü~ ~bt :üüriHh;{.

-H!n de .l~neiro, Hl dr .Julllo

dt!

ISit;.

D•·ci:;l'•l a Y. :-'., em rcSJ'ü$1<• ao om<:iü n. · \l:):l :i,! :?. d·· .!:•w:iro t.lo anno p;;;:saclo, que foi irrt'g-nl:li o :ll!Ono de t•llllb (IS
vencim~ntos :~té a ehef:·ada ú Cürlr, fl'ito pDr ~ssa Contadoria :111
1. o '~·enrnte Hcnririue Fausto ll•'lham, (!Ut'· s,,,.,.,u de Aju<l:tnt•)

de o;·tif'n~ do Clw!'c de Esr;uadra Bariío da p;,;:,;:Jg·rrn quando
~J::;tf' conunandon a força naY?.! no l,~ragH<lY, l'lnhora ~~ cad,·rJleta dar1uelle Oiftcial deel:•ras""' que St: lhe de\· iam DiJOTJar :an'
''eiH.:imt:nlo::: tl Liv<•sse eilc vindo 1~:1 <·ornp;mllia <l•• referido

Chde. O l. o Tenente Be!llam havia sido "n!.stilnido !lO emprego e pc-r essa raziio era intluhitnvel •Jtll' o simples factu dt:
fner '' viagem co:n o Clwft', ta miJem suhstitnitlo, n:uJ lhe :\aYa
direito :1us ....-en~imcntos do carg-o tfUe ddxor:. n qnc outro jit
(''l<Wêl <!.\.t'rct•ndo. () UÍ!'l:itO ;'•:; Vtl!llagens pro\·nnicnte~ tltJ
(;xcrci~io d:1s funeçõrs ele fji&ldqUL l' ~~ntpr~·gn, eivil on Hl!litar~
1

r.essu con1 o n1esiuu ex.t~rcit:io, :-:.eu1 (1U niss;_, l~n.i~l (XCl'p~_;ão tlc
categoria ou elas> e.
~I\. os O!lieiacs tlu corpo lla Armada e aos das ela"~r·s ~~;mex;t:;,
seFilll :p<:tCR f,,re!ll suas pav~nte~. no:n,~ado' p:tr:r s:'rvircm
r:·r~ <la Ci'lrtc, compt>lelll, dar:mte (I tCnl(IO (jtV efleetiv:itn•·ll\C!
1
.:

\I!JjêlfC!lL qu;_i;· ll<l

ida riLlÚf lW VOlta, SÓ!lll'HIC OS ._,,~nt:iUle!JtO~
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estabdecülos na f2. a observa cão da tabella n. o i annexa
ao Decreto n." 4885, de 5 de FeverPiro de 187:!. E', pcrtanto,
in(~ispensavci quo v. S. providencie solJi'e a restitui(·iio da
imllortanria e:.;cedent3 ú qne devia ter sido paga ao i. 0 Tenente
HcDriquc Fausto Bc:haJ:J.
Deus Guarde a V. S. -Eduardo de Andrade Pinto. -Sr.
Contador da Mnrinlw.

0.-; li nos t.lcstinados

ao~

'

termos tlc tiancas criminaos

1~aoamcnto tfo""s,~:llo .

cst:io isentos tio

.\Iiuistcr!o dos Ne~:ocios da Fazenda .-Hio de JancirJ em
1\J de Julho de 1878.
Gnspar Silveira l\1: :-Lins. Presid,•nt<' do Tribunal do Thcsom·o
.X acionai, cOiumun:C::l ao Sr. InsJH'ctor da Thcsuuraria de
Fazenda da Provinch de S. l'curo do Rio Grande do Sul que
1lca :1pprovado o actr de que dá conta em ollicio n." 79 de 8
rle l\Iaio ultimo, l'Jll lirtudc du qual resolveu, em sessão da
Junta c ~u:Ure cousui:a llu Colledor das Hendas Geraes do município da EucruziJ1wda, que os livros destinados para os
termos de tiauças n·;uJitwes estaYam isento~ do Jlagmueato do
scllo, ú vista do disjJosto JJO *!L o do art. ii:i do Hegu!mncnlo
anne.\o ao Decreto c." lt505 de 9 de Abril de 18í0.
Ga8pll1' Silt:t•ira :Jfartins.

x. 't:;:;.- Fi\ZK\'n.\.- E~' 10 n1:

s,1das em

JI:LIJO ll~>

um.L

continua~·ão .

.iiinislcrio do~ i\" cgoeios da Fazcn,!;J. ~ Hio de Ja .teiro em
19 de Julho de 1878.
Gaspar Silveira l\iartins, Prcsiucnte do Tribunal do Tllcsuuro National, dcdara aos Srs. Inspe~.:tores das Thesourarüls
de Fazenda, de accàrdo com a ordem expedida nesta data á
de Pernambuco, que as provisões de Vigarios enconnnendados, ainda quando passadas por um anno, estão sujeitas ao
JlecisOes de !Si8.

~I
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sello proporcional de dous por cento, na fórma do disposto nos
arts. 4. • e 5. o do Regulamento annexo ao Decreto n. o !1505
de 9 de Abril de :1.870, visto não poderem ser consideradas
interinas; mas as que forem passad:1s em continuaçiio, as
quaes não são mais do que uma reconducção, só devem pag-ar
o sello fixo, por lhes ser applicavel a disposição do § i." do
citado art. 5. o

Gaspar Silveira 1lfartins.

N. !136.-IMPERIO.-

E~l

:1.9

DE JULHO DE

1878.

c\o Director da Faculdade de ~icJicina da Bahia.-Declaraquc não uevc >c r
aceita a c_::~_ção de rato para a posse de empregos puhlicos.

Ministerio dos Negocias do Impcrio.- Rio tlc .Janeiro em
Hl de Julho i!c 1878.
Foi presente a Sua l\f(lgestade o Imperador o offieio de V.
S. com a data de H de Dezembro do anno findo, remettendo
competentemente informado, o requerimento em r1uc o Dr.
Romualdo Antonio de Seixas Filho, Lf\nte substituto da seccão
de sciencias accessorias dessa Faculdade. recorreu para o Governo Imperial d~1 decisão pela qu:1l a Congmgação recusou
admittir o advog·ado Manoel Corrêa Garcia a prestar juramento
e tomar posse daquelle lugar, em nome <lo mencionado
subsLituto, á vista elo doeumento, que apresentou, em que
mostt·aya hnxer prestado c.:ução de mto no intuito de supprir
a procurução, que não recebera, passada na Côrte, e em que o
recorrente lhe conferia os nccessarios poderes, segundo se
allega no dito requerimento.
E o mesmo Augusto Senhor, Considerando que, comquanto
aos Lentes das Faculdades do Impcrio seja permittido tomar
posse dos seus Jogares, por procuração, como se resoh·eu
sobre consultn !la Secção dos Negocias do Imperio do Conselho
de Estado de 26 de Fevereiro de 1857 e por outros actos do
Governo Imperial. todavia nüo <leve ser aceito para a posse de
empregos publicas o cit:-~do meio suppletorio, Manda declarar
a V. S. que acertadamente procedeu a referida Congregaç3o.
não admittindo semrlhante caução, e portanto não póde ser
attendido o recurso daquelle substituto.
Deus Guarde a Y. S.- Carlos Leoncio de Carvalho:- S1·.
Director da Faculdade de Medicina da Bahia.
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N. 137.-IMPERIO.-EM 20
Ao ln:-;pet.;toL·

G~ral Ua Instntcçi"h pdnn,ria

DE JULHO DE

1878 ..

c se:·undaria do municipio da

Côrte.- Declara que os ·Professo•·es tio ImperialCollegio de Peuro II podem
s·:-rdr gratuitamente nos e::;tabclccimentos de--in5-trucçito popular.

Ministerio dos Negocias do Imperio.-Rio de Janeiro em
20 de Julho de 1878.

lllm. e Exm. Sr.-Com o ollicio dessa In~pectoria datado
de 10 ue Abril do corrente anno foram-me pre,;mlles os qu<>
á mesma Inspectoria dirigiram os Drs. Josti Manoel Garcia
Professor da ex ti neta cadeira de portuguez do 2. o anno do,
externato do Imperial collegio de Pedro li, e Guilherme Henrique Theodoro Schieffier, Professor de g-rego do ·dito externato, consultando, o primeiro, se, á vista do que t.l.ispõem o
art. 52 do H.egulamento annexo ao Decreto n. o ::!006 de 26: de
Oatuliro de 1857, c o Decreto n. o 4,035 uc !:, de Dezembro de
18ti7, estava inhibido àe co,1tinnnr a dirigir, sem eslipendio,
as e:;colas nocturnas de adultos e industrial ll.a Sociedade Auxiliadora da Industria N;!cional e a exercer o magisterio,
lambem gratuito, no Imperial Lyceu de Artes e Olficios, c ped.indo o segundo que se lhe permitta continuar a ensinar
particularmente a lingua latina, para o que, segundo allega,
obteve licença em i859.
Em solur;ào uatJUclle officio declaro a V. Ex., para seu conh.,cimento e devida cxecur:ão, que os Professores do referido
eollegio putlcm ~ervir gratuitamente nos ~~stabelecimcntos de
iJJ~tnw:üo popuh1r> da natureza dos supramencionados; bem
atS~Íill que a indieada prdeJL(;ão llu Professor Dr. Guilherme
:SdlieJller é coutr<ll'ia ús cit<uhis dispo~ições, em virtude das
trtacs cadueou a alludida licenr:a, c, portanlu, não ptide ser
attcnllida.
Deus Guarde a V. Ex..-Carlos J.eo.ncio de Carvalfto.-Sr.
inspector Geral da Instrucr;ão primaria e secundaria do nmuicipiu da Curte.

N.

4,38.-niPEHIO.-E~I

20

OE Jt:LHO DE

1878.

Oin-·dor ,la E;:;cola PoJylcchniea.- Declara t{U~ as approYaç.ües plenas
cxi;_;úL..ts dos candidato~ ~i defesa-de thesL's para obterem o grão Ue Doutor
st'1 SI' rcfcrf'm ús Jl~.lteri:ls
dill"ercnteS l'adciras Jo e urso especial em
qnc os mes:uos ranrli:l<.Jtos lJfl'loadam o refcri!lo g1:w.

:\(j

aas-

}!inisterio dos Xegocios tlo Imperio.-Rio uc Janeiro em 20
de Julho <lc i878.
I!lm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex .. em solw:ão do seu
oficio de 6 do corrente mez, que bem interpreto·u V. Ex.,
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ue accõrdo com o parecer da Congregarão dessa escola, a
ultima parl~ do art. 67 dos estatutos por que se rege a mesma escol11. en<enilenclc que as approvac:ões vlenns )Jelo citado
artigo exig·ida~ dos c:iJHlidatos ú defesa de the~es para o;Jterem
o grüo de :lomor sóS') referem ;ís mDterias das rliffer··1tcs
C:ldOii'aS dJ CUí'SO CSJ;CCial em que OS llleSI:lOS CtlJH}ÍÚ<ttOS pretendam o :·ef'el'ido gT:'.o, visto estar semellwnto interpre:ní·iío
de harmonia ('Om a 10tra e espírito daqnella disposic;iio, a
qual aliás nenhuma ;;pplícac;iío tem :\s npprovações do cur,;o
geral, q_ue é considerado um preliminar commnm a todos os
outros.
Deus Guarde 'a V. Ex. -Carlos Leoncio de Cal' valho. -Sr.
Director da Escola Polytechnicn.

:X.

!~:l9.-Ii\IP2RIO.-E~1

2U

DE JULHO llE

1878.

Ao Director tia Escola Polytcdmica.- ApproYa o aclo pelo •tnal a Congr~

gar,ão rcconlwceu nos Bachar~is pelas cxtinctas ~yolas Ccn~ral c Militar o
dü·Bito Uc pretcnUerem o grão de Doutor c.m scicndas phy~lca~ c natural's
<JUC ~onfcrc a Escola Polytcchnica.

Mini:;terio elos Negocios tio Irnperio.-Hio
20 de Julho de :l878.

4e

.l<meiro em

lllm. e Exm. Sr . ....;,...Jnformnndo, em officio do L ·o do corrente mez. a representação que varios Bachareis e nlnmnos
dessa esc c. la dirigiram ao Governo Imperial contra o ~cto pelo
qual a Co agregação reconheceu nos Bacharcis pelas extinctas
escolas Central e Militar o direito de pretenderem o grão de
Doutor en sciencias physicas e naturaes que confere a Escola
Polytechnica, cxpoz V. Ex. os fundamentos daquelle ac to, ele
accôrdo c 1m o parecer do relator da 2." commissão de ensino
~~com a rr.esma Cong··egaç1io que, ouvida srgundn vez, confirmou se~1 voto ant-:rior.
A' vist<. do que dispõem os arts. 150 dos estatutos c 20 do
Regulammto especial de 9 de Novembro de i8i5, appro.,·o a
deliberaçf<o do Cong: egação.
O que declaro a V. Ex. para seu conhecimento e de·< do>
.effeitos.
Deus Gu:~rde a V. Ex.-Cm·los Lroncin de Cartnlho.-Sr.
Dirccror dn E'rola Pol ytcchnica.
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N. ~íO.- FAZENDA.- E~l 20 DE JULHO DF. 1878.
Os Offil'iaes rcformaU.os não podem exercer empregos no
Fazenda.

Minist~rio

l\1inisterio tio~ Nego do,; da Fazenda.- HiG
20 tle Jdho de 1878.

Janeiro em

dt)

da

Illm. e Exm. Sr.- Accusando o recebimento do snu otlicio
n. o :ii de 29 de Maio ultimo, no qual V. Ex. J.lle communica
ter demittido, pot· portaria da mesma unta, Antonio Joaquim
Corrua de l\lattos do Jog-ar de Administ.-ador das Capatazias
da Alfandega dessa província, e nomeado para o referido
Jogar o Tenente-Coronel Vicente Baptista de 1\!iranua, eabeme declarar-lhe que, se o nomeado é (11lkial reformado do
Exercito, não pódc exercer emprego e~ll Heparti·.~ão deste
Min'ster:o, :í vis\ a do dispo~ to no' Decreto:; 11. o Hi:3 de 6 de
Abril de 1868. art. fi, e no H7:i rlt> 6 .I e !.laio co mesmo
anno, art. 10.
Deus Gtrarde n V. Ex.- Gaspur Silveira Jlartins.- _\.'
S. E\. u Sr. Presidente Lla Pruviucia tlo P<ll'Ú.

N. !.l,'d.- FAZENDA.- E~1 20

DE

Jt:r.no nr-: 1878.

Communica I(UC forum eoncc<lidos ao< raporrs da rmp<'Cla denominaria
• .Marchant< Linc of Brazil Stcamers, os farores de 'JHC gozam o• p3'Jllrtt'.' da linha de Southampton c outros.
-·- -

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
2ú de Julho de 1878.
Illm. c Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para os fins
convenientes, que foram concedidos aos vapores dt' empreza
denomir:ada ,, Marchants Line of Brazil Stearners • que
nayegam entre o porto do Rio do .Janeiro e New-York com
esca 1a por Pernambuco c Bahia, os mesmos favores de que
gozam os paquetes Lla Real Companhia de Southampton e
Messageries Maritimes, conforme requereram os respectil·os
Agentes.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silvei ta Martins.- A' S. Ex:.
o Sr. João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

326

DECISÕES DO GOVERNO.

N. 442.- FAZENDA.- E~l 20

DE JUUIO DE

i878.

Sobre pa;rament~ de pas_sagens ~a•las nos vapores da Companhia EspiritoSan!o e Càmpos a r:_tiralitcs cearenses.

Ministerio dos Negocio:; da Fazenda.- nio de .Janeiro em
20 de Julho de i878. ·
rum. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex. que nesta Llata
approvo o act~ pelo qual a Presidencia da Província do
Espírito Santo, segundo deu conta em otlicio n. o 12 do 18 de
Junho ultimo, autorizou a Thesouraria de Fazenda da me~nw
província para pagar as passagens concedidas nos vapores
da Companhia Espírito Santo e Campos, ao' retirantes cenrcnsos
com o abatimento de 30 "/o sobre os prcf)os uwrcados na
respectiva tabella, como se pratica com os om1grantes
europeus.
E, não tendo ainda aquella companhi? t<lbclla approvada
pelo Governo Imperial. julgo conveniente l1;mbrár a V. Ex.
a necessidade de ser supprida es~n lacuna, adoptnndo-se as
tnxas mínimas pelas qn<lcs se lla de regular o pn~wmento d;!~
passagens mandadas abonar por contu do Estado, a bordo
dos vapores a ella pertencentes, ;;ttcndenuo-se a (jW) ,, ~mb·
vencionada pelo Thosouro e tendo-se em vista o maior desconto que deve haver nas quo forem dadas a emigrantes e
retirantes cearenses, cu_jas cond;çõcs s1~ achalll equiparadas,
o convindo, outrosim, que taes passng-cns ~r) seja;n png-:!s
nesta Côrte, onde é a séde da dita r:omp:1nhia, a exemplo do
que se procede com a dos paquetes das linhas do norte ~~ do
sul.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silvei/:J, }rfartins.-A' S. Ex.
o Sr. Jotío Lins Vieira Cansansão de Sinim!Jú.

N. 44:3.- FAZENDA.- EM 22

DE JULHO DE

i878.

Sohre isenç;1o do St!llo lixo 1h' 200 rl· is dos r:ord,ccimcnlos passados ao~
contribuintes do l\~~~~t.e-Pio Geral de Econom~a do.~ Senidores do E~t~do,
rt~sideniP-S na. C1irt.e!

Ministerio dos N1'gocios da
22 de .Julho de 1878.
Jllm. c Exm.
seu otncio de i2
t.lo sello fixo tle
'l'hesonrnrins aos

F:lZf'IHla . -

Bin f!t! .Taneit·o· e111

Sr.- Communico a V. Ex., em resposta ao
do corrente mez, fJUt' a isen1.·iio do itHpostn
200 réis nos conhecimentos passados flt'las
contribuintes n~sidenles lias provinrins. 110
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acto de pagarem as respectivas quotas trimensaes, a que são
ourigados pelas leis organicas do Monte-Pio Geral de Economia dos Servidores do E!itado, fica extensiva aos contribuintes residentes nesta Côrte.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspal' Silveira Martins.- A'
S. Ex. o Sr. Presidente do Monte-Pio Geral de Economia dos
Servidores do Estado.

•
N. Mlí:. ~FAZENDA.- EM .22 DE JULHO DE i878.
A "Ordem n.o 32" de 3 de Outuhto de 48<;6 é applicavel aos que adquirirem
todo ou parte de terrenos de marinhas, e não aos que os possuem ·com
titulo legal.

:trlinisterio dos i\"egocios da Fazenda.- Rio de Janeiro r.m
22 de Julho de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesolll'o Nacional, communica ao Sr. Insper.tor da Thesouraria
de Fazenda da Província de Pernambuco, para os devidos
effeitos, que o mesmo Tribunal resolveu deferir o requerimento .. transmit!ido com o seu officio n. 0 103 de 23 de Maio
~11timó, em que o Dr. José Bernardo Galviio Alcolorado reclamou contra o acto da mesm~1 Thesour:aria que obrigára-o
:1 mandar proceder a nova mcrlição e a tirllf novo ti tu lo de
aforamento do terreno de marinl1a n. o 87 C, pelo facto de ter
sido desmembrada umu parte delle, :1fim de ser applicada
pela Ca1uara Municipal do Rt~cife para logradouro putJ!ico;
visto que a Ordem- n. 0 32'1 de 3 de Outubro de :1.856, em que
se baseou o referido acto, é applicavel aos que adquirirem
todo ou parte de t:les terrenos, ~ não aos que o:; possuem
com titulo legal.

Gaspar Silveira Martins.

N. 1Mi. -FAZENDA. - EM 22

DE JULHO DE

:1.878.

Commnnica ús Thcsourarias de Fazenda qu:! os Agentes Consulares do
hnperio foram dispensados t!c rnl.Jrirar os couhccimcntos de carga dos
~1avios [t vckt.
-

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de .Janeiro e~~~
de Julho de i878.
~:... ... " :·;·.:c~
_-;/. ( ~'A D' v
'':f
Gaspar Silveira ~Iartins, Pres!dentn do TriLuuãr ílÓ\ ·Í1'ie,.
souro Nacional, commuuica aos Srs. Inspectore.r~thesou,/;~

..............
:::~~

/

.-,.:. ,::·., '

.. \ .. ~
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r;on:Jt:iO.

r:1rias de Fazenda, para ma intclligenl"i;l, c p:lrt'l o fazen·m
constar aos das respectiv~s Alfandegas, ljne, por deliberação
tom~da. ~~bre o officio do Consul Geral do '3razi! em Liverpool,
n.o 5, lC ~9 de 1\far(~O ultimo, for~rn os 'lgerrt(.'S ·Ülllsulares
do Irr.peno dispensados de rubricar os conhcchwntos de
carga do~ navios de vela; de rendo, r)(lré:n, cc.mo ja prat:c:nn
em reh1rao nos paquetes e outros navios a vnpor. declanJr u
numero do taes documento,; c marear c~da um dcl!es com o
se!Io do t>msu!ado.
•

Gaspa1· Silveim tlartins.

:'i'. M.G.-

F_.\.ZE~DA.- E~!

:22

DE .H:f,f!Q DF.

1R7R.

Di prorimcnto a um rccnrso interposto <lc decisão da .\Jfantlrga da Bahia,
sobre d:l3silica~ão de chales.
~Iini:'terio dos Negocias da Fnzcnda.- Rio de
:22 de Julho de 1878.

J~neiro

em

Gn,par Silveira M<lrtins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communiea no Sr. Inspnctor da Thesouraria.
ue Fazenda da Provinda da Bahia que fci presente ao mesmo
Tribu•1al o recurso de revista transmitti~o com o seu officio
n. o ti:l. de 1;J de Maio ultimo,interposto por' Teix2ira Queiroz
& Hassdmann, da decisão da Inspector a da Alfandeg:a da
dita pro\·ineia, que mandou cbssificar na 2. a parte do art. 551
da tarifa e:n vigor, como< chales de nwrim •, sujeitàsü taxa
de 16:':00 o kilogrmnma, n lllercadoria c;·nllda em uma caixa
com a maca T. G. H. n. 0 10, lJUC suhuH•ttcram a despac!w
pela nota n. o 10.11 de ;) de 1\'Iar(:o do l'Orrcnte anuo, como
" chales de algodiio grossos ordinarios ", p<1ra pagar a taxa de
800 rt•is o ki logram ma.
Considerando que a mercadoria de qlle se trata tem sido
~empr·~ despa~:hada com esta ultima clas6illcaçãa;
Cons!dcrando que a tnxn de ib200 exi~ida pela Alfandcg·a
é contraria á estabcll'cida na primeira p !tte do mencionado
artigo, rlando-se assim viola0iio d(~ lei, 11reYista no art. 761,
§ 1. ", do ilPgulamento de 19 de SetemiJr.:J de 18GO :
He5clveu o referido Tribunal dar !lro·ri•IH:llt(J ao recurso,
afim •l~ '"~r a mesma mer(;a!lor!a dCSJJal Lada com a clas~iíl
cação uuta pelos r;;conn:co~, c rcstitt:ir-; )-Jhes o cFW de mnis
pagur;!in.

Ga:spar Silceira J}!artins.

329

DECISÕES DO GOYERXO.

N. M7.- FAZENDA.-Ei\1 22

DB JULHO DE

1878.

A~

contas as~ignadas a que se refere o art. {.o, Ln. cLvssc, da Regulamento
dé.. 9 d.c Abril do i8i0 sio as quo constitr~em uma obrigaçã0 por parto do
Jcvedol', mHs nüa as a.ssigna.das e datallas pelo fo.rneccdor.

Mini~tcrio dos N egocios tla Fazenda. :22 dt! .Julho de 1878. ·

Hio de Janeiro em

Gasvar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, deelara no Sr. Inspector da Thcsouraria de
Fazenda da Província do Ceará, em resposta ao seu officio
n. o 4:Jdo L o de Junho ultimo, que não pó de ser approvada a
sua decisão mandando cobrarsello proporcional das éontas datadas e assignadas, apresentadas pelos fornecedores para pagamento dos gcneros comprados por ordem da Presidencia para
soccorros publicas; visto que as contas assignaàas a que se
refere o art. 1. o, 1. a classe, do Regulaucnto annexo ao
Decreto n. o 4505 de 9 de Abril de 1870, constituem uma
obrigação por parte do devedor, e estão por isso sujeitas ao
sello proporcional, mas, nas de que se trata não ha essa
obriga<;ão, pelo que só devem pagar o sello fixo.
Gaspw· Silveim Jfartins.

N. 448. - F~\ZEND~L - E)! 22

DE JULHO DE

1878.

Communica <Jllü foi prorogada por trcs annos a permissão concedida a
Haphael Reys para o commcrcio de importa~ao e exportação pelo rio
Ig<i ou Potomayo.
-Ministt~rio dos .Negocias da Fazenda. -Rio de Janeiro em
22 de .Julho de f878.

Illm. e E\m. Sr.-Commnnico a\'. Ex, para seu
conhecimento o o fazer constar il Thescurarla de Fazenda
dessa provinci::~, que, em deferimento ao que requereu o
subdito columbiano Raphael Rcys, na petição transmittida
pelo .Ministerio dos .Negocias da Agricultura, Commercio e
Obras Publicas com Aviso de 30 de Junho ultimo, foi prorogad~ por tres annos a permissão que obteve do Governo Impenal, por igual tempo, para fazer o commercio de importação
J)eci='ües de i8i8,

'-2
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e exportação de mercadorias, pelo rio Içá ou Potomayo, entrr.
os portos do Amazona~ e os do territorio interior da Republica ~a Colombia; observadas as lnstrucl}ões expedidas a esse
respmto em 2 de :Setembro de 1875.
Deus Guarde a V. Ex. -Gaspar Silveira Martins. -A'
S. Ex. o Sr. Presidente da PrOI'incia do Amazonas.
Ins1;rucc;:ões para o commercio enb•e os portos
do A1nazonas e o in1;erior da Re(lublica da
Colombia~ pelo ~·io Içá ou Potomayo.

Art. 1. 0 E' permittido a D. Raphael Réycs, ou á casa
commercial em que é associado na Republica da Colombia,
transportar, durante o prazo marcado no art. iO destas
instrucções, em n:1vios brazileiros, a vapor ou ú vela, de
qualquer dos portos em que houver Alf:mdega ,ou Mesa de
Hendas lwbilitada, d~;, Pmvin<~ias do Parú e do Amazonas
para os daquella Republica e suas vizinhanças, pelo rio Iç:i
ou Pctomayo, e vic<~-versa, os generos e mercadorias de producção e manufactura brazileira, ou dos Estados limltrophes_.
em que lhe convenha commerciar.
Os ditos p:eneros e mercadorias ni:o serão sujeitos ao pagamPnto de direitos algun:; de 1mportaçiio, exportação ou cxpPdiente, nos termos dos arts. 512, § 27,-635, §{.o, n. ti. do.
Uegulamento de !9 de Setembro de 1850, e art. r.~,.",§ 27, das
Disposições Preliminares da Tarifn em vigor, nem :í caur;,iio
de que trata o art 62~ do dito requi:Hnento. Estas i'enr:ões,
porém, emquanto não forem celebrados com a Republica da
Colombia quaesquer ajustes que lhes garantam maior àurar:iio,
só terã:) vigor pelo tempo que o Goyerno Imperial julgar
conveniente (arts. 5H e 636 do Regulamento de :l9 de Setembro de !860, e, art. 2i, paragrapho uni co, do Hcgulamcnto
!1. 0 3920 de 31 de Julho de 1867).
Art. 2." Na margem do rio lç:í, onde j:i existe um destacamento militar brazilniro, ou no ponto que for julgado mais
conveniente, haverá um Posto Fiscal, cnoarrcgado de visitar
as embarca(;ões que subirem e descerem o mesmo rio, examinar os papeis de bordo, verificar a sua carga, e dar os
certificados de que tratam os arts. 3. e 8.o
Art. :3. o No despacho das mercadorias nncionaes, que se
destinarem ao territorio colombiano ou dos Estados proximos,
se observarão :Js mesmas regf'éls e form;:iidades estabelecidas
para os demnis rlespaclws de exportação, menos o pagamento
de dirêitos. Todavia, os concessionarios assignarão termo de
responsabilidade por este pagamento, se dentro do prazo que
lhes fõr marcado niio al)reseutarem certificado da Estric~lo
designada no art. 2. o,
lerem as mercndorías despachadas
nas Alfandegas do Imperio transposto a fronteira.
Art. 4. o No despacho de importação das mercadorias, que
dr.~ccrem peJo rio Içú, proceder-se-ha tambem do mesmo
mudo que para os demais despachos de igual naturezn, menos
0

0

de

•
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o pagamento de direitos. Os navios d'ahi procedentes serão
visitados no Posto Fiscal que se estabelecer na fronteira bra ·
zilcir<1, onde se verificará se a carga que trazem é ou ni\o
toda de producção c manut'actura dos Est~dos limitrophes.
Não havendo duvida, o Encarrega<lo do dito Posto visará
simplesmente .o manifesto, c deixará a embarcação seguir seu
destino, tomando nota de sua passagem e carga em registro
proprio. ·
No caso contrario, fará no manifesto as obsen·a(:õcs que
lhe parecerem necessarias, para serem tomadas em conside. ração pelo Chefe da Repartição Fiscal do porto do destino da
cmbar:;ação.
Art. 5. 0 Os generos similares ao~ de producção c manufactura nacional, que descerem pelo rio Içá, com destino a
serem exportados para fóra do Imperio, serão sujeitos ao despacho e mais regras estabelecidas para o commercio de tr<msito nos Regulamentos das Alfandegas, e niío jJOdf~rão ser
recolhidos. a armazens e trapiches particulares, salvo SG os
respectivos donos ou consignatarios resolverem despachai-os
para consumo no Imperio.
Art. 6." Os generos de producçiío e m:mufactura dos E~
tados limitrophcs, que se despacharem para consumo no Imperio, só poderão ser reesportndos para outros paizcs pagando
os direitos de cxportaç~o a que sejnm sujeitos os similares
:nas pautas das AI fandegas lJrllzilciras.
Art. 7. • E' igualmente permittidD a D. Hnplwd Réyr·s. on
a seus associados. o commercio de tramito ch~ mercadorias tle
protluc~·ão e maÍ:mfactura de outrus Estados r;ue não seja111
limitrophes, independentemente do pagament. tlc qual'squer
direitos nas Alfandegas do Imperio; comtaato que no seu
despacho se observem tami:lem ~s regras a que, pela l~;glsla~o~o
em vigor, é sujeito o mesmo commercio; sendo a cnução de
qtw trata o art. 62i do Rflgula.mcnlo de 19 tle Seteml!ro de
1860 substituída pelo termo de resp<msahilidafle exigido no
ar L 2." das InstrUt:cões de 24 de l\iaio de 18i0.
As mcrcndorias estrangeiras, que jú tenham pago uireitos
de consumo no Imperio. poderão s:•r reexportada~ para os
Estndos limitrophes sem mais formalidade:' além da guia de
ucspacho, para ~e yerifi~tar .a idenlidade dos volumes e suas
marcas no Posto Fiscal da fronteira ; mas não se r!"stituirão,
por esse facto, os referidos direitos (art. 6~0 do ncguhmento
<lt~ i9 de Setembro de 1860).
Art. 8. 0 Os volum..:s, com mcrcadori~1s estrangeiras, n:lveg·adns por transito dos portos jmnileiros u~;·a o interior da
Colombia e Estnuus limitrophc~, 'eriio sujdtos ao~ ex::~mcs
que o Encarregado do Posto Fi<'cal da fronteira, em I~:á, julgar nccessnrios, :1fim de 1erificar se o;ão os mesmos q no eonsLarem do respecti~·o despacho, e dar certidão de san pns,.:agmn
pdo dito Pos1o para ;mnul!ação d·:, termo ex:gido no ~:rtigo
antecedente.
Art. 9.o No caso ue duvida a respeito da identidade das
mer~adorjas que forem importn<las ou exportadns pelos l'!Jlleesswnanos, sob o fayor da isenção de direitos de consumo
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ou de exportação, ficnm ella~ sujeitas ao pag::~mento dos direitos que lhes competil'em, salv-os os recursos garantidos
nos Regulamentos Fiscaes.
Art. 10. A concessão de que tratam os arts. 1. o e i. o é,
por cmqunnto, feita un:('amente :í pessoa ou casa commercial nelles mencionnda, '} durará por tempo de trcs an:1os, n
contar da data em que Fe despachar no porto do Pará ou de
Mar.úos o primeiro carreg-amento para a Colombia; mas o Goveruo Imperial se reserva o direito de restringil-a a rnenOl'
prazo, c mesmo de cassal-a, se derem-se abusos por parte do
concessionario, ou outras circumstancias que tornem necessaria cssn medidn.
Emquanto niio for franqueada por Decreto Imperial a todas
as bandeiras e indivíduos a navegação do rio Içá até á fronteira.do Imperio, qualquer outra emprcza, que se proponha
cornmereiar em sua~ aguas, dependerá de licen~a especial do
l\Iinisterio da Fazenda.
Art. U. Fica, outrosim, entendido que a sobredita concessão é feita no presuppsto de que a Repuúlica da Colombia
nenhum embaraço lhe oJporú na parte do rio Içil que banha
o seu territorio, c porque é solicitaria por um cidadão co Iombia:10, como medida provisoria no interesse reciproco dos
dous Estados.
Se, porém, taes embaraços apparecerem, dos quaes resultem prejuízos para os carregadores, Commandantcs, donos ou
consignatarios dos navios, nenhum direito lhes assistirá de intentare~l qualquer ~ec_Inmação pat·a haverem do Imperio a
reparaçao desses prejmzos.
Art. i2. Na falta de navios hrazileiros, 110derão os concessionarios obter dos Inspectores das Alfandegas do Pará A
Manáos permissão para fretarem navios de outras naç~ões.
nos casos previstos nos arts. H, i2, i3 e i~ do Regulamento
n. o 3920 de 3i de Julho de :1867.
Art. :13. O Encarr-:'lg:l.do do Posto Fiscal, em Icá, e os Inspectores das Alfandegai; poderão, sempre que j ulg·arem convcnieate, mandar fechar e sellar as escotilhas das embarcações
que descerem com carga pelo dito rio, se a procedencia desta
for duvidosa, ou subiram com aqnellc destino, levando a
bordo, por transito, mercadorias estrangeiras cuja introducção no Imperio seja sujeita a direitos de consumo.
Art. i4. A navegação e o commercio entre o Imperio c a
Republica da Colombia, pelas vias fluviacs da Província do
Amazonas, são sujeitos üs disposições dos Regulamentos em
vigor nas Alfandegas, ü especialmente ás do Regulamento
n.o 3920 de 3i de Julh·~ de i86i em tudo quanto lhes sejam
applicaveis e nüo va i e)~presso nestas instrucções.
Rio de Janeiro, 2 de Se'embro de :1.875.-Barão de Cot~yipe.
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N. M9.-FAZENDA.- EM 23

DE JULHO DE

1878.

0

Pe•·mitl<l a yenda em hasta pu!:Jiica do predio n. 8 da rua do Areal, edilicad:> cru terreno de dominio tlircclo ela Illma. Cr:.mara. l\{un:cipal ,de,'enJo,
porem, o arrc1uatante solicit:u no Thcso.1::o o competente titulo Jc
sub -cmphyteutu.

Ministorio dos Nogocios da Fazenua.- Rio de Janeiro em
23 de Julho de 18í8.
Estando verificado que o terreno da rua do Areal, em que
se acha construido o predio n. o 8, é do domínio directo da
Illma. Camara .Municipal, e que D. Francisca das. Chagas
~autos, Fernando Agostinho de Souza e :Mello por ca!Jeça de
sua mulher e Or. Ezequiel Corrêa dos Santos, vi uva e herdeiros do Hnado Ezequiel Corrêa do3 Santos, donos do dito
predio, são sub-empllyteutas do Thesouro com tolerancia e
. sem opposiçiio da mesma Camara, qwJ as,;im ratiticou a sabemphy!eu!icação, nenhuma opposiçiiv tem o Thesouro a fazer
ii que seja levada a effeitJ, em leiliic publico, a vtnda desse
predio, precedendo licença dessa Camara, a quem compéto
não só o laudemio devido pela transfcrencia ·1ue se der, cemo
tambem os fúros que se forem vencnndo d'aqui por diante.
E para que se possa saber o quantum do fôro devido, sirva-se
a I lima. Camara remetter a escriptura ou titulo,. em virtude
do qual foi elle estipulado ou esta!Jelecido.
E por esta occasião se lhe communica que lit!ando os proprietarios uo mencionado predio considerados su!J-emphyteutas do dito terreno, deveriio solicitar no Thesouro o:;
respccth·os titulos.

Gaspar Silveim Mrwtins.

•
N. 450.- FAZENDA.- E.11 ::!:3

DE JuLHO DE

1878 .

.:.\.:: nomcaçõf's J.c servPntuarios dr. oDirios clr. jn:;th:a. para ~rrdrrm durante
a r.ida. t.los Yitalidos. estlo sujeit:i:-;--::ta~-rm!loslos marr.:ldO"- no :ut. :í. 0 J.o
Regulamento de 9 de Abril ,;~ 1870.

•

Ministerio dos Negocios da Fazm.Ja .-Rio de Janeiro em
2:l dr Julho de 18í8.
Gaspar Silveira Mar-tins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspcctor d:t Tllesourar!a uP
Fazenda da Província de Pcmambuco que o meww Tril.Jmwl
resolveu indeferir a ree!<Jmaçfw feita pelo Bacharel Antonio
Annes Jacome Pires, no requerimento tran;:;mittido com o SL~ll
oillcio n.• 5 do 8 de Janeiro do corrente anno. contra a decisão
da. dita Thesouraria cónfinuatoria do :.teto da Íl.cccbedoria, que
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lhe cobrou pela sua nomeacão para o log-ar de Tabellião Publico da capital, durante a· vida do respectivo serventuario
vitalício, Francisco Baptista de Almeida, sello e emolumentos
de nomeação temporaria, e não de exercício eventual como
pretendia o re1:lamante, visto que, por Aviso de 12 de Fevereiro
ultimo, jú foi dech1rado que os set·vcntuat·ios nomeados para
~ervirem dt~rau:c a vida dos vitaiicios, estão sujeitos ao pag-amento dos 1m postos mnrcados no art. 5." do Regulamento
annexo êiO Decreto n." !],505 de 9 de Abril de 1870.
Gaspa1· Silveira llfartins.

N. !j,5i.-GUERRA.-EM 23 DE JULHO DE f.878.
Hctluz sómcntc a dous os lh·ros de ponto Uos empregados llos Arscnac~
de Guerra llo I:npcrio, um ·para os empregados militares c outro para os
dvj~.

Circular.-Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de
J:mc.iro, 2:3 de Julho de 1878.

Illm. c Exm. Sr."'-Sendo convcninnte para a boa marelw
llo sun·iço c rcducção da despeza que no Arsenal de Guena
tk~sn pmvincia S(~j<l ndoptadn a medida que nesta data s1~
111and:t por nm (:xecuçãu no Lia i'roYilwin da Bal:i:l. lilllilaudo 05 ii\TOS de assi;.matura de prnsew·a OU ue f!IJUtO dos
~'ll1Jlregados súmenlt~ a dons, um paru os Pmpreg·adu~ milita>t~s c outro panl o~ civis, <U!Uclln encerrado iwlo Director
ou seu Ajudante e este jJCio Secretario. e dcvendD ambo~ s:T
• ~-:uardados na Sec;l'illnria. nssim d8clam a V. E--..:., ;1ara sr·u
c;onhecimcnto e :1fim de qw~ expeça SU<b orcl(ms n;·s~e senLido.
Deus Guarde" V. Ex.-l!farqnez da Herval.- -Sr. P•''~si
t!ente da Pruvinci:J de ...

•

N.

i.):Z.-BIPERíO.-ii:~r

23

DB

w:,:w

Dlc

1878.

Ao Di1·ector <la Facultladc de Direito de S. Paulo.- Mantem a <ledsiío i:on~l.antc do AYisô de~; de Setembro de i8i0 sobre a épuca em que devem
,·eriücar·se as dr.fesas de t.hPses.

2.a Directoria .-:Ministerio dos Negocios do Imperio.- Rio
de Janeiro em 23 de Julho de i878.
Illm. e Exm. Sr.- Em re>'oosta ao officio d~ssa Directoria
de 23 de I\Iar~o ult!mc, declai·o a V. Ex. que, attendendG á
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regularidade do ensino, tenho resolvido manter a decisão
constante do Aviso de 27 de Setembro de !870, o qual determinou que as defes::ts de theses su lizessem depois do encerr;Jmcnto das aulas no fim do anno, ou no pl'incipio antes du
come<:o d11s tralw!hos lectivos, c que se marcasse~ a época de
taes defesas de modo que não se interrompessem aquelles
trabalhos.
Dsus Guarde a Y. Ex.- Carlos Leoncio de Carvalho.- Sr.
Direetor da Faculdade de Direito do Hecifc.
Deu-se conhecime;1to ao Director da Faculdaue de Direito
de S. Paulo.

::'\. 453.-l\IAlUNHA.-AVISO

D:S

24:

DE JULHO DE

1878.

Declara que aos Olllciaco emuareado; em navio; consiclcrauos uatcrias Une·
l!:anLc~ ú appliciV8I a dhposigão do art. 2.o do Decreto Ue 2 Jc ~Iar~,o
de 18~8.

::za. Seeçilo.-X. 1196. -1\Iinisterio rios .Ncgocios da Nlarinha.-Rio de .Tandro, :2'1, de JLtlilO d:~ 1878.
lllm. e Exm. Sr.-Em officio n.o 6í7 de 2 do corrente pediu
V. Ex. esclarecimentos sobre o modo por qt1e deve ser computado o tempo de servi\;O dos Otriciaes da Armada embarcados
no encouraçado Çabral, em vista do Asi:;o de 1:1 de :\laio de
1876 e do art. 2. o do Decreto n. o G8~7 de 2 <le .Marco ultimo.
Em resposta declnro a V. Ex .. dt~ nc~;úrdo com o parecer do
Conselho l\;mll, emiLtido em Consulta n o :3706 de i2 do corrente, que, tendo o referido Aviso de i2 àdlaio de i87G inclui<lo o navio, ue que se trata, no numero dos que devinm servir
de baterias lluctuante,; nos portos do Irnperio, porconsideral-o
incapaz de navegar. deve ser npplicavel aos Otliciaes nelle embarcados a disposição do art. :2. o <lo Decreto a·e 2 de l\larço
ultimo, qLw deterlllina que o tempo de embarque em navios
que ni!o puderem navegar não ,;erá contallo para os etfeitos
da Lei n. 0 2296 de lí:i de Julho de it:l7J, § 1. o urt. 8. o
Portanto nãr> s~rú Jeyado emeontu aos lltencionados Officiaes,
como tempo util para promoçi:íu, o qulJ decorrer desde a data
em que o encouraçado Cabml foi comiderado em condições de
innavegabil idade.
Deus Guarde a V. Ex.- Bduardo de Andrade Pinto.- Sr.
Vice-Almirante Ajudante General da Armada.
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N.Mí4..- JUSTIÇA.- EM 24,

DE JULHO DE

i878.

Sobre o excrcicio simultanco dos cargos de Vereador c supplente de Juiz
.Muaicipal.
- - --- -

2.a Sect~iío.- i\linisterio dosNegocios da Justit;a.- Rio lh~
Janeiro em 2!1: de Julho de 1678.
Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., fJUC conforme decidiu no offieio junto ao de n. o 35 de Hl de Junho proximo
Iludo, não podem ser simutaneamente exerciuos os cargos
de Vereador c supplente de .Tuiz Municipnl ( Avisos n. o 592
de H de Dezembro de :1.869 e de :f. O ue Mnio ultimo, nlem de
outras decisões) ; mas sim o primeiro daquelles cargos e o
de Subdelegado de Policia (Avisos n. os i91 de 29 de~ ~Ia io c
4.72 de 26 de. Dezembro de 1873 ) .
Ao Ministerio uo Imperio lransmitto cópia do citndo otllcio,
afim de resolver sobre a incompatibilidade entre os cnrgos de
Vereador c os de Inspector da saude publica e Director Geral
da instrucção publica.
Deus Guarde a V. Ex.- Ln{ayettr Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Provineia do Amazonas.

:LX.ltiiü.- JUSTit:A.-

E~I

24.

DE .JULliO DE

187H.

Sobre o exercício simulta.nco dos cargos de Ycrcatlor c supplcute Uc Juiz
illu~icipal.

2." Seerãu.-1\Iinislt•riu dos Negucios da Justiça.- Hiu de
J<meiro em 2~ de Julho de 1878.

lllm. e Exm. Sr.- Deelaro a V. Ex., Elll respo~la auoHi·
cio n. o 7:J de 2fi do IDP7. proximo pasf'ntlo. r[Ur á vi~la da do litrina do Aviso dirigido ao PresidPntc da Provineia de S. Pe1lrn
do Rio Grande do Sul. em 10 de l\Iaio ultimo e constantt• 1b
cópia junta, deYe ficar sem ~·fl'eito a llestitui<:íio do 1. o c 2."
snpplentes do .llliZ :Mm;ic!:Jal do termo ue Monte AlegTl', os
lfUaes d.;ranlt: o t·xer·cicic uo cargo jndiciarif! serão sulJstituidos no de Vereadores da Camara l\lunitipal.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rod1·igue.~ Paeira.- Ao
Sr. Presidcn!P da Proyincia do Pará.
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K. M:i6.- FAZENDA.- EM 2lJ,

DE JULHO DE

1878.

Sobre o pagamento do imposto de transmissúo de propriedatle de diversas
apolices legadas pelo Bãrão de Siha Gameiro a parentes seus em diversos
grúos.

:Ministrrlo dos Xegocios da Fneuda .-lHo de Janeiro em
2'lo de Julho de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Prcsiuente do TriLunal do Thesouro
Nacional, Llevolve ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda
da Província de S. Paulo os incluso~ papeis que remetteu
com o seu officio n. o 1}8 de i:j de Novembro de 1877, relativos
ú reclamac,,iio dirigida á mesma Thesouraria pela Baroneza de
Silva Gmneiro, na qualidade de inventariantP dos ilens de seu
finado marido, o Barão do mesmo tilulo, contra o despacho
da Collcctoria das Rendas Gcraes da capital, que lhe negou a
rcstitui(.'ito da quantia de ;'i:388,5000, !J:U0 alleg-a ter de mais
pago pela tnmsmissiio de diversas apolices da divida publica
leg;tllas pelo dito Dariio a parentes st•us em di\·ersos gr:ío~; c
declara-lhe, em rcspo:<la :1 consulta que faz no citado officio,
que as YL'rbDs testmnentarias, deixndas por esse fin~ulo, con,;tituern um Yerdadeiro e pnro legado de usofructo, e não
11ma substituição fidei-couuuissaria, como entendeu aquella
Collt,doria ; porquanto, sendo c devendo ser a distincçiio
entre o legado de usorrurto e o de fidd·comrnisso sempre e
invariavelment~ regulada pela intenção do testauor, isto é,
determinada pela fórma da disposiçüo testamcntaria, está
plenamente manifestado ms VürLas quü fazem o objecto
da questüo vertente, que elle niio legou a propriedade das
mencionadas apolices [Js pessoas nas mesmas verbas designadas, com a condição de passarem por mortr dell~s a outras
e silll o usofructo viW!icio a uns e a protn·ielhde a outros;
,[., sorte que os lega tarios instituídos em primeiro Jogar
:tpeuas gozassem da proprit!dade, í:assantlo esta plenamente
~.IIJS seus herdeiros nüo especificados.
Cumpre, portanto, que se cobre actualmente o imposto _de
usufructo, e não o ua núu propriedade das apolices de que se
trata, que serú opportunamente pago pelos herdeiros dos primeiros legatarios, quando Ih r~ pas,;ar o pleno domínio dellas.
Por r;;ta O(:casEio reconimendn :10 _dito St·. Insprctor que
Jet·ida as q uestõ,•-; lllh:' para o futnrn occuiTerrm. sem prévia
t'on~ult:: ::u Th~oc.uro. faeultando ús parks interessada·3 os
r<:cursos le:.!·aes; Yis!o n~:c s-::r licito ;i,, T!:csourari::ts de F<:<z:.•nda CXÍffiÍfCffi~Se de proferir S\:.0:' decisões nos'~·SSüiDptc:;
qi:~~

por força

(lu~ re~pcctivos

rcguJ:unentos Jhes cuu1pre re-

sol r e r, como já fui d:')claraào, entre outrr:s, ].das Ordens n. ~s
i:2!J de 15 ele ::ielemiJro de i8cÍ7, 2.1:,;) de iO de• Outubro de 185:1.,
196 Je 28 de Julho de 185':2, 208 de 17 de Julho de i857 e Híl
de 26 tk Fevereiro de i86i.
Gaspal' Silccim illal'liuô.
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N. 457.- FAZENDA.-E~r 2:1 DEJULIIODE 18í8.
Approva a taxa de I ofo ao mez para o juro dos emprcstimos do .Monte de
Soccorro e de G "/o para os depo,itos da Caixa Eeonomica da Prorincia
de Pcrnamhnco.

l\Iinistcrio dos Negocios da Fnenda .-Rio de Janeiro
de Julho de !878.

Plll

2~

111m. c Exm. Sr.- Communico a V. Ex. que, conforme
propoz o conselho fiscal da Caix<t Economica e l\fontc de Soecorro dessa província no officio que V. Ex. remcttcu por
cópia com o seu, sob n. o 40, de 8 de .Junho ultimo, lica
approvada a taxa de i JlOr cento ao mcz para o juro dos cmprestimos do Monte Jc Soccorro c a de 6 por cento ao anno
para o das quantias dejJosit;tdas na dita Caixa, sendo 5 por
cento para os depositantes c 1 por cento para as despezas eom
o custeio dos mesmos estabelecimentos, na fórrna do art. i2'i
do Regulamento anncxo ao Decreto n. o 55Hí de 18 de Abril
de :l87ff.
Deus Guard!'a V. Ex.- Gaspar SilVt~iraJlartios.- A' S. E\.
o Sr. Presidtml c dn Provin,ia do Pernambuco.

N. 4a8.- FAZENDA.- EM 25

DE JULHO DE

!878.

Os Procurado~es Fiscaes só têm direito a porcentagem da importaneia das
letras cobradas amigavelmente, e nüo das que o forem cxccutimmcnlr·.

Ministerio dos Negocios da Fazendn.- lU o de Janeiro em

25 de Julho de i878.
Gnspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thei'Duro Nacionnl, communica no Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de Pernambuco que o mesmo 'f riJmnal rrsolven indeferir o rrquerimento transmittido ~nm o
seu officio n. o 192 de 22 de OutUIJro de :1877, em qur o Ba •
charel Pedro Affonso dn Mello reclamou contra o ac!o t!a
mesma Thesouraria. rJUn negúra-lhe direito :í porcentngern
corrm:pondentr ao yulor tlas lelras aceitas pelos nrremnt:mtrs
dos ben~ da extincto vinculo tlr. Itambt\, collradas judirinlrnente, funrr-ion:mdn elle r.omo Prormratlor Fi~cal inlerino:
\"isto flllt'. r.omo }Jt)Hl r.ntt~ntleu a Thosouraria. o rrcl:lrn:Hllo• ,,.·,
!t•m dirPito :J porNmtagr•m relativa <i importaucia (b,.; letras
robrad{ls amignvclmcnte, e niio das que o forem exectttiV«-

mcntc.
Gaspar Silveim ,1Jartius .
..r.-<['1:/"<Po:f\:P.:-<v
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N.
.\:::;

4-~!}.-

FAZENDA.- EM 25

1878 .

DE J!JLHO DE

~ol!.ladas de menores dos Arsc>tw.c: c de outro:$ cs!.ai.Jclccimentos dc\·cm
SCl'

depositadas em naucos ou Caixas Ecouomicas.

i\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Hio de Janeiro em
2:.i tle .Julho de :1878.

•

Illm. e Exm. Sr.- Tendo-se encontrado entre os documentos de receita do cofre de orphãos, incluiuos nas guias da
renda tlú ultimo quartel, com que entraram os exactores da
Mesa ue Hendas de Pnraty e da Collectoria da llarra 1\lansa,
alguns em que os Juiws 'e exprimem nestes termos 'Soldada do menor F. • e suscitanuo-se duvidas no Thesouro Nacional se de\·e ou não a.Urit··se conta corrente a semelhantes
dinheiros, no escripturação do cofre de orphãos, visto que
as sul dadas de menores dos Arsenaes c de outros .e~ta8deci
mentos não podem ser admittidi'ts nos cofres do 'fhesouro,
vencendo juros como diuheiro de orphãos, conforme já se tem
declarado, mas sim dC(lositadas em Bancos ou Caixas Economica~, para Jhcs serem entregues com os respectivos rendimentos quando chegam á IJlaioridade, ou desligam -SI' tlo~ dilos
estabelecimentos, rogo a V. Ex. se digne providenciar para
que os rc~pectivos Juizes remettam ao Thcsouru os neeessarios esclarecimentos a semelhante respeito.
Deus (;uarde :1 V. Ex.- Gaspar Silveim Martins.- .\'
S. Ex. u Sr. Lafa~ ette Hodrigw·s Pereir;J.

l\. 160.- FAZENDA.- EM 2:1

l>E JULHO DE

U:>j8.

1Jil Jll'u\imcutu a um r:Jcur::;o iulcrpo:sto t.le tlccbitu Ja. .\lfJ.ntiega da JJahi;',
so1Jl'c da~silit.:a(;itu tle juia~.

Ministrrio dos x~·c;oeios da Fnend:L-1\io <11• Janeiro em
2::; de' .Julho de 18í8.
Ga~par Silveira ,\[:lrtiJL', Pn~siden!e do Trilllln;d dil 'r/tesouro ~ndunal, commnnica no Sr. In,-peelor da Thcsouraria
de Fazenda da Província da Hnhia, (,ue o ll11'SlllO Tribuna:
rw=ol\•eu nilo tomar conhecimento do recur>o de rt)\·ista tran'mitlido rom o ~eu otlieio n." :i3 de 16 dn Maio ultimo, intl'l'poslo por li. Hir~cll t\: C." d;1 deeisão da Alfandegada dit:1
província, r1ue cJas:;ificou como " 11/agrana", para pagarJ_li-:-~,,...,-:- ·
rei tos por factur:1 á raziio de 2~000 cada gramma, 3'•0~11!}1.- .. ~
mas de tt·ancelin;; rlu ouro, que submetteram a de~-~Qt>e)â-- ·
nota n. o 3!H de ~;:]e M:trr·o do corrente anuo, comj:VU~ánl.'elins
de ouro simples, sujeito ii taxa de 100 réis por JúJogiabm1a ;
-:"'~-/

</

•

-
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visto não se verificar qualquer uns hypotheses do art. 76't,
§ L 0 , do Regulamento de :1.9 de.Setembro de i860.
Entretanto, remctte-lhe por cúpia o incluso parecer da
Commissãci da Tarifa da Alfandega elo Bio de Janeiro. para
que mande seguir a pratica alli <Hloptada, afim de que no
futuro se guarde nesta parte a uniformidade que conycm
haver nos despachos de mercadorias e:n todas as Alfandegas
do Imperio.
GasplW Sib.:eirct lWartins.
Parecer a que se ref'ere a orden"l supra.

Illm. Sr. Dr. Inspector.- A Commissão (:a Tarifa, lendo
examinado a amostra da mercadoria que acompanhou o pro-.
cesso vindo da Alfande.~·a da Bahin, promovido pelos negoôante" li. Hirsch & C. a, reconhece~ que :1 di(a mercadoria é
obra de ourives em filagTana, mas de quali1lade b:!ixa c ordinnria; ~~por. este motii'O, quando ia! incr1·adoria vem em
qu;mtidade cl.minuta mislar<1da com outras ob;a,; de ouri\'Cs
tarifada,, não se tem nesta AlfandPga feito s1•parar:~o de!la
para pagar direitos ad ·valorem, mas despachado na razão do
peso e taxa da tarifa.
Alfandega, 6 de .lnnho de 1878.- Raymumlo José de M1·ner.1~s Fróes; Ale:xandrc A. H. Sattarnini; M. da Cunha;
José de Sei l~ezerra.

N li!H . - AGH.JCULTUH.A, COiVL\1ERClO E OBHAS PUBLICAS.- .\nso DE 20 DE JuLHO DE 1878.
Declara que as alforrias concedidas a J.cz cscraYOS uu ulllllicipio da E::-lJ.t:t.:i,>.
por t;Onta Uo 1''úii.Jo Jc cJuancipa~tlo, aehaudu-se alli j~i t's.~otada a coJnpclcute tjUota em conscquencia de anteriorc:-: 1na.uumi:::>süc,, devem ser
reputadas válidas c perfeita~, dcstlc tplC os lil>crtos j{t c~tão de vuSsc da::;
respectivas r.n.rLa.;;, considcrando-:q~, pon~m, a in1porbncia agora de:-;pc·l~
tlida t'OillO anlie.ipat::'io tla f[llOLl tJllt~. 11:1 fntn<·:l distrihnit~ão. pns:-;:1 c;.~her :w
indicnJo n.mn:cipio.

2.• Srcf:ilo.- N. :3.-Dir('clr:rin das Ofn·as ?ubiicns.- ~üi
nist:Jri:J do,; l\e~ocios da AgTicnltant, Commerc'o e Ohr~;s
Public;!:-;.-Hio t.b .Janeiro em 25 tl:~ Jalho de 1878.

Illm. e Exm. Sr.-l'articipa-ilW V. Ex., em olficio de 2;)
tlo mez Dndo:
1." Que, ccnsta:1do d•; relatorio aoresentado r elo ;eu a:ltsc·::ss0r:o ;·~;o t.aYPr tido er;.1rr~gr· ;. , ·f~1;:1~~ dr· f:.-.,.rido d·~ er..!an(:i~
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pação distribuída ao município da Estancia, V. Ex. ordenára
ú Junta classificadora de escravos do dito municipo, por
ofticio de 25 de Abril ultimo. que, sem perda de tempo,
désse o devido cumprimento ao preceito legal;
2. 0 Que a referida Junta procedeu ú classiiicar,ão de escravos.. dos quaes foram libertados 10, em audicncia do Juiz de
Orphãos do termo ;
~.o Que posteriormente ao acto da libertar,ão, verificou
V. Ex. terem jú sido alforriados treze escravos, no município da Estancia. em audienda de 30 de Janeiro de 1877, e por
conta da quota do fundo de 6:512aõ88; pelo que, V. Ex.
declarou ao mencionado .Juiz que as rrcentcs alforrias eram
nnllas, e lhe ordenou não fizesse entrega das cartas aos dez
escravos declarados livras; providencia que, aliás, não pôde
::tproveitar por jú se ter re::tlizado nquell::t entrega. Sendo
positivo, ú vistn do~ factos narrados no officiode V. Ex., que
o procedimento da Junta e do Juiz d:c Orphãos foi contrario
ao que determina o Re!.! ulamento de i3 de Novembro de 1.872, e
Decreto n. o 63/d de 20 de Setembro de 18i6, porquanto, emhora lhes cumprisse obedecer ;i rccommendação dessa Presidencia, feita no olficio de 2~ de Abril, era claro que, para
melhor obsen·ancia daquella rccom:ncndnçãn, c em vista do
art. 2. o do citado decreto. importa\·a saber primeiro se havia
nova quota dbtrihuida ao munici[}io, e qual o respectivo
valor; clausula essencial, a que não attenderam nem a Junta
nem o Juiz, accrescC'ndo por parte deste,no officio que por cópi::t
acompanhou o de V. Ex., a confissão de que libertá ra os dez
escravos, mediante informar~ào particular que obtivera de
haver qnota no valor de 6:000;$000.
Por outro lado, sendo certo que as cartas de alforria foram
jú entregues aos dez libertos, ag-gravando esse complemento
do aelo a in<!OIWeniencia de revocar á escravidão ind ividnos
declarados livres, com as delidas formalid~1de:-; Iegacs.
Declaro a V. Ex. que as dez :~lforrias devem ser rcp\}.tadas
vúliàas e perfdtas, eonsidcrando-se, porém, a importancia da
respectiva despeza come anticip:1ç'to da quota que, na futura
distrilmir:iio do fundo de emancipar·ão, possa caber ao município da Estancia, sem tm·juizo, todavia, da differença que
haja de verilicar-sc entre o valor da mesma quota c a despcza
agora effectuada.
Para os fins de habilitar a Thesonraria de Fazenda dessa
província cr1m a quantia necnss:1ria á indemnização dos
ex-senhores dos dez libertos, con1·em q:te V. Ex. rue remctta
a relação d ·stes, com indieê1Ção dos respectivos valores, e
peculios, se os hilUVe, dev,•ndo n (lita relacão ser org·êmizalia
de u;odo (JUC, iadiviJuarlos os prcr,os e ns pcculios, claramente
se conheça a so:nmn tnt:l! ::a desp:<za etrcttivêl. Cabe-me ainda
recummendar a V. Ex. lw.ia rle fazer chegar ao collliCcimento
da Junta classiílcadora e elo .Juiz de Orphãos .1 c:stranheza
com que este Ministcrio viu o acto irregular de que se trata,
e outrosim, me remetta cópia da relação dos treze escravos
libertados na audiencia de 30 de .Janeiro de 1877, com indicaçüo da respectiva despcza, uando-me conhecimento dos mot.i-
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vos pelos quae~ V. Ex. 11 s1m nntecessor deixa rum de ~er
devidamente lwbilit::tdos com a,; informaç~ões ali:ís n:x:btentes·
na Thesouraria de Fazenda, ácerca da referida libertaei.io do
~mno proximo passado.
·
·
Deus Guarde a V. Ex.-Joiio Lins Vieim Causans(To de
Sinimbú.- Sr. Pre~idente da Província de Sergipe.

~.lJ.ü2.-AGHICULTUH.-\, CO.\L\IERCIO E OBHAS PUBLICAS.
~ E11 25 DE JULHO DE 1878.
Dccl:lra (]!lO a. imposição tias multas, a quo se referem os contractos de 2ti
de Abril de 18~>7 e úc 18 de Dezembro de iSi;;, celebrados com a C_ompanhia City Improvcments, não pó de ser matcria para arbitramento.

N. 9.-2. • Seccão.-Directoria das Obras Publicas.-Ministerio dos NegociÕs da Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas.-Rio de .Janeiro em 25 de .Julho de 1878.

Res;olvcndo Sua l\'Iagestade o Irnperndor, de conformidade
com o parecer da Secção do Imperio do Conselho de Estatio, qut•
, n imposição das multas. a qun sn referem os contra c tos de 26 dr
Abril de 1857 e de 18 de Dezembro tle 1875, celebr:~dos com a
Companhin City Improveruents, não pôde ser materin pnrn nrbitramento; assim o declaro a V. S. para seu conhecimento
~~ allm dt• communicar· á Comp:mhia City lmprovements
t•m solução ao seu reqtwrimento de 21 de Fevereiro do corrente
anno.
Deus Gunrde a V. S. ~ JotTo Lzns Vieira Cansansilo de Si-

nimbu.-Sr. Engenheiro Fiscal junto á Compémhia City Impro-

vements.

Con!iiulta de lO de Maio de 18,-8 da Secção dos
Negocios do Imperio do Conselho de Estado~
sobre a ques~ão suscit.ada .pela Companhia
Cit.y Improvements- de ser ou não 1nat.e~·ia
para arbit.rantent.o · a hnpüsição das multas a
que se ref"erern os c«>nt.ract.os com ella ceie, brados em ~6' de Abril de 18~,- e 18 dé Dezembro de 18,-~.

StNHól\.-A Secção dos Negocias do Imperio do Conselho
ele E~tndo tem a honra. em obedieneia á ordem de Vossa 1\fagesta de Imperial, de cónsultar sóbre a questão suscit:tdH pela
Gomp:mhia •City Improvcments•, de ser ou não materia para
arbitramento t1 imposição dns multns, a que se referem os
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contrnctos feilos rom a mesma compnnhin, f'. approvados
pelos Decretos n."' 1929 de 26 de Abril ue 18ií7 e 605\l de i8
de Dezembro ue 1875.
A questão é de direito, e ~egundo os princípios deste, e as
tlisposirões dos citados contractos-que lllcs são consoantes
-só póde ~er resolvida negativamente-no modo de pensar
tln Sect;ão.
O Governo, quando usa da faculàade que tem de decretar
multas, ou outra~ penas convencionaes, procede, admiHistrativamente sim, mas na posição de .Juiz e não na de simples
parte contractante.
Procede, pois, ratione intpl!rii. Lança mão de um correctivo
que estabeleceu, e foi aceito, para a boa e fiel execu~.:ão das
eomlit;ões estipuladas,. e tnl correctivo n~o teria seguramente
a necessaria elficacia, se o acto que o decmtasse JlOdcsse sm·
sujeito a outfo juizo c por este nullificado.
O arbitramento, nos casos desta natureza. sú púde comprelwndPr as duvidas ou discordancias na intelligencia de disposições do contracto, entre aquelles que o celebram, os quaes
aehando-sc nesta hypothese, no mesmo pé de igualdade, costumam no intuito de prevenir as tli1Jiculdades, que d'abi se
original"inm, concordar em :mbmetlerem-se á tlecisão de terreiro, por elles escolhido, seguntlo o modo convencionndo.
l\ão aconte~c, porém, assim, na imposiçiío de multas, que
nada tem com a discordancia na maneira de entender as condições pactuadas; t• podem ser impostas, estando, todavia, os
contractantes de perfeito acctlrdo relati~·amentc a todos os
pontos do contracto.
E ainda no caso de provirem de interpretação de alguma
clausula da qual discorde a parte multada, não são cllas as
que têm de ser sujeitas ao juizo arbitral, mas sim a intelligencia conte3tada; visto serem o resultatlo sú da apreciação
no modo de executar-se o contracto e ter essa apreciação sido
pelos proprios interessados conferida ao Governo, o qual ficou
dest'arte constituiuo seu unico juiz para decidir a questiío
como tmtcnder mais justo. Do contrario fura indesculpavel
não ter-se expressamente determinado, que seriam submettidas a nrbitramento não sú as uiscordaneias sobre as con<liçõe:;; ajustadas, mus tambem as multas impostas, desde que a
outra parte não quizesse reconhecer a justiça da applicarão
de semelhante pena. Nos dons contractos·com a companhia,
á qual se refere a ronsulta, acham-se uem uiscriminadas as
duas especies.
'
Para os casos de uiscordancia foi na con!l.it~ão 13. a de um c
23.• de outro estabde~ido o juizo arbitral, seii1 mais recursos,
c para os 1le fnlta de precnehimnnto das obrigações contractadas determinou-se na condirão 2La do primeiro e :!o. a do 2. o
que o Governo seria o juiz, dando-se-lhe o direito de comminar
multas, cobratlas executivamente, o que quer tlizer, que para
pru_duzirem todos os seus effeitos bastaria simplesmente o acto
da l!llposit.;ão devidamente intimado; excluindo-se assim todo
c qHalquer recurso, ou dependencia de mais formalidades. E
até nPm se exigiu, como na pena de caducidade, que a com-
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minação só pudesse !'rr decretada em virtnrle de rr•snlnr.ão dr:
consult:t.
Ora, se pel:ts condições acima mencionadas nem recurw se
deu contra o acto do Governo que impuzer multas; se ainda
no caso de perda de prhrilegio, úatlas as circumstancias declaradas na condição 19.' de um dos contractos, lindo o segundo
anno de prorogação do prazo, e imposta a multa do ultlmo,
o proprio GovPrno não póde relevar a companhia daquella
pena, senão depois de consultn do Conselho de Estado; se
tina! mente, na hypothesc, muito mais grave da condição 22."
de um dos contractos c 20. • de outro (a da raducidade), se
prescreve positivamente que o decreto que a impuzer produzirá logo todos os seus effeitos-fõra por certo incongruentt•.
ou antes inexplicavel admittir-sc que a simples comminar-ão
de uma multa podesse ser ma teria rle arbitramen.o.
Ao exposto :JCcresce, que este assumpto nunca foi· posto
em duvida por nem um dos muitos contractnnli·s que tem soffrido multas comminadas pelo Governo em virtLtde de disposições identicas, ;ís que Wm siuo citai!as, constantes dos
respectivos contractos.
Por estas razões, a Secção conclue respondentlo negativamente, como fez no principio da consulta, ú questão suscitada pela Companhia «City Improvements. •
Vossa Magestadc Imperial, porém, resolrerá como em sna
alta sabedoria julgar mais acertado.
Sala das conferencias da Secção dos Keg-ocios do Impcrio
do Conselho de Estado em 10 de Maio de Hl78.-Visconr!e d1'
Born Retiro. -José Pedro Dias de Carvrtllto. - Paulino Jose
Soarl's de Souza.
RESOLUÇ.\0

IMP!lr.TAL.

Como parece.
Par.o, i:3 de Ju'lho de 1878.
Com a rubricn de Sua

l\Ia.~·estade

o lmperndor.

Joilo Lins Vieim Cansansilo de Sinimbú.

o
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~. '~63.-ACRICULTURA,
-EM

26

COMMERCIO E OBRAS PUBLJC:AS.
DE JULHO DE

1878.

Ao chcrc 1lo scrYiÇI) de r.onscrvct~::1o tlo porlo do Perua!ahuco. -Dcdara.ndo
que fiCit CXtinctO O 10301' UC dtcfé tio SC!'VÍ00 marítimo.

~- fi2.-3.a Secçiio.-Direcloria das Obra~ Publicas.-Mi·
nisterio dos ~egocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.-Rio de Janeiro em 26 de Julho dP 1878.

De conformidade com o qun propoz Ym. Clll officio de U
rlo corrente mez, declaro-lhe para os dnvidos cffcitos qtw
Jica extincto o lognr 1le chefe do 'ervico marítimo da Rep:trtir·ão incumôida da conservatão do pÕrto, Yago pelo fa!lecimento de José Cardoso dos Santos.
DeusGunrde a Vm.-JoiloLins Vieira Cansansão de Sinimbü.- Sr. Engenheiro Antonio Vicente do Nascimento Fei·
to~a.

N. r.G 11.-AGJHCüLTUHA, COl\IMERCIO E OBTL\S PUHLlf:.:-\S.
-EM 26 DE JULI_[O DE 1878.
1\0

Dircr.tor da Heparti~;~·~o elos Tclcgr;tphos.- DcdarJ.ndo

tiJlC

o tcmpn da~

lit:en0as •·oncc.li1lJ..:; <11)~ f!ln;·,:io:l;lrios 1l1~stc ::\[inistcrio tlc,·~ st'r cout.:tdiJ 1Lt

tiãli- tlo-cumpr:.1-sc. que Jl:t conformid;,J,tlc da legisla<.::1o Yi.!.;Cntc sti tlertl
ser lançado depois ~c pagos o scllo c emolumentos flc·ddo~.

~. i9.-3." Secção .-Directoria das Obras Publicas~-l\Ii ·
nisterio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio e Obras
Publicas.-Rio de .Janeiro em 26 de Julho de 18i8.

Communicou Vm. em oliicios de 4, c :l2 do corrente 1:1ez
qu1; o Thesouro Nacional impugnára contar o tempo das licenças concedidas a dons <'In pregados dessa Rep~rtit.:i:o da data
das respectivas portarias, conforme o visto por Vm. lan0<1do,
na conformid;:de do disposto no Aviso de i1 de Maio ultimo,
no verso rlas 1:1e~m<lS portarias, depois que lcvdog-ar o p;:ga·
mento do rc>pcctivo selio, allegando que ~óm:'llie depois de
elfectuar esse pagamento é que podia o funecionario publit·o
entrar no gozo da Iiccw:a concedida.
Em resposta declaro :1 Vm. p~ra os devidos c!f1'itos qnc
fll"lJ:mdo-se expressa na Ie~.dslaçiio vigente a doutrina C\pus!;,
Decisües de tSiS.

t,t,.

'
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pelo Thosouro Nacional, a qual, ainda foi reiterada por Circular deste Ministerio de iO de Agosto do anno passado, inclusa
por cópia, é procedente a objecção opposta per aquella RepartiçãQ, visto que não favorece ao caso vertente o aviso acima
citado, que sómente trata do modo de contar as prorogações
de lieenças nos ca 'OS em que são publieadas depois de esgotadas estas.
Devolvo a Vm. as portaritts que acompanharam o seu citado
officio.
·
Deus Guarde a Vm .-João Lins Vieira Cansansão de SinimIJú.-Sr. Vice-Director da Hcpartição Geral dos Telc~raphos.

N. !t-65.- F AZE~DA.-

E~r

26

DE JULHO DE

1878.

Mand" rescindir o contracto celebradu pela Thcsonraria da Prorinda de
S. Pedro com Joaquim José Felizardo para o arrendamento do Rinciio
·
de S. Gabriel.

Ministerio dos Negocias· da Fazenda.- Rio de Janr•iro em
26 de .Julho de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tl"ibunal do Thcsom·o Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Provinr.ia de S. Pedro do Rio Grande do Sul que
rescinda o contracto celebrado pela Presidencia com Joaquim
José Felizardo, em 2ft. de Julho de 1876, para o arrendamento,
por tres annos, do Rincão de S. Gabriel, visto não ter ainda
sido approvado pelo Tllesouro, como exige a clausula 5.a de
accôrdo com as Ordens n." 272 de 29 de Setembro de 1864,
n.o 423 de 23 de Setembro de :l869 e n.o 237 de 9 de Agosto
de :l870, e requisitar o Ministerio dos Negocias da Guerra em
Aviso de 3 de Jun110 ultimo, o dito Rincão para ser occupado
11ela cavalhada do Exercito, que está invernada no campo
particular das Palmas, pertencente ao Major Constantino de
Souza; devendo o arrendatario, na fórma da clausula ft.. ",
entregar as 33 rezes do Estado que alli existiam, ou na falta
dellas, pagai-as á razão tlc dez mil réis cada uma, c proceder-se
quanto ao mais de conformidade com o citado contracto.

Gaspar Silveira Martins.
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'!6tl.- FAZENDA.- E~dfi

DE JULHO DE

1878.

N:lo aprOYeita á< filhas dos militares fallccidos antes ua promul;;aç.io ua
Lei n.' i:2:20 de :!0 ele J11lho de 186> o disposto na Circular de 30 de De·
zembro de i87G.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
26 de Julho de 1878.
Gaspar Sihcira Martins, Presidente do Tribunal do Tltesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thesourari3
tle Fazenda da Província de Pernambuco que foi indeferido
o requerimento annexo ao seu officio n."48 de i9 de Fevereiro ultimo, em que D. Eva ris ta l\'Iarianna Leal Lança pedira
que fosse elevado a 28$800 o meio soldo mensal de 15#000 que
percebe como !ilha do linadu C;1pitão do Exercito Augusto
Jo'é Lan()a; visto não nproveitar ú supplicante, como suppõe,
a Circular de 30 de Dezembro de 1876, por ter seu pai fallecido
antes da promulgação da Lei n. o 1220 de 20 de Julho de 1864,,
f(UB não foi nem podia ser alterada pela citada circular.
Gaspa!' Sill'eira Jllártins.

:'l" .1!67.- .JUSTIÇA.-

E11

26

DE JULHO DE

1878,

Providencia sobre a Prcsidcncia do Jury.

2. a Secr;ão . - ~linisterio dos Negocias da Justica.- Rio de
.Jnneiro em 26 ãe .Julho de 1878.
·
·
Illm. ü Exm. Sr.- Em solução ú duvida proposta pelo
.Juiz de Direito da comarca de i\'lngé, e constante ·da cópia
junta ao officio de V. Ex. de 19 do corrente, sob n. • 1803,
declaro :
Que sendo obrigatorio o se1·vir;o do .Jury c preferível :l
qualqur:r outro ( AYisos n.o' 362 de :3 de Setembro de i868 e
!1~:~ uc 20 de Setembro de 1875 ), não p!íde, por qualquer motivo, escusar-se desse serviço, para continuar no exercício
de sua jurisdiccão, o .Juiz de Direito ou o seu substituto chamnuo para presidir aquelle Tribunal, na conformidaue do
Decreto n." :1373 ue 7 de Janeiro de 1865;
(Juc, para a substituição na Presidencia do Jury, devn snr
JWI'COITttla a csenla !los substitutos de cadn uma das comar-
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cas, _att:nuendo-se rcstrictamente á ordem gradativa das
proxumdades •·ntre aquellas, onde occorra a necessidade do
julgamento,
e as da jurisdicr;ão dos .Juizes convocados (Avisos
0
n. ' Ul de 9 de Abril de 1867, 65 de 30 de Janeir-o :m:3 ue
26 de Junho, 630 de :29 de Dezembro de 186\J c H;3 'de :20 de
Abril de i874.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro.

N. M8.-MARINHA.-AVISO

DE

27

DE

JUL!!O

DF:

i878.

Resolve duvida• sobre o ponto a que estão sujeitos tliversos empregados dos
Arsenaes de Marinha.

:L• Srcção.-Ministerio dos Negocias lia Marinha.- Rio de
.Janeiro, 2'/ de .Julho de 1878.
Em officio n. 0 74 de 4 do mez proximo findo declarou V. S.
que não incluía no mappa do ponto que enviára a esta Secretaria de Estado o Apontador, os Directorcs de officinas, o Pn trãomór e o Porteiro, por estar em duvida se taes empregados tem
ponto, desde que o Regulamento dos Arsenaes n11da esclarece
relativamente ao assumpto.
Em respo,;to declaro a V. S. que o caso de que se tratn estú
previsto nos arts. 208 e 209 do Regulanwnto annoxo ao Dncreto
n. o ;j622 de 2 de Maio de 1874 para os descontos dt• n•nciHll'ntos, na fúrrna eswiJelecida nos diversos parag-raphos do
art. 206 e mais effeitos legm!s.
E' claro que o regulamento citado, sujeitando os empregados
a que V. S. se refere a descontos por faltas, olJriga~se ao ponto
no proprio lhTo da Secretaria da Inspec(;~o ou em outro especial, como determina o mencionado art. 208, assim como para
o abono integral de vencimentos é imprescindível prova
official do seu comparecimento aos trabalhos, o que só póde
ter Jogar com assignatura desses empregados no livro do
ponto.
Neste sentido V. S. dará as convenientes ordens, não deixando de incluit· taes funccionarios nas relar:ües c mensalmente cnvbr a e~ta Secretaria de Estado.
·
DAus Guarde a V. S.-Eduardo de Andradt? Pinto.-Sr. In:;pector do Arsenal de Marinha da Província de Mato Grosso.
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N. 469.-IMPERIO.-AVISO

DE

27

DE JIJLIIO DE

1878.

:li anua que sejam aumittitlos a votar os cidadãos que, incluiuos na qualill·
CaGão por Uccisilo do Juiz do Direito, !oram mandados excluir pela Re1at~âo1 tomando-se porém seus votos crn separa.Uo.

i." Directoritl .-iYiinistcrio dos Negocias do Imperio.-Rio
de Janeiro em 27 de Julho de 1878.

Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex., n.o m,
de 8 do corrente mez, declaro-lhe que, it vista da doutrina do
Aviso n.o 492 de 21 de Agosto de 187G, cumpre que as mesas
1wrochia8s admittam a votar nas proximas eleiç;ões os cidaditos que, incluídos n:J qualificação por decisão do Juiz de
Direito, foram mandados excluir pelo Tribunal da Relação,
LOmando-~e pnrém em separado os seus votos.
Sú por esta fúrma o Poder Legislativo Geral, unico eowpetente para resolver a duvida <JUe suscita o procedimento
d<1qucllc Tribunal, jJOderú devidamente apreciai-a, dccidinuo,
qa:;mlo \ erilicar u,; poderes dt.: seus memlJros, si aquclics
nlto,; de.-em ou Hiio >er coutm!os.
Com esta resposta lit:a ig·ualtJwnte resolvida a representação
<Jue V. Ex. remetteu-me comoíTicio n." 61 de 22do corrente
mez.
DeusGuartle a V. Ex .-Carlos Leoncio de Carviüho.-Sr.
Presidente da Província de S. Paulo.

N. íitl.- FAZENDA.- E)l27

DE JULHO DE

187S.

lli prorimento a um recurso intcrpo>to de Jecisão da Alfandegado Rio de
J anciro sol)rc direitos du consumo de tl'ilhos de ferro, c~·rro:5 c ~H.:ces·
sodu:> .

.1\lini~leriu du~ .N•·goeius da Fazenda.- 1\il! dt.: .Luciru em
:! i de .r ull!o tlc 1Hí8.

Tc•ndo si<lo pre:::entr no Tril.Jutwl do Thesouro Xaeional o

r~C'~!r~o 1r:e Hoxo~ L~:n~os &: Cornp .. lntcrpuzer::tm daS ~eci
sUes à essa Ins~Jectcrh: J.e t; e 11 üe Abril ult!n1o~ qu~ os o!Jrigou

a

pa~·ar

direitos de cons:tmo pelos tri!iws dn ferro, carros e
ue lavoura ús esta~·ues da Var~em Al:•grc e Santa Anna da Estrada de feno
D. Fedro H. vind8s do Havt'e n:1 !Jarca franceza Lusitrmo,
e submettidÓs a Jesw1cl10 pela' notas n. "' 3800 n 4009 daquclle
mez, o niesmo Tribunal :
Vista a a!Ie;;a~ão dos recor·!'snts~ de qus os trilhos e suas
psr~~nças p·.:::r t-llss i:I!portadJ5, a3·~ se pods::.-1 (:Gnsidars.r como
at:ce~sorios proprios jJai'<\ jignl'\õll1 l'azcndas
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destinados a armazens, e que os wagonetes não podem estar
sujeitos a direitos como carros para viagens ;
Vista a disposição do art. 993 da Tarifa das Alfandegas,
que manda despachar livres de direitos os carros e outros
vehiculos de conducção de pessoas ou de generos e $uas pertenças proprias para estradas de ferro, achando-se os wagonetes de que se trata claramente incluídos nesta classe. não
tem fundamento na lei o despacho ad valorem a que foram
submettidos ;
Visto o ari. i6 das disposirões preliminares da Tarifa determinar o processo que se deve seguir nos casos omisso:<, se
os ol1jectos d1· que se trata tivessem esse caracter, devia-se
observar as prescripr,ões da leL e nflo estabelecer-se arbitrariamente uma taxa para mercadorias, que tem classifica{'ão
na me5ma tarifa, e
Considerando que os trilhos importados pelos recorrentes
são destinados a uma estrnda de ferro industrial, para transportar productos das suas fazendas para as cstar,ões da Esti'allas de ferro D. Pedro li ;
Considerando que os carros c wagonetes de que se trata são
proprios para essa estrada de. ferro;
Considerando que tanto o~ trilhos como os carros qul,
fazem objecto do recurso são livres de direitos de importa~·iio
em virtude dos arts. 9fti e 999 da tarifa:
Resolveu dar provimento 110 recurso, e declarar a Vu1.
que, reformando as suus decisões, restitua aos recorrentPs os
direitos que pagJrnm, descontados os direitos de expediente a
IJUC unicamente estüo sujeitas a" referidas mercadorias.
O que communico a Vm. para seu conhecimento e !in:<
convcnien tes.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveira!Jl'lrtins.- Sr. fnSl)ector d:. Alfandega do Bio de .Janeiro.

N. '.!7-1.-FAZEXDA.- E:ll 27 DE JULHO PE 1878.
o~ ConsnJ~s portugnczes no ImpcÍ·io estão isentos t!c quac~(liiCr jlllJIO:o;to:'.
tliréCtõS-c· j;~ssoacs, sJh·o a cxrcp~.fío t·onsa;.;rada no art. .'!.• o ,t;, ConYen-

!:ão Consular com Portugal.

Ministm.'io dos Ne~oeios dn Fnenda.-H.io de .Janeiro em 27
de .Julho de i878. ,

lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao Aviso de V. Ex. n.o ~1
de 9 de Uaio ultimo, communirando t,..r a Lega~·ão Imperial
em Li~bôa, por officio de H de SetemiJro do anno passadD,

351

DECISÕES DO GOVERNO.

dado conhecimento a esse Ministerio de uma recl:nnação do
Consul Brazileiro no Porto contra a autoridade portugueza
por haver sido intimado para pagar a contribuição de renda
de sua casa e mais os direitos addicionaes, fundando-se
aquelle Agente em que pelo art. 4:. 0 da Convenção Consular
com Portugal estava isento de semelhante contribuição directa,
cumpre-me declarar a V. Ex., para os fins convenientes, que,
abundando nns mesmas razões em que o Governo dê Sua .Magestade Fidelissima baseou sua decisiio a respeito da reclamação do dito Consul, e interpretando como o mesmo Governo
o art. fl,,o da Convenção Consular respectiva, considero os
Consulf's portuguezcs residentes neste lmperio ist>nto~ de
quaesquer impostos directos e pessoaes, ,saiYa :1 excep~~iio consagrada no referido art. li,." da me.smn I convenção.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira "lfartins.- A' S.
Ex. o Sr. Bariio de Vil! a Bel! a.

N.

~72.-

FAZE;\"DA.- E~! 27

DE JL:LIIO DE

!878.

Ucdara ter siJ.o rcduzitlo o imposto sobre os couros salgados importrulus na

Russia.

1\linis!erio dos NegoritJs da Fazenda.-Hio de Janeiro em 27
de Julho de 1878.
Gaspar Silveira i\lartins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nncional, de conformidade com o Aviso do Ministerio de
Estrangeiros de !3 do corrente mez, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, para o fazerem publico,
rrue o Consulado Geral do Impcrio na Hus,ia communicou ao
dito Miriisterio, por officio de :1 de Junho ultimo, ter o Vice- ·
Cou~nl em Rig-a conseguido da .Junta (Comit1;) da Bol~n daqnc!le porto n rt'dueção do impo~to sobre o~ couros ~~lg-atlos
:.di i importado~ do Brazil a nm quarto de r:OJH'C por ptmd (40
libras russas), diminuir.iw cün~idera>l'l, visto que essa t:Jxn
pagava-se d'antes ú raziio de tres copec.~. c portanto espern o
mesmo Con~ul Geral qne o comrnl·rcio brazilr iro se aprov~·ite .. ------ --deste favor, parn fazer grandrs rrlflt•ssns do refrr1do arJ_!.~;:::---" ·\ ·..' ·; ·-._,_
tJnr em Rig.1 :wha fr,f·ilt•xlr:~cr·iio.
~~ "·~ "l,'· · \ :;,.,!:,.

-

--~- "( ·--~----

//.

/.'\··-

Gaspar Silveira iffarf,~~'

J:v·
-~J
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N. 4,73. - FAZENDA. - EM 27

DE JULHO DE

1878.

~!anda

fazer acquisiçáo tlas bemfeilorias rcalizatlas por ?.lanocl Patricia tle
AzambuJa c outro nas duas partes dv Rincão de Saycan a cllcs arren~
dadas.

:1Iinisterio dos ~eg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
'27 de JulhD do i878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria du
Fazenda da Província de S. Peuro do Rio Grande do Sul, de
conformidade com o Aviso do i'!linistt'rio dos Xe~ol'ios da
Gtwrra de 3 de Junho ultimo. e em additamcnto 'á Ordem
n.o 76 de 22 do mez anterior, Íjue faça acquisição, mediante
a deyida indemnizaçiio, como facultam os re,;:.ectivos conlnlctos, das IJcmfeitorias feitas por Manoel Patrit:io de Azamlmja e Justo de Azamlmja Hangel nas duas parles do 1\incão
de Saycan a clles arrcadada,;; ;:Jitu de serelll empregadas nu
,;ervi<_:oda escolta a cuju Clll'go licar:'iO n,; cav:illwdas do exercito, e da cauúclaria ljUe alli projecta en·ar u dito lilinisterjo.

Gaspm· Silveim lliwüns.

N. 4,71L-.lGHICULTUHA, CO}IMERClO E OBBAS PUllLICAS.
-.\viSO OE

27

DE JULH.O DE

1878.

Declara não uxislir lei especial lluc puna a usurpariTo Uc medalhas conferidas por occasião das Exposi~:õcs, achando-se cntret-ãllto Jc1iuitlo
::Ss~ crime nos arts. 301 c :302 elo Codi;:;o Criminal.

1." Secção. -X :i .-Directoria da Agricultura. -:\Iinisterio
dos Negocios da Agricultura, Commercio e OIJras Publicas.Rio de J<meiro em 27 de Julho de :1878.

tllm. e Es.1n. Sr.-Em Aviso de 12 de Fevereiro pruximiJ
lindo Llignon-se V. Ex euviar-nw cÓ!JÜt da uola que lhe dirigira a Lega<;<lo Frauceza ne~ta Cúrte, manife,;tantlo o des<'ju
IJlW tem o .'!m Governo dl' eonhr•rpr r~s leis do Jnqwrir qw·.
punem a u:-mrpa~~üo tfp ll11'dal ha~ con [",~ridas pu r urcasião lias
E~posL.:(Jes: e rogando o Iln1JiHtasse r8.rn !'espoud-e~ á tnesmrJ
L.~;t:ç~:o.

v-.

~aiisi'azc:::.!o o ~Jcdido_, c;:.]J;::-ml; ~i.!.t·ni:~car· ~
Ex. que
nt•JJ.it:Hn~; 1t'~ espc~LI~d e'dsL;· 1Kli':1 a l'dfH·e~silo deste Cl'i:ue~ qnn
entretanto a:~::::-so expn•ssam<'lltC deíinido nos arts. :JOI e :302

do nosso Codigo Criminal c é puni1lo com as penas :1lli eomrn in~:d:J~.

Deus Guarde a V. Ex.- João Linô Vieira CtmsaJLSàfJ de Sinirnbú.-A' S. Ex. o 3;. )Iir.istro '" Secrdario de Estado dos
:\~~f·::c-io3 E~tr&l}g2ircs.

DECISÕES DO GOVERNO

No

~i:> o-AGRICULTURA,
-E~l

29

o

Cü:IL\IEUCIO E OBHASPUBUCASo
DE JULlW D:<:

l8í8

o

Manda ohscrvar as disposi~.ões d_o art. ;)1 do RP~·ur~mei~to que baixou co:n
o Decreto n.o 5J13 Ue 31 de Dezembro de 1.S73. ~il'crca d::>; t:ommunica ..
ç.ücs sobre nomcJ.ções, remoções, demissões, aposcr-~taçGcs e licenças.

Cirwlar o- No i . - l.a Sec\ãOO- Directoria das Obras Publicas o- Ministerio dos Negocias da A~Ticuitnra. Commercio e Obras Publicaso-Rio de Janeiro em 29 de J:ll!lo de i878.

Dispondo o nrt. 51 do Regulamento promulgado pelo
Decreto no o 5512 (]e :H de Dezembro de 1873 que as coawmnical:ões que até enliio se faziam sol;re nomeaçõ 'S remotõ!~S,
demissõrs, aposentn(oõcs e licenças scri:un substituídas pelas
Jmblki!r:ões fPit~s no Diario Officint. dns de po;;se ou exercicio pelas VPrlv'' ou declar:H:õ~s f,•itas nos :·es;)ect:vos titulas
oa por :lttl'stados de e\e!ocicio, qu:mdo ni:o I'O!lstart·m do
mesmo Dinrio: :>ss'mo dcel:1rn a Vmo pa:oa a dcviu·;tOlJ.'!'rvanci:l, ficando na intel!i.~ent:in de que o' actos ue>'te ~~[nisterio,
puiJlic~dos naquelle Diario, produzem sCLlS cii'e! tos legoaes,
Jogo que chegue no conhecimento do intcm::ssado ou do respectiYo chefe.
Deu~ Gm:rde a Vmo -João Lins Veim CansansJo de SiúimlnL- Sr. Director da Estrada de ferro de o o .
0

N. !17Go-"\.GlliCULTT.JRA, Co:'lL\IEaC!O

:<: ODI\:\.S PGBLIC.\S.

-Ai'ISO DE S~ Dic JULHO ;:JE

l8i3.

};cc:~r;l ('l~C

n:to ha soiH'0 f!ü.Cm rcc~ia a :nc1!t:1. 1;c q::0 tnl.a o art. :1";
do Rc.~ubn'!Cato du 1 de Dezcm~:ro de 1871, dc~:!e c::_uc n:··o foi irnpost..::.
em Yitla da sc;~hora qac deixou U.c l1::tf i 'matr!ct.:la o fil!w lirrc, já
fallccido, de um.:t escrava.

Ill:n. c E'\m. Sr.-Te:1clo f~dlc:·!do a. 28 de l\Inrco t1o corrente
1l!TI til to liv~e de n1:1l:1::r cscrnv~, de il:)rnc Durv~i ~
noscido a ;)Q dr, Janeiro (}.c i87.'i: e não u~~do ú matricuia por

a-:.1~10

Do Fr:mcisca !.Qonacia da Cmc:e'ção, fallêeida n

:[;1

de Agosto

l!e l8i~, consulta o Administrador da ~lesa d~ ll•:~lC:ls c~o lYHtDcctsGes Jc 1878.

tí.J

DECISÕES DO ~VEMO.

nicipio de Paraty se deve impôr aos herdeiros daquella senhorà
ou sómente ao herdeiro a quem coube a escrava, mãi do menor, a multa de que trata o art. 33 do Regulamento de i de
Dezembro de 1871, o que V. Ex. trouxe ao conhecimento
deste 1\finisterio, em seu Aviso de H do corrente. Tenho a
honra de declarar a V. Ex., em resposta ao mencionado aviso,
que se a multa houvera sido imposta em vida da senhora da escrava, sahiria a respectiva importancia do espolio, caso estivesse pro indiviso,ou seria paga pelos herdeiros responsaveis
insolidum; mas deduzindo·se dos termos da consulta que a multa não foi comminada em vida daquella senhora, e attendendose a que a pena não póde passar da pessoa do delinquente,
não· ha sobre quem recaia a de que trata o art. 33 do regulamento citado.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins 1 Vieira Cansansão de Sinimbtí.-A' S. Ex. o Sr.Conselheiro..Gaspar Silveira Martins.

N.

~77.-FAZENDA.-E~l

29 DE JULHO DE !878.

O Thesonreiro e o Perito das Caixas Economicas e 1\fontes de Soccorro
têm direito aos respectivos vencimentos, uma vez que sejam substituidos
em seus impedimentos de conformidade com o Regulamento de 1.8 de
Abril de !874.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
29 de Julho de !878.
Illm. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta á consulta feita pelo conselho fiscal da Caixa Economica e Monte
de Soccorro dessa província, no officio que V. Ex. remetteu
por cópia com o seu sob n. 0 39 de 8 de Junho ultimo, que,
impondo o Regulamento annexo ao Decreto n. o 5594 de 18
de Abril de 1874 ao Thesoureiro e ao Perito de taes estabelecimentos a obriga('ão de terem substitutos, e de remuneral-os
á sua custa, devem ser abonados úquelles empregados, no
caso de legitimo impedimento, os vencimentos integraes,
uma vez que sejam substituídos nos termos do mesmo regulamento.
Deus Guarde a V. Ex. - Gaspar Silveim Ma1·tins. - A'
S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco.

'>"'"'
ui)!)-

DECISÕES DO GOVEIIXO.

N. 4,78.-FAZENDA.-Ell 29

DE JULHO DE

1878.

O Decreto Legislativo n.o 2655 de 29 de Setembro do f8i5 não exclue as.
campanhas anteriores á sua publicação, quando as reformas e pensões de
meio soldo occorrerem ou tiverem occorriuo depois do mesmo decreto·

1\linisterio dos ~egocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
29 de Julho de 1878.
Gaspnr Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro NacionaL rcmotte aos tirs. Inspectores das Thesourari~s
de Fazenda, para os fins convenientes, a inclusa cópia do
Aviso expedido á Directoria Geral de Contabilidade do mesmo
Thesouro em :!9 de .Maio ultimo, relativo á conta do tempo
de serviço prestado em campanha pelos Olllciaes do Exercito.

Gaspar Silveira 111rl1'tins.
A,·iso a que se ref"ere a cjrcu!ar achna.

Ministcrio dos Negocias tla Fazenda.- Rio de Janeiro em
29 de :'~Iaio de lbí8.
Tendo-se suscitado duvida no Thesouro, por occasião do se
tratar do processo de ha!Jilita~;i1ü de D. Hegina R~'gis da Silva
Teixeira para perceber o meio soldo de seu tinatlo marido o
Alferes José Baptista da Si!l·a Teixeira, s••lJre a r,pplic~çi'io rio
Decreto Legislativo n." 2655 de 29 de Setembro dr. :i875 ~o
computo do tempo de serviço do dito Ofiicial, vi:<la que e;;se
decreto mawla contar em dobro o tempo de servi(·o prestado
em camp:mha, sr-m referir-se expressamente ils cnJ:Jpan\ws
anteriores á respectiva data: Sua Mag·est;Hlc o Impet':Hlor,
8onformando-se po:· Immediata Hesoiw;ào de ::23 rlo corrente
mez com o parecer da Secção de Fazenda do Conscliw de
Estado a semelhnnte respeito, Ha por bem l\ianrlar dodnrar
a V S., para sua intelligencia e devidos effeitDs, que niio
excluindo o referido decreto ~s campanhas anteriores, deve
ser entendido em sua expressão ampla; mas só mente para as
reformas e pensões de meio soldo, que occorrerem ou tiverem
occorrido depois daquella nova disposiç-ão legislativ:1, caso em
que se acha a da peticionaria; e i3to vor nüo >e po<ler dar á
mesma disposição o ell"eito de annullar os factos já consummados em virtude do direito que antes vigoraY:!, pois para
t1nto fôra precisa uma declarar,~üo expressa do Poder competente, como a da Lei n." :2:>75 de 12 de Junho do supracitado.
anno de 1875, ou o que se contém na de n. o 2618 de 8 de
Setembro do dito :mno.
Deus Gtwrtle a V. S.- Gospa1· Silveira Martins·.- Sr. Con.-.
~lhoiro Dir~ctor Geral tla Contabiliclnclc.
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K. 470.-FAZEXD.\.- Elll 29 DE JULHO DE 1878.
1\b.nda impôr a 'n1::1Ha ele que tr:J.ta o art. 48 do Regulamento de 9 de
Abril de 1870, a u:na autoridade judiciaria, por ter rubricado um
lino de not2s sc::n eslur dcviJamcnt·3 scllado.

Ministerio dos Xegocios cb Fnzendn.- Rio de Janeiro em
29 de Julho de 1878.

Illm. e Exm. Si'.- Cons;ando do officio do Collector dns
Rentlas Gcr<:es do EHmiciiJio de Snnta M~ria :\hftdalena de 23
de Fevereiro c1Limo. não sii luver o cx-E:=:crii·ão de Pn da
f:cgaczia (!e S. :... c;Jastião <lo .AftD: Jo<-~o Pedro de Freit[l~,
orn rcsitlcntc e1n i:;i:n:·os. ese:·iptni'lld~) vinte c un;a foJhns de
u1n Ji\~rn dn 1~:JLs de ~!JD fo1!Ja:--; sem ter sido l'~tc sellado,
ro1:1o d: t2n::i:-::J t; ·;;:·t. I;;,~ i.", <lo Hcgu!~mcnto ck \lt:,, .\lJril
de 1810, u:0s t1 ::; :wt;l si tlo iC ÍH~rto c rub rit;!Õt> n d:! o !! VTO
1:or :n:~o;:iU~:c]c eo::qJel,~t~!t~ tlll~cs du png:nnt~nro do sL·l!n, rego
a V. Ex. ~e di.~;:e, l1~1 r,·,~;:::t do ~rt. ~8 do e:!a 'o r('g·:llaHH~~1:o, L::r r~ ~i.·t::~::;::ti::~ p··u\"idenci:~s para l!llC :-:eja iuJiJOSta
:-! lnLl!la d1•Yü.la ú :Hi.;,;·!~l:~dc j:uteitii'ÜJ. (jUG raiJr:~(>U esse
livto scru a i\_·.:.·d~·:cit: >:~--l:l~dirl:!de.
D8tl.S Cn.nràe n \r. i~~{.- G''Spro· Silveira 11Ia;·ti;ls.- ...-\.'S.
Ex. o Sl'. 1',·csiJ2::t0 da Provinda do Hio de Janeiro.

S::~bre

tl.; r~~·a::;la~>:v e mal!.-~s í:J1po~t.1s a u:'l e:·:-;·:~::r·r;t·J de
t:o1_;' tl!r t~s~·.r:~~:.t:·;~(!G u.!l livru ,!c Ho:;:::; st·;l: ('~LLI' t!L·ri<l;u:H::ltC :;.--l~:,;,Jo. t; e·JI1~·G:_~:Hio c::>taw~dlhas st:niJ:.ts cr~i cs.:r[p~\lLlS ian~;atlas no 1lll'3:Eo Ii'.·ro.
l!!ll

."!"L!.i:~at.!o

C~ts~1

de i):l~,

IHrn_ c 1~\~ll. Sr.- ~;o cf:h·io t1n Cullcctor C.;1s nend:-:s Gcraos do J!~!Eli\:ii,lü ü'~ S:n!t;t ~\:i~ri:: ~,f;1gtl::!c;u: d:1t::úo de ~J de
1•\!Vt::rvjf() :LlU;!:o, :·:;:ls!:-t q~t~ () ('X-l::~c;·iv-:-:o d:_~ Pnz d:: frc.!.t~l~~
zia de S. ~)c:;ti< ;~.J Jd .L\.! to, .h~.:u :\~dro de Fr\·itns, t'sc;·evê.:·a
Yinte c UIJ!a fc!:,:~s ele u.rn :i\TO lic n(:t:~~ d~~ iOO :o!hf!s sent ter
si~lo ~(.d_:a:.!o, eo;:~.) ~L·~cr::lilU! o a:·t. l:L ~ ~. 0 , do H~g~~!nO]C~tLo
de 0 de ./. IJr:l l;u iBIO, e (1ac crn :1Igun1u:-) estr\·j:turas que
l:!nç:i~·a Jh~:::sc !;y~~:) ei!~l:!·e~·:':~·~: cst~1!111:iih~:s .iú SC'i"\"!tla~.
O ;:!cs:~;u CGlLT~ü]'~ ln~;c-n:.:cin-:.;c no nrt. ~.g tc!:1bjn~do
cn~~1 cs ~;i.~:s. 3~ c 11~: !!~J c<t·~do re~. ta;:-n:H~. \ ~~nt!iou._ en1
r~I;~·GGO o (:~~~~{):,r· ~~~":'i\r~~J. e ~t:jei1o:t ú rev;! :tl:-.~:f!u ::1s vinte
1~ urJa ~tJl:i.:;s d·.· _;:\·~·c,~ irn~lonUu ainda a Hlu l~t Ü(; fUO:)i.:co ..
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além da revalidaçãa, pelo uso das estampilhas, nos termos do
art. 4,8 combinado com os arts. 31 e 45 do HH:smo regulamento.
Em resposta ao referido officio communico a V. Ex., para
os fins convenientes, e pa;·a o rawr constar áquelle Col!ector :
1. o Que foi ~pprovada a dclilJerat;ão que tomou quanto á
re\"alid<lÇào, na il~l!lOrt:tncia de 21JOOO, imposta ao ex-Escrivão, : or não ter sollado o livro de notas de que se trata, nas
vinte c uma folhas por clle escripturadas, nos termos do art·
31 do mencionado rJgulam(~nlo;
2. o Que n:io foi <lpprovnda a multa de 50~000 que impoz,
::dé:n da i\:v:\liuar;ão, r:ois que não é c::so della, e sim tio
reraii:J:u~·iiu só;nciltC;
3. 0 Qcu: i'ui ap;1ro·,ca:la a multa de 100;)000 n que sujcit·:u
o dito cx-E.;e;·ivo~t;. por ler empt·c~aJo es[ampillws jú 'ervidas, rle Ctmfor::lidc:ilJ L'Olll o a:t. <l)i do :nesmo r::;..:·ul;;mento;
4." Que cum]J:·e a V. Ex. lJrcvitl~nciar a lim Llo qt.:e o
C<l:lec:m· de Cnmpos, onde eo:ost:1 estar resiuimlo o dito l'XEst:riYiio, inlim~) a l'Sk) p:i"<~, :leatro tio pr::zo de tr:n:a di:-~s,
re.eo1h::r :1u:::; cofres da (:~:l!t:cto:·ia de :S:1nla :U;-:ria 5Lagdaienu,
a Jn:;Jor~~nc::\ da mait.< o rcl':1iiuaç~o impostas, c qn:mtlo não
~t· pussa eo;!scgc;ii· esse· ila::amento por senwilwnic II!Otlo
LlcYc:·-se-lw etnpreg·a _o ,me_Io .e\c~utivo por l!art~; do Thesouro, :1 quem o sun~J<:!tauo Col!et.:tor commun!Ccinl o rcsult[ttlo d:~ssa orü!~iil ; .~.
;J." F!n::lnwnte, que comtar.clo da infor:nac;uo do Collcctor
ter O· livro sido aberto e rubricado por ~utoridalle competente S~'111 csl;u· se!lado~ ~~a p;·~~(·nte data L('quisitD da Presidencia da Fr.w!:teia llo Bio de .Taaciro a imposir;.--:o 1la rnu:ta
de\ i :la ú aatDrit!adc .i Lttlidari:J. tJUO rulJri<:ou esse !iyro sem a
referiUa for!:~a!iU::ulC.
DGus Gna:·d:• n V. Ex:.- G.?spnr s.:l1J."I>a 11nl'tins.- A' S. Ex.
o Sr.

Con:~elill)ilo D~~·t:etdr

~.

Gen1l

ll~1s He11dL~S ?~!L:L<.:üs.

1181.- [r.AzEND.A.. -E:\1 30

l\!.:t.nlb exccuL~r desde
noyas tabe1la:; p;J.r..:.

j;'t

DE J0L:~o :u~

1878.

o n~~:._-reto n.o G:l'0 tlc :!0 dt) r:lCS:~lO :nez, (1;!::~:.o
Elo i:n~!OSto J.c i;:dustria.;; e proüs:-.íje~.

arrcc:.tda~·.:~o

1Iintstcrio flos :.:l·goeius lia Fazc:H1a.- H.io t1e .h~neit·o 1'1!1
30 tle Juliw de i::r;s_
·
G:t~IJ:lf

Sih·e:r:: lrin:·!i!!s, Pti'sitlc•ntf' do '?ri!J':n~.l !lo '''l:c;\:Jtinnal: traii~nlitt~ ac.s Srs. Ia:..:::ce~o~T-~ t:!as Th~~~:·):t
rarbs de Faw--ua p·tr"l f!L'C tl''l:w n <'C·\,;1:., ,.._.,.c .. ""o ,·r·s 't•
já, O·:occrO!O i~~.o'-6J80
20 t];:S~I; 1;1('~, C~);:~i;~~L; u/;~;5 C~~~~~:
piares inelusv' U'"idO noY'l' t"u"IJ·" jl'Jl"l ·':·:·nc· tY""" (!"
~c:uro

de

i!!l!IO~'o
. .c.lc
J.;.J;ll~.;.;'J'I::l·S
'-"'
l
-·-li
l .._
.L

..

''·'-

''r<·f:~~u-c·;·
J,..L._.,
, •

l'

"'·
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Nas províncias em que chegar esta circular ao tempo de
já se haver arrecadado o referido imposto. relativo ao presente semestre, segundo o ultimo lançamento, deverá a differença entre as antigas as novas tabellas ser cobrada ou restituída por occasião da arrecadação do imposto do 2. o semestre do corrente exercício.

e

Gaspar Silveim lllartins.

N. 482.- FAZENDA.-

EM

30

DE JULHO DE

1878.

Declara que não esta revogado pelo art. i2 dos estatutos do Banco do
Brazil o Aviso dirigido por este Ministerio ao mesmo Banco em 25 de Julho
Ú-!863.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

30 de Julho de !878.
Illm. e Exm. Sr.-Em soluç:ão ao que representaram
varios accionistas do Banco do Brazil no requerimento que
dtrigiram ao Governo Imperial, de 2lJ, do corrente, sirva-se
V. Ex. declarar-lhes que o Avisode25 de Julho de 1863 está
em seu inteiro vigor, e não foi revogado pelo art. J2 dos estatutos do mesmo Banco, que nilo tem nem nunca teve a intelltgencia que agora su lhe pretende dar.
A caução nilo importa <lliena~·iio de propriedade das
ac(;õcs, muito e'nbora seja feita a titulo de transl'erencia,
eomo se crii.lencia pela falla de pagamento ele sello; portanto,
sem attent<ll' contra as leis g-e:-<ws g-ar<mtidorns do direito do
pt·opriedndr), não podinrn os estntulos fl<)Spojm· os nccionistas,
do direito de ihcalisarem a administrnr·iio de seus intcrrsses.
Hcsultarimn ainda dessa intervretaÇào dons incunvenientcs <JO estabelecimento. O primeiro. e:·a impedir, muitas
vozes, a reuniilo da assembléa g-ornl, por falta t.lo n:mwro
legal, para deliberar; o segundo afl'0cta o credito do Ba;tco
e é o de poder tornar a Directoria represen tantc dos in teresses tlc um grupo. em vez de ser a protcdu;·a dos direito., da
massa dos accionistas. Finalmente, a proceder a nov<1 intcrpreta~ão, como a Direc!oria se ueclara eleita por accionistas a
quen:i· hoje contesta o direito dn voto, se declara ao mesmo
tempo falsa Direetoria, e, portanto, incompetente para in-.
tcrprctar os c~tatutos.
Deus Guarde a V. Ex.- GaSJlrtl" Silveira Jiartins .-A.' S.
f.x. o Sr. Presidente do Banco do Brazil.
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N. 483.- FAZENDA.- EM 30 DE JULHO

DE

!878.

Indefere um recurso interposto de decisõo da Alfandegado Rio de Janeiro,
sobre classificação de mer-c;doria.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
30 de Julho de 18713.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Tross 6.: Irmãos da decisão dessa Inspectoria de 8 de Junho ultimo, que classificou como morim
até 15 fios para pagar a taxa de 550 réis por kilogramma, a
mercadoria constante da amostra junta, vinda da Bahia no
vapor inglez Ptolemy, e submettida a despacho pela nota
n. o 529!i, de 2 de Abril do corrente anno como panno de
algodão crú liso, sujeito á taxa de 300 réis por kilogramma,
o mesmo Tribunal :
Considerando que o recurso não é de revista, como V. S.
declarou em sua informaç.ão de 2! de Junho ultimo, por
exceder a importancia dos direitos a alçada dessa Inspectoria,
na fórma do art. 33 do Decreto n. o 4508 de 20 de Abril de
1870;
Considerando que o panno de algodi'ío de que se trata, foi
alvejado e gommado, e que embora de qualidade ordinaria é
antes morirn do que panno crú que não passa por essas
preparações:
Resolveu indeferir o recurso c mandar que a dita mercadoria pague a taxa da i. a parte do art. 578 da Tarifa das
Alfandegas.
O que communico a V. S. para seu conhecimento e fins
convenientes.
Deus Guardo a V. S.- Gaspar Silveira 11fartins.- Sr.
Inspector da A!fandega do Rio de Janeiro.

N.

48~.-

FAZENDA.- E~I 30

DE JULHO DE

1878.

Indefere um recurso interposto de decisão da Rccebedoria do Rio
de Janeiro, sobre pagamento do sello de cartas de pri;ilegio.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
30 de Julho de !878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Antonio Joaquim Pereira de Carvalho
da decisão de V. S., que o SJljeitou ao pagamento do sello de
3008000 do art. i3, § H, do Regulamento de 9 de Abril de
i870, e não ao de 2~000 do art. 12 do mesmo regulamento,
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como pr3tendia o recorrente, por entender este qu2 as tres
cnrtas de priYiler:;io que olJteYO por vinte nnnos para fabricar
e Vl·m:er mnellinas e •1pparelhos, e construir navios 110r um
systc;aa tle, :-;aa inv:·nção, não foram concedidas a empreza,
mr.s sim a innntor, e por isso não lhe ser applicavel o citado
§ H quo é especial para os emprezarios, o mesmo Tribunal:
Consideranuo que o citado ~ H é positivo, e declara que
devem pagar o dito se !lo de :3008000 os diplomas de concessão
de privil~gio a qualquer empreza ,por mais de 10 annos até
20, como si:o os priYilegios que o recorrente obteve pelos
Decretos n .o• 6:369, ü3il e 6:390 de 8 de NoYembro de l87ti;
C<~nsidcrando que, se o dito re'lUiamento quizesse triiJutar
de mo:lo differcnte os privilegios concedidos a inventores,
teria designado a taxa que lhes fosse applicavel;
Consille:·am1o que, triltando dos privikgios, o§ H é o uni co
applicavel, ;1ão podendo ser extensiva a disposição do § 12 ao
prrsente caso, porque versa clla sol>re mereê~ niio especificadas, accr,,scendo que a circumstancia de ser o agrac:ado o
inventor não deixa ele ser a sua empreza o objecto da concessão:
.
Resolveu indeferir o recurso e sustentar a decisão recorrida.
O que communico a V. S. para seu conhecimento e devidos
e!Teitos.
Deus Guarde a V. S.-Gaspar Silveira J}lartins.-Sr. Administrador da Recebc:doria do Hio de .Janeiro.

N. ld:i.-FAZEXDA.-E~I 30

DE JLLHO DE

1878.

O abono t.la p_o~;~pt~":~cm qac compctJ aos emprc:;J.dos Uas l'·.Icsas de Rendas
a qnc se rcfl!re o ~{c}!ulamc<tio de ':1 Uc Agosto de iSiG. deve ser feito na.
fOrma. prescripta no ;:trt. 1G5 J.o mcs:110 regula:ncnto.

]linis'-':,rio dos Negocias da Fazenc1n.- Rio de Janeiro em
30 de Julho de 1878.
G:;.Sl1f•r Silveira Martir.s, P~esidentc do Tribunnl do Thesouro i\acional, tleclara ao Sr. Inspeclor d:1 Thesouraria de Fazenda da P!'O\'incia du Pnraná, em respostn á consulta aue f:'Z
em sDu o~TI~io Il. W de 2 de Março ultimo, que o abÔno da
porcentagem que compete aos empregados das Mes~s de
Renrlas a que se refere o Hegu!amcnto annexo ao Decreto
n.o .6~72 de :l d:~ Ag:Jsto de i876 deve ser feito nn fórma prcscnpta no art. :1.65 do mesmo regulamento; isto é, deduzida
0
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da renda bruta a importancia proveniente das verbas especificauas no art. 73, mais as despezas com o aluguel de casa,
soldadas a remeiro~, a salarios a ~crventes de capatazia; as
quaes correm por conta do credito distrilJUido ás Thesourarias,
e devem ser convenientemente explicadus nos respectivos
halan('os.
Quanto ás despezas propriamente ditas de expediente, n~o se
achando comprehendidas no ultimo daquelles artigos, devem
correr, e sempre <.:orreram, por contn dos empregados de taes
Mesas de Rendas. apezar da Ordem de 22 de Kovemhro de
i87i, expedida ú dita TIJr;souraria, visto fJUe, decidindo, como
decidiu, em caso particular, não estabeleceu regra, nem póde
~er invocad;~ contra os eil"eilos de um decreto que, de mais
a mais, foi publicado posteriormente.

Gaspa1· Silveira illartins .

.\".'1.86.- .JUSTlÇA.-

E~I

;JO

DE JuLHO DE

1878.

;\:lo havendo di>po<iç<io legislativa provincial, deve ol!sen·ar-sc o Decreto
tle :10 de J~neiro de 1831., q?auto nos provimentos de officios de justira.

::." s,•c!'i"io . - l\Iinísterio dos Ne!.!·ocios da Ju,;tica.- Rio de
Janeiro erU :30 de Julho de 1878. ·
•
111m. e Exrn. Sr. - Com o oJJicío n." 1111 ele i9 tle Junho
ultimo tran~miltiu V. Ex. o requ,·rímcnto do i. o T:lhellíãodu
pulJiil'o, judicial e nota~ •: !<;,;erívão tk oq.Jl!iius ,•. lll:lis <lll·
nexos do termo da GameJJeirn. João Baptista da Hocha Baixa
Lins, reclamaJH!o contra o faeto de SCrt\tJl exclusivamente
processados os f<' itos cíveis P crime~ pelo 2. o TaiJC•llião do pu!Jiico, judici<ll c notas e Escrivão do erinw, cível e mais annexos do meslllo termo, ll<'rculnno Thcotonio da Silva Guimarães.
E111 re~posla deci:Jro, fJLW no excrdcio da,; func,.:õe~ dn
Tahclliães c Escri\·;Jus creauos um virtude do Decreto de :lO dü
.l::ncirn de 1831, por não lwHr dispo~íção !Pgislativa provinei:li sobre o;; l"<'SJlf'Ctivos onicios. 'f~ UP\-c ohs,~rYnr rr-strirtamente 3 norm:1 e.;tabPil'ei<b narJLH'!ie ,Jecr,•tn, Pxpli,·atlo pelo
A'.-:s:.t dP 9 de Julho~.:,: 18;:;1.
E' :Jssi~l que o ~.o TabPllião ser~.-<) <.I e E~cri"'.-Bo de orplüios

eles reshl:~os e C;lpeiifls~ e o 2. de l·:~cri\-~0 das execuções.
C'iY.cis e crimes: eompPt.índo. lJOfl;~tl, ::1 :~mbos e"cn·ver cumu~..-::->~ .. -: ·•· · ·.
latmlffient~ e por distribuição em todos. os o.irl r~s feito>J~:f_, ~. ' ;.·, .~
os quaes n:to estr\·ür crcado SPI'Yen!nano pnvatn·o. -:/ .- -:-·. \ '·' ·.
De aceürdo com l'~ta doutrin:~ (levem ser flntenàidéfs-o&.j).I'i:iviment~•s, não ob,:tante o .-hiso de 10 de Fevctfti+v~o '1876,
eujã doutrma não pód1~ subsi~tir.
·? ;.,.,;;,'

r,

d

Dcci:;O~s de 1.878..

4G
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O Governo Imperial, portanto, considera procedente a re-

clamar~ão do i. o TaiJelliào e Escrivão daquelle termo, .João
Baptista da Rocha Bnixa Lin~. com o fim de ser adrnittido a

escrever nos feitos cíveis e crime~; com o Escrivão comtmnheiro, por distribuição.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodl'igues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da ProYincia de Pernambuco.

N. 487 .-JUSTIÇA.- EM 31 nE wLnu n~> umL
Podem ser accumulados os c;ugo~ ele aUjunto tlo Promotor c ProcuraJ.or Ja
Camara Manicipal.

:!." Secr~o.- Ministerio dos ~u~ocios tia .Justir.a.- Hio rlc
Janeiro cri1 31 de Julho de 1878.
L

..

Illrn. c Exm. Sr.- Com Aviso de 25 do corrente o l\Iinisterio do Imperio transmittiu-me o nllicio dessn Presillencia n."
1728 de 22 deste mez, consultando sobre a aceumulacão dos
cargos de adjunto do Promotor Publico c Proeurador (ta Camara l\Iunicipal de 1\Iacahe, ú vista do disposto no Aviso n. 0 89
de 4 de Junho de 1847.
Em resposta cabe-me dl'clarar tiUe podem ser conjunetamentc exercidos esses dons Jogares, sempre qun da aceumulação não resulte tlcsvantn:;em para o serviro pnbliro: ~~
quando estn praticamente se verilir]ue, tletl~rminará V. E\.
<]Ue a pessoa, que os serve, opte por um delles.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pel'eira.- A"
Sr. Presidente da Provincia do lU o de Janeiro.

N. !188.- FAZENDA.- E~r :li

nE JULIIO nE

f871l.

Sobre um rccnr:::o jnú~rposto de tlcci~.-Jo tl:'t TJJcsou!·aria. de Fazcuda da
Provindo. de Pernamhuco rclati\-':.tmP-nte {L I'C'•alidar.:"H) de scllo d~ tlo('nmcmtos, e ao pa~:.~ment.o rln imposto de tran:-nnissfto dt~ proprit~dndc· de

quinhUr"' hrrrcHt:1rios.

i\Iinisterio dos Nl•gor·ios !la Fazenfl.a .-Rio de .Jandl'o em
31 de .Julho de i878.

Gaspar Silveiril .Martins, Presidente do Tribunal do Tiwsouro Nacional, communica ~o Sr. Inspector da Thcsouraria de
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Fazenda da Província de Pernam}mco que foi presente ao
mesmo Tribunal o recurso transmittido com o seu oillcio n. o
35 de 5 de Fcvrreiro ultimo, interposto por D. Euthalia Ismenia de Mattos Lima, na qualidade de inventariante dos bens
de seu linado marido, Manoel Gonçalves· Pereira Lima, da
decisão da dita Thesouraria: conllrrnatoria da do Collector
das Hentlas Geraes do munícipio da Escada que sujeitou-a
a )Jngar: 1. o revalidarão do scllo de diversos documentos,
sob o fundamento de não haverem uns pago o scllo proporcional, c não terem as estampilhas de outros sido inuti!isadas
em tempo e por pessoa competente ; 2." o imposto de transmissiio, e multa, da metade do eng-enho « Vicente Campello ,
e da safra creada e jú tirada, adjudicados ú recorrente para
satisfazer as dividas do ca~al e as despezas do inycntario,
C\:igindo tambcm o imposto de transmissão da legitima
p:!terna vendida pelo herdeiro Manoel Gonçalves ao co-herdeiro Dr. Sergio por terem ~ido aquinhoados bens de raiz para
pagamento dessa legitima.
Considerando qne os documentos n. o• 4, 5, ü, 7 e 8,
junto~ por cópia ao oillcio do referido Colkctor, não são contas
correntes dadas e aceitas por commercíantes, nos termos do
Codigo Comrnercial. pois não constitm·m só por ~i prova de
di v ida ou titulo de o!Jrigação, nem por terem sido exhilJ idos
no .Juizo do inventario para serem, atterdidas por oecasi::io da
partilha, foram ajuizadas, para licarrm sujeitas ao st•llo proporcíonnl, como comprehendidas na 1. a classe do titulo 1."
do Rcgubmcnlo ::mncxo ao Decreto n. o MiOi> de !) de Abril
de 1870 ; mas foram regularmente scllados com a taxa uo art.
1:3, §I.", como « coutrcrcto~, tilulos e papei~ não sujeito' ao sello
proporcional • ;
Consíclei\llldo que o facto de estar o doeunwnto n." U, IJUC
é uma eonta ou nota UL' ~eni1.:os medicos prestados á família
c aos cseravos !lo linado Lima, datada de 28 de Outubro de
1876 e a respectiva estampilha inutilisada pelo signat;rJ'io em
16 de Abril de 1877, c ter sido o Lloeumeuto 11. o 10, que é
tam!Jcm uma conta ou nota de alug-uel de uma casa na Ponta
de Uchüa, qne, segundo parece. fôra occupada pelo mesmo
linado, datado de 7 de DczcUJbro da: 1uelle anuo c a respectiva estarupilha inutilisada pelo signalario em ~ de Airril de
l87i, não é >uillcicntc para que o Collcclor eoncluissc que
taes rslarnpilhas fnrarn (·oJiadas dcpuis d.c e~tarem os men(·ionados docn;Hrnlo~ jtmtu., aos anlo' de inventario; o qrw
s,·, ficaria pr,w:~do se honv,•sse ''xiribiuo e1·rtidiiu on eópia do
lermo de juntada Llcllcs aos autos, c houvesse J.ifl'crcnt:.a entr1~
a respectív:~ da la e a 1la inutili!'ação das estampilhas;
Considerando qu1~ a adjudicação de metade do Pngenlw
• Vicente Campello " e da !'nfra rrcada c j:i liradn, feita ü l'Pcorrent,·, no neto da partilha, como vi uva inventariante ,.
n!Je~~a tlo cas:d, com o enr~<11'go dt· pagar os erndorcs do me-:no
casal e a:> dcsp,~zas do inYI'lltario, esU1Ya sujl'it:r, ú vi~ta d:J:;
Ç)rdcns de 1c de .Jnneiro c 10 tlc AIJril .de 18il, sóm:~nle ao
Impo.sto de transmis3ão de propriedade calculado sobrf o valnr
da d1ta metade, mas não da safra, por não se achar ad!Jerente
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ao terreno, nem se verificar a hypothese prevista no art. 17 uo
Regulamento annexo ao Decreto n. o 558i de 3i de Março de
i874, da venda simultanea de bens moveis e immoveis ;
Considerando que, da cessão do uireito ú sua herança, reita
pelo co-herdeiro Manoel Gonçalves ao seu cunhado Dr. Sergio
era devido o imposto de transmissão da propriedade, mesmo
quando fosse realizada, achando :se os bens da successão
ainda em acervo, e por fazer-se a partilha, ú vista do art.
:17, § 2. 0 , do Regulamento de :H de Março de ib7'• e da Ordem
de 7 de Março annexa ú Circular n. o 1.0 de :1.0 de Abril do
corrente anuo:
Resolveu o rel'eril1o Tribunal dar provimento ao recurso de
que se trata, na Jlarle em que a recorrente reclama contra o
pagamento do sello proporcional e a tevalida0ão do::; documentos n. os t;, 5, 6, 7, tl, !) e 10, e o imposto de transmissão
da safra creada e já tirada, existente no engenho • Vicente
Campello , visto ser exigível sómente do preço de rnetauc
deste; ncg~mdo, porúm, provimento na parte relativa ao
pagamento desse imposto da legitima paterna vendida pelo
herdeiro ~!anoel Gonçalves ao sen cunhado Dr. Sergio, ú
vista das disposições citadas a semci:wnte respeito; imJlondose a ambos, assim como ü inventariante, as multas em que
incorreram, c tendo-se tambcm em vista nesta arrceadacão,
quanto ao herdeiro Hanoel Gonralves, a Oruem de 7 · de
Março do corrente anuo, já cilada.
Cumpre, m~trosim, que seja advertido o Collector do
município da Escada, pela irregularidade cum que procedeu,
pedindo vista dos autos, quamlo jú tinham lermo de conclusiio para o julgamento final, o que, além de ser acto ineompe·
tente, foi tamlJem tnmultnario da ordem do processo, e tanto
mais es~.;usado quanto tinha aquelle Collector; no art. 35 llo
Ht>g-ulamento de() ue Abril de 1870, os lJ1l'iOs de que bn~'as:.;n
mão para prevenir o prejuízo dos <li rei tos tlscaes, sem pro,<ocar
conllictos sempre detrimentosos aos interesses reaes do serviço publico; e quanto ao im!Josto de transmissão de propriedade, devêra ter attendido ü disposição do art. 37 do Hegnlamcnto de 3i de l\Iarço ue i8n, e proceder de accunlo com e! la.

Gaspar Silveim 11lartins.

N. fi8\l.-FAZE:.\'DA.-E11 i

o.,

ernpr.::;;~tlo::::

DE At~OSTO DE

de f,,:·.cnJ~: ao :::.;ni~··l dR on1r~1 ~Jinisterio
..;ste ;~:t~os •ti)s rc;:;pccE..-os ve:tcimcr..tos.

1878.
dt•y:~m

ser :ror

Minisl:·rio dos Xc:.mcios da Fazenda.-Hio de Janeiro em 1.
de Agosto de i878.

lllm. <: Exm. Sr.-Communico a V. E:'i:. qtw, il vista do
que informa em se ti officiu n.o ·~3 c[,: 17 lle Junho nltimb, fica
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approvado o seu acto mandando pôr á disposição da Commissão Central de Soccor'ros ás victimas da sêcca nessa província,
o Escripturario da Alfandega, Rabino Joaquim da Silva Corado,
afim de fic:Jr encarregado do desemb~rque c alojamento dos
retirantes de outras províncias; devendo, porém, os vencimentos desse empregado, emquanto estiver servindo na dita
commissão, ser pagos por conta do Ministerio do Imperio, na
fórma do Decreto n. o 1995 de lfl de Outubro de 1857, como já
declarei a V. Ex. 'em Aviso de i5 de Julho proximo findo, a
respeito rlo Chefe de Secr~ão, Carlos Eduardo Riedel e do Ajudante do Administrador das Capatazias, Eustaquio Zeferino da
Silva Braga.
·
Deus Guarde a V. Ex.-Gasprcr Silveira 1Wartins.-A' S. Ex.
o Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

~- !!90.-FAZEXDA.-E~I

1

DE AGOSTO DE

1.878.

U~vcm ser cncarreg:Hios Uc serviço diverso
do r{uc lhes incum!Jc pclu rcgulamclllO.

O., vi.das tlas AlfanUcgas nfio

Ministeriu dos :\egocios da Fnzenda.-Hio de Janeiro em i
de Agosto ue 1878.
Gaspar Silveira l\lartins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nadonnl, comtnu11iea ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda ua Provinc:a do Hio Gr:mde do Nortr•, em re~posta ao
seu of!icio u.o ;.)8 de 2:2 de Mnio ultimo, que não p(;dc ser appro\·atlo o seu acto autorizando o In:;pectl)r da Alfandt•ga da
mesma provincia para :ldmittir seis vigias co:n a gratificação
mensal ue 66,)ütiü, afim de coaüj uvarcm o ~ Tvir,'o e:::terno da
ui ta Alfand<·ga, emquanlo durnsse a affiuencia do se~viço motivada pela i-'Tandn importação de g'tmeros alimentícios e pela
che~ada de crescido numero de relirnntcs dl' outras províncias;
visto que, tendo os vigias, na fórma do a;t. :H do HegulamenLo annexo ao Decreto n.'' li272 de 2 de Ag:;,::to de 1876, a incumbenc:ia especial tla reprl·ss5o e prevenção do contrabanllo,
é irre'!·ulnr dar-se-lhes destino l1iverso eomo au:-;iliares do serviro, sr•m prr';via autorizacão tles:e Ministerio, tanto mais
lJlÍanto o citado regulamento provilkncia no art. li.o sobre o
caso de affiuenda de traiJalho.

e

Gaspal' Silveira Mariins.

•

:366

DECISÕES DO C,OVERNO.

N.

'191.-

FAZENDA.-El\l 1

DE AGOSTO DE

1878.

Ordena ás Thesourarias que remcttam ao Ministerio do Imperio o orramenlo
da despcza que tem de ser realizada por conta <lo' mesmo Mi~isterio nO
exercício de i8i9-iSSO.

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
i de Agosto de 1878.

Gaspar Silveira ~lartin~, Presidente <lo Tribunal <lo Thesouro Nacional, de conformida,lc com o Aviso· 11. 0 2012 do
:Ministerio do Imperio. de 26 de .Junho ultimo, ordena aos
Srs. lnspectores das Thosourarias de Fazenda que remetiam
ao dito .l\linisterio, se ainda o não tiverem feito, o orçamento
da despeza quo deve ser realizada no futuro exercício de
1879-1880, acompanhado da relação nominal dos empregados
em exerci cio, dos empregos vagos c dos respectivos vencimentos.

Gaspar Silveira !Jfartins .

•

N. ''92. -FAZENDA- EM 2

DE Af:OSTO DE

'1878.

Dá provimento a um recurso sobro/restituirão 1lc •lircitos qnc uc mais foram pagos, por !liffercn0a de •JnaÚdade, em um 1\espacho de azas de ferro
batido bronzeado, sujeitando porém os recorrentes á multa ,\c 1 i-'2%.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de .Janeiro em
2 de Agosto de :1.878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Franco & Carvalho da decisão dessa
Inspectoria de 6 de Fevereiro ultimo, que negou-lhes a restitui(;ão dos direitos que de mais pagaram por 200 duzias de
azas de latão bronzeado sujeitas tt taxa de 600 réis por kilogramma, Yindas de Liverpool no vapor inglez Hevelius, e submettidas a despacho pela nota n.O 3289 de § de Janeiro do
corrente anno, visto ter-se reconhecido na conferencia da sabida serem azas de ferro batido bronzeado, sujeitas á taxa de
200 réis por kilograrnma, o mesmo Tribunal:
Considerando que, pelo art. 606 in fine do Regulamento de
19 de Setembro de 1.860, se admitte a reclamação por differença
de qualidade, por engano ou erro proyeniente de taxa incompetente, permanecendo as provas no despacho;
Considerando que, pelo art. 1.8 do Decreto n. o 6,51.0 Lle 20
de Abril de 1.870, sendo a differença de qualidade encontrada
em uma mercadorianamesmaaddição, se deve exigir o paga-
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mento dos direitos simples, e mai~ a multa dê 11;2 %pela
inexacta declaração ;
Considerando que esta disposição tem Jogar, quér o despacho seja processado :10 calculo, quér com as duas conferencias:
Resolveu dar provimento ao recurso, e mandar re~tituir aos
recorrentes o que de mais pagaram pela differença de quali ·
dade reconhecida na unica eonferencia da n1ercadoria, onde
se verificou o engsno, pagando os recorrentes a multa de ·
1 i/2 %, que lhes deverá ser imposta.
.
O que communico a Vm. para seu conhecimento c fins convenientes.
Dem Guarde a Vm.-Gaspar Silveira 1\fartins.- Sr. Inspector da Alfandega do Hio de .Janeiro.

N. !t,93.-FAZENDA.-EM 2 DE AGOSTO DE 1878.
Sohre um caso ile ucposito D:l Caixa Economica, IIP.Iquantias .test~na<las
a [>CS,OaS que OS herdeiros i! O depositante a!ler,:am' SCI~ém (ic~cias OU
imaginarias .. ·

Ministcrio dos Negocios dn Fnzenda.-Rio dt.l Janeiro em
2 je Ago,;to de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Com o officio de 6 de Julho ultimo
tr:Jnsmittiu-me V. Ex. o incluso requerimento :Jcompanhado
do alvará do Juizo de Orphãos da Côrte, para IJUe a D. Maria
Fortunata de Brito Hartley, inventariante dos bens do casal
de seu finado marido João Diogo Hartley, se pague a import:mcia de 8:M~e4~900, que o dito finado depositára no estabelecimento a seu cargo, sendo lJ,:358S900 para sua afilhada
Carolina, e 4: 086~000 para seu sobrinho Ernesto, reservando
para si o direito de retirar as referidas quantias, como consta
das inclusas cadernetas n. o, 37, 627, e !~7 :1.83, visto não ter o
inventariado tal afilhado nem sobrinho.
Consulta, entretanto, V. Ex. se é regular o pagamento solicitado, ou se depois da morte do doador o direito que este
re~ervou para si- de retirar as quantias depositadas -ficou
extincto, entrando os doados na plena posse das praticadas
doações.
Cumpre-me declarar a V. Ex. que o facto de que trata o
referido offieio importa doação das respeetivas quantias ás
pessoas mencionadas nas mesmas eadernetas, e a faculdade
que o doador reservou para si, sendo pessoal, caducou com ~~--- ---:-··
morte deste, entrando os doados na plena posse das doa~;-'- . 0. L · ' ·
Allegam, porém, os herdeiros e successores do doad9fi~ttr~}-, \l"- v·· ·':
poderem levantar as referidas quantias, que os don~""S./s'âo
pessoas imaginarias, pois não existem, e que, potca:~- essas
.?~
.'/ ..:::.::_...

~~ ~::;

~

'\

_.·:;<> ...
\~ ;:)0 s ·: . --------::·--

!"

--=---~:-...:- ...
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importancias devem reverter ao acervo dos bens do finado e
supposto doador.
Se a prova do direito, que possam ter os herdeiros do depositante :í importancia do~ ditos depositos deverá ser feita
perante aquelle Juiz, então , á vista do citado alvar:í, não
restaria mais do que aceitar como provado o facto allegado,
isto é, que os depositantes eram pessoas fictícias ou imagi-

naria~.

Mas, desde que são anonymos os depo~itos feitos por tal
modo, dever-se- ha considerar a sua importancia como bens
vagos, isto é, cujos donos certos não são encontrados, ao menos ernquanto os herdeiros de Hartley, pelos meios ordinarios e com audiencia da Fazenda Nacional, não provarem
completamente o direito que suppõem ter a essas quantias.
Neste ultimo caso quando se julgar, em vista de qu;~esquer
razões que possam occorrer, que é d0 justi~a restituir o capital depo>itado,' não se entregarão os respectivos juros, cuja
perda será a n1enor pena imposta á fraude de que se usou,
não podendo produzir os re~peetivos effeitos o deposito feito
com falta de inteira boa fé e contra a expressa disposição do
art: 5. 0 d0 Regulamento annexo ao Decreto n." q,7H de 8 de
Abril de !871, que prohibe a qm1lquer depositante fazer em
uma semana depositos de quantias excedentes a 506000.
Dens'Guarde a V. Ex.-Gaspar Silveira. Martins .-A' S. Ex.
o Sr. Presidente da Caixa Economica e Monte de Soccorro.

N. li9q,.-GUERRA.-EM 2 .DE

AGOSTO DE

i878.

Declara que aos OJiiciaes da QJ!arda Nacional, emprcgauos em conselhos Jc
investiga!_!ão ou tlc guerra~ compete o soltlo pela antiga taUella.

Circular .-Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de J;Jneiro, 2 de Agosto de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhecimento
e governo, que aos Officiaes da Guarda Nacional, quando trabalham nos eonselhos de investigação e de guerra, devt! sei'
abonado soldo pela tabella antiga. conforme se pratica com os
honorarios do Exercito.
Deus Guarde a V. Ex.-Mal·que:; do Ilerval.-Sr. l'rPsidente dn Província de ....
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Declara que o
Jocu_mentos

~~no

DE AGOSTO DE

1878.

proporcional deve ser cobrado nas primeiras nas Jos
fazendo-se a competente nota na 5egunda OLt

de·- desP.Czi,

mais vias.

Ministerio dos Ncgocios ua Guerra.-Bio de Janeiro, 3 do
Agosto de !878.
Illm. e Exm. Sr.-Em solução ú consulta feita pelo Commando das Armas da Província de Pernamlmco, em o omcio
que a V. Ex. uirigiu cm4e rle Julho Jlnuo, sob n." :204e, n·lativarnente á cobrança do sello pruporcional nos Jocumnntos
da dcsveza realizada pelos conselhos econbmicos r!os corpos,
declaro a V. Ex., para que o faça constar ao dito Com mando,
que o referido imposto deve ser cobrado na:> i.'" vi~s de taes
documentos, como manda o regulamento respectivo, sendo
feita pelo Secretario dos conselhos, na 2." ou mais vias, a nota
dt• que trata o§ 7." do art. 2." do Hegul;1mento qw~ b;iixou
com o Decreto n. o 4505 de 9 de Abril de 1870.
Deus Guarde a V. Ex.-lffarquez do Ilerval.-Sr. Conscllwiro Ajudante General do Exercito.

N. 496.-JUSTIÇA.- EM 3

DE AGOSTO DE

:1.8í8.

Sobre as ·provisões de A drogados.

2. ~ Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de
.Janeiro em 3 de Agosto de :1.878.
Ilhn. e Exm. Sr.-Com o officion." 78de9do mez proximo fin~o transmittiu V. Ex. o requnrime nto. em que
Alvaro Pmto de Pontes e Som::, antigo Advo~·allo do~ auditorias dessa pro\'incia e da do Amazonas: pede a renova{~ão
da respectiva provisiío, a qual lhe foi denegada pelo Pre~i. dente da Bela(:ão do districto. em virtude do Aviso u.o :1.60
' de 2 dt~ Maio de 187~.
·
Em resposta declaro a V. Ex. que o art. ~3 do Decreto
n. • 56i8 de 2 daquelle mez e anno conf1mw a doutrinn do
citado niso, referente <lO anterior HegulanH'nto das Belnções ; e, portanto, só no caso de ser insufficiente para as
necessidades do fôro o numero de Advogados lettrados, poderá o peticionaria, nos termos do mesmo art. 43, obter a
provisiío que solieita.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrig11es Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Pari..
Decisões de 1SíS.
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N. 497.-FAZENDA.- EM :3

DE AGOSTO DE

1878.

Dá provimento a um recurso contra a exigeucia de direitos dobrados em
um despacho do vitlros communs, que fora irregularmente procsssado.

· Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de .Janeiro em
3 de Agosto de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Backheuser & 1\feyer da decisão dessa
Inspectoria de 28 de .Junho ultimo, que negou-lhes a restituição dos direitos que pagaram, e a re~xportação de dous caixotes que sul)metteram a despacho pela nota n. 0 4036 de H d<~
Abril do corrente anno, como contendo, segundo suas facturas, vidros com aço para espelhos, o mesmo Tribunal:
Considerando que na conferencia da sahida se verificou
que os vidros não eram de aço para espelhos, e sim vidros
communs, taxado;: com direitos muito menores, o que teria
sido reconhecido logo na :l.~ conferencia, se o despacho fosse
processado como determina o art. 56,7 do Regulamento de :19
de Setembro de :1860, art. 2!J, do Decreto de 3i de Dezembro
de :1863, explicados pelos Avisos de 19 de .Julho de :1861 e 17
de Março de 1868;
Considerando que se assim fosse regularmente processado
o despacho, sendo a mercadoria contidn nas duas caixas, toda
differente tia declarada na nota, sómente se poueria exigir o
pagamento dos direitos simples e mais a multa de i 1/~ 0 /o
ex-vi do art. i8 in fine do Regulamento de 20 de Abril de
1870, ficando á parte, neste caso, a faculdade de pagar os
direitos e a multa se quizesse concluir o despacho para consumo, ou não querendo, pagar sómente a multa e reexportnr a mercadoria, como permitte o art. 29 do citado Regulamento de 20 de Abril :
Resolveu .leferir o recurso, e mandar restituir os direitos
pagos, pcrmittindo-se-lhes reexportar os referidos vidros,
pagando a multa de i f;2 •;. nos termos do referido art. 29.
O que communico a Vm. para seu conhecimento e devidos effeitos.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveira Martins.-Sr. Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro.

DF.CISÜE~

N.

no
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6,98.-FAZENDA.-E~IlJ DE AGOSTO DE

1878.

Provimento de um recurso de decis;io da Alfandega do Rio de Janeiro que
julgou 1Jo11 a ~pprehensão de dous pacotes -com brilhantes, devolvidos de
1\Ionte~idtio aos recorrentes, por não acharem alli compradores.

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 5
de Agosto de 1878.
Tendo sido presnnte ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Santos & Irmãos da decisão dessa Inspectoria, que julgou IJoa a apprehensão de .dous .Pacot~s com
IJrilhantes, encontrados na Lag-agem de .Tose da Silva Miranda,
passageiro do vapor inglez Illimani, procedente de Montevidéo, entrado neste porto em Março ultimo, o mesmo
Tribunal:
Attendendo a que os recorrentes remetteram pelo vapor
francez Senegal, em 9 de Março de 1877, a Brito Seijo & C.a de
Montevidéo, para ser entregue a Julio Mei1let, negociante do
Salto, um pacote com brilhantes lapidados, pesando 8 grammas, no vnlor de 3:680,5000, que foi despachado e pagou os respectivos direitos de recxporta!)ãO de 1 "lo, na importancia
de 36rS800;
Attendendo n que os brilhantes apprehendidos são precisamente os mesmos consignados a Julio Meillet, e devolvidos aos
recorrentes por não adwrcm compradores, e que traziam ainda
no envoltorio a rubrica do cx-In,;pector dessa Alfandega, segundo o systemn especial dos despachos desta mercadoria,
(~>talJelecido no art. 6~6 do Rl·g·ulamento de 19 de Setembro
dP !860; e
·
Considerando que .José da Silva Miranda foi simples portador
dos brilhuntes, que pertencem aos recorrentes, e que estes,
como Vm. declara no seu julgamento, não tinham noticia prévia de que a remessa delles se fizesse por um meio menos
regular;
Considerando que, segundo o citado regulamento, o fundamento da apprehensão é sempre a subtracção pretendida ou
realizada dos direjtos nacionaes, como declara a Ordem n.o 635
de 30 de Dezembro de !869, e no presente caso se havia já
pago os direitos devidos ; e que não se déra introducção de
mercadoria estrangeira que se pretendesse subtrahir ao prévio
pagamento dos devidos direitos de importação, e sim apenas,
por não achar compradores, a devolução de mercadoria nacional que fôra exportada c manifestada, pagára os respectivos
direitos e voltára no mesmo pacote e~1 que d'aqui sahira, conservando ainda a rubrica da Inspectoria dessa Alfandega com
que fôra exportado, o que tudo exclue a intenção de fraude
por parte dos recorrentes e demonstra a identidade da mereadoria;
Considerando que, nos termos do art. 4. 0 § 9. 0 das disposições preliminares da tarifa, gozam de isenção de direitos as
mercadorias de producção e industria nacional, que tendo sido
exportadas, regressarem em qualquer embarcação, uma vez

,

372

DECISÕES DO GOVERNO.

que taes mercadorias sejam distinguíveis ou possam ser diffe·
renç:adas de oUtras semelhantes de origem estrangeira, regres·
sem dentro de um anno e por conta do proprio individuo
que as exportára ou venham acompanhadas de certificndos da
Alfandeg-ado porto do retorno, legalisado pelo Agente Consu·
lar brazileiro, c, na sua falta, pela fórma indicada no art. 4,00
do Reg-ulamento de i9 de Setembro de :1.860 ;
Considerando que só esta ultima formalidade fora preterida,
por se ter entendido que tratando-se de uma merendaria nacional devolvida, que já havia pago os direitos. nada mais se
tinha de fazer quanto aos interesses fiscaes, e achando-se verificadas, como estão, as outras duas condições do citado art.
l!. 0 § 9. 0 , e que põe fóra de questão que a mercadoria é a
mesma que d'aqui seguira despachada, manife;;ta:la c com
prévio pagamento dos direitos de exportação devidos ; e, portanto, por causa dessa omissão das formalidades estabelecidas,
quando as outras se deram, não é justo que se fa(;a npplicarilo
do meio extremo da apprehensão, o qual, sep;undo a citada
Ordem de 30 de Dezembro de :1.869, para ser rep;ular e leg·itimo,
presuppõe a subtracção pretendida ou realiznda dos direitos
1iscaes, que se não póde presumir no presente easo em que,
como fica dito, a mercadoria exportada e ngora devolvida, jú
havia pag-o os direitos de exportação devidos e fora regulurmcntc inclui da no manifesto do dito vapor ;
· Considerando que, á vista do art. 38 do Decreto de 3:1. de
Dezembro de :1.863, do Decreto n. o 3~33 de 5 de Abril de :1.865,
das Ordens de :1.7 de Marc;o de :1.86~, 3 de Março de 1865 e 8 de
Novembro de 1869 as apprehensões dos objectos u mercadorias
que acompanham as bagagens dos passageiros só são admissiyeis se, sujeitos á direitos, forem encontrados em fundos falsos,
circumstancin esta que se não deu no caso de que se trata, c
que quandl' na lista da bagagem se acharem inclui das mercadorias ou objectos de commercio, fica o passageiro isento da
suspeita de intenção de extravio de direitos, afim de que não
tenha Jogar a npprehensão;
Considerando que José da Silv:1 :Miranda não é o dono dos
brilhnntrs para que lhe pudesse ser applicada a multa de metade de seu valor, na importancia de 1::1.96b000, a qual, bem
como a perda dos mesmos brilhnntes, deveria recahir sobre
os seus donos que s~to os n:correntes, no raso de ser procedente a apprehensão, que não é pelos motivos expostos;
Considerando, finalmente, que os ditos brilhantes, não tendo vindo manifestados, representam uma àiffcrença para mnis
do manifestado, no vapor Illimani l[lle os transportou, fariam
os recorrentes incorrer na multa do art. ~33 ~ 2. o do referido
regulamento, reduzidn á metade por dispos.ição do art. 57 do
Decreto de 31 de Dezembro de :1.863, porém que em caso st~
mclhante, resolveu a Ordem n.o 313 de 18 de Agosto de :1.866
não applical- a :
Resolveu julgar improcedente n apprchensão, e mandar entreg-ar aos recorrentes Santos & Irmaos os 42 brilhantes apvrehendidos pesando 5 grammas e 2 decigrammas, no valor
ar!Jitrado por essn Alfandcga de 2:3924000, c relevari_José tla
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Silva Miranda da multa de i: i 96~000, bem como os recorrentes.
O que communico a Vm. para seu conhecimento e devidos
elfrito;;. .
'
Deus Guardr ~~ Vm.- Gaspw· Silveira Martins. - Sr.
Inspector da Alf:mdega do Rio de Janeiro.

X.

~99.-GUERRA.-E~I i) DE AGOSTO DE
:lt'

18í8.

1

Declara. que !'.ÓffiC!ltC 0s O!'Crarios da oflicina do. alfaiates dos .\rscnac!' tle
G_~H?~ra dcYcm ser empreiteiros, c nüo os mestres c contrarllcStres, que
contilluarão a perceber os salarios a <[U" têm direito.

Ministerio dos Ncgocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 5 de
Agosto de i8i8.
·
Illm. e Exm. Sr.-Em officio n. 0 2 de 6 de Julho findo. consulta o Director do Arsenal de Guerra dessa provínCia se
dcvt~m ser empreiteiros da officina de alf;Jiates do mesmo est<~belecimento súmente os operarias, c não o mestre e contramestre, ou se empreiteiros são oflici<Jes c mestres.
Em solução a esta consulta, declaro a V. Ex. que não o
mestre e contramestre tlà dita officina, Hws sómente os operdrios devem ser empreiteiros, continuando-se a abonar aos
primeiros os salarins a que têm direito, e qne :3e acham con~igna<los na tabella anne'\.a ao Hegulamento <lc i9 de Outubro
tle i872; o !Jne V. Ex. fará constar ao referido Director, bem
eorno <JUe, seg·undo as ordens em vig-or. cumprc> que não se
eorresponda directamente com o GoYerno Imperial, mas sim
por intcrrm:dio dessa Presidencia.
Drus Gnardc a V. Ex.-llfarquez do Herval.-Sr. Presidente
da Província da Bahia.

N. 500.-GUERHA:.:._EM ti

DE A.r;m:To

DE

1.878.

E~tahelf\cr qÍIP n Qffirial

tloentP r~m :-:f.'lt 4H3l'tcl. :-tssim como o gr~duado
qnl:' perct?Le Yf'tJcimentos rlf> O:ilda!, tem direito ~\ .;ratiücaç.:to 1)~Ha
dt1:-_;uel de criado.

i\Iinistcrio àos Ncgocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 5 de--~-::~~~
Agusto de i8í8.
·
~ r ' C;:.. •'
. Tl'!l<b o

Cnmma~<lo

,;~..;: ~\~... ,~ ....

do í. 0

h;1lalh~o ck infanta.ria..~~\.~.~
~o~a'l~!:no

tuntra a 1mpugnaçao feita por essa Pagadona

da

./1 ~v
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gratificação para criado aos Officiaes de seu corpo doentes no
respectivo quartel, e ao Alferes graduado Fernando de Oliveira Messeri, declaro a Vm., para seu conhecimento e fins
convenientes, que ao Ofiicial doente em seu qnart~l deve ser
abonado quantitativo para aluguel de criado, e que o Official
g-ra~uado que percebe vencimentos de Official tambem tem
dtretto ao mesmo quantitativo.
Deus Guarde a Vm.-1l!arquez do Herval.-Sr. Inspector
tia Pagadoria das Tropas tia Côrtc _

N. 50!.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICA.S.-EM 5

DE AGOSTO DE

:1.878.

Manda r,,tcr no cofre da Estrada de ferro D. Pcur_o li o pro<lucto dos
fretes do gado transportado por Joaquim. Arseniq Cintra da Silva, para
ser applicaúo ao pagamento dos no1·os w~:;ons rjue se obri:,:ou a fornecer.

i .a Sccção.:_x_ 51.-Directoria t.l.a:': Obras Publicas.-:mnisterio llos NcgociQs lia Agricultura, Commercio c Obras PuIJ!icas.- Rio de Janeiro em 5 de Agosto de :1.8í8.

Tendo Joaquim Arsenio Cintra da Silva, ~.:oncessionario du
serviço de transporte de gado por essa estrada de ferro, pedido
em requerimento du 19 de M<m.~o ultimo, por Vm. informado
em ofiieio n. o 73 de 29 do mesmo mcz, que fossem retidos no
cofre da estrada a importanda IJUe for produzinuo os fretes do
gado transportado, para ser applicado ao pagamento dos wagões, que elle, na Jórma do seu contracto de 5 de .Novembro
de 1877, jú encommendou ; )Jroferi, no 1. o deste mcz, o seguiu!c despacho: « Como rer1uer; licanuo o pruducto desses frcv~~
retido no cofre da Estrada de feno D. Pedro li ]lara ,;cr oppurtunnnwntc applicado ao pagamento do" novos wa,Qões que o
supplicante SP ohrigou a forncr·er pnra Pssp gonero de transporte; n1mprindo ;1dvertir qw~ os j nros de 8 "/., fixndos na
clausula G." do sen eontraeto e a qw· alludc o supplicantc,
torrem exclusivamente por stw conta.""'""Em l de Ag·osto d1~
1878.-Si1âmbú. "
O que communico a Vm. pura sua intelligencia e devidos
cffeitos.
·
Deus Guarde a Vm.-.laiJo Lins Vieira Ca.-isansão dt: Sin:mbú.-Sr. Dir,'etor da Estraua de ferro D. Pedro II.
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N. 502.-

MARINHA._:AVISO DE

5

D& AGOSTO DE

1878.

Declara que as emharcações mercantes que fazem a navegação interior das
províncias, não estão sujeitas ás obrigações dos arts. :18, :19 c outro 5
do Regulamento de :19 de ~!aio de 18'•6.

:J.• Secç;•o.-N. 129:3.-Ministerio dos Negociosda Marinha.-Rio de Janeiro, 5 de Agosto de 1878.

Sua Magestade o Imperador, Conformando-se com o parecer
da Secção de Guerra e Marinha l.lo Conselho de Estado, exarado em Consulta de 8 do mez proximo findo, a respeito de
alguns pontos do servi~~o dessa Capitania por V. S. indicndos
em o officio de 23 de Abril do anno passado, Ha por bem, por
Sua Immedinta Hesolu('ão de 27 do referido mez, tomada sobre
a mesma consulta, que sejam approvadas as providencias
dadas por V. S., para fazer cessar a cobrançadeemolumentos indevidos, que percebiam o Secretario da mesma Capitania, < os capatazes da~ diversas estações; e Manda, outrosim, declarar a V. S. que as embarcações mercantes que
fazem a naveg<JÇão interior dn província, pertenc:cm á pequena
cabotagem, como dispõe o Aviso de 17 de .Julho de 18ií5, pelo
que ãevei:n participar dos favores d; Regulamento de Hi de
Abril de 187!J,, porque, deix<nldo de ser consi<lerad!ls de cabotagem, niio necessitariam do~ favores alludidos, visto não
ostarem sujeit[JS ás obriga<;ões dos arts. 18, 19 e outros do
Regulamento 1k 19 de l\iaio de 181!i, mas apenas ú do art. 76
e ;ís dP. simplc~ polir;ía dos porto~. Neste sentido, pois,
V. S. dará as providencias ner:essarias.
Deus Guarde ú V. S.- Eduardo de Andradu Pinto.-Sr. Capitão do Porto da Pr.oYineia de S. Pedro do Rio Grande du

Sul.

N. ii03.-MAHE'\HA.-AVJSO
Drrlara qnr• o Pratico,

(}111!

a pe!Iitlo

DE;) DE

:·wparar~sr

.\GOSTO

1To

srrri~.:o

DE

lia

1tl7~.
~~~~t~ica~C:!ll,

penl1• o dirPÍI.1l :"L parl,n Jlroporcional !In valor do maLcr·ial lia r!!gpccliv:t.
!l~sodas:Io.

:1." Scc1:ão.- N. t:lOO . - l\linisterio dJs ~t'gocios dn 1\Iarinha.-Hio r!P .Tmwiro. ii de Ag-osto dP 18i8.
111m e Exm. Sr. - Em oHicio ue ii de Feyereiro ultimo o
Capitão do Porto dessa proyincin eummunica qm', estando estabelccillo o precedente de serem os Pr:~ticos lia ~~sgoeinr;ão enrarregadu tb praticagem da Larra, indcmnizados ao deixarem
u ser1iç-o c.xpon taneanwnle. da quantia correspondente ao valor
do 111aterJal da mesma associação, dividido pelo numero em que
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se constituem c mais o que se retira,~ lhe parece conveniente
pedir esclarecimenios a respeito de semelhante pratica, porque a considera contraria ao disposto nos regulamentos.
Ouvida a Secção de Guerra e Marinha do Conselho de Estado, Sua Magestade o Imperador, por Immediata Resolução
de 7.7 dê Julho proximo lindo, tomada sobre consulla dareferida Secção, Houye por bem mandar declarar a V. Ex., para
os devidos effdto~, que nenhuma das disposições, constantes
uas lnstrucr-ões de 10 de Fevereiro de 1852 e 26 de Marco
de i861, qué regem a associação da praticagem da barra dessa
provinciD, póde justificar o procedimento de conceder aos
1'raticos, que se retiram do serviço espontaneatueute, a indemnizaz•iio de que trata o§ 7. o do ..\liso de 25 de M:m:o de 1861,
se:1do que essa indemnização pelo mesmo§ 7. o ó expressamente concedida só ·aos legítimos herdeiros dos Praticos do
numero quando fallecerem.
Desta delibera cão dará V. Ex. conhecimento ao Capitão do
Porto.
Deus Guarde a V. Ex. - Edua1·do de Andrade Pin:to.- Sr.
Presidente da Província do Parú.

N. ii04,,- JUSTIÇA.Sobre a

oflicin~

E~l

6 DE AGOSTO DE 1878.

de $•patada no prcsiuio tlc Fernando uc Noronha.

:!. a 8ucção.- :Minisl~rio dos Neg·ocios da
Janeiro em 6 de Agosto de 1878.

Ju~tiça .-Hio

de

Illm. c Exm. Sr.- Com o officio n.o if.12 de 24, de Julho ultimo trnnsmittiu V. Ex., em cumprimento do Aviso
de i de Junho proximo findo, cópias das info:·mações ministradas pelo Commandante do presidi o de Fernando de Noronha, não scí em relarão aos servi~·os, em que tdli se emprc~am os sentenciado;;, ·mas ainda sobre a convcniencia dorestabelecer-se a offirina de snp~tarin, cujo~ trabalhos estavam
paralysndos, por llaycr o :mtPcessor de L Ex., á yista d1:
representaç;tío do Dirl'cto!' do Ars<:nal de l;uerra dL·s.~a proyineia, mandado suspeuder, aíé ulterior ddilierarao do GoreJ"llo
l•nperLtL a compra de m:Jteria prima d%tin:Jda para a mesma
officin<J.
L: .eirado da communicnção co:Jstante da primeira parte do
rita1lo oflicio, declaro quanto ú segunda :
Que deYe ser mantida aqueila ofilei na, da qual no espaco de
cinco mczes resultou uma receita superior a onze contõs de
n"•i;,. ~egundo us esc!arcci!lleutos prestados pelo referido
Commaudante.
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Que este .Ministerio, de accôrao com o alvitre proposto pelo
da Guerra, resolveu, em Aviso de 5 de Julho passado, que,
além do material necessario para o fabrico do calçado, se
fornecesse pelo Arsenal de Guerra dessa província ao presidi o
de Fernando de Noronha os generos destinados para o>'
empregados e presos.
Deus Guarde a V. Ex.-:- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Prrsidente da Província 1le Pernmnbuco.

'I\.

N. 505.-AGRICELTURA, CO.MMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E~! 6 DE AGOSTO DE 1878.
J>eclara olfcnsínt> da Constilui~ão c Leis geraes do Imperio as Leis proYin~

ciaes do Piauh:·, promulgauns em
didas.

i~i7,

áccrca

~a aferi~ão

ti e pe•os c me-

1." 3ect~o.-Directoria Central.-l\Iinisteriq dos Negocios
da Agricultura, Commercio c O!Jras Publicas.-Rio de Janeiro
em 6 de Agosto de :1878.
lllm. c Exm. Sr.-Ouvida a Secção dos NeguciGs ãu Imperio
do Conselho de Estado, sobre a doutrina das leis promulgadas em o anno proxin1o llndo, na parte relativa ao Ministerio n meu cargo, Sun Ma gesta de o Imperador Houve por bem,
por Sua Iuunediatn c Impcri<1l Resolução de 3 do corrente mez,
Conformar-se com o parecer da mesma Secc;iio exarado na
Consulla de :13 de Junho ultimo, pu&licada no Diw·io Oíficial, e
ju».ta em exemplar devidamente authenticado pelo Director
da Directoria Central rlesta Secretaria de Estado.
O que declaro a V. Ex. para seu conhecimento c governo.
Deus Guarde a V. Ex.-Joào Lins Vieira Cansansiiu de
Sinimbú.-Sr. Presidente da Provinda do Piauhy.
Consulta a «JUC se ret'crc.• o n''iso supra.

Senhor .-A Sc•c(:ão dos ~egocios tio Imperio t!o Conselho de
Estado, o!Jedecendo COliJO era dr• seu den·r, á nugusta ordem
de Voss:1 Mage,;tade Impi•rinl, expedida por aviso de antehontl·m, e•,:uninou os trinta "oito netos leg-islntivos e os trcs
n'.>.:'i!laiJJCntus pre~id•·nei:ws (jtw ("Ull!'titucm a collccção d1'
Ieis do anno de 1877, tia Provinda tio Pinuhy, c nada teria a
observar quanto ú ronstilucionalidade dos mesmos actos, na
parte relativa ao Ministerio da Agricul turn, Commercioe Obrns
Publicas, ú qual foi pc)u citado aviso limitada a sua incumhcncia, se entre elles não se lhe deparassem o art. 6". da Re~oluçiio n. o 938 de li:i de Maio, que approva diversos artigos
de f<:u.;turas ua Camara l\Iunitipal da villa de Pedro Segundo e
Decisões de l.SíS.
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o art. 4,9 da de n. o 953 de 30 do mesmo mez, relativo ás pos·
turas da Camara Municipal da vil la de S. Raymundo Nonato.
O primeiro desses artigos contétH'O seguinte :
• Só poderão. ser aferidos pesos de ferro ou latão, e as balanças de braço de ferro .•
O segundo d·etermina-que cada vendedor dos grmeros que
se medem em medidas de capacidade deverá ter pelo menos
para os cereaes as de dous e cinco litros, feitas de taboa, e para
os liquidos as de um litro e meio litro feitas de flandres ou
cousa equivalente, e as dos gen::Jros que se pesam terão os
pesos de um kilogramma de pedra especial coberta de sob.
A lt:litura de qualquer destes artigos é bastante para de per
si sú mostrar que a Assembléa Legislativa da Província do
Piai.lhy legislou sobr:) <tltrii.Juição tla exclusiva compdencia do
poder geral, como é tudo quanto concerne á materia de pesos
e medidas- pelo ~ 17 do art. Hi da Constituição Politica do
Imperio, que não foi julgado reformavel, corno não o podia
ter sido, attentas a naturez:1 e cssencia do objecto.
Accresce que o porler geral já legislou a semelhante respeito, como sn vê tla Lei n." 1iii7 à1• 20 de Junho de 1862 e
dos regulamentos que baixaram rom os Decretos n.o 5089 dLl
18 tle :-3etembro tle 1872 e n. o 5169 de :li de Dezembro tlo
mesmo anuo,. cujas disposições sãu offentlidas pcl<1s dos artig·os
acima referidos, como elarumente se vê da integra de qualquer delles. Não devem, pois, taes artigos passar desapercebidos. A matcria é de grande importancia, e se o precedente
fôr seguido ententlendo <1S A~sembléas Provinciaes que podem legislar sobre dia, desapparec:.~rit em pouco tempo a
uniformidadt~ .]ue a citatla lei quiz estahelecer, e é indbpensavel se mantenha em assumpto tlesta ordem.
E', pois, a Secl;::ío de parecer tJUC o Governo Imperial faça
sentir ao Presidente da provincia o que ,c acaba de ponderar,
afim de que, esclarecendo a respectiva Assembléa Legislativa,
procure obter a revogaçilo dos mencionados artigos, e, no
caso della a isso se recusar~ o que não é de esperar, se solicite
essa medida da Assembléa Geral.
Vossa Magestade Imperial, porém, resolverá o que julgar
mais acertado.
Sala das Conferencias da Secr;iiu dos Negoeios do Imperio
do Conselho de Esta1lo em 13 de .Junho de 1878.- Visconde de
Bom Retiro.- José Pedro Dias de Carvalho.- Paulino José
Soares de Souza.
RESOLEÇÃO J:.\IPERIAL.

Como parece.
Paço, 3 de Agosto de 1878.
Com a rubrica de Sua i\Iagestade o Imperador.
João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
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N.506.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
EM 7

DE AGOSTO DE

:1.878.

Ao Presidente da.Provincia de Pernami>Uco. -Dcclaranuo,que foram extinctos
os log-ares Yagos dc.coadjuvante de -i. a classe tlo serYi~.:o Uc escripta
da Rcpartisão incumbid~. da conscn·ação elo porto e tlc chefe do serviço

1naritimo.

·

N. 1:2:-:J.' ~eccão.~ Directoria dns Obras Publicas.Minis'terio dos NegÓcios da Agricullura, Commercio c Obras
PuiJ!ica:".-Rio de Jan~iro em 7 de Agosto de i878 ..
Illm. t' Exm. Sr.- Sendo diBpensavel, segundo informa o
Engonheiro ehef~ da Repartição incumbida da conservação do
porto dessa província, o preenchimento do lagar de coadjuvante de !1. a classe do serviço de cscriptorio da mesma Repartição, vago pelo fallecimcnto de Jeronymo Ferreim Coelho. declaro a V. Ex. que Jica supprimido esse logar, como
j;i o roi o tlc chefe <!o senit.·o marítimo, em virtude do Aviso
de 2ü tl.c Julho proxi mo lindo enderc<;ado áquelle Engenheiro.
Hespondo a~si111 os olflcios de V. Ex. de :15 e 18 do dito mez
t!c Julltu.

Jlnus t~uank a V. Ex.-./uào Lins Vil'im Cansansàu úc Sillimúit.- ~r. Presidente da Província de Pernami.J uco .

.::\. ii07 .-FAZENDA.Coueessão J.e

EM

7 DE AGOSTO DE :1.878.

üc~pacho

livre para o HJaterial necc . . ~ario :i Companbia. Cs•
trada do ferro Darão Je Araruama.

jlinh-:terio dn~ Negocias da Fazenúa.-:lio de Janeiro em
7 de Agosto tl.e 1.8i8.

•

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., em resposta ao
seu Aviso n. o 9~ de 28 de ~Ia i o ultimo e para o fazer constar ú
l'resitlcncin da ProYincia do Hio de Janeiro, que, por despa-

cho de :2l.i do dito mez, <;oncedea-sc ú Cot:Jpanhia estrada de
ferro Bariio du Aranwaw despacho liHe t.le direil:>s tle importa~.:iio para o material ncccssario ú refel'ida estrada, rom ~ contlir;~o de ser por dez a1mos, contatl.os tlo dia em que se mangurnr o referido trdego.
Deus Guarde a v.- Ex.- Gaspur Silveira Jiartins.- ,\'
~. Ex. o ~r. João Lins Vieira Cansansão de ~inimbú.
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N. 508.-FAZENDA.- EM 8 DE AGO~TO DE :1.878.
Manda cessar a pratica seguida no Consulado de Livcrpool, de exigir-se
~~_nif~stos em ~uplicata d~s naYios alli despachados para o J.lrazil.

Ministerio dos Negocios da Fazenda .
8 de Ago~to de !878.

....!

Rio de .Janeiro em

Inteirado do conteúdo do ollicio de V. S.. n. o ti, de
30 de Março ultimo, cabe-me em respo~ta declarar-lhe que
não sendo admissivel, ú vista da diSJIOsição do art. 6."
do Decreto n.• ~510 de 20 de Abril de 1870, que supprimiu
as duplicatas dos manifestos, reduzindo-os a um só exempl<1r,
a pratica seguida nesse Consulado- de exigir-,;e dos Capitães dos navios despachados para o Brazil manife~tos de
carga por i. • e 2." via, pm·n licar uma ahi archivada ;
cumpre que V. S. faça desde já cessar semelhante pratica, que até contr;1riava o Hcgulamento de 19 de Setembro
de 1860, quando os manifestos eram feitos em duas vias,
pois que ambas, na fórma do respectivo art. ~O;J, deviam
ser t:ntregut>s aos Capitiles dos navios, utwl dellas abert;l,
c a outra em carta fechada e lacrada com o sello consular
c com sohrescriptos ao . Inspector da Alfandega do porto
a que os navios se dc~tinavarn.
E porque, como V. S. pondera, a collecrão de manifestos ahi existen!P, comprehendendo muitos :mno:;, jú tliflicilmente púde snr accommotlnda no nrchivo do Cousulado a seu cargo, pelo presente o autorizo para, conforme
propõe, consumir a dita collecção por inutil, consrnanrlo
apenas os manifestos novos por esp;1ço dt\ nm anno, contndo
da partida dos navios a que pertencerem, linde o qual tlcverão ser tambem consumidos.
Deus Guarde a V. S. - Ga:spar Silvçim J[arlitt>.Sr. Consul Geral do Braz i! em Liverpool.

N. 509.-F.-\ZENDA.-EM 8 DE AGO:;To DEi878.
Declara que as autoridades ou Tribunaes judiciarios nüo tém compctrn.:ia
pata conhecer das pJ_lsões admi_nistratiras, ordenadas em rirtutle tlo Dt•·
creto n.•6:;7 de r; de Dezembro tle ISHl.

Ministerio dos Negocio; da Fazenda.- Rio ck .l<meiro em
8 de Agosto de ,1878.
Illm. e Exm. Sr.- Ilnvendo-sc reconhecido o Supremo
Tribunal de Justira competente para temar cçmhecimento tio
recurso de habeas-corpus, que o cx-Thcsourmro das Loterias,
Saturnino Ferreira da Veiga, requereu da prisão administra-
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tiva, elfectuada por ordem 1lestc ~Iinislerio; sendo essa prisiio, na fórma do Decreto n. o 657 de t5 de Dezembro de 1849,
acto puranwnte administrati\·o e da e-..clusiva comp,~tencia do
Presidente do Tribunal do Thesouro, não pollendo, nos termos
do Decreto u, 0 251J,8 de 10 tle Março de 1860, art. 39, conhecer
delle quaesquer autorida1le~ ou T~·ibunaes jui.li~iarios; c constando que o mesmo cx:-Thesouretro tenta repettr esse recurso
na prox:ima sess:io, sirva-se V. Ex., si o facto se verificar,
e aquelle Tribunal insistir em tomar delle conhecimento, levantar o respectivo conflieto como o pre&crjlvem o citado Decreto n. o 254,8 de i O de Marco de i860. e o de n." 124, de 5 de
Feverci ro de 184,2.
•
·
·
Deus Guarde a V. Ex,- Gaspar Silveira J-lartins.- Sr. Conselheiro Procurador da Coroa, Fazenda e Soberania Nacional.

N. 510.-GüEIUL\.- E~! 8

DE AGOSTO DE

1878.

:'lão é licito aos Insprctorrs de corpos, nem antes de abertas, nem depois de
enccrra<lns as inspccr.ües, entender-se directamenÍe, sobre objectos que
lhes sejam relativos, com os Commandantes dos corpos, sem audienda
pré,·ia tlosPre•idcntes !las províncias e Commandos de Armas.

Ministerio dos
Ag-osto de I8i8.

~egocios

da Guerra.-Rio 1le Janeiro, 8 de

a

Illm. e Exm. ::lr .-Em solução
con~ulla que a V. Ex.
dirigiu o Coronel Commandante das Armas d,1 Província de
Pernambuco, e que V. Ex. submetteu á consideração deste
Mini~terio com o seu officio n. o 6081J, A de ~9 ue Julho proximo lindo, cumpre que V. Ex. declarP ao mesmo Commandante de Armas qw~ niio é licito aos Inspectores de corpos,
nem antes de abertas, nem depois de encerradas as inspecções,
entender-se, sobre objectos que lhes sejam relativos, directamente com os Commandantes de corpos, sem audiencia prévia
dos Presidentes das províncias e respectivos Commandos de
Armas, porque é por intermedio uestas autoridades que os
Commandantes de corpos se subordinam ·á jurisdieção !los
Inspectores, conforme claramente se deprehende dos arts. 5. 0 ,
7." e 17 do Regulamento mandado executar por Aviso de 20
de Março de 1857, c Ordem do Dia do Exercito n. o :103 de 4: dt~
Fevereiro de 1862, pois de outro modo teriam O>' Inspectores
permanentemente sobre os corpos autoridade superior :i do»
Presillentes e Commandantes de Armas, o que é inadmissível,
corno reconheceu o Governo no anno de 1856, por occasião da
prisão do ex-Inspector General Antonio de Arruda Càmara,
por não cumpri1· as ordens do então Presidente da Província
do Rio Grande do Sul, Barão de Muritiba, accrescendo que u
Decreto n. o 2507 de 8 de Dezembro de 1859 revogou o de
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n. o 1879 de 31 de .Janeiro de 1857 ,' em virtude do qtwl os In·
spectores'tinham caracter permanente.
Com portaria desta data devo! vo a V. E"~. os papeis rdati vos it presente consultn, e lJem assim os concernentc's ú prisão
do Major Honorato Candido Ferreira Caldas.
Deus Guarde a V. Ex.-ltfarquez do Herval.-Sr. Conselheiro Ajudante General do Exercito.

N. 511.,....-GUERUA.-EM 8

DE AGOSTO DE

1878.

Declara que os Officiaes que viajam em com missão, ns r~moriJos e os presos
Uc correc!}ão fêm direito :'t gratillca<:~O para alngnel de criatlo' (lm·antc o

tempo de marl'ha para os respectivos c.npos,

:-~alvo

o caso tle

e:-;!.ar~m tlm-

pre~ados em commissão de corpos cspcciaes.

:Ministerio dos Negocios cln Guerr<l.-Rio de Janeiro, 8 <le
Agosto de 1878.
Manda Sua Magestade o Imperador, por esta Secretaria de
Estado, declarar ao Inspector da Thesouraria de Fazenda ria
Província do Paraná, para seu conhecimento e em soln~iío
ao officio n. 0 12 de iO de Maio ultimo, !'lll qne consu!Lou ~~·
os Offici11es que viaja:n em commissão, os removidos, os presos
de correcção e outros têm direito á gralilicação para criado
durante o tempo de marcha para os fllS[l!'Ctivos corpos, que
aos ditos Olficines assiste tal direito, salvo o caso de est:1n•m
empreg·ados !'111 commissão de corpos especiaes.
Jlfrwquez do llerval.

N. 512.-GUERRA.-EM 9

DE AGOSTO DE

1878.

Estabelece que nas bai~s conccdiUas p~r incapacidade pJ1ysica sejam <lcttlaradas as moles tias <iuc as motivaram.

Ministerio dos Ncgocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 9 <le
Agosto de 1878.
A' Repartição de Ajudante Genernl.- Expe0a-se ordem,
afim dtJ que nas baixas concedidas por inc<Jpacidade phvsicn
sejam declaradas as molestias que as motivaram, para qu"c se
não reproduza o facto de veriiicarcm de novo praça indivíduos
que em simples inspeccões não podem mostrar as enfermidades
chronicas de que soffrem.
Marquez do llerval.
tA/'I:AP..:Af\:A/'
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N. tii3.-IMPERJ0.- EM 9

DE AGOSTO DE

1878.

Manda proced~r a nova el~içilo por ter-se encontrado aberto o cofre ond•'
>C cnccrra,·am ~s respectivos- papeis, com falta <lc folhas o rol dos votantes que não acudiram :i eha.mada no dia anterior.

L a Directoria.- i\finisterio uos Negocios do Imperio .-Rio
de Janeiro em \) de Agosto de i878.
Em officio de 6 do corrente mez, informou-me Vm. que,
reunindo-se nesse dia :~ mesa parochial para continuar os
trt~balhos cleitoraes. encontrúra intacto o cofre onde se encerram a urna e os papeis da elei(.'ão; que, sendo aberto o
dito cofre, dera-se pela falta de algumas folha~ do roluos
votnntcs que não acudirum ú chamnda feita no dia antecedente, C pA!O qual se devia efl'ectuar :1 2." Chamaua; fjUC,
finalmente, em face desta oceurrencia, resolvêra suspender
os tra!Ja!hos e mandar !acr;:~r a urn:J, aguardando as vrdcns
do Governo Imperial.
Sciente do que Vrn. communica, deelaro-lhe:
i. o Que o (Joverno extranha o facto referido, cuja explicação não pórk barmonisar-,:e com a fiel observancia das
prescripr,ues legaes por parte da mesa des,:a parochia;
.
2. o Que, sendo pur sua naiureza insanavel a falta aJ.ludHla,
cumpre qu?, it vista dos arts. 60 da Lei n. o 387 de i9 de
Agosto de 18lt6 c !ni das Instrucçõe,- n. o 565 de 3i de Dezembro d~· 1868, se inicie de novo o processo eleitoral em dia
que -erú marcado pela mesa purocllial e annunciado por
editaes, gum·r1ando-,:e entre esse acto e o dia designado o
intervallo necessario para que não só po,;sam ter conhecimento do mesmo acto e concorrer á eleirão os cidadãos qualificados dessa paroehia, como para que a dita eleição se
conclua a tempo de poderelll os eleitos concorrer ao collegio
(;)leitoral.
Deus Guarde a Vm . - Cm·los Leoncio de Crwvalho.- Sr.
Presidente da mesa paroehial de Guaratiba.

N. 514.- FAZENDA.- E1119DE AGOSTO DE 1878.
o~

recibos ou quitações de quantia!; tujos pagamentos se cffectuam pelo
livro caixa, estão sujeitos ao sello fixo de 200 réis; não sendo necessa.

rio que as partes declarem no--êheque que apresentam ao Pai;ador ou
Thesoureiro, terem passado recibo no proprio documento.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em
9 de Agosto de i878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de

·,
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·Fazenda da Província de Sergipe, em resposta ao seu officio
u. o 28 de 15 de Julho ultimo, que ficam approvados os seus
:1ctos mandando cobrar o sello fixo de 200 réis dos recibos
ou quita0ões das quantias cujos pagamentos se effectu:Hn
pelo livro caixa; assim como f<mmdo cessar a pratica seguiua
na mesma Thesouraria, de declararem a~ partes no cheque que
apresentam ao Pagador O! I Thcsoureiro, terem passado recibo
no proprio documento; visto estarem os ditos actos de nccôrdo com o Hegulamento rlc 9 de Abril de 1870 e com :1
prnxe seguiua no Thesouro.

~-

5!5.- FAZENDA.- EM iO!DE

AGOSTO

DE !878.

lllanda restituir; dos direitos cobrados na Al[ªndcga pelo carregamento <i<'
rarnc sccca do patacho dinamarquez Alice, quo sossobrou junto á
Ilha das Cobras, a importancia ·correspondente á quantidade de c:i.rnc qnc
existia ainda a bordo quando se dou o sinistro.

:Ministerio dos Negocios da Fazenda. - Hio de Janeiro em
10 de Agosto de 1878.
Tendo :;ido presente ao Tribunal do ThesGuro Nacional o
requerimento em que Souza Irmão & Hocha pedem restiluiçãr.
dos direitos, na importancia de5:6728730, que pagaram prln
carregamento de carne secca que ainda não tinham descarre!l'ado do patacho dinamarquez .4.lice, que sossohrou junto
á Ilha das Cobras no uia li de Maio ultimo. em consequencia do grande temporal que houve, verderido-se touo o
resto daquelle carregamento, antes de ser descarregado ; o
mesmo Tribunal, reconhecendo pela justificação feita perante
o Juizo dos Feitos da Fazenda estar provado o caso de força·
maior, e tendo em vista u disposto no art. 61 do Decreto n. o
3217 de 3i de Dezembro de 1863, resoiveu mandar restituir
os referidos direitos, correspondentes á quantidade de carne
secca que ainda existia por descarregar.
O que communico a Vm. para seu conhecimento c lln~
convenientes.
Deus Guarde a V:n.- Gaspar Silveira Martins.- Sr. Inspecwr da Alfandega do Rio de Janeiro.
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516.-FAZENDA.-EM 10

DE AGOSTO DE

1878.

~ega :1utoriza~ão

á TJ.:esouraria de Sergipe para admitlir um collaboratlor,
e recommenda-lhe que, nos casos de trabalhos urgentes, obsene as
disposições do Decreto de 5 de Abril de 1873, ou requisite empregados
Ja respectiva Alfanrlega.

Ministcrio dos Negocias da Fnenlla.-Rio de .Janeiro em 10
de Agosto rle i878.
tiaspar Silveira 1\Iartins, Presidente do Tribunal do Thr·
souro Nacional, commuuira ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de Sergipe que não pôde ser concedida a autorização pedida em seu officio n. 0 22 de 22 de
.Junho ultimo, para admittir um collaborador afim de coadjuvar o 5erviço da mesma Thesouraria, visto ter sido distribuído integralmente o credito da verba • Thesouro Nacional
e Thesouraritts de Fazenda •, por conta do qual foi ella contemplada com a quaRtia que pedira, :\ qual âeve limit~r-se :
cumprindo que ponha em pratica a providencia indicada no
art. 5.• § 1.". ~-· parte,. do Regulamento annexo ao Decreto n." 5215 de 5 de Abril de 1873, e requisite, sempre que
fôr possível. sem prejuízo do servir,o da Alfandega, empregados della para auxiliarem os trabalhos urgentes.
Gaspa1· Silveira Martins.

:\f. 517.-FAZENDA.-E:.r 10 DE AGOSTO DE 1878.
Indefere o recurso do empre•ario <las obras de esgoto das aguas pluviaes
desta cidade contra a decisão da Recebedoria -que o sujeitou a pa!(ar o
imposto de tlez carroras do serviço da em preza.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em iO
tle Agosto de i878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurs9 que .Joseph Hancox, em preza rio das obras de esgoto
das aguas pluviaes destn cidade, interpoz do despacho tlo
antecessor de V. S. de 20 de Abril ultimo, pelo qual foi obrigado a pagar o imposto de dez carroças, no exercicio !J.e-::.:-_. '::':::oo~
!877-~878, na importancia de 3601$000, o mesmo Tr·
!:." : ~.:, r
Considerando que a em preza não foi isenta desse
~!.5\ 'ê;. \.! -, ·' ·, /! ·
sómente dos de importação do material empreg
a~oofas,
"
segundo a clausula Mi." do contracto celebr:Jd J'C~'a' MinisDecisões de 18i8.

'•~

..': ·'v·

·~
·~

,

i
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terio da Agricultura, Com:rncrcio e Ohras Publicas em 30 de
·· ·
.Taneito de 1877 :
Resnlvcu indeFerir o referido recnr.-;o P sustentar a decisão
n•co:T!da.
O fiei~ c:;:nmunico a V. S. para seu conhecimento e fins
conveme:,tes.
· D:?cls Grrar'àe a V. S.-Giúpar Silveira Martins.-Sr. Admini;;t:·ü<:lor da RecefJedoria do Rio 4e laneiro. ·

...r.-r;,p,,F·o:f'\:f"F-'-''
N. 5!8.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS .
.,... EM :l2 DE AGOS'l'O DE 1878.
Ao Ministro dosNe~ocios' .l!:slrangeiros.-Communicando qne o Go,·crno Imperi::d annuiu á entrada do Go•erno .lapouer. para-a Convcnç,;lo Tclegraphica Internacional.

N. 8.-3." Scct~ão. :...-Directoria das Obras Publicas.l\Iinisterio dos Negocias da Agricultur~, .Commercio e Obr~s
Puhlicas ....... Rio do Janeiro em :1:.! de Agosto de !878.
IJ;

Illm. e Exm. Sr.-Tenho a honra de iJJormnr a V. Ex., em
rosposla ao seu Aviso de Hi r! e .Julho proximo findo, que o Governo Imperial annúe com sa.tisfaç~o á adhes!ío p;·nt,~ndid;;
·pelo Governo Japonez á Convenção Telegraphica lnternncioml negociada em Julho de 1875; ficando V. Ex. assim halJilitado o. satisfazer· a consulla do Governo de S. Petersburgo
que lhe foi apresentada por intermedio da nossa Legação naquella Curte.
·
Deus Guarde a V. Ex.- Joilo Lins Vieira Cansansão de
Si nimbú.- A' S. Ex. o Sr. Barão de Villa Bella.

N. t:ii9.-FAZENDA.-EM 12

DE AGOSTO DE

!878.

Os· lnspee.tores das Thesourari1s so devem cha1nar collaboradorcs pau au·
xiÜarem o serü~o,' tjll~ndo ·as respectivas Alfnndcgas n;io puderem di'pensar empregados para es='e fim.

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 12
de Agosto de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional. communica ao Sr. lnspector da Thesonraria
<le Fazenda da ·Provincia da Parahyha gue, ;í vista das razões
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•'Xpostas em seu officio n .• 52 de i7 de .Julho ultimo, fica
approvado o seu acto admiltindo cinco collaboradores para
auxiliarem o servico da mesma Th2souraria, comtanto qnc
a !lespeza que com elles se !lzer não exceda ú importancia dos
vencimentos que deixarem de perceber os empregados fallecidos, doentes e com licença; observundo-Jhe, enlretan{o, que
conviria ter nquisitado primeiramente empregados da A!fanrlega para aquelle fim, e sú depois de esgotado esse mew
dey(,rn t~r n•corrido aos collaboradores.
Gasp()r

X. :520.-FAZENDA.-EM 12

Silveira Martins.

DE AGOSTO DE

1878.

lls vencimentos dos Presidentes de proYincia contam~sc unicamente :tlÚ a
d:1ta em que cs:;cs fnnccior&J.rios (lcix:t!Jl o cxereicio do re~pectivo car~o.

i\Iinisterio dos Negocios da Fuzenda.-Rio de Janeiro em 12
de Agosto de ib78.
Gaspur Silvr>ira Mortius, Presiden~e do Tribunal do Thesonro Nae.ional, ('fi vista do Aviso do :Ministerio dos N('gocios
do Imperin de 17 de Julho ultimo. dedarn 3os Srs. Insveclorns rins Tltes::u;·nrias de Fazenda- fJUL' o~ yencimenios do:>
Pn3sidentes tle provinda !levem ser eontados unicanwnte até
a data rm que esses runccionarios deixam o exercício uo re~
pPctivo cargo.

Gaspa1· Silveira Martins.

~- 52!.-AGRICULTURA, COlHMERCIO E OBRAS PUBLI-

CAS.-Aviso

DE

i4:

DE AGOSTO DE

i878.

Approva a decis<io da Presidencia da Provincia do Paraná ácerca do modo
romo deYcJ·;i proceder o Juiz commi"sario do municipio do Rio-Negro
na legitimarão e

revaliUa~:ão

de

propriedade~

particnla.re::; que r-ompre-

hcndem Lcrrenos pc:·Lencente·s Ú<Juella provincia e á de Sanla C<~tha
rina.

2." Secção.- X H.- Directoria da Agricultura.- Ministerio dos ::'\eg-ocios da Agricultura, Commercio c O!Jras Pu!Jlicas.
-Rio dr~ Janeiro em H de Agosto de 1878.
Illm. c Exm. Sr.-Tendo consultndo a essa Presidencia o
.lniz comrnissario do município do Rio-Negro, em relação ao
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modo como dever~ proceder na legitimacão e revalidarão d<'
propriedades particulares que comprehend1lm terrenos pertencentes a essa e á P.rovincia de Santa Catharina, dcclnrou. lhe V. Ex. que, pendente a questão de limites entre as duas
mencionadas províncias, c cumprindo evitar conflictos de
jurisdicção, sempre prejudiciaes e inconvenientes. deverú o
dito Juiz restringir-se ú legitimação e revalidação das propriedades situadas em territorio livre de conte,:t;wão.
O que me participa em seu officic de 9 de 'l\laio ultimo, ao
qual respondo, declarando IJUC inteiramente npprovo n meucionada resposta de V. Ex.
Dr-u~ Guarde a V. Ex.-Joilo Lins Vil'ira Cansansllo dP Sinimbú .-Sr. Presidente da Província do Par:m<i.

N. 522.- JUSTIÇA.-

E)I

14:

DILI.GOSTO DE

Sobre o provimento !111 generol' particulares no ·prP-..-iJio

de Noronha.

1878.
tlP.

Fernantlo

·--

3. ~ Secção.-Minísterio dos Negocios da Justiça.-Bio de
Janerro em 14 de Agosto de 1878.
ll;

Illm. e Exm. Sr.- Approvo as providencias mencionadfl>'
em officio reservado de 25 do mez lindo e por V. Ex. empregadas para integral observancia do art. 29 do Begulamento
annexo ao Decreto n. • 3~03 de Fevereiro de !865, e afim de que
os habiiantes do presídio de Fernando de Noronha sejam prO\'idos dos generos necessarios pelo modo e~tabelecido no art. ::11
e seguintes do citado regulamento.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

'

N. 523.-FAZENDA.-EM
~iio

u

DB .~GOSTO

DE

1878.

ha suhrogação de bens inalienaveis, em quanto o dote estiver r.on- stituido em causa incerta.

l\finisterio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
i4 de Agosto de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro l'lacional o
recurso ·interposto por José Maria Fernandes da decisão do
antecessor de V. S. de l7 de Agosto do anno passado, que o
obrigou ao pagamento do impogto de sub rogação do dote que
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a si llzera D. Ludovina Theodora da Silva Jamacarú porescriptura ante-nupciiil de :1.2 de Dczémbro de :1.863, quando
verificou seu casamento com Manoel Rufino de Oliveira Jamacarú, ambos vendedore-s do predio n. o 66 da rua de
S. José, desta Côrte, o mesmo Tribunal tendo em vista as
seguintes allegações do recorrente :
L a que tendo a dita D. Ludovina por aquella escriptnra
se dotado com os remanescentes dos bens deixados pelo finado
Theodoro José de Oliveira,. que por ventura lhe viessem
a pertencer como herança, esse dote fôra assim constituído
em cousa incerta, e por tanto não oner:~ra nem podia onerar
o predio acima mencionado ;
.
2. a que o prrdio allndido, doixauo por aquelle finado, eslava onerado de encargos e responsabilidades, que os vendedores assumiram a obrigação de solver ;
3. a quo feita a venda do pro di o por 30:0006000 e deduzida a
importancia dos encargos e responsabilidades que o gravavam,
ficou liquida a de ~1:77iit5600, que foi empregada em 2f apolices da divida publica, as quaes o vendedor pretendeu averbar
em nome de sua mulher;
4.. a que o Juiz da 2.• vara cível da Côrte, pelo qual foi
~~utorizada a veada do referido predio, attendendo á estima!fão dada na escriptura ante-nupcial do dote, que se reservára ;í
mulher do vendedor, mandou restringir a 12 apolices as
que cumpria averbar em nome da dita mulher com a clausula de inalienabilidade;
5. a finalmente, que a constituição do dote em cousa cer![•
c detenuinadn sú agora etrectuou-se, e que, portanto, não
houve nem podia haver subrogação do mesmo dote para ter
Jogar a inciçlencin do imposto; e,
·
Considerando que n escriptura ante-nupcial de dote não
onerou IWlllJJOdia onerar o sobrado ü rua de S . .José n. o 66,
(jUe a esse tempo não era propriedade da dotada;
Considerando. que. só por morte de Oliveira e depois de
pagos os encargos de sua herança e reconhecido o seu remanescente é que podiam existir bens dotaes ;
Considerando que o dote se púdc promctlcr ou re~crvar
indeterminadamente para ser depois liquidado, conforme o:;
teres do doudor e circumstuncias Llo doado;
Cun:;idcrando que as,;im o dote (jUe se lizern D. Ludovina
1ieou completo e definitivamente constituído na~ 12 apolices
da divida pnblicn in~criptas em srn nome n com a clausula de
innliennlJilidade r•x-vl do despl1Cho do .Juiz competente;
Considerando, flnalnwnte, llfL!C n::io houv(j subrugaçiío de
dot'' c eonseguiutemcute n~o >e deu o C[ISO qnr~ determina a
incidcncia do impo,to :
Resolveu d<u· provimento ao recurso para alliviar o recorrente do pagamento que lhe foi exigido.
·
. O que communien a V. S. para seu conhecimrnto e fins
convenientes.
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira }rfartins.- Sr.
Administrador da R(~cebedoria do Rio de Janeiro.
<Af"tA:Fd'V'\:AF
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N. 52g,.-FAZENDA.-EM 111

DE AGOSTO DE

:1.878 .

.\ arrecaJaçiio de bens existentes fóra do districto em que era domiciliado ·o defunto o~~;usenlC 1 só deve clfectuar-se mediante prccatoria llu
Juizo

CO!>.~ potente.

Ministerio dos :Negocio~ da Fazenda.- Rio de Janeiro, H ue
Agosto de :1.878.
Collnnu.nicando-me o Juizo da L• vara de orphãos desta
CurtP, em ollicio de 21 de Mar(;o ultiulo, ter Vm. man!lt1do
· arrecadar pelo rcsper.tivo CuraLior títulos e valores que aqui
existi~m pertencentes ao espolio de Antonio Lopes Coelho de
Souza Bastos, rallecido ab iutestato nesse termo, declaro a
Vm. que irregularmente procedeu, ú vista do disposto no
arL 30 do Regulamento annexo no-Decreto n. 0 2433 de :1.5 de
Junho de 1859, o qual exige para isso a expedirão de precataria a alguma das varas desta Corte, curuprindo que por
sua vez e;;tranlte ao dito Curarlo:- o procedimento que tev1~
nesse nego<:io.
Outrosim, recommtmndo-lhe que f:.H.)a rccoiher, sem !lemora, aos c:ofres publicos, an fórma do art. 38, 2." parte, do citaLio regulamento, todo o dinheiro, oiJjectos Lle ouro e
prata, etc. !JCt"tcncentes ao espolio ue que se trata, sendo para
esse !im intimado o referido Curador, sob as penas comminada::: no ar;. 43 da Lei n. o 514 de ::l8 de Outubro
de 1848 e outras disposiçõ::s em vigor; ficando Vm. lW
inte!lig·enci<J de que aos empregadl!s uo .lllizo de ausentes
t1esta Côrte competem a porcenta~cm e mais vantagens so!Jre
os valores que aqui existiam, embora tenham sido transportados para es,;c termo.
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Silveira 1tfartins. -Sr. Juiz
de ausentes d~tenno da Parahyba Llo ~ui.

N. 525.- FAZE:\"DA.- E~I 14

DE AGOSTO DE

Ul78.

Dcelara, tratando tle uma arrceaUar.ão de hon:-. c:xistcnt('S nesta CúrLc, per·
tcncenles ao espolio de inLliviULw fal!ecido ab intestato na Parahyba
do Sul, ·onde cr·a domiciliaUo, que uos e!npre;.;atlos do Juizo que arrecadou aqui esses Lens compete a pOrl'cntagcl!n. e mais Y.lntagens.

~Iinisterio dos Ncgocios !la Faznn.da.-H.io de Janeiro em H
de Agosto de 1878.

Illm. e Exm. Sr. -Declaro a Y. Ex., em resposta ao seu
otficio de 2i de Março ultimo, que regularmente procedeu
mandando f<1zer a arrecadação dos bens existentes nesta
CôrLe, c que ainda (JUderam ser encontrados, pertencentes
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ao espolio de Antonio Lopes Coelho de Souza Bastos, fallecido ab intestado no termo da Parahyba do Sul, Província do
Rio de Janeiro, afim de acautelar os ditos bens, até que pelo
.Juizo do Jogar do domicilio daquelle finado seja deprecada
a entrega legal delles.
Quanto á irregulariuade cp3 cor:unetteu o Juizo do dito
termo mandando pelo respectivo -Curador ar·l·ecadar titulas
e valores muito importantes que aqui existiam, ~Jertencentes
ao referido espolio, sem uirigir para isso precataria a qualquer
das varas desta Corte, coJllO exige o art. :JO do Regulamento
anne:-;.o ao Decreto n. 0 2!],:3:3 de :1.5 de Junho de i859, nesta
data officio ao mesmo Juizo, estranhando o seu procedimento,
e ordenanuo-lhe que ~Jor Slla vez estranhe o do referido
Curador, e intim!) ;1ara, na fó~·!::a do a:-t. :38, 2 .a parte, do
citado regulamento, recolher ;~os wfres publicas toclo o dinheiro, objectos de ouro e prata, etc., por elle arrecadados,
sob as penas cumminadas no ar L. 43 da Lei n. • 514 de 28 de
Outubro de 1848 e outras disposições em vigor.
Outrosim, declaro ao referido Juizo que nos empregallos do
Juizo de ausentes desta Ctn·te competem a porcentagem e
mais vantagens soLre o~ v:liores que aqui se achavam,
embora tenham ~ido tnmsport<ldos para al{uelle município.
Deus Guarde a V. Ex.- Guspar Silveira ilfartins . - A'
S. Ex. o Sr. JLliz de Orphãos e Au~cnte~ da 1." V<tra da
Corte.

N. 5:26.-F AZENDA.-EM 14

DE AGOSTO DE

1878.

Appruva v proce::;::;o de iucorpora~ão aos p~·op.rios nacionacs, do convento c
ig·,·r:ja. (1e :\" . .S. tlo Carmo da cillaJ.e de Olintla, assim como Uos respecliYos
terrenos c outros ·bens de seu i1atrimonio.

:\Iinisterio dos Nt'gocios da Fazendn .-Rio de Janeiro em H,
de Ago,;to d1' 1878.
Ga:.:par Silvilira :\Iartins, PrcsiclenL1~ llo Tribunal do Thesouro
Nacion<ll,cornrnunicaao Sr.lnspectorda Tllesouraria de Fazenda
da Província do Perna~<lbu:co que fica approvado o processo,
cujDs pe.~u~ acOI!lll<lllharam por eópia o s1~u oJTil'io_ n." 21 de 22
d:) Janeiro ultrrno, em virtud:~ do qual foram tncorporados
ao,; proprios nacionaes o convento e a igreja de N. S. do
f:armo, da cidade de Olind<J, assim como os ruspectivus terrenos, ~!faias e uma casa á rua de S. Bento, pertencente ao
seu patrimonio; ncando tambem approvada a entrega da
igreja e das alfaias á irmandade do Senhor Bom Jesus dos
Passos da Gra~,;a, erecta na mesma igreja, obrigando-se a man-
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ter tudo em bom estado, a fazer os reparos que forem precisos e a restituir ao Estado logo que lhe fôr exigido.
Outrosim, autoriza-o para mandar vender em hasta publica o terreno em que se achava edificado o referido convento,
bem como a casa da rua de S. Bento, visto não serem necessarios ao serviço publico.

Gaspar Silveira Martins.

N. 5:27.-FAZENDA.-EM !6

DE AGOSTO DE

!878.

As La< vias das notas para o despacho de mercadorias nas Rcpazti~õcs
Provinciaes não pagam sello.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em !6
de Agosto de !878.
Illm. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu officio n." 3 tle 15
de Fevereiro ultimo, com o qual V Ex. remettcu-me a
representação da Associação Commercial da cidade de Aracajú, contra o facto de exigir a Recchedoria Provincial o
sello fixo de 200 réis das primeiras vias das notas para o
despacho de mercadorias rias Repartições Provinciaes, cabeme declarar a V. Ex. que taes notas não estão sujeitas ao
pagamento desse imposto, visto não se acharem coniprehendidas na disposição do nrt. 12, n. o 2, da Lei n. o :2792 de 20 de
Outubro de !877.
Deus Gunrde a V. Ex.-Gaspm· SilvPim illartin:;.-A' S. Ex.
o Sr. Presidente da Província de Sergipe.

N. 5:.'!8.-FAZENDA.-Elll iü

m,; AGOSTO DE

1878.

~\:.-'

mnlhere:-: casa,la~ ~ o:; mcnore~ nho po(lem, coruo pessoas incapazc ...
para t1·atar, nos termos da Ortl. l..iv. :l. 0 Tit. 4i pr., eiTectuar o dcposilo
.;, de I(Uantia• nas Caixas Economicas, c a.inlla mrnos lrYantal-o.

Mini~terio dos Negoeios da Pazelllla .-Hio tk Jm;dro ,.m
d:.' Agosto de 1878.

1()

Jllm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para sen conhecimento e o fazer const11r ao conselho fiscal da Caixa Eco no mica
e Monte de Soceorro dessn província, em solução á duvida
por clle proposta no otficio que V. Ex. transmittiu por cúpi<J
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com o seu, sob n. o ::iO, de 27 de Junho ultimo, que, sendo por
direito as mulheres casadas e os menores pessoas incapazes
para tratar, nos termos da Ord. L iv. 3. o Til. 47 pr., não
podem por isso effectuar o depo~ito de quantias nas Caixas
Economicas, e ainda menos levantai-o, sem preceder quanto
ás primeiras autorização de seus maridos, e quanto aos ultimos
a de seus )Jais ou tutore:;, não sendo admissivel que existam
menores vivendo sobre si c nas circumstancias expostas no citado otlicio do conselhn li~cal, pois cabe ao Juizo de Orphãos
do respectivo termo àar-lhcs tutor, e a este con1pete a administração da pessoa e bens dos referidos menores, salvo as
excepções legaes, que não aproveitam na questão proposta ;
devendo em todo caso preceder licença do dito Juizo para
o deposito das quantias a elles pertencentes.
Quanto ás mulheres casadas separadas de seus maridos, se
o facto da separação não fôr consequencia de sentença legal,
não as exime da autoridade e do poder marital: mas poderão ser admittidas a fazer levantar depositas, supprida a
autoridade do marido com o mandado do Juizo.
Deus Guarde a Y. Ex.- Gaspar Silveira lllm·tins.-A' S.
Ex. o Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 529.- JuSTIÇA.-

E~1

t6

DE

AaosTo

nE

Isis.

Sollrc cumprimento ele sll!'.tenras de Tribunaes c Juizes cs.trao;;ciros.

2." Sct:r;ão.-~Iinisterio dos Nt•gocios da JusLiça.-Hio de
.Janeiro em f6 de Ag-osto de i878.
Illm. r~ Exm. Sr.- r:ompetintlo ao Podt.~r .Ttuliciario, pelo
novissimo Decreto n." 6982 de 27 do mez proximo finJo. resolver sobre a exequibilitlarle das ~ententa~ eiveis oü commerciaes, proferidas por Tnhunac~ e Juizes estrang-eiros, devolvo
a V. Ex., atim de ser observado o art. !1~ o do citado decreto, o
n·qucrimento rrne acouqwnhou o AYi~u desse Ministerio de
7 do conente n no qnal i\fnnorl Bibeiro Rodrigues Forbes, na
qualidade de tutor da menor Anna til~ Almt>ida Ca1Talho, pede
" n••t·es~ario t•xeqt!atur JWl'a qne possam ser averbado,:. em
nom1• desta, os b·~ns que lhe eouiJ!'ram por hPranç·a de seu
pai José Antonio da Almeida Carvalho, falleeid.o em Portugal.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereira.- A' S.
Ex. o Sr. Gaspar Silveira l\lartim.

Decisões de 1878.
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N. 530.-FAZENDA.- EM 17

DE

AGOSTO

DE

18i8.

As proctuarões para o recebimento de diuheiros depositados nos cofrus
pubiicos, não contendo clausula estranha ao mandato, pa~am o ôCilo lho
de 200 réis, embora nellas se declare a •1uantia a receber.

Ministcrio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em ii
de Agosto de i878.
Gaspar Silveira 1\Iartins, Preside!lte do Tribunal do Thesouro Nacional, comnnmica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda tla Província do Maranhão, em resposta ao seu
officio n. · 18 de 13 de Junho ultimo, que tlca a1Jprora<lo o
seu aclo d;!ciJ.indo sobre reclamacão do Dr. Antonio Zacarias
J.a Silva, que não estava sujeita ~lO pagamento do se!lo proporcional, como entendera a Contvdoria, uma procurar:ão por
elle passada para o recebimento da quantia de !s,7:600,)000 de~
positada na mesma Thesouraria e pertencente ao espolio tio
1lnndo Antonio Alves Figueiras de Campos; visto estarem a,;
procura{·ões que não illl'ol\"em dansula estranha ao mandato
unicamente ,;ujeitas ~o ~dlo lixo de 200 reiB, na fórma do
art. !3, §·i.", do Heguhtm•~nto nnnexo ao Decreto IL 0 4n0i'i de
!) de Abril de 1870, embora, como no caso presente, s•~
precise a quantia " receber.
Gaspm· Silveim ltlartins.

N. 5:)1.-FAZ.ENDA.-·E:It 17 ·uE

AGu~Tu

oE 18io.

Estão sujeitas ao sello de 2,.)001) as li~:cu~·a::; cuncetlida.:-:. polas CamarLts !\fu•i·

cipacs para o t.l~posito, nas ruas, Uc matcriaes destinados a cum;·
lrne~;õcs.

MinbLeriu rlus Neg-ocios da Fazenda.- Rio
17 de Agosto do i!Sí8.

li<~

Janeiro em

)larlin~. PrcsidPnlt~ du Tribunal do Tltc,;ouru
!.Leelar:1 ao Sr. Ins]wctor ela Thesouraria tle Fazeud:t
ua Provineia de S. Pedro do Rio Grande do SuL em resposta
oo seu officio n. '' 1.09 de :li de Junho ~!ti mo, que regularmente àecid!u sobre consc~iln llo Adminis!radcr da Mesa de
Rendas Geraes do município d2 Alegrete, qne 11s lic:·nças
co;;cedili:;s pcias Ct;mnras :\runicipnes para o dr>posito, nas
ru::s, de materines d2stiuados a f'Onstruc~:ões estavam COitlprehe;:dit!~::5. I~o uJr;rua !Jar~e dn ~ .1. n do :.li't. :t:J d:~ Regulomentc
anCJexo ao Oecr:·tn ;:·." '<-000 lfn 9 tlo Abril J.n i8i0 como- ii~~~.;:lt;,as não espc(·iiL·aàas r;:1ra ;Jag:1re~u o sellu tle ~6000.

Gaspar Silveira

~acionai,

Gaspar

Siheit·r~ ~wartins.
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N.

~32.-AGRICULTURA,
-AVISO DE
Prodtlencia

~obre

a

COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.

f7 DE AGOSTO DE f878.
~oncessiio

e gozo de

pc_~~~s d'a~ua.

~. -í~.-2.• Secção.- Directoria Llns Obras Publicas..\Iinistcrio <los Ncgocios Lla Agrieultur;t, Commcrcio c Obras
· Publicas.- Rio de .J:meiro em 17 de Agosto de 1878. ·

No intuito de evitar a reproducçiio dos abusos que tem' commettido os concessionarios de pennas d'agua, relntivamentc ao
gozo destas, sem prévio pagamento das respeeti\·as taxas, e
<tfim de restnbelecer a pratica do Hegulamento approvado pelo
Decreto n. 0 3615 de 4, de Maio de 1866, dednro a Vm. que
d'ora em diante devem ser observadns as seguintes regras
neste ramo de serviço puiJlit~o:
I. a As portarias de concessões de pennas d'agua serão lavradas na seer;ão competente da Directoria das Obras Publicas
da Secret~ri;l de Estado Lleste Ministerio.
2' Assignarl<is as portarias, sprJo remettidas em protocolo
;'t Hect•bedoria do município, avisando-õe pdo Dici.J'io Official
ao:; interessados.
J.a Hemettidas pela Recebedoria as portarias, depois tle pagos
os dir-eitos ú Inspecloria Geral dns Obrns Publicas, esta chamará
por annuncios publicados no Dim'io Ojficial, os interessados a
comparect:rcm ne,;~n Hepartição dentro do prazo de 30 dias,
nfim de entrarem no gozo das concessões, sob pena de cadueidadn destas.
~-" FinJo ~quclle prazo. serão dnvolvidas a este Ministeriu
as portarias prejudicada~ peJa ;lpplicação dtHjuella pena, acompanhando-as uma relação e,:pecificada das que s:; tiverem
tornado elfecti vas.
Deus Grwrde a Vm.- .Jvüo Lins Vil'ira Cunsansiio de Siniritbü.-Sr. lnspectur Geral das Obras PuiJJicas da Côrtc.

,\,~o~Tn l>E

X ;j:n.-Gl.iE!lB.\ .-E1r ti nF.
iJc~·L.~.r:l

lra:= n:!:•J ~p;·•)':l'iL:l

•
:1o.:. euq.. reg::Jcs

·ti •;:-o:-:.·ç:Io Uo .'\Yis.0 de :2!.5 de A.:;ost.o de
.;::·:.:.:r:,.~·~o~~

por

~8;:1;1. r~G'-

d.~

·:s:;:L

iS78 .

!!J.t.~!H.l(~e:.:ia da

Guerra a
de me-

~ob:-r; fcr:::.?c-i:Tl'.~r.te>

:·cfr:Js pr:.blico<

~ífinist-'d!l dos .:\r''.:'OCios t.b Gu;:rra.-llin
_:.c:osto de l87H.
,

;i,•

,i;,rH:iro, ii de

que V. ::i. !~:mo>!::.ittiu com o
Je :'::4, de hl!:::J dtimG,:; em qu,; ?raacisco
d:: Pa'tlla Co';alcail~f da _-\.lb:J.querqc:':, Secret3.rie> êlessa IntenEm solurão an

~e<l

oülc[o n."

1::2~

l'Ct.!UE:iimcu:ll
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denci~, pede se declare se os empregndos dessa Repartição gozam do favor concedi<lo pelo Aviso de 26 de Agosto <le 1859,
o qual <lctrrmina que corram por conta dos cofres publicas
os medicamentos precisos parn o tr<Jtamento dos Otliciaes c
suas familüls, bem como dos empregados da ndministra•;ãu
militar c suas familias, e todas as m:~i~ pe~soas a •ruem o Estado prestai· tratamento gratuito, communieo a V. S. que aos
empregados rless:1 Hepnrtição niio nprovcita o dispo~to no
mencionado aviso, 1/IJC jú foi explica<lo, de modo a u<io dei·
.\.ar duvid:1s, pelo de 18 de Fevereiro de 1871.
Deus Guarde a V. S.-Jiarquez do Hen:al.- Sr. Intel) dente
da Guerrn.

~.

534.-AGlUCULTünA, COMMERCIO E OBRAS PUBLIC.\S.
-E~I

19

DE ÀGOSTO DE

i878.

Cuusente na com·ersão em apolices da dhida publica não sü das quantias
já existentes, provenientes <los !O oj0 dc<luzidos dos pagamentos feitos ao
empreiteiro tias obras do prolongamento tia cstra<la de ferro tle Pcrn:uu·
uambuco, mas lambem dos que se lhe tizerem d'ora em diante.

N. 67.-L• Secção.-Dircctoria das Obras Publicas.lllinisterio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.- Rio de Janeiro em 19 de Agosto de 1878.
Communico a Vm., para sua intelligcncia e conhecimcnlo
do empreiteiro das obrns desse prolongamento, que, <.ttendendo
no que requerPu em petição <le 20 do corrente mez, por Vm.
informada em officiu n. o 9Hi, de ;;, nPsta data requisito do
.Ministerio da Fnzendn a expl•diçiio dns necessarins ordens :.1
'l'hesouraria dessa província, para que o mesmo empreiteiro
possa conYertei· em npolices d:~ divida publica, não sú ns
quantias jú alli existente~, provenientes dos dez por cento que
lhe ttlmsido retidos em virtude da c!:Jusula :l8.• do st•n contracto, como ns <Jllf' <l'ora ~m di:mt.e tirerrm de o ser dos p:lgamentos que ~e Ih~ ell'ectuaram.
Deus nuardP a Vm .- Joiio Lins Vieira Cansanstio dt• Si.
nimbú.- Sr. Engenheiro ern ehPfe do prolongmrwntu d:1
estrada de rerro~lle Pern~mbuco.
lt
<AA:.f".:P.:A:f'\:/'V'
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N. ri3!.i.-.AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM 19 DE Af.OSTO DE :l878.
Resolve sol>rc a intclligcncia <lc uma clausula do contracto .de '18 de De·
zcmhro de :187:i declarando-a obrig-atol'ia ..

N. H.- 2.• Scc1~ão. - Dircctoria das Obras Publicas.:VIinisterio 1los NegÕcios lla Agricultura, Commercio e Obras
Publicas. -Rio de Janeiro em 19 lle Ago~to de 1878.
Sendo obrig3toria 3 uisposição do ~ 1." da clausula 2.• do
eontrncto approvado pelo Decreto n. o 6069 de 18 lle Dezembro
d·~ :1875, tanto no que se refere ao numero de bacias que a
Companhia City Improvements deve collocar nos predios do
o e 5. o districtos, como na qualidalle dos apllarelhos (Jenning's patents inodorous, ou outro mais aperfeiçoado), tendo
sido estes preferidos, a hem da salubridade publica, o que
exclue qualquer arbitl'io na adopção de outros apparelhos, f!
h:wcndo-se, além distó, estipulado na mesma citada clausula
o pag·amento por parte do Governo do custo dos referidos apparelhos, cumpre que nas obras de esgoto dos ditos districtos seja
ohservallo o seguinte accurdo com o respectivo eontracto:
1.• A Companhia City Improvements deverá collocar nos
predios de sobrado duas bacias e nos terreos urna, todas do
patente do systerna «Jenning-'s patents inodorous, ou outro
mais aperfeiçoado • combinando com os proprietarios sobre a
eseolha dos logares em que tenham de ser assentadas, dentro
ou fúra dos prcdios.
2. 0 Só em casos muito excepcionaes, em distancia tal das
habitações que não possa prejudicar as condições hygienicas,
se poderá admittir o emprego 1le bacias commnns, precedendo
sempre acquiesccncia do Engenheiro Fiscal.
3." O valur das bncias communs, que á companhia cumpre
collocar sem indemnizac.;ão além das taxas pelo serv-iço de es-.
goto, deve ser deduzido do custo dos ditos apparelhos do systema Jenning's pagando o Governo a differenc.;a resultante
desta deduccão: o quo declaro a Vm., para seu conhecimento e go"verno, em resposta á consulta que neste sentido me dirigiu em solução ú representação da Cornpanhi a
City Improvements, de 9 do mez passado.
Deus Guarde a Vm. -João Lins Vieira Cansansão de Si·
nimbú. -Sr. Engenheiro Fiscal junto á Companhia City
Improvements.

'L
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N. ti36.- FAZENDA.- EM :1.9

DE AGOSTO DE

1878.

Manda pagar ao Collector e EscriYiio do municipio de Lcopoldina a porcentagem correspondente ao !_J!!]osto <!e transmissão que indevidamente
fõra arrecadado pela Collectoria da Parahyba do Sul pela Yenda de uma
fazenda ;ituada naquelle municipio.

:Ministcrio dos Negocius da Faznnda.-- Hio de Jant,iro em

Hl de Agosto de :!.878.

Gaspar Silveira l\l;1rtins, Pr~sidente do Tribunal do Tltesouro
Nacional, attendcndo ü reelauwção feita por Lucas Ang:1slo
Monteiro do Barros e Jacinlho i\lm·cos P<ISscado, aquel11~ Collt><.:tor e este ex-Escrivão da Collectoria da~ Henu;t~ Gcraes do
município de Leopoldina, autoriza o Sr. lnspector tla Thesouraria de F:1zenda da Província de Minas Gentes par<~ abunnr
aos reclamantes a porcentagem correspoml!mte á quantia de
2: !006000, proveniente do imposto fie translllissão de propriedade devido pela venda, feita em 7 de Julho de 1877, por
José Hodrigues Tigre a Felisberto Carlos Dtwrte da fazenda
«Retiro", situada IWfJUel!e município, pela quantia de
:35:000;)0()0; visto ter sido o dito illlposto indevidawent1~
arrecadndo pela Collectoria das Hendas Geraes du l'urahyba do
Sul. na ProviNcia do Rio de Janeiro.
Gaspar Silveim ftfa1"tins.

N. 5:1í.--MAIU:XHA.-Avrso

DE

20

DE AGOSTO

DE 1878.

Decbra jrue st; podem ser Praticos JH'a~~.a~ do corpo de imperbcs mari·
nhciro;-;, com]Jctentcmente JÍâbiTi"ladas, c. as (}Ucn;io cstirerc111 poder;1o ser
consideradas como Praticantes.

2.• Secr,ão.-.N. 1:363.-.Miniskrio dos .Negocios da 1\Iarinha.-Rio de .J;meiro, 20 de AgMto de 1878.
Illm. e Exm. Sr .-Attendendo ao que requereram os irnperiaes marinheiros de f.. • classe embarcados na flotilha do
alto Uruguay, Laurentino .José Barbosa n 11-macio Francisco
dos Santos, e á vista do que V. Ex. informou em olllcio
n.o 75,! de 28 rij> mcz pas,:a1lo, autorizo V. Ex. a mandar
dar baix<l ás ret"1Tidas praç<•S 110 Jogar em que se :J(:!Jam, de
conformidade com o Avi:.:o de :ll2 de Setembro de 1876, procedL•nrlo-se ao ajuste de contas pelo eofre da flotilha.
Quanto, porém, a continunrcm no serviç:o riu praticagem,
dechrroaV. Ex. qne,emvistadoqueprecciLua a:L"p;)rt1:
do Aviso de 20 dr Agosto de 1869, s;í podem ~r:r Pralir-os úe
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:1. • classe praças do corpo de imperines marinheiros, e pelas
instrucções a V. Ex. expedidas nesta data os peticionarias
apenas tem prefercncia parn exercer provisoriamente a sua
profissão na falta de pra~as hniJilitadas, a wenos que nuo preliram o reengajamento á baixa ; o que lhes daní effectividade
na 3.• classe dos PraLicos.
Em todo o caso, os peticionarias deverão satisfazer as condições e'xigidvs pelo citado A viso de 1869, prestando exame
em :MonLevidéo na prese:1ça do Pratico-mór o correndo as
despezas de transporte p;Jr cor:ta dos interessado~.
Na hypothcse de não st~ mostrarem habilitados a exercer as
funcções de Pratieos de :.l. a el;1ss:•, poderão ser conservados
eoJuo Pratieant,'g, em vista d;1s competentes attestar;õcs 11ue
já lhes for:tm passadas pelo Pratico-Jw·,r.
Deus Guar:lc a Y. E-s..-Eduardu de Andrade Pinto.
~r. Vicr-A!wirante Ajudante .General da Armada.

~.

5:38.-:\IARINHA.-AVISO

DE

20

DE _\GOSTO DE

1878.

}[anda o!Jseryar diversas disposições na or:;.;aniz.ac.ãu e vcncimrntos dos Pra-

tico" rlo Rio da Prata c seu' alllucnt.e>.

2." Sccção.-N. 136i .-l\finisterio dos Negocias da l\Inrinha .-Rio de .Janeiro, 20 de Ag·osto de 1878.
111m. r. Exm. Sr.-Em re:;posta ao ufficio n. 0 7!11 qur.
V. Ex. dirigiu-me ücerca da organização e vencimentos dos
Praticas do Rio da Prata B seus affiuentes, recommendo a
V .. Ex. IJUC expeça as necessarins ordens afim de que sejam
observadas as seguintes disposivões:
f. • O Pratico-mór dos nnvios de guerra no JUo da Prata
organizará e apresen tarit ~J esse Quartel-General a classificação
dos PratiC'Os de que trata a disposiçãu 1. a d~s In:;trucções que
acomp:mharam o Aviso de 1~ de Setembro de 1868; devendo
ser com.[)rehendidos na 1." e 2." classe o;; q uc forem Officiaes
de patente com soldo, attendendo-se ao tempo de embarque,
habilitações e scrvir;os de cada um. Xa ;).• classe seriio classil~cadas as pr<H:as do corpo !le imperiacs marinheiros que estiverem nas conditõcs exigi(las na 3." parte do ·Avbo de 20
de Agosto rle 1869. Xa falta das rel'rridas praças, serão
<ldmitidas provisurLirnentc e de prnferenr:ia a,; que já tiverem
>ervido no referido corpo c mostl':!rt~;n n,; halJilita._-ões exig·Jdas pelo mencií;nado ,',viso ~:c 18ti~l. Cs t!e:nais Pra:.ir·os Sc·rão
dispensados, podendo ser aproveitados os seus ~~~rvi;·os Jorro
I[U:.J o Govelllo Imperial ju.Jgar necessario.
.
"
2." O Prn!ico-m··~r dever:·t cmJwrcar no navio-chrft• collforme o disposto nas Instmcr;ões tle H llc Setembro
i8Gt-L

de

4,00
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ou em outro qualquer onde os seus serviço:; se tornarem
precisos. Os demais Praticos serão embarcados segundo :1s
necessidades do serviro.
3.• O Pratico-múr perceberá, além do soldo que lhe compete, súmente a gratilicação mensal de 300:$000.
t,.a Finalmente, o soldo tanto do Pratico-mór como o dos
demais Praticos scrú pago pela Yerba - Corpo da Armadae as gratificaç~ões a que têm direito pela verba- Força
Naval-. O que a V. Ex. communieo para seu conhecimento e fins convenientes.
Deus Guarde :1 V. Ex.-Eduardo de Andmde Pinto.Sr. Vice-Almirante Ajudante General da Annada.

~- ;)39.-1\IARINHA.- AviSO DE

20

DE AGOSTO DE

}!anua obsen·ar nova tabella para a distribuirão dos navio~

da

-1878.

Armada .

.2.' Secção.-N. 1356.-l\finisterio dos Negocios da 1\farinha.-Riu ue Janeiro, 20 de Agosto de i878.
Illm. e Exm. Sr.-Tomando em consideração a proposta
contida no officio desse Quartel -General n. • 785 de 7 uesle
mez, resolvo que. em substituição das tabellt~s mandauas
observar pelos Avisos, ue i8 de Janeiro de :l87:l e 25 de Sr.lembro de i876, vigore a tabella annexa ao presente aviso,
tanto para n distribuição dos navios da ·Armada segundo sua
importancia, como em relação ás patentes dos OtJiciaes que
os devem commandar.
O que a V. Ex. communico para os devidos effeitos.
Deus Guarde a V. Ex.- Eduardo de Andmde Pinlo.Sr. Vice-Almirante Ajudante General da Armaua.

N. 540.-FAZENDA.-EM 20

DE AGoSTO DE

1878.

Nega a rcstituir.ão solicitada pela Camara Municipal de Pitanguy da som ma
que d0spcndeu com a acquisição de pesos e metli,Jas do novo systcma.
Mini~tPrio dos Nrgocios da Fazenda. -fiio de Janeiro em
20 de Agosto úe 1878.

Illm. e Exm. Sr.-Com o Aviso n.o 196 do l\linisterio ú cargo
de V. Ex., de 12 de Dezembro ultimo, foi remettido ao Thesouro Nacional, para ser tomado na consideração que merecer,
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o requerim·~nto da Camara. Municipal da cidade de Pitanr,uy,
na Província de Minas Geraes, pedindo a restituição da quantia
ue 6!,5n9o3, que despendeu com a acquisição de pesos e me. diuas do systema metrico.
Funda açuella Camara o seu direito no disposto no art. H
da Lei n. 0 2670 de 20 de Outubro de :1875 que diz: • Ficam
isentas as Camaras Municipaes de pagar ao Thosouro Nacional
a importancia dos padrões de systema metrico, r1ue lhes foram
·
distribuídos. •
A quantia que a referida Camara pretende lhe seja restituída foi recolhida aos cofr0s publicas em Julho de 18íí.
Ora, além de.não ser licito dar effeito retroaetivo ú lei, parece que no :mimo do Iegis!arlor, quando foi promulgar.a a
citada lei, não nctuou nem influiu outra idéa senão a de isentar ou dispensar do pagamento as Camaras, que não o tivessem feito até ú data da mesma lei, por falta de recursos, niío
cogitando da restituição, que não se deve presumir.
O que communicoa V. Ex. para os fins convenientes, cumprindo-me acrescentar que, além de ser contraria ao espírito da lei a restituição pedida, nem por equidade se· poderia
deferir, porque isso daria Jogar a muitas outras reclamações
da mesma natureza, o que convem evitar.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspm· Silveira Martin~.-A' S.
Ex. o Sr. João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.

N. 5H.-AGRICULTURA,COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.-Aviso DE 20 DE AGOSTO DE 1878.
Providencia sobre a construcrão da estrada D. Francisca.

N. 9.-3.• Secr,ão.-Directoria das obras Publicas .-llinisterio dos Negodos da Agricultura, Commercio e Obras Pnblicas.-Rio de Janeiro em 20 de Agosto de 1878.
Illm. e Exm. Sr. -Expeça V. Ex. as convenientes ordens
parn que prosiga a construceão das obras da estrada de D.
Francisca, continuando na direcrão dellas o Engenheiro E.
Donat, par:; as qu:1es se requisita ao Ministerio da Fazenda que
mande pôr á disposição de V. Ex., na Thesouraria des~a província, o c"edito de 60:000SOOO de conformidade com a clausula 1..6.• do contracto de 30 de Setembro de 1871; recommendando ao mesmo Engenheiro que vá executando as obras de
modo que não exceda aquelle credito concedido para o corrente
exercício financeiro.
Deus Guarde a V. Ex.-Joü"o Lins Vieira CansanscTo de Si. nimbú. -Sr. Presidente da Provincia de Santa Catharina.
Decisües de iSiS.
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N. 542.-A(}RICULTURA, COi\'IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.~Anso DE 2:1. DE AGOSTO DE 1878.
Providencia sobre a ;:tpplicarão do fundry de emanciparão nos municipios
em que ainda não tiveram emprego as respectivas quotas.

Circular.-N. ~.-2." Seeçao.-Directoria d;J :\gricultura.
-Ministerio dos -Negocias da Agricultura, Conuuercio e Obra;:
Publicas. -Rio de Janeiro em ~1 de Agos~o de :1878.
Illm. e Exm. Sr.-Urgindo completnr a applicação do fundo
lle emancipação, distribuído JlOr Aviso ue 29 de Mar{:O de 1875,
allm de se proceder a nova distribuição, convem que V. Ex.
expeça as muis instantes ordens pnra que, nos municípios em
que ainda não tiveram emprego as respectivas quotas, Jlrocedam as Juntas classificadoras e os Juizes de Orphãos á prompta
execução das disposições relativas a este serviço, e constantes
do llegulamento de :lJ de Novembro de 1872 e Decrt)to n. o M:ll
de 20 de Setembro de 1876. Confio do zelo de V. Ex. a immediata e pontual observancia desta recommendação.
Deus Guarde a V. Ex.-.Toâó Lins Vieira CansanstTo de Sinimbú.-Sr. Presidt.mte da Pro\·incia de ....

N. 5~:3.- .JUSTIÇA. -EM 21

DE AGOSTO DE

11l78.

Provid~n~ja sobre a impossibilitla.df' tle reunião do Jury em Ppocas fixas.

~-" Secção.-l\Iinisterio tios Negocias da .Tustiçn.-Rio Lh~
Janeiro em 2! de .Agosto tl.e 1878.

Illm. e Exm. Sr.-Com o officio n. o 48 de iO de Julho ultimo
transmittiu V. Ex. cópia do que lhe dirigiu o Juiz de Direito
da comarca do Rio Negro, participando que a residencia dos
Jurados a 30. 40 e 70 leguas de distancia impedira a reunião
do Jury no inez de Junho do corrente 11nno, não obstante o
adiamento da sessão por oito dias, na conformidade do art. 7. o
do Decreto n. o 693 de 31 de Agosto de 1850.
Em resposta declaro que, qunndo se der motivo insup~raveL
como o das grandes distaneias, que impeça o comparecimento
dos Jurados para :;upprirem dentro de 3 a 8 dias, e nos termos
dos arts. 5." a 7.'' do eitado docreto, a frrlta do numero legal
dos primeit·os s'orteados, poderá o Juiz de Direito us!lr da
providencia do nrt. 3. o do Decreto n. o 4861 de 2 d_e Janeiro d0
!872. mnrcando a reunião do .Tury para o mez segumte; e neste
cnso os Jurados ftcarãc~ snjeitos :"ts multas conespot1dentcs a
quinw cl ia~, segundo o nrL S." tio Decreto n. o G9:~, rtlém tl.a(juel-

4,03
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Ias Pm que tiver~m incorrido peln anterior faltn n:Jo jnstiflcada ele comparecimento, nos cnsos a que se referem os
mencionados arts. 5. o a 7. o
Deus Guarde a V. Ex.-La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Amazonas.

N.

M4,.-FAZE~DA.-EM

21

DE AGOSTO DE

Li11dta a 10 annos o prazo •la concessão :i CompailJ1ia tb

1878.

·~.s.trada

1l0 ferro

tlc Santo Antonio de Padna, n~ Provinda do Hio de Janeiro, para o llc~·
pàCJ10 liYre do material e outros ohjcclos uocessa.rios á l'Onstruq:ão e
cu.steamento d;! f>stJ·ada.

Ministerio dos Negocios da Fazenua.-Bio de .J:.mciro em

21 de Agosto de 1878.
111m. e Exm. Sr.-Communi~o a Y. Ex., para os Jlns convenientes, que em Hl do corrente mez expediram-se as neccssarias ordens á AU:mdega do Rio de Janeiro, de conformidade
com a Lei n. o 2237 de 3 de .Maio de 1873, para mandar despachar livres de direitos de importação todo o material, trem
rodante, app-arelhos, machinas, ferramentas <~ combustível
necessarios á construcção e custeamento da estrada de ferro
de Santo Antonio de Pactua, na Província do Rio de .Tnneiro,
durante o actual exercício de 1878-1879. conforme solicitou
o Engenheiro da mesma companLiü.
E tendo o Governo Imperial, peJa vigente Lei de orçamento,
o direito de limitar o prazo destn concessão, julgo conveniente que ú dita companhia se declan~ que esse prazo n~o
ti Pver<i exc.<'dcr de dez annos, :1 rontar do dia em que i nn 11gurou os serviços, do que V. Ex. se servirá dar cnnlweimento ao Thesouro Nacional.
Deus Guarde a V. Ex. -Gaspm· Silveira Martins.A' S. Ex. o Sr. João Uns Vieira Cansansiio de Sinimbú.

N. M5.-FAZENDA.-EM 22

DE AGO>TO DE

1878.

Sobre os declarações que devem c ou ter os certidões passados polns~ I~c
Jlartir-ões

menÍÕs-_--

publicas,
~

e a regra para a cob1·an~a dos respectivo~ cmolu-

-

l\Iinistc·rio dos Negocios da

Fazend~1.

-

Hio dn .Tanciro em

22 dr Agosto !le 1878.
Gnspar Silveirn Martins. Prrsitlente do Tribunnl tlo Thesonrn S:wional, declnr:1 aos SI'>. lnspectores das The~ourarias d•~

DECISÕES DO GOVERNO.

Fazenda que as certidões passadas pelas Repartições publica;;
conter a expressa declarução de se acharem ou não
lindos ou parados os livros de que forem extrahida~ as
mesmas certidões, e bem assim o anno em que tiver come~:ado a pusca, afim de que se po.;sa effectuar a cobrança rlos
respectivos emolumentos, nos termos do§ 108 do H.egula!ucnto de 2~ de Abril de :1.869; e que, p:1ra a eobranea do
Imposto de feitio de uma certit!ão, deve-se observar á segumte regra: adoptem-se ao acaso tres linhas escriptas no
correr de uma pagina, contem-se as letras de que cada uma
se c;ompõe, e qa sua tota~idadc tire-seo termo médio, o que
satur no quonentc multiplique-se pelo numero de linhas
q~e tiver a certidão, divida-se o respectivo proc.lueto · por
tnnta letras, e o novo quociente mostrará então o numero
de linhas da certidão sobre o qual se devem calcular os emolumentos a coi.Jrar.
~evcm

Gaspar Silveira itfartin.ç.

N. 5í6.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OllRAS PUBLICAS.-EM 22 DE AGOSTO DE :1.878.
,\o Engenheiro Domingos Campagnani.-Incumbindo
estrada entre a povoacão de Urucú e o porto
S. ··Matheus.
.
· •

ua constrttcção
uc J acarand:i.

de uma
no rio

N. 68.-,-3.' Seccão;-Directoria das Obras Publica;;.-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commcrcio c Obras
I>ublicas.-Hio de Janeiro efu 22 de Agosto de i878 .. •
Sendo de urgente conveniencia facililni· o transito para o~
mercados do litoral aos productos das colonias do Mucury c
aos do Norte da Província de .1\linas, cujos habitantes desloeados da industria mineira pela baixa de preços do~ diamantes
se entregam aos trabalhos da lavoura que sem duvida se tornarão infructiferos sem facilidade de transporte para os grandes
mercados, e sendo tambem certo que para os habitantes dessa
região a unica via de communicação existente é a que pasS<mdo pela colonia de Philadelphia se dirige por Santa Clara
a Caravellas ou a S. José de Porto Alegre, eornmuuicação
que tanto pela distancia como pelos embaraços naturaes que
otferecem o terreno e as via~ por onde ella se cffectua, está
longe de satisfazer as necessidades da lavoura c do eommercio,
entendeu este .MinisLerio levar sua attenção para este objecto,
e depois de consultar as plantas e descripção do terreno, e de
ouvir pessoas bem informadas, resolveu projectar a abertura
de uma nova estrada que, sem os inconvenientes das ex istentes, consiga um resultado satisfactorio.
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Assim tomando-se corno ponte obrigado o Jogar da antiga
colonia militar do Urucú, !:.! leguas distante de Philadelphia,
abrir-se-ha no prolongamento desta uma nova estrada, que
passando pela~ cabeceiras do rio Itaúna vá terminar em .Jacamndú, mnrgeando o rio S. Matheus, Jogar até onde, durante
todo o anuo, é este rio navegavel pelos vapores costeiros.
Estando crtlculada em 18 Jeguas a distancia entre esses dous
pontos, é de presumir que o trajccto desde Philadelphia até o
ponto de embarque no rio S. Matheus, ficará reduzido a 30
leguas, sendo que além desta vantagem em favor da nova estrada projectada, accresce outra d.e grandi importancia que é
ser o por'to de S. Matheus já frequentado por 4 vapores.
Para a rcalizacão desta obra resolveu este Ministerio nomear uma com!Í1issão composta de Vm. c do Engenheiro
Pedro Nolasco Amado d'Horta Forjaz Paes Leme, os quaes são
encarregaElos de proceder ao reconhecimento do teneno por
onde tem de atravessar a nova estrada e propor os meios
mais convenientes para a sua prompta execução decouformirlade com as instrucç~ues que para esse fim lhe serão transmittidas.
Deus Guarde a Vm. -.João Lins Vieim Cansansão de Sinimbú.
-Sr. Engenheiro Domingos Cmnpagnani.
Idcntico ao Engenheiro Pedro Nolasco Amado d'Horla Forjaz Paes Leme.

N. 5_47.-

J~STIÇA.- EM ~3 DE AGOSTO DI> :187~>.

H1..'pugnam culrc si as

fuuc~.õc:;

Uc Juiz c Fiscal Ue companhia ·couJmcrcial.

2." Secção.- Ministcrio dos Negocias da .Tustira.-Hio de
.Janeiro em 23 de Agosto de 1878.

Illm. c Exm. Sr.-Em officio n. o 20 de 16 de Julho ultimo
informou V. Ex. sobre. 11 nomeaçüo, feita pelo seu anteet~ssor,
do .Juiz de Direito da e~pital dess<l província, Bacharel Um!Jelinü Moreira lle Oliveira Lima, para servir dP Fiscal da companhirt de navegal_'ãn a vapor, em Jog-ar do Senador Lniz
Antonio Vieira da Si i va, quu hayia scguitlo JWra a Curte. :tHIII
•le tom<• r assento no Scuatlo.
Em resposta declaro que é manifesta a irregularidade de
tal nomea~·iío, jJOis que repugnam l'lltre si, por sua propria
natureza, as fuucçues de Juiz e as de Fiscal da colllJJanhia
perante o Poder Judiciario, funcção esta <Jbsolutamente
incompatível com o caract(jr e attribuições do .Juiz.
Deu;; GuardJ a V. Ex.- Lajayette Rodf"igues Pereira.-Ao
Sr. Presidente da Provinda do Maranhão.
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N. M8.-FAZENDA.-EM 23

DE AGOSTO DE

1878.

D;i provimento ao Tecurso do ex-Administrador das Capatazias da Alfandcga da Bahia contra a decisão da T!lesouraria que recusou entregarlhe antes do findo o prazo de seis mezes da data de sua demissão, as
apolices por elle caucionadas para ;;arantia da respectiv« fiança.
- .. _

~··

r

--.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda. - Rio de Janeiro em
23 de Agosto de !878.
Gaspar Silveira i\lartins, Presidente do Trilmnal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesotlraria
de Fazenda da Província da Bahia fJUC foi presente ao mesmo
Tribun~J o recurso transmittido com o seu ollicio n.o G9 de
21 de Junho ultimo, interposto por Pedro .José de Carvalho.
da decisão d<l dita Thesourari:l., que neg-ou-lhe :t entrega de
~ete apoliccs rb divida pu!Jiir:a do valor nomin:ll de 1:000;5000,
que caucionou na qualidade 1le lia dor do ex-Administrador
das Capataiias da Alfand<~ga, Francisco José Monteiro de CarY:<Iho Junior. sob o fundamento de n:io ter ainda rlccorrillo
depois dn demissão desst; ex-Administrador o prazo de seis
mczes warcado no art. 210 ~ 3. 0 do Hegulamento de !9 de
Setembro de 1860, para a demora das mercadorias nos armazens rl:ls Alfandeg:as, e estarem garantindo taes apolict•s
rJnalquer prejnizo ou falta fJUe possa apparect•r:
Attendendo a r1ue o Atlministrndor nomeado em substituir: i! o do de q 1re se trata já rmtrou em exerci cio, c prestou a re·
ferida fiança, cessando, portanto, toda a responsabilidnde do
seu antecessor;
·
Considerando tjue a responsabilidadP dos Adrninistratlores
das f;npatazias dns Alfandegas ~~stú claramente determinada no
;n·t. :192 n. 2 do Regulamento de 19 de Sl'tembro de 1860,
rjue niio foi revogado pelo de 2 de Ag-osto cl.e 18íG;
Considerando que esta responsabilidade súmenlc comprelJCnde as faltas, extravio~, avarias, damnos e rJu<wsquer prej uizos que sobrevêm ús mercadorias rle:;de o sen desembarque
Jl;IS pontes ou caes da Alfandeg-a nté :1 entrada no <Jrnwzetll
tJUC lhes fôr designado, e desde a sua s:1hida do nrnwzew até i.l
~na entrt~ga u11 retirada da Alfantlt~ga; sendo os Fif'i~ de ;J rmazem respuns:tl't•h llt'Slt• t•;JSO pel~s uwrc:H.lorias :dli úepo-'iladas. e nlío o-s Administradores dn~' tapJtazias:
Conslderand~) ane nuo se póds c:cnfwudir a responsahilida:le
de tDes J~.dmi!i1sti·~d~rss., co~n. ::t !~os ~~-)- trap~chcs o_u ;]fm~zens
::.dfande:_:·:,tk~s. quo s:::.o (:tcpo~.tt;::nos ::.!:tS merct;donas nh1 re0

(.!'Ji:J!d<-lS e oós~as dl~b~li:~n 'le sna gLtard;1:

HesoireU o rcferid.o Ir:bunal dar provimento uo r0cur.so~
af:m de serem entreg-ues ao recorrente «s apolices por 'é'llé
c:m~io;:<i<bs r;:: r~ gJ ··2.n:';; da flança de que se tr:lta.
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N.

;)1!,9.-FAZENDA.-E~I

23

DE AGOSTO DE

1878.

1\cforma uma decisão ,~;, Thesouraria de Fazenda de Pernambuco rclaLi·
vamenle ~o modo por que fôra collectJdo o dono· de uma casa de
penhores, para pagamcHLU do }r:!!posto de indusLrias e profissões.

Ministerio dos Negocias Lia Fazenda.-Rio de Janeiro em
d.o Agosto de i878.

~3

Gaspar Silveira Martin;;, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, communiea ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Provincin de Pernambuco que o mesmo Tri ·
bunal, tendo em vista a decisão constante dos papeis transmittit.los com o seu oHicio n ~n6 de i8 de Dezembro de i877',
pela qual a rlita Thesouraria negou provimento ao recurso
hltcrposto por Julio Isaac do duspacho da Recebedoria, que
o equiparou aos lir[uidantcs i.lc massas fallidas, para pagar
no exercício tle 1877-1878 a taxa da tabella D. 2." classe,
do Regulamento de Hi de Julho de 1874, pelo facto de ter entrado em liq;·. idat;iío a sua ca>a de penhore;;; resolveu rcforJilar a referida deeisão afim de serem impostt~s ao recorrente
<Js taxa~ da Labella A, 2.a clas,;e, e tabella D, i.a classe, do
citado re~ulamento, como dono de escriptorio commercial,
i.le nccôrdo com o que se pratica na.Recebedoria do Rio de
J:meiro ; devendo, porém, do exercício de i878-i879 em
diante ser collectado como dono de escriptorio de liquidação,
para pagar as taxas da tabella A, 3.• classe, e tabella D,
:2.• classe, annexa:; ao noyo Regulamento de 20 de Julho do
corrente anuo.

Ga!:ipal' Silveira Mtwtius.

X.

~W.-FAZENDA.-EM

'::!3

DE AGli~TO DE

18i8.

~ILJ.nda

restituir os imposlu3 pa;;os ua H.ecebcduria do Rio tle Janeiro pela
lratJsferencia Jo p!'cdiÕ 11. 0 S da rua do Areal. \·isto pcrteuccr á Jllma.
<.'·amara )lunicipal o Jomi~io direcfo do lrrrr.no Plll •JUf' o 1lito predio
e-;ü ediJicadD.

:'.:l:inisterio dos ~eç;ocio.o. da F::ze::d:;.-Rio de.Janeiro em
rle Ago5to '~e í~78.-

2~;

Communico li Illmn. Camara ~~ínn.icip3! tln C'1rte que nesta
r.lata expe~~o onlem ;í R:cl•hedoria do Rio Je J;me'ro para restii.ilir a D. ·Francisca du~ Chag:1s S:1nl,:s c sctl genro Fernando
.\.gostinlw d~ Souza e Melio ;: :::i"'-~:ü tle :2:20~000 anc alli
ra:;aram )Jela a !judi<.:af;:lo, :10 v;:;o;· de 1::::3006{;\)ú, a r;iles lfÍ·
t3 d::;s q\IiEllões ;pe per're·ncia,~: ao Dr. Er~ne"stb Frederico àcs

DECISÕES DO GOVERNO.

Sant'lS, do predio n.o 8 da rua do Areal, e hem assim para
restituir a cada um de seus genros o Conselheiro Alexandre
Affonso de Carvalho c Antonio .José Teixeira Danta.; a quantia
de 7U;)OOO de laudemio por elles pago, pela transfcrencia que
Jizer un das quotas que tinham nesse predio ao Dr. Ezequiel
CorrJa dos Santos; visto achar-se provado que o domínio dirccto do terreno de que se trata pertence ú mesma lllma. Camara Muniripal, á qual deverú ser pago o Iaudemio pela transferencia do referido predio.
Gaspar Silveira li'Jm·tins .

.~ Expediu-se ordem neste sentido á Recci.Jcdoria do lUo de
Jàneiro.

N. ia:I..-FAZENDA.-E!II 23

DE AGOSTO DE

1878.

Annulla um leilão que se verificou na Alfandegado Rio uc Janeiro, por
serem os objectos arrcma.tados de naturizã-divcrsa uaque foi apregoada.

l\linisterio dos N"egocios da Fazenda.-Rio de .Janeiro em 2:_;
de Agosto de 1878.

Trndo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Thomaz Matheus da Bocha Coelho da
dccbiio dessa Inspectoria, que lhe negou a annnllação da arrematação que fez em praça verificada na Repart 1~ãu a cargo
de Vm. no dia 13 ele Fevereiro ultimo, de algun's objcctos
annunciados e apregoados como sendo de ouro, c cue no acto
da entrega e recebimento delles reconheceu <Jne éarn de cobre donrndo ou pechisbeque, o mesmo Tribunal :
Vista a informação da Alfandega e a allcgação do rcC'orrente e
CCI;siilernndo que não se ncha consummaua qualquer nrremat~ção, sem que se tenlw efi'cctuado a entrega do prl'(;O e
poss.~ ua cousa arrematnda, como no <.:liSO de que se trata ;
Considerando que os objectos arrematados f•r;nn dl' natnrPza
lliversa da que fui apregoada:
Resolveu não só que Vm. declare nulla a ref<lrilla mwmatnrão, e faca por novamente em hasta publica • s referido~
objec1os, depÓis de examinados e avaliado~, ma:; t:nnbcm qn"
e'tranhe aos empregados que fizeram u primeiro exame c
avaliação a 'incuria eom que procederam.
O que communico a Vm. para seu eonhccinwnto c litb
convenientes.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Siiveira Martins. -Sr. In·
spector da Alfandega do Rio de Janeiro •
.Ad'I:AP~

DECISÕES DO GOVERNO.

N. 552.-FAZENDA.-EM

2~ DE AGOSTO DE

1878.

Declara que o arL. 77'5 do Regulamento das Alfandegas refere-se á disposição ào art. 606, La parie, a qual de neuh"U~--mo<lo póde ser applicada
á ~r3stituição <lc dircitos)'ndevidamente cobrados.

I\Iinisterio dos Negócios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
2l de Agosto de 187~.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de
F:)zenda da Provinda de S. Pedro do Rio Grande do Sul, que
foi presente ao mesmo Tri!mnal o recurso transmittido com o
seu o!Ilcio n. o 190 de 13 de Setem!Jro de 1877, interposto por
Conceição &: C. • da decisão da à ita Thesour:.~ria, que confirmou a da Aliandega d:.~ cidnde do Hio Grande negando-lhes a
restiiuiç:io d:J quanti:J ue 8:95215926, proreniente de direitos
que de ma;s pt1garmn nos :êxerciciosde !.8H-i875e :1.875-1876 por
diversos iLSp:Jchos de nrnme e grmnpos de ferro simples para
cõrca ; em razão lle terGm s;do comprdlGndidos no art. 899
d:J l:Jrifa em vigor e png-o a taxa ele 50 réis por kilogramma,
quando estavam sujeitos aos dircilos de iO "/o ad valorem
na Itírma do art. 919, como foi d~clarado pelas Ordens de 9 de
SetemiJro de :1.872 e i. o ue l\Iarz:o de :1876; e que o mesmo
Tribunal :
Considcnmdo que a res!!tuic•iio de que
trata foi pedida
ucntro do prazo dl) cinco an:ws, e que por AYisos do f. o de
Outubro de iSG-'1 c 12 lb Novembro de i87':, e outros posteriores, jú fJi exp!icndo ql:e o ari. 775 do lbgulamento de 19 de
Set··mht'O de 1860, qu~ estabelece o prazo de dous r.1ezes para
se fazei·cm as rechlm:J~Õ:!s por engano ou erro occorri.!o nas
not<.Js elos despachos, evidentemente se refere á disposição do
art. GOS, i. a part:c, a ([cl:Jl rlc modo algum se póde applicar á
restituição d:; dirL:ito,; !nuovid:nncnte pagos, porque neste caso
a prrscl'ipçilo é n cstalJelecida em geral para o~ credores da
Fazmrln Nacio~d pelo art. 3." do Decreto n. 0 857 de :1.2 de
.Novembro de 1851 ;
Considcrnndo que a l'fctcnr:ão dos recorre'1tes se acha
nas condiç·ões de outrus que já tem sido altondidas pelo Thesouro:
RcsolYeu ilnr proYiG~ento no mencionado recurso, afim
de so fnzer a rcstltui('iio reclamt:dn. dc:;ois de se verificar
so a importnncin indicada pelos recolTen.les é a que realment? ~e mais p::~garam pelo::J despochos mencionados em sua pe-

se

ti~·ao.

Gaspcw Silveira Martins.
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N. 553.-FAZENDA.-EM 26

»E AGOSTO DE

!878.

As vinvas e filhos dos militares reformados em virtude da Lei n.' 4i de 20
de Setembro de !838, sem terem pelo menos 20. annos de praça, não tem
direito ao meio soldo.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 26
de Agosto de :1.878.
Gaspar Silveira llfartins, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de S. Paulo, em resposta ao seu
officio n. o 205 de 3 de Outubro de 18i7, que não póde ser
approvada a decisão da mesma Thesouraria reconhecendo
D. Maria Clemencia Rodrigues de Vasconcellos e D. Francisca
Julieta Rodrigues de Vasconcellos com direito ao meio soldo
de seu finndo pai, o Tenente do Exercito João Vicente Rodrigues de Vasconcellos, a contar do i. o de Agosto de 1873, em
que deixou de ser pago á mãi dellas, D. Clemencia Maria
de Oliveira Vasconcellos, que falleceu; visto ter sido o dito
Tenente reformado em 18~6. quando contava apenas 19 annos
de praça, na conformidade da Lei n. o 11 de 20 de 1letembro de
:1.838, e não caber ás vi uvas c aos filhos dos Otnciaes reformados em taes condições a metade do soldo delles, como foi posteriormente declarado pelo Deereto de iO de Janeiro de 1.848.
Cumpre, portanto, que mande proceder á cobrança do que
têm as habilitandas recebido em virtude da decisão da
Thesouraria.

Gaspctr Silveira .Llfartins.

N. 55~.-IMPERIO.-Avrso

DE

26

DE AGOSTO DE

1878 .

.Ao Ministerio da Fazenda.- Declar:t r1ue devem correr pela verbo. -Even.
tuaes- todas as duplicatas de dcspcza que se verificarem nos casos em que
os empregados do Ministerio do Imperio, apczar de impedidos, iiverem direito aos vencimentos integraes dos respectivos lo;;ares.

2.• Directoria.-Ministerio dos ~rgocios do Imperio.-Rio
de Janeiro em 26 do Agosto de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., p,1ra os fins convenientes, que, nos termos da Ortlem do The:::ouro n." 217 de 7 de
Julho de 1858, devem correr pela verba- Eventuae5- todas
as duplicatas do despeza que s~ verificarem nos casos em qu;:,

4H
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os empregados do Minis teria dos Negocios a meu ?argo, apezar
de impedidos, tiverem direito aos vencimentos mtegraes dos
.
respectivos Jogares.
Fica assim resolvida a duviJa, da qual V. Ex. me deu conhecimento por Aviso de :25 de Julho findo, suscitada pela 3.a
Contadoria do Thesouro Nacional relativamente ao pagamento
dos vencimentos que competem ao Co.nscllleir? Ma_noel Maria
de Moraes e Valle na qualidade de D1rector mtermo da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e que, segundo communicou-me o mesmo Director, tem igualmente impedido a
realizacão do pag·amento dos vencimenlos devidos aos substitutos da dita Faculdade Drs. José Pereira Guimarães e José
Martins Teixeira, pela regencia interina de cadeiras, o .ao empregado da Secretaria João Vieira de Almeida, que esta substituindo o respectivo Official.
Deus Guarde a V. Ex.-Carlos Leoncio de Carvalho.-A' S~
Ex. o Sr. Gaspar Silveira Martins.

N. 555.-GUERRA.-:-Elll 26 DE AGOSTO DE 1878.
Declara que o Official que cumulativamente commanda guarnição e corpo
deve ser pago dà gratificação pela qual optar, c indemnizado da dcspcza
do expediente do outro coninnndo pela gratificação que não póde accumular, não excedendo porém aquella despeza de 30:)000 por mez.

Ministerio dos Negocias da Guerra.-Rio de Janeiro, 26 de
Agosto de :1.878.
Illm. e Ex:m. Sr.-Em resposta ao officio que V. Ex. me
dirigiu em 18 de Julho proximo flndo, sob n. 0 1976, relativamente ao pagamento que solicitou o commando da fronteira
do Rio Grande e do :3. 0 Latalh.-.o de infantaria da dospeza por
elle feita com o expediente da Sec1ctaria daquelle commando,
declaro a V. Ex. que o Ofíicial que cumulativ:unente commanda gu:1rnL:ão e corpo deve ser pag·o da gratific,:çiio pela
qual o;1tar, e inucm~!zado da dcspeza do expediente do
outro c:~mrnando pela gratifica!;uo que não p;':de accumular,
cumprindo, porém, que ta! despeza não exceda da q uantía de
306000 mensaes, que se ar!.Jitra pa.ra semelhante fim.
~··· ··:·~~
Deus Guarde a V. Ex.-llfarquez do Herval.-Sr. Presiden-te~ -. ' i.. : :-;
da Provincia do Rio Grande do Sul.
11?·.··"'-·~~··
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N. 556.-GUERRA.-E.Ir ~ô

DE AGOSTO DE

1878.

Dispensa a re!ncssa !los :nuppns uiarios <lo modmento dos doentes em t:·utamcnto nos h;;sritues c enfermarias da Cõrté.

:Ministerio dos Negccios da Guerra.-Hio de Janeiro, 26 de
Agosto de 1878.

111m. e Exrn. Sr.-Declaro a V. Ex., prn sou conhecimento e fins convoniel!tes, que os hospllues militares da Côrtl',
c :1s enfermarias da Escola Militar, dep8sito do aprendizes
artilheiros, companhia de aprendizes ;;rti!lces llo Arse!wl
de Guerra, Lnboratorio jo Cnmpinho e Fabrica de Pu!Yora
da Estrella fi~am cii:opensDdos de remetter a este I1!inisterio
os map]WS diarios do movim:<nto dos doentes em tratamento
nos mesmos estabelecimentos.
Deus Guarde a V. Ex.-.ilfarque:; do llerval.-Sr. Conselheiro Ajudonte Gcnernl do Exercito.

N.
•\!arca

O

i)(.)j .-GU.SlULL-E.\!

prazo UC uura<;Jo dos boncts

1\Iinisterio dos Negocias
.Agosto de i878.

ua

26

DE AGOSTO DE

JlôfU O

ltlí8 .

serriço C:\torno dos COl'i""·

Guerra.-Hio de Jnnciro, 2G <le!

Illm. e Exm. Sr.-Declaro n V. Ex., parn s<Cu co;;üc-cimento e Iins conyenientes, que é íixndo em dezoito Inl'Zl~s o
IH'azo de duração dos bonets para u servi(;o externo dos
corpos.
Deus Guarde a V. Ex.-llfarque:; do llerval.- Sr. CollSC·
lheiro Quartel-l\Iestre General •

.N.

5ii8.-JUSTIÇA.-E~I 27 DE AGOSTO DE !878.

Providencia sobre a dcspeza com os presos que seguem para o presidi(> ele
- Fernando Je Noronha.

:·- 4.• Seccão.-l\Iirrisfe;·io dos Negocies da JtlsLi:o<~.--Ilio do
Joneiro cni :27 uc Agosto de 1878.
•

Illm. e Exm. Sr.- Em vista d<Js infornuwõcs n :r V. Ex.
ofiiciu de :!.:2 do c01Tente, e das quaes· consta rJue

~!restadas no
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tem corrido pelos cofl\35 da província a despeza com o sustento
dos presos de out.ras, recolhidos :í casa de detcn('iio do Recife,
em quanta não seguem para o presid:o de Fernando de Noronha,
sendo postc:-iormentc a dc•speza i:H.le;n niz;;da pelos Ministcrios
da .JusLica ou da Guerra, segundo n condição dos presos,
declaro ::i V. Ex. que s3 dül'e maale:· es:;a praticn, por não
ser justo sobrccarre.!!:~r os cofres rn·oyinciaes com dcspezas,
fjlte lh8s nilo pertencei::.
Deus Guarde a V. Ex..-Lafayette Rod1·igues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Provincia de Pcrna:;l!JUco.

N. 0;J9.-AGRrCULTURA, C0:\BIERCIO E OBRAS PUBLICAS.-E~r :li DE ,\GOSTO DE 1878.
Ao Dircctor Ge:oa1 Jos

Tclc?.ra_~llOs.-Dcterminan(lo.

que de accôrllo com o

ch0fe da Climmisstto astranomica ponha :'t. 1iisposiç<1o deste, na. hora

fUt• convl~ndo:naJ<l: as linhas tc!cgrap1llcas,
commissU.o.

qne

para o servir-o da mesma

3." Seccno.-N. 20.-Directoria das Obrr.s Publicas.-l\Iinisterio tios Negocias da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas .-Rio de Janeiro em 2í de Agosto de 1878.

Convindo a bem do serviço do que se acha encarregnda a
comrniss:io ~st:·onom.ira, que, á semel!1ança t~o que em outros
paizes se pr~,t[~a, a' rnhas to!ogTapliice~s sejam, em certa
hora dada, po~!as á disposieão ua referida commiss:Jo para uso
das obscr';aç~õe., a sou cargo, cumpre rju:~ V. S., entendendo-se
com o chci'e da r.1esma, ass!g-no uma hora de dia ou de noite,
como mais conveniente for, tendo em attenção as convenienci3s da administraeãa pulJlica, c os ha!Jitos commcrciaes,
a qual hora será oxcl usivamente destinada ao scrviro astronornico, c consid~raf~0 corno srrviço urgente do Governo, ernqua!lto P'Jl' e~te Minisle:lo nuo f:Jr rcsolyido o contr-ario.
Deus Guarde a Y. S.- Jo:!o Lins Vieira Cansanscio de Sinirnlní.- Sr. D!rector Geral doi Telegraphos.
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N. 560.-FAZENDA. -EM 27

DE AGOSTO DE

1878.

a um recurso ácerca da·~evalidar.ão de um credito, afim de
cobrar-se o duplo do)sello a que o me~mo" esta~a sujeito na época em que
-foi passado.

Dá provimento

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 27
de Agosto de :1.878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Provincia de Minas Gen1es que foi presente
ao mesmo Tl'ilJunal o recurso trêmsmittido com o seu officio
n. o 13 de 25 de Fevereiro ultimo, interposto por D. Anna
Francisca de Jesus da decis~'o da mesma Thesouraria, que
indeferiu a reclamação que fizera contra o ~,cto da Collectoria
das Rendas Geraes do município de Araxá, que exigira-lhe
o pagamento da quantia de 387~000 a tituio de reválidação
de um credito do valor de i: 935;)000 p(lssado em 1857 pelo
Padre Antonio Thomé da Silva Botelho; e que o mesmo Tribunal:
Considerando que o <1ft. 31 do Reg·ulamento annexo ao
Decreto n. o 4505 de 9 àe Abril de i8i0 determina que os titulas sem prazo, <!orno é o de que se trata, são reputados
vencidos para os effeitos da revalidação, quando forem ajuizados, pagos ou protestados ;
Considerando que o credito em questão, tendo sido apresentado ao sello em 30 de Outubro de i874:, devia ser revalidado nos termos do n. • i do citado art. 3:1, e não segundo a
Lei de 2! de Outubro de 184:3, a que se refere o art. 29 do
Decreto n. • 68:1. de iO de Julho de :1.850, que já não vigoravam;
Considerando que o se!Io a que estava sujeito o mencionado
credito, quando foi passado eni 1857, era de mil réis, de conformidade com o ultimo daquelles regulamentos, então em
vigor; e que deve ser a revalidação cobrada na raúío do
decuplo, não só á vista das considerações que flcnm expostas,
como da Ordem do Thcsouro n. o 385 de :1.6 de Agosto de
i862, expedida em caso semelhante, pela qual se resolveu
que é applicavel a lei posterior em materia de penaliqade,
quando fôr mais benigna :
Resolveu dar provimento ao mencionado recurso afim
de se cobrar pelo credito de que se trata a revalidação
de dez mil réis correspondente ao decuplo do sello de mil réis
a que estava sujeito quando foi passado.

Gaspat Silveira 1Jfartins.
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· N. 56L -FAZENDA.-EM 28 DE A.GOSTO DE !878.
lnstrucções para a .arqueação d~ navios, por methodo abreviado.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
28 de Agosto de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, remette aos Srs. Inspectores das Thesourarias
de Fazenda os inclusos exemplares das instrucções relativas
ao methodo abreviado para a arqueação de navios, proposto
pela commissão nomeada em 3i de Janeiro ultimo pelo Ministerio a meu cargo, a. fim de que os mesmos Srs. Inspectores
as façam executar nas respectivas Alfandegas, em quanto não
fôr estabelecida uma Repartição especial para a arqueação
exacta pelo processo Moorsom.

Gaspat Silveim Mattins.
lnetrucções relativas ao methodo abreviado
para a arqueação de navios.

Para se ter a maior largura exterior, assim como para se
determinar o contorno do navio, procura-se em primeiro
Jogar a maior largura no convez, e marca-se no corrimão
pelo exterior, e de um a outro lado da borda, os pontos a'b';
correspondentes a esta largura. Desenho n. o L
Feito isto colloca-se horizontalmente sobre o corrimão uma
regua graduada, acompanhada de um prumo que dá a di·
recção da vertical que passa pela parte mais saliente do ·
costado.
Tomam-se de cada lado da borda as distancias (a' L e b' L)
entre o lado de fóra da borda e a vertical. Mede-se depois
a distancia a' b' ; e a maior largura exterior L L' resulta
assim das tres medidas : a' L, a' b e b' L'.
Mede-se o contorno do navio por meio de uma fita ou
cadêa metallica, ou mesmo com um simples cordel, que se
faz passar por baixo do navio e que se estica com força de
um ao outro dos dons pontos a' e b' correspondentes á maior
largura do convez. Desta dimensão total se deduz sobre cada
lado a altura da borda acima do convez, xy e x'y'.
O contorno total a' C b' acha-se assim reduzido a-a C b.
O comprimento se mede no convcz desde a face interior
do forro interno sobre a roda de prôa até a face de ré do
cadaste - A. G no desenho n. o 2.
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UIPERIO DO BRAZIL.
Certificado de arqueação

(Fórma abreviada internacional, para as Alfandegas)

Certifico que ............................................. .
.. .. .. .. •de que ...... proprietario •.•. : ...................... ..
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o't • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

tem os signaes e dimensões seguintes:
Abaixo do convez ••.•• coberta •••.. mastros, armação ...•• •
pôpa .................. com ou sem gurup&s .................... .
figura de prôa, ..................... construido de ........... .
no porto de .......................... Província ......... " ..... .
por ........................................................... .
Comprimento ................................. c
(t)

1

Maior largura ................................. l

Contorno ..................................... a

Somma da metade da largura com a metade do
contorno .................... , . , .......... .
Este resultado elevado ao qnadrado .......•..
Multiplicação pelo comprimento •..••.••••.. , c ( l~a

)2

Idem pelo factor0,17, se o navio for de madeira 0,17 cC~a)2
(2}

ou pelo factor 0,18, se fôr de ferro •

c(l+a)
T

. . _ do pro ducto pelo fac t or 2,83 ......... 2,83
0,17
DIVIsao

2

(l) Esias tres dlmensü'es Rcrão tomadas scsnndo as instrncr.ões e desenhos
juntos.
·
(!) São considerados de ferro sómcntc os navios cujo casco é todo
de ferro.
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M-7

Tonelagem principal ..................... , ......... .

I

t

parcial

(oom " dim<n.Oes &P'oificad")

total .................................... .

Deduc~ües .........

.

Tonelagem liquida (por extenso).
Alfandega de .......... de ................. de !87 ..
O Conferente,
N. B. Se houver sobre o convez compartimentos fechados, determinar-sc-lhes-ba o volume nmltiplicando o comprimento
médio pela média largura e pela altura média.
o producto dividido por 2,83 será atldicionado á tonelagem
principal. Os. compartimentos especialmente destinados á tripolação não serão levados em conta.
Quanto ás deducçües applicaveis aos vapores, observar-se-ha o
disp(lsto no regulamento.
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N. 562.-JUSTIÇA.-EM 28
Não podem ser

DE AGOSTO DE

accumuiaJ·~ o,s, c~rgos de supplente

i878.

de Juiz Municipal e

Agente do Correio,

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.-Rio de
Janeiro em 28 de Agosto de :1878.
Illm. e Exm, Sr.- Aguardo o resultado do processo de
responsabilidade que, pelas razões expos1as nos oillcios de 13
de Maio ultimo e 5 :lo corrente, mandou V, Ex, instaurar
contra o Juiz :Municipal e de Orphi'1os do termo de Canguaretama, Bacharel Joaquim Cavalcanti Ferreira de Mello.
Constando do segundo desses oillcios que João Evangelista
de Vasconcellos Lima exercera simultaneamente os cargos de
2. o supplente do Juiz Municipal e Agente do Correio, declaro
a V, Ex, que, pelo facto de cooperar o supplente activa e
continuamente com oJuizMun:cipal (§ 3. 0 do art. 6. 0 do Decreto n. o .18:2[J, de 22 de No\·embro ue 1871), r.ão póde accumular
os dous cargos, ú vista do Aviso n. o 89 de q, de Junho de :l8q,7,
attenta a impossibilidade de ser cada um dellcs desempenhado
satisfactorinmente, sendo npp!icavel ao caso a decisão constante
do Aviso de 28 de Novembro de 18íq,, que se refere á incompatibilidadr. entre os loQ·ares de Juiz Municipal e os de Agentes
do Correio e da Collectoria.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte.

N. 563.- JUSTIÇA.- EM 28

DE AGOSTO DE

t878.

Aos Presidentes de provincia só compete conceder licença até 3 mezcw
·
dentro do anno.

2. • Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.-Rio de
Janeiro em 28 de Agosto de :l.8í8.
Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., para os devidos effeitos,
e em resposta ao ofílcro de 13 do ('Orrente, que só competindo
::os Presidentes de prodncin conceder licenoa até tres mezes,
com o ordenado integr::l, dentro do anno de que trata o
Decreto n." 685í de 9 de Marro ultimo, não póde ser approvado
o acto dessa Presideneia prorogando por 60 dias, e depois por
ma\s 30, com o ordenado por inteiro, a licença de tres mezcs,
obtida pC'!o Juiz M!lnicipal e de _Orphãos do termo de P~
Calvo, Bacharel Jose da Cunha Te1xmra.
~-- .. ,, , ~
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pe1fo§::~ -:Jt.o
· · : ·?,,
Sr. Presidente da Provinda das Alagôas.
~,,\·-,'~ :-.
''
'h"':.F\:1\·f'l:f"d"d'
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N. tiM.-JUSTIÇA.- EM 28

DE AGOS1'0

DE f.878.

Sobre gratificações a empregados que accumulam o exercicio de diJJerenles
cargos na: secretaria da· Junta Commercial.

li,.• Secção.-Ministerio dos Negocias da Justica.-Rio de
Janeiro em 28 de Agosto de i878.
•

Illm. e Exm. Sr.- Com o officio de 6 do correu te transmittiu V. Ex. o do Presidente da Junta Commercial de Porto
Alegre e o requerimento em que Joaquim Ferreira Gome:>,
Amanuense daquella Junta, pede o pagamento das gratificações
dos cargos de Porteiro e Thesoureiro, que serviu interinamente durante a enfermidade e ainda depois do fnllccimento
do empregado effectivo.
Em resposta declaro a V. Ex., afim de fazel-o constar ao
Presidente da Junta e ao Inspector da Thesourarin :
Que repugnando ao espírito da lei e ao regular andamento
do serviço que empregados de categoria superior substituam
subalternos, foi manifestamente irregular a designação do
supplicante para accumular ao cargo de Amanuense o ue
Porteiro, que se considera inferior áquelle, nos termos do
art. i2 do Decreto n .0 6384, de 30 de Novembro de :1876, além
de haver incompatibilidade no bom desempenho de ambos,
attenta a natureza das respectivas funcções.
Que, portanto, não tem o mesmo supplicante direito á gratificação do Jogar de Porteiro, devendo sómente perceber a de
Thesoureiro dos emolumentos, na conformidade do art. H
§ 3. o do referido decreto.
Por esta occasião recommendo a V. Ex. que informe qual
a importancia da fiança, com que deve estar servindo o actual
Thesoureiro dos emolumentos, á vista da ultima disposição
citada.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Sul.

N.

565.-FAZENDA.-E~f29DE AGOSTO

DE 1878.

Ordena ás Thesonrarias que, sem prévia autorização do l\1inistcrio do
· Jmperio, não façam despezas por aonta do mesmo além das que os
Presidentes de província podem determinar sob sua responsabilidade.
~...

.

~

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em
29 de Agosto: de i878.
·
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do T~c
souro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das 1'hesourana~
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de Fazenda, de conformidade com o Aviso· do Ministerio dos
Neg-ocios do Imperio de 10 do corrente mrz, que não fa(·am,
sem prévia autorizaçiio do mesmo Ministerio, despeza alguma,
além das que os Pr·csidentes de provincia ·podem determinar
so!J sua responsabilidade nos casos declarados pelos Decretos
n. os 158 de 7 de Maio de 1842 e 2884, do f. o de Fevereiro de
i862, e observem rigorosamente o que dispõem os arts, 3. 0 e
4-. o do primeiro e 7. o do segundo dos citados decretos ; dando
aquelle Minislerio conhecimento prompto e minucioso do que
occorrer sobre este assumpto.
Gaspar Silveira iii·artins.

N. fi6G.- FAZENDA.-EM 29

DE AGOSTO DE

i878.

!llanda que so obsorrem nas Alfandegas de Porto Alegre o do Rio Grande
as providencias tomadas pelãd.ó Rio de Janeiro, para regular o 'embarque
do v{llumes destinados a Ulll porto e desembarcados por erro em
outro. 1

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 29
de Agosto de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, remette por cópia ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
em resposta ao seu ollicio n.• 107 de 25 de Junho ultimo, a
Portaria expedtda em 24 de Abril de 1874 pela Alfandega do
Rio de Janeiro, sobre as providencias que se devem tomar
para regular o embarque de volumes destinados a um porto c
por erro desembarcados em outro ; afim de que faça adoptar
iguaes providencias nas Alfandegas das cidade~ de Porto Alegre
c Rio Grande.
Gaspar Silveira Martins.
Portaria a que se rerere o aviso' supra.

Alfanuega do Hio de Janeiro em

2~

de Abril de _1874.

O Inspector da Alfandega, attendendo á necessidade de regular o reembarque de volumes destinados a outro porto e
por erro desembarcados neste, ordena que se observe o seguinte : f. o Os despachos ou guias para o reembarque de
volumes descarregados por erro ou engano, e destinados a
9utro j'Jorto, precedendo despacho da Inspectoria com as
mforma~ões necessarias, serão feitos em duplicata e conterão
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a declaração do porto da procedencia, marcas, contra-marcas,
numgro de cada volume, sua qualidade e quantidade ; assim
como, sendo conhecida a qualida:le generica de seu conteúdo,
o porto a que se destinam os volumes, e o navio em que elles
têm de ser reemb~rcados. 2. • Pago o imposto de capatazias e
armazenagem e o que mais se dever, o Conferente designado
fará a conferencia de sahida verillcando a identidade dos volumes, sem que sejam abertos, com assistencia do Official de
Descarga designado para acompanhai-os para bordo do navio
a que serão conduzidos. 3. 0 A primeira vw do despacho servirá p:~ra o embarque, a segunda ficará na Sec:;ão, e depois
de verificado o emlJarque será re:a"ttida co::J as JeYiuas notas
á Alfandega do porto do destino, pro~edendo-se no mais
como se pratica co:n os despachos de reex:~Jortação por cabotagem. 4. 0 Se os volumes rjue houverem de ser reerniJarcados se
acharem em trapiches, depositas ou nrmazens exteriores da
Alfandega, proceder-se-ha da mesmn maneira.- O Inspector,
B. A. de J.l/agalhães Taques.

•
N. 567 .-AGRICULTURA, CO:VIMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-

E.M

29

DE AGOSTO DE

:1878.

Declaro. offcnsivas da Constitui0Jo c Leis geracs J.o Imperio as Leis provin·
ciaes de Pernambuco, pro:nul:;adas em 1877, ~cerca da concessão de privilegias, e da aferição de pesos c medidas.

L • Seccão.- Directoria Centrai.-Ministerio dos N eg-ocios da
Agricultúra, Commercio e Obras Publicas.- Hio de Janeiro
em 29 de Agosto de ,1878.
Illm. e Exm. Sr.-Ouvida a Secção dosNegocios do lm·
perio do Cons~lho ele Estado sobre a doutrina das Leis provinciaes de ?e<'í>ambuco, promuig:1das em 1877, na p;1rte rcl3tií'n a este l\Iiniste:·io, Sua :\IagesL::dc o I:nperador, Conform:mdn-se, por Sua I:nmedi;ll:< <~ Irn:1erial Heso!wào d<~ :2~ do
corr<ênte, com o parc:cer da r:;L;·icla Scc:;~o exnr:1du nn Consulta do 6 de hlho proximo !1;-l'lo, publir·cda Wl Diario O(ficiai e
ju;lta em eX()m)nr d.·vi<la m:~nle authen!icado, HnU\·e por JJem
dcd:1rar o!ie:Jsiv;cs da Consiituir,8o c Lu i;; g:•r:~es, pulos motivos
que são indicndns, as seg~i:1lc:s Leis ll<.1 mencionada província :
N.os i28:l, 1283 e :1289, d,; 9 Je JuJIJO, por serem contrnrias
ao Acto Adllicional- nrts. 10 e H- o ;í Lei de 28 do Agosto de
1830, no qar se refere :í concess~o de privi!e.Q"ios: :lcercsccndo,
qu;mto ú u!t:nw, :-:c lam:Jcm eo::traria a Constituiç5o, no qw~
concernc á bençi.ío de dir~itos (:e cxporlaçüo .
. ~.o 1296, da mesma dnta, por infringir ( nrt. 35) as disposiçues do Decreto n. 0 5169 de H de Dezembro de :1872, pelo que
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respeita á aferição de pesos e medidas e por exorbitar das attribuições conferidas pelo Acto Addicional-art. 13- ás Assembléas Legislativas Provinciaes, pela Lei de i de Outubro de
i828; ás Camaras l\Iunicipaes, quando divide (art. 70) os terrenos de propriedade particular em duas classes -de cultura, e
-de criação do gado.
O que communico a V. Ex., para seu conhecimento e devidos
effeitos.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú.- Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco.
Consulta a que se reCere o aviso supra .
. I!'

Senhor .-A Secção dos Neg-ocios do Imperio do Conselho de
EstaLlo vem dar cumprimento á ordem de Vossa Magestade
Imperial, constao te do aviso expedido pelo Ministerio da
Agricultura, Commcrcio e Obras Publicas em data de :lO do mez
proximo findo, para que consultasse com seu parecer se a
collecção das Leis provinciaes de Pernambuco, sanccionadas e
publicadas no anno de i877, contêm alguma disposição offensiva da Constituição do Imperio ou das Leis geraes concernentes ao sobredito Ministeri().
Do exame a que procedeu a Secção, resultou para ella a
convicção de que se acham comprehendidas naquella censura
algumas das referidas leis, como passa a demonstrar.
A L~i n. 0 !278 de 9 de Julho dizno art. f..o, §~. ,0
seguinte:
• Não se concederá á companhia isenção ou privilegio
algum além dos que já tem ella em virtude do contracto
actual. •
Suppondo a Secção que no precedente exame já se verificou
a extensão dos favores a que se refere este paragrapho ; e se
elles estavam na esphera das attribuições da Assembléa Legislativa Provincial, abstem-se de interpor qualquer juizo a este
respeito.
Outro tanto, porém, não póde fazer a respeito das Leis n.os
!283, :1288 e 1~89, todas de 9 de Julho, porque as julga contrari:Js á Lei geral de 28 de Agosto de 1830, concedendo privilegias para estabecimentos de fabricas, pelus mesmas razões
e fundamentos que constam da consulta relativa üs Leis da
Pro,:incia do :Vl<lranhão, já resolvida por Vossa Magestade
Imperial em data de :18 de li'Iaio deste anno, as quacs deixa de
repetir, por cnleJ!der desneeessario; reportando -se, entret:mto , DO quo .entuo expcndeu.
Além desta censura incorre tarnbem na de contraria á
Constituição do Im:1ério a Lei n. o :1289, art. 3. ", na parte em
que isenta de direitos de importarão a materia prima importada para consumo da fabrica autorizada por ess'' lel, pelas
mesmas r:JZões, que deu na sobredita consulta, relativas a
este ponto.
A Lei n. o :1.296 da mesma data das precedentes, admittindo
no art. 35 a possibilidade de se aferirem pesos e balanças com
0
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accrescimos, embora soldados ás peçns, é no entender da
Secção, contraria ao Regulamento n. o 5Hi9 de H de DezemlJro
de 1872, publicado em virtude de autorização legisla li va, não
só porque as peças soldadas se denm considerar e:.:cluillas
da aferição pelo disposto no·n. o 5 do art. 48, como p.;rque
apresentam deformidade, expressamente prohibida pelo § 2. 0
do art. 52, e pelo n. o 7 do § i. o do art. 54 do ci ta do regulamento.
Nãq parece tambem legal á Secção o art. 70 da menciona <la
lei. quando divide os terrenos de propriedade particular err1
duas classes: de cultura e de criação de gado.
A's Camaras Municipaes niío foi dada semelhante attribuiçãú
pela Lei do :t.o de Outubro de i828, que lhes serve de regimento, nem por outra alguma port~ria; e, scnuo. a Lei provincial de que se tntta, decretada sobre proposta da Cr.mara
Municipal da villa de Ouricury e promulgada sem ~ancriío
do Presidente da província, como (lé~terlllina o acto nduicional no art. 13, não póde ser tolerado o excesso que se
arrogou a dita Camara,nem a approvação que lhe deu a mesma
'
Assembléa.
E, ainda quando ús Camaras i\Iunicipaes fosse dada tal
attribuição, não poderia ella ser exercida, ainda approvada
pela Assembléa Legislativa Provincial, sem a sancção do Presidente da província, porque não se acha comprehendida <?rn
caso algum dos exceptuados de snncção pelo referido ar~igo,
e por mais esta razão aquelle artigo se deve consiuerar olfensivo da Constituição.
Taes foram, Senhor, as observações que occorrei'nm á Secção
no exame accurado que fez lias Leis da Assemblé:~ Lcg·isla!Jva
da Província de Pernambuco do anuo p:1ssado, e tal é o parecer
da Secção que as leis e artigos por clla declarados como incursos em censura, offendem não só as Leis gcraes cc:uo n Jl!'Opria Constituição.
·
Quanto ás outras leis, nada encontrou a Sec~·ão digno de
notar-se.
Vossa Magestade Imperial, porém, decidirá como julgar mais
acertado.
Sala das conferencias da Seccão. dos Neg-ocios t!o Impcrio do
Conselho de Estado em 6 de JÜ!ho de 1:878.-Ja.se Pedro Dias
de Carvalho.- Visconde de Bom Retiro.-Paulino Jose Soares
tle Souza.
RESOLUÇÃO n!PEIU.U...

Como parece.
Paço de S. Cluistoviio, 24 tlc Agosto de i878.
Com a rubrica de Sua l\Iagestade o Imperador.
Jo(io LiHs

Vieira Cansansüo de

S~nimbú.

ll!·:L:ISUES DO GU\ El!i'iU.

-~.

iiütl.-AGHICULTURA, CmiMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM

29

DE AGOSTO DE

i878.

Ao llil'cclol' Geral olo• Tcl~grapho<.-· Autorizando· o a c:ovar á cate~oria dos
!?!.L:tcionanos de 1.~ c!a.ssc us dc2.~, cont.ractados, Giacomo Da!oni c Paolo
Moreno.
~- 28.- ;l.:t ~ce~.\o.-Directoria das Obras Publicas..Ministerio dos .Xegocios'da AgTicultura, Commercio c Obras
Publicas. -Rio de Janeiro em :29 de Agosto de i878.

Appronndo a proposta fciL::t lJOr V. S. em officio de ~3 do
autorizo-o a eleYar á categoria de estacionanos de 1. • classe os estacionarias de 2." classe, coutractados,
t;iacomo Basoni e l'áolo l\Ioreno.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieira Cansanslio dt Si~~imbú.- Sr. Director ·Geral dos Telegraphos.
l~orrente fil'::Z,

~

569.- IMPEHIO.- E~I 29

DE

AGOSTO

DE

i878 •

.\o Prcsiolento J.a Pr.ovincia de S. Paulo. -Resolve duvidas sobre a approYação do:> estatutos Lh SoCiedade l;ni:1o E,·an,!{Plica, fundada na cidade

::.! • " Direetori<L-.\li~ti~l.l'I"ÍO dos ~egociu~ do lmperio . - Hio

de

J~mei ro

·em ::l!l de

Ago~to

de 1878.

Ulm. e Exm. Sr.- C::lm o oJlicio n.o ;j'J, de 8 de Agosto de
l87ü snb:netteu o Dntecessor de V. Ex. <i ~precütç~o do Governo Imperial os e~tatutos da SociPdaue • Cni~o Evange!ica .,
fund:.da na cidauc dt~ Campiaas, dc!'Sa província, por se não
julgar competente para resolvet· sobre os estalt!tos de uma
sot.:iedade que não é simplesmente litteraria, nem puramente
beneficente.
Sua Magest~de o lmpcra.dor, Tendo ouvido a Secção uos
.x.~.~·ot~ios do Imperio do Conselho de Estado, Houve por bem
decla:-nr, por Sua Immediata Resolução à e 2~ do corrente mez.
tumada sobre parecer exarado em Consulta de 29 de Agosto
rlo anuo proximo 11a~~ndo. que, ú Yista das dL-posições dos
~§ 1." e 2." elo art. 27 do Dccr<'to n." 271! de 19 de Bez.emlt!·o cte 1870, cumpetiria a essa Prcsiuencia, e não ;1o Governo
l!ttpl"l'ial, appro.-~11" o~ estatutos da Sociedade <União EYàngt~!iea '. se estiYen'm dles no ca;,o de ser appro;~ados.
D:lndo conhecimento a V. Ex. desta resolucão. deYolvo·lhe
o~ referidos e~tntutos, ~cómpanhados de uma' cópia da cituda consulta.
Deus Gunrde a V. Ex:.- Carlos Leoncio de Carvalho.- Sr,
Pr-es!uente da ProYiucia de S. Paulo.
,.-_, ·.:F,,•: ,,.e,;-,.· .. ·•
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N. 570.-FAZENDA.- EM 30

DE AGOSTO DE

:1878.

COJ.lcede.pcrmissiio para que as barcas da Companhia de bonds mariti~:ws
atraquem aos paquetes trans:ttlanticos á sua chega<la a este porto.
;"~
;, '· .

Mini~terio dos Neg-ocios da Fazenda.~
30 de Agosto tle :1878.

nw

uc Janeiro

Clll

Em deferimento <Í petição da Cornp::mhia tle bonds mar itimos, solicitando IIcenp para que possa atr<~car <18 suas
barens aos p~quetes transatlant!Cos chegados a .:ste porto, :~1im
tle facilitar aos passageiros e suas respt'ctilrns fallldws, que
quizerem descml1arcar nessa Alfand1·ga,. um llleio mais commodo para a conducçào de suas bagagens para terra, podendo
ellcs rtesembarcnr em outro vehiculo c dirigir-se para
qualquer JlOnto do litoral rJuando iss0 lhes conrenha, autorizo a Vm. para ('Onceder a licença n·querida, visto não
constituir privilegio o que pretende aqnella cO!llJianhia, que
se tlr.verá sujeitar ás regras preseriptas no art. 369 ~ 4. o du
Regulamento de 19 de Setembro de i8GO.
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Silveim Jlartins.- St. Jnspector da Alfandegado Hio de Janeiro.

N. 57 :l.- FAZENDA.- E:I!I 30

DB

AGOSTO

DE

1878.

E!cya·a noventa o numero uos despachantes gcraes da .UfanJega Jo Hio úc
·
·
· Janeiro.

Ministerio dos Neg·ocios da Fazenda.-- Hiu de Janeiro cm
30 de Agosto de 1878.
Fica Vm. autorizado para elevar a noventa o numéro do$
desp11chantes geraes dessa Alfantlega, visto não ser o de oitenta.actualmcnte fi:-;.ado sufficiente para as necc>sidadt·s ,.
expedi4'nte da dita Repm tição, conforme propuz em st~u omciu
n. o 6~2 de H do corrente mez.
Deus Guarde a Vm .-· Gaspar Silceira J1fm·tins . - Sr. I:1·
spfctor da Alfanllrga do 1\io de Janeiro.
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N.

572.-FAZENDA.-E~I

3i

DE AGOSTO DE

i878.

As T hesourarias Je Fazenda devem ser ouvidas sobre as concessões de
,! de direitos solicitad~s nas proYincias.

isen~io

;,rinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em31
de Agosto llo i878.
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. r1ue fica approyadn o acto·constante do seu ofiicio n.• 71 de 2 do corrente
mez, em virtude do qn2! V. Ex. autorizou a The:;ouraria de
Fnenda pr;ra mandar despachar livres de direitos, madiante
lianr;a arbitrada pela Alfaurlcga, o~ objectos constantes da relação junta por cr:1pia ao citado otficio, destimdos ao Asylo dos
r~xpostos a cargo da S:mta f:nsa de ~.iisericordia da capital
dessa província, conforme solicitára o respectivo }Jrovedor em
olllcio de 20 de Julho ultimo.
Cumpre-me, entretanto, ponderar a V. Ex. que pnra a con-·
cessão de taes favores deve ser ouvida previamente aquella
Thescuraria, aJ1m de prestar as informações exigidas pela
Circular n: 32 de 5 de Setembro de f87t~.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspw· ·Silveira lffartins.- A'
S. Ex. o Sr. Presidente da Província da Bahia.

~.

As l:Olltas

ii73.- FAZENDA.- E}l 31
Jt~ s~ni~.os r~·ltos

DE AGOSTO DE

nas Jitfcrcntos Rc:mt·ti0ÜCS, c

1878.

l'CUJeltida~;

ao

'fltc~

::.ÕÜT-ó-p:tra pa~·amcuto, d(~rem ser ~.;onfedJas pelo ewprcgctt.lo ']Ue th-era seu
car;.;-u o servi~·o c rul.Jdcatlas pBlO Chefe Lia lll'parti(io.
:.Iinis:~rio dos Xegocios du Fazenda.- Wo
31 de Agosto d.j 1878.

d~

.hmeiro em

De\·oJvo a V:;!. a:-1lnelu.-.:as euut<::.;~ r1 t:e nrn1Hllrtu!Jart"::n o seu
oflicio il.0 tiGl de ::1 rlo corrrmte Jll~i:, na inlpn:·ianci~ de
1: <Í\);_;,::~oo, alim (i e s<•r,•uJ eonf·.~ridns pelo empn·~a<lo rJUe t!Vt\t"
;t ;;eu" eargo o :cervi1;o <b:; obra~ àt: t;uc 1r<:t:ml 2s illCSn1<lS
eont~s, c rulnicadas por Vm., <lcn~ndo assim proceder-se com
todas as c.ont~s e féri:~s que forem remrtlirhs ;10 The>om·o para
serem png:~s.
Deus Gu~rrlr~ a Vm.- Gaspar Silveira Martins.- Sr. 1!1·
spcctor da Alfamlega do Rio de Janeiro.
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N. 5a.-FAZENDA.-EM 31

.

DE

AGosTo

DE

t878.

ProTimento de um recurso contra a \.;classificaoão
de-riscado . entrancado
-·· ·. - de
1~-,do.da na Al~~-~deg~> a um tecido submett:do a despacho como flanclla.
~

Ministerio dos Negocios da Fazendn.-Rio de Janeiro em
3i de Agosto de t.878.
Tendo sido presente ao Trillunal do Thesouro Kacional o
recurso interposto por Behrend Schimidt & C.• da decisão
dessa Inspectoria, que classificou como riscados entranvados
de lã, para pag-ar a·taxa de 2i)lJ,OO por kilogramm:t, a mercadoria 14)nstante das amostras juntas vinda de Hamburgo
no vapôr allemão Ztfontevidéo e de Liverpool no vapor inglez Ptolemy, e submettidas a despacho pelas notas n"'. 393
e 396 de 27 de Abril, n.• 2i9i <lc J de Maio do corrente
anno como baetilhas de lã, suj~;~itas ;\ tax:~ de f.{JiOO por kilogramma, o mesmo Tribunal:
Vista a declaração de varios negociantes de que a referida
mercadoria tem sido considerada como flanella entranvada, e
que não póde ter outra classificação ; e
Considerando que pelo art. i2 das disposivões preliminare,;
da Tarifa das Alfandegas·in fine nenhum artigo ou objecto se
reputará diff~rente do classificado ou comprehendido na
mesma tarifa pdo simples facto de conter algullla modiHeação que lhe não altere a esscncia, qualid:Jde ou e;<lprego ;Considerando que a mercadoria, Ct1lll quonto não seja ílanella liza, não deixa ue ter a qu:Jlidade propria dest~, e que
não póde supportar a taxa dos tecidos llnos de merinó, etc.
do art. 639:
Resolveu dar provimento ao recurso, e mandar despadwr
o tecido dn lã de que se trata como tlanella, pagando a taxa
do art. tiOS.
.
O que communico a Ym. para seu conhecimento t: lln~
convenientes.
Deus Guarde a Ym .-Gaspa1· Silreim Jfttrti'lts.-Sr. Iuspeetor•da Alfandegado Rio de Janeiro.

L'.
~laaUa

ijiij.-

olJsen·;.u·

\l

JUSTIÇA.- E;u a1

AYi•o do

DE AGOSTO DE

187t:.

~Iinistcrio da Fa:lcnda de 2:! Jt.! Aou:;)Lv
corrente anno sobre cartidües.

Jl;

Circuiar.-2.a Secção.-:Minis!erio dos Negocios da Justiça.-H.io de J<meiro etn :H d;; Agosto de V37ts.

Illm. e Exm. Sr_-Na conformidade do Aviw e'\pedido
pslo :Hini::terio da F2.z-sndl!. sm ~2 do r0rrsnte, declaro a Y Ex.
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que as certidões passadas pelas Repartições subordinadas ao
Ministerio a meu cargo devem conter não só a expressa
dcclar;tção de se acharem ou não findos ou parados os livros
fle que furem extt·ahidas as mesmas certidões, mas lambem o
anuo em que tiver come(.'ado a busca, allm de que se possa
dTectuar a cobraw~a dos respectivos emolumentos, nos termos
tlo § i08 do Regulamento de 2g, de Abril de !878.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província de ...

,,
N. 576.-Gt;ERHA.-EM 3i
E<plica como

cl""~

'

DR AGOSTO DE

1878.

du:>~ rC7.0S

ser consiJcrat!o o Otlicial condecorado
medalha de merito'milit:ir.

com a

i\1inisterio dos· Negocios da Guerra.-Rio de .Janeiro, 31 de
Agosto de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Tendo V. Ex., com a informação n.o 663
de 19 de Julho proximo findo da Repartiç~io a seu cargo,
submettido á considera0ão deste Ministerio o oflicio que lhe
dirigiu o commando do i." batalhão de infantaria em 17 de
Janeiro anterior. consultando se deve considerar o Capitão do
dito cMpo João Nunes Sarmento na relaç~o semestra!, com
du~s medalhas dn merito, ou com uma só, contendo dons passadores, visto constar da fé de oflieio daquclle Ollicial lhe terem
~ido conferidas duas das refpridns medalhas, -sendo uma por
Decreto di~ 28 de Junho de 1859 e outra por Sua Alteza o Senhor Conde d'Eu a 7 d(~ Julho do dito anno, declaro a V. Ex.,
1:ara séu conhecim(•nto c fins convenientrs, que, de: conformidade cotn ó art. '.!.o dns Instrueções que acompanharam
o Decreto n.o 1),131 de 2tl tle M.arço de 11368, deve-se mencionar na indicada rolarão que é ellc condecorado com a alJudida mednlha tendo dous passadores, rtc accôrdo com a~~;
eitadas instrueéões.
~eus G;uarde-a V. Ex.-Marqw;z do Herwl.-Rr~~
lhe1ro AJudante General do Exermto. ·
~ -:~·."·\ 0'- :__;- · ~~r
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N. 577.- MARINHA:- Avrso DE 3i DE AGOSTO DE :1.878 ..
Dá novas instnu,ç;;es para a arrccadaç;io c destino elos cspolios dos aprcn.
d!~.cs _ma r.inh ciros nas prodncias.

Circulw·.- ~-· Secção.- N. 204i.- 1\linisterio dos i'ie- ·
gocios da Marinha.- lHo de Janeiro, 31 de Agosto de 1878.

lllm. e Exm.Sr. -Para ·arrecadação c destino dos espolias
dos aprentlizes marinheiros fatlecidos ou desertados nas províncias devem ser observadas as seguintes instrucçõcs : ·
:1. a O prouucto dos espolias do:; aprendizes marinheiros,
realizado o leilão a que se reft•rc o art. 5. o do Dec;·cto
n.o Hl A de 5 de Junho de 18M.i, será recolhido ao cofre da
respectiva companhia, e carregado ao OJiicial de Fazenlla
com indicação do nome e numero da praça; ficando consignada a venda no livro de soccorros, nos termos prescriptos
na seg·unda parte do art. 115 do Regulamento n. 0 Mi42 A de
30 de Junho de 1870.
2. a A' vista da caderneta que lhe será rcmettida pelo Commandante da companhia, a Thesouraria de Fazenda liquidará
os veneinwntos do aprendiz fallecido ou desertado e no
caso de reconhecer-se drbito á Fazenda Nacional, será esta
desde logo indl~mnizada pelo producto do espolio, de accôrdo
com o art. 95 disposição ü.• do citado Regulamento n. 0 (1,542 A
•
de 30 de Junho de :1.870.
3. • A importancia que restar depois da indcmnização,
será remettida ao Juizo dos defuntos e ausentes com as necessarias C\plicnçõcs <1uanto ao nome, numero dn praça,
idade, filiação c mais circumstancias, c pelo modo indicado
no art. 6. o das presentes instrucções.
4. • No caso do espolio pertencer a aprendiz desertor, a
importancia liquida da indemnização ficará depositada no
cofre da companhia alé terminação do prazo de seis mezes
contados do dia do recebimento. Logo depois de findo este
prazo, será a di!a importancia remettida ao Juizo dos defuntos e ausentes pela fórma acima prescripta no art. 3. o
5.• Si, porém, nntes de terminado o prazo de seis mezes,
o aprendiz se apresentar da deserção, será a referida importancia addicionada ao seu peculio; entreg-ando-se-lhe sómente a fracção, quando seja inferior a 16000.
6. a Ao producto do espolio que houver de ser entregue ao
Juizo dos defuntos e ausentes, acompanhar:"! sempre guia extrahida do liv-ro proprio, assignada pelo Commandante e pelo
Official de Fazenda, sendo a contra-prova escripta e assignada
pelo Juiz ou pessoa por elle autorizada para o recebimento.
7. a A contra-prova terá tambem o-visto-do Commandante da companhia, o qual, na qualidade de claviculario do
cofre, fica. obrigado a assistir á entrega c a responder com o
Offieial de Fazenda por faltas que houver.
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8.a Si a companhia·não ti-rer livro de entregas, por não
pertencrr :'t prodncia onde exista Arsenal, a remessa terá
'\ Jogar mediante guia avulsa em duplicata e com as explicacõcs acinw exigidas no art. ::1. 0 -Parn resalva do Official de
i•'azendá. o Juiz o a pessoa por elle autorizada, dará recibo na
2.• via, devendo ambas conter O-\'isto-do Cornmandante, e a
2.• substituir a contra-prova.
'
·
9. a As importancias reconhecidas nas cadernetns dos
nprendizes desertados. de que trata o~ :Lo art. 8. 0 das Instrnccões de 8 de Outubro de 1872, devem ~et· remettidas ao
Thes.ouro l\"acipnal pelas Thesoma'rias de Fazenda, que igualmente enviariio :í Contadoria relacão cireumstanciada dos
deseontos realizados par:1 fa~ilitar. ã 9'Ar\ptura(jão da conta
corrente em que as !!lesmas 1mportancws representam rendas
do Asylo de In\'alidos, de conformidade ~.;om as referidas instl'ucções.
Deus Guarde a V. Ex..-Edttardo de Andrade Pinto.- Sr.
Pl'esidente da Província d ....

N. :-i78.- FAZENDA.- E~l 2

DE SETE}IDRO DE

:1.878.

Na concC'ssão do meio soltlo ás viuvas dos Officiaes do Exercito tlescontn-sp
o tcmpõ dC liccnr;as, de que estes houYcrem gozado.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio
2 de Setrmbr.J de :1.878.

d~

Janeiro em

Gaspar Silveira Martins, Presirlentc do Tribunal do Thesom·o Nacional. declara ao Sr. In~pcctor da Thesouraria de
Fnzenda da Provincia da Bahia, que o meio c;;oldo que compete a D. Amelia Augusta Guimari\es LoiJo, viuva do Capitão
do Exercito Thomaz José de Araujo Oliveira Lobo, é o de
2~15000 mensaes, e niio o de 256200. conforme lhe foi marcado em sess~o da Junta de~sa Tbcsouraria de 2 de Agost0
do :mno passado, por sr haver deduzido do tempo de serviço
do referido Otncial oito mezes de licença que obtc<·e c de q1w
gozo~1 para tratar de sua saude,em :1.867, embora comprovada
por0 im;pecr,ão de saude ; visto ser expresso no Decreto
11. 3579 de::! ele Janeiro de 1866, art. i. 0 ~:f.. o, e art. 6.• § 1. 0 ,
que ~emellwntes licen<.)l1S não são cornputaveis nas reformas,
c, portan.to. não podem aproveitar á concc~s~o das pensões de
meio soldo.
Gaspat Silreim 1lfal'tin.ç.

DF.C!SÕES DO GOVERXIl.

N. i.ii9.- JUSTIÇA.- EM 2

DE SETEMBRO DE

1878.

Sob r~ emolumentos de E~crivães de autoridades policiue> por a ctos praticados
o rrquerimrnto de parte.

2.~ Secção.- Ministerio dos Neqocios da Ju~tira.- !lio de
.T:merro em 2 de Setembro de I878.
111m.(~ Exm. Sr.- Declnro a V. Ex:. que competinuo aos
Escrivães, que servem perante ns autoridades policiaes, os
emolumentos dos arts. i22 e 152 do Regimento r!e cu~tas
pelos actos praticados n requeri:::ento de varte em diligencias
fóra da legua da villn ou c:itlade, bem procedeu. o Juiz Ul'
Direito da comarca de S. João do Principe.mantendo a contagem desses emolumentos feita em fayor do 2. o T~bell ião e Escrivão do termo, Justiniano Maria dos Santos, conforme consta
do officio junto por cópia no de V. Ex. d~ 26 de Agosto ultimo.
Deus Guarde a V. Ex. -Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidrnte da Província do Rio de Janeiro.

~. ;)80.-GUERRA.-Elr 2 DE

SETEMBHO DE

i8i8.

DPélar.l que na:; ·companhias isoladas. a~ fnncç-üe.s de Secretario do~~·
S~~!l~S cyonomiCOS dcYem Rer CIPI'Cidas Jif'lt) Üf'Jiciaf lll:liS lTIOdCfllO.

:Ministerio dos Ncgocios da Gurrra.-Rio ele .Janeiro, 2 de
Setembro de f878.
Illm. c Exm. Sr.-Com a informação da Bepartição a seu
carg-o n. o 826 do 19 de Agosto proximo findo, submettcu
V. Ex. á con~ideração deste Ministerio o officio que I he dirigiu
u Inspector da companhia dr. cavallaria de Minas Geraes.
cornmunicando que, tendo o Comm:mdante interino da mesnw
companhia consult:do sobre quem deve exe~:cor as funcções de
Secretario no respectivo· coBselho cconomico, decidira que
fôsse litteralmente observada a Hesolu.. ão dt) 5 de Novembro
de i862, a qual estabelece que m1s "cumpanhL•s isoladns o
cxercicio claquollc cargo compete no Oillcial mais moderno.
De tudo inteirado, rleclaro a V. Ex., parn seu conhec;ir, rnto
e fins convenientes, que fica :q.1provado o acto tio referido
Inspector, por isso que as disposi~õcs do Aviso de 5 de .Jan:_•iro
de 1856, concernentes aos corpos de oito comp:.nhias, nem
~empro podem ser appliC:t\ eis ;i;; c:Jm;:anhias isoladas, que
contam ::pl'nas trcs sn!Jallernos, e por euja administraç:âo ~iío
responsa1·eis os seus Command:mtc:;.
Deus Guarde a V. EL-11farquez do llerml.-Sr. Consel!1eiro
Ajudante General do Exercito.

N.

~81.-GlJERR:\.-EM

3

DE SETE:IfBRO DE

i878.

Estabelece o modo por que dc,·em ser pnssadas as certidões pelas RP-partiçües subordinadas ao Ministerio da GUe~râ.

Circula1·.- Illinisterio dos Xegorios dn Gnrrra .-Rio
.Janeiro. 3 de Setrmbro de 1878.

d~

DPvendo as certidões pass~das pelas Hcpartições suLordinatla5 a est~ Ministerio conter a expressa declaração de se
:1charcm ou não llndos ou parados os Jiyros de que forem
cxtrahidas, P bem nssim o armo em que tiver começado a
busca, afim rle que se possa e!Tectunr a cobr:mça dos resp~
cti vos emolumentos, nos termos do § 108, do Heg·n!am~:-nto de
2-í de Abril d·3 l86,l. conforml' solicitou o Sr. Ministro t•a Fazenda em Aviso de 22 de Agosto findo, assim o f'ommunico a
V ... , para seu conhecimento <'·execução.
Deus .Guarde a V .. .-!lfarquez do Herral.- Sr . . . . . . .

:.\". 582.-AGRrCüLTURA, Cü:.\L\IERCTO E OBRAS PL'BLIC.\S.
- E l l 3 DE SETE~IRRO DE 1878.
Declara que as pessoas ue família tios Engenheiros emprc:;aJos na estrada
de ferro de Sobrei n;io lt'm direito a passa~ens por conta de E<tado .

.N. iq,.-1. a Sec('JO. -Directoria das Obras Publicns. :Ministerio dos. Neg-ocios tla Agrkultura, Comercio e Obras
Publicas.- Rio dn Janeiro em ;~ de Setembro de .J "<78.
Il\m. e Exm. Sr.-Em resposta ao seu offirio n." 750 de 8 de
Agosto proximo findo; em quo submettc á deliberação do
::\iinisterio ;1 meu cargo a solici la~ão do Engeaheiro em ~:hefe
da estr:~da de ferro de Sobral de passágens dessa capitul att~
Camos:'im para as pcsscas de sua fami!ia r• ele outros En ::-enheiros que o arompanhnrn, declaro a V. Ex. que, sendo
praxe dar-se súmente passagem e 11jnda de custo aos Engenheiros quo vão servir nas prov:ncias e não :ís p0ss~;1s de
suas famílias, niio podem correr por conta do Thesouro as
dospezas proYenientcs rL:s pas,;agens mencionarlos no pedido
do referido Engen :ciro em chefe, IJUe, todavia, fiea autorizado a indemnizar .mcn;;almente, pl'ia i>. • parte dos vencimentos líquidos, a import~ncia das pa-sagens das pessoas de
sua família, c dos demais Eng 'nheiro~ que r·stiyer~m no
mcsm::> caso, inclusi\-.; criados.
Deus Guarde a V. Ex.- Joiio Lins Vieirct Canscmsiln de
Sinimb1í.- Sr. PresiJe;tto• da Provincia elo Cear;i.
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N. 583.-F AZENDA.- Elr 4 DE

SETEliBRO DE

f878.

As Thesourarias, quando recehei·em em caur-i'io ou fian~a apolices rl.1 rlivilla
publica, devem communicar :l Caixa da Amortizar-ao ou ás outras Thcsourarias, onuo se pagarem os juros de taes apolices.

~

:Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
de Setembro de i878.

Gaspar Silveira:Martins,Presid•~ntc do Trilmn.ll do Th~sonro
N.1eionnl, ordena aos Srs. Inspectores das Thr.sourarius de Fazcw.la q~e,. quanuo. reeeberem em fLnça ou em c<Jw;~o apolices da d1vrda publ;ca, façam logo as necessari3s communicaçõcs il Caixa da Amortização ou ús outras. Thesourarias, ou de
us mesmas apolices estivercin lançadas em folha para o pagamento. dos juros ; dei'Cildo essas Repartições efl'ectuar as
competentes notas na m·~smn folha, afim de que se não
possam fazer transferencias nem alterações, emquanto 'não
houver sido levantada a fiança ou caw;:Jo.
Gaspar Silveira Jtfart'ins.

N. ti8L-FAZENDA.- EM 4 DE SETEllBUO

DE

1.878.

Ap.prova a pomear-ão provisoria de oi.to vigias para a Alf~~4~ga do Cearã,

oiJservando, poróm, iL Thesouraria que não deveria ter tomado essa mc<lida sem pré ria autoriza~ào dest& ilfinisterio.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
4 de ~etembro de Hl78.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, cornmunica ao S;·. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província do Ceará que fica approvado o seu
acto liUtorizando a Alfandega da mesma provincia para
admittir oito vigias, afim de auxili:1rem o servi(fO externo,
visto ser insuficiente o numero de Guardas marcado na TabeBa n.o 6 annexa ao Regulaérento de 2 de Agosto de 1876,
em razão de ter crescido o numero de embarcarões que
entram no porto ua capital com carregamento de geueros por
conta do Governo e de particulares, para acudir ns necessidades da população, attcntas as condições cspeciaes em que
se acha a provinciu, e ter diminuído o numero de Oillciacs
de Descarga é Guardas, em consequenc1a de se acharem
muitos delles impedidos por molestia, licença, commissão e
suspensão.' como mforma o Inspector da dita Al(andega no
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officio que por cópia acompanhou o da Thesouraria sob n. 53,
do L• de Julho ultimo, devendo ser despedidos log-o que ces·
sarem os motivos que determinaram a sua admissão.
Ob ..;er·,ca, porém, ::o Sr. Inspcctor que, na fúrma do art. 3i
do citado reg-ulamento, não devêra ter tomado a providencia
de que se trata, sem prévia autorização deste Ministerio.

Gaspar Silveira Martins.

N.

~85.-FAZENDA.-E~I

;;

DE SETEMBRO DE

!878.

Approm o acto da Thesourari:t de lllinas Gcraos, ele,·an<lo de 20 a 30 °/0 a
porcentagem do Collector c Escrivão da Colleetoria uc S. Francisco.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
5 de Setembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Teihunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. If!spector da Thesoul'aria de
Fazenda da Província de Minas Geraes que fica approvado o
seu acto elevando de 20 a 30 o/o a commissào que compete ao Coilector e ao Escrivão da Collectoria das Rendas
Geraes do município d:t Pedra dos Angicos, hoje S. Fr:mcisco,
sendo 18 o lo para o primeiro e 12 "lo para o segundo; attenta
a difficuldadll de se obterem pessoas idoneas que aceitem taes
Jogares, e ser quasi impraticavel a annexação da dita Collectoria á do município de Janunria, da qual dista 30 Jeguas,
como informa em seus officios n. os fO de 18 de Fevereiro e
46 de 8 de Julho ultimas.

Gaspar Silveim llfartins.

N 586.-FAZENDA.-El\I ÕDESETEMBRODEi878.
C\;io appro,·a uma nomenoão de Official cic Doscarga.'por faltarem ho agraciado
as necessarias l•abilitações.

1\Iinisterio uos Negocios da Fazenda .. -Rio de Janeir.o em
5 de Setembro de 1878.
Illm: e Exm. Sr.-"Communico o. V. Ex. que não pódeser
approvada a nomeacão feita pelo seu antecessoi· de Manoel
Avelino da Silva para o logar de Official de Descarga da
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Alfandega de Corumbá, visto não se achar habilitado na
fórma dos regulamentos em vigor, como informa a Thesouraria
de Fazenda dessa província em officio n.o :l.lj, de :1.5 de Mauo
ultimo.
·
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspm· SilvPira Martins.-A'
S. Ex. o Sr. Presidente da Província de Mato Grosso.

N. :587.-.TUSTIÇA.-E~l

a D~~

SETEMBRO DE

1878.

Hc>oga. o Avi~o de 13 de Outubro <lo 18i3 ·sobr/impcdimcnto "'' ;;upplentPs
,Je ·~Iuiz 3!unicipal.

2.• Secção.-Ministei·io dos Negbcios da Jnstira.- Rio fle
.Janeiro em 5 de Setembro de !878.
·
· ·

Illm. e Ex:m. Sr.-Dcclnroa V. Ex., em respostaaoofficio
de 29 de Julho ultimo, sob n." i6, que, visto ter excedido de
seis mezes o impedimento do 2." e 3. 0 supplentes do Juiz
Municipal e de Urphãos do termo de S. Luiz de Caceres, José
Augusto Pereira Leite e Luiz Benedicto Pereira Leite, bem
procedeu V. Ex. considerando-os destituídos de seus cargos
con_forme a terminante e generica disposição do art. 6. o§ f. o
penodo 3." do Decreto n.o ~J,82~ de 22 de Novembro
de 18í1, cujo sentido litteral não admitte a distincção feita
pelo Aviso de 13 de Outubro de 1873, quando exceptuou os
casos de molestia ou licença.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereirrr .-Ao
Sr. Presidente da Província de .Ma to Grosso.

X. 588.-GUERRA. -E~l 5 DE

SETEMBRO DE

1878.

Extingue o serriço de e_slado·maior nas co_mpanliias i>oladas.

Ministerio dos Neg·ocios da Guena.-Rio de Janeiro.
Setembro de 18í8. ~
·

;j

de

Illm. e Exm. Sr.-Approv;mdo o acto pelo qual o TenentrCoronel Inspector militar 'Ía Provinc'a de Minas Gcraes, conforme comrnunicou a V. Ex. em officio n.o 25 de 25 deJulho
prox:imo !Ldo, determinou .que ~e _co~sidernss~ extincto na
companhia de cavallaria da dita provmc1a o sernço de estadomaior, tornau ~o para ella e~t~nsiva a mt:dida adaptada para
cem as de.infantaria do Espmto Santo e S. Paulo, e appro-

!137

vvdas por Avisos de 21 de Novembro do a,mo pas~do e 28 de
Janeiro ultimo, visto achar-se em analogas circumstancias,
declaro a V. Ex., para seu conhecimento e exCJcução, que semelhante acto de\'C ser extensivo ás dema:s companhias isoladas, conforme propõe a Repartição a cargo de V. Ex. na informação que pr?stou a semelhante respeito a 2~ de Agosto
·
findo, sob n." 867.
Dms Guarde a V. Ex.:...Jfarquez do Herml.-Sr. Conselheiro
Ajudante General do Exercito.

~. ()89.-GliERRA.-E~r

6 DE SETE~IBRO DE 1878.

Declara que, na falta de Parocho para fnnccionar na Junta paro chiai de alistamento militar, de, em ser c.onYocados os Eleitores da legislatura linda;- se
os'iwvos "nio estiverem reconhecidos pelo poder competente.

:Ministerio dos ~egucios
Setembro de f878.

uu

Guerra.-Rio de Janeiro, ti de

Iilm. c Exm. Sr.-Communicando Y. Ex. em otlicio sob n.o
lc de H de AQosto nltimo hayer ueclarauo ao Presidente tia
J unlG de aiistnmento militar ela parochia da vil1a do Espirito
Sar:to, em resposta :í consulta que por cópia acompanhou o
dito otlicio, que, na falta de Parocho, J1'Ve:n s~?r com·ocaclus os
Elcilo:·es da legislatura finda, visto n~o estnrcm os no\·o;; reconhecidos pelo poder compdentc; declaro a V. E\. .. em solução ao referido ollicio, IJUe fica npprovada ~quella decisão.
Deus Guarde a V. Ex.-Jfarqvez do Hen:al.-Sr. Presi1Ienlt~
da Provincia do E,;pirito Santo.

N. ;)90.- FAl E;\DA.- E)\ G

DE SI':TDIBRO DE

1878.

Ltjuipara o lJirector e socio Uc unn Cai·~a rlc Ecunumias a cmrn~;~J.rio dl'
~.:~;;riptorio dt• des<.:ontos pJ.I'3 p.lgJ.r uJO rc~pectüas t::l.\~as úu i~l}Josto t.le
iudt::;triaõi e prOfi.!iiOe.s.

::.Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro er;l
6 de Setembro de 1878.

Gaspar Silveira :111artins, Prcsirlente'do Tribunnl do Thrsouro
eommunica <:O Sr. !nsoector da Thescuraria de
:r~z2nd:. dz Pr!l7i~ci?..ia Bahiz, i:m rssp-c5 1 a n.J S'OU cffi.:;b
;~aciona!,

,_/ .·
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n. o 67 de 6 de Junho ultimo, que não póde ser confirwada <l
approvação dada pela mesma Thesouraria ú decisão pela qual
a Hecebedoria da dita província equiparou a liquidante de
massa fallida o Director e socio da Caixa de Economias da
capital, Luiz Paulo de Athayde; viSto que tacs cstnbelecimentos, quando o producto de suas operarões reverte em
proveito dos associados, e não dos depositantes, como nas
Caixas Economicas garantidas pelo Eslado, têm sido assemelhados aos escriptorios de desconto, para pagarem as taxas
fixa e pmporcional das Tabellas A e D. 1.• classe, do Uegulamento de !5 de Jnlho de !874; devendo-se, pon•m,
pror.l'der de accôrdo com a 2.• parte da Circula•· n. • :28 de 30
de Julho ultimo1 no caso de jit -se ter arrecadado o imposto
rclntivo ao· L·· ;;,,megtre Llo corrente excrdeio, quando iôr
recebida esta ordem.
·
Gaspar Silveira ilfartins.

N 59i.- FAZENDA.-

Ei.\1 g

DE SETEMBRO DE 1878.

Confirma uma decisão da AJfandcga do Rio de Janoiro sobrQ a
de um tecidÔ.. de.algodão com mescla de seda:,

!)

classifica~ão

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro,
de Setembro de i878.

Tendo sido presente ao Tribunal elo Thesouro Xacional o
recurso interposto por Hcymann & · Aron da decisão dessa
Inspectoria de !3 de l\Iaio ultimo, que classificou como bareges de nlgodão com mesela de seda a mercadoria, consiante da nmostra jun ~a, vindn Llc Bordcaux no Yapor franct•z
lfougly, e submettida a despacho pela nota n.o 5:.n7 de. JO
ue Abril do corruntr, al1llO corno Th;cado de algodüo com
mesela de seda, o mesmo TribunaL
Considrr:mdo que n classific:JÇi'IO U<iiln por e~s~1 Insp:·<~ltcria
é a que cabe ao tecido em tluestào, nlim de pag·:1r a tn:--.a ae
~~:íüo do art. 51:2 com o augmeato de ~O %:
Hesolvcu inllefair o re!';·ridu rc~c:Eso c cou11r:,;ar '' tlccisiio
recorrida.
() que cOBJmuaico a Vm. pnrn seu conhcci::1cnto ~~ fins
conveuiPnte~.

Dt•us Gaartll'· :1 Vm - Gasrl({r Silvl'i1'1l !Ual'tins.Inspestor da Alfandegn do Hio 'de Janeiro.

~;r.
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N. 592.- FAZENDA.- EM 9

DE SETEi\IBUO DE i87!l.

lntlcfcrc um rccur.so couccrncntc á ind.cmnizacão
cai:~:as

de

lou~:a

Uo Ya.:or Uc a!gumas

vcndit!as em leilão na ·Alfandega.

Ministerio dos .Neg·ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
9 de Setcml1ro de i878.
CommunicQ a V. Ex. para os fins convenientes que, tendo
presente no Tribunal do Thesouro .l.'íacional o recurso
interposto JlOI' Luiz José rle Farin & C.•, pedindo indemniz~çiío
do prej uizo, que soffrermu com a venda em leil<"<o de nlgumas
·~aixns contelido louc;a, vindas de Hamburgo no lúgar allemão
1lfa1·ia, por terem excedido o prazo legal de estndin nos
armnzens dessn Alfaqdcga, o mesmo Tribunnl resolveu in·
deferir ·O recurso, visto nu o ter havido omissiio dàs formn ·
lidatlcs prescriptas no Hegnlnmento de f9 de Setembro de
i860.
Deus Guarde a V. Ex.- Ga.spa1· Silveira Jlfwüus.- Sr.
Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro,
~ido

N. 593.- FAZENDA.-

E~r

9 DE

SETEMBno DE 1878.

O Tliesouro é competeutc para tomar as contas de Lodos os r_espon"aveis
da Fazenda Naciunal.

Hinbtcrio do~ Nl:'p;ocios da Fazcnda.-.:Rw de Janeiro em
··9 de Set•~moro de :1.878.

lllm. e Exm. Sr.- Hogo n V. Ex. se dig-ne dar us ncces·

s~rias

ordcus para que sej<tm rcmettülos :10 Tht·snuro !'l~cional
a conta ou documentos da de~przn fnita co:n ns differentes
qna11Lias da illlJ!OrL<!!I<:Í<: 1le f{;i:OIIOt$0110, I'C'tl'bidas no The·-'r
~ouro ~':JCionnl )Joio Din•cttlr Geral da Sl~ernr;tri<t de Est«do do
Ministerio a carg-o de Y. Ex., sendo r.:OOUbOOO ·cm Abril de
187ti, exercício de !fl75· a 1876; 5:000,)000 em .Julho. :):000;5000
em Ago>=.to, ·:>:OOOJUOO em Suvewllro de 1876, :>:OOO,)Uil'O em
Fevereiro ,~ 5:00Ub000 em :liuiu de 1877, exercido de 1876 a
JB77; i.i:UU0,\000 em .Julho e 11:COU6000 em 1.\"ovembru t_l"
---::::=o=:--..
187_7, excrd~iu_ d_e 18!7 a 187_8. eonform~ deter!llillal'<l!!l ~----.. ~ •.· ~ ;'J
Av1sos de~sc :.\luusteno 11. 0 ' :1.3\1, 7, 28 e v8 dP. 23 de l\Wq,.:. -:'.
8 de .Tulllu, 1!} de Agosto c 2.í de Outubro de 1876, ~<-,!,~_..)" ·
i'd, 3, 67 •: 71 de 6 r!e FPvereiro, 2ii de .-\bril, 6 d_rJí~~'f3

/

·,·

~:-

-

.<::~

c:...-;

< .

lJJ::Cll!ÓJ::S 1J0 tiUVEl!NO.

e lü ue Novembro de i8ií; visto ser o Thesouro a Heparticào
competente pu;·a tomar as contas de todos os respr>nsaveis. "na
fórma do disposto na Circular n.o :l25 de H:i de Novembro de
1870 e Aviso ex:p.-,ditlo ao Ministerio da Agricultura em 16
de Nw.-embro de i8i7.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspa1· Silveira Jfartins.- A'
S. E:-.. o Sr. Barão de Villa Bclla.

~. ii9L~ F.ÚENDA.- EM :1.0
·

DE SETEMIJRO DE

i878.

Provimento de um recurso ácccca da. ·. cbssificação de uw tecido dc. algodão
com mescià de seda.
·

l\iini::;tcrio üos Negocio; da Fazenda.- Rio de I:meiro em

10 tlc Setembro lle !878.

Tendo sido presente ao TrilJunal do Thcsoul'o l\" acionai o
l'ecurso interposto por Heynw:m & Aron dns decisões dessa
Inspectoria de 2\l de l\Iarço e 13 de l\bio ultimos, que ch1ssi·
ficar~nn como cassa de al:;·orJão com mescla de seda, para
llDg':lr a taxa de 2~:i00 por h.ilOUT<il11ill:l C mais 30 Oj., pela
mescla de seda, a merc<l:ioria constante das amostrns juntas,
vinda de Londres e do Havre nos vapores inglez Coperuicus e francez Ilenry TV, e su!JI<:ettida a despaeho peias
notas n." 5:355 tle 28 de F,~\-ereiro e n. o 5333 d~ 1i Llc
c\bril do l:OrrenlL' an·no como riscndo liso de algodilo com
mescla de seda, suj~ita ú tax<J Lle !:JOO réis por ki!Ggramma,
com o augmcnto de 30 •!o; o mesmo Tribunal : ·
Consideranrlo qur o tecido de que se trata uiío póde ter a
f'la;:siticar.ito dada por essa A!fandeg-:1, ante> devêra ser desrachado como barégcs d;; algoúilO- com mescla de seda, em
atlençào á maneira pela ljtwl se acha preparado:
H.esolven deferir o recurso c mc:ndar restituir aos recorrentes a di!feren~a dos uireitos LJL1e pagaram, considerando-se
o tecido classi!ica:1o no art. 5q,2. l'Oill o augmento de 30 °/
tio n. o 5 do art. 15 tias disposi,;õ:;s preliminares da tarifa.
O que communico a Vm. para seu conhecimento e fins
coaveu!~;;tes .Deü:' Guard:;" Vm.-Gasp7r Si/'4;eira I~artins-.-Sr. Insp~ctor da Alfandeg~t tlo Rio de Janeiro.
0
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N. o95.-FAZENDA.-EM :I.ODE SETEMBRO DE i878.
Os termos das fianças prestadas pelas habilitandas ao meio soldo, não
estão sujeitos a emolumentos.
--

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
10 de Setembro de !878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província de Pernambuco que faça ces_sar a pratica seguida na mesma Thesouraria de cobrar-se emolumentos pelo termo de fiança que prestam as habilitandas á percepção do meio soldo, contra a terminante disposição da Circular de 22 de Junho de :1870.
Gaspa1· Silveira llfartins.

N. 596.-FAZENDA.-EM :lO DE

SETE~IBRO DE

1878.

Permitte ao empreiteiro da estrada de ferro dr. Pernambuco converter em
apolice• da divida publica as-som mas que tem de deposÚ~r para garantia
do respectivo contracto.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

:10 de Setembro de :l8í8.

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspcctor da Thesouraria
de Fazenda da Provincia de Pernambuco, de confcfrmidade
com o Aviso do Ministcrio dos Negocio,; da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas de 19 de Agosto ultimo, que foi
permiltido a Francisco Justiniano de Castro Rebello, empreiteiro das obras do prolongamento da estrada de ferro da
mesma província, converter em apolices da tlivida publica a
importancia que tem em deposito nessa Thesoural'ia, proveniente dos :1.0 % que ~ào retidos em cada pagamento, em
virtude da cl<tUsula 38. a do seu contracto, para garantia da
fiel execução, solidez e conservarão d~1s mencionadas obras
até a recepção definitiva dcllas, devendo a conversão ter
Jogar na mesma Thcsouraria, e ~omprehender não só a import:1ncia jú recolhida como as que d'ora em diante tiverem
de 'e r deduzidas em outros pagamentos :íquellc empreiteiro_
.Gaspar Silveira ftfartins.
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N. 597.- FAZENDA.- EM !O

DE SETEMBRO DE

1878.

Dá provimento ao I:eeurso do Adroinistra<lor das Capatazias da Alfandega
de Santos contra a decisão que Eilevou ao dobro -o valor de sua fiança.

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em

iO de Setembro de 1878.

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Tnesouraria
de Fazenda da Província de S. Paulo que o mesmo Tribunal,
dando provimento ao recurso transmittido com o seu officio
n. o 30 de 6 de Abril ultimo, interposto pelo Administrador das
Capatazias da Alfandega da cid~de de Santos, Manoel Luiz
Ferreira, da decisão da mesma Thesounn·ia, que elevou a
8:000~000 o valor da nova 11ança que o recorrente tem de
prestar para continuar a exercer aquello empreg-o, por ter
fallecido seu fiador, resolveu, á vista das allegações po;· elle
apresenta~as, mandar que seja mantida a fiança de 4:0001)000
que antenormento prestou.
Gaspw• Silveira 1lfa1-tins.

N. 598.- FAZENDA.- EM 10

DE SETEMBI\ODE

1878.

Determina que· pela Alfandega ele Corumbá se etrectuem as despczas ~oro
a companhia de aprendizes marinheiro< da Provincia ele Mato Grosso, c
dá provielencios pa;-~-~ r0cebimento, escripturação c tl;sti~IO- do pccalio
dellcs.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em
10 de Setembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tri-bunal do Thesouro Nacional, de conformidade com o Aviso do Ministerio
dos ~egocios da :Marinha de 20 de Julho ultimo, ordena ao
Sr. Inspector da Thesouraria d1: Fazenda da Prov\ncia de
Mato Grosso que fa~;a realizar pela Alfan(]eg-a de CorumiJá :1s
despezas com a companhia de <1premlizes marinheiros da
mesma província, e ri)Colhcr ao competente cofre os peculios
dos menores da dita companhü1, rccommeudando o Sr. Insprctor ao d;1 Alrandega tpn transmitt~ rcg-ul~rmenle ú ThPsvuraria de F;IZt'lHla os prerisos llOCI!Illentos, p::ra 1;ue
trnham o eonvcnienl1: destino, c para di;l at!ender ;'1~: 1l::,;peza:i
ll<Js dcmon~ír;wõ:_•,; mcns<H~SOutrosim, dctermirw-Jhe fJU(: !'a~·a n·ceiJcr. melli:mtc ;l';
necess;lrÜIS eautclas, e escripturar eome deposito, o prodneto
da contribuir,ão dos aprendizes marinhf'iros, re:netlendo
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periodicamente a essa Thesouraria, com os respectivos saldos,
o mesmo producto, acompanhndo de umn relaçiio nominal
daquelles a quem pertencerem ns qu~ntias que conslituem a
importantia de cada remessa, as quaes a Thesouraria fará
recolher logo ü Caixa Economica, afim de averbai-as nas
respectivas cadernetas. Deste modo ficará satisfeita a disposi.ção do art. f.o do Decreto n." 5950 de 23 de Junho de !875,
sem que haja nécessidade de serem abonados pela mesma
Thesouraria os juros que vencerem taes peculios.
Gaspar Silveim llfartins.

N. 599.-GUERRA.-E~'l iO

DE SETEMBRO DE

:1878.

Deckra que o Juiz de Direito com excrcicio na Rela0ão n:to púJc funcciouar
corno Auuitor de Guerra.

Minist')rio dos No3·ocios da Guerra.---'Rio de Janeiro, lO de
Setembro de 1878.

Illm. c Exm. S;·.-Em officio n.o 68 de i7 de Maio ultimo,
communica V. Ex. ter resolvit!o que c0ntinunsse na Auditoria de Gcwrra, ;1pezar de ter iomado assento .no Tribunal da
Rclnção dessa jl!'Cvincia, o .J~tiz áe Direit;; dn capitnl Dr. Alfredo
José Vieira, ,,-ü:to não SJr formado o seu substituto, e consulla se o mesmo A~1ditor deve ser substituído por terceiro.
Em resposta decl:1ro a V. Ex. que, n~o pad,,mdo o Juiz de
Direito com exerc: cio na Rel::c5o funccionar como Audit,1r de
G;H~rra, e havendo uma unica Ya~a ne;;~a cn;,ital, deve
v. Ex. proceder de !lCCôrdo com n ne~oluç:tQ d3 9 de Janeiro
de 1860 e Aviso de 2 de Abril do mesmo anno.
Deus Guardo a V. Ex.-Marquez do Herval.-Sr. Presidente
da Província de Matto Grosso.

K. tiOO.-GUEHilA.-E;\l 10

ng SETJo:~l!;no DE

1878.

Determina. que se fa0,t cH'ccth·a a ~aiX"a das praças t{ne, :iCtHlo Jt~vcdoras ú
FazcntfJ. Nacional, forem c::-cth~~ts- do ~crviço pot· incapaeitlatlc physica, n
mesmo !las que o forem pn:- condu~ão de tempo, se :t Jh·Lla. prorirr de
vencimcuto" rnilil:,;·c·s.
1\Iini~terio

Setewbro

(]I;

dos

Nc:1,·or~io:-:. \1~

Cil:.,rrn.-l-lio de

Jan~_~.iro,

fO

dt~

18i8. '

J!lm. eE'dll. Sr.-TPwlo V. Ex. com n informaeãf.• daRepartição n seu ('<ll'go n. o 78:.i C: e 7 de Agos!G ultimÕ, snbmet-
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tido á considera cão deste Ministerio o officio do Commandante
das Armas da "província de Pernambuco n. o 220 de 20 de
Julho anterior, acompanhado do que a essa autoridade dirigiu
o Commandante do 2. o batalhão ue infantaria, consultando
como se deve proceder com rela~:ão ás praças do Exercito quê,
sendo devedoras á Fazenda Nacional, forem escusas do serviço
por incapacidade physica· ou conclusão do·respectivo tempo,
declaro a V. Ex., para seu conhec-imento e governo, que, no
primeiro caso, devem ser excluídas dos corpos, seja qual fõr a
natureza da divida, e no segundo, não podendo as ditas
praças ser detidas por dividas provenientes de vencimentos
militares, e pelas quaes não são responsaveis, devem os respectivos Commandantes informar ao Governo quando forem
estas dividas de natureza differente, afitll de se re:;olver sobre
a elfectividade da baixa.
Por esta occasião recommendo a V. Ex. que ha conveniencia
de exigir-se de todos os corpos relações das prnças que tiverem concluído o tempo do alistamento, e se acharem alcançadas, com declaração da importancia e proveniencia dos respectivos debitos.
Deus Guarde a V. Ex. -llfarquez do Herval.- St·. Conselheiro Ajudante General do Exercito.

N. 60:1..-GUERRA.-EM H

DE SETEMBRO DE

1878.

Recommenda que os requerimentos dos Officiaes sobre consignarão de vencimento:; n<io sejam rcmcttidos a. este ~\linistcl'io sem informacão .das
TÍ~e>ourarias de fazenda.
·

Circular. - Ministerio dos Negocios da Guerra- Rio de Janeiro, H de Setembro de 1878.

Illm. e Exm. Sr.-Acontecendo frequentemente r1ue muitos
_51e OJiiciac~ ~o Exercito sobre consignações de
vencunentos ~ao tramnuL!Hlos a esta Secretaria de Estado
~em informação das The,.:unrarias <lc Fazenda, contra a detrrminação expressa du art. 8!;, do Begulamento n." M56 de i7
de Abril de 1868, e Circulnres de::! de Maio de !873 e 17 de
Fevereiro de 1876, r podendo de 'enrrlhantc pratica resultar
u~longns par~ a del!nitiva 'olução de taes requerimentos,
VIsto serem ImprescmdrHiS os esclarecimentos ministrados
por :u1 ilcllas Thesourari<rs, rreommendc V. Ex. a fiel observancia das citadas dispo,;ir:ues.
Deus ?u~rdc a V. E~:.-1llarqucz do Herval.-Sr. Presidente
ua PrOYlllCJa d ....
reqn~rimentos
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N. 602.-GUERRA.-EM :1.1 DE SETEMBRO DE :1.878.
Declara que os Engenheiros civis empregados em obras militares só têm
direito á gratificaÇão mensal de 805000.

:Ministcrio dos Negocias da Guerra.-Rio de Janeiro, H de
Setembro de :1.878.
Illm. c Exm. Sr.- Nesta data solicito providencias do Sr.
Ministro da Fazenda, afim de que á Thesouraria dessa
província seja concedido, l)elo ~ 1!),- • Obras militares »,
o credito de 5901$:268, sendo 5478398 por conta do exercício ainda aberto de 1877-1878 c 42~870 pelo de 1878
-- :1879, para lcgali~ar o credito de igual quantia que
V. Ex. abriu sob sua responsabilidade. para pagamento dos
vencimentos de commissão nctiva ao Engenheiro civil João
Henrique Costard, segundo participou o Jnspector da mesma
Tht>souraria rrn ofiicio n. o 2-4 de 12 de Agosto proximo pas!
sado; o que declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins
convenientes, rccomrnendando-Ihe que em cnsos identicos os
Eng·cnheiros ciyis só tem direito á gratificação mensal de
80;5000, conforme communiquei a V. Ex. em Aviso de 3 do
dito mez.
Deus Guarde a V. Ex.-1}farquez do He1'val. -Sr. Presidente da Província do Paraná.

N. 603.-GUERRA.-EM H DE sETE!IIDRO DE 1878.
Explica o Aviso de 27 de A(!osto de<te anno, e declara 'JUe as praças não
~em direito á indemniza0ão do valor das luvas quando as não receberem
opportunamente.

Ministerio dos Negocias da Guerra.-Rio de Janeiro, H de
Setembro de :1.878.
Illm. e Exm. Sr.-Em additamentoao meu Aviso de 27.de
Agosto ultimo, declaro a V. Ex. que as palavras •corpos de
cavallaria•, exaradas no dito aviso, referem-se aos corpos c
regimentos do Exercito, e que, sendo as luvas consideradas
como peças de fardamento de grande gala, não têm as
praoas direito á indemniiação da sua importancia, quando
as não receberem opportunamente.
Deus Guarde a V. Ex.-1lfarquez do Herval.-Sr. Conselheiro
Quartel- Mestre General.
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N. 604.- IMPERIO.- EM H

DE SETEMBRO DE

1878.

Sobre prova do registro de obitos.

L• Directoria.-Ministerio dos Negocias do Imperio.-Rio
de Janeiro em H de Setembro de 1878.
111m. c Exm. Sr.-Em resposta ao seu officio de 22 do mez
passado, declaro a V. Ex. que ap].irovo o a c to pelo qual resolveu a duvida proposta pelo Jiiiz de Direilo da comarca de
Larangeiras, determinnnuo que, na falta do att()stndo medico
exigido pelo Drt. G7 do Uegulamento n. o 500'!, de 2:.; de Abril
de f87 q, para o registro dos obitos, podem os interessados apresentar certificado de duas pessoas qaalilicàdas, visto que o documento exigido para o referido registro tem por fim comprovar o fallecimento como um facto social, sem necessidade
de declaração da causa morbida que o motivou.
Deus Guarde a V. Ex.- Carlos Leoncio de Carvalho.- Sr.
Presidente da Província de Sergipe.

N. 605.- FAZENDA.- EM H

DE

SETE~IBRO

DE

1878.

As contas de despczas dos diversos Ministerios não derem ier rcmettídas
ao Thcsouro 1 · para p:tgal-as, sem cstu.rem processadas pelos cmprcgaUos
competentes.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Riu de Janeiro em
H de Setembro de i878.
Illm. e Exm. Sr.- Devolvo a V. Ex. as inclusas contns,
que acompanlwram o seu Avbo n.o 1.09! de 17 de Julho ultimo, relativas a d::spezus í'eit;:s em AíJri! do cor:·ente anno
com a construcr;ão da linha tclegTaj;hica de Mor:·cll's a Joinville, na importancia de 3:596~::117, para que V. E:\. se digne
mandai-as processar nos turmos do m·L ô. 0 § i." do Decreto
n.o H53 de 6 du A!Jril, Aviso do JHinisterio a meu cargo de ::l
de Julho e Cireuinr de 1ii t!o Dezembro de 1<::68, êdhn de que
possam ser pagas, con;ormo solicita o supracitado Aviso de
17 dn .Julho.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspar Silveira llitwtins.-A' S. Ex.
o Sr. João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.
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N. 606.-FAZENDA.- EM 11
~Ianda

DE SETEliiBUO DE

i878.

restituir a um faiscador um diamante que achára, e lhe fôra
apprehendido, risto n:io ser legal a apprchensão.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
H de Setembro de 1~78.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro N[tCional, cocnmuniea ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da. Província de Minas Geraes, em resposta ao seu
officio n.o 75 de 14 d·~ Junho ele 1870, que não póde ser sustentada a apprehensào, feita pelo Delegado do Inspector Geral
dos terrsnos diamantinos no município da Ba~agem, de um
diamante achado no rio do mesmo nome por Manoel Rodrigues da Paixão, no dia 7 de Julho do anno anterior; visto
que as unicas penas a que estão sujeitos os faiscadores ou exploradores de terrenos diam'l!ltinos se reduzem ás multas determinadas no "ãW: 6ildo··negillamento annexo ao Decreto
n. o 5955 je 2:! de Junho ele 1875, que consolidou toda a legislação concernente á administração, arrendamento e guarda
de taes terrenos, e no qual não figura o confisco dos diamantes;
devendo, portanto, ser restituído o de que se trata ao referido
Manoel Rodrigue~ da Paixão,

Gaspar Silveira Martins.

N.

607.-GUERRA.-E~r

Declara que sómentc

12

DE SETE~IBRO DE

1878.

os Officiaes ctrectivas dos corpos scientificos tio

Exercito podem ser empregados no Arrhivo Militar.

Ministerio dos Negocios dn Guerra.- Rio de J~neiro, 12 de
Setembro de 1878.
Dednro a V. S., para seu conhecimento e em respostn ao
seu o!licio n.o li!l de 9 do corrente, que, na conformi!lade do
que dispõe o nrt. 7. r! o Regul~rnento approv~do pelo Decreto
n." 7012 de :H de Ag-osto ultimo, os Otiiciacs <JUC podem ser
empregados nn Archivo Militar são sómentD os effectivos dos
__ _
corpos seientificos do Ex"rcito, ficando por ·i~so dispensa~~~-;;.,~
os Officiaes reformados que ah1 se ncham servin~d.
,..." , :\ "'
\J '\ m ~.O
\'~
!f~
Deus Guarde a V. S. -1Uarquez do Herval.- . ~t:eêtor do Archivo Militar.
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.N. 608.-JUSTIÇA.-Ei\112 DE SETEMBRO DE 1878.
Não podem servir no mesmo Juizo dous funccionarios casados com prinaas
Co·irmi.is.

2. • Secção .-lVIinisterio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro em 12 de Setembro de 1878.
Illm. e Exm, Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao officio
.de 20 de Agosto ultimo, que entre o Tabellião do judicial do
termo de S. Sepé, reunido ao de Caçapava, e o Juiz supplente
que serve naquelle termo, e que além de cooperar no~ processos criminaes exerce as funcções de Preparador no cível
(Decretos n. o 2i6 de 2-l de Marco de 1843 arts. 6 e i e n. o 4824
ile 22 de Novembro de i87l art". i3), exisie incompatibilidade
absoluta, i1 vista das disposições vigentes, por serem aquelles
funccionarios casados com duas primas co-irmãs.
Cumpre, portanto, que o referido supplente seja destituído
nos termos do art. 6. o§ L o do citado Decreto n." 4824 e Aviso
n." 263 de 30 de Setembro de 1859, considerando-se insubsistente a doutrina do Aviso n." 397 de 13 de Setembro de 1875,
que tornou dependentes do exercício pleno ou parci:1l de
um Juiz supplente a natureza e cffeitos do impedimento por
paren1esco.
Deus Guarde a V. Ex.-Lafayl'tte Rndrigues Perl'iiYt.-Ao
Sr. Presidente ela Província do Hio Grande do Sul.

N. 609.-JUSTIÇA.-EM 12 DE SETEMBRO DE 18i8.
Providencia sobre a nomearia tlc supplcntcs de substitutos c a desig-nação
das .substituições.

2. • Secção.- i\linisterio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro. em i2 de Setembro de 1878.
111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de 20 de Agosto
ultimo sob o n.• Hi8, declaro a V. Ex.:
Que pelo facto da suppressão do Jogar de 5. o substituto
dessa capit~l, por ser o primeiro que vagou, na conformidade
da Lei n. o 2792 de 20 de Outubro de :1.877 art. 3. o paragrapho
unico n.• L•, não podiam ser nomeados novos supplentes do
6. o substituto, que passou a exercer as funcções tle 5. o por
expressa determinâ~·ão do Decreto n. o 6866 de 23 de Março
deste anuo.
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Que a suppressão posterior da L" vara cível em virtude da
lei citada não importou a extincção de mais um Jogar de substituto, além do 5. ", visto ser taxativa a disposircão dessa lei,
~~ portanto se devem considerar subsistentes cinco Jogares de
substituto, numero correspondente ao das varas de direito,
ora existentes nessa capital.
Que quando os substitutos não se acharem, pelo decreto
de sua nomeação, indicados pt1ra determinadas varas de direito, podem os Presidentes de província fazer a designação
delles para taes varas, na conformidade do art. 3. • § L o do
Decreto n. o 4824 do 22 do Novembro de 1871, observada
a regra prescripta na 2. • parte do art. 4. o, como se pratica na
Côrte.
Que, entretanto, convindo quo as relações entre os Juj~cs e
substitutos se harmonisem á vista das recentes alteracões feitas crii virtude da lei que supprinúu Jogares, pó de ·v. Ex.
desde logo, gunrdada, quanto fl!r possível, a ordem existente,
fazer a de~ignnção dos actuaes substitutos para as diversas
varas de direito, communicando ao GDvcrno a deliberação
que tomar.
Que quanto aos snpplentes dos substitutos, ü excepção dos
do 5. ", cujo Jogar se acha extincto, devem ser mantidos os
que existiam ante;; da Portaria ue 24 de Abril u!túno, attendendo-se ús disposições do Decreto n.o 4824, art. 6. 0 §L",
que garante o quatriennio, c só permitte a demissão em casos
especificados.
Que as futuras nomeações de taes supplen~es devem referir-se, niío ás varas de direito, mas aos substitutos, de modo
que no caso de futura alteração se evite qualquer difficuldade
pratica.
•
'
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rod1·igues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província de Pernambuco.
·

N. 610.- JUSTIÇA.- EM :1.2 DE SETEMBRO DE :1.878.
S~brc

gratificação tlc substituto;.

6..• Secção.-Ministerio dos Negocios da Justir,a.- Rio de
Janeiro em :1.2 de Setembro de 1878.
'

lllm. e Exm. Sr.- Tendo sido indeferido o requerimento
e~ que o Bacharel Caetano Pinto de Miranda l\Iontencgro, 6. 0
Jmz substituto da Côrte, pedia o pngamento das gratitlcaeões
dos 4. 0 e 5. 0 substitutos, durante o~ dias em que os substitÜiu
na conformidnde do Decreto n.o 6736 de 17 de Novembro d~
:1.877, assim o communico a V. Ex. para seu conhecimento
e decisão dos casos an~1logos, visto que os substitutos dos
Decisões de ~878.

fi7

•

v

,
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Juizes de Dii·eito, quando em substituição reciproca, não têm
direito á gratificar;ão do sub:;tituido, por não estarem comprehendidos na disposi{:ão do art. 29 § 13 da Lei n. • :2033 de
20 de Setembro de 187 J, que unicamente ~e refere aos tres
snpplente~ nomeado:;, em virtud:~ do art. i.• § 3.• da mcsmn
lei.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Exm. Sr. Conselheiro Gaspar Silveiru Muttins.

N. 611.-FAZENDA.-EM 13

DE SETEMBRO DE

1878.

Reprova a decisão da Thesouraria da Provincia de Santa Catharina, que
negou ao Juiz dos Feitos da Fazenda o pag-amento de custas pela co::>rança executiva de muitas impostas ao proprietario da bàrca olympia.

Ministerio dos Negocias du Fazenda.- Rio de Janeiro em
13 de Setembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunul do Thesouro Nacional, communica uo Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de Santa Catharina, em resposta ao
seu officio n. o 8 de 2i.i de Janeiro ultimo, que não pó de ser
approvada a sua decisão negando em sessão dn Junta o pagamento, reclamado pelo Ju!z dos Feitos da Fazenda, das custas
a que tem direito no processo da ac:_:ão executiva promovida
pela Fazenda Nacional contru Bento Gonçalves Amaro, como
proprietario da barca Otympia, p :ra a cobr-ança de multas que
lile foram impostas pela C:1pitania do Porto da me,;ma província:
1. o, porque não tem applic0rão á especic de que se trata a
Ordem n.• 76 de iq, d:>. Ou~ubm d!l 18U, em que se fundou a
mencionada decisão. vis:o·1:ih se :er d:1tlo o raso de insolvaiJi!idade do dewdoJ; fiscal (!X'.'cuta:lo, pois, ho~v:; bens pen!JOr;Juos e arrematnJos, d() c<1jo uro:lueb deve~n ser dcúuzid<lS :1s CL1Sks f!'JC compc:em Ú(jUelle Juiz, na fórma das
disposições em vigor, t<:nto m::'s que cssu producto exceduu
até á importancia devida ú Faz:Jnda Naeio::al, como consta do
citado ollieio.
:! . ", J~orque nii:J i:n,;o;·t:: a circums~anci:l d,; haver uinda
dividas provenientes Je mnlla c de outras origens, visto
terem de ser, não obstante a iJenliuade da proccdencia, cobrada~ por outra exceu~'iio, desde que não foram accionadas
com a j:í cobrada; e niio poder portanto nullilicar um dos
effeitos da execução renlizada, como é o pagamento das custas
que competem aos empregndos do Juizo dos Feitos da Fazenda.
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3. o, finalmente, porque a taes empregados, quando o dito
Juizo não é privativo, como o de que se trata, paga a Fazenda
Nncional as custas relativas ás suas cauo;as, em r~z:io de não
abonar-lhes ordenado, <Í propo:-ç:Jo que viio praticando as diligencias que lhes cabem, para cobrai-as afinal do executado;
perdendo-as se este se acha em estado de insolvabilidade,
como est:'1 tudo expresso nas Instrucções de :28 de Abril de
!851, Ordem n. o 382 ào i. o de Se:cmbro de 1865 e Circular
de 8 de :Março de i8í'i, as quaes modificaram, quanto aos
empregados do Juizo dos Feitos ela Fazenda não privativos,
a citada Ordem de i'1 de Oatub··o de 184:3, que :1ctudmentc só
é applicavel aos Juizos priyati,·os (jUe são os d:: Curte, llahia
·e Pernambuco, aos (jUaes paga onki1ado, e, por isso !lilo a!Jona
:1s custas, que clles a!!rral vilo haver da parte contrari:J,
quando · coüdemnada.
Gaspar Silveira Jlfartins.

N. 612.-FAZENDA.-EM i3

DE SETE!IIBRO DE

Ül78.

Provimento de um recurso ácerca da;' classificação de uma partida d_c gravatas
feitas ue tecido rrue ja tem sitio despachado como foulard.·
..

-

.Ministerio dos Negocias da Fazenda . ..,- Rio de Janeiro em
:13 de Setembro de i878.
·
Tendo . sido presente ao Tribu:1al do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Heymanu c\: Arou tia decisão des~a Inspcctoria de o de AIJril ultimo, que classificou como gravatas
dll seda, para pagar a ta.\a ue :l.::l;)OQQ por kilogranuua, a mcr·cado:·ia constante da a!l!ostra j ur:ta, villda uo !-lavre no vapor
francez Betgrano, e SlLJffi:~ttida a tlcspac:10 pela nota n. o 5:l28
de 5 de Maq:o ultimo co:~w .gTaratas d:..: s~·t!a c algod5o, sujEdtas ú taxt~ de ii,)OOJ por ldogTamda; o me:;mo Tribunal:
Considerailtio <;,~c o l~!titlJ ue (Fl~ se t;·ata jú tem sido clas~wc~do CO:llO j'ouia1·d por UÍVUI'S<tS d.~dsõec; anteriOf0S :
Rcsulvcu (kf:;rir o reel.iro;u -.: ma:ld<!r tfUC .a mercadona
pague a ia:~a da ~-" par~e uo art. 7::l3 da Tarifa das Alfan·ctcgas.
u que communi;;o a Ym. ;m:·a seu conhecimento c fins
cor: ven iea:es.
•
Deus Guaràe a Vrn.- Gaspar Silveira l}!cwtiús .-Sr. Inspector da Alfandega do Hio de Janeiro .

.·AAA:f\{V'V'V'
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N. 6:1.3.-FAZENDA.- El'\1 :1.4.

DE SETEMBRO DE

1878.

Sobre o deposito de mercadorias em armaz.eos particulares.

Ministerio dos Negocios da Fazentla . - Rw tle Janeiro, :1.4
de Setembro de :1.878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco que, tendo sido presente
á Secção de Fazenda do Conselho de Estndo o recurso interposto
por Francisco Joaquim de Carvalho Leal, administrador do.
l.@QiQ!!e~alfandegado·,Barão do Livrqmento, da decisão do dito
Trii5illiaTque-cnntrrmou a do Sr. Inspector, pela qual fora
sustentado o despacho do da Alfandega indeferindo a pretenção do recorrente de serem depositados os generos da
tabella n." 7 do Regulamento de 19 de Setembro de 1860 no
seu trapiche, sempre que fosse escolhido pelos interessados,
e sem restricção alguma, a mesma Secção.
Vistos os arts. 231, 236, in fine, e 450 § 2. 0 do citado regulamento, a Ordem do Thesouro n. o 105 de 21 de Marco de 1874
e mais disposições referentes ao .assumpto; e
•
Considerando que os lnspectores das Alfandcgas têm, em
face das referidas disposições c de outras, a faculdade de preferir os armazens do Estado aos depositos particulares, quaesquer que sejam as mercadorias que entrem em nossos portos:
por via. de transito, para reexportação ou para consumo intérno;
Que a regra é e deve ser o deposito publico, a excepção o
deposito particular ;
Que estes apparecem c são admittidos quando o movimento
·e proporções do commercio o eJ.;i~em, mas não podem pelo
facto de seu yoluntario estabelecimento pretender preferencia
que implique com os interesses bem entendidos da publiea
administração ; o que até confirmam ns palavras-- podem ser
unic3mente depositados- do art. 23:1., em que aliás se apoia
o recurso, as quaes significam evidentemente uma concessão
·possível, nunca uma preferencia forçada;
Considerando que o art. MiO prova tambem contra o recorrente, porque na sua primeira parte estabelece como regra o
deposito na Alf<mdega, e só no caso de estarem cheios os armazens desta(§ 2. 0 ) permitte que vão para os depositas particulares ;
.
Considerando que a disposição do art. 2:34 tem por fim, de
accôrdo com as dos outros que lhe são co-relativos, declarar
quem designa o deposito particular (subentende-se admittido
o concurso destes como necessario ), e então recommenda, no
intuito de evitar preferencias odiosas, quase at~enda á vontade do dono das mercadorias ou do depositante, < sempre
que fõr possível e não otiender os interesses da fiscalisação • ;
Considerando, por ultimo, que a Ordem do Tl)esouro de 1874
( ql1e aliás. tcive por causa a queixa dos trapicheiros da praça
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do Recife coritra o que elles chamaram monopolio da em preza
das capatazias, cujo serviço estava contractado) não se apartou
dos principios que se inferem. claramente do espirito. e da
letra do regulamento geral e das outras disposições concernentes ás Alfandegas e Mesas de Rendas, e que o seu fim não
foi outro senão recommendar que não se excluissem os depo:
sitos particulares sem necessidade dos interesses fiscaes e com
detrimento das conveniencias publicas :
Foi de parecer, com o qual Sua Magéstade o Imperador
Houve por bem Conformar-se por Immediata Resolução de 6
do corrente mez, que o supramencionado recurso não devia
ter provimento, por não dar-se no caso violação de lei, ou de
• fórmulas essenciaes, incompetcncia ou excesso de poder.
Cumpre, entretanto, ao Sr. Inspector recommendar ao da
Alfandega que attenda aos entrepostos e trapiches particulares
que prestam em certas circumstancias serviços irrecusaveis,
que assim concorrem utilmente com a administração fiscal e
para isso pagam direitos e custeiam estabelecimentos importantes, tanto quanto fõr possivcl, sem prejuizo dos interesses
bem ent~ndidos do Estado e no intuito de favorecer o commercio : o que tambem se lhe communica em observancia da
indicada Resolurão Imperial.
·
Gaspar ·silveira 1Wartins.

N. 614.-FAZENDA.- EM :1.4
o~

DE SETE~IBRO DE

1.878.

empregados que Yiajam com família só tém direito a passagem do
-·
um criado.

Ministerio dos Negocies da Fazenda.- Rio de Janeiro em

H de Setembro de :1.878.

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, ordrna ao Sr. Inspector da Thcsouraria de
Fazenda da Provint;ia das Ala~ôas, 1\figucl de Azevetlo Freixo,
'lue indemnize a Fazenda Nacional da quantin de 37<)400,
importancia das passagens conccdid~1s pela Companhia llrazi •
!eira de naYegação a Yapor a dous filhos da escrava Cypriana
que com elle ~cguiram da Província do Maranhão para a de
que ~c !rata, já ab~tidos os lii o/o a que tem direito o Estatlo, em yirtude tlo conlracto celebrado com .a mesma
t;ompanhia ; Yisto que os emprcgntlos .que viajam com familia
s,·, têm direito eto pag;unento da passagem de um crwdo, na
fúrma do nrt. 9." das Instrucr;ues de 24 de Julho de :1.863.
Gaspm· Silveim 1!-lartills.
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N. 615. -FAZENDA.- El\I i 4

DE

SETE~mno· DE !878.

Dá provimento a. u:n recurso de decisiio da Tilesour~ria de S. Paulo ·nc·
gando a restituiç~o do impo;to _d_c transmissão ue propriedade, co Grado
por um contracto de permut:Í: Je bens immoveis, que ficou nullo.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em
!4 de Setembro de :1.878.
Gaspar Silveira Thlartins, P1esidcnte elo 'J.'ribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspec~or da 'i'hesouraria
de Fazenda da Provincia de S. Paulo que foi presente ao mesmo Tribunal o recurso- transmittido com o ·seu offiein n. 0 28
de 21 de l\IHi'ÇO ultimo, intMposto no:· Philadelr ho Antonio
Machado da deci~ão da ditn T!wsourm·i~. que negou-lhrJ a i·estituição da qüantia d<l 2:0~0~000 proveniente do imposto de
trausmissiio de propriedade que ;·:agara na Collectoria do municip:o da Casa Branca. pela permuta que fez, !'O' escr1!)tnra
de 27 de Marr,-o de :1877, com Luiz Franco de iiforacs Octwio,
dos bens immoveis que possuíam na referida província, allegando ter-se reconhecido que o n'lencionado contracto era
nullo de pleno direito aú iuitio, porrJUfl a prnpt•ied~de denominada «Peres p , no município de Pirassinung-a, dada pelo
segundo dos permutantes, não Ih,:• pertenci.a, não estava sujeita á sua livre e plcnn disposição, e ter-se dado assim erro
substancial que o invalidou e tornou nullo; e que o referido
Tribunal:
Considerando qne está prova(]a a n~llidade de p!rmo direito,
nos termos do art. 34. ~ :2. o do P.e~uiamento an:<exo no Decreto n.o 5ii81 r]e 31 de-Mm·r;o t~e i8i';,, ;í vista dn escriptnra
de distracto, qun con:ém ;·roya de rcco::hecimcnto da nullidade da permuta dos hen$ immdveis de que se trnta, e da
certidão da escriptura de doaçüo COJ11 clausula « causa mortis • da dita pro:)riedaC.e. (In e foi pro\·a da exist'encia da doação indicional ; e mais do attestado do Padre José Joaquim do
Prado, que faz certo não se haver dado o implemento da
mencionada clausula;
·
Considerando que, quando no contracto de compra e venda
ou equivalente concorre nullidade de pleno direito, nos ~er
mos das citadas dispo:;:ir:;ões, esse contrncto que é nullo, não
plide produzir effeilo algum, nem r~onseg-uintemente o de
obrigar ao pagamento do imposto devido;
.
Considerando quo núo é weciso que tal nullidafle tenh;l
sido decretada por sentcn(ia, cumo se :•xigia antes do cil;Hlo
re!::'ulamenio c do de 17 d1· Abril de i86fl. nem que os contra·
~!àntes provem ter t•nt.J"<11lo de m:>do ;1l>mÍn n:1 poss1• da con~~.
o qun i:~~-:-:ta

hypoi!H·...: ·. !l~liH~:1 se e~;::iu ~ IJ<lstandn (]liC ~cj~1

form:1lmc:1te prnn•uwi:,da pd:t J:·i c visin1! ido mesmo instrumento on por proYa !itteral, vara tJue o contracto sej:1
consideraüo n ullo:
Hesolvetl dar orov-üneutll tHJ recur~o, :liim de se fazer a
restituição pcdilltl, dcduzitlas, porém, as despezas da ar-
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recadação, e cobrando.-se o sello proporcional a que está
sujeita a cscripturn de distracto, por achar-se comprehendida
no art. 1.. 0 , 1.• classe, do Hegulamento anncxo ao Decreto
n." 450:i de 9 de Abril uc :1.870.

Gaspar Silveira Martins.

N. lilli.-Gl]EfiRA.-E~í 1!1

DE. SETEAIBRO DE

1878.

Dispensa a cxhiiJirão Jc foll!<:t corrül:t c certit:lã0 de jdaJc para o alistan~~to na-> fileiras do Exercito. cxigiJas pelo art. GJ do l!egul:une~~t~ de
27 de Fevereiro de 1.875,
ma da nova legislação.

CJTI(IUD.nto

não

se proceder ao sorteio. n:.t fOr-

Circular.-i\íiriistC'rio do;; Negocias da Guerra.- Rio de
Janeiro, 14 de Setembro de 1.878.
Illm. e Exm. Sr .-D2cl:::ro a V. Ex., para seu conhecimento
c devidos efl'eitos, que os voluntnrios que se apresentarem
para o se:viço do Exercito no corrente exercicio.têm dire~to
ao premio c mais vantagens da Lei n.o 2705 de 31 de Maio do
anno pro\:imo passaclu, wnndada vigorar no mesmo exercício
pclu Decreto n." 6951 d.) 28 à e J;Jnho ultimo, que fixou ils forças
de terrn para o exercício anterior, sendo que. emquanto não
se proceder ao sorteio na fórma da nova legisla,:ão, e portanto
não cess;u· o actc1al systerha d:; recrutam~ntu, p6de ser dispensadn a form:11idt:de da .. exllibiçi\o· de fol:1a corri <la o certidão
de idade, ex.i.D;idas pelu arl. í.i:.i do Regrrlaillen~o de 27 úe Fevereiro do 1875, so:1ào este u!timn documento substitnido por
justificação ou apreciar:ão dos medicas que inspeccimwrem os
voluntarios c que indicJrão sua idaàe presumíveL
Deus Guarde a V. Ex.-!lfarqtwz do Ilerval.- Sr. Presidente da Província d ...... .

N. 617 -il\lPEl:LO.-E:\1 17 DE

;;ETE,\IUl\IJ DE

1878.

Ao Dircctor d,t F:scola de i\Iinas lie Ouro Preto.- Ucmctl.c o
interno da mc:-.ma E:-:1·ob.

re~iment.u

:2." l>irt•e!nri:l.- ii!inis:eri, dos ~~<:gocio3 tlo Impcrio.- lÜ()
\1.: lt<1cirn em !7 11l: S('.\l'mlm> de !878.

A' vi,;ta uu que Vm. propoz Clll offido ue ::!J uc Julho ultimo remetto-lhe o inelu:;o regimento interno, a:::signado 1wlo
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Director interino da 2.• Directoria da Secretaria de Estado dos
Negocias a meu cargo, a fim de ter a devida execução nessa
Escola.
.
Deus Guarde a Vm.- Carlos Leoncio de Carvalho.- Sr. Director da Escola de l\linas de Ouro Preto.
Re;;hnento h~terno da Escola de l\linas de Ouro
Preto, a que se ref'ere o aviso desta data.

CAPITULO I.
DO DIRECTOR E DOS PROFESSORES.

Art. 1. o Compete ao Director:
I. o Dirigir a Escola na conformidade do art. 22 do Reg-ulamento que baixou com Q Decreto n.~ 6026 de 6 de Novembro
·
de :1875 ·
2.° Fixar, ouvindo os Professores do curso da mesma Escola, a distribuição das lições e a dos trabalhos praticas, os
quaes poderão verificar-se no> domingos e dias santificados
ou feriados, si assim o exigirem ·as necessidades do ensino ;
3. o Dar ao Secretario, preparadores e demais empregados
as instrucções '~ordens relativas ao serviço da Escola.
Art. 2. o· Os Professores são obrigados:
L o A dirigir o ensino das respectivas cadeiras, conforme
·
o systema adaptado na Escola;
2. o A redigir em cada anno lectivo, e submetter ao exame
do Director; os programmas das lições que lhes incumbem;
3. o A comparecer ás aulas, ás horas exactas marcadas para
a sua abertura.
Art. 3.° Cada Professor deve inscrever em um livro especial, que lhe será entregue pelo Porteiro antes da lição, o
assumpto desta, os nomes dos alumnos que faltarem e a nota
conferida aos que houver interrogado.
CAPITULO I1.
· DO PREPARADORES·REPET!DOHES.

Art. fJ:. '' Os Preparadora~ devem assistir ás lições dos Professores das·d i \'Crsas cadeirDs, cujo ensino lhes compete auxilíar.
·
Poderão entretanto ser dispensados desta obrigação pelos
ditos Ptofessores, quando disso não resultar inconveniente.
..
Art. 5. o São tambem obrigados:
1. o A execnt~r. com o auxilio dos serventes sob suas ordens,
todas as preparações c dernon:;trações que o Professor julgue
necessarias ;
2. o A dirigir os trnbalhos praticas dos alumnos, conforme
as indicações do Professor ;
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3. o A inscrever, em livros especiaes, depois de cada sessão,
o assumpto dos traball)os executados, as notas obtidas pelos
alumnos c os nomes ·dos que faltarem;
4. o A velar pela conservação e boa ordem dos lahoratorios
c eollecções, e a formar o catalogo de todos os apparelhos,
instrumentos, reactivos, minernes e fosseis que a Escola
possuir.
CAPITULO III.
DO SECRETARIO E DlllLIOTHECARIO.

Ar L. 6. o O Secretario e Bibliothecario deve comparecer á
Escola em todos os dias utois, das 10 horas da manhã ás 3 da
tarde.
Art. 7. 0 Incumbe· lhe, na q"dalidado de Secretario, redigir
na fúrma das ordens do Director, toda a correspondencia relativa aos diversos serviços da Escol;, ; organizar no fim de
cada mez as folhas de pagamento do pessoal e das despezas
realizadas; o velar pela exacta obscrvancia dos arts. 3." e

::;.o,§ 3.o
Art. 8. 0 Xa qualidade de Bibliothecario, deve redigir e ter

em dia o catalogo das obras da Escola e das publicações periodicas que ella recebe, n pür o mnior zelo na fiel execução
dos artigos seguintes, relativos ao ~ervi{'o da bibliotheca.
Art. 9. 0 O Secretario c Bibliolhecario, nos casos de impedimento, será substituido pelo Professor, ou Repetidor que o
Dircctor designar.
CAPITULO IV.
D.\ BIBLIOTIIECA.

Art. iO. A bibliotheca será franqueada todos os dias uteis das
10 horas da manhã ás :3 da tnrclc aos fun.ccionarios c ai um nos
da Escola, nos quaes poderú o Director permittir que nclla
trabalhem durante a noite, ~ob suas vistas.
Art. 11. o~ funccwnarios e almnnos da Escola poder~ o levar
para fóra desta os livros de que tenham necessidade, comtanto que passem recibo, de que se fará menção no- registro
das sabidas, y se rcs)lonsabiliscm pnlo preço da obra completa,
ainda que•so Ic.-em pnrtn úella.
Art. f2. As pessoas estrnnlw~ á Escoln poderão ·ser admitticl(ls, com permissão cscriptn do Director, a consultar os livros
da hiiJJiotheca, mas em caso <Jigum lhes scrú licito lcnll-cs
para fúra da E~roln.
Art. 1:3. Em Dezembro dn cada ~nno o BilJliothecario darú
balanço na bilJliothec11, sob as vistas doDircctor, c organizar:~
a relação dos livros que se iiverctl'F'cxtraviado.
../~, , ~'\~L\ f
A re>pecti_va imporlnncia serú J}roporc_io~alrnenrç d ;;;~;.. ~'
'
da nos vcne11nentos do Secrctarw ·e Btbholheean?~~~·~v
não houver razõc~ que o justifiquem.
~
Dcci;ões uc 1878.

!iR
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CAPJTULO V.
DOS ALUMNOS.

Art. H. Os alumnos são obrigados a assistir a todas as aulas
do curso da Escola, aos exercícios praticos, e a quaesquer
outras lições, conforme o horario que será organizado em
cada semestre.
Art. 1.5. Um numero de faltas não justificadas igual á quinta
parte das lições e exercícios praticos determinará a perda do
anuo.
Art. i6. Os alumnos, assim do L•, como do 2. 0 anuo, não
serão admittidos aos exames tinaes, sem terem entregue todos
os desenhos e projcctos de que forem encarregados no
decurso do anuo lectivo.
Nos casos de molesti:~, devidamente provada, ou de força
maior, reconhecida pelo Director, poderá ser-lhes concedido,
para concluírem esses desenhos e projectos, um prazo de àoas
mezes, correspondente ao período das ferias da Escola.
Art. :1.7. Os exames do lim do anuo ycrsarão sobre todas as
materias do programma do ensino, c comprehenderão:

No :1." anno.
.
L• Exame oral de exploração de minas.
2." Iàem idem de mecanica racional c mathemaiic::K
3. o Idem idem de geometria descriptiya e topograpllia ..
4. 0 Exame oral de physica c chimica.
5.• Epura de geometria descriptiva.
6. 0 Exame pratico de mineralogia.
7. o Idem idem de physica.
8. 0 Idem idem de chimica.
9. u Composição escripta de trigonometria.
.

No 2. 0 anno.

1. u Exame oral de metallurgia.
2. 0o Idem idem de chimica c docimasia.
3. Idem idem de geologia.
·
4. o Idem idem de mecanica applicada.
i>. o Idem id.em de cstereotomia e madeü·amcnto (chai'Pente).
6. o Idem pratico de docimasia.
·
7. o Idem idCin de geologia.
·
8. o Epura de estcreotomia ou madeiramento (charpente).
9. o C1lmposição cscripta de mecanica applicada.
:1.0. Idem id.et~l de legislação das minas, quando funccionar
o curso respectiVO.
Art. i8. As notas serão rc('lrescntadas de O a 20. Nos .cxa·
mos do_ fim do anno, a nota inferior a cinco importarú a r e"
provarao do alumno, que tcrü de repetir o anno.
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No caso, porém, de haver o mesmo alumno obtido em outras
ma terias notas superiores a 15, será aclmittido, depois das
ferias, ás provas em que tiver obtido notas inferiores a cinco.
Art. 19. A classificaciio dos alunmos será feita combinando
as notas uo Hm do ann"o com as obtidas no decurso deste.
A média geral inferior a oito importará a perda do anno.
tre~

CAPITULO VI.
DOS DESCONTOS POR FALTAS.

Art. 20. Perderá todo o vencimento o Professor ou qunlquer outro empregado da Escola que faltar sem causa justilicada, e sómentc a gratificacão, por causa justificada como
~ej:Hn : molestia do empregado, que será provada com attestado medico, si as faltas excederem a tres dias em cada mez ;
molestia grave de pessoa de sua família, nojo c gala de casamento.
2.• Directoria da Secretaria de Estado dos Negocios do
Impcrio em 17 de Setembro de 1878.- O Dircctor interino,
Dr. Joaquim Pinto Netto llfachado.

~

618.-IMPERIO.- EM 1.7

DE SETEMBRO DE

:1.878.

Ao i\liuistro da Fazenda.-Reso!Yc duYitlas concernentes ao pagamento tlos
vencimentos dos Professores _adjuntos.

:2.a Dircctoria.-:Ministerio dos Negocios do Impcrio.- Rio
de .Janeiro em 17 de Setembro de :1.878.
Ill111. e Exm. Sr.-TcnhopresenteoAviso de 30 de Agosto
ultimo, em que V. Ex., para se poder dnr cumprimento a
algun~ nrtigos do Regulamcn to mandado executar pelo Dcrrélo n. • ti/j,i\J de 18 de .Tnneiro do nnno p:~ssado, relativo ils
escohls pulJ!icns de instrucção primaria do municipio da Côrte,
me comrnunica, afim de serem rcsolvidns, :~s seguintes duvi-.
d3s mscitadas pela 3. • Cont~doria do The~ouro Xacionai, c
constantes ua representação, que acompanhou o mesmo aviso:
1." Síl os Prot'essores adjuntos do 3. o anno de exerci cio, que
<~ompletarnm o triennio de habilitação e passarnm a effectivos
do 1." grúo, lle conformidade com o nrt. 19 daquelle decreto,
<levem perceber os vencimentos marcados na tabella a cllc

Di-:ClSÜES DO GOYERXO.

annexa, a contar da data dos respectivos titulos, visto uestcs
constar não ter havido interrupção de exercício ;
2. o Desde quando devem receber o vencimento de 61),06000 ·
annuaes, importancia correspondente aos 2/:J dos vencimentos dos etfectivos, conforme dispõe o art. 22 do mesmo
decreto, os demais adjuntos do :1. o, 2. o e 3. o anno, que poissaram a ser considerados interinos uo dito gráo, em virtude
!lo citado art. 19; sob que titulo (ordenado ou gratificação)
d(1ve pagar-se a importancia desses 2f:J , e a que verba terá
de levar-se a despeza;
3.• No caso de regencia de cadeira qual o vencimento que
deve tocar aos adjuntos, quér effectivos, quér interinos : se
os 2/:l dos vencimentos dos Professores cathedraticos, ce$sando a percepção dos proprios, ou se os que se abonam segundo as rcgrns estebeleciuas pelo Avi~o n. o 1),63 de 13 de
Dezembro de 1873; e a que verba se levar;í a despeza, h?.·
vendo accrescimo, ou excesso, á vista do art. 25 da Lei n. o
2192 de 20 de Outubro de 1877.
Em resposta declaro a V. Ex.:
:1.. o Que os vencimentos dos Professores adjuntos do 1. o gráo
devem ser pagos a contar da data dos respectivos titulos, se
da,; folhas que pela Inspectoria Geral de instruc()ão pri111aria
e secundaria do município da Cürte são rernettida~ ao Thesouro Nacional constar que não houve interrupç~ão no exer·
cicio desses Professores ;
2." Que, não lwvendo ninda o Governo dado cxecur-ão ú
u!Lima parte do referido art.l9 'mandando cansiclerar acljuntos interinos do 1. 0 grúo os actuaes adjuntos elfectivos, que
não tiverem complt.;tallo o trirmnio de habilitação, devem estes
continuar a perceber os vencimentos que lhes marca a Lei do
orc;amento vigente, c, nos caso~ de regencias de cadeiras, os
estabelecidos pelo sobredito Aviso de 1:3 ue Dezembro de
i873;
3.• Que aos adjuntos, i. o grúo, que regerem cadeiras,
competem sómente dons tcrr:os dos vencimentos dos proprietarios, como se acha expressamente declarad~ na 2. a 11arte
do art. 22 do mencionado decreto ;
4. o Finalmente, que o accrcscimo de despeza que se der com
os pagamentos indicados em relar,ão :ws que se faziam ante~
de ter execução aquelle decreto", deve ser satisfeito pelo
credito da propria verba-lnstntctão primaria e secundaria do
municipio da Côrte, sobre cujn insulliciencia, para os g:~stos
tle que se tratn, este Ministnrio providenciará, Jogo que ell:l
se verificar.
Deus Guarde a V. Ex.- Carlos Leoncio de Carvalho.A' S. Ex. o Sr. Gaspar Silveira Martins.
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N.

619.-FAZENDA.-EM

17

DE SETEMBRO DE

i87B .

•
em diante justifiquem,

Ordena ás Tbesourarias que d'ora
com indica~ão
dos moíivo-s;
pedidos que fizerem de supprimento ti e fundos.

-os

'Ministerio dos Negoeios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
:l7 de Setembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias
do Fazenda que, para serem fornecidos fundos indispensaveis üs despezas a cargo das mesmas Thesourarias, não
basta •que indiquem os tleficits das respectivas caixas, nos
b~lancetcs resumidos que enviarem ao Thesouro, mas deverão, em otlicio dirigido a este Ministerio, indicar com ela-'
reza as razões que .i ustifiquem os pedidos de supprimentos,
a fim de serem tomados em devida consideração.
Gaspar Silveira iJiartins.

N. G20.-FAZENDA.-EMi7DE SETEMBRO DE 1878,
.~s

Thesourarias não podem sacar sobre o Thesouro sem prévió>. autorizaç[o
<.leste .Ministerio.

Ministerio dos Negocios da Fazenda -Rio de Janeiro em
!7 de Setembro de 1878.
Gaspar Silveira M.artins, Presidente do Tribunal do
Thesouro N~cional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda do Maranhão que vai ser .aceita a letra
de ti: OOQ~OOO, s,acada pela mesma Thesouraria contra o
Thesouro, a favor de José da Cunha Santos & Filhos,
conforme consta do seu officio endereçado ú Directoria Geral
da Contabilidade em 22 de Agosto ultimo, attentn a .falta
de fundos que havia nos respectivos cofres, pois não s~o
admissiYeis taes transacções sem prévia ordem deste 1111nisterio.
Gaspar Silveira Martins.
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N·. 62!.-FAZENDA.-EM 17

DE SETE.c\IBRO DE

1878,

!s Thesourarias devem pag!r juros do peculio de escravos recolhido a
--· ·
seus cofres.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
t7 de Setembro de !878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesourarin
de Fazenda da Província do Paraná, em resposta ao seu oflicio n.• 67 de 17 de Agosto ultimo, que fica approvadn a despeza de !~516 feita por conta da verba- Juros diversos,
com o pagamento de juros de peculio de escravos; visto ter
sido autorizada pelo art. 5.•· da ordem de distribui~ão de
credito de 29 de Dezembro de 1877; devendo continuar a
proceder do mesmo modo em virtude da autorização constante do citado artigo.
Gaspm· Silveira Martins.

N. 622. ~ FAZE;NDA.- E~1 f7

DE SETE.IriBRO DE

1878.

Competo ás Camaras Municipaes o producto das multas impostas pelo Podar
Judiciario nos processos de apprcltcnsão ue;conyalJantlos.

?tlinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
i7 de Setembro de :1.878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul,
em resposta ao seu officio n.• :1.26 de 20 de Jullio ultimo, que
regularmente procedeu declarando ao Admipistrador da Mesa
de Rendas Geraes do município de D. Pedrito, em solurão :i
consulta por elle feita, que, conforme foi decidido pelo Aviso
dirigido á Alfandega do Rio de Janeiro em 4 de Julho
do 1864, compete lis Camaras Municipaes o producto das
multas impostas pelo Poder Judiciario nos processos de
apprehcnsão de contrabando.
Gaspar Silveim Jfartins.
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N.

623.-FAZENDA.-E~l

i8

DE SETEMBRO DE

1878.

Autoriza o Inspector da Thcsouraria de Santa Catharina a optar pelos ven•
cimentos de Conferente da Alfandcga da Bahia, para que !oi nomeado~

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
i8 de Setembro de :1878.
Gaspar Silveira :Martins, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, em deferimento ao que requereu o Sr. In·
spector da Thesouraria de Fazenda da Província de Santa
Catharina, Fabio Alexandrino dos Reis Quadros, na petição
transmittida pela Presidencia com officio n. o 22 de :19 de
Agosto ultimo, autoriza-o ri optar pelos vencimentos do Jogar
de Conferente da Alfandega da Bahia, para que foi ultimamente nomeado, como faculta o art. 80, § i. 0 do Decreto
n .• 6272 de 2 de Agosto de i876, preenchida a formalidade
indicada no§ 2. 0 do mesmo artigo.
Gaspar

N. 624:.-GUERRA.-EM 18

Silveira llfartins.

DE SETEMBRO DE

:1878.

Declara que a um Official reformado que serve de Secretario do corpo
d~ estado-maior de 2.• classe só competem os vcneimentO$ do mesmo
corpo.

Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro, i8 de
Setembro de 1.878.
Declaro a Vm., para seu conhecimento e governo, CJue ao
Major reformado do Exercito Raymundo José de Souza, Secretario do corpo de estado-maior de 2. a classe, só competem
os vencimento:; do mesmo corpo designados na tabel!a do
:1. 0 de Maio de i8i.i8. •
Deus Guarde a Vm. -1l1arquez do He1·val.-Sr. In.,pcctor
da Pngadoria das Tropas da Côrle.
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N. 625.-JUSTIÇA.-

EM

:1.9

Dii: SETEMBRO DE

i878.

suspei~iio de Desembargador, e convocaçiío de Juizog
de Direito-para- funccionareni na Rola~iio.

Resolve duvidassohre a

2.• Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- lHo de
Janeiro em 1!1 de Setembro de i878.
Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ao officio n. o 827 de 31 de Agosto ultimo e com referencia ao do
Presidente da Relação da Fortaleza :
Quanto ;\ primeira duvida :
Que o parentesco entre um Desembargador c o advogado
de uma das partes, em qualquer dos gráos a que allude a
Ord. Li v. L o Tit. (!,8 § ~9. é motivo legal de suspeicão, apezar de não at:har-se incluido n:~s disposições do ari. 135 do
Decreto n." 56:1.8 de 2 de Maio de 187(!,, que, sendo de natureza puramente regulamentar, não póde derogar a lei.
Quanto ú segunda :
Que quando o Desembargador jura suspeit:ão, quér declare,
quér não o motivo, é o Juiz della, como se dcprehcnde da
Ord. Liv. 3. 0 Tit. 21 § 18 nas palavras «sentindo-se suspeito em sua consciencia .... • e ·dos arts. 137 e 138 do c ita do Decreto n." 5618; c, portanto, nem o Tribunal nem o
PrPsidente do mesmo tem competencia para tomar conhecimento e julgar da procedencia ou irnprocedencia da suspeição jurada.
Quanto á terceira e quarta:
Que mesmo no caso do se :1char o Tribunal constitui do com
maioria, podem ser chamados Juizes de primeira instancia
para nelle l'unccionar com jurisdicção plena, sempre que os
membros presentes e que constituem a maioria não são bastantes para fJUO o Tribunal possa dar expediente a todo o seu
serviço, como acontece no caso do haver necessidade de sorteio e de nuo ser sufficiente 1mra elle o numero de Juizes
presentes desimpedidos (Aviso n. o 98 de 26 de Fevereiro de
1875).
.
.
Deve, portanto, o Juiz de Direito da conwrca de Maranguape
assumir a jurisdicção plena na Relação do districto, preenchendo, com os dous Juizes da capital, que ahi se acham com
nssento, o numero indispensavel para ·o sorteio.
O que communico a V. Ex. para sua intelligencia, e afim
de o fazer constar ao mencionado Presidente.
Deus Guarde a V_ Ex.- La(ayette Rodrigues Paeim.- Ao
Sr. Presidente da Província llu Ceaní.
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N. 626.-FAZENDA.-Ellf 19 DE SETEMBRO DE i878.
Confirma a ,~lassilicaç~o de- musselina...:.. que deu a AH~ndega a um ta·
cido submcttido a despacho como- chita em morim riãõe.spccificaua.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda.- lHo d'l Janeiro em

19 de Setembro de !878.

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacionnl o
recurso interposto por The Dacca Twist & C.• da decisão dessn
Inspectorin, que classitlcou como mussclina, para pagat· n
taxa de 1$500 por kilogramma, a mercador.ia constante dns
amostr;ts junt:Js, vinda de Londres c de Southampton nos
vapores inglczes Teniers e Neva, c submettidas a despacho
pelns notas n. 0 33ld de :1.7 de Janeiro c n." 7:1.7:2 de Hl de
Fevereiro do corrente nnno como chitas em morim não espccitlcadas, snjeitqs á taxa de :1.$20(} por kilogrammn, o mesmo
TriJJUnal resolveu indeferir o recurso, visto ter sido bem classificada a rercrida mercadorin.
O que communico n Vm. para seu conhecimento e fins
convenientes.
Deus Guarde a Vm.- Gaspm· SilvBim Martins.- Sr. Inspcctor da Alfandega do Rio de J<.~neiro.

N. 627.-FAZENDA.- Eil 19 DE

SETE~IIlRO DE

i878.

Sobre um recurso, de que o Triunnul do Thesouro não tomou conhcct·
mcnto, relativo á,classificação tia cob~t·tores submettidos a despacho na
Alfandcga de Pcrnambucry.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
19 de Setembro de i878.
Gaspar Silveira l\iarlins, Presidente do Trilmnal do Thcsouro Nacional, communicn ao Sr. lnspcctor da Thesouraria
de Fazenda da Província de Pernambuco rJnc o mesmo Trilmnal resolveu não tomar conl.J.edmento do recurso trtmsmittido com o seu officio n." 4,3 de !2 de ~'evereiro ultimo,
interposto por Braga Son & C.• da decisão da Alfandeg-ada
dita província que classificou na 2. a parte do art. 577 da tarifa em vigor, como •cobertores ou mantas ]larn cama, lavrados ou adamascados, imitando fnstão, semelhantes, bran- ____
cos ou de côrcs,• sujeitos á taxa dc800 réis o kilogran].ll~~,-;--;
mercadoria que submetteram a despacho pela nota ~5'0iil.d~\ · ;.. .1: ·""
5 de Dczambro de 1877, como cobertores de a_.~í\,ll,~»\ào't))ccisües do :1878.

r.9

.-/ ~\ \ ·

__...~
... __ .......

""

... __
\\

~66

•

DECISÕES DO GOVERNO.

•
ehoados, sujeitos á 1axa de 350 réis o kilogramma,
esta!Jelç.cida no art. 556 da citada tarifa .• visto ter sido a mercadona
.de que se trata bem classificada 'na 2.• parte do primeiro dos
mencionados artigos, e haver-se observado no processo do
de~pacho as form<J!idades legaes.
.
Gaspar Silvein Martins.

N. ü28.- FAZENDA.- EM :1.9

DE SETEMBRO DE

i878.

Confi•·ma uma decisi!o da Thesouraria de' Pern~mbuco que, negando ·ao
arremahnte de uns terrenos de m~rinhas a restitnicão que pedira do
preço <la arrematação, ~fSiô.tiir sirfo estaunnuÚada pel~ Poder Judiciario.
o rcmetteu para os meios ordinarios.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
t9 de Setembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do The:>ouro Nacional, communica ao St·. Inspector da Thesouraria
de F<Jzenda da Província de Pernambuco que foi indeferido
orequerimento transmittido com o seu officio n. 0 742 de 30
de Setembro de :1.873 em que o Dr. Frederico Miguel de
Souza reclamou contra a decisão da mesma Thesourari<J, que
negou -lhe a restituição da quantia de 785n5oO, por que arrematou rm praça do Juizo dos Feitos da Fazenda da dita
província, em virtude de execução movida pela Fazenda
N<Jcional contra Jon·quim Ig-nacio rle Carvalho Mendonça os
terrenos de marinhas n." 168 e :1.68 A, no IJairro • Fóra de
Portas •, da cidade do Recife, e cuja arrematação ficou nulla
em conserJuencia do Acõrdão da Rela~i\o de :30 de Julho de
18i0, que reconheceu serem elles do dominio pleno de
Joaquim Lopes de Almeida ; visto ter sido a citada decisão
11roferida conforme a direito, na parte em que a Thesourarin
remctteu o reclamante para os meios ordinarios.
Quanto, porém, á quantia de 78;$670, importancia dos
tlireitos c cw:tas que a Fazenda Nacional despendeu com as
diligencias do processo respectivo c deduziu do preço da
arremntnçí.ío, deve continuar em deposite para ser afinnl
levantada pur quem competir, desde que foi a me~ma Fttznnda
julgada pelo Poder Juditiario careeedora de direito ao domínio directo dos terrenos em questão; e não dever, portanto,
pesar sobre o arrematante tal despeza, motivada pelo acto da
Thesouraria que, em boa fé, mas por falsa persuasão, vendeu
em hasta publica terrenos alheios, que o reclamante arre·
matou suppondo pertencerem ao Estado.

Gaspa1· Silveira Martins.
oAI'I:!'\:P;fV'<AP
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N. 6!9.-FAZENDA .-Ell i9

DE SETE>lBRO DE 1878.

Rccommenda a uma Thes01!faria que não deh:e de remetter a sua corres·
pond.encia por iutéfmedi.o da Presidenci11 da província.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
19 de Setembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacionai, communic.a ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província da Parahyba que, á vista do que
informa em seu ollicío n." 71 de 3 do corrente mez, vai serlhe remettido no vapor que deve sahír amanhã o supprimento
de 150: OOOJOOO, além do de igual quantia de que trata a Ordem
n.• 27 de Hi do dito mcz, aflm de occorrer espcialmcnte ás
despezas com soccorros ús victimas da sêeca, recommendandolhe, que não deixe de remetler a sua correspondencia por
intcrmedio da Presidencia, como prnticou com o .presente
ofilcio, em contrario ao que dispüt.~ a lei.
·

.

Gaspar Silveira Martins •

N. 630.-FAZENDA.-EM 19 DE

SETEi\IBRO DE

!878.

Sobre a ·(Ji,lribui>ão do producto de uma apprc!lensão foit:. por um Guarda da
Alfandega de Uruguayana auxiliado por marinheiros das respectivas

enibafêàfOCS.
~linisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em 19
de Setembro de 1878.

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thcsouraria de
Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Gr·ande do Sul, em
resposta ao seu officio n o 138 de 21 de Outubro de 1875, que
regu!lmnentc deci1liu, em virtude de redmnação do Guarda da
Alfandcga de Uruguayana, Manoel Soares de Oliveira, que,
na fórma do§ f. o do art. 757 do Rcgulan1ento de 19 de Setembro de '1860, tinha e~ te direito a duas terças partes do producto
da appr2hensão d~ dons botes com fazendas, por elle feita no
Rio Uruguayana, na noite de 19 de Abril do mesmo anno,
cabendo a outra parte aos marinheiros que o auxiliaram nessa
apprihensão, cujo processo junto devolve ao dito Sr. Inspcctor,
afim de ser archivado naquella Alfandcga.

Gaspar Silveira Martins.
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N.

631.-FAZENDA.-E~I

:1.9

DE SETE~IBRO DE

1878.

Provimento de um recurso contra a classificar-ão dada na Alfandega da
Bahia a mercadoria. que, por ditl'erontes doci~õos do Thesourõ":tcm siúo
de>pachada colno-cassinetade lã e algodão.

Ministerio dos Ncgocios lhl Fazenda.-Rio de Janeiro em
19 de Setembro de 1878.
· Gaspar Silveira 1\-l:~rtins, Presidente do Tribunnl do Thcsouro Nacional, communica .ao Sr. Inspector da Thesouraria
uc Fazenda da Província da B:1hia que foi presente ao mesmo
Tribunal o recur,;o transmittido com o seu officio n.o 26 de
15 iic Março ultimo, interposto por Simon Nathan & C." da
decisão da Inspet:toria da Altimde~·a da uit:~ província que
clas,íficou como •cnsimira singela de li\ e algodão• para pagar
a taxa de 1;)800 o kilog-rarnma, na fórma do nrt.. 618 da tarifa
em vigor, com o abatimento de 10 "/0 , a mercadoria contida
em um fardo com a marca S. N. & C. n/ 950, que os recorrentes submelteram a despacho pela nota n." H8 de ;)O Llc Janeiro do corrente anno, como •cassineta de lã c algodão•,
sujeita :í taxa de 900 ;·éis, na fúrma da 2.• parte do art. 61\l
da citada tarifa; e que o mesmo Tribunal:
Considerando que em virtude de differentes decisões do Thesouro tem sido igual merendaria despachada como •cassineta
de lã e algodão., resolveu dar )lrovimento ao recurso, afim
de ser mantida a classificação dada pelo recorrentes.

Gaspw· Silveira !rlartins.

N. 632.-F AZENDA.- EM 20

DE SETEllBP.O DE

1878.

Nega permiss5o ao Fiel aduiuo tia Alfanucga dt>S AlagOas, cncarrc~ado ua
visita ás cmllarcac~;es, para us:.tl' das Liinsas de Tenente da l Guarda Nacional.
'
··

Ministerio dos Xcgocios d<t
20 de Setembro d:3 1878.

F~zenda.

-Rio de Janeiro em

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do ThesoUJ·o Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província das Alagoas que foi indeferido o requerimento transmittido com o seu oflicio n. 23 de 3 de 1\'Iaio
de i377, no qual o Fiel aduido da Alfandega de Maceió, FranciscD Gomes Ribeiro, encarrrgado da visita dos navios, pedira
permissão para usar das divisas de Tenente que c~erce na
Guarda Nacional ; visto não se achar o ~upplicante no caso
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de que trata a Ordem de 19 de Fevereiro de 1861, que se
refere ao Commandante da forca dos Guardas, nem estar estabelecido uniforme especial para os empregados incumbid~s
da visita das e!Dbarcaçõcs nos portos em cujas Alfandegas 011.0
ha Guarda-mor.

G1tspa;· Silveira Martins.

N. 633.- .FAZENDA.- EM 21
'

DE

sETEMllr,o

DE

i8i8.

'

Explica os fundamentos tio Aviso de 30 de àlaio tle 1870, que olcclarou
isentos do s_cllo os titulas de di>ida passados ás pra~as de pre t.

Ministerio dos Negocias da Fazen,da.- Rio ue Jane.iro em
21 de Setembro de !878. ·
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., em resposta ao
Aviso de 7 de Agosto ultimo, que o Aviso de ;30 de Naio
de 1870, declarando não sujeitos ao l'ello os títulos de divida
passados ás praçns de pret, teve por fundamento outras
razões que não a tutela legal, em que taes praças estüo de
seus Commnndantos.
O attestado ou titulo de divitla passado em taes casos não
crêa, nem estabelece obrigação alguma do Estado parn com
a praça, ou vice-versa, e se deve eoni>iderar documentu do
expediente das Hepartições, como tal isento do imposto nos
termos do art. 15, § 12, do 'regulamento: mas, quando assim
não fura, e não lhe aproveitasse esta excepção, devendo
1mtão licar sujeito ao sello proporcional, seria justo quo
ficasse alliviado desse onus, já porque a considerar-se de outra
fórm~ 6 titulo de divida c olJrigação do Estado, contra quem
em regra devêra récahir o imposto, que é pago por quem
contrahe a obrigação; jú porque, quando o dever de pagar
tlcnssc a cargo do credor, como em outros casos acontece,
neste a circumstancia rle tratar-se de vencimentos tão protegidos, como soem ser os soldos das praças do Exercito, e a
qualidade do credor, que não póde deixar de considerar-se,
no sentillo de direito, pessoa miscravcl, aconselhavam a
iscneão com toda a justiça estatuída naquelle aviso.
.
A circmustancia de ter tido a {lraça de pret escusa do ser·
Yiço nem muda a natureza do dor:nmcnto, nem faz qu0 a
divid[l, a que elle se refere, tome outro caracter, c a~sim
deve ainlb ne~tc caso ter lo:.;ar a iscnr·ão.
Q A'. iso de 8 de Maio do 'anno passiuln, a que V. Ex. se
refere no s:m citado aviso, decidiu questiio diversa, qtw 0111
nada implica com o assumpto resolvido pelo unterior de 30
de igual mez de i870.
·
Deus Gu;1rde a V. EL- Gaspa1· Silveir!l Jla1·tins.- A' s,
Ex. o Sr. I\lan1 ucz du Herva!.
~eu
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N.

63~.-FAZENDA.-EM

21

DE SETEi'lBRO DE

1878.

Trata de dons recursos de que o Tribunal do Thesonro nfio tamou conhecimento: o primeiro sobre multa imposta ao mestre de um hiate, por
ter l'ecebido ~ sw bordo generos sem estarem deTidamente despachados,
e o outro sobre multa • apprehensiio dos· ditos generos, por manifesta
intenção de contrabando.

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

21 de Setembro de !878.

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul
que foram presentes ao mesmo Tribunal os recursos transmittidos com o seu officio n." 128 de 13 de Junho de !877,
interpostos por Manóel José Esteves c Joaquim de Souza
Neves, das decisões da mesma Thesouraria que confirmaram
a da Alfandega de Porto Alegre multando o primeiro, de
conformidade com o art. 377 do Regulamento de !9 de
Setembro de 1860 na quantia de 9401$000, por ter recebido a
bordo do hiate Passaretam,. de que era mestre, sem e'starem
devidamente despachados; 94 volumes que se diziam destinados á cidade de Jaguarli<J; e não tomou conhecimento do
recurso que interpoz o segundo do acto daquella Alfandega
que o multou na de 1921)920, correspondente á metade do
valor dos generos apprehendidos, além da perda de taes
generos, de conformidade com os arts. 751 e 757 do citado
regulamento ; e que o mesmo Tribunal:
Considerando que se acha provado ter o primeiro dos
recorrentes recebido a bordo de hiate sob seu commando,
sem despacho , os volumes de que se trata, contendo
generos de 11roducção nacional, contra o disposto no
art. 377 do Reg-ulamento de :1.9 de ~Membro de 1860, na
Ordem n." 15~ de 29 de Março de :1876, expedida á referida
Thesouraria, sobre caso idcntico, .e o edital publicado pelo
Inspcctor daquella Alfandega em 2 de Janeiro de 1877, para
conhecimento dos interessados e inteira execução da citada
ordem·
·
·
'
Considerando que a multa· impo~ta ao rccorrertte, . na
qualidade de mestre do h1encionaclu liiatc, foi con!l.rmnda p·:!la
Thesouraria em sessão da Junta do L" de Junho do anno
proximo passado, de ruja dccislip houve' intimação em 8 desse
·mez·
·
·
·
.
Coi1siderando que, tanto na org·nnizaÇho do proces~o, como
nas decisões recorridas, niío se deram as circumstanci<~s previstas no art. 764, ~L o, do dito regulamento. e que a dcdsão
da Thesouraria está na alçada que lhe foi mnrcada pélo
art. 3. 0 do lle[!'ulamcnto annexo ao Decreto n.o 4,6fJ,!J, de 21: 6lc
Dezembro de !870 :
nesolvcu não tomar conhecimento do rerur~o interposto
pelo dito Manoel José Estcves.
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E considerando ainda que o segundo dos recorrentes deixúra
de despachar na Alfandega de Porto Alegre os gcneros apprehendidos, como preccitúa o :~rt. !18~ do Regulamento de 19
de Setembro de !860 e recommenda a cita~a Ordem n.o 15fJ.
de 29 de Marco de i8i6; e bem assim que os direitos provinciaes foram 'pagos na respectiva Mesa de Rendas, no dia
subsequente ao da apprehensão;
Consiuerando que de semelhante procedimento se infere
que da parte do recorrente houve intenção fraudulenta,
lesando a Fazenda Nacional na cobrança dos lilireitos de
exportação desses generos, que, por tal modo embarcados,
tinham de ser transviados para o Estado Oriental, no trajecto
da embarcação pelo lHo Jaguarão, pelo que era mister não
comprehendel-os no manife>to do navio, lesando por outro
lado e de igual fúrma a Fazenda Provincial ;
Considerando que a multa imposta está na airada da Alfandega, pelo que a Thesouraria decidiu não tomar conheci·
mento do recurso p2ra ella interposto ;
Considerando que, em virtude de semelhante decisão, foi
lançado no processo original da apprehensão o termo de
perempção, o que niío obstante foi encaminhado o recurso
para o Tribunal do Thesouro ;
Considerando, finalmente, que, tanto no processo da appre·
hensão como na organização e julgamento respectivos, não se
deram as circumstancias do art. 764,, § :1.. o, do Hegulamento
de :19 de Setembro de 1860 e ordens expedidas a este respeito:
Hesolveu tambem o referido Tribunal não tomar conhecimento do recurso interposto pelo segundo dos recorrentes,
Joaquim de Souza Neves.

Gaspal' Silveira lllal'tins.

~' 635.-

FAZEXDA.-

E~I 21 DE SETE}IllflO DE 1878.

tJdderc o recur>o do um Fiel de armdzcm da'Alfantlega uo Hio de Janci'
ro tio dcq>acho da ln>pcctoria que o contlclnÍ1oÚ. a pagar o Yal<•r Llc
fJ dwpéos de lã snbtrahiúos de uma caixa.

l\linistcrio dos :l~ogocios da Fazcnda.~Hio de Janoiro c1ri
21 de Setemi.Jro.de :1878.
Commnnico a Vm., para os fins convertÍclites; qüc {oí
indeferido pelo Trilmnal do Tlwsouro :'iacional o recurso
interposto pelo Fiel de nrmazem Joaquim Leite de Castro dn
decisão dessa Inspectoria de 2~ de :Setembro de 187ü, que o
condemnou a pagar o damno causado aos negociante~~ Joaquim

li72
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Alvaro d' Armada & C.', com a subtr:~er;iio de 15 cha péos de
lã da caixa n." 7730, marca .T. A. A. & C, vinda de Hamburgo
no vapor allemiio Buenos-Ay1·es, c recolhido ao armazem
solJ a guarda c responsabilidade do recorrente.
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Sil·veira 1lfartins.- Sr.
Inspcctor da Alfandega do Rio de Janeiro .

. 636.- FAZENDA.- El\1 2i

DE SETEi\lDRO DE

1878.

r

lnJcfcrc o recurso do Hcymann & Aron a respeito tla intlcmnização tlo
Yalor de um fardo de linho crú, que, segundo allcgàram, f~i estra~ado
pelo cupim nos à.rinazcns da A!~~ndcga.
·

Ministcrio dos Neg-ocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
de Setembro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro N~cional o
recurso interposto por Heymann & Aron da decisão ucs~a
Inspectoria que negou-lhes a indemnização da importancia de
um fardo com tecido de linho crú. vindo do Havre no vapor
ll:londego c descarregado para o armazem n." H dessa Alfandcga, onde foi estragado pelo cupim, o mesmo Tribunal rcconhece.ndo que, pelos exames feitos por peritos naquellc
armazern, nenhum vestígio se encontrou de existir alli tal
insccto, e não estar provado que a avaria se désse por cqlpa
ou negligencia do respectivo Fiel, resolveu indeferir o recurso,
não obstante achar-se perempto ..
O quo communico a Vm. para seu conhecimento c Iin~
couvenientcs.
.
Deus Guarde a Vm.-·- Gasp(u· Silveira Martins.- Sr. In.spector da Alfandega do Rio de Janeiro.
·
.
~i

N. G37.- FAZENDA.- E~i 21

DE SETEMBRO DE

1878;

Defere um recurso ~obre •rcsÚtuiç:i'Lo de direitos \te uiais pagbs por timõ!
n;uthla <lc casimira apresentada a llespaclw como sin~ela, c que no acto
da ·eollf,~rcncla se recanlt"er:cu sei; dobrada.; mandando, porém, impdl' aos
recorrentes a multa de t 1/2 por cento.

Ministerio dos Ncgoeios da Fnenda.- Bio de
2i de Setembro de 1878.

J~nciro

em

Tell!lo sido presente ao Tribunal do Tlwsouro Nacional o
1·ccurso interposto por. Frederico Schilllid! & C .o ela dcci,ão
a
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dessa Inspe~toria de 12 de Março ultimo, que negou-lhes a
restituição dos dit·eitos que lle mais pagaram pela mercadoria
constante das amostras juntas, vinda do Havre no vapor
francez Ville de Rio de Janeiro, e submettida a despacho
pela nota n. o 4084 de il de Fevereiro do corrente anno
como casimira· de lã singela, sujeita á taxa de 215000 por kiIogramma, o mesmo Tribunal :
Considerando que os reeorrentes não possuindo amostras
do tecido, quando organizaram a nota para o despacho, classificaram-na como casimira singela;
Considerando que, no acto da conferencia interna, tendo
o despachante reconhecido que a casimira era dobrada, não
reclamou contra a dassificat:ão do despacho, antes com ella
concordou, visto que pagou os respectivos direitos segundo
a classifica~ão que dera ao tecido;
Considerando que depois .disso, e quando tinha de dar-se
sahida ao volume, foi que os recorrentes receberam as notas
do tecido, segundo allcgam, e tentaram a reclamação, quando
regular fôra produzil-a antes do pagamento dos direitos;
Considerando, porém, que do processo não se revela intenção frnudulenta por parte dos recorrentes, que com a
classiflca(·ão que deram no despadw sujeitaram-se a uma taxa
dupla da que cabia ao tecitlo;
Considerando, finalmente, que ]leio art. 18 in fine, do Regulamento de 20 de Abril de 1870, achantlo-se as mercadorins todas di!fercntcs lias declaradas na nota, sómente tem
Jogar o pag:unento dos direitos simples e mais a multa de
i i/2 por cento :
Resolveu deferir o recurso e mandar restituir aos recorrentes a difl"erença elos direitos, impondo-se-lhes a citada
multa, .visto constar do processo original, pelas informações
dos proprios Conferentes, o engano a que se referem os recorrentes, e dar-se portanto a hypothcse prevista na segund:;
p:1rte do art. 606 do Rep:ubmento de i9 de Setembro de !860.
O que communico a Ym. para os fins c:on venientes.
Deus Guarde a Vm.-Gasp(ll' Silveim Martins.- Sr. Inspector da Alfandega do Hio de Janeiro.

:\.

6:38.-FAZE~DA.-

E:\1 21

DE

SEl'E~IIJ!\0 DE

187S.

D~t

Jll't.nimenlo a um recurso, mandando 11ue a mcrr,<.Hloria a que a mc:;mo··
ctassil1c:ula. COlHO imHa~'Ü0 tlt~ l'ulha Llt~ J'lantlrc:', s.cja despachada t'Omo ferro IJ·~Üdo.
:->C rert·l'~',

i\Iini,;!l'i io tlos Ne~ocios lia Fncntb .- Hio !le .Tnneiro r-m

21 de Sctcmhro de Hlí8.

'l'cnllo ~ido pr ~ulle ao Trihun~l du Tlw:;ouro Nacional o
recurso illtcrpoõtu por LOJ'C'i e Lupc~ &. C.' da decisão dessa
,Decisüc' do ÜlíS.
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Inspectoria de 28 de Maio ultimo, que classificou como imitação de folha de Flandres, para pagnr 500 réis por kilogramma, a mercadoria constante das amostra~ que devolvo,
vinda do Havre na barca franceza Val de Saíre, e submettida a despacho pela nota n." 5. 5-'1,3 de 22 de Fevereiro
do corrente anno como ferro batido, sujeito á taxa de 200 réis
por kilogramma, o mesmo Tribunal resolveu dar provimento
ao recurso, e mandar que a referida mercadoria pague a
taxa do art. 9i9 da tarifa em vigor, conforme a classificação
dada pelos recorrentes, restituindo-se-lhes o que dt: mais
pagaram.
O qu_e communico a Vm. para seu conhecimento e fins
convementes.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveira Martins.- Sr. Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro.

N.639.- JUSTIÇA.-

EM

2i

DE SETEMBRO DE

i878.

Considera-se bem do evento o escravo, a respeito do qual não ba reclamação,
nem se sabe quú o seu verdadeiro senhor .
·

. 2. a Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio de
Janeiro em 2i de Setembro de 1878.
Illm. e Exrn. Sr.- Com o officio n.o 234o6 de i3 do corrente transmittiu V. Ex. cópia do que lhe foi dirigido pelo
Chefe de Policia relativamente ao escravo Genesio, preso na
casa de detenção de Nictheroy, sem que tenha havido reclamação nem se saiba, apezar dtts, ayeriguações feitas, qual o
verdadeiro senhor do mesmo Genesw.
EIU resposta declaro, que á vista das circumstancias até
agora conhecidas nito pódc aquelle escravo, nos termos dos
arts. 75 e 76 do Decreto n. o 5135 de 13 rle Novembro de
1872, considerar-se abandonado, e deve ser posto á disposiçito
do Juiz competente~ co ruo bem tle eYentp. (Aviso n. o 318 de
10 de Setembro do referido anno. )
Deus Guarde a V .. Ex.- La(ayette Rodrigues Pereim.- Ao
Sr. Presidente da Provinci~t do Rio dt~ Janeiro.

~75
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N.

6~0.-

FAZENDA.- EM 23 DE SETEMBRO DE i878.

Só com a entrega e posse da cousa. arrematada se pôde considerar consumada a. arrematação.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
23 de Setembro de i878.
Communico a Vm. que foi indeferido pelo Tribunal do
Thesouro Nacional, ú vista do disposto no nrt. 3i2 do Regulamento de :19 de Setembro de :1860, 0 recur:.'>o intr,rpo6to por
Thomaz Matheu~ da Rocha Coelho do acto dessa Inspectoria
qll:c mandou adjudicar a Faustino Jo;é do Amaral as 36
car~as da marca P H C, contendo 2.028 kilogrammas de chocolate em pães, que o recorrente arremalára em praça de 28
d~ Fevereiro do corrente anuo e pagára em i de Março,
VIsto haver Amaral neste mesmo dia offerecido 30!5000
sobre o ultimo lanço recebido, e mais uma terça parte da
sua importancia, e não estar ainda consumada a arrematação
com a entrega e posse da causa arrematada; devendo Vm.
mandar restituir, se lhe fôr requerida, a quantia recolhida
pelo recorrente, e entregar o chocolato ao segundo arrematante.
Deus Guarde a Vm .-Gaspar Silveira llfartins .-Sr. Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 6U.- FAZENDA--EM 23 DE SETEMBRO DE :1.878.
Indefere o recurso de Amaral & C.a da decisão da Alfandcga <JUe classificou
comÕ"casimira singela a mercadoria por ellcs ;,;-bmcLtiua a despach&
como IÍanella do lã.

JUinisterio dos Negocias da Fazenda .-Rio de Janeiro em
23 de Setembro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thcsonro Nacional o
recurso in ter posto por Am:.Jral & C." da decisão dessa Inspectoria de 7 de Maio ultimo, que cl:Bsificou como casi miras
singelas, para pagar a taxa de 28000 por kilogramma, a mercadoria constante da amostra junta, vinda de Hamburg-o no
vapor Argentina, e suhmcttida a despacho pela nota IU
l18íO de 23 de Abril do corrente anno como Jlanclla d1). ~~' ~
sujeita á taxa de fl\~00 por kilogramma, o mesmo Tribun~ ~. r1.l .~ ,
Vista a amostra da mercadoria, c parecer da commis~~\. ~\ '"
tarifa, que a julgou comprehendida na classificação ~.X.i..~ ·
da 1." parte do art. 6!8 da mesma tarifa, como o ~~"tfe o
art. 16 das respectivas preliminares; e
/ ..:.::J'
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Considerando que essa classificação já tem sido aàoptada
por diversas decisões do mesmo Tribunal como a mais apro·
priada ao tecido de que se trata, do que a de flanella ;
Consider~ndo que não é justo· que a mesma mercadoria
sofira taxa differente nos despachos de importação com pre ·
juizo dos que a pagarem maior ;
Considerando, finalmente, que a importancia dos direitos é
de 525nooo, e, portanto, superior á alçada dessa lnspectoria,
nos termos do .art. 33 ultima parte do Decreto n." 4508 de
20 de Abril de !870, e art. 3. o do Regulamento n. o MiM, de
24 de Dezembro do mesmo anuo:
Resolveu indeferir o recurso, por estar a decisão recorrida
de accôrdo com as que o dito Tribunal tem proferido.
O que communico a Vm. para seu conhecimento e fins
convenientes.
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Silveira Jllartins.- Sr.
Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N .. 6!.t:2.-GUERRA.-EM 23

DE SETEMBRO DE

i878.

Declara que as famílias dos Officiacs só tom direito á passagem, quando
os acompanham em aéto de serviço, cuja consequencia·· for<;ada c a mu·
dança de resitlcncia da mesipa família.

Ministerio dos Negocios da Gnerra.-lUo de Jnneiro, 23 de
Setembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Em officio n." 109 de ti de Agosto ultimo,
ponderando que o Aviso de Hi de Abril d{l !869 dispõe que as
Iamilias dos Officiaes sú têm direito á passagem quando os
acompanham em acto de servic;o, consulta V. Ex. se estão
comprehendidas uaquella hypothcse as famílias dos QuarteisMestres, quando estes vêm á capital receber os prets de seus
corpos.
Em resposta declaro a V. Ex. que os ditos quarteis-mestres,
ou qualquer Oflicial em identicas circumstancias, não devem
receber outras vantagcn~ nlém das qur, lhes competem, nos
termos das Inst.rucções d<~ 2'i: de Julho de 1H;J7, pelas viagens
realizadas dentro da mesma proYincia, por isso que o scrviç:J
a qne se refere o <1vü:o aci111a citado i.\ arpwllc qne tem por
conserttwncia forr~atla a mudanr;a de 1lomieilio da familin. por
transferencia de nns para outros Jog-ares. on de umas para
outras províncias, sendo que, qu3ndo os Olliciaes têm de viajar em servic;o proprio 1lc seus corpos, <lOS rpwcs devem vol. tar, não podem ser acompnnllados de farnilia em lacs diligP.n·

cias.

DECISÜES DO

GOVERNO.

477

Outrosim declaro a V. Ex. que, cumprindo ás Coliectorias
gcraes, á vista das disposições vi~entes, satisfazer o paga·
mento dos corpos e forças destacadas nas localidades em que
ellas se acham, a ida dos Quarteis-Mestres á capital para o
recebimento de vencimentos é desnecessaria c póde acarretar
graves inconvenientes e prejuízos ao Estado.
Deus Gmrde a V. Ex.-Marquez do Herval.-Sr. Presidente da Província de Mato Grosso.

N. 64,3.- GUERRA.- EM 24, DE SETEMBRO DE 1878.
Approva o acto pelo qual a Presid-cncia da Província do Pará mandou cOn·
vocar um cidadão com as condições de elegível para substituir o Parocho
em uma Junta de alistamento, na falta de sacerdotes e eleitores.

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 24. de
Setembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Communicando V. Ex., em ofilcio de
20 de Agosto proximo findo, sob n.o !43-, que, por não haver
na parochia de Nazareth, nem nas circumvizinhas, eleitor
algum para substituir na Junta de alistamento militar da
mesma freguezia o respectivo Parocho, que se achava enfermo,
estando tambem impedido por identico motivo outro sacerdote
alli existente. resolvêra autorizar a Presidencia da referida
Junta a convocar um cidadão, com as condições de elegivel,
para servir de terceiro membro da dita Junta, declaro a
V. Ex. que é approvado o seu acto.
Deus Guarde a V. Ex.-Marqttez do Herval.- Sr. Presidente
da Província do Pará.

N. G!J,4,.-GUERRA.- EM 21, DE SETEMBRO DE 1.878.
Declara que a ,-inda de Officiacs com destino á Escola Geral de Ti1·o do Campo
Grande só deve reali?.ar-se até Janeiro de cada anno, e a aubstituigão de
qu-:l\quer Offioial até Maio seguinte.

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 2g, de
Setembro etc 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio n. o 7296 de ig,
do corrente, em que V. Ex. communica que, começando em
breve os exames na Escola Geral de 'l'iro do Campo Grande_,
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mandou addir ao ! . o batalhão de infantaria o Alferes do 13. o
da mesma arma Olívio Hermano Cardoso, que veiu substituir
naqu.ella escola o Tenente Pedro José de Lima, que foi nomeado Ajudante de ordens da Presidencia da Provincia do
Piauhy, declaro a V. Ex. que o dito Official deve seguir para
a mencionada escola, afim de aproveitar o ensino pratico,
cumprindo que se faça publico em ordem do dia do Exercito,
conforme V. Ex. propõe no final do alludido officio, que a
vinda de Officiaes com destino á indicada escola deve realizar-se até Janeiro de cada anno, e que a substituição de
qualquer Official só póde effectuar-se até o inez de Maio
seguinte.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez do Herval.- Sr. Conselheiro Ajudante General do Exercito.

N. 6!,5.-GUERRA.- EM 26: DE

SETEMBRO DE

!878.

Recommenda nos Ar~_enaes de Guerra das provincias a remess~ regular dos
mappas de carga descarga de todo o armamento e mais objectos alli eliltentes, concernentes ao material do Exercito.

e

(Circular aos Presidentes das Províncias do Pará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul e Mato ~rosso).
Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 2!i, de
Setembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Tendo .o Arsenal de Guerra dessa província deixado de remetter a esta Secretaria de Estado o_s
mappas de carga e descarga de todo o armamento c mais
objectos concernentes ao materinl do Ex.ercito, expeça V. Ex.
as necessarias ordens, para que o Director daquelle estabelecimento fa~a regularmente Si>mdhante remessa, nos termos
do art. 4. o das InstrucGões de 12 de Janeiro de 1861, publicadas na Ordem do Dia n." 236 de 22 do mesmo mez e anno,
sendo os referidos mappas organizados conforme os modelos
que acompanham o Aviso Circular de 26 de Outubro de 1854,
publicado á pagina 202 da collec(/ão dos_ netos do Governo
desse anno.
Deus Guarde a V. Ex:.-1rfarquez do llerval.-Sr. Presidente
da Província de ....... .
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N. 646.-FAZENDA.-EM 24 DE SETEMBRO DE :1.878.
As nomeações para

c~mmissões

militares .são isentas de emolumentos.'

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

24 de Setembro de :1.878.
Sirva-se V. S. mandar restituir ao Vice-Almirante graduado Barão de Iguatemy a quantia de :1.20~000, importancia
dos direitos que pagou nessa Repartição pela nomeação de
Director da Escola de Marinha, visto serem isentas de en~o
lum(lntos as commissões militares, conforme declarou o Aviso
expedido a essa Repartic,;ão em 21 de Março de 1876.
Deus Guarde a V. S.f....Gaspar Silveira Martins.-Sr. Administrador aa Recebedoria do Rio de Janeiro.

N. 64:7.- FAZENDA.- El!I 24 DE SETEMBRO DE :1.878.
Dá provimento a um recurso de decisão da Thesouraria de Pernambuco,
confirmatoria da da Alfandega, que recusou po'r excesso de prazo, um certificado de,'descarga dé-niíircadorias reexportadas,' e sujeitou-as a direitos
em dobro por se ter reconhecido na conferencia do manifesto uma dilferença para menos.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

24: de Setembro de i8i8.
Gaspar Silveira, Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, comrnunica ao Sr. Insoector da Thcsouraia
de Fazenda da Província de Pernambuco que foi presente ao
mesmo Tribunal o recur'o transmittido com o seu officio
n. o 73 de 9 de Maio de 1877, interposto por H. Burle & Comp.
da decisão da Alfandega da cidade do Recife, que negou-lhes
a restitui~ão da quantia de H9~04á,, proveniente de direitos
em dobro que lhes foram exigidos, por não terem apresentado
dentro dos prazos marcados o certific:1do da descarga de
diversos volumes que importaram de Genova no vapor italiano Rio Grande, e remetteram nesse navio para a Bahia c
Rio de Janeiro, mediante termo de responsabilidade ; e ter- se
reconhechlo na conferencia do manifesto urna differimça para
menos de dez resíeas de alhos ; e que o mesmo Tribunal :
Considerando que, á v.ista do art. q,23 do Regulamento de
19 de Setembro de 1860, irregularmente foram cobrados
direitos em dobro de toda a mercadoria constante do mencionado termo, quando a falta de apresentação do certifieado
de descarga no prazo fixado, só importava a cobrança dos
direitos relativos ás mercadorias não descarregadas;
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Considerando que os recorrentes, depois de vencido o prazo
da prorogação que obtiveram, apresentnram o dito certificado,
e pediram a restituição dos direitos que tir.ham pago, no que
foram desattendidos:
·
Resolveu dar provimento ao recurso, não sú para ~er
aceito o certificado de que se trata, e annullado o termo de
responsabilidade assignado pelos recorrentes, mas tambcm relevados estes da multa de direitos em dobro, attenta a insignificancia dos direitos a que estavam unicamente obrigados
pela falta de descarga das dez resteJs de alhos ; cobrando-selhes, porém, a titulo de multa o juro pela reforma do dito
termo, de accôrdo com a Ontem n. o 85 de 5 de Março de 1871.
Gaspar Silveim Martins.

N. 64B.- FAZENDA.- EM 2/i DE

SETE~mno

DE 1878.

Não é permittida a transferencia dos Iinos de um negocia~te ou firma
commercial para outros, sejam ou niio cessionarios dos antecedentes,
senão no caso de acharem -se os livros em branco, ou apenas com os
termos de abertura c encerramento, numerados e rubricados.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
24. de Setembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Tendo o Thesonro Nacional declarado á Thesouraria de Fazenda da Província de Mato Grosso
pela Ordem de 4 de Janeiro de 1866, a que se refere
a Junta Commercial da cidade do Recife no incluso oftlcio
de 27 de Junho do corrente anno: remettido com o Aviso
de V. Ex. de 16 de Julho ultimo; que não se devia permittir a transferencia de livros de uns commerciantes ,
que em parte delles houvessem feito sua cscripturação, para
outros continuarem a de seus neg-ooios na pal'le aind~· aproveitavel de taes livros> e não se alleg-ando na cons-ulta que
faz aquella Junta materia nova que induza a revog-ação da
referida declara~ão; cumpre-me responder a V. Ex. que
daquelles livros em que já houver escripturação do negociante ou da firma commercial a que em primeiro Jogar
tenham pertenddo não se deve permittir a transferencia para
serem aproveitadas as rolhas nínda em branco por outros
negociantes ou firma ~ocial, sejam ou não cessionaríos do
antecedente, seja qual fôr o título por que tenha sido adquirida a propriedade de taes livros.
A transferencia de livros em tal caso, além de não .ser
expressamente ·autorizada no Codigo Commercial, e antes
parecer contrariá á disposição do art. H combinado com o
art. :l3 do mesmo Codigo, tenderia a prejudicar os interesses
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fiscaes, permittindo aos que a obtivessem furtarem-se ao
pagamento do imposto, e por outro lado estabelecendo uma
nova fórma de restituição delle, em caso nãu previsto, e em ,
que, p~rtanto, niio seria admittida, quando pedida fosse pelos
meios regulares.
Pelo que toca, porém, aos livros que se acharem todos em
branco, ou sómente com os termos de abertura e encerramento, numerados e rubricados, poder- se-ha autorizar a
transferencia, convindo porém que a autoridade a quem
competir fiscalisal-os faça constar a transferencia e a _razão
que a motivou em termo lançado na folha em que estiver o
de abertura.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira Martins.- A'
S. Ex. o Sr. Laf:lyette Rodrigues Pereirn.

N. 649.- FAZENDA.-EM

~4 DE SETEMBRO DE

i878.

Di provimento a um recurso de decisão da Alfandcga que sujeitou a novo·
pagamento de direitos de ,importação' duas -pipas com vinho, reenviadas
de Paraty, para onde tinham sido d'aqui remetidas.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
24 de Setembro de 1878.,
Communico a Vm. para os fins convenientes, que, tendo
sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o recurso
interposto por Vianna & Carneiro da decisão dessa Inspectoria
de 4 de Maio ultimo, que os obrii'OU ao pagamento de 'direitos
de importação de duas pipas com ,vinho, marca J. F. P. S.,
que sendo remettidas para Paraty, no vapor nacional Paratyense, em 22 de Outubro e 2 de Novembro do anno passado,
ao negociante José Francisco Pinto dn Silva foram reenviadas
aos recorrentes pelo mesmo vapor no dia 7 de Novembro, o
mesmo Tribunal:
Vistas ns certidões apresentadas pelos recorrentes, das
quaes consta que as duas pipas foram despachadas nessa Alfandega para Paraty, na Província do Rio de Janeiro, d'onde
foram reenviadas para a mesma Alfandega por cabotagem ; e
Considerando que, pelo 3rt. 7. • do Decreto n. o 45!0 de 20
de Abril de 1870, ús en!bnrcações de cabotagem servirão de
manifesto as guias· o·~ cópias dos despachos, que são enviados
:is .Mesas de H.end~s dos portos a que se destinam as mesmas
embarcacões ·
Considerando qlle as duas pipas de vinho regularmente d~-~-:::-:-pachadas, como se prova pela certidão ua Mesa de Hen .
e ", S~. :1 ~f?
Paraty, estavam degpaehadas para consumo, e ne
:o.u· v'
,..~
mouo podiam ser remettidas por essa Alfandeg5J?íí,ki'K~\·inna
Decisões de 1878.
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Mesa de Rendas não habilitada para despacho de mercadorias
estrangeiras; .
Considerando que, do manifesto do vapor Paratyense-consta
terem as ditas pipas sido reenviadas e despachadas por cabotagem para essa Alfandega ;
·Considerando, finalmente, que não devem ter applicação ao
caso de que se trata, o que determina o art. 4•. das disposições
preliminares da tarifa,. a respeito de mercadorias nacionaes
ou nacionalisadas, que se;n despacho vão de uns .pflra outros
portos alfandegados, não sendo como não é porto alfandegado
o de Paraty:
Resolveu deferir o recurso, e mandar despachar as referidas
pipas sem pagarem outra vez direitos de consumo.
Deus Guarde a 'vm.- Gaspar Silveira Martins.- Sr.
Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 650.- FAZENDA.- EM

24_DE SETEMBRO DE

:1.878.

Dá provimento a um recurso de decisão da Alfandegada Bahia, que mandou
despachar por factura, cobrando-se direitos- ém dobro; certo tecido de linho e algodão, pelo facto de ter listras de côr.

l\finisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
_2!J, de Setembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província da Bahia que foi presente ao mesmo
Tribunal o recurso transmittido com o seu officio n. • f33 de
27 de Dezembro de :1.877, interposto por DnttoiJ. Brothers da
decisão da Inspectoria da Alfandega da dita provineia, que
mandou despachar por factura, cobrando-se direitos em
dobro, pelo facto de ter listras de cúr, o tecido contido em
tres caixas ns. 9118 a 950, que submctteram a despacho pela
nota n. o 120 de 19 de NovemiJro dnqnelle anno, como •de linho e algodão de mais de 8 até f2 fios, • para. pagar a taxa de
800 rs.o kilogramma, na fúrma de !lrt. 663 da tarifa em vigor ;
e que o mesmo Tribunal:
Considerando que a imposição dos direitos em dobro, eomo
multa para o Confereate, na importancia de !22!5~38, não
tinha razão de ser, porqnr.nto o tecido fôra bem clnssificado
pelos recorrentes, e d:J facto estava sujeito á mencionada
taxa com o ab:1timento de !O 0 /o, como tem o Thesonro decidido em casos irlenticos;
Considerando que, além da indevida classificação, foram
preteridas as formalidades que, seg:undo o art. 16 das disposições preliminares. da tarifa, deviam ser observadas, si a
mercadoria fosse omissa, e não podessJ ser comprehendida
na citada tarifa.;
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Considerando que, ainda quando fosse cabível o processo
de assemelhação, não era caso de se impor a mUlta de direitos
em dobro por differença de qualidade;
Considerando que, dadas est:!s irregularidades, é admissivel
o recurso de revista :
Resolveu tomar_ conhecimento do recurso de que se trata,
e dar-lhe provimento, afim rle ser a mercadoria em questão
class:ticada no art. 66{) da tarifa em vigor, e se restituir aos
recorrentes a itr~portancia da multa que indevidamente lhes
foi imposta.

Gaspar Silveira J[artins.

N. 65i.- FAZENDA.-EM 2(1. DE SETEMBRO DE !878.
Sobre um recurso relativo á classificação de mercadoria, de que o Tribunal
do Theiouro tomou conhecimento, sómente para applicar ao caso a disposição da ultima parte do art. !.8 do Regulamento de 20 de Abril de 1870.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
24 de Setembro de :1!:!78.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspector da· Thesouraria de
Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul que
foi presente ao mesmo Tribunal o recurso transmittido
com o seu oftlcio n. • 4 de 20 de Janeiro de i877, interposto por Henrique Fraeb, da decisão da Inspectoria da
Alfandega d~ Porto-Alegre, que mandou classificar no art. 580
como • pannmho lavrado com mescla de seda » para pagar a
taxa de i~500, com o augmento de 30 Ofo, na fórma do art. 15
n.• õ, das disposições preliminares da tarifa em vigor, o
tecido que suiJmetteu á despacho pela nota H. 0 iti.í6 de 26 de
Dezembro de :1876, eomo • riscados de algodão até :12 fios,
com mescla de seda, , sujeito á taxa de 780 rs. do art. 587 da
citada t~rifa ; e o mesmo tribunal:
Considerando que regularmente procedeu aquella Inspectoria quanto á cl~ssificatíío do tecido de que se trata;
Considerando, porém, "que toda a mercadoria submettida a
despacho era de qnahdade diffc;·cnte da declarada em a respectiva nota, dando-se, portanto, a i1ypothese da ultima parte
do nrt. 18 do Regulamento de 20 de Abril de 1870 :
Hesolveu to:t:àr c~nhecimento do re.curso, unicamente para
o fim de ficar o teddo em questão sujeito aos direitos simples,
e obrigado o reconente ú multa de 1 1 /~ 0/o; restituindo-selhe a diíl'erença que de mais pagou.

Gaspar Silveira ltlartins.
~~
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N. 652.-FAZENDA.-EM 2q, DE SETE:<!IBRO DE :l878.
Confirma a classificação do cassa de algodão estampado:· dada na Al~dega
do Pará
tecido que Barboza Irmão &. Comp. submetteram a despacho
como ll!orim est;,.mpado não esp ,ecificado.

ao

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
2q, de Setembro de :1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província do Pará que o mesmo Tribnnal resolveu
negar provimento ao recurso transmittido com o offi:::io n.o
:18 da Alfandega da dita província de 27 de Fevereiro ultimo,
interposto por Barboza Irmão & Comp., da decisão darespectiva Inspectoria, que mandou classificar no art. 550 da
tarifa em vigor como • cassa de algodão estampado » para
pagar a taxa de 2#500 o kilogramma, o tecido que os recorrentes submetteram a despacho pela nota n. 7638 de 8 de
Janeiro do corrente anno, como • morim estampado não especificado • para pagar a taxa de :1.15200 do.art. 578 da citada tarifa;
visto ter sido a mercadoria de que se trata bem classificada
no primeiro dos mencionados artigos.
Gaspar Silveira Martins.

N. 653.-JUSTIÇA.- EM 2q, DE SETEMBRO

DE

1878.

Sobre vencimentos de Official da guarda urbana no caso de licença.

L• Secção.- Ministcrio dos Ncgociosda Justiça.- Rio de
Janeiro em 2~ de Setembro de :1878.
Na inclusa folha dos vencimentos dos Officiaes da guarda
urbana, durante o mez de Agosto, abonaram-se os vencimentos integraes ao Tenente Heleodoro Avelino de Souza
Monteiro, o qual desde 5 de Julho ultimo entrou no gozo da
licença de 60 dias, com o soldo por inteiro, concedida por
Portaria de 3.
Esse abono importou excesso de pagamento, porquanto,·
nos termos da portaria, o dito official não tinha direito :í gratificação de exercício, que não lhe podia ser concedida em
vista do art. 2. o § a. o do Decreto n. o 6857 de 9 de Março
deste anno, mns· apenas ao soldo e etapa, a qual, na conformidade das leis militares, applicaveis ao caso, não se desconta, quando as licenças são dadas para tratamento da saude.
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Devolvendo, pois, a folha, recommendo a V. S. a far;a corrigir, ordenando que o Official restitua a gratificação de exercido, que indevidamente recebeu no me.z de Agosto_;_ e como
em Julho deu-se o mesmo facto, cumpre que no primeiro
pagamento se desconte áquelle oflicinl a gratificação recebida,
o que nesta data communico ao l\linisterio da Fazenda.
Deus Guarde a V. S.- Lafayette Rodrigues Pereim.- Ao Sr.
Dr. Chefe de Policia da Côrte.

N. 654.- JUSTIÇA..

E~I

25 .DE

SETEMBRO DE

f878.
.

Declara que as reformas, transferencias c aggregaçües de Officiaes da ~;uarda
nacional não dependem tia definitiva reorganizarão desta. ----·

3." Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro em 25 de Setembro 'de !878.

Illm. e Exm. Sr.- Em officio n. • 31 de 5 de Junho do
corrente anno submr,tteu V. Ex. á approvação do Governo
Imperial a Portaria de 4 do mesmo mez, pela qual declaroa
de nenhum effeito as nomeações, reformas, aggregações c
transferencias feitas antes de reorganizada a guarda nacional
nessa província, de conformidade com a Lei n. • 2395 de iO
de Setembro de 1873 e Decreto n. o 5573 de 21 de Março de
i87q,,
Approvo o procedimento de V. Ex. na parte relativa iis
. novas nomeações e promoções, e declaro, para os Iins convenientes, que as reformas, aggregações c transferencias de
Officiaes de uns para outros corpos não dependem de reorganizarão da referida guarda, nem estão comprehendidas nos
Avisos de 29 de Janeiro e 15 de l\Iarço ultimo.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodl'igu.es Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Amazonas.

N. 655.- FAZENDA.h~<ldcrc

EAI

2:i

DE SIHEMBRO DE

1878.

o recurso sobre muHa tle direitos <;m úobro por diiTercn~a de
quantidade· enconlrada. em uma caixa ele mercadorias.

Ministcrio rlos Ne!!:ocios da Fnzenda. 25 de Setembro de Í878.

Hio de .Taneiro em

Communi~;o a Vm. , para os fins convenientes, que, tendo
sido presente ao Tribunal do Thcsouro Nacional o recurso
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interposto por Cassiano & Irmão da decisão dessa lnspectoria
que os multou em direitos em dobro pela tlifferença de quantidade encontrada na caixa n. o 21J., marca C & I, vinda do
Havre no vapor francez Rivadavia, e submettida a despacho pela nota n. 0 1538 de 6 de Junho do corrente anuo, o
mesmo Tribunal :
Considerando que, com quanto o despachante houvesse denunciado o accrescimo antes tle começar a conferencia, todavia
a distribuição do C'..onferente já tinhll sido feita, dando-se por
tanto o ca~o previsto no art. 45 ao Decreto de 31 de Dezembro de 1863, que torna inaccitavel a declàração nos actos ele
busca, exame e conferencia, como já foi deciditlo pela Ordem
n. o 223 de 8 de Maio de 1869 além de outras:
.
.Resolveu sustentar a decisão recorrida e indeferir o recurso.
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Silveira Martins.- Sr. Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 656.- FAZENDA.- EM 25 DE SETEIIIBRO DE i878.
Di provimento a um recurso concernente ao despacho de 11ma partida
de riscado de algodão com mescla de seda, mandando :restitui.f-os·
direitos de mais pagos~ em consequencia da classificação da Alf'a_~dega.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-- Rio de Janeiro em
25 de Setembro de !878.

,.

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Haupt Gebrúder da decisão dessa Inspectoria de 16 de Julho do anno passado, que classificou
como riscado de alg-odão lavrado com mescla de seda, para
pagar 1~500 por kilogramma, a mercadoria constante da
amostra junta, vinda de Hamburgo no vapor allemão
Bahia e submettida a despacho pela nota n. o 3H5 de 5
de Abril do mesmo anuo como riscado de algodão com
mescla de seda, sujeito ú taxa de 900 réis do art. 587 da
tarifa com o augmento de :30 °/,, o mesmo Tribunal resolveu
deferir o recurso, visto ter a referida mercadoria sido bem
classificada pelo rceorrenk, a quem deverá. ser restituída a
importancia dos direitos qnc de mais pagou.
O que communico a Vm. para seu conhecimento
fins
convenientes.
·
·
Deus Guarde a Vm.- G,aspar Silveira Martins.- Sr. Inspector da Alfandcga do Rio de Janeiro.

e
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N. 657.- FAZENDA.- EM 25

DE SETEMBRO DE

i878.

Provimento de um recurso contra a classificação dada na Alfandega a
,, rendas\que já têm sido despachadas, por decisão superior,:Cõmo de
ponto de crochet.
-

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
25 de Setembro de :1878.
Commnnico a Vm., para os fins convenientes, que, tendo
sido presente ao Tribunal do The,;ouro Nacional o recurso
interposto por Hevmann & Aron da uecis~o dessa Inspectoria
de 4 de Junho do "anuo passado, que classificou como rendas
de ponto de cluny, para pagar a taxa de 1.2~000 por kilogramma, a mercadoria constante da amostra junta, vinda
do Havre no vapor francez Portena e submettida a despacho pela nota n. o 2229 de 22 de Maio do dito anno como
rendas de algodão de ponto de crochet, sujeita á taxa de
3~000 por kilogramma, o mesmo Tribunal:
Considerando que ás rendas de que se trata não cabe a
cl3:s~ificação dada por essa Alfaodeg-a, por ficarem assim
suJeitas a uma taxa pesada ;
Consi<lerando que em questão identica, que motivou o
recurso de Camillo de Moraes & C. a da decisão da mesma
Repartição, já foi resolvido peio Aviso de iO de Setembro do
anno passado que rendas iguaes fossem consideradas como
de ponto de crochet para pagarem a taxa de 3p000 por kilogramma:
Resolveu dar provimento ao recurso, e mandar restituir
aos recorrentes o que de mais pagaram.
Deus Guarde a Vm . - Gaspar Silveira !Martins.- Sr. Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro.

N. í.i58.-:-FAZENDA.- EM 26

OE SETEMBI:O DE

!878.

Pcrmitte, em pro,·imcnto de recurso, (1uc sejam at.lmittiJ.os a despacho na.

AlfanJega do Pará, uns casti,.acs Je Yitlro com cruzes, representando a
figõfa de Ch ris to.

Minister·io dos Nef!:OCios da Fazenda. - Hio Lle Janeiro t'lll
2G de SeterniJro ue 1878.
Gaspar Silveira Martins. Presidente do Tribunal do Thesouro Nacion:Jl, communiéa no Sr. Inspcctor tla Thesouraria
de Fazenda da Provineia do Pará que roi presente ao mesmo
Tribunal o recurso transmittido com o seu officio n." 26 de
:17 de Abril ultimo, interposto por Charles Emery da decisão
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da Alfandega da dita provincia, que julgou no caso de serem
inuti\isados, como comprchendidos no art. 8. 0 , § i. o, das
disposições preliminareR da tarifa em vigor diversos castiçaes
com cruzes, representnndo a ligura de Christo, que, entro
outros objectos, submetteu a despacho em H de Março uo
corrente anno ; e que o mesmo Tribunal :
Considerando que os castiçaes de que se trata são de vidro
ordinario, cqm a fórma de uma cruz grosseiramente moldada;
Considerando que o Bispo Diocesano, ao qual aquella Alfandega consultou, não foi de opinião que tae,; objectos eram
offensivos á religião do Estado, m~s limitando-se a ponderar
que attentos os costumes do povo, achava muito inconveniente
o despacho desse~ objectos ;
Considerando que o citado art. 8. o, § L •, sómente prohihe
o despacho de qualquer csculpturn, pintura ou lithographia
obscena ou offensiva á I;eligiào ou it moral c aos bons costumes, e no § 2. o v éda o despacho de qualr1uer artefacto cujo
uso c applicação esteja naquclles casos;
Considerando que os objectos submettidos a despacho pelo
recorrente não se acham em taes condil;õcs, e que, portanto.
rontra disposição expressa na lei foram mandados inutilisar;
veritlcando-se deste modo irregularidades á vista das quaes,
nos termos do art. 761, §L 0 , do Regulamento das Alfandegas,
é admittido o recurso de revista ;
Rcsoiveu dar provimento ao recurso, para o fim de serreformada a decisão recorrida, c admittido o despacho pretendi de
pelo recorrente.
Gaspar Silveira .Llfartins.

N.

659.-FAZENDA.-E~l

27

DE SETE1IBRO DE

:1878.

'!'rala de um recurso sobre a taxa uo i@.I!.QSLo de Lr<msmissão cxi~ida pela
compra de Ulll prcdio pam conversão de Uoto rcceiJiUO Clll dinheiro.

Ministerio dos Negocios da Faze mia.- H.io de Janeiro em
27 de Setembro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacionnl o
i·ecurso interposto por C:Jrlos Torres Rangrl da decisiio de
V. S. de 2 do corrente mcz, que o obrigou ao pagamento de
6% sobre o v:Jior de i5:000BOOO, correspondente ao predio
da rua do Torres n.o He, que arrematou <'Til praça do Juizo
de Orphãos da 2." vara em 5 de Fevereiro ultimo parn n·. presentar o dote de snn mulher D. Luiz a Hnphaela Laml.Jcrt
Hangcl, a quem sua mãi D. Josephina J:mi:Jin LamberL uotuu
· com aquella qttat1tia em dinlleil'o recebido pelo recorrétite:
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para ser convertida em immoveis inalienaveis, visto entender
o recorrente que sendo o valor empregado na acquisição do

predio a importancia do dote, quando muito poder-se-hia dar
u subrogar-ão, e neste ca;;o só teria de pag-ar o imposto na
l'<Jzão de 2" %, porque sendo unicamente depositario do dinheiro dado em dote ú sua mulher, fez acquisição desse
prcdio para ter log:::r a conversão, como exigia o contr<Jcto
ante-nupcial, o mesmo Tribunal:
·
Considerando que embora tivesse o recorrente comprado o
dito predio sem condição alguma e sem haver requerido previamente ao Juizo que o ia arrematar para constituil-o bem
dotal de sua mulher, segundo a obrigação rcsultnnte do
contracto malrimoninl ;
.Considerando qu2 a operação de que se trata não é uma
darão in solutum, como julgou V. S., porqt::e esta prcsuppõe
a existencia de divida que tem de ser solvida, e que nem o
recorrente era devedor a sua mulher do dote, nem a compra
da casa e a subrogação para ella do mesmo dote importa
d<Jr:ão para solução uc alguma di vida;
Considerando que a circumstancia de S8 ter estipulado ll<l
escripttua ante-nupcial, que a importancia do dote seria convertida em immovei~ inalienaveis, não impede qur~ o acto da
transfercncia desse mesmo dote para o predio de que se trata
se considere subroga:ão, sujeita ao respectivo imposto;
Considerando que o tlote póde constituir-se em bens moveis,
semoventes e immoveis, c em qualquer tempo ser subrogado
para outros bens da mesma ou de outra categoria, podendo
tal subrogacão ser logo estipulada na escriptura de constituit•ão, OU ser COilS2CJUencia de 8CCÕI'UO posterior entre OS
conjng-es, caso em que é indispensavel a licen~~a <lo Juiz de
Orphãos, em razão das circumstancias em que a lei consider:.:
a mulhcl':
Besolveu uar provimento au rccUl'su, alim de ser reformada
a decisão recorrida c arrecadatlo o imposto de 2 o/o.
O que communico a V. S. para seu conhecimento c lins
convenientes.
Deus Guarde a V. S.-Gaspw· Silveirn i1Iartins.-Sr. Administrador da Recebedoria llo Rio de Janeiro.

~-

Declara

liüO.-GUEH.H_\.,-E.\1 '27 DE SETE.Ili!UO

qu~J

DE

1878.

aos Officiae:; empregados em scrvit;o::; não tlcsignatlos em lei
~:ompGtem ::;oldo, etapa c adtticional.

:\linisterio dos Neg·ocios da Guena . - Hio de Ja1wiro, 27 th•
S<'tembro de 1878.
D:Jclaro a Vl1l .. \l]l'a ~l~U cunlleeilucutu e tino; t:onvenicntes,
'I J.c ao Teneute-Ccrone! Jo corpo de estado- maior úe 2." classe
.L~.: .. i01.~~s :.!~

lSiS.

C:!

(1.90
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Pedro Guilherme Mayer, que se acha á disposição-do commando da Escola Militar, devem ser abonndos soldo, etapa e
addicional, vencimentos estes que competem aos Ufficiaes em
serviços não designados.
Deus Guarde a Vm.-Marquez do Herval.-Sr. Inspector
·
da Pagadoria das Tropas da Corte.

N.; 66i.- JUSTIÇA.- EM 28 UE SETEMBRO DE 1878.
Sobre a requisição de força da

g~ardauacional

por um Juiz de Direito.

3. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro em 28 de Setembro de 1878.

Illm. e Exm. Sr.- Em officio de lO do corrente particiV. Ex. que, por Portarin de 2lJ, de Agosto ultimo,
suspendêra do exercício do respectivo posto, por tempo indeterminado, e vai mandar sulnnetter a conselho de disciplina,
o Coronel Manoel Jacome Bezerra de Carvalho, Com mandante
Superior da guarda nacional do município de Boa Vista, por
ter reunido força do seu commando, em virtude de requisi·
ção do Juiz de Direito interino, quando só o podia fazer á
requisição da competente autoridade policial.
Approvando o referido acto, aguardn o resultado daquellc
conselho.
Deus guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereim.- Au
Sr. Presidente da Província de Pernambuco.
})OU

N. 662.- JUSTIÇA.- EM 28

DE SETE~1BRO DE

:1.878.

Os vencimentos dos Commandantes de dislricto da guarda urbana dividem·
se em soldo, gratificarão de cxcrcicio

c-

Ctapa.

4.• Secçiío.- Ministerio dos Ne:.torios da Justi<;a.- Rio de
Janeiro em 28 de Setembro de 1878.
Declaro a V. S., em resposta :~o oiTicio de 21 do corrente,
que, comquanto as tnbellas annexas aos Decrftos n .os 3598
de 27 de Janeiro de :1.866 e 5i2lJ, de 2 de Outubro de 1873
mencionem englobadamente os ven<'imentos dos Commnn<lantes d1' districtos dn guarda urbana, cumpre todavia reg-ular a distincção llelles pela que é feita para o corpo milila'r
de policia na tabella annexa ao Decreto n. o 5~25 de 2 de

~9i
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Outubro de 1873; porquanto, segundo o art. 14. do Decreto
n. o 3598, os vencimentos dos referidos Commandantes são os
mesmos dos Tenentes daquelle corpo, e seguem portanto a
di\·isão estabe!ecida, já prev:sta pelo Aviso de 10 de Maio de
1867, e indispensavel para a observancia da regra geral que
não permitte <lOS licenciados a gratificação de exercício ( D~
creto n. o 6857 de 9 de Março de :1.878 art. 2. o § 3. o combinado com o art. :1.0 ).
Deus Guarde a V. S.- Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Dr. Chefe de Policia da Curte.

N. 663.- JUSTIÇA.-

E~l

28

DE SETEMBRO DE

:1.878.

Rcsol>e sobre um caso de desannexação de officios de justiça.

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da J ustica.- Rio de
•
Janeiro em 28 de Setembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Com o officio de i O do corrente transmittiu V. Ex. o requerimento de Eduardo Antunes de Albuquerque Mello·, talJellião ue notas e escrivão do crime, jury e
das cxecu(·ües cri;11inat~s do termo de Cimbrcs, reclamando
contra n Lei Provincial n.o 12~1 de 7 de Junho de :1876, que
tornou pri •ativo o primeiro daquclles ollicios.
·
Em resposta dctlaro que n~o prot:edc a reclamação á vista
da doutrina cunsngrada no Aviso de J de Outubro daquelle
anno e outras dcc;bõe:; ; cabendo, entretanto, ao serventuario,
n<1 conformidaue desse a\·iso c do de n. o 383 do 1. o dG
SelemiH·o de !865, o direito de opç:lo por um dos ollicios
clesannexados.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rod1·igues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 66t.,.-GUERRA.-Ellf

30=DE SETEMBRO

DE)878.

Declara que a falta úe provisão não é motivo para o Parncho deixar de
funccionar na Junta de alistamento mtlitar.

:Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro. 30 ru..~===:-::~
Setembro de i878.
·
:. ~ . ;,
1'\ \.. \"~ v.··''-.,. ~·
~ 'u"' J
.,..,
Illm. e Exm. Sr.- Em officio n. o 21 de ~ -t~~nie
communica V. Ex. que, tendo o Presidente da,. /~'de alis/ ~v

/i ..::::::
::c

ç)-?,

~<:; ·~

Y>"'' /
·:~~ ·. - ~ ')~~~-"'~~--~
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. tamento militm· da freguezia de S. José do Queimado, nessa
província, participado que deixára de reunir a dita Junta,
por achar-se sem provisão o Parocho daquelln freguezia, c
não haver eleitor para substituil-o. cleterminára ao referido
.Juiz de l'az que quanto :mies reunisse a mencionada Junta c
convidasse o me,; mo Paro c ho para func.cionar, porque a falta
de provisão não o impossibilita desse serviço na <JUalidade de
sacerdote.
Em resposta declaro a V. Ex. que fica <tpprovndo o seu
acto, visto achar-se de accôrdo com a doutrina da ultima
parte do § L o do art. H do Regulamento de 27 de Fevereiro
de 1875.
Deus Guarde a V. Ex.-llfarq!teZ do Herval.- :::.r. 1'1 es1dcnte
da Província do Espírito Santo.

N- 665.-GUEHHA.-,EM 30

DE SETEMill:O DE

1878.

'
l'ixa
a <JUanlia uc 39,)000 para a; dcspC%as do cnlcrramcnlo Jc Catl~lcs e
so)Jauos particulares.

Ministerio dos· Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 30 de
Setembro de :1.878.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu eonhecimento
c 1ic1s convenientes, que d'ora em diante a despeza a fuzer-~e
ne~ta Côrte com o ehterramento de Cadetes c soldados particulares não deve' excéder tle 39~000.
Delis Guarde a V. Ex.-Marquez do llerval.-Sr. Conselheiro
Ajudante General do Exercito.

N. 666.- FAZENDA.- E~r 30 DE

SETEl\IDRO M

:1.878.

Sobre um recurso, de <JU~ o Tribunal. do Th~souro não tomou couheciruento,
relativo a' mult~ ue armazenagem em dobro.·

Ministerio dos Nrgocios da Fazenda.- Rio dl' Janeiro rm
:30 de Setembro de 1878.
Tendo sido presente no Tribuml tlo Thesouro iXul'iulwl u
rceurso interposto por Bur-neth, \Vright & tlc Castro lla dedsão de~sa luspectoria de 16 de Outnbro de 18i6, t!Ul! lhes
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impôz a multa de armazenagem em dobro, na importancia de
:19;)360. por não terem retirado dentro dos oito dias uteis
depois do pag<1mento dos direitos os dous volumes com caxins
vindos de Southamr5ton no vapor inglez ltiondego, e submettidos a despacho pela nota 11. 0 9207 de 2!J, de Novembro
de 1875, o mesmo Tribunal resolveu niío tomar conhecimento
llo recurso, por estarem dentro da alçada dessa Inspectoria
tanto a importancia dos direitos de consumo, como da
armnzenagem em dobro, que foram pagos, e não se ha'ver
verificado nenhuma das h ypothcscs J.o art. 764 § L o do
Hcg-ulamento de 19 de Setembro de 1860. O que communico
a. Vm. para seu conhecimento e 11ns convenientes.
Deus Guarde a Vm.-Gaspa1· Silveira 1\'Iartins.- Sr.
Inspedor da Alfandcg:i do Rio Lle Janeiro.

N. ()67 .-FAZENDA.- E:.! 30

DE SETEMBRO DE

1878.

Sohrc o relevamento da taxa tlé escravos, nos casos de fallecimentos e
manumissôes, occorridao depois do prazo marcado para a declaração de
taes factos.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
30 de Setembro de :1.878.
Attendendo ao que V. S. representou em seu oflicio n. 0
105 de 3 do corrente mez, relativamente ás declarações que
os pos~uidores de escr3vos devem entregar nas estações
Jlscacs até o fim de Junho d3 cada anno. na fórma do art. 10
do RegulameBto n. o !J,!92 de 28 de i\Iàrco de 1868, declaro
a v. s pàra os llns convenientes, que nos casos de fallecirncntos c manumissões occorridos Llepois daquelles prazos,
sempre que as cornmunicaçõe:> forem feitas <mtes d:3 realizado
o lanç,amcnto, quando a divida do imposto se achar inscripta
e o paf\amento fôr obrig,,wl'io, podem os contribuintes· ser
reh•vaaos do impo,;to no exercício em que o facto da morte
ou da man umissão llo escravo se realizar.
Deus Guarde a V. S.- Gaspm· Silveira Martins.- Sr.
Administrador da H.ccPIJedoria do Hio de Janeiro.
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N. 668.- FAZENDA.- EM 30 DE SETE:MBRO DE :1.878.
As companhias e associações não podem pedir ao Governo o pagamento
de dividas de que forem credoras, senão por· meio de requerimento; c
quando tiverem de reclamar inuemnizaçõcs ou restiluições de impostos,
tlevem do mesmo modo dirigir-se ás Repartições competentes.

' Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
30 de Setembro de !878.
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. que não pó de ser
cumprido o Aviso n. o :f.li23 do Ministerio a seu cargo de 26
de Julho de 1.876 na parte que manda pagar a qu~ntia de
3:927/}960, de que se diz credora a Companhia limitada da
estrada de ferro da Bahia ao rio de S. Francisco, proveniente
de passagens e transporte de material para a linh~ telegraphica em construcção ao Norte do Imperio, durante o anno de
:1.872-1873, visto não estar a divida liquidada nem pela Thesouraria de Fazenda daquella província, nem pela Repartição a cargo de V. Ex, e não haver sido legalmente requerido
o seu pagamento, por quanto não se deve considerar como
requerimento o offitio da dita companhia de i9 de Fevereiro
de 1874 que acompanhou o citado aviso, porque não póde
ella dirigir-se ao Guverno, por officio, mas sim por meio de
petição.
Quanto á indemnização dos direitos de consumo que a dita
companhia p~gou na respectiva Alfandt"ga, não pó de effectuarso sem qne seja requerida e attcndi1Ja pela ll1spectoria da
mesma Alfandega, guardados os recursos legacs para a alç;1da
superior, de con!'ormidade com (1 2. 3 parte do art. 606 do
Regulamento de i9 do Setembro de !860, c ordens a este
respeito expedid::s em diversas datas.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira Martins.-A' S.
Ex. o Sr. João Lins Vieira Cansansfto de Sinimbü.

N. 669.-FAZENDA.- EM 30

DE SETEMBRO DE

:1878.

Nega provimento a um recurso de decisão da Alfandega. que mandou
- apprehendcr, para serem inutilisados, uns punhaes submcltidos a
despacho como facas de ponta.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
30 de Setembro de il:!i8.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Graça, Soares Quartin & C. a da decisão
dessa Inspectoria de 20 de Julho do anno passado, que considerou como punhaes as facas de ponta.• constantes da amostru
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que devolvo, vindas de Antuerpia no vapor allemão Salier
e sulml'ettidns a despacho peln nota n. o M27 de H de Julho
daquelle anno, o mesmo Tribunal:
Considernndn que as facas de qne se trata são verdadeiros
punhaes, e como taes comprchrnd:dos no art. 516 § 3. • do
Regulamento de 19 de s~tembro de 1860, pelo que bem
procedeu essa Inspectoria mandando-as apprehender para
serem inutilisadas como determina o art. 5:1.7 do mesmo
regulamento :
Resolveu negar provimento ao referido recurso.
()que communico a Vm. para seu conhecimento e fins
convenientes.
.
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Silveira Martins._;_ Sr.
Inspector da Alfandega do }tio de Janeiro.

N. 670.-FAZENDA.-EM 1.

DE OUTUBRO DE

1878.

Approva o acto da Thesouraria tlo Alaranhão de não tomar conhecimento
de um recurso relativo ao fornecimento de objectos para a respectiva
Alfandega.
'

:Ministerio dos Negocias da Fnzenda.-Rio de Janeiro em
1 de Outubro de 18i8.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da Thesouraria de
Fazenda da Província do Maranhão, em resposta ao·seu oficio n. o 28 do L• de Março ultimo, que regularmente procedeu não tomando conhecimento do recurso interposto para a
mesma Thesouraria, por Mariano Honorio Gomes da Costa, do
acto da Inspr:ctoria da Alfandega da dita província que não
aceitou, pelos motivos constantes das informações que acompanharam o citado oficio, a proposta por .elle apresentada
para o fornedmcnto de objectos necessarios ao serviço da Guarda-moria e das Capatazias daquclla Aifandega; visto não ser
caso de recurso ordinnrio, nos termos das disposições em vigor.

Gaspa1· Silveira Martins.
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N. 671.-FAZENDA.-EM i
..

.

DE OUTUBRO DE

1878 •

Dá provimento a um recurso sobre ~iscado de algoJ.ão entrançado, ·classificado como-metim de qualquer qualidade-pela Alfandegado Rio de Ja:
nciro.

1\l:inisterio dos Negocios da Fazenda ....-Rio de
:1 de Outubro de i878.

~aneiro

_em

Tendo ~ido presente ao Trihuml do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Guimarães Junior & C.• da decisão
dessa Inspectoria de 29 de Novembro do anno passado, que
classificou como metim de qualquer. qualiuade, para pagar a
taxa de il\200 por kilogrammn, a mercadoria constante da
amostra ,junta, vinda de Southampton no vapor in~·lez Guadiana, e submettida a despacho pelas notas n.o• 3916 e 8M8
de 29 de Outubro e 27 de Dezembro daquclle anno, como ri~
cado de algodão, enfran<:allo, sujeito ú taxa de 600 réis por
kilogramma, o mesmo Tribunal :
Considerando que ,embora os membros da commissão Lla
tarifa divergissem na elassificnçfio do tecido de que se tratn,
tem el!e sido sempre qualificado como riscado de algodão entrançado, como ainda o foi ultimamente pela Ordem n.o 20 de
4 de Fevereiro do corrente anno:
. Resolveu dar provimento ao recurso, e mandar re:-tituir aos
recorrentes a differen~a dos direitos que pagaram pelas referidas notas.
O que communico a Vm. para seu conhMimento e fins convenientes.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveira jVwrti11s.-Sr. Inspectnr
da Alfandegado Rio de Janeiro.

N. 672.-FAZENDA.-EM 2 DE

Ot:TüBRO DE

1878.

Di provimento a um 'recurso, embora não de revia ta, sobt•e classilicação de
mercadoria, por verificar-se o caso <le preteriçã• de formalidade' esscn·
ciaes.

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda .-Rio de .Tnneiro em 2
de Outubro de !878.
Gaspar Silveira Mariins, Presidente do Tribunal doThesouro
Nacional, cornmuníca no Sr. Inspeetor da Thesouraria de Fazen:)a da Província do Par<í, qtw foi preo;ente ao mesmo Tribunal o recurso tmnsmíttido eom o seu oflicio n. 0 !tO de 29
de Maio ultimo, interposto por José Maria dos Santos & C. a
da deri~ão da Alfandeg-a tla di ta província, que cla~siflcort na
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2. • parte do art. 666 da tarifa em vigor, como • cassa de linho trigueiro, aberto, propria para mosquiteiro •, para pagar
a taxa de lJ,OO rs. o kilogramma, o tecido que submetteram a
despacho pela nota n. o H873 de 22 de Abril do corrente anno,
como • aningem até oito fios , , sujeita á taxa de 150 rs., na
fórma do art. ô62 da citada tarifa ; e o Tribunal :
,Considerando que a mercadoria de que se trata tem sido
despachada com a classificação da 2.• parte do indicado
art. 666, mas com o abatimento de 10 °/0 , nos termos do
art. 1.5 das disposições preliminares da tarifa ;
Considerando que não se fez este abatimento para a cobran~·a da respectiva taxa, como se devêra, por não ser o tecido
todo de linho ;
Considerando que, com quanto não seja de revista o recurso interposto da decisão da Alfandega, verificou-se uma
das condir:ões previstas no art. 76i, § L o, do Regulamento de
19 de ?etembro de 1860, que é a preterição de formalidades
essenCJaes :
Re>olveu tomar conhedn'lento do recurso para o fim unicamente de se fner o mencionado abatimento de 10 °/o, visto
ter sido a mercadoria bem classificada pela Alfandega do
Parú.

Gaspar Silveira 1llcwtins.

~.

673.- .JUSTIÇA.-

E~I

2

DE OUTUBUO DE

1878.

Solve duvidas sobre o ;Regimento de custas.

2.• Secção.- ~Iinisterio dos Ne~ocios da Justiça.- Rio
de Janeiro em 2 de Outubro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Dectaro a V. Ex., em resposta ao
officio n. o 356 de 2 de Setembro ultimo e com refcrencia á
r~onsulta do Juiz Municipal c de Orphãos do termo de Minas
Novns.
Que de cadn inventario é devido o emolumento integral do
nrt. 2~ do Rcgubmento approvado pelo Decreto n. o 5737
Lle 2 de Setembro de il::i7lJ,, embora o transporte do Juiz ao
mesmo Jogar fosse occasionndo por diversas diligencias;
Que Ul'Stas circumstancias rateiam-se as custas de conthiCt.~ão entre os inleressauos em taes actos, e as Lle e,;tuda se
dividem de modo que <IS pessoas, cujos interesses ficaram
Deci•õos de 1878,

v.,
J~')

498

DECISÕES DO GOVERNO.

liquidad!JS no primeiro dia, concorram sómcnte com a quota
proporcw:wl a esse período, pagando os outros interessnrlos
o excedente pela demóra da diligencia que exclusivnrnente
lhes ap!'OV0ita (art. 2tl tio reg' meiüo citaJo ).
Deus G:uarde a V. Ex.- Dt(nyettr? R·Jdrigttes Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.

N. 674..- JUSTIÇA.-

EI~I

3

DE OUTUBRO DE

1878.

Sobre o emprego de C':rador Geral de Orp_hãos nos Jogares em que a 'lei
não os creou.

2.• Secção.- Illinisterio dos Negocios da Justiça.- Rio de
.Janeiro em 3 de Outubro de 1878.
Illm. c Exm. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta no
oflicio de 26 de Setembro ultimo, que não havendo lei geral
ou provinda! creando o emprego de Curndor Geral dos Orph~os no termo de Campos, devem ser e\ercidns as respectivas funcções pelo Pro;nJlor Publico dn co:1wrca, na eonformidade dos Avisos ;1."' H5 de 27 rle AlJril de l8;"i5, 1·3 de :ii:i
de .lnneiro de 1858, f3G d.e 31 de l\Iaio de 18ii~ o 51:,7 de 21 de
Dezembro de 1863.
·
Deus Gunrde a V. Ex.- Lrtfawtte Rodrigu~s Paeirn.~ Ao
Sr. Presidente da Província do Hio de Janeiro.

N. 675.-FAZE!';'DA.-E:Yl 3

DE OI:TUBRO DE

1878.

O s.~}_!g. pro12__or~_~onal das cartas de O!'flc:l·s pól!c ~cr ínutiJis.:tUo pelo sign~·
tario do endosso, c pelo portatlor ou signatario do recibo lançado na
propri" ordem.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de .Tweiro em :1
de Outubro de i878.
Attcndendo ao que me representarnm alguns negociantes
commissarios desta praça, sobre a pratiea seg-uida em referencia á disposição do art. 19, n. o 8,. do Regulamento de 9 de
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Ábril de 1870, na parte relativa ás pessoas que estão obrig·adas n inutilisar o sello nas cartas de o:·dens, decl:Jro a V. S. que
o sello proporcional das rofcrilliis cart;l~, qu;~ tll!o fôr p::go 1:0;'
IDI'ÍO de estampiihas do sello auhcsiYo, pod ril s:·:· inueilisndu
pelo signatario do l'ndo~so, pa,,adu no Joga:· do p:1g·;111H'nlo, c
n5o o havendo, pelo por:ador cu sig-nat;:riu do recibu lanra!lo
na propna ordem, caso nDo o tenha sido pelo sacado~, como ~e
praticav-a peio disposto no art. 25, n.o 3, do H.egulamento
n. o 435!1, de 17 de Abril de líl69.
Deus Guarde a V. S. -Gaspar Silveira 11fartlns. -Sr. Ad -minist.rador da Rcccbedoria do Hio de .Janeiro.

N. 676.-FAZENDA.- EM 3 DE

OUTUBRO DE

!878.

1

Sobre o Juro que se de,·c cobrar dos \termos de responsabiliútdc assign::úlos
nas Alfandegas, quantlo não são aprcs~_mta.das em tempo üS certidü'cs llC
tlcscarga das .!lcrcadorias reexportadas.

:Ministerio dos Nego~ios da Fazenda.- Rio d:; Janeiro em
3 de Outubro de i8í8.
Gaspar Si!í·eira l\íarlins. Presidente do Trilnmnl do Tí~c
souro Nar:ional, dcd:ra aos SI·s. LIS]JCt:ton-,; d:1s T[~csour:Jr::;s
de Fazend:1, par:! o f8z:•r:.'m eo::st;:r ao,; rlns r<·sp<::·U,·;~s .'Jfand,·g-as, que niio é em virlud·~ da Lei rle ::28 de cutul;ro
de 1848 r1ue se eo!Jra o .:uro na falta da e:';·t!ú:·:o d:; c~esearga
apre>entada nos prazos cstipuli:L:os na c~c:ção, c:ne pt·cstam
aquelles que rce\portam mere::durü:s sujeitas a dircil•:s, responsabilisando-se pela importancia dos dirr:itos devidos,
porquanto o art. 23 do Decreto n.o 4010 de :20 de Abril de
1870 não revogou o § i. o do art. 615 do Regulmnento de :l.9
de Setembro de 1860, como já foi explicado pela ü;·àer:1 n. 0 õ5
de 5 de Março d~ 187i, nem as Instrucçõcs de 24 de l\laio de
1870 fizeram ma1s do que estabelecer a maneira de orocessnr
os despachos de reexportnç·ão, balde11ç~o e tr<msito. Outrosim declara nos mesmos S;·s. Inspectores, qac a nwlta
dos juros, quando ;1 parte n::o apr~senlu a ccrêidüo de ces·
ca!'go em tempo e obtem proroga0~o, é devida pe!:1 rcnova~~o
do prnzo, entendendo-se Yenciúa a cacr;iio, que é p;'estada
pelo termo de re:;ponsai.J;iid;<dc, clc.-enclo o .i nro ser cobrado
nos termos do art. i.iS:i, § 2. 0 , llO citad:J regulamedo, corno
se praticava com os bilhetes das Alfandcg<!s.
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'N. 677.-FAZENDA.-EM 3 DE

OUTUBRO DE

:1.878.

Nos (tlespachos de canhamo,l tendo adherente papel pnr<lo proprio pau
embrulho, deve·se obserrar a disposição do' art. lG. tias preliminares da
tarifa em vigor.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
;} de Outubro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesournria de
Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul que
a merc::tdoria cuja amostr~ veiu annexa ao of1icio da Alfandega da cidade de Porto Alegre junto ao da mesma Thesouraria, n." 11, de 18 de Fevereiro ultimo, endereç~do ú Directoria Geral das Rendas Pul.Jlicas, é canhamo, tendo adherente
papel pardo, propl'io para embrulho; e que, não estando ella
cla~sificada na tarifa em vigor, e não podendo ser comprchendiáa em qualquer dos seus artigo,, nem em alguma de suas
classes genericas, deve-se observar a disposiçüo do art. -!6
das preliminares da dita tnrifa, quando fúr submettida a despacho. oara se resolver definitivamente sobre a respectiva
assemelhação.
Gaspar

N. G78.-F~ZENDA.-EM :1

Silv~irct

l!fartins.

DE OUTUBRO DE

1878.

r

As. licenç.as o antros actos uas ~:tpitanias ele Portos em relação :'t carga e des·
é:nga, c outros serlir-os dus embarcaçü'cs, não dispensa.rrt a intcrferencia.
dos chefes das Alfandegas e :\fesas de Rendas no que fôr de sua compc·
tencia, visto serem distinctas as attribuiçõcs ele uns e outros.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
3 de Outubro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal 1lo Thesouro Nacional o
recurso que Joaquim Francisco da Costa, mestre do patac~o
nacional Novo Mundo, intcrpoz das decisões dessa Inspectona
de 28 e 30 de Julho do ánno passado; pelas qunes lhe foi imposta a multa de 201)000 por estar' o referido patacho no dia
'27 daquelle mez, ús 7 horas da. manhã, fundeado no canal
recebendo lastro, em l'ogar incompetente, sem licelll.;a da Alfan·
dega, al!egando o recorrente ter permissilo da Capitania do
Porto para receber c descàrrcgar lastro, e portanto julgar
dispensavel aqnellà licen1:a ; a 1l1esmo Tribunal:
Considerando que as disposições da secção 2? c:1p. 5. o
tit. ri:. 0 do RegLllaml'nto de 19 de Setembro tle 1860, refe·
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rentes ás obrigações dos Capi•.ães ou mestres das embarcaeões
em r. la ·ão á policia dos portos e ancoradouros, estão a cargo
das Alf~ndegas e Mesas de Rendas fazer observar, seuuo os
chefes destas Repartiçõr,s os competentes para impôr as multas
cornminndas, sem prejuízo da;; em que incorrem os infractores do Regulamento de 19 de Maio de 18i6 ;
Considerando que, temlo o recorrente obtido licença da Capitania do Porto p:1ra ·dese::rregar o lastro existente a
bordo do dito patacho, do qual é Capitão, para Jogar design11do
por essa Repartição, não dispensava elln a permissi:io da 'Al·fandegn, porque a inspecção sobre :1 carga e descarga das
embnrcações não estit a eargo d:1quclla mas desta outra Estação Fiscal, visto que ú Capitania compete a boa conservação
do porto e á Alfamlega prevenir o contrab~ndo ;
Considerando que sempre se tem assim entendido as disJlosições do Hegulamento das Alf:mdegas relativas á policia
dos portos e ancoradouros, posto que duvidas se tenham suseitado na competencia para conhecer .das infracções c imuosições de multas estabelecidas no rel'et·ido regulamento:
Resolveu não tomar conhecimento do recurso, e declarar a
Vm. que a execução das disposições do Heg:u!amento das Alfandegas concernentes it policia dos portos e ancoradouros,
nos limites da juri~dicçiio adrninistr<1liva m:m:ada a cada Alfandega ou lilc'a de Hr::ndas. a>:sim como á imposir-ão das
multns comminadas na sobredita ser·çiio, é t!a competencia
dos respectivos Inspectores ou Administradores, independente das attribuições que competem ás Capitanias dos P~H·tos
em Yirtude do Regulamento de 19 de Maio de 18i6.
Deus Guardn a Ym.-Gaspar Silveira Jfal'tins .-Sr. InSJiector da Alfant!cga do Rio~dc Janeiro.

N. 679. -F AZENDA.-E~I 3

DE OL'TUBRO DE

1878.

Su!Jre " cornpctcncia dos Inspcctores das Alfandc 0as c Administradores das
~lesas tlc Rendas, <JUanto á cxccu~ão das disposi~ücs do Regulamento
de lU de Setembro de iSGO, concernentes :i: policia dos ~?rios e ancoratlouros.

Ministcrio dos .:Xcg-ocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em
:J de Outubro de i8i.8.
Ga~pnr Silveira i\Iartins, Pr.~sident·.~ rio Tribunal do The'>ouro N;1cional, declara aJs Srs. Inspf)ctore.; das Thesourarias
de F::~wiHia, para os devidos effeito>, que a cxecuç~o das disJIOsiçucs llo Hegulamento de 19 de Setembro de i8ti0, concerllcntes ú policia do~ JIOI'tus e <l!leoradnuros nos limites da jurisdic~ão aclministrativa JJtarcada a t:a<.Li Alfandcga ou :Mesé1
de Rendas, assim vmw a impositãa da~ rnultoJ.s comminadas
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nas sobreditas disposir;ões, é ua competencia dos respectivos

Insne;~tore> ou Administradores, independentem,~nte das attri·

lJuir;õ1'S que compctc;m ús Cnpitnnias dos Portos, em virtude
Llo Hegulawento de 19 de lllaio de :1.8-16.
Gaspar Silveira Martins.

N. 680.-FAZENDA.-EM 3

DE OUTUBRO DE

:1.878.

Pro roga o prazo para a apresenta0ão do documento justificativo da descarga '
de uma porção de carne secca reexportada, pagando a parte o juro pela
demora.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 3
de Outubro de :1.878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
requeritnento em que Alexandre \V:Jg-ner peue prorogação de
prazo do termo de respons:1bi!idnde que assignou nessl'\ Alfandeg::t para aprescr.tar o documento justificativo d::t descarga
no po:·to d:J Hnvana de 206. 7i0 ki!ogrammas de carne secca,
vi;Hlos de S. ,Xicolúo na :1nrca nacic'nnl Maria lWa entrada em
Dezf'min·o \lo n:uw p;1s,.:ado, e ree:q:or~n:los p:1rn aquelle porto
n;; lwrcn !le,p;:ni!o 1a Carlota, o mesmo Tribunal resolveu
C0'1Ccúe,r-lhe mais seis m:~ze5 de prazo pura a;•:·•·sentnç~o do
dol·umcnto de qnc se trnta. duven:'lo o n·rorrentc p;q:~nr a
nnl!a esta:Jekcidn no§ 2. 0 tlo art. 615 do Regulamento de 19
0
Ül' Setemi.Jro Je 1800, eomo j;\ foi explicado pela Orúcrn n. 8ii
úc 5 de i\larço de 187:1..
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveirct 11Iartins.-Sr. Insve·
ctor da Alfandega do Rio de Jnneiro.
·

N. 681.-FAZENDA.-E~I 3

DE OUTUBRO DE

1878.

Declara como deve ser entt·cguc ao Escrivão da Collcctoria de :"'ictheroy u
archh·o e estampilhas Jo :;e:Io adl1esivo alli existêntc, visto ter sido prcsu

c dcmitliuo o respcctiro Gollcclor.

Ministerio dos N<'gocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em J
de Outubro de i8i8.
Ulm. c Exm. Sr. -Para tJUé possa o Escrivão !la Collecto ..
ria das. ?c:ld.~:s Gen:es ~e ~ictl1~r~y tomar conta daque.lla
R.epart1çao, V!sto haver s1do demltt:do e preso o respectiVO
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Collector, de quem é elle ~ub,tituto nato em taes casos. sirva-se V. Ex. dar as pro··:ideneias P"ra que em presenéa do
ex -Collector e ue seu ~gente sejam entregues ao ref~rido Escrivão o archiv J e estampilhas elo se!lo ~1dhesivo, procerlendo-se a IJalanço no cofre da Co!!ectoria. afim de verificar-se a
importancia do dinheiro e valores· alli existentes. De tudo
isto fará V. Ex. lavrar o competente termo, que remetterá
ao Thesouro com o dinheiro e V<Jlores alli encontrados, ficando em poder do Escrivão as estampilhas convenientemente
relacionadas com a declaração de suas quantidades e especics.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspar Silveira lliJattins.-Á S. Ex.
o Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

N. 682.-FAZENDA.-E)í 3

DE OUTUBRO DE

1878.

Conccuc dispensa do pagamento da' tua de duas cscraYas que foram libcrtidus.

-

l\Iinislerio dos Negocias da Fazeada.-Rio de Janeiro em 3
Outubro de 1878.

d~

Gasp~r Siln'ira l\Iartins, Presidente do Tribunal elo Theso;n·o Nacion~ll, communica ao Sr. Inspector da Thcsouraria
de Fnenda da Província de Pernambuco que o mesmo TrilJ;mal, dando provimento ao recurso transmiltido com o seu
olncio n.o 104 d0 23 de l\Iaio ultimo, interposto por D. Herminda I!Juminata da Camara Pimentel, da decisão da dita
Thesouraria. que negou-lhe dispensa do pagnmento das taxas
das escravas Bonifacia e Constança, quanto á primeira, a contar do exercício de 1868-1869, e quanto á segunda, do de
1872-1873 até 1877-1878, pelo facto de não ter sido requerida a baixa da matricula dessas e>cravas, das quaes uma foi
Jibcrtada em 16 de Outubro de 1868 e a outra em 2 de Setembro de i869: resolveu, á yisla das allegações apresentadas pela recorrente, conceder-lhe, por equidade, a dispensa
pretendida, menos quanto :í t~1xa d<~ escrava Bonifacia, relativa ao exercício de i868-18ô9, por ter sido .libertada dentrl} desse exercicio.

Gaspar Silveira 1Jfartins.
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N. 683.- FAZENDA.- EM 3

DE OUTUBRO DE

i878.

Dá provimento a um recurso relativo a despacho de borzeguins, por incom·
pelencia da taxa, e impõe aos rec.orrentes a multa de :1. l./2 oj 0 do final
do art. 1.8 do Regulamento tle 20 de Abril de 18í0.

~linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
3 de Outubro de 1878.

,..

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional
o recurso interposto por :Montandon Houldi &. C. a d<J llccisão
dessa Inspectoria de 19 de Fevereiro de 187ti que negou-lhes
a resWuição da quantia de 4ati~~OO, que de mais pagaram
Jloruma caixa de n. 0 277, vinda do HaVI'c no vapor francez
Portena e submettida a despacho pela nota n. o 8890 de 21, llc
Janeiro do dito anno, como contendo 288 pares de botinas de
couro, que na conferencia da sah1da se reconheceu serem
borzeguins lle couro e sola finn; o mesmo Tribunal:
Considerando que no processo do despaeho se prova ter
sido applicada taxa incompetente, e que a differença de qualidade foi verificada, permanecendo no dito processo as provas
desse facto;
Considerando que, nestes termos, se realiza a circumstancia
prevista na 2. a parte do art. 606 do Regulamento de 19 de
Setembro de i8ii0 ;
Considerando que menos regularmente procedeu essa AIfandega distribuindo ao calcu:o o referido despacho de mercadoria que, pelo art. ~g da tat·ifa tem diversos classificar,ões e taxas, em contravenção ao art. 21, do Decreto de 31 de
Dezembro de i8ti3 e Orllt• m n." 77 de 17 de Março de 18titl ;
Considerando que su não fosse a irregularidade na distriJmição do despacho, reconhecida a differenva ue r1ualidade no
acto da conferencia interna, devêra ter se prot;edido t;Onformu
o art. i8 do Regulamento de 20 de Abril de :1870:
Resolveu deferir o recurso, e mandar restituir aos recorrentes a differença dos direitos que pagaram, impondo-se-lhes
a multa de 1 -t;2 Ofo do final do art. 18 do citado Regulamento
de 20 de Abril de 1870, que serú deduzida da importancia a restituir.
O que cornmunico a Vm. para seu conhecimento e fins
convenientes.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveim Jlfcwtilrs.-Sr. In~pector da Alfandegado ·ui o de Jandro,
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N. 684.-PAZENDA.-EM 3

DE OUTUBRO DE

f878.

Os .âccionistàs de companhias anonymas, embora tenham suas acções cau·
c·ionadas em estabelecimentos bancarias, podem votar nas cleivões das
mesmas companhias.

Ministcrio dos Negocias da ·Fazenda.-Rio de Janeiro em
3 de Outubro do 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Communica V. Ex. que o conselho
director do Banco do Brazil resolveu dar cumprimento ao
Aviso deste Ministerio de 30 de Julho do corrente anno, embora esteja convencido que o Aviso de 25 de Julho de 1863,
cuja doutrina aquelle manda exeoutar, não se refere á disposição nova e posterior do art. 12 dos novos estatutos approvados por Decreto n." 3739 de 23 de Novembro de 1866 e reproduzida no art. 12 dos ultimas estatutos, approvados por
Decreto n." !úi66 de iO de Agosto de 1870.
Niío obstante o cumprimento que diz haver dado ao Aviso
de :30 de Julho, entendeu o conselho director do Bamo reproduzir o historico da questão, expender os motivos de sua
convicção, e pedir ao Governo decisão definitiva sobre o verdadeiro sentido do citado art. i2.
Cumpre-me responder a V. Ex. que compete á autoridade
da qual emana o acto,.explical-o e interpretai-o authenticamente, e uma vez que o Governo declarou que o sentido do
art. f2 dos estatutos se devia entender do harmonia com a
doutrina do Aviso de 25 de Julho de 1863, fosse este anterior
ou posterior a essa disposiçüo, só resta ao conselho director
obedecer e cumprir a ordem, independente de sua convicção
individual, que não póde substituir-se ú lei, que entregou á
responsabilidade do Governo a protecção do interesse geral
no Banco representado.
Pelo historico que fez o .-:onselho dircctor da questão, outro
não póde ser o sentido do art. 12 dos estatutos, senão o que
lhe deu o Aviso de 30 de Julho do corrente anno.
,
O Aviso de 25 de Julho de 1863 teve origem na consulta ao
Governo feita pela directoria do Banco, que queria d1r o direito de voto aos estabelecimentos bancDrios que possuíssem
acções caucionadas, e que pela lei não pudessem ser accionisias.
Pnra legitimar tão illegal pretenç::io declaravn a directoria
fJlte o Banco só reconhecia como accionista r1uem tinha nome
iuscripto no seu registro, ou como sacio primitivo, ou por
virtude de tnmsfcrcncia.
Que as c<~nçõcs, fazendo-se por meio de transferencias nos
livros do Banco, mio eram para este os devedores, proprietario~
que perdiam a posse material das acrõüs, os accionistas, mas
sim os credo~'es, simples. detentores, porque a escriptur ., . :., \\i;: .
do Bnnco asstm o determmava.
~ ... ~\,}, v' v ·· , , ,
~~~-a-,
Esta intelligencia, que deveria ser repellida p
se não fosse improcedente por illegal c verdaaé~ente
Dvt:1aaes da 1878, 6~
~-

~

;-;..-:::

. _,.•"_.;\....

-:"\•""I•

~~--~
•/
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attentatoria rios direitos de propriedade, encontrou uma difficuldade invencível na pratica: uma grande quantidade de
acções accumulou-se nos estabelecimentos bancarios, que podendo recebêl-os em caução como ~ommerciantos, a lei .-edava qae as posspissem como accionistas, c desde que estes
Bancos não pudessem votar, pqdia succedcr graves embaraços á marcha do estabelecimento pda impossibilidade de
reunir numero sufficiente para formar-se assembléa geral na
fórma dos estatutos.
A directoria do Banco. teimosa na sua maneira errada de
ver as causas, sob prete·:·:to de rewlver esta uifficuldade, dirigiu-se ao Governo, para que este permittisse o voto nos estabelecimentos que não o tinham, c Yiobsse a lei geral em
homenngem á lei de escriptura~ão do Banco.
O Governo ouviu o Com'elho de Estado, que resolveu a
difliculdade imaginaria creada pela directoria do Banco, estabelecendo os bons princípios de direito geral que não se alteram pela vontade dos socios manifesfada nos estatutos, nem
se revogam pelo decreto que os npprova.
Foi a Secção de parecer : que emb0ra o nome do credor
pignoratício esteja inscripto nos livros do Bane<.>, elle não
tigura como -v-erdadeiro nccionista vara gozar de todos os direitos respectivos, porquanto tamb,~m lá se acha o nome do
devedor, que é o verdadeiro accio:c.ista a quem compete o direito de vot;1r, logo que 3xhiba o :•scripto que lhe servir de
titulo, na fórma dos. arts. 2íi e 272 do Cot.ligo Colllmercial e
283 do Regulaw.ento n. 0 737 de 2:; de Nov•.ombro de iS:iO.
Nilo procede, portanto, o receio da impossibilidade de se
reunir a asscmbléa geral em numero legnL
Com este parecer conformou-se Sua Magestadc o Impé!rador, que por Immediata Resolução M:mdou declarar:
« i. 0 Qu~ a doutrina do Aviso àa 3 de Marco uc i8G3 n:íô
pórle ser revogada, por ser a verd;;.ucira e mais fayo::avci ás
conveniencias das transacções coL:merciaes .
• 2. o Que os accionistas de qualqclCr companhia anonyma,
que ti\·ercm suas acções caucionu.las em estabelecimentos
lJallcarios, cujos est<1tn<os lhes niio pcr:nitti;·em arlquirir la:·s
acções (:omo propricda(:c, t2P1 di:·eito rle vot<lr nas clei()ões
elas mesmas companhias, desde que .exhibire:n d<Jcnmcntos
que provem achar-se as dtas acçõ;::; çaGcionadas em qmilqu.:r
dargrelles estabel::cimenws. »
Reformando-se os estatutos escrüveu-se :
• Art. 1::!. Não podci·uo fner par!.e ;]:~ ••~·cmlJl•'•a !H~r::tl o.,
[lCCionistns pelas actões fl~le possuire1n eau:.:ió:1ildt-:s. ))
O que se quiz com i~so fr.ze:·: firnwr é' pd:Je1pio e~'GJ~·:tdo
nns Avi:'o~ dcJ d1:l'.í<JI"~o eil;J deJ'"llw 1le 18J:3. ou comil!;nar
a "prctent;ÜO pela tlir.:cto:·:a t:10 fH~:'iÍ:1DZill'JlltC SL:Strnta!!a·t
i~i\o póde ~er duvidosa a respost~. outrn cousa n~o têm o~
est:;tutos em mente sc:1i•J ílrmar n principio le:~ai lir-i~nciido
pelo Cons:·lho 1b Esl:Hlu:; m:.m!itlo pdo Gov·erno: q'-'.e o aceionista nouliual de aceões caucionadas não tem voto, como
antes tinha, por abuso. ·
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"Pensar o contrario seria suppôr que a directoria já não se
receia do embaraço que tanto a incommodava: não poder reunir
o B<mco numero sufficiente de accionistas para formar-se assembléa gernl; e que o Governo com o decreto de approvação
dos estatutos já não entende que a doutrina do Aviso de 5 de
Março é a verdadeira e a mais favoravel ás conveniencias das
transacções commerciaes.
Ora, nada disso é exacto.
Se a intelligencia do art. i2 fosse a que lhe dá a directoria,
continuaria a permanecer o grave embaraço que originou a
primeira reclamação.
Se o Governo houvesse mudado de opinião não haveria expedido o Aviso de 30 de Julho, que é a consagração da doutrina do primeiro aviso.
O costume é o melbor interprete das leis, e de conformidade com os princípios cxpendidos foi a actual directoria
eleita; de conformidade com esses princípios tem ella até agora
sempre procedido.
A duvida que se levanta vem do erro em que labora a directoria- de comiderar accionista aquelle que figura. como
tal nos seus livros, ainda que só seja credôr pignoratício ;
quando para a lei e para o Governo o accionista é o proprietario das acçõcs, ainda quando as tenha dado em caução de
suas dividas.
Assim deve entender-se : quo o accionista de que trata o
art. J.2 dos estatutos, e que não póde votar, é o accionista
figurado nos livros, é o credor pignoraticio, e não o proprietario
dns acções, que conserva todos os direitos que as leis conferem aos proprietarios para defenderem sua propriedade.
O Aviso de 25 de Julho de :1.863 não resolveu só um caso
occurrente, firmou uma regra geral para a mesma. relação de
direito. Como, pois, entendeu o conselho director que esse
nv iso prevalece para os devedores que têm acções caucionad<1S nos Bancos votarem, mas não prevalece para os que as
i!~m caucionadas nas mãos dos particulares exercerem os
mesmos direitos ?
Deve o conselho director ficar na intelligencia que muito
i:Tegularmente procedeu, dando, na assembléa geral de 7 de
Agosto ao Aviso de 30 de Jnlho deste Min)sterio, uma exeeur;iío por tal modo capciosa. que, a não ser o consel110 composto de tão conspícuos cidadüos, pareceria que outro interesse, que não o puro eumprimenlo do dever, os inspira na
no~-a interpretação que se pretende dar ao art. :1.2 dos est~tutos.

Deus Gnarde n. Y. E·-:.- Caspa;- Silvein~ Jl!artins.S. Ex. o Sr. Presidente elo Banco de. Br:~zil.

N
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N. 685.-FAZENDA.-EM 4:

DE OUTUDRO DE

1878.

1

Dá provimento a um recurso sou r e classificação de chapéos de palha'; na
Alfanuega do Maranhão, e revoga uma portaria da mesma Alfandcgà li·
xãnd;lvalores para o; comprehcnuiuos nos arts. 519 e 7:14· da tarifa.

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 4
de Outubro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nncional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província do Maranhão que, conforme decidiu
o mesmo Tribunal, á vista do parecer da Commissão de Tarifa da Alfandega do Hio de Janeiro, se os chapéos de palha
da Italia, para senhora ou menina, submettidos a despacho
na Alfandega da dita província por João Tavares da Silva
& C. • estiverem no estado dos que vieram para amo~tra com
o officio desta ultima repartição, n. u 5, ele ti de A!Jril du corrente anno, ,junto ao da Thesouraria, n. o 52, de 9 desse mcz,
só podem ter o valor de tres mil réis, dado pelos referidos
negociantes.
E conhecendo-se <los papeis annexos ao primeiro dos cita dos officios, que o ex-Inspector da Alfandega da dita província, em Portaria n." 4:7 de i2 de Outubro de 1877, deu
instrucções fixando valores para os chapéos comprchendidos
nos arts. 5i9 e 7!4. da tarifa em· vigor, em contrario ao
art. 570 do Regulamento de l9 de Setembro de 1860 c 17 c
seguintes das disposições preliminares da mesma tarifa, !JUe
estabeleceu preceitos e regTas para o despacho por factura,
cumpre que cessem os efl"eitos daquella portaria á vista dos
citados artigos.

Gaspar Silveira .Martins.

N. 686.- FAZENDA.- EM 4:

DE OUTUBRO DE

1878.

Os bilhetes uc encommendas transportadas nos vapores nacionacs estão
isentos de se!lo.

:Ministerio dos Negocios do Fazenda.-Hio de Janeiro em 6.
de Outubro de 1878.
Gaspnr Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, declara ao ::ir. lnspector da Thesonr:Jria dr.
Fazenda da Província de S. Paulo, para seu conhecimento ê
o fazer constar ao da Alfandega da cidaue de Santos, em solução ás duvidas constantes do offieio de 8 de 1\laio ultimo,
transmittido com o da ThesourDria, sob n. o 61, de 2 de Julho
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do corrente anno, que nenhum fundamento tem na lei a
exigencia, que faz aquella Alfandega, do sello de 200 réis dos
bilhetes de encommendas transportadas nos vapores nacionaes; porquanto não estão elles comprehendidos na classe
dos conhecimentos de carga de que trata o Codigo do Commercio noTit. 6. 0 , Cap. 2. 0 , e dos quaes é devido bsello de
200 réis especificado no art. 13, §3. 0 , do Regulamento annexo
:10 Decreto n.o 4505 de 9 de Abril de 1870, pois não têm evidentemente a mesma natureza e não preenchem iguaes requisito~; não estandó tamiJcm sujeitos ao se!lo fixo de 200 réis
mandado cobrar dos recibos de 256000 para cima, pelo art. 12,
§ 2. ", da J,ei n. o 2792 de 20 de Outubro de 1877, porque, segundo as declarar;ões nelles exaradas pelo Capitão ou Commandante dos referidos vapores, não têm valor excedente
a 208000.

Gaspar Silveira Martins.

N. 687.-FAZENDA.-EM li DE

OUTUBRO DE

i878.

em

Pcrmittc o encontro do valor 'das bemfeitorias executadas
um prcdio
nacional pelo respectivo inquilino, com a importancia dos alugueis que
eSLe deve, e exige informações a .respeito da adjudica~ão do mesmo e de
outros predios á Fazenda Nacional.

l\linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
4 de Outubro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, tendo presente a petição de João Pedro de
Alvarenga, transmittida com officio da Thesouraria de Fazenda da Província de Minas Gcraes, n. 0 1, de 4 de Janeiro
ultimo, ordena ao Sr. Inspector da -mesma Thesouraria que
mande proceder pelo Procurador Fiscal a todas :~s diligencias
nccessnrias, afim de se verificar a qualidade, irnportancia e
V:llor das bemfeitorias que o supplict1nte allega ter feito no
predio que o~cupa no município da Campanha, e fazer-se o
encontro do valor dessas bemfeitorias com a quantia de que
é devedor, proveniente dos alugueis vencidos pelo dito
predio; visto ter direito ;i indemnizaçiio dellas, embora niio
fosse previamente autorizado pela Thesour11ria para fazel-as,
nem tenham sido preenchidas as formalidades prescriptas na
Ordem n.o !17 de i7 de Dezembro de 1872, que aliás não tem
applicação ao caso.
Por esta occasião communica ao dito Sr. Inspector que
torna-se digno de reparo o seguinte: 1. 0 , que tendo sido
adquirido pela Fazenda Nacional o predio de que se tr11ta em
virtude de sequestro a que se procedeu nos bens do ex-Collector
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daquelle município, Domingos Ferreira Lopes, desde 20 de
Outubro de 1846, ainda não esteja definitivamente terminada
essa quesliio nem encorpor~dos taes bens, que foram adjudicados á Fazenda, aos proprios nacionaes, cumprindo que
sejam. fornecidas ao Thesour!) as ncces~arias informações,
afim de ~e resolver sobre o destino dos predios pertencentes ·
áquelle responsavcl ; 2. o, que só em 19 de Março do corrente
anno se mandasse pôr em hasta publica o arrendamento de
todos esses predios; 3. o, que, sendo o petieionario Alvarenga
devedor, desde o f.o de NovP-mbro de 1868, do aluguel do
predio que occupa, na importancia de 1 :Oion, não tenha sido
coagido a pagar o seu debito, e ainda se conserve no dito
predio.

Gaspar Silveira Martins.

N. 688._::. FAZENDA.- EM 5

DE

OGT~BRO

DE

1878.

Só o Poder Legislativo pó de pcrmittir o encontro da importancia de sobras
verificadas nas contas de um responsavcl, com a ilo alcance em que este
se achar para com a Fazenda Nacional.

Ministerio dos Negocies da Fazenda.- Rio de Janeiro em
5 de Outubro de i878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul
que o mesmo Tribunal resolveu indeferir o requerimento
transmittido com o seu officio n. o 59 de 19 de Março ultimo,
em que os herdeiros do ex-Aimoxarife do Arsenal de Guerra
da dita província, Francisco Luiz Gomes de Abreu, recorrendo da decisão da Thesouraria, que julgou-o alcançado na
quantia de 180:5076800, pela liquidação a que procedeu em
suas contas relativas ao periodo decorrido de Novembro de
!836 a Julho de !8~3, pediram que fossem as mencionadas
contas consideradas justas e saldadas, fazendo-se o encontro
daquella quantia com a de 6~7: 65ii;5099, em que importam
as sobras de objectos nellas verificadns : visto não ter o referido Tribunal attribuição para fazer esse encontro, á vista do
disposto no art. 41 do Decreto 11. 0 2ii48 de 10 de .Março de 1860,
e sim o Poder Legislativo> ao qual poderão dirigir-se os recorrentes.
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Fica, porém, reduzida o alcance de que se trata á quantia
de 127:::Hli;5035 por ter-se admittido ;1 compensação de faltas
co:n accrescimos de divers)s objectos semelhantes ou quasi
sem lhantes e da mesma naturez1, na i:n.portancia de
52:5l0-)26:J, como permitte o H.egimJnt') de Contas de 3 de
Setembro <.!e f627 no cap. 54.

Gaspar Silveira Martins.

N. 689.- FAZENDA.- EM 7

DE OUTUBRO DE

i878.

Provimento de 11m recurso sobre fJassific::tção de papel, já consider::tdo como
prupriO para

impressão.

Ivlinisterio dos N egocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em
7 de Outubro de :1878.
Tendo sido ::>rescnte ao Tribuna! do Thesouro N;:;cional o
bterpasto por Lau.~·eys & Comp. da decisão dessa
Inspoctoria de 27 de Jun[;o ultinio, aue classificou como
papel para escrevt:r e suJeito á ta~~a ·de :iGO réis por kilo.gramn:a, a mercadoria constante da amestra junta, vinda de
Antuürpia, nu vapor l!abs;;urg, e submottida a despacho pela
nota n. ü802 de Junho do corrente a:mo como papel para impressão sujeito ú taxa de 200 réis por kilogramma, o mesmo
Tribunal:
Considerando que os p'3ritos que foram consultados não
se pronunciaram franc;1mente a respeito da classifi.oação, declarando entretanto que o papel póde servir para impressão,
se bem que seja de excellente qualidade;
Considerando que sendo ouvido o Administrador da Typograpbia Nacional, declam este que o papel de que se trata
é proprio para impressão;
Considerando que pela decisão do Thesouro, constante do
aviso expedido a essa Alfandega em 23 de Setembro de 1.876,
já se mantJou despachar igual papel como apropriado á impre,são, entretanto que o de que se trata serve perfeitamente
para escrever, circumstancia que induziu os peritos na presente questão a vacillarem na classificação :
Resolveu dar provimento ao recurso, e mandar restituir
aos recorrentes a differença dos direitos que de mais pagaram,
visto ser contraria á disposição da tarifa a c!assitlcação dada
vor essa Inspoctoria ao referido papel.
Oque communico a Vm. para seu conhecimento e devidos
eiTeitos.
Deus Guarde a Vm .-Gaspar Silt·eira Martins.- Sr. Inspector da Alfaadega do Rio de Janeiro.
recur~o

•A:l'I:AP.:f':P<f'\:1>

J
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N. 690.-JUSTIÇA.- EM 7

DE OUTUBRO DE

:1.878.

Sobre exercício de escrevente juramentaclo e prestação de fiança para
servir interinamente o officio de e~c:_rivão de orphãos.

2.' Secção.- Ministerio dos Negocios da Justir.a.- Rio de
Janeiro em 7 de Outubro de 1878.
•
Illm. e Exm. Sr.- Em officio de 27 de Setembro ultimo
expoz V. Ex. que por impedimento do serventunrio vitalício
acha-se no exercício interino do 2. o otlicio do judicial c
notas e privativo de orphãos do termo de S. João do Príncipe
·o respectivo escrevente juramentado, que acabára de cumprir
pena por crime de peculato, c além disto não havia prestado
exame de sufficiencia nem llança, pelo que fez V. Ex. a
nccessaria recommcndação ao competente Juiz.Municipal e
de Orphãos afim de determinar a accumulação daqueile otficio
pelo Escrivão companheiro, ou, no caso de impossibilidade
por affiuencia de trabalhos, propor pessoa idonea para servir
provisoriamente o mesmo officio.
E por essa occasião consultou V. Ex., se o serventuario
interino do officio de orphãos tem obrigação de prestar a
fianea da Ord. Li v. L o Tit. 89.
Approvando o acto de V. Ex., declaro :
Que o Escrevente juramentado não tem, porcsta simples
qualidade, o direito de exercer o officio nos casos de impedimento temporario do serventuario vitalício, que deve ser
substituído nos termos dos Decretos n. "• 8i7 de 30 de Agosto
de :1.851 e i294 de 16 de Dezembro de i8i'i3, conforme a hypothese que se verificar.
Que em taes circumstancias o substituto póde servir independentemente de fiança, visto que não convem difficultar
as substituições, quando existe a obrigação de recolher-se ao
cofre publico, com interferencia do Juiz, as sommas pertencentes a orphãos. (Decreto n. o 231 de :l3 de Setembro de
:l841 e ordens explicativas do Thesouro Nacional. )
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereim.- Ao
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

~- G\Jl.-MARINHA.-Anso

DE

7 DE

Ot:Tr:nno DE

1878 .

.':.J.ntb. oLscrrar instrucçücs para cohranaa das conlribuir.ões c pagamento
<le JlE_:JS.Ucs tb mostrança c operarios tios Arsenacs de Marinha tlu Imp.s!'b.

3.' Secção.-N. f705.- Ministerio dos Negocios da Mai'inha.-Rio de Janeiro, 7 de Outubro de :1878.
Sua Magestade o Imperador, Ha por bem que sejam observadas na co!Jrança das contribuições e pagamento das pensões
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da mestrança e operarios dos Arsenaes de Marinha do Imperio, de conformidade com o Regulamento n_.o 5622 de. 2 de
Maio de 187~, as Instrucções que com este batxam, asstgnadas pelo Conselheiro Director Geral desta Sec_retaria ~e Estado : o que a V. S. communico para os devidos effertos na
parte que lhe toca.
Deus Guarde a V. S.- .Eduardo de Andrade Pinto. -Sr.
Contador da Marinha.
Instrucções para arrecadação das cont.ribuiçcles e pagamento das pensões da mest.rança
e operarios dos A1·senaes de 1\larinha.

I.

As pensões a que tem direito a mestrança e operarios dos
/
Arsenaes de Marinha, na fórma dos arts. 15~, 155, 157 e 158
do Regulamento que baixou com o Decreto n.o 2622 de 2 de
Maio de 187~, serão mensalmente pagas pelo monte das contribuicões de que. trata o art. i 56 do mesmo regulamento, \
calculádas na razão dos dias de cada um mez, com exclusão .
dos domingos c dias santificados, ou feriados por lei.
II.

A Pagadoria da Marinha na Côrte e do Arsenal de Marinha
em l\lato Grosso, assim como as Thesourarias de Fazenda das
Províncias da Bahia, Pernambuco e Pará, são as Repartições
competentes, tanto para a arrecadação das contribuições,
como para o pagamento das pensões concedidas nos termos
do art. i55 do citado regulamento.
III.

Haverá nessas Repartir,:ões uma cscripturação por debito e
credito, constando do debito as importancias das contribuições arrecadadas em cada um mez, c do credito as pensões
pagas, encerrando-se a dita cscripturação nas épocas das
entrega3 de que tratam os arts. 6." c 7."
Haverá tambem assentamentos para cada um pensionista
mencionando o nome, a folha"do lívro de matricula em que
teve assentamento, a classe, pensão e ordem que determina o
pngamenlo da pensão c quando ; bem como quaesquer outros
esclnrecimentos que interessem á Fazenda Nacional.
I

IV.
Das contribuições, que deverão constar distinctamente das
ferias n que se refere o art. iH do supracitado regulamento,
Decisíies de :ISiS.
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organizará o empregado, que servir d:l Escrivão do pag:!.mento das mesmas !'crias, resumos por c!:1sscs c o!Ilcin:::s, cornIJrchendenuo sómente as cont:'ibu:çGes ~'clatins a ;fomacs

1Jng'OS.

V.
Esses resumos, assign~dos pelo empregauo que os organizar e pelo Pagador, se~·viriio para documentar o debito da
escripturação, constante do art. 3." ; de\·endo, por tanto, o
mesmo empregado dar quitaeilo ao l)agador da importancia
total paga em cada feria, i!liquida das respccti I'as contrihuições. O credito da dita esc!'!ptura~i::o justificar-se-ha com
os hilhetcs ou folhas de pag-mncnlo.

VI.
O saldo, ou producto das co::ttribui:;ões, liquido dn importancia das pensões pagas, deve ser entregue pela Contadoria
da.Marinha por trimestres, e Thesc>:;rarias de Fazenda das
Províncias da Bahia, I)er~nmtuco e Pará por semestres, ao
Thesouro Nacional, sob G titulo -Deposito á dis::osição do
Ministerio da Marinha-, do que se cará immediato conhecimento o esta Secretaria de Estado.
Taes entregas >erão eifectuadas no ilm da primeira qninzena do respectivo mez, p:::ra 1"acili:ar o pagamer.to das pensões vencidas no mez anterior.

VIL
A entrega do saldo de que trata o artigo antecedente, existente na Pagadoria do Arsenal de Mdrinha de l\fato Grosso,
deve ser feita, mensal ou t;'imeY!Salm;mte, n Thesouraria de
Fazenda da provincin, por meio de jogo de contas com os
fundos que tem esta Thesoararia de supprir úquelle estabelecimento, afim de ser pela mesrn2 Thesouraria recolhido
ao Thesouro Nacional, de conformidade com o dilo artigo.

VIII.
Quando acontecar que em alguma Thesouraria de Fazenda, ou na Pagadoria do Arsenai d:) 2\Iarinha de l\Iato Gross:),
a importancia mensal cl~s -co!l:ribnirões não seja sutncic!J.te
para occorrer ao pa~·arnento das pensões, deve o respectiVO
Inspector, demonst:·aado essa insutlicicncia, solicitar desta
Secretaria de Estado a quantia que l'ér ainda precisa para tal
p~;g::mento, a qual scrú concc:lida · per meio do ~onte de
contribuições depositado no '~'hesouro l'íacional, na forma Jos
arls. 6." e 7. o
Secretaria de Estaqo dos Negocias da l\Iarin!w em 7 de Outubro de :1878.- Sabi11o Etoy Pessoa.
,-v.>:Afod'\:AAI'
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N. 692.-FAZENDA.-EM 8

5!5

•

DE OUTUBRO DE

:!.878.

NITo se deve negar its partes as c~rtidücs (:ue solicitarem, dcsd.c (1uc não
envolvam matcria de segredo ou ccmpromettimcnto alheio.

Ministerio uos Negocies da Fazenda.-Rio de Janeiro em 8
de Outubro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspcctor da 'l'ilcsonrari::l de
Fazenda da Província do Pad, em resrosta ao seu offlcio n." 2{
de !!, de Junho de i877, endereçar! o á Dircctoria Geral das
Rendas Publicas, que nenhum fundamento tem a sua àecisão
confirmando o acto da Alfandega da d:ta província, quo negou a José Maria do Amaral & C.' a certidão que pedir<Jm, das
notas dos despachos de diversas mercadorias consignadas a
outros negociantes; visto não se acharem tnes notas comprehendidas na excepção do Aviso de 10 de .Julho do 1838, por
não envolverem materia do segredo ou compromettimento
alheio, como são os assumptos do expediente r;'servado dns
repartições publicas e os G.ocumentos que nestas existam c possam comprometter terceiros, diífnm~ndo-os ou por quaiqucr
modo at.trahindo sobre cl!es a odiosidade ou o de~prczo pub!ico,
sem vant;~grm alguma p:ml os interesses da Justi('a: cumprindo, portanto, que aquclla Alf21ndeg-n p:1ssc a mencionada
certidão, se ainda a quizerem os pretendentes, aos quaes deverá dar sciencia desta ordem.

Gaspar Silveira Martins.

N.

693.-FAZENDA.-E~I

8

DE OUTUBnO DE

1878.

Sobro o processo de responsabilitladc mantla<lo instaurar contra o Collector
··
de Gurrratinguétú.

Ministerio dos Negocias da Fazendn.-Río
de Outubi'O de 1878.

dél

Janeiro em 8

Gaspar Silyeira M~rtins, Presiden!c do Tribunal do Thesouro );"acionn!, comr:mnica no Sr. Inspcctor da Tiwsou:·aria
de Fazendu di! Prr,yincia de S. Paulo, l'll1 r. spo~ta 11.0 seu ufiicio
n. o 79 de 10 de Agosto ultimo, que fic-a :1pprovado o seu jiroccdimcnto requisitando da Presidcncia que mcndasse instaurar
proeesso por crime de peculato contra o Co!lector das Hendas
Gentes do município de Guaratinguetá, Francisco Pt>ssidonio
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de Brito Junior, por não ter recolhido aos cofres da mesma
Thesouraria os saldos da renda arrecadada em Abril e Maio
do corrente anuo, nos prnos que lhe foram marcados, não
obstante ter sido preso administrativamente.
Recommenda-lhe, porém, toda a solicitude para que não seja
por fórma alguma prejudicada a jurisdicção do contencioso
~~dministrativo, na parte concernente ao assumpto de que se
trata; representando á Presidencia, aílm de tomar as providencias que o cnso exigir.
E, como do citado officio não consta ter sido demittido
aquelle Collector, cumpre que o seja quanto antes, sem ficarem por isso prejudicadas as attribuições que competem á
Thesouraria, á Yista do Decreto n. o 657 de 5 de Dezembro
de 18í9.

Gaspar Silveira Martins.

N. 694.-F AZENDA.-EM 8

DE OUTUBRO DE

1878.

Approva a suspensão de um Administrador de 1\lesa de Rendas por ter o rcspcctiYo fiador pedido dispensa da fiansa.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 8
de Outubro de !878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província do Amazonas, em resposta ao seu
officio n.• 59 de 4 de Julho ultimo, que fica approvado o seu
acto suspendendo o Administrador da Mesa de Rendas Geraes
de Manicoré, Felizardo Joaquim da Silva Mourão, por ter o
respectivo fiador Manoel de l\liranda Leão, pedido dispensa da
fiança prestada em seu favor; assim como que fica sciente de
ter a Presidoncia, em 2 daquelle mez, exonerado o mesmo
Administrador, c nomeado para substituil-o interinamente o
1." Escripturario da dita Thesouraria, Alexandre Hnmos Rnmiro e Silva.

Gaspar Silveira Martins.
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N. 695.-FAZENDA.-EM 9 DE OUTUBRO DE 1878.
A multa de 30 % de expediente não Yeda a de direitos em dobro por diiTc·
rença de quantidade.

l\linisterio dos Neg-ocios da Fazenda.-Bio de Janeiro em
9 de Outubro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Francisco .José Fernandes & Silva
da decisão dessa Inspectoria , que o multou em 3 "lo de
expediente, por terem declarado na nota n. o 523(1, de 1lJ, de
Novembro do· anno passado que ignor:~vam de que ma teria
eram os cubos de 220 duzias de facas solteiras, vindas do Porto
na barca portugueza Margarida, e em direitos dobrados pelo
accrescimo de 120 duzias das ditas facas e mais 400 duzias de
garfos de cabo de osso, madeira, ferro chifre, o mesmo
Trihunnl:
Considerando que as referidas multas foram applicadas de
conformidade com o art. 19 do Hegulamento de 20 de Abril
de 1870 c Ordem n.o 517 de 27 de Novembro de !866, e que
a imposição da multa de 3 % não vedava a de direitos em
dobro pela differença de quantidade:
Resolveu não tomar conhecimento do recurso.
O que communico a Vm. para seu conhecimento e devidos effeitos.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveira Martins.- Sr. In·
spector da Alfandega do Rio de Janeiro.

e

N. 696.-F AZENDA.-E~l iO DE OUTUBRO DE 1878.
lião é obriga to ria para os Presidentes providencia a approvarão das propostas feitas na conformidade do S 3.o Jo art. 47 do Regulamento de 2 de
Agosto de iSiG.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 1.0
de Outubro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesuuro Nacional, declara no.s Srs. lnspectores das TIJ,esourarias
de Fazenda, para seu conhecimento, que a disposi!)ãó do
::irt. 47; ~ 3. o, do Drcreto n." 6272 de 2 de Agosto de 1876, niio
torna obrigatoria, por parte dos Presidentes das províncias,
a approvaç::to das propostas que lhes são P.nviadas para preench.imen1 o dos lo~ ares de que trata o § 2. o do mesmo artigo.
Qa.'Jlal' Silveim
ú"..AJ"'.:P~

illal'tins.
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N. 697 .-FAZENDA.- E;u 10

DE OUTUBRO DE

:1.878.

Lotação dos vencimentos do Vigario cncommendado da froguezia da. Conceição, de· Angra. dos Reis.

l\Iinisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
10 de Outubro de i~78.
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para os devidos
c!J'eitos, que os vencimentos do Vigario encommendado da
freguüzia de Nossa Senhora da Conceição da cidade de Angr;; dos Ueis fora::l lotados em 400,)000 .de congma, :2001)000
de g uizamontos e L0006000 de direitos pnrnchiMs, como consta
do respcc~tivo termo remettido com o oiTicio n." 48 do Administrador da .\Iesa de Rendas daquelle município datado de 6
de Junho ultimo.
· ·
·
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silvéira J}lartins.- A'
S. Ex. o Sr. Carlos Leoncio de Carvalho.

N. 698.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E~r :10 DE OUTUBRO DE 1878.
i\I~nda proceder a exames na Fabrica de Fc"ro de S. Joi'.o de Ypanema,
afim de tii'ar o Estado o mã!:ímo proveito desse estabelecimento.

L• Secri'io. - Directoria das Obrns Publicas. -l\Iinisterio
dos Neg-ocies da AgTieulít::':l, Commorcio c Obras Publicas.Rio de Janeiro em 10 de Outubro de 1878.
Convindo tirar da Fabrica de Ferro de S. .Toilo de Ypancma,
no est:ulo em qno uct~calm:mtc sa :wh:1, e antes mesmo que
::-eceb:~ clla do Eslado o dcscm·oJvimento de quo é su;;ceptin:l, o m:1ximo pro\·cito, e sendo condição para se outer este
intento )lrocurar consuaw ás ma terias primas e artefactos que
já protluz, cumprü r; i.i·), se::t demoru, se dirija Vm . .íquelle
esl:lbsiaci:neato pnra S') entender com o reôpectivn Director,
e com e!ln confcre:lci;Jr sobre os so6nintes pontos:
i." Quacs os mntcrüt;;s, p:;ç;ls c utensílios que produzidos c
fabricados no referido estabcl~drnc:1!o, !ev;1do em· conta o
f;·et<_~ tlu tr::mspo:-te, pod0m 'er empregados o:1 usados com
"'· ;p~t::g:~:!;. nos _4.rscnnes ci:.:: ~l~::·i.;Jha c Guerra. ·nas o:UciDa~ C"
;nc.::hi :)i.sn-!~ls li.c ;·!fJ~sas ;-;a~~;·;jt·:.·ca3 'J n~• c~)nsurno pitivado,
(;O~np!!r(ldos os nn~~cr;s c qualid;_!fles d.;sses objectos com siinilnrcs c!c··yruyc:~-fe:}é!~1 .~st.!·;1ngcira;
~." Qnni a red~:eçüJ :~os3in1 ;ws lJl'i:'c:os de transporte dos
referidos objectJ.;, destlu a ;<'aüricn onde sJo produzidos até
cs:a Côi'le o (jual o m?,io de r:on~cg·uil-o;
:;. " Si lla eouvuuil!nCi<l de tb!'-s,) mais uesonvolvillleuto ás
officinas da Fabrica pela introducção de novos apparelhos ~.-
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for~.n motriz, afim de que
da obr~, o transporte do

pelo valor accrescido com o feitio
objecto exportado da Fabrica se

torne mDis barato.
E porque na recente inspec:;:ão que fiz ao referido estabelecimento reconheei que uma das causas que concorrem
parn a elevar;ão do prero da fabricaçiío e transporte dos produetos da Fabrica eonsiste, primo, no c~rreto do Jogar em
que é triturado o minera! até os fornos da fundirão; secundo, na solução de continuidade que existe no systema de transporte dos productos faiJricados; a L' desde a Fabrica até a
esta;;ão da estrada de !erro S~Jrocabana, e a 2? da est;:~;ão
terminal dcs,;a estrnda, na cnpital, no Braz, até n p.:-imeira estnv<3o da estrac1n do i'iortc, na Luz ; chnmo a nttenri'io de Vm.
afim de que, de accôt·do eom o Director d:t mesma Fabrica combinem sobre os meios üc obviar os inconvenientes ue tão repetidas balde~ções e impe<·fdto meio de transporte, trazendo
tw:lo ao conl!edmento C:cste i'Iinist~rio que, confiado no zelo
e pericia do que te:n Vm. dndo provas, espero que satisfactoriamente desempenhará esta com:nissão.
Deus Guarcl3 a Vm.- João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.-:- Sr. Engenheiro Carlos Conrado de Niemeyer.

N. 699.-FAZE.NlíA.-E)I H

DE OUTUBRO

DZ

1878.

Compete ao Ministerio da Jus~iça rcsol•er a3 dudtbs sobre a a'rrecallacão
de IlCCIUC::10S espolias flUO não comportem as despezas com cditu.es c
dcprecauos.
~~·;~isterio r!cs r~cg·ocio::; da Fn.zcndn.-llio de
i l de Outubro ue :1878.

Jnn~ü,o

Cln

Deciaro a Vm., em resposta a'J s2'1 o!Ilcio f1c, 27 de Julho
ultim·l, que compete ao ~.linistuio ci.o~ ?\egocios lia Justiça
resoiv.•r a duvi'rl<J que 1ile· occorre sobre a execucil.o do disposto no a1·1.. J2 d0 Re.!Z'~I<1mento ~n·1exo ao Dl)creto n. o 2i3;;

rl<! li'i de Junho de i8~/J, qu::r.rro sn pro(:ede!· ú arrecadação
de IK'fJUenos c~po!io-;, q ln :1i'íu com;1m·ta':·e:n :.is despesas com
os er!it<:es e de~Jrec;idos i.leícrminados nd mesmo artigo, vist.o
J:·~:.rr-sc dt! formula ju,·idit::t c:om r; rmal nada v•m rru8 V<)r a
F.1zr·n!1:t N:1c~on~ i
.
.
~
'
.
íltwn·co :~·J h-ro, t:r, cpc t;·Qt<> o ~ .. t. r;'i, do c:tado <~f'creto,
para a inserip::ão !lo~ :mios de ;11TCC;ldw;~o dos hen~ rln dr,-

funt:•s 0 :1USCIItCS, fcitn

'leSSe munfcip!o, vai ser í'ornccillo :Í
Coliectoria.
·
· ·
D~u~· Gunrc!C n ~·/n1.'-Gcs;xit ó"ilv~/~·a .J[artinS.~ Sr. CnrD:dor

respec~iv:l

Geral das herançüs jllcentes dn comarca dé NktllerQy.
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N. 700._:_FAZENDA.-EM H

DE OUTUBRO DE

1878.

Recommenda a fiel observancia do Decreto 'n o 3607 de 1866 nas justilica·
rões para a pcrceprão ue l!leios soldos.

~1

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em
de Outubro de :1.878.
·

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias
de Fazenda que no julgamento do direito das habilitandas a
meios soldos tenham muito em vista que sejam inteiramente
satisfeitas as exigencias do Decreto n. o 3607 de :lO de Fcve·
reiro de i866, e recommendem aos Fistaes, que nas jus ti fi·
cações em que interveem como Procuradores da Fazenda,
promovam co·m toda clareza e precisão o preenchimento dos
itens constantes do mesmo decreto.
Gaspar Silveira 1lfm·tins.

N. 701.-FAZENDA.-EM H

DE OUTUBRO DE

:l878.

Provimento de um Te curso sobre. classificarão de camisas de algodão de
ponto de meia.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em H
de Outubro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, P1~esidente 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 otlieio
n. o 95 de 9 de Novembro de 1877, interposto por Otto
Helm & C. a da decisão da Alfandeg-ada cidade de Santos, que
classilicou na 2.a parte do art. 588 da tnrifa em vigor, para
pagar a taxa de 2§500 por duzia, noventa <luzias de camisas
de algodão de ponto de meia, que submctteram a despacho
pela nota n. o 78 de 7 de Julho daquelle anuo como • proprias para trabalhadores,, sujeitas á taxa de 600 rs., na fôrmn
da La parte do citado artigo : resolveu dar-lhe provimento,
afim de ser restituída aos recorrentes a importaneia que de
mais lhes foi cxigid:1, visto ter sido bem cl:1ssifieacin por
elles a mercadoria de que se trata, e, portanto, i ndeyida a
taxa cobr:1d:1 por :Jquella Alfandega.
Gaspa1· Silreil'a Martins.

IIECISÕES DO GOYERX0.

N. 71)2.-FAZENDA.- EM H

DE OUTUBRO DE:

1878.

Provimento de um recurso relativo á.classificação de chapéos de lã, lisos.

i\linisterio dos Negocio~ da Fazenda.- Rio de Janeiro r.m
ll de Outubro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesoilraria
de Fazenda da Província dá Bahia que foi presente ao mesmo
Tribunal o recurso transmittido com o seu officio n. 2 de
H de Janeiro ultimo, interposto por Teixeira Queiroz & Hasselman do despacho da Inspectoria da Alfandega da dita província, que mandou classificar na L• parte do art. 2lJ, da tarifa em vigor, como de pello dl' coelho, para pagar a
taxa de. 1!~200 cada um, 21,0 chapéos contidos em uma caix:.~
com a marca T. Q. & H., n. ::2628, que submctteram a desp<~cho em 14 de Setembro de 18i7, como chapéos de lã lisos,
sujeitos á taxn de 600 ré i:; nn fórma do art. 622 da citada tarifa; c que o mesmo Tribunal :
Considerando que, pelo exame a que se procedeu nós mencionados chapéos verificou-se serem fabr·icados de lã com
pello de lebre ou coelho, pred<lminando a lã;
Considerando que, de conformida~e com o art. i4 das disposições preliminares da tarifa, a mercadoria de que se
trata não podia ser classificada no primeiro dos citados ar·
tigos, para se cobrar a taxa de 1$200 :
Resolveu dar provimento ao rccur~o, para o fim de ser mantida a classifica<;ão dada pelos recorrentes e restituir-se-lhes
a differen~a dos direitos que de mais pagaram.
.
Gaspar Silvei1'a Mm·tins.

~-

703.-FAZENDA.- E:ll :12

DE OUTUBRO lJE

1878 ...

ProYimento de um recurso relativo á classifica~ão de mu•s~lina ·de algodão
com meseta de se do.

:Ministerio dos Ne~ocios da Fazenda.- Hio de .Janeiro em
12 de Outubro de t878.
Ga~par Silveira 1\Jartins, PrPsidente do Tribunal do Th,•souro Nacional, commnnic:t ao Sr. lnspeetor da Thesour:n·i;1 ~
de Fazenda, da Província da Bahia, que o mesmo Tr~ r ~- M.~ j
bun~l, tendo presente o recurso trammittirlo eom ~):~_).. \\\ ,.J · "
officio n. H ti de 6 de NoHmhro de 1877, interiJ ~9\11.~
Yates & Comp. rla rleeisiio ;J~ Jn~prdori~t da Alt;J?tdi.t~i'1la
Jh•l'i:.iH·s de 1SiS.
f;lj
~~~..:.~

;/~

;I--

~-
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dita província, que mandou classificar no art. 550 da tarifa
em vigor, como CM.ssa de algodão lavrada, pnra pagar a taxa
de 28500 por kilogramma e mais 30 •;. pela mescla de seda
a mercadoria contida em uma caixa com a marca D. D.
n. iOOi, que submetteram a despacho pela nota n. 1(1,73 de
12 de Setembro daquelle anno, como musselina de algodão
com mescla de seda, sujeita á taxa de 1~500 o kilograrmna do
~rt. 567 da citada tarifa, com o augmento de 30 •;., nos
termos do nrt. i6 das respectivas dispoRições preliminares:
resolveu dar-lhe provimento para o fim de ser restituído aos
recorrentes os direitos que de ma i~ lhes foram cobrados, visto
ter SidO a mercadoria da que
Jrata bem c!assificada por
elles.

se

Gaspa1· Silveira ll!artins.

N. 70(1..-FAZENDA.-EJII 12

DE OUTUBRO DE

1878.

Sobre a substituirão dos Thesoureiros das Alfandegas, daúa a falta simul·
tancâ.dell,es e de seus Fieis.

Ministerio dos·Negocios da Fazenda.- Rio de Jandro em
i2 de Outó.l)rO de :1878.
G:~spnr Silveira Martins, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda ·u:t Província das Alagoas, em respo~ta aos seus
officios n. 62 de 2:l de Outubro de :1877 e n. :l5 de 15 de F e·
vereiro do'' corrente anno, que; não sendo rpplicavel ás Alfandegas a disposição do art. 68 do Decreto n. 736, de 20 de
Novembro de 1850, cumpre que seja observada a do ·nrt. 87,
§ 5. •, do Reg-ulnmento de 2 de A8"osto de 1876, á vista da
qual, na falta simult;mea do ThnEoureiro e do Fiel deste,
deve o Inspector, no caso de impedimento não prolong-ado,
designar um dos empregados que mais confiança lhe mere·Cerem para su»slüuir o Thesoureiro,. submettendo o seu
acto á 31Jprovação· da Presídencia : mas si o impedimento fôr
prolongado, \leverá esta nomear quel}l sirva interinamente
.aquelle log·ar, podendo a nomeação recahir sobre algum empregado, si não houver quem preste a necessaria fiança ou
·caução, a qual só será dispensada no caso de urgencia, e por
breve tempo.

Gaspar. Silveira Ma; tins.
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N. 705.-FAZENDA.- EM 12

DE OUTUDl\0 DE

18i8.

O empregado sorteado para o', Jury deYe comparecer á Repartição a qna·
pertencer, sempre quij não hotfvór sessão,. q'uer antes quér depois de constituído o Tribunal.

Ministerio dos Ne:.;ocios. da ·Faz.!mda.- Rio de Janeiro em
· :l2 de 0utubro de 1878.
Gaspar Silveira ~[m·tins, Presidente do Tribunal do Thesouro Naeional, declara ao Sr. In-;pcctor drt Thesouraria.dc
Fazenda du Província do ~lilranlüio, em re:;posta ao seu
officio n. 55 de :!5 de Abril ultimo, que não póde ser approvado o sen .acto decidindo sobre consulta do fnspector tla
Allandega da mesma província, que o empregado que ser v ir
no Tribunal do Jury só é obrigado a comparecer á Repartii;ão em quanto não estiver installado esse Tribunal, por
falta de numero legal de seus membros; porquanto, á vista
do disposto na Circular de 1J, de Novembro de i8i5, deve o empregado sorteado para o Jury comparecer á Repart1ção a que
pertencer, sempre que não houvef sessão, qu11r por falta de
numero legal de jurados, quér por outros motivos, não só
a'ntes r.omo depois de constiluido o Tribunal para fun('cionar,
sendo esta a uniea e verdadeira int.•lligencia que deve dar-se
á citada circular, pois, dn outro modo licarin ann ullad;~ a proviJlencia tomadll por ella, e que cumpre manter a bem doserviço das Repartições do Miuisterio da Fazenda.
Entretanto, .quando succedn que os trabalhos do .Tury se
prolong·uem até alta noite, e tenha o empregado feito parte
do ccnselho de julgamento, ser'l esse um motivo justificado
para deixar de comparecer á Repartição, haja ou w·:o sess~o
no dia seguinte, dando diss(} conhecimento no. respectivo
chefe, afim de não soffrer desconto em seus vencimentos,.
conforme já se tem praticado no Thesouro.

Gaspar Silt•eim Martins.

N. 706.-F AZENDA. -EM

u

DE OUTUEUO DE

i878.

E inaceitavel a declaração de accrcscimo de carga em.. actos de ··b_uscu.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
i4 de Outubro de iS78.
Tendo sido pre~ente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Carlos Haynsford, como procurador do
Capitão d~ galera americana Columbus, da decisiio dessa Inspcctoria de 27 dQ Agosto ultimo, que julgou procedente a appre-

llEC!SÜES !lO GOYERXO.

hensãg de cinco caixas contendo 1.242 kilogrammas de cobre
em lamina, encontradas a bordo do dito navio vindo de Car·
diff com carregamtlnto do carvão, o mesmo Tribunal:.
Considerando que aqurlle r.npiWo niío f,:z no :-:.cto da visita
ile entrada a declaraç;}o de heerosci;no ao uwai(,;sto, n<>.' lt.'l'·
:nos do art. MO do HeguHunonto de 19 do Setembro de 1860,
nem posteriormente até· o acto da busca dada a bordo, em
"irtnde <!e denuncia;.
..
.
.
·
Comidérando que os ditos volumes foram encontrados occultos. embaixo do carvão, que constitnia o carn•gamento do
navio 'lue se achava descarregando na ilha do Mot~anguõ pequ:mo, verificando -se· o caso resolvido pelo Avis.o de 17 de
Março do 18ti::!;
,
.
Cons1dorando que, em vista do dtsposto no art. Mí do Decreto n. o 5217 de 3f. de Dezembro de 18ti3, é inaceitavel a
declaracão de accrescimo en: aclo de bust:a :
Resolveu indeferir o mencionado recurso e sustentar a deei~ão recorrida.
O que.communico a Vm. para os devidos efJ'eito~.
Ot~ns Guarde 3 Vm.-'-'-GasparSilveim il!artins.-Sr. lnspector rla Alfandega do Rio tle ,J3neiro.

N. 707.-FAZENDA.-E)J 14

DE OUTUBHO DE

1878.

Sobre os vencimentos que competem aos Procuradores Fiscacs ad hoc nas
causas da Fazenda Nacional.
Mini~terio

dos i\'egocios da Fazenda.__;_R.io de Janeiro em H

ue Outubro de

1878.

Gaspar Silveira Martins, Pre~idente do Tribunal do Thcsouro ~;tcional, declara ao Sr. Inspector d:J Thesouraria de Fazenda da i'rovincia do Paraná, em rcspost:~. aos seus officios n. o
i4, dtl I!) lle OutuLro de ~877 e n. o 21 de J.4 de Março do corrente nnno:
.
1. o Q"ue não póde ser approvada a graLificação dt• 4,006000.
propo~ta pela wesma Thesouraria para pagamento dos serviços
pre~tados pelo Bacharel José P-ereira Lagos, como Procurador
Fiscal ad hoc na causa promovida contra a Fazenda Nacional
por José Fernandes Loureiro; visto já terem sido revogados
pelos Decretos n. 03 Vi69 de 3 de Março tle 1855 e 2 de Seteml:Jro de 1874 o Regimento de Custas de !O de Outubro de f754 e o
Decreto de :!.3 de Outubro de 18:12, em que se fundou o pare·cer fiscal, e não poder ser <:~dmittida n11s causas da Fazend:~
N:tcional a pratica seguida no foro da dita província, e a que.
,,e allud~ no mesmo p3recer, por sp,r ::teto pnrament.r. volunl:H'in das p:tl'lt'S l,itfg"<ttl!~>.s. e:u c11jo caso u''" estãn os [iiTH't'io-.
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narios encarregados da administração das rendas publicas, os
quaes si,o meros prepostos, que niio podem transigir: deve~ do,
portanto, servir de base para o arbitramento da gratifh::açao a
que tem direito aquelle Bacharel o Regimento de Custas annexo ao citado Decreto de 2 de Setel!lbro de 1871!, na parte
J. a, titulo unico, cap. L o, sobre a epigraphe • dos Advogados •
contando-se os salarios devidos pelos actos que el!e tenha
effectivamente praticado no patrocínio da causa- da Fazenda
Nacional, os quaes se ;:~cham enumerados com as respectivas
'
taxas, desde os arts. 77 até 84;
2." Que a de~peza com a gratificação de que se trata deverá
ser paga por conta do credito da verba • Evcntuaes • do Ministerio da F11zenda, exerci cio de f8í8-í9 ;
3.• Que es~a gratifica~ão só poderá ser-lhe a!Jonada depois
de concluída a causa, como opina o dito Sr. Inspector.

Gaspar Silveim Jliartins.

· :'i.

íO!l.-FAZE:'i"DA.-E~I

PioYhnento

df~

15

DE OUTt:!lRO DE

18i8.

um recuno contra a classificação tiat.la na Alfandega a um.
tecido de lã c seda.

:\linisterio dos l\"egocios da Fazcnda.-Hio de Janeiro em i5
de Outubro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Snlgado Zenha &
da deeisão dessa ·
Inspectoria de 22 de Agosto ultimo, que classificou como te.
c ido de seda, para. pagar a taxa de H$000 por kilog-ramma, a
mercadoria constante -das amostras juntas, vinda de Bordéos
no vapor indez Cotopaxi, e submettidn a despacho pela
nota n. • Mí9f de 7 do dito mez como {oulard, sujeito á taxa
de 5~500 por kilogrnmmn, o mesmo Tribunal:
Vista a allegação dos recorrentes, que o tecido nãll é todo de
seda, e que por decisões anteriores tem sido classificado como
foulard;
Vista a divergencia entre o conferente do despacho e o da
·
sabida ;
Visto o exame feito na Casa da :Moeda sobre a matcria de
que se compõe o tecido, por onde se v<·rificou pela analyse que
são de seda e lã as amostras;
'
Vistaa a opinião do negociante A. Lchericy l'onsnltado por
essa Inspectoria, o qual declara que são de seda para os !los
azues e os de côr de ouro, e os pretos e brancos de lã, sendo
por tanto tecidos mixtos; e
Considerando que dada esta ~ondição estão elles sujeitos á~
:r~çras ~5tabelecidas no ;~rt. 1:; das preliminares r!~ tarif<>; <:,

c.a
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portanto, sujeitos á taxa do tecido de seda, com o abatimento de
50 "lo, por ter toda a urdidura de seda e a trama de lã ·
Considerando que a decisão que mandou pagar ~orno se
lodo o tecido fosse de seda impoz taxa contraria á marcada
por lei .e infringiu a regra estabelecida para os tecidos mixtos;
Considerando que nestes casos cabe o recurso de revista
segundQ o preceito do art. 76(1., § L •, do Regulamento de :t.9
de Setembro de :1.860 :
Resolveu dar provimento ao recurso, e mandar despachar a
mercadoria de que se trata comG de seda com mescla de lã,
feito o abatimento e~tabelecido no art. i5 das preliminares
da Tarifa.
O que communico a Vm. para os fins convenientes.
Deus Guarde a Vm.-Gaspar Silveira 1lfartins.-Sr. Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 709.-:.\-lAlUNHA.-Anso

DE

Hí

DE OUTUBRO DE

1878.

Estabelece regras para cumprimentá do Decreto n. 0 7043 de f2 de Outubro
de :1878 que supprimiu diversas officinas do ~-rsenal de Marinha d" Cõrte.

:J.a Secção.-N. !772.-Ministerio dos Negocios da Marinha.-Rio de Janeiro, f5 de Outubro de !278.

Transmitto a V. S. a inclusa cóvia do Decreto n.• 70(1.3 de
f2 do corrente, supprimindo todas as ollicinas das obras civis
e militares desse Arsenal, excepto a secção hydraulica, que
se comporá do pessoal que actualmente tem e de mais vinte
serventes.
Em e'{ecução desse decreto, V. S. mandará dispensar os operar ios que fazem parte das officinas supprimidas, determinando
ao encarre!l"ado do ponto respectivo que se apresente ao Chefe
do Corpo de Fazenda, pret:nchidas as formalidades legaes,
visto ficar tambem extincto o mencionado deposito.
Para cumprimento. das disposições do referido decreto
ficam estabelecidas as seguintes regras:
. L• Quando. sejam necessarias quaesquer obras no I\linisterio da Marinha, o Director das obras civis e militares, em
observancia ás obrigações que lhe são preseriptas pelo art. 38
§ L • do Regulamento de 2. de Maio de :1874, organizará os
planos e orçamentos das referidas obras e os apresentará a
V. S. para a approvação desta Secretaria de Estado ; prestando V. S. as informnções que julgar convenientes.
2.• Autorizadas as obras ou por administração, ou por empreitada,. ficarão eJJ..~s sob a fisca.Iisação de V. $. e immediata
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inspecção do mencionado Director, oqunl terá muito em vista
que sejam strictamente observadas todas as condições dos
contra c tos celebrados, quando por ventura as obras forem entregues a empreiteiros ; e no segundo caso, isto é, quando o
Governo resolver effectual-as administrativamente. deverá
V. S. chamar o pessoal e estipular-lhe os vencimentos, de
accôrdo com o art. 3. • do decreto incluso, e segundo as
ordens que receber da Secreta ria de Estado.
3.• Como o art. 2.• do alludido decreto estabelece que o
material seja supprido directamente pela respectiva Secção
do Almoxarifado, o Director das obras civis e militares organizará pedidos parciaes, de conformidade com os orçamentos
das obras, sendo e! las autorizadas por V. S., receberá na Intendencia a materia prima ; na intelligencia de que o material, que não fôr consumido na obra que motivar o pedid'o,
será restitui do á respectiva secção , depois de cone! ui da a
obra.
4. • Os operarios emprega'dos nas obras por administração
trabalharão dez horns por dia, de conformidade com o que está
estabelecido no art. :18 das Instrucções de i8 de Junho de 1874.
5. • O escrevente da Directoria será tambem encarregado
da escripturação do movimento do material, observadas as
disposi(;ões das Instrucções de 18 de Junho de :1874, na parte
que fôr applicavel.
6. • Os operarios empregados nas obras por administração
serão apontados da mesma fúrma que os demais opera rios das
oficinAs desse Arsenal.
7. • O Director das obras civis e militares participará a V. S.,
quinzenalmente, o andamento que tiverem as obras feitas por
administração, dando V. S. conhecimento á Secretaria de Estado das informações que lhe forem prestadas pelo mencionado Director.
· Destas instrucçõcs dnrá V. S. conhecimento ao referido
Director, que as terá por muito recommendadas.
Deus Guarde a V. S. -Eduardo de Andrade Pinto. -'Sr. Inspector do Arsenal de Marinha da Côrte.

N. 710.-JUSTIÇASobre

11.

EM

:1.6

DE OUTUBRO DE

:1.878.

separação dos cargos de Escrivão de Juiz de Paz e de Subdelegacia
de.· Policia.

!.• Secção.- Mihisterlo dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro em 16 de Outubro de 1878.
·

\•. ~ ~.:1{
\.

Illm. e Exm. Sr.- E ui resposta ao officio de V. , .~ \' f.o do corrente, sob n." 9R. deelaro· qur o Avis_ ~~\(t':

~~
:---,...

J.

/'~\

'
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l\larço ultimo, apreciando as circurnstancias de um caso pro•
posto, e reconhecendo nos Juizes de Direito a exclusiva
faculdade de autorizarem a separac:ão dos cargos de Escr:vão
de Paz e da Subdele~·acin, na conformidade do art. 19 do
Regulamento n. • 120 de 31 de .lnneiro do 18(1,2, ou cassar
essa autorização quando houver cessado o motivo que a originnra, confirmou, em vez de contrariar a doutrina das anteriores decisões do Governo li11perial, e nomeadamente os
Avisos n. '" 65 de 28 de Fevereiro de 185(1,, e 270 de 26 de
Julho de 1873, segundo os quaes póde o mesmo Governo, no
exercício da suprema in~pecrão que lhe compete sobre a
observancia das leis, fazer· sentir aos referidos Juizes que
não devem conceder aquella autoriz~ção, quando não existirem pessoas dispostas a servir separadamente GS dous cargos mencionados. e antes são obrigados a cassai-a, si da separação re:mltar a fai ta de quem exerça um ou outros daquel•
les cargos.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira._;_ Ao
Sr. Presidente da Província das Alagôas.

N. 7i L -GUERRA.- EM i 6

DE OUTUB!lO DE

i 8i8.

Estabelece a verdadeira intelligencia do ;,rt. 9.o do Regulamento de
2í de Fevercfro de t8i5 sobl'e os individuos (1uc del·em sor comprchcndidos no/aii_~.~~l!~n~o anuual para o serviço mil~tar.

~Iinislerio dos Negocias da Guerra.-llin de Janeiro, 16 dj•
Outubro de 1878.

Em officio de U do corrente consult:1 V. S. se, não men('ionando o u." ~ do§ I.• do art. 9.• do Regulamento de
27 de Fevereiro de i8i5 idade alguma para o alistamento,
deve essa Junta alistar os cidadãos, apresentados nas listas
dos InspHctores de quarteirão com idade superior a 25 annos,
na hypothese de não o terem sido em nnnos anteriores,
por concorrer em favor delles qualquer das isenções dos
arts. 3. o e t~. o do citado regulamento, e haverem-n'a perdido
no corrente anno, ou se deve exclui l-os, por ser o alistamento restricto ·absolutumente aos cidadãos de 19 a 25 annos.
Em resposta declaro a V. S. que a Lei n. • 2556 de 26 de
Setembro de 187~, de accôrdo com a qual se deve entel).der
o Regulamento de 27 de Fevereiro de 1875, tlisrõe no
art. 2.Q que todos os annos, na época que o Regulamento
determinar, proceder-se-ha ao alistamento dos cidadãos que,
não pertencendo ao Exercito ou á Armada. tiverem a idade de
19 [In nos completos, e dos omittidos nos alistnmentos auteriores ;que não forem maiores de 25 annos ou tiverem perdido
a:=: h:enç·ões d · ~ L •, art. l. antrs de complet~rf'm 21 anno~.
0

,
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Assim, se os cidadãos, de que trata V. S., for:un com
effeito omittidos nos alistamentos anteriores, devem ser
agora alistados, se não forem maiores de 25 annos ; se,
porém, já se acham mencionados em algum dos ditos <llistamentos, tendo-se feito nas respectivas listas a declaração,
recommendada no art. 16 do regulamento, da isenção que
porventura exista em seu favor, devem, uma vez perdida
tal isenção, se fôr da orlem das que se acham definidas no
referido§ Lo do art. :1.. 0 da lei, e trunscriptas no art. J. o
do regulamento, ser comprehendidos na relação organizada
pela Junta parochial dos indivíduos promptQs para o serviço
de paz e de guerra, a que alludeo mesmo paragrapho, comtanto que não tenham completado 21 annos de idade ; e finalmente, se V. S. se refere aos que têm as isenções para
tempo de paz consi!madas no art. 4. 0 do regulamento
( § 2. o do art. L o da lei), n:io podem ellcs ser incluídos;
porque, tendo-o sido quando completaram 19 ·annos, não
deixavam de est~r sujeito~ ao serviço de guerra, se guerra
houvesse, e pod1~m por conseguinte ser chamados, na hypothese de não completarem os contingentes, os que estavam
obrigados a totlo o serviço de paz e de guerra, sendo que,
uma vez alistados no anno competente, embora não sorteados,
não podem mais ser contemplados em novo alistamento
como todos os mais alistados no dito nnno.
Pnrece, portnnto, que só por equivoco se declarou no n. o 4
do art. 9. 0 do regulamento que o alistamento tlcvc comprehcnder os que tiverem perdido as isenções do t1ito art. .1!,."
Outrosim declaro a V. S. que n exclusilo de qualquer pesson do n!istamento não póde ser feita pebs Juntas de parochin sem o concurso dns de revisão, como explicou o Aviso
de 3 de Agosto de i875, publicado ú pngina 205 do Reperlo. rio à os avisos pura a execução dn nova lei do recrutamento.
Deus Gunrde a V. S.-llfarquez do Herml.-Sr. Juiz de Paz
Pr'esidente da Junta de alistamento da freguezia de Santa
Anna.

X. 712.- AGHICULTURA, CO.'TDiERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-A \"ISO DE 16 DE OUTUBRO DE 1878.
App:roYa a rcdnc\·ão dos vencimentos do medico de Angelina e declara que
o fornecimento de mcdicJ.mcntos se deve COIL~iderar gratuito durante sei;;
mezcs, contados Jo db. em que o colouo für empossado no respectivo lote.

X. 3.-3." Secl'ão.-Directoria cll A~·;··ieultura.-1Hnisterio
dos Xe{-!·ocios da ~Agrier'..l~:.:rn~ Con1 J:H:rei:) e Obras Publicas.Hio t!~ JL1Ee;ro cn1 10 t":e Ol~~J.bro J3 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Sz:icnêc do c;uc in'or;notl V. Ex. em
oí!!cio de 5 do p:·esen~e me;;, autorizo-o a retlm.ir a 208~000
~t·r!~Cies

Ce

iS~S.

Gí
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os venci111entos do medico, que !Jresta serviços de sua profissão
na colonia Angelina. Relativamente á que~t<lo proposta por
V. Ex.-se o fornecimento de medicamentos é favor eo11ce·
dido a todos os colonos ou súmente aos novos no primeiro
semestre sub,;equenle á sua dleg·ada ao eslabeleciment;convem declarar que t<tl fomecimento se deve considc·rar gra.
tuito sómente durante se;s mezes, contados uo dia em que o
colono fôr emposs;•do no respertivo lote.
Oeu,; Guarde a V. Ex.- Jurio Lins Vieira CaJIS(lt!súo dr
Sinim.bú.- Sr. Prcsideul•~ da l'rovinci;1 fie Sant:-~ C;•tl:arina.

:\. íl:i.-AGHICULTüRA, CUi\1MEHC10 E UBIU..::i l'l.BLI•:A:-;.
- A \'ISO JJE 17 DE Oli'l'UBHO OE 18í8.
falta do Iuspector espec1ai das t~rras e colonisa~:ão, a Ca.ma.ra i\luuicipo.d
r~siJcctiva, ou qualquer autoridad~· j~dicial ou polit:Ja1 do l:iCU tcnuo
s:Io com;1etentcs para attcsta1· o exercicio dos Agentes auxiliares ou
nutras empregados incumbidos de scrvir;o analogo, nos t1!rmos do A.-i~o t!t.:

:";a.

:H tlc l)uLubi'O Uo anuo pa:;sudo tlirigido ao .:\liui::-:tcrio da Fazenda.

N. 67.- 3." Sec~;ão.- Directoria da Ag-rieultura.- ;\li·
aisterio dos Ne~ocios da Agricultura, Conunereio e Obr<Js
Pui.Jiicas.- Rio ae Janeiro em 17. tle Outubro de 1878.
Tendo essa Inspeetoria em offieio de 1:3 de Junho ultimo solicitado uma providencia rel~tiva ;w attestadu de exercido.
necessario para se elfectuar o pagamenLo dn~ respectivas gratificações aos a~entes auxiliare« da colonisação nn Província
d<J S. Paulo no caso de extiucçào do logztr de Inspeetor
especial das terras e colonisaç:w na mesma província, dedaro
a Vm. para os fins convenil'ntes, que na falta ou impedi·
mento no Inspector especial que atteste o exercit:io dos
Ag-entes auxiliares ou outros empreg·ados de semelhante eategoria, deverão apresentar o da Cama r-a Municipal competente,
ou de qualquer autoridade judicial ou policinl tio ::.eu termo,
c:omo }il declarou o Ministerin a meu cargo em Aviso de 31 de
Outubro do anno passad') dirigido ao da Fazenda e fez constar a essa Inspectoria por ollicio de 22 do mesmo mez e anno.
Deus Guarde a Vm.-Jo!io Lins Vieira Cansan&ào de Sinimbú.
- 5!'.lnspeelor Geral das terras e colonisação.
·
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N. 7t!L- AGRICULTURA,
BLICAS.- EM _17

GOVER!\"Q.

C~IMERCIO

E OBRAS PIJ-

DE. OUTUBRO OE

1878.

A elevn~ão a seis mezes do prazo de tres, primitivamente fixado para ,.··rr.~
tricula tios filhos Jiyrcs de mulher escrava; e para as declaral)ücs · constantes <los arts. 21 e 31 de Decreto n.o 4835 de i de Dezem:•ro de -1~71.
não P'ide ser extensiva a factos praticados antePiormcr.te á promulg-at; :i o
dos Decretos n.os 6966 _e 6937 d-J 8 de Julho do corre,nte anno.

Circnlnr.-2.• Sr.?ção.-:'1. 5.-Dii·ectoria da Agricn!tnr:;.
-.\IinHerio dos Negocios da Agricultura. Commercio e Ubr;;s
PuiJ!ie&s.- lHo de .Janeiro
,,. em -17 de Outubro de U!78.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex. para os fins cotm:nientcs, ryne em Aviso de :,!!~ rlc Setembro proximo passado,
e.s1abeleceu t•ste l\lini.<t<'rio a l'eguinte doutrina :-que a el!·va:_:ão a :'eis rnezPs do prno de tres. primitivamente fi;•aclo
pnra n matricuh1 dos filhos livres de lllulhl't' e$('ravn, e rnra
as deelaracõPs constantr·s dos arts. 2i e 3i do Decreto n. 0 48:lii
rle -1 d<~ Dezembro de i87:1., não pt'lde s:·r exten~iva a fart<>s
pra!icados anteriormente á promulg-aç:-,o uos Decret~1s n. "':.
6966 e ii\l6-i do 8 de JnJho do corrente anno, cujo lim não
foi inva:iuar o que estava consummado e perfeito, mas, sim,
reg-ul~r os cagos pendentes e futurtls.
.
Conscguintementc, a matricula e averbações, n)a!iznllas depr.is dl lindo o primitivo prazo de tres llli'Zes, quér os infractorr•s hajnm sido multa~_os, quf·T nãb, e antes da promulg-ar;iio
dos novos decretos, devf'm ser respeitadas, Yisto como, r.on,; tituinJo actos ron."!Jillmad••S e perfeitos, w·,o podem ser in vai idadas {lfH' rlispnskõ,•s pPsteriore;; ús que lhes dMam oril!"Pfll;
nproHit:llldo, 110 Clntanto, o> me,;mm; decretos aos senlwres
qu<~, te;:dn d• ix;~rlo de cumprir a,; obriga·:ões ,;upra-mencinn::(bs dt~ntro <~o primitivo p:-azo, o poderem fazer dentro do
novo, por nãn exceder :tj11da rle >eis mezes o periodo d~'CO!Titlo
entre a data dns oceurrenc':is n' · qne se r!'fc•l'em os indk:u1ns
arts. 21 r, 31 elo Begu!a1nf\nlo de 1 de Ikwmbro ([,~ :!.Sil r,
art. 1. 0 do Decreto !l. o 1!!)ü0 de 8 tle ~laici .Jç -1872 e o ultin•o
dia do prazo lixndo para a communi~·:·lO dt'lla' á rstaç-i\o fis('al
competc·ntP.
il:'us r~~l:t.nle a V. Ex.'-.fo,fo Lins Vii!irn Cttnsans•~o de s;.
nimbú.. -Sr. Prl'~idente da Proviucia de ...
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N.

i15.-FAZE~DA.-;EM

:17

DE OUTUBRO DE

:1878.

l':mLora snbmettidas a desjlacho de consumo, podem as mercadorias ser recolhid3s a:entreposLo publico quando a parte o requeira.

Ministerio dos Xe~ocios da Fazenda.- Rio de
17 r! c Outubro de 1878.

J~neiro

em

Gaspar Silveira Martil!~, Presidente co Tribunal do Thesouro Nacional, communica no Sr. Inspector rln Thesou raria
de Fnenda da Província do Parú, em resposta ao seu otllcio
n. o 9;) de 20 de Dezembro de 1877, que fica approvarla ;: sua
derisiio, dando pro-. imento ao recurso interposto por Bernardo
Antonio Antunes & C. a do despacho da Alfm1d ·g-;1 da dita provineil:l, yue lhes neg-ara permissão para reeolilerJm ao ('nlrepos:o publico 439 kilogr~mmas de bm·;·ae!'a ilna e 81:! de
sernamby., vindos ào l)erü no vapor nacional Aur.msto, peio
f<iC!o de já haverem essas mercadorias sitio snbmntliJas a
despacho de consumo, e não trazer o m~nifesto do na\rio que
as conduzira deelaradio rle serem deslin;:das ;t en trcposto;
vioto estar a decis~o r!a Thesom-aria de ~ccô:·do eom :1 disposir;iio do art. !;.. o do Decreto n." :~2 I 7 d~; 31 de Dezemuro
de J.t36:~ c com a Ordem n. o Hi de 2.:. de Junho de 1871.

Gaspar Silveira Martins.

N. 716.-FAZENDA.-E?,; 17

DE

oüT<:nr.o DE t878.

Para o pagamento de consigna.~:ücs devem as Esta<:tics pagadoras 12xigir no
pJ'incipio de cada cXerC-iCíO .. jjrocura~ão dos cousigw.J.nlt!S, ou prova authentica da cxistencia deJies.

l\fin.istcrio dos Neg;JCios da Fnzenda.-Rio de Janeiro em
l í clu Outubro de i<:í7S.
G~spar Siiveira Mnrtins, Presidente do Tribunal do Tbesour·o Naeioaal, commnnica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Prov!ncia de S. Pedro do Rio Grande do Sul
que foi indeferido o n'qnerimcnto transmittido com o seu
officio n." 143 d:: 6 de Agosto ultimo, em qP.•.: José .Martins
de Lima reclam~ra contra a decisão da mesma 'fhesouraria
que o julgou responsavel pela fJUanti:~ de 210;')000, proveniente da consign:1çiio ·mensal de IO_,)OOO dcixad<J ao supplicante pelo Tenente Felismi:w Cnnba do Nascimento, e que
indevid;:;a:nl.e roc:!!)~c: cb M~io de 187;) a J;mciro de 1877,

por UJr

f'S\,r O~i!cict! fcdjp~·itio

;1

iO d•)

J~l!hn
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Hecommcnda, porém, ao ,dito Sr. Inspector que exija no coTil.eço de carla ex::;rcicio procuração dos con~ignantes, prova
nnthcntica da existencia delles, a qual podera Ber dada pela
~utorid<:dc superior sob cujas ordens servü·cm.
Gaspar Silveira Jlfm·tins.

N. 7l7

-FAZE~DA.-E:.r

18

DE

onurmo

DE

1878.

Dú provimento a um recurso sobrcr, restitui~·J:o de ~~-a c;n um easo de arrematarão de propricdaJcs do Estldo, c ueclar<J. ser licito ao gestor requerer
no contcr:doso administrativo.
::ll:ni~~~·ri.: dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro em
18 1le 0CJtnbro de 1878.

Gnsnar Silveirn Martins. Presidente rlo Tribunrd do Thesouro'NI1cíonal, communica ao Sr. Ir.spector da Thesournria
de Fazenda dn Provincla de Pern:Jmbuco que foram presentes
ao mesmo Tribunal os recursos tr:m~mittidos com o seu
otficio n. o 15!~ de 8 de .Janeiro de 1876, interpostos por Virginio Horr1cio de Freit:1s, Ernesto Jnstiniano d<1 Silva Freire,
Francisco de Paula C<lbral e outros, representados por seus
procuradores, da decisão da dita Thesouraría, que julgou
prescripto o direito dos recorrentes á restituiç:ão da siza que
pa.:.>·;1ram em diversas da UJs, nas Collectorias de Itnmbé e
Goya::na, ~obre 11 importaneia por que arremataram di\'ersas
C?1mpr0hensões do extincto vinculo do Itambé; e que o mesmo
Tribunal :
Considerando que o Regulamento de !7 de Abril de 1859,
que fundia aquelle e outros impostos no de tran,missão de
propriedade, isentou deste as transferencins em que fo>sem
partes o Estado, as províncias ou os municípios ;
Considerando que se as arremntaç>ões das mencionadas comprehensões for~m dfc~ctuadas depois da publicação do citado
regulnmcmto, não estavam por isso sujeitas á siza que indevidanienle pagarnm os recorrentes, os quaes tinham, por
tanto, direito á restituição da respectiva imporlancia, salva a
prcseri pçüo ;
Considerando que tendo o primeiro pagnmento desse imposto sido feito em 2:l de Maio de 1870, não estava vencido o
prnzo de cinco :mnos da prescripção quando, em i5 de Maio
de 1Si5, o I3aeharel Luiz Emygdio Hodrignes Vianna como
gestor de nep:ocios, l'i'ljnercu !'m nnme dos interes~aclos a res;w{:tivn restittli:.·~o:

l>ECist'.'!·::-. !lO COVER~ü.

l:onsi<l~ranllo que niío h:1 lt!i, or~em ou rlispo>içiío aiguma
que funtl;JffiCnte o a ju~tiilque a as~er~ão tla Thesournria l]e
fJ•le a cntiGade gesto1· é inadmissível pa~·a reqnerer no ennt,.ildtNJ :Hfministrativo; quando no caso occurrentu e em
u;:tr;Js senwllwnt(!,;, apenas se exige a procnra,·:"ío para o rec.:llimento do que a Fazen,]a Nac.onnl foi devetl(Jra, no ca~o
de não t~ompar;·cer u proprio credor ;
Cous1 :erando que o requerimt,nto do dito Bae.harel em
nome dos interessados intcrrom,•en a prescripção : ·
Resc•lvcu cbr provimento nos rt·.Cilrsos de qnc se trnta,
afim iltl 'erem o-; rl'corrl.'ales, por si ou por seus 1 rucnr;·tlorcs, admittit.los a retfllt'!'Pr peranle n TIJest.uraria de
Fazenda a rrstitniç;io do imposto ljUC lhes fni de\ irlo, á
vi~ta dos conhecimentos, cnm fjiW Ut)I'Pill instruir >cus
l'llque:·imentos, p.o caso •le ter ~:do :'fl'l'ctilram:l:tle r~r re'':ldado depois da execnção do ei!ado Hogulat:Je:Jto 1le li de
~IIJ:·il .de Hlií9.

X. iW.- .\liHICULTUB.\. Cüm!EBCIO E Ofl!1.\:-i l'!; ·
HLlCAS.-E~r W DB otiTI!IRO.Di> 18~8 .
.JJan:l:to!jsei'Yar a.

r.on••cn«:â<~

dü S.

Pet.1!rshur.~o

na

iJ!!I'~ep~:ão di\s t,tx::t.~ <!~1:-;

l~-~~~J·a.;nlrJ:tS IJ:I.P1·nadouars .

. . . . ..
~·.

~-

10.-:J.a Sr·e•.·ik- D!rectoria da·s Obras Pnbfie:l~ . ...:...

?rl!ni~tpr·io dos Nt~-~~·w·;o:; Ja .\g.ri~~liltU!'Ú, Cornrn:·t·cio)

P;1hlíens.-Hio tle .Janeim em

u; de

a O!:r~t~

Out,u!H'O' dt) 1878.

Ded;m1 a V. S. pnra os flns er:nn)!iie:11es. rrt" na percepdio
.lu~ !:na:-: lloB le!e:.:1':1mm~;; intnm:~do:wn.<. dt:Ye ,:er oiJ·:en:)(lo
~• dispo:'lo aa rfJn .. en~·;·;o tel;·~-r;~ptJ i~~·~ iit~Brn:wi:Jnid de S. PHIer~ltur.;o, ;\qual :HI!i:!dtt l,l nover;to Lnpt'ria!.
!l.'n-;

~)ll:ll'tl;~

t•úu.);i.-~<-

a V. ~i.-Jf!i1rJ1..in·: Viein1 Crtnsrm.w'h ri•• .'iiDin·ctor (;,·;·:d rl"s T.·f•·.:.:r:t[>h"~-

DECISiiES DO l.iOVER:'õO .

.:\. í 1\~. -- . \.(; !IICULTUHA, COMMEBCIO E OBRAS PUBLI-

.C\.S.-E)! iS

og OUTlJDP.O DE

i878.

ikrhra. qur· ·:t cobrança tl~t ta:n tle transmi0são dos t~J~grammag interna·
don:u.•s tlt·n.• t'Cl' feita dti accôrdo com o disposto ua. convenção de S. Pe·
tci'sbllrgo.

S. 40.-:>.a :Sec(:~o.-l\linisli1I"io dos Negqrins 1b Agriculu:-n, t:o:nnH.:rcio e 01>1 as Pal>lieas . - H.io de J;meiro em Hl
.1:: Ou tut:ro ue i878.

i

Tlcclaru ;< Y. ~- p;1ra os fins eonyeninntes.qne nn perta\lls dos telt•l.!ramnws interuaeionnes dL~ve ser
o!J~<;n,Hin o di~;hlsto ll:J eo'n\-tHJÇiio de :S. Petm·sburgo, á qu:!l
adh:·re o Go\crno ImpLTÜII.
llP<ls Ctwrd•~ a V. S.- .lotlo Lins Vieira Cnnsansiio de. Sirúod'ú. -'-Sr. Di rN·~or Gnrai 1!o:; Telegraphos.
('l'lll:~o Iins

N. 720.-AGRICL"L'l.'UBA. CO~!:\HmCW E Ol1HAS l>üBLICAS.
-EM 19 DE Ot;TU!ll\0 DE -:1.!)78.
ProYidcncia :ieerca do tral)ado de urna estrada cte ferro que partindo da capital d~ Pern~tnbucú vá terminar n.a ~··~i.tlaJ.e da \"ictoria, passando por

Jaboatão.

·

N. 84.- 1.• Secção.- Dir1·etoria dlls Obr<lS Public!ls.)lp1isterio dos Neco.-ios da Agl'icultar<l, Commereio e Obras
Publicas .-Bio de .Janeiro em i9 Je .Outullro de 1878.
Cumpre qnc, sem prejuízo dos tral·~!l:os da CQmmiss~o a
rnrgn, [lrneeda Vm. 11 estudos d:1 traçado IÍlilis 'convl'niente pr~ra Ullla via- rerrea qur, p~t·tindo da e:tpital J.,•ssa provine:a, Yá termin:1r na cidade dn Yictori<l, pas.<ando pelo pnvu~do de Jah"atão. :\bitola sení dL) um metro entre trilho~.
!~ui:~ nd11-se Vm. na prntica dPsse s':rvi•·o pe:as instrucçõl's
qu<: sl'rão expetlitlns pela Directoria das Ob:-as Publie;1s .
.\'i;o obstante existirem, segundo consla a e>te :Ministerio,
estnrlos já fPitos pllra estrada de rerro na IH•'"ma direrçàu,
fiea Vm. autorizado a proceder com plena libercl:1Je, adoptando o tr:u;11do que lhe pareeer melhor, t<JnLo •·m relar:io
ú JWrte techuica •·orno aos interesses agricola~ e commerc.i:oes
des~a região. Si além do pes,o;;J de que dist;õc, carecer Vrn .,
!Aira o prompto desempenho destD commissiio, de algum au~:- :·
xilüH", deverá quanto antes requ!sit;1l-o a este Ministerio. ~ ~• fl~\l!
0
. Deus Guarde a Vm.-João Lins Vieira Cansansão de
· ~ \)\.
·
hit.-cir. Engenheiro em ehefe' do prolongamento
~ '
<J,. ff);·•n rlr• .Pernambuco. . .
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N. 7:21.- JUSTIÇA.·- E~! i!-l

DE OUTUBHO Di>

i8í8.

Sobre o· oflicio privatiyo de E~~rivão do Jury c cxccuçàos criminaes.

2." Secção.-Min!sterio dos Negocias da Justiça.-Hio da
Janeiro em :19 de Outubro de 1878.

111m. e Exm. Sr.- Em resposta ao nfiicio n." 96 d.; 28 de
Setem!Jro ultimo declaro a V. Ex. :
Que o officio de Escrivão do .Jury e execuções criminaos é
privativo, e constituindo portanto um Jogar distincto e separado, deve como tal ser posto em concurso.
Que o caracter privativo do mesmo officio não impotta
incompatibilidade com o do judicial, o assim póde ser provido
no primeiro dos mencion~dos officios, mediante concurso, o
E'crivão do judicial no termo em que da accumulacão niio
resultar embaraço para o expediente.
·
Deus Guarde a V. Ex. -Lafayette Rodrigues Pereira. -Ao
Sr. Presidente da Província das Alagôas.

N. 7:22.~ JGSTIÇA.- E~! i9 DE OU.TUBJ\0 DE 18i8.
' ao :\H:1istcl'io da Justiça qu;tlquer
'
'
Manda comn:uniear
altcraGão que f""l

de

uos officios de Justica.

..
Ci,·culM.-2." Sucrcão.- Ministcrio elos Xegocios da Justiru.
-Hin de .Janeiro em :1.\l de OutulJro de 18í8.
---~--

Illm. e Exm. Sr.~ Em addit:Jmenlo ao Aviso Circul:<r de
H de Setembro ultimo recommenuo a Y. J.<Jx. tJUe. 1:u:::ndo
se der qualrjuer altern~ã, • nas ll)is provi ;;ci::es rela!iY::s aos
officios de ju~tii:a, sej;t immcd!atamunte commnnienda a esta
Sccr1~taria de Estado, cou~ a integra tlns nrn·ns disuosirões.
Dsus Guarde a V. Ex..-Ln(a';ette R'Jdriuw·s Pe1·eira.- Ao
Sr. Presidente dn Província llc ....

N. 7:23.

FAZEi\DA.-E~l

19

DE Ol;'l'L'Bll'.: DE

1878.

No desPacho de fogo da Chin<!, ·dado em cai:.;~Ls, dure-se fc.~zer no peso o
auatimeuto Jc iO ofo.

Mini~:crin dos I\'cgocios ela Fnzonda.-Hio de Janeim em
19 de Outubro de 1878.
Gasp~r Silveira Ilie_~rtins. Pt;.'~fdc;~t~~ <:o ~~,r1!n.lP,::1 f!.o ~,hf.~
souro ~~ncjon3L eon!nlnn!<·a ::o Sr . .fil~!;e~·t 11~ ú:·: -~,~l··~oUrt!r~:1
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d.' Fazenda da Provincia de Pernambuco que foi presente ao
mesmo Tribunal o recurso transmittido com o seu officio
n. o 86 de 6 r! e J un :10 de 1877, interposto por Fe:·reira da
Rocha & Pinto da decisão da Alfandegada dita provincia, que
multou-os em direitos em dobro pelo accrescimo verificado
em :30 amarrados contendo 2~0 caixas com fogo da China,
lendo, com os envoltorios, o peso bruto de 960 kilogrammas; e que o mesnio Tr!bunal :
Conside!'ando que, na conferencia da sahida foram flS caixas de madeira tambem comprehrmdidas nos envoltorios,
o que produziu o nugmenlo de 24,0 kilognmmws, sobre o
qual for-am calcublos os direitos em dobro na importancia
d;; a~880CO;
Consid~·:-ando que na fórma do art. 12ti6 da t3rifa em
vigor, a mercadoria de que se trata estava sujeita a despacho,
·
com e ahhtimrnlo de 10 °/o, por ter vindo em caixas ;
Considerando qu,e, ('mbora a impol'tancia ua multa esteja
dentro dn nl(·ada da Alfnndeg-n, houve pretcri:::\o daqurlla
formaliunde Pssencial par:~ os despachos a peso liquido legal,
como o de que se trat:•, visto i1ão ter n pnrte requúido averific~ção do peso liquido real, como lhe faculta o art. 29 das
dispo~ir;ões p:·e:iminares da cit~da tarifa :
Ileso! r eu d~r provimento ao recllrso, para o fim unicamente (!e se fner o ab~limento da tara da mercadoria
sulolmet!id.a a despach0 pelos n~cOJ'rcntcs, e restituir-se-lhe,;
a dim~rew:a dos dirdtos cobrados, quo indevidamcnre foram
calculados sem o dito abatimento.

Gaspar Silveim 11Ia1·tins.

N. 7~\:,.- FAZENDA.- E~r i 9 DE OUTGBno DE i8i8.
l\íJ,ada que as ,7Ilcsourm·:as marquem prazo p:1r:1 o /ser;.-~ç.o que th·er de ser
feito fõra tlas R<•nart.iç(Jcs pelos cmpreg:ulos de Fàzcl·úT~~; c que suspen(lam

a:;

liCO!]!;:.lS

Conc;tlidas a cmprcgã"~os para

C'Sludar.

•

~iinistu;·io uns Nc."·oc-ios da Fazenda.- lliu üc Janeiro em
l9 de OutulJ:·o de 18í8.

Gasp~r Silnli;·a M~riins, President~ do Tribunal do Thesou_ro
Na(;imwl, :·ecommcn. !a ;!cs Srs. l1:spcetorcs d;:s Thcsonrnn:1,;
tlc Fazenc:a:
i. o Que não coJsiatam que o~ empn·gnuos inrumhidos de
e:x:ames na escripturatão dos .Arsenaes, contas de estradas de
IJ~ti!l!ics de iS7s.
6'S
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ferro e de outros serviços fóra das respectivas Repartições,
gastem mais do que o tempo estrictamente necessario para
taes exames, o qual será fixado pelos ditos Srs. Inspectores;
2." Que suspendam as licenças que têm sido concedidas a
empregados para estudarem, salvo se já estiverem a concluir
os respectivos estudos.
·
·

Gaspar Silveira Martins.

N. 725.-FAZENDA.-EM 19

DE OUTUBRO DE

1878.

Declara os casos em que a Recebedoria do Rio de Janeiro é competente
para cobrar o imposto de transmissão pela compra e venda de escravos.

1\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em f9
de Outubro de !878.
Em officio n. o 6~ de 28 de Maio ulti.mo, declara V. S. que
tendo a Ordem de 20 de Maio do corrente anno determinado
que·o imposto de transmissão dos escravos se regule conforme o domicilio, isto é, o Jogar em que o escravo tenha sua
residencia fixa, e a cobrança delle sendo feita até agora á
·vista das guias dos Escrivães incumbidos de lavrar as escripturas, com as indicações exigidas· no art. 3. 0 , ~ f.o, do
Regulamento de 28 de Novembro de 18ti0 e outros relativos
á matricula especial, sem constar, portanto, a residencia dos
escravos, m11s sim a dos senhores, consulta como deve
essa Reparti~ão proceder quanto aos e~cravos que, apenas
tenham chegado das províncias, forem vendidos a pessoas
deste município ou de outras províncias, não se achando aqui
matriculados para o pagamento do imposto, e mesmo quando
se disser que já existem em poder do comprador residente
fóra do dito municip!o, como algumas vezes acontece.
Cumpre-me declarar a V. S., em resposta ao referido officio,
que os avisos dirigidos á Presidencia da Provilicia do Rio de
Janeiro e á Directoria Geral das Rendas em 20 de Maio do
corrente anno, ao passo que resolveram o recurso, de que
ellas tratam; que fôra suumett.ido á consideração do Tribunal
do Thesouro Nacional, firm;1ram o principio de que. não
estão sujeitos ao· pagamento do imposto de transmissão na
Recebedoria,' e sim unicamente nas Esta1.:ões liscaes da pl'Ovincia. as vendas dos escravos residentes com seus senhores.
ou sem elles, na província do Rio de Janeiro, ou que fizerem
parte de cstâbelecimentos ruraes da mesma província e que
forem ahi vendidos juntamente com os ditos estabelecimentos ou (:!m separado; não só porque esse impos\o de
transmissão (a antiga meia siza) é uma verba de receita
provincial nessa província e em todas as outras do Imperio,
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outorgada por lei geral e de que só por lei geral póde ser
privada, senão tnmbem porque não é ~dmissivcl que essa
Hepartir:ão vá exercer tisculisaçJo, e arrecadar impostos de
individuo~ que se acham em tcrritorio inteiramente fóra de
sua jurisuicç~o; quando é c~rto e expresso em lei que o imposto de transmissão de escravos é renda geral S(ímente na
Cõrte, rel::ttivamente aos escravos aqui domiciliados ou residentes com seus senhores, ou com autorizar.:f~o e ordem destes,
ou que são para aqui remettidos de outras províncias para
serem vendidos, deixando a resiuencia que nellas tinham.
Por isso se determinou nos àHos A visas ue ~O de Ilbio do
corrente anno, que a disposiçilo do art. "27 do Decreto de 3i
de Março de 1874 se refere e se ~:pplicr~ unicamente ás compras
e vend<Js dos escravos r8sidentes nesta Curte; nãa podendo
servir para firm~r a competencia da Heeebed0ria para eobranr.:a do imposto a eircumstancia rle Sc·r lavrada a esrriptura
de compra dos e,;cravos nos cartorios desta Côt'ti, continuando
elles a resiuir na provincia, pois que não se tev~ com isto em
vista senão crear uma facilidade ~s partes contractnntes, ert
<1ttenção ús frequentL'S e faceis coe:munic<!ções que existem
entre esta Corte e aquella provineia.
Por conseguinte, 1.eYe css<1 Repnríi~:ão declarar, ou exigir
que se declare o lugar ua reside:lCi<< <lo escravo que se tr<<ta
de vender. Se residirem nestn Curte e;n comp:mhi3 tle seus
senlwres ou procuradores, -ou se forem remeltidos dns províncias p:m: serem ~qui tnmb:;m vendidos e aqui se acharem
no acio da Yenda, deve a l1ecebccloria arrecaJ.ar o imposto de
transmissão.
No caso contrario, isto é, se estiverem nas províncias a
serviço de seus senhores, ou fizerem pnrte de estabelecimentos
rur~es na uita província, é claro, á vista dos princípios expostos, que o imposto de transmissão deverú ser cobrado na
província.
Deus Guarde a V. S.-Gaspar Silveira 1ffartins.-Sr. Administrador da Recebedoria do Rio de Janeiro.

N.
~ão

726.-FAZENDA.-E~i

l!.l m;

ha incompatibilülade em scrdrcm na mesma Alfandega
·o um interprete parentes.

l\Iinisterio l1os Xe~·ncios
!H (lu Outubro de Hl78.
(;~s!':tl"

LUlJ

1878.
de.spachante

d<• Fazenua.- Hio d:: Janeiro em

Silvcirn l\:a;·tiils, P:esiucnto do 'Trilmnal do Tlleso<tt'C\
da Thcsonr~ria de_F~lZCJll,la

Nas!on~~. ded::r~_ ~osr. In~pPct~r
d~l :.._".rO\'J.f.. í·i:t

·le

u!J'fl'BHo DE

Ago~lo

uo

i'~~!·;:, eHl .:·~_·;-:.!,._l::;_:J (1'J ~~.::Lt Vil.!.··:~; 11.~·

ct!limo,

tiW;

u.J

Jc

.!·l

ucn!mma i!lCOll11h'tibi!idadc lia em
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existirem na Alfantlega da mesma pt·ovincia um despar;hanle
e um interprete que são cunhados; visw niio ser-lhes appiicavel
a Circular de 8 de Janeiro de i877, que fez extensiya aos
funccionarios da Ordem 'Administratiya a dispos!r;~o (], Ord·.
Li v. 1. 0 Tit. 79, quando os empregados, sentlo p~d e lilh:~,
irmiíos, sobrinhos (iilhos de irm5o) e cunhados, t..mha um delles
a seu cargo a gestão ou guarda .!e rendas ou dinheiros
pertencentes ao Estado e J1que subordinado ás ordens e
fiscalisaeão do outro: nem a circumstanciu de ser o manifesto
traduzido pelo interprete colloca-o na categoria de empregado da Alfandega, quo t:nnbem não é o dcspaclwnt::, nem á
traduccão fica de tal modo adstri;_:to o serv-ieo dn confe;·.:ncia
e fisraba~·ão attribuidos pelos· r ·gu!amcntos :.í l\cparLiçi:ío
fiscal que, do íacto ele ~creiil parentes o despachnntc c o
tr:1ductot· do manifesto, pos,;a prorir prejuízo á F::zen<ia
N«cional, que p~ra evitai-o co;;Ycnha eslab,Jecer-:;e a i;lcompatibilidilde dt) que se t:·ata ; ta ato tnais quan io, além Ca traducção, é entregue á _;\.lf<lnuega o manifesto originDl, ~ que o
processo est:1bclec:iuo no Regulamento d() i\J de Setembt·o uc
1860, art. 543 e seguinte~, garante sufficientemontc a Fazenda
contrn os efl:'eitos do qualquer ajuste ou conluio entre os dons
mencionados qg·cntes;

N.

7~7.-FAZENDA.-E:,l !\) D:<; OUTURRO DE

1878.

Declara. o Arsenal de l\Iarinha <le PcrnumlJuco dispcnsaJo lla remessa {t

Thcsouraria de FazcnJa de certos ciocumcnlos cxigiuos pelas
do iO <le Dezembro de 1851.

ln,Lruc~úcs

:'\Iinisterio dos Negocios da F<1zenda.- Rio de Janeiro e;n
19 do Outubro de 1878.
Ga~par ::lilveira Martins, Prcsitl0nle do Tribo.mal do T!ll;souru
~acionnl, dcclnra ao Sr. lns,:eclor da The"mrarü: de Fazend:t
da Província àe Pernambuco, l'lll resposta no seu oiüdo :-1."

i77 de 9 de Setembro uitimo, que, remctt:,nllo o }J.rsen:ll de
:'t Hwsnw Tite,our:: ria as r:;quisi 1:ut:s de (jUC tnlla u
R:~:,:-ulamfn:o tle i:i cl · llíaio ,;e 1809, mo:!elo n." 7. d:,pens:;
r.~sa r.·mt~~s'\ a <lns reirwões m;:i~i,J.:s ":;ir.:; instrat::·<i:~;; tle lO
de Jlt•Zl'lllÍH'O üe 18:>1, tiué H;io tem o"utro Jim :;·~n:";o lwLilit:.u·
a Thesournri:t :1 r:on hf'r>:_,;· qmmto foi Iomeeitlo, por q :tem e
pu r que prer:o.
1\brinha

Gaspa1· Sdveira .lla1 iins.

Ml
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N. 728.-FAZENDA.-EM 19

DE OUTUBP,O DE

1878.

D'i prov;mcnto ao Tccurso do Commandante do vapor Pi1·apama contra a
multa rpe lhe fôra imposta pela iVIesa de llcn,Jas de Mossor<i, 110r ter

rrccbtdo

2.

seu bord.o, sem conferencia, 200 courvs s.1l;;atlos com destino

ao Ceará.

?\Iinistorio dos Neg-ocios da Fazonda.-Rio do Janeiro em
19 de Outubro de 1878.
Gaspar Silvnira Martins, !?residente do Tribunal do Thrsouro :\acinnd, com;nunica no Sr. Inspector da The,;ouraria
de F;:zenda da Província do Uio Grande do Norte que foi
presente a0 mesmo Tribuna! o recurso trunsmittido com o seu
offic;o n." 1)5 de i7 de Maio ultimo, intrrposto por Odilon de
Anvlrim Ga1·cia, na qualid<Jde de Agente dn companhia
Pe:-nambncana e de procur;ldor do Commandante do vapor
Pirapanw, Jos1\ Henrique da Silva, da decisiio da dita Thesournria que conlirmou a multa a este imposta pelo Administrador ela Mesa de Hendas de Mossorú, por ter recebido a bordo
<!~qnellc navio, sem a devida colll'r•rencia, duzentos couros
s~kados com destino no Ceará; c que o me,;mo Tribunal :
Con~illerando que, tendo os couros de que sJ trata sido
despm:hados naqw'lln 1\Iesa de Rrndns, como está provado,
niio houve infrnc(:ão elo art. 377 do Regulamento t.le 19 de
Setembro de 1.860, em qt,,:; se fundou a imposir:ão da multa;
Considcran:io que, se effectuou-se o cmlmrque sem a
conferencia, a culpa não p(·,de reca\1ir sobre o recorrente,
mas unicamente sobre o Gunrda que, retirando-se .de bordo
do naviu onde :::e achava de ser\'iço, deu causa a que fossem
os couros recebidos sem a dita conferencia;
Consideranuo que, ainda quando l;ouvesse fundamento
para a imposiçiio da multa, n:\o dcvêra esta ser de :10;$ por
Yolume. porque os couro~ siio considerados genero a granel ;
porém seria mais cmülmente imposta se assentasse na importancia dos direitos de exporta~ílo, c fosse calculada sobre o
valor do lle,pacho, que deve representar o preço da pauta,
fir.ando assim reduzida a 55,)09'le;
Considerando que o navio devia aproveitar a maré para
poder trnnspor a llnr:a, e que em taes condições n carga e
descarga dos v,1porc~ das linhas regulares, póde ser feita,
ainda dur~nte a noite, nr,s portos em que ba recursos p::.ra
esse fim, não prej cdic::.ndo a nrrecad::.çilo e fiscalisaçào dos
direitos ele introducç5o c fallida que forem devidos:
Resolveu dar proyimcnto ao recurso, a lim de ser o Capitão
do y;,por Pirapama absnlvhlo dn multa que lhe. foi imp,Jsta;
sendo advertido pelo Administr::~dor da Mesa de Hendas de
l\Iossoró o encarrcgndo da conferencia dos embarques dos
mencionados couros, em razão do modo irregular por que
procedeu.

Gaspar Silveim Martins .
.·,._...,,pJ.,-f\.:f'\:P:P
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N. 729.-FAZENDA.-Eiii 2:1.

DE OUTUBRO DE

1878.

Só devem ser consideradas descarregadas as mercadorias que estiverem •o·
bre as pontes ou nos armazens das Alfandegas.

Ministerio dos Ncgocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
21 de Outubro de 1878.

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thcsouro Nacional, communica ao Sr. Inspeetor da Thesouraria
de Fazenda da Província de S. Pedro do Rip Gr:,~!lde do Sul,
em resposta ao seu officio.n. o 2:\,9 de 26 de Novembro de 1877,
oue Oca <lpprova.!o o sca aclo dccidi:Jdo, sobre consulta do
insJ"ector da Alfandegn de Porto Aleg1·e, que só devem ser
cousidernd:1s dr·scarrcg;Jdas as merendarias que estiverem
solJrc a ponte ou nos armaz::ms da Alf;mdega, e não as que
se acbarc:H ainda em saveiros ; e remctte-llle por crípia as
inclusas informações sobre a pratica seguida pela do llio de
Janeiro nos desp<lchos sobre agua, alim de se proceder de
igual modo naquella Alfal).dega.
Gaspar Silveira Martins.

N. 730.-FAZENDA.-E}I 21

DE OUTUBUO DE

!878.

Provimento de um recurso sobre ·classificação de tecido de algodão com
mescla de seda.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
21 de Outubro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Hau:Jt Gcürüder da decisão dessa Inspccloria de 3 de Abril do mmo pas;nrlo, que impoz a multa
de 3 °/o nas merc~.dorias vindas de Liverpool e Antucrpia
nos vapores ingiezes Olúers e Rossi, e subrneltidas a des·
pacho peLrs nolns ;1. o, 7ó/:, c 7".;) de 20 de Março do anno pas. sado, como tecidos igu;ws aos das a mostra,; w•e ncompanllaram
o dito recur:::o, Sc!:Jdo na L" J,·Iias cmnrJ risenuo de ~lg-ollão
<1:; mai~ de l~ nos co::1 ~:::'scl:~ (h:. seda: ~~ar~ pr;gar a t~1:~a de
ir$:20J do art. ;;87 da ~nr!fa C.[tS Alf::n(:cgns!' e na :Z.a con1o l~·
~1ilh~.l I~s;1 corn n1esc!u d:·. ~lgodJo c scaa ~)ara pagar a taxa
de 1:580:! do art. liOG d;! mcs:;Ja tarifa, tecidos est!Js qu2 foram
classilic:Jdos pela dita úecisã;l como la\'rados com mescla, para
pagarem aquelles a taxa de 1;5500 do art. 587, com augmento
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de 30 o;o do art. Hi das disposições . preliminares, e
estes a de 28~00 do art. 606 da referida tarifa, com a de·
ducção de fO 0 / 0 da mescla de algodão e augmento de
30 % do art. 15 das ditas preliminares, o mesmo Tribunal:
.
Considerando que os tecidos constantes das notas_n. 05 7!J,4 e
7Mj foram bem cla.ssificados pelo recorrente, por nao se poderem qu~lificar como lavrados ;
Considerando que a taxa ::tpplicada não era a devida, e que,
portanto, dá-se uma das hypotheses previstas no art. 76~. ~ L 0
do Regulamento de 19 de Setembro de :1.860, que perm1tte o
recurso de revista :
Resolveu dar provimento ao dito recurso e mandar restituir
os direitos que de mais foram pagos, relevando o recorrente da
multa, visto não se verificar a differença de qualidade que a
motivou.
O que communico a Vm. para os devidos effeitos.
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Silveira Martins.- Sr. In·
spector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 73L- GUERRA.- EM: 21
;'

DE OUTUBRO DE

:1.878.
.

Manda contar a nm OíJicial o tempo qaa esteve empregado no corpo
de bombeiros, visto estar semelhante serviço comprehendido na excepção
do art. 20 dó Decreto n. o 772 de 31 de Março de i85t.

:Ministerio dos Negocias da Guerra.-Rio de Janeiro, 2l de
Outubro de 1878.
Illm. eExm. Sr.-Deferindo o requerimento do Capitão do
corpo de estado-maior de L• classe João Soares Neiva, sobre
que V. Ex. informou em 24 de Agosto ultimo, declaro a V. Ex.
que ao supplicante deve ser contado o tempo que tem servido no corpo de bombeiros, já como Ajudante, já como Commandante interino, não só porque não lhe era licito recusar
a nomeação para aquelles cnrgo~. mas também por dever ser
considerado comprchendido na exccpção do art. 20 do
Decreto n. o 772 de 31 de Março de i85i.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez do Herval.-Sr. Cnose·
lheiro Ajudante Genernl do Exercito.
· ·
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N. 732.-JfJSTIÇA.-EAí 22

DE OUTUBRO

DE

1878.

Declara que o réo militar Joaquim Lcanciro do Nascimento, condomnado à
pena de carrinÍw perpetuo, deve continuar no c~mp!·imcnto da mesma
pena, embora fosse tamborn con<lcmnado no fúro commum.

3.• Sccção.-Ministerio dos Negocios da
Janeiro, 22 de Outubro de :i878.

Ju~tir,;:t,

-Rio de

·

Em resposta ao officio n. o 303 de 8 de Julho ultimo declaro
a Vm., jHtra seu con:Jccimento, que o soldado sentenciado
Joaquim Lcantlro do .Nascimento, tendo commetrido dclicto
militar, embora fosse taml;c:.l condemnado no J'úro comrnam
a 12 annos de prh;:1o com lraba:ho pelo mesmo delicto, deve
continuar na fortalez'1 de Santa Cruz, onue se <lc:Ja ,·eco! !:ido,
á dispo,;ição da resjlectiva autoridade militar, no cumprimento da pena ele cnrrinho perpetuo, imposta pelo conselho
de guerra e confirmada em superior e ullima instancia.
Deus guarde a Ym.- La{ayette Rodrigues Periira.- Ao
Sr. Director da Casa de Correcção da Côrte.

N. 733.-

FAZENDA.-E~r~2 DE OCTUBRO DE

1878.

Os empregados sujeitos a fiança não podem, antes de prestal-a, entrar no
e~ercicio dos log~~cs para que tenham sido nomeados.

lUinisterio dos Xeg-ocio3 da Fazenda.- Rio de Janeiro em
22 de Outubro de 1878.
Declaro a Vm., em resposta ao seu officio u. o 807 de !9 do
corrente, qun bem procedeu dei';ando d() dar ~o,;se ao Administrador nomeado pa1a as Capnlazias da Alfa!ldega a seu
carg·o, Guilherme Rapfiael Possollo, visto quo, senúo e,;so emprego de ficmÇ<l, conforme determina o a;·t. 05, n." 2, do Regulamento n. o 6::2i2 de 2 de Agusto de :1876, não p:1dia e !I e
entrar em exoreieio do referido emprego, sem previa;liente
prest~l-a; para o que dcverú Vm. marcar-lhe o prazo de
trinta dius.
Deus Guardo a Vm . - Gaspdr Silveira J1fartitiS .-Sr. Inspcctur da Alfandcga do llio de Janeiro.

"!''
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N.

7M.-FAZENDA.-E~!

22

DE OUTUBRO DE

1878.

O se li o proporcional das cartas de ordem, quan<lo fàr pago por estampilhas,
pi:ióorc':·se·r ii-iuti!iSáuo pelo signatlrio L! o endosso passado no log:ar do pa~
g-amcnLo, c ni!o o l:avend.o pelo saccador ou signa.tario do recibo l a.oç::l.do
r1a propria Ordem, caso nüo o tenha si? o pelo saccatlo r.

l\1inisterio dos Nego cios da Fazenda. -Rio de Janeiro em
22 de Outubro ele i878'.
Tcrtào sido jlresc:Jte ao Tribunal do Thcsouro Nacional o
recurso que B. Gavião & Comp .. banqueiros estabelecidos n:1
etdndc de S. i':ml:J. interpuzcram da d2ci,;i'ío do antecessor
de V. S. de i2 d" Dezcrnbr:J do a:mo pns;:nd•J, que lhe impúz a
pcnn de revd!ida::~o d·, í.i:400,) JOCJ, üobro ,:o d0cuplo do se !lo de
3204000 devitio em uma ca:·ta d0 cn·dito de 3:20:000~000
nberto p~lo Deutsch l3rasilianisdw l3a~ü.: desta Côt'te no cstabelecimsnto dos recorrentes em favor de L.l\1. :Maylasky & Comp.,
de Sorocnba, fund::mdo-sc o seu antecessor um que as cartas
de credito est:mdo sujeitas ao sello proporcional, na fórma do
art. L" do Regulamento de 9 de Abril de !870, e devendo o
seilo por estampilhas ser inutilisado com a data e nome do
signntario ou sacador, na fórma do art. !9. c n.o 8 do § 2. o
combinados, e niio pelo devedor ou signatario do recibo,
como se deu, não se potlia reputal' devidamente sellada a
sobredita carta de credito, e como não fôra revalidada antes
do dia do vencimento. e niio estavam tambem inutilisad<•S
convenientemente todas as dezeseis estnmpilhas de 20#000
cada uma colladas na dita carta, mas sórncrrte algumas de'Ilas,
ficava por isso sujeita á revalidação do dobr·o do décuplo, na
r~feridn importancia de 6:400~000, nós termos do art. 3i
n. o 2, do regulamento, o mesmo Tribunal:
Attend(mdo n que o sollo d,; 320;5000 correspondente á imror<ancüJ de 3:i:0:0001)00:J da carta de credito foi pag·o integralme!lte no p:·oprio dia em que foi apresentada nesta
Côl'te a 14 de 1\I:lio ti e 18i:i, sendo dada pelo Gerente da casa
GavictO, e recebida a dita som ma [do Ger:~nte da casa l\laylasky, de SorocalJa, fkat:do assim sntbfeito o imposto devido
c de nenhum modo defraud;:da ;1 Fazenda ~acionai;
Attcndendo a que o d1wedor .Maylasky sl.r.:nat~rio do recibo,
não era incompclcate jÍ<~ra inutilisar a estampilha, como por
equiYoco suppoz essa Hcpnrti1.:ão fundando-se no n. 0 8 do
art. 19 do citado regulamento. pois que o era em face da dis·
posirão n.o i:i do mesmo art. l.9 que estabelece que nos credito;;
dore s .. r a eslnmpilhn inutiltsada pelo devedor, e n5o havia
portanto a incomrete:'.Ci:J allegada por essa Repartição; e
Considerando que a:n:l:l quando pudesse ser reputada irre·
gularmontc sellaxla ;; carta de ord::·ns não estava sujeita á
~
revalidação do dobro do décuplo imposta pelo n." 2 do art. 3
\ \ 1•·
rlo mesmo regulamento, pois que a sobredita carta (Cod·
<-\.J~"
do Commercio nrt. :!G~) de formub c effeitos ditfcre~t!1~\...
uma letra do c.ambio, não tinha prazo para ser cumpri ,~b
1
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tinha dia certo de vencimento, e tanto que foi recebida, executada e sellada no mesmo dia em que se expedira, não era
passível de uma tal revalidação; podendo apenas ser exigida
a do n. o i do mesmo art. 31, se fosse applicavel, e que não é, ·
como j{i ficou dito, visto ter a carta de ordem pag-o a importancia integral do sello devido e estarem as respectivas estampilhas inutilisadas por pesso:l competente;
Considerando que tendo a parte preferido pagar o sello por
estampilha, na fórma do art. 19 § 4. 0 , e não por verba, como
lhe era taiY'bem facultado pelo art. 2i, § 3. 0 , precisando para
esse fim collar dezeseis estampiihas de 20,5000, que é o maior
valor existente dellas, par.; perfazerem o computo de 320r)OOO
de sello devido, teye de occupar um grande esparo que não
pude ser todo percorrido pela pessoa que as inutilisou e que
teve de: sobre ellas escrever a data do dia e a sua assignatura,
não se deve reputar indcvirl~mente sellada uma tal carta de
ordens de qu;:;ntia tão avultada pelo facto de não ficarem
inutilisadas uma por uma todas as dezeseis estampilhas nella
colladas;
Considerando que, nos termos das Ordens do Thesouro
n. os 25~ de 7 de Agosto, 368 de 4 de Outubro e 460 de :1.0 de
Dezembro de :1.872, não tem Jogar a revalidação de documentos e papeis sellados com estampilhas da taxa devida, datados
e assignados em tempo, pelo simples facto de serem as estampilhas inutilisadas sómen te com a assignatura da parte,
e sómente são sujeitos á revalidacão do art. 31 os papeis não
sellados em tempo e aquelles em que o sello adhesivo não
fôr completamente inutilisado ou de que se tiver cobrado
taxa inferior á devida ;
Considerandf) que a carta de credito de que se trata não só
foi sellacl.a com a taxa devida, mas tambem inutilisado o sello
por pessoa competente: e unicamente por occupar um
grande espaço as dezeseis estampilhas collaàas deixaram de
ser inutilisadas todas e sim sómente o foram algumas
dellas;
Considerando que ainda quando fosse applicavel o preceito
do n. o 8 do art. 19 invocado por essa Repartição, não é mais
procedente á vista da Ordem de 3 de Outubro do corrente
anno que declarou que o sello proporcional das cartas de
ordens quando fàr pago por meio de estampilhas poderá ser
inutilisado pelo signatario do endosso passado no Jogar do
pagamento, e, não o havendo, pelo sacador ou signatario do
recibo iançado na propria ordem, caso não o tenha sido pelo
sacador, como se achava estabelecido pelo disposto no art. 25
n.' 3 do Regulamento n.o 435~ de i7 de Abril de :1.869, sendo
este hoje, portanto, o principio regulador desta materia:
Resolveu dar provimC'nto ao recurso, para o fim de serem
relevados os recorrente~ da revalidação de 6:4oonooo que
lhes foi imposta por es~a Hepartição.
O que communico a V. S. para os devidos elfeitos.
Deus Guarde a V. S.-Gasvar Silveira .Martins.-Sr. Administrador da Recebedoria do' Rio de Janeiro.
AA:M>~
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N.

735.-FAZENDA.-E~l

22

DE OUTUBRO DE

!878.

Provimento de um recurso contra a classificação de-fitas-dada na Alfandega da Bahia a uma partida de -galões de seda e algodão.

l\Iinisterio dos Neg-ocios da Fazenda.- Ria de Janeiro em
22 de Outubro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província da B:~hia que foi presente ao mesmo
Tribunal o recurso transmittido com o seu officio n. o 91 de
13 de Ago>to ultimo interposto por Anhnio Joaquim da Silva
Bastos & C. • da decisão da Alfandeg-<1 d<1 dita província, que
classificou no art. 72! da ta ri l'a em Yigor, corno « fitas de seda
e algodão ' para p. gar 6;)500 por kilogramma, o tccidó que
submetteram a despacho pelas notas n. os 1051 e !787, ambas
de Julho do corrente anno, como « galões de seda e algodão •,
sujeitos á taxa de iJB do art. 726, 3. a parte, da citada tarifa;
e que o mesmo Tribunal :
Considerando que a mercadoria de que se trata foi bem
classificada pelos recorrentes, não sendo, portanto, applicavel
'
a taxa imposta por aquella Alfandega;
Considerando que no caso de applicação de taxa incompetente verifica -se a violação de lei prevista no art. 764, § L o,
do Regulamento de !9 de Setembro de 1860 :
Resolveu tomar conhecimento do recurso, como de revista,
e dar-lhe provimento, para o fim de sustentar a classificação
de galões de seda e algodão, e restituir-se. aos recorrentes
o que de mais pagaram.

Gaspm· Silveira Martins.

N. 736.- MARINHA.- Avrso

D&

2:!

DE

otrTuano

DE

1878.

Reduz c rcgnlarisa o fornecimento de carvão de pedra que pci'a tabella
de 25 de 1\laio de !SíG se faz a cada aprendiz artifice.

N. 1820.- 3.> Sc~ção.- Ministcrio dos Negocias da Marinha.- Rio de Janeiro, 22 de Outub~o de 1878.
Tendo em con,iderac·ão as ràzões expostas pelo Chefe do
Corpo de FDz3nda da Armada em officio n. o 290 de 2:3 do mez
proximo findo, com refcrencia ao fornecimento de carvão de
pedra que se faz a cada aprendiz artifice, em virtude da
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observação L a da tabella n. o 2 de 25 de Maio de 187ü, declaro
ü V. S., para os devidos effeitos na p8rte que lhe toe~ :
L o Que reconhecendo-se ser excessiva a quantidade de
seiseentos e noventa grnmmas do referido combustível que
aquella t d;elia autoriza a fornecer, deve esse fornecimento
ser reduzido a quatrocentos c sessenta para cada praça.
2. o Que, para melhor fiscalisal{ão do que se recebe e do
que se despende, esse fornecimento, d'ora em dianle, seja
feito mensalmente, c não para quatra mezes, como cs ta v a em
pratica, assistindo ao seu recel!imento o respectivo Oificial de
Fazenda e procedendo-se do mesmo modo quanto ao destinado para os artillces militares.
3." Que seja inventariado todo o carvão de pedra existente
e debitado ao mesmo Oiiicial de Fncada.
Deus Guarde a V. S.- Eduardo de Andrade Pint11.- Sr.
Inspector do Arsenal de Marinha da Côrte.

N. 737.-FAZENDA.-EM 23

DE OUTUBRO DE

1878.

Cassa o titulo de nomeação de um 2. 0 Escripturario da Alfan•Jega, não
habilitado em concurso, mandando que clle volte a exercer ,0 seu antigo
Jogar de Oflicial de Descarga.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
23 de Outubro de 1878.
111m. c Exm. Sr.- Não se tendo habilitado em concur:;o,
na fórma da lei, para o Jogar de Z." Escripturario da Alfandcg~ de Uruguayana, nessa provin~ia, em que foi provido
por titulo de li tle Julho de 1877, o Olllci~l de Descarga da
mesma Alfnndcga, Antonio Monjardim Junior, resolvi que
lhe seja cassada a referida nomeação, e que elle volte a
exercer o seu antig·o Jogar de Official de Descarga, para o
qual havia sido nomeadn sob o regimen do Regulamento
de 2.\, de DezcmbrJ de 18i0, que não fazia depenllenks de
concurso as nomeações para tat:s lo ares.
O que communico a V. Ex. para seu conhécimunto e
devidos effeitos.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspw· Silveira Martins.- A'
S. Ex. o Sr. Presidente da Provincia de S. Pedro do Rio
Grande do Sul.

-~~
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N. 738.- FAZENDA.- EM 23

DE

O]jTUBr,o

DE

:1.878.

Di• provimento a

UHl recurso relativo· a bacias de ferro batido, mandando
que no despacho de obras semelhantes se obserro o dbposto na Oruem
de ~i do Setembro proximo passado.

Minísterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Jaaeiro em
23 de Outubro de iS78.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Tltesouro NDcional, communica ao Sr. Inspector da Thesciuraria
de Fazenda da Província da Bahia que foi presente ;1o mesmo
Trilmnnl o recurso de revista tr<lnsmilti:lo com o seu o!Iicio
n.o 87 de 7 de Agosto ultimo, interposto flOr V:mg M:o
Nair & C. a <la decisão da Inspectoria da Alfandegn da dita
provineia, que mandou <.:bssificar no <1rt. 90:2 da tarifa em
vigor, como de ferro batido imitando rolha de Flandres. a que
se retere a nota ílO, para pagarem a tuxa de 300 réis as estnnbdas o ~00 rt':is :1s pintadas, ti5 duzias de lJacias de ferro,
que submet~eram a dt·spHcho pela nota n. o 3-'!.0 de 20 de .Maio
do corrente anno, sendo IJ,O duzias como de ferro batido estanhado c 15 COIUO de ferro batido pintado, para pagarem a
taxa de 200 rds man.~ada na 6. • parte do art. 919 da citada
l::trifa; c que o mesmo Tribunal:
Considera:1do lfUC, conforme consta tlo Aviso n.o 235 diri::ddo
ú Alfandcga tlo Hio de Janeito em 21 de Setembro proximo
lindo, mandou-se cobrar por obras semelh~ntes ils du que se
trata, direitos como de ferro hatido, em quanto não se decidir
em que consiste a imitação de foi ha de Flandres, resolveu o
referido Tribunal dar provimento ao recurso, allm de ser
m::mtida a classillcaçiio dada pelos recorrentes, c restituirse -lhes o; direi tos <1 nc de mais pagaram.
Gaspa1· Silveira Jlfai·tins.

S. 73\J.-FAZENDA.-Ei\i 21i

DE OljTUBRO DE

1878.

i)rJvimcnlo Jc um recurso sobre dassific<!çiTo tl.u bmpcG'cs para kerosC!!C.

}Jinisterio uos Negocios

lht

Fazen.ia.-Riv de Ja:1eiro em

~E

ík Outubro tk 1878.

1'endo. ~'ido pr(•scntc ~o Tri.bun~l d_o 'fh~~ouro .N:1cion~I- o
.1osJ dt~ .·):Jlí.Z:l. tla dec!s:Jo
de~~a i!lSJCCtoria Uc~ 12 de ::-:eternbro ultin;,o, flHC Tiln.ndnH
7
classific::; Jw art. 8:i~) da t~ri!'a, na cl~sse-cobi':: c ,;ua:: lig-as-.
r~-.~~~ln·:.;;o Int:-~!·pusV; pur J'l~:;·eu!I;nJ

como obras não classificadas, os lampcões para keroscnc de
11. 0 1 com bocaes de me~a! vil!dos de !b!!i!llorc no

vidro

:íãO
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patacho americano Chowan, e submettidos a despacho pela
nota n.o 8295 de 30 de Julho do corrente anno, para pagarem
a taxa da La parte do art. 810, classe-louça e vidros-, o
mesmo Tribunal :
Vista a amostra da mercadoria que, embora contenha
pequena porção de metal, predomina comtudo nella o vidro; e
Considerando que em oL>,iectos de vidro com mangas, cupulas, globos, redomas e vidros de chaminé para candieiros,
ficam comprehendidos nas taxas do art. 807 os bocaes e viro! as
que vierem unidos ou grudados ás mangns e cu pulas, c as
correntes e guarnições que vierem presas aos globos; ex vi da
disposição da nota 68;
Considerando que esta disposição se funda na regra geral
estabelecida no art. H das preliminares da tarifa. que as
mercadorias compostas ou fabricadas Je mntcriaes ditferentes,
para as quaes niio houve taxa esp~cial, ficam sujeitas á taxa
da mate ria que nellas predominar ;
Considerando que ha perfeita identidade entre os accessorios do metal dos candieiros de vidro para kerosene e os
objectos acima mencionados;
Considerando, fin:~lmente, que a inclusão de candieiros de
vidro na classe- cobre e suas ligas-não iem razão lle ser, e
que os lllmpeões de que se trata foram indevidamente classi- ·
ficados no art. 850 da tnrifu :
Resol r eu dar provimento ao recurso, e mandar classificnr
os ditos Jampeões na i .• parte do art. 810, restituindo-se ao
recorrente o que de mais pagou.
O que comrnunico a Vm. para os devidos effeitos.
DeusGuarrle a Vm.-Gaspar Silveira Martins.- Sr. lnspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. n,O.-FAZENDA.-EM 24

DE OUTUBRO DE

Declara isentos do sello os recibos passadüs a particulares ou
·pelo chef~ da cs!raua de ferro Jc Cantagallo.

i878.
Repartitõc~

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

21, de UutulJro de 11}78.

Illm. e Exm. Sr.-Dnclaro :\V . .~.i:x:., nm rcsposl~ ú cnnSlllta (j~e faz em seu ofücio n." 20:i2 úe 22 tle Ag-osto ullim",
'llle, ,;emlo a estruda de ferro de Cantagalto consiJcrwla rc·

partirão provincial, desde a sua

cncnm:><<'~o, ;L'o esl~io sui111po:.;tv Uu s;~tio c.-:. !·eciJ;o::; d~ O~l:1nd:.t~ n;to fj~·~·e~
ri ores a 2tir)ü00, !Jassados velo (;hefc úo respecli \'0 trafego a

jeitos

:.~o

ooi
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particulares ou a outras Repartições geraes ou provinciaes ;
visto fazerem parte do expediente da dita estrada de ferro,
e estarem por isso comprehendidos na disposição do art. 15,
§ i2, do Regulamento de 9 de Abril de 1870, do mesmo modo
que os recibos passados pela D. Pedro II.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira Martins.-A' S. Ex.
o Sr. Presidente da Província do Rio ds Janeiro.

N. 7M..- IMPERIO.-EM

2~ DE

OUTUBUO DE

1878.

Dá instrucções para. 'provimento dos Jogares de P1·ofessores e substitutos do
Imperial Collegio de Pedro li.

Sua ?ilagestade o Imperador Ha por bem que para o provimento dos Jogares de Professores e substitutos do Imperial
Collegio de Pedro II se observem as sebuintes instrucções :
Art. L o Ao cancurso para o provimento dos Jogares de
Professores e substitutos do Imperial Col!egio de p,~dro li
precederá o cumprimento das disposições dos arts. 12 a 15,
i7, 18 e 20 do Regulamento que baixou com o Decreto
n. o f33i A de 17 de Fevereiro de 185~.
Art. 2. o Serão examinadores no concurso duas pessoas
nomeadas pelo Governo, das quaes pelo menos uma será
tirada, sempre que fôr possível, do corpo docente do collegio.
Os ditos examinadores, com o Heitor do estabelecimento a
que pertencer a vaga, um dos membros do Conselho Director,
tambem nomeado pelo Governo, e com o Inspector Geral, na
qualidade de Presidente, formarão a commissão julgadora do
referido concurso.
Art. 3. o Encerrada a inscripção, o Inspector Geral solicitarú do Governo a nomea~ão dos examinadores e do membro
do conselho, de que tratã o artigo antecedente.
Art. q,_ o Feita a nomeação, o Inspcctor Gllral marcará o
dia em que tenha de começar o concurso, e, além da publicação no JJiario .Ojficial, darú dbso aviso aos demais membros
da cornmissão julgadora e aos concnrrentcs.
Do mesmo modo J!l'Ocederá em rclar:ãu a todos os aetos do
concurso.
Art. 5. o O concurso constará de tres prov~s :
i. a De thi)Se.
2. a Escripta.
:1.a Or<1l.
Art. G. o
dia aprazado a comlhissão julgadora su r~u
nirá antes da hora marcada e os examinadores organizarão

No
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20 pontos, dos quaes os demais membros d~ dita commissão
escolherão 10, que· serão recolhidos a um~ urna sob sua
guarda.
E' permittido a qualquer dos membros da com:nissão,
além dos exnminadores, propôr pontos que, com os formulados por estes, serão tamlJmn submettidos ü esrolha da comrni,siloaté ao referido n.o iO.
Art. 7. o A' hora marcada, reunidos os candidatos perante
a commissão examinadora, o que estiver inscripto em i. o
logar tir~rü da urnn um ponto, que serú o mesmo nar~ todos,
e sobre o qual versará a thcse, que deverá se'r a'nreserrt~~da
im;n·essa dentro do 1i.i'rlias.
•
Cada um dos conmrrentes remetterá para n Secreiaria da
lmtrucção Publica 50 exemplnrrs das resnectivas theses.
Art. 8. o No dia e hora dcsig:wdos nara- a def3~a das theses.
a quai se clf..~ctuará em presença d~ commis,ão, scrú r:ha:
ma do o 1. o dos candiLl?tos imcriptos, sendo os outros rceGIhidos a um:t sala onrlc não possam ouvil-o, nem ter Cl'IlllllUnicnção com pos;oa algumn.
Carla ex~minador arguirá o cnndiJnto d:wante o prazo rle
:ncia hora, e, terminada es!a a~guição, serão clwrn:-:dos os
que seguieom-se na oruem da inscripç~10, guanlarl~1s as mesmas formalidades.
A prova de arguiçiio não dcverú durar mais de 3 horas.
Art. 9." No caso de não poder concluir-se n'um sü dia a
arg-uição do todos os cnndidatos, conlinuaá ell:i no dia
seguinte c pelo modo estabelecido no artigo anterior.
Art. !0. No din marcado para a pro,·a escripêa, c antes da
hora determinada para esta, a commisF:o ju!gadora procedorit
de conformidade com o art. 6. o· á organizar,:ão dos pon !os
respectiYos, os qtwes serão diYcrsos dos de these. O c::mdidato inscripto em 1. o Iog~r tirnrú da urna um ponto, sobre o
qual dissertarãO todos os L'Oncurrentes, tendo para isso tre~
horas.
Esta prova serú feita, em sala fechada c sob as vistns Lla
commissiio julgndora, em pavcl fornecido c rubricado pelo
Presidente da mesma cemmissiio.
Os concurrcntes não poder~o, solJ pena de exclusilu do
concurso, consultar !ivros, ao~as 04 aj;ontameutos.
Art. H. Terminada a prova ~:scriptn, serú c&cla uma ruJJricaCa no verso pelos membros da eomm!ssi':o julgadora e
pelos outros candidatos. Em seguida sc:r(: fecLach e bcradn,
cst·rcYe'Hio-se no c•nyoJ:orio o no:ne d:1 ;;cu a;:tor.
Tod~1S st~hlo í!!1l'C"!T:":do:.:: Cln

\!rna urn.:l

l~C tres

citnYCS.

~n11a

d3s qt;.n:~s serü gu::rd:1da W-!~n ~?:·csid •JJte d:.1 r·ol.ntni..:.sfl>; nutra
.t~elo Hc-i~or do c~1..,.'1b:~!c~inlt:·;:L.~; a que rer!enccr 3 v-ag.::~) e a
terceira neio membro do Ccmeiho D:rccto''.
A nrn:1 ~t·rú tambem ccrn1da com o >'dlo do cc!lc[fio. impl'::sso Cin L::ere ~l·ll!'C nrn:..~ tira do r~lfJL'l ruJJrir~~d!1 ~<·Ju ConJmi,·.são ju!g;!rlO:'<l.

Art. i:2. No dia sr:;:;uint', :1:1tes da hora marc:;ld<l, a commissão jul~adora pro:::ed~rú, nos lermos 1!0 a;·t. ü.'', ú organizaÇão dos pontes p:1ra a prova ora!, os quaes serão dífferentes
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dos tlas duas referidas provns. Em seguida, presentes todos os
concurrentes, o que estiver inscripto em primeiro logar, tirará
da urna nm ponto, sobre o qual fará cada um delles uma prelec~ão 24 horas depois.
.
A pre!ecção, como a prova de these, se elfectuara em plena
publieidade e em presença da commissão julgadora, c durará
tres quartos de hora.
Os concurrentes fallariio segundo a ordem em que estiverem
inscriptos, observando-se tambem para esta prova o disposto
no art. 8."
Art. !3. No caso de haver mais de trcs candidatos, a prelecçi:io far-sc- ha por duas ou mais turmas, que tirarão pontos
diversos. A 2.• turma tirará ponto no dia da prdecção da i.",
seguindo-se em tudo as mesmas disposiçõe:;, e havendo para
ella novos pontos organizados na conformidade do art. 6. 0
Art. 1-l. Si o Jogar pos!o em concurso abranger mais de uma
m::teria, os eandidatos farão a prova de thesc em uma dellas,
a oral em outr~, e a escripla ainda em outra, no caso de haver
tres ou mab. A designação da ma teria será feita por sorte.
Art. 15. No dia immediato ao da ulLirna prO\'a reunir-se-ha
a commissão; fará abrir a urna que contém ns provas escriptas; e entreg-ando a c~da eanrlidato a que lhe pertence,
este a lerá em voz alta, observando-se a ordem da inscripção.
O cmdidato que nesta ordem se seguir ao que estiver lendo
velará sobre a fidelid,~de da Jeitur::~, fiscalisando o primeiro
i nscr ipto ::1 do ultimo.
Art. 16. Termiaada 11 leitura das provas, a commissão julgad~ra, depois que os.exmninauores lanç:1rem em cada prova
cscrrpta seu pare.·er sobre esta, sobre a thesc c so!Jre a prova
oral, formulará juizo definitivo <l re·,peito dns ditas provas e
do mcrito relativo dos candidatos, segundo o qual os classi·
Jicnrú e proporú ao I.Joveruo.
Art. 17. Findo o jul;;amen:o, um dos Sccretarios do Jmpe:·üJ.l Collegio de Pedro H, que ~ervirú de Sncretario da commissão, lavrarú uma acLa circurnstauciada em iivro para isso
destinado, r::!atanllo turlo qua;:to houver occorritlo durante
o processo do concurso. a qual será assignada pelo Presidente
c mais membros úa commissão.
Art. f«.. O Inspector Geral da Instrucção primaria c secundaria suumctterá as provas escriptas c thescs, os papeis
rcspccti vos. a proposta da comrnissi:io e uma 1.,-,pia da acta ao
Con,;elho Direct.or, e_, eutn o parecer tlvs~.~. o~ l"L'!!lt>tkrá ao
Governo, ''azend·o o rnesmo lnspc,ctor Geral ::s considera~Õl:S
que j ulgnr convenientes a resv;ito do concurso e da proposta.
Nn prO!IOSta tPr-se-ha presente o disposto no art. 2'2 do Regulamento app!·ovado pelo Dccrcio :1. o 9831 de 20 de Abril tin
c:m:rentc anno Cjtwnto á prcfercncia no provimcn:o L.as cadeir:<s.
~-Art. :;o. Si durantP o proceg,;o do concurso c antes de ser ti- ~. ~M ~.1
rado o ponto para qualquer d;Js provas, acontecer que ado' """"' -:;,'· ~
algum ~os co~cunenics, a ~Ommis,;ão, no caso. de julga~-<ç_y·
vado o Impedrmento, podera e:;pagar o acto ate 8 dtas,.ji~Ck:Dcc13ões do i878.
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os quaes, se elle não s!l apresentar, ficará excluido, e proseguirüo os trabalhos do concurso.
·
Se houver um só candidato o prazo poderá ser elevado a
um mez, a juizo da eommis,~o.
Em qualquer dos caso,; o Inspector Geral o part:cipará immediatamente ao Governo.
Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Outubro de' 1878.Carlos Leoncio de Carvalho.

N. 742.-MARINHA.-Avrso

DE

24

DE OUTUBRO DE

1878.

Declara que~é livre a industria da praticagem das barras de Caravellas c
·
Virosa.

N. !844.- 3.a Secção.-1\linisterio dos Negocios da 1\farinha.- Rio de Janeiro, 24 de Outubro de !878.

Illm. e Exm. Sr.- Sua Mngestade o Imperador, Attendendo ao que requerêrn Licinio d~ Silva Guimariies Lessa, Ha por
bem Mandar declarar a V. Ex., para expediç:io das necessarias ordens, que, segundo a doutrina da Consulta da Secç:1o de Guerra e í\!arínha do Consdho de Estado, datncla de 4
de Maio do corrente ~nno, resolvida e:n o 1. o de Junho seguinte, deve ser . livre a toJo' a industria da praticag-em das
barrns de Caravcllas e Virosa ncss1 província; ficando resiricta a Cnpitanín do Porto no L'mprego dos meios rn:>rc::dos no
art. 73 e se!:!:uintcs dn Regulamento annexo ao Decreto n. "'47
de 19 de Maio de !846.
Deus Guarde a V. Ex.-Eduardo de Andrade Pinto.- Sr.
Presrdente ·da Província da Bahia.
0

N. 7~3.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBHAS PUBLICAS.

-EM

21, DE OUTUBRO DE

f.878.

Declara, que todo o pessoal destinado :i estrada de ferro de Páu!o Affonso
tem direito á p~~~agem por conta do Estad.o até o Jogar onde fór sctt-·ir.

N. 9.-L• Seccão.-Directorin das Obras Publicas.-llfinisterio dos Negocíos da Agrieultura, Commercio e Obras Publicas.- Rio d~ JaneiJ:o em :24 de Outubro de 11:l78.

Inteirado da comrnunicaçiio que V. Ex. fez-me em officio

n.o 46, de t7 de Setembro proxirno passado, S'Obre o trans-

555

DECISÕES DO GOVERNO.

porte que mandou dar dessa capital ao Iognr do destino, ao
Engenheiro em chefe da estrada de ferro de Paulo Affonso e a
todo o p.3s•oal que o ncompanhou dest·1 Côrte, e hem assim,
a diversos indivíduos por elle cfln~ractados ahi; e de haver
V. Ex. ordenado que se descontasse aos ultimas a importancia de SU<IS p ,ssagens; declaro-lhe, em respo,;ta á consulta
feita no tina! do refendo oillcio, que todo o pessoal da mencionada estrada tem direito á p~ssagem por conta do Estado até
o Jogar onde fôr ser.vir, devendo ser-lhe restituída a importancia que, por esse motivo, lhe tenha sido descontada, e levando-se á cont:1 do credito extraordinario, aberto pelo Decreto n. o 6918 do i." de Junho ultimo.
O que V. Ex. communicará ao referido Engenheiro em c~e(e
e á Thesouraria de Fazenda dessa província, para os devidos
effeitos.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.-Sr. Presidente da Província das Alagôas.

N. 744.-AGRICULTURA, Cül\OI:ERCIO E OBRAS PUBLICAS.- EM 24

DE

OUTUBRO DE

1878.

Autoriza a conversão em premi os da diiTerença entre productos das passagens
nos dias de corridas e o commum, para serem distribuid.os aos car-allos

mais perfeitos que se apresentarem nas corridas; sendo o projecto qua
organizar submcttido á approvação do Ministerio.

N. 71.- L a Secção.- Directoria das O!Jras P\lblicas.- Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e OIJras
Publicas.-Rio de Janeiro em'2lf, de Outubro de :1.878.

Sendo da maior conveniencia auxiliar as tendencias que se
manifestam para mel110rar a rar:a cavallar pela introducção
de animaes dessa especie, de qualidadi~S mais aperfeiçoadas,
c accedendo á representação da uirectoria da Sociedade JockeyCiuiJ, tenho resolvido converter em preu1io o produrto da
dilferen\;a dn taxa de pnssac;em no;; dias de corridas entre o
preço commum e o preço extraordinario marrado para esses
dias, autorizo, pois, Vm. a fazer um calculo do producto que
por C'sse modo se poderü t~rrecadar, e a entender-se com a
directoria tla mesma so :iedade para assentarem no melhor
meio cl: distribnit' c~se pr:Jd~cto em prem;os a·•s càvallos mais
porfdtos tfUt: se ~pres ·ntarern na; corridas; su!Jmettendo esse
pro.:ecto á approva 'ào de:; te Ministerio.
Deus Guarde a Vm.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.-Sr. Director da Estrada de Ferro D. .Pedro li.
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N. 7Mi.-FAZE~OA.-E;,r 25

DE

OüTt:Bno

DE

1878.

Os Guardas das .\lfanUegJ.s silo !·espons:nci:; pF'Io armamcnla c correume
·.
extraviallo por incuria sua.

Yinistcrio dos .';rg-o~ios tl3 Fazenl13.- Hio de Janeiro em
25 de Outubr·o de 1878.
G<lspnrSilveirn 1brt'ins, l'resid.~nte d,J Tribanal do TII<'souro Nacional, communica ;;u Sr. I!!spcclor da The:'nurni'iu de
Fnzenda da Província ti<~ Jlnl!ia, <Jll<' nesta dni3 reqni;it:; do
:Ministerio dos Negocio> tl:l Guerra n expcdiçi!O d;Js IH!t:A:'sarias orden~ ;; !hu de ser fornecirl o p.·!o Arsenal d:t
mesmn provinc:a o armamento fJH0 pcd;• em seu oflicio n." 77
de H de .Julho ultimo p:;ra :! Compr.nhi;! d<!:< (;üardas ela ,\1fandega.
E indicando a Ordem n. o 21 tle !f! tle .h:nci;-o d8 !f~Gi. t~
bellu n." 2, o pr.?•:o do nrmumento c ror:e:mie dos Gunrtlns
das Alrandr·g:Js, •·urnpr·e que a Fan·ndn ~~~•:io:;;d 'eja inr!emnizada das peça:; exlr<!Viad:Js por incurin da~ prn ·as; e f] li•~
no caso de n:io sur isso pt:ssivot por l'a! ta dt· ;·sn·i ptur::r;ã:,
tegular, se recomm:.•::r!e ü Alf::nrleg:J <JHe prorc::a a e>sa
esrriptur!H;ão, a 1im de ~e pollcr r:onhe~r,;· a r:·;;po:l:'aiJili,!ad"
de cad~ uma àas diLns pr~çns, po!o extrnvio Ot1 estrago a que
derem causa.
Gaspar Silvr"in: Jlal'tins.

N. 7~6.- FAZE::\' DA.- E~! :::2:i

DE Ol'TFllilO DE

l878.

DecJara não ter cabimento a eiigcnei.1. da H.cccltcdoria Prorinciai dn Par;·~.
de não se processarem na respcctiYa Alfandega. desJ,acllfls tlr:· gellt;J'n~
nadonacs sem que as notas contcnl!aui._J. "lfl!c!aractio de -correnie-

Iançada pela mesma 11ccehcdoria.

l\Iinisterio dos Ne!rocios da Fnzt'l!d:i.-Hio dr, .!:mcim nm
2:i de Outubr,) rlc 1878.
Gaspar Silveira }fartins, Presiden!n do Tribunal do Tlwsouro Nacional, te IHlo presente o onlcio n. o ií-1. f! o Sr. Insper·tor da Thesourari:l de Fazcndn du Província do Parft. d:tt::tr!<>
de 16 do Dezembro dn i8i6. com o qual remetteu :'1 Dir1•ctori::
Geral das Hendas PulJ!ic::ts o' pnpcis relativos ao facto d:·
exigir a Hecehedorht tlns Hend~s Provinci:Jes da capital, em
cumprimento do at·t. 67 do Hegulnmento que a reg·c. de:Jn de
Junho de 187~. l{Uü IW AU'andega não se p1 oceSSl\!11 desp<Jchos
de generos nacionaes, sem que uas rdspectivas notas existn a
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ueclaração de « corrente» lançada pela mesma R.ece!Jedoria ;
declara ao Jito Sr. Inspector, para o fazer constar a Alfandega,
que, sea:lo :JS nocas pai':l o de,p::who de mercadorias docum~n~os offieiaes, <~ autitenticos,q ue pertencem no n_rc:hivo dessa
Hepartiç;io, n 10 potem nella vigorar at:tos q a e nao sejam firnwdos por: seus empregados, os quaes s~o rcspons,;.weis pelos
que pr;ltiea;ll, e não devem ficar subordinado:; á ac1~ão tisc:al
dMIUella Hecebmlori~, em prejuizo da arrceadavão da renda
geral e do expediente da Alfandega.

Gaspar Silveim Martins.

X. 717.- FAZEXDA.-

E~,l

26

DE OliT!iBUO DE

i878 .

. \' familia tlo Oilicial que fallccc >em Ler co,nplelado 25 annos de serriro
compete mct~de do soldo com <;u~ ci! e poderia ser reforma<! o na época do
fallcl'imcnto.
---·-

Miniíiccrio dos Negocias dn Fa7.enda . - Hio de Janeiro em
26 de Outubro de ltl78.
Communico a Y. S., para os fins convenientes, que sendo
prcsent() á s~cç~o de Faztmda do i~onselho de Estado a duvida
suscitada no TllesoLiro relativ;Hncnte ao ilieio soldo que se
dt•ve nbonar a D. Candida Aug-us!a Rodrigues Vuz. viuva do
2. o Cirurgião Tenen!e 1io corpo úe ~::ude do Exercito, Dr.
Ger;t'.ano Hudrigues Vnz, pelo facto de CJntar este apenas
cinco annos tk serviço !Juando falleccu: Sua :Magestadc o Imperador, Conformando se com o parecer n tal respeito emittido
pela ref rida Secç~:o, Hom·e por bem Decidir, por Immediata
Hesolucç~o de 18 do co!'rente mez, que em conformidade do
art. go ~§ l. o c :L o ela Lei n. • MS de li> de Ag-osto de 1852
c:ombinados com o art. 8. da dt~ n.o 1.220 ue 20 de Julho de
i86'c, compete ú dita vim·a o vrmcimentu mensal de Hpô66,
eorrespondente ú terça parte do soldo tlc seu linado marido;
JHlfiJmmto, se pela Lei <lt~ 1852, sdvo u c;l~o tio § 2. o do citado
;trl. 9." o mini mo soldo de~ reforma é a te;·:;a :;arte do de actividadc> c sn peia Lei de 18G'1 o benefleio deyido á familia do
Olllcial que fallcec antes de trr complet<tdo 25 annos de serVi('-O, é tle metade do soldo com que ellc podia ser reformado,
torna-se evidente que a Yiuva tli! quem se trata tem direito a
uma pcn>iio da metatlc tlo terço, o não ~ú:úen te :'1 q uc ll1e corre,;ponderia se a refonna d~ seu marido devtJsse oer com cinco ~~
vigesima,; quintas partes do soldo respectivo.
/.:.(", \ J,\ ~
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira llfartins .-Sr. ee_n::··" \., \\' ' . .
selheiro Director Geral da Contnbilidade do Thesuuro Naci:ó&~\:._.\:
0
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N. 748.-FAZENDA.-E~t 26

DE OUTUBRO DE

:1878.

Provimento de um recurso contra aclassifica('ão dada na Alfandegada Bahia
a uma partida de mo rim.
''.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 26
de Outubro de i878. ·
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província da Bahia que foi presente ao mesmo
Tribunal o recurso ttansmittido com o seu o11ido n. o H ti de 5
de Novembro de :1877, interposto por Pmho, Teixeira &. C.>
da decisão da Inspectoria da Alfandega d:: dita província, que
mandiJU cla<sificar no art. 580 da tarifa em vigor, como
• panninho 'IIQ,o especi{icàdoo, para pagar a ta\a de :!;5000 por
kilogramma. o tecido que subrnctteram n despac!.o em ::28 de
Agosto daquelle ;mno como • morim de mais de 15 fios •,
sujeito lÍ taxa de 750 réis da 2.• purte do urt. 5i8 da citada
tarifa; e que o mesmo Tribunal:
Considerando que o tecido em questão tem no mercado a
classificação .de • mo rim•, com que foi submettido a .despacho
pelos recorrentes, e não póde supportar a taxa de 2~000 a que
o sujeitou aquella Inspectoria;
.
Considerando que no processo do respectivo despacho não
houve regularidade, pois admittida a dilferenca de qualidade, devêra ter sido applicada a multa de i i;2 por cento,
na fórma do art. 18 do Regulamento de 20 de Abril de 18i0:
Resolveu tomar conhecimento do recurso, e dar-lhe provimento afim de vigorar a classificação dada pelos recorrentes
ao tecido de que se trata.
Gaspar Silveira 11-fartins.

N. 749.-FAZENDA.-EM 26

DE OUTUBRO DE

:1878.

Iudefere um requerimento de perdão de multa imposta pela Alfandega de
Porto Alegro em um caso de descarga de mercadorias sem despaçho ou
licença.

Mi.nisterio dos Negocios da Fazenda.-Rio dCJaneiro em 26
de Outubro de :1.878.
.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Naf"ional, comm unica ilO Sr. Inspec~or da Tlle<ouraria
de Fazenda da Provinciil de S. Pedro da Rio Grande do Sul,
para os Iins convenientes, que, te: do sido presente á Sua
Magestade o Imperador o requerimento dos negociantes da
praça de Porto Alegre, José de Almeida Lopes & C.", pedindo
o perdão da multa que pagaram, na importancia de (157~780,
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como fiadores de André Soares Vieira, mestre do hiate nacional Narciso , por ter este descarregado naquella cidade,
sem despacho Oil licenra da Alfandega, 86 volumes que para
a! li foram navegados ptlr cabota;.;em do porto do Rio Grande,
onde sati~fizeram os direitos de consumo: o m1 sm9 Augusto
Senhor, Conformando-se com o parecer quo sobre o a~mmpto
deu a Sectão de Fazenda do Conselho de Estado, Houve por
bem, por Immediata Resolu1:ão de 18" do corrente mez, Inde!'erir o mencionado requerimento; não só l orque os impetrantes jú obtiveram do Tribunal do Thcsouro o que era de
stricta justiça, rom n redurçãu da multa de 1:7206, que lhes
fúra impostn pela Alfnlll!e;.:a de Porto Aleg-re :.í de 457~780 que
pagarc1m, e não nllegam circumstancia tão provada e relevante que lhes dt~va valer a solicitada gra ·a; mas ainda
porque o art. 377 do Regulamento das Ali"andegas não applica a multa sómuntc ao caso de fraude presumida ou proYndn, e sim tambem como meio preventivo, e det0rmina ulém
disso a apprehensão da mercadoria na hypothese de contrahamlo.
Gaspar Silveim.Martins.

N. 750.- JUSTIÇA..- E~l 26

DE OUTUBRO DE

1878.

Declara os vencimentos dos Commandantcs de districtos da guarda urbana
no caso de molcstia comprovada, e os que se devem abonar ao seu
substituto.

li, _a Sec~ão.- Ministerio dos Neg-ocios da Justiça. -Rio de
Janeiro em :.16 de Outubro de 1878.

Em resposta ao oflicio n. 0 5í0 de 22 do corrente, declaro
a V. S.:
L o Que. nos casos de molestia com ·1rovada, os Commandantes de district:JS da guarda ur;"Ja!ID. :;ó pel·il~m a ~ratificação
dt~ exercício, de accôrdo com a doutrina dos Avis()s de ~IJ, e :.18
do mez p:tssadl, licant.!o ;issim revogado o de J.O de Maio de
i867, que mandou deduzir o valor da etapa.
~.o Que o suiJstituto daquelle Oilicial tem dtrelto a uma
gratiflcação igual aos vencimentos do substiLuido, na conformidade do art. 5. 0 do Decreto n.o 1995 de 1l!, de Out\).IJro de
!875, combinado com o Decreto n.o 25J1 de 18 de Fevereiro de
i8ti0, visto que o :mbstituto deve ser pessoa estranha ao corpo
por nüo terem os Decretos n.o 3598 de 27 de Janeiro de 18ti6
e n." 3609 de 17 de Fevereiro seguinte providenciado sobre a
ma teria.
Deus Guarde a V. S.- La{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Dr. Chefe de Policia da Côrte.
d'I:A:AP d'\:Af'""<P
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N. 75!.- AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-AVISO CIRCULAR DE

26 DE

OUTUBRO DE

l.878.

Recommenda a creação de livros desti"ados aos registros dos casamentos,
nascimentos e obitos nas colonias do Estado, tl;-accúrdo com as disposições dos Decretos n·.os 3069 de f7 ele Abril de 1863 e 3G0'> de 2'l tle
·Abril de 1874.

Circular.-N. 15.-3.• Secção.- Directm;ia !ln Agriculturn.
- Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commei·cio e
Obras Publicas.- Rio de Janeiro .em 26 de Outubro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Sendo indispcnsavel reunir os elementos
necessarios á organização da estatisticn das colonias, \l conhecer especialmente o mc;vimento da popuJa:,;ão nesses cst.::be!ecimentos quanto a cnsamentos, nascimentos e obitos 1los
immigrantes [llJi estabelecidos, tenha V. Ex. por muito recommendatla a creação de livros dcstinndos ao regi:;tro dos factos
de cada umu dessas classes nas colonias do Estallo, de moJo
que mais compatível stja com as disp0sições dosDecretos n.u'
:3069 de 17 de Abril rlo !Sti:J e 560!J, de 2ii de Abril uc
!8H. E porw'e o segundo destes tlccn)tos ;linda não cst;í
em exccuç~iio, t;Onvern providenciH para que, no caso de se
recusarem os interessados a fazer as declara~:ões necessarias,
os Directores das mesmas colonia~ obtenham das autor;rlades,
a quem actualmente compete o referido registro, c~rtidõ~s.
que os habilite;n com os esclarecimentos apropri~dos.
Deus Guarde· a v. Ex.- João Lins Vieira Cansanscio d1!
Sinirnbú.- Sr. Presidente da l'rovincia do Espirito .S<Jn!o,
S. Paulo, Santa Catharina, í\mmft e Rio Grande do Sui.

N.

752.-~IARINHA.- EM

28

DE OUTUllRODE

1878.

Declar" que só por lei expressa poderão as praeas do Asylo t!e Invalidas
ser obrigadas a contl'ibuir para o mesmo Asylo.

N. !685.-Ministerio dos Negocias da Marinha . .....:.Rio de
Janeiro, 28 de Outubro de 1878.
~na Magestade o Imperador, Conformando-se com o parecei'
emlttido pela Secç~o de Guerra e Marinha do Conselho de Estado a respeito do esclarecimento pedido por essa Contadoria,
se as praças recolhidas ao Asylo de Invnlidos da :Marinha de-
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vem continuar a contribuir com um dia de soldo que percebem,
semelhantemente ao que se pratica com relação ao Montr.pio,
Houve por bem Mandar declarar, por Immcdiata Resolut;ão de
26 deste r:1ez, que, sendo a contribui~ão alludida um verdadeiro imposto, só por lei serú possível estendel-o aos proprios
asylados; nã:J sr poden1lo assemelhar a ..:o~1tribuição do Montepio, que é o resultado de urna combinação do~ Officiaes e refere- se ás famílias .
O que communico a V . S. para sua intelligencia e devidos
effeitos.
Deus Guarde a V. S.-Eduardo de Andrade Pinto.-Sr. Contador da Marinha.

N.

7~:1.

-F AZE~DA.-

E~I

28 DE

OUTUBRO DE

1878.

O imposto Jc. transmi~s5o Jc propricdat!e de im:noveis <lm·e em regra ser
e-obrallo no Jogar onde cllcs se ~charem situados.

:Mi nisterio dos Negocias da Fazenda. :--- Rio de Janeiro em
28 de Outubro de !.878.
Gaspar Silveira l\Iartins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fnzenda da Província de Pernambuco que o n)esmo
Tribunal resolveu não dar provimento ao recurso trans- ·
mil tido com o seu olllcio n." wr., de 28 de Agosto ultimo,
interposto pelo Colleclor das Hendas Geraes do município do
Cabo, .José Thales de Mello, da decisão da dita Thesouraria
que obrigou-o a repôr ao do município de Ipojuca a porcentagem proveniente do imposto de transmissão de propriedade, que indevidamente arrecadou, relativo ao engenho
Califnrnia, situado no segundo dos ditos municípios e vendido
por Guilhermino Joaquim Rodrigo Barreto e sua mulher a
João Nepomuceno da Silva pela quantia de dez contos de réis;
visto estar a decisão recorrida de conformidade com o art.
28, n. o 1, do Regulamento de 31 de Março de 187 4, que manda
eobrar aquelle imposto no Jogar onde se achar situado o immcvel, e niio terem fundamento algum as allegações do
recorrente.
·

Gaspa1· Silveim Martins.

Dcciiiões de ,tRíS.

í!
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N. 75i.-AGRICULTURA, COYDIERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-;\VISO CIRCULAR DE 29 DE OUTUB!\0 DE 1878.
Faz o registro civil tle casamcnt)s, nascin1cntos c obitos extensi,·o aos centros
coloniaes, quJr fundados c co::;tcatlo.:; por conb do Tllesouro Xacicnal, quét"
exi~bm em YirtuJe de lc:;islaciio proriacial c a expJns:1s dos cofres respccthos, ampliaaJo-se a mesma providencia ~·~s colonias part:cubrcs e ;i.s
autoridades luc::ws qu1nto aos cstr.;n,:_:-eiros residentes !!.:1$ poYoar.õcs

que se formarem por e!Teito da cmancfpaçi'o de coloni<:s.

Circular.-N. 16.-3." Srcç1o.-Dirc~toria da ,\gric:J.ltura.
-:\Iinist•Tio do,;< N::g1ci :s da Agricu!Lura, Com:ncrcio c
Obras Publicas.- Rio de Jilneiro em 5;9 de ÜL!L!b;·o rle l::>i8.

Illm. e Exm. Sr.-Para <lar ú esto;istic~ coloninl a orpniz:1çào que melhor se ad.1pt ús cuiweniencias do serviço.
publico, recommrmdo a V. Ex. qne, a!Gm !]og livros que
eon vem crenr nas colonias rJo Estado para registro dos
nascimentos, casamentos e ol.Jitos dos immi~rant:~s alli estabeleciJos, ue accordo com ;:s dispo~i~·ões dos Decretos n. os
:.>Oti!.l de i7 de Abril de 18J3 c i'iôJ~ de 2.:i de Abril di)
18i4, determine provi:len~ia seme!hünte para os centros
colonüws existentes nessa província, quér tenhnm sido
fundados e CO!'te;tdo:: por" conta do Tllesonro N acionai,
quer existam em virtude de l<Jgisla0ão provincial e a expensas dos tofres respectivos.
Ig,ta!mente convem q'l:~, para idr•ntico fim, V. Ex. se entenda com us e;n!J:·ezarios das colonias par-ticular~s, auxilw:l:ls
ou não, e reclame das auloridaLics nas p:;vo 1:·ões qu:J se formarem por cJfeito da emancip:1çJo de colonias ;mtiga,, to.los
os esclarecimentos que por ventura pêlssam fornecer acerca
àe casaLHentos. nascimentos e obitos de estrangeiros c seus
filhos a!li residentes.
E como se faz prc)ciso coordenar desde lo~o os dndos que
se forem obtendo, V. E-;:. ex;Jedirú terminantes onlens,
a fim de serem enviados trimens:dmentc a esta Secre:arüt
de E~tado os que colligirem o..; directore' c enc:1rreg;1do.' d:1s
colonias e c:;ntros coloni;:es, qu<"·r à.) Esl::do, qttér provinciaes, os adrninistrtJdo;·es tlos es:aiJelcdmenlos partic;Ilares e
as u utoi'idadt)s loeacs.
Deus Guarde a V. Ex.- .To co Lins Vieira CanstmsrTo de Sinimbú.- Sr. Presidente da Província do ;~s]JL'ito Santo, S. Paulo,
Santa Catharina, Paranú c Rio GrandL: do Sul.
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N.

755.-FAZENDA.-E~l

30

!:lE OUTUBRO DZ

i878.

Declara com direito á gratific~ção e ajuda de custo um Escripturario ua AI·
f•ndcga do Para mandatlo a I quilos, no Perú, em commissão fi>cai.

:tvlinisterio do~ Neg-ocios da Fazenda.- Rio
30 de Outubro de i878.

uo Janeiro

em

Gaspar Sih·eira Mnrtir\S, Presidente do Tribunal do Thcsou •
ro Nacional, em de;crimento ao que requereu o 3. Escripturario da Alf.ndcga da Província do P:11á. Jo~o Bnpti:.cla do
M<IIO, na pctit_;:'IO transmitlida ú u:rect'lri:J Geral da-; lt·ndas
Publicas com "üllicio n.o tl da T.wsour:Jria d~ Faze:H.!t da
mesrn<J provincin de 20 ue Abril t:!!';;w, a<lto~i;:a o l'CSpiCti\·o
Sr. In~pet:tor para mandar :dJII!1:1r <lO suppl:ca~Jte, n:!O só
a gratillt·açiio que ll!c t:ompctc na fórma do :trt. 1. 0 ~ 3. 0 das
In~trueções ue lü du Janeiro de 18GO, po;· co] ca da YCrba
• Gratilk:lt_;Õ~s por serY"hts tentporarius e cxtraor.iinarios, »
do exercício de it::78-1879, como tam!Jem pela vcrbn propria
a ~jurla de custo a que tem d:reilo, por ler i<lo a bordo do
vapor Augu~to, afim de fisralh:ar os interesses da Fazenda Nacioual rcl<Jtivall:entc a 9t::li volames tio mercadorias
recxporta.1as no dito v<Jpor p::ra Iquitos, na Hepubiica do
Perú, e tambem a car~;:·a recebida r;.a volta desse navio

Gaspat Silveira 1'f'Iartins.

N. 756.-

FAZENDA.-E~

30

DE OUTUBRO DE

1878.

/

Proroga o prazo para apres~ntação Ue uma. certidão de descarga, pagando .{
a parte o competente j ul'o.

--

l\linisterio dos Neg-ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
30 de Outubro de 1878.
Communico a Vm., para os devidos efTeitos, que o Tribunal
do Thesouro N:Jcional resolveu prorog<~r por quatro mezes o
prazo que fvi marcndo por es· a InS)Jectoria p<.~ra Hée Irm5os
apresentarem a certidão de descar.~a e:•, Porto Akg-rc dos dez
fardos de algodão ct ú li>o, vindos de New- York na barca
franceza Trait d'Uniún, c :·ccxportat.los par~ aquel!a t:idndc
no palhabote na:·ionnl Herminsa em <il de M:do do corren~c
anno, png-ando pela refo;·rna (lu termo que :::ssig-narat~l pa~a a
exhi11idio do reteridu d. curncnto, qne allt.:g;;r::m ter perdido,
os juros es:ahdecidos p: la Ordem n.o 80 d_ 5 de :VLr~~o de 18i i;
e bem ns,;im que resolveu intll)i',,rir o requerimento de S:mches Romaguera, Rijos & ,c." petlindo pr()roga(;ão do prazo
que lhes foi marcado para apresentarem a certidão de des-
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-carga no porto de seu destino de 261.747 kilogrammas de
carne secca que reexport,Jram para Havana em 30 de Outubro do anno P'>ssado e 30 de J:meiro ultimo na sumara ilespanhola Marceltina e a a polaca Dario; visto não serem attendiveis <JS razões CJUe ailegam.
,
Deus Gtiarde a Vm.-Gaspar Silveim Jff11rtins.- Sr. Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro.

~- 757.- FAZENDA.-E~r 30 DE ourrnifo
~[anda

nomear commissües para inipeccionar as

DE

~ollectorias

1878.
e 11esas àe

Rendas.

l\iinisterio dos X ep:ocios da Fazenda. -Rio de .Janeiro
30 de Outubro de 1878.

em

Gaspar Silveira Martins, Presiucntc do Tribunal do Thesouro Nacional, ordena aos Srs. Inspectores das Thesourarias
de Fazenda, que façam inspeccionar por empregados de inteira confiança as l\iesas dB Rendns e Collectorias que lhes são
subordinadas, afim de se conhecer o estado da responsnfJilidade dos respectivos exartorcs; pro~edondo-se de nccôrclo
com as instrucções que lhes serão rcmettidas pela Directoria
Geral das Rendns Publicas.
,.
. Aos 1\dministradores e Collectores, e bom assim aos .Tuizrs
de Orphãos dos respectivo" termos deverão dirigir-sr~ os ompregl!dos àesil)"nados e apresentar-lhes as ordens que receberem, pnra que lhes sejam prestados os csclarecime!!ltos e auxílios de que preci,;arem para o desempenho desta commissi!o.

Gaspm· Silveira Mm·tins.

X. 758.- F/I.ZENDA.- E~r :JO

DE

ouTunno

DE

1878.

Declara, tratando da pretenção de uml companhia de ~strada de ferro de lhe
serem restituídos os direitos que tem pago por objectos importados para
seu uso, que tacs reclamações devem ser resolvidas, em ! . n inst::mcia, peJa
repartição arrecadadora, guardados os recursos legaes.

Ministerio dos Negocios àn Fazenda.- Rio de .Janeiro em
30 de Outubro de !878.
·
.
111m. e Exm. Sr.-Em respostaaoAvisodeV. Ex. n." !22
de !2 de Julho ultimo, ao qual acompanhou o officio n.o 71
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da Presidencia da Província da Bahia de 26 de Junho do corrl'nte anuo transmittindo o do superintendente da Companhia da estrada de ferro da dita prO\'incia ao S. Franr-isco,
relativo a direitos de imçorta(:ão qne lhe roram cobrados desde
18H, cumpre-me communiear a V. Ex. que a dita companhia não tem direito á restituiç~o dos referidos direitos, porque, como se declnrnu no Aviso expedido ao :Miuistcrio a cnrgo
de V. Ex. em i5 de Fevcrt•iro de :l871i, constante da cópia
inclusa, tendo a companhia dado por concluída a ultima
secção da estrad~t em i86:J, e havendo decorrido dessa data
até a do dito aviso mais de dez annos, só pó~e ter direito
para a conservaç3o da obra á isenção de direi1os estabelecida
na nova tarifa das Alfandegas· pai·ã-ôs oujectos destinados ás
estradas de ferro.
Observo, porem, que tendo findado em 1873 os dez annos
seg-uintes a ignal prazo, dentro dos quaes a condição 8. o do
Decreto n. o 1:299 de J 9 de Dezembro de 1853. tambem const:mte da cópia junta, concedeu isenção de direitos para a COilclusC:o daque!la estrada, acham-se incluídos na relação rernettitla com o ofllcio dn referida · supcl"intendcncia objectos despnchaclos na reSfJecti 1 a AI fandega nos anno5 de 187!1 n 1877,
cujos direitos foram devitiamente cobrados.
Quanto, pon;m, aos despachos tmnbem mencion~dos na
mesma relação feitos em i87i a t8i3 sãoelles relativos a parafusos c grampos que não têm applica:·üo especial e c~:elusiva
~s estradas t!?- ferro, mas a outras difi":•rcntes eonstrucções c
olJras, c nem a citad<l condição 8.• os r.;eneiona, c quando os
mencionassc,niio 1·: o 'f besouro o competente !WI":l tornar em considera0ão a reclama('ão que acompanhou o aviso tle V. Ex.,
não só porque aquelle superintendente não''' apresenta em
caracter de parte, requerendo e que fúr a bem do seu direito,
ma~ Lambem porque a reclanw0;-1o sobre re~titüil'fio de direitos deve ser resolvida, em 1." instanda, perante" a ·repartilição arrec~dadora, gul<rdúlos os recursos lcg-acs, ex vi da
Ordem n. 0 639 de 3! dcDezemb~·o de 180!l.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silv11im 1lfartins.- A' S.
Ex. o Sr. João Lins Vieira Camans~o de ~inimbú.

:'I.
S:~r) ti

7:i~l.-

FAZESD,\.-

E~r

30DE

i;lilTet:u D8

lti78.

licito reunir a~ dilferenças encontrarlas em d!ver3D~ volumes, afim dê
elevar-se a ~O % ou mais a 1difierença dos direitos.

,\linisterio dos Xcgo::im: tla F2zentln.- l\i:1 de Janeiro em
:JO de Outubro (lc 1878.
Tendo sido L•r;osente ao Tribuu;d do Thesouro };1cional o
recurso interp;.>t0 por Antonio de ~ouza Pülto da decisão
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dessa Inspcctoria de H de .T~neiro de 1876, que o multou em
direitos !.!obrados pelu difi':Tença de quantidDde encontrada
na.; !llercndol'i;:s vidas de Li,;bo;J no V;:por ing!ez Liguria, c
submc~tlidos a de~p:1ciw peia no~a n. 0 :J!:J'I7 de Ji de DezcrriJJro lie 187;). o mc:.;mo Tri:Jun.:l,;
Cou:.;iJer::Índo que as r;,zõ:;s a!lcg-adas por essa Inspectoria
não siío protcdentcs, po:·qunnto o art. 19 do Rcguliiml'nto
qns bai\:ou com o De_Tdo n. o 4510 de 20 de Abril de :1870
não rerogou ::t doutrina fi ~m~da pela Ordem n. o 89 de 28 de
Fevereiro de 1866, quo determinou que niio ~o reunissem as
dill'erençns encontradas em d'1•ersos volumes pnra o fim de
se cle\·ar a 50 % ou mais n dilLrença de direLos:
Resolveu de:erir o recurso, e mandnr restituir ao recorrente
a i~nportancia dos direitos qu(l de mais pagou, visto dar-se
uma das hypotheses previstas do art. 764 §f. o do Regulamento de HJ de Setembro dJ i8UO.
O que communico a Vm. para seu conhecimento e devidos
effeitos.
·
Deus Guarde a Vm.- Gaspar Silveira Martins.- Sr.
Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 7G0.-FAZENDA.-Ei\I 30DE

OUTUBRO DE

1878.

Como devem proceder as Thesourarias de Fazenda relativamente aos contractos em quo se estipular o deposito de qualquer quantia deduzida dõs

p;g;:mcntos a fazer.

Ilfinisterio dos Nr~rocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
30 de Outubro de 1~78.

Gasp~r· Silveira l\Jnrtins, Presidente do Tribunal do Theso:_Jro Nacion:d, tendo em vista a informação prestada pelo
Sr. Inspector da Thesour;1ria de Fazenda da Província da Bahia em officio n. o 107 de HJ de Setr•mbro ultimo, sobre a
entreg;1 da onantin d:~ -'t3:070<)165 ao Dr. Thomaz de Aquino
G;1~par, t'011io contr~1Ctantc do nt<-'rro do Ari'en~l de Marinha
da me~:na p:·ovincia, sendo 5:046,)360 provcnirnte de !5. 292
:onefadas de entn!lw 8 10 "/ de e1·en:uaes, na fórma do respectivo contnwto, e :)8_0:H;Sl05 d;-duzidos dos pa,::;amentos, a
titulo d•i c~:uf'ão; dPclara ;10 dito Sr. !nsp~etor que n~o r>ro-

ceden rc!.::·n!:l!'~1lP~!t:~ e!H t<~r <leix~~dn dn ':Jz;'~r de·~de o prin-

ci.~~o

JJln;l :a;;·c!o ·~::r:;:'[;~;;[' . ~;!1· ,;~~o~it,; ;;s ;l:l~nli:is com1
;;()

'oJJ~·a

O

'~rl"~"'llTie'l'O ;,1t 11 "T~J d·l"

[l(jn~:IL~ cont:·a:_·t:!~U~ do~vi:\C!l~r~:r

!l:l.

'\--C! r:ÜLJ~
qu';
fúru1·1 sstipulada .!!O ~eu
i)Y>( 1S:a.niJe:-;

eon~:·n(jt:): ;;Of'fJ.1ant:"), :,~:~~.,,.Jde ....:1do 1r:~·o so:uente o J;quuJo
de rad:~ p;·e,;~;;ç ;o, é obvj,J q:t•1 tl0 íi:n do ;nrs;no co:lti'.-lc to

l;w deviam ser e :trerru.~,; todas as 'Jilantins lJU'~, em Jogar
de depositadas, foram ~batidas das prestações pagas, e neste

567

DECISÕES DO GOVERNO.

caso bem classificada foi a despeza na verba -Obras, em que
dehou de figunr nos exercícios anteriores : n'·õ sendo admi,sivel esnipt ur;1rem -~e t:·e-; (]ltantia-; e:n rec i ta e d1·sveza
de d.·posito, vi,to não ter e;.:te sido effeetu: d:1 em t?mpo.
,Hçc·Jmmendü-lhe, portanto. rruc, nos c~sos .:e contr:·ctos
em que se eo;tipule o depvsito de qualquer qu;mtia deduzida
dos p<Jg-~mcntos a Lzcr, cffectue integralmente o de cada
presta:·ão que se vencer, fnendo recolher em deposito a fJUOtn que deve ficar como garantia, a qual poderá ser restituída
desde que estiverem preenchidas as condições do contracto
e o contractante tenha direito de levantar a caução.

Gaspar Silveira 1Wartins.

N. 761. -FAZENDA.- EM 31

DE OUTUBRO DE

i878.

A concessão de isenção de direitos para objectos importados do exterior
é da exclusiva competencia do lllinisterio da Fazenda.

Ministerio dos Ne!!ocirs da Fazenda.- Rio de Janeiro em
31 de Out<1bro de 'um3.
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. que não póde
ser ~pprovndo o sm :H:to mandando de>pnch~r livres de
di,-ei:os de cons :çno e e\perJ:ente, na Alfand:·ga des>a provincia, mediante llilnta, 250 barricas cem cimm~o, yindas na
barca allcmii Elsz Escritcli pura as obrns da estr~!da de ferro
de Santo Amaro, pelas se.~uintes r:1zões: L•, porque, .sendo
o cimento sujeito a direitos ue consumo na rúrma do art.
7titi da tarifa em vigor, c0rccem as Presidencias de provinc·ia de poder para mandai-o de,:paclwr sou liança sem
o l'fJ',~ctivo pagamento de t~es direitPs; 2.•, porque, ainda
quando fosse isento de direitos, nada teriam que ver as
l'residenei<1s, por ser a mau•ria da extlusiva comretencia
dos ln,pectures rins AlfanL~ega-;. na l'órma do art. 4.• das
disposições prelimirwres da·- citada tar1fJ, e do Ministerio
da Fazenda, nos casos em que, d,~ accúrdo com o art. 6. 0 ,
depende de ordem deste; 3.•, Jiorque, como iniorma aquelln
_:~lt'andega em o!ficio n. o 32::! de ::lO de Sete:ubro do corrente
annn, a ref,·rida mercntloria foi co:11pr:Jda no mercud.J da
capital, e n;·,o importalLa direc!amrnte por contct e para o.
serviç' do Est;:do ou dn Allministra\:ilo provincial, corr.o prescr.:Ycm o,;~§ ;t;) e ::!.4 do eitado ;n'L 4. 0 ; !1. 0 , não sú porq:_e ao G:Jve;no Imp. ria: Ci;mp.'le e\.clusiY<Hnun;e eoncc!tlcr a isenr·{;o de
direitos e:~1 :avor ,;,; :o.l!J,; ;;ó' romp~nhius que s:; org:mizarem
IJ~i·a co;lstr:.:cçiio de estrnd::s ue l'0tTO, como tatnbe:n porque não iOi pt·ecis~mentu t1xJda por elle <l quulidade e
quantidade dos materiaes que deviam ser despachados livres

/

õ68

DECISÕES DO GOVERNO.

de direitos ; 5. o, finalmente, porque não consta que fosse
autorizada a Companhia da estrada de ferro de Santo Amaro
para funccionar, nem que tenham ~ido approvados os re'pectiTos estatutos, como exigem o § 2. o do art. 2. 0 da Lei n."
i083 de 22 de A.zosto d:) 1830 e regra i.a do art. 27 do
Decreto n. 0 27H de 19 de Dezembro des,:c anno.
A' vista das razões expostas, curnpre que s~·jarn inderunizados os cofres nncionnes da importancia dos direitos
de consumo e expediente n que estão sujeitas as mencionadas 250 banicas com cimento.
Deus Guarde a V .Ex.-Gaspal" Silveira Jl!a1·tins.-A' S. E-;:.
o Sr. Presidente da Província da Bahia.

N. 762. -FAZEXDA.-Ell :H DJ~
SoLre a cobrança de

OUTUJJUO DE

J.878.

emolumentos das ce:f.idõcs passadas pelas R e- partic;ões Pu!Jiiéás. ···

Ministerio dos Neg-o~ios da Fazenda.- Hio de Janeiro em

31 de Outubro d~ 1878,

Illm. eExm. Sr.- Em respo~:a3oAviso deV. Ex. n.•
Q seguinte:

3886 de 9 de Setembro ultimo, cabe-rne declar;n·

O § 108 rlo HcgulDmento de ::211 dJ Abril de 1869 su!Jslanciou as ui versas disposições que e~;ü:tiam :1:·er-ca dos emolumentos das cei'lidões )Jassadns pelas Repartições Publicas, e
tratou do feitio que é cobrado por nnmem de linhas, e da
buscn por numero ue annos.
Contwa-se então a busca, como se fazia no fôro, mmo
por :muo, exceptnando-sc o em que se dér:1 o acto, de
que su !Jeilia a certidão, e ar1uelle em quo esta ern p::tssada.
O I'l'é:·nfamento não nllcron S(':t:eihan!c prn!ica . . \ssim,
o lino lindo n rJlW uile sn referr. ,; o c;ne perience a um
anno ou a annos já tcrmin;1dos.
Entende-sr por documento Hndo u rJ!le pertence ::1 n:mo e
a assumpto j:.i tel'minado. e por documento parado o qu~,
apezar de ser de anno findo, r'. comtudo. d:• :1ssumpto CllJi!
dccisiio ainda está pendente.
São documentos dn 1.• especic : uma ordem, um p:J:<saporte lavrado em anr.os pa3sados, annexo a processo ou
a negocio já despac:~ado e resolvido; e da 2: <l mesma
ordem Oll o mesmo pass:Jporte, quando em negocio qu€
ainda não tenha obtido o ultimo despacho.
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Por conseguinte, o livro. findo, ou relativo a annos já
encerrados, ·pó de constar de um ou mais volumes, como
os caixas, os registros, etc., sendo o espírito do regulamento
pois, que se em um ~nno o livro tiver mais de um volume, cobre-se a busca de um só anno e não de tantos quantos
os volumes.
Com estes esclarecimentos acham-se respondidos os dous
primeiros quesitos articulados pelo Director da 3. • Secção
da Secretaria do 1\linisterio a cargo de V. Ex., e são:
qual a· differença que o § :108 faz entre livros e documentos findos ou parados, e qual a que faz entre livros e
volumeS'.
Acerca do 3. • quesito : -se quando a parte interessada
indica positivamente· a data do titulo ou documento, devese mencionar essa c1rcumstancia na certidão, cumpre-me
declarar a V. Ex que é isso indifferentc porque tal menção
não altera o modo de contar os annos para a cobrança dos
emolumentos da busca, quér a parte determine a data, quér
não deduzem-se na contug·em o anno em quo se fez o acto e
o em que se passa a certidão.
Deus Guarde a V. Ex. - Gaspar Silveit·a Martins. - A'
S. Ex. o Sr. Barão de Villa Bella.

N. 763.- FAZENDA.-EM 3i DE

OUTUBRO BE

!878.

Os Presidentes de província não podem autorizar, ainda sob fiança, o
'despacho livro de objcctos importados para companhias.

Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em
31 de Outubro de :1.878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias de Fazenda, para os devidos effeitos, que não podem as Presi·
dencias de província, ainda sob fiança, autorizar o despacho livre de direitos para os objectos importados com destino u companhias, emprezas ou quaesqner estabelecimentos,
assim como para os de que trata o art. 6. 0 das disposições
preliminares da tarifa em vigor ; visto depender o mesmo.
despacho de ordem expressa deste Ministerio. . . ~~,
,~~-~-

Gaspar Silveira Ma1ttns.

~-,....._ ~'

~--~.:.:
I·~·\
,:_.:
,''

/·' --...
c2·:
Decisões de 1.878.
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N. 76~.- GUERRA.-EM 3t DE OUTUBRO DE :1878.
Estabelece os casos em que os Officiacs que desémpenham trabalhos fóra do
Archivo ~filitar tem direito a vencimentos de cornrnissão ;:.ctiva de EngehheÍros;nos termos do art. 22 do Regulamento approvado pelo Decreto
n.o 70i2 de 3t de Agosto deste anno.

Ministerio dos Negocias da Guerra.- Rio de Janeiro, 31 de
Outubro de f.878.
·
úispondo ô art. 22 do Reg-ulamento npprovado pelo Decreto

n. o 7012 de 31 de Agosto ultimo que ôe abonem veneimentos

de commissão nctiva aos Offir·iaes que desempenharem tratllllhos fúra desse esiaiJclerimento, declaro a V. S., p~ra sua intelligencia e governo, que por taes trabalhos devem-se entPnder
os que selo exe<·ut::dos por Officia:~s .:;;pPcialmente incumbidos
de obras mililares em lognrr;; qU<l ex:<'edam de meia leg-un da
cidade, quando não tenh >m elle~ transporte por conta do Governo, e nos dias de elfectivo serviço, com excep0ão do de gabinete, que de1·e ser feito na Repa!·tição, e bem assim quando
exerçnm outras commissões especificadas nas Instrucções de
2-'1, de Julho de 1857, e que dão direito úqu.elles vencimentos,
cUmprindo que na respcctivn folha de pagamento se mencione
a natureza do serviço pelo qual competem ;;:·melhantes vantagens aos Officil!.es empregados nesse Archivo.
· Deus Guarde a V.Ex.-1flarquez do Herval.-Sr. Director do
Archivo ?.lilitar.

N. 765. -GUERRA.-E111 31

DE OUTUBRO DB

!878.

Declara que a gratificar-ão a que tiver direito o empregado do Minhtcrio
da Gttcrra, que ~stivcr S[]!~st.ituindo a. outro, deve. ser paga por conta
do§ 15. c Diversas dospcz 1s c cvL:ntu:.tcs ~ I!U:.la.Io o empregado substi-

tuído perceber seus vcnc~meatos. intcgracs.
---·-

!·

Ministerio dos Negocias da Guerr:L-Rio de Janeiro, 31 de
Outubro de 1870.

rim. e Exm. Sr.- '~m rrspos:a no Avis~, que Y. Ex. se
S()rviu dirig-i::--ml' :)m 1:1 rlo co:'I'C:lk s 1u<:~ o req::rrimé•n:o
em :'ue o i. 0 Oail'i!lt !le<tn Sue r<'!~ r;:, d:) E.;l~;lo :11anoe1 GonçalvÍ)s Coelho .íuni:~r n:;de ;Jng;.rnert:IJ 1:n .~T<:ci:i:·aç:·:o do logar
ue Chefe de Sccc:'to dá A:chivo da me:>mn Secretaria, correspond.:mte ao tempo em que o chefe effectivo estava servindo
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no Tribunal do Jury, rogo a V. Ex. se girva dar suas ordens,
afim de rpe no Thcsouro Nadoaat St)ja effectL!ado aquelle pagam~at, por cont1 :h~ i5. < DiV.)I'sns de,;pet.a~ e ev~n~u~t·s •,
p:ocejJn lo·s) d., m"s:n:I fó:m:1 nos casos de substitUIÇDO em
que o em{Jregado substitrrido tiver direito a~s seus vencimentos in tegraes.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez doHerval.-A' S. Ex. o Sr.
Gaspar Silveira ..Martins.

N. 766.-AGRICULTURA, CO?tiMERGIO E OBRAS PUBLICAS.- EM 31 DE OUTUBRO DE 1878..
Faz extensivo aos empr~iteiros das obras do prolongamento da estrada de
ferro da Bahia a disposição do Aviso de 9 de Julho ultimo, réfátivo ao
paganiiÚÍto ·de transporte do material metallico da via permanente.

N. 97 .-1.• Seccão.- Directoria das Obras Publicas.- Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.-Rio de Janeiro em 31 de Outubro de 1878.
Tendo os empreiteiros das obras desse prolongamento
reque:·ido que ;;e llws riw:<se extensiva a disposição do Aviso
de 9 de Jnlho ultim11, diri·~ido ~o Engenheiro em chefe do
pro:ongamPnto da e,;trada dt~ ferro de Pernambuco, acerca
do pa~·awcnto do tran;;po:·te do material metallico da via
pennanente, sup:'rstrnctura tle pontes, pontilhões, e da linha
telegraphie<J, res:Jivi por desjnwho de 29 do corrente, deferir
o seu pedido, tran,;mittintlo a Vm., por C(ipin junta, o referido aviso para seu conhecimento e execução. E sendo o
methodo rlo pagamento dos transportes o mesmo pelo qual se
faz o de todas ::s outras despezas concenentes ás obras dos
prolongamentos dessa estrada e da de Pernambuco, isto é,
todos o:; elementos de despeza, por pagar. são lan<:;ados em
livro especial pelo Engenheiro incumbido desse serviço para
serem nceitos ou conteslados pelos Pmpreiteiros, afim de que
se f;1ça no principio de cada mez o apuramento das contas do
me% a:1terior, é claro que ne,sa oc(:asião e media!lte o processo
al!udido, ri que deve clfcctuar-se o apuramcnto das despezas
de tr:msportr, embora não esteja o ob.'ecto tran~portado no
lo!lar onde len''a de ser emprt·gado; por qua'Ito, para garantia do tr·a nsporte que restar fner deduz-se 10 °/o da importat;r;ia de cada pagame::to, além da c;w('ão geral, e dó accresciil\o d:) i) "In d:) que trata o n. 0 127 da tabella de preços,
an::exa ::lU C >ntracto ue \:) de :\Iarço de 18io . .
De:;s Gu:mle a \'m.-Jo'lo Lins Vieira Cansansã.? de Sinimúú.- Sr. Engenheiro em chefe do prolongamento da
est;ada de ferro da Bahia.
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N. 767.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-CIRCULAR EM 3f. DE OUTUBRO DE 1878.
Nos assentamentos civis de casamentos, nascimentos o obitos os directores
de colonias devem declarar que estão incumbidos pelo Governo Imperial
de semeÍiiante serviço, especificando nome, sebrenome, filiação, idade,
profissão e patria de cada individuo.
C{rcular.-N~ f7 .- 3. • Secção.-Directoria da Agricultura.
-Ministerio dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.- Rio de Janeiro em 31 de Outubro de 1878.

Illm. e Exm. Sr.-Em additamenlo ao Aviso de 26 do cor·
rente, declaro a V. Ex. que nos assentamentos e n1ais netos
a que procederem os directores das colonias do Estado pnra
o registro dos casamentos, nascimentos o obitos dos colonos
qu~ alli se achem estabclecidus, deverá constar que estão
incumbidos pelo Governo de semelhante serviço, assim como
convem mencionar tambem o nome, sobrenome, filiação,
idade, prollssão e patria, espec:ficando as localidades de cada
um individuo.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de
Sinimbú.- Sr. Presidente da Província do Espírito Santo,
S. Paulo, Santa Catharina, Paraná e Rio Grande do Sul ..

N. 768.- MARINHA.-

EM 2DENOVEMBRO DE

!878.

Determina que passe a ser feito pelo Arsenal de Marinha de Mato Grosso
o serviço de exames de machinistas e ~lStorias de barcas a vapor nacionaes,
de que trata o Decreto n. 0 l55t de !.0 de Fevereiro de !855.

3.• Secção.- Ministerio dos Negocias da Marinha.- Rio de
Janeiro em 2 de Novembro de :1.878.
Sua Magestade o Imperador, Tendo em consideração
o que ponderou a Capitania do Porto dessa província em otncio n. o 300 de 27 de Setembro ultimo, Ha por bem Determinar que passe a ser desempenhado por esse Arsenal o serviço
que estava a cargo da mesma Capitania, sobre exames dé machinistas e vistorias de barcas a vapor nacionaes, de que trnta
o Decreto n. o !551 de 10 de Fevereiro de !855, e instrucções que
o acompanham.
O que a V. S. communico para os devidos cffeitos.
Deus Guarde a Y. S.- Eduardo de Andrade Pinto.- Sr. In·
specto~: do Arsenal de Marinha da Provincia de l\fato Grosso.
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N. 769.-FAZENDA.- EM 2

DE N()VEMBRO DE

1878.

O Ministcrio dos Negocios Estrangeiros é o competente para tomar provi•
dencia relativamente aos subditos desvalidos existentes fóra do lmperio.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
2 de Novembro de :1878.
lllm. e Exm. Sr.- Em Avisos n. 0 • 20 e 2ã de 9 e 26 de
Maio do corrente anno V. Ex. remetteu a este Ministerio
cópia dos officios do Consul Geral do Brazil em Liverpool,
a respeito da frequencia com que apparecem no estado de
desvalidos nos portos do seu districto consular marinheiros
nacionaes. contractados neste Imperio por Capitães de navios
estrangeiros, apezar das providencias adoptadas pelo Ministeria da Marinha em 1853 e 1854:.
Respondendo aos citados avisos, devo ponderar a V. Ex.
que, entendendo este Ministerio exceder as suas attribuições
providenciar de qualquer modo sobre as condições infelizes
em que possam encontrar-se os subditos Q!'azileiros em pai~~_estrangeiro.s, ao Ministerio a cargo de V. Ex. pertence
a remoção das difficuldades com que diz lutar o Consul
Geral do Brazil em Liverpool para execução das leis e. regulamentos do Governo áquelle respeito, fazendo, outrosim,
applicação do competente credito da rubrica • Extraordinarias no exterior. •
Deus Guarde a V. Ex. - Gaspar Silveira Martins. - Á
S. Ex. o Sr. Barão de Villa Bella.

N. 770.-FAZENDA.- EM 11

DE NOVEMBRO DE

1878.

Manda suspender, até segunda ordem, a vinda do gado da Fazenda Na·
cional do Rio Branco.
--·

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
11 de Novembro de 1878.
·
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, ordena ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Provincia do Amazonas que suspenda a vinda do
gado da Fazenda Nacional do Rio Branco, até que o contrario
lhe seja determinado.

Gaspar Silveira Martins.
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N. 77:1..-FAZENDA.- EM 4 DE NOVEMBRO DE :1.878.
Declara não ser passivel do imposto do scllo a venda de objectos inservivcis
Guerra.
da Intendencia

da

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
4 de Novembro de :l878.

--

Illm. e Exm. Sr.- Comm'unico a V. Ex., em resposta ao
seu Aviso de 6 de Setembro ultimo, que a venda dos objcctos
inserviveis, que faz a Intendencia da GuerP, e de que, segundo informa o respectivo Intendente, n~o se lavra contracto,
não é passível do imposto do sello, que nenhuma com·eniencia aconselha se exija, pois que isso rlaria um result;l(lo
pur:1mente negativo, visto como o comprador, fJU~ ficasse
obri~ado á s:1tisfnçiio desse onus, cafcufal'ia a sua import,ncia para a deduzir do prer;o, que houves;;e de offereecr ; não
havendo lambem no Regulamento de 9 de Abril ele !870 disposição alguma, que autorize a arrecadação de t~l imposto
nas circumstancias figuradas na representação que acompanhou o dito aviso.
Deus Guarde a V. Ex. - Gaspa1· Silveira Martins. -A'
S. Ex. o Sr. Marquez do Herval.

N. 772.-FAZENDA.-El'rl

~ DE NOVEMBRO DE

!878.

Dá pro"imento a um recurso contra decisão da Recebedoria que considerou
como (idei-commisso para a cobrança do respectivo imposto, certa disposição testamentaria constituindo uso-fruc to.

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em 4.
de Novembro de i878.
· Communico a V. S., para os devidos effeitos, que foi deferido pelo Tribunal do Thesouro Nacional o recurso interposto pelo Tenente-Coronel Luiz José dos Snntos Lobo da decisão de V. S. de 27 de Setembro ultimo, quo considerou
como fidei-commisso a disposição testamcnt~ria de Hernwnegildo Duarte Monteiro, a qual pelo .Juizo da Prol'edoria fura
considerada de m:o- rructo; visto serem tiio claras as disposições da verba testamentaria, concedendo as apolices, em
que foram convertidos os remanescentes (,ia terça, em usofructo a D. Leopoldinn Flora de Siqueira, aos seus ;netos filtws
de D. Emilia, filha do testador, e ao seu ;:filhado.fosé Alves
da Motta Filho, que não se pride entrar em duvida se constituem uso-fructo ou fidei-cornmisso.
Deus Gu:1rde a V. S. -Gaspar Silveira Martins. -Sr.
Administrador da Recebedoria do Rio de Janeiro.
<AAAP~
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N. 773.-FAZENDA.-EM ~DE NOVEMBRO DE i878.
Pede info'rmaçües sobre o meio m'ais conveniente de executar a Lei da Assem·
!Jltia Provincial do Ge<Há, n." lí69 de H de Setembro de 1877.

Mmisterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em
de Novembro de 1878.
·
·

~

Illm. e Exm. Sr.- Constando do officio n." 69 da Thesou·
raria de Fnzend~ dessa r,rovincia de 31 de Outubro de i8i7, e
pnpl'is anncxos, ter a Lei provincial n. o 1769 deU de Setembro
dc,se ilnno nos§~ i.", ~O eM do art. 2. ",la· çado iQlllOStos
soJ:u:.e <JS m_u:~C:JQ<J::ias ahi Ífl11Jtlfl<lllas para con,.;urno, e haver
o Inspector do T. e::ou: o Provinciul req uisitndo directamente
dn da Alfandeg-a, a ~ldmi.;~i!o, no eüilicio em que ella funccion .. , de um em:<rc~auo do mesmo The:<ouro, incumbido da
arieC<t:'a•,,;,o dos ditos impostu!', o·,tual se instaliúra com sua
me'a ue trahallw na s;:la dos Cunferentes, sem que fos:-e cumprida a dispo~içilo da 2." p;1rte do art. 2:-l do RPgulamt:nto
:~nnexo ao Decreto n. o 527:l de 2 do Agosto de 1876: sirva -se
V. Ex. informar-me sobre o nssumpto de que se trata, afim
de que quRnuo ni!o seja possível se efiectuar por outro meio
a arreearial,'ão daquel!es impostos. pr<lponha as bases para o
accôrdo a que s~ refere o art. 22 do mencionado regulamento.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspar Silveira itlartins.-A' S. Ex.
o Sr. Presidente da Província do Ceará.

N. 774,.- FAZENDA.- E~1 q,

DE

NOVEMBRO

DE

!878.

Provimento de um :.:ecurso concernente á ,restituição de direitos do consu·
mo~ p"gos por 50 b•rricas de cerveja reexportadas, mediante termo deres··
ponsabilidade.

Ministerio dos Ne.~ocios .ia Fazenda.-Rio de Janeiro em 4
de Novembro de 18i8.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro ~at:ion;<J, comilmnica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da J'rovi ::ria de l.'crnambuco que foi presente ao
mesrno TrilmnDl o rctur,;o trama11ittido com o seu officio
n." :!5 de :22 ue Feven~iro üe 1816, inlerpos~o por Domingos
Jos[: Ft:riTL·a !l;: Cmz .. da <il'ds:ío d~ dita Tr:esouraria, eonlir:>.::.tn ~a :!:: .::, :\l:·::nd:·ga 3a ::i::ade :io lll'cife, que negqu-lhe
~ >~,;j,J..ç:~o da inPorta.:l·ia às dir('itos J:: consumo que foi
o!Jri;;a;;,, "pa;,;·"r ::o;· 00 i:a:·:·;cns com cervPj;;, que :·eexportára meJia'"'" Lúrmo de responsabiiiuade, i.Jara a Província do

•
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Ceará, no vapor nacional Ceará, pelo facto de nãó ter apresentado no prazo marcado a certidão de descarga da mencionada
merc:tdoria no porto do seu destino.
Considerando que mais tarde foi preenchida essa formalidade, não havendo, portanto, prejuízo para a Fazenda Nacional, resolveu o referido Tribunal dar provimento ao recurso,
afim de se fazer effectiva a restituição pretendida pelos recorrentes.

Gaspar Silveira Martins.

N. 775.-FAZENDA.-EM

~DE

NOVEMBRO DE i878.

Declara da exclusiva competencia das Presidencias de provincia a expedição
de instrucções para a arrecadação de ~os tos provinciaes, dependendo,
porém, sua execnção de accôrdo com o Ministcrio da Fázenda.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 4
de Novembro de !878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província do Ceará, em resposta ao seu officio
n. o 69 de 31 de Outubro de !877, que não procedeu regularmente dando instrucções á Alfandega para a arrecadação
de impostos lançados sobre as mercadorias importadas para
consumo, pela Lei provincial n." !769 deU de Setembro do
mesmo anno ; por quanto, além de serem taes instrueções da
exclusiva competencia das Presidencias de província, á vista
do disposto no §4. o do a:t. 24 do Acto Addicional, dependiam
para a sua .execuçãa de accôrdo deste Ministerio, na fórma do
art. 22 do Regulamento annexo ao Decreto n. • 6272 de 2 de
Agosto de 1876 ; tendo sido tambem irregular o procedimento
fio Inspector interino da Alfandega accedendo á deliberação
do Thesouro Provincial, quanto -á admissão no edificio em
que ella funcciona, de um empregado do mesmo Thesouro
incumbido da arrecadat;ão dos mencionados impostos, sem
ordem expressa da Presidoncia, por intermedio da dita The·
souraria de Fazenda, á qual cumpria-lhe dar conta dessa
occurrencia, na fórma do ~ 22 do art. :105 do citado regulamento, e aguardar a decisão superior.

Gaspar Silveira lllartins.
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N. 776.-FAZENDA.-El\14 DE

NOVEMBRO DE

1878.

Autoriza o. arrendamento á Companhia lle Navegação Paulista~ a titulo
precario, de parte do. terreno do antigo· Arsenal de Marinl.la da cidade
de Santos.
·

Ministerio {los Negocios da Fazenda.-Rio de. Janeiro em 4
de Novembro de !878.
·
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em deferimento ao que requereu a Companhia
de Navegação Paulista, autoriza o Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província de S. Paulo para conceder á
mesma companhia, pela quantia de i:OOOBOOO annualmente
e mediante as condições constantes do incluso parecer do
Conselho Naval, remettido pelo Ministerio dos Negocios da
Marinha com Aviso de ~O de Agosto ultimo, o arrendamento,
a titulo precario, de parte do terr,eno do antigo Arsenal de
Marinha da cidnde de Santos, necessario á construcção de
um telheiro com 60 palmos de frente e 2H de fundos, afim
de servir para a arrecadação das mercadorias que transportarem os vapores daquella companhia.
Gaspar Silveira Ma,rtins.

N. 777.-FAZENDA.-EM 4

DE NOVEMBRO DE

1878.

Manda restituir a Norton, Mcgaw. &: Youlc a importancia da multa que lhes
impoz a Alfandega pela falt<> de uma caixa vinda de Antuerpia c~m destino
á Província de S. Pedro do Rio Grande do Sul, para onde, aliás, foi rcmc·t·
tida, pagando em Porto Alegr!l os respectivos direitos.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 4
de Novembro de 1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
requerimento em que Norton, Megaw & Youle, agentes dos
paquetes da Companhia Liverpool Brazil and Rivcr Plate, pedem restituição da multa de direitos em dobro, na importancia de 8706000, que lhes foi imposta por essa l:l'lspectorin, pela
falta de uma caixa de marca W e n. o 282 vinda de Antuero~-:"
no v~por inglez Memnon e destinada á Província de S_;.J.mó_ (' ~ \; / ,.~
do Rw Grande uo Sul, o mesmo Tribunal:
/.:'~ \' \ íJ'" ~
·
Reconhecendo pela informação .da t..• Secção de;-sa~adde
ga e ~~rtidão da de Porto Alegre haver uniformi~~a 'marca
Dec1soes de 1878.

.·; '- .· 73
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e numero da caixa, que não consta fosse aqui baldeada para o
vapor Camões que a levou á :u~Ila Al:·andega. onde foi despachadn e pa·!nr;m)-SC os rcspcctil·os tlirPitos:
Heconhcc e :r. do mais que houve. irreg.ulari.dade no serviço
dessa Alfan dega, por quanto tl ca;xa fo1 te!' a de Porto :··. egre
sem que conste como se etrectuou a su.• baldeação para o
vanor Camões, que para a!Ii a transportou :
Resolveu mandar restituir aos p~1icionarios a 'referida muita, como em ca>o semelhante foi res:~lvido peb Ord~m do
Tllesouro n." 200 de 8 de Maio de !865, visto não poderem
ser responsaveis pdo enganos e cqnivoeos dos empregados
dessn Alfandega, nem preju !ic·H!os pelo Jev:1 mento, que se
h:1ja feito e n ravor destes, de mult:!S impostns n:1 pre>enr~a
de condir:õr.~ e viol çõe.;, que se não realiznr;lm, de di,;pusições regul:1montnres cowementes ;í effectiva desci.l.-ga de
me!'C:Ido:-ias e p·1gam"nt 'dos :·e.<per~:.ivos di rei tos.
O q~e co:nmanieo a V ...~ pi.lrll os deddo,; eff:'i:os, c afim
de manda;· intimar o e mpreu:adf/ que re~e!Jeu a import;mcia
da re!'erida mrrlta, para entrar com e!!a para o cofre dessa
Repartição .
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira Jlfartins.-Sr. Inspcctor da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 7i8.-FAZENDA.-EM

~ DE NOVE~IBRO llE

i8i8.

Annulla nm processo de-arbitramento relativo' a, despacho de vidros mo!·
dados; e manda que se pro ceda a outro, tendo em vista a Ordem de 2'
de OÚtubro ultimo.

Ministerio dos Nr,gocios da Fazenda.- Rw de Janeiro em~
de Novembro de :1.878.
Tendo sido presente ao Tribunal. do Thesouro Nacion~l o
recur>o interposto por J. & J. Pcake da dccisiio do antecessor
de V. S. de 4 dn Junho ultimo, r<'li.lêiva aos \"idros moldados
n. o f. brancos e de côrt>s, vindos de Baitimore na galera argentina !Javid Stuart, e sulJmeltiuos a despacho pela no la n. o
8130 de 24 d~ .Maio do ct:rreut:; annc, o mesmo Tribunal resolv<·u, ni1o só tornar con iJ:·cimenttJ do rccur>'o, visto ter-se
verificado no processo de ariJitr;.mento a que se procedeu
prt:te· i cão das formulas es>o:u·iiJes no :1reen;:himen to dojuizo
arbitr;ll, pl'la fa!ta de co:nparecirncnto de um dus nrbitros d<)
parti', (jl!e foi propo;:to pelo de>'pT!Cil:mie, e não peln propria
pnrlB. ma.; t:1:niJem a:uc:llfar o ,:uo :1rbitr;!mcnto como em
C<lSO i.lentico lá foi rlecidith I) ,J:! O:tie·:: no 7\J tle 1G ~!;:; :<l:Vereiro do H:hn; dc:vol•·ear;n a' V. S. o ine!nso p:·ocesso p1r<.<
mandar proceder a outro arbitramento que seja regular.
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E porque questão identica já foi resolvida, quanto á mercâdoria que deu origem au processo, recommendo a V. S. que
te11ha Pm vista o que a este re:;ppito deci;1ra ;1 OrJem n." 272
de ~q, de Outu!J;·o proximo pass:•dJ, quando tirer de decitlir
com os arbitras a que:;tão.
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silv!Jira Ma1·tins.- Sr. Inspector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N.

779.-FAZENDA.-E~I

5

DE NOYE~muo DE

1878.

i\lanJa obsen'ar as Instrucções tiC 23 dtJ o~tabro ultimo, re::.;-ularisando o serVI CO d.• inu'"imento de funJos entre a Tilcsourar:u. Geral tlo Tüesvnro e
a .Secgii-o de papel-moeda Ja·· Caixa da Amortização.

:Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
5 de Novembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, rewette aos ::irs. Inspectores ·das Thesourarias
de Fazenua, twra os duvidos etl'eilos, os inclusos exemplares
das Instrucções de 25 de Outuuro proximo passado, regularisando o servi<:o de movimento de fundos entre u Thesouraria Geral do Íi.1esmo The,-ouro e a Secção de papel-moeda da
Caixa da Amortiza::ão, e determinando a responsabiiidade que
compete aos respectivos empregados no desempenho do dito
serviço.

Gaspar Si iveira Martins.
Inst;rucções.

Minísterio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em
de Outubro de i!>78.

~5

Gaspar Silveira :Martins, Presidente do T:·ibull:'l! do The>ouro
Nacional, reconh1·cendo n nl·ces:'idade de r1~gu!ar!zar o servi:·o tio movinwnto ti<' fund s entre a Thesouraria G:·ral do
Tl-ie~ouro e a ::iecr:ão do p<lpe:-mueJa da Cni\a da Amoniznção,
quér s,-j.·1 pr >YI:nienle d,• trecos, quér de silllpil's forncciilJC:ltos de 1noeda ú 'l.'il:•so;Ira;·ia G.·rai do Tilesouro, e tendo por
eonYei!iente dctc.rm:nar n i·espunsabiJi,:ade que C01ll!Jete aos
r~"p:·ciivns ClllJll·,·gr1Jos ;;;, (!~;.;.·m;:en!w do r:wsm:; 'e:vi··o,
~
o.rdt·n:~ (~G(; d'o:·a e:;1 di[:~l e ~~ ob~erYenl as seguint:;s Ir: .. ~ . . ~~~.f
s~:·;.:~ ue~ .:
·
. \)\. \J ··
An. i.·' As qu:::1iia~ eiL notas circulantes, :li;resentad~\.~~
trocJ r,a Seeç:'.o do papel.·moe.la da Caixa da Amortizaç:'i&PÇ~

.

/W..:...._~'

.. '--'

-

·Q::;
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empregados da Thesouraria Geral do Thesouro, soffrerão Qs
mesmos exames a que estão sujeitas as dos particulares, restituindo-se o seu equivalente em notas novas, dos valores que
i~dicarem os ditos empregados, e procedendo estes á immediata contagem e verificação das ímportancias contidas nos
maços que receberem, para serem desde logo indemniz:Jdas as
faltas ou difJerenças encontradas, não lhes sendo admittidas
reclamações que não forem feitas em acto continuo.
De igua"l modo se praticará nos fornecimentos de fundos á
Thesouraria Geral para indemnização de notas substituídas nas
províncias, e para outras applicações autorizadas por lei, não
podendo a referida Secção effectuar operação alguma desta
natureza sem expressa ordem do Ministro da Fazenda expedida ao Inspector da Caixa da Amortização e pelo mesmo mandada cumprir, na conformidade das disposições vigentes sobre
este assumpto.
Art. 2. o Ficam exceptuadas da contagem e verificação pela
Thesouraria Geral as remessas ou supprimentos de fundos que
se houverem de fazer ás Thesour;~rias de Fazenda das provinchls, devendo-se nestes casos observar na Secção do papelmoeda, no que lhe fôr applicavel, as Instrucções de 25 de Fevereiro de 1869 e as de 4 de Setembro de 1865, com as seguintes alteracões:
:1.. a As "soinmas destinadas a estas remessas serão contadas,
emmassadas e encaixotadas pelos empregados da dita Secção
que forem para isso competentes, subsistindo a responsabilidade dos conferentes· ou preparadores dos maços pelas importancias declaradas nos rotulos, até o momento de serem taes
remessas conferidas e verificadas nas Repartições a que
forem dirigidas.
2. • As notas serão acondicionadas em caixa de folha ou de
zinco, soldada e tintada com cadarço, em que se applicarão os
sinetes da Caixa da Amortizacão e dos empregados responsaveis.
"
A caixa de folha ou de zinco sará collocada dentro de outra
de madeira, que tambem será fechaqa .e eintada, applicando-se
de novo os mencionados sinetes. .
·
3. • As caixas, lacre, cadarço, etc., serão fornecidos pela
Thesouraria Geral.
. .
~-·Em cada volume se incluirá uma relação da quantidade
de notas nellc contida, e da sua total importancia, sendo a
mesma relação datada e assignada pelos conferentes ou empregados encarregados deste serviço. As notas de que se compuzer cada maço deverão ser de numeração seguida.
5. • Os volnmes assim preparados, com os rotulos do seu
destino, serão recolhidos á casa forte da Secção do papelmoeda, á disposição da Thesouraria Geral, para serem entregues aos Commandantes dos vapores, ou ás ·pessoas autorizadas a conduzil-os, de accôrdo com as ordens ou despachos do
Ministro da Fazenda. A sua importancia será no Thesouro
Jancada em debito ao Thesoureiro Geral e em credito da
Caixa da Amortização, logo que os portadores tenham assignado os devidos conhecimentos, o que se coinmunicará á dita
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Secção, para a effectiva entrega, por meio de cheques assignados pelo Thesoureiro Geral e Escrivão da sua receita.
6. a No acto do recebimento dos volumes, os Commandantes
ou as pessoas autorizadas a conduzil-os deveriio examinar se
as cintas e sellos se acham intactos e na devida ordem, declarando no cheque que apresentarem o estado em que os
acharem.
·
7. a Ao chegarem os volumes ás Repartições do seu destino,
verificar-se-ha, á vista do portador, se foram viol:fdos ou se
mostram indícios de o haverem sido. Se estiverem intactos e
sem vicio algum, serão abertos pelo Thesoureiro respectivo e
seu Fiel, se o tiver, em presença de dons empregados para
esse fim designados pelo Chefe competente, e proceder-se-ha
á contagem e conferencia das notas.
Se, porém, apresentarem signaes de haverem sido abertos,
ou se estiverem com os sellos quebrados ou defeituosos,
far-se-ha immediatamente, e á vista do portador, o exame de
conteúdo e a contagem das notas. Em um e outro caso lavrarse-hão termos, que serão assignados pelas pessons que assistirem ao acto, e enviados por cópia ao Thesouro. Dando-se
alguma falta, devem ser ouvidos por escripto os portadores,
e conservados os involucros e as caixas, emquanto isto fôr
necessario para a exacta averiguação dos factos.
·
8. a Na hypothese de darem-se faltas em volumes que chegarem intactos ao seu destino, responderão por ellas os empregados que processarem as remessas e assignarem os rotulos ; e na de se reconhecerem indícios de terem ·os volumes
sido violados, serão responsaveis os ,;JOrtadores.
Os Thesoureiros que receberem volumes sem exame, e
guardarem para mais tnrde a abertura e verificação, responderão por qualquer differença, q]le depois fôr encontrada.
9. a Quér sejam as remessas, de que se trata, formadas de
notas fornecidas pela Se!)ção do papel-moeda, na conformidade das disposições vigentes, quér procedam de trocos de
quantias entregues pela Thcsouraria Geral, poderá -esta em
todo o caso indicar, segundo lhe fôr determinado, i\S classes
de valores de que se hão de compor as mesmas reme~sas.
Art. 3. o As disposições do art. :z.o não inhibem que se offectuom remessas de fundos ás 'l.'hcsournrias dircctamente pela
Thesouraria Geral, quando assim se julgar conveniente, arrumadas as notas por classes de valores, embora de estampas
differentes e de numeraç:ão interrompida, comtanto que não
se nchcm estragadas e em e' ta do de serem substituídas. Neste
caso os maços serão formados, rotulauos e assign<tdos pelo
Thesoureiro Geral, ou por seus Fieis, seguindo-se, no que fôr
applicavel, o disposto nestas instrucções, applicando-se os sinetos da Repartição o exigindo-se nos conhecimentos a declaração dos portadores de estarem intactos as cintas e sellos dos
volumes, ficando rcsponsaveis os ditos empregados ou o;<
portadores pelas importancias das remessas assim feitas até a
sua real entrega, na fórma da ulteração 8."
Art. ~.o Pela 'fhesouraria Geral n~o serão levadas ao troco
nem uceitas pela Secção de substituição, notas que não estejam
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estrngadas pelo uso, ou niTo s<1 ~charem em snb~tituirão. A
Caixa da A :1o:tiza•:ão não not1er:í r.·e ni~ ir. ~<cjn q.1al for o
motivo, nda,; l[llC tenliam si.lu n e!ln recol:1:da• poi' troc~• na
me.;:::a Caix::, oa n:Js Thes •u:··ari;ts :le F :ze:1da, o íj:!C l.1e iica
muito recoillme:Jdado sou sua imm.~t1i:lta re.;ponsal.Jilirlade.
Art. 5. o Continuam em vigor as Instruc1:ões cit;1das de
i8ô5 e f8ô9, sómente na parte em que não foram alteradas
pelas presentes.

Gaspar Silveira Martins.

N. 780.-FAZENDA.- EM 5 DE

NOVE11BRO DE i~78.

Dá provimento a um recurso sobre malta por ülta de prova da descarga de
um volume no Rio Granue do Sul.

Ministerio dos Ne~ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro·
em 5 de Novembro de i878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso in ter posto por Norton, i:IIL·gaw & Youle da decisão
d()ssa Imprctoria de :1.8 de Janeiro de 1876, que multou o
Commandante do vapor Rnb,•ns, . proceuente de Londres
na quantia de 119l8000, pela f:tita de proV<I de descar~a no
Riu Gnmu3 do Sul de dous volumes d:~ mnrca B R, o mesmo
Tribunal reconhecendo pcbs not~~ orig-inaes uo despa:-!10 sob
n. os i:l.69 e 13!S9 de 9 e 18 de Setcm:Jro de 1875, remeltiuas
com o .officio da Alfandeg,a daquella cidadü de 10 de Junho
de 187li, que ess::s volumes !'Ol·am alli de:.;carrc~ados, resolveu dr,r proYimento ao recurso, e mandar restituir aos recorrentes a referida quantia.
O que eom:nunico a V. S. pnra os devidos effeitos.
Deus Guarue a V. S.- Gasp:n· Silveira il'lartins.-Sr. Insper,tvr da All'andega do Rio uc Janeiro.

N. 78L- FAZE:'WA.-E~I 5

DE

:çon~.mno

DE

187~.

Eleva até 20EOOO o preço da assignatura do DiaTiO O(ficial.

M!:-lister'o ,:os Neg·oc·ios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
õ lle Novembro de lt!78.

O Sr. J . dminist; ador {h Typ,;g<a;;hia N:1ciov.~l fica autorizado para de:ar o 9:eço do assi:.::l;!Li'a aanu<il ,;o Diario Oflicult pté ::iO,>OUO, a cu aLar do í. o d.0 J;tnciro futuro em
diante.

Gaspar Silveira .Martins.
-~~~:::F'··'":J~\:.:'.;)":\
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N. 782.- FA.ZEXDA.-EM5

DE NOVEMBRO DE

1878.

Indefere umalprecatorio para levantamento de umd herança, por inobservancia
dÓ art. 62 do Regul~w.cnto de i5 de Jiíiilio de 18:í9.

Ministerio dos Neg-oci.os da Fazenda.- Rio de Janeiro em
5 de Novembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex. que a precataria
axpedida por esse Juizo ~o Thesouro Nacional em H de Outubro proximo passado a favor de Christovão José Ribeiro para
o levantamento da quantia de 2155000 da heranç-a do finado
Jacintho GomGs dos Reis, ·n~o póde S8f cumprida, visto· não
constar de! la que se ti n'sse observado a uisposivüo contida
na i. a parte do art. 6:2 do Regulam e alo annexo ao Decreto
n." 24JJ de 15 de Lmho de 1t:l59.
Deus Guanle :1 V. Ex.- Gaspar Silveira .Uartins.-A' S. Ex.
o Sr. Juiz rle Direito da 1.• Vara de Ausentes da Cúrte.

N. 783.-FAZENDA.-E;\l 5

DE NOVEMBRO DE

:1.878.

Manda cessar a gratificação que se abonava na Provincia do Pará aos em ..
pregados encarreoados do pagamento das ferias dos operarios do Arsenal
de ~!arinha.

Ministerio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em ~
de Nvvembro de 1878.
• Gaspar Silveira jlartins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacionai, ordeml ~o Sr. Inspector da Tllesouraria de
Fazenda da Provinciu do 2<1rú, de confJrmiuade com o Aviso
do Ministerio dos Negcci:.s da Marillha de 7 de Outubro ul<imo, que fn:·a cessar u abono das gratifica(~ües que percebem
os e1np.·egado,; Cl}cnrrcg·ados do pagame>1lo, fóra das IJOras uo
G"peJieHte, d:::; ferias llo.< opera rios ~.:o Ar~enai tle .Marinha da
mesma· ;1rovincia, Yl<o u::e n.<J distribuieão ôe n'editu para
as d,;~pi.tLaS uaquelJe l\Iin{,.te;-]o, durante o" COfi'(mte e:>ercicio,
ne:;huma quantia se con~ignou p~ra pag::mentu de taes graitfic:,(;l!~s, como já se U:eein;·ou :í. Thesoururia de ?ernamLuco
pe!a U:àem n. 0 77 d'" 9 t:e :1iaio do p!'esente anuo; devendo,
;>::rtan'o, esse serriço cvnti.nwr a ser feito dealro das horas
do eqJetLen:e, e se;n re;:mucraçiio <llguma romo actualmcn~e
se p:·;.:ti.:a no Tl1csouro.
·

Gaspar SilvciraMartins.
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N. 78(!..-GUERR.A.-EM 5 DE NOVEMBRO DE !878.
Declara como se deve proceder ao desconto determinado no art. i89 do Re·
gulamento de i9 de Outubro de 1.8i2 quando o operaria militar ou o
aprendiz dos Arsenaes de Guerra estiverem occupados em trabalhos da
o.na de alfáiãtcs.
···-

•

Ministerio dos Negocios da Guerra.- Rio de Jáneiro, 5 de
Novembro de :1.878.
Illm. e Exm. Sr.-Tendo V .Ex .. com o seu officio n. o 305 de
30 de Setembro ultimo, submettido á consideração deste l\linisterio cópia do que lhe dirigiu o Director do Arsenal de
Guerra dessa província, consultando sobre o modo por que
deve proceder ao desconto determinado pelo nrt. :1.89 do Regulamento de 19 de Outubro de 1872, em relaç:!o a um operaria
militar e aprendizes que alli se occupam em, trahalhos da
officina de alfaiates, decluro a V. Ex., para seu conhecimento
e fins convenientes:
· :1.. o Que da importancia total da empreitada, liquida dos
vencimentos do dito operaria, devem ser deduzidas mensalmente duas quartas pattes, uma para a formação do seu peculio
na Caixa Economica, e outra para indemnização de divida,
proveniente da tlespe.za que fez na companhia de aprendizes
artífices.
2. o Que da mesma fórma se procederá para com o aprendiz
que merecer a metade da empreitada, no caso de· exceder a
importancia total dos preços da mesma o valor dos seus vencimentos militares.
3. 0 Que pelos dias de serviço na guarnição não deve o operaria militar perceber vencimentos da ofiicina, onde não trabalha, visto que só se paga o valor .da obra feita, segundo o
preço das respectivas ~abellas.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez do Ilerval.-Sr. Presidente
da Província da Bahia.
Neste sentido expediu-se circular ás Presidencias das províncias em que ha Arscnaes de Guerra.

N. 785.-GUERRA.-EM 6 DE NeVE~IBRO DE :1.878.
Declara que os Olllciaes da ala do batalhão de Engenheiros ao serviço da
commissão de engenharia. militar da Provincia"do Rio Grande do Sul não
têm direito á 'gratificação para aluguel de cria.do·, á vista do disposto em
Aviso de 26 àe Abril <lo corrente anno.

Ministcrio dos Negocias da Guerra.-llio de Jnnciro, 6 de
Novembro de :1.878.
Illm. ·e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhecimento
e fins convenientes, que deva mandar paga!' ao Tenente do :1.0. 0
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batalhão de infantaria Raphael Augusto da Cunha Mattos, que
se acha commandando uma companhia da ala do batalhão de
Engenheiros ao ,.:erviço da commi,;são de engenharia militar
ne>sa província, os mesmos vencimentos, que percebem os
demais Officiaes ··mpregados na referida ala, e em cuja importancia não está comprehendida a gratificação para al ugueJ de
criado, a que elles não têm direito, á vistà ·do dispJsto no
Aviso de 2cJ de Abril do corrente anno, que não foi revogado
pela Circular de f4 de Maio subsequente.
Deus Guarde a V. Ex.-Marquez do Herval.-Sr. Presidente
da Provincia do Rio Grande do Sul.

N. 786.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM 7 DE NOVEMBRO DE i878.
Sobre a commissão incumbida ao Director da Directoria da Agricultura,
Bacharel Augusto J osó de Caitro e Silva.

N. 26.-3. • Secr;ão.- Dircctoria da Agricultura.- Ministeria dos Neg-ocios da Agricultura, CommerciO e Obras Publicas. -Rio de Janeiro em 7 de Novembro de !878.
Illm. e Exm. Sr.- D;mdo conhEcimento a V. Ex. das in~trucções expedidas ao Director da Directoria da Agricultura,
Bacharel Augusto José de Castro e Silva, para o desempenho
da• commis_$ão, que lhe é confiada, de organizar definitivamente os ; nucleos coloniaes 'situados rias proximidaàes da
capital dessa província, recommendo a V. Ex. que preste
ao alludido commissario toda coadjuvação no intuito de conseguir-se .a diminuição dos sacrificios feitos com o serviço da
colonisar;ão sem os resultados correspondentes, e reduzir-se
a despeza com esse serviço ás forças do orçamento, cujo desequilíbrio, perturbando as finanças do Estado, não póde continuar sem quebra dos bons princípios da administração
publica.
Para fncilitar a consecuçuo do desideratum do Governo,
m~nde V. Ex. pôr á disposição do cornrnissario todo o pessoal
ahi empreg11do no set'viço da colonisação, Sflill prejuizo das
obrigações que desempenham pllr:mte funccionarios de categoria superior e applicar exclusivamente aos encargos, que
provierem da cxecur;ão das medidas indicadas nas suprad:t~s instrucçõ~s, o credito de vinte contos de réis (20: 000#()00~- -~.
q ,te nesta data e aberto a V. Ex.
f-::,:, H i 0 •·
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansan~·4.:s~ . . . \.: ~ '1' ::1; !/
nimbú.-Sr. Presidente da Provincia de S. Paulo.
~~

74

//

;GS:'\\:\~

.,:-:~'·
. ~~-:.:'
,/

586

DECISÕES DO GOVERNO.

N. 787.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM 7 DE NOVEMBRO DE i878.
Expede instrucções para a commissão, a~ Provinda de S. Paulo, .ao Director da Directoria da Agricultura, Bacharel Augusto Jos<i de Castro o
Silva.

N. i0.-3. • Secção.- Directoria da Agricultura.-Ivlinis. te rio dos Negocios lia :\gricultnra, Commercio e Obras Publicas.-Hio de Janeiro em 7 de Novembro de :1.878.
Convindo dar deflr:.iliva org&ni;:ação ·aos nacleos coloniacs
situados nos ·arredores da capital da Província de S. Paulo,
no intuito de libert3r o Estado dos pes:Jdos sacrific!os rJne
tem feito com o serviço d:J colonisaç:ão, conseguindo-se por
essa fórma reduzir e proporcionar a despeza ús forç:Js da
Lei do Orçamento, tenho resolvido incutnlJir V. S. deo:sa
commissão, que desempenhará segundo as instrucções juntas.
Ligando o Governo o maior interesse ao desenlace de todas
as questões concernentes a tão importante materia, e~pera
que V. S., desempen hando-sc com urgcncia da commisslio
que lhe é confiada, deixe consagrrdo na alludida província
o systema que tenho adoptado, de co!locar, no menor prazo
possível, os · nucleos coloniaes\fóra da tutela do Estr:do que,
além de outros inconvenientes, habitua o côlono a confi~r
menos no trabalho do que na protecção offi.cial, enervando por
essa fórma toda a sua actividade.
,
Deus Guarde a V. S.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.-Sr. Bacharel Augusto José de Castro e Silva, Direcwr
da Directoria da Agricultura.
I:!llstrucçc)es pelas quaes se de.,.,erá re~er o
Dach:.rel August-o ..Jos:::. de Castt·o e Silva~
Directot• da Director<a da Agricultura. na
cotnmissão de que é incu1nbido na Provincia
de S. Pauló.
·

I.
Chcg:mdo á e<~pital da provin~ia. deverá apresentar-se ú
Presidencia e com clla entender -se 'so!Jre o desempenho da
com missão.

n.
Na f; li t:1 ~b plantn ,~;·crn; do~ :wr'"os c:.-fcmia.·s, o•·g·nn izaaa
•'r <:ccúrdo com o a1·t. ;;_"do :~ :~ulamento de 1\l d·~ .Jnnciro
de 18u7, fará levant~.r a phméa tla vart \ occupada pelos colo.
nos, com todas as indicações do citado artigo.
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III.

Entregará aos colonos etabelecidos nos nucleos de Sant'Anna
e Gloria os auxílios a que tivere.m direito, e os títulos provisorios de propriedade dos lotes, scientificando-lhes, no acto
da concessão de taes favores, que desde esse momento deve.rão confiar exclusivamente no seu trabalho e nunca esperar
m~is protecção do Governo, exonerado de toda a responsabilidade pela effectiva entrega dos alludidos auxilios e titulos.
IV.

Promoverá o immediato estabelecimento dos colonos, pertencentes ao nuclec de S. Caetano, S. Bernardo e Jurubatuba que ainda não tiverem recebido lotes, os quaes deverão.
ser entregues cum a medição e dem3rcação da frente e fundos, uma picada de 22 a M1: metros de extensão em cada uma
das divisas lateraes indicadas por tres marcos, sendo taes lotes
rusticos, uma área de ~. 810 metros quadrados de derrubada,
estando as terras cobertas de matto e uma casa provisoria, com
dimensões suílicientes para uma familia.
No acto de serem os colonos empossados dos lotes, receberão os titulos provisorios de propriedade, immediatamente~
e uma diària, proporcionada ao numero e idade das pessoas,
de que se compuzer cada família e restrictamente necessaria
ú sua manutenção por tempo que não exceda ao que fôr absolutamente preciso para se sustentarem até a primeira colheita.

v.
Organizará a lista, por famílias, dos immigrantes que estiverem no caso de receber a alludida diaria, a qual será paga
adiantada e quinzenalmente e suspensa ou retirada no momento em que os ~olonos, advertidos segunda ou terceira
vez, não attenderem ús observarões do empregado incumbido
do pagamento e da fiscalisação do empreg-o do referido favor.
A suspe:1são da diaria cessarú log-o que o colono entregar-se com assiduidade ú cullura do lote, tornanuo-se clfectiva a retirada da mesma diaria sempre que o colono, adverLilio pelo supradiLo empr1•gado, deixar de continuar a cultivar
::s,;iduamente o prazo immcuiatamente depois da advertencia.
Fica entendido que o colono, embora attenda á terceirn
::d\·erLencia, será excluído da lista, se reincidir em falta.

VI.
Pr,widc:1cia1·ú p::ra que nos nucleos, onde houver colonos,
credores elo Estadil, s~jam clles pagos sem demora, combin::mlo com a Presiclencia ua provincia nos meios de effectuar- se com pontualidade o pagamento da dia ria.
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VII.
Proporá a demissão dos empregados que se tornarem desnecessarios com a execução destas instrucções e a nomeação
ou a conservação dos ·que se fizerem precisos até que os
nucleos de S. Caetano, S. Bernardo e Jurubatuba sejam collocados nas condições dos de Saut'Anna e Gloria.

VIII.
Collocará a grande casa do nucleo de Sant'Anna sob a
guarda e conservação do agente auxiliar de colonisação em
S. Paulo, para servir de hosped,ria aos illlmigrnntes desti·
nados á província, disvensando a casa que actualmente
preenche est~ fim.

IX.
Encontrando nos nucleos immigrantes solteiros sem família e artesãos, que não estejam no caso de ser conservados alli,
tratará de dar-lhes destino mais compatível com o estado e
profissão delles.
·

X.
Fará registrar em livros especiaes os títulos provisorios,
matricular os immigrantes e escripturar toda a despeza dos
nucleos, discriminando a despeza feita com cada colono>e a
realizada.com serviços é interesse geral para os nucleos.

XI.
Fica aberto-·á Presidencia da província o credito de 20:00015,
especialmente de~tinado ao pagamento das de,-pezas que provierem da execução das medidas indicadas nestas instrucções.
XII.
De volta ao Rio de Janeiro, dará ··conta do desempenho (Í<i
e proporá tudo o que fôr conducente ao seu ob.Jecto por não caber na alçada da Presidencia e do cornmissario e não estar prevenido nestas instrucções.
Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultu.ra, Cornmercio e Obras Publicas em 7 de Novembro de i878.- Joiiu
Lins Vieira Cansansiio de Sinimbú.
·
~ommissão
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N. 788.-FAZENDA.-EM 7 DE NOVEMBRO DE 1878.

.J>-'·

Dá provimento a um recurso sobre multa de· direitos dobrados por ditrerença de quantidade em um despacho ·de chitas em mo rim •. '

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 7
de Novembro de :1878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por J. Tavares & C.• da decisão dessa In. spectoria de 16 de Março ultimo, que os obrigou ao pagamento
da multa de direitos .em dobro pela ·differença de quantidade
encontrada em 5 caixas contend0 chit;;s em mo rim, vindas de
Southampt0n no vapor inglez Neva, e submettidas a despacho
em 1::1 de Fevereiro do corrente anuo, o mesmo Tribunal :
Considerando que essa differença proveiu de ter-se, por
erro do calculo, deixado de declarar por extenso o peso de
83,5 kilogramm~s que tinha uma das caixas, em cada uma
das quaes estava notado o respectivo peso, pelo que era evidentfl esse erro commettido pela parte, o qual não podia escapar á conferencia :
Resolveu, por equidade, dar provimento ao recurso, como
se tem praticado em casos identicos, e mandar alliviar os
recorrentes do pagamento dos direitos em dobro, devendo
satisfazer sómente os direitos simples.
O que communico a V. S. para os devidos effeitos.
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira Martins.- Sr. Inspecter da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. 789.- FAZENDA. -E~r 8 DE NOVEMBRG DE i878.
Sobre um recurso, de que o Tribunal do Thesouro não tomou conhecimento,
relativo á classificação do tecido já considerado por diversas ordens como
c panno •, sujeito á taxa do iírt. 64~, 2.• parte, da tarifa em vigor.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 8
de Novembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacion:1l, communica ao Sr. Inspector da Thesoura- .
ria de Fazenda da Província de Pernambuco que o mesmo Tribunal resolveu n5o tomar conhecimento do recurso
transmittido com o seu ollicio n. • 59 de 13 de Março ultimo,
interpo,;to por Gonçalves, Irmão & C.• da decisão da Alfandega
da dita província, que classificou na 2. • parte do art. 6~2
.
da tarifa em vigor como • pnnno de qualquer qualidade • .
"' ~ ~.,!
jeito á taxa de 2$000 o kilogramma, com o abatimento de
;<~ ~\ •J ·
pela mescla de algodão, na fórma do art. :1.5 das re~~i~'
disposições preliminares, o tecido que submetter#~õesl,·

:·.

'.

'<.....:

-

........ .

c:~

\~-1
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pacho pela nota n. o 2{J.{J.~ de i6 de Janeiro do corrente anno,
como •cassineta de lã e algodão • para pagar a taxa de 900 rs.
na fórma do art. 619 d;1 citada tarifa; visto estnr n importancia dos direitos na alçada daquella Alfandega, e ter o tecido de
que se trata sido bem classificado no primeiro dos mencionados artigos, conforme já foi decidido pelas Ordens n. o i28
de 6 de Dezembro de i877 á Thesouraria da Bahia e n.o• 880 e
88i de 7 desse mez á Alfandega do Rio de Janeiro.

Gaspar Silveira Martins.

N. 790.-FAZENDA.-EM 8 DE

NOVEMBRO

DE 1878.

Recommenda todo o zelo na conferencia dos materiaes destinados ao porto
de Santo Antonio, no Rio Madeira, para a estrada de ferro do Madeira
e Mamoré.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 8
de Novembro de i878.
Ga:;par Silveira Martins, Presidente do Tribunal do The·
souro Nacional, recommenda aoSr. lnspector da Thesoura;·ia
de Fazenda da Província do Pará, para o fazer constar á AI·
fandega da mesma província, que exija dos empregados designados para fiscalisar a descarga dos navios que seguem
directamenle do porto de Belém par:~ o de Santo Antonio, no
Rio Madeira, transpqrt::mdo materiaes para a construcção da
estrada de ferro do Madeira e Mamoré, que empreguem todo
zelo na conferencia dos ditos m«teriaes, afim de não se reproduzir o abuso d~ que trata em sua informação prestada á Directoria Geral das Rendas Publicas em officio n.o Hl de 29 de
Julho ultimo, e que não se daria se aquelles empregados
fossem solicitos no cumprimento dos seus deveres.

Gaspar Silveira Martins.

N. 791.-FAZENDA.-EM 8DE

NOVEMBRO

DE !878.

Devolve á Thesouraria. do Pará, para que o decida em t.a instancia, um
recurso sobre multa de :. direitos em .dobro por diffcrença de quantidade ·
em um despacho de rendas· de crochet.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
8 de Novembro de !878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesou·
ro Nacional, devolve ao Sr. Inspector da Thesouraria de F a-
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zen da da Província de Pernambuco o processo remettido com
o seu officio n." :158 de 4 de Setembro de 1877, relativo ao
recurso inter{Jósto por Guimarães Ribeiro & C. a da decisão da
Alfandega da dita província que obrigou-os a pagar direitos
em dobro pelo accreseimo de :29.840 grnmmas de renda de
crochet verillcado na L• addicão da nota do despacho n. 1444
de 13 de Agosto desse anno ;"visto flllC, não potlentlo ser admittido como reeurso de revista, por não estar a importancia
dos direitos pag·os, que é d,, 129680'1, dentro da alçada daquella Alfandega, deve a Thcsouraria tomar conhecimento do recurso em primeira instancia e resolver como entender de direito, facultando ás partes os recursos legnes.

Gaspar Silveira Martins.

N. 792.- JUSTIÇA.Pede

informa~ões

EM

8

DE NOVK\IBRO DE

:1.878.

sobre os Jogares de carcereiros.

Circular aos Presidentes das províncias :
!J,_a Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de
·
Janeiro, 8 de Novembro de :1878.

1\lm. e Exm. Sr.- O Decreto n.o 5572 de 21 de Marco de
1874 fixou o numero' de cnrcerciros das províncias e marcoulhes ordenauos; mas as rupetidns crearões de :ogarcs, posterio;·mcnte feitas, alt::ram a !abulia que hnixou com aqueile
decreto e hoje está muito longe de renrescntar o estado da
despcza com e ..;se ramo de serviço.
"·
O numero de carcereiros, ae!Llalmentc creados, não corresponde ás necessidades de cada província, sendo algumas mais
bem attendidas do que outras. como o provam as constantes
requisições que recebe e.;ta Secretaria de Estado; além de
(!UC os ordenados não fornm proporcionalmente grnduados.
A Lei do orçamento em vigor lixou consignJção para os
Jogares que se crearem; r::as, sobre .;er diminuta a quantia
marcadn, não dando Jogar a que se tome uma providencia
geral, accresc:) que o Governo ::5o pód() usar da autorização,
por falta de eselnr:>cimentos aeerea da.;_!,;caJ:dack.;.
Convindo, pois, rever a nliudida tabclla c lixar definitivamente os Jogares de carcereiros no Imperio, I:ecommendo a
V. Ex. que, com a possivcl iJrevidade, preste inrormações
wbre os seguintes pontos:
i. o - s~ o numero de carcereiros creados nessa província
basta para o serviço, ou se iw urgencia em que soja augmentado, e neste cuso quaes as localidades mais necessitadas.

592

DECISÕES DO GOVEfu"<O,

2. o - Se os vencimentos marcados no citado decreto guardam proporções entre si, attendendo-se á importancia das
localidades, e ao trabalho do; carcereiros.
,
3. • - Quaes os vencimentos que se devem fixar aos que se
crearcm
Deus Guarde a V. Ex.- La(ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da .Província de. . . .
·

N. 793.- JUSTIÇA.- E111 8 DE NOVBMBRO DE !878.
Declara que o Juiz Municipal e de Orphãos, ultimamente removido para o termo
~o Caldas, deve assumir a dirccção do mesmo, dentro do prazo legal.

2.• Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro, 8 de Novembro de i878.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para o fazer constar
ao Juiz Municipal e de Orphãos Eugenio de Paula Ferreira,
ultimamente removido para o termo de Caldas, na Província
de Minas Geraes :
Que quando se lavrou o Decreto de 12 do mez findo, ainda
não constava qu\l elle houvesse entrado em exercício no
termo de Pirassununga, como agora consta pelo officio de
V. Ex.de 25 do mesmo mez.
Que por esse decreto, que considerou sem effeito o de i7
de Agosto, não podia aquelle Juiz continuar em exercício no
segundo dos referidos termos, devendo assumir a jurisdicção
no de Caldas, de11tro do prazo legal.
Deus Guarde a V. Ex.- La(ayette Rodrigues Pereira . .,- Ao
. Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

N.

7~~.-GUERRA.-Elll

8

DE NOVEMBRO DE

!878.

Declara que os encarregados de obr_as militares nas provincias não te~ &11·
xiliares, que ll'.f.retanto o Goverií"o poder6. nomear, quando fôr preciso, mas
escolhendo-os entre os Officiaes dos corpos scientificos.

Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 8 de
Novembro de 1.878.
.
Illm. e Exm. Sr.- Com o seu officio de 2 de Outubro proximo findo remetteu v. Ex. a este Ministerio cópia do que
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lhe dirig-iu o Engenheiro encarregado das obras militares dessa
província, ponderando a necessidade da continuação de um
Official, que o a~xilie nos trabalhos do expediente a seu cargo,
conforme autorizou o Aviso de 18 de Ag-osto de 1876, e propondo para aquelle Jog-ar o Alferes honorario do Exercito
Chrispiniano Buarque de Macedo, em substituição do Alferes
do estado-maior de 2.• classe José Elisiario dos Santos, que
foi nomeado adjunto da Directoria do Arsenal de Guerra.
Em resposta declaro a V. Ex. que não tem Jogar o que propõe o referido Engenheiro, porque á vista do disposto no art.
~O do Regulamento de 31 de Agosto ultimo, os encarrega dos
de obras militares nas províncias não têm auxiliares, que
entretanto o Governo poderá nomear, quando fôr preciso, mas
escolhendo-os entre os Officiacs dos corpos scientificos.
Deus Guarde a V. Ex.-.llfarquez do Herval.-Sr. Presidente
da Província de Pernambuco.

N. 795.-GUERRA.-Er.r 9

DE NOVEMBRO DE

1878.

Declara que o saldo da importancia das despezas marcadas para os aprendizes artifices doi Arsenaes de Guerra deve ser addicionado á receita do
mez seguinte, até '"o-"fim do semestre, época em que será recolhido á
Thesouraria de Fazenda.

Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 9 de
Novembro de !878.
Illm. e Exm. Sr.- Com officio n. 0 307 de 30 de Setembro
ultimo submetteu V. Ex. á consideração deste Ministerio cópia
do que lhe dirigiu o Director do Arsenal de Guerra dessa província, consultando se o saldo da importancia das despezas
marcadas para os aprendizes artífices deve ser applicado á indemnização a que elles são obrigados, ou se addicionado á
receita do mez seguinte.
Em resposta declaro a V. Ex. que o saldo, de que se trata,
deve ser addicionado á receita do mez seguinte, até o fim do
semestre, época em que, de conformidade com o estabelecido
no Aviso de 22 de Setembro de !862, será recolhido á Thesouraria de Fazenda, que o levará á receitu, classifieando como
despczu a annullar no§ 6. 0 -Arsenaes de Guerra.
Deus Guorde a V. Ex.-Marquez do Herval.-Sr. Presidente
da Província da Bahia.

Dllii3ões de i878.
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N.

796.- FAZENDA.- EM 9 DE

NOVEMBRO DE

i878.

Dá provimento a um recurso áccrca da'~cstitui,ão de direitos pagos db mais
por dilferença de qualiJade) visto' não ter sido regularmente processado
o respectivo despacho.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
9 de No•1embro de i878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Silva Monteiro & C. • da decisão dessa
Inspectoria de 21 de Agosto ultimo, que negou-lhes a restituição dos direitos que de mais pagaram pela mercadoria
contida em seis caixas vindas do Porto na barca portugueza
Harmonia, e submettidas a despacho pela nota n.o 9269 de 23
de Julho do corrente anno, o mesmo Tribunal :
Vista a informação do Conferente de sahida, que declara não
ter encontrado fechaduras de ferro, c3mo mencionava a referida nota, mas sim machados de ferro, que pela tarifa das
Alfandegas estão sujeitos a muito menor taxa ; e
Considerando que essD differença uo conteúdo das caixas
se teria reconhecido na :l. • conferenc:a, si a nota fosse distri:Puida a ella, como devera ser, e não ao calculo, por estar a
mercadoria sujeita a taxas differentes, como já foi explicado
pela Ordem n.Q 77 de :17 del\farço de 1868;
Considerando achar-se provado o engano que deu causa ao
pagamento de maior taxa do que a devida, hypothese esta
que estú prevista no art. 606 do Regulamento de i9 de Setembro de 1860 :
Resolveu dar provimento ao recurso, e mandar restituir
aos recorr:mtes a differença de direitos que de mais pagaram.
O que C'Ommunico a V. S. pa:·a os devidos effeilos.
Deus Guarde a V. S.-Gaspar Silveim lWartins.-Sr. Inspector da Alfandega do Tiio de Janci;'o.

N. 797.- FAZENDA.-EM 9

DE NOVEMDRO DE

i878.

Compete ás Thcsourarias de Fa?.cnda tomar contas aos r)l_§Jl_~~a!c_~s, •nas
províncias, c jul;;al-as em La instancia, facultando-lhes os recursos
legaes~

Ministerio dos Neg-ocios da Fazendn.-Rio de Janeiro em 9
de Novembro de 1878 .
. Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunà! dv Thcsouro Nacional, declara ao Sr. Inspect~r da Thesouraria de Fazenda da Província de Santa Catharma que não póde ser at-
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tendido o pedido que faz em officio reservado de 21 de
Setembro ultimo, de serem examinadas e definitivami:mte
.iulgadas pelo Thesouro ;is conk1s do ex-Director das colonias
Itajahy e Príncipe D. Pedro, Bacharel Olympio Adolpllo de
Souza Pitanga; visto qne, na fórma do art. 1. 0 , § ::1. 0 , do
Decreto n. 0 870 de 22 de Novembro de 1851 e do art. 7. 0 ,
§ L o, do de n. o 2548 de 10 de .Março de 1860, compete ás Thesourarias de Fazenda tomar contas aos responsaveis á Fazenda
Nacional, nas províncias, e julgai-as em primeira instancia ;
facultando-lhes o recurso voluntariG ou necessario de que
trata o art. 33 do ultimo dos citados decretos.

Gaspar Silveira Martins.

N. 798.-FAZENDA.-EM 9

DI:; NOVEMBRO DE

1878.

Os títulos de Escripturarios do estradas de ferro, não sendo de nomeação
interina, commiss[o ou emprego eventual, estão sujeitos a emolumentos.

:Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
9 de Novembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspet:tor da Thcsournria de
Fazenda da Província de S. P0dro do nio Gr·ande do Sul que
foi indeferido o requerimento lrar~smittido com o g,,u oíiit:io
n. o 21 de 30 de Janeiro ui ti mo, em que Scbaslii:iu Li no de Azambuja reclamou contra a decisão dn mesma Thesomaria confirmando a da Alfandegada cidade de Porto Alegre, que julgou
comprehendido no § L o da ta beiJa annexa ao llegulamento
de 24 de Abril de :I.H69, para pagar 58;5000 de· emolumentos,
calculados sobre o vencimento annual de :l :800,5000, o seu
titulo de :l. o Escripturario da estradú de ferro daquella cidade
á Uruguayan::: ; visto não estar esse titulo incluído na disposição do§ 8. 0 da citada ta!Jdla, para pagar sómente 10;)000, como
pretendia o supplicante, por não poder ser a sua nomeação considerada interina, não ser elle empregado de outra Repartição
designado para servir em commissão o log-ar de que se trata,
nem serem os seus venômentos de natureza incerta e prccaria.

Gaspa1· Silveira itlortins.
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N. 799.-FAZENDA.-EM 9 DE NOVEMBM DE {878.
A taxa dos emolumentos a que estão sujeitas as nomeações effectivag dos
EscripturariõS-d"ás. estradas de ferro, é a doS Lo da tabella annexa ao
• Regulamento de 24 de Abril de l.869.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
9 de Novembro de 1878.
Tendo sido indeferido o recurso que Sebastião Lino de
Azambuja interpoz da deci~ão da Alfandega de Porto Alegre,
que cobrou-lhe pela sua nomeação de L o Escripturario
da estrada de ferro de Porto Alegre á Uruguayana a qu;mlia
de 588000 de emolumentos, na fórma do § L" da tabella
annexa ao Regulamento de 2~ de Abril de 1869, visto não
poder o vencimento ar.nual de 1:800,~:ooo que percebe ser
considerado como de nomeação interina, commissão ou emprego
eventual, conforme pretendia o reeorrente, assim o cornrnunico a V. S. para que fnça cessar a pratica seguida na
Repartição a seu carg-o de cobrar-se por identicas nomeações,
em vez da taxa estabelecida naquelle paragrapho, a do § 8. o
da di ta tabella.
1Jeus Guarde a V. S.-Gaspar Silveira Martins.- Sr.
Administrador da Recebedoria do Rio de Janeiro.

N. 800.-FAZENDA.-EM9 DE NOVEMBRO DE i878.
Providencia sobre a venda dos objectos e bemfeitorias existentes na extincta colonia ·Rio Branco•, da Província da Bahia, e sobre a liquidação e
cobrança da divida. dos colonos.
·

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
9 de Novembro de :1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacion<ll, autoriza o Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda ·
da Província da Bahia para ineumbir o Administrador da
Mesa de RADdas do município de Canavieiras da fiscalisa{;ão,
conservação e guarda dos bens, ohjectos e bemfeitorias existentes na extincta colonia Rio Branco, na mflsrna provincia, e
expôl-r.s á venda, mediante as necess11rias C<lUtelas. ficando
tambem encarregado da liquidaeão e cobrança da div!da. dos
colonos, como propõe a mesma Thesouraria em omcw de 23
de Agosto ultimo, dirigido ú Presidencia. da provincia, e que
por cópia veiu annexo ao Aviso do Ministerio dos Negocias
da Agricultura, Commercio e Obras Publicas de i4 do mez
seguinte.

Gaspar Silveira Martins.
~o:f\:1'1;1'\:/'
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N. 801.-FAZENDA.-EM 9

DE

NOVEMBRO

DE

:1.878.

:Devolve á Thesouraria do Pará certas contas de uma Enfermaria Militar
para que as liquide, om·indo o conselho administratívÕ .. do bàtalhão, a
cujo cargo esta. a dita enfermaria.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 9
de .Novembro de :1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, remette ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província do Pará os inclusos papeis que vieram
annexos ao officio n. o 68 da Presidencia da mesma província
de 9 de Setembro ultimo, relativos ao pagamemo que pede Valentina Maria da Conceição e Souza, da quantia de 21í6h8q0,
proveniente de lavagem e concerto de roupa das praças recolhidas á Enfermaria Militar, no· exerci cio de 1874-187/:í;
afim de que liquide o que realmente í'ôr devido á supplicante,
pedindo opportunamente o credito necessario para o respectivo pagamento, e consultando para o f~zer, o conselho administrativo do H. 0 batalhão de infantari~, a cujo cargo está
aquella enfermatia, pois é elle quem póde aílirmar ou negar
se o mencionado serviço foi feito, e se o pag11mento foi-lhe requerido em tempo: cumprindo, outrosim, que o Sr. Inspector
informe ao Mmisterio da Guerra úcerca da demora que ha no
pagamento das despezas da natureza de que se trata.
Não são procedentes as queixas constantes do officio do
commando dnquelle batalhão, datado de 30 de Agosto
do corrente anno, nem a allegação da impossibilidade de
apresentar as contas do dito exercício; porquanto, dentro do
exercício é o conselho administrativo. competente para pagar
a despeza até onde chegarem as consignações recebidas das
praças em tratamento na enfermaria; pórem, depois de encerrado o exercício, não póde mais pagar a despeza, nem ser
considerado credor do deficit, como já foi explicado peln Ordem n. o 1:í3 de ilJ. de Julho de i875.
As contas, portanto, do semestre em que por qualquer m')tivo houver de{icit, devem ser apresentadas com a demonstração deste; mencionando-se os nomes dos fornececJ.orcs e mais
pessoas que tiverem ficado por pagar, e as quantias devidas,
afim de se poder effectuar o pagamento, depois de liquidadas
pela Thesouraria.
Gaspar

Silveira 1Wartins.
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N. 802.-FAZENDA.-EM 9 DE NOVEMBRO DE !878.
Abono de ajuda de custo a um empregado de Fazenda.

~.:l:inistcrio dos Ne;.;ocios da Fazenda.-Rio de Janeiro. em 9
de Novembro de 1878.
Gnspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nncional, em deferimento ao que requereu o 1. 0 Escripturario da Thesouraria de Fazenda da Província do Rio
Grande do .:\'orte, José Bonifacio Pinheiro da Camara, na petição transmittida pela mesma Thesouraria CO)ll officio n.o 50
de 16 de Maio ultimo, autoriza o Sr. lnsoector dessa Repartição parn mandar abonar ao supplicante· a quantia de :1.506000
pa;-a ajuda de custo de prepuros de viagem seus e de sua
mulher c a de 1758000 para despezas de primeiro estallelecimento,quelheeompetemna fórmados arts.3. 0 , 5.oe iO
das Instmeções de 24, de Julho de i863 e art. :1.. o,§ f. o, das
de ili de Janeiro de 1860, visto ter ido exercer um Jogar que
rlfectivamcnte se n<:hava vago pelo fallecimento do empregado para elle nomeado; correndo a despeza por ·conta da ver:Ja « Ajuuas de custo • de i8i7-i878.

Gaspar Silveira Martins.

N. 803.-FAZENDA.-EM H

DE NOVEMBRO DE

:1.878.

A fiança. do Administrador das Capatazias da Alfandega do Rio de Janeiro
de,-e ser arbitrada. e--p-restada no Thesouro Nacional.

I\Iinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
H de ~ovembro de 1878.
Havendo o antecessor de V. S. communicado em officio
. n." 82ft, de 28 de Outubro proximo passado, que o Administra·
dor ultimamente nomeado para as Capatazias dessa Alfandega,
Guilherme Raphael Possollo, tomou posse do referido Jogar
no dia 26 dó mesmo mez por haver prestado a fiança exigida
pela lei; cumpre-me declarar a V. S. qu, a rtanc:a de que
sn trata d:we ser arbitrada c pres,taua no '!'besouro Nacional,
na fórma tlo' nrts. 96 e 97 do Hegulamento annexo ao Decrt'lo 11." li2H "de 2 úe A:osto de l87fi.
Cu •. vem, por-1;11lto, que s:'jtl pam esse lim iutimatlo o referido re~p· mavPI. ,

Deus Guarrlr. ~l V. S.-- Gaspar Silveim Martins.- Sr. Jnspector da Alf:.mdega do Rio de Janeiro.
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N. 804.-FAZENDÀ.-EM H

1878.

DE NOVEMBRO DE

Os recibos e quitações de quantias pagas pelo livro caixa, e as contas apresentadas p'ara pagamento, isentas do sello proporcional, estão sujeitos
ao sello fixo de 200 réis.

l'.linisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em

H de Novembro de i878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província do Paraná, em resposta ao
seu ·officio n. • 7i de :30 de Agosto proximo passado, que
ficam approvados os seas actos mandando cobrar o se!Jo fixo
de 200 réis dos recibos ou quitações de quantias cujos
pagamentos se fizerem pelo livro caixa, assim como exigir
i;;ual taxa de todas as contas apresentadas á mesma Thesouraria pnra pagamento, e isentas do sello provincial, por
se acharem eomprehendidos nos contratos especiflctldos na
ultima parte do art. 13, § i. o, do Regulamento de 9 de
Abril de i8í0 ; visto estar o primeiro desses actos de :Jccórdo
com a Ordem de 9 d:Jquelle mez, expedida á Thesouraria
de Sergipe, e o segur:do de conformidade com a Circulur
de i2 de Novembro de i877.
Gaspa1· Silveira llfartins.

N. 805. -FAZENDA.- EM 1:1:

DE NOYE~I!lRO DE

1878.

Nega 'provimento ao rccursJ do Thcsoureiro tias loterias da Província
de Pernaml:uco, contra a (:edsão da rcs:)ectiva Thesouraria de Fazenda.
que sujcitoa ao ·imposto ~c 20°/o as loterias concedidas em favor doRecolhimento da Gloria c dos obras do Hospital da Ordem 3.a de N. S•,
do Carmo, na mesma provincia.

l\iinisterio dos ~egocios da Fazeilda.- Rio de Janeiro em
H de Novembro de i~í8.
Gaspnr Silveira Mar~i:Js, Presidente do Tribunal do Thesom·o NacionaL communica ao Sr. Inspcctor da Thesouraria
de Fazenda da Prnvine:a de Pern[lmhuco fJU() o mesmo Trilm•l:d !'()'olveLl 1wgar pr·:o\·i:n"I!'O ao J·,•.curso ele qtu; trata
u :-:•:1 o"J.I'io ;1." 1:~0 rl : L'i (·.• ~ tLw ultimo, ini.:)f';H•slo ilOr
}.~... ~·.a;i\; ,;,.:-;:'; n:H:r:~~-i..iC~ tl_::~ :..:.:l:·z;t!' .,.:a qualitlnde ti:~ Thr.:;:unrc:;·r: ti:os loterias da prnvl:u;i:L (k (]e{;i,;:Jo da dila Thesou:·:1:·ia. quu sujcitocl r:•> !laga;u,·::l:l Lk li:~posto de 20 "/o dua
~ \11.1 ~ 1
!o terias, uma eon~e,Lda a . favo_r cio Herolilimcnto da Gl
{\'>. \) ~ • • '11
e a outra d<•.s oH·a$ do tlespttal da Ordem 3:' d~.: ~ ~
//.. .\.~"\J·

,.'/

~...........

,:· ~
_.........,

-
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Sellhora dn Carmo; visto não estarem com.prehendidas na
Ordem n. 0 692 de 30 de Novembro de 1876, que se refere ás
Leis n. o 514 de 28 de Outubro de i848, art. 38, e outras
em vig-or, as quaes só aproveitam ás loterias concedidas em
beneficio da instrucção publica, casas de caridade, <1sylos
de orphãos e para edificação de igrejas.

Gaspar Silveira Martins.

N. 806.- GUERRA.- EM H DE NOVEMBRO DE 1878.
A Tenda de objectos inserviveis, que faz a Intendencia da Guerra, e de que
se não lavra contracto, não é pass'1·el do imposto do sello proporcional.

Ministerio dos Negocias da Guerra.-Rio de Janeiro, H de
Novembro de 1878.
Declaro a V. S., para seu conhecimento e em resposta ao
seu officio n.o 132 de 31 .de Julho ultimo, que, segundo com·
municou·me o Sr. Ministro da Fazenda em Aviso de 4 do corrente, a venda de objectos inserviveis que faz essa Repartit;ão,
e de que não se lavra contracto, não é passirel do imposto do
sello proporcional.
Deus Guarde a V. S. -Marquez do Herval.-Sr. Intendente
da Guerra.
.

N. 807.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM U DE NOVE}!BRO DE 1878.
Autoriza as desapropriaÇÕils dos terrenos nccessarios á

Estaç~o

Maritima ela

GambOa, e a construcç.5.o dos armazens, cacs, o ponte de embarque.

N. 78.- L • Seccão.- Directorin da~ Obras Publicas.-1\finisterio dos Negociós da Agricultura, Commercio e Obrns Pnblicas.-Rio de Janeiro em H de Novembro de :1878.
Em resposta ao seu officio n. 0 273 de 23 de Setembro ultimo,
fica Vm. autorizado a fazer ns desapropriacões dos terrenos
Jaecessarios ao complemento das obras dn Estarão Marítima
da Gambôa e bem assim a construcção dos armazen:;, caes e
respectiva ponte de embarque, empenhnndo sua solicitude
pl.lr!l que tudo se faça dentro do orçamento mencionado no
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dito seu officio; cumprindo que quanto antes mande Vm.
proceder á organiza0ão dos planos definitivos das referidas
obras, cúja despeza correrá por conta do' credito especial do
art. 18 da Lei n. • 2670 de 20 de Outubro de 1875.
Deus Guarde a Vm. -João Lins Vieira Cansansão de Sinimlnl.- Sr. Director da Estrada de ferro D. Pedro 11.

N. 808.-

FAZE.XDA.-E~l

12

DE

NOYE~!IJHO DE

1878.

Approva o acto da Thesouraria das Alagoas que concedeu a um emprc. zario de carros de aluguel! remissão de metade das taxas do imposto
de industrias e profissões.

<

Ministerio dos Negocio~ da Fazenda.- Rio de Janeiro em
:t2 de Novembro de :t878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do
Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de Fazenda da Província das Alagôas que fica
approvada a deliberação que tomou em sessão da Junta,
de conceder a João Paulo Moreira, nos termos do art. 30
do Regulamento annexo ao Decreto de :t5 de Julho de :t874,
remissão do pngamento de metade das taxas fixa e proporcional do imposto de industrias e profissões para quo fôra
collectado no .exercício do 1.876-1877, pela AlfandPga de
Maceió, como emprezario de carros dü alug-uel; visto ter
provado escassez de reditos, como consta" do processo rcrnettido pela mesma Thesouraria com offieio n. • 50 de 25 de
Junho ultimo.

Ga.çpar Silveira Jllçcrtins.

N. 80\J.-FAZEND.\.-EM 12

DE NOVE:.IInHO DE

Eleva a 30 o numero dJDespachantcs da Alfandegada

Ministcrio dos Ncgoeios da Fazenda.- Rio
12 de Novembro de 18í8.

1878.

B~hia.

uc Janeiro

em

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesonro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província da llahia que Hca elrovado a 30 o
Decisije~ 1ll!

18í!l.

iG
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numero de 26 Despachantes marcado á Alfand~.~·a da mesma
província pela Ordem de 17 de Dezembro de 1873, conforme
propõe o respectivo Inspector no officio que por cópia acompanhou o da dita Thesouraria n. o H8 de :.:o de Setembro

ultimo.

Gaspar Silveira Ma1·tins.

N. 810.-FAZENDA.-Eli 12

DE NOVEMBRO DE

1878;

.J.ppror~ a crcação de uma Collectoria no munic1pio dos Humildes, Pro•i;.
cia do Piauhy, e a porc~;t;·gem .àrbitrada para Õ$. respectivos empre ..
gados.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janc1ro em
12 de Novembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província do Piauhy que, á vista da informação constante do seu officio n.• 55 de H de Setembro ultimo,
fica appro,·ada a deliberação que tomou em sessão da Junta
de crear uma Collectoria no rnunictpio dos Humildes, cujo
territorio foi desmembrado do da capital, e bem assim de arbitrar em 30 "!. a commissão dos respectivos empregados,
sendo :18°/o para o Collector e :l2•;. para o Escrivão.

Gaspar Silveira lJfartins.

N.

81:1.-FAZEI\'DA.-E~I

i2

DE .NOVEMBRO DE

i878.

O augmento de prazo para prestação das contas de uma testamcntaria,
não pó de comprehender as de outra a carso do fallecido tesiàdor.

Ministcrio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em i2
de Novembro de 18i8.
Communico a V. S., em resposta ao seu officio n.• !65 de :19
de s.etembro ultimo, que a pror(lgação de Hi dias concedida
,pores~e .Juizo a Bernardino Rodrigues Torres pr..ra v presta-
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ção de contas da testamentaria d;~ D. Maria Luiza da Silva
não abrange ag c'mtas do testa.nento com •1ue falleceu An·
tonio Luiz de Mello, de quem fõra kst•Jmenteira a dita D.
Maria, e que, portanto, não estão isentos dos juros os legados
deixados pelo mesmoMello.
Deus Guarde a V. S.-Gaspal' Silveira Martins.-Sr. Juiz
da Provedoria da Cõrte.

N. 812.-FAZENDA.-EM i3

DE NOVEMBRO DE

1878.

Indefere um recurso contra a dccisiio da Thesouraria de Pernambuco conGrmatoria da da Alfandega, que annullou a praça de 200 caiXas com kerosene por ter
apresentado o dono da mercadoria requerendo o
respectivo despacho.

se-

Ministerio dos Neg-ocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em :1.3
de Novembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins,. Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thcsouraria
de Fazenda da Provinr:ia de Pernambuco que foi presente ao
mesmo Tribunal o recurso transmittido com o seu officio
n. o :107 de 29 de Maio ultimo, interp(}sto por Jorge Tasso da
decisão da dita Thesouraria confirmando a da Inspcctoria da
Alfandeg-ada cidade do Recife, que deixou de acl'itar o
lanço oflerecido pelo recorrente no leilão de 200 caixas com
kerosene, postas em praça por não terem sido despachadas no
prazo de 30 dias depois de vencido o deposito, e que o
mesmo Tribunal:
Considerando que, não se tendo aceito· o lanço do recorrente, nem estando consummada a arrematação, f'Oi a mercadoria de que se trata novamente posta em praça, ap:·cs<mtando-sc então o dono, requerendo o respeetivo despacho, que se
effectuou, sendo pagos os direitos devidos;
Considerando que neste caso não podia continuar a praça,
como é expresso no art. 302 do Regulamento de 19 de Setembro rle :1.860 :
Resolveu negar provimento ao recurso e con!Jrmar a. decisão recorrida.

Gaspar Silt>eira 1liartins.
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N.

813.-FAZENDA.-E~llJ

DE NOVEMBRO DE 1878.

E' admis•i•el a . tran>ferencia de cautelas dos~ Montes de Soccorro, por
meio de en~os'so, devendo, porém, ser reconheé1uà- a firma do mutuario

endossante.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 13
de NovemLro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para o fazer cons"tar ao
conselho 11scal da Caixa Economica c :\Ionte de Soccorro
dessa província, em solur:ão á consulta por ellc feita no
otlicio que acompanhou o de V. Ex., n. 0 75 de t6 de Setembro :!ltirno, que pódc ser adrniltida a tr<msfo·renda das rautelas do dito ~Ionte de Soccorro por meio de endusso completo
ou incompleto; sendo, porém, em qualquer caso reconhecida
a firma do mutuario endossante.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Sih·eim Martins.- A' S.
Ex. o Sr. Presidente da Província de Prrnambuco.

N. 8l!J,.- FAZENDA.-EM 13 DE

NOVE~mno

DE 1878.

Declan, indeFerindo o requerimento do ex-Thcsoureiro da Alfandega de Santos, 'JUe a senter.ça que absolveu da responsabilidade.criminal pelo roubo
perpetrado no cofre a seu cargo, não o de;obriga de indemnizu1· a Fazenda
Nacio.nal da importancia roubada.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-H.io de Janeiro em
:1.3 de Novembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thcsouro Naciom1l, declara ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província de S. Paulo, em resposta ao seu officio
n. o H7 de 30 de Outubro ultimo, que bem procedeu indeferindo o requerimento ci.o ex-Thesoureiro da Alfandega da
cidade de Santos, Antonio Eustaquio Larg~cha, em que pedia que a mesma Thesouraria sebrestivesse em qualquer procedimento contra elle ; visto que a sentença que o absolveu
livrou-o da responsabilidade cnminal em que incorrera como
indiciado no crime de roubo perpetrado no cofre daqu~lla
Alfandega a Hl de Fevereiro de i877, mas não o desobrig-a
da responsabilidade civil, pela qual, como guarda dos dinheiro~ recolhidos ao Jilo cofre, deve indemnizar a Fazenda
.Naci:mal da irnportan-c.ia roubada, salvo provando que conservuva neJJe taes dinheiros com lotla a seguran~a possível, pro,.;.~ <1uc, a!i~;s, dn-cr:•produzir L'lll lcmp.o e Jogar eompeknte~.
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Não púde, porém, ser approvado o seu acto ordennn!lo á
Alfandega que marcnsse novo prazo ao rPsponsavel pnra
sritisfazer a importancia do damno causado á Fnzenda Nacio
na!, sob pena de proseguir-se nos termos da execução,
porquanto:
1. 0 , a concessão desse pr.no importa moratoria, que, em
regra só ao Thesouro Nacional compete, e que neste caso
nem mesmo elle podia conceder ao ex-Thesoureiro, em face
do art. 43 da Lei de 28 de Outubro de 1848.
2. o, a execução intentada contra o responsavel não. podia
ficar suspensa, ainda no caso de concessão de moratorra pelo
Thesouro, como se acha declarado por diver~as ord;'ns, entr~
ella~ a de 13 de Julho de 1853; rnas antes prosegmr como e
e~ pres"o no Repimento de 3 de Setemhro de 1627, C. 79,
Ord. L." 2. 0 , Tit. ã2, § 10. r, InstrJIC<:Õe> de 31 de Janeiro
de 18iíl, art. 26, prosecuçiio qut- o Sr. Inspector deve recommendar terminantemente, o Procurador Fiscal.

Gaspar Silreira 1llartins.

N. 815.- JUSTIÇA.- EM 13

DE NOVEliBllO DE

1878.

Declara que, par.> exacução das sent~nças proferidas pelos Juizes de Paz,
bastam simples mandados, c que, --eni caso d~ duvida, deve ri o Juiz
d~ Paz peJir inslrucçõcs ao Juiz d3 Direito, na fórma da lei.

2. • Secção.- Ministcrio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro, 13 de Novembro de 1878.
Em resposta ao officio de 1 do corrente, declaro a Vm. que,
para execução das sentenças proferidas pelos Juizes de Paz,
bastam simples mandados, como é expresso no art. 63 § 7. o
do Decreto n." ~824: de 22 de Novembro de t8il e Aviso n.o 353
de 26 de Setembro de 1872.
E por esta occasião cal1e-me ob,ervar que, em casos de
duvidas, de v crú Vm. pedir instrucções ao Juiz de Direito,
na conrormidade do art. 46 § 9. o do Co digo do Processo
Criminal.
Deus Guarde a Vm.-Ln{ayPlte Rodrigues Pereira.- A
-Sr. Juiz ele Pa:~ do 1. o districto da parochia de Santa An ~;R-,_
~?"'~""'
li,., 1,I
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N. 8!6.- JUSTIÇA.- EM i3

DE NOVEMBRO DE

1878.

Declara o que deve ser admittido a regi;tro na J.!'nta Co'!lmercial da
COrte.

2.• Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiça. -Rio de
J:meiro, 13 de Novembro de :1.878.
Em officio de 25 de Outubro proximo findo consultou
V. S. se devem ser admittidos ao registro :
i o O contracto de sociedade composta de dous socios que
adoptaram a mesma firma de outra já liquidada por morte do
soeio principal, e da qual fazia parte um individuo, cujo
nome não figura na nova sociedade, succe>sora da antiga.
2. o Os contractos firmados por procuradores, que não exhibem proeu!'açào.
Em respo:;ta declaro que os casos propostos não se acham
comprehendidos nas excepções firmadas pelo Aviso de ti de
.Junho ultimo, constante da cópia inclusa : e portanto, nada
impede o registro dos referidos contractos.
Deus Guarde a V. S.- Lafayette Rodrigues Pereim.- Ao
Sr. Presidente da Junta Commercial da Côrte.

N. 817.- JuSTIÇA.- E~1 13

DE NOVEMBRO DE

1878.

Não sendo impugnada pela Presidencia a parte de doente dada pelo J_t:!z
<!e Direito, entende-se justificado o impedimento.

~.· Secção.-Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio de
Janeiro, 1::1 de Novembro de 1878.

111m. e Exm. Sr.- Com referencia aos officios de 8 e 31
do mez Hndo declaro a V. Ex. que p:ide expedir ordem á
Thesoura"ria de Fazenda para ser p~go ao Juiz de Direito José
Ferreira de Mello o ordenado relattvo ao tempo em que esteve
fóra do exercício com parte de doente, visto não ter sido ella
impugnada por essa Presidencia, que assim considerou justificado o impedimento.
Deus Guarde a V. Ex.-Laíayette .Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.
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N. 8:18.-JUSTIÇA.-

E~l

:14,

DE NOVEliBRO DE

:1878.

Remctte cópia dos arts. 213 e !087 do Codigo Civil Portuguez e chama
·
a attenção sobre ell8s.

Circul2r.- 2.• Secção.-1\linisterio dos Negocios da Justiça.- Rio de Janeiro, f!J, de Novembro de 1878."
111m. e Exm. Sr.- No intuito de evitar a reproducção de
duvidas, recommendo a V. Ex. que chame a attenção dos Tribunaes e Juizes dessa província para o novíssimo Codigo
Civil Portug-uez, arts. 213 e 1087, constantes da cópia inclusa,
ácerca do cumprimento de cartas rogatorias expedidas para
o Reino de Portugal. ·
----- ·
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira .
•lfutatis mutandis aos Tribunaes e Juizes da Cõrte.
Cópia dos art~. 213 e 108.,- do Codigo Civil
Portu,;;uez, a que se refere o presente aviso.

Art 213. Os documrntos escriptos em lingua e:'trangeira
só podorão ser attendidos quando vierem aeompanhados de
traducçiio authenticada peln Consul da nnção re~pectiva; e, se
esses documentos forem expedidos por autoridades e;;tr<~n
geiras, só terão validade quando estiverem visados pelo funccionario diplomntico ou consular portug-uez na respectiva nação, e reconhecida a assignatura deste no .Yiinisterio dos Negocios Estrangeiros.
Parag-rapho unico. Se no reino niio houver Consul da
respectiva nação. o docum.cnto será traduzido por peritos.
Art. 1087. As sentenças proferidas por Tribunaes estrangeiros, a que se refere o art. :31 do Corligo Civil, não serão
r.xeqniveis no Reino sem estarem revistas e conllrmadas por
uma àas Helações, com audienria das partes interessadas e do
Ministerio Publico, salvo quando outra cousa estiver estipulada em tratados.
Parag-rapho uni co. Para esta revisão c confirma~ão, é
compctente.a Rdoção do digtricto em que o réo tiver domicilio,
ou em que estiverem situados os bens, se o réo não tiver
domicilio no Ueino.

GOS

DECISÕES DO GOVERNO.

N. 819.-JtJSTIÇA.- EM H

DE NOVEMBRO DE

:1.878.

Declara que o su'cce~sor de um Tabelliã~ de notas não póde, sob pretexto
algum, eximir-se do pagamc~io- da terça parte do respectivo officio.

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro, ilJ, de Novembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Com o officio de 30 de Outubro ultimo
transmittiu V. Ex. o requerimento em que o Bacharel Antonio Annes Jacome Pires pede dispensa do pagamento da terça
parte do officio de Tabellião de notas, que elle exerce nessa
capital, na qualidade de successor do serventuario vitalicio.
Declaro a V. Ex. que, comqu~nto, pelo art.. 2." do Decreto
n. o 129~ de i6 de Dezembro de 1853, a falta de outro meio de
subsistencia seja condição para se conceJer a terra parte dos
rendimentos do ollicio ao serventuario impossibilitado de
continuar no exercicio, é todavia certo que, quando o governo,
verilicada aquella condição, estabel~ce o indicado pagamento
ao substituído, torna-se irrevogavel este onus, do qual não
póde, sob pretexto alg•1m, eximir-se o substituto sem incorrer
na perda da serventia do oflicio, como é expresso no art. 3. o
do Decreto n." 4,683 de 27 de Janeiro de 1871.
O que V. Ex. fará con~tar ao sobredito Bacharel, cuja
petição é indeferida por despacho desta data.
Deus Guarde a V. Ex.- Lri{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 820.-FAZENDA.-

E~l

:l.!J:

DE NOVE)HlRO DE

1878.

M:mJa cumprir o decreto que pro roga a sus'pensão da cobrança Jo imposto
do gado >accum elanigero importado no lmperio.
---

:Ministerio dos Negocios da Fazenda. -Rio de Janeiro em H
de Novembro de !878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do l'ribunnl do Thesour•> Nacional, transmitte aos 8rs. Inspectores das. Thesourarias de Fawnda, para que tenha a devida execução, o
Decreto. n. • 7077 de! 9 do corrente, constante da cópia junta,
proro~ando p:.>r mais um anno as disposir;ões do~ decretos
que suspenderam a cobrança dos direitos de consumo do
gado vaccum e laHigero imiJortado no Imperio.

Gaspar Silreim l)Jartins.

ôU\J

DELlSÜE.S Lü ;;()~ E1L'iU.

X. 821 . -FAZE.\" DA.- E}r H

DE NovE~mno DE

18i8.

Trata de um recurso sobre multa de direitos crn do!Jro por dilfcrcnc;·a de
qualidade, em um tlCSi>acho de freios.

1\!inisterio dos Negocias da Fnzenda . - Hio de Jnneiro em

H de Novemllro ce itsí8.

Gasp~r Sil\•eir~ i\Iattins, Prc;;idnnte do Trilmn~I do Thesonro

1'\acion::~l,

comrnuniea ao Sr. lnspector da Thesnurttri:! J,~
Fazenda da Provineia da Bahia quo foi presente ao mesmo
Tribunal o recurso de rel•bta transmit:ido com o seu otlicio
n." 99 de 28 de Setembro de 18i7, interposto por Antonio
Lopes da Silva & C.• do despacho da !nspectoria da Alfandega da dita província, que obrig-ou-os a pagar direitas
em dobro pela dill'crença de qualidade encontrada em uma
raixa que submetter11rn a desp;tcüo pela nota n. o J:J34 de !8
de Dezembro de 1876 como contendo 2i6 fl'eios de ferro
~implesmente limado, partl png:Jr a taxn de aoo réis; wriJicando->~, cnt.ret:Jnlo, na confen·ncia da sahidil 156 liu:~dos.
-108 polidos, da taxn de 600 r(~is, e 12 cora r:nfeitl'S de met:l
JH'nlcndo, da de í20 réis cada um, e fJUC o mesmo Trilmnal:
Considernndo que n'galnrmente foram computados os direitosaddicionnes p:~ra se impôr a multa de direitos em dobto;
Cunsidernndo lJUe n:io forMn preteridas as formalidndes
e~sencines. nem se verilicou qualquer das hypotheses prevtstas no art. í64, § 1.", dJ Regulamento de 19 de Setembro
de 1860:
Besoh'eu nfio tomnr conhecimento do recurso de que se
trata, e confirmar a decisüo recorrida.
Gaspar Silreira llfartins.

N. 822.-AGRICULTURA, COrrl:\fERClO E OBRAS PUBLICAS.
-EM :f.1. DE NOVEMDUO DE 1878.
Indeferindo a reclamação da Companhia da estrada de ferro da Bahia a
S. Francisco sobre a restituição de direitos de importa!}ão, que pagou
desde :!Si :I a i8ií.
·

N. 21. -- 1. a Seccão.- Directoria das Obras Publicas.1\finisterio dos .Negodos da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.-Rio de Janeiro em 14 de Novembro de 18i8.

~

-·~ai~,
O..\_\)\

111m. eExm. Sr.-Com o officio de V. Ex. de 26 de J.
ultimo, veiu a reclamnção da Companhia da estrada _(}e'·f~~,
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tia Bahia a S. Francisco, so!Jre direitos de importa~ão, pagos
tiesde i87i a 1877, p13lo material recebido na Europa para o
custeio da mesma estrada, na importancia de dez contos tremntos sessenta e um mil seiscentos trinta e quatro réis
( 10:3616634,).
Tendo sido essa reclamação enviada ao ?.Iinisterio da Fazenda,
para que a respeito resolvesse como fosse de direito, communicou-me este, em Aviso de 30 de Outubro proximo passado,
que a referida conpanhia não tem tiireito á restit.uição pedidn,
por ter expirado o prazo de 10 anno.; mencionado na clausula
8. • do Decreto n.o 1299 de 19 de Dezembro de 1853, corno
V. Ex. verá das cópias juntas, que lhe transmitto para seu
conhecimento e para que de tudo dê sciencia á mencionada
companhia.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimlní.- Sr. Prl'sidentc da Prnvincin d~ Bahia.

~- 823.-AGRICULTURA, COí\IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-E:\1 14, DE XOVD!BRO DE 1878.
Declara que nada mais ha a deferir itceroa u.t cJn;crvação de calçamento da
ponte da Boa-Vista, em Pernambuco.

~. 18.-t.• Seccão.- Directoria das Obras Publiens.l\linistcrio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.-Rio de .Janeiro em H de .Xovembro de i878.

illm. e E:un. Sr.-Aecns;mi!:l" r:)eC.lirncn'" tio officio de

v.

E:.::.,

ll o
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u:· U!ll

requerimento ~~m qu~ o ~:rr n ~e da Comp:mltia ferre-carril
tiessa proviucia ret;orr:~ b Liecisii.; C0'1't:nt:~ do Aviso t;esle
Ministerio ~~~ 29 de .\uril do c:Ji'i'<~nte anno, úcerr:::t da conservução do calçamento du pont:) lia Boa-Vi·ta; tleetaeo-ihe, f:.a:·a
que faça cunslar n~J c1í~n g·er ..·ntc, qnc, ú vista :1o \l~;e foi re::ol~
vido pe::J citado Avi,;o tle ::!9 de Abril, nada mais !Jc~ que
deferir sobre esta awteria.
Deus Guarrle a V. E:.::. -.lot"io Lins Vi•?ira Cansansilo r[,. Si?limbü.-Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

till

::'\. 8::!!L-FAZENDA.11 roroga

E~I

J.:i

DE 1\0VE~IBHO DE

18í8.

o prazo marcado ·para a sul>stituiç~o, sem desconto, das notas tle
200$000, da 4.a estampa.
·---

l\linistcrio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em
15 de Novembro de !878.
G~spar Silveira Martins,
~ouro Nacional, communica

Presidente do Tribunal do Theaos Srs. Jnspectnres d~s Thesourarias de Fnenda que foi espaç:Hlo até JÜ de Junho do anno
proxiruo futuro o prazo ma rendo. para a substituição, sem
de~r.onto, das uotas do Yaltll' ue iOOi:iOOO, da {j,. a m:tnmpa.
Gaspar Silrrini Jlartins.

N

s:m.- FAZENDA.-- E~x

1;;

DE :xov:;~xllno DE

18i8.

A;1prOY:t. :\ li~('nra cont·edida a n1n F.scríplur.uio da Thes;ouraria d.J Pcrnamhnro para ir tomar asscn!:<• na .\s~H.Hnblêa ProYincial do• Ceara.

l\Iiüister:o dos l'íegor.ios da Fozenda.- Tiio de Janeiro em

!5 de Novembro de 18i8.

Gaspar Silveira·M~rtins, Presidente do Tribunal do Thesouro Naeional, communica ao Sr. Inspcctor da Tllesounria
de Fazenda da Província de Pernambuco, em r:>snosta ao seu
olllcio n.o 207 de 't8 de Outubro ultimo, que ficá approvado
o acto da Presideecia concC)dendo, ele conformidade com a
Ordem n. o !72 de :ZfJ, de Abril de 1863, permissão ao 1. 0 Escripturario da mesma Thcsouraria João l\Jendes Pereiro, para
ir tomar parte nos trabalhos da Assem!Jiéa Legislath·a da
i'roYincia do Ceará, da qual é membro.
Gaspar Silveim fr.Iartins.

I\. 826.- FAZEi\"DA.- EM)ii

DE 1\0\"E)iBUO DE

:1878.

Autoriza o arrendamento a Polibco Bodrigues F'erilailtles das fazendas
nacionaes do Piauhy .

.Ministerio tlos Xer.;ocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em

J ii de i\"ovemhro de 18i8.
Sin·a~se
•":lr~()

r,

Y. S. mandar l:~nar í1:1 JJin:ctorin fi era I n seu
· dr· arrrnr1~mcntn rh;; f;,zr-nrl~~ p;,,•ion:~P"

,·nntr~r-fr\

DEGISÜES DO GOYEUXO.

de ereação de gado na Província do Piauhy, feito entre o
Governo Impe(al e Polibco Hodrigues "Fcrnnndes, de conformidade com ns clausulas inclusas, nssignadas pelo Con;;elheiro Official-l\Iaior da Secretaria de .Estado deste Mintsterio.
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira Martins.- Sr.
Conselheiro Director Geral do Contem:ioso.

N. 8:27.- FAZE:\'DA.-:Approva o acto ·da Thesouraria do

E~I

15

DE NOVEMBRO DE

~[aranhão

18i8.

que extinguiu duas Collecto-

rias, passando para outras o respectiYo expediente, e elcvantlo a porcent:rgom destas.

Ministerio dbs Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
15 de Novembro de :1.878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunnl do Thesouro Nacional,.communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província do Maranhão que, á vista das razões
expostas em seu officio n. o HO de 10 de Setembro ultimo,
fica approvada a deliberação que tomou em sessão da Junta
de extinguir as Collectorias das Rendas Geraes das villas
de Tutoya e de Loreto, passando o expedit·nte desta para a
do Mirador e o daquella para a das Barreirinhas ; e bem
assim de elevar a commissão dos empregados da primeira
destas duas Collectorias de 25 a 30% e a dos da segunda de
20 a 30 °/o.

Gaspct1' Silveira Martins.

N.828.- JUSTIÇA.- EM Hj

DE l\"OVEliBRO DE

:1.878.

Declara como se deve proceder quando não ha quem queira servir, mesmo
interinamente, o officio de Escrivão dó ~.
(!..• Secção.- Ministerio dos Negocias da Justiça.- Rio de
Janeiro em :1.5 de Novembro de :1.878.

Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio n.o 75, de :l9 do
mez passado, declaro a V. Ex. que, por falta de verba na Lei
do or·.amento, não se pódc abonar gratificação alguma ao Escrivão do Jury do termo Lla capital dessa provincia, cumpriu-
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do que, na falta ~bsolnta de quem queira servir o officio, mesmo interinamente, e emquanto outra cousa não resolver o
Pode!" Le~islativo, se oiJsene n providencia adoptada p:;lo
Aviso n. o 445 de 9 de Dezembro de 1857, e j:i recommendada
pnra casos iuenticos pelos Avbos n.o ~5 lle ':!4 de Janeiro de
:1.871 e n.o H de í de Janeiro de i875.
D(lUS Guarde a V. Ex.- Ln{ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. P;esidcnte da Província da Parahyba.

N. 829,-FAZE:'i'D.\..- E)I iG

DE XOVEliBRO

DE

1878 .

.~s loterias concedidas em faYor de corporações, cujo lim principal é a instr-ucÇiio publica, embora entretenham escolas, não estão isentas do im·
posto de 20 %. '

l'ilinisterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
:1.6 de ::\ovembro de !878.
Illm. c Exm. Sr.- Communico a V. Ex., p~ra o fazer constar á Directoria do Instituto Archeologic~ e Geographico Pernamlmcanoj que niio póde ser attcndido o pedido que f~z em
ollicio ue 4 de Outubro ultimo. de Si)rem declar;~das ÍSC'l1·
tas do imposto de 20% as lotérias em beneficio do mesmo
Instituto; visto não aproveitar-lhe o favor decretado no
art. :1:~, § 2. o, da Lei n.o 26í0 de 2:2 de Sete1pbro de 1875, porque o seu tlm principal não é a instrucção publica, embora
entretenha duas ou tres a ;dr1s, e indirectamente a favore('a e
anime pelos exames e inve8tignções historie-as a que se destina, e que fazilm o seu principal c exclusivo objecto, nos
termos dos respectivos estatutos.
Deus Guarde a V. E;(.- Gaspar Silveira 11lartins . - A' S.
Ex. o Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 830.-AGIUCULTU!U, COl\IMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-A \'ISO DE 16 DE :\"0\"E~IBRO DE its78.
Fixa. a grati!lcação mensal de V.i.,)OOO para os'Professorcs da i, as letras nas.

colonias do Estado, e permitte-lhes exigir uma retribuição dos alumnos
que frequentam as escolas.

N. 92.-3. a Secção.-Dircctoria da .Agriculturn.-:\finistcrio
dos Neg-ocios da Agricultura, C0mmcrcio c Obras Pubiicns.Hlo ele Janeiro, i6 de ~ovemlJro de i8í8.
Illm. e Exm. Sr.- Convindo que niio continuem a ser ahonJdos os vcnci:ucntns r;ue aetnalmcnt1~ percebem os l'rofes-

()14

sorcs de 1.'' letras nas colonias do Estado, Lenho determinado
que sejnm convertidos na grali!ieação mensal de 1515()00, além .
Lia qual poderão os mesmos Professores exig-ir uma retribui(;iío dos alumn,,s fJUCJ frequentarem as respectivas escolas.
Nesla con~·ormidacl>J expeça V. Ex. as ordens necessarias relativamente a s d'essa província, tendo por muito rccommendada a sua immediata execução.
Deus Guarde a V. Ex.-Joff? Lins Vieim Cansansão de Siuimbü.-Sr. Presidente da Província do Paraná.

N. 831.-,\GIUCGLTüHA, COmiEHCIO E OBIL\.S PUBLICAS.
- E:\1 f(j DE XOí"E~lDHO DS 18i8.
Indefere o rcen;·s•1 interposto jlc1o Bartio de Inda!atul.Ja c outros ::ccionistas da antiga C_~!.np~nhia. Paulista de Juutliahy {t Campinas, contra o
contracto de !:1 de

Jti-;lrl-O

~-Ie fõíi.

X. 28.-l.• Secção.- Dircctorh das o:m;sPuL!icns.Minislerio dos l'\egocios da Agricultu.r~, Commercio c Ol.Jras
Publicas.- Rio de Jan<;iro em :Hi de NO\'ernbro tle 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para seu conhecimento c os devidos effeitos, que foi indeferido pela I wperial
Hesoluç~o ue Consulta da Secção dos Segocios do Imperio do
Conselho dG Estado de 26 de Outubro proximo passado, o reeurso que o Baruo de Indniat.uba e ouLros accionistas da antiga Comp·mhia • Pnulista de Jundi:ll1y a Campinas • J hoje
• Companhia Paulista das Estradas d'Oóste • interpozcram do
despacho pelo qual essa Presidencia indeferiu o requerimento
por elles apr~scnta:lo ccníra o contraeto de 12 de Junho
1lc> 18i7, ;-isto que, n~o tendo o Governo lm per in I concorrido
para essa estrada com subsidio ou garantia de juros, nem de
IJUalqner modo tomado parte na sua construcç!io, não pódc
conceder recurso, c menos :linda dnr-lhe provimento com o
1im de annullar o contracto feito por virtude de :mtorizaç5o
de lei dessa provincin ; e niío ser applica H: I :\s dl,cisões das
Presidcncias de pro\"incin a disposição do nrl. 41} do Hegulamento de i} de Fevereiro de 1815 aos nc.~·ocios provinciaes
propriamente ditos.
Deus Gnaríle n Y. Ex.-Jo.-io Lins Vieim Crmsansão deSinimbú .-Sr. Presidente da Provinci;:~ rlc S. Paulo.
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N. 832. -FAZEXDA.- Ei\1 18

DE XOYE:'t!BRO DE

i8i8.

As carrua:;ens-uotequins de,·cm pagar a taxa fixa de 3SSOOO.

~Iinisterio dos .N egocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
i8 de Novembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores llas Thesourarias de Fnenda, para os devi1os em~itos, que tkam equiparados a kio.sques, que vendem bebidas alcoholica~. as car-ruagens-botequins, para pagarem a taxa fixa rlc 38~000 da t~bella
E, mandada observar pelo Decreto n.• G980 de ~O de Julho
do corrente anno.

Gaspil1' Silreira 11Jm·tins .

.X. 83:3.-AGHfCCLTCHA, CO~D!E!\CIO E OHll.\.S PCHUC.\S..E)I 18 DE :\OYE~·~BlW DE 18i8.
Declara que a elcração a seis mcics <lo pr.tzo de trcs primitivamente fixado
para a ~:ttricuta d~}ngcnuos e para as ~rcrba<.:Ões con~tantes do Decreto
n.o 4S:l:i de Í:O cfe-DcT.Cm-bto de t8íl, ·não pude ser extcnsira a factos P:ra
ticat.los anteriormente á promul~açãó dos Decretos 11.os Gnfiü e G9ü'l tle 8
de Julho do corrente anno .

.N. 10- 2. • Sec~ão.- Directoria da Agricultura.--; Illinisteriu dos Xegocios da AgTieultnra, Conimercio e Obras Publicas.
- Hio d,1 Janeiro em 18 de Novembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Em Ad>o llc '2':"h!r Agostn p;-oxi:no pnssado sulJn1ettcu \r. Ex. à detis;:~, c;e~:e ll!ini:::~cl io ;J se~/liinte
dnvida plOIJ!JSl\1 pt~!o CfJl!c:·to~· d::~ ncnd::S C'·s·:~C:'i :]t! n1,; :::"ipio

d~: B:l1Ta-?l~<lHS3: s,; .JS dis~:(·si:.·õ~s

dus

]);'e!·e~o:;

n. 05 69G5

e 6JJ7 tl\..• 8 de .Julho ~}o correi1~~~ [n!:1o :~tn :1:1:.~i:::~.·c~~ ~.c~: scniJOres qtlC deixnrn,1! d1~ dar á :n,,;;·i~:; 1a <~l\1 -d-.·\-i<!G te:npn os
Hlh( s Ii·\·res de lnnlber eg ravn, r.OHl!.: liqt:e!!c ..; qne ro:•.1prannn
t•seraros e ll~i') 1L:('l'll~:~~ G1Jp~n·l!~i1a~~:~Lte, :H t~C<~!ttr:1t•;-w_s can:-:.tl:> neeJ\::o 11. 0 ti8 ..;5 de i du Dt~ZOl!I!JrO de lHji.
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Consequentcmcntc as matriculas e averhações realizadas
depois de findo o· primitivo prazo de tres mezes, quér os infractores hajam sido multados quér não, e antes da publicação
dos n()VOS decretos, devem ser respeitadas, visto como, constituindo actos con~ummados e perfeitos, não podem ser invalidadas, por disposições posteriores as que lhes deram origem,
aproveitando, no emtanto, os mesmos decretos aos senhores
que, tendo deixado de cumprir as obrir;açõessupra mencionadas, dentro do primitivo prazo, o puderem fazer dentro do
novo, por não exceder ainda de seis mezes o prazo dec0rrido
entre as datas das occurrencias a que se referem os arts. 21
e 31 doRegulnmento de i de Dezembro de :187! e art. 1. 0 do
Decreto n. o 4960 de 8 de Maio de !872 e o ultimo dia do prazo
fixado para a communica<;ão dellas á estação fiscal competente.
Deste modo fica tambem respondillo outro aviso que V. Ex:.
dignou-se endereçar-me em data de 28 de Agosto ultimo.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.-A' S. Ex. o Sr. Gaspar Silveira Martins.

N.834.- AGRICULTURA, COM:MERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM :18 DE NOv::;:~mRO DE i878.
Declara q~e ao Juiz commissario compete fazer estimar por arbitros os limites dos terrenos possuidos, nos processos de mediçio, para, após a verificação rlc tacs limites, ser calcnlada pelo Agrimensor a :ire a ncllcs con.
tida e medida esta área. na forma do a!'L 4> do Regulamento de 30 de
J anciro de iSjL

N. 3.- 2. a Sccç.ãu.- Directoria da Agricultura.- Minis·
terio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.-Uio de Janeiro em i8 de Novembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.- Ao Governo Imperial recorreram llita
Maria Pereira, José Palhana Martins e outros da jecisão proferida pela Pt·esidencia dessa província, em data de 2 de Março do corrente anno, no processo de legitimação de' t~rras
procedido a requerimento de João Luiz Vieira, no Jogar <Ienominado Serra da Mortandade.
Ouvido o Conselheiro Procurador da Corôa, Soberania c
Fazenda Nacional, e :::onsiderando;
i. o Que no processo da medição dos indicados terrenos não
foram respeitadas as prescripções Iegaes:
2. 0 Que o .Juiz. Commissario respectivo deixou de fazer estimar por arbitras os limites dos terrenos possuídos, para,
:q1ós a verillcneão de tacs limites, ser calcula:la pelo Agrimen~or ~. ürrn m·ll~·o: contirln r• c·m:rpl'tcntr•m<mtr> mcdid:J e~l[: :h·:•
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na fórma do art. 4í do Regulamento que baixou com o Decreto
n. o 1318 de 30 de .T<meiro de 185ft: ;
3. o Que do pro::esso de medi<:;ão se evidencia que o dito
Agrimensor não só culculou a úrea, como tambem marcou os
·limites, exercendo assim atLribuições da exclusiva competencia dos arbitras.
Decluro a V. Ex., em resposta ao seu oflicio de 13 de Março
proximo passado n. o 37, ú ·que acompanharam os autos, que
agora devolvo, relutivos ao negocio de que se trata, que o
Governo Imperial, ú vista das razões expostas, resolve dar
provimento ao menciouo,do recurso, e considerar nulla a
medição procedida na Serra da Mortandade, pelo Juiz commissario do município de Lages, cabendo, entretanto, á quem
de direito fôr, a faculdatle tlu intentar novo processo, no qual,
para os etfi~itos Iegaes, deverão ser restrictamente observadas
as disposições do Regulamento que baixou com o Decreto
n.• i:H8 de :lO de Janeiro de 185ft: para execução da Lei n. o 601
tle 18 de Setembro de 1850.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieim Cansansiià de Sinimbú.- Sr. Presidente- da Província de Santa Catharina.

N. 835.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM i8 DE NOVEl\lnll.O DE 1878.
Dcclar:> que as;vcntlas Je terras de 'luc tratam os arts. 21 c 39 tio Decreto
n. 0 5G55 de 30 de Junliõ. de 187>, deverão correr pela Secretaria da
província, c as t.lc <JUC tratam os arts. 32 c 33 tio m~smo decreto, seja
em hasta publica ou por qualquer outro meio, pela Thesouraría de
Fazenda.

N. 3.-· 2.' Secr:iío.- Directoria da Agriculturn.-1\finisierio
dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.Rio de Janeiro em :l8 de Novembro de 1.878.

Illm. e Exm .. Sr.-Em officio de 26 de ~ovembro do anno
proximo passado, a Thesouraria de Fazenda dessa provincla,
por intermrdio de V. Ex., ~uscitou a duvida de caber ou não
ú mesma Hrpartição a expedição dos títulos de venda de terras
publicas a quB se referem os arts. 26 e 27 das Instrucções
que baixaram ·com o Decreto n.o 5655 de 30 de Junho de
187'1.
Ouvido sobre a matcrin o Conoclheiro Procurador da Corôa,
Soberania e F:-~zenda NacionaL declaro a V. Ex., para os fins
conv-eniente:;, que, sendo manifesta a distincção estabelecida
..
~as ciladas ia~l.n~ef;_ões .cn!rc v~ndas_a prazo e as ~[uc_se
"A ~yl AI
hzarem com umneuo a Y!Sta; e obvJO que as pnme
~ts ~~ v ·' fii ,
de que tratam os arts. 21 o 39, deverão correr pela ~~~
da província, que expedirú os competentes tit ~"\@ér o
Decisões t.le 1878.
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provisorio, quér o définitivo de tr;msferencia de domínio,
depois de satisfeita pelo comprador a ultima prestação do contracto, fazend'l a Presidencia, neste caso, a necessaria communicaçiio, na fórr:1a do arL i6, para ser o mesmo comprador
deLitado pelo valor dos iotes ; e que <lS segundas, ::ts de que
cogitam os arts. 32 e 33 das indicadas instrucções, seja em
hasta publica ou por qualquer outro meio, deverão effectuarse na Thesouraria de Fazenda, incumbindo a esta a expedição
dos respectivos titulos.
Deus Guarde a V. Ex.-Jotio Lins }'ieiraCansaasão de Sinimbú.-Sr. Presidente da Província qo Pará.

N. 836.-JUSTIÇA.- E~I i9

DE l'iOVE~!BRO DE

i878.

Os vencimontos do• empregados do Ministario d:. Justiça, <juc f,-.lt"m em
raiiO-dc Sçr\'Íço publico, rcguta.m .. ~e potas mcsmas·d.isPosições applicavcis
no Ministerio ;lo. r 4~C~Hl<i..

Ministerio dos Negocias díl Justiça.- R!c de Janeiro, i9 de
Novembro de.i878.

<!

Il!m. o Exm. e Sr.- Em resposta ao Aviso de 7 do corrente,
declaro a V. Ex. que é applicavel ::os empregados do l\1inistcr!o
da Justiça a doutrina das Circulares de 21 de Junho de i8t)J.,
i6 de Novembro de i866, 7 de Março de i8i7 e Aviso de i2 C:~
Dezembro de i872, como já foi decidido em Aviso de 6 r:e
Junho de !87·7, ao qual se refere a Ordem n. • 236 de 2i c\ o
dito mez e anno.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigves Pereira.- }lo
Exm. Sr. Gaspar Silveira Martins.

N .837 . - JUSTIÇA.- EM i9

DE

NOVEMBRO

DE

1878.

D~clara quo o acórdão nas Relações deve ser redigido cor.. forme o venci·
do; e, quaÕ:do.surjam dÚ~idas, prevalecer:i o voto da c1aioria.

2.• Secção.- :Ministerio dos Negocias da Justiça. -Rio de
Janeiro, f9 de Novembro de i878.

Illm. e Exm. Sr.- Em officio n.o 1.090 de 7 elo corrent~ o
Presidente da Relação dessa província consultou se é licito <I O
Juiz relator, vencido na decisão de um feito, declarar em seu
voto que não responde pela redacção do acórdão por clle escripto.
,
.
..
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Em resposta L1edaro a V. Ex. que o acórdão devtõ ser redigido conforme o vencido· e, quando surjam daviõas sobre a
redaCf~ão, prevalecerá O VOtO da malor!a, podendo O J1!iZ divergente resalvar a sua opinião, por quanto não :!a iei que
isso prohiba, •J antes é certo que, se o magistrado tem a fawldade de :tssignar-se vencido, quanto ao fundo, coo igual
rnão lhe é permittido f:!zel-o, quanto á fórma.
Deus Gu:ude a V. Ex.- .IA(ayetíe Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Provincia da Bahia.

N. 838 .. - JUSTIÇA.-

E~l

i9

DE NOVEMBRO DE

:1.878 ..

Appro,-a o n.cto do Presi~ente da Província do ll.io Grándc do Norté
demittindo um aJjunto dG .Promotor, por accumulação de. func;•!es.

2." Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiç:1.- Hio de
Janeiro, 1.9 de Novembro de_ 1878.

Illm. e Exm. Sr.- Em Ófficio n. o 4 de 22 do mez proximo
findo, cor:lmc:nicou V. Ex. que, considerando ineo;np::tiveis
as funcções t;e adjunto de Promoto!' ào termo de Goi·:l:::J.inha,
comarca :ie Canguaretama. com as de Escrivão das Co:iectorias geral e provincial do 'mesmo termo. demittL: de eargo
de adjunto o t:idadiio José Nabor de Azevedo Soares, 1:uc :1s
ac::umlilaYa.
Em resposta declaro a V. Ex. que approvo a sua <l2cisão
por ser applicavel ao caso a doutrina consagrada no Aviso
n." 89 de 1 de Junho d8 18lJ.7.
Deus Gmr1le a V. Ex.- La.(ayette Rodrigue.~ Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Rio Grande do Norte.

N. 839.- F·AZENDA.- EM 19

DE ~OVE~iBRO m;

f8i8.

As P residencias Uc proYincia. não podem expedir ordem ás Al!anJcgas parn.
2 cobrauça. dos direitos provi~cioos sem prévia autot:izaç&o lio llinistro

da :Fazenda.

_ .. ··

.

Mini sterio dos Negocios da Fazi~nda.- Hlo <le .;aneiro em
i9 de Novembro de !878.
.
Illm. e Exm. Sr.- Commanico a V. Ex. qü.e não póde
ser 2pprovado o acto dessa Presidencia ordenando á Alfan-
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dega de Corumbá, segundo esta deu conta em officio n. u 9 de
2! de Junho ultimo, que nãe admittisse despacho de exportação de generos nacionaes sem que o Despachante mostrasse
estarem pagos os direitos provinciaes e rnunicipnes ; porque,
além de alterar as disposições do Hegulamento de !9 de Setembro de !860 ácerca do expediente nos despachos de
exportação, foi a referida ordem expedida em opposi(;ão ao
que se acha expressamente determinado no § H do art. H
do mesmo. regv.Iamento, que exige para isso. licença deste
Ministerio, a qual n~o consta ter sido solicitada.
Cumpre, portanto, que V. Ex. faça cessar a mencionada
ordem, e que remetta a este 1\linisterio as leis provinciaes
que crearam taes impostos, afim de serem examinadas pelo
Conselho de Estado.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspat Silveira 111artins.- A' S.
Ex. o Sr. Presidente da Província de Mato Grosso.

N. 840.-FAZENDA.-E:\!20

DE NOVEMBRO DE1878.

Approva a crea~ão de uma Collcctoria comprehcndendo os municipios de
N. S. do Roxario c S. VicrntO.. Pro,·incia <lo nio Grautlc do Sul, c'""à
coi:iiiiüssão de 25 % para os rcspecth·os empregados.

Ministerio dos Negocias da F:1zcnda .-Rio de Janeiro em
20 de Nov·embro de !878 .
. Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, commnnica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda dil Província de S. Pedro do Hio Grande do Sul,
em resposta ao seu olficio n. • i9:i de fO de Oatubro ultimo,
que fica approvada n dclibrra~'i!o que tomou em sessão da
Junta de crear uma Collectoria d'' Hendas Geraes, cujo tcrritorio abrange os municipios de No,;sa Senhora do Hozario c
de S. Vicente; c hem nssim de fixar em 25 °/o a commissão
que compete aos respectiyos empreg-ados.

Gaspar Silveira Martins.
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N. 8U.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM

20

DE NOY.EMBRO DE

:1.878.

Declara que não pó de correr por conta da verba....!Fundo de' emancipação
-a despeza feita pelas Juntas classificadoras com. a impressão.de circu·
lares e retribuição de expressos incumbidos de entregai-as.

N. 27.-2.• Secção.-Directoria da Agricultura.-Ministerio
dos Negocias da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.Rio de Janeiro em 20 de Novembro- de 1878.
I!lm. e Exm. Sr.-Decl:uo a V. Ex., em resposta .ao seu
oflicio de 18 de Setem!Jro proximo passado, a que acompanhou,
por cópia, o da Junta cJassilicadora de escravos do município
de S. João <lo Príncipe, solil:itando a quantia de 2008000, applicada á impressão de circulares e á retrib ui(;ão de expressos
incumbidos da entrega das mesmas circulares aos senhores
de escravos, que semelhante despeza não pôde correr por
conta da verba-Fundo de emancip:H.)iío.
Servindo de base para a classificação a matricula de escravos,
é obvio que nem sempre será necessario ás Juntas dirigiremse a todos os senhores, pedindo-lhes esclarecimentos para o
perfeito desempenho do seus deveres.
Deus Guarde a V. E:;:.-Joiio Lius Vieira Cansansão de Sinimbú.--Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

N. 842.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS .
....- EM 20 DE NOVEMBRO I:lE :1.878. •
Responde á consulta feita pelo Engenheiro em chefe da estrada de ferro de
Porto Alegre á Uruguayana a respeito do pagamento de. 7 °/0 sobre os
vené'iinentos anriuaes dos En;;en!JCiros c demái> pessoal da mesma cs•
trada.

N. 107 .-L a Secção.-Directoria das Obras Publicas.-Mi··
nistnrio dos Negocias da Agricultura, Commerció e Obras
Publicas.- Rio de Janeiro em 20 de Novembro de 1878.
Em resposta ao oficio Ce Vm., n. o 259 ue 29 de Outubro
proximo passado, em que pede providencias ácerca da exip;encia que faz a Alfandega de Porto Alegre, do pagamento
de 5 % sobre o vencimento annual dos Engenheiros e demais
pessoal dessa estrada de ferro, declaro-lhe que as nomeações
para empregos de vencimento annual de duzentos mil réis
para cima, ainda considerados de commissão temporaria,
devem pagar 7 o/o, na fórma do Decreto de 28 de Abril de
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i87i; e que os empregos de rendimento diario pagam sómente 2 "/o ; que nos casos de promoção, remocão ou novos
títulos para continuarem no mesmo emprego, cobram-se as
taxas clevid.as da maioria de vencimentos; qrralqner que tenha
sido o sello p;-oporcional recebido do titulo anterior ; que as
nomeações interinas ou por menos de um anno e as de emprego de vencimento :mnual de 2oonooo pagam i/)000 ; os títulos ou apostillas de remoção ou para continuar no exercicio 2o mesmo emprego, sem melhoramento de vencimdnto,
200 réis, conforme o art. i3 § :1.~ do Regulament~ de 9 de
Abril .:e i8i0. Finalmente que o sello de 5 •;. é uevido das
nomecções interinas ou por menos de um anno, aiém da taxa
fixa em virtud,e das Ordens do Thesouro Nacional de lO de
Abril de 1:372 e 6 àe Dezembro de i873.
Deus Guarde a Vm.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.-Sr. Engenheiro em chefe da estrada de ferro de
Porto Alegre a Uruguayana..
·

N. 8~3.- GUERRA.-EÍl 21 DE NOVEMBRO DE :1.878.
Doclnra que os Officiaos bonorarios .empregados como adjuntos· dos Arsenaes
de Guerra das -provincias devem perceber o soldo marcado na tabella annexa ao Decreto n.o 2i05 de·s de Fevereiro de i8i3.

Cirêular~- Ministerio dos Négocios da Guerra .-Rio de
Janeiro, ~i. de Novembro de ~878.
lllm. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins convenientes, que os Officiaes honorarios empregados como adjuntos á Directoria do Arsenal de Guerra
dessn proYincia devem perceber o soldo marc:1.do na tabella
annexa co Decreto n. o 2!05 de 8 de F&vereiro de !.873, de
accôr:~o com a primeira pr.rte .da Immediata e Impflrial Resolu~·ii:o de 2 de Junho de i87~, a que se ref:;re o Aviso ~e
22 de Selembro do mesmo anno, publicado na ordem do d1a
do E:~ercito n. 0 :1.080, e com o disposto no Avis:l de 29 de Janeiro de !877, que mandou abonar aquelle soldo :::os Officiaes
honorarios que exercem igual cargo na Intendencia e no
Arsenai de Guerra da Côrte.
Deus Guarde a v. Ex.- Marquez doHerval.-Sr. Presi. dente da Província de . . . . . . .
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N. 8.}4..-lUSTIÇA.- EM 21

DE NOVEMBRO DE

1878.

Declára que os Officiaos da Guarda :\'acionai nomeados em virtude do
Decreto n.o 3505 de 4 de Agos-tode-tS6> fic:iin avu!sos' quando reintegrados
os seus antecessores, nos termos do Dccret~ n.o 4230 do 1. 0 de Agosto
de 1868.

3.• Secção.- Ministerio dos Negoeios da Justiça.-Rio de
Janeiro, 2i de Novembro de !878.
Illm. e Exm. Sr.- Declaro a V. Ex.., en't resposta ao
officio n. o 201 de !7 de Ontubro ultimo, qu<.J tendo sido reintegradcs, nos termos uo Decreto n. o !d:lO de i de A.:rosto de
i868, o Coronel Commnndante. Superior da Guarda Nacional
do município de Inhambupe,.Bacharel João dos Reis de Souza
Dantas, e o Coronel ~onorario Commandan!e do batalhão de
infantaria n. 0 50, Mauricio José de Souza Dnntas, devem ser
considerados avulsos os Officiaes nomeados para substituii-os,
em virtude do Decreto n. o 3506 de 4: de Agosto de l8ü5.
Deus Guarde' a V: Ex ...... La{ayette Rod1'igues Perélm .-Ao
Sr. Presidente da Província da Bahia .

.p,p>:f·\:f\f'\:!'cAP

N. 8Mi.-AGRICULTURA, COMMERCIO.E OBRAS PUBLICAS.- EM 21 DE NOVEMBRO DE 1878.
Declo.r:1 que pelos Decretos n.o• 7089 e 7090 foram alterados os arts. 25, ll9
e 3! do Regulamento que b~ixou com o Decreto n.o 4835 de i de Do•cmllro de i8ii.

·

N. l.-2.a Secção.-Directoria da Agricultura.-Ministerío
cas Negócios da Agricultura, CommerciO" e Obras Publicas.
-Rio de Janeiro em 2:1. de Novembro de i878.
Illm. e Exm. Sr:-Tenhoa honra de declarar a V. Ex., em
r3sposta ao seu Aviso de :1.4 'de Outubro proximo passado, tratando d.a consulta feita pelo Collector de H.endas Gerans do município de Saquarema á Directoria Geral de Estatística, sobre a
época em que devia remotter os mappas de qiietrr.tam os arts.
2:;, 29 e 32 do regulamento que baixou com o Decreto n.o 4.835
dei de Dezembro de !87!, que pelos Deci'et6s n.o• 7089 e ·7090
de i6 do corrente mez, foram nlterados os arts. 25, 29 c 32 do
citado regulamento, no sentido de serem organizadas c remettidas á mesma Directoria Geral, nos mezes de Janeiro c Julho
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de cada anno, as informacões a que se referem os mencionados artigos, concernentes· ás·. alterações quo occorrerem no
serviço de matricula especial de escravos e na de filhos livros
de mulher escrava.
·
·
··
·
Relativamente aos trabalhos feitos e enviados no decurso do
mez de Outubro findo, em observancia das disposições anteriores, convem que sejam recebidos ú proportão que forem ·
chegando, passando d'agora em diante a cífectuar-se a remessa
de semelhantes trabalhos nas épocas prefixadas nos novos
decretos.
Deus Gu:trde a V. Ex.- João •Lins Vieira Cansansão·de Sinimbú.- A' S. Ex. o Sr. Conselheiro Carlos Leoncio dê Car- .
valho.

N. 846.-AGRICULTURA, COM.lVIERCIO E OBHAS PUBLICAS.-EM 22 DE NOVEMBRO DE :1.878.
,_,er.
~

., .

Providencia sobre a competencia do Juiz commissario para a medição de terrenos contestados entre as Províncias de Santa Catharioa (;dó Paran:i.

N. 4.-2.a Secção.-Ministerio dos Neg·ocios da Agricultura,
Commercio e Obras Publicas.-Rio de Janeiro em 22 de Novembro de ~878.
Illm. c Exm. Sr.-Em officio de 2:1. de ·Setembro proximo
passado, n. o :1.53, submetteu V. Ex. á consider<Jção deste Ministerio a duvida proposta pelo Juiz commissario dos municípios de S. Francisco e Joinville, sob.re qual o Juiz competente
para medir os terrenos contestados entre essa c a Província
do Paraná.
·
·
Convindu evitar os m;~tes consequcntes da propriedade duvidosa, dirijo-me nesta data ao Presidente daquella província,
no sentido de ser investido um mesmo Engenheiro das funcções de Juiz commissario, par~. servir nos Jogares que com·
prehendam os ditos terrenos.
De accôrdo com este alvitre, V. E'l.:: se entenderú previamente com a Presidencia do Paraná.
O .Juiz nomeado, depois de examinar e julgnr os respectivos
autos de medirão, os enviará á Presideneia que fôr designada
por este 1\Iinisterio, observando-se os limites marcados no
Decreto n." 3378 de :1.6 de Janeiro de :1.865.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Viúra Cansansão de Sinimbú.-Sr. Presidente da Província de Santa Catharina.
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N. 84:7.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.-Elll 22 DE NOVE~!URO DE 1878.
Sobre o obj ecto do aviso da mcsm<t <lata diri3iJo á Presidencia da Provin·

õ'

cia J.c Santa Catharina.

N. 16.-2." Secção.-Directoria da Agricultura.-l\linistorio
dos Negocias da Agricultura, Commc: cio e Obras Publicas.Rio de Janeiro em 22 de Novembro L',l ~878.
Illm. e Exm. Sr.-A Presidcncia da l'r Jrincia de Santa Catharina snbmettcu ú consiuer::u-:ão deste Ministerio a duvida
proposta pelo Juiz commissario"dos mimicipios de S. Francisco
e Joinville sobre fjual o Juiz competenl•~ para medir terrenos
contestados entre aquella c esta provinei<J.
Convindo evitar os m<~les const!quentcs da propriedade duvidosa, autorizo V. Ex., medi<Jnte prévio accôrdo com a Presidencia da de Santa Catharina, a providenciar no sentido de ficar
investido um só Engenheiro das funer;õcs de Juiz commissario
para servir nos Jogares que comprcúenda os ditos terrenos.
O Juiz nomeado, depois de examinar e julgar os respectivos
autos de mcdir;ão, os enviarú ú Presidencia que f,)r desi;;nada
por este Ministerio, observando-se os limites marcados no Decreto n." 3378 de i6 de Janeiro de 1865.
Deus Guarde a V. Ex.- João Lins Vieira CalLSansrZo de Sinimbú.-Sr. Presiucnte da Província do Paranú.

N. 848.- FAZENDA.- EM

~2 DE NOVEM!lllO DE

1878.

Approva a deliberarão da Thcsouraria de Fazentla tle Goyaz tle annexar
:l ~ectoria da freguczia <!_<J -~orumiJá a da cidatle Lia Meia Ponte.
l\íini~terio dos Negocio~ ua Fazenda.- Rio do Janeiro em
22 do Novembro de 1878.
·

Gaspar Silvc:ra Martins. Prcsitlentc do Tribunal do Thcsouro Nacional, communiea 110 Sr. In~pcctor úa Thesouraria
de Fazcn1la da Provinein de Goyaz fJUe. ú vista do que inl"orm:' em seu otncio n. o ti~ d, :z;: de A;.:oslu ultimo. 11ca approvnda n delilJcr<~çiio ([llC iOit!un de suppriruir a Collccturia
d;~s lkndas Gcracs da rrcguezia de CorumJJú, e annexal-a á
da cidade de Meia Ponte.
·
.

Gaspar Silveira lWJ

~
Decisões de fSiS.

i9

~~~\:;"~)., \\~

r

\

-

(' ~ ~-~ f. D .

0

-, · ~ 7

;;0~\

/1 ~

4

~
:... ~~~~\;)~
.
''"'"- :;S~
·~~-~~

\\

626

DECISÕES 00

N. 8i9.-FAZENDA.-EM
Reduz a ~

"lo

ÇiOVERNO,
2~ DE NOVEMBRO DE i878,

os juros da Caixa Eeonom!ca e Monte do Soecarro da Cdrt~.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
2:! de Novembro de !878.
Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para os devidos
effeitos, que os juros dos dinheiros dep:>sitados nesse estabelecimento devem ser pagos d'oril em diante na .razão lle 5 "I.
ao anno.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira Martins.- A'
S. Ex. o Sr. Presidente da Caixa Econornica e Monte de
Soccorro da Côrte.

N. 850._;_ FAZENDA.-: EM 22
Rednz a. 4

DE

NOVEMBII.O

DE

:1.878.

"f• os juros dos dinheiros dos orphãos.

Ministerio dos Negocios da Fazenda,- Rio de Janeiro em

22 de Novembro de :1878.

Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesourarias
de Fazenda, para os devidos effeitos, que os juros dos dinheiros do cofre de orphãos devem ser pagos d'ora em
diante na razão de q % ao anno.
Esta providencia, aconselhada pelas actuaes circumstancias
do Thesouro, e adoptada de harmonia com o estado do mercado monetario, deve ser considerada provisoria, até que o
Poder Legislativo resolva como jul:;ar mais conveniente
ácerca deste e outros assumptos economicos, que lhe serão
proximamente submettidos pelo Governo Imperi31.

Gaspat· Silveira Martins.

DEGISÕE~

6~7

DO GOVERNO.

N. 851.-FAZENDA.-E~I ~5

DE NOVEMBRO DE

i878.

Os requerimentos dos empregados das Alhndegas, pediodo a Ímtr"'&a daa
mnltas q•re lhes competem, são isentos do sello fixo; dêvcln, ;1orém,
pàiâr esse imposto as quitações por elle~ .pasaadas de recebimento dàa
mesmas multas.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Úneiro em
25 de Novembro de !878.
Gaspar Silveira ~Iartins, Presidente do Tribunal do Th souro
Nacional, declara nos Srs. Inspectores das Thesoura~üs de
Fazenda, para a devida execu,ção, que os requerimen •)S em
que os empregados das Alfandegas pedem a entrep . das
multas, que· llres competem, são isentos do pagame:1to do
sello fixo, na qualidade de papeis de expediente das n esmas
Alfandegas; continuando, porém, sujeitas. ao pagaine:1to do
sello as quitações que elles passarem do recebimento d::3 referidas multas, .como dispõe a Circular n. 6 1~8 de 13 de Abril
de1i863.
·
Gaspar Silveira Ma1·tins.

N. 852.-FAZENDA.-EM 26

DE NOVEMBRO DE

1878.

E' pormittida n .interférencia de Ad;ogados nos processos de apprócnsõcs
do mercadorias por' contrabando, c outros.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Jane:ro em
j!6 de Novembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal d" Thesouro Nacional, declara aos Srs. Inspectores das Thesoerarias
de Fazenda, para seu conhecimento e o fazerem cons ar ags
das Alfandegas, que nenhum inconveniente ha em se I~rmit
tir ás partes comparecerem acompanhadas de seus AdT ·gados
nos processos de npprehensão de mercadorias por c ;ntrab~ndo, e outros; porquanto, além de não ser isso prc 'libido
pelo Uegulamento de i9 de Setembro de i860 e mais d sposições em vigor, deve-se facilitar aos infractores todos os ·neios,
de modo que não fiquem, ou possam allegar que ficara:n sem
defesa.
.
Gaspar Silveira Martins.
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N. 853.-FAZENDA.-EM 26

DE NOVE:\IBRO DE

:1878.

Determina que nos logarcs em que houver colonos dêem as Estacões Fiscacs
conhecimento aos colonos e emigrantes das disposições sobre ~obranqa d''
Impostos.

"·
lUinisterio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
26 de Novembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nac.ional, recommenda aos Srs. Inspeetores das Thesourarias de Fazenda que exijam, das Estações Hscaes nos lagares
onde existam colonias, que sejam solicitas em tornar bem
conheci'llas dos colonos ou emigrantes as disposiç:ões em vigor
sobre a cobrança de impostos, afim de evitar que fiquem sujeitos ao p~gamento de multas e custas.

Gaspar Silveira 1J1artins.

N. 81>iJ,.-FAZENDA.-EM 26

DE NOVEliBRO DE

1878. ·

Manda proceder á reivindicação dos campos de Itaroq1.1em, nu Província
de S. Pedro do Rio Grande do Sul. ...

Ministerio dos Nep:ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
26 de Novembro de :1878.

.

Illm. e Exm. Sr.- Tendo-se verificado pelos documentos
existentes no Thesouro e pelas informações transmittidas pela
Thesouraria do Faz~;nda dessa província cotn. oílicio n. 0 158
de ::!2 de Agoslo ultimo, serem de domínio do Estado os campos de Itaroquem, de que se acham indevidamente de posse os
herdeiros de José Correia da Silva Guimar~es ; sirva-se
V. Ex., de accõrdo com o Inspector da dita Thcsouraria,
mandúr promover pelos meios judiciaos n competente reivindicaeão dos ditos campos, afim de serem rmcorporados aos
pru1irio:; uacionaes e repcllidos os intrusos.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silvâra Martins.- A' ~
Ex. o Sr. Presidente da Província de S. Pedro tlo Rw
Grande tlo Sul.
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N. 8r:i5.-GUERRA.-EM 26

DE

NOVEMDRO DE :1878.

Declara que o Parocho, quando fa!Lar ú Junta de _alistamento milila_r, dever:"<
communicar ao Presidente da mesma Junta qual o scrvjço proprio de seu
ministcrio que o inhibc de comparecer aos trabalhos.

Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de Jnneiro, 26 de
Novembro de 1.878.
Illm. e Exm. Sr.- Em officio de 1.3 do corrente, pondernndo que muitas vezes os Parochos deix:nn de funccionar
nas .Juntas de nlistnmento militar por se acharem occupados
em serviços ecclcsiasticos, proprios do seu cargo, consultn
V. Ex.:
i .0 No caso de conflicto tlas funcções parochiaes com as da
Junta de alistamento, á qual dos serviços deve o Parocho dar
preferencia ?
2. o Quando deva preferir o parochial, que provas exhibirú
de que elle effectivamente existiu, de modo a evitar-se o
abuso?
Em resposta communico a V. Ex. que a primeira parte de
sua consulta acha-se resolvida pelo Aviso de fO de Novembro
do anno proximo passado, no qual se declarou que quando a
ausencia do Parocho para cumprir os deveres inherentes a seu
cargo fôr apenas de horas ou de um dia, d!lve a Junta suspender seus trabalhos até que elle compareça; se, porém, prolongar-se além de um dia, constitue isto verdadeiro impedimento, e neste caso se proverú a sua substituicão do modo por
que se acha regulado no Aviso do 4 de Setembro de1875.
Quanto ao segundo ponto da consulta de que se trata, declaro a V. Ex. que é sutnciente que o I>arocho participe ao
Juiz de Paz, Presidente da Junta, qual o servico proprio de
seu ministerio que o inhibe de comparecer ãos trabalhos,
afim de que na hypothese de haver abuso se tenha base para
posteriormente conhecer-se a veracidade do motivo allegndo.
Deus Guarde a V. Ex.-llim·quez do Herval.-Sr. Presidente da Província de Rio do Janeiro.
<AI'\:AF'o:f'd":AA'

N. ·856.-JUSTIÇA.-EM 27

DE NOVE~IBRO

DE 1878.

Declara que o procedimento da autoridade policial, mandando archivar
inq~ritos, importa annullar a compctcncia da autoridade judiciaria par;,
.fu[gar SÓbre O faCtO criminoso, C <JUCJll Seja O dc!inquentc.

2." Socr,ão.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro, 27 de Novembro de 1.878.
Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio dirigido por
V. Ex. em Hi do corrente com a cópia da consulta do Juiz de

630

DECISÕES DO· GOVERNO.

Direito i.nterino da comarca de Barra ~Iansa, õ.eclaro rnw o
proce. timento da autoridnde policial mandando archivaz~ inquerios, impor:aria annullar a competencia da autoridade
judic;:1ria para julgar sobre o facto criminoso, e quem seja o
delin· uente.
Cu!::prc, pois, que na fórma do art. 10, §L o dn Lei n. o 2033
de 20 ie Setembro de !871 e arts. 42 § 6. o e 44 do Decreto
n. 0 k 24 de 22 de Novembro do mesmo anno, sejam os in queritos :'cmettidos ao comp()tente Juiz formador da culpa, salvo:
L o Quando se proceder a requerimento da parte interessada ; or crime em que não tenha Jogar a accão publica (art. 42
§8. o <.:o decreto citado).
•
2. o :)uando o proprio Chefe de Policia houver de formar
culpa (art. 60 do Regulamento n. o 120 de 3f. de Janeiro de 18lJ,2
e art. 9. o paragrnpho unico da Lei n. o 2033 e :1.2 do Decreto
n. o lJ,Sz4).
Dec; Guarde a V. Ex.- La{ayett8 Rodriguu Pereira.Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

N.

857.-JUSTIÇA.~EM

27

DE NOVEMBRO DE

!878.

Dcdar:'. que, const.ituindo formalidade essencial a. intcrvenr-ão da FazenJa •
Nacic 1al, para ::l.:avaliação de bens nos~inventarios em que·é clla intercs~

sada, considera-se nulla c no easo de niõ-re.éelier o cumpra-se do poder j"diciario uma sentença sem essa formalidade.

2.• :3ecç:io.-Ministerio tlosNegocios da Justiça.- Rio de
Janei; J, 27 de Novembro de :1.878.
Illn:. e Exm. Sr.-Comavisodei9do corrente submett~u
V. E:~. á decisão deste Minis te rio a seguinte consulta fornmlada }'Jlo Administrador da Recebcdoria do Rio de Janeiro i
• Se, nos inventarios, que contiverem bens aqui situados,
nos q: aes é interessada a Fazenda Nacional para a coLrança
do in~;Josto, mas que tenham sido av:1li:-:dos fóra do paiz por
estim tivn, ou me~mo dentro delle sem interferencia do seü
repre . entnnte, se deve exigir nova avalia\(ão, embora tass
doc:11 :cni.os eslej:1m revestidos r1c todas :;s form:llidades exigidas :leio Decreto 11. o 6982 de 2~ d~ Junho ui ti_ mo. • .·
Em rcspost:1 declaro que, const1tumdo formultdad() substancial a intervenção tia Fazenda Nacional para a avaliação de
bens :ws invcntarios em que ella é interessada, considera-se
nulla ·~no caso de não receber o cumpra-~e do poder judiciario
a seu: ~nça estrang-eira de partilhas em que não houver sido
preen·;hida essa formalidade, competindo ao representante ua
fazen, a o impugnar a execução, caso tenha sido posto illegal-

mentc o cumpra-se.
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Tr:at~ndo-se,- porêtn~ de uma nullidade telativà, e, conseguintcmente, supprival, púde a Fazenda Nacional, para o
cffeitu tao sómente do pag-amento do imposto, deixar de allegal -a, e ·exigir nova avaliação corn a sua assistimcia.
Dens.Guardc a V. Ex.-Lafayette Rodriuues Pereira.~ Ao
Exm. Sr. Gaspàr Silveira Martins.

N. 858.- FAZENDA . ..;_ EM 28
Os

~_:~t~eaDtes

não devem

~c r

DE NOVEMBRO DE

:1.878.

encarregados de tomar contas.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
28 de Novembro de t878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do . Thesouro Nacional, communica ao Sr. lnspector da Thesourari:l
de Fazenda da Proyincla de Santa Catharinn que é concedido
o credito de4:909~994, por conta da ver:..a •Exercícios findos•, de i878-i879, para occorrer ao pag::uuento das dividns
contempladas n~ rel:~çi"o que rcmetteu com o seu officio n. o
62 do 1. 0 de Maio ultimo. ·
.
·, .
. ..
Por esta occasião declara-lhe que não tendo os Pratícantes
em ger:-~1 conheciménto da legislação e· a necessaria pratica
do serviço, n~o devem ser enc:lrregados da tomada de contas,
a qual só pqde ser desempenhada por empregados provectos,
e que tenham dado proyas de zêlo e aptidão.

Gaspar Silveira Martins.

N. ,859.-FAZENDA.-EM 28

DZ I\OVJ!MBRO DE

i878.

"3!anda qu~ &c cobre sello Jh:o de uns liv~os de registro de nascimontÓ e
obito de ingenuos, eSêapi~·rado:t sem ('starcm devidamente sellados,, res·
Ütuindo-so a ditrerença entre r. ünportancia do scllo o a da rovalid~ç.io
quondo já esteja paga .

. Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em
28 de Novembro de f878..
.
.
Illm. e Exm .. Sr.- Declaro a V. Ex., em resposta ~o seu
o~cio n. o 7i de 30 de Setembro ultimo, que os livros espeCiaes de que trata o§ ri'. o do art. 8.• da Lei n." 204,0 de 28
de Setembro de i871, destinados ao registro de nasciment
e obitos dos filhos livres dê mulher escrava residentés ·
guozia de Nossa Senhora da Conceição de Salva-terr ~~

.

~'~v

// Q;-'
.,-c:c

-,
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se acham oscripturados sem estarem devidamente scllados,
contra a disposição da Ordem de 9 de Janeiro de i873 c Circular do :l." de Abril de 1874, estão sujeitos ao sello simples,
como em caso semelhante foi resolvido pela Ordem n. • 58 de
23 de Maio de i8.17, se 3inda não tiverem sido revalidados;
e quando a revalidação já esteja paga , se deve restituir
a diffcrença entre a importancia do solJo simples e a da mesma rev3lidação.
·
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspm· Silveira lffartins.- A' S.
Ex. o Sr. Presidunte da Província do P3rá.

N. 860.-FAZENDA.-EM 28

DE NOVEMBRO DE

:1878.

Releva um Capitão tle navio da multa que lhe fôra imposta pela Alfantlcga,
em consequcncia de fraude encontrada em cascos de vinho de seu carregamento ; ,·isto niio terem sido em tempo observadas as disposiçoes cnt
vigor a semelhante respeito.

Ministerio dos Nogo·cios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
28 de Novembro de :l878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso que João de Villns Bàas Rubim, Capitão da barca portugueza Jovem Eliza, intcrpoz da decisão dessa Inspectoria de
23 de Agosto do anno passado, quo o obrigou a pagar direitos
em dobro por seis pipas com vinho ~escarregadas lia dita barca
com mistura de agua salgada, o mesmo Tribunal:
Considerando que no acto da descnrga dos cascos· não se
procedeu á mediçiío do liquido, como recommenda o art. Mii.i
do Regulam<mto de 19 de Setembro de 1860, deixando, portanto, de aproveitar-se a oppor:unidr.de segura para reconhecer-se a responsabilidade do recorrente ;
.
Considerando que a .-istoria teve logar muitos dias depois
de rec0lhidos os cascos ao trapiche ua Ordem, rccahindo sómente sobre seis, c isso mesmo em virtude de representação
do Administrador, por serem encontrados os respectivos batoques torcidos e lmmiàos ;
Consider~ndo que deu-se a fdta de observancia dl citada disposrtão, por não terem os Ofl.leit~cs de Descarga denunciado a e"\i:<::nda de fraude, a qual parece não ter havido, por isso que em tempo compelen<e não foi rflclamada
pelo .Administrndor do e:ttreposto, nos termos do art. i28
do Regulamento de 2 de Agosto de 1876 e nrts. 2lte9 e 271,
combinados com o art. 28:3 do Regulamento de i9 de Setembro
de i860;
Considenmdo, finalmente, que os CapiEíes ou mestres de
embarcações n1"io siio rcsponsavois pelo eontoúdo dos volumes,
como ueclara o art. ~3ü !:lo citado regulamento, além de que,
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podendo dnr-se a frnudc depois da mercadoria depositada,
poderia ter sido feita tnmberrt antes de seu embarque:
Resolveu dar provimento ao recurso, e mandar aUiviar o
rerorrente da referida nmlta.
O que communico a V. S. para os devidos effeitos.
Deus Guarde a V. S.-Gaspar Silveira Martins.- Sr.
Inspector da Alfandegado Rio de Janeiro.

N. 86f.-GUERRA.-E1.1 28 DE

NOVEMBRO DE

1878.

Manda vigorar para as Repartições do Ministcrio da Guerra as disposições
do da Fazenda, contidas na Circular de 21 de Junho de 1.864, 1.6 úc No·
\'crnbro de iSGG c Aviso de 1.2 de Dezembro de 18i2 a re•pcito das faltas de
comparecimento que importam perda de TC~cimentos para os cmpre_gadoi.

Circular .-1\finisterio dos Negocias da Guerra.-Rio de Ja·
nciro, 28 de Novembro de !878.
.
Sendo os serviços gratuitos e obrigatorios por lei ou ordem
superior, c os que por excepção estão designndos no Aviso
n. o 77 de 7 de Mnrço de 1877, os unicos que não prejudicam
os empregados na percepção de seus vencimentos integraes,
declaro a V ... , para seu conhecimento e fins convenientes,
que devem vigorar para este Ministerio ~s disposições do da
Fazcnd.1 contidns na Circular de 21 de Junho de 1864, 16 de
Novembro de !866 e Atiso de 12 de Dezembro de :1872.
Deus Guarde a V ... - .iWm·quez do IIerval.-Sr . ••

N. 862 .-FAZENDA. -Th1 29

DE xovE~mno DE

:1878.

I

Pro\·imento de u,m recurso contra a· ciassiíica~ão t.lc- casimira singcla_;_,datla.
Ha AI fandcga a lcciJ.o jã despachado COJUO-ilüoc!la. de lã-em virtutlo
Uc dccisôc::i anteriores.

l\Iinisterio dos 1\'egocios <la Fazcnda.-Rio de Janeiro em 29
de Novembro de Hl78.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thes·ouro Nacional o
recurso interposto por Frederico Schimidt & C." da decisão
des'a Inspcctorin de ;J de .Julho ultimo, que classificou coma
casimiras sing-elas p[:ra pagarem 2!5000 por kilogramma, a
mercadoria const~ntc d~1s Dmostras juntas, vinda do Havre no
vapor frnncez Ville rtc Santos, e submettida a despacho pela
nota n. o 2109 de 8 de .Junho do corrente anno como flanella
Decisões de 1878.

80

63(1.

DECISÕES DO GOVER:'iO.

de lã, sujeita á taxa de it)íOO por kilógramma, o mesmo Tribunal:
Vistas as referidas amostras, que não se confundem com as
de outros tecidos que têm sido classificados como casimiras
singelas :
Resolveu deferir o recurso, e mandar que a mercadoria de
que se trata seja despachada como tlanella de 15, como j;í se
tem decidido em casos anteriores, restituindo-se (lOS recorrentes os direitos que de mais pagaram.
O que communico a V. S. para os devidos effeito~.
Deus Guarde a V. S.-Gaspar Silveira Martins.-Sr. Inspector da Alfandega do Rio d~ Janeiro.

N. 863.-FAZENDA.-EM 29 DE NOVEMBRO DE 1878.
Remette á Thesouraria do Amazonas o {QOntracto de arrendamento das
fazendasnacionaes denominadas S. Bento e S. Marcos com~ de S. José
<i~~ se Íhe a·nnexou. ·
,
. /.
_..- . -

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em 29
de Novembro de f878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Trib'unal do Thesouro Nacion:1l, remette por cópia ao Sr. Inspector da Tllesouraria de Fazenda da Província do Amazonas, para ·os
devidos cffeitos, o termo do,coritracto celebrado em 2~ de Outubro ultimo, com Leopoldo Pereira Tavares e Antonio José
Gomes Pereira Bastos, para o arre~damento das fazendas nacionaes de criação de gado, denominadas S .. Benlo e S. Marcos
com a extincta de S. José, que se lhe annexou, na mesma
província.

Gaspar Silveira lllartins.

N. 864.-FAZENDA.-EM 30 DE NOVEiiiBRO DE !878.
Reitera a ordem dada para se proseguir na execução contra o cx-Thesoureiro do Correio da Prodncia de S. Paulo, e declara que para se realizar o sequestro nos bens de um responsavel basta a cecteza de achar-se
cllc alcançado.
---·-·- - ·

Ministerio dos Negocias da Fazenda. -H io de Janeiro em 30
de Novembro de 1878.
G~spnr Silveira l\Inrtins. P;-esidente tio Tribunal tlu Thcsotu·o Nacional, recommenda au Sr. Inspector da Thesouraria
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de Faienda da Província de S. Paulo que dê cumprimento
sent mais demora <i Ordem n. o 15 de 9 de Fevereiro do corrente anno, pela qual se mandou proseguir na execução
contra o cx·Tltesourciro do Correio da mesma província,
Fern;mdo Leite da Fonseca, fazendo pelos meios regulares
coBJ que pélo menos se effeetue o sequestro nos bens desse
responsav<'l, cujas contas devem sl:lr desde já tomadas; e proponha ao Thesouro tudo quanto julgar necessario para que
este serviço se execute com pre,-teza e a maior exnctid:io.
:Não procf'rlem as rnõcs em que, segundo deu col!ta em
~eu o1llcio n." 11G de 2() de Outubro ultimo, se fantlou pnra
não dar por emq)l:mto andamento ú mencionada cxecurão :
de n5o estar(~m liqilida:1as as t:ontas daquelle ex-Tilcsoureiro,
e não se poder por isso determin:1r o seu alcance. assim como
de não ser necessario fazer-se desde Jogo o sequestro do predio que lhe pertence, por se achar hypothecado ú Fazenda
Nacional, e a hypotheea especialisada e inscripta ; porquanto,
para se realizar o sequestro,· basta a certeza da existencia do
alcance, embora o quantum deste dependa da liquidação das.
contas do responsavel e não dispensar nem tornar inutil o
sequestro o facto de estar o immovel hypúthecado; pois, além
de outros resultados, sequestrado elle será o seu rendimen~o
recolhido a deposito, e concorrerá com o seu valor ou produeto para .o pagamento do alcance, se este for superior ao
!fUC produzir acjueJle, ainda quando O valor caucionado seja
igua! ao do dito predio.

Gaspar Silveira. Martins.

N. 8G5.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM 30 DE NOVEMBRO DE 1878.
Declara que só mente em concurrcncia publica devem ser recebidas propostas
para fornecimentos de olljectos ás Reparticões subordinadas a este Ministerfó. ~·

Circular. - :N. 10. - 3. a Seecão. - Directoria das OIJras
Publicas.-l\linisterio dos Ncgoeios da Agricültura, Commercio e Obrns Publieas.- Hio de . .Janeiro om 30 ilwNovem!Jro
de 1878.
I IIm. c Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., pnr:1 os fins convenientes,
~que súmente <·m cuncu ITf'HCia puldica podem ser recebi• · ,~ \ ~. • ' _
J4_l\_ -:-·' '.J"' ~· ,. ,"":
propo,:las que Ycrst~rem sohrn fomccilllentos de ol1jcct
destino aos servieos que correm pelo Ministerio a m '. é.AA<:'m; '

.

ç~~"V

·~
_'-v

--

-<:)
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cumprindo que, quando houver. necessidade de qualquer
artigo, o respectivo c)wfe se dirija a este l\ilinisterio justificando a conYeniencia , da acquisição, ou a essa Presidencia
se se tratar de objecto que possa ser alli mesmo fornecido,
afiq1 de que, concedida a neces~(lria autorização, se promova o
fornecimento pelo meio acima indicado.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieim Cansansão de Sinimbú.~Sr. Presidente da Província de...
'

N. 866.-GUERRA.- EM 3 DE DEZEMBRO DE 1878.
'

Autoriza o abono de etapa aos Ofliciaes reformados do Eiercito, encarregados de iõrhlczas desarmada$.

Circular.- ?ilinisterio do8 Negocias da Guerra.-Bio de
Janeiro, 3 de Dezembro de 1878.
Illq. e Exm. Sr.-Declaro a V. Ex., para seu conhecimento e fins convenientes, que deve ser abonada a etapa respectiva aos Officiaes reformados do Exercito que se acharem
encarregados de fortalezas desarmadas.
Deu~ Guardo a V. Ex.-Marquez do Herval.-Sr. Presidente
da Província de.

N. 867.-FAZENDA.-Elr 3 DE DEZEMBl\O DE 1878.
Sobre os Yencimentos devidos ao empregado c1uc, occupando o Jogai' de

Porteiro c Administrador das C2Jlalazias da AHanl,ieg~ de Aracajú, exerceu,
depois de e'tincto este Jogar, o de POrteiro do mesma Alfant!cga, sem
titnlo de nomca:;iio. ·

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio d(;l Janeiro em 3
de Dezembro de 1878.
·
··
Gaspar Silveira ~larÚns, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao ::lr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Provincia de Sergipe CJü<) nào póde ser approvada a delibf!ração que tomou a mesma Thesourarw de uwndar abonar :1 Antonio Baptista ue Bittencourt o vencimento
de Porteiro da Alfandega de Aracajú, segundo a tahella annexa ao Regulamento de 2 de Agosto de 1~76; pelo f;10to de
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ter sido extincto por este Regulamento o Jogar de Porteiro e
Administrador das Capatazias, que exercia anteriormente ;
porquanto, não tendo havido acto do poder competente que o
nomeasse para o Jogar de Porteiro, creado pelo citado regulamento, não competia á Thesouraria mandar pagar-lhe o
vencimento do mesmo Jogar.
Cumpre, portanto, que se suspenda o abono desse vencimento, e se pague ao empregado de quem se trata o de Porteiro e Administrador das Capat~zias, para que foi nomeado
por titulo da Presidencio de 12 de Agosto de i873, tendo além
disso direito a uma gratifica\·ão que lhe será arbitrada por
este Ministerio, de conformidade com o art. 81 daquelle regulamento ; não podendo, porém, ser-lhe abonado o vencimento, quo requereu, do Jogar extincto de Administrador
das Capatazias, que percebia em virtude do Aviso de !8 de
Jnnho do dito anno de !873, por lhe terem sido pagos de
accôrdo com n excepção estabelecida nesse aviso, que caducou com a promulgação do regulamento já mencionado.

Gaspm· Silveira Martins.

N. 868.-FAZENDA.-EM 11

DE DEZEMBRO DE

i878.

0• empregados de Fazenda, em com missão de outt·o 1\linisterio, perdem os
respectivos vencimentos, na fórma do art. 8. 0 tlo Decreto n.o i995 de H
de Outubro de 1857.

Ministerio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de
de. Dezembro de i878.

Jan~iro

em 11

G~spar Silveira Martins, Presidente do Tribunnl do Thesouro Nacional, decl3ra ae Sr. Inspector tla Thesouraria de
Fazendll da Pruvinci~ da Parnhyba que devem ser r·Jagos por
conta do Ministerio rlus Negocios do Imperio, na fórma do
disposto no art. 8.• do Decreto n." i995de 14 de Outubro de
:1.85i, os vencimentos que compelem aos :l. os Escripturarios
Manoel Coelho Bandeira dt: Mello e Traj~no José Rodrigues
Chaves, aquelle da mesma Thesouraria, e este da .Aifandega,
cmquanto estiverem servindo em commissão, o primeiro, o
Jogar de Administrndor da Repartição de Soccorros Publicas,
creada na capital no dia 2 de Outubro ullirno, e o segunilo o
de Escripturario da mesma Repartição para que foram
designados pela Presidencia, · conforme e!la deu conta em
officio n. o 20 de 2S desse mez.

Gaspar Silveira Martins.
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N. 869.-FAZENDA.-EM 4

DE DEZEMBRO DE

!878.

Estã<;' sujeitas ao imposto de 20 oÍ:,\as loterias conce.didas em favor de sacie·- ·
·
'daJc.s parii-;;Iarcs.
·

Ministerio dos Negocios da Fazerida . ..:.._Rio de Janeiro rm q,
de Dezembro de !878.
Illm. e Exni. Sr.-Communicoa V. Ex. q'ue foi indeferido o requerimento annexo ao seu officio n .0 1801 de 4 de
Setembro ultimo, em que a Sociedade Allemã de Beneficencia,
estabelecida na nidade de Porto AlegTe, pedira isenção do imposto de 20 °/0 para as duas loterias que lhe foram cuncediuas;
visto ser uma associnciio meramente particular, e não se achar
por Isso comprehendida na disposiçã:l do § :'L o do art. i3 da
Lei n. o 26lJ,O de 22 de Sete mbr.o de 18.7'i.
.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira .Wartins.- A' S.
Ex. o Sr. Presidente da Província .de S. Prdro do Rio Grande
do Sul.

N.

870.-FAZENDA.-E~r

4

DE DEZEMBRO nr:

1878.

Deferimento de um recurso sobre classifica0ão de <galões de sa·cta e al-

godão •·"

Ministerio dos i\"egocios ela Fazenda .-Rio de Janeiro em 4
de Dezembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nac-ional, communica no .Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província da Baiiia que o mesmo Tribunal
resolveu dar provimento ao recurso transmittido com o seu
officio n. o 128 .de 12 de Outubro ultimo, interposto por Antonio Joaquim dn Silva Basto:-; & C .a das decisões da Alfnndegu da dita provincia, que classificou como • litas de seda e
algodão •, sujeitns á taxa de 6;)500 o kilogram!l1a, na fórma
do art. 721 da tarifa em vigor, a ;uercGdoria que subm,~t
ternm a despacho pelas notas n. o' :103 e i89!J,, de H de
Agosto e 9 de Setembro do cotrente anuo, como • ga!õe~ de
seda e algodão •, proprios para debrum ou g-uarnição de
chapéos de feltro, da taxa de 5~000, do <1ft. 72(), 3. a parte, da
citada tarifa; visto ser a mereadori.-1 de que se tratn identic:1
á que pela Ordem n. 0 147 de 22 de Outubro proximo p;1SS:tdo,
se mandou despachnr como • galões de seda e algodão •,
para pagar a mencionada taxa de 06000 o kilogramma.

Gaspar Silveira l!'lartins.
d'ld'I:FI:F'cA/"d'•d'
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N. 871.-JUSTIÇA.-EM 4

DE DEZEMBRO DE

!878.
'-<

Não podem servir conjunctamente o 3.o supplente do Juiz Municipal do
termo e o Promotor Publico da respectiva comarca, sendo este casado
com uma prima co-irmã da mulher daquelle.

2.• Sec,ão.-Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio dQ
Janeiro, 4 de Dezembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Declaro, em resposta ao otlicio n. 0 58
de :28 de Oútúbro ultimo, que bem procedeu V. Ex. decidindo
que, á vista do Decreto n. 0 6836 de 9 de Fevereiro deste anno,
podiam servir conjunctamente o 3. 0 supplente do Jui~ Municipal do termo do Pirncuruca e o Promotor Publico da
respectiva con:arca, sendo este casado com uma prima co-irmã
da mulher daquelle.
Deus Guarde a V. Ex.- La(ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do l'iauhy.

N. 87~.-FAZENDA.-EM 5

DE DEZEMBRO J?E

1878.

Manda abonar a~..~!_custo de preparos de viagem e a competente gratificação aos empregados incumbidos de acompanhar c conferir materiaes
destinados à estrada de ferro • Madeira e Mamoré •.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 5
de Dezembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, em deferimento ao que requereu o 3. o Escripturario da Alfandega do Pará, José Silvestre Martires Mascarenhas, na petição transmittida á Directoria Geral das Rendas
Publicas com otlicio da Thesouraria de Fazenda da mesma
província n." 25 dtJ 18 de Outubro ullimo, autoriza o Sr. Inspector dessa Repartição para mandar a.bonar ao supplicante
não só a quantia de 200JOOO a que tem direiLo para ajuda de
custo de preparos de viagem, mas tambern uma gratificação
equivalente a 50 "lo dos respectivos vencimentos, na fóru;a
dos arls. i. •, § 3. o, das Instrucções dl' 16 de Janeiro de 1860 e
5. o dns de 21 de Julho de 186:3; visto ter ido em comrnissão
a bordo do lúgar americano D . .M. Anthony, alim de conferir
os materiaes transportados pelo dito navio com destino á estrada de ferro do Madeira a Mamoré.

Gaspar Silveira

lllarti1~.~-

.L:-·.·

'r.
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N. 873.-FAZENDA.- E~1 6

DE DEZEMBRO DE
t:,:

:1.878.

As\Jicenças para construcção de 1 ~:·ma;_ens_ p_arF~nlares são da competencia das Camaras Municipaes, não- lendo logar, antes de construidos, a
c.oncessão de seus alfandegamentos.

Ministerio dos Negocios da Fazend:1.- Rio de Janeiro, em
6 de Dezembro de 1878.

Ilhn. e Exm. Sr.-Communico :t V. Ex. quB não póde
ser deferido o requerimento que veiu annexo ao seu olllcio
n." 8~ de 23 de Outubro ultimo em que o Visconde do Livra.
mento pediu permissão para edificar um armazem, destinado
ao deposito de generos inflammaveis, junto ao que possue á
rua do Brum n. o 2, na capital dessa proTincia ; visto ser a
concessão de licenra para a construcção de predios da competencia das Camaras Municipaes, na fórma do ~ :1. 0 do art. 66
da Lei do :1. o de Outubro de f828.
Quanto ao alfandegamento do armazem de que se trata, só
poderá ser concedido depois de construido este com as condições necessarias ao IIm que se tem em vista, e preenchidas
as formalidades prescriptas no aFt. 2!9 do Regulamento de
19 de Setembro de 1860.
Deus Guarde a V. Ex.- Gaspar Silveira Martins.-A' S. Ex.
o Sr. Presidente da Província de Pernambuco.

N. 87l,.-JUSTIÇA.-Ellr 6

DE DEZ:Il\IBRO DE

Declara em que easos se deYe proceder á no-. a
uma definitiva.

·!~-la~ão,

1878.

apezar de haver

4 .• Secção.- 1\linisterio dos Negocios da Justiça.- Rio li e
Janeiro, 6 de Dezembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Com oofficio n.• :t! de 8 domez pa~sado
o Inspector da Thcsouraria de Fazenda dessa província submettcu á consitleração do Governo Imperial o requerimento
em que o Bacharel JGão Othon do Amaral· Henriljues, Juiz
Municipal e de Orphãos do termo de S. Francisco, pede para
~er diminuída a actuallotacão dos emolumentos do seu cargo
(2008000), visto que, em cor:sequenCTaaos aesastroso~ effeitos
àa sêcca, os >encimentos ficaram quasi reduzidos ao ordenado
e gratificação complementar.
Declaro a V. Ex., para fazel-o constar áquelle funccionario,
que foi indeferida a petição, por quanto as Instrucções de i7
de Novembro de !873, art. iO, só consagram dous casos em
que se deve proceder á nova lotação, Ião obstante existir
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uma definitiva: i. o quando os rendimentos do carg~ são e~e
vados em virtude de disposic;ão legal ; 2. o quando tiver Sido
prejudicada a Fazenda Nacional.
.
Se a Ordem do Thesouro de 25 de Sett>mbro ult1mo parece
indicar, como terceiJ;a hypothesll, o caso de ser excessiva a
lotação feita, todavia é facil de comprehender que a mesma
ordem refere-se a engano c.ommettido no calculo, o que não
succedeu no caso vertente,, sendo a baixa dos emolumentos
determinada por uma causa transitaria.
Deus Guarde a V. Ex..- Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Ceará.

N. 875.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLJC.AS ....:...Avrso DE 6 DE DEZEMBRO DE :1878.
Providencia sobre a execução de serviços naa c~lonias do Estado.

N. 2~.-3.• Sccção.-Directoria da Agricultura.-Ministerio
dos Negocios da A~Ticultura, Commercio e Obras Publicas.Rio de Janeiro em 6 de Dezembro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-Convindo quenoregimendostnbalhos
que se estão executando nas colonias do Estado se adoptem
providencias que coarctem qnnesquer abusos e provejam a
mais economica applicação das rendas publicas, recommendo
a V. Ex. que nos estabelecimentos coloniaes dessa provinci:t
faça executar desde já fiel e restrictamente as seguintes disposições :
L• As mulheres e menores de 12 annos serão excluídos do
trabalho a salarios, salvo quando as famílias respectivas se
compuzerem de criança8 até essa idade.
2.• Dons menores de i2 a 16 annos deverão ser computados como um trabalhador adulto.
3.• E' absolutamente prohibido empregar-se colonos em
serviço a salario durante o primeiro semestre de seu estabelecimento sem interrupção, cumpril'l.do que em cada me:z:
nqnca se distribua trabalho liOI' mais de Hí dias, se houver
necessidade, de modo que igual tempo 5eja por ellei dedicado
ú cultura dos respectivos lotes.
4." O trabalho diario nunca será de menos de nove horas
de i de Outubro a 31 ile Março do anno subsequente, e de
oito horas do L o de Abnl a 30 de Setembro.
5.• O salario de cada trabalhador adulto é fixado de 1~000
a 16500, conforme a importancia e natureza das obras que se
tem de effectunr.
~-·
6. • o ponto ctos trabalhadores deve ser tomado quatro v e
~ , ~~ ~., M
por dia, marcando-se meios e quartos de jornaes, se~
I}(}~" \1 ·
tempo que o colono houyer empregado no serviço.
..<~'\..."'
H~r.isõcs de 18iS. 81
. í' ~'

//.::5

:···~
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7. • A escolha e nomeação de capatazes e apontadores dos
serviços coloniaes serão feitas com o maior escrupulo, tendose ein consideração as provas que tenham dado de capacidade
e idoneidade para desempenho das suas obrigações e boa fiscalisação· dos trabalhos a sou cargo.
8.• Far-se-hão os pagamentos por meio de folhas nas quaes
cada um dos trabalhàdores pass:.trá recibo, ficando expressamente prohibido ao empregado, que comparecer na colonia
para effectual-os, entregar sua importancia aos Directores ou
Engenheiros incumbidos da execucão das obras.
9.• Os lotes rusticos coloniaes que de ora em diante se concederen:J serão de 3.• classe, tendo em geral, de frente 302m,1J
sobre f.iOOm. de fundo.
10.• As linhas coloniaes ficarão equidistantes de 1.000 metros, apresentando de um e de outro larlo as frentes dos lotes,
cujos fundos coincidam com a de lotes medidos nas linhas
immediatas.
O que communico a Y. Ex. para sua prompta observancia.
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieira Cansansão de Sinimbú.-Sr. Presidente da Prov!D.cià do Espírito Santo,
-Identico aos dás de Santa Catharina e Paraná.

,N. 876.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM 6 DE DEZEMBRO DE f.878.
Autoriza a dar uma:gratificação de 5,5000 a 25$000 á pessoa ou pessoas que
··
derem avisos dei incendio.

N. 32.- 3.• Secção.- Directoria da5 Obras Publicas.Ministerio dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras
Publicas.-Rio de Janeiro em 6 de Dezembro de 18i8.
Fica Vm. autorizado a conceder, na conformidade do art.
3t do Reg·ulamento npprovado pelo Decreto n. 0 2587 de 30
de Abril :de 1860, ás pcsso;~s que em primeiro Jog-ar derem no
quartel ou estações desse corpo noticia de qualquer incendi?,
uma gratificação de 58000 a 2u#OOO, conforme a importancJa
do caso, nos termos da proposta constante de seus officios
de 4 e !.8 de Novembro proximo 'findo.
Deus Guarde n Vm.- João Lins Vieim Cansansão de Sinimbú.-Sr. Director Geral interino do Corpo de Bombeiros.
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N. 877.-FAZENDA.-EM 7 DE DEZEMBRO DE 1878.
Declara que, em Yirtude da clausula 9.a do contracto celebrado entre o
Governo. e a ~Associação Commcrcial do Rio de Janeiro », cessou o fôro

d_'! t.err<Jno comprehendido en_tre os anti~os edifícios da Praça do CÕ~J

mercio e a Caixa da. Amortização.

Ministerio dos Ncgoeios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 7
de Dezembro de i87t;.
Communico a V. S., para os devidos effeitos, que o fôro do
terreno comprehendido entre os antigos edificios da Praça do
Commercio e da Caixa da Amortização, arbitrado em
:1.00;)000 annuaes, e não em 6615670, como por equivoco foi
cobrado por essa Repartição, cessou desde 24 de Abril de 1.875
em diante, em virtuue da clausula 9. • do contracttl celebrado
entre o Govérno Imperial e a Associação Commercial do Rio
de Janeiro em 3 de Dezembro de i873, devendo, entretanto,
a dita aswciação pagar a differença entre as referidas quantias, a contar do exercicio de :1.870_,.:1.87:1. até 23 de Abril de
:1875, na importancia de :1.6015429.
·
..
Outrosim, con~munico a V. S. que, tendo a referida associação pago o aluguel das lojas das salas, que occupava no antigo
edificio da Caixa da" Amortização, relativo ao 2. 0 trimestre de
:1.877-:1878, quando não devia mais ser-lhe exigido, na fórma
do art. :13 do mencionado contracto~ porque em Outubro já a
Caixa da Amortização estava de posse do novo edificio, deve
a respectiva importancia ser levada em conta do 4. 0 trimestre de :1.876-:1.877, que ainda não foi pago, ficando assim
considerada quite para com a Fazenda Nacional a mesma
associação.
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira Martins.-Sr. Administrador da Recebcdoria do Rio de Janeiro.

N. 878.-AGRICULTURA, COl\íMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
- E:\1 8 DE DEZE~lBilO DE 1878.
PcrmiLte que os bilhetes de passagem tle id:t c volta sejam emittidos pelo
·
--prazo de sete dias.

N. 31.-L" Sec(~ão.-Directoria das Obras Publicns.-Ministerio dos Neg-ocitls da Agricultura, Commercio e Obras
Pnblicas.-Rio de Janeiro em 8 rle Dezembro de 1.878.
lllm. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio de V. Ex. n. • :l82,
de :l3 de Novembro proximo passado, a que acompanhou, por
cúpia, o officio em que o superintendente da estrada de ferro
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de Santos á Jundiahy pede que o prazo de q,8 horas, marcado
aos bilhetes de ida e volta, conforme o art. 5. 0 das tarifas approvadas pelo Decreto n.o 1'J8i5 de f2 de Dezembro de !874,
seja elevado a sete dias, em attençâo ao desenvolvimento
que tem tido nessa província a viação ferrea; declaro a V.
Ex., para os devidos fins, que fica a mesma superintendencia
autorizada a conceder bilhetes de passagem, de ida e volta,
com o prazo maximo de sete dias. ·
Deus Guarde a V. Ex.-João Lins Vieira Cansansào de Sinimbú.-Sr. Presidente da Província de S. Paulo.

N. 879.-GUERRA.- EM 9

DE DEZEMBRO DE

!878.

Declara que os alumnos da Escola de infantaria c cavallaria da Provmcm do Rio Grande do Sul;ãjiproYados nas doutrinas do anno prepar:ttorio, sãÕ···dispensados dos exames de historia c inglcz, para a matricula
· no curso sttperior da mesma esco!a.

Ministerio dos Negocios da Guerra.-Rio de Janeiro, 9 de
Dezembro de !878.
·
111m. e Exm. Sr.- Confirmando o meu telegramma desta
data, declaro a V. Ex. queosalumnos da Escola de infantaria
e cavallaria dessa provincin, npprovados nas doutrinas do
anno preparatorio, são dispensados dos exames de historia e
inglez para a matricula no curso superior daquella escol~
ficundo todavia obrigados a apresentar approvação dessas
materias, quando queiram matricular-se no terceiro anno da
Escola Militar da Curte, para alli seguirem os outros cursos.
Quanto ::ís dem;<is disposições que devem ser alteradns,
dependem de autorizaç5o do Corpo Legislativo, que pec1irei
em tempo, sendo que a resolução deste .Ministerio, qunnto aos
indicndos preparatorios, é tomada de accôrdo com o art. 65
do Hegulamento de ~9 de Dezembro de i8i7.
Expeça V. Ex. suas ordens, par:J que se recolham :í esta
Côrte os alumnos da escola dessa província que, ttmdo concluído o curso, estejam nas condições de proseguir em seus
estudos na da Côrtc e queiram vir para este fim.
Deus Guarde a V. Ex.- Marquez do Herval.-Sr. Presidente da Província do Hio Grande do Sul.
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_N.

880.~FAZENDA.-E~r.9 DE DEZEMBRO DE

i878.

Approva uma remissão de taxa proporcional do ~nJJlOSto de industrias_ e
profissões, emquanto subsistir a escassez uc reditos allegada pelo co!·
lectado.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.- Rio de Janeiro em g
de Dezembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesoura'ria
de Fazenda da Província de Minas Geraes que fica approvada
a deliberação que tomou em sessão da Junta, de conceder, nos
termos do art. 30 do Regulamento annexo ao Decreto n. • 5690
de i5 de Julho de i874, a Emygdio .José lgnacio, reside-nte no
município da Formiga, remissão da taxa proporcional do
imposto de industrias e profissões lançado sobre sua casa de
negocio de generos do paiz ; ficando sómente sujeito á taxa
fixa de 6Q000, cmquanto subsistir a escassez de reditos de sua
industria, como censta do proce.;so que o dito Sr. Inspector
remetteu com o seu oficio n. o 78 de 30 de Outubro ultimo.

Gaspa1· Silvei1·a Martins.

N. 881.-FAZE~DA.-EM 9

DE DEZEMBRO DE

f878.

Sobre a reclamação da Legaç5:o Hc>panhola contra a prisão do Piloto c
de um marinheiro do bergantim Panchita Kros.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
9 de Dezembro de i8i8.
Illm. e Exm. Sr.- Com o Aviso do Ministerio a cargo de·
V. Ex. n. o 3 de 21 ae Setembro do :mno passado foi remettida no Thesouro Nacional cópia da nota, em que a Leg-a"ção de
Hespanha nesta Corte, reclamando contra as prisões arbitrarias
feitas no dia 10 de Julho do dito anno pelo Inspector da
Alfanduga de Santa Catharina, do Piloto e de um marinheiro
do bergantim Panchita Kros, pede providencias para se
evitar a reproducrão de factos semelhantes.
Ouvi li o u referido Inspector sobre o nssumpto. declarou elle,
em oflicio n.o 9:i de 19 úe l\Iarr-o ultimo. remettido com o de
n." /1 da respectiva 'l'hesourarii1 de Fazenda de 30 do mesmo
mez, que tendo ido a bot·do daquelle navio um Conferente
para assistir ao embarque de certa quantidade de farinha, Jl:l
quai v~rificcu accre:;cimo, o Piloto se re~.:usitr:~, úupois de terminado tal serviço, a mandai-o conduzir para a terra em
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vehiculo do navio, sendo nessa occasião maltratado pelo
mesmo Pilbto c por um mnrinheiro.
Não hnvendo ô referido Conrerentc prendido em flagrante
. os criminosos para serem processados, confonn~ dispõe o
; art. 364 do Regulamento de !9 de Setembro de i8ü0) e tendo
ao contrario sido etfectuádn <l prisão pelo Inspector, :' hascatlo
no § í2 do att. 105 dó Rcgul;~mento de 2 de Agosto de i87ti
e Ordem n. ""122 de 16 de Setemhrti de 1850, resolvi deda·
rar áquell<l Thesouraria que .ni1o foi approvudo o acto do
excJnspector da respectiva Alfandega. ·
·.
,, .
O que commanico a V. Ex., eri1 resposta no citndo ari~o,
cumprind~-rne deplarar aíridi1 que a pequena demora. de tres ci<1s
que houve na s!Jhida do üavio, não foi proveniente dos motivosacima mencionados, mas apenas por nüoter sido paga a multa pelo accresdl11o .da farinha verificado nó actó do embarque.
Deus Guarde aV. Ex.-GasparSilveim Jlfartins.-A'S. Ex.
o Sr .Barão de Villa .B.clla.

N. 882 .-FAZENDA.- EM 9

DE DEZEMBRO DE.

l8i8.

Manda executar os artigos complementares, das Instrncçües .de 28 de Agosto
. de i878, relativas 'ao methodo' de ~lJaÇ!o dé navios.

Ministcrio dos Ne~ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 9
de Dezembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional,.reJ;Uette aos Srs. Inspectores das Thesourarias de
Fazenda, para a devida execução, os artigos abaixo mencionados para complemento das Instrucr:ões de 28 de Agosto altimo, relativas· ao methodo abreviado pára a· arqueação dos
navios.
·
·
·

Gaspar Silpeira MarU'ns.

A••t;i~os

pa••a complen'lento das Instrucções de
~8 .de .A.gósto de 1.8,.8.
DEDUCÇÕES PAnA OS NAVIOS A VAPOR.;

Art. L• Nos navios movidos pelo vapor ou por qualquer
outra fi:m.oa mecanica que exige uma cnuwra para as machinas, l'ar-se-ha deducrão dos espnto> occup::dos pelo :1ppardho
motor 011 que sPjam neces~urios !l3ra o ~c~u funccionamento, c
tarnbem dos espa1:os oceup:1dos pelas c:•rvoeir;;s, quando estas
forem lixas c dispo~ta,; de 1nodo qun o tal'Viio J.:ossa ser imn:ediatamente lauç<!Uu no compartimento uccupado pelo nwchi-
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nismo. Em nenhum caso, porém, pó de esta deducção exceder
a 50 "lo da tonelagem total.
Pnra os navios a vapor exclusivamente· destinados ao reboque a dcducl'ão é sempre de 50 "/•.
Art. 2." Conforme as disposições do apparelho e dns carvoeiras, procede-se á nvaliação dos espnços por elles occ.upados assim como das que são necessarius pnra o funccionamento do apparelho, quér medindo-os conjunctamentc, quér
por partes.
Art. 3. • Se r. cima da coberta que cobre o apparelho ou as
cnrvoeiras ha <1inda outras cohertns, e se uma parte drstes
espaços, entre as cobertas, é destinado quér para o funccionamento da machina, quér para ahi se depositar o carvão, quér
para dnr entrada ae ar e á luz, este volume é sommado cem o
do espaço occupado pelas machinas.
Para determinai-o, multiplicam-se entre si o comprimento,
a largura e a altura médios.
Art. 4.• A cubação ~o tunnel da arvore da helice obtem-se
pelo producto Q.o comprimento, Iargur01 e altura médios. ·
Art. 5.• Sommam-se os volumes dos espaços cujn deducção é autorizada ; o total dividido por 2,83 é subtrahido da to·
nelagem calculada conforme as regras, e a differença d:í a
tonelagem liquida dos navios a vapor.
Art. 6. • Quando os espaços, a principió considerados como
destinados á machina ou ao combustivel, forem depois empregados para outro fim, deverão elles ser adiccionados á
tonelagem liquida dos navios.
Art. ·7.• Serão exceptuadas da arqueação as canôas e embarcações de pesca, 11s destinadas á navegaçãJ fluvial ou interior,
as embarcações abertas ao trafego dos portos, e as de menos
de 30 toneladas.
Rio de Janeiro, 9 de Dezembro de 1878. -Gaspm· Si 'veira
Màrtins.

N. 883.-FAZENDA ...,-EN :1.0

DE DEZE}lliRO DE

i878.

Fixa os prazos para ·a remessa dos b!-lanços e orçamentos das Thesourarias
de Fazenda.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Rio de Janeiro em :1.0
de Dezembro de i878.
G~spar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacionnl, tenr!o em vista fazer organizar em tempo os reJa.
torios do l\tini~terio dn Fazenda. os Balances ,Q·er;~c~ e as Svnopses da receita o despezn do impcrio. oi·dena nos Srs..
spectores das Thesourarias de· Fazcnua quo remetiam ~o
mesmo Thesouro por todo o mez que se seguir áquelles a que

Jn-
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pertencerem os balnnços mensaes das mesmas Thesourarias ;
em Setembro os balanços -definitivos, e em Janeiro de cada
anno os respectivos orçàmentos; devendo as Thesourarias que
tiverem bal;:nços men~aes ou definitivos em atrnzo prorogar a
hora do expediente; afim de que taes trabalhos sejam quanto
~ntes enviados ao Thesouro: na intelligencia de que serão
responsabilisados os empreg&dos que não cumprirem com o
que dispõe esta circular.
Gaspar Silveira Martins.

N. 88~.-FAZENDA.-EM 10

DE DEZE3lBH.O DE

1878.

Concede remissão dos foros de terrenos n;1o cxploradns na Provincia de
Minas 'Geraes, e das ---multas em que incorreram os respectivos arren·
datarios.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em fO
de Dezembro de !878.
Gaspar. Silveira :Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de Minas Geraes, para que faça a
devida climina~ão no quadro da divida do Estndo, que o
mesmo Tribunal resolveu, nos termos do art. i9, § 6.•, da
Lei n. o 26~0 de 22 de Setembro de 1875, conceder aos arrendatarios, cujos nomes constam da relação junta, a remissão
que pediram nos requerimentos transmittidos pelo dito Sr.
Inspector com oflicio n. o 77 de 25 de Outubro ultimo, das
quantias que ficaram devendo nos exercícios de 1865-1866
a 1875-:1.876, na importancia de L 3368860, sendo 2:712~7~0
proveniente do arrendamento dos mencionados terrenos n5o
explorados, e i:62~n12o de multas em que incorreram.
· Gnspar Silveira Jlfartins.

N. 885.- FAZENDA.- EM i O DE DEZE~mno
Indefere o requerimento da

DE

1878.

'R~cift! Drainagc Company>, scbrc a ~~~çãu

de direitos~ por acharem-'Sc conclui das as oVraz, para. "ujos matcria~s se

é~ncedcu a isenção.

.

J\IinistcriL• llos NeQ"dCios ua Fazenda.- Hio de .Taneito
em iO de DezemlJro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Triimnal do Thesouro Nacional., communica ao Sr. Iuspector da Thesouraria

6~9

D:SCIIOEii DO 60VE!INO.

de Fazenda da. Província de Pernambuco que foi indeferido
o requerimento que veiu annexo ao seu officio n.o 61 de H,
de Março ultimo, em que a • Recife Drainage Company •
pediu isenç<io de direitos para os objectos destinados ao serviço a seu cargo, no anno corrente: porquanto, nem a Resolução LPgislativa n. o iH O de 2~ de Setembro de 1860, art. :1.. 0 ,
nem o contracto celebrado com a Presidencia da proviDcia
autorizam ex;pressamentc a continuação do favor de que se
trata para os objectos importados pela mesma companhia, depois de concluídas as oiJras a seu cargo. ·

Gaspar Silveira ,Yartins.
' j

~

N. 886.-AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-EM fO DE DEZEMBllo DE 1878.
Aeerca da 'fundação de uma colonia industrial n~s vizinhanças da Fabrica. de
de Ypanema.
·

fe;o

N. 36.- i.• Seceão. - Direetoria das Obras Publicas.Ministerio dos Negócios da Agricultura, Commercio e Obras
Publieas.-Rio de Janeiro em 10 de Dezembro de 1878.
Seudo de incontestavel conveniencia fundar nas vizinhancas deste estabelecimento uma colonia industrial composta· de mestres e op·erarios de officios diversos que, encontrando no ferro produzido vor essa fabrica um manancial
inexgotavel de materia prima, possam convertel-o em utensilios de industria agrícola ; fica Vm. autorizado a dividir
em prazos de extensão que julgar mais conveniente, o terreno
contiguo á estação terminal àa estrada de ferro Sorocabana,
para distribuil·os pelos indivíduos que se acharem nas condições requeridas e alli se quizerem fixar, mediante as con·
diçõcs que lhe parecerem razoa v eis.
_
Em livro especial, para esse fim aberto e rubricado por
Vm., serão lançados os nomes, naturalidade, estado, profissão
e idade de cada um do~ artistas e operarias que seifixarem na
colonia ; fazendo.-se menção do lote cedido com declaração da
extensão da área e o numero correspondente.
Do reconhecido zelo de Vm. por !)()JU dos interesses desse
estabeleciml:'nto, true com tanto ac'crto dirige, espc:ra este Ministerio o fiel desempenho da commissão que lhe é contiada.
Deus Guarde a Vm.-João Lins Vieira Can$ansão de Si~nimbú.- Sr. Direc1tlr da Fabrica de ferre de S. João de
" ~ ~·1 !
nema.
.·
t~ ~~
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N. 887.- JUSTIÇA.- EM :1.0 DE DEZ~MBRO DE :1.878.
Declara que, quando não houver queixa ·ou denuncia, mas documentos de
que resulte o coube cimento de um crime de responsabilidacle, a insta::ração do processo depende de préVfa-~êds~o do Tribunal, cabendo ao
Presidente colligir o apresentar os documeatos e provas exístcnt•Js,

2. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Ri(}· d 3
Janeiro, 10 de Dezembro de :1878.
lllm. e Exn~. Sr.- Em solucão á consulta formulada pelo
Presidente du Rclacão de S. Sãlvador Qm officio de Hl rio
mesmo mcz proxin"w findo, declaro a V. Ex., para o faze:·
constar áquell3 magistrado, que, quando não hou..,cr queixa
ou denuncia, mas documentos de que re~ulte o conhecimento
de um crime de responsai:lilidade, na fórrna do art. 157 do
Codi~-::o do Processo Criminal, a instaur<lf-ão do vrocesso depen·
dentt' de prévia decis::íc do Tribunal, seg-undo o § 7. o do art. W
do Decreto n. o 5618 de 2 de Maio de 1874, cabendo ao r.:spectivo Presidente colligir e apresentar os documentos c provas
existentes, na fórma determinada pelo art. f[J, § U do citado
decreto.
..
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província da Bahia,

N. 888.-FAZENDA.-EM H

DE

OEZE~mno DE 1878.

Sobre uma precataria que não foi cumprida por faltà de certas forruali·
~--- -..
dados Iegaes.
'

1\linisterio dos Negocios da Fazendt1.- Rio de J:meiro
em H de DezemlJro de ié78.

Illm. e Exm. Sr.-Communico a V. Ex., para os fins
convenientes, que a procatori:, expôdida por esse Juizo :lO
Thesouro Nacional em 25 de NGvcmbro ultimo p~ra pngMnento
da letra de fi00,$000, n. o 5~6, que se extraviou, pertencenie
a José Ferreira, não póde ser cumprida porque della niio
cons<a que se tivesse prestado a fi:mçu, que em taes casos
sempre se exige para garantia da FDzenda Na1~ionnl, l!ão
obstante assim o ter V. Ex. ordenado na s<lntença que
.~ulgou provada a propriedade da letra c seu exiravio; e
porque ta miJem não consta que o Dr. Procurador dos Feitos
tivesse sido ouvido antes de proferida a referida sentença,
nem depois della.
·Deus Guarde a V. Ex.-Gaspm· Silveira 4lfartins.- Sr.
Juiz dos Feitos da Fazenda Nacional.
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N. 889.- FAZENDA.- EM H DE DEZEMBRO DE :1.878.
As maehinas·utensis, embora movidas a vapor, estão sujeitas a direitos
ad valqrem.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro
em H de Dezembro de :1.878 .
. Communico a V. S., para os devidos etfeitos, que foi üldeferido pelo Tr!bunal do Thcsouro Nacional o recurso interposto por Ahrens Irmãos da decisão dessa InspectorLl de 9 de
Abril de i877, que recusou conceder isenção de direitos 11ara
uma machina movid<l- a vapor, vinàa de Livcrpool no vapor
in:.Jez Rttbdns. destinada a csmag:nr mineraes c qudJrar
pC'dras para calçar estradas, e submettida a uespacho pela
nc:ta n. o :JOS3 de 9 de Abril do dito :mno, visto não s2 achar a
.machina de que se trata cornprehendida na dispusiçã~ do
art. i2iii àa tarifa das A!f:.mdegns ; porqm.nto, embon. movid·l a vapor, ::stá na classe das m::chinas-utensis, como têm
sido classifi:::adas as destinadas a cortar capim, e outras semclhnntes, embora movidas a vapor.
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira ltlartins .-Sr. lnspector da AU'andeg;J. do Rio de Janeiro.

N. 890.-FAZENDA.-EM H DE DEZEMBRO DE:I.878.
Cpnfirma a classificação de morim até l.5fios_dada 11a Alfandega á mercadoria
que Andrew StJcle & C.a submctteram a desp~Cho como algodão crú,
liso.

Ministerio dos Negocios da Fazeuda.-Rio de Janeiro em
H de Dezembro de :1878.
·
Tendo sido ·presente ao Tribunal do Thesouro Nadon::.l o
recurso int;3rposto por Andrew Steelc & C. a da decisão d;;ssa
Inspectoria de 9 de Setembro ultimo, que mandou desp;:;char
como morim até quinze fios a mercadoria, cons•ante da
mno:>tra junta, vinda de Liverpool no vapor inglcz Gassendi,
c submettida a despacho pela nota n. o 71173 de 2i C:e Agosto
do corrente :m rro como algodão crú, liso ; o mesmo Tribunal:
Consider:m::n que tecido igual ao que foi submeLti,lo a Jespncllo pelos rcco;'rentcs tem sido clnssi!Jcado pelo m:smo
Triounal como motim até quinze fios, e que assim de-.-eria
te::' sido cousid:;rado na decisão dessa lnspeotoria dadn em
l\Iaio ultimo, sob n. o i9í8, em despacho dos mesmos recorrentes, na quai se fundam, e que por inter·pretação cn·onea
das deliberações do Thesouro foi pelo antecessor de V. S.
mal classificado ;
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Considerando que na classificação das mercadorias deve
haver uniformidade nos despachos para que umas não paguem
mais do que outras com manifesta desigualdade, _como por
vezes tem acontecido:
Resolveu confirmar a llecisão recorrida indeferindo o referido reeurso.
O que communico a V. S. para os devidos effei!os.
E por esta occasião o mesmo Tribunal manda estranhar a
linguagem pouco respeitosa empregada no offieio do autece.ssor de V. S. de 6: de Outubro ultimo, em que se attribue
ás suas decisões incohercncia, o que só póde ser devido á
maneira pl>r que em certas mercadorias não tem sido guardada por essa Alfandega a necessaria unifvrmidade, que o
dito Tribunal sempre procura manter.
Deus Guarde a V. S ·:-Gaspar Silveira Martins. -Sr. Inspcctor da Alfandega do Rio de Janeiro .

.N. 8!H. -FAZENDA.-EM H

DE DEZEl\IBHO DE

1878.

Sobre o meio soldo que compete aos filhos menores dos Officiaes fallecidos
--·- antes de completarem 25 annos de ser>iço.

Ministerio dos Negocios da Vazeuda.-Rio de Janeiro em

il de Dezembro de f878.

Gaspar Silveira Martins, Presi'denie do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Tll.esournria
de Fazenda da Província da Bahia que niio procedeu regularmente arbitrando ao menor Jonquim Emygdio de Cerqucira
e Silva, filho do finado Tenente do Exercito Boaventura Guilhermino de Cerqueira e Silva, o mesmo meio soldo de Ht$200
mensaes que arbitrára ás suas irmãs, porquanto tendo aquelle
Official. fallecido quando apenas contava 26. anuos líquidos de
praça, se tivesse de ser reformado na d8ta da sua morte,
sel-o- h ia com 26. vigesimas quintas partes do soldo de sua
patente, e nesta razão nenhum direito tem o dito menor ao
beneficio da Lei de !827, em face do Decreto n. o i2':!0 de
~O de .Junho de !864 e Ordem n. • 282 de H de Setembro de
i867, competindo-lhe, porém, á vista dn Circul~r n. o 34 de
30 de Dezembro de !876, a quantia de 51)833 correspondente á
parte do soldo que seria fixado a seu pai se este fosse reformado nos termos do Alvará de !790, por contar menos de 25 e
mais de 20 annos de serviço, devendo exigir a restituiç~10 do
que de mais tiver pngo ao dito menor.

Gaspar Silveira Martins.
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N. 892.-FAZENDA.-EM 12 DE DEZEMBRO DE 1878.
Manda execuhr a tarifa especial para as Alfande~as das Províncias de S. Pe·
d•·o e M<1\o Grosso.

Minísterio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
12 de Dezembro de !878. ·
· ·
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribanal do. Thesouro
Nacional, remette aos Srs .. Inspeclores das Thesourarias d·~
Fazenda, para seu conhecimento. é o fazerem cumprir nas
Alfandegas e Mesas de Rendas que lhes são. subprdinadas,:'na
parte que lhes toca, os exemplares juntos do Decreto n. • 7101
de 30 de Novembro ultimo,. que sujeita a ·taxas rspeciaes as
mercadorias despach~das para. consumo nas Alfapdegas do
Rio Grande, Porto Alegre e Uruguayana na Província de S.
Pedro do Rio Grande do Sul, e de Corumbá na de Mato Grosso.

· Gaspc;r Silveira Martins.

N. 893.-IMPERIO.- EM i~ DE DEZEMBRO DE 1878.
Sobre pagamento de vencimentos a um Presidente de_provincia.

L• Directoria.-Ministerio dos ~egocios do lmperio.-Rio
de Janeiro em t.2 de Dezem:bro de :1.878.
Illm. c Exm. Sr.- Consulta V. Ex., em Aviso de 29 de No·
vembro proxim.1 findo, se; não obstante o disposto na Circular
n.• 30 de t2 de Agosto ultimo, que manda contar os T•'ncimentos dos Presidentes das províncias unicamente até a data
em que elles deix:am o exercício do respectivo çargo, deve ~er
cumprido o Aviso n.• 3891 de 6 daquelle mez, pelo qual sere·
quisit_ou o pngarnento ao Presidente do Rio Grande do Norte,
Dr. Elyseu de Souza·Martins, düil vencimentos que lhe competem do f. o de Outubro em diante.
Em re<:posta, tenho a honra de declarar a V. Ex. que, referindo-se a dita circular, na conformidade do Aviso de i7 de
Julho ultimo, ao caso de exoneração do Presidente, e não ao
de impedimento, de que trata o art. 90 da Lei de 3 de Outubro
de 183!J,, e sobre o qual j:i se expediu o Aviso de 3 d'l Fevereiro
de 1'77, tem direito o Presidento do Rio Grande do Norte ao
seu ordenado, visto ter deixado o exercido deste cargo no
· ···
dia õ de Outubro findo, por motivo de moles tia.
Deus Guarde a V. Ex..-Carlos Leoncie de Carvalho.-A' S.
Ex. o Sr. Gaspar Silnira Martins.
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N. 894.- JUSTIÇA.- EM 13 DE DEZEMBRO

DE

:1878 .

• Declan não haver que deferir n'uma répresentação de Escrivães de appe llações contra a pratica de escrever o Secretario da Relaçãü nos aggra>os de
petição e de instrumento e nas cartas testcmunhaveis.
· ·
2.~ Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio. de
Jane.iro, i3 de Dezembro de i878.

Illm. e Exm. Sr.- Communico a V. Ex., para o fazer
constar ao Presidente da Relação do Recife, que, de accr;rdo
com os Avisos n,os 430 e Mtide 8 e 20 de Outubro de 1875,
resolveu o Governo Imperial não ter qu-3 deferir na reprcsent;;ção dos ~scrivães de appel!ações daquelle Tribunal
·cont:-a a pratica de escrever o respectivo Secret~rio nos
aggravos de petição e de instrumento e nas cartas testemunhavcis.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pereim.- Ao
Sr. Presidente da Provincia de Pernambuco.

N. 89!>.-FAZENDA.-EM !3 DEDEZEMBRO

DE

:1878.

Approva a creação de uma !<.o.llectoria na freguezia de N. S. da Victoria
do Alto Parnahybae outra na villa de N. S. do Loreto, bem como a commissão dos respectivos empregados.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
13 de Dezembro de 1878.
Gnsnar Silveira Martins. Presidente do Tribunal do Thesouro-..Nacional, communiéa ao Sr. Jns19ector da Thesouraria
de F::zenda da Província do Maranhão, em resposta ao seu officio "'-·o n de 4 de Junho p;oximo passado, que firam approv~.das
as d"'liberaç·ões que tomou em sessuo :la Junta, de crear rrü;is
duas Coilectorias, sendo uma na fregUl·zia dl) N. S. da Victorb do Alto Parnahyba, e a outra na villa de N. S. do J... oreto;
assim como de arbitrar em 25 °/0 a commis~ão que compete
aos !·espectivos .empregndos, e de mnndar o Escrivão da ultima das d:tas Collectorias assumir o exercicio dn Collcctor JlOf
ter sido exonerado o scrventuario deste Jogar.
.
Rccommenda-Ihe, entretanto, em casos semelh:mtes, a execução da Circular n.o 2i de 16 de Julho de :1~73. .
.
Gaspar Silveira .Yartins.
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N. 896.-FAZENDA.-EM :1.3

DE DEZEMBRO DE

!872.

Declara ter sido illegal o procedimento de um Inspector de Alfandega pren·
dendo, sem ser em actà· de flagrante deliÚo, individuos -que-injuriaram
e ameararam um empregado no e~ercicio de suas fuucções.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em :1.3
de Dezemuro de :1.878.
'
·
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, tendo presente o Aviso do Minislerio dos Negocias
Estra:1geiros uc 2i de Setembro de i877 transmittindo por cópia a nota que l!10 dirig!u a Leg-ação d<J Hespanha em 17 desse
mez, sobre o facto de haver sido preso arbitraria mente pelo
ex-In~pector da Alfande;;a tia cidade do Desterro, .To~o Lopes
Carneiro da Fontoura, um tripolante do bcrgantim hespanhol
Pane!. it(l, KToss; declara ao Sr._ Inspector da Thesouraria de
Fazer.da da Província de Santa Calharina que foi illegal o procedin.ento daqueile ex-Inspector prenucnuo, sem ser em acto
cte fla_~-ran:e deliclo,o referido tripol;mtl~ c o Piloto d::'sse navio,
c remettendo-os ú autoriJade policiai,como consla da~ informações env:<1d8s pela me;;rr:a Thesouraria á Direetotia GL•ral das
Henu1s Publicas com oilicio n.o 4. do 30 ue }Inr::o u!ii~no; por
qu<:<nlo, não tendo u Conferente addido .lo:·:o Vic•.:nts~ ~Iurinelly
prenC. ido os àelinqucnte3, como dev.!ra, aiim de serem processados. n:-~ fónna ào :~rt 354 do Hcg-uLlm-'nto de l!J de Set:;mbro
de iSi;o, quaudo foi por elles injuriado e ~mcr.çado, na oceasião de conferir o embarque de certa quanti!1ade de farinh:J,
em qua veri!lcou acere,;cimo, tornou-i'e o t~.'sfurço, nos termos
da reforma judiciaria, um acto particular, para o qual era
incompetente a intervenção oílicial lio ex-Inspcctor, pela fórma por que o fez, pois devia linüiar-se a remetter á autoridade competente os papeis relativos á occurrencia, para proceder na fórma da lei.

Gaspar Silveira Martins.

N. 897.-FAZENDA.- EM :l4.

DE DEZEMBRO PE

i878.

Declaro, dando p~ovimcnto a um recurso relativo ao despacho uo normas
ou modc]os ~_lo cscripta, us:ttlos nas csco1as~ que essa mercadoria de,·e
ser das>ificaua na se~unda parte, c não na primeira uo art. 71,8 da
tarifa.

MiLis:erio d,Js Neg-o0iJs da Fazendn . .:_Rio d:• Ja!!eiro em i4.
liil 1): zcmuro d(; i878.

uo

Gaspar Sih.'eira Martins, Presidente
Triimnal do 'f . iÜ. ~~C~~~
ro Nacional~ communica ao Sr. Inspector da Theso
~\_~'"'
·

~"-.

!·'

~
..__.

I~
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Fazenda da Provincin de S. Paulo que foi presente 30 mesmo
Tribunal o recurso transmittido com o seD olicio n.' ~2f de 7
de Novembro ultimo, interposto por Backheuser &: Leão da
decisão da Alfandega da ciâade de Santos, que classificou na
L a parte do art. 748 da tarifa em vigor, para se cobrar a taxa
de 600 réis o kilogramma, as normas de escripta, que Sl;lb·
metteram a despacho pela nota n. o 301 de H do mez antenor.,
pnra pagar a taxa de fOO réis o kilogramma, na fórma da 2. •
parte do citado artigo ; e que o mesmo Tribunal:
Considerando que as obras impressas e lithographadas a
que se refere a f . a parte desse artigo não comprehendem as
normas de escripta, usndas nas escolas ;
Considerando que não procede a razão de serem lithographadas taes normas, porque n 2. • parte do mesmo artigo tambem comprehende as obras dessa natureza;
Considerando que, nos termos do art. 764. § f. 0 , do Regulamento de f9 de Setembro de !860, é cabível o recurso de revista no caso de applicação de taxa contraria á estabelecida
na lei:
_
Resolveu: dar provimento ao recurso, para o fim de. ser a
mercadoria de que se tratá classificada na 2. • parte do dito
art. 74B, e restituir-se aos recorrent?s o que de mais pagaram.
· Gaspar Silveira Martins.

N. 898.-FAZENDA.-EM f4

DE DEZE.'II:BRO DE

!878.

Provimento de um recurso sobre casimira de lã singela considerada pels
Alfandega como merinó royal.

Ministerio dos Negocios (ia Fazenda.-Rio de Janeiro em i4
de Dezembro de :1.878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional!. communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província de Pernambuco que foi presente·~o
mesmô Tribunal o recurso de revista transmittido com o seu
officio n. o 215 de 30 de Outubro ultimo, in ierposto por
Henrique Burle & Comp. da decisão da Alf:mdega da dita
província; que classificou no art .. 639 d1 tarifa em vigor,
como merino royal, sujeito ú taxa de_26~00 o kilogramtna, o
tecido Cóntido em duas c11ixas com a marca H. B. &: Comp.
n. os 986 e 990, que submetteram a despacho pela nota n. • 330
de 27 do mez anterior, corno • casimira de lã singela•, para
pagar a taxa de 28000, na fórma da f.~ parte do art. 618 da
citada tarifa;. e que o mesmo Tribunal:
Considerando que o tecido em questão não se póde confundir com os merinós, e tem sido sempre despachado na
Alfau.dega do Rio de Janeiro como casimira de lã singela;
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Considerando que a importancia dos direitos das duas meneionadas caixas excede á alçada daquella Alfandega :
Resolveu tomar conhecimento do dito recurso e darlhe provimento, afim de se restituir aos recorrentes o que de
mais lhes foi cobrado, Tisto ter sido bem classificada por dles
a mercador;a de quej se trata na.l. • parte do supracitado
art. 618.
Gaspar Silveira Martins.

N. 899.- JUSTIÇA.- EM 16

DE IJEZE}IBRO DE

1878.

Concessão de licenças aos empregados geraes pelos Presidentes de
provincias.

4. • Secção.- Ministerio dos Negocios da Justiça.- Rio de
Janeiro, :1.6 de Dezembro de :1.878.
Illm. e Exm. Sr.- Em resposta ao officio de :1.0 do corrente, declaro a V. Ex. que os Presidentes de províncias só
podem conceder aos ·empregados geraes tres mezes de licença
com ordena do, de accôrdo com o art. 5. • § 14 da Lei n.o 40 de
3 de Outubro de :1.834, a qual não podia ser revogada pelo
Decreto n.o 6857 de 9 de Março ultimo.
.
Das palavras finaes.do art. :1.. 0 , §2.o, deste decreto deduzse claramente que, na concessão das licenças, os Presidentes
se devem ;;uiar pelas regras estabelecidas no Decreto n. o
2.i7 de i5 de Novembro de 1842, o qual subsiste em vigor.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Redrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Província do Rio de Janeiro.

N. 900.-FAZENDA.-EM !6

DE DEZEMBRO DE

1878.

O capital das companhias anonymas encorporadas antes do Regulamento de

tO de Julho de !850, não está sujeito ao sello proporcional do m 3smo
regulamento e uutros posteriores, sendo, porém;- devido de qualquer
accrcscimo que se lhe fizer.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 16
de Dezembro de !878.

.1
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Fazenda da Província de Pernambuco, em resposta ao seu
officio n. o 1.3:1. de 16 de Julho ultimo, que, como regularmente
decidiu, tendo a Companhia Biberibe sido encorporada em
-18a8 quando vigorava o Regulnmento de 1lJ, de Novembro de
183:3, não estava sujeito o capital emittido de 5:36:80015000 ao
sello proporcional exigido sobre o capital das companhias
anonymas pelos Regulamentos de iO d.e Julho rir: 18~0 e outros
posteriores; sendo, porém, devido esse imposto sobre quaiquer
accrescimo que se tenha de fazer ao dito capital n:.: fórma das
citadas disposições. como se llrnticon a respeito da quantia de
6:3;200$000 que se lhe addicionou posteriormente a 1860.

Gaspar Silveira Martins.

N. 90L .....AGRICULTURA, Cü:\!MERCIO E OBRAS PUBLICAS.
-AVISO DE 17 DE DEZEM!lRO DE 1878.
Provü,sobr() nintel!igcnciado Dcc~~to n.o 696i de S dQ Ag-osto rl~ JSiS, o declara caber a imppsiçiTo de multa :-.os Sonborcs que deixam de matricu, lar em tornpo:os filhos de suas escrants, aind:l. quando prescindam' dos
'mesmos ou da indemnizagão promcttida pela lei.
,

N. 7.-2. a Secção .....:..Directoria da AgTicultura.-l'tíinisterio
dos Negocias da Agriculíura, Commereio c Obras Publicas.Rio àe Janeiro em 17 de De;?:embro de 1878.
Illm. e Exm. Sr.-A' vista do qec participa V. Ex. em
officio de 16 de Novembro proximo passado, e do que tambera
se infere das cópias :; elle annexns relativamente aos factos
occorridos no município de S . .José rlr, Lage, nessa provlncia,
por occasião de ser applicaua a quota dblribuitla por conta
do fundo de emancipaçüo,-declaro n V. Ex., pnra sua intelligencia,-não ser precedente estabelecido pelo Governo
revocar o captiveiro indivíduos considerndos livres pelo Juiz
competente c aos ques tiverem sido entregues as respectivas
cartas de liberdade, com as formalid~des legaes.
Em Aviso de 2G de Julho deste anno, jun"to pM cópia, deliberou esie Ministerio reputar válidas c perfeitas alftirrias d~
escravos pela segunda vez rcal!zadas no município da Estnncia, Província ele Se:'"gipc, quando j:! não havia alli quota
tlispon!vel, pPla circnr:1stancia de estarem os libertos de posse
de suas cartas ; devendo, entrrtanto; :1 (j!Wntia novamente
despendida ser conside~·:,lia como [ln!eci;,,açüo (][! qt:e. na futura distrilmição, possa ctJbcr no ind'eado mm1ieipio.
Mantendo o Govcmo Sl'mcE:<Jnte drcisiio, deverá elin, eohcrcntemente, aproveitar <~Os escravos :Jlfor:-iados no municipio
de S. José da Lage, embora n5.o tivesse o Juiz de Orphüos.
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como Ih~ cumpria, seguido a ordem numerica da classificacão, uma vez dado o caso especial previsto no men ·ionado
Aviso de 25 de Julho, I) que parece deprehender-se, mto no
officio dessa Pre~idencia, como nos documentos que o acompanharâin.
.
Neste sentido, pois, e para q.ue o Governo fique h< !Jilita<).o
a providencinr como fór jus~o e de accôrdo com u pratica
adoutada, informe V. Ex. se com effeito foram· er <i·egues
as êartas 11os escravos declarados livres n:Jquel!J mll.ticip!o,
em audiencias de 7 de Dezembro de 1877 c H de .Tan ·iro do
~orrente anuo, e bem assim qual o nome dess•JS e cravos,
seus respectivos valores, a importancia dos peculios t· •m que
contribuíram, c os nomes dos senhores dos mesmos c~<)ravos.
Os valores c os peculios deverão ser ospccificnlos 1 ll moG.o
que se conheça claramente :1 somma total da de~pnza e 1'2ctiv:1.
Além destes esclareeimentos essa Prcsidrnci:l mi :lstr:arú
quaesquer outros que, por ventura, interessem r.o a:.mmpto
de que se trata.
Quanto ás irregularidades commettidas pelo .Juiz de O:'Jihiios,
Bladdino José da Costa Agra, cumpre que V. Ex. ;1roceda
de conformidade com as disposi{:ões, que baüaram com o
Decreto n." 5135 de 13 de Novembro de 1872.
Deus Guarde a V. Ex.-Jo[/o Lins Vieira Cansrmsão de Sinimbú.-Sr. Presidente da Província tlas AlagC;a~.

N. 902.-FAZENDA.-Ei\I :1.7

DE DEZE?tlBRO DE

1'378.

E' indispensavel a jntervcnção da Fazenda Nacional nag avali ~õc• de
bens nos inventario( em . que clla for intercss:•.da. ..

Ministerio dos Negocios da Fazend:1.-Rio de J:meiro em :1.7
de Dezembro de :1.878.
Illm. c Exm. Sr.- Em resposta ao offieio n. o 128 do
Administr:;dor da Recebcdoria do Hio de .J;mcim (]., 9 de
Outubro u!Lin~o ~onsultando se nos inventarias que t ·mtiverem !Jcns ~~qUI Situados, nos rm~cs é intcressaca a _!-'[:zcnda
N~cional pnra a cobrnnr.a do iinposto, porér:l quo tcnll,:,1 sido
ava!ibdos f()ra do paiz por c~timativa ou mcsmé; dcnt D dellc
se;n interrcrencia do seu representante, s~~ dc\·c exigi,· nova
~;va;i~t;ão, embora laes documentes estoj::m rtvest: . lo · '.:.;;.~.~==~-::-...
todas as form:J.lidadcs ~:x:igidas pelo Dec1·cto n. o 69 ,·
de Julho do corrcnlc nnno. na :1rcsentc data dcclar• ~~ . · ,
_:..dn~inü;trr.dor, de coní'orinidàc~e ~em o Aviso d 'tl~\l~rio da.
Justiça de 27 de Novembro proxnno findo, q ~t:tuindn
I

c::t:>

C

~
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formalidade substancial a intervenção da Fazenda Nacional
para a avàliação de bens nos inventarias em que ella é interessada, considera-se nulla e no caso de não receber o • cumpra-se • do Poder Judiciario a sentença estrangeira de partilhas em que não houver sido preenchida essa formalidade,
competindo ao representante da Fazenda impugnar a execução, caso tenha sido posto illegalmente o •cumpra-se ;• e bem
assim que tratando-se de uma nullidade relativa e, conseguiutemente, supprivel, póde a Fazenda Nacional, para o effeilo
tão sómente do pagamento do imposto; deixar de allegal-o, e
exigir nova avaliação com a sua assistencia.
O que communico a V. Ex. para seu conhecimento e fins
convenientes.
Deus Guarde a V. Ex.-Gaspar Silveira Martins.-A' S. Ex.
o Sr. Barão de Villa Bella.
No mesmo sentido officiou-se á Recebed.,ria do Rio de
Janeiro.

N. 903.-FAZENDA.-'EM !8

!>E DEZEMBRO DE

1878.

Approva a autorização dada a um Colleetor para encarregar o respectivo
Agente da cobrança de impostos não pagos á boca do cofre.

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
:l8 de Dezembro de !878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro
Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província de S. Paulo, em resposta ao seu officio
n. o 9~ de H de Setembro ullimo, que fica approvado o seu
acto autorizando, nos termos do art. 26 do Regulamento annexo ao Decreto n.o 5690 de !5 de Julho de !874, o Collector
das Rendas Geraes da capital para encarreg-ar o respcetivo
Agente da cobrança do imposto de industrias e profissões e
da taxa de escravos, que não tenha sido realizada :í boca do
cofre no exerci cio de !877-1878 ; e outrosim que foi marcada
ao dito Agente por essa cobrança a commissão de cinco por
cento.

Gaspar Silveira Martins.
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N.

90~.-FAZENDA.-EM

i8

DE DEZEMBRO DE

!878.

Aa quitações e recibos de quantias de 25,)000 para cima, pagas pelo livro
c Caixa •, estão sujeitos ao sello fixo de 200 réi1.
-~-.-·--

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em i8
de Dezembro de i878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda da Província do Amazonas que fica approvado o
seu acto determinando que se cobrasse o sello fixo de 200 réis,
de que tratam o Regulamento annexo ao Decreto n.o ~505 de
9 de Abril de 1870 e art. i2, n. o 2, da Lei n. o 2792 de 20 de
Outubro de i877, das quitações e recibos de 258000 para cima,
cujos pagamentos se effectuam pelo livrv caixa ; conforme
deu conta em seu officio n.o 23 de 2 de Outubro ultimo, endereçado á Directoria Geral da Contabilidade.

Gaspar Silveira Martins.

N. 905.-FAZENDA.-EM i8

DE DEZEMBRO DE

i878.

lnderere um recursü sobre a claisificação de tecido já despachado, em
virtude de decisões anteriores, ·~orno panno d<" lã com mescla de al"
godão. ·

MinistPrio dos Negocios da Fazenda .-Rio de Janeiro em !8
de Dezembro de !878.
Communico a V. S., para os devidos effeitos, que foi inde·
ferido pelo Tribunal do Thosouro Nacional o recurso interposto por Heymann & Aron da decisiio dessa Inspectoria de
10 de Outubro ultimo, que ch1ssificou eoruo panno de lã com
mescla de algodão-a mercadoria constante da amostra junta,
vinda de Liverpool no vapor inglez Memling, e submettida
a despacho peln nota n." 7075 de 20 de Setembro do corrente
anno como-cassinetas de lã e nlgodão-visto estar essa de·
cisão de accôrdo com- a de outros recursos anteriores sobre
merc::doria identica.
Deus Gunrde a V. S.- Gaspar Silveira Martins.- Sr. In·
spector da Alfandegn do Rio de Jan.eiro.
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N. 906.-FAZENDA.-EM 1.8 DE DEZEMBRO DE :1.878 .

.

·'

.
Provimento de um recurso sobre i:lassificação de tecidos tlc
mes~la de lã c seda. 1

al~odão

com

llfini<erio dos Negocios da Fazenda.-Hio de Janeiro ém :1.8
de Dczr•mbro de :1.878.
Temi l sido prese!lte ao TribuP..al c!o Thesouro Nacional o
rccurs.• interposto por Heymann & Aron da uecisão dessa Inspectm· :1 de H ele A~osto ul:imo, qao classillcou co; no- cassa
de algo ião com mesda de ssda e lã-a mercad•Jria constante
da umr ~tra .iu:1tn,• yinda do' Havre ilO vapor inglcz J(epler, o
sv.bmettida a despacho pela nota n." 9516 de 30 de J;.r!ho do
ccrrent) <lll~lo com::-riscauo do algodão com mescla de lã e
seda-. o m.!smo Tribunal :
Con~ derando que o tecido tem fios de algodão de um lado,
e que lo outrc os fios silo de lã e ue· sed:·,, pr,!dominnndo o
algodã11, porém que não póde ser classificado como riscado
de alg dão, como pretendem os recorrentes por ~er vasado c
transD rente ;
·
Con~'dera:ado que na qualidJde de tecido mixto, em que
entra ; lgodão, lã e seda, os Conferentes deviam limitar-se a
cumpr: r com o que determinam as disposições preliminarps
da t:mla;
Com: derando, finalmente, que o tecido não póde ser elassificado como riscado de algodão, como foi submettido a despacho, mas sim como cassa de lã, conforme foi classificado
pelo C· nferente do despacho :
Re,olveu dar provimento ao recurso, e mandar classificar
o tecid · de que se trata na La parte do art. 606 da tarifa das
Alfand: gas, afim de pagar a taxa média relativamente <ls
mescla de algodão e seda.
O qt::•~ communico a V. S. para os devidos elfeitos.
Deus Guai·de a V. S.---Gctspar Silveira Martins.-St; Inspecto!· da Alfandega do Rio de Janeiro.

N. J07 .-FAZENDA.-E111 19 DE

DEZE~mno

DE 1.878.

Só se <L. ·•e cobrar scllo dos livros que os negociantes siio obrigados a ter,
na ftirma -<ÍÕ.s ;rts. H o 1.3 uo Codigo uo Commcrcio.

Mini tcrio do;; Ncgocios da Fazcnda.-llio de Janeiro em
!9 de 3>~zewJro de i8i8.
Em' !ficic de f2 de Novembro ultimo communica V. S.
tjue os ~mpregados que arrecadam o imposto do scllo na Heceih;dorL do Jlb de Jan.:Jiro recusam seli::r os livros aue varies
commih"Ciantes ai li levllm para esse lirn, desde que i:~es !ivros
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não sejam para servir de Diario ou Copiador de cartas; e bem
assim que as -secretarias do cxtincto Tribunal do Commercio
e a da :Jctual Junta Commercial nunca duvidaram sellar
quaesquer livros, que e:·arn apresent;tdos para o dito Jim.
Em resposta ao referitb ollicio cumpre-me declarar a V. S.,
que não obstante o art. 11 do Cu digo do Commercio não prohibir que os negociantes tenham os livros qu0 julgarem necessal'ios á sua cscripturar:ão, consld~;ra, entretanto, ii:dispensaveis o Diario e o Copiador de cartas, c ~0 a este~ oui·igou
no art. :1.3 que fossem soilatlos, numerados c ruiJrica<los, com
:ermo de uberlui·a e ele •JHcerramento, c 11estn. conformidade
o Beguü:mento uo scllo <le 9 de ALril de 1870, no art.13 § 2. o,
determir:ou q~;e se ('oinnsse selio dos livros que os negociantes são obrigados n ter, na fórma dos citados arts. H e !3
do dito codigo. E este prc;<:eito niio póde ser ampliado á vontade
das partes interessadas, quando nenhuma disposição legal o
tem autorizado.
D.~us Guarde a V. S.- Gaspar Silveira llfartins.- Sr. Presidente da Junta Commercial desta capital.
.

N. 908.-FAZENDA.-E)I i9

DE DEZEMBRO DE

:1.878.

Indeferimento de um pedido de indcmnização do damno causado por agua
da chuva em um volume depositado na Alfa~~cga.

1\finistcrio dos Negocios da Fazcnda.-Rio de Janeiro em i9
de Dezembro de 1878.
Tendo sido presente ao Tnbunal do Thesouro Nacional o
i'ecurso interposto por Hamann & C.> da decisão dessa In~pectoria de i lle I\larço Je 1876, que julgou improcedente a
reclnuwção que l!zeram para serem indcmnizados do damno
causado pela agua tla cnuva em um volume contendo canhamaço vindo de Ham!mrgo no v~por ailemãoBuenos-Ayres,
c depositado no armazt~m n. o 7 dessa Repartição, o mesmo
Tribunal:
Considerando tjue, pelo exame feito por peritos, não ficou
reconhecida a culpaiJilidade do Fiel na avaria que por aquelle
motivo sofl'reu a mercadoria;
ConsiLlerando que a chura é Em acontecimento impre·,rislo, c que ningucm é responsável pelos estragos por ella
cuusatlos:
nz·sulvctl iudcferil· o recurso e sustentar a decisão llcssa
Inspectori[L
O fJUu cummnnico a V. S. pnra 05 t!rvitbs
llens Guank a V. S.-G0epar Silveira Moilins.- . li.-~~
;!Jcdor 1b Alfandega dJ Hw de Janeiro.
~~~ '""

-
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N. 909.-JUSTIÇA.-EM i9

DE liEZEMBRO DE

1878.

Handa dcicontar a um 1uiz de Direito a metade do ordenado, por já ter go·
zado de oito "inêz.es.de'iicença com ordenado integral.

2.a Secção.-Ministerio dos Negocios da Justir,a.-Rio de
Janeiro, 19 de Dezembro de 1878.
•

Illm, e Exm. Sr.- Em officio n. • 96 de 29 do mez proximo
findo communicou V. Ex. haver prorogado, por 30 dias, com
vencimentos, a licença concedida ultimamente ao Juiz de
Direito da comarca deCajaseiras, Bacharel Feliciano Henriques
Hardmann.
Constando, porém, que esse Juiz já tem gozado de oito
mezes de licença, com ordenado integral, recommendo a
V. Ex. que, na conformidade do art. 2. o~ L o e art. ~-o do
Dec ·eto n. o 6857 de 9 de Março e Decreto n. o 7086 de :16 de
Novembro ultimos, mande descontar ilquelle magistrado a
met:\de do ordenado durante o periodo excedente de seis
mezes de licença.
Deus Guarde a V. Ex.- La(ayette Rodrigues Pereira.- Ao
Sr. Presidente da Provincia da Parahyba.

N. 910.-JUSTIÇA.-EM 20

DE DEZEMBRO DE

1878.

A abolição da prisão por custas não importa a restauração do onus da fiança,
que difficulta o" exercicio do. direito· de propOr acções em Juizo, e só póde
subsistir por lei expressa.

2. 3 Secção.-Ministerio dos Negocios da Justiç<l.-Rio de
Janeiro, 20 de Dezembro de !878. ·
111m. e Exm. Sr -Com officio n. o 540 de iO do corrente
submetteu V. Ex. á decisão do Governo n consulta se~uinte,
formulada pelo Juiz Municipal supplente do termo de ·s. Sebastião do Paraizo : - se, estando nbolida a prisão por custas,
ficou restabelecida a fiança de que trata o art. 10 da disposição provisoria.
Em resposta declnro a V. Ex. que a nbolição d3 prisão por
custas niio importou a restauração do onus d'l fiança, o qual
difficulta o exercício do direito de propLir acções em juizo, e só
podia subsistir por lei expressa.
Deus Guarde a V. Ex.- La{ayette Rodrigues Pereira.;_ Ao
Sr. Presidente da Província de Minas Geraes.
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N. 9H.-FAZENDA.-EM 20

DE DEZE)IDRO DE

1878.

Sobre um recurso, de que o Tribunal do Thesouro não tomou conhecimento, acerca da restituição de direitos de expediente de um carrega·
mento de sal.

Ministerio dos Negocias da Fazenda.-Hío de Janeiro em
20 de Dezembro de :1.878.
Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por João Maria de Mirande Leone da decisão dessa Inspectoría de o de Julho de :1.875, que lhe negou
a restituição de :1.82;5800, differença entre a quantia que pagou do expediente do carregamento. de sal do brigue inglez
Express, c a em que importaria o mesmo expediente se fosse
deduzido pelo valor arbitrado posteriormente :1 essa mercadoria, o mesmo Tribunal :
Considerando que o arbitramento a que procedeu essa Bcpartição effectuou-se antes do despacho da dita mercadoria,
e a deducção a que se allude foi feita posteriormente ao pagamento dos direitos, e que, portanto; não havia fundamento
para a restituição requerida;
Considerando que não deu-se nenhuma das hypotheses previstas no art. 764: § i. o do Regulamento de 19 de Setembro
de 1860 para ter Jogar o recurso •I e revista :
Hesolveu não tomar conhecimento do referico recurso.
O que communico a V. S. para os devidos eiieitos.
Deus Guarde a V. S. -Gaspar Silveim Martins.- Sr. In.
spector da Alfandega do Rio de Janeiro.

N.

912.-FAZENDA.-E~!

20

DE DEZE~llll\0 DE

1878.

Releva, em gráo de recurso, o Commandant~ do vapor Tycho Brahc da
multa de direitos em <lobro que lhe impoz a Alfandcga do Rio de Ja.
neiro pela supposta falta de descarga de uma caha com calrado.

Ministerio dos Ne~ocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em 20
de Dezembro de 18i8.
)
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mandante do vapor Tyclto Bralte, pela falta de de~carga do
uma ·caix(l, marca A.
c. n.o 86!J,, verificada por occasião da·
conferencia do manifesto, o mesmo Tribunal :
Considerando ·que essa caixa, que devia conter calçado,
segundo a declaração do dito manifesto, foi despachada por
A. Gonçalves C11rneiro, pela nota n. o 7427 de Fevereiro
de i87ü, e não teve entrada nessa Repartição, descarregando
em seu Jogar outra de igual marca e numero, na qual se
verificou conter amostras e outros objectos sem valor, e foi
despachada pela nota n.o :1874 do mez de Maio do referido
anuo em sul>stituição daquella;
.
Considerando que, comquanto não conferisse com a declaração do manifesto o conteúdo do volume, não se contesta
que de facto houve a descarga de um da mesma marca, não
se dando portanto differença entre a qualidade do que fUra
manifestado e a descatga effeetuada nessa repartição;
Considerando que, no.s termos do art. 436 do Regulamento
de i9 de Setembro de :1860, os Commandantes dos navios não
respondem pelo COf!teúdo dos volumes que trou,xérem, salvo
as hypotheses refendas no seu paragrapho unico ;
Considerando que por occasiào da descarga não se reconheceu vestígio de arromiJamento ou violatão do volume.
nem essa Alfande~a verificou, como lhe ct:mpria, a condiçãó
3.• do citado art. ~36, para ser attribuida então no Commandnnte a responsabilidade;
Considerando que essa Repartição niJo procedeu regularmente dando o volume como não de3carregado, e outro da
mesma marca ·como accrescido :
Resolveu dar provimento ao recurso, e m:mdar relevar o
Commandante do dito vapor da multa de direitos em dobro
que lhe foi imposta, porquanto a conferencia do manifesto
deve ver;:ae sobre a quantidade da mercadoria a granel ou
sobre as differenças na qunntidade, .nos numeros e marca, de
conformidade com o art. 475 do dito regulamento e não so.
bre o conteúdo dos volumes.
E porque na questão de que se trata se tenha verificndo a
hypothese prevista no final do art. 538 c no urt. 26, paragrapho unico, do Decreto n.o 3217 de 31 de Dezembro de i8G3, e
não foi applicada no despachante da dita caixn a multa nlli
eomminada, cumpre que V. S. proceda nestes termos contra elle.
O que communico a V. s: para seu conhecimento e devidos
efl'eilo~.
·
Dens Gumle a V. S.- Gaspar Silveim 11lartiu.s.- Sr. Tnsper,tor rla Alf:mdeg~t do Hio U<' .Janeiro.

-i' c
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913.- GüElUL\.-

E~l

20

DE DEZE)lBRO. DE

1878.

í >·

Prohibe o tratamento de paisanos na ~nfermaria do Laboratorio Pyr·ote. chnico do Campinho, salvo se forem cm-pregauos do .Minisierio da Guerra.

Ministerio uos Negocios da Guerra.- Rio de Janeiro, 20 de
Dezembro de 1878 .•
Declaro a Vm. , para sou conhecimento e fins conveniente;;,
que não devem s2r aumittidos ua enfermaria desse Labor a·
torio doentes civis, salvo se forem elles empregados do Ministcrio da Guerr::1.
Deus Guarde a Vm.-lllarquc::: do Ilerval.-Sr. Diroctor
do Laboratorio Pyrotedmico do Cámpinho.

X. 911.- G(jElUU..-

E~1

21

DE DEZE)lBllO DE

18i8.

Dct.lara. que os intlivitluus que asscnl:lrcm praç:J-, para cslthLll'. an:cs da
épor.:~ lias matriculas, c tiverem de frec1ucotar a. instruc0ào Jc recrutas,
têm direito ao. fardamento sratuito que Se distribue aos mesmos r_~crut>S.

Minislerio dos Xr1r::ocio:; da Guerra.- Hio de J:m·,,iro, 21
de Dezembro de 1~7~.
Ilirn. c Exm. Sr.- No otrieio que n V. Ex. Jirigiu em 3
rlu cot-rente sob n." 18:29 o Com:nanrlante do 1. 0 batalhão de
infantaria, ponderando que o art. i08 do Regulamento de i7
de .J~nc•iro de 18í!~ estabelece que as pr~ças dB pret quando
matricu!at!a~ rw Escola Mi'itar, licam privndns do fartlamento
a que pelos corpos tiverem direito, c a a. • obsenaçilo da
tabl'ila publicada em ordem do dia n. o 283 de 21 de Setembro
de !861 prohibe a distribuição do fardamento gratuito, que
se dú aos recrutas, aos indivíduos que assentarem praça afim
de estudarem, consulta como deve procet.lcr com relação aos
que se alistarem mezes antes da época da matricula, e tiverem d:~ frequentar a instrucrão de recrutas.
Em solu~ão t.leclaro a V. Ex., para seu conhecimento e
!lns convenientes, que as praças nas condições liguradas
pelo uito Commandante têm direito no fanlmnento gratuito,
por 'isso que a citada a.• observavão refere-se áquellas que
seguem immodiatamente para a Escola l\Iilitar.
Deus Guarde a V. Ex.- Marquez do HerNrl.- Sr. Con.selheiro Qu<~rtc! · Me:-trc Gcncr;1l.

(í(i8

N. !H5.-FAZENDA.-EM 23

DE

DEZEMBI\0

DE

1878.

J

K cga uma, restituição de direitos de mais pagos em um despacho de ta boa•
'
de pinho.

Illinisterio dos Xegocios da Fazenda.- Hio de Janeiro em 23
de Dezembro de 1878.
Gaspar Silveira 1\lnrtins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria
de Fazenda dá Provincia de Pernambuco que o mesmo Tribunnl, tendo presente o recurso transmittido com o seu officio n.o :165 de 13 de Dezembro de iH77, interposto por Francisco de Paula Gomes da decisão da Alfnndega da cidade do
Recife, que negou-lhe a restituição de direitos que allegára
ter pago de mais, por erro de calculo e reducção de medida
no despacho de um carregamento de taboas de pinho; resolveu negar-lhe provimento, visto ter sido a restituição de
que se trata requerida depois_ do prazo de dous mezes, estabeleci1o no art. 775 do Regulamento de 19 de Setembrp de
1860, e não se ter dado alguma das circumstancias de art.
7tii, § f.o, desse regulamento.

Gaspar Silveira 11/arfitls.

N. !Jl6.-FAZE~DA.-E•1 ~3

DE

DEZE~IUno DE 18i8.

Dá provimento a um fCCurso sobre " apprchcnsão d~ vario' o!Jjccto,·
encontrados a bordo do brigue' allcmão Triton.
··

Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro em
23 de Dezembro de i878.
Tendo sido presente ao Trilmnnl do Thesouro Nacionnl o
rccurs:> interposto por C. Cro:;wand, C::tpitão do Lrigue aliemão 1'riton, da decisão dessa Inspectoria do H de Dezembro ultimo, que julgou procedente aapprehcnsão de diversos
objectosencontrados a bordo do dito brigue por occnsião da
visita de descarga, o mesmo Tribunal:
Considernndo que os olJjectos apprehendidos não são proprios
para uso da equipngem do navio, e não podiam ser comprehendidos na lista dos sobresalentes ex vi do t~rt. 415, paragrallllo unico, do Hcgulamcnto de i9 de Setembro de :l.StiO ;
Considerando que, comrJtwnto na referida lista figure
}J:Jrtc desses objoctos em 4 addiçõcs, todt~vi<l fort~m eliDs inuWizadas; e não eonstam 1la trnduq;iio da mesma list;1, o IJLlC
;~!.!))lJJ'I<•. um vki0 Jll'atkudc• ncs~l' documento, l'Clo 'fl.tC' n~.r,
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deveria ser aceito, tanto mais quanto à traducção não confere com o original ;
Considerando que fôra o proprio Capitão, como se deve presumir, quem inutilisou as mesmas addições antes de entregar
nessa Repartição a lista dos sobresalentes, da qual não consta
como devêra, se foi ordenado o deposito dos sobresalentes, de
conformidade com o art. 472 do citado regulamento, e nem
se acha rubricada por essa Inspectoria, afim de se poder conhecer se foi apresentada em tempo;
Considerando que, não obstante essas irregularidades e
outras que se notam na organizacão do processo, a exislencia
de taes objectos a bordo não póde ser contestada, asim como
não houve declaração alguma até o acto da visita, como faculta o art. 45 do Decreto de 31 de Dezembro de :1.863, quo
isente o Capitão da responsabilidade ;
Considerando que as roupas apprehendidas, sendo novas,
como eram, não podiam gozar da isenção de direitos concedida pelo art. 4. 0 , § 14, das preliminares da tarifa;
.
Considerando, finalmente, que não consta do processo terem
os objectos apprehendidos sido encontrados occul tos, induzindo a indícios vehementes d,e fraude :
Resolveu dar provimento ao recurso para o fim de proceder-se como dispõe o art. 415, paragrapho unico, do mencionado rrgulamcnto.
O que communico a V. S. para os devidos effeitos.
Deus Guarde :1 V. S.- Gaspar Silveira llfartins.-Sr. In-.:peetor da Alf;m:!e~:< tlo Hio de Janeiro.

N. 917.- FAZE.NDA.-E~I 23

DE DEZEMBRO DE

1878.

1\l:uula prorogar por noyo annos, sob diversas cla.usulas, o ÚrendamcntD
feito a lllanoel Antão de um terrena nacional situado na c~pital do Pará,
c rescindir o contracto de outro .terreno contíguo ao Arsenal de Guerra
ua mesma provinci~.

1\linisterio dos Negocios da Fazenda.-Rw de Janeiro em 23
de Dezembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, autoriza o Sr. Inspector da Thcsouraria de Fa-.
zeuda da Província do Par;i para reformar por mais nove
anuo~, a titulo precario, o arrendamento feito a Manoel Antão, do terreno nacional situauo á estrada das.Cancellas, hoje
de S. José, na capital, com a clausula de entregar o mesmo
tcrr::Ho logo que o Estado precisar dclle, sem direito
-.
quer u.Jemnizaçüo pelas Lemfeitorios alli cx.ist
Et:P\iil:t)~
clllé YC!lh<l a fner, n;}Q podendo ~e!'· lhe Cl)llf'
~t') \~Í"i\··
.

I,

~'\;

:' c?;

---

CAM,4 .,
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mento perpetuo, como pede em seu rcquerime~1to transmitti:
do pela Thesouraria com officio n."Mi de G de Junho de i877,
por informar a Presidencia que poderá servir o dito terreno
no futuro para construcção de alguns edificios publicos,
attenta a eircmi~stancia de ss achar situado no centro da
c1dade.
Outrosim, recol)1menda ao Sr. Inspector que mande intimar
o referido Ilfanoel Antiio para assignar o termo de revisão do
contracto de outro terreno, tnmbem situado naquella capital,
contig-uo ao Arsenal de Guerra ; vbto requisital-o o Ministerio
·dos Negociosda Guerra em Aviso de 20 de :Março de !877 para
nconuicionamento de canhões antigos, balas, etc., os quaes
não podem por falta de espaço ser recolhidos ao mesmo Arsenal, sem direito o arrendatario a indemnizaçiío alguma sob
qualquer fundamento, attento o facto de não ter cumprido a
obrigaçiío que contrahiu de cercar o di to terreno, ullllg~ndo
ter deixado de utilisar-se delle por opposição fcHa pelo Director do Ar3emll; devendo proceder-se ,iudicialmente, se :;cc.uSar fnzer a rescisão :nuigaYelmentc.
Gaspar Silveira illw'tins.

l\. D18.-FAZE;'lDA.:- E:.1 21

DE

DEZE~!Dllú

Dli

1878.

::\!anJa ahor!ar a. nm c0!1r:1dcr da RecclJCdoria. c1c Pcrnam!wco a porccllt:t~
gcm, que rccla_ma. pt:lf!. co.brJ.nr,a de ín:postos nas frcgu8:d;~:; sitl<~.uLt3
füra. da. capital, paganJo clb o se!!o t.leviJo pelo aug!ncrrto de seus

vencimentos.

MinisteJio dos Neg-ocios da F~zcnda.-llio tlc Janeiro em

2.l de Dezembro de 1b78.

Gaspar Silveira Martins. Presidente do TriiJUn;!l do Tlwsouro Nacional, nttcndendo ú reclarnar;;}o feita pelo Cob~ador
de impostos da Hecebedorh1 da Pro v inda rle Peruawlmco,
Joaquim Hugo!ino da Silva Fragoso, no requerimento tnmsmittido pela Thesouraria de Fazenda da mesma provinda,
com officio n.• !87 de i9 de Setembro ultimo, contra a decisão pela qual ella negou-lhe o abono da commissão de 8%
de que trata o art. 12 do Decreto n. • :.1843 de 2ü de Dezembro
de 187~, pela cobrança dos impostos de industrü1s o profis>:õcs
c taxa de escravos,· nas fl'cguezü1s situadns fór:J da catlitaL
i1utoriza o Sr. Inspccto!' du dita Thesouraria para rnarHtu·
pagar ;Ji) supplU:ant(• '' m,:ncitllla'la !'fll'cl'n:;•grrn. :: []IH' iPt:'\
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direito, nos termos da Ordem n. o 262 de 27 de Dezembro de
i876, que não foi revogada pela de n. o 215 de 26 de Outubro
de 1877.
Quanto ao sello a que está sujeito pela accumulação da
co!Jr~nça dentro e fóra da capital, importando augmento de
lotaçao, deve ser cobrado sobre esse augmento.

Gaspar Sih·eim Martins.

i\'. 91\:l.- JUSTIÇA.- EM 24,

DE DEZE}IBP.O DE

i8í8.

1'\ão ha incompali!Jilidade no exercício das ftmcçucs de Advogado pro>isiona(fo- c de Ofiicial de Secretaria da AsscmiJiéa Pro\'inciaL

2.• Secr;iio.-1\Iinistcrio tlo~ Negocias da Justiça.-Hio de
Janeiro; 2!; de Dezembro de !878.
111m. e Exm. Sr.-Em resposta ao officio, que V. Ex.
dirigiu em i9 do corrente com a cópia da consulta do· f. o
-·· -~sup 1J-knte do Juiz l\Iunicipal e de Orphãos do termo ue Santo
Antonio da_ Sá, sobre a accumulação das fnncções de Advogado
provisionado e.Ue-.Q.!llcial de Secretaria da Assembléa Legislativa Provincial, decl:i!~O a V. Ex. que não ha incompatibilidaue leg~l no exercício ,;jmultaneo dessas funcções; cabendo
a mesma Assembléa providenciar, quando da accumulaç:üo
resulte inconveniente para ô ~ervi~:o puLlico.
Deus Guarde a V. Ex.- Lafayette Rodrigues Pt'1'eira.- Ao
Sr. Prcsillcntr lla Provincin do JH.o lleJoneiro.
_/···

.----

N.

920.-GUJ~HR~\.-E}!

21,

~

DE DEZEMllfiO DE

!8i8.

llC'c!ara que s:Jo isentos Uo scrvi\o tio Exercito e Arm:1Ua, em tempo úe paz
c di.! guerra, os estuJ:tiitcs lLl Escola lle ~fiu<ls de ·ouro Preto.

:lllini,-terio dos Ncgoeioo: da Guerra .-Hio de Janeiro, 2.1 de
llezendii'O dr: 1878.
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de paz e de guerra os estudantes da Escola de Minas de Ouro
Preto, visto se·acharem nas mesmas condições dos comprehendidos no § 2. o do art. 3. o do Regulamento de 27 de Fevereiro de :1.875.
Deus Guarde a V. Ex.-Mm·quez doHm·val.-Sr. Presidente
da Província de Minas Geraes.

"

N. 921.-GUERRA.-EM 26

DE DEZEMBRO DE

1878.

Declara que o Pedagogo, Ajudante c guardas da companhia de aprendizes
artífices dos Arsenaes de Guerra não têm direito ao 'fornecimento de
fardamento; ~------------

Ministerio dos Negocies da Guerra.-Rio de Janeiro, 26 de
Dezembro de i878.
Illm. e Ex:m. Sr.-Em officio n.o 201 de 7 de Novembro
ultimo, communica V. Ex. que, tendo o Director interino do
Ars~nal de Guerra dessa província consultado sobre a interpretação do final da disposição do art. f97 do Regulamento
de :1.9 de Outubro de 1872, afim de poder resolver ácerca do
pedido de fardamento feito pelo respectivo Pedagogo para si,
seu Ajudante e dous guardas, decidira essa Presidencia que
o referido artigo não autoriza o fornecimento de que se trata,
mas estabelece apenas que aquelles empregados devem uniformisar-se pelo figurino marcado para os aprendizes artífices do mesmo Arsenal.
Em resposta declaro a V. Ex. que fica approvada aquclla
.. , ,-Jelj]}eraçãQ.
Deus Guarde a V. R-s..-lltarquez do Jlerml.-Sr. Presidente
da Província do Parú.

N. 922.- FAZENDA.-;- EM 26

DE DEZEMBRO DE

i878.

Marca o prazo de 60 dias para os Gollectorcs e Administradores de Mesas
do Rendas prestarem fiança e 'entrarem no exercício dos respectivos
lo~~;

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
26 de Dezembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Trilmnal do Thcsouro Nacional, drclara aos Srs. Inspectorc~ da' Thf'soururias de
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Fazenda, para a devida execução, que fica marcado aos ColIectores e Administradores de Mesas de Rendas, que forem nomeados d'ora em diante, o prazo de 60 dias, a contar da data
de suas nomeações, para prestarem fiança e entrarem no
exercício dos respectivos Jogares, sob pena de serem consideradas sem etfeito as referidas nomeações e os Jogares providos por outras pessoas.
Quando por circumstancias extraordinarias, que deverão
justificar, não fôr possível aos ditos empregados prestar fiança
no prazo marcndo, poderá este ser prorogado até 60 dias pelos
mesmos Srs. Inspectores, que farão incluir na prorogação os
prazos menores, que por ventura tiverem concedido para o
indicado fim.

Gaspar Silveira Martins.

N.

923.-FAZENDA.-E~r

26

DE DEZEMBRO DE

1878 .
.·,·

Approva a decisão da Thesouraria de Minas Geraes que mandou restituir~·
o imposto de transmissão de propriedade, cobrailo sobre o valor por que
foiãrrematado um privilegio de pedagio: fazen_do, porém, algumas observações a tal respeito.
·

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em 26
de Dezembro de 1878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, communica ao Sr. Inspector da Thesouraria de
Fazenda da Província de Minas Geraes, em resposta ao seu
officio n. o 67 de 2 de Outubro de !877, que fica appro'iada
a sua decisão mandando, em sessão da Junta, restituir a João
Ferreira de Aguiar e Sá Filho, o imposto de transmissão de
propriedade indevidamente cobradu p·ela Collectoria da Diamantin~, na razão de 6 °/0 sobre a quantia de 6:0008000, por
que arrematou o ~rivilegio concedido ao finado Antonio Ribeiro da Fonseca, para receber o pedagio de uma ponte que á
sua custa construíra sobre o rio Jequitinhonha ; visto estar a
mesma :lecisão de conformidade com o disposto no n. 0 8 do
art. 1A do Regulamento annexo ao Decreto n. o 5581 de 31
de Março de t.8n, que sómente manda cobrar o imposto de
que se trata, na razão de iO 0 / 0 , pela cessão de privilegio de
qualquer empreza, com autorização do poder competente,
antes de realizada ella ou do seu effectivo gozo, excepto 3 dos
assegurados pela Lei de 28 de Agosto de !830 aos inventores
de industrias : devendo a mencionada quantia ser restituída
integralmente, e ficando a indemnização da porcentagem ou
despeza por conta do exactor cujo erro motivou a indevi a
arrecadação.
Decisões de 1878.

S:,

':·~:~~·
·~.:-
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Mas si não é devido o imposto de transmissão..de pr~prie•
dade, cumpre que seja cobrado o sello proporcional a qne,
na fórma do art. L o. do Regulamento. aunexo ao Decre~o
n. o ~505 ~}e 9 de Abril de !"870, estão obrigados ps titul~
de transferencia não sujeitos ao tmposto de .transmissão de
propriedade. .
E por esta occasião declara ao dito- Sr. Inspector :
·i. o Que, competindo, á vista do · art. 36 do Regulamento
annexo ao citado Decreto n.o 5581' de 3:1. de Março de :1.87~
áquella Collectoria ordenar a restituição do imposto pago, ou
negai-o se a não julgasse cabível, recorrendo ex-officio de sua
decisão para a Thesouraria, não procedeu esta regularmente
tomando conhecimento do pedido da restituição de que se
trata, sem ser por meio de recurso.
2. 0 Que as decisões das Tbesourarias, quér em primeira instancia, quér em gráo de recurso, são sempre exequiveis,
salvo, quanto áquellas, a disposição do art. :I.. o, § i5,· do Decreto n.o 870 de 29 de Janeiro de !859, e o da interposição
de recurso ordinario para o Tribunal do Thesouro ou para
o Ministro da Fazenda, os quaes têm effeito suspensivo.
Não é, portanto, regular, pronunciando a Thesouraria uma
decisão em materia de sua competencia, suspender a sua execução para submetter o assumpto ao conhecimento e decisão
do The!louro.
Gaspar Silveira Martins.

N.

92~ . ..:..

FAZENDA.-EM 26

DE DEZEMBRO DE

:1.878.

Confirma a decisão da ~lfandega do Rio de Janeiro qú'e negou isenção de
direitos para uma porção de- rendas importadas em Março do' anno pas·
sâdÕ-é é~ortadas em Setembro, afim de serem branqueadas.
c,.

•

· Ministerio dos Negocios da Fazenda.- Rio de Janeiro en:.
26 de Dezembro de i878.

·~·- ..

Tendo sido presente ao Tribunal do Thesouro Nacional o
recurso interposto por Clémence Comaita & C. a da decisão
dessa Inspectoria que lhes negou a isenção de direitos para
uma porção de rendas de algodão, vindas no vapor francez
Vi!le 1te Bahia entrado eiU Março ultimo, as quaes os recorrentes tendo recebido de ·Bordeaux pelo vapor francez
Girond .submetteram a despacho pela nota n. o :1.665, de
. Março do anno passado, fazendo-as exportar para o Havre no
vapor inglez Elbe que sahiu em Setembro do mesmQ anno,

. ...:
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afim de serem branqueadas, visto estarem mais escuras qu~.
as. amostras, o mesmo Tribunal :
.
.
Considerando qu~ nenhuma disposição existe que favoreça
s~elhante pretenção ;
Considerando que a importanciá dos direitos que de nov(}
pagaram está. dentro da alçada dess;,1_ Inspectoria, e que não
se verificou net1huma das hypotheses do § :L• do arL 76~ do
Regulamento de 19 de Setembro de :1.860 :
Resolveu não tomar conhficimento do recurso.
O que communica a V. S. ~ara os devidos effeitos.
Deus Guarde a V. S.- Gaspar Silveira Martins.- Sr. Inspeétor da Alfandega do Rio de Janeiro .

. N. 925.-FAZENDA.-EM 30 DE DEZEMBRO DE :1.878.
Sobre o pagamento de custas ao Joiz de Direito e ao jle Orphãos da '<illa
do Çabo, e reopectivós.. :empregados, em uns processos de arbitramento
de escravos libertados pelo fundo de emancipação·.
·

Ministerio dos Negocios da Fazenda.-Rio de Janeiro em
30 de Dezembro de :1.878.
Gaspar Silveira Martins, Presidente do Tribunal do Thesouro Nacional, tendo presente a petição transmittida pela
Thesouraria de Fazenda da Província de Pernambuco com
officio n. o 59 je 4 de .Maio de !876, em que os Juizes de Direito e de Orphãos da villa do Cabo e respectivos empregados
reclamaram contra a decisão da mesma Thesouraria, que
mandou-lhes pagar- as custas a que têm direito nos processos
,~
de arbitramento dos escravos libertados na comarca driquelle
nome pelo fundo de emancipação, segundo o Regimento annexo ao Alvará de :1.0 de Outubro de !754, e não pelo Regimento de 2 de Setembro de !874, como pretendiam, declara
ao Sr. Inspector da dita Thesouraria que não póde ser sustentada a sua decisão :
! . • Porque não são applicaveis a taes processos a disposição do art. 7. o das Instrucções de 28 de Abril de :1.85!, sobre
emolumentos devidos ao Juizo dos Feitos nas causas da Fazenda Nacional, por não serem taes processos da cornpetencia
desse Juizo, mas dos de Orphãos, os quaes funccionam por
força de sua alçada, e não como deprecados ;
2. o Porque, á vista da expressa disposição dos arts. 4. o e
5. o das citadas instrucções, de accôrdo com as quaes se deve
entender o 'art. 7. o, são abonadas aos empregados do Juizo
dos Feitos, quér privativos, quér não, e aos Juizes Municipaes,
corno deprecados, e respectivos empregados, as diarias de
caminho e estaüa,, na conformidade do mencionado_;A~lv:,:a!:!:!!·==~~
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de :lO de Outubro de :175~; mas não as custasdev:i'das'dos seus
~officios nos processos da Fazenda Nacional, as quaes são
· pagas na fórma do Regimllnto de 2 de Setemqro de 187~.·
çomo tudo explicam as Circulares da Directoria Geral do Coa:
•.tericioso,. de 7 de Novembro de :1853 e de 2 de Maio de 1867,
e, entre outras, as Ordens do Thesouro, de 8 de Março de :1877
e·3deAbril de !878.
Cumpre, portanto, que sejam abonadas aos supplicantes as
custas que lhes são devidas nos termos do dito Regimento de
2 de Setembro de 187& ; ficando, porém, dependente o pagamento de verificar o Procurador Fiscal da Thesouraria se as
referidas custas foram contadas regularmente, glosando-se
o excesso, se houver, e exigindo-se para isso os· necessarios
esclarecimentos do Collector da villa do Cabo, á vista do
exame pol' elle feito nos processos de arbitramento de que
trat~ a reclamação dos :<upplicantes.

.: '

."!·,,,.,

Gaspm· Silveira 1Wartins.
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N. 926.- GUERRA.-EM 3t. DE DEZEMBRO DE !878.
Eleva a quatro o numero dos seroentes do L_aboratorio Chimico Phal·macéutico, afim de que um dclles seja empregado nos trabalhos de escfipta do
me'smo estabelecimento.
.

Ministerio dos Negocios da. Guerra.-Rio de Janeiro, 3i dn
Dezembro de 1878 .

•

-:'

. Em resposta ao seu officio n." 278 de 17 do corrente, declaro· a V. S. que fica autorizado a elevar a quatro o numero
de serventes marcado no art. 4." das Instrucções para o Laboratorio Chimico Pharmaceutico approvadas por Aviso de Hí
de Dezembro de 1877, devendo um dos ditos serventes ser
empregado nos trábalhos de escripta do mesmo Laboratorio,
á vista do que V. S. representou no indicado officio.
Deus Guarde a V. S.-Marquez do llerval.-Sr. Director
interino do Hospital Militar da Côrte.

